CEBERTf. Hasan b. İbrahim
Ceberti' nin kaynaklarda zikredilen
Mul]tasaru Te?kireti'ş-Şeyl] Ddvı1d elAntdkf, Nakd ün li- Kitabi Elf leyle ve
leyle ve Düstı1ru takvfmi'l-kevdkibi'sseb 'a adlı üç eseri daha vardır (bk Kehhale, V, 133)
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Şürünbülalf'nin derslerine katılarak icazet aldı (ı ı 23 / ı 7 ı ı). Hocasının ölümünden sonra Seyyid Ali ed-Darfr es-Sfvasf
ile Muhammed b. Abdülazfz ez-Ziyadf'den fıkıh, Sabbağ lakabıyla bilinen Ahmed b. Mustafa ei-İskenderf'den akaid,
tefsir, hadis, Id en- Nemresf' den cebir.
geometri. matematik. Ahmed el-İmadf'
den hadis. Hasan b. Ali ei-Medabigl'den
de edebiyat okudu. Böylece Ezher ve Sinaniyye medreselerinde dinf ve aklf ilimler tahsil eden Cebertf büyük bir gayret
göstererek akranları arasında temayüz
etti.

1144 ( 1731 ) yılından itibaren özellikle
ilgi duyduğu matematik, cebir. geometri, mantık ve coğrafya alanlarında bilgisini artırmak amacıyla Muhammed enNecahf ve Hüsameddin ei-Hindf gibi alimlerden ders aldı. Sudan'ın ilmü' 1- hurüf
alanında yetişmiş ünlü alimi Muhammed
ei-Füllanf el-Kişnavf ile beraber kalarak
onun ölümüne kadar kendisinden istifade etti. Hacca gittiğinde Mekke ve Medine'de oturan alimlerden Ahmed b. Muhammed en-Nahlf. Abdullah b. Salim elBasri, Ebü'J-Hasan es-Sindf ve Muhammed Hayat es-Sindf ile görüşerek onlardan icazet aldı. Cemaleddin Yüsuf eiKilarcf, Ramazan el- Hankf es-Seftf. Ezher hocalarından Ahmed ei-Cevherf, dayısının oğlu Ahmed ed-Delcf. Ahmed erRaşidf. İbrahim Halebf. Süleyman b. Ahmed ei-Fiştalf ei-Fasf Cebertf'nin karşı
lıklı bilgi alışverişinde bulunduğu alimlerden sadece birkaçıdır. Kendisine özel
bir değer veren Kutub Abdülhalik b. Vefa başına Vefaiyye tacını giydirmiş ve

ona "Ebü't-Tedanf" künyesini vermiştir.
Hat sanatıyla da meşgul olan Cebertf
Abdullah Efendi ei-Enfs ile Hasan Efendi ez-Ziyaf'den sülüs ve nesih, Hintli nakkaş Ahmed Efendi'den de ta'lik meş
ketti ve icazet aldı; ayrıca divanf de öğ
renen Cebertf çok iyi Türkçe ve Farsça
biliyordu.
Yetiştirdiği çok sayıdaki öğrencileri
nin en ünlüleri oğlu Abdurrahman ei-Cebertf. Muhammed b. ismail en-Neferavf. Abdurrahman el-Arfşf. Muhammed
b. Ali es-Sabban ve Muhammed ei-Emfr'dir. Bunlardan başka Ali b. Ahmed eiAdevf. ibrahim ez-Zemzemf. Ahmed b.
Ahmed es- Sücaf. Hasan el- Cedavf. Ahmed b. Yünus ei-Huleyfi. Muhammed b.
Ahmed el- Cevherf. Salim el- Kayrevani
ve Cezayir müftüsü Muhammed Efendi
gibi Anadolu. Dağıstan. Şam, Hicaz ve
Kuzey Afrika'dan gelen birçok tanınmış
bilgin de onun öğrencisi olmuştur. Oğlu
Abdurrahman'ın bildirdiğine göre Avrupa ülkelerinden gelen bazı öğrenciler de
kendisinden geometri dersi almışlardır.

Son günlerinde

hastalığı

sebebiyle so-

kağa çıkamadığından yarım yüzyıldan

beri Ezher'de okuttuğu derslerini evinde
vermeye devam eden Cebertf. 1188 yılı
Safer ayı başlarında (Nisan 1774) vefat
etti; Ezher' de kılınan cenaze namazından
sonra Türbetüssahra'da Hatfb eş-Şirbfni
ve Şemseddin ei-Babill'nin mezarları civarında selefierinin yanına defnedildi.
Orta boylu. beyaz tenli. iri gözlü. gür
ve heybetli bir kimse olan Cebertf ziyaretçilerini bizzat karşılar. onlara
kendisi hizmet ederdi. Zengin bir kadın
sakallı

ı

Bedrüddln Hasen b. İbrahim b. Hasen
el-Akili el -Cebertl ez -Zeylal
(ö. 1188 / 1774)

L

Ünlü Mısır müftüsü
ve ilim adamı.

_j

1110'da (1698 -99) Kahire'de doğdu
ve burada yetişti. Habeşistan'ın Cebert
bölgesine mensup bir ulema ailesindendiL Bir aylıkken babasını kaybeden Cebertf, annesi Abdülvehhab Efendi edDelcl'nin kızı Süteyte'nin yanında büyüdü. Daha sonra dedeleri gibi Ezher'de bu
aileye ait bulunan Cebertf revakına yerleşerek tahsiline devam etti. On üç yaşında tanıştığı Hanefi fukahasından Şeyh
Şürünbülall'nin oğlu Hasan b. Hasan eş-
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CEBERTT. Hasan b. ibrahim
olan büyükannesinin yardımları sebebiyle maddi durumu iyi idi. Bir ara ticaretle de uğraşmış ve özellikle bu sayede
yirmi yıl süreyle evinde barındırdığı bazı
öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarını karşı
lamıştı. Hayatı boyunca yatağına uzanıp
yatmadığı söylenen Cebertl çoğunlukla
yaslandığı yerde uyur, gece ibadetlerini
terketmez. bütün davranışlarında sünnete uymaya çalışır, ilim dışındaki bütün meşgaleleri boş şeyler olarak kabul
ederdi. Dünyalık için hiç kimseye kin beslemez, öğrencilerine karşı bir hocadan
çok arkadaş gibi davranır, kendisine aşı
rı saygı gösterilmesine ve elinin öpülmesine razı olmazdı.
Dini ilimler dışında matematik, astronomi, kimya ve tıp alanlarındaki bilgisiyle XVIII. yüzyıl İslam kültürünün son
temsilcilerinden olan Cebertl'nin halkın
meselelerini isabetli fetvalarıyla çözmesi, ilim çevrelerinde ve halk arasında haklı bir şöhrete kavuşmasına sebep olmuş
tur. Devlet erkanı nazarında da itibar
sahibiydi; özellikle Hekimoğlu Ali Paşa
ve Koca Ragıb Paşa'nı n ona derin saygı
besledikleri ve sık sık ziyaretine gittikleri bilinmektedir. Cebertl' nin, birçoğu
Osmanlı ve Mısır devlet adamları ile Tunus ve Cezayir paşalarının hediye ettikleri kıymetli kitaplardan meydana gelen zengin bir kütüphanesi ve çeşitli ilml aletlerden oluşan bir koleksiyonu vardı. Ancak ödünç verınede çok cömert
davrandığından bunların büyük bir kıs 
mı kaybolmuştur; bugün sadece bazıla
rı Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Darü'J-kütübi'l-kavmiyye) muhafaza edilmektedir.
Üç ayrı evi ve her birinde hizmetçi ve
cariyeler le beraber birer hanımı bulunan Cebertl'nin söylendiğine göre sayı
ları kırkı bulan çocuklarından sadece Abdurrahman el - Cebertl hayatta kalmış,
diğerleri küçük yaşta ölmüşlerdir.
Eserleri. Kendi icadı olan yön tayini ve
ölçme aletleriyle derece pergeli ve bir de tarih tablosu bulunan Cebertl, özellikle üzerinde durduğu bazı
araştırmaları dışında kitap yazmaya pek
önem vermemiştir. Kaleme aldığı yirmiden fazla risalenin başlıcaları şunlardır:
1. el-Alf.valü'l-mu'ribe 'an alfvali'l eşribe. Hanefi mezhebine göre içilmesi
haram ve caiz olan içecekler hakkında
dır; bugüne kadar yayımianmış tek eseri budur (Kahire ı327) 2. BulUgu'l-amal
ii keyfiyyeti'l- isti]f.bô.l. Kıble ve kıble
tayiniyle ilgili fıkhl meselelere dairdir.
açı- meyil
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Hatime bölümünde Kabe ve çevresinde
bulunan makamların M ı sır zirama göre
ölçüleri verilmektedir (Süleymaniye Ktp.,
HaJet Efendi, nr. 362 / ı , vr. ı b -ı6b ; Zahiriyye Ktp., nr. 2680, 17 varak; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye , Teymür, Riyaza, nr. ı55) . 3.
Ret'u'l-işkô.l bi-zuhuri1- 'aşr fi'l- 'aşr
ii galibi'l-eşkô.l. Havuz sularına ait fık
hl hukümlerden bahseder (Süleymaniye
Ktp ., Relsülküttab, nr. ıı7ı / 9, vr. 68-75
lmüellif nüshası]. Bağdatlı Vehbi, nr. 560/
1, vr. ı b_27b; Darü ' l-kütübi ' I- Mısriyye, Ahmed Zeki Paşa, nr. 42ı, Mustafa Fazı!, Riyaza, nr. 20, Darü'l-kütüb, Felek ve Riyaza, nr. 4527, Tal'at, Riyaza, nr. 121, 55 varak, Teymür, Riyaza, nr. 344, nr. 289, nr.
339) . 4. Işlô.]fu'l-isfar 'an vücuhi ba 'iı
mul].adderati'd-Dürri'l-mul].tar. Muhammed b. Abdullah et-Timurtaşl'nin (ö.
1004/ ı595) eseri Tenvirü'l-ebşar'a Haskefl'nin (ö . 1088/ 1677) şerhi olan edDürrü '1- mul].tô.r üzerinde yapılmış bir
çalışmadır (Zahiriyye Ktp., nr. 2682, 7 varak; diğer nüshalar için bk. Brockelmann,
GAL, ll, 404; Suppl., ll, 428). S. Risale fi'lcevabi 'an lugazin yete 'alle~u bi- vacibi'ş-şalô.t. Tenvirü 'l-ebşar şerhi edDürrü 'l-mul].tô.r'ın, "Namazın 390 vacibi vardır·: ibaresi üzerine sorulan bir soruya cevap olarak yazdığı bu risalede
namazın vacipleri ele alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 560/ 2, vr.
29b-36b ; Zahiriyye Ktp. , nr. 268ı , ı6 varak) . 6. Nüzhetü'l- 'ayneyn ii zekali'Ima 'deneyn. Zekatın kimlere farz olduğu ve kimlere verileceği , altın ve gümüşün nisab miktarı ve zekatın Beni Haşim'e verilerneyeceği gibi meseleleri konu alan bu risale bir mukaddime, üç
bab ve bir hatimeden ibarettir (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi , nr. 560 / 3, vr.
39 b-54•; Zahiriyye Ktp., nr. 2679, 22 varak; Darü ' l-kütübi'l- Mısri yye , Felek ve Riyaza, nr. ı 0970, 15 varak). 7. el- Veşyü '1 mücmel fi'n-nesebi'l-mu]fmel (Zahiriyye Ktp ., nr. 2678, 5 varak). 8. el - 'ikdü'ş
şemin fima ye te 'alla~u bi'l-mevazin.
Tartı aletleri ve ağırlık ölçü birimleri hakkında olup son bölümleri muhtelif bölgelerde kullanılan ölçü birimi değerlerini
gösteren cetvellere ve bunlara dair açık
lamalara ayrılmıştır (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 3ı69 , 40 varak ; Paris Bibliotheque Nationale, nr. 2476). Paris nüshasının bir kısmı (35-45 . varaklar, Süleymaniye nüshasına göre 27b- 37• arası) M.
H. Sauvaire tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiştir (JRAS, X 11878]. s. 253284). 9. er-Risdletü'l-mufsı]fa 'amma

({ima) yete 'alla~u bi'l- estılfa. Bir mukaddime, üç bab ve bir hatimeden oluşan bir risaledir (Süleymaniye Ktp ., Laleli, nr. 2719, 28 varak, h. 1181; Dfuü'l-kütübi'l-Mısri yye, Teymür, Riyaza, nr. 343/ ı ,
55 varak, Darü'l-kütüb, Hey'et, nr. 97, ı 9
varak !son kısmı noksanJ). 10. eş -Şeme
ratü '1- mecniyye min eb va bi '1 -Fet]fiyye. Sıbtu' I- Mardlnl'nin a'mal-i ceybiyye
(sinüs i şlemleri) konusundaki er -Risaletü'l-fet]fiyye'sinden istifade edilerek yazılmıştır (Darü 'l- Kütübi'l-Mısriyye, Mlkat,
nr. 502 , 5 varak). 11. en-Nesemô.tü'l-feylfiyye ' ale'r-Risô.leti'l-fet]fiyye. er-Risaletü '1- fet]fiyye 'ye ek olarak yazılmış
tır (Darü ' l- kütüb i'l-Mı sriyye, MTkat, nr. 259,
8 varak; Mustafa Fazı! , Mlkat, nr. 232, ıo
varakl 12. Hakii'iku'd-dekii'ik 'ala Deka' iki'1-h~k~ 'ik. Sıbtu;ı - M~rdlnl'nin
Dek~' ik~ '1--hakii 'ik ii ma 'rifeti hisabi'd-de;ec v~'d--de~ii 'ik'ı üzeri nd~ yapılan bir çalışmadır (Nuruosmaniye Ktp. ,
nr. 2542, 5ı varak; Darü'l-kütübi ' l-Mısriy
ye, nr. ı86 / 3, vr. ı4 b-49b, nr. 49, nr. 652,
Mustafa Faz ı!, MTkat, nr. 78, Ahmed Zeki
Paşa, nr. 748/ 2). 13. Cedvelü't-tevki 'a t
ve mevkı 'u 'a~rabi's-sa 'a ii 'ş -şi.ihu
ri'l-Kıbpyye (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Mlkat, nr. 789, 7 varak; Teymür, Riyaza, nr.
346). 14. el - 'Ucal e 'alô. a'deli ale (Darü'l-kütübi ' l- Mısriyye, Teymür. Riyaza, nr.
256; Ahmed Zeki Paşa, nr. 402, 10 varak).
15. Risdle ii ma'ne1-heyelô.c ve'l-ketl].udô.h ... (Darü ' l- kütübi'l-Mısriyye, el-HurGf ve' l -evfak, nr. 82, 4 varak) . 16. Risale
ii ma'riieti bu'di'ş-şems ' ale's-satlfi'lmünlfarif (N uruosmaniye Ktp., nr. 2488) .
17. e?-?ıllü 'l-me~üsu's-sittini (Nuruosmaniye Ktp ., nr. 4352, vr. 25 -34). 18. Al].şarü'l-mul].tasarô.t 'alô. rub 'i'l-mu]f.antarô.t (Münih, Staatsbibliothek, nr. 860) .
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