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CEBERTİ, İsmail b. İbrahim 
(~~lr::"'l.r:l.:r.~l.-.1) 

İsmail b. İbrahim 
b. Abdissamed el-Cebertl 

(ö. 806/1403) 

Cebertiyye tarikatının kurucusu 
Yemenli mutasawıf. 
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722'de (1322) Yemen'in Zebld şehrin
de doğdu . Gençliğinde ilim tahsiliyle meş
gul oldu, bir süre hocalık yaptı, daha son
ra kendisini zühd ve ibadete verdi. Kısa 
sürede bölgenin en tanınan ve itibar gö
ren bir şeyhi oldu. Çevresine birçok mü
rid toplandı. Bunlar arasında devrin hü
kümdarı Sultan Eşref de dahil olmak 
üzere birçok devlet adamı ve alimler de 
bulunmaktaydı. Ordusu Zeydfler'in ima
mı Sahahaddin Herevi tarafından kuşa
tılan Sultan Eşref'e bu kuşatmanın ba
şarısızlıkla sonuçlanacağını müjdeleme
si Cebertf'nin itibarını daha da arttır

dı. Şevkani'nin ifadesine göre dindarlar 
ibadet ve zikir maksadıyla, ihtiyaç sahip
leri itibarından faydalanmak için. işi gü
cü olmayanlar da sema için çevresinde 
toplanmışlardı (el·Bedrü'qali', I, 139). 

Vird* olarak Yasin süresini okur ve 
bu süreyi her gün belli sayıda okumanın 
maddi ve manevi bütün ihtiyaçları gide
receğini söylerdi. Bundan dolayı mensup
Ianna "ehl-i Yasin" de denilmiştir. Muh
yiddin İbnü'I-Arabf'nin görüşterine son 
derece bağlı olduğundan onun Fuşı1şü'l
!ıikem'inin bir nüshasına mutlaka sa
hip olunmasını tavsiye ederdi. Gerek bu 
düşünceleri gerekse Yasin süresinin fa
ziletine dair yazdığı bir risalede mevzü 
hadisiere yer vermesi sebebiyle çeşitli 

tenkitlere maruz kaldı. Ulemadan Ah
med en-Naşirl Cebertf'ye ve müridieri
ne şiddetle karşı çıkmış, ancak Sultan 
Eşref şeyhe sahip çıkınca giriştiği mü
cadeleden bir sonuç alamamıştır. Yemen
li şair Züvaır, Salih ei-Mısrl adlı bir alimin 
bir manzumesinde şeyhi eleştirdiği için 
Hindistan'a sürgün edildiğini söyler (bk. 
Sehavi, II, 284). 

Müridierine kerametten çok istikame
te değer vermelerini tavsiye eden Ceber
tf sernam velflerin yolu olduğunu söyler 
ve "sema insanın mihenk taşıdır" derdi. 
Semaa düşkün olduğu halde manasını 
kavrayamayanların ve sema esnasında 
okunan şiirlerden uygun anlamlar çıka
ramayanların sema yapmalarının haram 
olduğunu ifade ederdi. Ona göre "sema 
kaygan bir zemindir; bu zeminde ancak 
er olanlar yürüyebilir". 

Zebld'de vefat eden Cebertl Babüssi
ham Mezarlığı 'nda toprağa verildi ve bu
rada kendisi için. muhteşem bir türbe 
yapıldı. Zebld'in manevi sahibi ve koru
yucusu sayılan Cebertf'ye, Cebertiyye ad
lı bir tarikat nisbet 'edilmektedir. 

Cebertf'nin şeyhi Ebü Bekir b. Ömer 
ei-Ehdel'e Ehdeliyye tarikatr nisbet edil
diğinden Cebertiyye de bu tarikatın bir 
şubesi sayılmıştır. Kaynaklarda Ehdeliy
ye bazan Muhyiddin ibnü'I-Arabf'ye is
nat edilen Ekberiyye 'nin, bazan da ib
nü'I-Arabf'nin Abdülkadir-i Geylani ile 
munasebeti dolayısıyla Kadiriyye'nin ŞU
belerinden biri olarak gösterilir. Ceber
tf' nin, yanında Fuşı1şü '1 - !lik em bulun
mayan müridiere iltifat etmediği göz 
önüne alınırsa _Cebertiyye'yi Ekberiyye'
nin bir şubesi olarak kabul etmek daha 
doğru olur. Cebertiyye tarikatı şeyhin 

ölümünden sonra oğlu Radıyyüddin ta
rafından devam ettirilmiştir. 
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CEBERTİYYE 
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İsmail b. İbrahim ei-Ceberti'ye 
(ö. 806/1403) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. CEBERTI, İsmail b. İbrahim). 

CEBERÜT 
(0~1) 

Mülk ile melekut alemleri arasında 
veya melekut aleminin üstünde 
zaruretin hüküm sürdüğü alem; 

Allah'ın zatı, azarnet ve cekll sıfatı. 

.J 
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Arap dilcileri ceberüt kelimesinin "kahr, 
zorlama. hakimiyet" anlamındaki cebr 
kökünden geldiğini, bu manayı daha kuv
vetle ifade etmesi için sonuna bir "t" 
harfinin eklendiğini ileri sürerler (Tacü'l· 
'aras, "cbr" rnd .). Bumin yanı sıra cebe
rütun İbranice'deki gebfirah kelimesinin 
Arapçalaşmış şekli olduğunu söyleyen
ler de vardır (İA, III , 40). Kur 'an'da rast
lanmayan ceberüt kelimesi hadislerde 
"kibriya, azamet, cebbarlık, zorbalık" an
larr:ılarında geçer. 

ilk süfllerde genellikle ceberüt tabiri
ne rastlanmaz. Daha ·sonra gelen Muh-

CEBERÜT 

yiddin ibnü'I-Arabl, Aziz Nesefl. Abdül
kerim ei-Cfli ve Sühreverdi ei-Maktül gi
bi mutasawıflar ceberüt kelimesini ta
sawufl bir kavram haline getirmişler, 

bazan bunu ideler alemi şeklinde açık
lamışlar, bazan da a'yan-ı sabite• an
layışıyla birleştirmişlerdir. 

Bir kısım mutasawıflara göre cebe
rüt, mülk* ile melekut• alemi arasında 
bir orta alemdir (Gazzalf, IV, 250; İ bnü' I

Arabi, lştılahat, "ceberı1t" md .). Diğer ba
zı kaynaklarda genellikle üç alemin en 
yükseği ceberüt, ortası meleküt, en alt
taki mülk olarak kaydedilir. Mesela Süh
reverdl bu üçlü alem sıralamasını ver
dikten sonra bunları akıl, nefis ve mad
de alemi olarak da adlandırır ve feyzin 
yukarı alemlerden aşağıya doğru basa
mak basamak indiğini belirtir (Se Risa
le, s. 103, 166). 

Aziz Nesefl, yokluk aleminin kuwe ha
linde bulunan varlıklarına ceberüt, ma
kul varlıklar alemine meleküt, maddi var
lıklar alemine de mülk adını verir. Mülk 
melekütun, meleküt da ceberütun ör
neği ve aynası olduğundan bunlardan 
altta bulunan üstündeki alemi daha ay
rıntılı biçimde yansıtır. Bundan dolayı 

ceberüta "cuma gecesi", melekOta "cu
ma günü" denilmiştir. Her şey ceberüt
ta takdir ~dilir, meleküt ve mülkte bun
ların ayrıntıları verilir. Ceberüt mahiyet
ler. meleküt makuller, mülk maddeler 
alemidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı ise 
üç alemin en üst tarafına arşı, ortaya ce
berütu, en alta kürsüyü koyar; bu alem
leri gösteren bir de şema verir (Ma 'ri{et

name, s. 5, 22). Bunlardan bir üstteki alt
takini her yönden kuşatır. Buna göre ce
berüt, meleküt ve mülk alemini kuşatan 
geniş alemdir. Ayrıca İbrahim Hakkı. en 
latif, en nurlu ve en yüce alemin ceberüt 
olduğunu , bunu ruhlar aleminin takip 
ettiğini söyler. 

Bazı mutasawıflar Allah'ın zatına ce
berüt, ezelf sıfatiarına meleküt, diğer 

bazıları zata lahüt. sıfatiara ceberüt adı
nı verirler. Buna göre ceberüt zatla me
leküt arasında bulunur. Nitekim Ebfi Ta
lib ei-Mekkl de ceberütu sıfatlar ve isim
ler alemi şeklinde anlamıştır. Vahdet ve 
hakıl<at-i Muhammediyye mertebesine 
de ceberüt denilmiştir. 

Ceberüt aleminde tam bir cebir hali 
hüküm sürer. Burada Hak, halk için neyi 
irade ve takdir etmişse o olur. Bu alem
de insan iradesinden eser yoktur. Bütün 
eşyanın ceberüt alemindeki küllf suretle
ri ve a'yan-ı sabiteleri, daha aşağı alem
lerdeki cüz'l suretlerini varlık sahasına 
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CEBERÜT 

çıkmaya zorladığı için buna ceberOt ale
mi denildiği de söylenir. 
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CEBESOY, Ali Fuat 

(1882·1968) 

İstiklal Savaşı'nda 
ilk batı cephesi kumandanı ve 

siyaset adamı. 
_j 

istanbul' da doğdu. Anne tarafından 
dedesi 93 Harbi'nin ünlü kumandanla
rından Mehmed Ali Paşa, babası Büyük 
Millet Meclisi'nin ilk Nafia Vekili ismail 
Fazıl Paşa'dır. Erzincan Askeri Rüşdiye
si 'ni ve Saint Joseph Lisesi 'ni bitirdik
ten sonra girdiği Harp Okulu'nda Mus
tafa Kemal ile tanıştı. 1902'de Harp Oku
lu'ndan, 1905 'te de Harp Akademisi 'n
den mezun oldu. Beyrut ve Rumeli'de gö
rev yaptı. burada ittihat ve Terakki Ce
miyeti mensuplarıyla münasebeti oldu. 
Roma ataşemiliterliğ inden ( 1909- ı 9 ı ı) 

sonra 7. Kolordu'da (Manastı r - Üsküp) gö
rev aldı. Balkan Harbi'nde Yanya Kalesi 
mOdafaalarına katıldı. ı. Dünya Savaşı ' n

da önce 25. Tümen kumandanı olarak ı. 

Kanal Seferi'nde, arkasından 14. Tü
men kumandanı olarak doğu cephesin
de 1916 yı lı muharebelerinde görev al
dı. 1917'de tekrar Sina- Filistin cephe
sine gönderildi. daha sonra 20. Kolor
du kumandanı olarak Bi'rOssebi'- Gazze 
muharebeleri ve Kudüs müdafaasında 
büyük yararlıklar gösterdi. Bu sırada ge
neralliğe terfi ettirildi. Mütareke sıra

sında diğer kumandantarla birlikte or
du kalıntılarını. silah ve malzemeyi sü
ratle Anadolu'ya taşımaya çalıştı; bölge
sinde jandarmayı güçlendirme gayretle
ri daha sonra güneyde Milli Mücadele'
nin çekirdeğini teşkil etti. Bir süre Mus-
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tafa Kemal Paşa ' nın yerine Yedinci Or
du kumandanlığına vekalet etti. daha 
sonra istanbul'a gitti. istanbul'da vata
nın kurtarılması için çareler arayan as
keri- sivil birçok kişi ile görüştü . Bu ara
da Mustafa Kemaı ·e destek vaadinde 
bulundu ve onun da isteğiyle 20. Kolor
dunun hazeri karargahı olan Ankara'ya 
döndü. 

Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişiy
le beraber kolordusunun bütün imkan
larıni' kullanmak suretiyle gerek Amas
ya Tamimi gerekse Sivas Kongresi hazır
lıkları ve Hey'et-i Temsfliyye'nin çalışma
larında batıda en büyük desteği Ali Fu
at Paşa teşkil etmiştir. Bu kolordu, ile
ride Milli Mücadele yıllarında kurulacak 
batı cephesinin de temelini oluşturmuş
tur. istanbul hükümetince görevden alın
masına rağmen Hey'et-i Temsfliyye ken
disine Garbi Anadolu Umum Kuva-yı Mil
liyye kumandanı unvan ve selahiyetini 
verdi (9 Eylül 191 9) O da ı. ve ll. Eskişe
hir Harekatı ile (Eylül-Ekim 1919, 18 - 28 

Mart 1920) ingilizler'in izmit'e kadar çe
kilmelerini sağlayarak Anadolu'da milli 
iradenin kuwetle yerleşmesine vesile ol
du. Batı cephesi kumandanlığı sırasın
da Yunan iterteyişini durdurmak için gi
riştiği Gediz taarruzundan istenilen so
nuç elde edilerneyince cephe kumandan
lığından alınarak Moskova büyükelçiliği
ne tayin edildi. 

Ali Fuat Paşa ' nın Moskova'daki faali
yetleri. Bolşevik rejiminin uzak yakın ger
çek niyetlerini öğrenmek, Milli Mücade
le'ye gerek diplomatik gerekse maddi 
açıdan destek sağlamak, Rusya'daki it
tihat ve Terakki liderleri ve Türk unsur
larıyla temas ederek Ankara 'ya bilgi ver
mek şeklinde özetlenebilir. Buradaki fa
aliyetleri çerçevesinde 16 Mart 1921 ta
rihli Moskova Antiaşması'nın hükümle
rinin uygulanmasına çalıştığı gibi Sakar
ya Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol 
oynayan Sovyet mali yardımının çabuk
laştırıtmasını da sağladı. Ayrıca Enver 
ve Cemal paşalarla yaptığı temaslar so
nucu Anadolu'daki Milli Mücadele'ye dı
şarıdan yapılabilecek olumsuz tesirleri 
önlemeye çalıştı. 

1922 Mayısında Ankara'ya döndü ; ön
ce Müdataa-yı Hukuk grubu reisliğine, 
arkasından Büyük Millet Meclisi ll. baş
kanlığına seçildi ( 13 Aralık ı 922 ). Olduk
ça çetin müzakerelerle geçen Lozan gö
rüşmelerinde meclis oturumlarının ço
ğunu dirayetle idare etti. Daha sonra bu 
görevden ayrılarak (24 Ekim 1923) ordu 
müfettişliğine tayin edildi. Bir yıl sonra 
bu vazifeden de istifa etti ve sadece mil-

letvekilliği görevini sürdürdü. 17 Kasım 
1924 'te kurulan Terakkiperver Cumhu
riyet Fırkası'nda umumi katip olarak gö
rev aldı. Fırka kısa zamanda mecliste et
kili bir muhalefet olarak kendini göster
di. Ali Fuat Paşa fırkanın kuruluş mak
sadının Mustafa Kemal'e değil hüküme
te muhalefet olduğunu ve mecliste bir 
murakabe sisteminin oluşmasını terni 
ne çalıştığını ifade ettiği halde parti ka
patıldı ; üyelerinin çoğu izmir Suikasti 
davasında yargılandılar. Ancak Ali Fuat 
Paşa ile diğer Milli Mücadele liderleri be
raat ettiler. 

Ali Fuat Paşa'nın emekliye sevkedili
şinin arkasından yaşadığı sıkıntılı yıllar. 

1933'te Atatürk'ün isteğiyle Konya · dan 
bağımsız milletvekili seçilince sona erdi. 
1934'te Atatürk kendisine Cebesoy so
yadını verdi. 24 Mart 1939'dan itibaren 
de Cumhuriyet Halk Partisi Konya me
busu sıfatıyla Nafia (ı 939- ı 943) ve Mü
nakalat vekiliikieri ( 1943- ı 946) görevini 
yürüttü. Kazım Karabekir'in ölümü üze
rine meclis başkanlığına seçildi (Ocak
Ekim ı 948) . Daha sonra Cumhuriyet Halk 
Partisi'nden ayrılarak 14 Mayıs 1950 se
çimlerinde Demokrat Parti listesinden 
Eskişehir bağımsız milletvekili. 1954 ve 
1957 seçimlerinde ise istanbul bağım
sız milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ih
tilali· nden sonra aktif siyasi hayattan 
çekildi. 1 O Ocak 1968'de vefat etti. va
siyeti üzerine Sakarya ' nın Geyve ilçesi
ne bağlı Ali Fuat Paşa adıyl a anılan ka
sabaya defnedildi. 

Ali Fuat Cebesoy'un Atatürk ile Harp 
Okulu'nda başlayan dostlukları ömür bo
yu devam etmiş, Milli Mücadele'nin ka
der ve ideal arkadaşları arasında daha 
sonra ortaya çıkan siyasi dargınlıklarda 
kendisi arabuluculuk yapmak gibi gönül
lü bir faaliyet içinde bulunmuştur. Rauf 
Orbay ve Kazım Karabekir ile Atatürk'ü 
görüştürme gayretleri bazı çevrelerin 
engellemesiyle olumlu sonuçlanmamış
tır. Katıldığı savaşlarda gösterdiği başa

rılar dolayısıyla Osmanlı Devleti ile Al
man ve Avusturya devletlerince kendi
sine çeşitli madalya ve nişanlar verilmiş, 

Al i Fuat 
Cebesov 


