
CEBERÜT 

çıkmaya zorladığı için buna ceberOt ale
mi denildiği de söylenir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü' l - Esir. en ·1'/ihaye, "ceben1t" md.; İb
nü'I-Arabi. /stılahat, "ceberfıt" md.; a.mlf .. el · 
Fütühat, 1, 246 ; lll , 206; IV, 461 ; VI, 371 ; et· 
Ta 'rf{at, "ceberfıt" md.; Tacü 'l· 'aras, "cbr" md.; 
Tehanevl. Keşşa{, "ceberı1t" md. ; Wensinck. 
Mu 'cem, "ceberfıt" md. ; Seyyid Ca'fer Secca
di. Ferheng·i 'Ulam·i 'A!clf, Tahran 1361, "ce
berı1t" md. ; a.mlf .. Ferheng, "ceberfıt", md.; 
Gazza li. ihya', ıv, 250; imam- ı Rabbani. Mek· 
tübat, İstanbul 1366, ll , 47 ·50 ; İbrahim Hakkı 
Erzurümi. Ma 'ri{etname, İstanbul 131 O, s. 5, 
22·23; Hasan Muhammed eş-Şerkavi. El{azü's· 
şü{iyye, İ skenderiye, ts., s. 122; Se Risale ez 
Şey(ı·i işrak (nşr. Necef Kuli Habibil. Tah ran 
1397, s. 51 , 103, 166 ; Aziz N esen, insan·ı Ka· 
mil (nşr. Mari jan Mole). Tahran 1403 / 1983, s. 
344 ·390 ; M. Gazi Arabi. en · l'luşüs (1 muşlala · 

hi't· Tasauuu{, Dımaşk 1985, s. 26; B. Carra de 
Vaux. "Ceberfıt" , iA, lll , 40; L. Gardet. "'Aıam", 
E/ 2 (İng 1. 1, 351. 

~ İRFAN GüNDÜZ 

L 

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 



1920'de çıkarılan bir kanunla da istiklal 
madalyası ile taltif edilmiştir . 

Eserleri. Çeşitli baskıları yapılan eser
leri yer yer belge niteliğinde olup Millf 
Mücadele'nin başlıca kaynakları arasın
dadır. 1. Bi'rüssebi- Gazze Meydan Mu
harebesi ve 20. Kolordu (Ankara I 938). 
Filistin Cephesi'ne ait belgesel nitelikte 
bir eserdir. 2. Milli Mücadele Hatıra
lan (İstanbul ı 953). Tamamen belgelere 
dayanılarak hazırlanmıştır. 3. Siyasi Ha
tıralar ( İ stanbul ı 957, ı 960). 1922 son
rası Türk siyasi hayatını anlatan birinci 
elden bir kaynaktır. 4. Sınıf Arkadaşım 

Atatürk (İstanbul 1967). Atatürk'ün genç
lik ve yetişme çağı ile ilgili olarak kale
me alınan çeşitli eseriere kaynaklık et
miştir. S. Moskova Hatıralan (Ankara 
1982) Mi lif Mücadele yıllarındaki Türk
Sovyet münasebetleri ve İttihat Terakki 
liderlerinin yurt dışındaki faaliyetleriy
le ilgili kaynak mahiyetinde bir eserdir. 
Bunlardan başka çeşitli dergilerde neş
redilen. hatıralarını esas alarak hazırla
dığı makaleleri de vardır. 
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İsiilm matematik tarihinde 
denklemlerin düzenlenme, ineelenme 

ve çözümlenmesine verilen ad. 
_j 

Klasik kaynaklarda "ilmü'l-cebr ve'l
mukabele" terkibi içinde kullanılan el
cebr, Arapça'da "kırık kemiği yerine koy
ma, d üzeitme; zorlama" gibi m analara 
gelmekte ve kelimenin Batı dillerine al
gebra şeklinde geçtiği görülmektedir. 
Mukabele ise "karşılaşma; karşılaştırma, 
örneğini getirme" anlamlarını taşımakta
dır (geniş bilgi için bk. Saliba, s. 189-204). 

Klasik dönemde ilimierin tasnifi hak
kında eser yazan müellifler, ilmü'l-cebr 
ve'l-mukabeleyi genelde "ilmü'l-hisab" ın 

bir dalı olarak kabul etmişlerdir. Muham
med b. Ahmed ei-Harizmi (ö 387 / 997) 
MefQtf}J.u 'l- 'uiılın adlı eserinde (s. ı 16) 
bu ilmin konusunu "hisab sanatlarından 
bir sanat" olarak tanımlamış ve gayesi
nin muamelat. miras, vasiyet vb. konu
lardaki zor problemierin çözümü oldu
ğunu söylemiştir. İbn HaldOn ise (ö. 808/ 
1406) ilmü'l-cebr ve'l-mukabeleyi önce
kilerden farklı olarak ilmü'l-hisab gibi 
sayılar teorisinin (el-ulümü' l -adediyye) bir 
dalı olarak görmüş ve "var sayılan bili
nenlerden bilinmeyen niceliğin çıkarıl

ması" şeklinde daha matematiksel bir 
tanım vermiştir (el· 'iber, ll , 898) Taşköp
rizade ise (ö 968/ ı 561 ı farklı bir yakla
şımla ilmü'l-aded ve ilmü'l -hisabı aynı 
konunun farklı iki adı şeklinde benim
semiş ve ilmü'l-cebr ve'l-mukabeleyi bu 
ilimierin dalı olarak "denklem yoluyla 
bilinenlerden bilinmeyen niceliklerin çı

karılması yöntemini öğreten ilim" diye 
tarif etmiştir (Mi{UiJ:ıu 's-sa'ade, I, 391). 
Daha sonraki dönemlerde bu tarif, Ka
tib Çelebi'nin (ö. 10671 1657) Keşfü'z
?unı1n (1 , 578) ve Sıddik Hasan Han ' ın 

(ö 1889) Ebcedü'l- 'ulum'da (II, 205) yap
tıkları tanımlamatarla son şeklini almış 
ve ilmü'l-cebr ve'l-mukabele, "denklem 
yoluyla bilinenlerden bilinmeyen nicelik
terin çıkarılması yöntemini öğreten ilim" 
olarak ilmü'l-hisabın bir dalı şeklinde ka
bul görmüştür. islam matematikçileri 
de bu tanımı benimsemişlerdir (CemşTd 
ei-KaşT, s. 392) 

Kaynaklarda cebir ve mukabele terim
lerinin matematik işlem anlamları şu şe
kilde verilmektedir: Cebir, eşitliğin her
hangi bir tarafında bulunan negatif (müs
tesna) bir terimin diğer tarafa aynısı ek
lenmek suretiyle izale edilmesidir; yani 
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t(x), g(x), h(x) tek terimli olmak üzere 
eğer f(x)- h(x) = g(x) => f(x) = g(x) + 
h (x) olmasıdır. Mukabele ise eşitliğin 

her iki tarafında bulunan benzer terim
lerin çıkarma yoluyla izalesidir; yani f(x), 
g (x) tek terimli ve a ile b sabit sayılar 
olmak üzere eğer t (x) + a = g (x) +b =5> 
f(x) = g(x) + (b-a) olmasıdır. İslam ce
birinde bu iki temel kavramın yanı sı

ra işlemlerde kullanılan diğer iki önemli 
kavram da red (geri çevirme) ve ikmal ve
ya tekmildir (tamamlama). Red, f(x) tek 
terimli ve a, b sabit sayılar olmak üzere 
af(x) =b ==2/ t(x) = b l a olmasıdır. Aynı 
şekilde ikmal de yine t (x) tek terimli ve 
a, b sabit sayılar olmak üzere f(x) 1 a = 

b ~ t (x) = ab şekline dönüşmesidir 

(Saliba, s. ı 95 ). Bu iki işlemin amacı, 

denklemde birinci terim olan ax'in a = 1 
olacak şekilde düzenlenmesidir. 

İsiilm Öncesi Dönem. Mısır-BiibiL Eğer 
cebir "sayılabilen, ölçülebilen ve tartıla
bilen şeylerin aralarındaki ilişkinin ma
tematiksel ifadesi" şeklinde tanımlanır
sa cebirin bu ifadeyi veren ilk matema
tiksel düşünce ile başladığını kabul et
mek gerekir. Ancak ilim tarihçileri bu 
tanımdan daha özel olan "bilinmeyenin 
tesbitine yönelik hisabm dallarından bir 
dal" şeklindeki tanımlamayı benimsemiş 
ve buna uygun "cebir bilgisi"nin Mısır, Ba
bil. Hint ve Grek medeniyetlerinde mev
cut olduğunu ifade etmişlerdir. 

Geometride önemli yol kateden Mısır
lılar'da cebir fikrinin bazı temel özellik
leri bulunmakla beraber onların geniş 
ve düzenli bir cebir bilgisine sahip ol
dukları söylenemez. Bu alanda ilk siste
matik teşebbüs Babilliler'de görülmek
tedir. Altmış tabanh-konumsal sayı sis
temine sahip olan Babilliler, birinci de
receden (linear) ve ikinci dereceden (qu
adratic) denklemleri kurmuş ve çözmüş
lerdir. Bu denklemler bir bilinmeyenli 
olabildiği gibi çok bilinmeyenli de olabili
yordu. Bugüne kadar incelenen tabietler
den elde edilen bilgilere göre Babilliler, 
Harizmfnin tasnifine benzer bir denk
lemler tasnifine sahiptiler; ayrıca üçün
cü dereceden (cubic) bazı denklemleri de 
çözmüşlerdi. Bazı araştırmacılara göre 
ise kökü pozitif sayı olmak şartıyla her 
türlü üçüncü dereceden denklemi çöze
bilecek cebir bilgileri mevcuttu. Ancak 
bu çözümler için cebirsel veya geomet
rik ispata sahip olup olmadıkları bilin
memektedir. 

Hint. Hint kültüründe cebir, BirOnfnin 
ifade ettiği şekliyle tatbiki kolay, ancak 
belirli bir ispat anlayışına dayanmayan 
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