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liJ İLHAN KuTLUER 

CEVHER AFrABECİ 
(ö. X/ )Wl. yüzyılın sonları) 

Babürlü Hükümdan 
Hümayun devrine ait Tezkiretü'l-viikı'at 

adlı hatıratıyla tanı~an idareci. · 
L ~ 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
bilinmemektedir. Hümayun'un aftabeci
si (ibrikdar) olan Cevher 1540 yılına ka
dar onunla beraber Hindistan'da kaldı; 

daha sonra Siiriler'den Sirşah SOr'un teh
didi karşısında Hümayun'la birlikte Sind 
ve Afganistan'a kaçtılar. 1 SSS'te Hindis
tan'a döndüklerinde Cevher Heybetpiir 
Bini'ye muhassıl (vergi memuru) tayin edil
di. Aynı yıl Pencap ve Mültan hükümeti
nin hazinedarlığına getirildi ve önemli 
hizmetlerde bulundu. Hümayun'un ölü
mü üzerine 1SS6'da oğlu Ekber Şah ' ın 

hizmetine girdi ve otuz yılı aşkın bir sü
re onun emrinde çalıştı. 

Cevher Aftabeci ' nin Te?kiretü '1- va
lf-ı 'at adlı Farsça eseri, müellifi sarayda 
aftabeci olarak hükümdarın en yakın 

adamları arasına girebildiği için Hüma
yun devrine ait olayları ihtiva eden çok 
önemli bir kaynaktır. Hümayun hakkın
da monografi hazırlayan Banerjee, Pra
sad ve Sukumar gibi müellifler Te?kire
tü ']-valf-ı 'at'ı birinci elden kaynak ola
rak kullanmışlardır. Yazma nüshaları Bri
tish Museum (Add. , nr. 1671 1). School of 
Oriental and African Studies (nr. 4645 I) 
ve King's College'de (nr. 84) bulunmak
tadır. Eseri C. Stewart ingilizce'ye çevir
miştir (London I 832; Calcutta I 904). Bu 
tercümenin bir bölümü Elliot ve Dowson 
tarafından History of India'da da (V, 
ı 36-149) yayımlanmıştır. Ayrıca Pakis
tanil alim S. Munülhak Cevher'in eserini 
Urduca'ya tercüme ederek 193S'te Ka
raçi'de neşretmiştir. 
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CEVHER SARA YI 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 
Kahire Kalesi avlusundaki sarayı. 

L ~ 

Mehmed Ali Paşa, ilk olarak Özbekiye'
de yerleştikten sonra Eyyiibi ve Memlük 
sultanları ile Osmanlı paşalarının ikamet
gahı olan kaleye taşındı. İkarnet ve hü
kümet işleri için yeni binalar yaptınrken 
buradaki Memlük ve Osmanlı eserleri
nin çoğunu yıktırdı. Surların kuzeydoğu 
tarafındaki şimdi Harem adıyla bilinen 
sarayı yaptırdı. Bu saraydan daha küçük 
olan ve özellikle gündelik resmi işlerin 

CEVHER SARAYI 

yürütülmesi için inşa edilen Cevher Sa
rayı, yine kale içinde yapılmış olan Meh
med Ali Paşa Camii'nin güneyinde ve da
rüladl ile idari büroların yakınında bulun
maktadır. Bir kısmı 1972 ·de çıkan yan
gında tahrip olan saray, selamlık ve ha
rem olmak üzere iki bölümden meyda
na gelmektedir. Selamlık bölümünün ka
bul merasimleri için ayrılan kısmı, ara
larında geniş bir toplantı salonunun da 
bulunduğu çeşitli mekaniara uzanan bir 
merasim avlusuyla Avrupai bir tarzda ya
pılmıştır. 

Büyük bir kompleks oluşturan harem 
ise son zamanlarda onarılmış ve bir kıs
mı askeri müze olarak halka açılmıştır. 
Mehmed Ali Paşa'nın kalede yaptırdığı 
binalar bugüne kadar ciddi bir araştır
maya konu olmamıştır. Ancak Gaston 
Wiet, XIX. yüzyılda burayı ziyaret eden 
kişiler tarafından anlatılanların bir kıs
mını toplayarak bu binalar ve iyi korun
muş bölümleri hakkında bir araştırma
dan çok izlenimlere dayanan bilgiler ver
miştir. 

Mehmed Ali Paşa, camii ve ailesinin 
türbeleri gibi sarayını da önemli ölçüde 
Avrupa tesiri gösteren XIX. yüzyıl istan
bul mimarisinin ilhamıyla Mısır mimari
sinden tamamen farklı olan bir üslüpta 
inşa ettirmiştir. Bu bakımdan saray bi
naları Kahire'nin geleneksel mimarlık 

ve süsleme sanatlarını hatırlatan her
hangi bir özelliğe sahip değildir. Avlula
rın bazıları, bahçelerle birlikte Kahire' 
nin güney panoramasını yukarıdan gö
ren iki katlı yapılarla çevrelenmiştir. Dı
şarıya ve avlulara bakan cepheler çok 
yalın olup üzerlerine yüksek pencereler 
açılmıştır. Geç Avrupa barok tarzında 
oymalarla süslenmiş olan beyaz mer
merden cümle kapısı. merasim bölümü 
ana avlusunun önünde yer almaktadır. 
Bu bölüm, zemin katta haç biçimi bir 
şema içinde odalarla çevrelenmiş büyük 
bir salondan meydana gelmiştir. Geniş 
bir mermer merdiven bu salonu benzer 
bir düzenleme gösteren üst kata bağla
maktadır. Bu geniş merkezi merdiven 
gibi geniş pencereler de Kahire sivil mi
marisinde bir yenilik teşkil etmiştir. Ay
rıca bu bölümden başlayan uzun galeri
lerle bugün bir kısmına girilemeyen çok 
sayıdaki odaya varılmaktadır. istanbul
lu ustalar tarafından duvarlar, ana renk 
olarak maviye ağırlık veren manzara. sa
ray ve köşk resimleriyle bezenmiş, ta
vanlar ise İtalyan baroğu tarzında yal
dızlı çiçek ve bitki motifleriyle süslenmiş
tir. Merasim salonunu çeviren odalardan 
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birinin duvarları barak tarzında yapılan 
beyaz mermer selsebille tezyin edilmiş, 
suyun aktığı odanın ortasındaki havu
zun tabanına çeşitli tiplerde balık figür
leri işlenmiştir. 

Sarayın bir İtalyan sanatkar tarafın
dan süslenmiş olduğu söylenen iki ha
mamı tamamen beyaz mermerden ya
pılmış ve üzerierini örten kubbelerine 
de renkli küçük aydınlatma camları yer
leştirilmiştir. 

Mimarisindeki Türk- Avrupa karakte
rine rağmen saray, tefriş bakımından 

ziyaretçiterin de anlattığı gibi mobilya
dan yoksundu ; paşa ve maiyeti Türkiye 
ve İran'dan getirilen halılar üzerinde se
dir ve mindertere oturmayı, yastıklara 
dayanmayı tercih ediyorlardı. 

Merrnerieri İtalya'dan, aynaları Fran
sa ve İngiltere'den ithal edilen sarayda 
çeşitl i ülkelerden toplanmış egzotik hay
vanların yer aldığı bir de hayvanat bah
çesi bulunuyordu. 
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~ DoRıs BEHRENS- AsousEıF 

ı 
CEVHER es-SIKILLİ 

ı 

( Jı....l l /'ft ) 

Ebü'l- Hasen Cevher b. Abdiilah 
es·Saklabl el-Katib el-Kaid 

es-Sıkılll er-Rumi 
(ö. 381/992) 

Mağrib ve Mısır' ı 
Fatımiler'e kazandıran kumandan 

ve devlet adamı. 
L _j 

Küçük yaşlarda esir alınmış Slav asıllı 
(es-Saklabl) bir Sicilyalıdır. 347'de (958) 
Fatımı Halifesi Muiz-Lidinillah tarafın

dan Mağrib'in fethiyle görevlendirildiği
ne göre IV. (X.) yüzyılın başlarında doğ
duğu kabul edilebilir. Yakın zamanda 
neşredilen biyografisi sayesinde Mısır'a 
gitmeden önceki hayatının ilk devri kıs
men aydınlanmaktadır. Doğu kaynakları 
ise onun hayatının Mısır'ın zaptı ve son
rasıyla ilgili kısmını vermekle yetinirler. 
Cevher birçok vesikada, özellikle Ezher 
Camii'nin kitabesinde köle (abd) olarak 
zikredilir. Belki de bu ifade köle men
şeli olmasından başka efendisi Muizz'e 
bağlılığının da bir işaretidir. 

Kaynaklarda Cevher'den ilk defa üçün
cü Fatimi Halifesi Mansür'un gulamı ola
rak bahsedilir. Fatımı Halifesi Muiz 958' 
de Kuzey Afrika'nın tamamını kontrol 
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altına almak için bütün kuwetlerini hare
kete geçirmeye karar verdi ve bu önemli 
sefere kumanda etmek için Cevher'i seç
ti. Bu sefer, yaklaşık üç asır önce Ukbe 
b. Nafi' tarafından gerçekleştirilen ha
rekat gibi Mağrib'de çok büyük yankı 
uyandırdı. Ancak Cevher'in zaferlerine 
rağmen bu sefer kesin neticeli ve etkisi 
devamlı bir sefer olmadı. Cevher emrin
deki 20.000 askerle, kendisinden kat 
kat üstün olan Serberi kuwetlerini her
taraf etmek ve aynı zamanda bölgeyi 
kendilerine bağlı bir ülke olarak gören 
Endülüs Emevıleri'nin arzularına son ver
mek istiyordu. önce Tahert yakınında 
Endülüs Erneviieri tarafından destekle
·nen Tahert ve İfkan sahibi Ya'la b. Mu
hammed el- İfranfnin kumandasındaki 
büyük bir orduyla karşılaştı ve onları 

mağlüp etti. Cevher bundan sonra Fas 
ve bölgedeki .Emeviler'e bağlı diğer ka
leler üzerine yürümek yerine küçük or
dusunu daha kolay zaferler için kullan
maya karar verdi. Güneybatıya yönele
rek Sicilmase Beyliği'ni işgal ve Emir Mu
hammed b. Feth b. Meymün b. Midrar'ı 
kaçmaya mecbur etti. Birkaç gün sonra 
Muhammed b. Feth'i ele geçirip öldürt
tü. Bundan sonra Cevher kuzeye doğru 
yürümek için bir yıldan fazla zamanı bu 
bölgede geçirdi. 24 Ekim 960 tarihinde 
Fas üzerine yürüdü ve şehri kuşattı; 13 
Kasım 960'ta kumandanı Zfrf b. Menad 
es -Sanhacfnin kahramanlığı sayesinde 
şehri ele geçirdi. Şehrin Emevi valisi Ah
med b. Ebü Bekir ei-Cüzamf hapse atıl

dı ve zindanda öldü. Bu büyük zafer Tan
ca ve Sebte (Ceuta) dışında bütün Mağ
rib'i kısa bir süre için Fatımf idaresi al
tında topladı. Son İdrfsf hükümdan olan 
ve Emevfler'e bağlı olarak küçük bir 
prenslikle yetinen Hasan b. Cennun da 
Fatımiler'e bağlılığını arzetmek zorunda 
kaldı. Cevher birkaç ay sonra esirler ve 
ganimetlerle Kayrevan'a döndü. Cevher'in 
bu başarıları, Fatımiler'in rüyası olan Mı

sır'ın zaptının onun yardımıyla gerçek
leştirilebileceği kanaatini verdi. 

Bu sırada Mısır'da mali ve siyasi bü
yük bir kriz vardı. Kafür ei-İhşfdfnin ölü
münden sonra henüz bir çocuk olan Ah
med b. Ali b. İhşfd'in hükümdar, Hüseyin 
b. Abdullah'ın da onun naibi olması ka
rarlaştırıldı. 17 Ağustos 969 tarihinde 
Mısır, Suriye ve Hicaz'da Ahmed b. Ali b. 
İhşfd adına hutbe okunmaya başlandı. 
Fakat mali durumun bozuk olması se
bebiyle maaşlarını atamadıkları için as
kerler ülkede huzursuzluk çıkarmaya 

başladılar. Bunun üzerine Mısır'ın ileri 
gelenlerinden bir grup Fatımf Halifesi 
Muizz'e mektup göndererek ondan ül
keye asker sevketmesini istediler. Bu sı

rada Cevher ağır bir hastalığa yakalan
mıştı. İyileşince emrindeki son derece 
mükemmel teçhiz edilmiş büyük bir or
du ile S Şubat 965 tarihinde Kayrevan·
dan Mısır'a doğru yola çıktı. Cevher'in 
hareketi Mısır'da duyulunca Mısır halkı 
vezir Ca'fer b. Furat'la görüşüp Cevher'
den eman dilemeye karar verdi. Bunun 
için Şerif Müslim b. Abdullah ei-Hüsey
nf elçi tayin edilerek Cevher'e gönderil
di. Bu sırada İskenderiye yakınındaki Te
rüce'de bulunan Cevher gelen elçiye is
tediği eman vesikasını verdi. Ancak da
ha önce Mısır'daki İhşldiler ve Kafür'un 
adamları eman dilemekten vazgeçip düş
manla çarpışmaya karar vermişlerdi. Baş
larına da Nihrfr eş-Şübezanf'yi geçirerek 
Cfze'de karargah kurdular; Nil üzerin
deki köprüleri tuttular. Cevher bunu du
yunca Cfze üzerine yürüdü. 30 Haziran 
965 tarihinde küçük bir çarpışmadan 
sonra İhşidiler yenildL Bunun üzerine 
Şerif Müslim b. Abdullah halkın eman 
isteğini bir mektupla Cevher'e bildirdi. 
Cevher'in elçisi istenen emannameyi ge
tirdi. Şehrin yağmalanmayacağ ım ve 
önemli mevkilerin Mısırlılar'a verileceği
ni bildirdi. Mısır ileri gelenleri vezir Ca'
fer b. Furat'ın başkanlığında 3 Temmuz 
969'da Cevher'in Cize'deki karargahına 
giderek bağlılıklarını bildirdiler. Aynı gün 
Cevher Fustat'a girdi. Burada yerleşme
ye ve hükümet dairelerini kurmaya ka
rar verdi ve Kahire şehrinin temellerini 
attı. Ca'fer b. Furat'ı vezirlikte bıraktı. 

Bir elçi ile efendisi Muizz'e Mısır'ın zap
tedildiğini bildirdi. Mısır'da Abbasiler adı
na okunmakta olan hutbeye son verip 
Fatımfler adına hutbe okutmaya, para 
bastırmaya başladı. 23 Eylül 969 Cuma 
günü hutbeden sonra Ehl-i beyt için ay
rıca dua edilmeye, 29 Ocak 970 tarihin
de cuma namazında ezana "Hayye ala 
hayri'l-amel" ilavesi yapılarak Şii tarzın

da eza n okunmaya başlandı. 4· Nisan 970 
tarihinde Ezher Camii'nin temelleri atıl
dı. 23 Haziran 972 Cuma günü cami iba
dete açıldı. 

Ekim 969'da Suriye'de, 976 yılında da 
Hicaz'da Fatımiler adına hutbe okun
maya başlandı. Muizz'in 7 Ekim 974 ta
rihinde Kahire'ye gelişine kadar Cevher 
Mısır'ı bağımsız bir hükümdar gibi ida
re etti. Mısır halkının güvenini kazandık

tan başka İhşfdfler'in son zamanlarında 


