CEZZAR AHMED PAŞA
metinde, dolayısıyla da lll. Selim'de Mı
sır'ın Cezzar tarafından ele geçirileceği
endişesi hakimdi. Nitekim Mısır ' a sadrazam ve serasker Yusuf Ziya Paşa ordu ile gönderilmiş, kendisine büyük yetkiler tanınacağını ümit eden Cezzar ise
bu durumdan huzursuz olmuştu. Hatta
Yusuf Ziya Paşa merkeze gönderdiği bir
raporda Mısır işinin hallinden sonra "habaset"inden bahsettiği Cezzar'ın işini bitireceğini yazmış (TSMA, nr. E. 3402 / 6-8).
Cezzar da Yusuf Paşa'dan şikayet eden
arz*lar göndermişti (TSMA, nr. E. 3402 /
9) Fakat bu siyası mücadele bir so·nuç
vermedi. Yusuf Ziya Paşa'nın dönüşün
den sonra Cezzar'ın Yafa 'yı ele geçirip
( 1802) Na bl us emTriyle mücadeleye giriş
mesi alenT isyan olarak yorumlandıysa
da, Vehhabl tehlikesi yüzünden affedilerek Hicaz seraskerliğiyle Şam valiliği 
ne getirildiği gibi Mısır işleri de kendisine bırakıldı. Artık Osmanlı hükümeti bu
sıralarda oldukça yaşianan Cezzar'ı bir
tehlike olarak görmemeye başlayıp bu
bölgede ondan sonraki durumu ve takip
edilecek siyaseti belirlemeye çalışacak
tt. Böylece Cezzar. iyice yaşlandığı bu tarihlerde istiklale kadar gidebilecek çok
geniş bir nüfuz sahasını idare fırsatını
yakalamış oluyordu. Fakat bu elverişli
durum fazla sürmedi. Cezzar Ahmed Paşa bir süre sonra her bakımdan gelişti
rip kendisine merkez yaptığı Akka'da
vefat etti (2 3 Nisan 1804)
Cezzar Ahmed Paşa, özellikle Batı kayve bir kısım Arap ve Osmanlı tarihlerinde son derece zalim, gaddar
bir insan olarak gösterilir. Bu çok karı
şık bir sosyal yapıya sahip coğrafyada
kendisine karşı sürekli olarak düşman 
lık besleyen aşiretler, nüfuz sahibi yerli
gruplar. ticarı menfaatleri zedelenen Avrupalı devletler, hatta nüfuzunu kısıtla
maya çalışan Osmanlı hükümeti karşı
sında uzun müddet hükmünü yürütmesi, ilk kesimlere karşı oldukça sert ve
acımasız idaresi, diğerlerine karşı ise
ustalıklı siyaseti sayesinde mümkün olabilmişti. Cezzar bu sert siyasetiyle asayişi temin ederken Akka. Sayda, Beyrut
gibi önemli merkezlerin iktisadi bakım
dan gelişmelerini sağlamış ; Akka'da biri kendi adını taşıyan altı cami, iki çarşı
ve birçok han. hamam, çeşme , yedi su
naklarında

değirmeni yaptırmış, surları esaslı şekil

de onartmıştır. Ayrıca bir taraftan Mısır
ahvaline olan vukufunu her vesileyle Osmanlı hükümetine gösterirken (bk. 1'/izamna me·i fl1ısr) diğer taraftan giriştiği
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faaliyetlerini, askerlerinin özelliklerini.
dindarlığını, idaresi altındaki şehirlerin
durumunu, adaletini konu alan risaleler
kaleme aldırarak (bk. TSMA, nr. E. 4029)
manevi nüfuzunu ve kutsl bir şahsiyet
olduğunu yayıp bölgedeki otoritesini sürekli kılacak bir zemine oturtmaya ça-
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Bugün İsrail sınırları içinde kalan eski
vilayeti Akka'nın Cezzar Ahmed
lışmıştır.
Paşa (ö. 1804) tarafından medrese, hamam, çeşme ve sebil gibi eserlerle imar
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CHERBONNEAU, Jacques Auguste
rihine ilişkin mukayeseli çalışmalar yapDaha sonra Arap edebiyatı sah a sın
daki ahbar* . rivayetler ve folklorik bilgiler üzerinde durdu. Özellikle Kelile ve
Dimn e ile binbir gece masalların a dair
önemli incelemelerde bulundu. Kendisinden önce Schnurrer ve J. Theodor Zenk er tarafından Arapl ar ve Arapça eserler hakkında yapılan bibliyografik çalış
mayı geliştirdi. 19 Kasım 1913'te Lüttich 'te vefat etti.
tı.
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larla çevrilmiştir. Revakların arkasında
içeriden tek katlı. dışa rıdan çift katlı görünen bir sıra oda bulunmakta ve dışa
rıdakilerin alt katları dükkan olarak kullanılmaktadır. Avlunun bir köşesinde bugün Ahmediye ad ıyla bilinen medresekütüphane yer almakta ve halen yazma
eserler açısından büyük önem ta ş ımak
tadır . Kuzeybatı köşesindeki bir oda da
Cezzar Ahmed Paşa· nın türbesi olarak
dü z enlenmi ştir. Müdewer merdivenle çı 
kılan avlunun kuzeydeki cümle kapısı ile
son cemaat yeri arasında sağ tarafta
soğan kubbeli zarif bir şadırvan bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

N. Makhou ly. Guide to Acre, 1946, tür. yer.;
L. A. Mayer - J. Pinkerfeld - J. W. Hirsc hberg.

Some Principal Muslim Religio us Bu ildings in
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bul 1985, s. 313; E. Orni, "Acre", EJd., ll , 227;
C. N. Johns. "Acre", EBr., 1, 102-1 03; Mv. Fs.,
r;;;:ı
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ll, 95.
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CHAUVIN, Victor
(1844 - 1913)

Bibliyografya al a nın daki
çalışmalarıyla tanın an

L

Belçikalı şarkiyatçı.
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26 Aralık 1844 tarihinde Lüttich şeh
rinde doğdu . Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra aynı şehirde serbest avukatlığa başladı. Daha üniversitede hukuk öğrenimi gördüğü yıllarda Doğu dil
ve edebiyatiarına dair çalışmalara merak saran Chauvin, Lüttich Üniversitesi'nde Sami dilleri okutan Buggraff' ın
derslerine devam etti. Buggraff 1872
yılında ölünce hocasının yerine geçerek
Arap dili ve edebiyatı dersleri vermeye
başladı. Aynı üniversitede profesör olan
Chauvin çalışmalarını Arap ve İslam liter atürü üzerinde yo ğ unlaştırdı. 18821886 yıllarında Roma ve Arap hukuk ta-

Eserleri. Bibliographie des o uvrages
arabes au r elatifs aux A rab es pu bliı~s
dans J'Europe chretienne de 1810-1885
II -XII , Liege 1892 - 1922) Chauvin bu eseri, Schnurrer (Bibliotheca Arab ica, Halae
18 1ı) ve Zenker'in (Biblioth eca Orientalis, 1-11, Leipzig 1846- 1861) çalışmalarını
elde edilen son bilgilerle tamamlayarak
kaleme almıştır. Eserin on bir cildi müellifin sağlığında . son cildi de ölümünden sonra yayımianmış olup giriş kısmın 
da verdiği bilgilere bakılırsa Chauvin hukuk. felsefe. tıp, riyazi ilimler ve İslami 
yet dışındaki Arap edebiyatı ile ilgili bilgileri de bu kitabında toplayacaktı. Eserin ı. cildini Schnurrer' in eserinin alfabetik indeksiyle atasözlerine tahsis etmiştir . ll. ciltte Sindb6dnô.me ile aynı
türden sayılan ve Sanskritçe aslı elimizde bulunan. Türkçe'ye de birçok defa tercüme edilen Kelile ve Dimne hikayelerini. bunların aldığı değişik şekilleri, üzerinde yapılan ilmi çalışmaları ele almış
tır. lll. ciltte Lokman ile Anter ve Serlam
gibi diğer masalcı ları . IV- VII. ciltlerde
Binbir Gece Masalları ' nı , VIII. ciltte
Türk halk edebiyatında "Yedi Vezirler ve
Yedi Alimler hikayesi" diye meşhur olan
Hakim Sindbad hikayelerinin kaynaklarını , muhtelif versiyonlarını ve XX. yüzyılın başlarına kadar süregelen bütün çalışmaları vermiştir. Ahmet Ateş "Sindbô.dnô.m e" nin ne şrinde onun bu eserinden faydalanmı ştır. Chauvin bundan sonraki ciltlerde Doğu ile ilgili derlemelere,
Batı hikayelerine. m ak am e*lere. Kur'an.
hadis, Hz. Muhammed ve İslamiyet ile il- '
gili bibliyografik bilgilere yer vermiştir .
Bu büyük eserden başka muhtelif makaleleri de bulunan ve Belçikalı eski müsteşriklerin hal tercümelerini kaleme alan
Chauvin 'in diğer çalışmaları arasında
belli başlıları şunlardır : La Recension
egyptienne des Mille et une N uits
(Bruxelles 1899), P. Burggraff, savie et
ses tra v aux (Liege 1884), "Notes pour
l' histoire de l' imprimerie a Constantinople" (Zen tra lblatt {ür Bibliothekswesen,
24 ı ı 9071. s. 255- 262). .. La defence des

images chez les Musulmans " (A nna/es
de I 'Acad d 'a rch de Be lg iq ue, se ri 4, VIII,
229 vd.; IX, 403 vd ) Chauvin'in yayım
lanmış makalelerinin tam bir listesi bibliyografik eserinin XII. cildinde bulunmaktadır.
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(1813 - 1882)
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28 Ağustos 1813'te La Chapelle Blanche'ta doğdu . Paris'teki Ecole des Langues Orientales'de meşhur mOsteşrik
lerden Silvestre de Sacy ile Caussin de
Perceval 'den Arapça öğrendi. Fransız
hükümeti onu Arapça öğretmeni olarak
Cezayir'in Konstantin şehrine gönderdi,
okulların düzenlenmesi ve ders kitaplarının yazılması görevini de kendisine verdi. 1879'da Paris'e döndü ve mezun olduğu okula Arapça profesörü tayin edildi. 1882 yılında Paris'te öldü.
Eserleri. Cherbonneau Cezayir'de Arap
dili. edebiyatı ve lehçeleri üzerinde. ayrıca Fatımfler ve Beni Hafs gibi devletler başta olmak üzere İslam tarihine ait
çeşitli konularda çalışmalar yaptı. Bazı kaynak eserlerin metinlerini ve Fransızca tercümelerini yayımladı. Müstakil
eserleri şunlardır : Essai sur J'histoire
de la litterature arabe a u Sudan (Konstanti ne 1856) ; Dictionnaire Françaisarabe (Paris 1876); Fables de Lokman
(Pari s 1847 , 1925); Anecdotes musulmanes (Cezayir 1847); Exe·rcices sur la
lecture des manuscrits arabes (185 2);
Traite methodique de la conjugaison
Arabe dans la dialect Algerien (Paris
185 4), Leçon de l ect.u re A rabe (Paris
1856)

Cherbonneau, İbn Vadiran ·ın Tô.ril]u
TUnis, İbn Hammad ' ın K itô.bü 'n-N übe~i'l-mufıtô.ce, Ebü'I -Hayr ei-İşbili' nin Kitô.bü 'l-Filô.ha, İbn Battüta ' nın Rihle,
Abderi'nin ~r-~ihletü 'J-Magribiyye, .İbn
Kunfüz'ün el-Fô.risiyye ve İbnü'I-Kütiy5~9

