
cezzar 
Ahmed Paşa 
camii'nin 
içten görünüşü 

larla çevrilmiştir. Revakların arkasında 

içeriden tek katlı. dışarıdan çift katlı gö
rünen bir sıra oda bulunmakta ve dışa
rıdakilerin alt katları dükkan olarak kul
lanılmaktadır. Avlunun bir köşesinde bu
gün Ahmediye ad ıyla bilinen medrese
kütüphane yer almakta ve halen yazma 
eserler açısından büyük önem taşımak
tadır . Kuzeybatı köşesindeki bir oda da 
Cezzar Ahmed Paşa· nın türbesi olarak 
düzenlenmiştir. Müdewer merdivenle çı 

kılan avlunun kuzeydeki cümle kapısı ile 
son cemaat yeri arasında sağ tarafta 
soğan kubbeli zarif bir şadırvan bulun
maktadır. 
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CHAUVIN, Victor 

(1844 -1913) 

Bibliyografya alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan 
Belçikalı şarkiyatçı. 

_j 

26 Aralık 1844 tarihinde Lüttich şeh
rinde doğdu . Hukuk tahsilini tamamla
dıktan sonra aynı şehirde serbest avu
katlığa başladı. Daha üniversitede hu
kuk öğrenimi gördüğü yıllarda Doğu dil 
ve edebiyatiarına dair çalışmalara me
rak saran Chauvin, Lüttich Üniversite
si '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 li
teratürü üzerinde yoğ unlaştırdı. 1882-
1886 yıllarında Roma ve Arap hukuk ta-

rihine ilişkin mukayeseli çalışmalar yap
tı. Daha sonra Arap edebiyatı sahasın
daki ahbar*. rivayetler ve folklorik bil
giler üzerinde durdu. Özellikle Kelile ve 
Dimne ile binbir gece masallarına dair 
önemli incelemelerde bulundu. Kendisin
den önce Schnurrer ve J. Theodor Zen
ker tarafından Araplar ve Arapça eser
ler hakkında yapılan bibliyografik çalış
mayı geliştirdi. 19 Kasım 1913'te Lüt
tich 'te vefat etti. 

Eserleri. Bibliographie des ouvrages 
arabes au relatifs aux A rabes publiı~s 

dans J'Europe chretienne de 1810-1885 
II -XII , Liege 1892 - 1922) Chauvin bu ese
ri, Schnurrer (Bibliotheca Arabica, Halae 
181 ı) ve Zenker'in (Bibliotheca Orienta
lis, 1-11, Leipzig 1846- 1861) çalışmalarını 
elde edilen son bilgilerle tamamlayarak 
kaleme almıştır. Eserin on bir cildi mü
ellifin sağlığında . son cildi de ölümün
den sonra yayımianmış olup giriş kısmın 

da verdiği bilgilere bakılırsa Chauvin hu
kuk. felsefe. tıp , riyazi ilimler ve İslami 
yet dışındaki Arap edebiyatı ile ilgili bil
gileri de bu kitabında toplayacaktı. Ese
rin ı. cildini Schnurrer' in eserinin alfa
betik indeksiyle atasözlerine tahsis et
miştir . ll. ciltte Sindb6dnô.me ile aynı 
türden sayılan ve Sanskritçe aslı elimiz
de bulunan. Türkçe'ye de birçok defa ter
cüme edilen Kelile ve Dimne hikayele
rini. bunların aldığı değişik şekilleri, üze
rinde 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 kaynakla
rını , muhtelif versiyonlarını ve XX. yüz
yılın başlarına kadar süregelen bütün ça
lışmaları vermiştir. Ahmet Ateş "Sind
bô.dnô.me"nin neşrinde onun bu eserin
den faydalanmıştır. Chauvin bundan son
raki ciltlerde Doğu ile ilgili derlemelere, 
Batı hikayelerine. m akam e*lere. Kur'an. 
hadis, Hz. Muhammed ve İslamiyet ile il- ' 
gili bibliyografik bilgilere yer vermiştir . 

Bu büyük eserden başka muhtelif ma
kaleleri de bulunan ve Belçikalı eski müs
teşriklerin 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 travaux (Liege 1884), "Notes pour 
l 'histoire de l' imprimerie a Constanti
nople" (Zen tra lblatt {ür Bibliothekswesen, 
24 ı ı 9071. s. 2 5 5-262). .. La defence des 

CHERBONNEAU, Jacques Auguste 

images chez les Musulmans" (Anna/es 

de I 'Acad d 'a rch de Be lg ique, se ri 4, VIII, 
229 vd.; IX, 403 vd ) Chauvin'in yayım
lanmış makalelerinin tam bir listesi bib
liyografik eserinin XII. cildinde bulun
maktadır. 
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CHERBONNEAU, Jacques Auguste 

(1813 -1882) 

L 
Fransız şarkiyatçıs ı. 
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28 Ağustos 1813'te La Chapelle Blanc
he'ta doğdu . Paris'teki Ecole des Lan
gues 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 kitapla
rının yazılması görevini de kendisine ver
di. 1879'da Paris'e döndü ve mezun ol
duğu okula Arapça profesörü tayin edil
di. 1882 yılında Paris'te öldü. 

Eserleri. Cherbonneau Cezayir'de Arap 
dili. edebiyatı ve lehçeleri üzerinde. ay
rıca Fatımfler ve Beni Hafs gibi devlet
ler başta olmak üzere İslam tarihine ait 
çeşitli konularda çalışmalar yaptı. Ba
zı kaynak eserlerin metinlerini ve Fran
sızca tercümelerini yayımladı. Müstakil 
eserleri şunlardır : Essai sur J'histoire 
de la litterature arabe au Sudan (Kons
tanti ne 1 856) ; Dictionnaire Français
arabe (Paris 1876); Fables de Lokman 
(Pari s 1847, 1925); Anecdotes musul
manes (Cezayir 1847); Exe·rcices sur la 
lecture des manuscrits arabes (185 2); 
Traite methodique de la conjugaison 
Arabe dans la dialect Algerien (Paris 
1854), Leçon de l ect.ure A rabe (Paris 
1856) 

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