
ilim merkezi olmaması, Ali b. Ebü Tal
ha'nın Humus'tan dışarı çıkmaması, ilim 
ehli ve ilim merkezleri ile fazla temasta 
bulunmaması gibi sebeplerle bu sahife 
fazla tanınmamıştır. Ancak Humuslu bir 
zat olan Muaviye b. Salih vasıtasıyla Mı
sır'a götürülmüş, orada da Abdullah b. 
Salih'in nakli ile daha sonraki eseriere 
girmiş ve böylece kaybolması önlenmiş
tir. Tefsir tarihinde mühim bir yer işgal 
eden bu eser. maalesef bugün tam ola
rak elimizde mevcut değildir. Zamanın
da tefsirdeki aşırı re'y* hareketlerine 
karşı bir reaksiyon olarak tefsire itimat 
olunamayacağını söyleyen Ahmed b. 
Hanbel bile Ali b. Ebü Talha'nın bu tef
sir sahifesini. '"Mısır'da tefsire dair bir 
sahife vardır. Bu sahifeyi Ali b. Ebü Tal
ha rivayet etmiştir. Bir kimse bu sahife 
için Mısır'a seyahat etse seyahati boşa 
gitmiş sayılmaz'" demek suretiyle öv
müştür (Kitabü'l- 'ile/, ı. 94). 

Ali b. Ebü Talha'nın bu tefsir sahifesi, 
İbn Abbas'tan rivayet yoluyla tedvin • 
edilenlerin en eskisi ve ondan gelen "ta
rik"lerin en sağiarnı olması bakımından, 
Kur'an-ı Kerim'in tefsiri tarihinde bü
yük bir öneme sahiptir. Bu değerli tef
sir sahifesini ancak bazı müfessirler gö
rebilmiş, ondan istifade edenler arasın
da Buhari, Taberi, İbn Ebü Hatim ve 
İbnü'I-Münzir gibi şöhretli şahsiyetlerin 
bulunması bu sahifeye atfedilen değeri 
daha da arttırmıştır. 

Müslim, Şa~i'J:ı'inde ("Nikfıl:ı.", 133) 
azl*in hükmü hakkında Ali b. Ebü Tal
ha'dan nakledilen bir haberi zikretmek
tedir. Buhari ise Mısır'a yapmış olduğu 
seyahatlerde bu Şa~ffe'yi ya doğrudan 
doğruya Abdullah b. Salih'ten veya baş
kalarından alarak isnadları zikretmek
sizin (taTikan) İbn Abbas'a ulaştırmak
tadır. Buharfnin "ta'lik"leri kısmında , 

genellikle Kur'an'ın garıo kelimelerinin 
izahlarında bu Şa~ffe'ye atıfta bulunul
maktadır. Taberi ise bu Şa~fe'yi Mu
sanna· b. İbrahim, Ali b. Davüd ve Yah
ya b. Osman vasıtasıyla Abdullah b. 
Salih'ten almıştır. Taberi, Buhari gibi bu 
Sa]J.ı"fe'den sadece Kur'an'ın garib keli
melerini izah yönünden nakillerde bu
lunmamış, çeşitli hükümler, nüzül se
bepleri, nasih ve mensuhla ilgili bilgiler 
ve diğer haberleri de almıştır. Şahıle'
nin girdiği kaynak eserlerden diğer ikisi 
de henüz yazma halinde bulunan İbn 
Ebü Hatim ve İbnü'I-Münzir'in tefsirle
ridir. 
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ALİ b. EBÜ'r-RiCAL 

( J~)l ._r.l ı:r. ._.k ) 
Ebü'I-Hasen Ali' b. Ebi'r-Rical ei-Ktitib 
eş-Şeybant ei-Mağribl el-Kayrevant 

(ö. 432/1040-41 [?)) 

Astronomi alimi. 
_j 

Batı ilim aleminde Abenragel ve Al
bohazen adlarıyla tanınır. Hayatı hakkın
da fazla bilgi yoktur. İspanya'nın Kurtu
ba şehrinde veya Kuzey Afrika'da doğ-
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duğu rivayet edilir. Tunus'ta yetişmiş, 
Kayrevan sarayında Ziri Emiri Muiz b. 
Badis'in hocası ve müneccimi olmuş, ay
nı zamanda devlet idaresinde de önem
li görevler yapmıştır. Muizz'in sarayının 
önde gelen şairlerinden İbn Reşik'i hi
mayesine aldığı ve onun da el- 'Umde 
ii me~c'isini'ş-şi cr ve c'idc'ibih adlı ünlü 
eserini kendisine ithaf ettiği bilinmek
tedir. 

Ali b. Ebü'r-Rical'in en önemli eseri, 
astrolojinin ana konuları üzerine düzen
lenmiş sekiz kitaptan oluşan Kitc'ibü1-
Bc'iri c ii a~kc'imi'n-nücılm adlı büyük 
ansiklopedidir. Çeşitli kütüphanelerde 
birçok yazması bulunan (bk. Sezgin, Vll, 
187) eser, 1254 yılında Castilla-Le6n 
Kralı X. Alfonso için Yehuda ben Moşe 
tarafından eski ispanyolca'ya ve bun
dan da çeşitli zamanlarda Latince, İbra
nice, eski Portekizce ve diğer bazı Batı 
dillerine tercüme edilmiştir. Ali b. Ebü'r
Rical'in bundan başka Urcı1ze fi'l-~aic'i
ye'n-nücı1miyye adlı eseri ile bu eserin 
Ahmed ei-Kunfüz ei-Kostantini tarafın
dan yapılan şerhinin de birçok kütüp
hanede yazmaları bulunmaktadır (bk. 
Sezgin, Vll, 188). Kitc'ibü'l-Bc'iri 'de zik-

Kit8.bü'l·Bart {f af:ı.kami'n·nücQm adlı eserin ilk iki saytası (SUieymaniye Ktp., Damad lbr.1hlm Paşa , nr. 3843) 
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rettiği üç eserinden astrometeorolojiye 
dair Urcı1ze ii delili'r-ra'd'ın bir tek yaz
ması mevcut olup (Rabat D 1683) Kitd
bü 'r-Rumı1z adlı eseriyle lfallü'J- 'u~ad 
ve beyô.nü'r-raşad adlı zici kayıptır. 
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liJ MuAMMER DizER 

ALİ EFENDi, Basiretçi 

(1838-1912) 

Osmanlı gazetecisi. 
_j 

İlk Türkçe gazetelerden biri olan Basf
ret1 yayımladığı için Basiretçi Ali Efendi 
adıyla tanındı. Ailesi hakkında fazla bil
gi yoksa da babasının ilmiyeden olduğu 
ve 1872'de Vidin kadı naibliğinde bu
lunduğu bilinmektedir. Ali Efendi önce 
Enderun'da tahsil görerek sarayda hiz
met etti, 1860'ta çırağ edildikten sonra 
Maliye Nezareti tahsilat memuru oldu 
( 1863). Basfret gazetesini çıkarmak için 
hükümete başvurdu (1866) Ancak bu 
sırada Girit İsyanı çıktığından müracaa
tı beklerneye alındı ve isyan sona erene 
kadar yayın izni verilmedi. Bunda, azın
lık gazetelerinin neşriyatını kontrol aıtı
na almakta güçlük çeken hükümetin ye
ni azınlık gazetelerine yayın imtiyazı ver
memek için Ali Efendi'ye verilecek iznin 
istisna ve emsal teşkil etmemesi düşün
cesinin rolü vardır. Daha sonra yayın im
tiyazı aldığında devrin adetine uyularak 
kendisine 300 altın da yardım edildi. 
Gazeteyi küçük ebatta dört sayfa ola
rak, cuma ve pazar hariç haftada beş 
gün yayımlamaya başladı (20 Şewal 

1286/ 23 Ocak ı 870). Gazetenin başlığı 

altında yer alan " ... millet gazetesi" iba
resiyle, "millet" kelimesi bir gazete başlı
ğında ilk defa kullanılmış oldu. Ali Efen
di, kendi bilgi ve yazarlık tecrübesi gün
lük bir gazeteyi yürütecek derecede ol
madığından, gazetesine topladığı Subhi
paşazade Ayetullah Bey, Polonyalı müh
tedi bir subay olan ferik Subhi Celaled
din Paşa, Hayreddin takma adıyla yazı
lar yazan Polonyalı mülteci Karski ile 
adiiye mektupçusu Halet Bey ve Ahmed 
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Midhat Efendi gibi yazar kadrosuyla 
Basfret1 kısa zamanda devrin en çok il
gi gören yayın organı haline getirdi. 
Bunda, yayımının ikinci yılında Bağdat 
mektupçuluğu görevinden istifa ederek 
Basfret yazı heyetine katılan ve çalıştığı 
dokuz ay boyunca gazeteyi bol havadis
le okuyucuyu tatmin eder hale getiren 
Ahmed Mithat Efendi'nin de rolü var
dır. Normal zamanlarda 300 olan baskı 
adedi, önemli bazı hadiselerde 1 OOO'e 
kadar yükselirdi. Ali Efendi, 1870-1871 
Fransa-Prusya Savaşı sırasında gazete
sinde Polonyalı Celaleddin Paşa'nın te
siriyle, savaştan Almanya'nın galip çıka
cağını ileri süren yazılar yayımladı. Sa
vaş Almanya'nın galibiyetiyle sona erin
ce Ali Efendi Başvekil Prens Bismarck 
tarafından Almanya'ya davet edildi. Bu 
ziyaretten Bismarck'ın kendisine hediye 
ettiği yeni bir baskı makinesiyle döndü. 
Bu makine ile gazetesini normal gaze
te ebadına getirip yeni bir şekil vere
rek yayımlamaya başladığı gibi Türkçe 
mizah dergilerinin dokuzuncusu olan 
Kahkaha adıyla bir mizah dergisi de 
çıkardı (Mart 1875). 

Sekiz yıla yakın süren basın hayatın

da gazetesinin kapatılması ve hapsedil
mek gibi cezaları göze alarak zaman 
zaman hükümetin baskılarına cesaretle 

Basfret gazetesinin ilk sayısın ın birinci sayfası 
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Basiretçi 
Ali Efendi 

karşı koyan Ali Efendi, bir ara Mısır hi
divi İsmail Paşa'nın bol ihsanları karşılı
ğında Mısır'ın Osmanlı Devleti'nden ko
parılması siyasetini de müdafaa etti. 
Bu sebeple devrin İbret, Hadfka, Tas
vfr-i Efkô.r, Terakki, İstikbal ve Sabah 
gibi diğer yayın organlarının sert hü
cumlarına uğradı. Gazetesiyle Rusya'da 
yaşayan Müslüman-Türk halkının mü
cadelesini de destekleyen Ali Efendi, 
onların haklarını korumak maksadıyla 
kayda değer bazı yayınlar da yaptı. Sul
tan Abdülaziz'in saltanatının son günle
rinde Sadrazam Mahmud Nedim Paşa' 

nın matbuata koyduğu ilk resmi san
sürü. 11 Mayıs 1876 tarihli gazetesinin 
ilk üç sayfasını tamamen yazısız, dör
düncü sayfasını ise sadece ilanları ko
yarak yayımlamak suretiyle anlamlı bir 
şekilde protesto etti. 

Çırağan Vak'ası'ndan bir gün önce, 
bu hadisenin görünürdeki elebaşıs ı olan 
Ali Suavi'nin devletin o günkü politika
sıyla ilgili bir makalesini neşredeceğini 
haber ver.diği kısa bir yazısını (bk. ALİ 

suAvi) yayımladığı için gazetesi kapatıl

dı ve kendisi de tertibe dahil olduğu ka
naatini uyandırdığı gerekçesiyle gözaltı
na alındı (20 Mayıs 1878). Altı ay süren 
muhakemeden sonra diğer suçlularla 
birlikte Kudüs'e sürüldü (Kasım ı 878) 

Devamlı müracaatları sonucunda ancak 
altı yıl kadar sonra bir daha gazete 
çıkarmamak şartıyla affedildi ve istan
bul'a dönmesine izin verild i (ı 884) An
cak Suriye'de bir nahiye müdürlüğüne 
tayin edilerek hemen istanbul'dan uzak
laştırıldı. Daha sonraki yıllarda Ladik 
(1897), H ayfa (ı 898). Karaburun (ı 903), 
Söke (ı 904) ve Erdek'te (ı 907) kayma
kamlık yaptı. 1889' da saniye rütbesine 
terfi ettirilerek üçüncü dereceden Me
cidi. 1903'te de Osmani nişanı ile taltif 
edildi. ll. Meşrutiyet'in ilanı üzerine Er
dek kaymakamlığından istifa ederek is
tanbul'a geldi (Ağustos ı 908) Basfret'i 


