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kuk'un birinci saltanatı sırasında öldü. 
Divan-ı inşa'daki yazışmalarda, müslü
man ve yabancı hükümdarlara gönderi
len mektuplarda onun tarafından hazır
lananlar örnek alınmıştır. 

ibn Nazırü'I-Ceyş'in kaleme aldığı Kita
bü Teş~ifi't-Ta'rif bi'l-muştalal;.i'ş-şerif, 
divan katipleri için devletin divan ve res
ml yazışma geleneğini açıklayan rehber 
mahiyetinde bir kitaptır ve müellifin ka
tipliği sırasında yazılıp nazırü'l-ceyşliğe 

getirildiği yıl tamamlanmıştır. Eser, ibn 
Fazlullah ei-Ömerl'nin et-Ta'rif bi'l-muş
talal;.i'ş-şerif'ini örnek alan ve bir bakı
ma onun zeyli gibi olan bir çalışmadır. 
Özellikle yedinci bölümü Memlükler'de 
büyük hükümdarlara hangi lakaplarla hi
tap edildiğini göstermesi açısından önem
lidir. ibn Nazırü'I-Ceyş kitabına kendi dö
nemiyle ilgili şahsi tecrübelerini de aktar
mıştır. Kalkaşendl'nin çokça faydalandığı 
ve kaynakları arasında adını verdiği eser 
Rudolf Vesely tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire 1987) 
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Eyyubi veziri, tarihçi ve şair. 
_j 

Hama'nın saygın ailelerinden olan ve 
şehrin o dönemdeki en güzel camilerinden 
birine adını veren Beni Nazlfe mensup
tur. Suriye'de Eyyubller'in hizmetinde 
katiplik ve vezirlik görevlerinde bulundu. 
Muhtemelen kadılık da yapmıştır: zira 
Bağdatil tarihçi Nasırüddin ibnü'I-Furat 
ondan bu unvanla bahsetmektedir ( Tarl
l].u 'd-düuel ve'l-mülilk, IVI l. s. 6). Eyyubl
ler'in iç politikasında oynadığı rol ve ka
leme aldığı tarih kitaplarının dışında haya-
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tına dair bilinenler oldukça sınırlıdır. Çağ
claş ı tarihçiler ondan söz etmezler: dola
yısıyla hakkındaki bilgiler hemen hemen 
tamamen kendi kitabında verdiklerinden 
ibarettir. Gençliğinde , günümüze ulaşma
mış bir eserini ithaf ettiği Eyyubl Veziri 
Seyfeddin Ali b. Ebu Ali ei-Hezbanl ile ar
kadaş olduğu sanılmaktadır (Gottschalk. 
s. ll) . 

ibn Nazif. et-Tari!]. u '1 -Manşuri adlı 
eserinde hayatında yer alan bazı önemli 
olaylardan bahsetmektedir. Bunlardan. 
onun önceleri Fırat kenarındaki Ca'ber 
Kalesi'nde Eyyubl Emlri ei-Melikü'I-Hafız 
b. ei-Melikü'I-Adil'in katip ve veziri oldu
ğu anlaşılmaktad ı r. 626 (1229) yılında. 
siyasi bakımdan büyük önem taşıyan, 
Mardin emirioden Dımaşk Eyyubl Hü
kümdarı ei-Melikü'I- Eşref Muzafferüddin 
Musa için vasall ık yemini alma görevini 
yerine getirmiştir. Yine bizzat anlatlığına 
göre 627'de (1230) Celaleddin Harizm
şah'a karşı Doğu Anadolu 'ya sefere çı
kan Sultan ei-Melikü 'I-Eşref' in kuman
dasındaki orduda bulunurken Erciş'te 
bayram günü sarhoş yakalanarak mevki i 
ve malları elinden alınıp Ca'ber Kalesi'n
de zindana atılmıştır. Böylece ei-Melikü'I
Hafız'ın sarayındaki hayatı sona ermişse 
de ertesi yıl hamisi konumunda olan ei
Melikü'I-Eşref'in aracılık etmesiyle ser
best bırakılmış ve zindanda bozulan sağ
lığının tedavisi yoluna gidilmiştir. Ancak 
kendisi bir komplo endişesiyle buradan 
kaçarak Rahbe'de ei-Melikü'I-Mansur Nas
reddin ibrahim'in hizmetine girmiş. 637'
de (1239) ei-Melikü'I-Mansur babası ei
Melikü'I-Mücahid'in yerine Hum us (Hıms) 
emlri olduğunda da son eserini et-Tdri
l]u 'l-Manşuri adıyla ona sunmuştur. ibn 
Nazif'in ölüm tarihi hakkında bilgi yoktur. 
Ancak babası Şemseddin'den sonra ei
Cezlre'yi idare etmekle görevlendirilen Sa
hi b Muhyiddin b. Nedl ei-Cezerl'nin ölü
münde onu öven şairler arasında adına 
rastlanması (Safedl. ı. 173) 651 (1253) yı
lında hayatta bulunduğunu göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. Mul].taşaru siyeri'l-eva'il 
ve'l-mülr1k ve vesiletü'l- 'abdi'l-mem
Wk. Cahiliye döneminden başlayarak Ab
b asi Halifesi Mühtedl- Billah zamanına 
( 869-8 70) kadar olan islam tarihini ele alır: 
Vezir Seyfeddin Ali b. Ebu Ali ei-Hezbanl'
ye ithaf edilmiştir (Bibliotheque Nat ion
ale. Ar. , nr. 1507) . 2. el-Keşf ve'l-beyan 
ii !Javadişi'z -zaman. Büyük bir ihtimal
le müellif bu eserini Ca'ber Kalesi'nde ha
piste iken yazmaya başlamış ve Rahbe'de 
tamamlamıştır. Günümüze ulaşmayan 
eserin muhtevasının çok geniş olduğu et-

Tar il] u '1-Manşuri'de ondan sık sık yapı
lan alıntılardan anlaşılmaktadır. 3. et-Ta
ril]u'l-Manşuri: Tel/.)işü'l-Keşf ve'l-be
yan fi !Javadişi'z-zaman . Yazımı 631 'de 
(1234) tamamlanan kitabın St. Peters
burg'daki Asya Müzesi'nde (nr. 52 ı) bir 
yazma nüshası mevcuttur (Rosen, s. 95-
98) ibn Nazif. başlıkta da belirttiği gibi 
burada el-Keşf ve 'I-beyan 'ın bir h ula
sasını yapmak istemiş. onda olduğu gibi 
yaratılıştan kendi zamanına kadarki olay
ları ayrıntılı bir şekilde ele almayı hedefle
memiştir. Bundan dolayı ayrıntılarda bir
çok defa "et-Tarlhu'l-keblr" veya "et-Ta
rlhu't-tavll" dediği el-Keşf ve'l-beyan'a 
başvurmaktadır. et-Taril]u '1-Manşuri, 
Selahaddin-i Eyyubl'nin ölümünden (589/ 
ı ı 93) sonra gelişen olaylar ve onun 631 'e 
(1234) kadar hüküm süren halefierinin 
icraatı için ilk elden bir kaynak niteliğin
dedir. Eser ibnü'I-Eslr. Sıbt ibnü'I-Cevzl 
ve İbn V asıl gibi Arapça yazan tarihçilerio 
çalışmalarından bağımsızdır: buna karşı

lık Farsça yazan ibn Blbl ve Nesevl'nin ha
berleriyle ortak noktaları bulunmaktadır. 
ibn Nazlf'in. özellikle ei-Melikü'I-Eşref'in 
siyasetini ortaya koyarken hissettirdiği 
Eyyubl taraftarı tavrına karşılık olayla
rı anlatırken sergilediği objektif tutum 
çok şaşırtıcıdır. et-Taril]u '1-Manşuri, VII. 
(XIII.) yüzyılın ilkyıllarına kadar belgele
re ve görgü şahitlerine dayanır. Şüphesiz 
bunda, müellifin katiplik ve vezirlik yap
tığı sırada başka kaynaklarda yer alma
yan belgelere ve ilk elden bilgilere ulaş 

ma imkanına sahip olmasının büyük etki
si vardır. Bunun için Suriye, Anadolu (özel
likle Doğu Anadolu). Sicilya ve Güney ital
ya'daki siyasi gelişmeleri ele alır. Mesela 
Alman imparatoru ll. Friedrich'in kutsal 
topraklarda bulunuşundan bahseder. im
paratorun Kudüs. Beytülahm ve Nasıra'
nın Haçlılar'a iade edilmesinden ve ken
disinin 627'de (1230) italya'ya dönme
sinden sonra Eyyubl Hükümdan ei-Meli
kü'I-Kamil Nasırüddin ile veziri Fahreddin 
ibn Hameveyh'e yazdığı iki Arapça mek
tubun metinlerini verir. Eser aynı zaman
da Sicilya'daki müslümanların akıbeti, 
özellikle de adadan kaçan Araplar'la ora
da kalanlar hakkında ayrıntılı bilgiler içe
rir. ibn Nazif'in eseri Eyyubller. Harizm
şah Alaeddin Muhammed b. Tekiş'in Mu
izzüddin Muhammed b. Sam'a karşı yap
tığı seferlerin stratejisi ve Moğollar'ın 
616-617 ( 1219-1220) yıllarında Bağdat 
yakınlarına ulaşan baskınları hakkında 

orijinal bilgiler vermektedir. et-Taril]u'l
Manşuri'nin önemini daha sonraki Arap 
tarihçileri arasından sadece Bağdatil Na
sırüddin ibnü'I-Furat farketmiş ve onu 



592 (1196) yılından itibaren meydana ge
len olaylar için sık sık kullanmıştır. İbnü'I
Furat'ın el-Keşf ve'l-beyan'dan da ha
berdar olduğu anlaşılmaktadır. Makrizi ve 
Ayni'nin İbn Nazif'in eserlerini tanıyıp ta
nımadıkları ise şüphelidir. Kitabın tarih 
açısından taşıdığı değerin dışında dili de 
Arapça üzerine yapılan araştırmalar ba
kımından önemlidir. Çünkü İbn Nazif ese
rinde Suriye lehçesinin kendi döneminde
ki halk ağzını kullanmıştır. Michele Amari, 
eserin özellikle İtalya'yı ilgilendiren kısım
larını, yazma nüshanın Rus şarkiyatçısı 
Victor Rosen tarafından ilim alemine tanı
tilmasından ( Notices sammalres des man

uscrits arabes, s. 95-98) sonra yayımiadı 
(Estratti del Tarih fVIansuri, Palermo 1884). 
Buna rağmen kitap ilim dünyası tarafın
dan uzun süre ihmal edildi. Nihayet Claude 
Cahen 1937'de eserin VI. (XII.) yüzyılı ele 
alan kısmını yayımiadı (BEO, sy. 7-8, s. 

113-158). P. A. Gryaznevitch'in, St. Peters
burg'daki yazma nüshanın tıpkıbasımını 
yapmasından sonra ise (at-Tarih a l-fV/anşO.

ri, edition de l'unicum de Leningrad, Mos
co u 1960) ilgi arttı. Hans Ludwig Gottschalk, 
eserin 627'de (1230) vuku bulan Yassıçi
men Savaşı'nı anlatan kısmının açıklamalı 
tercümesini yaptı (WZKfVI, LVI [ 1960[. s. 

55-67). Ebü'l-ld DüdQ 1961 'de kitap üzeri
ne bir doktora tezi hazırladı ve daha son
ra metnin tamamını yayımiadı ( Dımaşk 

140 ı 1 ı 981) Claude Cahen. dil ve hat ba
kımından zor olan metnin tahkiki i ne
şir ve tercümesi için bir proje hazırla
dı. Onun ölümünden ( 199 1) sonra bu pro
je Academie des lnscriptions et Belles
Lettres'in uhdesine geçmiş bulunmak
tadır. 
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İBN NECCAR CAMii 

Kastamonu'da 
Candaroğulları dönemine ait cami. 

L ~ 

Adını taşıyan mahallede kalenin hemen 
altında olup 754 (1353) yılında Candaroğ
lu Adil Bey zamanında yapılmıştır. Girişe 
göre sol taraftaki duvarın ortasında yer 
alan üç satırlık Selçuklu tarzı nesih kıta
beye göre adı İbn Neccar Hacı Nusret b. 
Murad olan banisinin kimliği hakkında 
bilgi yoktur. Camiye bir zamanlar Kırım'
dan varidat geldiği. dolayısıyla İbn Nec
car'ın Kırımlı olabileceği ileri sürülmüşse 
de bu görüş ilmi bir zemine oturmamak
tadır. Camiye. yanındaki evin 200 yıl önce 
yaşamış Eligüzellakabıyla ünlü zengin bir 
zata ait olması ve bulunduğu sokağın bu 
adı taşıması sebebiyle Eligüzel Camii de 
denilmektedir. 

Estetik görünüşü Beylikler dönemi ve 
erken Osmanlı camileriyle özdeşleşen ya
pının gerek bütününde gerekse ayrıntı
larında büyük bir sadelik hakimdir. Tama
men kesme taştan yapılmış olan dış du
varlarının itinalı bir işçiliği vardır. Yüksek 
kubbeli ve kusursuz orantılı iç hacmiyle 
Anadolu mimari tarihinde tek kubbeli 
camiierin ilk örneklerinden biri olarak 
önemli bir yer işgal etmektedir. Kare 
planlı yapı 9,50 x 9,50 m. ebadında, se
kizgen kasnaklı ku b besi 5,50 m. çapında 

lbn Neccar camii · Kastamonu 

iBN NECCAR CAMii 

ve 9,50 m. yüksekliğindediL Kubbeye ge
çiş süslemesiz basit tromplarla sağlan
mıştır. Minberi ahşaptan . mihrabı alçıdan 

yapılmış olup her ikisi de çok basittir. Ku b
be eteğinde ve pencere kenarlarında ye
nilenmiş kalem işi süslemeler vardır. Ku b
benin ortasındaki madalyona İhlas süresi 
yazılmıştır. Girişte kuzey duvarı içinden 
merdivenle çıkılan bir mahfil bulunmak
tadır. Sivri kemerli açıklıklara sahip üç bö
lümlü son cemaat yeri basık kasnakl ı kub
belerle örtülüdür. 

Caminin dikkati çeken en önemli kısmı 
2,1 O x 0,70 m. ölçüsündeki ahşap kapı 
kanatlarıdır. Yuvarlak kemerli kapı açıklığı 
formuna göre süslenmiş olan bu kapı ka
natları ağaç oyma sanatının bir şaheseri 
durumundadır. Hint m eşesinden yapıldığı 
sanılan ve bugün iyice kararmış durumda 
bulunan kapı kanatları rumi motifli bor
dürlerle panolara ayrılmış, ortada kalan 
büyük boşluklara da Beylikler ve erken 
Osmanlı sanatında sıkça rastlanan sa'l
bekli şemse motifleri yerleştirilmiştir. Yu
varlak sırtlı oyma tekniğindeki bu süsle
melerde yine rumller hakimdir. Şemsele
rin üstlerinde kitabe haline getirilmiş kar
tuşlar bulunmakta. içlerinde cami kıtabe
sinde de görülen Cin suresinin 18. ayeti 
yer almaktadır. Devrinin en mükemmel 
örneklerinden birini teşkil eden kapının . 

binişi üzerindeki yazılardan her yönüyle 
büyük benzerlikler gösterdiği Kastamo
nu Kasaba köyü Mahmud Bey Camii'nin 
kapısı gibi Ankaralı Nakkaş Mahmud oğ
lu Abdullah tarafından yapıldığı ve yapı
mının caminin inşaatından dört yıl son
ra, 9 Zilhicce 758'de (23 Kasım 1357) biti
rildiği öğrenilmektedir. 1943 yılındaki bir 
depremle son cemaat yeri ve minaresi 
yıkılan cami 1968'de yapılan bir onarımla 
eski haline kavuşturulmuştur. Caminin 
kuzeyinde duvarları yenilenmiş bir avlu 
mevcut olup kuzeybatı köşesinde Osman
lı devrinde yapılmış çift cep h eli bir çeşme 
bulunmaktadır. 
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