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Kitiibü '!-Muhft'in 
ilk iki sayfası 

(TSMK, 
Revan KöşkU , 

nr. 1643) 

vam etmelerini sağlayacak bilgiler içer
mektedir. Katib Çelebi'nin "derya ilminde 
ve felekiyatta mahir bir kişi" diye nitele
diği Seydi Ali Reis (Tuhfetü'l-kibfir, s. 62) 
bu kitabı yazarken İbn M acid ( ö. X/XVI. 
yüzyılın başları) ve Süleyman ei-Mehrl (ö. 
917/1511 'den sonra) gibi denizcilerin eser
leriyle tanıştığı bazı Hintli kılavuz kaptan
lardan faydalanmış ve bunlara kendi göz
lemlerini eklemiştir. 

Müellifın kaleminden çıkan orüinal nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan (Revan Köşkü. nr. 1643) 
Kitdbü'l-Muhit on bab ve elli fasla ayrıl
mıştır. Birinci bab yön tayini, gök dairele
ri. yıldızların uzaklıklarının ve yükseklik
lerinin hesaplanması; ikinci bab takvim, 
güneş ve ay yılları; üçüncü ve dördüncü 
bablar pusula; beşinci bab denizcilikte 
önem taşıyan yıldızlar, altıncı bab Hint 
Okyanusu'ndaki başlıca limanlar ve ada
lar; yedinci bab astronomi bilgileri ve ba
zı limanlar arasındaki uzaklıklar; sekizinci 
bab rüzgarlar, özellikle muson rüzgarla
rının çeşitli takvimlere göre başladığı ta
rihler; dokuzuncu bab izlenecek deniz 
yolları; on uncu bab tGfanlar. büyük fırtı
nalar ve bunlara karşı alınması gereken 
önlemler konularını işlemektedir. Seydi 
Ali Reis kitabına ek olarak bazı haritalar 
da çizmiş, böylece çalışmasını ayrıca Hint 
Okyanusu için önemli ve güvenli bir por
tolan haline getirmiştir. Dördüncü baba 
yaptığı ekte ise Amerika kıtasının keşfe-
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dildiğini belirtmekte ve Portekizli gemi
cilerin buldukları bu kıtanın 90° batı boy
lam ı ile 1 0° güney enlemine kadar uzan
dığını, en güneyindeki "karanlık diyar"a 
Macellan (Magalaniye) Bağazı'ndan geçile
rek varıldığını söylemektedir. Böylece Ki
tdbü'l-Muhit, Pir! Reis'in Kitab-ı Bahri
ye'sine göre Amerika'nın keşfi hakkında 
daha yeni bilgiler veren bir Osmanlı kay
nağı olmuştur. 

Kitô.bü'l-Muhit Türk bilginlerinden 
çok Avrupa bilim dünyasının dikkatini 
çekmiş ve önemli bölümleri çeşitli Batı 
dillerine çevrilerek yayımlanmıştır. Avus
turyalı Osmanlı tarihçisi Hammer eserin 
deniz astronomisine ve fiziki coğrafyaya 
ait kısımlarını ingilizce'ye ("Extracts from 
the Mohit", Journal of the Asiatic Society 
o{Bengal, lll, V-VII[l834-l838J), Luigi Bo
nelli coğrafyaya ait dördüncü ve altıncı 
bölümleriyle yedinci bölümünün bir kıs
mını İtalyanca'ya ("Del Muhit, <ctescriz
ione dei maridelle Indie, dell'ammiraglio 
turca sıdı <Ali detto Katib-i Rum", Rendi

eanti della Reale Accademia dei Uncei, 
111!1894J, s. 751-777), MaximiHan Bitiner 
Hint Okyanusu'ndaki limanlar, adalar, 
Hindistan'ın rüzgar altı ve rüzgar üstü sa
hillerine ait kısımlarıyla Yeni Dünya'ya ait 
zeyli Seydi Ali'nin tarifi üzere çizilen otuz 
harita ile birlikte Almanca'ya ("Die to
pographischen Kapitel des indischen 
Seespiegels, Mohit", Mitteilungen der 
Geographischen Gesellschaft, Wien 1897, 

XL, s. 329-419) çevirerek yayımlamıştır. 
Eserin tıpkı basımı Fuat Sezgin tarafın
dan Almanca önsözle birlikte yapılmıştır 
(Frankfurt 1997). Türkler'den ise yalnızca 
Katib Çelebi Cihannümô.'sında Cava, Su
matra. Seylan adalarını ve Hint Okyanu
su'ndaki öteki adaları anlatırken Kitô.
bü'l-Muhit'teki bilgileri aynen aktar
mıştır. 
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giz Orhonlu, "Seydi Ali Reis", TED, I ( 1970). s. 
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li] ŞERAFETIİN TuRAN 

KiTABÜ'n-NEBAT 
(..:.ı~tyW') 

Ebu Hanife ed-Dineveri'nin 
(ö. 282/895) 

botanik hakkındaki eseri 
(bk. DINEVERi, Ebu Hanife). 

KİTABÜ'n-NECAT 
( öt=;.;.ıt yW') 

İbn Sinii'nın 
(ö. 428/1037) 

mantık, fizik ve metafiziğe dair eseri 
(bk. İBN SINA). 

KİT ABÜ'r--RAVZATEYN 
(~_,}fyW') 

Ebu Şame el-Makdisi'nin 
(ö. 665/1267) 

Nureddin Mahmud Zengi 

_j 

ı 

ı 

ve Selahaddin-i Eyyubi'ye dair eseri. 
L .J 

Tam adı Kitô.bü'r-Ravzateyn ii a{].bô.
ri'd-.devleteyn en-Nuriyye ve'ş-Şalô.~ 
]Jiyye olan eser, NGreddin Mahmud Zen
gl ile Selahaddin-i EyyGbl'nin hayatı ve 



Haçlı seferleri üzerinde çalışma yapan ta
rihçilerin en çok kullandığı kaynaklardan 
biridir. 

Aslında bir kıraat alimi ve Şafii fakihi 
olan Ebu Şame . esere tarihe duyduğu il
giyi ve telif amacını açıklayan bir mukad
dirneyle başlar. Birinci bölümde müellif 
Zengl ailesi hakkında bilgi vermiş, daha 
sonra Nureddin Mahmud Zengl'nin kur
duğu devleti geniş bir şekilde ele almış
tır. Bu bölümde Nureddin'in Haçlılar'la 
mücadelesini, Mısır'a yönelişini ve devri
nin diğer olaylarını kronolojik sırayla an
latmış, Nureddin'in ahlaKi ve siyasi mezi
yetlerinden bahsetmiş, devrin ünlü şair
lerinin onun hakkında yazdığı şiiriere yer 
vermiştir. Kitabın ikinci bölümü Selahad
din-i Eyyubl'ye ayrılmıştır. Burada onun 
Fatımi Devleti'ne son vermesi, Haçlılar'la 
mücadelesi, doğruluğu, güzel ahlakı anıa

tıldıktan sonra ölümünün ardından mey
dana gelen olaylar. özellikle oğulları ve 
hanedanın diğer mensupları arasındaki 

çekişmeler anlatılmıştır. 

Ebu Şame Kitdbü'r-Ravzateyn'de si
yasi olayların yanı sıra alimler. vezirler ve 
kumandanlar, savaşlarda kullanılan silah 
ve teçhizat. savaş gemileri, ganimetler. 
savaşlara katılan askerlerin sayısı, vergi
ler. bu iki hükümdar döneminde yaptırı
lan medrese, ribat. zaviye, darü'l-adl ve 
diğer kamu kurumları. çeşitli yerlere ta
yin edilen emir, vali ve naibler, bunlar 
hakkında çıkarılan menşurlar, ayrıca Ku
zey Afrika'da meydana gelen olaylar. Sel
çuklu tarihi ve bilhassa Melikşah ile Ve
zir Nizamülmülk hakkında da bilgi ver
miştir. 

Müellif eserini yazarken İbnü'I-Kalani
sl. Ebü'l-Kasım İbn Asakir. İbn Mürikız 
Kadi el-Fazı!. İmadüddin ei-İsfahanl. İbn 
Ebu Tay, İzzeddin İbnü'I-Eslr. Bahaeddin 
İbn Şeddad , İbnü'I-Adlm ve Umare el-Ye
men! gibi yirmiden fazla müellifin ve 
özellikle son bölümlerde İmadüddin ei
İsfahanl'nin eserlerinden. çağdaş şairle
rin şiirlerin den, arşiv belgelerin den. şifahl 
rivayetlerden istifade etmiştir. Ayrıca İbn 
Ebu Tayy'in Kenzü'l-muva]J.]J.idin ii si
reti Şald]J.iddin adlı eseri gibi günümüze 
ulaşmayan bazı eserlerden, sultanın gön
derdiği mektuplardan ve münşeat mec
mualarından faydalanılması esere ayrı bir 
önem kazandırmıştır. 

Ebu Şame, daha sonra Kitdbü'r-Rav
zateyn'i gözden geçirip 'Uyunü'r-Rav
zateyn fia]].bô.ri'd-devleteyn en-Nuriy
ye ve 'ş- Şald]J.iyye adıyla ihtisar etmiş. 
bu muhtasara müstensih Hal11 ei-Aial ed-

Dımaşkı ( ö. 7 61/ ı 360) bazı ilavelerde bu
lunmuştur. 'Uyunü'r-ravzateyn'de 625 
(1228) yılından itibaren orüinal bilgilere 
yer verilir, bilhassa Moğol istilasını takip 
eden dönem hakkında aktarılan bilgiler 
çok önemlidir. Kitı'ibü'r-Ravzateyn ve 
zeylini. İbnü'd - Devadarl. Birzall. Takıy
yüddin İbn Kadi Şühbe, Zehebl, Kütü
bl, İbn Dokmak, İbn Keslr ve İbn Tağrl
berdl gibi tarihçiler kaynak olarak kul
lanmıştır. 

Eser ilk defa Ebü's-Suud Abdullah tara
fından iki cilthalinde neşredilmiş (Kah i re 
1288. 1292), daha sonra P. A. C. Barbier 
de Meynard kitabın Haçlılar'la ilgili bö
lümlerini Fransızca tercümeleriyle birlikte 
yayımiarn ıştır (RHC. Or. IV-V, Paris 1898-
1906). E. P. Georgens de eserin bazı bö
lümlerini Almanca'ya çevirmiştir (Berlin 
1879; Hildesheim 1975) Bu iki tercüme 
hatalı olduğundan ve metne sadık kalın
madığından do layı eleştirilmiştir. Mu
hamm~d Hilmi MuhammedAhmed (l/1-
2, Kah i re ı 956-1962) ve İbrahim ez-Zey
bek (l-V. Beyrut 1418/1997) tarafından 
tahkikli olarakyayımlanan eserin muhta
sarını Ahmed ei-Beysuml 'Uyunü'r-Rav
zateyn (l-11, Dımaşk 1991-1992), Muham
med b. Hasan b. Akli Musa Mu]].taşaru 
Kitdbi'r-Ravzateyn (Cidde 1418/1997) 
adıyla neşretmiştir. 

Ebfı Şame. Kitı'ibü'r-Ravzateyn'e 590-
665 ( 1194-1267) yıllarını içeren bir zeyil 
daha yazmıştır. Terı'icimü ricı'ili'l-~ar
neyn es-sı'idis ve's-sı'ibi' (e?·:feyl 'a le'r· 
Ravzateyn) adıyla bilinen bu zeylin bazı 
bölümlerini P. A. C. Barbier de Meynard 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır (RHC. Or. V, Paris 1906). Zeyil, Sey
yid İ zzetei-Attar ei-Hüseynl (Kahire 1366/ 
194 7; Beyrut 197 4) ve Muhammed Zahid 
Kevserl (Kahire ı 366/1947) tarafından 
neşredilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Şam e, Kitabü 'r-Ravzateyn, neşredenin 
girişi, 1/1, s. 1-57; a.e. (nşr. ibrahim ez-Zeybek). 
Beyrut 1418/1997, 1, neşredenin girişi, s. 5-12; 
Cl. Cahen, La Syrie du nord, Paris 1940, s. 66· 
67, 79-89; M. E. Bertsch. Counter-Crusade: A 
Study o{Twel{th Century Jihad in Syria and 
Pa lestine, Michigan 1950, s . 67 -81; N. Elisseef, 
Nürad-Din, Damas 1967,1, 5·1-54; Şakir Mus
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1991. 

~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

KİT ABÜ 's-SAYDELE 
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(bk. es-SAYDELE). 
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KİTABÜ's-SEB'A 

KiTABÜ's-SEB' A 
(~1 '"="'ı:.l) 

İbn Mücahid'in 
(ö. 324/936) 

kıraat-i seb'aya dair eseri. 
_j 

ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren çeşitli imam
ların kıraati hakkında eserler yazılmış ve 
özellikle lll. (IX.) yüzyılda yirminin üzerin
de imarnın kıraatini bir araya toplayan ki
taplar telif edilmişse de (İbnü'I-Cezerl, ı, 

34) bunlardan hiçbiri kıraat ilmiyle meş
gul olanların ortaklaşa ilgisini çekmemiş

tir. Bu durum herkesin istediği -bazıları 
sahih olmayan- kıraati okuması, hatta 
mushafın hattına uymayan şaz okuyuşla
rı. ayrıca mushafın hattına uysa da kendi 
dil anlayışına uygun vecihleri tercih eden
lerin ortaya çıkması gibi bir sonuç doğur

muştur (bk. İBN MİKSEM ei-ATTAR; İBN 
ŞENEBÜZ ). Bu sebeple İbn Mücahid, belli 
başlı beş merkezden (Mekke, Medine, 
Basra, KG fe, Dım aşk) seçtiği yedi imarnın 
kıraatini ilk defa bir araya getirerek bu 
eserini yazmıştır. 

Tam adı · Kitı'ibü 's-Seb'a fi'l-~ırı'i'ı'it 
olan eserin mukaddimesinde müellif önce 
kıraatlerle ilgili karmaşaya işaret etmiş; 
Ebu Amr b. Ala'nın , "Nasıl okunmuşsa öy
le okumamız gerekli olmasaydı ben şu şu 
harfleri şöyle şöyle okurdum" dediğini, 
ayrıca kıraatin daha sonra gelen nesille
rin bir öncekilerden aldıkları bir sünnet 
olduğunu bildiren değişik rivayetleri nak
lederek sahih isnadla sabit olmayan ve 
mushafın hattına uymayan okuyuşların 
doğru olmadığına dikkat çekmiştir. Ar
dından eserde Nafi' b. Abdurrahman'dan 
başlanmak suretiyle yedi kıraat imamı
nın kısa biyografileri verilmiş , hocaları ve 
talebeleri tanıtılmış . bu imamların kıra

atlerini İbn Mücahid'e ulaştıran senedler 
zikredilmiştir. 

Yedi imamdan Nafi' b. Abdurrahman'ın 

kıraati için yirmiden çok sened verilmiş , 

yedi kıraat konusunda daha sonra yazı
lan eserlerde bu kıraat için genellikle ter
cih edilen meşhur iki raviden Kalfın bu se
n edierden sadece üçünde. Verş ise ikisin
de yer almıştır. Diğer imamlardan Ebu 
Ma'bed İbn Kesir kıraati için yedi, Asım 
b. Behdele kıraati için on dört, Hamza b. 
Hablb kıraati için altı, Ali b. Hamza el-Ki
sal kıraati için beş, Ebu Amr b. Ala kıraati 
için on beş, Abdullah b. Amir kıraati için 
dört senede yer verilen kitapta, Fatiha 
suresinden başlanmak suretiyle ve mus
haftaki tertibe uyularak ayetler üzerinde
ki okuyuş farklılıklarına işaret edilmiştir. 
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