
şan!, Hakan!, Evhadüddin Enverl, Selman-ı 
Savecl, Kaşanl. Şifai-yi İsfahfınl. Rükna, 
Zahir-i Faryabl ve Kemaleddin-i İsfahfınl 
mevcuttur. Kaynaklarda Neşatl'nin Şehldl, 
Vehbi, Hey' et!, Rüşdl ve Nazim gibi birçok 
şaire hocalık ettiği kayıtlıdır. Ayrıca devrin
de yetiştirici bir sanatkar görevi yapmış; şii
riyle Nazim, Vecdl, Mezaki Süleyman Efen
di, İsmet!, Şehldi, Nakşl İbrahim Efendi, 
Leblb-i Amidl, Fasih Dede, Sakıb Dede, 
Gavsl Dede, Şeyh Galib, Nedim, Ahmed 
Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Ham
di Tanpınar ve İlhan Berk gibi eski ve yeni 
şairleri etkilemiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Bazı yazma nüshala
rı İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 545), Millet 
(Ali Emir! Efendi, Manzum. nr. 449) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (Hazine, nr. 937) kütüp
hanelerinde bulunan divanı ilk defa Sadet
tin Nüzhet (Ergun) yayımlamış (İstanbul 
1933), eserin tenkitli neşrini Mahmut Kap
lan gerçekleştirmiştir (İzmir 1996) Bu ne
şirde yirmi yedi kaside, 137 gazel, bir mu
rabba, bir tahmis, on beş rubal, dört ta
rih, iki kıta ve üç matla' bulunmaktadır. 
Bundan hareketle İsmail Ünver ve Bayram 
Ali Kaya seçmeler yapmış, Ömer Savran 
ise bir tahlil çalışması hazırlamıştır (bk. 
bibl) z. Hilye-i Enbiya. 187 beyitlik bu 
küçük mesnevi bir tür manzum peygam
berler tarihidir. Nüshaları Konya Mevlana 
Müzesi (nr. 1175/4), Süleymaniye (Aşir 
Efendi, nr. 331) ve Tire Necib Paşa (nr 
136- ı 37) kütüphanelerinde bulunan eser 
ilk defa Şeyh Vasfı tarafından yayımianmış 
(İstanbul 1312), daha sonra Sadettin Nüz
het (Ergun) risaleyi Neşô.ti Divanı'nın so
nuna eklemiştir. Hz. Peygamber' e yazılan 
na't dışında on dört peygamberle ilgili hil
yelerin yer aldığı eser üzerinde Bayram 
Ali Kaya yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 3. 
Edirne Şehrengizi. Neşatl, eksik olduğu 
izlenimini veren 144 beyitlik bu mesnevi
sinde maham tasvirlere yer vermemiş. ka
leme hitap ettikten sonra on dört güze
lin methine geçmiş, "N'ola olsa bu nazm-ı 
şehrenglz 1 Medh-i Bayram ile neşat-amlz" 
diyerek eserini bir bakıma bu şahıs için 
kaleme aldığını ifade etmiştir. Mahmut 
Kaplan tarafından divanın sonunda ya
yımlanan mesnevinin bazı nüshaları İstan
bul Üniversitesi (TY, nr. 545) ve Süleyma
niye (Murat Molla, nr. 417) kütüphanele
rinde bulunmaktadır. 4. Şerh-i Müşki
lô.t-ı Örfi. Sebk-i Hindl üslQbunun güçlü 
temsilcilerinden olan Örfi-i Şlrazl'nin bazı 
güç beyitlerini açıklamak üzere kaleme 
alınan bu küçük eserin yazma nüshaları 
İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 3655) ve Sü
leymaniye (Esad Efendi, nr. 1698/3) kü-

tüphanelerinde kayıtlıdır. Neşatl'nin Fars 
dili ve edebiyatına, bilhassa sebk-i Hindl 
üslObuna olan hakimiyetini gösteren ese
ri Turgut Karabey ve Mehmet Atalay ya
yımlamıştır (Erzurum 1999) . S. Kavô.id-i 
Deriyye. Kavô.id-i Fürs adıyla da anılan 
eserin Neşatl'ye aidiyeti tartışmalıdır. Eser, 
ilk defa Uşşakizade İbrahim Efendi ve Şey
hi Mehmed Efendi'nin Şekaik zeyillerin
de zikredilmiş, Safal tezkiresinde başka bir 
şaire ait olabileceğini belirtmişse de Si
cill-i Osmô.nive Osmanlı Müellitleri gi
bi kaynaklarda Neşatl'ye nisbet edilmiştir 
(Hacı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hü
dayl, nr. 1797/1; İÜ Ktp , TY, nr. 978/2; Köp
rülü Ktp., Mehmet Asım Bey, nr. 439). 6. 
TuJ:ıietü '1- 'uşşô.}s. Kaynaklarda zikredil
meyen ve ilk defa Mahmut Kaplan tara
fından tanıtılan bu Farsça eser, Sultan Ve
led'in yetmiş beytinin beşer beyitle mesne
vi biçiminde şerhinden ibaret olup 1073'
te (1662-63) yazılmıştır (Nuruosmaniye 
Ktp., nr. 2370/3) 7. Mektup. Başlığından 
anlaşıldığına göre Edirne'de bulunan Ne
şatl'nin İstanbul'da yaşayan bestekar Ha
fız Post Mehmed Çelebi'ye gönderdiği bu 
tarihsiz mektubun kenarında biri şaire ait, 
diğeri Naill-i Kadim'in buna nazlresi olan 
iki şiir kayıtlıdır. M. Kemal Özergin'in bir 
makale ile tanıttığı mektup dönemin bela
gat sanatının özelliklerini göstermesi ba
kımından önemlidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Neşati Divanı (haz Mahmut Kaplan), İzmir 
1996; Güft!, Teşrf{atü'ş-şuara, iü Ktp., TY, nr. 
1533, vr. 42b-43'; Güft1 ve Teşr1{atü 'ş-ş uarası 
(haz. KaşifYılmaz), Ankara 2001, s. 224-227; Ab
durrahman Hibri. En1sü'l-müsamir1n, iü Ktp., TY, 
nr. 451, vr. 86'; Rıza, Tezkire (nşr. Ahmed Cevdet) , 
istanbul 1316, s. 99-100; Safai, Tezkire, Süley
maniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 2549, vr. 278'; is
mail Bel1ğ, Nuhbetü'l-asar (nşr Abdulkerim Ab
dulkadiroğlu), Ankara 1999, s . 458-465; Şeyhi 
Mehmed Efendi, Vekayiu'l-fuzala, Beyazıt Dev
let Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr. 2361, vr. 285'; 
Sakıb Dede, Sefine, II, 96-98; Esrar Dede, Tezki
re-i Şuara-yı Mevleviyye, iü Ktp., TY, nr. 1247, 
vr. 154b-155b; Süleyman Faik Efendi, Mecmua, 
iü Ktp., TY, nr. 3472; Sicill-i OsmanLı, 221; Ali 
Enver, Semahane-i Edeb, istanbul 1309, s. 226; 
Faik Reşad, Eslaf, istanbul 1312, s. 164; Ahmed 
Badi Efendi , Riyaz-ı Belde-i Edirne, Beyazıt Dev
let K tp., Veliyyüddin Efendi, nr. 10392, s. 556; 
Osmanlı Müelli{leri, ll, 445; Hammer, GOD, lll, 
497; Köprülü, Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı 

Antolojisi, istanbul 1931, s . 343-344; Sadettin 
Nüzhet (Ergun), Neşat1: Hayatı ve Eserleri, istan
bul 1933; Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Ta
rihi l, Ankara 1984, s. 330; ismail ünver, Neşat1, 
Ankara 1986; XVll. Yüzyıl Divan Şairlerinden 
Neşat1: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Hilye-i 
Enbiya'sının Tenkitli Metni (haz Bayram Ali Ka
ya, yüksek lisans tezi, 1991), Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü; Rıdvan Canım, Başlan
gıçtan Günümüze Edirne Şairleri, Ankara 1995, 
s. 313-318; Bayram Ali Kaya, Neşat1, istanbul 

en-N ESR 

1998; Neşat1 D1vanı 'nın Tahlili (haz. ömer Sav
ran, doktora tezi, 2003), Pamukkale Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü; M. Kemal Özergin, "Ne
şali Dede'nin Bir Mektubu", Hisar, sy. 74, Anka
ra 1970, s. 25-27; İlhan Berk, "Neşati", Hürriyet 
Gösteri, sy. 17, istanbul 1982, s. 77; Mahmut 
Kaplan. "Sebk-i Hindi Şairlerinden Feh!m, İsme
t!, Na'il1 ve Neşat1'nin , Divanlanna Göre Şair ve 
Şiir Hakkındaki Görüşleri", Hece, sy. 53-55, An
kara 2001, s. 279-281; Abdülkadir Karahan, "Ne
şali", TA, )O(V, 206; "Neşati Ahmed Dede", TDEA, 
VII, 33-34. r;g;:ı 

l!I!J BAYRAM ALi KAYA 

L 

L 

NEŞ'ET 

(bk. HOCA NEŞ'ET). 

en-NEŞR 

( _r.Jf) 

İbnü '1-Cezeri' nin 
(ö. 833/1429) 

kıraat-i aşereye dair eseri. 

_j 

_j 

Tam adı en-Neşr fi'l-Jsırô.'ô.ti'l-'aşr'dır 
(Neşrü 'l-kıra' at i 'l-'aşr, en-Neşrü 'l-keblr) . 
Yıldırım Bayezid'in daveti üzerine 798'de 
( 1396) Bursa'ya giden İbnü'l-Cezerl, kita
bının sonunda verdiği bilgiye göre (ll. 469) 

eserini 799 yılının Reblülewel ayında (Ara
lık 1396) kaleme almaya başlamış. aynı yı
lın zilhicce ayında (Eylül 1397) tamamla
mıştır. Müellif en-Neşr'i yazmasında, in
sanların kıraat-i seb'a'ya göre düzenlenen 
et-Teysir ve eş-Şô.tıbiyye'nin dışında ka
lan kıraatleri Kur'an'dan saymamalarının 
etkili olduğunu belirtir. Bu sebeple yedi 
kıraat dışındaki sahih okuyuşları da içine 
alacak şekilde yedi imarnın yanında üç 
imarnın okuyuşlarını da aldığını , her ima
mm iki ravisini, her ravinin iki tarikini ve 
her tarikin Doğu-Batı ve Mısır - Irak olmak 
üzere diğer iki tarikini gösterdiğini ifade 
eder; ardından imamları, ravilerini ve ta
rikleri tanıtır {1, 54-55) Kitabın isminden 
tevriye yaparak eserinin on kıraati yaydı
ğını (neşrü'l-aşr) ve kıraat ilminin en-Neşr 
ile diri olduğunu (hayyün bi'n-Neşr) bildirir. 

İbnü'l-Cezerl kitabında rivayette bulun
duğu kaynakları senedieriyle birlikte zikret
miştir. Bunlar arasında EbO Amr ed-Da
nl'nin et-Teysir ile Cô.mi'u'l-beyô.n fi'l 
}sırô.'ô.ti's-seb', İsmail b. Halef el-Ensarl'
nin el-'Unvô.n, Kasım b. Firruh eş-Şatıbl'
nin Ijırzü'l-emfıni ve vechü't-tehô.ni, 
Mekl<i b. EbO Talib'in et-Tebşıra, Ebü't
Tayyib İbn GalbQn'un et-Te?,kire, Ali b. 
Muhammed es-Sehfıvl'nin Cemô.lü'l-Jsur
rô. ve kemô.lü'l-i]srô., Mübarek b. Hasan 
eş-ŞehrezOrl'nin el-Mişbô.J:ı fi'l-Jsırô.'ô.ti'l

'aşrve Ebü'l-İz Muhammed b. Hüseyin el-
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en-NESR 

Kalanisi'nin el-İrşad fi'l-'aşr adlı eserleri 
kaydedilebilir (diğerleri için bk. en-Neşr, I, 
58-98). Kıraat ilmiyle ilgili hemen her konu
ya yer verilen eserin ilk bölümünde Kur'an'ı 

öğrenmenin ve okumanın faziletine dair ri
vayetler aktarılmış, Kur'an ve mushaf ta
rihine kısaca temas edildikten sonra sahih 
kıraatin şartları üzerinde d urulmuş, bu ko
nuda çalışma yapanların görüşleri nakle
dilmiştir. Şaz kıraatiere ve bunların na
mazda okunmasına da değinen ibnü'I-Ce
zer1 yedi harf ve bunun kıraat ilmiyle ilgi
sine geniş yer ayırmıştır. Bu arada namaz
larda kıraatin Arapça dışında bir dille caiz 
olup olmayacağı hususunu da irdelemiş, ar
dından kıraat farklılığının sebeplerini araş

tırmıştır (!, 1-54) . Daha sonra okuduğu ki
tapları ve bunlara dair senedieri ayrıntılı bi
çimde vermiş (1 , 58-98), kıraat imamları
nın biyografilerini, kendisinin onlara ula
şan silsilesini, bu imamların ravilerini ve 
tariklerini kaydetmiştir (I , 99- 192). Ardın
dan kıraat meselelerine giren müellif harf, 
meharicü'l-hurQf, harflerin sıfatları , vakf 
ve ibtida, med konularını işlemiş, hemze 
konusunu da bütün yönleriyle ele almış
tır (1, 362-491) Kitabın ll. cildi idgam ile 
başlar. Burada kıraat ve tecvid ilimlerinin 
önemli bahisleri ele alınarak kıraat imam
larının tercihleri gösterilmiş (1-206) , genel 
nitelikteki konulardan sonra imamların 
okuma tercihleri sfırelere göre anlatılmış 
(206-405 ), eserin sonunda Kur'an okurken 
tekbir getirme, Fatiha' nın namazlarda 
okunınası ve hatim yapma konularına yer 
verilmiştir ( 40 5-469). 

Yazıldığı tarihten itibaren büyük itibar 
görerek bir bakıma Danl'nin et-TeysJr'i
nin yerini alan ve çok sayıda yazma nüs
hası bulunan eser ilk defa Muhammed Ah
med Dehman tarafından neşredilmiş (1-11, 

Dımaşk 1345) , ancakAli Muhammed ed
Dabba'ın neşri daha çok yaygınlık kazan
mıştır (1-11, Kahire, ts. , 1976; Beyrut 1940, 
1985) . en-Neşr üzerine bazı ihtisar çalış
maları yapılmış olup bunların en meşhu

ru müellife ait Ta.lf.ribü 'n-Neşr fi 'J-lwa'a
ti 'l-'aşr'dır (et-Ta/s:rib fi mul].taşari 'n-Neşr; 

Mul].taşarü 'n-Neşr fl'l-/s:ıra'ati 'l-'aşr; en
Neşrü'ş-şagir). Bursa'da 10 Muharrem 
804'te (20Ağustos 1401) tamamlanan ve 
on imarnın kıraatinin ikişer ravisi, her ra
vinin ikişer tariki ve her iki tarikin yine iki
şer tariki şeklinde ele alınan eseri İbrahim 
Atve ivaz yayımiarnıştır (Kah i re 138 1/196 1, 
1412/ 1992). Ebü'I-Fazl ibnü'ş-Şıhne ei-Ha
leb1 (Ebü'l-Kasım Muhammed b. Muham
med b. Ali en-Nüveyrl, neşredenin gi ri şi, 

l , ı 5) ve Mustafa izm1r1 de (Mul].taşarü 'n-
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Neşr fi 'l-/s:ıra'ati 'l·'aşr, Süleymaniye Ktp ., 
Laleli, nr. 66/1) eseri ihtisar etmiştir. iz
m1r1'nin Ta]Jrirü'n-Neşr min tari]fi'l-'aşr 
adlı diğer bir kitabı (Darü 'l-kütübi'z-Zahi
riyye, nr. 7715/ l) en-Neşrüzerineyapılmış 
bir nevi tahr1c çalışmasıdır (bk. iZMiRi, Mus

tafa). 

İbnü'I-Cezer1, onlu sistemi yaygınlaştır
mak için yedili sistemde yapıldığı gibi en
Neşr'de verilen temel bilgileri manzum ha
le getirerek Tayyibetü 'n-Neşr fi'l-]fıra'a

ti 'l-'aşr'ı meydana getirmiştir. 799 (1397) 
yılında kaleme alınan eser 1019 beyit olup 
434 beyit usule, geri kalanları ferşü'l-hu
rQf ve tekbire dairdir. Çeşitli kütüphane
lerde pek çok nüshası bulunan ve muhte
lif baskıları olan (nş r. Hasan et-TOhl, Ka
hire 1282, 1302 lmecmua içinde, taş bas
kıJ, 1307, 1308; nşr. Ali Muhammed ed
Dabba', Kahire 1354/ 1935 Iİtf:ı[lfü 'l-berere 

fi 'l-lwa'at ve'r-resm ve'l-ay ve't-tecvid ad
lı mecmua içinde, s. 168-263]) Tayyibe
tü'n-Neşr üzerine yapılan şerhlerden ba
zıları şunlardır : Müellifin oğlu EbQ Bekir 
Ahmed, Şer]Ju Tayyibeti 'n-Neşr fi'l-]fı

ra'ati'l-'aşr (n şr. Ali Muhammed ed-Dab
ba', Kahire 1950; nş r. Enes Mihre, Beyrut 
141 8/1997); Ebü'I-Kasım Muhammed b. 
Muhammed en-Nüveyr1, Şer]Ju Tayyibe
ti'n-Neşr fi'l-]fıra'ati'l-'aşr (b k. bi bl) ; MG
sa Carullah, Şer]Ju Tayyibeti'n-Neşr ti 'l
'aşr (Kazan 1912). Muhammed Salim Mu
haysin, Tayyibetü'n-Neşr'i esas alarak 
Ezher'deki kıraat talebeleri için el-Mü
he?,?,eb fi'l-]fıra'ati'l- 'aşr ve tevcihuha 
min tari]fi Tayyibe ti 'n-Neşr adıyla bir 
çalışma yapmıştır (1 - 11 , Kahi re 1969). Ali 
Osman Yüksel, İbn Cezeri ve Tayyibe
tü'n-Neşr adlı doktora tezinde (İ stanbul 

1996) Kur'an tarihine ve kıraat ilmine ge
nel bir bakış yapmış , İbnü'I-Cezerl'nin ha
yatını ve eserlerini incelemiş, Tayyibetü'n
Neşr'in baştan itibaren 432 beytinin Türk
çe'ye tercüme ve izahını yapmıştır (diğe r 

şerhler ve çalışma la r için bk. Keşfü '?·?U

nün, ll, 111 8; lzaf:ıu 'l-meknün, ll, 89; Broc
kelmann, ll, 260; Ali Osman Yüksel, s. 251-252) 
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!il ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 
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NEŞRi 
( .,sy.; ) 

(ö . 926/ 1520 1?]) 

Osmanlı tarihçisi. 
_) 

Neşr1 mahlası olup asıl adı bilinmemek
tedir. Bursa şer'iyye sicillerine dayanarak 
tam adının Hüseyin b. Eyne Bey olabileceği 
belirtilir (İna lcık, Belleten, XXIX/1161 1965J, 
s. 667). Şuara tezkirelerinde sadece Neşr1 
diye geçen müellif kaynaklarda bazan Mev
lana Neşr1 (Hoca Sadeddin, ll, 40) ve XIX. 
yüzyıldan itibaren Mehmed Neşr1 adıyla 
zikredilir. Bunun da Katib Çelebi'deki Meh
med en-Neşr1 kaydından (Keşfü '?·?Unün, ı , 

284) geldiği söylenebilir. Karamanlı ve Sul
tan Selim'in hizmetiilerinden olduğu bilin
mektedir (Latlfl, s. 527) . Tahsilini Bursa'
da tamamladığı ve uzun yıllar burada ika
met ettiği kesindir. Mevlana sıfatı ilmiye 
mensubu olduğunu gösterir. ll. Murad dö
neminde Bursa subaşılığı yapan Koca Na
ib'in meclislerinde bulunduğu (Nöldeke , 
xv 11861], s. 367) ve 1481 'de Fatih Sultan 
Mehmed'in ölümünün ardından çıkan ha
diselere şahit olduğu anlaşılır. Eserinden, 
ll. Bayezid'in son zamanlarında Bursa'da 
Sultaniye Medresesi'nde müderrislik yap
tığı çıkarılabilirse de Fatih'in ölümü sıra
sında "sahib-i ayarın" çadırında bulundu
ğunu belirtınesi kendisinin bürokrasiyle de 
ilgili olduğu zannını verir. O devirde ilmiye 
ile bürokrasinin iç içefiği sebebiyle her iki 
görevi de yapmış olabilir. Muhtemelen Ka
nOn! Sultan Süleyman'ın cüiQsunu mütea
kip 926 (1520) veya 927'de (1 521) vefat 
etmiştir. Sursalı Mehmed Tahir'e göre 
Bursa'da Mevlevl Süleyman Efendi'nin ya
nındaki mezarı yol genişletmeleri sırasın

da harap olmuştur (Osmanlı Müellifleri, lll , 
150). 

Neşrrnin en önemli eseri Kitab-ı Cihan
nüma adlı tarihidir. Eserini ll. Bayezid'in 
emriyle yazdığına dair iddianın (Hammer, 
IV, 92) kuwetli bir dayanağı yoktur. Kendi 
ifadesine göre telif sebebi, diğer ilimiere 
dair eserlerin çok olmasına rağmen tarih 
alanındaki kitapların dağınık bir halde bu
lunması , hiçbir tarihin zamanındaki hadi
seleri yansıtmaması ve özellikle Türkçe ola
rak yazılmamış olmasıdır. Yaratılıştan baş
layıp dönemine kadar getirdiği eserine Ki
tab-ı Cihannüma adını verdiğini ve ilk beş 
bölümü ll. Mehmed, Oğuz Han'dan başla
yıp kendi zamanına kadar gelen Osmanlı 
Devleti tarihini ise ll . Bayezid devrinde te
mize çektiğini belirtir (Cihannüma, 1, 7). 
Neşr1 eserini muhtemelen 898 (1493) yı
lında bu padişaha takdim etmiştir. Nite-


