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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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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-
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Neşri' nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserinin Menzel nüshasın ı n son sayfaları (Ank, s. 30'dan sonra) 

kim ravilerden Ayas'tan "merhum" diye SÖZ 

eder; Ayas'ın ölüm tarihi 875'tir (ı 4 70-7 ı ) . 
Diğer ravisi Kutbüddinzade izniki'den bah
sederken merhum kelimesini kullanmaz. 
Kutbüddinzade'nin ölüm yılı da 885'tir 
( 1480). Bu bilgilere dayanarak eserin gü
nümüze ulaşan Osmanlı tarihi kısmının 
bu yıllar arasında telife başlandığı ve Cem 
Sultan'ı hayatta gösterdiğine bakılırsa te
lifin 890-898 ( 1485-1493) yılları arasında 
tamamlandığı söylenebilir. ll. Bayezid'den 
"merhum" diye söz etmesinden hareket
le Paul Wittek tarafından telif tarihi 917-
918'den ( 1512) sonra gösterilirse de bu 
husus o nüshanın Sultan Bayezid'in ölü
münün ardından istinsah edilmesiyle açık
lanabilir. Bazı nüshaların Yavuz Sultan Se
lim'in Mısır seferine kadar gelmesi, Reşit 
Rahmeti Unat'a göre Neşrl'nin eserini bu 
padişah döneminde yeniden kaleme alma
sıyla ilgilidir. 

Altı bölüm halinde bir dünya tarihi ola
rak yazılan eserin günümüze kısaca Os
manlı öncesi Türk tarihiyle Osmanlı tarihi
ne dair olan altıncı kısmı intikal etmiştir. 

Zamanımıza ulaşmayan ilk beş bölümün 
XVII. yüzyılda bilindiğine dair bazı kayıtlar 
vardır (Unat, Vll/25 ıi943J. s. 180. not 12). 
Osmanlı tarihiyle ilgili kısımda eviad-ı Nuh'a 
ve Selçuklular'a ait bölümlerin de bulun-

duğu görülmektedir (Cihannüma, ı . 9-54). 
Bu sebeple Franz Taeschner, yaptığı fak
simile neşrin adını "al-Kısm al-sadis min 
Kitab-ı Cihannüma" koymuştur. Smirnov'a 
göre Saint Petersburg Şark Dilleri Ensti
tüsü'ndeki bir yazma Kitfıb-ı Cihannü
mfı'nın Abbas! halifelerini ihtiva eden bir 
parçası olmalıdır. Bir tevarlh-i Al-i Osman 
özelliği gösteren Osmanlı tarihi kısmı ku
ruluştan başlar. farklı versiyonlarda 1485, 
1 S 1 Z ve 1516 yılına kadar gelir. Günümü
ze ulaşan kısmın ilk tabakasında eski Türk
ler'den. dinlerinden, hakanlarının kıyafet
lerinden ve döneminin önemli olayların
dan, göçlerinden ve İslamiyet' e girişlerin
den söz edilir. Ardından Anadolu Selçuklu
ları'na ve Anadolu Beylikleri'ne geçilir. Son 
tabakada ise kuruluştan ll. Bayezid devri 
ortalarına kadar Osmanlı tarihi yer alır ve 
eser bu padişaha manzum bir methiye ile 
sona erer. Bu şiirde müellifın mahlası "Neş
rl" de geçmektedir. 

Neşrl yazılı kaynaklarının adını vermez. 
Ancak Osmanlı dönemi için başlıca kayna
ğının Aşıkpaşazade'nin Tevfırih-i AI-i Os
mfın'ı ve bunun da dayandığı Vahşi Fakih 
menakıbnamesi olduğu kesindir (Smirnov. 
s. V; Wittek. 1. 139). Aşıkpaşazade'nin ese
rinden bazan kelime kelime nakillerde bu
lunur. Onun verdiği basit şiir ve beyitleri 
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ya almaz veya nesre çevirir. Aşıkpaşaza
de'nin Çandarlı Halil Paşa gibi bazı kişiler 
hakkındaki sert hükümlerini yumuşatır. 

Bunlardan başka anonimlerden birini. Ya
zıcıoğlu'nun Tevfırih-i AI-i Seiçuk'u ile 
Tfırihi Takvimier'i ve Şükrullah'ın Beh
cetü't-tevfırih'ini kullandığı, Arapça ve 
Farsça yazılmış eseriere müracaat ettiği 
anlaşılmaktadır. Ahmedl'nin bugüne ulaş
mayan Gazfınfıme'sinin de eserin içinde 
olduğu ileri sürülür. Bu arada sözlü bir
çok kaynağa başvurduğu, zamanındaki 
olaylar için gözlemlerini değerlendirdiği ve 
yer yer yorumlar kattığı dikkati çeker. 

Kitab-ı Cihannümfı daha yazıldığı yıl
larda tanınmış ve çağdaşlarından Bihiştl 
Ahmed Sinan Çelebi, idrls-i Bitlisl, ardın
dan Lutfi Paşa. Matrakçı Nasuh ve asrın 
sonlarında Seyyid Lokman, An Mustafa 
Efendi ve Hoca Sadeddin, XVII. yüzyılda 
Koca Hüseyin, Solakzade ve Müneccimbaşı 
Ahmed tarafından ya doğrudan veya do
layısıyla kaynak olarak kullanılmıştır. Me
nage, idrls-i Bitlisl'nin metninin tamamıy
la Neşrl'ye dayandığı kanaatindedir. Eser 
aynı zamanda Codex Hanivaidanus'un 
da esasını teşkil etmektedir (l . Leuncla
vius, Histoirae musulmanae turcorum, de 
monumentis ipsorum exscripte, Frankfurt 
1591, kitap XVlll) . 

Çeşitli kütüphanelerde bulunan Kitfıb-ı 
Cihfınnümfı nüshaları iki versiyon halin
de ele alınabilir. Bunlardan 898 (1493) ta
rihli olup bölümleri daha farklı ve mantık
lı, tarihi isimlerle yer adları daha doğru 
verilmeye çalışılan Theodor Menzel met
ninin oluşturduğu versiyon daha sonraki 
bazı istinsahlara da kaynak olmuştur. İkin
ci grubu oluşturan nüshalar, Menzel met
nine çeşitli zamanlarda müstensihler ta
rafından yapılan ekleme ve çıkartmalar 
yüzünden epeyce değiştirilmiş görünmek
tedir. Bunlar sırasıyla Manisa, İstanbul Ar
keoloji, Paris BibliothE!que Nationale, Be
yazıt (Veliyyüddin Efendi). Millet (Ali Emi
ri Efendi) ve Ankara nüshalarıdır (diğe r 

nüshalar için bk. Unat, Vll/25 ı 1943 J. s. 185 
vd) . Bu bakımdan Menzel metni müellif 
nüshasına daha yakındır; ayrıca bu met
nin üslubu devrini daha iyi yansıtmakta
dır. Diğer metinler müstensihler tarafın
dan biraz işlenmiş gibidir. Menzel met
ninde bazı özel isimler daha doğru yazıl
mış olup diğer nüshalarda yer yer anlam 
kaymaları, hatta bazı tahrifat bile bulun
maktadır (Taeschner, TTK Belleten, XV/60 
ı 1951 J. S. 503-504) 

ifadesi sadelik bakımından XV. yüzyıl 
Türkçe'sinin özelliklerini yansıtan eserde 
bazı Türkçe arkaik kelimeler de bulunur. 
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Neşri'n in Kitab-ı Cihannüma'sının ı. cildinin ilk iki sayfası (Ankara 1949) 

Metinde yer alan şiirlerin hepsi kendisine 

ait değildir. Kendi şiirleri ise tezkire sahip

ler i tarafından güzel bulunmaz. Latlfl ve 

Aşık Çelebi şiir ve nesirde kabiliyetinin 

bulunmadığını , şiirlerinin de pek meşhur 

sayılmağını, fakat "kıssa- perdazlık"ta us

t a olduğunu, tarihinin halk içinde yay

gın şekilde bilindiğini söyler. Eser in Fatih 

Sultan Mehmed'in vefatma kadar gelen 

kısmı Faik Reşit Unat ve Mehmet Altay 

Köymen tarafından Kitdb-ı Cihannümô.
Neşri Tarihi adıyla eski ve yeni harflerle 

iki cilthalinde yayımianmış (Ankara 1949-

1957, 1983-1984, 1987), Theadar Menzel 

m etniyle Manisa nüshasının faksimile neş

rini Franz Taeschner gerçekleştirmiştir (I

Il, Leipzig 1951-1955). Unat ve Köymen neş

r i, Hammer'in de kullandığı Viyana nüsha

sı esas alınıp Manisa, Arkeoloji, Paris ve 

Millet (Ali Emir! Efendi) kütüphanelerin

deki yazmalarla karşılaştırılarak tesis edil

mişse de Menzel nüshası görülmediği için 

eleştirilmiştir. Kitab-ı Cihô.nnümô.'nın öne

mi ilk tenkitli tarih olmasından kaynaklanır. 

M üellif. başta Aşıkpaşazade olmak üzere 
kaynaklarını gayet sistemli bir şekilde kul

lanmış ve olayları sebep-sonuç ilişkisi içe

r isinde telife çalışmıştır. Bu yönüyle Neşri 

doğruyu bulmaya çalışan ilk Osmanlı tarih

çisi olarak kabul edilir. 
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19 Ocak 191Tde Kahire'de doğdu. Orta 
öğrenimini ailesiyle birlikte gittiği asıl mem
leketi olan Dimyat'ta tamamladı. İlk eseri 
olan el-El]Jô.nü'ş-şô.mite'yi liseyi bitirdiği 
1935'te neşretti. Aynı yıl Kahire Üniver 
sitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Öğren
ciliği sırasında siyasetle ilgilenmeye baş

ladı ve 1936'da bazı öğrenci hareketleri
ne katıldı. Hocaları arasında Mustafa Ab
dürrazık başta olmak üzere Mısır 'ın önde 
gelen felsefe uzmanları ile Andre Lalande 
gibi şarkiyatçılar da bulunuyordu. 1939'
da üniversiteyi bitirdi. 1942'de Mustafa 
Abdürrazık'ın danışmanlığında Menô.hi
cü'l-ba]J.§ 'inde müfekkiri'l-İslô.m ve 
na]fdü'l-müslimin li'l-mantı.lp'l-Aristô.
tô.lisf başlıklı yüksek lisans tezini bitirdi. 
1943'te İskenderiye Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'ne asistan tayin edildi. 1948'de 
üniversite tarafından Cambridge Üniver
sitesi'ne araştırmacı olarak gönderildi; bu
rada Arthur John Arberry'nin yönetimin

de Divô.nü Ebi'I-lfasan eş-Şüşteri: Şô.'i
rü'ş-şufiyyeti'l-kebfr fi'l-Endülüs ve'l
Magrib adlı doktora tezini tamamladı. 

1952'de Madrid'deki İslam Araştırmaları 
Enstitüsü'ne müdür oldu. Burada enstitü 
dergisini çıkardı, Endülüslü alimierin eser
lerinin neşredilmesi yönünde çalışmalar 
yaptı. 1953'te yakın dostu Cemal Abdün
nasır rejiminin Mısır'da siyasi partileri ka
patmasının ardından kurulan Devrim Kon
seyi'nin danışmanlığı ile görevlendirildi. 
1964"te İskenderiye Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'ndeki kürsüsüne dönen Ali Sa

mi öğretim faaliyetleri yanında yoğun bir 
telif çalışmasına başladı; Neş'etü'l-fikri 'l

felsefi fi 'l-İslô.m isimli eser inin ilk şeklini 
bu dönemde yazdı. 1955-1 959 yılları ara
sında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi'nde görev yaptıktan sonra İskenderiye 
Üniversitesi'ne geçti. 1966-1967 öğretim 
yılında Sudan'daki Omdurman (Ümmüd
derman) Üniversitesi 'nde misafir öğretim 


