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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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NEŞŞAR, Ali Sami 
( ) ıl.:J ı ..s" l...ı ~ ) 

(1917-1980) 

Mısırlı alim ve fikir adamı . 
_j 

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 



üyesi olarak bulundu. 1971 'de İskenderiye 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felse
fe Bölümü başkanlığı yaptı. Mısır ve diğer 
Arap ülkelerindeki akademisyenlerin pek 
çoğu lisans ve lisans üstü seviyesinde onun 
öğrencisi oldu. 1971-1973 yılları arasında 
Mısır'ın Avustralya kültür müşavirliğini ya
pan Ali Sami, daha sonra Fas'ta V. Muham
med Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde is
lam felsefesi okuttu. Bu görevi sırasında 
1 Ekim 1980'de vefat etti. 

Ali Sami en-Neşşar'ın ilgi sahası man
tık, felsefe, tasawuf, kelam, usul-ı fıkıh, 
nahiv, tarih , siyaset felsefesi gibi geniş 
alanları içine alan İslam düşüncesi tarihi 
olmuş, bu alanlarda İslam düşüncesinin 
Grek felsefesinden farklı ve orüinal yönle
rini ortaya koymaya çalışmıştır. Müslüman 
alim ve mütefekkirlerin düşünce ve araş
tırma yöntemlerinin, problemlerinin, kav
ram ve terimlerinin Aristo mantığından 
farklı olduğunu söyleyen Ali Sami, bunun 
da Yunanlılar'la müslümanların zihin dün
yalarının farklı olmasından ileri geldiğini 
belirtmiştir. Neşşar, müslüman düşünür
lerin araştırma yöntemlerini ele alırken 
öncelikle Aristo mantığının genel geçer bir 
mantık olup olmadığı sorusunu cevapla
maya, bunun için de herhangi bir felsefe 
problemi veya genel olarak hayat anlayışı 
konusunda Yunan milletiyle İslam ümme
tinin algılama biçimini incelemeye çalış
mıştır. Buna göre Aristo, düşünce faali
yetlerinde insan zihnini hatalardan koru
mayı sağlayacak bazı genel ilkeler koymuş, 
ondan sonra Yunanlılar bu ilkelerin, her
hangi bir zümre veya millet farkı gözet
meksizin bütün insanlık için geçerli olmak 
üzere insan aklının yasaları olduğunu dü
şünmüşlerdir. Aristocu mantık, içine Aris
to'ya ait olmayan bazı unsurlar da karışa

rak erken dönemlerden itibaren İslam ale
mine intikal etmiş ve modern Avrupalılar 
gibi müslümanlar da kısa zamanda bu 
mantığın genel geçer olduğu fikrini be
nimsemiştir. Ancak müslüman düşünür

lerin büyük çoğunluğu, aralarındaki anla
yış ve gaye farklılıklarına rağmen kendi 
açılarından Aristo mantığına itiraz etmiş 
ve her zümre orüinal ve tam bir ekol sayı
labilecek mantık ilkeleri geliştirmiştir. Şöy

le ki: 1. Fıkıh usulü alimlerinin en büyük 
temsilcisi sayılan İmam Şafii, Aristo man
tığının Yunanca'nın özelliklerine dayandı
ğını , halbuki bu dilin ve ondaki termino
lojinin müslümanların kullandığı dil ve ter
minolojiden farklı olduğunu, dolayısıyla Aris
to mantığının İslami konulara uygulanma
sı halinde çeşitli çelişkilerin ortaya çıkaca
ğını söylemiştir (SüyGtl, s. 15- 16) Şafii' -

nin bu düşüncesini Ebu Said es-Slrafi gi
bi bazı usulcülerle fakihler. kelamcılar ve 
nahivciler de benimsemiş ve yeni bir me
todoloji geliştirmiştir. z. İlk dönem kelam
cılarının Aristo mantığını reddetmesinin 
temelinde ise onun İslam ilahiyatıyla çeli
şen metafıziğine itirazları bulunmaktadır. 

3. Müslüman fakihler arasında Aristo man
tığına en güçlü itiraz İbn Teymiyye'den gel
miştir. İbn Teymiyye, Yunan dili ve Aristo 
metafiziğiyle ilgili yukarıdaki itirazları tek
rar etmesinin yanında Aristo mantığına 
başka itirazlar da yöneltmiştir. Buna gö
re, a) Aristo mantığı öncelikle tanım ve is
tidlal konularında yapay ve zorlama kural
lar üreterek islamı manada insan fıtratını 
sınırlamaktadır. b) Aristo mantığının külll 
ve değişmez kurallar benimsemesine kar
şılık İslam dini insanın değişen ihtiyaçla
rıyla uyuşan bir temayül geliştirmiştir. c) 
Sahabe ile ilk İslam alimleri çeşitli ilim mer
kezlerine ulaşmaianna rağmen Aristo man
tığına ilgi duymamışlardır. 4. Neşşar'a gö
re mutasavvıfların aklın bilgi vasıtası oldu
ğunu inkar etmeleri de Aristo mantığına 
karşı dalaylı bir tepki olmakla birlikte bu
nu diğer islam alimlerinin tenkitlerinden 
ayrı tutmak gerekir. Nitekim müslüman 
alim ve filozoflar. sufilerin marifet yönte
mini genel bir metodoloji oluşturmaya im
kan vermeyen ferdi tecrübe olarak değer
lendirmiştir. 5. Nihayet tecrübl alanlardaki 
çalışmalarıyla tanınan müslüman alimler 
de Aristo mantığını, kendi deneysel araş
tırmalarının özüne aykırı ve sırf teorik bir 
yöntem olduğu gerekçesiyle reddetmiş

lerdir. Sonuç olarak Neşşar'a göre müslü
manların Yunan düşüncesinin ruhunu oluş
turan Aristo mantığına, dolayısıyla Yunan 
düşünce yöntemine yönelttikleri en önem
li eleştiri noktası bu mantığın tecrübeye 
yer ayırmayacak derecede kıyas yöntemi
ne, diğer bir ifadeyle tümdengeJim meto
duna dayanmasıdır. Buna karşılık tecrübe 
yöntemi İslam metodolojisinin en büyük 
dayanaklarından birini oluşturur. Bilhassa 
Ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğu tara
fından ileri sürülen İslam'ın felsefeye kar
şı olduğu fikrinin temelinde bu yöntem ay
rılığı vardır. Birçok müslüman alimin Gaz
zal'i'ye yönelttiği eleştiriler de buradan kay
naklanmaktadır. Çünkü Aristo mantığını 
İslami ilimlerle uzlaştırarak bu mantığa is
lam dünyasında meşruiyet kazandıran en 
önemli isim Gazzall'dir (Menahicü 'l-baJ:ış 

'inde mü{ekkiri'l-İslam, s. 273-276) . Yu
nan düşüncesinin diğer bir önemli kusuru 
ise vahiy nimetinden mahrum olmasıdır 
(Neş'etü '1-fikri'l-felsefi fi'l-İslam, 1, 29). 

İslam felsefesi sahasındaki incelemele
riyle tanınan modern müslüman araştır-

NEŞŞAR , Ali Sami 

macıların en güçlülerinden biri sayılan Ali 
Sami en-Neşşar, öncelikle İslam toplumu
na mensup (islamiyyln) düşünürlerle müs
lüman (müslimln) düşünürleri birbirinden 
ayırmakta. ilk tabirle Farabl, İbn Sina gibi 
geleneksel anlamda felasifeyi , ikincisiyle 
de diğer müslüman ilim ve fikir adamları
nı kastetmektedir. Neşşar, İslam felsefesi 
kavramını da başta usulcüler (fukaha ve 
mütekellimln) olmak üzere müslüman dü
şünür ve alimlerin, hatta dilcilerin ürettiği 
düşünce dünyasının tamamını içine ala
cak şekilde kullanmış ve bu kapsamıyla is
lam felsefesinin orüinalliği tezini ispatla
maya çalışmıştır. Ona göre İslam felsefesi
nin orüinal yönü daha ziyade Grek felsefe
sinin ele almayı ihmal ettiği konulardadır. 

Genel olarak İslam düşüncesi başlıca 
şu alanları içermektedir: 1. Felsefe. İslam 
toplumuna mensup filozofların en dikkat 
çekici yönleri , felsefe ile din arasında bir
lik ve uyum bulunduğu şeklindeki temel 
düşünceleri ve bunu kanıtlama çabaları
dır. Onlar bunu göstermek için önce Yu
nan felsefesini kendi içinde uzlaştırmaya, 
ardından bu felsefe ile İslam'ı telif etmeye 
çalışmışlardır. Fakat bu hususta ulaştıkla
rı sonuçlar zorlamadan öteye gidernemiş
tir (a.g.e., ı. 47, 49). Neşşar, İslam coğraf
yasında yetişen filozofların ürettiği felse
feyi, onların Grek felsefesine yeni şeyler ek
lemeden onu hemen hemen aynen tekrar 
ettikleri yönünde Ernest Renan gibi şar

kiyatçılarca ileri sürülen iddiaları kabul 
etmekle birlikte bunu Batılılar'la Araplar 
ve Samller arasındaki biyolojik farklılıkla

ra bağlayan ırkçı izahları reddetmektedir 
(a.g.e., I. 52) . z. Tasawuf. İslam dünyasın
da gelişen tasawufi düşünceler iki ana ko
la ayrılmakta olup biri yeni Eflatunculuk, 
Hermesçilik, gnostisizm, yahudi ve hıris
tiyan mistisizmi gibi dış akımlardan bes
lenen felsefi tasavvuf. diğeri ise temel da
yanağı Kur'an ve hadis olan, ilkelerini bu 
iki kaynakt an alan Sünni tasawuftur. 3. 

İlm-i tevhld (ilm-i kelam, ilm-i usOii 'd-dln). 
Dini inançları akli delilleri ispatlamak üzere 
müslümanlar tarafından geliştirilmiş ilim
dir. 4 . Usul-i fıkıh. Uygulamaya dair şer'! 

hükümlerin delillerinden çıkarılmasını sağ

layıcı kuralları ortaya koyan il im olup bu 
da tamamen müslümanların eseridir. 5. 
Toplum bilimi (siyaset ilmi veya felsefesi. ta
rih felsefesi). Mes'Qdl, Ya'kübl, İbn Cerlr et
Taber'i, Maverdl. Gazzall, İbn Teymiyye, İbn 
HaldOn gibi pek çok alim bu alanlarda ori
jinal eserler vermişlerdir. 6. Nahiv. Dilciler, 
usulcülerin metotlarından yararianınakla 
birlikte nahiv konularında felsefi bir teori 
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geliştirmiş olup İslam kültürü bu alanda 
da orüinal boyutlar taşımaktadır. 

Ali Sami en-Neşşar, islam dünyasında 
gelişen fikri ve felsefi kültürün, yalnız Arap
lar'ın değil bütün müslümanların ürettiği 
bir kültür olduğunu ve kaynağını islam'
dan aldığını, islam dininin metafizik varlık 
ve olayların mahiyetleri üzerinde düşünüp 
tartışmayı müslümanlara yasakladığını, bu 
sebeple müslüman filozofların bu konular
da Yunan felsefesine yöneldiklerini, müs
lümanların toplum ve dil yapılarının Yu
nanlılar' ınkinden farklı olması dolayısıyla 

islam düşüncesinin de Yunan felsefesin
den farklı ve kendine özgü olmasının nor
mal görülmesi gerektiğini belirtir (a.g.e., 
ı. 56). 

Eserleri. A) Telif. 1. el-EJ.l:ıô.nü'ş-şami
te (Dimyat 1935 ). Derleme hikayelerden 
oluşmaktadır. Z. Şühedô.'ü'l-İslô.m ii 'ah
di'n-nübüvve (Kahire 1940, 1973). Erol 
Ayyıldız ve Abdülbaki Turan tarafından 
Asr-ı Saadetteki İslô.m Şehitleri adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1969) 3. 
Menô.hicü'l-ba]J.ş 'inde müfekkiri'l-İs
lô.m ve na]fdü'l-müslimin li'l-mantı]fı'l
Aristô.tô.lisi (eserin bazı baskıları Mena
hicü'l-baf:ış 'inde müfekkiri 'l-İslam ve ik
tişafü'l-menheci'l-'ilml fi'l-'alemi'l-İslaml 
başlığını taşımaktadır jKahire 1947, 1966, 
1978; Beyrut 1984 J) Müellifin yüksek li
sans tezi olup en değerli çalışmalarından 
sayılmaktadır. 4. Neş'etü 'd-din (Kahire 
1947; İ skenderiye 1 368/ı 949; Halep ı 995). 
İskenderiye üniversitesinde verdiği kon
feranslardan oluşmaktadır. 5. Neş'etü'l

fikri'l-felseii fi'l-İslô.m (Kahire 1954. ı 964, 
1965 , ı966 , ı97ı, ı974, ı977) . Müellif, 
1954'te bir cilt olarak kaleme aldığı eseri 
sonraki baskılarında hem tasnif hem konu 
yönünden zenginleştirmiş, nihayet 1969'
da üç ciltte tamamlamıştır. Neşşar lll. cil
din ilk baskısına yazdığı önsözde, bu cildi 
İslam dünyasındaki zühd hareketinin ı ve 
Il. (VII ve VIII.) yüzyıllardaki doğuşu ve ge
lişmesine ayırdığını belirterek bu iki asrı 
daha kapsamlı incelemek, ayrıca Arap ya
rımadası , Mısır, Mağrib ve Endülüs'teki 
zühd okullarını da ele almak üzere esere 
N. bir cilt ekleyeceğini söylemişse de buna 
ömrü yetmemiştir. 1962'de müellife dev
let teşvik ödülü kazandıran eser onun en 
önemli çalışması kabul edilmektedir. 1. 
ciltte Mu'tezile ve Eş'ariyye mezhepleri
nin, Il. ciltte Şii fırkalarının, III. ciltte ta
savvufun doğuşu ve gelişmesi incelenmek
tedir. Eserde orüinal düşüncenin ancak bir 
milletin kültürel varlığının ve kişiliğinin 
ürünü olarak ortaya çıkabileceği, bu açı
dan bakılınca müslümanlara has orüinal 
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İslam düşüncesinin müslüman filozofların 
geniş ölçüde Grek felsefesinin bir devamı 
olarak ürettikleri felsefe değil , başta fa
kihler ve kelamcılar olmak üzere filozof
lar dışındaki isıarn alimlerinin geliştirdik
ıeri fikirler olduğu savunulmaktadır. Ki
tabın ilk cildini Osman Tunç, İslô.m 'da Fel
sefi Düşüncenin Doğuşu başlığıyla iki cilt 
halinde Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 
1999). 6. Neş'etü'l-fikri'l-felseii 'inde'l
Yunô.n (Ahmed Subhl ile birlikte, İsken

deriye 1964). 7. el-Mantı]fu'ş-şuri mün
~ü Aristo l).attô. 'aşrıne'l-l).ô.zır (Kahire 
1965, 1966). 8. Kırô.'ô.t fi'l-felsefe (Mu
hammed Ali EbO Reyyan ile birlikte, Ka
hire 1967) . Thsavvuf ve felsefe metinlerin
den oluşur. 9. Hira]fJitus: Feylesufü't
tegayyür ve eşeruhu fi'l-fikri'l-felseii 
(Muhammed Ali EbO Reyyan ve Abduh 
er-Racihl ile birlikte, Kahire 1996) . Eser
de Heraklitos'tan parçalar yer almakta, 
ayrıca onun Yunan, hıristiyan ve islam fel
sefesiyle modern felsefe üzerindeki etki
leri üzerinde durulmaktadır. 10. Dimo]fri
tus: Feylesufü'~-~erre ve eşeruhu fi'l
fikri'l-felseii (Abdülmu'tl Muhammed Ali 
ve Muhammed UbOd\' İbrahim ile birlikte, 
İskenderiye ı 970) 11. el-Fikrü '1-yehudi 
ve te 'şiruhu bi'l-felsefeti'l-İslô.miyye 
(Abbas eş-Şirblnl ile birlikte, İ skenderiye 

ı 972) 1Z. Fihrisü ma.!Jtutô.ti'l-Mescidi'l
A]J.med bi-Tantô. (Abduh er-Racihl ve 
Celal Ebü'l-FütOh ile birlikte; İskenderiye 
1964) . 

B) Tercüme. 1. el-Uşulü'l-Eflô.tuniyye
Mu]J.ô.veretü Feydun (Neclb Beledi ve 
Abbas eş-Şirblnl ile birlikte, Kah i re ı 965). 
Eflatun'un Faidon diyalogunun tercüme
sinin yanında eserdeki fikirlerin Grek ve 
islam dünyasında tesirleri incelenmiştir. 
Sonuna da Aristo'ya isnat edilen sahte El
ma Risô.lesi'nin tercümesi eklenmiştir. Z. 
el-Uşulü '1-Eflô.tuniyye- Mul).ô.veretü '1-
Me'debe (Nedb Beledi ve Abbas eş-Ş ir
bini ile birlikte, Kah i re ı 966). Eflatun'un 
Şölen diyalogunun tercümesine ek olarak 
eserdeki fikirlerin Grek, hıristiyan ve islam 
felsefeleriyle çağdaş düşüneeye tesirleri 
ele alınmıştır. 

C) Tahkik. 1. Fahreddin er-Razi, İ'ti]fii
dô.tü fıra]fi'l-müslimin ve'l-müşrikin (Ka
hi re ı 938, ı 942; Beyrut ı 982) . z. Celaled
din es-Süyılti, Şavnü'l-mantıh: ve'l-ke
lô.m 'an fenni'l-mantıh: ve'l-kelô.m (Su
ad Abdürrazık ile birlikte, Beyrut 1970; Ka
hire 1970) . 3. İmamü'I-Haremeyn el-Cü
veyni, eş-Şô.mil ii uşuli'd-din (Süheyr 
Muhammed Muhtar ve Faysal Bedir Avn 
ile birlikte, İskenderiye 1969) 4. İbnü'I-Ez
rak ei-Gırnatl, Bedô.'i'u's-silk ii tabô.'i'i'l-

mülk (HI, Bağdad 1397-1 398/ı977-ı978) . 

5. Ebü'l-Kasım İbn Rıdvan , eş-Şühübü'l
lô.mi'a fi's-siyô.seti'n-nati'a (Darülbeyza 
ı404/ ı 984). 6. 'A]fii'idü's-selef (Ahmed b. 
Hanbel, İmam Buhar!, İbn Kuteybe, İbn 
Teymiyye ve Osman b. Said ed-Dariml'
den seçmeler; Arnmar et-Talibl ile birlik
te, İskenderiye ı 97ı ). 7. Ebu Bekir Muham
med b. Hasan ei-Muradi, es-Siyô.se - el
İşô.re ii tedbiri'l-imô.re (Darülbeyza 1401/ 
ı 98 ı). 8. İbnü'I-Murtaza'nın derlernesi olan 
Fıra]f ve taba]fiitü 'l -Mu'tezile (İsamüd
din Muhammed Ali ile birlikte, İskenderiye 
ı972) . 
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NEŞŞAR, Siraceddin 
( .JllJı ~..\If <;:fr ) 

Ebu Hafs Siriküddln Ömer b. Kasım 
b. Muhammed en-Neşşar el-Ensarl 

(ö. 938/1531) 

Kıraat alimi. _j 

Mesleğinden dolayı "Neşşar" (bıçkıcı) la
kabıyla tanınmıştır. ilk öğrenimine baba
sının yanında başladı ve Ali ei-Habbaz ed
Darlr, Şemseddin ibnü'I-Hımmisani, Sey
yid İbrahim b. Ahmed et-Thbatabi, Ali b. 
Abdullah ed-Deyruti, İbn İmran Muham
med b. Musa'dan kıraat dersleri aldı. Bir 
müddet Kahire'de çocuk okuttu ve Ahmed 
b. Muhammed ei-Kastallani ile Nureddin 
el-Carihl'nin de aralarında bulunduğu öğ
renci grubuna kıraat dersleri verdi. el
Mükerrer adlı eserine ait bir nüshanın so
nunda kaydedildiğine göre Camiu Kasım 
ei-Atabel<i'de imamlık yaptı (Sa lah M. el
Hayml, I, 466) . eş-Şô.tıbiyye'yi ezbere bil
diği nakledilen Neşşar pek çok defa hac
ca gitti. Zirikil on un 938 ( 1531 ) yılında ve
fat ettiğini kaydeder. 

Eserleri. 1. el-Bedrü'l-münir ii }fırô.'ô.
ti Nô.fi' ve Ebi 'Amr ve İbn Keşir. Neş
şar, 901 (1495-96) yılında tamamladığı bu 
eserini hazırlarken Ebu Tahir İsmail b. Ha
lef es-Sarakust'i'nin el-'Unvô.n fi'l-]fırô.'ô.
ti's-seb', Ebu Amr ed-Danl'nin et-Teysir 
ti'l-]fırô.'ô.ti's-seb' ve Kasım b. Pirruh eş
Şatıbi'nin eş-Şô.tıbiyye adlı kitaplarından 


