
NEŞŞAR, Ali Sami 

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 



yararlanmış. bu eserlerin üslübunun zor
luğu ve bir kısım terimlerinin anlaşılama
ması sebebiyle kitabını kaleme aldığını be
lirtmiştir. Eser Muhtar Ahmed Deyre ta
rafından doktora tezi olarak tahkik edilip 
yayımlanmıştır (Trablus 2003) . Z. el-Bü
durü 'z-zô.hire fi'l-lprô.'ô.ti'l- 'aşri'l-mü
tevô.tire (l-11, nşr. Ali Muhammed Muav
vaz ve Adil Ahmed AbdülmevcGd, Beyrut 
142ı /2000) 16 Receb 898 (3 Mayıs 1493) 
tarihinde tamamlanan eserin yazımında 
müellif Buhar! ve Müslim'in el-Cô.mi'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'leri. EbG Davüd'un es-Sünen'i, Ebfı 
Amr ed-Danl'nin Cô.mi'u '1-beyô.n ti'l-ljı
rô.'ô.ti's-seb', el-Müktetô. fi'l-valjf ve'l
ibtidô. adlı kitaplarıyla et-Teysir ii'l-ljı

rô.'ô.ti's-seb'i, İbnü'l-Cezerl'nin en-Neşr 
ii'l-}jırô.'ô.ti'l-'aşr'ı, Ebu Tahir İsmail b. Ha
lef es-Sarakustl'nin el-'Unvô.n fi'l-ljırô.'ô.
ti's-seb'i, EbQ Ma'şer et-Taberi'nin et-Tel
]]iş ii'l-ljırô.'ô.ti'§-§emô.n'ı ve Ebü'l-Kasım 
el-Hüzell'nin el-Kô.mil'inden yararlanmış
tır. Kıraat-i aşere hakkında söylenenlerin 
ve mütevatir kabul edilen rivayetlerin bir 
araya getirildiği temel kaynak niteliğinde

ki kitap kıraat ilminde külli esasları zikret
memesi, ayetterin tertibinde resm-i asma
ni'yi esas almaması ve kaydettiği görüş
lerin kimlere ait olduğunu bildirmemesi 
yüzünden eleştirilmiştir. 3. el-Mükerrer 
iimô. tevô.tera mine'l-ljırô.'ô.ti's-seb' ve 
teJ:ıarrara (İbn Şüreyh'in el-Kafi fi'l-kıra'a
ti's-seb' adlı eseriyle birlikte, Mekke ı 306; 

Kah i re ı 326; nşr. Ahmed Mahmud Abdüs
seml', Beyrut 2001) 4. el-~atarü'l-mışri 
ii ljırô.'ati Ebi 'Amr el-Başri (Darü'l-Kü
tübi'z-Zahiriyye, nr. 605 ı; Beyazıt Devlet 
Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr 35; Süleyma
niye Ktp., Ulleli, nr. 63/ı). s. el-Vücuhü'n
neyyire ii ljırô.'ô.ti'l- 'aşere (Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, nr 5830). 6. et-Teysirü'l
a]]ir ii ljırô.'ati İbn Ke§ir (Süleymaniye 
Ktp, Laleli, nr. 63/3; Mektebetü'l-Esed el
Vataniyye, nr. ı 7075/ı ). 7. el-Cô.mi' ii ljı
ra'ati'l-İmô.m Nô.ii' (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 63/2; Mektebetü'l-belediyye bi'l
İskenderiyye, nr. 3036 C). 8. Kitab ii'l-ljı
ra'Cıt (Mektebetü'l-Esed el-Vataniyye, nr. 
18470) 9. Risô.le iima (Babü ma) teier
rede bihi İbn Ke§ir min rivô.yeteyi'l
Bezzi ve ~unbül 'an aşJ:ıQbihi (Süley
maniye Ktp ., Laleli, nr. 63/4; Mektebetü'l
Esedi 'l-vataniyye, nr. ı 7075/2) 10. el-'İ]j
dü'l-cevheri ii J:ıalli elgazi'l-~ur'an li'l
Cezeri (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa , 

nr. 1 029) . 11. Tırô.zü'l-'ilmeyn ii I:ıükmi'l
istiihameyn (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali 
Paşa, nr. ıo29; Laleli , nr. 63/5). 12. ~aşi

de ii 'ilmi'l-ljıra'at ( GAL Suppl., ıı. ı 42). 

Neşşar'ın bunlardan başka el-Bedrü'l-

münir ii şerJ:ıi't-Teysir, Keşfü'l-J:ıicab 
'an ecza'i'l-ahg;ab adlı eserleri kaynaklar
da zikredilmektedir (yazma eserlerin diğer 
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, Il, 
ı40; Suppl., II, ı42; el-Fihrisü 'ş-şamil, II , 

468-482) 
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NEŞVAN el-HİMYERI 
(..s~ıuı~ ) 

Ebu Said Neşvan b. Said (b. Neşvan) 
b. Sa'd b. Eb! Himyer 

b. Ubeydillah el-Himyerl el-Yemen! 
(ö. 573/11 78) 

Zeydi alimi ve şair. 
_j 

Himyer krallarından Hassan ZQ Mera
sid b. ZQ Sehar'in soyundandır (MüLakü 
fjimyer, s. ı 56- ı 59). San'a'nın kuzeyindeki 
Haşid bölgesinde yer alan HQs beldesinde 
doğup yetişti; hayatının büyük kısmını bu
rada geçirmiş olmalıdır (Şemsü'l-'ulum, ı. 

35, neşredenin girişi, I, b-c; İsmail b. Ali el
Ekva', s. 9-1 3) Birçok yerde dolaştıktan 
sonra Havlan b. Amr kabilesi arasında ika
met edip vefatma kadar burada yaşadı. 
Kaynaklarda hocalarından söz edilmeme
si, çeşitli ilimiere dair kaleme aldığı eser
lerinde zengin açıklamaların bulunması , 

memleketinde klasik eğitim gördükten 
sonra daha ziyade kendi kendini yetiştirdi
ğini göstermektedir (Şemsü'l-'ulum, neş
redenin girişi, I, c) Döneminde Yemen'de 
yaygın olan sapık mezhep, akım ve fırka
lara karşı mücadele etti, onlarla münaza
ralar yaparak Kur'an'ın hükümlerine, sa
hih sünnete ve Selef'in yoluna tabi olmaya 
davet etti. Neşvan'ın çeşitli şahıs ve grup
larla gerçekleşen atışmaları en-Ne]ja'iz'in-

NESVAN ei-HiMYERT 

de toplanmıştır. Aynı şekilde imameti Hz. 
Ali ile onun nesline, dolayısıyla sadece Ku
reyş'in Adnanller koluna has kılan, bu se
beple Güney Arapları'nı, Yemenliler'i, Kah
tanller'i ve Himyerller'i hakir gören, onla
rın İslam'ın yayılmasındaki rollerini inkar 
eden Şla grupları ile bazı Zeydiyye fırka
larına karşı da mücadelelerini sürdürdü. 
Bu konuda Nazzam ' ın görüşü ile Zeydiy
ye- Hadeviyye'den Mutarrif eş-Şihabl'ye 
nisbette Mutarrifiyye diye tanınan fırkanın 
görüşüne uyarak soyu, ırkı ve rengi ne 
olursa olsun İslam ümmeti içinde takva, 
fazilet ve ilirnde en yüksek derecede bu
lunan kimsenin imamete en layık kişi ol
duğunu, Hz. EbQ Bekir'in de bu yönleriyle 
halife seçildiğini, Ahzab süresinde yer alan 
(33/33) "Ehl-i beyt" terkibinin Hz. Peygam
ber'in hanımları ve hatta bütün ümmeti 
anlamına geldiğini çeşitli eserlerinde ve 
şiirlerinde beyan etti (el-fjurü'l-'ln, s. 204, 

260; İsmail b. Ali el-Ekva', s. 53). Neşvan, 

sözlü mücadele ile yetinmeyip görüşlerini 
pratiğe de aktardı ve hayatının sonlarına 
doğru bizzat kendi imamlığını ilan etti. 
Tabileriyle birlikte Sa'de vilayetinin kuzey
batısında yer alan Cebelisabr'daki bazı ka
le ve mahallere hakim olarak taraftarla
rınca "sultan" diye adlandırıldı. Neşvan'ın 
hakimiyetini, memleketi HQs'ta veya Sa'
de'ye bağlı Havlan b. Amr diyarındaki Hay
dan beldesinin kuzeyinde yer alan Ceha
ffıt-CebeliebQzeyd (bugünkü adı Şahid) 
denilen mevkide 24 Zilhicce 573 (13 Hazi
ran 1178) tarihinde vefatma kadar sürdür
düğü kaydedilir. 

Neşvan, imamlık iddiası dolayısıyla hem 
hayatında hem ölümünden sonra Yemen 
imamları ve taraftarlarının sert eleştirileri
ne maruz kalmış, Vezir Hadi b. İbrahim ve 
Kadı Ahmed b. Sa'deddin el-Misveri onun 
için hicviyeler kaleme almıştır (İsmail b. Ali 
el-Ekva', s. ı 4- ı 7) . imarnet tartışmaların
da Kuzey Arapları'nın Güney Arapları'nı, 
dolayısıyla Himyerller'i hor görmelerine, on
ların İslam'ın yayılmasındaki rollerini inkar 
etmelerine tepki gösteren Neşvan, Kah
tanller'in ve Himyerller'in erdemlerini, bun
ların İslam'a ve müslümanlara yaptıkları 
hizmetleri ortaya koyan birçok eser yaz
mış. bu amaçla kaleme aldığı el-~aşide 

tü'l-Himyeriyye'sinde İslam'dan önceki 
Yemen krallarından söz ederken desta
nımsı unsurlara yer vermiştir. Bu konuda 
"Yemen'in lisanı" olarak tanınan Hasan b. 
Ahmed el-Hemdanl'nin takipçisi olmuş. 
bu manzumesinde onun el-~aşidetü'd
Dô.miga ii iazli ~aJ:ıtô.n ile Kitô.bü'l-İk
lil min a]]bôri'l-Yemen ve ensabi Him
yer'inden istifade etmiştir. Neşvan, bir şi-
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