
lah b. Mes'Qd ve Abdullah b. Abbas'ın 
özel mushafları veya okuyuşlarındaki 
farklılıklara dair rivayetler bir araya geti
rilmiştir. 

Üçüncü bölüme Abdullah b. Abbas ' ın 
Kur'an'daki iki ayetle ilgili farklı kıraatine 
dair rivayetlerle başlanmış. Abdullah b. 
Zübeyr. Abdullah b. Amr b. As . Hz. Pey
gamber'in hanımları Aişe. Hafsa ve Üm
mü Seleme. tabiin neslinden Ubeyd b. 
Umeyr. Ata b. Ebu Rebah. İkrime. Müca
hid b. Cebr. Said b. Cübeyr. Esved b. Ye
zid . Alkame b. Kays, Muhammed b. Ebu 
Musa. Hittan b. Abdullah er-Rekaşi. Sa
lih b. Keysan. Talha b. Musarrif ve Süley
man b. Mihran el-A'meş'in mushaf veya 
kıraatlerindeki farkiara dair rivayetler 
nakledilmiştir. Bu cüzde ayrıca ResOl-i Ek
rem'in bazı ayetleri nasıl okuduğuna . Hz. 
Osman 'ın ve Medineliler'in mushaflarının 
bazı im la özelliklerine. M edi ne. Küfe. Bas
ra. Şam mushaflarının imla açısından bir
leştiği noktalarla ilgili örneklere. kurala 
aykırı olarak yazılan bazı kelimelere dair 
rivayetlere yer verilmiştir. Katade b. Dia
me'ye göre Kur'an'ın yediye bölünmesi ve 
bu bölümlerden her birinin nerede başla
yıp bittiği belirtilmiş. Haccac b. Yusuf'un 
kurrayı toplayıp Kur'an harflerinin sayı
sını . Kur'an ' ın yarısının . üç. dört. yedi eşit 
bölümünden her birinin hangi harfte bi
tip başladığını hesapiartığına dair rivayet 
nakledilmiştir. Ayrıca Hilal el -Verral5. ve 
Asım el-Cahderi ile Yahya b. Actem'e göre 
Kur'an ' ın yarısı. dört. beş . altı. yedi. se
kiz ve on eşit bölümünün nerede başla
yıp bittiğini. toplam ayet ve harf sayısının 
ne kadar olduğunu bildiren rivayet zikre
dilmiştir. 

Dördüncü bölüme. İsmail b. Abdullah 
b. Kostantin'in Kur ' an ' ın harf sayısı açı
sından yarısının . ayrıca üç. dört. beş . altı . 

yedi. sekiz, dokuz ve on eşit bölümlerinin 
hangi ayette bitip başladığını tesbit ettiği 
uzunca rivayetle başlanmış . ardından üc
retle mushaf yazmanın caiz olup olmadı
ğına . hıristiyan ın da mushaf yazabilece
ğine dair rivayetlere yer verilmiştir. Cü
nüp olanın mushaf yazmasının. musha
fın parçalı olarak veya cüzler halinde ya
zılmasının rnekruh görüldüğünü . musha
fa tazim edilmesi gerektiğini. onun kü
çük malzemelere ve ayrıca ezberden ya
zılmasının. ta'şir ve benzeri işaretleri e sü
re başlangıçlarını gösteren ifadeleri n ilave 
edilmesinin ve ayetlerin harekelenmesi
nin hoş görülmediğini bildiren çeşitli riva
yetler zikredilmiştir. Daha sonra hareke
lemenin nasıl yapılacağına dair Ebü Ha-

tim es-Sicistani'nin genişçe bir açıklaması 
nakledilmiş. bu açıklamada mushaf yazı
sının kurala uymayan imla örnekleri üze
rinde de durulmuştur. Altın yaldızla mus
haf yazmanın keraheti . mushafların tez
yinedilmesinin ve onlara güzel koku sü
rülmesinin rnekruh olup olmadığı gibi ko
nularla ilgili çeşitli rivayetleri ihtiva eden 
bölüm. mushafların alım satımının rnek
ruh görüldüğüne dair rivayetlerle sona 
ermektedir. 

Beşinci bölüm. mushaf alım satımının 
rnekruh olup olmadığına dair rivayetlerle 
başlamakta. onun miras malı olarak aile 
dışındaki mirasçılara verilmemesi gerek
tiğini bildiren görüşlerle devam etmekte. 
daha sonra yine mushaf satımıyla ilgili 
görüşler nakledilmektedir. Bu bölümde 
yer alan diğer rivayetler ise mushafın re
hin olarak verilmesi. kıble cihetine asıl
masının ve ele geçirecekleri endişesiyle 
düşman yurduna götürülmesinin uygun 
görülmediği. abctestsiz olarak mushafa 
dokunmanın rnekruh olup olmad ığ ı . ce
maatle namazda imarnın mushafa baka
rak kıraat etmesinde kerahet bulunup 
bulunmadığı. mushaf yakmanın hükmü 
gibi konularla ilgilidir. 

Kur'an tarihi ve ilk mushaflar hakkında 
yazılan en eski kaynaklardan biri olan Ki
tfıbü 'l-MeşfıJ:ıii, aynı adı taşıyan eserler 
içinde günümüze ulaşan tek kitap olması 
yanında sonraki müelliflerin kaynakları 
arasında yer a l ması açısından önem ar
zetmektedir. Ebü Şame el-Mürşidü 'l-ve

ciz'de. Zehebi Siyeru a'lfımi'n-nübe 

Jfı ' da. Ebü'l-Fida İbn Kesir Fet.fı'ilü 'I
l:(ur ' fın ' da . İbn Hacer el-Askalani Fet
J:ıu 'l-bfıri, Teh?,ibü't-Teh?,ib ve Tagl~u 't

Ta' IWte. Süyüti el-İtkan, ed-Dürrü 'l
men§ur ve el-Müzhir'de, Kastallani Le
tô.'iiü 'I -işô.rfıt ve Şevkani Neylü'I-evtô.r'
da bu eserden yararlanan müelliflerden 
bazılarıdır. 

Eser önce . birinci varakı eksik olan 
Darü 'I-kütübi'z-Zahiriyye n üshası (H a
di s. nr. 407) esas alınarakArthur Jeffery 
tarafından neşredilmiştir (bk. bi b l.) . 
Naşir kitaba yazdığı Arapça mukad
dirnede Kur'an tarihiyle ilgili olarak tar
tışmaya açık iddialar ileri sürmüştür. 
İngilizce mukaddimede ise aynı iddiaları 
tekrarladıktan sonra genellikle şaz kıra

atler olarak bilinen ve Abdullah b. Mes
'Qd, Übey b. Ka'b. Ali b. Ebü Talib , Ebu 
Musa el-Eş' ari. Abdullah b. Abbas gibi sa
habilere isnad edilen okuyuşları. onların 
özel mushaflarında yazılı metinler olarak 
algılamak suretiyle. bunlardan her birin
den gerek İbn Ebü Davüd'un bu eserinde 
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gerekse diğer bazı eserlerde (neş rede nin 

g i ri ş i . s. ı 7- ı 8) rivayet edilen okuyuşlar 
için "Codex of İbn Mes'ud, Codex of Ubai 
b. Ka'b ... " (İbn Mes'Qd'un nü sh as ı . Übey 
b. Ka ' b ' ın nüs h as ı .. ) gibi başlıklar altın
da süre süre farklı okuyuşlarının listesini 
vermiş, ayrıca tabiin neslinden Katade b. 
Diame. Mücahid b. Cebr. Talha b. Musar
rif gibi isimlerin farklı okuyuşlarını aynı 
usulle zikretmiştir. Bu mukaddimeler
den anlaşıldığına göre Arthur Jeffery, Hz. 
Osman 'ın mushaf nüshaları üzerinde me
tin ten ki di kapısını zorlamayı amaçlamak
ta ve bugün elde bulunan Kur'an metnin
de değişiklikler meydana geldiği yolun
daki görüşünü dile getirmeye çalışmak

tadır. 

Kitô.bü'l-Meşô.J:ıii, daha sonra Muhib
büddin Abdüssübhan V aiz tarafından yi
ne Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye nüshası esas 
alınarak tah ki k edilmiş, eksik olan birinci 
varakl Chester Beatty Kütüphanesi'ndeki 
nüshadan (nr. 3586) tamamlanarak iki cilt 
halinde yayımlanmıştır (bk bi bl) Naşir 
kitaba yazdığı mukaddimede Arthur 
Jeffery'nin görüşlerini ağır bir dille eleş
tirmiş (Kitabü 'l-Meşaf:ıif. neş redenin giri
ş i . ı . ı 12-1 36). ayrıca Kitô. bü 'l-Meşô.J:ıii'

te adları zikredilen 899 ravinin kısa biyog
rafilerini alfabetik sıraya göre kitaba ek
lemiş, bunlardan künyesiyle anılaniara ve 
kadın ravilere bu bölümün sonunda yer 
vermiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Ebü Davüd. Kitabü'l·Meşa l)if ( nş r A. ]ef
fe ry). Kah i re -Leiden 1355/1936-37; ayrıca b k. 
neşredenin giriş i , s. 3-1 2; a.e. ( n şr Muhibbüd
din Abdüssübhan Va iz ). Katar 14 15/1995, neş 

redenin giriş i, I, 61-64 , 111-138; İbnü'n-Ned1m. 
el-Fihrist (Ş üveyml). s. 161, 174, 265; Yüsuf b. 
İsmail en-Nebhan1. fjüccetullah 'a le'l-'alemin, 
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Seydi Ali Reis 'in 
(ö. 970/ 1562) 

deniz coğrafyasına 

L 
ve astronomiye da ir Türkçe eseri. 

_j 

Tam adı Kitô.bü 'l-Muhi t ii ilmi 'l-etlô.k 
ve ' l- ebhur olan eserini Seydi Ali Reis . 
Hindistan'da Gucerat' ın başşehri Ahme
dabad'da iken 1554 yılında kaleme almış 
ve ülkeye dönüşünde Edirne'de bulunan 
Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur. 
Kitap, Hint Okyanusu'nda sefere çıkan 
denizcilerin kılavuz almadan yollarına de-
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Seydi Ali Reis. Kitabü'l-Muhit (nşr. Fuat Sez
gin). Frankfurt 1418/1997, bk. neşredenin gi
rişi; Celalzade. Tabakatü'l-memalik, vr. 482•-
483•; Ali Mustafa. Künhü '1-ahbar, Nuruos
maniye Ktp., nr. 3406, vr. 275•-272•; Peçuylu 
İbrahim. Tarih, i, 367-384; Katib Çelebi. Tuh{e
tü '1-kibtir, s. 62-66; Müneccimbaşı, Sahaifü '1-
ahbtir, lll, 506 vd.; Mehmed Şükrü. Es{ar-i Bah
riyye-i Osmaniyye, istanbul 1306, s. 443-454; 
Abdülhak Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde 
ilim, istanbul 1943, s. 68-73; Kemal Özdemir • 
Osmanlı Deniz Haritaları, Ali Macar At/ası, is
tanbul1992, s. 86 vd.; C. E. A. W. Oldham, "Sidi 
Ali Shalabi in India 1554-1556", The/ndian 
Antiquary, sy. 59 ( 1930). s. 219-224, 239-241; 
sy. 60, s. 5-8, 26-30; Şahabettin Tekindağ. 
"Seydi Ali Reis Hakkında Düşünceler", Tarihten 
Sesler, sy. 13-14, istanbul 1944, s. 21-24; Cen
giz Orhonlu, "Seydi Ali Reis", TED, I ( 1970). s. 
39-56; Şerafettin 1\ıran. "Seydi Ali Reis". iA, 
X, 531; S. Maqbul Ahmad. "Ibn Madjid", EJ2 
(ing.). lll, 856; S. Soucek, "S idi 'Alı Re' is", a.e., 
IX, 535-536. 
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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 


