
~ur,an, Muhammed b. Hasan en-Nak
kaş'ın Şifa,ü'ş-şudur, Sa'lebi'nin el-Keşf 
ve '1- beyan, Begavf' nin Me 'ali mü 't- ten
zil, İbn Atıyye ei-Endelüsf'nin el-Mu
J:ıarrerü '1- vecfz, Zemahşerf'nin el-Keş
şaf, Fahreddin er- Razi'nin Metatihu '1-
gayb, Kurtubi'nin el-Cami' li-aJ:ıkclmi'l 
~ur,an, Ebü Hayyan el-Endelüsi'nin el
Bahrü '1- muhit, İbn Kes ir' in Tefsirü '1-
Ku~,ani'l-'a?i~, Süyüti'nin ed-Dürrü'l
menşur gibi başlıca tefsir kitaplarıyla 

Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın Me
cazü'l-~ur,an, İbn Kuteybe 'nin Gari
bü'l-~ur,an, İbnü'd-Düreys'in Feia,i
lü'l-~ur,an, Zeccac'ın i'rabü'l-~ur,an, 
Nehhas'ın en-Nasifl. ve'l-mensufl., Va
hidi'nin Esbclbü'n-nüzul gibi Kur'an 
ilimlerine dair eserler FetJ:ıu '1-]:fadir'in 
telifi sırasında istifade edilen başlıca 

kaynaklardır. 

Müellif tefsir rivayetlerini ve konuyla 
ilgili görüşleri naklederken çok defa o 
görüşün sahibini, rivayetin kaynağını zik
retmekte, ancak senedini vermemekte
dir. Bunun yanında bazan "kile" veya "ru
viye" şeklinde meçhul siga kullanarak 
sadece görüş veya rivayeti almakla ye
tindiği de görülür. Öte yandan Şevkani, 
faydalandığı kaynakları tenkit gözüyle 
ciddi bir incelemeye tabi tutmuş, benim
sediği görüşleri aynen aktarmış, yanlış 
bulduğu görüşleri ise çok defa yumuşak 
bir dille eleştirmiştir. Bu arada ayetle
rin yorumu sırasında Mu'tezili eseriere 
de başvurmakla birlikte i'tizali fikirlere 
prensipte katılmadığı için genellikle kar
şı deliller ortaya koyarak bu fikirleri çü
rütmeye çalışmıştır. Nitekim Zemahşe

ri'nin el-Keşşaf'ı, özellikle dil ve edebi 
incelikler yönünden onun başta gelen 
kaynakları arasında yer aldığı halde ih
tiva ettiği i'tizali yorumlardan dolayı en 
çok tenkide uğrayan tefsir olmuştur (bu 
tenkitlerden örnekler için bk. Muhammed 
Hasan el-Gumari, s. 129-146). Yine İbn 
Atıyye ei-Endelüsf'nin el-MuJ:ıarrerü'l
veciz'i ile Muhammed b. Hasan en-Nak
kaş'ın Şita,ü'ş-şudfu'u da Şevkani'nin 
tenkitlerine hedef olan tefsirlerdendir. 
FetJ:ıu'l-l:fadir, ahkam ayetlerine geniş 
yer vermesi bakımından Kurtubi'nin el
Cami' li-aJ:ıkclmi'l-~ur,an adlı tefsi
rinin bir özeti sayılabilir. 

Doğup büyüdüğü muhitte yaygın olan 
Zeydiyye mezhebini benimseyip bu mez
hebin ilkelerine uygun fetvalar vermişken 
ictihadda bulunabilecek seviyeye ulaş

masından sonra eski mezhebini terke
den müellif, bu dönemde yazdığı tefsi
rinde herhangi bir fıkıh mezhebine bağlı 

kalma çabası içinde olmamıştır. Bilhas
sa imarnet meselesini ilgilendiren ayet
lerde zayıf veya mevzü rivayetlere da
yanarak Zeydiyye'nin telakkisine yakın 
görüşler ileri sürmekle birlikte (M. Hüse
yin ez-Zehebi, ll, 288-289) genellikle akai
de dair ayetlerin tefsirinde daha çok Se
lefi yaklaşımı benimseyen müfessir Kur'
an'da neshin caiz olduğu görüşünü sa
vunanların yanında yer almış ve hangi 
ayetin hükmünün hangi ayetle kaldırıl
dığını belirtmeye özen göstermiştir. 

Ayetler arasındaki münasebetler me
selesine önem vermeyen, hatta bunu 
gereksiz bir zorlama ve boşuna bir gay
ret olarak gören müellif Bakara süresi
nin 40. ayetini tefsir ederken. bazı mü
fessirlerin bu hususta aşırılığa saparak 
sırf ayetler arasında bir münasebet ku
rabilmek için bu ayetleri maksadından 
saptırdıklarını ileri sürer ve Bikaf'nin ko
nuyla ilgili Na?mü'd-dürer adlı kitabını 
bu tür gayretiere örnek olarak gösterir 
o. 72-73). Al-i İmran süresinin 7. ayeti
nin tefsiri sırasında muhkem ve müte
şabih terimlerinin çeşitli müfessirler ta
rafından yapılan değişik tariflerini nak
lederek bunları yanlış veya eksik bulan 
Şevkani bu terimleri yeniden tarif ve tah
lil eder(!, 314-320). Müellifin itikadi me
selelerde Selefi metodu takip etmesi
nin bir sonucu olarak eserde müteşabih 
ayetlerin tefsiri yapılırken te'vile başvu
rulmaksızın bunların zahiri ve hakiki ına
naları üzerinde durulmuştur. Yünus sü
resinin 49. ayetinin tefsiri münasebetiy
le de Allah'tan yardım isterken hiçbir 
kimseyi vasıta olarak görmemek gerek
tiği, evliya ve hatta peygamberlerden bi
le olsa başkasının aracılığına güvenme
nin ve ondan yardım talebinde bulunma
nın şirk olduğu ifade edilir (ll, 449-450) 

Çok yönlü bir alim olan Şevkani'nin 

FetJ:ıu'l-]:fadir'i, rivayet ve dirayet me
totlarını birleştirmesi yanında akaid me
seleleriyle ilgili ayetlerde daha ziyade 
Selefi bir anlayış takip etmesi, tertibinin 
güzelliği , nisbeten muhtasar bir çalışma 
olması, Kur'an ilimlerine dair çeşitli ko
nuların vukufla ele alınması. zaman za
man sürelerin ayrıntılı tefsirine girişil

meden önce sürenin kapsadığı konular 
hakkında özet bilgi verilmesi. ahkama 
dair ayetlerde önceki fikirlerio tekran 
ve taklidinden ziyade ictihad yolunun ter
cih edilmesi gibi özellikleriyle muteber 
bir tefsir olarak geniş ölçüde ilgi gör
müş; ancak bilhassa pek çok zayıf ve 
uydurma rivayeti tenkit etmeden aktar
dığı ve taklitçiliği eleştirirken aşırılığa 

.· 

FETHULLAH eş-ŞiRVANf 

kaçtığı gerekçesiyle de tenkit edilmiştir 
(M. Hüseyin ez-Zehebi, ll, 288-293). 

FetJ:ıu '1-]:fadir'in çeşitli baskıları ya
pılmıştır (Kah i re 1349, 13831 1964, 1966 ; 
Beyrut 1403/ 1983, 1412/ 199 1) . 
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ı 
ei-FETHU'r-RABBANt 

ı 

( _;~) \ &JI) 

Ahmed b. Abdurrahman 
es-Saati'nin (ö. 1958) 
Ahmed b. Hanbel'in 

ei-Müsned'ini kitab ve bablara 
göre tanzim ettiği eseri 

L 
(bk. ei-MÜSNED). 

_j 

ı 
FETHU'I-VEDOD 

ı 

( ,)_,.)_,1\ r?) 
Muhammed b. Abdülhadi 

es-Sindi'nin 
(ö. 1138/ 1726) 
Ebu Oavud'un 

es-Sünen'ine yazdığı şerh 

L 
(bk. es-SÜNEN). 

_j 

ı 
FETHULIAH ÇELEBİ 

ı 

L 
(bk. ARiFI FETHUUAH ÇELEBİ). 

_j 

ı 
FETHULIAH eş-ŞİRVANI 

ı 

( _;ı,_r.JI .iıl~ ) 

Fethullah b. Ebi Yezld 
b. Abdil'azlz b. İbrahim 

eş-Şaberanl eş-Şirvanl eş·Şemahl 

(ö. 891/1486) 

Anadolu'da matematik, astronomi 
ve coğrafya öğretimini başlatan 

L 
iki alimden biri. 

_j 

İlhanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet mer-
kezi olan Sirvan'ın Şemahi kasabasında 
(bugün Azerbaycan'da) muhtemelen 820 
(1417) yılı civarında doğdu. Fethullah eş-
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FETHULLAH eş-ŞiRVANf 

Şirvani diye tanınmıştır; Katib Çelebi'
nin zikrettiği Şah Fethullah adına (Keş
{ü'? ·zunan, I, 39, 67) başka bir kaynak
ta rastlanmaz. Bazı yeni araştırmalar

da kendi isminin, muhtemelen Mecelle 
fi'l- musi]si adlı eserindeki müstensih 
kaydının yanlış anlaşılmasından dolayı 

Mü'min ilavesiyle, babasının adının ise 
Molla Şükrullah şeklinde kaydedildiği 

görülmektedir (Hoca Sadeddin, Tacü't· 
tevarih Jnşr. ParmaksızoğluJ. V, 95; Öztu
na, I. 292; baba adının yanlış verilmesi hak
kında ayrıca bk. Kehhale, VIII, 51, 54; He-

. diyyetü'l- cari{in, I, 8I 5) Şirvani öğrenimi

ne babasının yanında başladı, daha son
ra Serahs ve TGs 'ta tahsilini sürdürdü. 
Serahs'ta meşhur alim Sa'deddin et-Tef
tazanf'nin (ö. 792/ 1390) kabrini ziyaret 
etti. Onu Teftazanf'nin öğrencisi olarak 
zikreden Mecdi Efendi (Şekaik Tercüme

si, s. 43). Katib Çelebi (Keşfü'?·?unan, I, 
67) ve Bağdatlı İsmail Paşa (Hediyyetü'l
carifin, I, 815) birbirlerinden nakilde bu
lunarak bu yanılgıya düşmüşlerdir. Tef
tazanf'nin e1-İrşdd fi'n-na~v'ini şerhe
den Şirvani bu eserinin başında Tefta
zanf'nin Serahs'taki mezarını ziyarete 
gittiğini kaydetmiş ve onun hayatı, eser
leri hakkında bilgi vermiştir (Taşköpriza
de, Mi{taf:ıu's-sa c ade, 1, 206-208). Kati b Çe
lebi de Şirvanf'nin hal tercümesini doğ
ru vermeye çalıştığı son eserinde (Sülle
mü'l-vüşul, vr. 1762

) onun hocaları ara
sında Teftazanf'yi zikretmemiştir. Daha 
sonra TGs'ta Meşhed-i imam Ali er-Rı
za'da Şii alimi Seyyid EbG Talib'den ders 
alan Şin!ani ondan Seyyid Şerif el-Cür
canf'nin Şer~u't -Te?kire fi'l-hey,e'si 
ni okuduğunu bizzat belirtir (Şerf:ıu ' t

Te?kire {i'l-hey,e, vr. 14b)_ Kendisinden 
bahseden kaynakların çoğunda (mesela 
Taşköprizade, eş-Şeka,ik, s. 107; Hoca 
Sadeddin, Il, 4 59; Ali, V, 3 5 ; Kati b Çelebi, 
vr. 1762

) Seyyid Şerif'ten (ö. 816/1413) 

ders aldığına dair verilen bilgi de yanlış
tır. Çünkü Teftazanf'den olduğu gibi Sey
yid Şerif'ten de ders alması tarih bakı
mından mümkün değildir. Daha sonra 
839 yılı başlarında ( 1435 yılı ortaları) Se
merkant'a gitti ve orada Uluğ Bey'in kur
duğu medresede öğrenim gördü. Bura
da başhoca olan Kadızade'den (Bursa Ka
dısı Mahmud Çelebi'nin oğlu MUsa Paşa) 
usaı-i fıkıh, cedel, kelam, astronomi ve 
geometri ile diğer riyazi ilimleri okudu. 
Hocasının bizzat yazıp verdiği 1 S Rebfü
lahir 844 (13 Eylül 1440) tarihli icazetna
mede (bk. Şerf:ıu't-Te?kire fi'l-hey,e, vr. 
14 a- 15 b) Şirvanf'nin okuduğu belirtilen 
eserler şunlardır: Şer~u 't - Te?kireti 'n-
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Ndşıriyye fi '1- hey, e (Nizameddin el
A'rec en-Nisabüri'nin şerhi), Şer~u Mu.l]
taşari İbni '1-ijdcib ti cjlmeyi ·ı - uşı11 
ve'l-cedel (Seyyid Şerif el-Cürcani'nin 
eseri), Şer~u'l - Mevd]sıf (Cürcanf'nin ese-

. ri). Ayrıca Kadızade'den Şer~u'l-Müla.l]
.l]aş fi'l -hey, e ve Şer~u Eşkdli't- te, sis 
adlı eserlerini de okuduğu Taşköpriza
de'den öğrenilmektedir (eş-Şe~a,il~. s. 
15-16, 108) 

Semerkant'ta Uluğ Bey'den şahsen il
gi ve yakınlık gören Şirvani. Cemaleddin 
Yüsuf b. İbrahim el-Erdebiii'nin Şafii fık
hına dair el-Envdr li- cameli'l-ebrdr ad
lı eserini Farsça şerhedip ona sunmuş
tur. Bundan dolayı Şirvanf'yi Şafii olarak 
gösteren SehavT'ye göre Şirvanl iki ciltte 
tamamladığı bu şerhle eseri bozmuştur 
(ed-Dav,ü'l-lamt, VI, 167) . Hanefi taba
kat kitaplarında ise Şirvanf'nin Hanefi 
olduğu belirtilmektedir (Mahmüd el-Ke
fevi, vr. 341 a; Temimi, vr. 4 31 a-b; Leknevi, 
s. 153). 

Şirvani Semerkant'ta yaklaşık beş yıl 
süren tahsil dönemini tamamladıktan 
sonra Şirvan'a döndü (844/ 1440). Bura
daki medreselerde bir müddet ders ver
miş ve bazı resmi görevlerde bulunmuş 
olmalıdır. Daha sonra hacası Kadızade'
nin tavsiyesine uyarak ll. Murad devri
nin (1421-1451) sonuna doğru Anadolu'
ya gitti. İlk uğradığı Kastamonu'da Can
daroğlu İsmail Bey'den iltifat gördüğü 
için orada kalarak medreselerde ders 
verdi. Böylece ilim ve maarifin neşri hiz
metine başlayan Şirvani, özellikle Kadı
zade'nin Şer~u '1-Müla.l].l]aş ve Şer~u 
Eşkd1i't-te,sis'i başta olmak üzere et
Telvi~ ve Şer~u '1- Mevd]sıf gibi kitap
ları öğrencilerine okuttu. Çok sayıdaki 
öğrenci arasında Muhyiddin Muhammed 
b. İbrahim en-Niksar! ve Kema!eddin 
Mes'Qd b. Hüseyin eş-Şirvanl gibi alim
lerin de bulunduğu bilinmektedir (Taş
köprizade, eş-Şeka, i~. s. ı 07-108; Keş

{ü'?·?unan, I. 39). 

Taşköprizade ve ondan nakllde bulu
nan birçok kaynak, Şirvanf'nin Kasta
monu'da on yıl kadar yaşadıktan sonra 
Fatih devrinin ilk yıllarında, bazıları ise 
(Sicili-i Osmanf, IV, 7; Osmanlı Müellifle
ri, I, 392; Hediyyetü' l-cari{in, I, 815) kesin 
tarih belirterek 857 ( 1453) yılında Kas
tamonu'da öldüğünü ve oraya gömüldü
ğünü yazmaktadırlar. Fakat bunun doğ
ru olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü Sadra
zam Çandarlı Halil Paşa ' ya ithaf ettiği 
Tefsiru Ayeti'1- kürsi adlı eserini 857 yı
lının Muharrem ve Safer aylarında (Ocak 
ve Şubat 1453) Bursa'da yazdığı, bu ese-

rin kendi el yazısıyla olan nüshasının 

ferağ kaydındaki ifadeden (vr. 972
) öğ

renilmektedir. Ayrıca onun en önemli 
iki eserini de bu tarihten sonra telif et
tiği bilinmektedir (aş . bk.). Fatih Sultan 
Mehmed'in istanbul kuşatmasına baş
ladığı sıralarda Şirvanf'nin Bursa'ya ni
çin gittiği ve orada ne kadar kaldığı hu
susunda açık bir bilgiye rastlanmamak
tadır. el-Ferd,id ve'1-fevd,id adlı ese
rinin mukaddimesinde, Maveraünnehir'
den ayrılırken asıl niyetinin Osmanlılar 
nezdine gitmek olduğunu söyleyen Şir
vanf'nin 1453 yılının ilk aylarında istan
bul'u fethetme heyecanı içindeki Bur
sa'da ve sadrazamayakın durumda bu
lunmasına bakılırsa şahsen fethe hiz
met amacını taşıdığı düşünülebilir. Şir
vani Mecelle fi'I-musi~i adlı eserini de 
bu sırada Fatih Sultan Mehmed 'e sun
muştur. Fetihten hemen sonra Sadra
zam Halil Paşa idam edilince hamisini 
kaybeden Şirvanl Kastamonu'ya geri 
dönmüş, fakat daha sonra kaleme aldı
ğı el-Ferd,id ve'I-fevd,id adlı eserini 
yine Fatih'e sunarak Osmanlılar'a yeni
den yaklaşmak istemiştir; ancak devle
tin imkanlarından faydalanamadığına 

bakılırsa Fatih'in ona karşı ilgisizliği so
nuna kadar sürmüş olmalıdır. 

870 (1465) yılına doğru hacca gitmek 
amacıyla Irak üzerinden yola çıkan Şirva
nl, Vasıt'ın Baderaiye köyünde bir müd
det misafir kalarak ilim tedrlsine devam 
etti. Orada kendisinden fıkıh ve hadis 
usulü, meanl, beyan, nahiv, sarf, man
tık ve diğer ilimleri okuyan Necmeddin 
b. Kadi Aclün onu ilim ve arnelde fazilet 
sahibi bir kişi olarak anmıştır (bk. Seha
vi, VI, 166; VIII, 96) Şirvani 871 (1467) yı

lında hac farlzasını yerine getirdikten 
sonra bir süre Mekke'de kaldı ve bu sı
rada derslerine katılan Mekke kadısının 
oğlu Ebü's-Suüd Cemaleddin İbn Za
hire'ye icazetname verdi (a.g.e., VI, 265, 

269) Kendisiyle Mekke'de görüşen Şern
seddin es-Sehavi, Şirvanf'nin hac dönüşü 
Kahire'ye uğradığını ve 880'den (1475) 

sonra da hayatta olduğunu bildirmek
tedir (bk. a.y.). Kahire'den istanbul'a gi
den ve bundan sonra da tedrls ve telif 
çalışmalarıyla uğraştığı anlaşılan Şirva

nl muhtemelen 883 (1478) yılında mem
leketine dönmüş ve 891 yılının Safer 
ayında (Şubat 1486) Şemahf'de vefat et
miştir (Katib Çelebi, Süllemü'l-vüşul, vr. 
I 76 2

; Keş{ü 'z-?unan, II, 1893). Şirvanf'nin 
Şerhu't - Te?kire fi cilmi'l-hey, e adlı 

kitabının bir nüshasında da ölüm tarihi 
891 olarak verilmiştir (aş. bk). 
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Fethullah es·Sirvani'nin Şer(ıu ' t · Te?kire {1 'ilmi'l·hey'e adir eserinde Kadızade - i Rümi 'den aldığı icazetnamenin met

ninin bu l unduğu sayfalar {Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 847, vr. 15b·l6a) 

Şirvanl şer'! ve akli ilimlerle Arap dili 
ve edebiyatı yanında matematik, astro
nomi ve coğrafya da okuttuğu için. yine 
Uluğ Bey Medresesi 'nde yetiştikten son
ra Anadolu'ya müsbet ilimleri götüren 
ve bunların yayılmasını sağlayan iki ün
lü alimden biri sayılmaktad ı r (Adıvar. s. 
20; İA, lll , 2 ı 6ı; diğeri de ondan sonra 
gelmiş olan Ali Kuşçu"dur. Al i Kuşçu'
nun bazı kaynaklarda (Osmanlı fV!üe l· 

li{leri, 1, 392 ve buna atıfl a Neubauer. s. 

294ı Şirvanl'nin hacası diye tanıtılması 
ise tamamen yanlıştır. Üstün ilmi kud
reti ve yaptığı hizmetler Şirvani'yi Ana
dolu'da olduğu gibi Irak. Hicaz ve Mı

sır'da da meşhur etmiştir. Meanl. be
yan, mantık ve kelam ilimlerinde isim 
yapan ve 850 ( 1446) yılına yakın bir za
mana kadar Kahire'de bulunmuş olan 
iftiharüddin Abdüllatlf b. Muhammed el
Kirmanl el-Horasanl'nin, "Benim öğren

cilerim arasında Şirvanl'den üstün olanı 
var" dediği bilinmektedir (Sehavl. IV. 340ı. 
Fakat bu sözü Fethullah eş-Şirvanl'yi 

küçümsemek için değil Kirmanl'nin ken
di şahsını ve öğrencilerini yüceltmek için 
söyl ediğini kabul etmek gerekir. 

Eserleri. 1. Hôşiye ' alô ŞerJ:ıi'l - Mevô
kıf. Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin Şerhu 'l -

Mevôkıf adlı eserine yazdığı geniş bir 
haşiyedir; Escurial Library (nr. 69 1 ı. Mü· 
nih 'te Hof und Staatsbibliothek (nr 677 1 
4). lndia Office'te (nr. 448ı ve Rag ıb Pa
şa Kütüphanesi'nde (nr. 760ı olmak üze
re dört nüshası bilinmektedir. 2. Haşi

ye 'al ô ilahiyyati ŞerJ:ıi'l-Mevôlpf. Şir· 
van! bu kitabı l l. Bayezid 'in mütalaası 
için yazıp ona ithaf etmiştir . Süleymani· 
ye Kütüphanesi'nde (Fatih. nr. 299 1 ı At ıf 
Efendi (nr. 1219. vr. 1 58-1 98ıve Tire'de 
Necip Paşa (nr 158. 1 67ı kütüphanele
rinde bu adla Fet hullah eş - Şirva nl'ye 

nisbet edilen yazmalar bulunmaktad ı r. 

Hoca Sadeddin Efen di 'ye göre Fenari
zade Hasan Çelebi Şirvanl'nin bu eser
deki bazı görüşlerini e leştirmiştir. 3. Tq ' .. 
li~öt ' ala eva'ili ŞerJ:ıi'l- Mevôlpf. Kay
naklarda ayrı bir kitap olarak zikredil· 
mekle birlikte bu eserin ljaşiye 'alô 
ŞerJ:ıi'l· Meva~ıf' ın ilk şekli veya eksik 
bir nüshasının baş tarafı olması müm
kündür. 4. Şerhu Teh?ibi'l- mantık ve'J .. 
kel am. Teftazanl'nin meşhur eserinin 
şerhi olup bir nüshası lndia Office 'tedir 
(nr 553 / 4) 5. el-Fera 'id ve'l-fevô 'id fi 
ta viiJ:ıi Şerhi'l-M ülal]l]as. Kaynaklarda 
Ta ' l iköt 'ala ŞerJ:ıi'l· Çagmini li· Ka<j.i
zade ve ljaşiye c alô Şerhi'l- Çagmini 
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adlarıyla da zikredilen bu eser, Çağmini' 

nin astronomi konusundaki el -Mülal]
l]aş fi'l-hey' e'sine Kadızade tarafından 
yazılmış şerhin anlaşılma sı güç kı sımla rı· 

nı açıklamak için Şirvanl'nin . öteki şerh· 
lerden de istifade ederek ve özellikle biz
zat Kadızade 'den aldığı bi lgiler i ve ken
di görüşlerini ekleyerek ka leme aldığ ı 

bir haşiyedir. Mukaddimede verdiği bil· 
giye göre Şirvanl notlarını Semerkant'· 
ta iken tutmaya başlamış, çalışmala rı

nı tamamladığı sı rada Anadolu 'ya doğ 

ru yola çıkmış ve bunları 878 ( 1473) yı 

lında kitap haline getirerek Fatih Sul· 
tan Mehmed'e ithaf etmiştir. Eserin bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi 'nde bulunmaktadır (lll Ahmed . 
nr. 3294ı. 6. Şerhu't- Te?kire fi ' ilmi'l· 
hey' e. Kaynaklarda adına rastlanmayan 
bu eser. Naslrüddln -i TGs!' nin et- Te?ki
re fi ' ilmi'l -hey'e'sinin şerhidi r. Mu
kaddimede belirtt i ğine göre Şirvanl. da
ha önce TGs ve Semerkant'taki öğreni
mi sırasında hocalarından bu kitap üze· 
rine yazılmış iki şerh okumuş, sonra ken
disi de öğrencilerine faydalı olmak için 
bu şerhi yazmış ve ferağ kaydından an
laşıld ı ğına göre çalışması nı 3 Ramazan 
879 (11 Ocak 1475) Çarşamba günü ta
mamlamıştır. Eserin istanbul'da biri Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde (ll l. 

Ahmed. nr. 3314). diğeri Süleymaniye Kü· 

Fethullah es-Sirvani'nin Şerhu ' t · Te?kire {1 'iimi'l-hey'e 
ad l ı eserinin son sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Damad lbn~him Pa

şa, nr. 847) 
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Ayeti '1· kürsf 

ad l ı eserinden 
iki sayfa 

tüphanesi'nde (Damad İbrahim Paşa , nr. 

847) olmak üzere iki nüshası bilinmek
tedir. Bunların her ikisi de müellif nüs
hasından ve ilki henüz müellif hayatta 
iken. ikincisi ise öldüğü yıl istinsah edil
miştir. İkinci nüshanın sonunda müelli
fin ferağ kaydı aynen yer almakta, ayrı
ca istinsah kaydında da ölüm tarihi 891 

( 1486) olarak verilmektedir ki bu kayıt 
Şirvanf'nin vefat tarihini ortaya koyan 
en kesin delildir. Eserin özellikle Uluğ 
Bey Medresesi'ni ve Şirvanf'nin kendi öğ
renim yıllarını anlatan kısımları ile birin
ci babdan sonra gelen ve optik konu
sunda bağımsız bir kitap niteliği taşı

yan elli dört sayfalık ek bölümü ayrı bir 
önem taşımaktadır. 7. Şerf:ıu '1- Envô.r 
li- 'ameli'l- ebrô.r. Bu Farsça eserin. mü
ellifin 883 (1478) yılında Sirvanşah Fer
ruh Yesar adına yazdığı nüshası Tah
ran 'da (Kitabhane- i Merkezi-i Da ni şga h - ı 

Tahran. nr. 2991), bir başka nüshası da 
Berlin Staatsbibliothek'te (MS. Or., nr. 
2029) bulunmaktadır. 8. Şerh-i 'Avô.mil. 
Abdülkahir ei-Cürcanf'nin nahiv ilmine 
dair el- 'Avô.milü 'l-mi,e adlı eserinin 
Farsça tercüme ve şerhidir ( İ zmi r Mii!T 
Ktp., nr. 512) . 9. Teisfru Ayeti'l-kürsf. 
Bakara süresinin 255. ayetinin geniş bir 
tefsiridir. Müellifin 1 O Muharrem 857 
(21 Ocak 1453) tarihinde telifini tamam
layıp 9 Safer ( 19 Şubat 1453) Pazartesi 
günü kendi el yazısı ile temize çektiği 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Fatih, nr. 167), başka bir nüsha Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi 'ndedir (nr 628 ). 10. 

Mecelle ii 'l- musf~i. Şirvanf'nin çok 
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(Süleymaniye Ktp., 

Fi\tih, nr. 167, vr. 2·\ 97•) 

yönlü bir alim olduğunu ortaya koyan 
eserlerinden biri olup Fatih Sultan Meh
med 'e ithaf edilmiştir. Bu eserin Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde bu
lunan (lll. Ahmed, nr. 3449) tek nüsha
sından tıpkıbasımı yapılmıştır (Frankfurt 
1986) Abdülkadir-i Meragi'nin ŞerJ:ı-i 

Kitab-ı Edvô.r adlı müsiki nazariyatma 
dair eserinden bir nüsha istinsah ettiği 
de bilinen Şirvani (bk. M. Taki Danişpe j üh , 

Fihrist-i Mikrofilimha·y i Kittibl]ane·i Mer· 

kez f, s. 129). Mecelle ii '1- mı1sf~i'yi ka
leme alırken Grek filozoflarının eserleri 
yanında Safiyyüddin el- UrmevT'nin Ki
tô.bü 'l- Edvô.r'ı. MeragT'nin buna yaptı
ğı şerh, İbn Sina'nın eş-Şifô., ve en-Ne
cô.t'ı. Harizmf'nin Meiô.tfJ:ıu '1- 'ulUm 'u, 
Nasirüddin-i TQsf'nin Al].lô.~-ı Nô.şırfve 
Şerh u '1- İşô.rô.t'ı gibi kaynaklardan da 
faydalanmıştır. 11. Hô.şiye 'ald Şerf:ıi 
Eşkô.li't- te, sis. Osmanlı Müellifleri'nde 
Şerf:ıu Eşkô.li't- te, sfs adıyla zikredil
mektedir (1. 392) Fakat Fethullah eş

Şirvarii'nin. hacası Kadızade'den Şerf:ıu 
Eşkô.li't- te, sfs ii'l- hendese adlı kita
bını okuduğu dikkate alındığında ese
rin bu şerhe yazılmış bir haşiye olduğu 
kabul edilebilir. 12. lfô.şiyetü't- TelvfJ:ı. 

Teftazani'nin fıkıh usulüne dair meşhur 
eseri et- Tel vf h if k e şii hak ii, iki 't
Tenkif:ı 'i üzerine yazdığı bir haşiyedir. 

13. Şerf:ıu 'l-Merô.J:ı. Ahmed b. Ali b. 
Mes'Qd 'un sarf konusundaki Merô.
hu'l- ervô.h adlı eserinin şerh i dir. 14. 

Şerf:ıu '1- İrşô.d ii 'n- naf:ı v. Teftazani'
nin İrşô.dü '1- hô.di adlı eserinin şerh i
dir. 
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M CEMİL AKPlN AR 

ı 
FET İH 

ı 

(~1) 

Cemaatle kılınan namazlarda 
imarnın yanlış okuyuşunu düzeltme 

veya unuttuğu ayeti hatırlatma 
anlamında fıkıh terimi. 

L _j 

Fetih (feth) masdar olarak "açmak. 
yol göstermek, yardım etmek" gibi ma
nalara gelir. Namaz kıldıran imarnın kı
raat esnasında ki · yanlışını d üzeitme ve
ya unuttuğu ayeti hatırlatma bir bakı
ma onun önünü açma ve kendisine yol 
gösterme demek olduğundan bu iş fıkıh 
literatüründe fetih (el-fet h ale ' l-imam) di
ye ifade edilmiş ve bunu yapan kimse
ye de fatih denilmiştir. 


