
har!, "Şavm", 30-3 ı) bu ifade cinsi müna
sebetin köle azat etmenin illeti olduğu
nu gösterir. Zira böyle bir durumda Pey
gamber'in verdiği cevap. "Cinsi münase
bette bulunursan kefaret öde" şeklinde 

algılanmaktadır. 

c) İşaretin Delaleti. Lafzın. sevkedilişi
nin asli veya ikinci derecede (tabi') gaye
sini teşkil etmemekle birlikte yine de dil 
ve mantık kuralları çerçevesinde lafızdan 
dalaylı olarak çıkarılabilen ve sözün şer'i 
yönden doğru anlaşılması kendisine bağlı 
olmayan bir manaya delalet etmesidir. 
Mesela Kur'an-ı Kerim'de çocuğun baba
ya nisbet edilmesinden hareketle (el-Sa
kara 2/233) doktrinde çocuğun nafakası
nın sadece babaya ait olacağı , babanın 

muhtaç olması halinde karşılıksız olarak 
çocuğunun malı üzerinde kendi mülkü gi
bi tasarrufta bulunacağı gibi hükümler. 
ayet bizzat bunları ifade etmek üzere sev
kedilmediği halde ayetin işaretinin dela
leti yoluyla çıkarılmıştır. Burada nas, iba
resiyle manaya delalet etmemekle bir
likte iltizam yoluyla bu manayı göster
mektedir. Ebü'I-Usr el-Pezdevi ve Şemsü
leimme es-Serahsi. işaretle sabit olan hük
mün nassın ibaresiyle sabit olan hüküm 
gibi olduğunu söylemiş (Kenzü'l-uüşül, ll, 

252; el-UşiJ.l, ı. 254). Abdülazlz el-Buhar! de 
. işaretin delaletinin bağlayıcılık bakımın
dan ibaremin delaletine denk bulunduğu
nu ifade etmiştir (Keşfü'l-esrar, IL 210). 
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IL Murad devrinde 
(1421-1451) 

yetişen Osmanlı alimi. 
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Daha çok Manyasoğlu diye şöhret bu
lan Mahmud bu lakabı Manyas kadılığı 
yapmış olan babasının adına nisbetle al
mıştır. Kaynaklarda ve eserlerinde yer 
alan bilgiler. hayatının önemli kısımlarını 
aydınlatacak nitelikte değildir. Sursalı 
Mehmed Tahir Manyas'ta doğduğunu ve 
Üsküp'te yetiştiği ni söyler (Osman lL Mü

ellifleri, ll, I 5). Manyas'tan Üsküp'e gi
den Manyasoğlu tahsilini orada tamam
lamış. eserlerinin bir kısmını da Üsküp'
te yazmıştır. Daha sonra Edirne'ye gele
rek bazı medreselerde müderrislik yap
mış ve burada vefat etmiştir. Doğum ta
rihi gibi ölüm tarihi de belli değildir. 

Manyasoğlu Mahmud hadis, fıkıh , ke
lam, tefsir gibi dini ilimlerde üstün bir 
seviyeye erişmiş ve akranları arasında 
seçkin bir mevkiye yükselmiştir (Mecdi, 
s. ı 23). Bunun yanında ilm-i hesabla, 
ilm-i tılsım ve ilm-i nirenc adı verilen bü
yü ve tılsımla da uğraşmış, bu ilmin aca
yip ve garip şeylerinden bahseden, hay
vanlar ve madenler ile tarih ve isiınierin 
sırları hakkında açıklamalarda bulunan 
bir de eser yazmıştır. Bazı eserlerinde 
Arapça ve Farsça şiirlerine rastlanması 
şiir yazabilecek kadar bu dillere vakıf ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca Gülis
tdn'ı nazmen tercüme etmesi , eserleri 
içinde manzum parçaların bulunması ve 
bir kısım nazire mecmualarında manzu
melerine rastlanması (mesela bk. ömer 
b. Mezld, s. 52, 168) onun şiirle de uğraş
tığını göstermektedir. 

Eserleri. 1. Gülistan Tercümesi. Sa'
di'nin Gülistdn'ının Anadolu sahasında 
ilk çevirisini yapan Manyasoğlu Mah
mud'un biri manzum ve ilaveli, diğeri 
mensur ve muhtasar olmak üzere iki Gü
list<"ın tercümesi bulunmaktadır. a) İla
veli manzum tercüme. Manyasoğlu Mah
mud'un Gülistan'ı önce serbest bir şe
kilde tercüme etmeye başladığı, fakat 
sonradan bundan vazgeçerek daha muh
tasar ve aslına sadık bir tercüme meyda
na getirdiği anlaşılmaktadır. Tercümede 
zaman zaman metnin aslından uzaklaşı
hp başka hikaye ve fıkralar da anlatılmış
tır. Eserde hikaye ve manzume başlıkları 
belirtilmemiş, ancak manzum kısımların 
Farsça'ları da yazılarak altına Türkçe ter
cümeleri kaydedilmiştir. Manyasoğlu 
Mahmud'un, manzumeleri tercüme eder-
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ken hayli zorlandığı ve Farsça kısımlardan 
bazılarını çeviride de aynen koruduğu gö
rülmektedir. Ancak tercüme yarım kal
mış olup sekiz bölümden oluşan Gülis
tan'ın sadece dördüncü bölümünün so
nuna kadar olan kısmı çevrilmiştir. Ter
cüme 833'te (1430) tamamlanmıştır. Dil 
bakımından sade olan bu çevirinin bilinen 
tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (TY, nr. 3010). b) 
Muhtasar mensur tercüme. Manyasoğlu 
Mahmud, manzum tercümeden vazgeç
tikten sonra Gülistan'ı mensur olarak ve 
daha kısa bir biçimde Türkçe'ye çevirip ll. 
Murad'a takdim etmiş ve mensur çeviri
sini de aynı tarihte tamamlamıştır. Bu 
tercümesinde seçtiği hikayeleri Türkçe'
ye aktarırken aslı na sadık kalmaya çalış
mış, ancak çeviri de bazı kısımları atiarn ış
tır. Tercümenin biri Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Carullah Efendi, nr. 1648). 
diğeri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Se
miner Kitaplığı'nda(nr. 3778. [eksik!) ol
mak üzere iki nüshası bilinmektedir. Gü
listan 'ın mensur tercümesi gramer ince
lemesiyle birlikte Mustafa Özkan tarafın
dan yayımlanmıştır (bk. bi bl.). 2. A'ce
bü'l-acayib. 841'de (1438) Üsküp'teya
zılıp ll. Murad'a ithaf edilen ansiklopedik 
bir eserdir. On bir bölümden oluşan kita
bın birinci ve ikinci bölümleri şer 'i hü
kümlere ayrılmıştır. Hesap ilminin men
zilleri üzerinde durulan üçüncü bölümde 
birler, onlar, yüzler, binler gibi sayı hane
leri ve çarpma. çıkarma, toplama gibi iş
lemler konu edilmektedir. Bu yönüyle eser 
Osmanlı Türkleri'nde yazılan ilk aritmetik 
kitabı kabul edilmektedir (Adıvar, s. 24). 
Dördüncü bölüm hesap ilminin çeşitleri
ne, beşinci bölüm madenierin ve hayvan
ların yarariarına ayrılmıştır. Altıncı bölüme 
de bitkilerden ve hayvan ürünlerinden ya
pılan terkipler ve bunların sırrı üzerinde 
durulmaktadır. Yedinci bölümde her ayın 
başının ve sonunun nasıl hesaplanacağı, 
ayın ve güneşin hangi burçta olduğunun 
nasıl anlaşılacağı gibi konulardan bahse
dilmektedir. Sekizinci bölüm Kur'an sil
relerinin faziletlerine ayrılmıştır, doku
zuncu bölüm dua hakkındadır. Onuncu 
bölümde esrna-i hüsna ele alınmakta. on 
birinci bölümde harflerin sırrı anlatılmak
tadır. Sade bir dille kaleme alınan eserin 
kütüphanelerde pek çok nüshası bulun
maktadır (mesela iü Ed. Fak .. Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Seminer Kitaplığı, 
nr. 4460; Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi 
Efendi, nr. 943, 1690, Hekimoğlu, nr. 5422; 
iü Ktp., TY. nr. 1801; TSMK, Yazmalar, nr. 
705; N uruosmaniye Ktp ., nr. 4975). 
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liJ MusTAFA ÖzKAN 

MANruM 

(bk. NAZlM). 
L _j 

1 el-MANZÜMETÜ'n-NESEFİYYE --, 
(~IJ.o~l) 

L 

Necmeddin en-Nesefi'nin 
(ö . 537 /1142) 

hilaf ilmine dair eseri. 
_j 

İslam hukuk tarih inde manzum fı kıh 
kitabı yazma geleneğinin m uhtemelen 
ilk örneğini teşkil eden eser Hanefi mez
hebine ait ilk hilaf çalışmalarından biri
dir. Kaynaklarda ve kütüphane kayıtların

da el-Man?Cıme fi'l-l].ilô.tiyyô.t, Man? Cı
me ti'l-l].ilô.t, Man?Cımetü'l-l].ilô.fiyyô.t, 
Man?Cımetü 'n -Neseti fi'l-l].ilô.t, Na?
mü'l-l].ilô.fiyyô.t ve el-Mu'te]fad fi'l-l}.i
lô.t gibi adlarla anılmaktadır. Nesefi ese
rini Na?mü'l-l].ilô.tiyyô.t olarak isimlen
dirir ve 14 Safer 504 (1 Eylül 111 O) tari
hinde tamamladığını belirtir. Müellifin ki
tabın sonundaki ifadesine göre manzu
me t oplam 2666 beyitten meydana gel
mektedir, Katib Çelebi ise beyit sayısını 
2669 olarak verir. 

el-Man?Cımetü'n-Nesefiyye on bö
lümden meydana gelmekte ve her bö
lümde bir imarnın diğer imamlarla olan 
görüş ayrılıkları sıralanmaktadır. Birinci 
bölümde EbO Hanlfe'nin, ikinci bölümde 
Ebu Yusuf'un ve üçüncü bölümde Mu
hammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin görüş
leri ayrı ayrı anlatı lmakta, daha sonra E bO 
Hanife'nin EbO YOsufla. ardından İmam 
Muhammed'le birleştikleri görüşler, EbO 
Yusuf ile Muhammed'in ittifak ettikleri 
görüşler, bu üç imarnın birbirinden ayrıl
dığı görüşler, bundan sonra da Züfer b. 
Hüzeyl, İmam Şafii ve imam Malik'in gö
rüş le ri birer bölümde anlatılmaktadır. 

Eserde Ahmed b. Hanbel'in görüşlerine 
yer verilmez. imamların bu farklı ictihad
ları, her bölümde tekrarlanan klasik fıkıh 
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kitapları sistematiği içerisinde namaz. 
oruç, hac, zekat, hudud ... gibi alt başlık
lar (kitab) halinde verilmektedir. Zaman 
zaman mezhep içinde tercih edilen gö
rüşler de belirtilmiştir. Bu çalışmanın , Ebu 
Zeyd ed-DebOsl'ye nisbet edilen ve kava
idden hareketle ictihad farklarını ele alan 
Te'sisü'n-na?ar adlı eserle benzer bölüm 
başlıklarını taşıması dikkat çekicidir. Man
zume mezhep içi hilafiyata geniş yer ve
ren bir çalışma olması bakımından da 
önem taşımaktadır. Eserde vezin gereği 
olarak Eb O Hanife için bazan "üstat, birin
ci", Ebu Yusuf için "Ya'küb, ikinci", Mu
hammed için "Şeytan!, İ bnü'I-Hasan" isim 
ve sıfatları kullanılmıştır. 

Tertibi, dilinin sadeliği ve kolay ezber
lenmesi gibi yön leriyle uzunca bir süre 
medreselerde fıkıh öğretiminde önemli 
yer tutan eseri Taşköprizade fıkıh bilgisi 
için yeterli olacak kitaplar arasında sayar 
(Mi{tti/:ıu's-sa'ade, III, 1 5). Kütüphanelerde 
çok sayıda nüshasının bulunması ve üze
rinde birçok şerh yapılması yaygın biçim
de okunduğunu göstermektedir (bazı nüs
haları için bk. Süleymaniye Ktp., Amcaza
de Hüseyin Paşa, nr. 232, Fatih, nr. 2 ı 77; 
Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Arapça, nr. 
4566; iü Ktp., AY, nr. 1256, 6338; Beyazıt 

. Devlet Ktp., Bayezid, m 2 ı 77, 2240; Hacı Se
lim Ağa Ktp., Kemaiıkeş Emir Hoca, nr. 109}: 

Hanefiler'ce büyük önem verilen el
Man?Cımetü'n-Nesefiyye üzerinde şerh, 
ihtisar ve tercüme şeklinde çeşitli çalış
malar yapılmıştır. Şerhleri: 1. Alaeddin el
Üsmendl, 'Avnü'd-dirô.ye ve mul].teli
fü'r-rivô.ye ii şerl}.i Man?Cımeti'n-Ne
seti (Süleymaniye K tp., Dama d İbrahim 
Paşa, nr. 573 ; Laleli, nr. ı 041 ). Aynı müel
life ljaşrü'l-mesô'il ve ]faşrü'd-delô.'il 
şerl}.u Man?Cımeti'n-Neseti adıyla (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 764; 
Aş ir Efendi, nr. 1 171; Yazma Bağışlar, nr. 
2288) başka bir şerh de nisbet edilmek
tedir (Keşfü'?·?Unün, Il, 1636, 1868). 2. 
Ebü'l-Mehamid Mahmud b. Muhammed 
el-Buhar! ei-Efşencl,lja]fö.'ilw '1-Man
?Cıme (Süleymaniye Ktp. , Bağdatlı Vehbi 
Efendi, nr. 429; Fatih, nr. ı 697, 1822; Beşir 
Ağa, nr. 269) . Müellifin yedi yılı aşkın süre
de tamamladığı eser ljuşulü'l-me'mul 
adıyla da an ılmaktadır (Brockelmann, 
GAL, ı. 550; Suppl., ı. 761). 3. Taceddin 
Muhammed b. Mahmud ez-Zevzenl, 
Mülte]fa'l-bil}.ô.r min münte]fa'l-al].bô.r 
(Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 474; La
leli. nr. 1046; Şehid Ali Paşa, nr. 849). 4. 
Ebü'l-Berekat en-Nesefi, el-Müstaşfô. ii 
şerl}.i Man?Cımeti'n-Neseti fi'l-l].iliif. 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1304; Ca
rullah Efendi. nr. 755, 756; Fatih, 1841-
1848; Laleli, nr. 979) . Nesefi bu şerhini 

Ma~Qmetü'n-Nese{iyyenin il k iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 232) 


