MENAKIBÜ'I-KUDSiYYE
( Tarihl Metin Çalışmalarında Usul : Menakıbü 'l-Kudsiyye Ozerinde Bir Deneme, is-

tanbul2000). Ümit Tokatlı da eser üzerinde bir doktora çalışması yapmıştır (E/van
Çelebi'nin Menakıbnamesi -Metin- İndeks
Gramer, 1984, iü Sosyal Bilimler Enstitü-

sü).
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MENAMAT

Şehir,

(bk. RÜYA).

L

_j

MENAME
( 4-ol,;.c,JI)
L

Bahreyn'in

başşehri.

_j

Otuz beş adadan meydana gelen Bahreyn Devleti'nin en önemli liman şehri ve
ticaret-finans merkezi olup ana ada Bahreyn'in kuzeydoğu kesimindedir. Bahreyn
şeyhleri çok öncelerden beri Mename'de
oturmuş ve burayı merkez edinmişlerdir.
Bugün Bahreyn Emiri Şeyh Tsa b. Selman
el-Halife'nin sarayı Mename'nin 20 km.
kadar güneyinde bulunan Rifa'ulgarbi'dedir. 1960 yılında burası ile Mename'nin arasına kurulan ve şeyhin ismine nisbette lsa Town denilen kesimde hükümet
daireleri yer almaktadır.
Mename'nin ne zaman kurulduğu bilinmemekte, ancak kurulduğu bölgedeki
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ilkiskan izlerinin milattan önce III. binyı
la kadar gittiği görülmektedir (bk. BAHREYN). Şehrin modern çağdaki önemi
1932'de adada petrol bulunmasıyla baş
la dı. Petrolün 1934 yılında işletmeye alın
ması ve özellikle kurulan rafinerinin Su udi Arabistan'dan borularla getirilen ham
petrolü de işlemeye başlaması üzerine
nüfus artışında gözle görülür bir yoğun 
luk ortaya çıktı. 15 Ağustos 1971 tarihinde bağımsız Bahreyn Devleti'nin kurul masıyla birlikte Mename resmen başşehir
oldu. 1980 yılı sayımında nüfusu 122.000
civarında idi; 2001 sayım ın da bu rakam
153.395'e ulaştı. Bu artışta 1980'de açı
lan Gulf (Körfez) Üniversitesi de rol oynamıştır. Zira Türkiye'den de öğretim elemanlarının gittiği bu üniversite, şehri bölgenin önemli bir eğitim merkezi haline
getirdi. 1984 yılında kurulan alüminyum
eritme tesisleri gibi büyük sanayi yatırım 
ları Mename'ye çok sayıda yabancının
gelmesine sebep oldu ve 1980'li yılların
sonuna kadar mevcut yabancı sayısı üç
misline çıktı. Sadece Avrupalı ve Amerikalılar'ın SOOO'e ulaştığı şehirdeki komşu
ülkelerden gelen işçilerin sayısı da arttı.
Gerçek Bahreynli nüfusu daha çok merkezde oturan Sünniler'le Cid, Hafs, Sitre,
Senabis, Diraz gibi banliyölerde oturan
ve Biharne denilen Şiiler teşkil eder; yerli
halk Şiiler ağırlıkta olmak üzere ticaretle
uğraşır. Bunlardan başka Avazir bölgesinde Bahreyn vatandaşlığına geçmiş Fars
kökenli Şiiler oturmakta ve ticari hayattaki etkinlikleriyle övünmektedir.
1988'de

şiddetleneo

Lübnan iç

savaşı sırasında Beyrut'tan kaçan finans

çevrelerinin

yerleşmesiyle Ortadoğu 'da

uluslararası sermayenin toplandığı en
önemli finans merkezi haline geldi. Bugün Mename'de 1OO'ü aşkın yabancı banka şubesinin yanında İslam bankacılığı da
serbest bir gelişme göstermektedir. Bahreyn İslam Bankası, Faysal İslam Bankası
ve al-Baraka İslam Yatırım Bankası, özellikle kısa dönemli ve ticarete dayalı mal
kredilendirmesinde çok aktif bir bankacılık örneği sergilemektedir. Uluslararası bankacılığın yerleşmesinin ardından

1989'da Bahreyn borsasının açılmasıyla
Mename bölgedeki en aktif borsacılık
işlemlerinin yürütüldüğü merkez oldu .
1994 sonlarında Uman şirketleri Bahreyn
borsasına girdi. İki yıl geçmeden Ürdün
şirketlerinin girmesiyle Mename'nin ticari yoğunluğu artarken bundan şehirdeki
sosyal hayat da etkilendi. Bunlara paralel biçimde Bahreyn hükümetinin yabancı sermaye yatırımlarını düşük vergiler

yolu ile çekmeye çalışması Mena.me'nin
uluslararası ticaret merkezi olma sürecini hızlandırdı. Öte yandan 1986'da açılan
ve Mename ile Suudi Arabistan kıyılarını
birbirine bağlayan 22 kilometrelik Kral
Fehd Köprüsü Mename'de yaşayan ya bancı nüfusu ikiye katladı. Suudi Arabistan'daki yabancı görevlilerle tüccarlar ve
sanayiciler sosyal yaşamın kendilerine daha uygun o l ması dolayısıyla ikamet için
Mename'yi tercih ettiler; bu durum, şe
hirde iş merkezlerinin çoğalmasını. yeni
modern otelierin ve sosyal aktivite merkezlerinin açılması neticesini doğurdu.
Mename'nin eski limanı Babülbahreyn'e
ek olarak kurulan Minaselman Limanı bugün transit mallar için bir serbest liman
durumundadır. Buradaki modern kı 
zaklarda 1000 tona kadar olan gemilerin
onarımı yapılabilmektedir.
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el-Fayşal, sy. 34, Riyad 1980, s. 35-47; R. M.
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ei-MENAR
(.)ı;.,wı)

Kahire'de
1898-1940 yılları arasında
L yayımlanan kültürel ve siyasal dergi. _j
İlk sayısı 17 Mart 1898'de sekiz sayfa ve
haftalık olarak çıkanel -Menar bir yıl

devam ettikten sonra aylık dergiye dönüş
tü. İlk sayısından itibaren benimsenen
prensipler şu şekilde açıklandı: Hiçbir
grubun taraftarı olmamak; el-Menar'a
saldıran herhangi bir gazeteye cevap vermemek, tanınmış kimselerin fikirlerine
hizmet etmemek. Derginin amaçları da
toplumsal, dini ve ekonomik reformları
(ıslahat) yaygınlaştırma, İslam'ın dini bir
sistem olarak mevcut şartlarta çatışma
dığını ispatlama şeklinde ortaya konmuş
tu. el-Menfır' ın diğer bir kuruluş amacı
da Cemaleddin-i Efgani ve Muhammed
Abduh'un çıkardığı el-<urvetü '1-vüşJsii
adlı derginin metodunu sürdürmek, özellikle bu yayım organının gayretlerini devam ettirmekti. Bunlar İslam'a girmiş
batıl inanç l arı ve hurafeleri ortadan kaldırmak, mezhep taassubunu, evliya hakkındaki yanlış inançları, tarikatlar yoluyla
gelen bid'atları yok etmek, değişik gruplar arasında hoşgörüyü geliştirmek, hal-

ei-MENAR
kın eğitim

ve onun fikirlerinin

eğitim

müştür. Reşld Rıza'nın

seviyesinin yükseltilmesini,
reformuyla müslüman milletierin
ilerleme ve gelişmeye yönelmelerini ve
bu konuda diğer milletlerlerekabet etmelerini teşvik şeklinde özetlenebilir.
Dergi başlangıçta Osmanlı Devleti'ne bağ
lılığını. "Osmanlı devlet geleneği ve Sultan Abdülhamid'in siyaseti benimsenmiş
olup Devlet-i Aliyye ciddiyetle savunulacak. halifeye samirniyetle hizmet edilecektir" cümlesiyle açıklamıştı.
İlk anda karşılaştığı güçlükleri çabuk
el-Menar, Muhammed Abduh ve

aşan

Emir Şeklb Arslan'ın reform yanlısı makaleleriyle Mısır'ın yanı sıra diğer Arap ve
İslam ülkelerinin özgürlüğünü desteklemiş, Abdurrahman ei-Kevakibl'nin Ümmü'l-l;cura adlı kitabını, ayrıca Kur'an-ı
Kerim tefsiri (Tefsirü '1-menar) neşrederek
bu ülkelerde kendini tanıtmış ve okuyucu sayısını arttırmıştır. eJ-Mendr'da Cemaleddln-i Efganl. Abdurrahman ei-Kevakibl, Muhammed Abduh, Cemaleddin
el-Kasım! gibi düşünürlerin yazılarına yer
verilmiş olmakla birlikte dergi genel olarak M. Reşld Rıza'nın bir eseri mahiyetindedir. İlk yıllarında el-Menfır'a Muhammed Abduh ve Mısır medeni mahkemeleri başkanı Fethi ZağiGI destek vermiş,
dergi özellikle Muhammed Abduh'un sesi

e/-Menafın ı.

cildinin

ikincibaskısının kapağı

!Kah ire 13271

il
~

c:~):ll l-Jl_rti'., { ;\:111!.-~;}.!i -.r.c..o)~1r-

~~

i
1!1

yayıcısı

olarak görülel-Menar para-

lelindeki çalışmaları İslam dünyasında
Romanya'da bulunan
Ruhani İlimler ve Psikolojik Araştırmalar
Cemiyeti 1933'te kendisine şeref üyeliğine seçildiğini bildiren bir mektup yazmış. ayrıca şarkiyatçılar ve Avrupalı araş

yankı uyandırmış .

tırmacılar. eJ-Mendr'ın İslam dünyasıyla

Fransa Afrikası ve Endonezya'daki etkilerinden ve buralardaki taraftarlarının
çokluğundan övgüyle söz etmeye başla
mışlardı.
el-Menfır'ın

ilk otuz dört cildi otuz yedi
bir süre zarfında yayımlanmıştır
(1898-1935). Reşld Rıza'nın 1935'te ölümünden sonra X'J00/. cildin neşri altı yıl
lık bir zamana yayılmıştır (Temmuz 1935Eylül 1940). Derginin zamanla sabitleşen
bölümleri tefsir, makaleler, eğitim öğre
tim, fetvalar. haberler-yorumlar ve kitap
tanıtımlarından ibarettir.
Reşld Rıza'nın kitaplarının büyük bir
kısmı önce dergide tefrika edilmiş, ardından kitap halinde basılmıştır. Bu tür
eserlerinden bazıları Tefsirü '1-Menô.r,
Mu}Javeretü'l-muşlilJ. ve 'l-mul;callid, elIjilafe evi'l-imametü'l-'u?md ve Fetavô.'dır. el-Menô.r'ın III. cildinden itibaren
Muhammed Abduh'un tefsir dersleri Reşld Rıza'nın tuttuğu notlara dayanılarak
neşredilmeye başlanmıştır. Derginin X.
cildinde tefsir Nisa sOresinin 125. ayetine kadar gelmişti. Muhammed Abd uh bu
sırada vefat ettiğinden Reşld Rıza tefsire bizzat devam etmiş, daha önce küçük
notlar dışında ilavede bulunmadan üstadının tefsirini kaleme alıp yayımlarken
bundan sonra kendine mahsus bir metotla tefsir faaliyetini sürdürmüştür. elMenar, tefsir ilminin teknik yönlerine
daimadan Kur ' an-ı Kerim'in muhtevası
nı insanlara sunmayı hedeflemiştir. Muhammed Abduh "ilmi tefsir'' olarak adl andırılacak olan , Kur'an'da modern ilimlerin temelini araştıran eğilimden yana
görünürken Reşld Rıza bu tavra karşı
daha ihtiyatlı yaklaşmıştır. eJ-Mendr'ın
lll ve IV. ciltlerinde neşredilen "Mul)averetü'l-muşlil) ve'l-mul5allid" adlı yazıla
rında Reşld Rıza yenilik, ıslah ve İslam'da
birlik gibi kendine amaç edindiği temel
konulara dair görüşlerini karşılıklı konuş
ma şeklinde ifade etmiştir. Reşld Rıza'
nın Türkiye'de hilafetin yetki alanının sı
nırlandırılması üzerine kaleme almaya ve
el-Menfır'da 1922'de yayımlamaya baş
ladığı hilafete dair makaleleri, bu konu daki klasik bilgilerin derlenmesi, tahlili
ve tenkidinin yanı sıra birtakım yeni fi-

yıllık

kirleri de içermektedir. Derginin ana bölümlerinden olan fetvalar kısmında ise
Reşld Rıza birçok dini konuda fetva vermiştir. İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen sorular için verilen fetvaların
klasik fetva kitaplarında yer alanlardan
farklı olarak delilli ve tartışmalı olduğu
görülür.
Reşld Rıza'nın

eJ-Mendr'daki yazıları
ve genel tutumunu iki merhaleye ayır
mak gerekir. Birincisi, 1898'den Muhammed Abduh'un vefatma kadar ( 1905) siyasetten uzak kalarak sadece diniısiahat
üzerinde durduğu. gerek Osmanlı gerekse İngiliz siyasetiyle ilgili herhangi bir
konuya girmediği dönemdir. İkincisi siyasi konuları ele aldığı dönem olup eJMendr'ın yayın hayatında yeni bir yönelişin başlangıcını teşkil eder. Reşld Rıza
1905 yılından itibaren Osmanlılar'ı devlet
bünyesinde çeşitli reformlar yapmaya,
monarşiden doğan baskılarla mücadele
etmeye çağırmış. meşrutl idareye geçilmesini istemiş ve eJ-Mendr sayfaların
da Sultan Abdülhamid'e h ücum etmiştir.
Türkler'in diğer Osmanlı unsurlarıyla birlikte tek devlet çatısı altında beraber olmasını isteyen Reşld Rıza, her alanda demokrasinin hakim olabilmesi için anayasa ruhunun yaygınlaştırılması doğrultu
sunda herkesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni desteklemeye davet ediyordu. İttihat
ve Terakki Cemiyeti'nin Türkçülük esası
na dayanan gerçek niyeti ortaya çıkınca
el-Menar İttihatçılar'ın benimsediği Tunı

rancılık akımına karşı çıkmıştır.
Osmanlı Devleti'nin iyice zayıflamasın
dan sonra el-Menar, Avrupa1ılar'a karşı
mücadele etmek amacıyla Şerif Hüseyin'in başlattığı ayaklanmayı destekledi.
Çünkü eJ-Mendr'a göre bu ayaklanma
İttihatçılar'a karşı bir hareketti. Ancak
Şerif Hüseyin'in İngilizler'le gizli bir anlaşma yaparak nüfuz alanını genişletme
ve hilafetini ilan etme niyetini öğrenince
ona şiddetle hücum etti ve kendi görüş
lerine daha yakın bulduğu Suudller'in tarafında yer aldı. I. Dünya Savaşı'nın ardın
dan özellikle Hicaz bölgesinin Abdülaiiz
b. Suud'un hakimiyetine girmesiyle birlikte Sünni bir mezhep olarak kabul ettiği Vehhablliği destekledi. Reşld Rıza'nın
bu noktaya gelmesinde Muhammed Abduh'un vefatından sonra onun HanefiMatüridl çizgisinden uzaklaşarak Hanbeli
çizgisine yönelmesi etkili olmuştur. Nitekim tevhid ilkesine aykırı görünen uygulamalara karşı eJ-Mendr'ın sürekli saldı
rıları İbn Teymiyye'ye ve onun fetvaianna
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el-ME NAR
dayanıyordu. Reşld Rıza ' nın

bu yönelişi
bir yansıması da Abduh'un artasawufa karşı daha sert bir ta-

diğer

nin

dından

vır alması şeklinde olmuştur. Reşld Rıza ,

tasawufun da fıkıh ve kelam gibi İslami
esaslara dayandığını kabul etmekle birlikte vahdet-i vücud, dinintemel ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü bazı te'viller ve dinin zahiriyle uzlaştırılmasını imkansız gördüğü bazı konularda bile mürşide kayıtsız şartsız itaat gibi hususların
tasawufa eski din ve düşüncelerden geçtiği kanaatindedir.

(İng . ),

VI, 360-361. fAl

J!I!J

MUHAMMED HARB

MENARÜ'I-ENVAR
(hiYI)I.Mı)

Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin
(ö. 710/1310)
fıkıh

L

usulüne dair eseri.
_j

Gerek sistematik gerekse içerik bakı
küçük bazı takdim ve tehirler
dışında, fukaha metoduyla yazılmış en
önemli Hanefi usul kitaplarından biri olan
Pezdev'i'nin Kenzü'l-vüşul'ünden ihtisar
edilmiştir. Fasıl ve bab sistemine göre yazılan eserde bütün alt başlıklar, tertip ve
tasnifler de yine Pezdev'i'ye aittir. Ebü'IBerekat en-Nesefi'nin Menar'ını meşhur
kılan husus ise bütün fıkıh usulü konularını özet halinde veren kullanışlı bir metin
olmasıdır. Usul konusunda Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşler "sahih" ,
"muhtar" ve "cumhura göre" gibi ifamından
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yapılmıştır.
Şerhleri.
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delerle belirtilmiş, ihtilaf durumunda
Ebu Hanife'den rivayet edilen görüşler
zikredilerek bunlardan sahih olanlarına
ayrıca işaret edilmiştir. Farklı görüş sahiplerinin isimlerinin belirtilmediği eserde sadece Ebu Hanife ve Ebü'I-Hasan eiKerhl'nin adiarına rastlanmaktadır. Asır
larca medreselerde ders kit abı olarak
okutulan Menarü'l-envar (Delhi 1287;
Bulak 1298; İstanbul 1315 . 1326; Agra
1319-1320) üzerinde şerh, haşiye, ihtisar
ve tercüme olmak üzere birçok çalışma
1. Ebü'I-Berekat en-Nesefi,
(1-11, Bulak 1316; 1-11. Beyrut 1406/1986, Molla C'iven'in Nürü 'L-envaradlı şer hi y le birlikte). 2. Alaeddin eiHaskefi, İia<;latü'l-envar 'ala uşuli'l
Menar (HI. İstanbul1 300; 1-11, baskı yeri yok. 1992) . İbn Abidln, bu şerh üzerine Nesematü'l-esl).ar 'ala İia<;lati'l
envar adıyla bir haşiye yazmıştır (istanbul ı300; Kahire ı328). 3. Zeynüddin İbn Nüceym, Fetl).u'l-gaffar(I-II.
Kah i re 1936). Ta'lilsu'l-envar 'alô 'uşu
li'l-Menar (Süleymaniye Ktp .. Bağdat
lı Vehbi Efendi, nr. 329: Carullah Efendi, nr. 536; Hamidiye, nr. 430) ve Mişka
tü'l-envar ii UşıJ.li'l-Menar (Süleymaniye Ktp ., Süleymaniye, nr. 368, Şe h id Ali
Paşa, nr. 654; N uruosmaniye Ktp., nr. ı 352)
adıyla da anılmaktadır. İbn Nüceym'in bu
şerhi üzerine Abdurrahman ei-Bahrav'i'nin bir haşiyesi bulunmaktadır (l-ll, Kahire 1936). 4. Molla Clven, Nurü'l-envar
(l-ll, Beyrut 1406/1986). Eser üzerine Muhammed Abdülhallm el-Leknevl Kamerü'l-a]smar 'ala Nuri'I-envar ismiyle bir
haşiye yazmıştır (Leknev 1877; I-ll. Bul ak
1316: l-ll, Beyrut 1415/1995). S. Zeynüddin Abdurrahman b. Ebu Bekir (ibnü'I-AynT) . Şerl).u'J-Menar(İstanbull292, İbn
Melek'in Şerl:ıu Menari'L-envar'ı ile birlikte). 6. İbn Melek, Şerl).u Menari'I-envar ii uşuli'l-iılsh (İstanbul ı 292. önceki
eserle birlikte). Menar'ın en yaygın şerh
lerinden biri olup üzerine çeşitli haşiyeler
yazılmıştır. Bunlar arasında Şerefeddin
Yahya b. Karaca er-Ruhav'i'nin ljaşiye
'ala Şerl).iİbnMelek<ale'l-Menar'ı (Ragıb Paşa Ktp., nr. 402 , 404; Süleymaniye
Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 154. Reşi d Efend i, nr. 1215 , Carullah Efendi, nr.
480). Azmizade Mustafa Haleti'nin Neta'icü '1-eikôr 'ala Şerl).i İbn Melek li'lMenar'ı (İstanbuii3ı5, 1317) ve Radıy
yüddin İbnü'I-Hanbel'i'nin Envarü'l-l).alek 'ala Şerl).i'l-Menar l'İbn Melek'i
(istanbul ı 3 ı 5) anılabilir. 7. Evliyaefendizade Ahmed Ziyaeddin, Ijulôşatü'l-eikôr
Keşiü'l-esrar

(istanbul l 3!4). 8. Ebü'I-Fezail Sa'deddin
ed-Dihlevl. İia<;latü '1-envar ii i<;ia'eti
uşıJ.li'l-Menar (Süleymaniye Ktp., Se rez,
nr. 50 ı; Ayasofya, nr. 988; Dama d İbrahim
Paşa, nr. 483; Fatih, nr. 1410, 1411 ). 9. Hibetullah b. Ahmed et-Türkistan'i. Tebşı
ratü'l-esrar ii şerl).i'l-Menar (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2190). 10. Ekmeleddin ei-Babertl, el-Envar ii şerl).i'l-Me
nar (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi,
nr. 537; Kasldecizade Süleyman Sırrı, nr.
187; Şe h id Ali Paşa, nr. 65 ı. 652). Ebüssuud Efendi, Baberti'nin bu şerhinin giriş
kısmı üzerine ljaşiye <ala eva'ili Şer
l).i'l-Menar adıyla bir haşiye yazmıştır
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi,
nr. 2035, vr. 21-27). Bu haşiye ayrıca Şe 
va]sıbü'l-en?ar ii eva'ili Menari'I-en var ismiyle de anılmaktadır (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 8025). 11. Cemaleddin Yusuf b. Kumari Ankaravl, İJstibô
sü'l-envar ii şerl).i'l-Menar (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 757, Fatih, nr. ı41 2.
1413; Beyazıt Devlet Ktp ., Bayezid, nr.
1788). 12. Kıvamüddin ei-Kakl, Cami'u'lesrar ii şerl).i'l-Menar (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 50 1; Fatih, nr. ı415- 1421 ;
Laleli, nr. 753; Serez, nr. 541, 542). 13.Şe
refeddin b. Kemal b. Hasan el-Kırlml,
Şeri). u Menari'l-envar (Beyazıt Devlet
Ktp .. Bayezid, nr. 1730; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 702). 14. Celaleddin Resul b.
Ahmed et-Tabbanl, Şerl).u Menari'I-envar (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr.
655) . 15. Kara Sinan. Şerl).u Menari'lenvar(Süleymaniye Ktp., Yozgat, nr. 373).
Zeynü'l-Menar adıyla da anılmaktadır
(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr.
539; Manisa il Halk Ktp., nr. 422). 16.Aiaeddin Ali b. Musa Koçhisarl, el-Feva'idü'ş-şemsiyye li'l-Menari'l-ljafı?ıyye

(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1398).17.
Cemaleddin Nukrekar, Şerl).u'l-Menar
(Süleymaniye Ktp. , Laleli . nr. 760; Yusuf
Ağa, nr. 187). 18. Mlrekei-Buharldiyetanınan Muhammed b. Mübarek Şah, Medarü'l-iul).ul ii şerl).i Menari'l-uşıJ.l (Süleymaniye Ktp ., Hekimoğlu Ali Paşa, nr.
302). Müellif bu eserini Da'iretü'l-vüşul
adıyla ihtisar etmiştir (Kalküta 1246; Leknev 1295). 19. Muhammed Emin b. Muhammed Üsküdarl, Na?ratü '1-en?ar ii
şerl).i'l-Menar (Süleymaniye Ktp., Hasan
Hüsnü Paşa, nr. 507; Hacı Selim Ağa Ktp.,
Kemankeş Emir Hoca, nr. 106, 107). ZO.
Muhammed b. Cirbaş b. Abdullah, MirJsiitü'l-eikar ii şerl).i'l-Menar (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 467;
Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 900). 21.

