“hutame” için bir
tmektedir. Islâhî,
n sûrelerin birbiensibine benzetir
bu sûrelerin ortak
uðunu ifade eder

’s-süveri tefsir iln yanýnda bu göe bir disiplinin gefsir âlimleri de olbdüsselâm, yirmi
an diliminde farklý
erden dolayý inen
irtibat kurulamayný görüþ Þevkânî
müþtür. Þevkânî,
sterme hususunen Bikaî’nin çalýþe bu yöndeki gayrcama, ortaya atýkitabýyla ilgili kon re’y” olarak deun vahiy sürecinr çok farklý ve birbunlarla baðlane sûreler de birbiu hitap tarzý Arap
r.

ünasebetlerle ilgili
Zübeyr es-Sekafî’îbi süveri’l-Æurd Þa‘bânî, Küveyt
a¾mü’d-dürer fî
r, Delâletü’l-bursübi âyi’l-ÆurßâKtp., Kýlýç Ali Pan-na¾ar li’l-iþrâf
Süleymaniye Ktp.,
fendi, nr. 96) adlý
âsüšu’d-dürer fî
bdülkadir Ahmed
e Merâ½ýdü’l-meå¹ý£ ve’l-me¹âli£i
030/16, 17), bu koa eserlerdir. Âlûnde de bu konuya
n dönemlerde yaece sýralanabilir:
îru ni¾âmi’l-Æurbi’l-furšån, Demed Abdullah Dim (Kahire 1376/
d Nursi, Ýþârâtü’lz (Köln, ts.); Muzî, el-Va¼detü’lni’l-Kerîm (Kahiteâl es-Saîdî, enßân (Kahire, ts.);
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Emîn Ahsen Islâhî, Tedebbür-i Æurßân
(I-IX, Lahor 1993); Necati Kara, Burhânuddin Ýbrâhim b. ‘Omer el-Bikâ‘î ve
Tefsîrindeki Metodu (bk. bibl.); Mehmet
Faik Yýlmaz, Âyetler ve Sûreler Arasýndaki Münâsebet (bk. bibl.; diðer çalýþmalar için ayrýca bk. Yýlmaz, s. 40-116).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Tehânevî, Keþþâf, I, 302, 432-433; Buhârî, “Tefsîr”, 2/29; Zemahþerî, el-Keþþâf, Beyrut 1397/
1977, II, 74; Ýzzeddin Ýbn Abdüsselâm, el-Ýþâre
ile’l-îcâz fî ba£²ý envâ£i’l-mecâz, Ýstanbul 1313/
1895, s. 221; Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm,
Beyrut, ts., I, 225; Zerkeþî, el-Burhân fî £ulûmi’lÆurßân (nþr. Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aþlî v.dðr.),
Beyrut 1415/1994, I, 131 vd.; Bikaî, Na¾mü’d-dürer, Kahire 1413/1992, I, 7, 18-55; XXII, 424-425;
Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, I, 77-79; Âlûsî, Rû¼u’lme£ânî, Beyrut 1408/1987, I, 71, 339; XXX, 313;
Hamîdüddin Ferâhî, Resâßilü’l-Ýmâm el-Ferâhî fî
£ulûmi’l-Æurßân, A‘zamgarh 1411/1991, s. 86-87;
Elmalýlý, Hak Dini, I, 682; IX, 6179; M. Mahmûd
Hicâzî, el-Va¼detü’l-mev²û£iyye fi’l-Æurßâni’l-Kerîm, Kahire 1350/1970, s. 9-12; Subhî es-Sâlih,
Mebâ¼i¦ fî £ulûmi’l-Æurßân, Beyrut 1401/1981,
s. 151; Emîn Ahsen Islâhî, Mebâdi-i Tedebbür-i
Æurßân, Lahor 1991, s. 200-207; Necati Kara,
Burhânuddin Ýbrâhim b. ‘Omer el-Bikâ‘î ve Tefsîrindeki Metodu, Van 1994, s. 238-280; Mehmet Faik Yýlmaz, Âyetler ve Sûreler Arasýndaki
Münâsebet (doktora tezi, 1995), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Ýlahi
Hitabýn Tabiatý (trc. Mehmet Emin Maþalý), Ankara 2001, s. 198 vd.; Abdülhamit Birýþýk, “Kur’ân’da Ýç Bütünlük: Islâhî’nin Tefsir Yöntemi”,
Dîvân: Ýlmî Araþtýrmalar, sy. 11, Ýstanbul 2001,
s. 71-75.

ÿMehmet Faik Yýlmaz

–

MÜNÂSEBE
( �������) א

—

Olayla hüküm arasýndaki uygunluk,
mâkul denge;
hükmün illetini belirlemek için
baþvurulan bir metot anlamýnda
fýkýh usulü terimi

˜
–

(bk. MASLAHAT).

MÜNÂSEHA
( �������) א

™
—

Bir mirasýn paylaþýlmasýndan önce
vefat eden mirasçýnýn payýnýn
kendi vârislerine intikalinin hesaplanmasý
anlamýnda fýkýh terimi.

˜

™

Sözlükte “nakletmek, deðiþtirmek, gidermek” anlamýndaki nesh kökünden türeyen münâseha kelimesi Ýslâm miras hukukunda mirasýn paylaþýlmasýndan önce
mirasçýlardan bir veya birkaçýnýn vefatý halinde onlara düþen paylarýn kendi vârislerine intikalinin hesaplanmasýný ifade eder.
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Genellikle her münâseha meselesi içinde
birkaç mesele birleþmiþ olarak bulunur.
Münâseha iþlemi yapýlýrken, ölen mirasçýlara vefat tarihi sýralamasýna göre önce kendi hisselerine düþen paylarý ayrýlýr. Münâsehayý teþkil eden her bir mesele ayrý ayrý
çözüldükten sonra meselelerin birbirine
karþý oranlarýnýn deðiþmemesi için denkleþtirme iþlemleri yapýlýr. Neticede bulunan
tek payda üzerinden vârisler hisselerini
alýr. Sürekli biçimde meydana gelen bu deðiþme sebebiyle iþleme münâseha adý verilmiþtir.
Münâseha iþleminde bazan sonradan
ölen mirasçýnýn mirasçýlarý ilk ölenin mirasçýlarý ile ayný kiþiler olabilir ve alacaklarý
pay oranlarý da önceki meselenin oraný ile
ayný olabilir. Bu durumda meseleyi iki kademeli olarak çözmeye gerek kalmaz ve
tek iþlemle problem çözülür. Meselâ vefat eden bir kiþinin mirasçý olarak iki oðlu ile iki kýzýnýn kalmasý ve tereke paylaþtýrýlmadan önce kýzlardan biri vefat edip
kardeþlerinden baþka kimseyi mirasçý býrakmamasý durumunda ölen babanýn ve
kýz kardeþin mirasçýlarý ayný þahýslar ve pay
oranlarý da her iki meselede ayný olduðundan problem tek bir iþlemle çözülür. Ölen
babanýn mirasý beþ pay itibar edilerek
bundan ikisini bir oðul, ikisini diðer oðul,
birini de kýz alýr.
Eðer ikinci ölenin mirasçýlarý birinci ölenin de mirasçýlarý olduðu halde ikinci meselede pay oranlarý deðiþiyorsa veya ikinci
ölenin mirasçýlarý arasýna ilk ölenin mirasçýlarýna ilâve olarak baþka mirasçýlar da
katýlmýþsa ya da ikinci meselede mirasçýlarýn tamamý farklý kimselerse ölenlerin
her birinin meseleleri ayrý ayrý kurulur. Bu
durumda daha sonra ölen mirasçýnýn önceki meseledeki payý ile kendi mirasçýlarýnýn toplam paylarý denk gelirse iþlem bitmiþ olur, farklýlýk olmasý halinde paylar
eþitlenir.
Ýlk ölen kiþinin mallarý taksim edilmeden
mirasçýlardan ölenlerin birden fazla olmasý durumunda münâseha iþlemi üç veya
daha çok meselenin birleþtirilmesiyle halledilir. Önce ilk ölene ait mesele, ardýndan
vefat tarihleri sýrasýna göre ölen mirasçýlara ait meseleler çözülür. Her mesele ayrý
ayrý halledildikten sonra bir üstteki mesele ile birleþtirilir. Münâsehada mirasçýlar
arasýnda ikiden fazla ölen varsa ölen her
bir mirasçý için vefat tarihi sýrasýna göre
ayrý bir mesele kurulur ve her mesele yapýlacak denkleþtirme sebebiyle üst taraftaki meselelerle bütünleþtirilir.
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Münâseha iþleminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ölen mirasçýnýn
hissesini kendi mirasçýlarýna taksim etmeye baþlamadan önce kendisi gibi ilk ölen
kiþinin mirasçýlarýndan olup da kendisinden önce ölen birine ayrýca mirasçý olup
olmadýðýný kontrol etmektir. Eðer kendisinden önce ölen mirasçýlara mirasçý olmuþsa onlardan payýna düþeni de ilk payýna eklemek gerekir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Cürcânî, Þer¼u’l-Ferâßi²i’s-Sirâciyye, Ýstanbul
1322, s. 97-103; Mahmud Esad Seydiþehrî, Ferâidü’l-ferâiz, Ýstanbul 1301, s. 285-294; Bilmen,
Kamus 2, V, 381-385; Ali Himmet Berki, Ýslâm Hukukunda Ferâiz ve Ýntikal (nþr. Ýrfan Yücel), Ankara 1985, s. 133-139; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fýšhü’l-Ýslâmî ve edilletüh, Dýmaþk 1405/1985,
VIII, 433-439; Hayreddin Karaman, Mukayeseli Ýslâm Hukuku, Ýstanbul 1986, I, 430-434; Hamza
Aktan, Mukayeseli Ýslâm Miras Hukuku, Ýstanbul
1991, s. 180-191; “Münâsepa”, Mv.F, XXXIX,
63-68.

ÿDavut Yaylalý

–

˜

MÜNÂVELE
( ��������) א
Hadis alma yollarýndan biri.

—

™

Sözlükte “vermek” anlamýna gelen münâvele kelimesi, hadis terimi olarak “hocanýn kendi rivayetlerini içeren nüshayý rivayet etmesi için öðrencisine vermesi veya o nüshanýn kendine ait olduðunu onaylamasý” demektir. Münâvelenin icâzetli ve
icâzetsiz olmak üzere iki türü vardýr. Ýcâzetli münâvele baþlýca þu þekillerde olur:
a) Hoca, rivayet hakkýna sahip olduðu hadisleri içeren bir nüshanýn aslýný veya asýl
nüsha ile karþýlaþtýrýlmýþ bir kopyasýný öðrencisinde kalmak veya yazýp iade etmek
üzere verirken, “Bunlar benim falan kiþi ya
da kiþilerden olan rivayetlerimdir, onlarý
rivayet et” veya, “Bunlarý benden rivayet
etmene icâzet verdim” gibi bir ifade kullanýr. Hatîb el-Baðdâdî bunu icâzet türlerinin en üstünü kabul eder ve birçok muhaddisin böyle bir icâzeti semâ mertebesinde gördüðünü söyler (el-Kifâye, s. 466).
b) Öðrenci, hocasýnýn rivayet hakkýna sahip olduðu hadisleri ihtiva eden asýl nüshasýný veya onunla karþýlaþtýrýlmýþ kopyasýný hocaya teslim eder. Hoca bunu dikkatli bir þekilde inceler ve yukarýda geçtiði
þekilde öðrencisinin onlarý rivayetine izin
verir. Bazý muhaddisler bu yönteme “arz”
adýný vermiþlerdir. Ýbnü’s-Salâh, “arzu’lmünâvele” dediði bu yöntemin hocaya rivayetlerini okuyarak kontrol ettirmek þek572

lindeki “arzu’l-kýr
gerektiðini söyler
ðu arzu’l-münâve
kabul etmiþtir (Hâ
257). Hâkim en-N
bu yöntemin kötü
es-Sevrî, Evzâî, Ab
Hanîfe, Ýmam Þâ
med b. Hanbel,
b. Yahyâ ve Ýmam
aþaðý mertebede
de onlara katýldýð
cisine istinsah et
onun rivayet etm
ber öðrencisinde
daha sonraki bir
disine verdiði nüs
kopyasýný güveni
se ondan rivayett
kat bu kopya hoc
madýðý için bu yö
lerden aþaðý mer
hocaya bir nüsha
rin hocanýn rivaye
bu nüshayý kendis
mesini ve rivayeti
temesidir. Hoca d
rivayetine izin ve
Ýbnü’s-Salâh bu y
söylerler.

Ýcâzetsiz münâ

de) hocanýn talebe

rip, “Bunlar benim
si, ancak bunun
vermediðini söyle
zî ve Hatîb el-Ba
ðunu belirtmekte
canýn bunlarý riva
bile öðrencinin riv
mektedir (el-Mu¼
nü’s-Salâh icâzet
renleri ve görme
(Mušaddime, s. 8
miyle alýnan rivay
lafýzlarýn kullanýla
li münâveleyi sem
edenler onun sem
senâ, ahberenâ,
rivayet edilebilec
Mâlik ve Ýbn Þihâb
Ýbnü’s-Salâh, âlim
gibi kendisinin de
mâa yakýn bir der
rivayetin münâve
teren lafýzlar kull
lirtmektedir. Mün
lara yer veren ha
konuda standart
mýþ, bir rivayetin

