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MÜNÂSEHA

Münâseha iþleminde dikkat edilmesi ge-
reken hususlardan biri de ölen mirasçýnýn
hissesini kendi mirasçýlarýna taksim etme-
ye baþlamadan önce kendisi gibi ilk ölen
kiþinin mirasçýlarýndan olup da kendisin-
den önce ölen birine ayrýca mirasçý olup
olmadýðýný kontrol etmektir. Eðer kendi-
sinden önce ölen mirasçýlara mirasçý ol-
muþsa onlardan payýna düþeni de ilk pa-
yýna eklemek gerekir.
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Hadis alma yollarýndan biri.
˜ ™

Sözlükte “vermek” anlamýna gelen mü-
nâvele kelimesi, hadis terimi olarak “ho-
canýn kendi rivayetlerini içeren nüshayý ri-
vayet etmesi için öðrencisine vermesi ve-
ya o nüshanýn kendine ait olduðunu onay-
lamasý” demektir. Münâvelenin icâzetli ve
icâzetsiz olmak üzere iki türü vardýr. Ýcâ-
zetli münâvele baþlýca þu þekillerde olur:
a) Hoca, rivayet hakkýna sahip olduðu ha-
disleri içeren bir nüshanýn aslýný veya asýl
nüsha ile karþýlaþtýrýlmýþ bir kopyasýný öð-
rencisinde 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 kul-
lanýr. Hatîb el-Baðdâdî bunu icâzet türle-
rinin en üstünü kabul eder ve birçok mu-
haddisin böyle bir icâzeti semâ mertebe-
sinde gördüðünü söyler (el-Kifâye, s. 466).
b) Öðrenci, hocasýnýn rivayet hakkýna sa-
hip olduðu hadisleri ihtiva eden asýl nüs-
hasýný veya onunla karþýlaþtýrýlmýþ kopya-
sýný hocaya teslim eder. Hoca bunu dik-
katli bir þekilde inceler ve yukarýda geçtiði
þekilde öðrencisinin onlarý rivayetine izin
verir. Bazý muhaddisler bu yönteme “arz”
adýný vermiþlerdir. Ýbnü’s-Salâh, “arzu’l-
münâvele” dediði bu yöntemin hocaya ri-
vayetlerini okuyarak kontrol ettirmek þek-

lindeki “arzu’l-kýrâe” ile karýþtýrýlmamasý
gerektiðini söyler. Ýlk usul âlimlerinin ço-
ðu arzu’l-münâveleyi semâ mertebesinde
kabul etmiþtir (Hâkim en-Nîsâbûrî, s. 256-
257). Hâkim en-Nîsâbûrî kendi devrinde
bu yöntemin kötüye kullanýldýðýný, Süfyân
es-Sevrî, Evzâî, Abdullah b. Mübârek, Ebû
Hanîfe, Ýmam Þâfiî, Büveytî, Müzenî, Ah-
med b. Hanbel, Ýshak b. Râhûye, Yahyâ
b. Yahyâ ve Ýmam Mâlik’in arzý semâdan
aþaðý mertebede gördüklerini, kendisinin
de onlara katýldýðýný söyler. c) Hoca öðren-
cisine istinsah etmesi için verdiði kitabý
onun rivayet etmesine izin vermekle bera-
ber öðrencisinden geri alýr. Eðer öðrenci,
daha sonraki bir zamanda hocasýnýn ken-
disine verdiði nüsha ile karþýlaþtýrýlmýþ bir
kopyasýný güvenilir bir þekilde elde eder-
se ondan rivayette bulunmasý câizdir. Fa-
kat bu kopya hocanýn nüshasýnýn ayný ol-
madýðý için bu yöntem de anýlan yöntem-
lerden aþaðý mertebededir. d) Öðrencinin
hocaya bir nüsha vererek ondaki hadisle-
rin hocanýn rivayeti olduðunu söylemesi ve
bu nüshayý kendisine münâvele yoluyla ver-
mesini ve rivayetine müsaade etmesini is-
temesidir. Hoca da nüshayý incelemeden
rivayetine izin verir. Hatîb el-Baðdâdî ve
Ýbnü’s-Salâh bu yöntemin câiz olmadýðýný
söylerler.

Ýcâzetsiz münâvele (münâvele mücerre-
de) hocanýn talebeye sadece bir nüsha ve-
rip, “Bunlar benim rivayetlerimdir” deme-
si, ancak bunun rivayetine icâzet verip
vermediðini söylememesidir. Râmhürmü-
zî ve Hatîb el-Baðdâdî bunun câiz oldu-
ðunu belirtmekte, hatta Râmhürmüzî, ho-
canýn bunlarý rivayet etmemesini söylese
bile öðrencinin rivayet edebileceðini belirt-
mektedir (el-Mu¼addi¦ü’l-fâ½ýl, s. 451). Ýb-
nü’s-Salâh icâzetsiz münâveleyi câiz gö-
renleri ve görmeyenleri zikretmektedir
(Mušaddime, s. 84-85). Münâvele yönte-
miyle alýnan rivayetleri naklederken hangi
lafýzlarýn kullanýlacaðý tartýþýlmýþtýr. Ýcâzet-
li münâveleyi semâ mertebesinde kabul
edenler onun semâda olduðu gibi “hadde-
senâ, ahberenâ, enbeenâ” gibi tabirlerle
rivayet edilebileceðini ileri sürer. Ýmam
Mâlik ve Ýbn Þihâb ez-Zührî bunlardandýr.
Ýbnü’s-Salâh, âlimlerin büyük çoðunluðu
gibi kendisinin de icâzetsiz münâveleyi se-
mâa yakýn bir derecede görmediðini ve bir
rivayetin münâvele yoluyla alýndýðýný gös-
teren lafýzlar kullanýlmasý gerektiðini be-
lirtmektedir. Münâvele için özel bazý lafýz-
lara yer veren hadisçiler olmuþsa da bu
konuda standart bir kullaným saðlanama-
mýþ, bir rivayetin münâvele yoluyla alýndý-

ðýný açýkça gösteren ifadeler kullanýlma-
sýnýn daha doðru olacaðý kabul edilmiþtir.
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Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf
b. Tâcil‘ârifîn b. Nûriddîn Alî

el-Münâvî el-Haddâdî
(ö. 1031/1622)

Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
˜ ™

952’de (1545) Kahire’de doðdu. Büyük
dedesi Þehâbeddin Ahmed, VII. (XIII.) yüz-
yýlda Tunus’taki Haddâde köyünden Mýsýr’-
daki Münyetü Benî Hasîb’e gelip yerleþti-
ði için Haddâdî ve Münâvî (Münevî), ayrýca
Kahirî ve Þâfiî nisbeleriyle anýlmýþtýr. Ba-
basý, dedesi ve büyük dedeleri de tanýn-
mýþ âlimlerden olan Münâvî küçük yaþta
Kur’ân-ý Kerîm’i ve hadis, fýkýh, nahiv gi-
bi ilimlere dair bazý metinleri ezberledi.
Baþta Arap diline dair ilimleri okuduðu ba-
basý ve en çok faydalandýðý hocasý Þem-
seddin er-Remlî olmak üzere Muhammed
b. Sâlim et-Tablâvî, Muhammed b. Ali el-
Bekrî ve Nûreddin Ýbn Ganim gibi âlim-
lerden tefsir, hadis, fýkýh ve tasavvuf oku-
du. Kendisinden oðullarý Tâceddin Muham-
med ve Zeynelâbidîn ile Süleyman el-Bâ-
bilî, Ahmed b. Muhammed el-Makkarî ve
Üchûrî faydalandý. Müctehid hâfýzlarýn so-
nuncusu kabul edilen Münâvî hadiste ve
“zamanýn Þâfiîsi” diye anýlacak kadar fýkýh-
ta söz sahibi olduðundan mezhebinin ter-
cihlerine aykýrý da olsa daha sahih gördü-
ðü hadisleri belirtmekten geri kalmadý. Ta-
savvuf terbiyesini Abdülvehhâb b. Ahmed
eþ-Þa‘rânî’den aldý ve Halvetiyye, Bayra-
miyye, Þâzeliyye, Nakþibendiyye tarikatla-
rýna intisap etti. Þâfiî nâibliðiyle görevlen-
dirilen Münâvî bu görevi býrakarak evine
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kapandý ve telifle meþgul oldu. Uzun süre
kaldýðý uzletten çýktýktan sonra Sâlihiyye
Medresesi’nde hocalýk yapmaya baþladý.
Münâvî 23 Safer 1031’de (7 Ocak 1622)
Kahire’de vefat etti ve bugün Zâviyetü’l-
Münâvî diye bilinen yere defnedildi. Ba-
basý ve iki oðlu da orada medfundur. Düþ-
manlarýndan birinin Münâvî’yi zehirledi-
ði, tedavi maksadýyla aldýðý ilâçlar dolayý-
sýyla çok zayýfladýðý ve sonunda öldüðü zik-
redilmektedir (Muhibbî, II, 413). Oðullarýn-
dan Zeynelâbidîn fýkýh, ferâiz ve hesap ala-
nýnda iyi yetiþmiþ bir âlim, Halvetiyye ta-
rikatýna mensup bir zâhid olup Münâvî’-
nin saðlýðýnda vefat etmiþtir (ö. 1026/
1617). Babasýnýn hayatýna dair Ý£lâmü’l-
¼âŠýr ve’l-bâdî bi-tercemeti £Abdirraßûf
el-Münâvî el-¥addâdî adlý bir eser ka-
leme alan (Ârif Hikmet Ktp., nr. 3758) di-
ðer oðlu Tâceddin Muhammed de Ýbnü’l-
Fârýz’ýn et-Tâßiyyetü’l-kübrâ adlý kaside-
sini þerhetmiþ, babasý hayatýnýn son yýlla-
rýnda rahatsýzlandýðýnda eserlerinin teli-
fine yardým etmiþtir.

Eserleri. A) Hadis. 1. Fey²ü’l-šadîr þer-
¼u’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Süyûtî’ye ait eserin
þerhleri arasýnda en çok kabul görenidir.
Münâvî hadisleri geniþçe þerhetmiþ, bazý
yerlerde hadislerin râvileri hakkýnda bilgi
vermiþ, ancak çok defa hadisin sýhhatine
dair görüþ belirtmemiþtir. Eser Alkamî’-
nin el-Kevkebü’l-münîr fî þer¼i’l-Câ-
mi£i’½-½a³¢r’i ile (Kahire 1329), ayrýca say-
falarýn üst tarafýnda el-Câmi£u’½-½a³¢r’in
metniyle birlikte altý cilt (Kahire 1356, 1357;
Beyrut 1391/1972) ve Hamdî ed-Demirtaþ
Muhammed tarafýndan on üç cilt (Mek-
ke-Riyad 1418/1998) halinde yayýmlanmýþ-
týr. Ýbnü’s-Sýddîk Ebü’l-Feyz, bu kitaba el-
Müdâvî li-£ileli’l-Münâvî adýyla dört bü-
yük cilt hacminde bir hâþiye yazarak Mü-
nâvî’nin hadisleri deðerlendirirken yaptý-
ðý hatalarý göstermiþtir (£Alî b. Ebî ªâlib,
neþredenin giriþi, s. 17). 2. et-Teysîr bi-
þer¼i’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Fazla geniþ buldu-
ðu Fey²ü’l-šadîr’i bu çalýþmasýnda üçte
bir nisbetinde ihtisar eden Münâvî bu de-
fa hadislerin sýhhat derecesini titizlikle be-
lirtmiþtir. Eser iki cilt olarak yayýmlanmýþ-
týr (Hindistan 1286 [taþ baskýsý]; ^ Dý-
maþk, ts. [el-Mektebü’l-Ýslâmî]; Bulak 1286;
Kahire 1980; Riyad 1408/1988). Mustafa
Muhammed Amâre kitabý MuÅta½aru
Þer¼i’l-Câmi£i’½-½a³¢r adýyla ihtisar et-
miþtir (I-II, Kahire 1373). 3. el-Câmi£u’l-
ezher min ¼adî¦i’n-nebiyyi’l-enver.
Müellif bu eserinde 30.000 hadisi derle-
miþ, bunlardan Süyûtî’nin el-Câmi£u’l-ke-
bîr’inde bulunmayanlarý göstermiþ ve ha-
dislerin sýhhat derecesini belirtmiþtir (I-III,

Kahire 1400/1980). Abbas Ahmed Sakr ve
Ahmed Abdülcevâd, el-E¼âdî¦ü’l-mev-
²û£a mine’l-Câmi£i’l-kebîr ve’l-Câmi£i’l-
ezher adlý çalýþmalarýnda bu eserde 487
mevzû rivayet tesbit etmiþlerdir (Beyrut
1409/1988, 1414/1994). Münâvî, el-Câ-
mi£u’½-½a³¢r’in zeyli üzerine Miftâ¼u’s-
sa£âde bi-þer¼i’z-ziyâde adýyla yarým kal-
mýþ bir þerh daha yazmýþtýr. 4. Künûzü’l-
¼ašåßiš min ¼adî¦i Åayri’l-Åalâßiš. 1026
(1617) yýlýnda tamamladýðý bu eserinde
müellif kýrk dört hadis kitabýndan seçtiði
kýsa metinli, bir kýsmý zayýf ve mevzû (Ab-
dülhay el-Kettânî, II, 561) 10.349 hadisi
sahâbî râvisini de zikretmeden alfabetik
olarak sýralamýþ ve bunlarýn hangi hadis
kitaplarýnda yer aldýðýný rumuzlarla gös-
termiþtir (Ýstanbul 1285; Bulak 1286; Ka-
hire 1305, 1321, 1323, 1330 [el-Câmi£u’½-
½a³¢r’in kenarýnda]; nþr. Mahmûd Muham-
med ez-Zenârî [?], Beyrut-Kahire 1405/
1985; nþr. Ebû Abdurrahman Salâh b. Mu-
hammed b. Uveyza, I-II, Beyrut 1417/1996).
Abdülganî en-Nablusî, Kenzü’l-¼ašši’l-
mübîn fî e¼âdî¦i seyyidi’l-mürselîn adlý
çalýþmasýnda eserdeki 3800 hadisi bir ara-
ya getirmiþtir (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 417, Lâleli, nr. 629, Pertev Pa-
þa, nr. 298). 5. el-Fet¼u’s-semâvî bi(fî)-
taÅrîci e¼âdî¦i Tefsîri’l-ÆåŠý’l-Bey²âvî.
Münâvî bu eserinde tefsirde geçen, mü-
kerrerleriyle birlikte 1051 merfû, mevkuf
ve maktû rivayeti deðerlendirmiþ, bunlarý
tahric ederken Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ý
üzerine Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî ve Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin yaptýðý tahriclerden,
Tîbî ve Ýbnü’l-Irâký’nin ayný esere dair hâ-
þiyelerinden ve Süyûtî’nin Beyzâvî tefsiri-
ne yazdýðý hâþiyeden büyük ölçüde fay-
dalanmýþtýr. Ahmed Müctebâ b. Nezîr es-
Selefî’nin eser hakkýnda yaptýðý yüksek li-
sans çalýþmasý yayýmlanmýþtýr (I-III, Riyad
1409). 6. el-Ýt¼âfâtü’s-seniyye bi’l-e¼â-
dî¦i’l-šudsiyye (Haydarâbâd 1323; nþr.
Muhammed Münîr ed-Dýmaþký, Kahire
1354/1935, nâþirin eser üzerindeki en-Nefe-
¼âtü’s-selefiyye adlý þerhiyle birlikte, 1380/
1961, 1393; Dýmaþk-Beyrut 1403/1983; nþr.
Muhammed Afîf Za’bî [?] Cidde 1403/1983,
1407/1987). Hasan Hüsnü Erdem, Ýlâhî
Hadisler adlý kitabýnda (Ankara 1952) bu
eseri esas almýþtýr. 7. el-Me¹âlibü’l-£aliy-
ye fi’l-ed£iyeti’z-zehiyyeti’l-muÅteteme
bi’l-e¼âdî¦i’l-šudsiyye (Haydarâbâd
1323). 8. Ým£ânü (Ýs£âfü)’¹-¹ullâb bi-þer-
¼i tertîbi’þ-Þihâb. Kudâî’nin Þihâbü’l-aÅ-
bâr’ýnýn þerhedildiði bu çalýþmanýn bir nüs-
hasý Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde (nr. 361/
13/232), diðer bir nüshasý da Dârü’l-kü-
tübi’l-Mýsriyye’de (Brockelmann, GAL

Suppl., II, 417) bulunmaktadýr. Münâvî’nin
Ref£u’n-nišåb £an Kitâbi’þ-Þihâb li’l-
ÆuŠâ£î adlý bir çalýþmasý daha vardýr (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 225;
Lâleli, nr. 453). 9. (el-Mecmû£u)’l-Fâßiš
min (fî) ¼adî¦i Åâtimeti rusüli’l-Åalâßiš.
Bu eserde de kýsa hadisler derlenmiþ ve
sýhhat dereceleri gösterilmiþtir. Escurial
Library’den (Madrid) alýnmýþ bir mikrofil-
mi de el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de (Medine)
kayýtlýdýr (nr. 743). 10. TaÅrîcü’l-e¼âdî-
¦i’l-erba£în (Riyad Câmiatü’l-Ýmâm Mu-
hammed b. Suûd el-Ýslâmiyye, nr. 2119,
mikrofilm). Münâvî’nin, Nevevî’nin kýrk ha-
disi üzerine yapýlan en güzel þerhlerden
biri olduðu söylenen (Abdülhay el-Kettâ-
nî, II, 562) Þer¼u’l-Erba£îni’n-Neveviy-
ye’si ile Þer¼u’l-e¼âdî¦i’n-nebeviyye’si
de (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 492) bu-
rada anýlmalýdýr. 11. el-Yevâš¢t ve’d-dü-
rer þer¼u Þer¼i NuÅbeti’l-fiker. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî’nin Nüzhetü’n-na¾ar fî
tav²î¼i NuÅbeti’l-fiker’inin hâþiyesidir.
Eser üzerinde Hasan Muhammed Abacý
doktora çalýþmasý yapmýþ (1417/1997, Câ-
miatü’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’l-ulûmi’l-Ýslâ-
miyye [Sudan]), eseri ayrýca Ebû Abdullah
Rebî‘ b. Muhammed es-Suûdî (I-II, Riyad
1411/1991, 1413/1993) ve Murtazâ ez-Zeyn
Ahmed (I-II, Riyad 1420/1999) yayýmlamýþ-
týr. Münâvî’nin NuÅbetü’l-fiker üzerinde
Netîcetü’l-fiker adlý bir þerhi daha bulun-
maktadýr. 12. Bu³yetü’¹-¹âlibîn li-ma£ri-
feti ý½¹ýlâ¼i’l-mu¼addi¦în (Zehrü’n-na-
Šîr fi’½¹ýlâ¼i’l-mu¼addi¦în) (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 257/6, vr. 157-187).
13. el-Ed£iyetü’l-mebrûre (meß¦ûre) bi’l-
e¼âdîsi’l-meß¦ûre (Süleymaniye Ktp., Re-
þid Efendi, nr. 1451). 14. Ýsfârü’l-bedr £an
(fa²îleti) leyleti’l-šadr (Beyazýt Devlet Ktp.,
nr. 239). 15. (Þer¼u) Fe²âßilü leyleti’n-
ný½f min þa£bân (Süleymaniye Ktp., De-
nizli, nr. 177; ÝÜ Ktp., AY, nr. 6403; Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 4958). Münâvî, Ebü’l-
Hasan el-Bekrî es-Sýddîký’nin þâban ayýnýn
on beþinci gecesinin faziletine dair Nüb-
×e adlý eserini de þerhetmiþtir (Ârif Hik-
met Ktp., nr. 2016; Medine el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye, nr. 1059, Hizânetü Rabat’tan fo-
tokopi). 16. Mesânîdü’½-½a¼âbe. Bir nüs-
hasý Ýbrâhim Bessâm’ýn özel kütüphane-
sindedir (Fet¼u’s-semâvî, neþredenin gi-
riþi, I, 46). 17. el-E¼âdî¦ü’l-müntešåt mi-
ne’l-Mîzân ve’l-Lisân. Eserde Zehebî’-
nin Mîzânü’l-i£tidâl’i ile Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin Lisânü’l-Mîzân’ýndan derlenen
rivayetler alfabetik olarak sýralanmýþ, mev-
zû, zayýf ve metrûk olanlarý belirtilmiþtir.
el-Müntešå min Lisâni’l-Mîzân da muh-
temelen ayný eserdir.
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kapandý ve telifle meþgul oldu. Uzun süre
kaldýðý uzletten çýktýktan sonra Sâlihiyye
Medresesi’nde hocalýk yapmaya baþladý.
Münâvî 23 Safer 1031’de (7 Ocak 1622)
Kahire’de vefat etti ve bugün Zâviyetü’l-
Münâvî diye bilinen yere defnedildi. Ba-
basý ve iki oðlu da orada medfundur. Düþ-
manlarýndan birinin Münâvî’yi zehirledi-
ði, tedavi maksadýyla aldýðý ilâçlar dolayý-
sýyla çok zayýfladýðý ve sonunda öldüðü zik-
redilmektedir (Muhibbî, II, 413). Oðullarýn-
dan Zeynelâbidîn fýkýh, ferâiz ve hesap ala-
nýnda iyi yetiþmiþ bir âlim, Halvetiyye ta-
rikatýna mensup bir zâhid olup Münâvî’-
nin saðlýðýnda vefat etmiþtir (ö. 1026/
1617). Babasýnýn hayatýna dair Ý£lâmü’l-
¼âŠýr ve’l-bâdî bi-tercemeti £Abdirraßûf
el-Münâvî el-¥addâdî adlý bir eser ka-
leme alan (Ârif Hikmet Ktp., nr. 3758) di-
ðer oðlu Tâceddin Muhammed de Ýbnü’l-
Fârýz’ýn et-Tâßiyyetü’l-kübrâ adlý kaside-
sini þerhetmiþ, babasý hayatýnýn son yýlla-
rýnda rahatsýzlandýðýnda eserlerinin teli-
fine yardým etmiþtir.

Eserleri. A) Hadis. 1. Fey²ü’l-šadîr þer-
¼u’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Süyûtî’ye ait eserin
þerhleri arasýnda en çok kabul görenidir.
Münâvî hadisleri geniþçe þerhetmiþ, bazý
yerlerde hadislerin râvileri hakkýnda bilgi
vermiþ, ancak çok defa hadisin sýhhatine
dair görüþ belirtmemiþtir. Eser Alkamî’-
nin el-Kevkebü’l-münîr fî þer¼i’l-Câ-
mi£i’½-½a³¢r’i ile (Kahire 1329), ayrýca say-
falarýn üst tarafýnda el-Câmi£u’½-½a³¢r’in
metniyle birlikte altý cilt (Kahire 1356, 1357;
Beyrut 1391/1972) ve Hamdî ed-Demirtaþ
Muhammed tarafýndan on üç cilt (Mek-
ke-Riyad 1418/1998) halinde yayýmlanmýþ-
týr. Ýbnü’s-Sýddîk Ebü’l-Feyz, bu kitaba el-
Müdâvî li-£ileli’l-Münâvî adýyla dört bü-
yük cilt hacminde bir hâþiye yazarak Mü-
nâvî’nin hadisleri deðerlendirirken yaptý-
ðý hatalarý göstermiþtir (£Alî b. Ebî ªâlib,
neþredenin giriþi, s. 17). 2. et-Teysîr bi-
þer¼i’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Fazla geniþ buldu-
ðu Fey²ü’l-šadîr’i bu çalýþmasýnda üçte
bir nisbetinde ihtisar eden Münâvî bu de-
fa hadislerin sýhhat derecesini titizlikle be-
lirtmiþtir. Eser iki cilt olarak yayýmlanmýþ-
týr (Hindistan 1286 [taþ baskýsý]; ^ Dý-
maþk, ts. [el-Mektebü’l-Ýslâmî]; Bulak 1286;
Kahire 1980; Riyad 1408/1988). Mustafa
Muhammed Amâre kitabý MuÅta½aru
Þer¼i’l-Câmi£i’½-½a³¢r adýyla ihtisar et-
miþtir (I-II, Kahire 1373). 3. el-Câmi£u’l-
ezher min ¼adî¦i’n-nebiyyi’l-enver.
Müellif bu eserinde 30.000 hadisi derle-
miþ, bunlardan Süyûtî’nin el-Câmi£u’l-ke-
bîr’inde bulunmayanlarý göstermiþ ve ha-
dislerin sýhhat derecesini belirtmiþtir (I-III,

Kahire 1400/1980). Abbas Ahmed Sakr ve
Ahmed Abdülcevâd, el-E¼âdî¦ü’l-mev-
²û£a mine’l-Câmi£i’l-kebîr ve’l-Câmi£i’l-
ezher adlý çalýþmalarýnda bu eserde 487
mevzû rivayet tesbit etmiþlerdir (Beyrut
1409/1988, 1414/1994). Münâvî, el-Câ-
mi£u’½-½a³¢r’in zeyli üzerine Miftâ¼u’s-
sa£âde bi-þer¼i’z-ziyâde adýyla yarým kal-
mýþ bir þerh daha yazmýþtýr. 4. Künûzü’l-
¼ašåßiš min ¼adî¦i Åayri’l-Åalâßiš. 1026
(1617) yýlýnda tamamladýðý bu eserinde
müellif kýrk dört hadis kitabýndan seçtiði
kýsa metinli, bir kýsmý zayýf ve mevzû (Ab-
dülhay el-Kettânî, II, 561) 10.349 hadisi
sahâbî râvisini de zikretmeden alfabetik
olarak sýralamýþ ve bunlarýn hangi hadis
kitaplarýnda yer aldýðýný rumuzlarla gös-
termiþtir (Ýstanbul 1285; Bulak 1286; Ka-
hire 1305, 1321, 1323, 1330 [el-Câmi£u’½-
½a³¢r’in kenarýnda]; nþr. Mahmûd Muham-
med ez-Zenârî [?], Beyrut-Kahire 1405/
1985; nþr. Ebû Abdurrahman Salâh b. Mu-
hammed b. Uveyza, I-II, Beyrut 1417/1996).
Abdülganî en-Nablusî, Kenzü’l-¼ašši’l-
mübîn fî e¼âdî¦i seyyidi’l-mürselîn adlý
çalýþmasýnda eserdeki 3800 hadisi bir ara-
ya getirmiþtir (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 417, Lâleli, nr. 629, Pertev Pa-
þa, nr. 298). 5. el-Fet¼u’s-semâvî bi(fî)-
taÅrîci e¼âdî¦i Tefsîri’l-ÆåŠý’l-Bey²âvî.
Münâvî bu eserinde tefsirde geçen, mü-
kerrerleriyle birlikte 1051 merfû, mevkuf
ve maktû rivayeti deðerlendirmiþ, bunlarý
tahric ederken Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ý
üzerine Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî ve Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin yaptýðý tahriclerden,
Tîbî ve Ýbnü’l-Irâký’nin ayný esere dair hâ-
þiyelerinden ve Süyûtî’nin Beyzâvî tefsiri-
ne yazdýðý hâþiyeden büyük ölçüde fay-
dalanmýþtýr. Ahmed Müctebâ b. Nezîr es-
Selefî’nin eser hakkýnda yaptýðý yüksek li-
sans çalýþmasý yayýmlanmýþtýr (I-III, Riyad
1409). 6. el-Ýt¼âfâtü’s-seniyye bi’l-e¼â-
dî¦i’l-šudsiyye (Haydarâbâd 1323; nþr.
Muhammed Münîr ed-Dýmaþký, Kahire
1354/1935, nâþirin eser üzerindeki en-Nefe-
¼âtü’s-selefiyye adlý þerhiyle birlikte, 1380/
1961, 1393; Dýmaþk-Beyrut 1403/1983; nþr.
Muhammed Afîf Za’bî [?] Cidde 1403/1983,
1407/1987). Hasan Hüsnü Erdem, Ýlâhî
Hadisler adlý kitabýnda (Ankara 1952) bu
eseri esas almýþtýr. 7. el-Me¹âlibü’l-£aliy-
ye fi’l-ed£iyeti’z-zehiyyeti’l-muÅteteme
bi’l-e¼âdî¦i’l-šudsiyye (Haydarâbâd
1323). 8. Ým£ânü (Ýs£âfü)’¹-¹ullâb bi-þer-
¼i tertîbi’þ-Þihâb. Kudâî’nin Þihâbü’l-aÅ-
bâr’ýnýn þerhedildiði bu çalýþmanýn bir nüs-
hasý Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde (nr. 361/
13/232), diðer bir nüshasý da Dârü’l-kü-
tübi’l-Mýsriyye’de (Brockelmann, GAL

Suppl., II, 417) bulunmaktadýr. Münâvî’nin
Ref£u’n-nišåb £an Kitâbi’þ-Þihâb li’l-
ÆuŠâ£î adlý bir çalýþmasý daha vardýr (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 225;
Lâleli, nr. 453). 9. (el-Mecmû£u)’l-Fâßiš
min (fî) ¼adî¦i Åâtimeti rusüli’l-Åalâßiš.
Bu eserde de kýsa hadisler derlenmiþ ve
sýhhat dereceleri gösterilmiþtir. Escurial
Library’den (Madrid) alýnmýþ bir mikrofil-
mi de el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de (Medine)
kayýtlýdýr (nr. 743). 10. TaÅrîcü’l-e¼âdî-
¦i’l-erba£în (Riyad Câmiatü’l-Ýmâm Mu-
hammed b. Suûd el-Ýslâmiyye, nr. 2119,
mikrofilm). Münâvî’nin, Nevevî’nin kýrk ha-
disi üzerine yapýlan en güzel þerhlerden
biri olduðu söylenen (Abdülhay el-Kettâ-
nî, II, 562) Þer¼u’l-Erba£îni’n-Neveviy-
ye’si ile Þer¼u’l-e¼âdî¦i’n-nebeviyye’si
de (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 492) bu-
rada anýlmalýdýr. 11. el-Yevâš¢t ve’d-dü-
rer þer¼u Þer¼i NuÅbeti’l-fiker. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî’nin Nüzhetü’n-na¾ar fî
tav²î¼i NuÅbeti’l-fiker’inin hâþiyesidir.
Eser üzerinde Hasan Muhammed Abacý
doktora çalýþmasý yapmýþ (1417/1997, Câ-
miatü’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’l-ulûmi’l-Ýslâ-
miyye [Sudan]), eseri ayrýca Ebû Abdullah
Rebî‘ b. Muhammed es-Suûdî (I-II, Riyad
1411/1991, 1413/1993) ve Murtazâ ez-Zeyn
Ahmed (I-II, Riyad 1420/1999) yayýmlamýþ-
týr. Münâvî’nin NuÅbetü’l-fiker üzerinde
Netîcetü’l-fiker adlý bir þerhi daha bulun-
maktadýr. 12. Bu³yetü’¹-¹âlibîn li-ma£ri-
feti ý½¹ýlâ¼i’l-mu¼addi¦în (Zehrü’n-na-
Šîr fi’½¹ýlâ¼i’l-mu¼addi¦în) (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 257/6, vr. 157-187).
13. el-Ed£iyetü’l-mebrûre (meß¦ûre) bi’l-
e¼âdîsi’l-meß¦ûre (Süleymaniye Ktp., Re-
þid Efendi, nr. 1451). 14. Ýsfârü’l-bedr £an
(fa²îleti) leyleti’l-šadr (Beyazýt Devlet Ktp.,
nr. 239). 15. (Þer¼u) Fe²âßilü leyleti’n-
ný½f min þa£bân (Süleymaniye Ktp., De-
nizli, nr. 177; ÝÜ Ktp., AY, nr. 6403; Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 4958). Münâvî, Ebü’l-
Hasan el-Bekrî es-Sýddîký’nin þâban ayýnýn
on beþinci gecesinin faziletine dair Nüb-
×e adlý eserini de þerhetmiþtir (Ârif Hik-
met Ktp., nr. 2016; Medine el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye, nr. 1059, Hizânetü Rabat’tan fo-
tokopi). 16. Mesânîdü’½-½a¼âbe. Bir nüs-
hasý Ýbrâhim Bessâm’ýn özel kütüphane-
sindedir (Fet¼u’s-semâvî, neþredenin gi-
riþi, I, 46). 17. el-E¼âdî¦ü’l-müntešåt mi-
ne’l-Mîzân ve’l-Lisân. Eserde Zehebî’-
nin Mîzânü’l-i£tidâl’i ile Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin Lisânü’l-Mîzân’ýndan derlenen
rivayetler alfabetik olarak sýralanmýþ, mev-
zû, zayýf ve metrûk olanlarý belirtilmiþtir.
el-Müntešå min Lisâni’l-Mîzân da muh-
temelen ayný eserdir.
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B) Fýkýh. 1. Fet¼u’r-raßûfi’l-šådir li-£ab-
dihî hâ×e’l-£âcizi’l-šå½ir. Zekeriyyâ el-
Ensârî’nin Ýslâm muhâkeme hukukuna
dair £Ýmâdü’r-rý²âß bi-beyâni âdâbi’l-
ša²âß adlý eserinin þerhidir (nþr. Abdurrah-
man Abdullah Avaz Bekir, I-II, Cidde 1406/
1986). 2. Teysîrü’l-vuš†f £alâ ³avâmi²i
a¼kâmi’l-vuš†f. Vakýf konusunda geniþ
bir çalýþma olan eser üzerinde Ahmed Ab-
dülcebbâr eþ-Þa‘bî’nin yaptýðý doktora ça-
lýþmasý yayýmlanmýþtýr (I-II, Riyad 1418/
1998). 3. Ýt¼âfü’n-nâsik bi-a¼kâmi’l-me-
nâsik (Süleymaniye Ktp., Musallâ Medre-
sesi, nr. 1988). 4. Ý¼sânü’t-tašrîr bi-þer-
¼i’t-Ta¼rîr. Ýbnü’l-Hümâm’ýn eseri üzeri-
ne olduðu anlaþýlmaktadýr (Merkezü’l-Me-
lik Faysal li’l-buhûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiy-
ye, nr. 1046, Paris Bibliothèque Nationa-
le’den mikrofilm). Münâvî ayrýca Müzenî’-
nin el-MuÅta½ar’ýný þerhetmeye baþlamýþ,
ancak çalýþmasýný tamamlayamamýþtýr. 5.
en-Nuš†d ve’l-mekâyîl ve’l-mevâzîn
(nþr. Recâ Mahmûd es-Sâmerrâî, Baðdad
1981). 6. el-Cevâhirü’l-muŠýyye fî be-
yâni’l-âdâbi’s-sul¹âniyye (Ârif Hikmet
Ktp., nr. 3826/80/900). 7. øåyetü’l-irþâd
ilâ ma£rifeti a¼kâmi’l-¼ayevân ve’n-
nebât ve’l-cemâd (Ârif Hikmet Ktp., nr.
2908/25/610).

C) Kelâm. 1. Þer¼ £alâ ša½îdeti Bedßi’l-
emâlî. Ali b. Osman el-Ûþî’nin el-Emâlî’-
sinin þerhi olup nüshalarý Ârif Hikmet
Kütüphanesi (nr. 734/195/240) ve Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye’de (Brockelmann, GAL
Suppl., II, 417) bulunmaktadýr. 2. Þer¼u’l-
Mevâšýf (Merkezü’l-Melik Faysal li’l-bü-
hûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, nr. 2364, Ârif
Hikmet Kütüphanesi’nden mikrofilm). 3.
Þer¼u esmâßillâhi’l-¼üsnâ mine’l-Câ-
mi£i’½-½a³¢r (Süleymaniye Ktp., Hacý Mah-
mud Efendi, nr. 536, vr. 1-13). 4. el-Bur-
hân fî delâlâti Åalši’l-insân ve’l-¼aye-
vân £alâ vücûdi’½-½âni£i’r-ra¼mân (Köp-
rülü Ktp., Mehmed Paþa, nr. 715, vr. 57-
82). Münâvî ayrýca Teftâzânî’nin £Ašåßi-
dü’n-Nesefî’ye yazdýðý Þer¼u’l-£Ašåßid
üzerine øåyetü’l-emânî adlý bir hâþiye,
Burhâneddin Ýbn Ebû Þerîf’in Na¾mü’l-
£Ašåßidi’n-Nesefî’sine Þer¼u Na¾mi’l-
£Ašåßid’i yazmýþtýr. Onun bu konuda Ý£lâ-
mü’l-a£lâm bi-u½ûli fenni’l-man¹ýš ve’l-
kelâm, Þer¼u esmâßillâhi’l-¼üsnâ ve Åa-
vâ½½uhâ adlý eserlerinin de bulunduðu zik-
redilmiþtir (Brockelmann, GAL, II, 395).

D) Biyografi, Siyer, Þemâil. 1. el-Kevâ-
kibü’d-dürriyye fî terâcimi’s-sâdeti’½-
½ûfiyye. 1011 (1602-1603) yýlýnda tamam-
lanan esere kerametlere dair bir giriþle
baþlanmýþ, Hz. Peygamber’in ve Hulefâ-yi
Râþidîn’in biyografileri verilmiþ, sahâbeden

müellifin zamanýna kadar olan dönem on
bir tabaka halinde ele alýnmýþ, her tabaka
alfabetik olarak sýralanmak suretiyle 898
sûfînin biyografisi anlatýlmýþtýr. Eserin ilk
iki cildini Mahmûd Hasan Rebî‘ neþretmiþ
(Kahire 1357/1938), tamamýný ise Abdül-
hamîd Sâlih Hamdân yayýmlamýþtýr (I-IV,
Kahire, ts. [el-Mektebetü’l-Ezheriyye]). Ki-
tap, René R. Khawam tarafýndan Maho-
met mystique et les quatre premiers
khalifes adýyla Fransýzca’ya tercüme edil-
miþtir (Paris 1987). 2. Tu¼fetü’l-a½fiyâß
bi-menâšýbi’l-evliyâß. 216 biyografi ihti-
va etmektedir (Kütahya Vahîd Paþa Ktp.,
nr. 366). 3. el-£Ucâletü’s-seniyye £alâ El-
fiyyeti’s-sîreti’n-nebeviyye. Zeynüddin
el-Irâký’nin Hz. Peygamber’in hayatýný ve
þemâilini 1000 beyitte anlattýðý ed-Düre-
rü’s-seniyye fî (na¾mi)’s-siyeri’z-zekiy-
ye (Na¾mü’d-düreri’s-seniyye fi’s-siyeri’z-
zekiyye) adlý kitabýnýn þerhidir (nþr. Ýsmâil
el-Ensârî, Riyad 1389/1969). Müellifin El-
fiyyetü’s-sîreti’n-nebeviyye üzerinde iki
þerhi bulunmaktadýr. Bunlardan el-Fütû-
¼âtü’s-süb¼âniyye (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 3272; Çorum Ýl Halk Ktp., nr.
1230) Abdülhay el-Kettânî’ye göre (Fihri-
sü’l-fehâris, II, 562) hacimli olanýn, Muham-
med b. Ca‘fer el-Kettânî’ye göre ise (er-
Risâletü’l-müstetrafe, s. 409) muhtasarýn
adýdýr. 4. Þer¼u’þ-þemâßili’n-nebeviyye
ve’l-Åa½âßi½i’l-Mu¼ammediyye. Münâvî
bu çalýþmasýnda, Tirmizî’nin Þemâßilü’n-
nebî’sine Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî ve Ýbn
Hacer el-Heytemî’nin yazdýðý þerhleri bazý
bilgiler ekleyerek ihtisar etmiþtir (Ýstanbul
1290; Kahire 1317; nþr. Muhammed Râ-
gýb el-Fettenî, I-II, Kahire 1318, Ali el-Karî’-
nin Cem£u’l-vesâßil fî þer¼i’þ-Þemâßil’i ile
birlikte). 5. er-Rav²ü’l-bâsim fî þemâßili’l-
Mu½¹afâ Ebi’l-Æåsým. Tirmizî’nin Þemâßi-
lü’n-nebî’sini geniþ bilgiler ilâve etmek
suretiyle ihtisar ettiði bir çalýþmadýr (Ârif
Hikmet Ktp., nr. 929/96/242). 6. Þer¼u’l-
ƒa½âßi½. Münâvî, Süyûtî’nin el-ƒa½âßi-
½ü’½-½u³râ olarak da bilinen Ünmû×e-
cü’l-lebîb fî Åa½âßi½i’l-¼abîb adlý eserini
üç defa þerhetmiþ, birine Fet¼u’r-raßûfi’l-
mücîb bi-þer¼i’l-¼a½âßi½i’l-¼abîb (Muhib-
bî, II, 414), daha hacimli olana Tav²î¼u
Fet¼i’r-raßûfi’l-mücîb (Süleymaniye Ktp.,
Lâleli, nr. 467, Mihriþah, nr. 64), üçüncü
þerhine de el-£Ucâletü’s-seniyye £ale’l-
ƒa½âßi½i’n-nebeviyye (Beyazýt Devlet
Ktp., nr. 1118; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
4405) adýný vermiþtir (Ahmed eþ-Þerkavî
Ýkbâl, s. 94). 7. Ýt¼âfü’s-sâßil bimâ li-Fâ-
¹ýmete mine’l-menâšýb: Seyyidetü ni-
sâßi ehli’l-cenne Fâ¹ýmetü’z-Zehrâß (nþr.
Abdüllatîf Âþûr, Bulak 1407/1987). 8. Þer-
¼u’þ-Þifâß. Kadî Ýyâz’ýn eserinin birinci ba-

býnýn þerhidir (Merkezü’l-Melik Faysal li’l-
buhûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, nr. 1957,
Paris Bibliothèque Nationale’den mikro-
film). 9. Ýr³åmü evliyâßi’þ-þey¹ân bi-×ik-
ri menâšýbi evliyâßi’r-ra¼mân (e¹-ªaba-
šåtü’½-½ûfiyye) (Ârif Hikmet Ktp., nr. 3754/
8/900). 10. Menâšýbü’þ-Þâfi£î (Dârü’l-kü-
tübi’l-Mýsriyye, Menâkýb, nr. 5609).

E) Ahlâk ve Tasavvuf. 1. ed-Dürrü’l-
menŠûd fî ×emmi’l-buÅl ve med¼i’l-
cûd (nþr. Ebü’l-Fazl el-Huveynî, Tanta
1410/1990). 2. Te×kiretü üli’l-elbâb bi-
ma£rifeti’l-âdâb (el-Âdâb, Âdâbü’l-ekl
ve’þ-þerâb ve’l-melbes ve’l-menâm ve £iþ-
reti’n-nisâß ve âdâbi terbiyyeti’l-evlâd ve’l-
Åuddâm). Nüshalarý Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde (Reîsülküttâb Mustafa Efendi,
nr. 446), Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye (Brockel-
mann, GAL Suppl., II, 417) ve Mektebetü
Câmiati Ümmi’l-kurâ el-Merkeziyye’de (nr.
4/125) bulunmaktadýr. 3. Fet¼u’r-raßûfi’l-
cevâd bi-þer¼i Man¾ûmeti Ýbni’l-£Ýmâd.
Akfehsî’nin yemek yeme âdâbýna dair man-
zumesinin þerhidir (Ârif Hikmet Ktp., nr.
1390/162/810; ayrýca bk. Brockelmann,
GAL, II, 395; Suppl., II, 417). 4. ed-Dü-
rerü’l-cevheriyye fî þer¼i’l-¥ikemi’l-
£A¹âßiyye. Þâzeliyye þeyhlerinden Ýbn Atâ-
ullah el-Ýskenderî’nin hikmetli sözlerinin
þerhidir (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Pa-
þa, nr. 1353, vr. 106-236; ÝÜ Ktp., AY, nr.
943). Münâvî, Müttaký el-Hindî’nin yine ay-
ný eser hakkýndaki bir çalýþmasýyla muh-
temelen en-Nehcü’l-etem fî tebvîbi’l-
¥ikem’le ilgili olarak Fet¼u’l-¼akîmi’l-
¼ikem fî tertîb ve þer¼i(bi-þer¼i tertî-
bi)’l-¥ikem isimli bir eser yazmýþ, ayrýca
Hâce Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâßi-
rîn adlý kitabýný da þerhetmiþtir.

F) Dil ve Edebiyat. 1. Þer¼u ƒu¹beti’l-
Æåmûs (Adana Ýl Halk Ktp., nr. 1128). Mü-
ellifin Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu-
¼î¹’ine bir þerh yazdýðý, dâl veya zâl harf-
lerine kadar geldiði halde çalýþmasýný ta-
mamlayamadýðý belirtilmekte ve bu ese-
rin Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde (nr. 2363,
2364) bulunduðu bilinmektedir. 2. £Ýmâ-
dü’l-belâ³a (Kitâbü’l-Em¦âl). (Ârif Hikmet
Ktp., nr. 2784/99/416). Münâvî ayrýca Ý¼kâ-
mü’l-esâs fi’Åti½âri’l-Esâs adlý eserinde
Zemahþerî’nin Esâsü’l-belâ³a’sýný ihtisar
ederek Cevherî’nin Øý¼â¼u’l-lu³a’sý tar-
zýnda tertip etmiþ, Süyûtî’nin eþ-Þem£a-
tü’l-muŠîße fî £ilmi’l-£Arabiyye’si üzerine
de el-Mu¼âŠaratü’l-vefiyye adýyla bir
çalýþma yapmýþtýr.

G) Felsefe, Týp. 1. Þer¼u’l-Æa½îdeti’l-
£ayniyye (Þer¼u Æa½îdeti Ýbn Sînâ fî ¼a-
š¢šati’n-nefsi’n-nâ¹ýša, Þer¼u Æa½îdeti’n-

Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Ta¼ rî ru
Ten š¢ hi’l-Lü bâb’ının şerhidir (Merkezü’l-Me-
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Nefs). Ýbn Sînâ’nýn el-Æa½îdetü’l-£ayniy-
yetü’r-rû¼iyye fi’n-nefs’inin þerhidir (Ka-
hire 1318, Æa½îdetü’n-Nefs adýyla). 2. et-
Tevš¢f £alâ mühimmâti’t-te£ârîf. Çeþitli
ilimlere dair alfabetik terimler sözlüðü olup
büyük ölçüde Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin et-
Ta£rîfât’ýna dayanmakta, onda bulunma-
yan daha pek çok tarifi de kapsamaktadýr
(nþr. Muhammed Rýdvân ed-Dâye, Beyrut
1410/1990). 3. en-Nüzhetü’z-zehiyye fî
a¼kâmi’l-¼ammâmi’þ-þer£iyye ve’¹-¹ýb-
biyye. Üç bölümden meydana gelen eser-
de hamamla ilgili þiir ve hikâyelere de yer
verilmiþtir (nþr. Abdülhamîd Sâlih Ham-
dân, Kahire 1408/1987). Münâvî’nin bunlar-
dan baþka Bu³yetü’l-mu¼tâc ilâ ma£ri-
feti u½ûli’¹-¹ýb ve’l-£ilâc ve Kitâb fi’t-teþ-
rî¼ ve’r-rû¼ ve mâ bihî fesâdü’l-insân
adlý eserleri zikredilmektedir. Onun akaid,
usûl-i fýkýh, ferâiz, nahiv, teþrîh, týp, hey’et,
tecvid ve tasavvufla ilgili konularý bir ara-
ya getirdiði Kitâb Câmi£ li-£aþreti £ulûm,
ayrýca e½-Øafve bi-menâšýbi Âli beyti’n-
nübüvve (Abdülhay el-Kettânî, II, 562)
ve Kitâb fi’t-taf²îl beyne’l-melek ve’l-
insân gibi eserlerinin günümüze ulaþýp
ulaþmadýðý bilinmemektedir.
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Ebû Zekeriyyâ Þerefüddîn Yahyâ
b. Muhammed b. Muhammed

b. Muhammed el-Haddâdî
el-Münâvî el-Kåhirî

(ö. 871/1467)

Þâfiî fakihi ve kadýlkudâtý.
˜ ™

Zilhicce 798’de (Eylül 1396) Kahire’de
doðdu. Aslen Tunuslu bir aileye mensup-
tur. Büyük dedesi Cemâleddin Muham-
med, Tunus’un Haddâde köyünden göç
ederek Orta Mýsýr’da Nil’in batý kýyýsýnda-
ki Münyetü Benî Husayb’a gelmiþ, daha
sonra babasý buradan ayrýlýp Kahire’ye yer-
leþmiþtir. Münâvî öðrenimine Kahire’de
baþladý. On yaþýnda hâfýzlýðýný tamamla-
dý; ayrýca fýkýh, fýkýh usulü, hadis ve nahiv
konularýnda bazý temel metinleri ezber-
ledi. Muhammed b. Abdüddâim el-Birmâ-
vî, Þemseddin el-Garrâkî, Mecdüddin el-
Birmâvî, Þemseddin eþ-Þattanûfî, Ýmâdüd-
din Ýbn Þeref el-Makdisî, Nâsýrüddin Mu-
hammed b. Abdülvehhâb el-Bârinbârî ve
Ýbnü’l-Hümâm’dan fýkýh, ferâiz, Arap ede-
biyatý, hesap, astronomi, mûsiki, mantýk
ve felsefe okudu. En çok faydalandýðý ho-
casý ayný zamanda eniþtesi olan Veliyyüd-
din Ýbnü’l-Irâký’dir. Ondan Arapça, fýkýh ve
usul dersleri yanýnda imlâ meclislerinde
kendisiyle birlikte bulunarak hadis aldý. 815
(1412) ve 822 (1419) yýllarýnda hacca gitti.
Orada Nûreddin Ýbn Selâme, Þemseddin
Ýbnü’l-Cezerî, Þerefeddin Ýbnü’l-Küveyk,
Zeynüddin Ýbnü’n-Nakkaþ gibi âlimlerden
hadis dinledi, ayrýca birçoðundan icâzet
aldý.

Tasavvufa da meyleden Münâvî, Ýbrâ-
him el-Edkâvî ve Ýbrâhim b. Ahmed et-
Tabâtabaî’ye intisap ederek kendilerin-
den tasavvuf terbiyesi aldý. Zeynüddin el-
Hâfî’nin sohbetlerine katýldý. Bu arada il-
mî faaliyetlerini de sürdürdü. Ezher Ca-
mii’nde hocalýk yaptý; baþta fýkýh olmak
üzere usul, Arap dili, tefsir, hadis ve ta-
savvuf dersleri verdi. Þemseddin es-Se-
hâvî, Süyûtî, Þehâbeddin Ahmed eþ-Þa‘-
râvî, Semhûdî, Bedreddin Muhammed el-
Buhûtî, Burhâneddin Ýbn Zahîre onun ta-
lebelerinden bazýlarýdýr. Münâvî aracýlýðýy-
la tarikata intisap ettiðini belirten Sehâ-
vî, hadis alanýnda fýkýhtaki gibi derin bilgi
sahibi olmayan hocasýnýn kendisinden el-
Æavlü’l-bedî£ adlý eserini dinlediðini be-
lirtir (e×-¬eyl £alâ Ref £i’l-i½r, s. 462-463).

Hocasý ve kayýnpederi Ýbnü’l-Hümâm’ýn
takdirine mazhar olan Münâvî, onun des-

teðiyle Memlük Sultaný el-Melikü’z-Zâhir
Çakmak tarafýndan 4 Rebîülâhir 852’de
(7 Haziran 1448) Salâhiyye Medresesi yö-
neticiliði ve hocalýðýna, 22 Receb 853’te
(10 Eylül 1449) Mýsýr Þâfiî kadýlkudâtlýðý-
na getirildi. 28 Safer 857 (10 Mart 1453)
tarihine kadar aralýksýz sürdürdüðü bu gö-
revlerinden el-Melikü’l-Eþref Ýnal tarafýn-
dan uzaklaþtýrýldý. 24 Cemâziyelevvel 859’-
da (12 Mayýs 1455) müderrislik görevine
iade edildi. 11 Þevval 865’te (20 Temmuz
1461) el-Melikü’z-Zâhir Hoþkadem tara-
fýndan getirildiði kadýlkudâtlýk görevini
20 Þevval veya 20 Zilkade 867 (8 Temmuz
veya 6 Aðustos 1463) tarihine kadar sür-
dürdü. 8 Receb 868’de (17 Mart 1464) ye-
niden tayin edildiði ayný göreve 13 Cemâ-
ziyelâhir 870 (31 Ocak 1466) tarihine kadar
devam etti. 12 Cemâziyelâhir 871’de (19
Ocak 1467) vefat etti ve Ýmam Þâfiî’nin
türbesi civarýnda defnedildi. Süyûtî’nin ifa-
desine göre mezhepte müctehid sayýlan
Münâvî’nin Þâfiî mezhebinde mâruf olan
görüþlere muhalif görüþ ve tercihleri bu-
lunmaktadýr (Tašrîrü’l-istinâd, s. 66). Zâ-
hid, mütevazi ve cömert kiþiliðiyle tanýnan
Münâvî’nin borca girerek fakirlere ve ta-
lebelere yardýmda bulunduðu nakledilir.

Eserleri. 1. Þer¼u MuÅta½ari’l-Müze-
nî. Sehâvî, “Sýfatü’s-salât”a kadar yapýlan
þerhin altý cilt olduðunu söyler (e×-¬eyl £alâ
Ref £i’l-i½r, s. 446). 2. ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-
Behce. Abdülgaffâr b. Abdülkerîm el-Kaz-
vînî’nin fýkha dair el-¥âvi’½-½a³¢r’inin Zey-
nüddin Ýbnü’l-Verdî tarafýndan el-Behce-
tü’l-verdiyye adýyla nazma çekilmiþ þek-
line hocasý Ýbnü’l-Irâký’nin yazdýðý þerhin
hâþiyesidir. 3. ¥âþiye £ale’r-Rav²i’l-ünüf.
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî’nin
siyer kitabý için kaleme aldýðý hâþiyedir. 4.
TelÅî½u Be×li’l-mâ£ûn. Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin tâun konusundaki hadisleri top-
ladýðý Be×lü’l-mâ£ûn fî fa²li’¹-¹â£ûn adlý
eserinin özetidir. Tu¼fetü’r-râ³ýbîn fî be-
yâni emri’¹-¹avâ£în adýný taþýyan bir nüs-
hasý Berlin Königlichen Bibliothek’te ka-
yýtlýdýr (nr. 6370). 5. el-Fetâvâ. Müellifin
torunu Zeynelâbidîn el-Münâvî tarafýndan
derlenen fetvalarý ihtiva eder. Þemseddin
es-Sehâvî, hocasýnýn rivayet ettiði kýrk ha-
disi el-Ýhtimâm bi-taÅrîci erba£îne ¼a-
dî¦en min merviyyi ceddinâ þeyÅi’l-
Ýslâm adýyla tahrîc etmiþ olup (a.g.e., s.
462) bir nüshasý Berlin Königlichen Bibli-
othek’te bulunmaktadýr (nr. 1511).
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B) Fýkýh. 1. Fet¼u’r-raßûfi’l-šådir li-£ab-
dihî hâ×e’l-£âcizi’l-šå½ir. Zekeriyyâ el-
Ensârî’nin Ýslâm muhâkeme hukukuna
dair £Ýmâdü’r-rý²âß bi-beyâni âdâbi’l-
ša²âß adlý eserinin þerhidir (nþr. Abdurrah-
man Abdullah Avaz Bekir, I-II, Cidde 1406/
1986). 2. Teysîrü’l-vuš†f £alâ ³avâmi²i
a¼kâmi’l-vuš†f. Vakýf konusunda geniþ
bir çalýþma olan eser üzerinde Ahmed Ab-
dülcebbâr eþ-Þa‘bî’nin yaptýðý doktora ça-
lýþmasý yayýmlanmýþtýr (I-II, Riyad 1418/
1998). 3. Ýt¼âfü’n-nâsik bi-a¼kâmi’l-me-
nâsik (Süleymaniye Ktp., Musallâ Medre-
sesi, nr. 1988). 4. Ý¼sânü’t-tašrîr bi-þer-
¼i’t-Ta¼rîr. Ýbnü’l-Hümâm’ýn eseri üzeri-
ne olduðu anlaþýlmaktadýr (Merkezü’l-Me-
lik Faysal li’l-buhûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiy-
ye, nr. 1046, Paris Bibliothèque Nationa-
le’den mikrofilm). Münâvî ayrýca Müzenî’-
nin el-MuÅta½ar’ýný þerhetmeye baþlamýþ,
ancak çalýþmasýný tamamlayamamýþtýr. 5.
en-Nuš†d ve’l-mekâyîl ve’l-mevâzîn
(nþr. Recâ Mahmûd es-Sâmerrâî, Baðdad
1981). 6. el-Cevâhirü’l-muŠýyye fî be-
yâni’l-âdâbi’s-sul¹âniyye (Ârif Hikmet
Ktp., nr. 3826/80/900). 7. øåyetü’l-irþâd
ilâ ma£rifeti a¼kâmi’l-¼ayevân ve’n-
nebât ve’l-cemâd (Ârif Hikmet Ktp., nr.
2908/25/610).

C) Kelâm. 1. Þer¼ £alâ ša½îdeti Bedßi’l-
emâlî. Ali b. Osman el-Ûþî’nin el-Emâlî’-
sinin þerhi olup nüshalarý Ârif Hikmet
Kütüphanesi (nr. 734/195/240) ve Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye’de (Brockelmann, GAL
Suppl., II, 417) bulunmaktadýr. 2. Þer¼u’l-
Mevâšýf (Merkezü’l-Melik Faysal li’l-bü-
hûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, nr. 2364, Ârif
Hikmet Kütüphanesi’nden mikrofilm). 3.
Þer¼u esmâßillâhi’l-¼üsnâ mine’l-Câ-
mi£i’½-½a³¢r (Süleymaniye Ktp., Hacý Mah-
mud Efendi, nr. 536, vr. 1-13). 4. el-Bur-
hân fî delâlâti Åalši’l-insân ve’l-¼aye-
vân £alâ vücûdi’½-½âni£i’r-ra¼mân (Köp-
rülü Ktp., Mehmed Paþa, nr. 715, vr. 57-
82). Münâvî ayrýca Teftâzânî’nin £Ašåßi-
dü’n-Nesefî’ye yazdýðý Þer¼u’l-£Ašåßid
üzerine øåyetü’l-emânî adlý bir hâþiye,
Burhâneddin Ýbn Ebû Þerîf’in Na¾mü’l-
£Ašåßidi’n-Nesefî’sine Þer¼u Na¾mi’l-
£Ašåßid’i yazmýþtýr. Onun bu konuda Ý£lâ-
mü’l-a£lâm bi-u½ûli fenni’l-man¹ýš ve’l-
kelâm, Þer¼u esmâßillâhi’l-¼üsnâ ve Åa-
vâ½½uhâ adlý eserlerinin de bulunduðu zik-
redilmiþtir (Brockelmann, GAL, II, 395).

D) Biyografi, Siyer, Þemâil. 1. el-Kevâ-
kibü’d-dürriyye fî terâcimi’s-sâdeti’½-
½ûfiyye. 1011 (1602-1603) yýlýnda tamam-
lanan esere kerametlere dair bir giriþle
baþlanmýþ, Hz. Peygamber’in ve Hulefâ-yi
Râþidîn’in biyografileri verilmiþ, sahâbeden

müellifin zamanýna kadar olan dönem on
bir tabaka halinde ele alýnmýþ, her tabaka
alfabetik olarak sýralanmak suretiyle 898
sûfînin biyografisi anlatýlmýþtýr. Eserin ilk
iki cildini Mahmûd Hasan Rebî‘ neþretmiþ
(Kahire 1357/1938), tamamýný ise Abdül-
hamîd Sâlih Hamdân yayýmlamýþtýr (I-IV,
Kahire, ts. [el-Mektebetü’l-Ezheriyye]). Ki-
tap, René R. Khawam tarafýndan Maho-
met mystique et les quatre premiers
khalifes adýyla Fransýzca’ya tercüme edil-
miþtir (Paris 1987). 2. Tu¼fetü’l-a½fiyâß
bi-menâšýbi’l-evliyâß. 216 biyografi ihti-
va etmektedir (Kütahya Vahîd Paþa Ktp.,
nr. 366). 3. el-£Ucâletü’s-seniyye £alâ El-
fiyyeti’s-sîreti’n-nebeviyye. Zeynüddin
el-Irâký’nin Hz. Peygamber’in hayatýný ve
þemâilini 1000 beyitte anlattýðý ed-Düre-
rü’s-seniyye fî (na¾mi)’s-siyeri’z-zekiy-
ye (Na¾mü’d-düreri’s-seniyye fi’s-siyeri’z-
zekiyye) adlý kitabýnýn þerhidir (nþr. Ýsmâil
el-Ensârî, Riyad 1389/1969). Müellifin El-
fiyyetü’s-sîreti’n-nebeviyye üzerinde iki
þerhi bulunmaktadýr. Bunlardan el-Fütû-
¼âtü’s-süb¼âniyye (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 3272; Çorum Ýl Halk Ktp., nr.
1230) Abdülhay el-Kettânî’ye göre (Fihri-
sü’l-fehâris, II, 562) hacimli olanýn, Muham-
med b. Ca‘fer el-Kettânî’ye göre ise (er-
Risâletü’l-müstetrafe, s. 409) muhtasarýn
adýdýr. 4. Þer¼u’þ-þemâßili’n-nebeviyye
ve’l-Åa½âßi½i’l-Mu¼ammediyye. Münâvî
bu çalýþmasýnda, Tirmizî’nin Þemâßilü’n-
nebî’sine Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî ve Ýbn
Hacer el-Heytemî’nin yazdýðý þerhleri bazý
bilgiler ekleyerek ihtisar etmiþtir (Ýstanbul
1290; Kahire 1317; nþr. Muhammed Râ-
gýb el-Fettenî, I-II, Kahire 1318, Ali el-Karî’-
nin Cem£u’l-vesâßil fî þer¼i’þ-Þemâßil’i ile
birlikte). 5. er-Rav²ü’l-bâsim fî þemâßili’l-
Mu½¹afâ Ebi’l-Æåsým. Tirmizî’nin Þemâßi-
lü’n-nebî’sini geniþ bilgiler ilâve etmek
suretiyle ihtisar ettiði bir çalýþmadýr (Ârif
Hikmet Ktp., nr. 929/96/242). 6. Þer¼u’l-
ƒa½âßi½. Münâvî, Süyûtî’nin el-ƒa½âßi-
½ü’½-½u³râ olarak da bilinen Ünmû×e-
cü’l-lebîb fî Åa½âßi½i’l-¼abîb adlý eserini
üç defa þerhetmiþ, birine Fet¼u’r-raßûfi’l-
mücîb bi-þer¼i’l-¼a½âßi½i’l-¼abîb (Muhib-
bî, II, 414), daha hacimli olana Tav²î¼u
Fet¼i’r-raßûfi’l-mücîb (Süleymaniye Ktp.,
Lâleli, nr. 467, Mihriþah, nr. 64), üçüncü
þerhine de el-£Ucâletü’s-seniyye £ale’l-
ƒa½âßi½i’n-nebeviyye (Beyazýt Devlet
Ktp., nr. 1118; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
4405) adýný vermiþtir (Ahmed eþ-Þerkavî
Ýkbâl, s. 94). 7. Ýt¼âfü’s-sâßil bimâ li-Fâ-
¹ýmete mine’l-menâšýb: Seyyidetü ni-
sâßi ehli’l-cenne Fâ¹ýmetü’z-Zehrâß (nþr.
Abdüllatîf Âþûr, Bulak 1407/1987). 8. Þer-
¼u’þ-Þifâß. Kadî Ýyâz’ýn eserinin birinci ba-

býnýn þerhidir (Merkezü’l-Melik Faysal li’l-
buhûs ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, nr. 1957,
Paris Bibliothèque Nationale’den mikro-
film). 9. Ýr³åmü evliyâßi’þ-þey¹ân bi-×ik-
ri menâšýbi evliyâßi’r-ra¼mân (e¹-ªaba-
šåtü’½-½ûfiyye) (Ârif Hikmet Ktp., nr. 3754/
8/900). 10. Menâšýbü’þ-Þâfi£î (Dârü’l-kü-
tübi’l-Mýsriyye, Menâkýb, nr. 5609).

E) Ahlâk ve Tasavvuf. 1. ed-Dürrü’l-
menŠûd fî ×emmi’l-buÅl ve med¼i’l-
cûd (nþr. Ebü’l-Fazl el-Huveynî, Tanta
1410/1990). 2. Te×kiretü üli’l-elbâb bi-
ma£rifeti’l-âdâb (el-Âdâb, Âdâbü’l-ekl
ve’þ-þerâb ve’l-melbes ve’l-menâm ve £iþ-
reti’n-nisâß ve âdâbi terbiyyeti’l-evlâd ve’l-
Åuddâm). Nüshalarý Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde (Reîsülküttâb Mustafa Efendi,
nr. 446), Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye (Brockel-
mann, GAL Suppl., II, 417) ve Mektebetü
Câmiati Ümmi’l-kurâ el-Merkeziyye’de (nr.
4/125) bulunmaktadýr. 3. Fet¼u’r-raßûfi’l-
cevâd bi-þer¼i Man¾ûmeti Ýbni’l-£Ýmâd.
Akfehsî’nin yemek yeme âdâbýna dair man-
zumesinin þerhidir (Ârif Hikmet Ktp., nr.
1390/162/810; ayrýca bk. Brockelmann,
GAL, II, 395; Suppl., II, 417). 4. ed-Dü-
rerü’l-cevheriyye fî þer¼i’l-¥ikemi’l-
£A¹âßiyye. Þâzeliyye þeyhlerinden Ýbn Atâ-
ullah el-Ýskenderî’nin hikmetli sözlerinin
þerhidir (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Pa-
þa, nr. 1353, vr. 106-236; ÝÜ Ktp., AY, nr.
943). Münâvî, Müttaký el-Hindî’nin yine ay-
ný eser hakkýndaki bir çalýþmasýyla muh-
temelen en-Nehcü’l-etem fî tebvîbi’l-
¥ikem’le ilgili olarak Fet¼u’l-¼akîmi’l-
¼ikem fî tertîb ve þer¼i(bi-þer¼i tertî-
bi)’l-¥ikem isimli bir eser yazmýþ, ayrýca
Hâce Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâßi-
rîn adlý kitabýný da þerhetmiþtir.

F) Dil ve Edebiyat. 1. Þer¼u ƒu¹beti’l-
Æåmûs (Adana Ýl Halk Ktp., nr. 1128). Mü-
ellifin Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu-
¼î¹’ine bir þerh yazdýðý, dâl veya zâl harf-
lerine kadar geldiði halde çalýþmasýný ta-
mamlayamadýðý belirtilmekte ve bu ese-
rin Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde (nr. 2363,
2364) bulunduðu bilinmektedir. 2. £Ýmâ-
dü’l-belâ³a (Kitâbü’l-Em¦âl). (Ârif Hikmet
Ktp., nr. 2784/99/416). Münâvî ayrýca Ý¼kâ-
mü’l-esâs fi’Åti½âri’l-Esâs adlý eserinde
Zemahþerî’nin Esâsü’l-belâ³a’sýný ihtisar
ederek Cevherî’nin Øý¼â¼u’l-lu³a’sý tar-
zýnda tertip etmiþ, Süyûtî’nin eþ-Þem£a-
tü’l-muŠîße fî £ilmi’l-£Arabiyye’si üzerine
de el-Mu¼âŠaratü’l-vefiyye adýyla bir
çalýþma yapmýþtýr.

G) Felsefe, Týp. 1. Þer¼u’l-Æa½îdeti’l-
£ayniyye (Þer¼u Æa½îdeti Ýbn Sînâ fî ¼a-
š¢šati’n-nefsi’n-nâ¹ýša, Þer¼u Æa½îdeti’n-
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