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nin beþer türünden seçilmesinin zaruri bu-
lunduðuna temas eden kýsa bir mukaddi-
meden sonra on beþ baþlýktan oluþan el-
Müntešå’nýn muhtevasýný üç bölüm ha-
linde incelemek mümkündür. Küçük bir
hacimden oluþan birinci bölümde peygam-
berler arasýnda mânevî açýdan derece far-
ký, peygamberlerin sayýsý ve günahlardan
korunmuþ olmalarý (ismet) gibi meseleler
ele alýnmýþtýr. Kitabýn üçte ikisine yakýn
bir hacme sahip bulunan ikinci bölümde
Hz. Âdem, Nûh, Ýbrâhim, Ya‘kub, Yûsuf,
Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus,
Þuayb ve Zekeriyyâ hakkýnda Kur’an’da yer
alýp zâhirî mânalarý bakýmýndan bazý Haþ-
viyye gruplarýnca ismet sýfatýna ters düþe-
cek yorumlara tâbi tutulan âyetler ince-
lenmekte ve ismet karþýtý fikirler eleþtiril-
mektedir. Kitabýn üçüncü bölümü Hz. Pey-
gamber’e tahsis edilmiþtir. Burada diðer
peygamberlerde olduðu gibi önce Resûl-i
Ekrem’in mânevî derecesi ve deðeri üze-
rinde durulmuþ, ardýndan itâb niteliðinde-
ki bazý âyetlerin yorumuna geçilerek bu
tür ilâhî hitaplarýn hikmetleri araþtýrýlmýþ,
ona salât getirmenin önemi ve dindeki
yeri belirtilmiþtir.

Açýk ve samimi bir üslûpla kaleme alý-
nan el-Müntešå, erken dönemde telif edi-
len ve hakkýnda bilgi bulunmayan Beþâga-
rî’nin eserini zayi olmaktan kurtarýp günü-

müze intikal ettirmiþtir. Kitapta isimleri
geçen peygamberler ve sözü edilen konu-
lara dair âyetlerle diðer âyetler arasýnda
baðlantý kurularak yorumlar getirilmiþ ve
aklî istidlâl yürütme yöntemi benimsen-
miþ, böylece Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin
tefsir geleneði sürdürülmüþtür. Nitekim
eserin kýrký aþkýn yerinde Mâtürîdî’ye atýf
yapýlmýþtýr. Sâbûnî’den yirmi altý yýl sonra
vefat eden Fahreddin er-Râzî’nin £Ý½me-
tü’l-enbiyâß adlý eseri metot bakýmýndan
el-Müntešå’ya benzemekle birlikte ha-
cim ve iþleniþ açýsýndan onun kadar tat-
minkâr deðildir. Râzî’nin el-Müntešå ve-
ya Keþfü’l-³avâmi²’den yararlanmýþ ol-
masý muhtemeldir.

el-Müntešå’nýn Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde Keþfü’l-³avâmi² adýyla kayýtlý bu-
lunan nüshalarýndan biri (Lâleli, nr. 2426)
tam olup tashih gördüðü anlaþýlmaktadýr.
Ayný yerde mevcut diðer nüsha ise (Lâle-
li, nr. 2425) on yedinci varaktan sonra yine
Sâbûnî’ye ait el-Kifâye metniyle devam
etmekte ve el-Müntešå’nýn sadece altý-
da birini içermektedir. Manisa Ýl Halk Kü-
tüphanesi’nde (nr. 6584/2) Beþâgarî’nin
eseri olarak gösterilen ve Sâbûnî’nin oðlu
tarafýndan imlâ edilen üçüncü nüsha ise
baþ taraftan biraz eksik olmakla birlikte
tashih ve mukabele görmüþtür. Eserin bir
nüshasý da Kahire Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’-

larýndandýr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin ile Yah-
yâ el-Cübûrî, eserden seçtikleri tanýnma-
yan þairlere ait bazý kasideleri þairlerinin
biyografileriyle birlikte neþretmiþ, ayrýca
kitabýn zamanýmýza ulaþan ciltlerinde yer
alan kasidelerin indekslerini yayýmlamýþ-
týr (bk. bibl.).
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Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin
(ö. 474/1081)

kaleme aldýðý el-Ýstîfâ. adlý 
el-Muvatta. þerhini

yine kendisinin özetleyerek
meydana getirdiði þerh

(bk. el-MUVATTA’).
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Nûreddin es-Sâbûnî’nin
(ö. 580/1184)

peygamberlerin günahtan
korunmuþluðuna dair eseri.

˜ ™

Kitabýn tam adý, müellifin el-Kifâye adlý
eserinde zikrettiði gibi (vr. 45b) el-Münte-
šå min £i½meti’l-enbiyâßdýr. Sâbûnî ese-
rinin mukaddimesinde el-Müntešå’yý,
Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Yahyâ el-
Beþâgarî (IV./X. yüzyýl) tarafýndan kaleme
alýnýp £Ý½metü’l-enbiyâß diye þöhret bu-
lan Keþfü’l-³avâmi² fî a¼vâli’l-enbiyâß
adlý eserden özetlediðini söyler (vr. 1b-2a);
ayrýca böyle bir kitabýn telifinin gereklili-
ðini Beþâgarî–Ebü’l-Hasan er-Rüstüfaðnî
yoluyla Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’den nak-
leder (vr. 5a).

Peygamber göndermenin ilâhî hikme-
tin bir sonucu olduðuna ve Allah elçileri-

el-MÜNTEK…

Sâbûnî’nin el-Müntešå adlý eserinin unvan sayfasý ile ilk sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2425)
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vâzil” çalýþmalarýdýr. Ele aldýðý hükümlerin
delillerine nâdiren yer veren Münyetü’l-
mu½allî’nin Hanefî mezhep birikimini yan-
sýtma hususunda bazý eksiklik ve hatala-
rýnýn olduðu görülmektedir. Muhtemelen
bir kýsmý, eserin telifinde Muhtâr b. Mah-
mûd ez-Zâhidî’nin Æýnyetü’l-Münye li-
tetmîmi’l-³unye adlý rivayet zaafýyla meþ-
hur kitabýndan faydalanýlmasýndan kay-
naklanan bu hata ve eksikliklere kitabý þer-
heden Ýbn Emîru Hâc ve Ýbrâhim el-Halebî
tarafýndan iþaret edilmiþtir (meselâ bk.
øunyetü’l-mütemellî, Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 1135, vr. 41a, 66a). IX. (XV.)
yüzyýl gibi telifinden nisbeten kýsa bir sü-
re sonra nüshalarý arasýnda dikkate deðer
farklýlýklar görülen Münyetü’l-mu½allî’ye
(meselâ bk. Ýbn Emîru Hâc, vr. 9a; Ýbrâ-
him el-Halebî, øunyetü’l-mütemellî, vr.
2a-b) gramer ve üslûp açýsýndan da eleþti-
riler yöneltilmiþtir.

Hanefî çevrelerince Münyetü’l-mu½al-
lî’ye gösterilen ilgi, X. (XVI.) yüzyýlda Ýbrâ-
him el-Halebî’nin ¥alebî ½a³¢r olarak ta-
nýnan MuÅta½aru øunyeti’l-mütemellî’-
sine yönelmiþ ve Þürünbülâlî’nin Nûrü’l-
î²â¼’ýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte bu ese-
rin din eðitimi müfredatýndaki hâkimiyeti
azalmýþtýr. Bununla birlikte Münyetü’l-
mu½allî’nin, baþ tarafýna kitapta geçen
bazý Arapça kelimelerin Türkçe karþýlýkla-
rýný içeren alfabetik bir lugatçe eklenerek
ve “Rüþdiye mektepleri için tab‘ olunmuþ-
tur” kaydý konularak 1277 (1861) tarihin-
de basýlmýþ olmasý o dönemde Osmanlýlar’-
da hâlâ yerini koruduðunu göstermekte-
dir. Hanefî mezhebinin hâkim olduðu böl-
gelerde mevcut birçok kütüphanede bin-
lerce yazmasý bulunan Münyetü’l-mu-
½allî baþta Ýstanbul olmak üzere dünya-
nýn çeþitli yerlerinde defalarca basýlmýþtýr
(Ýstanbul 1265, 1277, 1285, 1831, 1902,
1907; Delhi 1337; Lahor 1870; Bombay
1302, 1303; Kazan 1889; Leknev 1315; Dý-
maþk 1423/2002).

Þerhleri, Hâþiyeleri, Tercümeleri ve Hak-
kýndaki Diðer Çalýþmalar. 1. Ýbn Emîru Hâc,
¥albetü’l-mücellî ve bu³yetü’l-müb-
tedî fî þer¼i Münyeti’l-mu½allî ve ³un-
yeti’l-mübtedî. Eserle ilgili bilinen ilk þerh-
tir. Münyetü’l-mu½allî’nin düzensizliðin-
den ve Ýslâmî ilimlere yeni baþlayanlara
yönelik olarak kaleme alýnmasýna raðmen
bu seviyedeki kiþilerin iþine yaramayacak
bilgiler ihtiva etmesinden yakýnan þârih,
geniþ pasajlara ayýrýp iþlediði eserin ibare-
lerini lugavî tahlillere tâbi tutma amacý
gütmemekte, müellifin gerek ifadelerini
gerekse tercihlerini eleþtirip eserdeki bil-
gileri öncelikle Hanefî literatüründeki yeri

ve deðeri açýsýndan ele almaktadýr. Met-
nin doðrudan kapsamýna dahil olmayan
hususlar hakkýnda kendi görüþ ve deðer-
lendirmeleri için her bölümde “tevcih” adýy-
la alt baþlýklar açan Ýbn Emîru Hâc, bir yan-
dan Kâþgarî’nin ele aldýðý görüþlerin delille-
rini serdederken öte yandan mezhep için-
deki farklý görüþleri incelemektedir. Ese-
rin çeþitli kütüphanelerde çok sayýda yaz-
ma nüshasý mevcuttur (DÝA, XIX, 477). 2.
Ýbrâhim el-Halebî, øunyetü’l-mütemellî
fî þerhi Münyeti’l-mu½allî ve ³unyeti’l-
mübtedî. ¥alebî kebîr olarak tanýnmýþtýr
(Leknev 1222, 1323; Ýstanbul 1253, 1256,
1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). Nâ-
file namaz türleri, kazâ namazý ve cena-
ze gibi Münyetü’l-mu½allî’nin ele alma-
dýðý konu baþlýklarýný da iþleyen ¥alebî
kebîr Kâþgarî’nin verdiði bilgileri delillen-
dirmekte, delil olarak getirdiði hadislerin
sened ve metinlerini tartýþmakta ve di-
ðer mezheplerin, özellikle de Þâfiî mezhe-
binin görüþleriyle mukayese etmektedir.
¥albetü’l-mücellî’ye göre lugavî tahlille-
re geniþ yer veren ¥alebî kebîr bu amaç-
la metni daha küçük pasajlara ayýrmakta
ve Münyetü’l-mu½allî’deki önermeleri da-
ha açýk bir üslûpla ve maddeler halinde
yeniden ifade etmeye çalýþmaktadýr. Ge-
rek ¥albetü’l-mücellî gerekse øunye-
tü’l-mütemellî Hanefî mezhebinin hâkim
olduðu bölgelerdeki yerleþik uygulamala-
rý, bid‘atlarý ve mezhep telakkilerini ele al-
dýklarý konular çerçevesinde iþlemeleri açý-
sýndan önemli birer kaynaktýr. 3. Ýbrâhim
el-Halebî, MuÅta½aru øunyeti’l-müte-
mellî. Halebî, øunyetü’l-mütemellî ile
Ýslâmî ilimlerin tahsilinde henüz baþlan-
gýç seviyesinde olan talebelere yönelik bir
þerh hazýrlamayý hedeflese de meydana
getirdiði eser bu seviyedekilere göre anla-
þýlmasý zor ve hacimli olduðu için çalýþma-
sýný ihtisar ederek ¥alebî ½a³¢r diye ta-
nýnan bu kitabý kaleme almýþtýr (Ýstanbul
1242, 1268, 1286, 1309, 1312, 1316, 1317,
1320; Lahor 1889). ¥alebî kebîr’deki uzun
bölüm giriþlerine ve diðer mezheplerin gö-
rüþlerinin tartýþýldýðý paragraflara ¥ale-
bî ½a³¢r’de yer vermeyen müellif, ihtisar
çalýþmasýnda talebelerin ihtiyaçlarýný gö-
zeterek dil tahlillerini kýsmen býrakmýþ ve
uzun cümlelerdeki anlamayý güçleþtiren
unsurlarý çýkarmýþtýr. ¥alebî ½a³¢r hacim,
muhteva ve üslûp açýsýndan hedef aldýðý
seviyeye uygun bir metin olmasýnýn yaný
sýra, bilhassa hükümlerin naslarla delillen-
dirilmesi gibi Münyetü’l-mu½allî’de bu-
lunmayan birçok özelliðinden dolayý kýsa
sürede hem bu eserden hem ¥alebî ke-
bîr’den daha çok tanýnan ve okutulan bir

dedir (Tarih, nr. 134 M). el-Müntešå, Meh-
met Bulut tarafýndan Yüksek Ýslâm Ensti-
tüsü öðretim üyeliði tezi olarak neþre ha-
zýrlanmýþ (Ýzmir 1981), daha sonra da ya-
yýmlanmýþtýr (Ýzmir 2000-2001).
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Sedîdüddin el-Kâþgarî’nin
(ö. 705/1305)

namaza dair eseri.
˜ ™

Hanefî mezhebinin hâkim olduðu Hora-
san ve Mâverâünnehir’de, temel Arapça
eðitimi aldýktan sonra Ýslâmî ilimleri tah-
sil edecek talebelere giriþ metni olmak üze-
re Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Mušad-
dimetü’½-½alât’ý gibi temizlik, abdest ve
namaza dair hükümleri basit bir dille an-
latan eserler okutuluyordu. Mâverâünne-
hir’de Hanefî fýkhýný öðrendikten sonra
Mekke’de on dört yýl ikamet eden ve ar-
dýndan Yemen’e yerleþen Kâþgarî’nin ka-
leme aldýðý Münyetü’l-mu½allî ve ³un-
yetü’l-mübtedî, kýsa sürede Hanefî coð-
rafyasýnda Ýslâmî ilimleri tahsile yönelen-
lere okutulan giriþ metni haline gelmiþtir.
Ardýndan Þâfiî mezhebine intisap eden
Kâþgarî, Münyetü’l-mu½allî’de Ebû Ha-
nîfe ve talebelerinin görüþlerini ana hat-
larýyla verdikten sonra Hanefî fakihlerinin
beþ asýr boyunca bu görüþler çerçevesin-
de geliþtirdikleri hükümleri ve döneminin
sýk karþýlaþýlan problemlerini maddeler ha-
linde basit bir dille ve VII. (XIII.) yüzyýlýn
Hanefî terminolojisini kullanarak aktar-
mýþtýr. Kâþgarî’nin, eserin mukaddimesin-
de yararlandýðýný belirttiði kaynaklarýn VI.
(XII.) yüzyýldan VII. (XIII.) yüzyýlýn ortasýna
kadar geçen zaman diliminde yaþamýþ Mâ-
verâünnehirli Hanefî fakihlerine ait olma-
sý, Münyetü’l-mu½allî’nin yazýldýðý döne-
min katký ve tercihlerini yansýttýðýný gös-
termesi açýsýndan manidardýr. Müellif ta-
rafýndan kaynak olarak kullanýldýðý anlaþý-
lan, fakat eserin mukaddimesinde zikre-
dilmeyen kitaplarýn birçoðu ise IV-VI. (X-
XII.) yüzyýllar arasýnda kaleme alýnmýþ “ne-


