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MÝSNÂVÎ

– —MÝSNÂVÎ
( المسناوي )

Ebû Abdillâh Muhammed

b. Ahmed b. Muhammed ed-Dilâî

el-Mis nâ vî el-Fâsî

(ö. 1136/1724)

Faslýfakih,edipvesûfî.
˜ ™

1072 (1662)yılındaFas’ınortakesimindeTâdlâyakınlarındakiDilâiyyeZâviyesi’ndedoğdu.MisnâvînisbesininzâviyeninbulunduğuyörenineskiadıolanTâmisnâ’dangeldiğisanılmaktadır(Ab dul lah 
Ken nûn, I, 269).Misnâvî,ŞâzelîtarikatınıyaymakvebölgeyiimaretmekamacıylaX.(XVI.)yüzyılınikinciyarısındaDilâiyyeZâviyesi’nikuranBerberîasıllıEbûBekirb.Muhammed’insoyundanilimehlibiraileyemensuptur.İlkeğitimini,çeşitlialanlardapekçokâliminyetiştiğibölgeninsiyasîhayatındaetkiliolanbuzâviyedealdı.ZâviyeninFilâlîHükümdarıMevlâyReşîdb.Şerîftarafındanyıkılmasıüzerine1079’da 

(1668) ailesiylebirlikteFasşehrinegitti.BuradaAbdülmelikb.MuhammedesSicilmâsî,Muhammedb.AbdülkådirelFâsî,Hasanb.Mes‘ûdelYûsî,Muhammedb.İbrâhimelHeştûkîelMerrâküşî,Abdüsselâmb.TayyibelKådirî,EbûAbdullahMuhammedelBûinânîetTilimsânîvebabasınınamcasıMuhammedelMurâbıtedDilâîgibiâlimlerdendersaldı.Öğreniminitamamladıktansonraİnâniyye,KaraviyyîngibiFas’ınçeşitlimescidlerindeimamhatipvemüderrisolarakgörevyaptı.1720’deMevlâyİdrîsMescidi’ninyenilenmesitamamlanıncabumescideimamhatipvemüderristayinedildi.TalebeleriarasındaEbü’lAbbasAhmedb.MübârekesSicilmâsî,İbnü’tTayyibeşŞark¢,Ahmedb.AbdülvehhâbelVezîrelGassânî,Ebü’lAlâİdrîselMencere,Muhammedb.HamdûnelBennânî,Muhammedb.AbdüsselâmelBennânî,Muhammedb.KåsımCessûs,EmîrMuhammedb.SultanMevlâyİsmâilveİbnZekrîelFâsîbulunmaktadır.Hayatınınilkyıllarındafıkıh,belâgat,mantık,edepvetarihilimleriylemeşgulolanMisnâvîilerikiyıllardakendinidahaçoktefsirveØa¼î¼-iBuÅârîokutmayaverdi.Hayatıboyuncadersvermeyedevametti,irşadfaaliyetlerinideaksatmadı.Hemsûfîkişiliğihemhocalığıilebölgehalkıkatındasaygınbirmevkikazandı.RamazanaylarındahalkaaçıkØa¼î¼-iBu-
Åârîdersiverir,Mâlikîmezhebindedelilkabuledilenahkâmhadisleriniaçıklamayı

ƒoşnüvîsân,Tah ran 1348 hş., III, 797-800; AhmedGülçîniMeânî,TârîÅ-iTe×kirehâ-yıFârsî,
Tah ran 1350 hş., II, 574-575; Hânbâbâ, Fih rist, I, 
752, 1242, 1305; II, 2065, 2410; III, 3024, 3387; 

IV, 4531; ÂgåBüzürgiTahrânî, e×-¬erî£a ilâ te ½â-
nîfi’ş-Şî£a,Tah ran 1403-1406/1983-86, IV, 31; 

IX, 458, 764; XII, 187; XV, 33; XX, 20, 235; XXVI, 

94, 297; J.Strauss, The Egy pti an Con nec ti on in 
Ni ne te enth Cen tury Ot to man Li te rary and In tel-
lec tu al His tory, Bei rut 2000, s. 22; GulâmRızâFesenkurî–AhmedŞâhid,Meşâhîr-iRicâl-iİsfe-
râ yin, Tah ran 1380 hş., s. 93-96; AhmedŞâhid,
“MîrzâSenglâÅİsferâyinî,Şâ£irƒa¹¹â¹”,¥âfı¾,
sy. 104, Tah ran 1392 hş., s. 105-106; M.KayahanÖzgül,XIX.AsrınBenzersizBirPolitekniği:
MünifPaşa,An ka ra 2005, s. 6, 284, 307; HâlidAzeb–AhmedMansûr, Ma¹ba£atü Bûlâš, İs ken-
de ri ye 2005, s. 47, 178; Ekmeleddinİhsanoğlu, 
Mısır’daTürklerveKültürelMirasları:Mehmed
AliPaşa’danGünümüzeBasılıTürkKültürü
BibliyografyasıveBirDeğerlendirme,İs tan bul 
2006, s. 140; HaticeAynur,“Mîr zâ Seng lâh ve 
Tercüme-iKasîde-iSenglâhderMedh-iİzmîr’i”, 
TuncaKortantamerİçin(ed. Ya vuz Ak pı nar), İz-
mir 2007, s. 259-294; a.mlf.,“Mecmû‘adanMün-
tahabât’aGeçişÖrneğiOlarakMüntahabât-ıMîr
Nazîf”,EskiTürkEdebiyatıÇalışmaları2:Eski
TürkEdebiyatınaModernYaklaşımlarI,24Ni-
san 2006, Bil di ri ler (haz. Ha ti ce Ay nur v.dğr.), 
İs tan bul 2007, s. 108-110; HâdîHezâveî,“Ez Mîr
zâMu¼ammed£AlîSenglâÅtâPablûPikâsûHü-
nermend-iEksentrîkyâTâfteCüdâBâfte;Bülend
Pervâz,DervîşMeslek,ƒîreserveMu¹an¹an”, 
Tendîs, sy. 193, Tah ran 1389 hş., s. 24-25; Dihhudâ, Lu³atnâme (Muîn), VI II, 12176; MaryamEkhtiar,“Sanglåš,Mo¼ammad-£Alî”, http://www.

ira ni ca on li ne.org/ar tic les/sang lakh (02.09.2014).

ÿHaticeAynur

Osmanlıhattatlarınaayrılmış;II.cilttesırasıylabazınesta‘likhattatlarıtanıtılmış,ardındanSultanAliMeşhedî’ninØırâ¹ü’s-
su¹ûr’uileMîrAliHerevî’ninMidâdü’l-
Åu¹û¹’uveMîrİmâdıHasenî’yenisbet
edi len Âdâbü’l-meşk’inmetinlerikaydedilmişvesonundadanesihhattatlarıhakkındabilgiverilmiştir(muh te va sı için 
bk. Ah med Gülçîn-i Meânî, II, 574-575). 6.
Mecma£u’l-ev½âfveZeyl-iMecma£u’l-
ev½âf(İs tan bul 1276; Teb riz 1292).MirzaNecefaliHanDânişTebrîzî’ninderlediği
eser de (Âgå Bü zürg-i Tahrânî, XX, 20) Senglâh’ayazılanmektuplarvedeğişikkonulardakiyazışmalaryeralır.Bürc-i
Zevâhir veDürc-iCevâhir’lebirliktebasılaneserdeMirzaSenglâhiçinkalemealınanbazıFarsçaşiirlerinTürkçeçeviriveaçıklamalarınınyapılması,bazıyazışmalarındaTürkçeçevirilerininbulunmasıdikkatçekicidir.BueserdeyöneticilerinSenglâh’tankitâbeyazmasınadairtalepleriniiçerenyazışmalardavardır.

BİBLİYOGRAFYA:Cl.Huart, Les cal lig rap hes et les mi ni atu ris-
tes de l’ori ent mu sul man, Pa ris 1908, s. 255; Storey, Per si an Li te ra tu re, I/2, s. 1077-1078; HasanAbdülvehhâb, TârîÅu’l-mesâci di’l-e¦eriy ye 
fi’l-Æå hi re, Ka hi re 1946, I, 384, 385-386; M.AliMüderris, Rey¼âne tü’l-edeb, Tah ran 1347 hş., III, 
92-93; Ma‘sûmAliŞah, ªarâßiš, III, 464; AbdülalîKâreng, Â¦âr u Eb ni ye-i TârîÅî-yi Tebrîz, Teb riz 
1347 hş., s. 11-14; MehdîBeyânî,A¼vâlüÂ¦âr-ı

Mirza Senglâh’ın Tercüme-iÆa½îde-iSenglâÅder-Med¼-iİzmir  adlı eserinin ilk ve son say faları  (Bulak 1261)
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el-Ale vî el-Kåsımî), Bey rut 1403/1983, s. 327-

330; Mahlûf,Şeceretü’n-nûr,s. 333-334; AbdullahKennûn, en-Nübû³u’l-Ma³ribî fi’l-ede-
bi’l-£Arabî, [bas kı ye ri yok] 1962, I, 269; MuhammedHaccî, ez-Zâvi ye tü’d-Delâßiy ye ve dev-
rü ha’d-dînî ve’l-£ilmî ve’s-siyâsî, Ra bat 1964, 

s. 21-38, 243-246, ay rı ca bk. tür.yer.; Hacvî, 
el-Fik rü’s-sâmî, II, 285; İdrîsb.MâhîelKaytûnî, 
Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, Selâ 1988, 

s. 325; AbdullahelMurâbıtetTerg¢, Fehâri sü 
£ulemâßi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 1420/1999, s. 
665; Muhammedb.Ca‘ferelKettânî, Sel ve tü’l-
en fâs (nşr. Ab dul lah Kâmil el-Kettânî v.dğr.), 
Dâ rül beyzâ 1425/2004, III, 59-61; İbnZeydân, 
Mu£ce mü ¹abašåti’l-müßel lifîn £alâ £ah di dev-
le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Ha san el-Vezzânî), Ra bat 

1430/2009, II, 275-276; MuhammedelAlemî, 
ed-Delîlü’t-târîÅî li-müßel lefâti’l-me×he bi’l-Mâ li-
kî, Ra bat 1433/2012, s. 167, 235, 263, 279, 332, 

357, 390, 421; AhmedMemnûn,“A£lâmü’t-tedrîs
bi’l-Ma³rib:Ebû£AbdillâhMu¼ammedb.A¼med
b.el-Misnâvîed-Delâßî”, Da£ve tü’l-¼aš, sy. 359 

(2001) (http://www.ha bo us.gov.ma/da ou at-al haq/
item/8726) (05.11.2015);ReşîdeezZâvî–SenâBû‘câc,“Ebû£AbdillâhMu¼ammedb.A¼medel-
Mis nâ vî” (http://www.olo um-om ran.ma/Article . 
aspx?C=10449) (05.11.2015); “ed-Delâßî, Mu-
¼am med elMis nâ vî”, Ma£le me tü’l-Ma³rib, Selâ 

1421/2000, XII, 4073-4074.

ÿHacerKontbay

– —MİYÂN MUHAMMED ŞERÎF

(bk. ŞERÎF, Miyân Muhammed).
˜ ™

– —MÝYASOÐLU, Mustafa
(1946-2013)

Þair,
romanvedenemeyazarý.

˜ ™

14Ağustos1946’daKayseri’dedoğdu.İlkveortaöğreniminidoğduğuşehirdetamamladıktansonra1967’degirdiğiİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTürkDiliveEdebiyatıBölümü’nden1973’te mezunoldu.İzmitveİstanbul’daedebiyatöğretmenliği(1974-1985),MimarSinanÜniversitesi’ndeTürkdili(1985-1998)vePakistan’daİslâmâbâdModernDillerMillî

burisâledeAbdülkådiriGeylânî’ninmüctehidolduğunuilerisürervehakkındakiithamlarakarşıonusavunur(Ra bat el-Hi-
zâ ne tü’l-Ha se niy ye, nr. 10905). 6.Nevâzil
fıšhiyye.Misnâvî’ninfetvalarıöğrencileritarafındanbüyükbircilthalindederlenmişolupmeselelerinçoğuMevlâyİsmâililevezirlerininsorularınaverilencevaplardanoluşmaktadır(Fas 1345/1926; Mis nâ vî’ nin 
çe şit li so ru la ra ver di ği ce vap la rı içe ren 
yaz ma nüs ha lar için bk. Mu ham med el-
Alemî, s. 332). 7.Risâlefîkütübi’l-¼adî¦
elletîtecûzü’r-rivâyeminhâvelletîlâ
tecûz(nşr. Muham med b. Azzûz, Bey rut 
2003, İbn Zek rî et-Ti limsânî’nin Mu£al li-
mü’¹-¹ullâb  ad lı ese ri nin so nun da).BunlarındışındaMisnâvî’ninçeşitliilmîmeseleleredairpekçokrisâlekalemealdığıveburisâlelerdeproblemlereçözümgetirmekabiliyetiniortayakoyduğuifadeedilmektedir.Kaynaklardaisimlerizikredilenvebazılarınınnüshalarıgünümüzeulaşaneser,risâlevekasidelerişunlardır:
Fevâßidfi’t-ta½avvuf(Ra bat el-Hi zâ ne-
tü’l-âmme, nr. 984),et-Ta£rîfbi’l-eşrâfi’l-
Edâriseti’l-Cû¹iyyîn(Ra bat el-Hi zâ ne-
tü’l-âmme, nr. 1632; Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-
Ha se niy ye, nr. 4/5716),et-Ta£rîfbi’ş-ŞeyÅ
Ebi’l-£AbbâsA¼medb.İdrîsel-Yemenî
(Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 471, 
1419),Tašyîdfînesebi’ş-şürefâßi’s-Sı-
šılliyyînve’ş-Şebûkiyyîn(Ra bat el-Hi-
zâ netü’l-Ha se niy ye, nr. 6/5716),Tašyîd
fî mesßeleti £ademi teklîfi’l-mükreh
(Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-Ha se niy ye Ktp., nr. 
13943),Cevâb£ammâyešaßüfîzeme-
ni’l-mesba³aminke¦reti’s-sußâl(Ra-
bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 1081),Şer¼u
Râßiyyeti’l-Yûsîfîri¦âßi’z-Zâviyeti’d-Di-
lâßiyye(Me lik Ab dü lazîz Âl Suûd Mü es se-
se si Ktp., nr. 71),Tašyîdfîecvibefıšhiy-
ye(Tâze el-Hi zâ ne tü’l-il miy ye, nr. 2/311),
el-Mašåmetü’l-fikriyyefîme¼âsini’z-
Zâviyeti’l-Bekriyye(Di lâßiy ye),Tašyîd
fi’l-eşrâfi’lle×înelehümşöhretünbi-
Fâs,Cevâb£anmesßeletite£â¹i’l-£ârifîn
li-esbâbi’l-irtizâš,Æa½îdefi’t-tevessül
bi’l-MevlâİdrîsmüßessisiFâs.ÖğrencisiAhmedb.AbdülvehhâbelVezîrelGassânî,Risâlefi’t-ta£rîfbi’ş-ŞeyÅel-Misnâvî adıylabireserkalemealmış,İdrîsHalîfe,Misnâvî’ninhayatı,eserlerivegörüşlerinedairyükseklisanstezihazırlamıştır(1978, 
Ra bat Dârü’l-hadîsi’l-Ha se niy ye).

BİBLİYOGRAFYA:Misnâvî, Nu½re tü’l-šab² ve’r-red £alâ men en-
keremeşrû£iyyetehûfî½alâti’l-far²(nşr. Ab dül-
la tîf b. el-İmâm Bûazîzî – Tâhâ b. Ali et-Tû ni sî), 
Bey rut 2007, s. 29 vd.; Kådirî,Neşrü’l-me¦ânî,
III, 265-278; a.mlf.,İltišå¹ü’d-dürer(nşr. Hâşim 

buayındokuzuncugünütamamlardı.Ba zıkaynaklardaşeyhü’lcemâaolduğuifadeedilir.Birsürefetvamakamındabulundu,ancakdahasonrabugörevindenayrıldı.Özelliklezorfıkhîmeseleleriçözmedemahirdi.BazıkonulardaMâlikîmezhebinemuhalefetedenMisnâvî’ninictihadiddiasındaolduğukaydedilir(Hac vî, II, 285). Misnâvî16Şevval1136 (8 Tem muz 1724) tarihindeFas’tavefatetti.BâbülfütûhdışındakiSîdîelÂyidîTürbesi’ndevefatındanyaklaşıküçyılöncebizzatkendisininaçmışolduğukabredefnedildi.İlmîotoritesiyleFilâlîlerHükümdarıMevlâyİsmâil’iniltifatınamazharolmuş,siyasîfaaliyetlerekarışmamıştır.SeçkintalebelerindenMevlâyİsmâil’inoğluMuhammedbabasınakarşıayaklandığındaonadestekvermeklesuçlanmışsadadahasonraMuhammed’idesteklemeyipaksineayaklanmayıengellemeyeçalıştığıortayaçıkıncaMevlâyİsmâil’intakibindenkurtulmuştur.
Eser le ri. 1.Øarfü’l-himmeilâta¼š¢ši

ma£ne’×-×imme.EserdeMâlikîâlimlerininzimmettarifleriincelenmiş,ardındanzimmetinşartları,buşartlarlamuamelevetasarrufehliyetiarasındakifarklaraçıklanmıştır(nşr. İsâm Mu ham med es-Sâ rî, 
Ka hi re 2012). 2.el-Æavlü’l-kâşif£ana¼-
kâmi’l-istinâbefi’l-ve¾âßif.Bueserdeniyâbet,istinâbe,vekâletarasındakifarklar,bunlarınhükümlerivegeçerliolduklarıyerlerdiğermezhepleringörüşlerinedeyerverilerekbelirtilmiştir(Fas 1333, Mehdî 
b. Mu ham med el-Vez zâ nî’ nin Şer¼u£Ame-
liy yâ ti Ebî Zeyd £Ab dir ra¼mân el-Fâsî  ad lı 
ese ri nin so nun da).HadîceMansûreseriyükseklisansteziolaraktahkiketmiştir
(1997, Ra bat Câ mi atü Mu ham med el-Hâ-
mis). 3.KitâbüNu½reti’l-šab²ve’r-red
£alâmenenkeremeşrû£iyyetehûfî½a-
lâteyi’n-neflve’l-far².Misnâvî,farznamazdaelleriikiyanabırakmauygulamasınınyaygınolduğuMağrib’debazıâlimlerinelleribağlamanınmeşrûolmadığıyönündekigörüşlerinekarşıbunundasahihkabuledildiğinibelirtmiştir.MuhammedMehdîelVezzânî’ninbirreddiyeyazdığıeserAbdullahKennûn(Tıtvân 1367/1948), Abdüllatîfb.İmâmBûazîzîveTâhâb.AlietTûnisî(Bey rut 2007)tarafındanneşredilmiştir.4.Netîcetü’t-ta¼š¢šfîba£²i
ehli’ş-şeref(in-ne se bi)’l-ve¦îš.KådirîilerigelenlerininnesebiveAbdülkådiriGeylânî’nintasavvuftakimevkiinedairdir(Tu-
nus 1296; Fas 1309, bir derleme içinde). 
5.Cühdü’l-müšılli’l-šå½ırfînu½reti’ş-
ŞeyÅ£Abdilšådir.Misnâvî,Netîcetü’t-
ta¼š¢šadlıeserinetekmileolarakyazdığı Mustafa

Miyasoğlu


