BiRMAVf, ibrahim b. Muhammed
Şafii fıkhına dair Gaye tü '1- il].tişô.r adlı
eserine İbn Kasım el -Gazzi (ö. 918/ 151 2)
tarafından yapılan şerhin haşiyesidir (Kahire 1279, 1287, 1298). 2. Ijaşiye 'ala Şer
J:ıi'r-RaJ:ıbiyye. İbnü'l-Mütefennine erRahbf'nin (ö. 577 1 11 82) el-Man?ı1me
tü'r-Rahbiyye veya er-RalJ.biyye diye
de bilinen, dört mezhebin feraizle ilgili
görüşlerine yer verdiği B ugyetü '1- bôl}.iş
'an cümeli'l-mevô.ris adlı eserine Sıb
tu'l-Mardini (ö. 912 / 1506) tarafından yapılan şerhin haşiyesidir. Eserin müellif
hattıyla yazılmış bir nüshası Beyrut'ta
Züheyr Çaviş Kütüphanesi ' nde bulunmaktadır (Zirikli, 1, 68) . 3. lfaşiye 'alô.
Fetl}.i'l-vehhôb li-Şerl}.i Menhecft-tullab. Zekeriyya el- Ensarf'nin (ö 925 1 15 ı 9)
nahve dair Menhecü't- tullab adlı kendi eserine yaptığı Fetl}.u'l-vehhô.b adlı
şerhinin haşiyesi olup Darü' 1- kütübi'lMısriyye'de (nr. 30) bir nüshası vardır
(Serkis, ı. 553) 4.Ijaşiye 'ala Şerl:J.i 'l-Ka
rô.fi li'l- Kaşideti '1- garô.miyye. İbn Perah el-İşbili'nin (ö. 699 / 1300) hadis terimlerine dair Garô.mi SaJ:ıiJ:ı veya elKasidetü'l-garamiyye adlı eserine Yahya b. Abdurrahman el-İsfahani el-Kara-
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tarafından yapılan şerhin haşiyesidir

(GAL Suppl., 1. 635)
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Darü'l-adl 'de fetva görevini üstlendi.
Revahiyye ve Eminiyye medreselerinde
ders okuttu. Oğlu Muhammed 'in ölümü
üzerine Kahire'ye döndü (Receb 826 / Haziran 1423) Burada fetva vermeye, ders
okutmaya ve telif çalışmalarına devam
eden Birmavi, aralarında Mahallf, Yahya
b. Muhammed el-Münavf, Takıyyüddin
İbn Pehd, ibn Nasırüddin gibi tanınmış
alimierin de bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 828'de (1425) hacca gidince bir
yıldan fazla Mekke yakınlarında ikamet
edip ders okuttu. Kahire'ye döndükten
sonra yine öğretim maksadıyla Kudüs'e
giden Birmavi bir müddet sonra orada
vefat etti (22 Cemaziyelahir 83 ı 1 8 Nisan
1428).
Eserleri. 1. el-Lami'u's-sabih 'ale 'lCô.mi 'i'ş-şaJ:ıih. Sal}.ih-i Bu{ıô.~i üzerine dört ciltlik bir şerh olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmaktadır (Pertevniyal, nr. 131 , 132 / 1, Fatih,
nr. 929, 935, 949) 2. en-Nüb?etü'l-elfiyye fi'l - uşı11i'l - fıl~hiyye. Fıkıh usulüne
dair manzum bir eserdir. Elfiyye ii uşı1li'l- fı~h adıyla da bilinir (Süleymaniye
Ktp., Laleli, nr. 3705 / 4). 3. Şerl}.u'n-nehr
bi-şerl}.i 'z- Zehr. Zehrü'l-bisam adlı kendi eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp.,
Bağdatil Vehbi Efendi, nr. 1308). 4. Şerl}.u
Lô.miyyeti'l- et 'al. Cemaleddin İbn Ma-
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763'te (1362) doğdu. Aslen Askalanlı
olup Mısır'ın kuzeybatısında Garbiye vilayetine bağlı Birma kasabasına nisbetle Birmavi diye anılır. Daha sonra Kahire'ye yerleşti. ibrahim b. İshak el-Amidi, Abdurrahman b. Ali b. Kari, Burhaneddin ibn Cemaa, Zerkeşi, Ömer b. Raslan el-Bulkfni, İbnü' l-Mülakkın gibi alimlerden ders aldı. Arkadaşı Necmeddin b.
Hiccf'nin daveti üzerine Dımaşk ' a gitti
(82 ı 1 ı 4 ı 8) ; orada hatiplik ve kadılık yap-
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M. EsAT KıLIÇER

İman, ibadet ve ahlaka ilişkin
L bütün iyilikleri ifade eden bir terim.

{Süleym aniye Ktp., Fatih , nr. 929)
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BiRMAvi,

Birmavi'nin kaynaklarda adı geçen dieserleri de şunlardır : Şerhu Sülô.şiyyô.ti'l-Bu{ıari, Cem 'u'l - 'udde if fehmi'l- 'Umde, Şerl}.u'l-Mühimmô.t, elM ul].taşar ii's- sireti 'n- nebeviyye, elBehcetü '1- verdiyye.
ğer
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Muhammed b. Abdüddaim

lik'in sarfa dair eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 3099). s. Menhecü 'r-rô.,ii bi-çlavô.biti'l-fera,ii. Peraize
dair manzum bir eser olup müellifı tarafından ayrıca şerhedilmiştir. 6. el-Fevô.,idü's-seniyye ii şerl}.i'l-Elfiyye. Fı
kıh usulüne dair kendi eserinin şerhidir.
7. Şerhu'ş-şudur li-şerl}.i zeva ,idi'ş-Şü
?ı1r. Cemaleddin b. Hişam'ın nahve dair
$Ü?ı1ru '?- ?eheb adlı eserinin şerhidir.
8. el-Mukaddimetü'ş-şafiye ii 'ilmeyi'l- 'arı1i ve'l-~ii.fiye (son dört eserin
yazma nü sha l arı için bk. Brockelmann, GAL,
1, 165; Il, 30, 118; Suppl., Il, 113; Sezgin,
1, 121).
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Birr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her
türlü iyilik, ihsan. itaat, doğruluk, günahsızlık gibi marralarda kullanılmıştır.
Aynı kökten gelen berr ise hem "çok şef
katli ve kerem sahibi" anlamında Allah ' ın
bir ismi (et-Tür 52 / 28), hem de "itaatkar"
anlamında insanın sıfatı olarak Kur'an'da
tekrarlanmıştır. Bir ayette (Abese 80 /
16). aynı kökten gelen barr (itaatkar) kelimesinin çoğulu olan herere meleklerin
sıfatı olarak geçmektedir. İki ayette geçen (ei-Bakara 2i 224; el-Mümtehine 60 /
8) ve "iyi olma, iyilik yapma" manasını
ifade eden "(en.) teberrü", fiili de "birr· '
kökünden türetHmiştir. Aynı · kullanım
tarzları hadislerde de yer almıştır.
Bakara süresinin uzunca bir ayetinde
(2 / ı 77), bu terimin muhtevasına giren
müsbet nitelikler İslam'ın beş temel itlkad konusu (Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman), Al-

