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MÜNZÝR b. AMR

– —
MÜNZÝR b. SAÎD

(bk. BELLÛTÎ).
˜ ™

– —
MÜNZÝR b. SÂVÂ

( ��������	
א��� )

Münzir b. Sâvâ (Sâvî) b. Ahnes
b. Beyân b. Amr

ed-Dârimî el-Abdî el-Esbezî

Hz. Peygamber’in gönderdiði
Ýslâm’a davet mektubuyla

müslüman olan Bahreyn emîri.
˜ ™

Adnânîler’in Temîm kabilesine mensup-
tur. Ýsim zincirinde yer alan Abdî nisbesin-
den dolayý Abdülkays’tan olduðu ileri sü-
rülürse de bu doðru deðildir; anýlan nisbe
dedelerinden Abdullah b. Dârim’le ilgilidir.
Dedelerinden Abdullah b. Zeyd’in taþýdýðý
Esbezî (Far. esb “at”) nisbesinin Bahreyn’-
deki Esbez adlý yerden veya bu bölgedeki
Esbeziyyûn denilen ata tapan bir topluluk-
tan geldiði rivayet edilir (Belâzürî, s. 113).
Münzir b. Sâvâ’nýn kaynaklarda “melikü’l-
Bahreyn, sâhibü’l-Esbez, hâkimü Hecer”
þeklinde nitelendirilmesinden o dönemde
Sâsânî hâkimiyetindeki Bahreyn’de yetki
ve hüküm sahibi olduðu anlaþýlmaktadýr.
Mecûsîlik, Yahudilik ve putperestliðin yay-
gýn olduðu Bahreyn’de, Sâsânî Ýmparator-
luðu’nun diðer bazý eyaletleri gibi Ýranlý va-
linin yanýnda etnik unsurlar dikkate alýna-
rak Dârim kabilesi reisi Münzir b. Sâvâ gi-
bi mahallî emîrlerden biri ikinci bir idareci
olarak görevlendiriliyordu. Temîm, Abdül-
kays ve Bekir b. Vâil baþta olmak üzere
Bahreyn’in özellikle çöl kesiminde yaþayan
Arap kabilelerinin denetiminden sorumlu
olan Münzir b. Sâvâ, bölgenin ve Muþak-
kar panayýrýnýn idaresinde her ne kadar Sâ-
sânî valisine ve merkezî otoriteye baðlýysa
da müstakil hareket edebiliyordu. Onun
Hz. Peygamber’den Ýslâm’a davet mektu-

bu aldýðý sýrada iþten el çektirilmiþ durum-
da olmasýna raðmen bölgedeki etkinliðini
ve buradaki Araplar’ý temsil etmeyi sür-
dürdüðü görülmektedir (Hamîdullah, Ýs-
lâm Peygamberi, I, 140). Bir rivayete göre
Resûl-i Ekrem, Kisrâ II. Hüsrev Pervîz’e da-
vet mektubunu da onun vasýtasýyla yolla-
mýþtýr (Muhammed b. Abdülbâký ez-Zür-
kanî, III, 408-409).

Hz. Peygamber, Hudeybiye’den döndük-
ten sonra önemli devlet ve bölge yönetici-
lerine Ýslâm’a davet mektuplarý gönder-
diðinde bir mektup da Münzir b. Sâvâ’ya
yolladý. Münzir’in Ýslâm’a girmesini tavsi-
ye eden bu ilk mektubun gidiþ tarihi ih-
tilâflýdýr ve bunun sebebi Münzir’e birden
fazla mektup yollanmasý olmalýdýr. Resû-
lullah ona evvelâ Ýslâm’a davet maksadýy-
la, ardýndan idareci sýfatýyla birden fazla
mektup göndermiþtir. Muhammed Hamî-
dullah bunlarýn sayýsýný sekiz olarak veri-
yorsa da (Ýslâm Peygamberi, I, 411) içlerin-
den bir kýsmýnýn tek bir mektubun ayrý ri-
vayetlerle nakledilen farklý pasajlarý olma-
sý muhtemeldir.

Resûl-i Ekrem’in mektubunu alan Mün-
zir, Alâ b. Hadramî ile yaptýðý uzun görüþ-
melerden sonra, “Hem dünya hem âhire-
te elveriþli buldum” diyerek Ýslâm’a girmiþ
ve bunu bir mektupla Resûlullah’a bildir-
miþtir. Ardýndan gönderdiði diðer bir mek-
tupla halký Ýslâm’a çaðýrdýðýný ve bir kýs-
mýna kabul ettirdiðini haber vererek eski
dinlerinde kalanlara ne yapacaðýný sordu-
ðu (Ýbn Sa‘d, I, 263), Hz. Peygamber’in de
onlardan cizye almasýný istediði bilinmek-
tedir (Belâzürî, s. 116-117; Taberî, III, 29).
Daha sonra Resûlullah Münzir’den Ýslâm
öncesindeki görevini sürdürmesini istemiþ
(Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-siyâsiyye, s.
146) ve o tarihten itibaren kendisinden Ýs-
lâm tarihi kaynaklarýnda “âmilü’l-Bahreyn”
unvanýyla bahsedilmiþtir. Ýslâm’ýn Bahreyn
bölgesinde yayýlmasýna büyük katkýsý olan
Münzir b. Sâvâ, Hz. Peygamber’in irtiha-
linden çok kýsa bir süre sonra ve henüz
ridde olaylarý patlak vermeden önce vefat
etti. Onun bir heyetle birlikte Medine’ye
gelerek Resûl-i Ekrem’le görüþtüðüne, do-
layýsýyla sahâbî olduðuna dair rivayet (Ýb-
nü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe, V, 302-303), Eþec el-
Abdî diye tanýnan Bahreynli Münzir b. Âiz
b. Hâris ile karýþtýrýlmasý sebebiyle doðru
deðildir.
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(Mart 623) Resûlullah tarafýndan Kureyþ’in
Suriye’den gelen kervanýna karþý gönderi-
len Hz. Hamza seriyyesinde bulundu; Be-
dir ve Uhud savaþlarýna da katýldý.

Hz. Peygamber, Münzir’i Uhud Gazve-
si’nden yaklaþýk dört ay sonra Ýslâm’ý an-
latmak üzere yetmiþ kiþilik heyetin baþýn-
da Âmir b. Sa‘saa kabilesine gönderdi. He-
yet Bi’rimaûne’de konakladý. Bu sýrada ka-
bile reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik’in Resûl-i
Ekrem’e kin besleyen yeðeni Âmir b. Tu-
feyl, Benî Süleym kabilesinin bazý kollarýný
harekete geçirerek heyete saldýrdý; Mün-
zir arkadaþlarýyla birlikte bu saldýrýda þe-
hid oldu (Safer 4 / Temmuz 625). Bi’rimaû-
ne’de kendisine eman verilmesini kabul
etmeyip savaþarak öldüðü için Resûlullah
Münzir hakkýnda “el-mu‘nik li-yemût” (ölü-
me süratle koþan) tabirini kullanmýþ ve bu
söz ona lakap olmuþtur. Bâkýllânî’nin Hz.
Peygamber’in kâtipleri arasýnda zikrettiði
Münzir b. Amr’dan zayýf bir isnadla, Resû-
lullah’ýn iki sehiv secdesini selâm verme-
den yaptýðýna dair bir hadis rivayet edil-
miþtir (Ýbn Hacer, VI, 218).
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ÿYusuf Ziya Keskin
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MÜNZÝR b. HÂRÝS

(bk. EÞEC el-ABDÎ).˜ ™

Hz. Peygamber’in

Münzir

b. Sâvâ’ya

gönderdiði

mektup
(M. Hamîdullah,
s. 147)



35

med b. Yûsuf el-Birzâlî gibi akraný; Ýbn
Hallikân, Ýzzeddin Ahmed b. Muhammed
el-Hüseynî, Ali b. Muhammed el-Yûnînî ve
Ýbn Dakýkul‘îd gibi talebeleri de ondan fay-
dalandý. Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâ-
tî yýllarca onun derslerine devam etti; Ýz-
zeddin Ýbn Abdüsselâm da hadis meclis-
lerinde bulunarak hadis rivayet etti. Mün-
zirî, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin et-Tenbîh’ini
on bir cilt halinde þerhederek fýkýh saha-
sýndaki yetiþmiþliðini ortaya koymak ve so-
ranlara fetva vermekle beraber Ýzzeddin
Ýbn Abdüsselâm Mýsýr’a gelip yerleþince
ona duyduðu saygýdan dolayý bir daha
fetva vermedi. 4 Zilkade 656’da (2 Kasým
1258) Kahire’de Kâmiliyye Dârülhadisi’n-
de vefat eden Münzirî, Mukattam tepesi-
nin eteklerinde (Karâfe) defnedildi (ölümü
üzerine yazýlan mersiyeler için bk. Yûnînî,
I, 250-253). Yaþadýðý yüzyýlýn en meþhur
hadis hâfýzý kabul edilen Münzirî hadisle-
rin sahih ve mevzû olanlarý ile hadislerde-
ki gizli kusurlarý (illet), müþkilleri bilme-
de, ihtiva ettiði hükümleri anlamada, mâ-
nasýndaki incelikleri kavramada, râvilerin
cerh ve ta‘dîli ile onlarý tanýmada üstün
bir yere sahipti. Zehebî yaþadýðý devirde
ondan daha güçlü bir hadis hâfýzýnýn bu-
lunmadýðýný, Ýbn Dokmak da devrinin ha-
dis hâfýzý sayýldýðýný belirtmektedir. Zâhid-
liðiyle tanýnan Ýbn Dakýkul‘îd hocasý Mün-
zirî’nin ahlâkýný överek kendisinin ondan
daha âlim, fakat onun kendisinden daha
zâhid olduðunu söylemekte, Zehebî ve Tâ-
ceddin es-Sübkî gibi biyografi yazarlarý da
onun bu yönüne özellikle iþaret etmekte-
dir. Münzirî’nin genç yaþta ölen oðlu Mu-
hammed de hadis öðrenmek için seyahat-
ler yaparak pek çok hadis yazmýþtýr.

Eserleri. A) Hadis. 1. et-Ter³¢b ve’t-ter-
hîb. Ýhlâs, ilim, namaz, alým satým, edep,
zühd, cennet ve cehennem gibi konular-
da dinin yapýlmasýný ve yapýlmamasýný is-
tediði þeylere dair hadislerin genellikle Kü-
tüb-i Sitte, Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßý,
Ýbn Hibbân ve Ýbn Huzeyme’nin e½-Øa¼î¼’-
leri, Ahmed b. Hanbel ve Ebû Ya‘lâ el-Mev-
sýlî’nin el-Müsned’leri, Taberânî’nin üç
Mu£cem’i ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-
Müstedrek’i gibi hadis kaynaklarýndan se-
çilerek konularýna göre yirmi beþ bölüm
halinde sýralanmasýyla meydana gelmiþ
olup senedlerde sahâbî dýþýndaki râviler
zikredilmemiþtir. Müellif sahih, hasen ve
güvenilebilecek zayýflýktaki rivayetleri “an”
harfiyle göstermekle yetinmiþ, ayrýca ha-
disin saðlamlýk derecesini belirtmemiþtir.
Zayýf olduðu anlaþýlan rivayetleri de “an”
harfiyle göstermekle beraber rivayetin so-
nunda ona ne ölçüde güvenilebileceðine

iþaret eden mevkuf, mürsel, münkatý‘, ga-
rîb gibi deðerlendirmeler yapmýþtýr. Mev-
zû, çok zayýf ve zayýf diye nitelenebilecek
rivayetleri de “ruviye” kelimesiyle ifade et-
miþtir. Eser tertibi, kendine has bir metot-
la da olsa hadislerin güvenilirlik derecesi-
nin belirtilmesi, az kullanýlan bazý kelime-
lerin açýklanmasý, tergýb ve terhîb konu-
sunda mükerrerleriyle birlikte 5472 hadi-
si ihtiva eden hacimli bir kitap olmasý gibi
sebeplerle Ýslâm dünyasýnda þöhret kazan-
mýþtýr. Eser üzerinde þerh ve ihtisar tü-
ründen çeþitli kitaplar yazýlmýþtýr. Þerhle-
ri arasýnda Hasan b. Ali el-Feyyûmî (nüs-
halarý için bk. Brockelmann, GAL Suppl.,
I, 627), Menûfî, Muhammed Hayât b. Ýbrâ-
him es-Sindî gibi âlimlerin Þer¼u’t-Ter³¢b
ve’t-terhîb’leri; muhtasarlarý arasýnda Ebû
Yâsir Muhammed b. Ammâr el-Mýsrî’nin
et-Tašrîb fi’Åti½âri’t-Ter³¢b ve’t-terhîb,
Ýbnü’d-Deyrî diye anýlan Muhammed b.
Ebû Bekir es-Safedî’nin et-Tašrîb ilâ kitâ-
bi’t-Ter³¢b ve’t-terhîb (nþr. Mustafa Dîb
el-Buga – Muhammed Ýsâm Arrâr, I-II, Dý-
maþk-Beyrut 1411/1991), Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin 855 sahih rivayeti bir araya ge-
tirip râvileri hakkýndaki görüþlerini kýsaca
belirttiði MuÅta½arü’t-Ter³¢b ve’t-terhîb
li’l-Mün×irî (nþr. Muhammed Ali Subeyh,
Kahire 1352/1933; nþr. Habîburrahman el-
A‘zamî v.dðr., Bombay 1380/1960; Beyrut
1401/1981, 1407/1987; nþr. Abdullah Hac-
câc, Kahire 1400/1979, 1402/1981, 1404/
1983, 1409/1989; nþr. Muhammed el-Mec-
dûb, Kahire-Tunus 1400 ve Teh×îbü’t-Ter-
³¢b ve’t-terhîb adýyla, Kahire 1413) adlý
eserleri, Bahrak ve Ahmed b. Ali eþ-Þere-
fî ez-Zimârî, Muhammed Yahyâ b. Emân
el-Hindî gibi âlimlerin çalýþmalarý ve Ab-
dülazîz b. Muhammed b. Ýbrâhim Âlü’þ-
þeyh’in Æu¹ûfü’¦-¦emer ve £uš†dü’d-dü-
rer min kelâmi seyyidi’l-beþer’i (Riyad
1407/1987), Yûsuf el-Kardâvî’nin notlar ve
fihristler ekleyerek hazýrladýðý el-Münte-
šå min Kitâbi’t-Ter³¢b ve’t-terhîb li’l-
Mün×irî’si (I-II, Devha 1406-1409/1986-
1989; Mansûre 1414/1993) anýlabilir. Ah-
med b. Ebû Bekir el-Bûsîrî TuÅfetü’l-¼a-
bîb li’l-¼abîb bi’z-zevâßid £ale’t-Ter³¢b
ve’t-terhîb adlý eserini, yine kendisine ait
Ýt¼âfü’l-Åýyere’den ve Þehredâr b. Þîrû-
ye ed-Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’i-
nin zevâidinden derlediði hadislerle et-
Ter³¢b ve’t-terhîb’e bir zeyl olarak kale-
me almýþtýr. Nâcî lakabýyla bilinen Ebû Ýs-
hak Ýbrâhim b. Muhammed ed-Dýmaþký,
et-Ter³¢b ve’t-terhîb’de gördüðü bazý ha-
talarý esere ilâve ettiði bilgilerle beraber
£Ucâletü’l-imlâßi’l-müteyessira mine’t-
te×nîb £alâ mâ vaša£a li’l-¼âfý¾i’l-Mün-

Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, I, 171-172, 347-349;
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Kahire 1854, III, 408-409; Hamîdullah, Ýslâm Pey-
gamberi, I, 140, 411; a.mlf., el-Ve¦âßišu’s-siyâ-
siyye, Beyrut 1403/1983, s. 144-148, 151-153;
a.mlf., Hz. Peygamber’in Altý Orijinal Diploma-
tik Mektubu (trc. Mehmet Yazgan), Ýstanbul 1990,
s. 83-101; Âbidin Sönmez, Rasûlullah’ýn Ýslâm’a
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Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm
b. Abdilkavî b. Abdillâh el-Münzirî

(ö. 656/1258)

Hadis hâfýzý.
˜ ™

1 Þâban 581’de (28 Ekim 1185) Kahire’-
de (Fustat) doðdu. Ailesi aslen Suriyelidir.
Babasý oðlunu on yaþýna girince hadis mec-
lislerine götürerek hadis dinlemesini sað-
ladý, bir yýl sonra babasý ölünce de bu ders-
leri býrakmadý. Önceleri Hanbelî iken Þâfiî
mezhebine mensup hocalardan Þâfiî fýk-
hý okuyunca bu mezhebi tercih etti. Ýsken-
deriye, Harran, Ruha, Gazze, Dýmaþk, Ku-
düs gibi ilim merkezlerine defalarca seya-
hat ederek ve Mýsýr’ýn muhtelif þehirlerini
dolaþarak âlimlerden ders aldý. Cemmâî-
lî, Ýbnü’l-Mufaddal, Ebü’l-Yümn el-Kindî,
Ýbn Þâs, Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, Fah-
reddin Ýbn Teymiyye, Yâkut el-Hamevî, Ýbn
Nukta, Bahâeddin Ýbn Þeddâd, Ýbnü’l-Fâ-
rýz, Ýbnü’l-Müstevfî, Ýbnü’l-Hâcib ve Ýbn
Ebü’l-Ýsba‘ gibi âlimlerden faydalandý. Ay-
rýca kendileriyle görüþemediði Ruha, Ha-
lep, Musul, Ýrbil, Horasan, Hicaz ve Endü-
lüslü 600 kadar muhaddis, fakih ve þair-
den eserlerini rivayet etmek üzere icâzet
aldý. Ýcâzet aldýðý hocalarý arasýnda pek
çok haným bulunmaktaydý. 606’da (1210)
haccetmek ve bazý âlimlerden faydalan-
mak üzere Hicaz’a gitti, ayný yýl Mýsýr’a dö-
nerek hayatýnýn önemli bir kýsmýný bura-
da geçirdi. Yirmi yýl kadar hocalýk yaptýðý
Kâmiliyye Dârülhadisi baþta olmak üzere
Sâlihiyye Medresesi ve Câmiu’z-Zâfirî’de
ders verdi. Münzirî hadisi, hadis ilimlerini
ve râvilerini çok iyi bilen bir muhaddis ol-
duðundan Ebü’l-Berekât Abdurrahman b.
Hasan ed-Dimyâtî, Ebü’l-Ganâim Müsâfir
b. Ya‘mur el-Cîzî ve Ebü’l-Kasým Abdur-
rahman b. Abdülvehhâb el-Kusî gibi ho-
calarý; Ýbn Nukta, Ebû Abdullah Muham-

MÜNZÝRÎ


