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Lübnan,Küveyt,Karaçi,Tahran,Şîraz,Meşhed,YeniDelhi,Paris,Moskova,Münih,Tübingen,Cambridgegibiülkeveşehirleregitmiştir.
Eser le ri.Müneccidulusalveuluslararasıbirçokdergideyüzlercemakaleyazmıştır.Telifvetahkikolarakbasılmışkitaplarınınsayısıda150’yibulmaktadır.EserleriniyayımlamakiçinBeyrut’taDârü’lkitâbi’lcedîdisimlibiryayınevikurmuş,kitaplarınınbirkısmıTürkçe,Fransızca,İngilizce,İspanyolca,İtalyanca,FelemenkçeveFarsçagibidillereçevrilmiştir.Müneccid’inbazıeserlerişunlardır:Te lif: Fî Æu ½û ri’l-

Åulefâß (Beyrut1944); Vülâtü Dı maşš 
fi’l-£ah di’s-Selcûš¢: Nu½û½ müs taÅ ra ce 
min TârîÅi Dı maşš el-kebîr li’l-¥â fı¾ 
İbn £Asâkir (Dımaşk1949); Vülâtü Dı-
maşš fi’l-£ah di’l-£O¦mânî (Dımaşk1949); 
Eş he rü’l-Åa¹¹âtîn fi’l-İslâm: Yâš†t el-
Müs ta£½ımî, eş-ŞeyÅ ¥am dullåh el-
Amâ sî, İbn Mušle (Beyrut1950); Ce mâ-

lü’l-merße £in de’l-£Arab (Beyrut1957); 
A£lâmü’t-târîÅ ve’l-co³râfiyâ £inde’l-
£Arab: el-Belâ×ürî, Yâš†t, İbn ƒal li-
kân (Beyrut1959); el-Kitâbü’l-£Ara biy-
yü’l-maÅ¹û¹ ile’l-šar ni’l-£âşi ri’l-hic rî: 
en-Nemâ×ic (Kahire1960); Mu£ce mü’l-

maÅ¹û¹âti’l-ma¹bû£a (I-V,Beyrut1962-
1982); Æavâ£idü ta¼š¢ši’l-maÅ ¹û ¹ât (Bey-
rut1964,Ttrc.MehmedHatiboğlu,“Arap-

ça Yaz ma la rın Ne şir Ka ide le ri”, AÜ İFD,XIV
[1966],s.245-262); Fih ri sü’l-maÅ ¹û ¹â ti’l-
£Ara biy ye fî mek te be ti Fer rûc Se lâ ¹i-
yân (Beyrut1965); et-TaŠ lî lü’l-iş tirâkî 
(Beyrut1965); Dı maşš in de’r-ra¼¼âlîn 
ve’l-co³râfiyyîne’l-müs limîn (Beyrut
1967); el-MuÅtâr mi ne’l-maÅ¹û¹âti’l-
£Ara biy ye fi’l-Âsitâne (Beyrut1968); 
Di râ sât fî târîÅi’l-Åa¹¹i’l-£Ara bî mün×ü 
bi dâ ye tih ilâ nihâye ti’l-£a½ ri’l-Ümevî 
(Beyrut1969,1972); Fih ri sü’l-maÅ ¹û ¹â-
ti’l-£Ara biy ye fî Mek te be ti’l-Kon cres 
bi-Va şin tın (Beyrut 1969); Mu£ce mü 

Benî Ümey ye müs taÅrec min târîÅi 
İbn Ke ¦îr (Beyrut1970); Em ¦â lü’l-merße 
£in de’l-£Arab (Beyrut1973); Æa vâ£idü 

feh re se ti’l-maÅ¹û¹âti’l-£Ara biy ye (Bey-
rut1973); el-Mün tešå min dirâsâ ti’l-
müs teş riš¢n: Dirâse muÅ te li fe fi’¦-¦e-
šå fe ti’l-£Ara biy ye (2.bs.,Beyrut1976); 
el-Müs teş riš†ne’l-Al mân: Te râ ci mü-
hüm vemâ es hemû bih fi’d-di râ sâ ti’l-

£Ara biy ye (Beyrut1978); Mu£cemü’l-

müßer riÅîne’d-Dı maş šıy yîn ve â¦â ru-
hü mü’l-maÅ¹û¹a ve’l-ma¹bû£a (Beyrut
1398/1978); Mu£cem mâ ül li fe £an Resû-

lil lâh ½al lal lå hü £aley hi ve sel lem mi-
ne’l-ma¹ bû£ât ve’l-maÅ¹û¹ât ve emâ ki-
ni vü cû di hâ (Beyrut1980,1982).

amacıylabunlarınbulunduğuhemenbütünkütüphaneleridolaştı,birçokeserinnüshalarınıaldı.Yazmaeserlerintahkikivekataloglanmasıçalışmalarındaizlenecekyöntemlerleilgilieserlerkalemealdı.TelifçalışmalarınaondokuzyaşındagazetevedergiyazılarıylabaşlayanMüneccid’inmakaleleriMe cel le tü’r-risâle, 
Me cel le tü’¦-¦ešåfe, Me cel le tü’l-Mec-
ma£i’l-£il miy yi’l-£Arabî bi-Dı maşšgibidergivegazetelerdeneşredildi.EskiArapedebiyatınaaitüçtiyatroeserindenoluşanİblîs yu³annîadlıilkkitabınıyirmiüçyaşındaikentelifetti.Kendisininyazmaeserlerintahkikineyönelmesinde1940yılındatanıdığıMuhammedKürdAli’ninbüyüketkisioldu.OnuntelkinleriyleŞamZâhiriyyeKütüphanesi’ndekiyazmaeserleriinceleyerekçalışmalarınabaşladıvezamanlayazmaeserleritahkikkonusundaenyetkinşahsiyetlerarasındayeraldı.Müneccid19Ocak2010’daRiyad’davefatetti.EbûYa‘lâelFerrâ’nın(ö.458/1066) 
Ru sü lü’l-mülûk ve men ya½lu¼u li’r-ri-
sâ le ve’s-sifâreadlıeserinitahkiketmesimünasebetiylekendisineŞamArapBilimAkademisiödülüverilmiştir.Müneccid,KahireMecmau’llugati’lArabiyye, elMecmau’lilmiyyü’lIrâk¢,HaydarâbâdCem‘iyyetüdâireti’lMaârifi’lOsmâniyye İstişareHeyeti,elMecmau’lilmiyyü’lHindî,UluslararasıŞarkiyatAraştırmalarıDerneği,AlmanArkeolojiEnstitüsügibikuruluşlarınüyesiydi.AyrıcaBerlinAlShaybaniSocietyofInternationalLaw’ınbaşkanyardımcılığınıyapmıştır.AmerikanBrinstonveAlmanFrankfurt üniversiteleri, Kahire’dekiMa‘hedü’ddirâsâti’lArabiyyeti’lulyâ,TahranÜniversitesi,RiyadMelikSuûdveİmamMuhammedb.Suûdüniversiteleri,CiddeMelikAbdülazîzveBeyrutAmerikanüniversitelerigibikurumlardaöğretimüyesiolarakçalışmış,birçokkongrevesempozyumakatılmış,buamaçlaİstanbul,Riyad,Bağdat,Tunus,Amman,

hazırlanmasıamaçlanmıştır(matbaada
basılaneserlerinbirlistesiiçinbk.a.g.e., 
s.254-255).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mah mud Râif Efen di ve Nizâm-ı Cedîd’e Da ir 

Ese ri (nşr.KemalBeydilli–İlhanŞahin), An ka ra 
2001; KemalBeydilli, Türk Bi lim ve Mat ba acı-
lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, Mü hen dis hâ ne 
Mat ba ası ve Kü tüphâne si: 1776-1826, İs tan bul 
1995, tür.yer.; a.mlf., Mü hen dis hâ ne ve Üs kü-
dar Mat ba ala rın da Ba sı lan Ki tap la rın Lis te si ve 
Bir Ka ta log, İs tan bul 1997, s. 15-17, 33-35.

ÿKemalBeydilli

– —MÜNECCÝD, Selâhaddin
( ص�ح الدين المنّجد )

Selâhuddîn b. Abdillâh el-Müneccid

(1920-2010)

Tenkitli neþirleriyle tanýnan
Suriyeli âlim ve edip.

˜ ™

Dımaşk’tadoğdu.BabasıaynışehirdereîsülkurrâolanAbdullahelMüneccid’dir.SelâhaddinküçükyaştaKur’an’ıezberledi. İlkokul öğreniminden sonraMektebüAnber’debaşladığılisetahsilinielKülliyyetü’lilmiyyetü’lvataniyye’desürdürdü.BuradaMuhammedBehcetelBaytârveHalîlMerdemBekgibiâlimlerdendersokudu.ArdındanDârü’lmuallimînelulyâ’yagirdi,enönemlihocalarıKâmilNasrîveHâlidŞâtîlâidi.MezunoluncaEğitimBakanlığı’ndayükseköğretimsekreterliğinetayinedildi.BirtaraftandaHukukFakültesi’nedevamettiveüçyılsonrabufakülteyibitirdi.FakültedeEbü’lYüsrÂbidîn,AbdülkådirAzm,FâyizelHûrî,SâmîelMeydânîveSaîdelMehâsinîgibihocalardandersaldı.ArdındansırasıylaİâşeDivanıbaşkanlığı,eskieserlermüdürlüğüdivanbaşkanlığı,yineeskieserlermüdürlüğü,EğitimBakanlığı’ndakültürilişkileriveheyetlermüdürlüğügibigörevlerdeçalıştı.DahasonradoktorayapmaküzereParis’eSorbonneÜniversitesi’negönderildi.Buradauluslararasıgenelhukukvetarihalanında
en-Nü¾ûmü’d-dib lû mâ siy ye fi’l-İslâmadlıdoktorasınıtamamladı.Aynıdönemdekütüphanecilikvepaleografiderslerinedegirdi.Fransa’dandönüşündeKahire’debulunanArapBirliğiteşkilâtınabağlıMa‘hedü’lmahtûtâti’lArabiyye’yemüdürtayinedildi(1955),ardındanaynıenstitüdedanışmanolduvebugörevi1961yılınakadarsürdü.Esertahkikikonusundakimaharetivehizmetlerindendolayıkendisine“sindibâdü’lmahtûtât”(yaz ma eser

le rin pîri)ve“ebü’lmahtûtâti’lArabiyye”lakaplarıverildi.Yazmaeserleriincelemek Selâhaddin

el-Müneccid
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nintürbesinidezikretmektedir(II,192).DiğerkaynaklarınhiçbirindeMünîrî’ninölümtarihiveyerihakkındabilgiverilmemektedir.DönemininönemliâlimleriarasındasayılanMünîrî,II.BayezidveŞehzadeAhmed’inyakınmeclislerindebulunmuş,birdivantertipetmiş,Türkçe’yeveFarsça’yahâkimbirşair,klasikTürkedebiyatınınenhacimlimanzumsiyeriniyazacakkadarİslâmtarihinevâkıfbirtarihçidir.BiyografikeserlerintamamındaŞehzadeAhmeddevrişair,kâmilveârifleriarasındagösterilir.Münîrî’ninhemenbütünömrüAmasya’dageçmiştir.BazıkaynaklardailmîyönüşairliğindenüstüntutulsadaTürkçeveFarsçaşiirlerindenoluşandivanı,Mihr ü Müş te rîmesnevisiveSi yer-i 
Ne bî’si onunklasikTürkedebiyatınınvelûdmüellifleriarasındazikredilmesinigerektirmektedir.Divanşiirininhemenbütünnazımşekillerindeyazmaklabirliktedahaçokgazeltarzındabaşarılıolmuştur.Birçokdivanşairinenazîreyazdığından(Mec mau’n-nezâ’ir’dealtmışdört,
Per vâ ne Bey Mec muası’ndaellibirşaire
nazîre)birnazîreşairiolarakdadeğerlendirilebilir.Eserlerindeyeknesaklıktanuzak,anlamlıkelimelerleörülü,canlıverenklibiranlatımhâkimdir.Ayrıcaşiirlerindepekçokarkaikkelimeyerastlanır.NecâtîBey’lebaşlayıpZâtîiledevamedenmahallîtabirlerkullanma,atasözlerivedeyimlerişiireyerleştirmegeleneğindeMünîrî’nindebaşarılıolduğubelirtilir.Cinassanatınaolanhâkimiyetindendolayıcinasınbütüntürlerinibaşarıylauygulamıştır.

Eser le ri.1. Di van.1502yılındatamamlananeserTürkçeveFarsçaşiirlerdenoluşmaktadır.DivanınTürkiye’debir(İÜ
Ktp.,TY,nr.5580müstensihiSultanIII.
Murad),Avrupakütüphanelerindeiki(Va-
tikanKtp.,Turco,nr.230;AvusturyaMillî
Ktp.,nr.654)nüshasıtesbitedilmiştir.Divandayirmidokuzkaside,ikimesnevi,ikiterciibend,birFarsçatahmîs(Hâfız-ıŞî-
râzî’den),birmurabba‘ımütekerrir,150Farsça,330Türkçegazel,Farsçabirtarihkıtası,dokuzmüfred,biriFarsçaonyedimuammaveikisiFarsçayirmibirtuyuğyeralır.ŞairinTürkçekasidelerindeBursalıAhmedPaşaveEdirneliİvazpaşazâdeAtâî,FarsçakasidelerindeZahîriFâryâbîveSelmânıSâvecî’ninetkisigörülür.TürkçegazellerindeAhmedPaşa,ŞeyhîveAhmedî’den,FarsçagazellerindeHâfızıŞîrâzî’denetkilenmiştir.AyrıcaonyediFarsçagazeliHâfızıŞîrâzî’yenazîredir.MesnevisahasındaAhmedîveŞeyhî’yi“bu

ye te¼ad de¦ü £an a£lâmi £a½rih, Dı maşk 1424/ 
2003, I, 291;HüsâmAbdüzzâhir,Sind bâ dü’l-
maÅ¹û¹ât Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid, Ka hi re 2004, 

tür.yer.;İsâmMuhammedeşŞentî,“Øe lâ ¼ad dîn 

el-Mü nec cid ve’l-maÅ¹û¹ât ve’t-ta³ rîb”, MMMA 

(Kahire), XXXV/1-2 (1412/1991), s. 197-212; a.mlf.,“Cühûdü’l-Mü nec cid fî Åid me ti’t-türâ¦”, 
el-£Arab, XL/1-2, Ri yad 1425/2004, s. 73-88; a.mlf.,“Cühûdü’l-Mü nec cid fî Åid me ti’t-tü râ¦”, 
ŞevâmiÅu’l-mu¼aššıš¢n, II, Ka hi re 2008, s. 145-

155;FaysalelHafyân,“Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid 

fâris lem ye te rac cel yev men”, a.e., II, 156-168; AliBulut,“Selâhad din el-Mü nec cid ve Tah kik İl min-
de ki Ye ri”, Do ğu Araş tır ma la rı, sy. 11, İs tan bul 
2014, s. 71-86. ÿAliBulut

– —MÜNÎRÎ AMÂSÎ
( منيرى آماسى )

(ö. 927/1521 [?] )

Divan şairi.˜ ™

Mihr ü Müş te rîadlımesnevisininmüellifnüshasındaadınıMünîrîb.Mehmedşeklindekaydeder.AmasyalıolduğundanAmâsî(Amas yevî)nisbesiyleanılır.BabasıMehmedEfendi, II.BayeziddönemindeErkânıDîvân’danişancılıkyapmıştır
(Erünsal, sy. 10-11 [1981], s. 318).Münîrî’denbahsedenLatîfî,KınalızâdeHasanÇelebi,GeliboluluÂlî,KafzâdeFâizîveTayyarzâdeAtâismiyleilgilibirbilgivermezkenAmas ya Ta ri hi’ndeMünîrîMehmedÇelebiveMünîrîEfendiolarakgeçer.BursalıMehmedTâhiradınıMünîrîİbrâhimÇelebi,Tuh fe-i NâilîveAmas ya 
Me şâ hi rimüellifleriİbrâhimÇelebidiyekaydetmişlersedebununyanlışolduğuanlaşılmaktadır.Münîrî,II.Bayezid’inveoğluŞehzadeAhmed’in(ö.918/1512)teveccühünükazanarakmusâhibleriarasınagirdi.Hattınbütüntürlerindeyazıyazdığınıbildirenşair(Mihr ü Müş te rî, 
431.beyit),muhtemelenOsmanlı hatekolününkurucusuAmasyalıŞeyhHamdullah’ın(ö.926/1520)talebelerindendir.
Mihr ü Müş te rîmesnevisindekiifadelerindennişancılıkgörevindenönceOsmanlıordusundauzunsüresipahilikyaptığıanlaşılmaktadır.Münîrîfazlatanınmadığıiçinyeterincetakdirgörmemiş,yaşadığısıkıntılardandolayıtalihindenşikâyetetmiştir.Divanındakibirmersiyesinde
887’de(1482)vebasalgınıyüzündenAliveFerahismindekiikievlâdınıbirerhaftaaraylakaybettiğiniyazar(Ersoy,Ka-
side29). Os man lı Mü el lif le ri’nde927
(1521)yılındaSofya’davefatettiğinedairbirbilgiyeralmakta(II,409),EvliyaÇelebideSe ya hatnâme’sindeAmasya’dakiziyaretgâhlardanbahsederkenbizzatgördüğüziyaretgâhlararasındaMünîrî’

Ne şir: İbn Abbas, Lu³åtü’l-Æurßân 
(Kahire1946);Nuaymî,Dûrü’l-Æurßân 

fî Dı maşš (Dımaşk1946;Beyrut1973,
1982);İbnCinnî,el-Elfâ¾ü’l-mehmûze 
(Dımaşk1947);İbnAsâkir,TârîÅu me dî-

ne ti Dı maşš (I.ciltileII.cildinbirkısmı,
Dımaşk1951,1954);AzmzâdeEsadPaşa,Kitâbü’l-Vašf (Dımaşk1953);Safedî,Ümerâßü Dı maşš fi’l-İslâm (Dımaşk
1955);Belâzürî,Fütû¼u’l-bül dân (I-III,
Kahire1956-1960);Zehebî,Si ye rü a£lâ-
mi’n-nü belâß (I.cilt,Kahire1956);ŞemsüleimmeesSerahsî,Şer¼u’s-Si ye ri’l-
kebîr (li-Mu¼am med b. ¥asan eş-Şey-
bâ nî) (I-III,Kahire1957-1960);Zehebî,
el-£İber fî Åabe ri men ³aber (I-V,Kü-
veyt1960-1966,FuâdSeyyid’lebirlikte);MüerricesSedûsî,Kitâbü ¥a×f min ne-
se bi Æureyş (Kahire1380/1960;Beyrut
1396/1976);Ebü’lFidâİbnKesîr,Mev li dü 

Resûlillâh ½al lallåhü £aley hi ve sel lem 
(Beyrut1961);EbûBekirİbnü’lEnbârî,“Şer¼u (³a rî bi) Åutbeti £Âßişe Ümmi’lmüßminîn fî ebîhâEbîBekre½Øıddîš”
(MMİADm. ,XXXVII[1962],s.414-427;2.
bs.,Beyrut1980);Süyûtî,el-Müs ta¾raf 
min aÅbâri’l-ce vâ rî (Beyrut1963);İbnŞihâbezZührî,Ten zî lü’l-Æurßân (Beyrut
1963);İbnHazm–İbnSaîd–Şekundî,Fe-

²âßilü’l-En de lüs ve eh lihâ (Beyrut1968); 
Dîvânü Ebî Mih cen e¦-¡e ka fî (Beyrut
1970); el-Æa ½î de tü’l-yetîme li-Dušle el-
Men bicî bi-ri vâ ye ti £Alî b. el-Mu¼as sin 
et-Te nû Åî (Beyrut1970);Ebü’lFerecelİsfahânî,Ki tâ bü Ede bi’l-³urebâß (Beyrut
1972);İzzeddinİbnAbdüsselâm,Mün-

ye tü’s-sûl fî taf²îli’r-Resûl ½al lallåhü 
£aley hi ve sel lem (Beyrut1981); Şi£rü 
Ye zîd b. Mu£âvi ye (Beyrut1982);TakıyyüddinİbnTeymiyye,el-Emr bi’l-ma£rûf 

ve’n-nehy £ani’l-mün ker (Beyrut1984)
(Müneccid’intelifvetahkikettiğieserlerin
tamlistesiiçinbk.Abdülkerîmel-Yâfî,s.
471-498).

BİB Lİ YOG RAF YA :
¥af lü tekrîmi’d-duktûr Øe lâ ¼ad dîn el-Mü-

nec cid fî i¦ney niy ye ti £Ab dil maš½ûd ƒûcâ fî 
Cid de,Cid de 1410/1989, s. 36, ay rı ca bk. tür.
yer.;AbdülkerîmelYâfî,“Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec-

cid el-bâ¼i¦ ve’l-mu¼aššıš”,Mašålât ve dirâsât 
müh dât ile’d-duktûr Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid, 
Lon don 1423/2002, s. 1-19, 471-498; İrfânNizâmeddin, “Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid kemâ 

£araf tüh”, a.e., s.2136;AbdüssettârelHalvecî,“İshâmâtü Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid fî teß½îli 
£ulû mi’l-maÅ¹û¹i’l-£Arabî”,a.e., s.4557;KayserMûsâezZeyn,“Fen nü kitâbe ti’l-mašåli’t-târîÅî 

£in de Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid”, a.e., s.59109;
“Mes re dü bu¼û¦i’d-duktûr Øe lâ ¼ad dîn el-Mü-

nec cid el-menşûre mü ret te be ten ¼ase be sinî neş-
rihâ”,a.e., s. 471-498;Vedî‘Filestîn,“Øe lâ ¼ad-

dîn el-Mü nec cid fî Mı½r”,a.e., s.3743;a.mlf.,
“Øe lâ ¼ad dîn el-Mü nec cid fî Mı½r”,Vedî£ Fi lis ¹în 


