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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
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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 
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BİB Lİ YOG RAF YA :
Divân-ı Mü nî rî (haz.AytenAkmandor,yüksek

lisanstezi,1980), AÜ DTCF; Mü nî rî ve Mihr ü 
Müş te rî Mes ne vi si (haz.AytenAkmandor,doktora
tezi,1983), AÜ DTCF; Mü nî rî (öl. 1521 ?)’nin 
Man zum Si yer-i Nebî’si-Cilt: 1 (İn ce le me-Me tin) 
(haz.ÜmranAy,doktoratezi,2007), MÜ Tür kiyat 
Araş tır ma la rı Ens ti tü sü; Mü nî rî’ nin (öl. 1521 ?) 
Man zum Si yer-i Nebî’si-Cilt: 2-3 (İn ce le me-Me-
tin) (haz.ReyhanÇorak,doktoratezi,2010), MÜ 
Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü; Mü nî rî (öl. 
1521 ?)’nin Man zum Si yer-i Nebî’si-Cilt: IV-V 
(İn ce le me-Me tin) (haz.MustafaÖzkat,doktora
tezi,2011), MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü; 
Mü nî rî (öl. H. 927/M. 1521)’nin Man zum Si yer-i 
Ne bî’ si (6-7. Cilt) (İn ce le me-Me tin) (haz.Yılmaz
Top,doktoratezi,2011), MÜ Tür ki yat Araş tır mala-
rı Ens ti tü sü; Edir ne li Nazmî, Mec mau’n-Nezâir: 
İn ce le me-Ten kit li Me tin (haz.M.FatihKöksal,
doktoratezi,2001), Ha cet te pe Üni ver si te si Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü; Pervâneb.Abdullah, Mecmûa, 
TSMK, Bağ dat Köş kü, nr. 406; Latîfî, Tez ki re tü’ş-
şu£arâ ve tab sı ra tü’n-nu zamâ (haz.RıdvanCa-
nım), An ka ra 2000, s. 509; Kün hü’l-Ahbâr’ın 
Tez ki re Kıs mı (haz.Mustafaİsen), An ka ra 1994, s. 
164; Kınalızâde, Tez ki re tü’ş-Şu arâ (haz.İbrahim
Kutluk), An ka ra 1981, s. 924; Kafzâde Fâizî’nin 
Züb de tü’l-eş‘ar’ı (haz.BekirKayabaşı,doktorate 
zi,1997), İnö nü Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti-
tü sü, s. 509; EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme, II, 192; 
Tay yar zâ de Atâ, Os man lı Sa ray Ta ri hi: Târîh-i 
En de run (haz.MehmetArslan), İs tan bul 2010, IV, 
193; Os man lı Mü el lif le ri, II, 409; Amas ya Ta ri hi, 
III, 243, 248, 249; OsmanFevziOlcay, Amas ya 
Şeh ri Ta ri hi, İs tan bul Be le di ye si Ata türk Ki tap-
lı ğı, nr. B.00002, vr. 46b; a.mlf., Amas ya Me-
şâ hi ri, İÜ Ktp., Nâdir Eser ler, TY, nr. 9382, s. 
150; JosephPurgstallHammer, Gesc hich te der 
Os ma nisc hen Dich tkunts bis auf un se re ze it, 
Hart le ben 1836-1838, I, 304-305; MehmetNâilTuman, Tuh fe-i Nâilî (haz.CemâlKurnaz–Mus-
tafaTatcı), An ka ra 2001, II, 984; ErsenErsoy, II. 
Ba ye zit Dev ri Şa ir le rin den Mü nî rî, Ha ya tı, Eser-
le ri ve Di va nı: İn ce le me-Ten kit li Me tin (doktora
tezi,2010), MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü; GünayKut,“Bri tish Mu se um’da ki Ba zı Önem li 
Türk çe Yaz ma lar ve Te va if-i Aşe re’den Ta ife-i 
Bek ta şi yan”, TDAY Bel le ten (1971), s. 209-210; İsmailE.Erünsal,“Türk Ede bi ya tı Ta ri hi nin Ar şiv 
Kay nak la rı-I: II. Ba ye zid Dev ri ne Ait Bir İn’âmât 
Def te ri”, TED, sy. 10-11 (1981), s. 318.

ÿÜmranAy

– —MÜNZEVÎ, Ali Nak¢
( على نقى منزوى )

(1923-2010)

Ýranlý araþtýrmacý,
bibliyografya yazarý.
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Irak’ınSâmerrâşehrindedoğdu.BabasıtanınmışâlimvebiyografiyazarıÂgåBüzürgiTahrânî’dir.SâmerrâveNecef’teöğrenimgördü.İlkFarsçaveArapçaderslerini,dinîveedebîbilgileribabasındanveamcasıMuhammedİbrâhim’denaldı.
1935’teailesiylebirliktegittiğiNecef’teSeyyidKâzımYezdîMedresesi’ndeŞeyh

dolayıherhangibirdevletbüyüğüneithafedilmemiştir.KaynaklarıarasındaEbü’lHasanelBekrîelKasasî,İbnİshak,hadisrâvilerindenKâ‘belAhbârileTürkedebiyatındanErzurumluKadıDarîr’izikreder.EserinI.cilditevhid,münâcât,“sebebite’lîf”,“âgåzıkitâbısiyer”başlıklarındansonraHz.Âdem’infıtratınıntavsifiylebaşlar,VII.ciltteMekke’ninfethiveHz.Peygamber’invefatıilesonaerer.Hz.Muhammed’inhayatı,ailesininveashabınınyaşadığıolaylar,müşriklerlemücadeleleri,mûcizeleri,mi‘racı,hicreti,gazâları,samimiveakıcıbirüslûplaanlatılır.EserdeHz.AliveHamzagibiİslâmbayraktarlarınınkahramanlıkhikâyelerininönplanaçıkarılması,Anadolu’dayaşayangelenekvegöreneklerineserboyuncacanlıtutulması,atasözlerivedeyimlerlebezenmesibirleştiricibirunsurolarakyazıldığınıgösterir.Si yer-i Ne bî’nintamamıüzerindedörtdoktorateziyapılmıştır(ÜmranAy,
2007,MÜTürkiyatAraştırmalarıEnstitü-
sü;ReyhanÇorak,2010,MÜTürkiyatAraş-
tırmalarıEnstitüsü;MustafaÖzkat,2011,
MÜTürkiyatAraştırmalarıEnstitüsü;Yıl-
mazTop,2011,MÜTürkiyatAraştırmaları
Enstitüsü).Münîrî’ninOs man lı Mü el lif-
le riveAmas ya Ta ri hi’ndebahsedilen
Tez ki re tü’l-Vekåyi‘ (Mecmûa-i Tâ rî hiy-
ye)veMün şeât Mecmûasıhenüzelegeçmemiştir.

fenninpîri”addeder.Toplam4000beyitiçerendivanüzerindebiryükseklisanstezi(AytenAkmandor,1980,bk.bibl)veüçnüshasınınkarşılaştırılmasıyladoktoratezi(ErsenErsoy,2010,bk.bibl.)hazırlanmıştır.2. Mihr ü Müş te rî.AssârıTebrîzî’ninaynıadlıeserindençeviridir.TürkedebiyatındamanzumMihr ü Müş te rîmesnevilerininenmeşhuruolupkronolojikaçıdanikinciçeviridirve6011beyittenibarettir.Bilinenikinüshasındanbirimüellifhattıolup9Şevval892(28 Ey lül 

1487)tarihindetamamlanmıştır(British
Library,Or.,nr.7742),diğernüshasıMilletKütüphanesi’ndekayıtlıdır(AliEmîrî
Efendi,Manzum,nr.1185).BueserüzerindeAytenAkmandordoktoratezihazırlamıştır(1983,bk.bibl.).3. Man zum Si-
yer-i Nebî.Mesnevişeklindeyazılmışveyedicilthalindetertipedilmiştir.866varakve32.475beyitlikhacmiyleTürkedebiyatındabilinenenuzunmanzumsiyerkitabıdır.TesbitedilenteknüshasıTopkapıSarayıMüzesiKütüphanesi’ndekayıtlıdır(Koğuşlar,nr.994-995).Mustafab.HacıMuhammedb.Mahmûdtarafından
930(1524)yılındaistinsahedileneserin
1502’denöncetamamlanmışolduğudüşünülmektedir.ŞaireserinihiçkimsedenkarşılıkbeklemedensadeceAllah’ınrızasınıkazanmakveHz.Peygamber’inşefaatinenâilolmakiçinyazdığınısöyler.Bundan

Münîrî divanının ilk iki sayfası  (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Manzum, nr. 1185)


