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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.
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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)
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nîuDigerGnosisthâyiİslâmî”(Çîstâ, sy. 

108-109[1373hş.],s.736-750);“MedârisiŞîrâzderSüddeiNehüm”(a.g.e.,sy.132-
133[1375hş.],s.161-175);“ZemâneuA¼vâli £AynülšuŠâtHemedânî”(a.g.e., 
sy.138-139[Tahran1376hş.],s.614-630);“DînüDevletderÎrânNašşi£UlemâßderDevreiKâçâr:TeßlîfiProfesör¥âmidAlgar”(Va¼îd,sy.54[1353hş.],s.32-44;
sy.260-261[Tahran1358hş.],s.16-25);“İşrâkıHindîuÎrânîuNübüvvetiİsrâîlî”
(Kâ veh,sy.36[Münich1350hş.],s.218-
224);“Ka²âüÆaderderEdebiyyâtıFârsî”
(a.g.e.,sy.41-42[1350hş.],s.233-246).

BİB Lİ YOG RAF YA :AliNak¢Münzevî,“Yâd bûd”, Nâme-yi Ba hâris-
tân, XII/17, Tah ran 1389 hş., s. 3-6; HüseyinYezdâniyân,“SüÅanî bâ Âkâ-yı £Alî Na š¢ Münze vî 
der Bâre-i £İr fân, Te şey yu£, Me fâ Åir-i Millî ve Kes-
revî”, Kâ veh, sy. 29, Mü nich 1348 hş., s. 114-
125; HasanEmîn,“Be Yâd Mün ze vî”, ¥â fı¾, sy. 
75, Tah ran 1389 hş., s. 22-23; a.mlf.,“Sâl gerd-i 

Duk tor £Alî Na š¢ Mün ze vî, Fer zend ve Hem kâr-ı 
Øâ ¼i bü’×-¬e rî£a”, a.e., sy. 87 (1390hş.), s. 34; SeyyidAbdullahEnvâr,“Der Sûg-i İs nâd-ı Mün-
ze vî”, Ki tâb-ı Mâh-ı Kül liy yât, sy. 156, Tahran 
1389 hş., s. 34-35.

ÿRızaKurtuluş

– —MÜNZÝR b. MUHAMMED

( المنذر بن محّمد )
Ebü’l-Hakem el-Münzir b. Muhammed

b. Abdirrahmân
el-Ümevî el-Mervânî

(ö. 275/888)

Endülüs Emevî emîri
(886-888).

˜ ™

229’da(844)doğdu.I.Muhammed’in
(Muhammedb.Abdurrahmanel-Ümevî)oğluolupannesibircâriyedir.Babasızamanındaiyibirkumandanolaraktecrübekazanmasıiçinçeşitliseferleregönderildi.
242’de(856)devletekarşıisyanedenTuleytula(To le do)halkıüzerinedüzenlenenseferekatıldı.Dahasonrakiyıllardayaz
(sâife)seferlerinisürdürdü.Bunlarınenönemlisi,12Receb251’de(9Ağustos865)Cillîkıye’ye(Galicia)tertipettiğivebüyükbirbaşarıyladöndüğüseferolupyapılansavaştaFranklarağırkayıplarverdi.263
(877)yılındadaBatalyevs(Ba da joz)hâkimiAbdurrahmanb.MervânelCillîk¢’yekarşıMâride(Merîda)üzerinebirseferdüzenledi.268’de(882)Sarakusta’yıkuşattı,çevredekiaraziyiveşehritahripetti.BabasıMuhammedb.Abdurrahman’ınvefatısırasındaEndülüsEmevîDevleti’niuzunsüredenberimeşguledenÖmerb.HafsûnisyanınıbastırmaklauğraşanMünzir,Kurtuba’ya(Cor do ba)geliptahtaçıktı(3Re-

hastalığınayakalandı.19Ekim2010’daTahran’davefatetti.
Eser le ri. Te lif: Fih rist-i KitâbÅâne-i 

Mer kezî-yi Dânişgâh-ı Tahrân (I-II,
Tahran1330-1332hş.); Fer hengnâmehâ-
yı £Ara bî be Fâ ri sî (Tahran1337hş.); 
Fih rist-i Ki tâb Åâ ne-i Si peh sâ lâr (III-IV,
Tahran1340-1346hş.,MuhammedTak¢
Dânişpejûhilebirlikte); Fih rist-i NüsÅa-
hâ-yı ƒa¹ ¹î-yi KitâbÅâne-i Mec lis-i Şû-
râ-yı Mil lî (XI-XVI,Tahran1345-1348hş.,
ÎrecEfşârveMuhammedTak¢Dânişpejûh
ilebirlikte); Fihrist-i A£lâ mi’z-zerî£a ilâ 
te ½â nî fi’ş-Şî£a (I-III,Tahran1377hş.); İbn 
Kem mû ne ve felse fe tühû fi’n-nü büv ve 
(Tahran1972,doktoratezi); Sî mur³ u Sî 
Mur³.FerîdüddinAttâr’ınMan ¹ıšu’¹-
¹ayr’ınıntahliliveözetidir(Tahran1359
hş.).

Ne şir:ÂgåBüzürgiTahrânî,ez-Zerî£a 
ilâ te½ânîfi’ş-Şî£a.İlküçcildinneşrindebabasınayardımcıolmuş,IVXII,XV,XXIVXXV.ciltlerkendisi,XIIIXIV.ciltlerbabasıvediğerlerikardeşiAhmedMünzevîtarafındanneşredilmiştir (Tahran1320-1357
hş.); ªabašåtü a£lâmi’ş-Şî£a (I-IX;IV-VIII.
yüzyıllaraaitbeşcildi,Beyrut1390-1395);AbdülhüseyinReştî,Keş fü’l-iş tibâh fî ec-
vi be ti Mûsâ Cârillâh (Tahran1330hş.);Allâme İbnü’lMutahharHillî, Î²âhu’l-
mašå½ıd fî şer¼i ¥ik me ti’l-£ayn (Tahran
1337,1378hş.);İbnSînâ,el-İşârât ve’t-
tenbîhât (Tahran1339hş.);İsmâilb.AbdürresûlelMecdû‘,Feh rese tü’l-kü tüb 
ve’r-resâßil (Tahran1344hş.);AynülkudâtelHemedânî,Nâmehâ-yi £Ay nülšuŠât 
He medânî (I-III,Tahran1362-1377hş.,
AfîfUseyrânilebirlikte);İbnKemmûne,
Tenš¢¼u’l-eb¼â¦ li’l-mi le li’¦-¦elâ¦ (Tah-
ran1383hş.).

Ter cü me:Muhammedb.AhmedelMakdisî,A¼se nü’t-tešåsîm fî ma£rife-
ti’l-ešålîm (I-II, Tahran1361hş.); İbnMiskeveyh,Tecâri bü’l-ümem (V-VI,Tah-
ran1377hş.);Yâk†telHamevî,Mu£ce-
mü’l-büldân (I-II,Tahran1380hş.);IgnazGoldziher,Vor le sun gen über den 
Is lam.EserinArapçaçevirisiel-£Aš¢de 
ve’ş-şerî£a fi’l-İs lâm’danFarsça’yaçevrilmiştir(Dershâyî der Bâre-i İs lâm,Beyrut
1973;Tahran1357hş.).AliNak¢MünzevîayrıcabirçokdergideArapçaveFarsçamakalelervearaştırmalaryayımlamıştır.Bunlardanbazılarışunlardır:“TârîÅiFihristnigârîderÎrân”(Peyâm-ı Ba hâ ristân, 
sy.30[Tahran1382hş.],s.40-53);“ezZerî£auÂ³åBüzürgiTahrânî”(Kitâb-ı 
Mâh-ı Kül liyât,sy.69-70[Tahran1382hş.],
s.4-13);“ƒudâşinâsîuİrtibâtıÂdemibâƒudâezDîdegâhı£AynülšuŠâtHemedâ

ŞemsKafkåsî,ŞeyhMuhammedRızâTabesî,ŞeyhAliEkberHânsârî,MirzaHasanBücnûrdî,MuhammedCevâdTebrîzî,AbdülhüseyinReştî,MirzaBâkırZencânîgibihocalardanilimtahsiletti.Busıradababasınaez-Ze rî£a’nınilküçcildininbasımısırasındayardımcıoldu(1931-1938).II.DünyaSavaşısırasındaortayaçıkansıkıntılaryüzündeneserinneşrinisürdürmeküzerebabasıtarafındanTahran’agönderildi.Buaradaöğreniminedevamederek
1947’deTahranÜniversitesi’ndenbeşerîilimlerden,1950’deöğretmenokulundanve1951’deHukukFakültesi’ndenlisansdiplomasıaldı.AliNak¢,ilkresmîgörevini19461948yıllarındaçeşitliokullardayaptıktansonraKültürBakanlığı’ndaçalışmayabaşladı.İran’dapetrolünmillîleştirilmesihareketiesnasındakardeşininetkisiyleTûdehPartisi’neüyeoldu.1953’teCIAdarbesiyleşahıntekrariktidaragelmesininardındanonbirayhapisyattı.1959’daKültürBakanlığı’ndanTahranÜniversitesiHukukFakültesi’negeçti.EdebiyatFakültesi’ndedersverdi.Ayrıca19451966yıllarında Dihhudâ’nın Lu³atnâmesi’ninneşrinigerçekleştirenheyetiçindeyeraldı.ez-Ze rî£a’nınNecef’teçıkanXIIIXIV.ciltleridışındakalankısmınıkardeşiAhmedMünzevîilebirlikteyirmibeşcilthalindeneşretti.1958’deTahranÜniversitesi’ndedoktoratezinitamamladıysadaSAVAK’ıntakipvebaskılarıyüzündentezinisavunmaimkânıbulamadı;1966’daNecef’eveoradanBeyrut’akaçtı.BuradaSaintJosephÜniversitesi’ndefelsefedoktorasıyaptı(1972)ve1976’daülkesinedöndü.TahranÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndedersvermeyebaşladı.AncakİranİslâmDevrimi’ninardından1980’debilinmeyenbirsuçsebebiyletutuklandıvebeşyılhapsemahkûmedildi,böylece resmîgörevindendeayrılmışoldu.Hapistençıktıktansonrakendinitelifçalışmalarınaverdi.2005yılındaalzheimer
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