
AHMED ei-MANSÜR 

halılığa ve halk arasında huzursuzluk
lara sebep oldu. Hatta halk bu yüzden 
Nasır b. Abdullah'ın isyanını destekledi. 

Onun zamanında mevlid kandilleri ve 
ramazan bayramları resmi bayram ola
rak kutlanır, töreniere ülkenin her tara
fından gelen bilginler, süfiler ve devlet 
adamları katılırdı. Ayrıca fakir çocukla
rı sünnet ettirir ve onlara hediyeler da
ğıtırdı. Onun giydiği ve bundan dolayı 

mansüriyye adını alan bir elbise çeşidi 
daha sonra fakihler ve devlet adamları 
tarafından da giyilmiştir. 
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liJ HuLusi YAvuz 

AHMED b. MENİ' 
( r:_;... cr. .lo>! ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Men! 
b. Abdirrahman ei-Begavt 

(ö. 244/858-59) 

Horasanlı tanınmış hadis hafızı. 
__j 

Meşhur müfessir ve muhaddis Ebü'I
Kasım Abdullah ei-Begavf'nin ana tara
fından dedesidir. Horasan başta olmak 
üzere birçok ilim merkezini gezerek Süf
yan b. Uyeyne. Ebü Bekir b. Ayyaş, Ab
dullah b. Mübarek ve Yezid b. Harün 
gibi ünlü muhaddislerden ders aldı. Ha
dis ilminde hMız* mertebesine ulaştı. 
Daha sonra Bağdat'a yerleşip ölünceye 
kadar orada hadis öğretimi ile meşgul 
oldu. Talebeleri arasında, başta Buhari 
olmak üzere, diğer Kütüb-i Sitte müel
liflerinin yanı sıra Muhammed b. İshak 
es-Sagani, İbn Huzeyme ve kendi toru-
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nu Ebü'I-Kasım Abdullah ei-Begavi de 
bulunmaktadır. Buhari ondan bir ravi 
aracılığı ile aldığı hadisiere Şa}ıf}ı 'inde. 
doğrudan aldıkiarına da diğer eserle
rinde yer vermiştir. Hadis münekkitleri 
tarafından saduk* , sika" ve hüccet" 
kabul edilmiştir. 

ilmi seviyesi bakımından çağdaşı Ah
med b. Hanbel'e yakın olduğu kabul 
edilen İbn Menf'in Kur'an-ı Kerim'i kırk 
yıl boyunca üç günde bir hatmettiği ri
vayet edilir. Bütün kazaneını ilim uğ

runda harcamıştır. Seksen dört yaşla
rında vefat ettiği zaman, kitapları dı

şında, satılan eşyası ancak yirmi dört 
dirhem tutmuştur. Kaynaklarda sözü 
edilen Müsned'inin günümüze gelip 
gelmediği bilinmemektedir. 
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Iii M_ ALi SöNMEZ 

AHMED el·MENINI 
(~\.lo>!) 

Ebü'n-Necah Şihabüddtn Ahmed 
b. Ali Ömer ei-Mentnt el-Osman! 

(ö. 1172/1759) 

Osmanlı alimi, 
tarihçi, edip ve muhaddis. 

__j 

6 Mart 1678'de Şam köylerinden Me
nin'de doğdu. Şam bölgesinin tanınmış 
bir utema ailesine mensuptur. Trablus
şam'ın BirkaH köyünden olan babası, 

önce Şam'da Salihiyye'ye, daha sonra 
1636'da Menin köyüne yerleşmiş alim 
bir kimse idi. İ lk tahsilini bu köyde ya
pan Menini, on üç yaşlarında Şam'da 
bulunan kardeşinin yanına gitti ve ora
da tahsiline devam etti. Aralarında Ebü'I
Mevahib el-Hanbeli ve Abdülgani en-Nab
lusi gibi tanınmış alimterin de bulun
duğu birçok hocadan ders aldı. Şam'ın 

önde gelen mutasawıfları vasıtasıyla 

Nakşibendi, Kadiri ve Halveti tarikatia
rına intisap etti. Başta Emevi Camii ol
mak üzere birçok medresede müder
rislik yaptı, edebiyat ve şiirle de meşgul 
oldu. Emevi Camii'nde Beyzavf Tefsiri 
ve Şa}ıf}ı-f Bu{ıarf'nin yanı sıra çeşit

li dersler okuttu. Aralarında Silkü'd
dürer müellifi Muradf'nin babası Ali b. 
Muhammed ei-Muradf'nin de bulundu
ğu birçok talebe yetiştirdi. İki defa is
tanbul'a giden Menini, Tarf{ı-i cUtbf' 
adıyla bilinen Sfretü'l-Yeminf'ye yaz-

dığı şerh dolayısıyla istanbul'da büyük 
ilgi gördü ve kendisine Süleymaniye mü
derrisliği payesi verildi. Ayrıca Şam Sü
meysatiyye ve Umeriyye medreseleri 
mütevelliliği ile Emevi Camii hatipliği

ni de yapan Menini, 17 Şubat 17S9'da 
Şam'da öldü. 

Meninf'nin en önemli eseri, Utbi'nin 
Gazneli Sultanı Yeminüddevle Mahmüd 
b. Sebük Tegin devrine ait Sfretü'l-Ye
mini (et-Tarftıu 'l-Yemfnl) adlı tarihine 
yazdığı iki ciltlik şerhtir (Kahire 1286) 

ei-riam bi-feia,ili'ş-Şam adlı diğer 
eseri ise yazma halindedir. ei-rldm Şe
rif Mehmed Efendi tarafından Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir. Bahaeddin et-Ami
li'nin Vesfletü'l-fevz ve'l-eman if med
İlİ şa}ıibi'z-zaman isimli Mehdi hakkın
daki kasidesine yaptığı şerh, Arnili'nin 
el-Keşkui adlı eseriyle birlikte basıl

mıştır (Bulak 1288, Kahire 1305). Ayrıca, 

el-Kavlü's-sedfd if muttaşıli'J-esam"d 
( hocalarının isnadlarını verdiği eseri); Şer
}ıu'ş-sadr bi-şer}ıi urcuzeti istinzali'n
nasr bi't-tevessül li-ehli Bedr (Kahire 
1281) ; Şer}ıu Cahiliyyeti'l-~ader bi-es
ma,i as}ıabi seyyidi 'l-meld,iketi ve'l
beşer; Mevahibü'l-mücfb if {ıaşa,isi'l
}ıabfb ve bunun şerh i Fet}ıu'J-~arfb; Di
van ve diğer bazı manzum eserleri ile 
İcj.a, e tü 'd-derarf if Şer}ıi Şa}ıf}ıi'l-Bu
{ıarf adlı eksik bir Buhari şerh i vardır. 
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AHMED MİDHAT EFENDi 

(1844- 1912) 

Yazar, gazeteci, romancı ve naşir. 
L ~ 

Rus işgali üzerine 1829'da Kafkasya'yı 
terke mecbur kalan bir anne ile, Ana
dolu'dan gelip istanbul'a yerleşmiş bir 
babanın oğlu olarak Tophane semtinde 
dünyaya geldi. Orta halli bir esnaf aile
si içinde ve güç şartlar altında yetişti. 
Babasının ölümü üzerine. ağabeyinin 

memuriyette bulunduğu Vidin'e gitti 
(1857). Orada başladığı sıbyan mektebi
ni Tophane'de bitirdi (1861) Midhat Pa
şa ' nın Niş valiliği sırasında yine ağabeyi 
ile Niş'e gitti. rüşdiye tahsilini orada ta
mamladı. Mithat Paşa'nın Tuna valiliği 


