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7 Zilhicce 9S'te (23 Ağustos 714) Hu
meyme'de dünyaya geldi. Doğum tari
hiyle ilgili olarak 90-101 (708-719) yılları 
arasında değişen başka rivayetler de var
dır. Babası Muhammed b. Ali el-Abbasl. 
annesi Sellame adlı bir cariyedir. Arap ge
leneğine uyularak iyi Arapça öğrenmesi 
ve sağlıklı bir genç olarak yetişmesi için 
çöle gönderildi. Yedi yaşına geldiğinde 
kabilenin diğer çocuklarıyla birlikte küt
taba gitti. Ardından hadis, fıkıh, ensab, 
fesahat ve belagat dersleri aldı. Ebu Ta
lib'in soyundan gelen Abdullah b. Muavi
ye'nin Batı İran'da başlattığı isyana katıl
dı. Abdullah b. Muaviye tarafından Yzec 
şehrine vergi tahsil etmek üzere gönde
rildi. Ancak Mansur topladığı vergileri 
Abdullah'a göndermeyip Basra'ya kaçın
ca yakalanıp hapse atıldı . Bir süre sonra 
hapisten kurtulup Humeyme'de görevli 
olan kardeşi İmam İbrahim ' in yanına git
ti ve halife oluncaya kadar orada kaldı. 
132 (749-50) yılında Humeyme'den KQ
fe'ye gelen Abbas! ailesi fertleri arasında 
Ebu Ca'fer el-Mansür da vardı. Burada ilk 
Abbas! halifesi kardeşi Ebü'l-Abbas es
Seffah için biat aldı ve onun bütün işle
riyle ilgilendi . Ebü'l-Abbas es-Seffah ta
rafından Ebu Müslim-i Horasanl'den biat 
almak üzere Merv'e gönderildi. Ancak 
burada Ebu Müslim'den ilgi görmedi ve 
dönüşünde halifeye onu ortadan kaldır

masını tavsiye etti. 

Ebü'l-Abbas, Mansür'u Emev!ler'in son 
Irak valisi olan Ebu Halid İbn Hübeyre 
üzerine gönderdi. Mansür, Hasan b. Kah
tabe'ye bağlı kuwetleri de yanına alarak 
İbn Hübeyre'nin bulunduğu V asıt' ı ku-

şattı. Abbas! ordusu karşısında Vasıt ' ı 

savunmaya devam eden İbn Hübeyre bir 
süre sonra Mansur'un barış teklifini bazı 
şartlarla kabul ederek teslim oldu. An
cak Mansür. halifenin ve Ebu Müslim'in 
baskıları sonucu eman verdiği halde İbn 
Hübeyre'yi öldürttü. Ardından Harran'ı 
kuşatan İshak b. Müslim el-Ukayll'ye kar
şı sefere memur edilen Mansur şehirde 
Abbas! hakimiyetini tekrar tesis etti. Va
sıt ' ı ele geçirdikten sonra büyük itibar 
kazandı. el-Cez!re ve İrm!niye valiliğine 
getirildi ( 133/750-51 ). Bu görevi sırasında 
Emev! kumandanlarını kendi safına çek
meyi başardı. Aynı yıl halifenin emriyle Bi
zans kuşatmasına karşı Kemah'ı tahkim 
etti. 136 (754) yılında hac em!ri oldu. 

Halife Ebü'l-Abbas es-Seffah kardeşi 
Mansür'u birinci, yeğeni Ysa b. Musa'yı 
ikinci veliaht tayin etmişti. Mansur Mek
ke'de iken Ebü'l-Abbas es-Seffah vefat 
etti ( 136/754). Ysa b. Musa, Mansür'a bir 
mektup gönderip durumu bildirdiği gibi 
Enbar'da bulunan Haşimller'den de biat 
aldı. Hemen yola çıkan Mansür'a yolda 
Ebu Müslim-i Horasan! ile Haşimller ve 
diğer kumandanlar biat ettiler. 

Mansür. halifeliğinin ilk yılında Abbasl
ler'in kuruluşunda önemli rol oynayan am
cası Abdullah b. Ali b. Abdullah ile uğraş
mak zorunda kaldı. Abdullah, Mansür'a 
biat etmeyi reddederek büyük bir orduy
la Harran'a gitti. Mansur onu itaat altına 
alma görevini Ebu Müslim'e verdi. Ab
dullah b. Ali, Nusaybin yakınlarında cere
yan eden savaşta mağlüp oldu ve Basra'
ya kaçtı ( 136/754). burada hapsedildiğ i 

evde vefat etti ( 14 7/7 64). 

Abdullah b. Ali'nin isyanını bastırdıktan 
sonra Ebu Müslim'in giderek itibar ve 
kuvvet kazanmasından rahatsız olan 
Mansur onu ortadan kaldırmaya karar 
verdi. Bir suikast düzenleyerek Ebu Müs
lim'i öldürttü (24 Şaban 137 1 12 Şubat 
755). Bu olay üzerine Horasan'da birçok 
isyan ve karışıklık çıktı. Bunların başında 
bir Mecüs! olan Sünbaz ile İshak et-Tür
ki'nin isyanları gelir. Birincisi 137' de (754-
55), ikincisi de 139'da (756-57) bastırıldı. 
Halifeyi tanrı, Ebu Müslim'i de peygam
ber olarak kabul eden Ravendller'in baş
lattığı isyan da bastırılarak bu toplulu
ğun tamamı kılıçtan geçirildi ( 141/758) 

Peygamberlik iddiasında bulunan Üstad
sis'in Badg!s'teki isyanı da bastırıldı ve 
Horasan'da devlet otoritesi tesis edildi 
( 145-151/762-768). 

Halife Mansür'u meşgul eden önemli 
meselelerden biri de Ali eviadının başlat-
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tığı isyanlardır. Bunlardan Muhammed 
b. Abdullah el-Mehdi Medine'de halifeli
ğini ilan ederek halktan biat aldı (ı Receb 
145125 Eylül 762) İmam Malik'in dersle
rinde baskı altında meydana gelen boşa
manın geçersiz olduğuna dair hadisi ri
vayet etmesi Mansur'un hal'ine hükme
dip Muhammed b. Abdullah'a biatı teş
vik ettiği şeklinde yorumlanmış ve bu 
yüzden tutuklanıp kendisine dayak atıl
mıştır. Mansür. Mısır ve Suriye'den Me
dine'ye erzak sevkiyatını engellediği gibi 
Ysa b. Musa kumandasındaki orduyu da 
onun üzerine gönderdi. Çok çetin geçen 
çarpışmalar sırasında Muhammed b. Ab
dullah öldürüldü (Ramazan 145 1 Aralık 
762). Onun ölümünden kısa bir süre önce 
kardeşi İbrahim Basra'da isyan edip Kü
fe üzerine yürüdü. Ysa b. Musa. İbrahim'i 
Bahamra denilen yerde bozguna uğrat
tı ; böylece İbrahim de bertaraf edildi. Er
meni asıllı Bizans ordusu kumandanı Ku
san'ın Erzurum'u yağmalaması üzerine 
Mansur bir ordu gönderip şehri kurtar
dı ( 139/756). Diğer taraftan Mansür, V. 
Konstantinos'un tahta geçmesiyle baş
layan Bizans saldırılarına karşı asker sayı
sını arttırdı; Kafkaslar'da İslam toprak
larına giren Hazarlar'a karşı tedbir alıp 
müstahkem kaleler yaptırdı. 

Mansür. Endülüs'e geçerek orada bir 
devlet kuran ( 138/755-56) Abdurrahman 
b. Muaviye b. Hişam'ı ortadan kaldırmak 
için çok uğraştıysa da başarılı olamadı ve 
sonunda onunla anlaşma yoluna gitti, el
çiler gönderip gönlünü aldı. Kuzey Afri
ka'da Hariciler isyan edip karışıklıklar çı
karınca 1 SS (772) yılında Yez!d b. Hatim 
el-Mühelleb! isyanları bastırıp Abbas! ha
kimiyetini tesis etti. 

140 (758), 147 (765), 148 (766) ve 152 
(769) yıllarında hacca giden Halife Man
sur 1 S8'de (775) tekrar hacca giderken 
yolda rahatsıziandı ve Bi'rimeymün de
nilen yerde vefat etti ( 6 Zilh icce ı 58 1 7 
Ekim 775). Kabrinin belli olmaması için 
1 00 ayrı mezar yeri kazıldı. Daha sonra 
Bi'rimeymün'e yakın bir yerde veya Cen
netü'l-mualla'da defnedildi. Yerine veli
aht ilan ettiği oğlu Muhammed el-Mehdi 
geçti. 

Abbasller'in gerçek kurucusu sayılan 
Ebu Ca'fer el-Mansür aynı zamanda çok 
yönlü bir alim ve şairdi. Araştırmaya me
raklı bir kişi olup edip, şair ve alimleri hi
maye ederdi. Mantık, felsefe, aritmetik, 
geometri. astronomi, tıp ve tarihe yakın 
ilgi duyardı. Akıllı ve ileri görüşlü bir hü
kümdar olan Mansur güzel ahlakıyla ta-
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nınmakla birlikte cimriliği ve para birik
tirmeye düşkünlüğüyle de ünlüdür. Ve
fat ettiğinde hazinede600 milyon dirhem 
ve 4 milyon dinar vardı. Aile fertlerine ve 
halka karşı çok iyi muamele ederdi. İşçi 
ve sanatkarların ücretlerinin hesaplan
masında çok hassas davrandığından 
"ebü'd-devanik" ( metelik babası) ve "Man
sur ed-Devanik1" lakaplarıyla tanınmıştır. 

Merkezi kontrolü sağlamak için devletin 
siyasetini bizzat kendisi takip eder. vergi 
memurlarına adil davranmalarını tem
bihler. berld teşkilatma özel önem verir
di. Hiçbir zaman vezirlerinin nüfuzu altı
na girmemiştir. 

Halife MansOr döneminde ilmi ve kültü
rel faaliyetler yoğunluk kazanmış, Sans
kritçe, Süryanlce. Kıptlce ve klasik Yunan
ca'dan çeşitli eserler tercüme edilmiştir. 
Yuhanna b. Bıtrii:ç. Muhammed b. İbra
him el-Fezarl, Abdullah b. Mukaffa', Cur
cis b. Cibrall ve Patrik Sergi os gibi şahsi
yetler Arapça'ya çeviriler yapmışlardır. 
Bu dönemde hadis, fıkıh, tefsir gibi ilim
ler bağımsız birer bilim dalı haline gel
miş, tedvin ve tasnif faaliyetleri hız ka
zanmıştır. İbn İshak meşhur eserini Man
sOr'un isteği üzerine yazmış, Mufaddal 
ed-Dabbl de onun arzusuyla bir şiir anto
lojisi hazırlamıştır. Ayrıca nahiv, aruz ve 
Arap diline dair çeşitli eserler kaleme alın
mıştır. Akli ve nakli ilimlerde büyük bir 
gelişme olmuş. bu alanlarda çok sayıda 
alim yetişmiştir. Mansur imar faaliyetle
riyle de yakından ilgilenmiş, Bağdat'tan 
başka Haşimiyye ve Rafika adlı şehirleri 
kurdurmuştur. Türkler Halife MansOr dö
neminden itibaren İslam dünyasına nü
fuz etmeye başlamışlardır. Sugür ve Ava
sım bölgelerinde Türk askerleri de istih
dam edilmiştir. 
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liJ NARiDE BozKURT 

MANSÜR, İbn Ebfi Amir 
(.)~'yol.:: .$.1 .:,.ı!) 

Ebu Amir Muhammed b. Abdiilah 
b. Muhammed b. Abdiilah b. Amir 

b. Ebi Amir el-Meafiri 
(ö. 392/1002) 

Endülüs Emevi Devleti'nin başveziri. 
L ~ 

326'da (938) Turruş'ta doğdu. Hıristi
yan kaynaklarında Almanzor olarak ge
çer. Yemen kökenli bir ulema ailesine 
mensuptur. Aileden Tarık b. Ziyad ile bir
likte Endülüs'e ilk geçen kişi olan Abdül
melik b. Amir el-Meafirl, Cezlretülhadra 
bölgesinde kendisine ikta edilen Turruş 
Kalesi'ne yerleşti. Zamanla kalabalıkla
şan ve daha çok ilimle şöhret bulan aile
den hadis ve fıkıh alimleri, katiplik ve ka
dıhkyapan idareciler çıktı. MansOr'un de
desi Ebu Amir Muhammed İşblliye (Sevilla) 
kadıhğı yapmış, babası Abdullah hadis 
ve fıkıh alimi olarak tanınmıştır. Annesi 
Kurtuba'nın (Cordoba) nüfuzlu ailelerin
den Beni Birtal'e mensuptu. 

MansOr küçükyaşta gittiği Kurtuba'da 
edebiyat, hadis ve fıkıh tahsil etti. Hoca
ları arasında Ebu Ali el-Kall, Ebu Bekir b. 
Muaviye, Ebu Bekir İbnü'l-Kütıyye gibi dö
nemin ünlü alimleri bulunmaktaydı. Kur
tuba başkadısının yanında katip olarak 
göreve başlayan Mansur daha sonra Hey
ye (Regio) kadılığına tayin edildi. Zekası ve 

insanlarla kolayca anlaşabilmesi sayesin
de kısa sürede tanınmaya başladı ve sa
raya girmeyi başardı. 356 (967) yılında 
Endülüs Emevl Halifesi Il. Hakem'in veli
aht olan oğlu Abdurrahman'ın mallarını 
yönetmekle görevlendirildi. Bu sırada hü
kümdarın İspanyol asıllı eşi Subh ile tanış
tı, onun yakın ilgi ve desteğini kazanarak 
darphanenin başına getirildi. Çok geç
meden hazinenin teftişi de kendisine ve
rildi. Bu şekildeki yükselişi ve saraydaki 
faaliyetleri görevini suistimal ettiğine 
dair şikayetlere sebep olunca ll. Hakem 
tarafından sorgulandı, ancak şikayetleri 
haklı çıkaracak bir durum tesbit edileme
d i. Bu olayın ardından sırasıyla İş biliye ve 
Sebte (Ceuta) kadılıklarına tayin edildi. 
359'da (970) veliahtAbdurrahman'ın ölü
mü üzerine ll. Hakem'in hayatta kalan ve 
Subh'tan doğma tek oğlu olan Hişam'ın 
mallarını yönetmekle görevlendirildi. 
361 'de (972) Kurtuba'nın asayiş ve gü
venliğinden sorumlu olmak üzere sahi
bü'ş-şurtati'l-vüsta tayin edildi. Bu görevi 
sırasında, Fatımller'le mücadele etmek 
üzere Mağrib'de bulunan ordu kumanda
nı Galib b. Abdurrahman'ın aşırı harca
malarda bulunduğuna dair şikayetler se
bebiyle halife tarafından teftiş için Mağ
rib'e gönderildi. Bu vesileyle kumandan
lar, Serberi yöneticileri ve kabile reisieriy
le yakın ilişkiler kurdu. 363'te (974) ordu 
ile birlikte Kurtuba'ya döndü. İki yıl sonra 
ll. Hakem'in vefatından kısa bir süre önce 
veliaht olarak Hişam'a biatin sağlanma
sında önemli rol oynadı. Aynı şekilde ll. 
Hakem vefat ettiğinde çoğunluğunu sa
kalibenin teşkil ettiği bir kesimin hilafe
te halifenin amcası Muglre b. Abdurrah
man'ı çıkarma teşebbüsüne karşı Hi
şam'ın halife ilan edilmesi için Vezir Ca'
fer b. Osman el-Mushafi ile birlikte büyük 
çaba harcadı. 

ll. Hişam halife olunca Mushafi başve
zir (hacib), Mansur da Subh'un desteğiyle 
vezir tayin edildi. Bu sırada Endülüs'teki 
anlaşmazlıklar ve Fatımller'le olan müca
dele sebebiyle hıristiyan akınları artmış 
ve Kurtuba'yı tehdit eder hale gelmişti. 
Bu akınları durdurma görevi Mansür'a ve
rildi. MansOr'un 366 (977) yılında Kastil
ya (Kaştale) Krallığı topraklarına düzenle
diği seferden muzaffer olarak ve bol ga
nimetle Kurtuba'ya dönmesi devlet için
deki konumunu güçlendirdi. Bu yükseli
şiyle Hacib Mushafi'yi tedirgin etmekle 
birlikte ona saygıda kusur etmemeye bü
yük özen gösterdi. Mushafi ile Medlne
tüsalim'in askeri valisi olan Galib b. Ab
durrahman arasındaki soğukluktan ya-


