
MANSOR 

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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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-



rarlanma yoluna gitti. Galib'i yanına çe
kip Mushafi'yi saf dışı bırakmaya çalıştı. 
Bunun için 366 (977) yılında Galib'e Mus
hafi'yi haciblik için yeterli görmediğini 
söyledi. Ardından Galib'in kızı ile evlene
rek onunla akrabalık bağı kurdu. Bir yıl 
sonra hıristiyanlara yönelik ikinci ve ka
yınpederiyle birlikte çıktığı üçüncü se
ferden de galibiyetle ve bol miktarda ga
nimetle dönmesi onu daha da güçlendir
di. Kurtuba'ya sahibü'l-medine olarak ta
yin edildi. Çokgeçmeden "zü'l-vizareteyn" 
unvanıyla taltif edildi. Mushafi'nin azie
dilmesi üzerine ll. Hişam tarafından ha
cibliğe getirildi. 

Mansur hacib olduktan sonra ll. Hişam'ı 
tamamen kontrolü altına aldı. Onun Me
dinetüzzehra'da vaktini eğlenceyle geçir
mesini sağlayarak devlet işlerine karış
masına engel oldu. Devlet işlerinde müs
takil kalmak için Vadilkebir (Guadalquivir) 
nehrinin kenarında Medinetüzzahire 
adıyla Medinetüzzehra'ya benzer yeni bir 
şehir kurdurdu ve bütün devlet daireleri
ni oraya taşıdı. Ardından vilayetlere mek
tuplar yollayarak bundan böyle vergilerin 
yeni merkeze gönderilmesini istedi. Di
ğer taraftan vezirliği sırasında orduda 
başladığı yenileştirme çalışmalarını sür
dürdü. Bu çerçevede Berberiler'den ve 
aralarında Leonlu. Kastilyalı ve Navarra
lılar'ın bulunduğu kuzeyli hıristiyanlardan 
müteşekkil güçlü bir ordu kurdu. Kabile 
sistemine göre orduda görev yapan Arap 
birliklerini kabile düzenini dikkate almak
sızın yeni ordu içinde dağıttı. Ayrıca daha 
önce lll . Abdurrahman tarafından oluş
turulan ve yalnız sakalibeden meydana 
gelen saray muhafızlarının gücünü bü
yük ölçüde sınırladı. Askeri ikta sistemi
nin bırakılıp maaşii askeri sisteme geçil
diğİnden yeni ordu Endülüs'ten çok ikti
dara bağlı bir ordu haline geldi. Ancak bu 
icraatlar Kurtuba'da bazı ciddi rahatsız
Iıkiara sebep oldu. Kurtuba'nın önde ge
len ailelerinin, fakihlerin, şairlerin ve sa
kalitenin de içinde yer aldığı muhalefet 
cephesi. Em evi sarayını Mansur'dan kur
tarmak için ll. Hişam' ı öldürüp yerine lll. 
Abdurrahman'ın tarunu Abdurrahman 
b. Ubeydullah'ı tahta çıkarmak üzere bir 
suikast düzenledi, ancak başarılı olama
dı. Bu arada felsefeyle ilgilenmenin halk 
arasında "sapıklık" olarak kabul edildiği 
Kurtuba'da bazı fakihler tarafından ha
cibin felsefeye merak sardığı haberlerinin 
yayılması üzerine Mansur. söylentilerin 
asılsız olduğunu ispatlamak için ll. Ha
kem tarafından zenginleştirilen saray kü
tüphanesinde mevcut, fakihler tarafın-

dan zararlı kabul edilen bütün eserleri 
imha ettirdi. 

İbn Ebu Amir el-Mansur'un yönetirnde 
tek adam olmaya yönelik politikası kayın 
pederi Galib'i de muhalefet safına itti. 
Em evi sülalesine son derece sadık olan bu 
ünlü kumandan, sakalibenin gücünün 
azaltılması ile birlikte özellikle ll. Hişam 'ın 

saraya kapatılarak devlet işlerinden uzak
laştırılması üzerine Emevi hanedanını yık
maya çalışınakla suçladığı damadı Man
sur'a karşı kendisini halifenin haklarının 
koruyucusu ilan etti. Bu durum. iki tarafı 
371 (981) yılında Şentvecent (San Vicente) 
Kalesi yakınında savaş alanında karşı kar
şıya getirdi. Daha çok sınır bölgesi birlik
lerinden oluşan Galib'in ordusu. Kuzey 
Afrika'dan yeni getirilen Serberi birlikle
riyle desteklenen Mansur'un ordusu kar
şısında başlangıçta başarılı olduysa da 
Galib'in atından düşerek ölmesi üzerine 
bozguna uğramaktan kurtulamadı. Man
sur bu olayın hemen ardından çıktığı Li
yun (Leon) seferindende büyük bir zaferle 
dönünce Endülüs'te ilk defa olmak üzere 
"ei-Mansur- Billah" unvanını aldı ve saray 
amiri oldu ( 3 71 /981) . Kendi adına para 
tastırdığı gibi cuma hutbelerinde halife
nin adıyla birlikte onun ismi de zikredil
meye başlandı. Hatta bu gelişmeler so
nucunda elde ettiği fiili hükümdarlık ko
numunun kendisinde halifeliğini ilan et
me düşüncesini doğurduğu , ancak bunun 
için istişarede bulunduğu İbn Zerb, İb
nü'I-Mekvi, Usayli gibi fakihlerie İbn Ay
yaş ve İbn Futays gibi vezirlerden çoğu
nun muhalefet etmesi üzerine bundan 
vazgeçtiği rivayet edilmektedir. 

Mansur'un dış politikasında ağırlık 
merkezini Endülüs'e yönelik olarak ku
zeyde hıristiyan krallıklarından. güneyde 
(Mağrib'de) Şii FatımTier'den kaynaklanan 
tehditierin bertaraf edilmesi oluşturmuş
tur. Mansur Endülüs'ün kuzeyinde bulu
nan Kastilya. Leon ve Navarra (Neberre) 
krallıklarının hükmettikleri topraklara 
elliden fazla sefer düzenledi ve bunların 
hepsinden galip çıktı. Bu seferlerle, söz 
konusu prensiikierin lll. Abdurrahman 
döneminden beri Kurtuba'ya olan bağım
lılıklarını pekiştirdiği gibi zaman zaman 
kendi politikasına uygun prensierin tah
ta oturmasını sağlamak suretiyle onların 
iç işlerine müdahale etme gücünü de el
de etti. Mağrib'de ise lll. Abdurrahman 
ve ll. Hakem'in siyasetini aynen sürdür
dü. Bunun için Fatımiler'e karşı Emevi 
yanlısı mahalli Serberi hanedanlarını des
tekledi. 381 (991) yılında oğlu Abdülme
lik lehine hacibiikten feragat eden Man-
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sur 386'da (996) hükümdarlara mahsus 
"es-Seyyid el-Melikü'I-Kerim"lakabını al
dı . Bir yıl sonra da oğlu Abdülmelik b. 
Mansur'un Fas'a girmesi bölgedeki En
dülüs Emevi nüfuzunu daha da pekiştir
di. İbn Ebu Amir ei-Mansur. Kastilya üze
rine düzenlediği elli ikinci seferinden dö
nerken Medinetüsalim'de hastalandı ve 
kısa süre sonra vefat etti. Torun u Abdü
laziz b. Abdurrahman mülukü't-tavaiften 
biri olan Amiriler'in kurucusudur. 

Mansur'un müstebit ve hedefine var
mak için her yolu mubah gören bir kişili
ğe sahip olduğu şeklinde değerlendirme
ler yapılmış olmakla birlikte onun zama
nında Endülüs'te lll. Abdurrahman'la 
başlayıp ll. Hakem'le devam eden istikrar 
ve gelişmenin sürdürüldüğü görülmek
tedir. Bu başarıda Ebu Mervan İbn Şü
heyd, Muhammed b. Cehver. İbn Ayyaş. 
İbn Hudayr ve Ahmed b. Hazm gibi dö
nemin en yetenekli idarecileriyle birlikte 
çalışmasının önemli rolü vardı. Yeni bir 
saltanat şehri olarak Medinetüzzahire'
nin inşası. Kurtuba Ulucamii'nin genişle
tilmesi, Belyuneş'te bahçeler içinde bir 
saray ve sahilde bir kale inşası. Vadilkebir 
üzerindeki Romalılar döneminden kalma 
büyük köprünün restore edilmesi. yeni 
yollar ve köprüler yapılması onun döne
minde gerçekleştirilen belli başlı imar fa
aliyetleridir. Sefere çıkmadığı zamanlar
da düzenlediği haftalık ilim meclislerine 
dönemin ünlü bilginleri katılırdı. Sefere 
çıkarken yanında şairlerin ve tarihçilerio 
bulunmasına özen gösterirdi; nitekim 
980 yılında çıktığı Kastilya seferi esnasın

da beraberinde kırk bir şair ve tarihçinin 
bulunduğu kaydedilmektedir. İbn Derrac 
ve Ebü'I-Mugire İbn Hazm onun himaye 
ettiği şairlerdendir. Felsefeye olan mera
kı bilinmekle birlikte fakihlerin tepkisini 
çekmernek için bu alandan uzak dururdu. 
Döneminde matematik ve astronomi öğ
renimi yaygınlaşmış. Ebü'l-Kasım el-Mec
riti astronomi alanındaki orijinal çalışma
larını onun zamanında gerçekleştirmiş
tir. Özel hekimi. İbnü'I-Heysem diye tanı
nan Abdurrahman b. İshak müshiller ve 
genel tıp konuları üzerine eserler kaleme 
almıştır. 
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126-142; P. Guichard. "Al-Manşür ou al-Man
sur bi-llah? Les Laqab/s Amirides d'apres la 
numisriıatique et !es documents officiels", 
Archeologie islamique, V, Paris 1995, s. 47-
53; Lütfi Şeyban. "Endülüs Emev! Hanedanına 
Karşı Bir iktidar Denemesi: Endülüs Emev! 
Hacibierinden el-Mansı1r Muhammed İbn Eb! 
Amir", İslami Araştırmalar, Xl/3-4, Ankara 
1998, s. 250-272; P. Chaımeta, "al-Manşür", 
Ef2 (ing.), VI, 430-432; Abdülkerim Özaydın, 
"Amirller", DİA, lll, 72-73. 

L 

li] MEHMET ÖZDEMİR 

MANSUR b. AMMAR 
(}.C.~0!)~) 

(ö. 225/840) 

ilk zahidlerden. 
_j 

Mervyakınlarında Dandanakan'da doğ
du. Künyesi Ebü's-Seri'dir. İlk öğrenimini 
Merv'de tamamladıktan sonra Bağdat'a 
gitti. Tahsiline bir süre Basra'da devam 
etti. Güzel konuşması ve hitabet gücüyle 
tanındı. Şam ve Mısır'da yaptığı vaazlar
la dikkati çekti. Ömrünün son yıllarını 
Bağdat'ta geçirdi ve burada vefat etti. O 
dönemde daha ziyade İranlılar'da görü
len etkili konuşma gücü ve dinleyenleri 
coşturup ağiatmasından hareketle onun 
İran asıllı olduğu söylenebilirse de Mas
signon'un ileri sürdüğü gibi Şii olduğunu 
kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 
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sözlerinde bu görüşü destekleyen bir ifa
de bulunmamaktadır. Mansur b. Arn
mik'ın tasawufa yönelmesine yolda bul
duğu, üzerinde "besmele" yazılı kağıda 
saygı göstermesinin sebep olduğu kayde
dilmektedir. Aynı yıllarda Bağdat'ta yaşa
yan Bişr ei-Hafi ile görüşmüş. Ahmed b. 
Ebü'I-Havarl'nin sohbetlerine katılmıştır. 

Vaaz ve sohbetlerinde nefis terbiyesi 
üzerinde özellikle duran Mansur b. Am
mar'a göre nefsini bilen kişi riyazet ve 
mücahedeyle, rabbini bilen kişi ise ibadet 
ve taatle O'nun rızasını kazanmaya çalışır 
(Sülem1', s. 136). Nefsin arzularına muha
lefet ederek selamete ulaşan gönül şüp
he ve manevi kirlerden temizlendiği için 
hikmetin kaynağı olur. Hikmet ariflerin 
gönlünde tasdik, zahidlerin gönlünde lu
tuf, abidlerin gönlünde ilahi başarı, mü
ridlerin gönlünde tefekkür ve alimierin 
gönlünde tezekkür olarak ortaya çıkar. 
Kulun en iyi elbisesi alçakgönüllülük, ari
fin en güzel elbisesi takvadır. Mansur b. 
Arnmar'ın bu görüşlerinden hareket eden 
Muhammed Celal Şeref onun tasawuf 
anlayışının nefis. kalp ve takva olarak üç 
esasa dayandığını söylemektedir (Dira

sat fi't-taşavvufi'l-İslami, S. 93-113). 

Mansur b. Ammar, tasawufi konuların 
yanı sıra ketarn meseleleriyle de ilgilenip 
bu alandaki tartışmalara katılan zahid
lerdendir. lll. (IX.) yüzyılda kelamcıların 

en çok tartıştığı Kur'an'ın mahluk olup ol
maması ve istiva konularıyla ilgili olarak 
Bişr b. Gıyas ei-Merlsl ile mektuplaşan 
Mansur b. Ammar'a göre Allah'ın dışın
daki her şey mahluktur. ancak Allah'ın 
ketarnı olduğu için Kur'an mahluk değil
dir. Mansur. istiva konusunu açıklamanın 
zor olduğunu ifade ederek bu hususta so
ru sormanın bid'at sayıldığını. konunun 
bütününe iman edilmesi gerektiğini söy
ler. 

Hadis ilmiyle de meşgul olan Mansur'un 
rivayet ettiği hadisleri Ebu Nuaym lfil

yetü '1-evliya'da nakletmiş, bu hadisleri 
Ebu Bekir b. Ahmed ei-Hemedanl bir ara
ya getirmiştir (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa, nr. 546). İbn Adi ve Darekutni 
onun rivayet ettiği hadislerin zayıf oldu
ğunu belirtmektedir. 

İbnü'n-Nedim'den itibaren ( el-Fihrist, 
s. 114) kaynaklarda Mansur b. Arnmar'ın 
bazı risaleler kaleme aldığından bahse
dilmekteyse de bunlar günümüze ulaş
mamıştır. Dini-ahlaki konulara dair bu 
risalelerine Meclis ii ?:ikri'l-mevt, Mec
lis ii J:ıüsni'z;-z;anni bill ah, Meclisü 't
tekiuriyye fi'l-gazv gibi "meclis" kelime-

siyle başlayan adlar verdiği kaydedilmek
tedir (Sezgin, I, 637). 

Mansur b. Ammar. heyecanla anlattık
larını kendi hayatında uygulamadaki zaa
fından dolayı Bişr ei-Hafı tarafından eleş

tiriimiş (Hatlb, Xlll, 72), vaizlikten gelir 
elde etmesi de kınanmasına sebep ol
muştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'n-Ned!m, el-Fihrist, s. 114; Süleml, Ta
bal!:at, s. 130-136; Ebü Nuaym, Hilye, IX, 325-
331; Kuşeyr!, er-Risiile, s. 423-424; Hücvir!. Keş
fü'l-mahcüb (Uludağ), s. 227-228; Hat!b, Ta
rf/;u Bagdad, Xlll, 71-79; Herev!, Taba/!:at, s. 
123; ibnü'I-Cevz!. el-Kuşşaş ve'l-müfekkirün 
(nşr. M. L. Swartz), Beyrut 1986, s. 86-87; a.mlf .. 
Şıfatü 'ş-şa[ve, ll, 173; Fer!düddin Attar, Te?ki
retü'l-evliya', Tahran 1346 hş., s. 225-228; ib
nü'I-Mulakkın, Tabakatü'l-euliya' (nşr. Nured
din Şer!be), Kahire 1393/1973, s. 286; ibn Ha
cer, Usanü 'l-Mfzan, VI, 98-1 00; Sezgin. GAS, I, 
637 -638; M. Celal Şeref. Dirasiit fi't-taşavvufi'l
İslamf, Beyrut 1404/1984, s. 93-113. 

li] ETHEM CEBECİOGLU 

MANSUR el-FATIMI 
(~IAff)~f) 

Ebü't-Ta.hir ei-Mansı1r-Billah 
(Binasrillah) İsma!l b. ei-Kaim-Biemrillah 

Muhammed b. Ubeydillah ei-Fatıml 
(ö. 341/953) 

L 

Fa.tımi halifesi 
(946-953). 

_j 

301 Ramazanında (Nisan 914) Rakka
de'de dünyaya geldi. Mehdiye veya Kay
revan'da 302 veya 303 (915-916) yılında 
doğduğu da rivayet edilmektedir. Annesi 
Kerlme adlı bir cariyedir. Babası Kaim
Biemrillah , 7 Ramazan 334'te (12 Nisan 
946) veliaht tayin edip biat aldığı ve yö
netime katılma yetkisi verdiği Mansur'u, 
316 (928) yılından beri Fatımi aleyhtarı 
faaliyetleri yürüten İbazi-Haricllideri Ebu 
Yezld en-Nükkarl ile savaşa memur et
mişti. Biattan birkaç hafta sonra babası 
vefat etti (13 Şevval 334/18 Mayıs 946). 

Mansur, devlete karşı ayaklanan Ebu Ye
zid en-Nükkarl'nin bu haberi duymasını 
önlemek amacıyla babasını gizlice def
netti. 

Babasının ölümünü iki yıl gizlerneyi ba
şararak bu zaman zarfında meydana ge
len ayaklanmalara karşı mücadele eden 
Mansur. Serberi ve Arap kabilelerini et
rafında topladı. Sicilya askerleriyle de iş 
birliği yaparak büyük bir güç oluşturdu. 
19 Şewal334'te (24 Mayıs 946) Mehdiye'
den Ebu Yezld en-Nükkarl'ye karşı bir 
müfreze sevketti. Üç gün sonra Suse 


