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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. 
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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) 
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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 


