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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) 

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 



önünde mağlup edilen Ebu Yezld Kayre
van'a hareket ettiyse de şehre giremedi. 
Mansur ertesi gün Kayrevan'a girince Ebu 
Yezld batıya doğru çekildi. Onu takibe de
vam eden Mansur, 26 Reblülewel 33S'te 
(25 Ekim 946) Kayrevan'dan ayrılarak Be
gaye'ye ulaştı. Ebu Yezld'i Biskre'ye ka
dar takip ettikten sonra Tl.ıbne'ye döndü. 
12 Cemaziyelewel 33S'te (9 Aralık 946) 
Makkara civarında Ebu Yezld'i bozguna 
uğratıp Meslle'ye girdi. Ebu Yezld'i ara
mak amacıyla şehirden ayrılınca Ebu Ye
zld Meslle'yi kuşatma altına aldı. Mansur 
ancak S Receb 33S'te (30 Ocak 947) Me
slle'ye hakim olabildi. 22 Muharrem 336'
da ( 13 Ağustos 947) Ebu Yezld'in sığındığı 
Kiyane şehrini zaptederek kendisini ya
ralı vaziyette esir aldı. Ebu Yezld beş gün 
sonra ölünce cesedini Mehdiye'de halka 
teşhir etti. Genç Fatımi Devleti için bir 
tehdit oluşturan ve Serberi kabileleri, 
Endülüs Emevl Halifesi lll. Abdurrahman, 
Mağrib ve özellikle Tahertliler tarafından 
desteklenen Ebu Yezld en-Nükkarl'nin is
yanı böylece sona erdi. 

lll. Abdurrahman, Fatımller'e muhale
fet eden Miknasilideri Musa b. Ebü'I-Afi
ye ile Serberi kabilelerini Fatımiler aley
hine kışkırttı. Zenate kabilesini de Patı
mller'in müttefiki Sanhace'nin reisi Zlrl 
b. Menad'a karşı savaşa teşvik etti. Ta
hert'teki Rüstemller Devleti gibi Mağrib'
deki küçük devletlerle de sağlam ilişkiler 
kurarak Fatımi halifesine baş kaldıranları 
destekleyen lll. Abdurrahman, Fatımi
ler'den Sicilya'yı geri almayı düşünen Bi
zanslılar'la ittifak oluşturdu . Mısır'daki 

ihşldller'le iyi ilişkiler kurarak Şii mezhe
biyle savaş için Mısır'a MaliKi fakihler gön
derdi. 

Mansur bunun üzerine önce lll. Abdur
rahman adına hutbe okutan Tahert'e yö
neldi, kısa bir süre Tahert'te kaldıktan 
sonra buraya Beni ifren'den Ya'la b. Mu
hammed'i vali tayin edip Kayrevan'a git
mek üzere yola çıktı . Kayrevan'a gönder
diği menşurda babası Kaim - Biemrillah' ın 

vefat ettiğini , savaş dolayısıyla bunu giz
lediğini ve el-Mansur- Billah unvanıyla hi
lafet makamına geçtiğini belirtti. Tahert'
ten ayrılarak nüfuzunu sağlamlaştırmak 
üzere Kartaca'ya ve diğer bazı şehirlere 
uğradıktan sonra Mansuriye'ye geldi, bu
rada bir kahraman gibi karşılandı. Man
sur ülkede istikrarı sağlamak üzere iken 
Ebu Yezld en-Nükkarl'nin oğlu Fazı. Av
ras ve Kafsa'da isyan etti. Zilkade 336'da 
(Mayıs 948) öldürülerek bertaraf edilen 
Fazi'ın kardeşleri Endülüs Emevl Devle
ti'ne sığındı . 

iç ve dış düşmanların saldırılarına kar
şı Mansur güçlü bir donanma kurmuştu. 
334 (945-46) yılında Hasan b. Ali el-Kelbl 
kumandasındaki bu donanma Meriye (Al
maria) şehrine saldırarak !imanda demir
lemiş gemileri yaktı. şehir halkından bir
çok kişi esir alındı. Bu olay üzerine Endü
lüs Emevl donanması bir yıl sonra Afrika 
sahillerine hücum edip Suse bölgesini 
tahrip etti. Fatımi kaynaklarında, VII. 
Konstantinos zamanında Bizanslılar'ın 
Fatımller'in elindeki Sicilya adasını geri 
almak için giriştikleri teşebbüslere karşı 
koymada donanmanın büyük rol oynadı

ğı belirtilmekte, ayrıca Mehdiye'de bulu
nan tersane ve 900 savaş gemisinin öne
mi de vurgulanmaktadır. Mansur bun
lardan ve Fatımller'e Ağlebller'den kalan 
Sicilya ve Mağrib'deki düzenli deniz gü
cünden faydalanmış. daha sonra bunları 
geliştirerek devletin gücünü arttırmıştır. 

Ramazan 341'de (Şubat 953) dinlenmek 
amacıyla Ce!Cıla şehrine giden Mansur 
yolda şiddetli bir soğuk ve yağmurla kar
şılaştı. Mansuriye'ye dönerken maiyetin
deki birçok kişi hayatını kaybetti. Kendi
si de hastalan dı ve 28 Şewal 341'de ( 18 
Mart 953) Mansuriye'de vefat etti. Meh
diye şehrin e götürülerek orada defnedil
di. Yerine oğlu Muiz- Lidlnillah geçti. Akıl
lı ve cesaretli, yerinde konuşmasını bilen 
iyi bir hatip ve sabırlı bir kişi olan Mansur. 
zamanının çoğunu ayaklanmaları bastır

maya ve ülkenin birliğini sağlamaya ver
miştir. Karmatl lideri Ebu Tahir el-Cen
nabl'nin 317'de (929) söküp götürdüğü 
Hacerülesved'in yerine iade edilmesini 
emretmiş. bunun üzerine Hacerülesved 
339'da (950-5 ı) Mekke'ye getirilerek ye
rine konulmuştur. Bu arada çeşitli vergi
leri kaldırmış. vergi konusunda halka hoş
görülü davranılmasını istemiştir. Hem 
zimmller hem müslümanlar için geçerli 
olan bu karar sayesinde sükunet ve barış 
sağlanmış. vergi sisteminde adalet te
min edilmiştir. Kendi adıyla anılan Man
suriye (Sabra) şehrinin inşasını emreden 
Mansur, Mehdiye'nin yerine Mansuriye'yi 
başşehir yaparak buraya yerleşmiştir ( 3 36/ 
947-48). Şehri saraylarla süslemiş ve kur
duğu pazar yerleriyle zenginleştirmiştir. 

Şair Ebü'l-Kasım el-Fezarl onun için bir ka
si de yazmıştır (bk.bibl.). 
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Iii KASIM ABDUH KASIM 

MANSÜR FEHMi 
(~)~) 

(1 886- ı 959) 

Mısırlı ilim ve fikir adamı, 
deneme yazarı . 

_j 

Mansure'ye bağlı Talha'da doğdu. Mağ
rib asıllı bir ailenin çocuğudur. ilk öğreni
mini Mansure'de, orta öğrenimini Kahi
re'deki bir Fransız lisesinde tamamladı. 
Hukuk Mektebi öğrencisi iken Mısır (Ka
hire) Üniversitesi'nin felsefe alanında öğ
retim elemanı yetiştirmek amacıyla açtı
ğı bir sınavı kazanarak Sorbonne Üniversi
tesi'nde felsefe tahsili yapmak üzere 
1908'de Fransa'ya gönderildi. Fransa'da 
kaldığı beş yıl boyunca bir yandan felsefe 
ve sosyoloji alanında lisans öğrenimini 
sürdürürken bir yandan da tabiat bilim
leri ve özellikle fiziki coğrafya, fızyoloji, 

embriyoloji gibi alanlardaki derslere ka
tıldı. Ayrıca sosyal bilimlerde metodoloji 
konusunda kendini yetiştirmeye çalıştı 

ve Fransız sosyolojisinin önde gelen tem
silcilerinden olan sosyoloji hocası Levy 
Bruhl'ün etkisinde kaldı. Bu arada Fran
sız dili ve edebiyatı yanında Arap dili ve 
kültürüyle ilgili eserler okuyar ak ileri dü
zeyde birikim elde etti. 

Sorbonne'da felsefe alanında doktora 
çalışmasına başlayan Mansur Fehml, o 
sıralarda Mısır'da Kasım Emin'in önderli
ğinde bir grup aydın tarafından gündem
de tutulan kadının hakları ve özgürlüğü 
problemiyle ilgili tartışmaların da etki
siyle kadının islam'daki durumu hakkın
da bir tez hazırlamaya karar verdi. Dok
tora çalışmasını tamamladığında Mısır 
Üniversitesi yetkilileri, içinde dini telakki
lere aykırı görüşlerin yer alması sebebiy
le tezinin kabul edilmemesi yönünde gi-
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