
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.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ali b. ZMir, Al]bfırü 'd-düveli'l-mün~atı'a 
(n ş r. A. Ferre). Kahire 1972, s. 18-20; İbn Ham
mad es-San hac!, Al]bfıru mülüki Beni 'U bey d 
ve siretühüm (nşr. Tihami Nakra- Abdü lha lim 
Uveys). Riyad-Kahire 1401/1981, s. 59-83; İbn 
Hallikan, Vefeyiit, ı, 234-236; İbn İzari. ei-Be
yiinü'l-mugrib, I, 218-221 ; Makrizi, itti'ii?ü'l-

MANSOR FEHMI 

f:ıunefii (nşr. Cemaleddin eş-Şeyyal), Kahire 
1416/1996, I, 88-91; a.mlf., ei-Mu~affe'l-kebir 
(nşr. Muhammed el-Ya'lavi). Beyrut 1407/ 
1987, s. 142-192; İdris imadüddin el-Kureşi, 
'Uyilnü '1-al;biir ve fünilni'l-iişiir (nşr. Musta fa 
Galib). Beyrut, ts . (Darü 'l-Endelüs), s. 231-341 ; 
Ebü'I-Kasım el-Fezari, ei-Kaşidetü 'l-feziiriyye 
fi med/:ıi'l-l)alifeti'I-Fiitımi ei-Manşilr (nşr Mus
tafa ez-Zemerli), Beyrut 1995, neşredenin girişi, 
s. 5-74; Hasan İbrahim Hasan, Tiiril;u 'd-devle
ti'I-Fii(ımiyye, Kahire 1981, s. 89-92; Muham
med el-Ya'Iavi, ei-Edeb bi-ifri~ıyy e fi'l-'ahdi'I
Fiitımi (296-365 h .), Beyrut 1986, s. 149-185; 
Eymen Fuad Seyyid, ed-Devletü '1-Fiitımiyye fi 
Mışr, Kahire 1413/1992, s. 59-60, 62; H. Halm, 
The Empire of the M ah di: The Rise of the Fati
mids, Leiden 1996, s. 31 0-337; F. Dachraoui, 
"al-Manşür-Billah", Ef2 (ing.). VI, 434-435 . 

r 

L 

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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rişimde bulundularsa da bu girişim so
nuç vermedi ve MansOr Fehml doktor un
vanını aldı. Ardından ülkesine dönerek 
1913'te Kahire Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'nde felsefe tarihi hocası olarak gö
reve başladı. Ancak doktora teziyle ilgili 
dine aykırılık iddiaları sürdü ve bu yüz
den altı ay sonra görevinden uzaklaştırıl

dı. Düşüncelerini ve eleştirici üsiGbunu 
gözden geçirip bir zihnl değişim süreci 
yaşadığı altı yıllık ayrılıktan sonra tekrar 
eski fakültesinde görevlendirilen MansOr 
Fehml aynı üniversitede doçent ve pro
fesör oldu; Edebiyat Fakültesi dekanlığı 
yaptı. Darü'l-kütübi'I-Mısriyye müdürlü
ğünü yürüttü. Ardından İskenderiye Üni
versitesi rektörlüğüne getirilen MansOr 
Fehml bu görevindeyken 1946'da emek
liye ayrıldı. 

MansOr Fehml. 1933 yılında Kahire'de 
kurulan Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye'nin 
yirmi kişiden oluşan birinci bilim kurulu
na üye olarak seçildi; bir yıl sonra yapılan 
ilk toplantıda kurumun sekreterliğine ge
tirildi. Hayatının sonuna kadar devam et
tirdiği bu görevi sırasında (Ahmed Fuad 
ei-Ehvanl, XIX/2 11961 ı. s. 2) bilim ve sa
nat alanlarına dair terimiere Arapça kar
şılıklar bulunması, yeni kavramlar için 
Arapça kelimeler türetilmesi, bilimsel 
toplantılar düzenlenmesi gibi pek çok fa
aliyetiyle kurumun verimliliğine katkı sağ
ladı. Ayrıca ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl 
(Dımaşk), ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Tranl ve 
ei-Mecmau'l-ilmiyyü'l-lraki adlı kuruluş
larla Mısır Müslüman Gençler Cemiyeti, 
Kızılay Derneği, Arap Birliği gibi kurum
ların üyesiydi; bu arada Demokrat Parti'
nin kurucuları arasında yer aldı . ı. Dünya 
Savaşı ' ndan önce eJ-Ceride'de, savaş 
esnasında Muhammed Hüseyin Heykel, 
Mustafa Abdürrazık, TaM Hüseyin ve 
Abdülhamld Harndi ile birlikte çıkardık
ları haftalık es-Sütur, el-Ehrfım, el-Hi
lal ve Fetfıtü'ş-Şar]f gazetelerinde dene
meler yazdı . Çok sayıda bilimsel toplan
tıya katılarak toplum ve ahlak meselele
rine dair bildiriler sundu. 27 Mart 1959 
tarihinde Kahire'de vefat etti. 

MansOr Fehml'nin ilk baskısı La can
dition de la !emme dans la tradition 
et l'evolution de l'Islamisme başlığıyla 
yayımlanan doktora tezi (Paris 19 13) biz
zat kendi ifadesinden de anlaşıldığı gibi 
(La condition, s. 20) pozitivizmin önde 
gelen temsilcilerinden yahudi asıllı hocası 
Levy Bruhl'ün etkisinde hazırlanmış olup 
eserde islam öncesi dönemde kadının du
rumu, Hz. Muhammed ve kadın , kadının 

örtünınesi ve evine kapanması, islam'da 
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cariyelik, islam hukukunda kadın , islam 
aile yapısında eşler arasındaki bağın gev
şekliği ve bunda sosyal sebeplerin rolü 
gibi konular incelenmiştir. Tam bir şarki
yatçı üsiGbuyla kaleme alındığı , yaklaşım 

ve muhtevaya da büyük ölçüde müsteş
rik zihniyetin hakim olduğu görülen eser
de uydurma veya sı hhati tartışmalı bazı 

rivayetlerden de yararlanılarak özellikle 
ResGl-i Ekrem'e çirkin isnatlarda bulu
nulmuştur (mesela bk. a.g.e. , s. 37, 59) . 

Eser ciddi eleştirilere hedef olmuştur. 

Mısır'ın o dönemdeki etkili ilim ve fikir 
adamlarından Muhammed Lutfi Cum'a, 
el-Mü,eyyed gazetesinde ( 28 Ocak 1914) 

yayımlanan uzun bir yazısında MansOr 
Fehml'nin uydurma veya zayıf rivayetle
re dayanarak, ayrıca bunları kötü niyetle 
yorumlamak suretiyle Hz. Peygamber ve 
İslamiyet hakkında iftiralarda bulundu
ğunu söylemiş , başta ResGl-i Ekrem'in 
çok kadınla evliliği meselesi olmak üzere 
eserde ileri sürülen iddiaları cevaplandır
mıştır. M. Seyyid Klli!ınl, kendisi tarafın
dan neşredilen Şehristanl'nin el-Milel 
ve'n-niJ:ıal'inin ll. cildine ekiediği 109 
sayfalık zeyilde, Kur'an ve Hz. Peygam
ber'in hayatı hakkında kendilerini küfre 
götürebilecek iddialar ortaya atan çağdaş 
yazarlar hakkında bilgi verirken ilk sırada 
MansOr Fehml'yizikretmiştir (s. 81-83) . 

Ancak Kilani -Resul-i Ekrem'i ve islam 
dinini övücü bir konuşmasından da ör
nek vererek- MansOr Fehml'nin 1 91 S yı
lından itibaren olumsuz fikirleri terketti
ğini. islam dinine bağlılığını ispatlayan pek 
çok konuşma ve makalesinin bulundu
ğunu belirtmektedir. öte yandan İbrahim 
MedkGr, Ahmed Fuad ei-Ehvanl gibi bazı 
fikir adamları, eserlerindeki olumsuz gö
rüşlere katıimamakla birlikte MansOr 
Fehml'ye karşı takınılan tepkisel tavrı dü
şünce ve bilim özgürlüğüne aykırı bula
rak eleştirmişlerdir. 

MansOr Fehml. kitap telifinden ziyade 
toplumun aydınlatılması bakımından da
ha yararlı olacağını ifade ettiği (Ahmed 
Fuad ei-Ehvanl, XIX/21 1961 ı. s. 4) radyo 
konuşmaları ve toplantılarıyla, ayrıca ga
zete yazılarıyla tanınmıştır. 191 S-1930 
yılları arasında çeşitli gazetelerde yayım
ladığı yazılarını Ijatarfıtü nefs başlıklı 
kitapta bir araya getirmiş (Kah i re I 930) , 

çoğu sanat felsefesiyle ilgili olmak üzere 
bazı yazıları 1961 'de Kahire Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'nin dergisinde ya
yımlanmıştır (Mecelletü Külliyeti'l-adab, 
XIX/2 1 ı 961 ı. s. 7-46) . MansOr Fehml'nin 
Mısır halkının ekonomik sefaleti, siyasal 
alanda halk iradesinin zayıflığı, Batı ile 

kültürel ilişkilerin doğru ve yanlış yön
leri gibi konularla ahlak problemlerinin 
ele alındığı yazıları muhtevaları yanında 
üsiGp güzelliğiyle de büyük takdir topla
mış, yazar bu hususta Mısır'ın tanınmış 

edebiyatçılarından Mustafa Lutfi ei-Men
feiGtl'ye çok şey borçlu olduğunu belirt
miştir (Brockelmann, lll, 212). 
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Iii MUSTAFA ÇAGRICI 

MANSÜR el-HAMMADI 
( 1.5~~' )~') 

(ö. 498/1105) 

Harnınadi emiri 
(1089-1105) 

(bk. HAMMAoiLER). 

MANSÜR b . MU'TEMİR 

(bk. İBNÜ'I-MU'TEMİR). 

MANSÜR el-MUVAHHİDI 

(bk. EBÜ YÜSUF e i-MANSÜR). 

MANSÜR en-NEMERİ 

(bk. NEMERl). 

MANSÜR b . NÜH I 
(Q-i 1)1 )~) 

Ebu Salih ei-Emlrü's-Sedkl Mansur 
b. Nuh b. Nasr es-Saman! 

(ö. 365/976) 

Samani hükümdan 
(961-976). 

.J 
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Kardeşi Abdülmelik'in ölümü üzerine 
Türk asıllı nüfuzlu kumandanlardan Alp 
Tegin'in isteğiyle küçükyaştaki oğlu Nasr. 
Vezir EbG Ali Bel'aml tarafından hüküm
dar ilan edildi (ı ı Şevval 350 1 23 Kasım 
961). Ancak Nasr'ın saltanatı bir gün s ür-


