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ritesini temin etmek istediyse de yöne
tim kumandanlarından Faik ei-Hassa ile 
veziri Ebü'I-Muzaffer Muhammed b. İb
rahim ei-Bergaşi'nin elinde kaldı. İsfi
cab'da Samaniler'e bağlı olarak hüküm 
süren Ebu Mansur Muhammed b. Hüse
yin isyan edip Karahanil Hükümdan İlig 
Han Nasr b. Ali'den yardım isteyince Nasr 
b. Ali yardım bahanesiyle Semerkant üze
rine yürüdü. Bazı Samani devlet adamla
rı da Karahanlılar'la iş birliği yaptılar. İlig 
Han Nasr'ın ordugahına getirilen Faik ei
Hassa saygıyla karşılandı. Faik'in 3000 
kişilik süvari birliğinin başında başşehir 
Buhara'ya gönderildiğini haber alan Man
sur Amül'e kaçtı. Faik, Samaniler'e hizmet 
amacıyla geldiğini ve kendisine sadık ka
lacağını bildirip MansOr'u Buhara'ya dön
meye razı etti. Buhara meşayihi de Man
sur'a haber gönderip onu Buhara'ya dön
meye ikna etti. Nüfuzlu kumandanlar
dan Begtüzün, Horasan orduları başku
mandanlığına getirildi. Faik'in tahrikiyle 
Horasan'ı ele geçirmek için harekete ge
çen Kuhistan hakimi Ebü'I-Kasım Simcu
ri mağlup edildi (Reblülevvel 388 1 Mart 
998). 

Bu sırada Mahmud-ı Gaznevi kardeşi 
İsmail ile Gazneli tahtı için mücadele edi
yordu. Mahmud'un kardeşiyle meşgul ol
duğu sırada Horasan Samaniler tarafın
dan işgal edilmişti. Mahmud kardeşini 
mağiGp ederek tahta çıkınca Mansur'a 
bağlılık arzetti ve Horasan'ın eskiden ol
duğu gibi yine kendisine bırakllmasını is
tedi. MansOr cevabında Belh, Tirmiz, Ma
veraünnehir, Büst. Herat ve civarını kendi 
hakimiyetine tevdi ettiğini, Begtüzün'ün 
idaresine bıraktığı Horasan'ı ise ondan 
alıp kendisine veremeyeceğini bildirdi. 
Mahmud-ı Gaznevi, Ebü'I-Hasan HamO
li'yi Buhara'ya gönderip israr etti. Man
sur yine kabul etmeyince bölgeyi zorla ele 
geçirmeye karar verdi ve Nişabur'a yü
rüdü. Begtüzün şehri tahliye edip Serahs'
ta karargah kurmuş olan Mansur'un ya
nına gitti. Mahmud-ı Gaznevi savaşma
dan Nişabur'dan ayrılıp MerverrGz'a çe
kilince Begtüzün tekrar Nişabur'u zap
tetti. Daha sonra kuwetleriyle birlikte 
MansOr'un yanına gitti. Fakat burada hü
kümdardan beklediği ilgiyi göremeyince 
onun kendisi aleyhine Mahmud-ı Gaznevi 
ile iş birliği yaptığı kanaatine vardı. Duru
mu Faik' e anlatıp desteğini sağladı. Man
sur, Serahs yakınlarında bir av partisin
den dönerken Faik ve Begtüzün tarafın
dan tutuklandı ( 12 Safer 38912 Şubat 999) 

Begtüzün'ün teklifiyle gözlerine mil çeki-
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Jip Buhara'ya gönderildi. Yerine küçük 
yaştaki kardeşi Abdülmelik b. Nuh b. 
MansOr Samani hükümdan ilan edildi. 
Mahmud-ı Gaznevi bu olaya çok öfkelen
di ve MansOr'un intikamını alacağını söy
leyerek iki kumandanı cezalandırmak 
niyetiyle Serahs'a yürüdüyse de Faik ve 
Begtüzün Merv'e kaçtılar. 

ll. MansOr b. Nuh fikri ve ahlaki' mezi
yetleriyle temayüz etmiş. cesur bir hü
kümdardı. Bununla beraber ülkede asa
yiş ve huzuru şiddet yoluyla sağlamaya 
çalıştığı ve kumandanların nüfuz ve 
kontrolü altına girdiği için eleştirilmiştir. 
Onun zamanında ülke toprakları küçül
müş, tahttan indirilmesinden sonra Ka
rahanlılar başta Siriderya havzası olmak 
üzere Samani topraklarını istila etmeye 
başlamışlardır. 
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li! GOULNARA BALTANOVA 

ı 
MANSUR es-SA'Di 

ı 

(bk. AHMED el-MANSÜR). 
L _j 

ı 
MANSUR b. SELİM 

ı 

(~ ıJ. _,,_..w) 
Ebü'I-Muzaffer Vecihüddin Mansur 

b. Selim b. Mansur 
ei-Hemdfmi ei-İskenderi 

(ö . 673/1275) 

Fıkıh, hadis ve tarih alimi. 
L _j 

8 Safer 607'de (1 Ağustos 1210) İsken
deriye'de doğdu. İbnü'I-İmadiyye olarak 
da bilinir. İlk öğrenimini İskenderiye'de 
gördü. Ardından Mısır. Suriye ve Irak böl
gelerini dolaştı; Dımaşk. Hama. Halep, 
Harran, Musul ve Mekke'ye gitti. Bağ
dat'ta bir süre kalıp hadis ve fıkıh tahsil 

etti. Hocaları arasından Muhammed b. 
imad ei-Harranl. İskenderiyeli Maliki fa
kihi ve kıraat alimi Ebü'I-Kasım Abdur
rahman b. Abdülmecid es-Safravl, İbnü'I
KatTI diye bilinen Ebü'J-Hasan Muham
med b. Ahmed ei-Bağdadi, İbn Ruzbih 
olarak anılan muhaddis Ebü'I-Hasan Ali 
b. Ebu Bekir zikredilebilir. ilmi seyahatle
rini tamamladıktan sonra 639'da (1241-
42) İskenderiye'ye döndü ve şehrin muh
tesibi oldu. Bu arada Silefi'nin Adiliyye 
(Hilfızıyye) adıyla bilinen medresesine ho
ca tayin edildi. Talebeleri içinde Abdül
mü'min b. Halef ed-Dimyatl gibi alimler 
bulunmaktadır. Mansur b. Selim Şafii 
mezhebine mensup, hadis öğretimiyle 
meşgul olan münekkit bir alimdi. Okurtu
ğu hadis kitapları arasında Şafii'nin es
Sünen'inin Müzeni rivayetinin yer aldığı 
bilinmektedir. Mansur 21 Şewal 673'
te (19 Nisan 1275) İskenderiye'de vefat 
etti. 677'de (1278) öldüğü de söylenmek
tedir. 

Eserleri. 1. ed-Dürretü(Dürerü)'s-se
niyye ii tari{ıi(al]bari)l-İskenderiyye. 
İbn Hacer el-Askalani bu eserden fayda
lanmıştır (Lisanü'l-Mfzan,1V, 56, 139). z. 
Tuf:ıfetü ehli'l-J:ıadi§ ii işali icazati'l
]fadim bi'l-J:ıadi§. Hocalarıyla hocalarının 
hocalarının, onların da bazı hocalarının 
idizet kayıtlarını güvenilir eserlerden top~ 

!ayıp bir araya getirdiği, bunlardan ken
disine muttasıl bir senedie ulaşanlarla adı 
geçen hocaların hayatları hakkında kısa 
bilgiler verdiği bir kitaptır. Eser alfabetik 
olup adı Muhammed olanlar en başta zik
redilmiştir. Georges Vajda bu çalışmayı 
bir makalesinde değerlendirmiştir (bk. 
bibl.). 3. Zeylü Tekmileti'l-İkmal. İbn 
Makula'nın el-İkmal'i ne İbn Nukta'nın 
Tekmiletü'l-İkmfıl adıyla yazdığı zeylin 
zeylidir. Kahire'de bir nüshasının olduğu 
bildirilmektedir. İbn Hacer'in el-Mü'telif 
ismiyle bahsettiği eser ( Lisanü 'l-Mfzan, 
lll. 308) bu kitap olmalıdır. 4. Zeylü't-Ta]f
yid li-Ma'rifeti ruvfıti's-sünen (ricali's
sünen) ve'l-mesanid. İbn Nukta'nın et
Ta]fyid'ine yazdığı bir zeyildir. Mansur b. 
Selim'in kaynaklarda adı geçen diğer 
eserlerinden bazıları şunlardır: el-Er
ba'une'l-büldaniyye (Georges Vajda bu 
eserin Silefi'ye ait olduğunu. MansOr'un 
onu tahrlc ettiğin i kaydeder). Meşye{ıa
tü İbni'l-BurhCın MuJ:ıammed b. 'Ab
dirraJ:ıman el-Ezdi, Meşye{ıatü İbni'l
Ma]fdisiyye Muf:ıammed b. el-ljasan 
es-Sefakusi, el-Müstecad min feva'i
di Bagdad, Reyyü'l-'Atış ve ünsü'l
vaf:ıiş . 
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MANSOR b. zAzAN 
(wı~ı; w;;~) 

Ebü'l-Mugire Mansur b. Zazan 
es-Sekafi el-Vasıti 

(ö. 129/747) 

Muhaddis. 

Abdullah b. Ömer (ö 73/693) henüz ha
yatta iken doğduğu kaydedilir. Sakif kabi
lesinden Abdullah b. Akil'in azatlısı oldu
ğu için Sekafi nisbesiyle anılır. Haccac'ın 
kapıcısı olan babası ile kardeşi Halid sika 
ravilerdendir (İbn Hibban. IV, 266; VI, 256) . 
Verka adlı oğlunun daravi olduğu, kar
deşi Mugire b. Zazan'ın oğlu Ebu Amir 
Sürur ile kız kardeşinin oğlu M üstelim b. 
Said el-Vasıti'nin hadis rivayet ettiği bi
linmektedir. Hasan-ı Basri. İbn Sirln, Mu
aviye b. Kurre, Ata b. Ebu Rebah, Amr b. 
Dinar, Nafi' ve Katade b. Diame'den hadis 
rivayet etti. Enes b. Malik ve Nafi'den 
yaptığı rivayetlerin mürsel olduğu belir
tilmektedir. Kendisinden Şu'be b. Haccac, 
Ebu Avane el-Vasıti, Hüşeym b. Beşir. ha
dis hafızı Cerir b. Hazim el-Ezdl, Halef b. 
Halife el-Eşcai. yeğeni Sürur b. Mugire 
gibi muhaddisler rivayette bulundular. 
Hem ilim hem zühd hayatı bakımından 
Vasıt'ın üstadı kabul edilir. Hayatının son 
yıllarına doğru Vasıt'a 9 fersah mesafe
deki Mübarek' e yerleşti. Vaktinin çoğunu 
namaz ve zikirle geçirdiği için öğrencileri 
ondan ancak yatsı namazından sonra 
hadis yazma imkanı bulabilirlerdi. Man
sur'un vefat ettiği yıl hafıza kaybına uğ
radığı anlaşılmaktadır (Buhar!, et-Tari
i]u 'ş-şagir, ll , 30) . Alimterin çoğu onun 
129'da (747) öldüğünü kabul etmekte
dir. 127 (745). 128 (746). veba salgını
nın olduğu 131 (7 48-49) yılında öldüğü de 
söylenmektedir. Çok kalabalık bir cema-

atin katıldığı cenazesinde hıristiyan, Me
cusi ve yahudilerin de bulunduğu belir
tilmektedir. Zehebi onun Wısıt'taki kabri
nin ziyaret edildiğini kaydeder (A' lamü'n
nübela', V, 442). 

Sika bir ravi olan Mansur'un 400 hadis 
rivayet ettiği, rivayetlerinin Kütüb-i Sit
te'de bulunduğu bilinmektedir. Bu ri
vayetlerin büyük çoğunluğu talebesi Hü
şeym b. Beşir yoluyla gelmektedir. Onun 
dünyaya değer vermediği, ibadete düş
kün olduğu , Kur'an ' ı sık sık hatmettiği 

ifade edilmektedir. Mansur'un talebesi 
Hüşeym hocasının çok ibadet ettiğini an
latırken, "Ölüm meleği kapıda bekliyor 
deseler daha fazla ibadet edemezdi" der. 
Nesai'nin Mansur'un rivayetlerini Müs
nedü Manşur b. Za~an adlı bir eserde 
topladığı kaydedilmektedir (SüyOtl, II, 
364). 

BiBLiYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Taba~at, VII , 311; Ahmed b. Han
bel. ei-'İiei(Vasiyyullah). l, 542; lll , 472; Buhari, 
et-Tarif; u '1-kebfr, VII, 346; a.mlf .• et-Tarif; u 'ş-şa
g ir, ll , 30; Bahşel, Tarfl;u Vasıt (n ş r. C. Avvad) , 
Beyrut 1406/1986, s. 81-83; İbn EbO Hatim. 
el-Cerf:ı ve 't-ta'dfl, ı, 367; IV, 54; VIII , 172, 438; 
İ bn Hibban, eş-Şi~at. IV, 266; VI, 256; VII, 474-
4 75; E bO Nuaym, Hily e, lll, 57 -59; İbnü'I-Cevzi, 
Şıfatü 'ş-şafve,lll, 11-13; Mizzi. Teh?fbü 'i-Kemal, 
XXVIII, 523-526; XXX, 282; Zehebi, Te?kiretü'l
f:ıuf{a?,l , 141-142; a.mlf .• A'lamü'n-nübela', V, 
441-442; İbn Hacer. Teh?fbü't-Teh?fb, X, 306-
307; SüyOti, Tedrfbü'r-ravf(n ş r. Abdülvehhab 
Abdüllatlf) , Kahire 1385/1966, ll, 364. 

li! ABDULLAH AYDINLI 

MANSÜR-BiLLAH, 
Abdullah b. Hamza 

( öp ı:.,; Jıf~ '.u.J4 ;~f) 

el-Mansfır-Billah Abdullah b. Hamza 
b. Süleymanel-Haseni ez-Zeydi 

(ö. 614/1217) 

Yemen'de hüküm süren 
Zeydller Devleti'nin hükümdarlarından 

L 
(1187 - 1 2 17). 
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21 Rebiülahir 561'de (24 Şubat 1166) 
Hemdan yakınlarındaki Ayşan'da doğdu. 
Hz. Hasan'ın soyundandır. Zeydl alimi Ebu 
Muhammed Hasan b. Muhammed er
Ressas'tan ilim öğrendi. Zeydller'in 532-
566 ( 1137-1171) yılları arasında Cevf, 
Necran, Sa' de, Zahir ve Zebld'de kurduk
ları hakimiyet Hemdanller'den Hamldüd
devle Hatim ile oğlu Ali b. Hatim döne
minde zayıflamıştı. Daha sonraki yıllarda 
Selahaddin-i EyyGbi kardeşi el-Melikü'l
Aiiz Tuğtegin'i Yemen'in idaresine me
mur etti. Tuğtegin Receb 579'da (Kasım 

MANSÜR- BiLLAH, Abdullah b. Hamza 

1183) Yemen'e giderekyönetime hakim 
oldu. Abdullah b. Hamza dört yıl sonra 
Mansur-Billah lakabıyla imamlığını (hali
felik} ilan etti (583/1187). Onun 13 Rebiü
lewel S94'te (23 Ocak 1198) cuma cami
sinde halktan biat alarak imamlığını ilan 
ettiği de rivayet edilmektedir (Eymen Fu
ad Seyyid, Tarii]u'l-me?ahib, S . 267) . 

MansGr-Billah, Tuğtegin 58S'te (1189) 
San'a'ya girince karargahını Sa'de'ye nak
letti. 587'de (1191) Yemen'i kontrol altı
na alan Tuğtegin 593 ( 1197) yılına kadar 
orada kaldı. Bu dönemde İmam Mansur
Billah'ın otoritesi sadece Kuzey Yemen'
le sınırlı kaldı. Hemdanller'den Ali b. Ha
tim 593'te (1197) kardeşi Bişr'i gönderip 
ona biat arzetti. Sa'de'yi kendine ka
rargah yapan Mansur-Billah 594 yılı so
nunda veya 595 başında (1198 sonları) 
San'a'ya girdi. Aynı yıl Zernar ve civarını 
ele geçirdi. Emrinde 12.000 süvari ve 
çok sayıda piyade vardı. Tuğtegin'in oğlu 
İsmail 597'de (1201) Mansur-Billah'ın 
karargahına saldırarak 6000 kişiyi öldür
dü. Bunun üzerine Mansur-Billah tekrar 
kuzeye çekilmesine rağmen (İbnü'l-Eslr, 
XII, 172) hakimiyeti Hicaz'a kadar yayıldı. 
Mekke Emlri Katade b. İdrls 598'de (1202) 
ona biat etti ve Mekke'de adına hutbe 
okuttu. Gllan ve Deylem'e de daller gön
derip buradaki halktan imam sıfatıyla bi
at aldı. Bölgedeki camilerde hutbe onun 
adına okundu. Mansur-Billah, şöhreti her 
tarafa yayılınca devrin güçlü hükümdar
larından Harizmşah Alaeddin Muham
med b. Tekiş'e de elçi gönderip kendisine 
biat etmesini istedi. 

600 (1204) yılında Zafar Kalesi'ni tamir 
ettirip orada oturmaya başlayan Mansur
Billah ertesi yıl Seyyid Katade b. İdris'e 
Meşhed-i Hüseyin'i tamir ettirmesini is
tedi. 603'te (1206-1207) Zeydiyye'nin bir 
kolu olan ve Mutarrif eş-Şihabi (ö. 459/ 
1067'den sonra) tarafından kurulan Mu
tarrifiyye mezhebi mensuplarıyla itikadl 
konularda tartıştı ve kendilerine çok sa
yıda mektup yazdı . Sonunda Mansur
Billah onların kafır olduğuna, kadın ve ço
cuklarının esir alınabileceğine ve malları
nın mubah sayıldığına, mezheplerini ter
ketmedikleri takdirde kılıçtan geçirilme
lerine hükmetti. 

Mutarrifiyye'nin yurtlarını darülharp 
kabul eden Mansur -Billah önce onlarla 
fikri mücadeleye girdi ve düşüncelerin
den vazgeçmediklerini görünce savaş ilan 
edip yurtlarını tahrip etti. Onun gayre
tiyle pek çok kişi Mutarrifiyye mezhebin
den ayrıldı. 610'da (1213) Mutarrifiyye'-
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