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Mısır' da Dekahiiye idari bölümünün 
merkezi olan şehir. 
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616'da (1219) EyyGbl Sultanı el-Meli
kü'l-Kamil Muhammed tarafından, Dim
yat'ı işgal eden Haçlılar'a karşı Nil'in Dim
yat kolunun doğu kıyısında bir askeri ka
rargah olarak kuruldu. Şehre Mansüre 
adının verilmesi Haçlılar'a karşı burada 
bir zafer kazanılmasıyla alakalıdır. Şehir. 

genellikle Haçlı seferlerinden bahseden 
kaynaklar ve Batılı tarihçiler tarafından 
MansGre çevresinde gerçekleşen savaş
lar dolayısıyla söz konusu edilmekte ve 
tarihi önemi bu çerçevede belirgin hale 
gelmektedir. Bir karargah olarak kurul
makla birlikte el-Melikü'l-Kamil şehirde 
sokaklar oluşturarak ve kasır. ev, hamam. 
camiler inşa ettirerek burasını kalıcı bir 
yerleşim merkezine dönüştürdü, Nil ta
rafını da surla çevirtti (Makr1'z1', I, 231 ). 
Mansüre hakkındaki ilk bilgileri coğraf
yacı Yaküt e1-Hamevl vermektedir (Mu'

cemü'l-büldan, V, 245). Nil nehrinin Dim
yat ve Üşmüm Tannah (ÜşmOnürrumman) 
kollarının arasında yer alan şehir. doğu 
deltasının iki önemli su yolunu kontrol 
ederek Kahire için ileri bir karakol duru
muna gelmişti. Kral Jean de Brienne ve 
Kardinal Legate Pelagius kumandasın
daki Haçlılar'ın Temmuz-Ağustos 1221'
deki ilerleyişleri Mansüre önlerinde dur
duruldu. Nil sularının taşmasını hesaba 
katmayan Haçlılar'ın kaçış yolları müslü
manların su bent1erini açmasıy1a birlikte 
kapandı; sonunda Haçlılar, el-Melikü'l
Kamil'in şartlarını kabul ederek Dimyat'
tan çekilmek zorunda kaldılar (DİA, XIV. 
540). 

Mansüre, VII. Haçlı Seferi sırasında da 
önemli bir rol oynamıştır. 1 249 Mayısında 
Fransa Kralı IX. Saint Louis kumandasın
da Kıbrıs'tan yola çıkan Haçlı ordusuna 
karşı duramayan müslümanlar Dimyat'ı 
boşaltarak Mansüre'ye çekildiler, böylece 
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Dimyat tekrar Haçlılar'ın eline geçti. 
Fransa'dan takviye kuwetlerin gelmesiy
le güçlenen Haçlılar, bu arada Sultan el
Melikü's-Salih Eyyüb'un Mansüre'de ölü
münden sonra Kahire'de karışıklıkların 
çıkması üzerine Kahire'ye yürümeye ka
rar verdiler. S Zilkade 647 (9 Şubat 1250) 
tarihinde Bahr Üşmüm kolunu (sonradan 
Bahrüssagir) geçerek Mansüre yakınla
rındaki müslüman karargahına girdiler 
ve buradakilerin çoğunu katlettiler. Bas
kın sırasında öldürülen kumandan Fah
reddin'in yerine geçen Baybars Mansü
re'ye giren Haçlılar'ı tuzağa düşürdü, 
bunlardan pek azı canını kurtarabil di. 

Bu arada Eyyübl Hükümdan el-Meli
kü'l-Muazzam Turan Şah 1 Şubat 1 250'
de Mansüre ordugahına gelerek sultan 
olmuş ve Haçlı ordusuna yiyecek taşıyan 
gemileri ele geçirmişti. Haçlı ordusunun 
durumunun kötüleşmesi üzerine Kral 
Louis, Kudüs karşılığında Dimyat'ı bırak
ınayı teklif ettiyse de kabul edilmedi. Ni
hayet 3 Muharrem 648'de (7 Nisan 1250) 
kral ve ordusundan geri kalanlar müslü
manlar tarafından esir alındılar ve 3 Sa
fer'de (7 Mayıs) Dimyat'ın boşaltılması ve 
yüklü bir fidye karşılığında serbest bıra
kıldılar (a~g.e., XIV, 541 ). 

Mansüre. M em! ük sultanları zamanın
da Dekahiiye idari bölümüne (muhafaza) 
bağlı kaldı. 933'te ( 1527) Osmanlı Valisi 
Hadım Süleyman Paşa dtvanü'l-hükmü 
üşmünürrumman'dan ulaşımının daha 
elverişli olmasından dolayı Mansüre'ye ta
şıdı ve burayı Dekahiiye bölgesinin mer
kezi yaptı ; bu durum günümüze kadar 
devam etti. 1826'da Mansüre altmış köy
lü bir "kısm"ın merkezi oldu (kısım yöne
tim olarakmuhafazanın bir alt birimi olup 
1871 'de merkez adını almıştır). 

Şubat 1863 'te yerel mahkemelerin tek
rar oluşturulmasıyla birlikte Mansüre'de 
de bir şube açıldı. 21 Kasım 1893'te Da
hiliye Nezareti diğer bazı şehirlerle bir
likte Mansüre'de bir komisyon kurulma
sını kararlaştırdı. Bu komisyonlar bulun
dukları bölgelerle ilgili bilgileri nezarete 

Mansüre'den 
bir görünüş 

aktarmakla görevliydiler. Komisyonlar va
sıtasıyla yerleşim alanları valiliğin yöneti
mi altına getirilmiştir. Günümüzde Man
süre Nil deltasının kuzeydoğu bölümünün 
ticaret ve ulaşım merkezi olup Kahire'ye 
yaklaşık 120 km. , Akdeniz sahiline60 km. 
uzaklıktadır. Zekazik ve Kahire'ye kara 
ve demiryoluyla bağlıdır. 

Pamuk, pirinç ve keten gibi tarım ürün
lerinin pazarı durumunda olan Mansüre'
nin çevresinde ayrıca çırçır ve çeltik tarımı 
yapılmakta olup bunlarla bağlantılı ola
rak tekstil, un işletmeleri, süt ürünleri, 
yağ ve sabun sanayii gelişmiştir. Ayrıca 
şehirde matbaa ve yayıncılık sektörü de 
oldukça canlıdır. XIX. yüzyıldan itibaren 
Delta'da pamuk üretiminin çoğalmasıyla 
birlikte Mansüre'nin nüfusu hızla artmış
tır: 1821 -1826'da 8500, 1846'da 9886, 
1900'de 27.000, 1917'de 49.000, 1970'
te 218.000, 1996' da 369 .600, 2003'te 
432.1 00 (tah.). Şehirde 1973 yılında açı
lan ve on altı fakültesi olan Mansüre Üni
versitesi mevcuttur. el-Ezher Üniversite
si'nin Akaid ve Arap Dili fakültelerinin bir 
şubesi de burada bulunmaktadır. Şehrin 
tarihi yapı ları arasında Sanga Camii ve 
Kral IX. Saint Louis'in adını taşıyan kale 
(Aziz Louis Kalesi) yer almaktadır. Ayrıca 
bu kralın VII. Haçlı Seferi sırasında İbn 
Lokman adlı bir kadının evinde esir alın
masından dolayı burası bir müzeye çev
rilmiştir. Mansüre'den Mısır ve Arap dün
yasının meşhur bazı şahsiyetleri yetiş

miştir. Şair Ali Mahmud Taha, Kevkebü'ş

Şark lakaplı şarkıcı Ümmü Gülsüm vega
zeteci-yazar Enis MansOr bunlar arasın
da sayılabilir. İslam dünyasında Mansüre 
adını taşıyan daha başka şehirler de var
dır (Yaküt. v. 244-256). 
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MANSÜRE HAZiNESi 

(bk. HAZİNE). 
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