
daha sonra el-Muşaffa adıyla ihtisar et
miştir (Süleymaniye Ktp., Carullah Efen
di, nr. 746; Damad İbrahim Paşa, nr. 570, 
571; Fatih, nr. ı 82 ı, ı 823- ı 826; Yazma Ba
ğışlar, nr. 1034) s. Hattab b. Ebü'I-Kasım 
Karahisart el-Kati ii şer]Ji Na?-mi'l-}].i
JQfiyyat li'n-Nesefi (Süleymaniye K tp ., 
Damad İbrahim Paşa, nr. 572, Fatih, nr. 
1814-1 820, 1827,2177, Laleli, nr. J044,Se
rez, nr. 697; Manisa il Halk Ktp., nr. 503). 
6. Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Ali. 
Şer]Ju Man?-ılmeti'n-Nesefi(Hacı Selim 
Ağa Ktp., nr. 382). 7.Şerefeddin Muham
med b. Ali Dihkan en-Nesefi. Şer]JuMan

?-ılmeti'n-Nesefi fi'l-]Jilafiyyat (Süley
maniye K tp., Turhan Vali de Sultan, nr. 134; 
Fatih, nr. 1828) 8. Radıyyüddin İbrahim 
b. Süleymanei-Hamevi el-Mantık!, el-Ce
vahirü'l-mai:mume ii şer]Ji'l-Man?-ılme 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. ı 050; Millet 
Ktp ., Feyzullah Efendi, nr. 821, 822). 9. 
Ebu Bekir Muhammed el-Haddad, Nu
rü'l-müstenir (Millet Ktp., Murad Molla, 
nr. 919). 10. Nasırüddin Nebi b. Mürsel 
Tokadi. Şer]Ju Na?-mi'l-}].iJQfiyyat li'n
Nesefi(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 382). Kaynaklarda Ebu İshakCe
maleddin İbrahim b. Ahmed ei-Mevsıli. 
Ali b. Hüseyin es-Suğdi, Kadihan, Musan
nifek, Muhammed b. Hasan el-Kevakibi 
el-Halebi gibi alimierin de bu manzumeyi 
şerhettikleri belirtilmektedir ( Keşfü '?·?U

n ün, ll, 1868; Brockelmann, GAL, 1, 550; 
Suppl., 1, 761) . 

Tercümeleri. Eseri Hama hakimi İbra
him b. Mustafa b. Alişir ei-Melifdevi (ei
MüleyfedevT) önce manzum olarak Türk
çe'ye çevirmiş, ardından kısa bazı açıkla
malarla şerhetmiştir. Manzume 731-732 
( 1331-1332) yılları gibi erken bir tarihte 
Anadolu dışındaki bir bölgede (Hama-Su
ri ye) Oğuz Türkçesi'ne tercüme edilmiş 
ve bu tercüme Türk dilinin en önemli ya
digarlarından biri olarak kabul edilmiş
tir. Çevirinin British Museum'da bulunan 
tek nüshası, Milan Adamovic tarafından 
Die Rechtslehre des Imam an-Nasafi 
in Turkischer Bearbeitung vom jahre 
1332 (Stuttgart 1990) ve Azmi Bilgin ta
rafından Nazmü'l-Hilafiyyat Tercüme
si (Ankara 1996) adıyla transkripsiyonlu 
metin· ve tıpkıbasım olarak yayımlanmış
tır. Manzumenin Arapça asiina göre baş 
tarafından altı bölüm ün eksik olduğu bu 
tercümede 1600 civarında beyit yer al
maktadır. 

Muhtasarları. Ebü'l-Velid İbnü'ş-Şıhne. 
el-Man?ılmetü 'n-Nesefiyye'ye Ahmed 
b. Hanbel'in görüşlerini de ilave etmiş ve 
eseri 1 000 beyit halinde kısaltmıştır. 

Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. Muham
med el-Lahmi de Ijilafiyyatü'l-İmam 
A]Jmed b.ljanbel adıyla(Brockelmann, 
GAL Suppl., 1, 762) yaklaşıkS80 beyitten 
oluşan bir eser yazarak manzumenin Ah
med b. Hanbel'in görüşleriyle ilgili eksikli
ğini gidermeye çalışmıştır. Muzafferüd
din İbnü's-Saati, Mecma'u'l-ba]Jreyn adlı 
eserinde KudGri'nin el-Mu}].taşar'ı ile Ne
sefi'nin bu eserini bir araya getirmiştir. 
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MANZÜR b. ZEBBAN 
(~l!j 0! ;~) 

ManzCır b. Zebban b. Seyyar ei-Fezari 
(ö. 25/645) 

Sahabi, muhadram şair. 
_j 

Hasan b. Hasan b. Ali'nin anne tarafın
dan dedesi ve Gatafan'ın kollarından Fe
zare kabilesinin reisi olduğu belirtilmek
tedir. Annesinin ona olan hamilefiği uzun 
sürdüğünden kendisine "ManzGr" (yolu 
beklenen) adının verildiği söylenmekte
dir. ManzOr'un tanınmasını sağlayan olay, 
babası öldükten sonra onun eşlerinden 
Müleyke (Me!Tke) bint Harice ei-Müzeniy
ye ile (Ümmü Havle) evlenmesidir (nikah-ı 
makt). Bu evlilikten Haşim , Abdülcebbar 
ve Havle adlı çocukları doğdu. Manzur'un 
üvey annesiyle evlenmesinin Hz. Peygam
ber zamanında İslamiyet'i kabul etme
sinden sonra olduğu rivayet edilmektedir. 
Olayı haber alan ResGl-i Ekrem'in onun 
öldürülmesi için Bera b. Azİb'in dayısı 
E bO Bürde b. Niyar'ı veya Haris b. Amr'ı 
bir seriyye ile birlikte görevlendirdiği söy
lenmekte, ancak işin nasıl sonuçlandığı 
hakkında bilgi bulunmadığı gibi rivayette 
Manzur'un adı da geçmemektedir (Müs
ned, IV, 290). Hz. EbG Bekir'in hilafeti dö
neminde Manzur ile Müleyke'nin nikah
larını öğrendiği, her ikisini Medine'ye ge
tirterek bu evliliğe son verdiği de nakle-

MARAŞ 

dilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise bu 
evliliği Hz. ömer öğrenmiş, çifti Medi
ne'ye getirtmiş, ManzGr'a şarap içtiği ve 
babasının karısı ile evlendiği söylentileri
nin doğru olup olmad ı ğını sormuş. o da 
söylenenlerin doğru olduğunu söylemiş, 
ancak bunların hararn sayıld1ğına dair 
bilgisi bulunmadığına yemin etmiş. halife 
onu birkaç saat hapsettikten sonra bu 
evliliği feshetmiştir. Müleyke ile ilgili ola
rak da iki farklı rivayet bulunmaktadır. 
Birincisine göre Hz. Ömer eşinden ayrılan 
Müleyke'nin bakımını kimin üstleneceğini 
sormuş. bu görevi Abdurrahman b. Avf 
üstlenerek onu evine götürmüş, daha 
sonra onun kaldığı ev "darü'I-Müleyke" 
diye anılmıştır. Müleyke'yi Talha b. Ubey
dullah'ın nikahladığı da söylenmektedir. 
ManzOr'un çok sevdiği eşinden ayrılma
sının acısını şiirlerle dile getirdiği, onunla 
karşılaştığı zaman kendilerini ayıranları 
lanetiediği ileri sürülmektedir. "Babala
rınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin" 
ayetinin (en-N isa 4/22) ManzOr hakkında 
nazil olduğu söylenmekteyse de benzeri 
olaylar çok görüldüğü için bu tür rivayet
leri ihtiyatla karşılamak gerekir. Nitekim 
tefsirlerde bu ayetin nüzGI sebebi ve yo
rumu konularında ManzOr'un adı geçme
mektedir. İyi bir şair olan ManzOr'un eşin
den ayrılmasından duyduğu elemi dile 
getiren birkaç mısraından başka şiirleri
ne rastlanmamaktadır. 

ManzOr'un Müleyke ile evliliği dışında 
Hz. E bO Bekir zamanında karıştığı bir olay 
daha nakledilmektedir. 11 (632) yılında 
Fezare kabilesinden toplanan zekat mal
lannı Hfuice b. Hısn ei-Fezfui'nin zekat me
murunun elinden alıp tekrar kabilesine gö
türmesi üzerine Hz. E bO Bekir 1 00 kişiyle 
bu kabileye doğru yola çıkmış, kendileri
ni Harice b. Hısn ile Manzur b. Zebban'ın 
yönettiği Gatafanlılar karşılamış. Man
zur ve diğer isyancılar müslümanlar kar
şısında tutunarnayıp kaçmışlardır. 
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