
yaparak Fransızca tercümesi ve geniş 
bir incelemeyle birlikte Les etapes des 
itinerants vers Die u adıyla yayımla
mıştır (Kahire 1962). Daha sonra İbrahim 
Atve Avad (Kah i re 1977) ve A. G. Revan 
Ferhadl tarafından da (Tahran 136 ı h ş./ 
ı 982) neşredilmiştir. 

Eserin ilk şarihlerinden Afifüddin et
Tilimsanl ayetlerin yanı sıra elli kadar 
hadise yer vermiştir. Bayezld-i Bistaml, 
Cüneyd-i Bağdadl, Şibll, Gazzall, Kuşeyrl, 
Nifferl gibi sufilerin görüşlerinden de is
tifade eden Tilimsanl. Hallac-ı Mansur'u 
"şatah-ı fahiş sahibi" ifadesiyle eleştir
miştir (Şerf:tu Menazili's-sa'irin, ll, ı 79, 
375). Abdürrezzak ei-Kaşanl Menazil'i 
vahdet-i vücud bağlamında şerhetmiştir 
(nşr. Ali Şirvanl. Tahran ı 373 h ş ). İ bn Kay
yim ei-Cevziyye kitabı Medaricü 's-sali
kin adıyla genişçe şerhederken (Kahire 
ı 983) vahdet-i vücud ile ilgili yorumlara 
girmemiş ve zaman zaman Herevi'yi ten
kit etmiştir. Ebu Muhammed Kaysi Me
daricü 's-salikin'e ta'likyazmış. Aişe bint 
Yusuf ed-Dımaşki da el-İşaratü '1-{ıafiy
ye fi'l-menazili'l- 'aliyye adıyla eseri 
ihtisar etmiştir. Medaricü 's-salikin'in 
Türkçe tercümesi de yayımlanmıştır (tre. 
Ali Ataç-Adil Bebek v.dğr., istanbul ı 990) . 

Serge de Laugier de Beaurecueil, Mah
mud b. Hüseyin ei-Firkavl şerhinin edis
yon kritiğini yapmış (Kahire ı 953). ardın
dan bu metni müellifin Şad Meydan ve 
'İlelü'l-ma}samat adlı kitaplarıyla birlikte 
Fransızca'ya çevirerek Chemin de Die u 
adıyla yayımiarnıştır (Paris ı 985). Sedl
düddin Abdülmutl' el-İskenderl'nin şer
hinin edisyon kritiği de aynı araştırmacı 
tarafından yapılmıştır (Kahire ı 954). 

Eser ayrıca Ahmed b. İbrahim ei-Vasıtl, 
Mahmud b. Muhammed Dergezinl, Ce
maleddin Yusuf-ı Farisl, Şemseddln-i Ta
bedekanl, Şemseddin Muhammed-i Tüs
terl, Abdülganl-i Tiliriısanl, Zeynüddin 
Carullah, Abdullah el-Münavl tarafından 
Arapça. Şlr Muhammed tarafından Fars
ça olarak şerhedilmiştir (Brockelmann, 
ı. 774). Kitabı son olarak Mahmud Ebü'I
Feyz ei-Menufi et-Temkin ii şer]J.i Me
nazili 's-sa 'ir in adıyla şerhetmiştir (Ka
hire ı 969). 

Menazilü 's-sa'irin 'i Nu reddinzade 
Muslihuddin Mustafa Şerh -i Menazil (i ü 
Ktp., TY. nr. 3689). Mehmed Fikri Kırimi 
Ab-ı Hayat (İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 4 73) adıyla 
Türkçe'ye çevirip şerhetmiştir. İsmail Ru
sGhl Ankaravl'nin Minhdcü'l-fukara adlı 
eseri (İstanbul 1286) geniş ölçüde Me

nazilü's-sa'irin'in tercüme ve şerhidir. 

Ahmed Bican'ın Kitabü'l-Münteha'sının 

beşinci bölümü deMenazilü's-sa'irin'in 
Türkçe tercümesidir. Gümüşhanevl, Ca
mi'u '1-uşıll'ünde Menazilü 's-sairin 'de
ki 1 00 terimden her birinin on tecellisini 
göstererek menzil sayısını 1 OOO'e çıkar
mıştır. 
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~ ERHAN YETİK 

MENBİC 
(~) 

L 
Kuzey Suriye'de tarihi bir şehir. 

Türkiye'den kaynağını alarak Fırat'a ka
vuşan Sacur çayının güneyinde Halep'i Ur
fa'ya bağlayan önemli bir ticaret yolunun 
üstündedir. Eski adı Bambyke (Süryanlce 
Mabbug) veya Hierapolis olan şehrin ta
rihi Asurlular devrine kadar uzanır. Fırat 
nehri üzerindeki geçitleri kontrol eden 
bir mevkide verimli bir ovada kurulan 
Menbic Ortaçağ'da meyve ağaçlarıyla çev
riliydi ve "bombassino" (bombagio) denen 
pamuklu kumaş dokumacılığı ile tanın
mıştı. Hıristiyanlığın doğuşundan önce 
putperestliğin önemli bir merkezi olan 
şehirde Hıristiyanlığın kabulünden sonra 
yeni dinin kutsal emanetlerine karşı du
yulan hayranlık putperestliğin yerini al
mış ve pek çok dindar kişiyi buraya çek
miştir. 

Menbic, Bizans döneminde monofizit
lerin bir merkezi ve doğuya düzenlenen 
askeri seferlerde ordunun toplanma yeri 
oldu. V. yüzyılda burada yaşayan din ada
mı Philoxenus İncil' i Süryanlce'ye çevirdi. 
531'de Sasanl Hükümdan Kubad'ın (Ka
vaz) işgal ettiği şehri Bizanslı Kumandan 
Belisarius geri aldı. 540'ta Sasanller ile 
Bizans arasında "ebedl sulh" yapılmasına 
rağmen Sasanl hükümdan tekrar şehre 
hücum etti. Bir ateşkede yaptırarak bu
raya Manbik adını verdi. Daha sonra bu 
isim Arapça'da Menbic'e dönüşmüştür. 

VII. yüzyılda Sasanller'in Suriye, Filistin 
ve Mısır topraklarına saldırması üzerine 
Bizans imparatoru Herakleios bir sefer 
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düzenleyerek elden çıkan bölgeleri ve bu 
arada Menbic'i geri aldı (630). 

İslam fütuhatı döneminde 16 (637) yı
lında İyaz b. Ganm, Menbic önüne gelince 
halk şehri kendiliğinden teslim etti ve an
laşma yaptı. Emevller zamanında Yezld b. 
Muaviye veya babası Kınnesrin idari biri
mini (cünd) kurunca Antakya, Menbic ve 
çevresini de buraya bağladı. 131 (748) yı
lındaki depremde Ya'kübl kilisesi çöktü 
ve pek çok kişi öldü. 170'te (786) Abbasl 
Halifesi Harunürreşld Menbic'i Kınnesrin 
cündünden ayırarak Bizans'a yapacağı se
ferler için yeni tesis ettiği Avasım bölge
sinin merkezi haline getirdi. Halife Emin, 
Menbic'de birçok bina inşa ettirdi ve Bi
zans'a karşı yaz seferlerini buradan baş
lattı. 

264'te (878) Ahmed b. Tolun Suriye'yi 
istila edince Menbic'i de hakimiyeti altına 
aldı. Şehir IV. (X.) yüzyılda Hamdanller'in 
eline geçti. Hamdanller'in Halep emlri 
Seyfüddevle buraya amcazadesi şair Ebu 
Firas'ı vali tayin etti (336/947) . Bizans 
Kumandanı Nikephoros Phokas 962'de 
Suriye üzerine yürüdüğünde Menbic önü
ne geldi ve Ebfı Firas'ı esir aldı. Ertesi yıl 
imparator olan Nikephoros Ph o kas 966'
da tekrar Menbic önüne geldi; şehirde 
saklanan ve üzerinde Hz. Isa'nın tasviri 
bulunan kutsal kiremidi (keramidion) aldı. 
974 yılında İmparator loannes Çimiskes 
Menbic'i zaptetti ve Hz. Isa'nın nalıniarı 
ile Hz. Yahya'nın kanlı saçlarını alarak İs
tanbul'a götürdü. 

415 (1024) yılında Mirdasller'den Salih 
Menbic'i ele geçirdi. Mirdasller'den Reşl
düddevle Mahmud ile amcası Rakka ha
kimi Ebu Düabe Atıyye arasında Ra
mazan 457'de (Ağustos ı 065) yapılan 
anlaşma uyarınca şehir Atıyye'nin idare
sine bırakıldı. 1 069'da Bizans imparato
ru IV. Romanos Diogenes, Selçuklu akın
Iarına karşı doğuyayaptığı seferde Um ur 
Tekin adlı bir Türk emirinin savunduğu 
stratejik öneme sahip Menbic'i aldı, kale
sini güçlendirdi. böylece Antakya ile Urfa 
arasındaki bağiantıyı sağladı. İmparator 
Malazgirt Savaşı'nda yenilince ( 463/ ı 07 ı ) 
şehri Sultan Alparslan'a devretmek zo
runda kaldı. 468 ( 1 075-76) yılından itiba
ren Selçuklu emirleri tarafından yöne
tilen Menbic 477'de (ı 084) Ukayll Emlri 
Müslim b. Kureyş'in hakimiyetine girdi. 
479'da (ı 086) Büyük Selçuklu Sultanı Me
likşah Menbic'in idaresini Kaslmüddevle 
Aksungur'a verdi. Sultanın 485 ( 1 092) yı
lında vefatından sonra şehrin idaresi Ak
sungur'u öldüren Suriye Selçuklu Hüküm
darı Tutuş'un eline geçti (487/1 094). Urfa 
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Haçlı Kontu Baudouin ve kuzeni Tel Başir 
senyörü Joscelin de Courtenay. Antakya 
Prinkepsi Tankred ile iş birliği yapan Ha
l ep Meliki Rıdvan'a karşı Çavlı ile birlik 
olup 502'de (ı ı 08-11 09) Menbic'de bu
luştular. 514 (1120) yılında Joscelin Men
bic'e saldırarak büyük zarar verdi (Demir
kent, ll, 20) . Artuklu Belek b. Behram, 
hakkında duyduğu bir söylentiden dolayı 
Menbic hakimi Hassan b. Gümüştegin'e 
kızdı ve gönderdiği kuwetlerle onu ya
kalatıp hapse attı. Ardından kendisi de 
Menbic'e geldi (Safer 51 8 1 N isan 1124 ). 
Bu arada Hassan' ın yardım istediği Tel 
Başir senyörü Joscelin ordusuyla şehrin 
önüne geldi. Belek. Joscelin ile yaptığı sa
vaşı kazandıktan bir gün sonra iç kaleden 
atılan bir akla vurulup öldü (a.g.e., ll, 48 
vd.). Belek'in ölümünden sonra Hassan 
serbest bırakıld ı ve Menbic'e geri döndü. 
Musul Atabegi İmadüddin Zengl. 521'de 
( 11 27) Musul'dan Halep'e giderken yolu 
üzerinde bulunan Menbic halkı kendisi
ne itaatini bildirdi (İbnü'I-Adlm , Il , 242) . 
Menbic sahibi Hassan, özellikle Nilreddin 
Mahmud Zengi döneminde Tel Başir'in 

Franklar'dan alınıp Urfa Haçlı Kentiuğu '

nun ortadan kaldırılması hususunda bü
yük yararlık gösterdi. 

Menbic 571'de ( 1175-76) Selahaddin-i 
Eyyübl'nin hakimiyetine geçti. Selahad
din 579'da ( 11 83) şehrin idaresini kardeşi 
ei-Melikü'I-Adil'e verdi. EyyGbiler zama
nında hanedan mensupları arasında sık 

sık el değişti ren Menbic ve çevresi 61 S 
(1218) yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. 
İzzeddin Keykavus'a bağlı kuwetler ta
rafından ele geçirildi. Ancak Selçuklular 
daha sonra şehri tekrar EyyGbller'e ter
ketmek zorunda kaldılar. 

625'te ( 1228) Celaleddin Harizmşah'ın 
orduları Menbic'e kadar ilerlediyse de kı
şın yaklaşması sebebiyle geri çekildiler. 
Celaleddin'in ölümünden sonra dağılan 
Harizmli askerlerin bir kısmı Menbic'e gi
rip şehri yakıp yıktı (637/ 1239-40) . İlhanlı 
kuwetleri 657'de ( 1259) Fırat' ı geçip şeh

ri yağma ettiler. Kilikya Ermeni hakimi 
Leon ile Memlük Sultanı Kalavun arasın
da 684 ( 1285) yılında yapılan antlaşmaya 
göre Menbic Mısır şehirleri arasında yer 
almaktaydı. 699'da ( 1300) şehir yine Mo
ğollar'ın hücumuyla büyük tahribata uğ
radı. VIII. (XIV.) yüzyılın ilkyarısında Men
bic küçük bir naiblik haline getirildi. Türk
men Emi ri Mintaş 72 1'de ( 13 2 ı) şehri 
birkaç gün kuşattıktan sonra ele geçirip 
birçok kişiyi katletti. 7 48 ( 1347) yılında çe
kirge sürülerinin saldırısına uğrayan Men
bic ertesi yıl veba salgını ile perişan oldu. 
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XIV. yüzyılda Menbic önemini büyük öl
çüde kaybetti. Halep'ten Fırat'ı aşıp do
ğuya giden yol daha güneyden geçmek
teydi. XV. yüzyıl başında ise Timur'un or
dularının işgaline uğradı. 922'de ( 1516) 
Osmanlı Devleti'nin idaresine geçen Men
bi c Halep'e bağlı küçük bir şehir olarak 
varlığını sürdürdü. 1916'da Halep vilaye
tine bağlı Antep sancağının kazalarından 
biri olan şehir 1921'de Fransızlar'ın ida
resine girdi. 1924'te Suriye'nin H alep mu
hafazasına bağlı bir yerleşme merkeziy
di. Günümüzde de Halep muhafazası sı
nırları içinde bulunan Menbic'in nüfusu 
1960'ta 8577, 1970'te 14.635, 1981 'de 
30.844 idi. 2003 yılına ait tahminlere gö
re ise 90.000'i aşmıştır. 

Ortaçağ'da Menbicl nisbesiyle tanınan 
birçok alim yetişmiştir. Bunlardan bazı
ları şöyle sıralanabilir : Muhaddis Muham
med b. Sellam el-Menbicl, muhaddis Dah
hak b. Hacve, muhaddis Hacib b. Süley
man, muhaddis ömer b. Said b. Sinan. 
fakih Ebu Ali Hasan b. Sellame. şai r Buh
türl. tarihçi Agapius , Tesliye tü e hli'l
meşô.'ib müellifi din alimi Ebu Abdullah 
Muhammed b. Muhammed b. Muham
med el-Han beli. 
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MENBUZ 

(bk . LAKIT). 

MENCÜR 
(J~I) 

Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Ali b. Abdirrahman 

ei-MencQr ei-Miknasi el-Fas! 
(ö . 995/1587) 

Maliki fakihi ve hadis alimi. 

_j 

_j 

929 (1523) yılında Fas'ta dünyaya gel
di. Doğum tarihi 926 (1520) ve 928 (1522) 
olarak da kaydedilmektedir. Aslen bir ya
hudi ailesine mensuptur. Sükayn Iakabıy
Ia tanınan Abdurrahman b. Ali ei-Asıml, 
İbn Harun ei-Matgarl, Abdülvahid b. Ah
med ei-Venşerlsl, Abdülvehhab b. Mu
hammed ez-Zekkak, Muhammed b. Ah
med b. Abdurrahman ei-Yesltinl, Abdur
rahman b. Muhammed b. İbrahim ed
Dükkall ve Muhammed Harüf et-TGnisl 
gibi alimlerden ders aldı. Başta fıkıh ve 
fıkıh usulü olmak üzere hadis. Arap dili ve 
edebiyatı, hesap, mantık, kelam. tefsir, 
tarih gibi ilim dallarında kendini yetiştir
di. Kaynaklarda çok yönlü bir alim olarak 
kendisinden övgüyle söz edilmekte. ha
fız ve müsnid diye anılması da hadis ala
nındaki vukufunu göstermektedir. HarGf 
et-Tünisl ve Muhammed ei-Yesl t inl'den 
birlikte ders alan MencGr ile Kassar'ın bu 
hocalardan edindikleri birikimle Fas'ta 
akli ilimleri yeniden canlan dırdıkları kay
dedilir (Muhibbl, lV, 121; Abbas b. İbrahim, 
V, 215) . Sünnete son derece bağlı, takva 
sahibi bir alim olan MencGr, her türlü bil
giye sahip olmayı faydalı görürdü. Nitekim 
bu anlayışla satranç oynamayı ve ud çal
ınayı da öğrenmişti. Hayatı boyunca gö
rev almamış, öğretim ve telifte meşgul ol
muştur (Muhammed Hacci, ı, 274). Yetiş
tirdiği talebeler arasında, derslerine yir
mi yı l kadar devam eden İbnü'I-Kadl başta 
olmak üzere Ebü'I-Mehasin el-Fas!, Ah

med Baba et-Tinbüktl, Ebü'I-Abbas İbn 
Ard un, Abdülvahid ei-Filall gibi alimler sa
yılabilir. Her yıl Merakeş'te görmeye git
tiği Sa'dl Sultanı Ahmed el-Mansur da on
dan icazet almıştır (icazetnamenin metni 

için bk. MencOr, s. 81 ). Ahmed ei-MencGr 
16 Zilkade 995 (18 Ekim 1587) tarihinde 
Fas'ta vefat etti ve BabülfütGh'un dışın

da hacası Yesltinl'nin kabri yanına defne
dildi. 


