
MENBiC 

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. 



Eserleri. 1. Fihrisü AJ:ımed el-Men
cur. Sultan Ahmed ei-Manslır'un isteği 
üzerine, ders aldığı hocalarının biyogra
fisine dair kaleme aldığı bir eser olup Mu
hammed Hacci tarafından neşredilmiştir 
(Rabat 1396/1976) Abdülhay ei-Kettanl, 
Mağrib ulemasının isnadlarının İbn Gaii 
ve Menclır'un Fihris'lerine dayandığını 
kaydeder (Fihrisü '1-feharis, ll , 567) . 2. 
ŞerJ:ıu'l-Menheci'l-müntelJ.ab ilô.]fa
vô.'idi'l-me?;heb. Ebü'I-Hasan Ali b. Ka
sım ez-Zekkak'ın fıkha dair manzumesi
nin şerhi olan eser Meyyare'nin bu man
zumeye yazdığı tekmile ve şerh le birlikte 
basılmıştır (1-11 , Fas 1305) Bizzat müellif 
eserini el-MuJJ.taşarü'l-mü?;heb min 
ŞerJ:ıi'l-Menheci'1-müntelJ.ab adıyla 

ihtisar etmiştir. 3. Na+mü'1-terô.'id ve 
mübdi'1-fevô.'id ii şerJ:ıi MuJ:ıaşşı1i'l
ma]faşıd . İbn Zekrl et-111imsanl'nin kela
ma dair manzum eserinin şerhi olup yine 
Menclır tarafından MulJ.taşaru Na+
mi'1-ferô.'id adıyla ihtisar edilmiştir (Hi
zanetü'I-Karaviyyln, nr. 717/2, 725). 4 . el
ljô.şiyetü'1-kübrô. 'a1ô. ŞerJ:ıi'1-kübra's
Senusi. SenCısi'nin kendi eseri 'A.]fide
tü 's-Senusi e1-kübrô.'ya yazdığı şerhin 
haşiyesidir (Rabat ei-Mektebetü'l-mele
kiyye, nr. 575 , ı 5 ı ı; Temgrut. Darü'l-kütü
bi'n-Nasıriyye, m 1694/b). Menclır bu ese
re bir de küçük haşiye yazmıştır ( ei-Mek
tebetü'l-melekiyye, nr. 8054; Darü'l-kütü
bi ' n-Nas ıri yye, nr. 2038/d). s. Merô.]fi'1-
mecd 1i-ô.yô.ti's-Sa'd. Sa'deddin et-Tef
tazanl'nin Te1JJ.işü '1 -Mittô.J:ı'a yaptığı 

şerhte geçen ayetlerin tefsirine dairdir 
(ei-Mektebetü'l-melekiyye, nr. I 76, 5038, 
5302; Merakeş Hizanetü ibn Yusuf, nr. 254). 
6. ŞerJ:ıu Na+mi 'a1ô.]fati'1-mecô.z ve 
mürecceJ:ıô.tih. İbnü's-Sabbağ el-Mikna
si'nin eserinin şerhidir (Rabat el-Mekte
betü'l-amme, nr. 1032/d) . 7. Ecvibetü 
mecmu'a ti'l-tı]fh ve'1-ke1ô.m ( ei-Mekte
betü' I-amme, nr. 3 ı 8; Darü'l-kütübi'n-Na
s ıri yye, nr. I 996/b) . 8. Ecvibe ti'l-]fırô.'ô.t 
( ei-Mektebetü'l-melekiyye, nr. 80 ll) . 9. 

Ta]frib li-tehmi şevô.hidi'l-Ijazreci. 
Aruz ve kafiyeye dair ei-Hazreciyye üze
rine yazılmış ta'likattır (ei-Mektebetü'l
melekiyye, nr. 603/b). 1 O. Risô.1e ti mes'e-
1eti'1-b.ilô.t beyne'1-Hebti ve'1-Ye sitini 
J:ıav1e '1-hey1e1e ( Darü' 1-kütübi 'n-Nasıriy
ye, nr. 2085/b; Hizanetü ibn Yusuf, nr. 350/ 
4) . Menclır'un kaynaklarda ayrıca Şer
J:ıu'1-MulJ.taşar min mülte]fati'd-dürer 
ve ŞerJ:ıu izô.J:ıi'1-mesfı1ik ilô.]favô.'idi'1-
İmô.m Ebi 'Abdillô.h Mô.1ik (hocası Yen
şe risi' nin eserinin şerh i) adlı eserleri zik
redilmektedir. 
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Iii AHMET ÖZEL 

MENDERES, Adnan 
(1899-1961) 

Türk siyaset ve devlet adamı. 
_j 

Aydın 'da doğdu. Babası Katipzadeler'
den tahrirat katibi İbrahim Ethem Bey, 
annesi Kırım Türkleri'nden ve Aydın'ın bü
yük toprak sahibi ailelerinden Hacı Ali Pa
şa'nın kızı Tevhide Hanım'dır. Çocukyaşta 

annesini ve babasını kaybedince babaan
nesi Fıtnat Hanım tarafından büyütüldü. 
191 o yılında İttihat ve Terakki İdadisi'nde 
öğrenime başladı. Bu okulu bitirmeden 
İzmir'deki Kızılçullu Amerikan Koleji'ne 
geçti ve orta öğrenimini burada tamam
ladı . 1. Dünya Savaşı sonlarında yedek su
bay olarak askere alındı. Temel eğitimi
ni istanbul Maltepe Talimgahı'nda ta
mamladı ve ardından Filistin'e gönderil
di. Mondros Mütarekesi'nden (30 Ekim 
19 18) sonra İzmir' e döndü. İzmir'in Yu
nanlılar tarafından işgali sırasında Ay
dın'da bulunan Adnan Bey, 1919 Hazira
nında Yunanlılar Aydın'a saldırmaya ha
zırlandıkları esnada birkaç arkadaşıyla 
birlikte Ayyıldız direniş örgütünü kurdu. 
Ardından Söke'de piyade alay yaveri ola
rak istiklal Savaşı 'na katıldı . Savaştaki 
hizmetlerinden dolayı kırmızı şeritH istik
lal madalyasıyla ödüllendirildi. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Aydın'da 
çiftçilikle uğraştı. Fethi Okyar tarafından 
12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest 
Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın 'da örgüt
lenmesine katkıda bulundu ve partinin il 
başkanlığına seçildi. Serbest Cumhuriyet 

MENDERES, Adnan 

Fırkası üç ay sonra feshedilince (ı 7 Kasım 
ı 930) Cumhuriyet Halk Fırkası'na geçti ve 
bu fırkanın Aydın il başkanı oldu. Bu gö
revi esnasında Mustafa Kemal Paşa ile 
tanıştı. 1931'de Cumhuriyet Halk Fırka
sı'ndan Aydın milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekil
liği sırasında Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. 1945 yılına kadar Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon 
raportörlüğü ve parti müfettişliği görev
lerinde bulundu. Adnan Menderes'in par
tisiyle ters düşmesi ve muhalif grupta yer 
alması 1945 yılına rastlar. 1944'te Sara
çoğlu hükümeti tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'ne sevkedilen Köylüyü 
Topraklandırma Kanunu tasarısı, rapor
törlüğünü Menderes'in yaptığı bir kar
ma komisyona havale edildi. Bir müddet 
sonra Menderes komisyondan istifa ede
rek zirai mülkiyet üzerine bazı kısıtlama
lar getiren bu kanun tasarısı aleyhinde 
mecliste ateşli konuşmalar yaptı. Toprak 
reformuna karşı takındığı bu tavır, ken
disinin geniş topraklara sahip olması 
sebebiyle muhalifleri tarafından toprak 
ağalarını kayırdığı şeklinde yorumlandı. 

Menderes'in Cumhuriyet Halk Partisi için
de oluşturduğu bu muhalefet Celal Ba
yar. Refik Koraltan ve M. Fuad Köprülü ile 
birlikte "dörtlü takrir" olarak anılan ve 
yurttaşların hak ve hürriyetlerinin kanun
lara uygun olarak sağlanmasını, meclis 
denetiminin anayasanın öngördüğü şe
kilde yapılmasını, parti çalışmalarının de
mokratik esaslara göre yeniden düzen
lenmesini isteyen bir önergeyi 7 Haziran 
1945'te Cumhuriyet Halk Partisi meclis 
grubuna vermesiyle daha da belirgin
leşti. Önergenin Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu tarafından reddedilmesi üzerine 
görüşlerini basın yoluyla açıkladı. Bu du
rum, önergeye imza koyan dört millet
vekilinin partiden ihraç edilmesine ve on
ların da 7 Ocak 1946 tarihinde Celal Ba-

Adnan 
Menderes 
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