
İlk dönemlerini Menuçihr b. Kabus'un 
sarayında geçiren Menuçihrl'nin divanın
da bu padişahı öven kasideleri mevcut
tur. Onun ölümü üzerine (411/1020) Rey 
şehrine gitmiş, buranın ileri gelenlerin
den Ali b. Muhammed ei-İmr2ml hakkın
da methiye söylemiş ve bu ailenin yanın
da itibar kazanmıştır. Bu sırada Sultan 
Mesud'un isteği üzerine şiirlerini ona gön
dermiş, ardından Gazne şehrin e geçmiş
tir. Menuçihrl 421'den (ı 030) sonra Gaz
neliler sarayına girmiş, ancak diğer saray 
şairleri onun gelişinden memnun kalma
yarak saray şairliğine giriş imtihanında 
kendisine zorluk çıkarmışlardır. Buna rağ
men Muhammed b. Mahmud'un sara
yında tarhanlık mevkiine ulaşmıştır. Di
vanında Gazne sultanlarını övdüğü her
hangi bir şiiri yoktur; sadece Mahmud-ı 
GazneVi'nin yeğeni olan, Horasan sipeh
saları diye nitelendirdiği Muhammed b. 
Nasr ile ilgili bir musammatı görülmek
tedir. Menuçihrl'nin divanında 430 ( 1 038-
39) yılından sonraki olaylara ait bir kayıt 
bulunmadığına ve Avfi kısa ömürlü oldu
ğunu söylediğine göre ölüm tarihi 432 
( 1 040-41) olarak kabul edilebilir. 

Menuçihrl'nin günümüze 3000 be
yitlik bir divanı ulaşmıştır. Divanının da
ha geniş olduğu söylenir, ancak gençlik 
dönemine ait bazı şiirleri kaybolmuştur. 

Tasawuf ehlinden sayıldığını belirten tez
kire yazarları varsa da birçokları bunu ka
bul etmemiştir. Unsurl'nin hacası Ebü'I
Ferec Segezl'nin talebesi olan Menuçih
rl'nin hayatının ilk dönemlerinin geçtiği 
Damegan ve Hazar denizi kıyıları şiir dün
yasındaki duygularını etkilemiş, bu se
beple realist tabiat tasvirleri ortaya koy
muştur. Birçok Arap şairinin divanını ez
berleyen Menuçihrl'nin üslubunun özelli
ği, dönemin İran şairleri arasında Arap 
edebiyatını en iyi bilen şair olmasından 
ileri gelmektedir. Bilhassa Cahiliye şiiri

ne hakimiyeti bu şiirin bazı özelliklerinin 
kendi şiirlerine yansımasma sebep ol
muştur. Menuçihrl'nin üslubunun bir hu
susiyeti de kısa ve hareketli vezinlere ka
sidelerinde yer vermesidir. Uzun vezinler
le yazdıklarında da çok defa beyitlerde 
ara kafıyeler kullanarak bunları yine kısa 
vezinler kadar hareketli hale getirir. Di
vanın çoğunluğunu kasideler ve Farsça'
da ilk defa yazılan musammatlar oluştu
rur. Eski basmalarda ona ait olmayan bazı 
şiirler divanına dahil edilmiştir. Divanın 
ilk neşrini Rıza Kulı Han beyitleri kafiye
lerine göre düzenleyerek bir mukaddi
me ile birlikte gerçekleştirmiştir (Tahran 
1282, 1295) . Divanın ayrıca Muhammed 

Hüseyin (Tahran 13 ı 5) ve Debir-i Siyakl 
(Tahran 1347 hş./ı 968) tarafından yapı
lan neşirleri vardır. Albin de Biberstein 
Kazimirski önce divandan seçmeleri (Ver
sailles 1876). ardından tamamını (Paris 
ı 886) Fransızca'ya çevirerek yayımlam ış
tır. İngilizce çevirisi Jerome W. Clinton 
tarafından The Diwan of Manüchihri 
Damghani: A Critical Study adıyla ya
pılmıştır (Minneapolis ı 972) . 
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MENÜFI 
(~~f) 

Ebü'I-Hasen Nüruddfn Ali b. Muhammed 
b. Muhammed ei-Menufi ei-Mısrf 

(ö. 939/1532) 

L 
Maliki fakihi. 

_j 

3 Ramazan 857'de (7 Eylül1453) Kahi
re'de doğdu ve burada yetişti. Bedred
din ei-Feyyuml, Kemaleddin İbn Ebu Şe
rif, Nureddin es-Semhudl ve Celaleddin 
es-Süyutl'den öğrenim gördü. Şazeliyye 
tarikatına intisap etti. İbn Ebu Zeyd ei
Kayrevanl'nin Maliki fıkhının temel me
tinlerinden olan er-Risdle'si üzerine yaz
dığı altı şerhle tanınır. 14 Safer 939'da 
( 15 Eylül 1532) vefat etti. Karafi'nin ver
diği 937 (1531) yılı yanlış, Ahmed Baba 
et-11nbüktl'nin 739 (1338) olarakkaydet
tiği tarih de bir zühul eseri veya istinsah 
hatası olmalıdır. 

Eserleri. 1. Kifdyetü'Hdlibi'r-rabbd
ni <ald Risdleti İbn Ebi Zeyd el-Kayre
vdni. Kendisine ait Gayetü '1-emdni adlı 
büyük ve TaJ:ı~i~u'l-mebdni adlı orta 
şerhten özetlenmiş olup müstakil ola
rak(Kahire 1305.1309,1310, 1325). ay
rıca Ali b. Ahmed ei-Adev'i'nin haşiyesiyle 
birlikte (ı-11, Bulak 1288; Kahire 1300, 1305, 

MENÜFJ 

1309, ı 31 O, 1328, 1330, 1344. 1357; H ll, nşr. 
Ahmed Harndi imam, Kah i re 1407/1987) 
basılmıştır. 2. Gayetü'l-emdni ii J:ıalli 
elfd? ve'J-mecdni. İbn Ebu Zeyd'in adı 
geçen eserinin büyük şerhidir (Darü'l
kütübi'n-Nasıriyye, nr. 622, 1060, 14ı 3, 
Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 744; ay
rıca bk. Sezgin, 1, 480) . 3. TaJ:ı]fi]fu'l-me

bdni ve taJ:ırirü '1-me'dni. Aynı eser 
üzerine yazılan bir diğer şerhtir (Da
rü'l-kütübi'n-Nasıriyye, nr. 410,686/8,875, 
1008, ı044, ıo53; ayrıca bk. a.g.e., ı. 479; 
Abdülazlz Binabdullah, s. 150). 4. el-Mu
]faddimetü'l-<jzziyye li'l-cemd<ati'l-Ez
heriyye (el-'izziyye) . Maliki fıkhına dair 
olup eseri Abdülbakl ez-Zürkanl Mebd
rikü '1-füyuzdti'l-~udsiyye (Şerf:ıu '1-
Mukaddimeti'l-<izziyye) (Hasan el-idvl'
nin el-Feyzü 'r-raf:ımanr adlı haşiyesiyle, 
Kah i re ı 28 ı, ı 299; Ali b. Ahmed el-Adevl'
nin haşiyesiyle, Bulak 1289, ı 298, 1304; 
Kahire 1325). Abdülmedd eş-ŞernubTel
Kevdkibü'd-dürriyye <ald metni'l-<iz
ziyye (Kahire 1304; Bulak 13ı4) ve Mu
hammed b. Muhammed el-Fişi el-Mine
J:ıu'l-vefiyye (Darü ' l-kütübi'n-Nasıriyye, 

nr. 666/B, Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Hidl
viyye, nr. 1932) adıyla şerhetmiştir. s. el
İşdrdtü'l-Ezheriyye <ale'l-Urcuzeti'l
Kurtubiyye. İbn Sa'dun ei-KurtubT'nin 
manzum bir Maliki ilmihali olan Urcuze-
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tü '1-vildan (el-Mul!:addimetü '1-Kurtubiy
ye) adlı eserinin şerhidir (Dil.rü'l-kütübi'n
Nil.sıriyye, nr. 1593). 6. Şerl;u'l-Acum1-
miyye. İbn Acurrüm'un nahve dair ese
rinin şerhidir (Darü'l-kütübi' l-Mısriyye, nr. 

4855/He). 7. Ma'U.netü'l-]fari li-Şal;i
l;i'l-Bu]]ari (Ra bat el-Hizanetü'l-il.mme, 
Kettil.niyye, nr. 1912) . 8. Tul:ıfetü '1-mu
şalli (nşr. Abdurrahman Avn ve Muham
med Ebü'l-Ecfan. baskı yeri yok. 1984). 9. 

Şerl;u 'A]fideti's-Senusi (Süleymaniye 
Ktp. Yen icami, nr. 744) . 10. 'Umdetü's
salik 'ald meg;hebi Malik. 11. el-Fet
l;u'r-rabbani 'ala 'A]fideti İbn Ebi 
Zeyd el-Kayrevani (son iki e sere ve di

ğerlerine ait bazı yazma nüshalar için bk. 
GAL Suppl., ll , 435). 

Menüfı'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır. Tel]]işu't-Tal;

]fi]f, Tav:iil;u'l-elfa~ ve'l-me'ani, el
Fey:iü'r-ral;mani (bu üç eser de er-Ri
sale'nin şe rhleridir). Şerl;u Mu]]taşarı 
Ijalil, Şerl;u Mürşidi't-tullô.b, Şıyane
tü '1-]fari 'ani'l-]]ata'i ve'l-lal;ni fi'l-Bu
]]ari, Şerl;u Müslim, Şerl;u 't- Tergib 
ve't-terl;ib, Şerl;u Menazili's-sô.'irin. 
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MENÜNİ 
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Muhammed b. Abciiihadi 
b. Muhammed el-MenCınl 

(1915-1999) 

Faslı alim ve araştırmacı. 
_j 

24 Şewal 1333 (4 Eylül 1915) tarihinde 
Miknas'ta doğdu. İlimle uğraşan bir aile
ye mensuptur. iık eğitimini Miknas'taki 
okullarda aldı ve Kur'an'ı ezberledi ( 1928). 

Bu arada kendisini ilim meclislerine gö-
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türen babasının gözetiminde İbn Aşir'in 
el7Mürşidü'l-mu'in, İbn Malik'in el-El
fiyye, Mecrad'i'nin el-Cümmel, Ahdar'i'

nin es-Süllemü'l-mürevna]f, İbn Ki
ran'ın el-İsti'are, Muhammed b. Yüsuf 
es-Senüsi'nin el-'A]fidetü'ş-şugra, Ebü 

Bekir İbn Asım'ın el-'Aşımiyye'sinin bir 
kısmını, Ebü 'l-Hasan ez-Zekkak'ın el
Lamiyyetü'z-Ze]f]fcl]fıyye ve Halil b. İs
hak'ın el-Mu]Jtaşar adlı eserleri gibi fı
kıh, Arap dili, mantık ve kelama dair me

tinleri ezberledi. Kaleme aldığı otobiyog
rafisinde belirttiği üzere daha sonra şeh

rin çeşitli camilerinde geleneksel öğreni
me devam ederek aralarında Muham
med b. Hüseyin el-Araişi. Muhtar b. Mu

hammed el-Cilani es-Sintisi, Muhammed 
b. Mübarek el-Hilali, Muhammed b. İdris 
eş-Şebihi. Muhammed b. Ahmed es-Sü
si, Abdurrahman b. N asır er-Rabati. am
cası Hasan b. Muhammed el-Menüni'nin 

bulunduğu hocalardan Arap dili ve ede
biyatı. fıkıh. usül-i fıkıh. feraiz. kelam. 
hadis ve usulü. kıraat. mantık. hesap ve 
ilm-i mikat alanında çeşitli eserler okudu 
(/fabes, ıv. 1421). Kettaniyye tarikatının 
kurucusu Muhammed b. Abdülkebir el
Kettil.ni'den el alan babası vasıtasıyla ta
sawuf çevreleriyle tanıştı, Kettaniyye Za
viyesi'ndeki dersleri takip etti. Babasıyla 
birlikte 1926'da Fas'a, 1929'da Rabat'a 
gitti. 1938 yılına kadar Miknas'ta öğreni

mini sürdürdükten sonra Fas'a geçerek 
Karaviyyin Medresesi'ne girdi. Liseyi bitir
mesinin ardından yüksek kısmın şer'iyye 
bölümünden mezun oldu ( ı 94 3). Bura
daki hocaları arasında Muhammed b. 

Abdülkadir b. Sude, Muhammed Abdül
hay el-Kettani, Muhammed b. Arabi el
Alevi, Muhammed Cevad es-Sıkılli, Ab
dülaziz b. Hayyat gibi alimler bulunmak
tadır. Ayrıca Ayderüs b. Salim b. Ayderüs 
el-Hadrami el-Ba Alevi, Muhammed Ra
gıb et-Tabbah gibi Hicaz ve Suriye ule
masından icazet aldı. 

Menüni, Karaviyyin Medresesi'nden 
mezun olduktan beş ay sonra yeni açılan 
Miknas Enstitüsü'ne müderris tayin edil
di. Burada Arap dili ve edebiyatı. fıkıh. 

hadis, siyer, Mağrib tarihi dersleri verdi. 
1954 yılında Fas'ın bağımsızlığıyla ilgili 
olaylar yüzünden sürgüne gönderildi ve 
hapse atıldı. 1956'da Fas bağımsızlığını 
kazanınca tekrar enstitüdeki görevine 

döndü. 1959-1961 yılları arasında müfet
tişlik yaptı. 1961 'de Ra bat'ta el-Hizane
tü'l-Amme'de, ertesi yıl el-Hizanetü'l
Haseniyye'de çalışmaya başladı. 1970'te 
Kültür ve Eğitim Bakanlığı'nda yazma 

eserler bölümü başkanlığına getirildi. 

1974'te tekrar el-Hizanetü'l-Haseniyye'
deki görevine döndü. Ayrıca ülkedeki bir
çok kütüphanede çalışmalarda bulundu 

ve kataloglarını hazırladı. Fas'ın ilim ve 
kültür tarihi alanındaki hizmetlerinden 
dolayı çeşitli nişan ve ödüller alan Menuni 

için 1986'da Fi'n-nehçia ve't-teraküm: 
Dirasat ii tari]Ji'l-Magrib ve 'n-nehçia
ti'l-'Arabiyye mühdatli'l-üstô.g; Mu
J:ıammed el-Menuni adıyla bir armağan 
kitap hazırlandı (Darülbeyza 1986). 1988-

1989 öğretim yılından itibaren başladığı 
üniversite hocalığı sürecinde Rabat ve 

Fas'taki külliyyetü'l-adablarda ders ver
di. 20 Ağustos 1999'da vefat etti. 

Eserleri. 1. el-'UlU m ve '1-ô.dab 'alô. 
'ahdi'l-Muval;l;idin (Tıtvan 1369/ 1950; 

Rabat 1397/1977) . Daha sonra lfacj.ô.re
tü'l-Muval;l;idin adıyla genişletilmiş bir 

baskısı yapılmıştır (Dil.rülbeyza 1989). 2. 

Rekbü'l-l;ô.cci'l-Magribi (Tıtvan 1953). 
Mağrib'den yapılan hac seferleri ve bu ve

sileyle icra edilen resmi tören ler, uygula
ma ve gelenekler hakkında belgelere da

yalı bir çalışmadır. 3. Me:.r;ahiru ya]fa~a
ti'l-Magribi'l-l;adiş (Ra bat 1973; Beyrut 
1985). Fas'taki uyanış ve ıslah hareketle
ri, yönetim, ordu, kültür, eğitim, basın 
ve yayın alanlarındaki yeniliklerle ilgilidir. 

4. Veşô.'i]f ve nuşuş 'an Ebi'l-lfasan 'Ali 
b. Menl.i.ni (Rabat 1976). Miknas meşa
yihinin şeyhi olan büyük atası ve soyuna 
dairdir. s. Vara]fat 'ani'l-J:ıaçiô.reti'l
Magribiyye ii 'aşri BeniMerin (Rabat 

1980; gen i ş letilm iş ikinci baskı, Dil.rülbey
za 1996). 6. Münte]Jabat min nevadi
ri'l-ma]Jtutô.t bi'l-Ijizaneti'l-lfaseniyye 
bi'r-Rabô.t (Muhammediyye 1978). Kra
liyet Kütüphanesi'ndeki 252 yazma eser 

ve belge hakkındadır. 7. Delilü ma]Jtu
tô.ti Dari'l-kütübi'n-Naşıriyye bi-Temg
rut (Muhammediyye 1978). 8. el-Meşa
dirü '1- 'Arabiyye li-tari]Ji'l-Magrib (ı. 
Dil.rülbeyza 1983; ll. Muhammed iyye 

1989; lll , Ra bat 200 ı) . Başlangıçtan gü
nümüze kadar genel tarih, biyografi. fih
rist. icazetname. ensab. seyahatname. 
divan. künnaş. risale, fetava ve nevazil 
gibi Mağrib tarihine dair bilgilerin yer 

aldığı çalışmalarla ilgilidir. 9. Feharisü 
ma]]tutô.ti'l-Ijizaneti'l-lf aseniyye (ı. 

cilt. Rabat 1983). 10. Tari]Ju'l-vira]fati'l
Magribiyye (Darülbeyza 1991). Muvah
hidler'den Aleviler'in sonuna kadar Mağ

rib'de kağıt ve yazma sanatıyla ilgili istin
sah, süsleme vb. konular hakkındadır. 
11. Mektebetü 'z-Zaviyeti'l-lfamziyye 
(baskı yeri ve tarihi yok) . Tafilalt bölgesin
de Sidi Hamza Zaviyesi Kütüphanesi'nin 

kısa tanıtımı ve katalogunu ihtiva eder. 


