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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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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. 



12. et-Taril]u'l-Endelüsi min /.)ilali'n
nuşuş (Darülbeyza 1412/1991). Çeşitli 
kaynaklardan Endülüs islam tarihinde 
siyasi. ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili 
seçme metinleri ihtiva eden bu çalışma 
diğer bazı müelliflerle birlikte yapılmıştır. 
13. ~abes min 'ata'i'l-mal.Jtılti'l-Mag
ribi (!-IV, Beyrut 1999). Mağrib'de başta 
mushaf-ı şerif olmak üzere ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
/.)ari, eş-Şifa', mevlidler, methiyeler ve 
diğer çeşitli kitaplarla ilgili yazmaları. kü
tüphaneler ve katalogları, çeşitli konular
la ilgili belgeler hakkında bilgi ve metin
leri ihtiva eder. Büyük ölçüde yayımian
mış makalelerine dayanan eserin sonun
da müellifin otobiyografisi yer alır. 

İbnü'l-Yemanl diye tanınan Hasan b. 
Tayyib el-Hazrecl el-Miknasl'nin et-Ten
bihü'l-mu'rib 'amma 'aleyhi'l-an J:ıa
lü'l-Magrib adlı eserini neşreden Me
nun! (Ra bat 1994) ansiklopedik şahsiye
tini yansıtan Mağrib tarihine, ilim ve kül
tür hayatına dair çok sayıda makale ve 
tebliğ kaleme almıştır. Bunlar arasında 
Fas eğitim tarihi ve kurumları, mushaf-ı 
şerif, ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ôri, eş-Şitô', Kur'an 
ilimleri ve hadis yazmaları, Arap yazısı, 
na't-ı şerifler üzerine yaptığı hacimli ça
lışmalar yanında Fas'taki kütüphaneler ve 
katalogları ile tanınmış bazı şahsiyetlerin 
biyografileri önemli yer tutar (çalışmala
rının bir listesi için bk. Kabes, IV, 1439-
1462). 
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MENZİL 
( J_r.oJ1) 

Süreklilik kazanmış hal 

-, 

veya sülukün mertebeleri 
anlamındaki makam teriminin 

derecelerini ifade eden tasavvuf terimi 
(bk. MAKAM). 
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MENZİL 
(JY,.) 

Osmanlı Devleti'nde 
resmi haberleşmeyi sağlayan 

posta teşkilatı ve ordunun 
konaklama noktaları için kullanılan 

bir terim. 
_ı 

Sözlükte "inmek, konaklamak, misafir 
olmak" anlamındaki nüzUI kökünden tü
remiş bir mekan ismi olan menzil "ev. ko
nak; iki konak arası, bir konak yol; posta 
ve posta tatarları beygirlerinin bulundu
ğu mahal" manalarma gelir. Osmanlı Dev
leti'nde daha çok resmi haberleşmeyi 
sağlayan posta teşkilatını ifade eder. 
Ulakları n, postacıların bulunduğu yere ça
parhane de denmiş ve bu tabir Farsça'ya 
geçerek "postahane" karşılığında kulla
nılmıştır. Ortaçağ İslam ve Türk devletle
rinde berld, Moğollar ve İlhanlılar'dayam 
adı altında görülen haberleşme teşkilatı. 
Osmanlı Devleti'nde her ikisinden de fay
dalanılmak suretiyle tesis edilmiş olan 
menzil teşkilatı ile yürütülmüştür. 

Osmanlı Devleti'nde haberleşme ilk ön
ce ulaklarla ve ulak hükmü yoluyla sağla
nıyordu. Ulaklar ihtiyaçları halinde hay
vanlara el koyabilir. geçtikleri yerlerde 
hayvanlarının ve kendilerinin iaşesi temin 
edilirdi. Hareket serbestliği olan ulakla
rın ellerindeki ulak hükmünü kullanarak 
halka eziyet etmeleri üzerine Kanuni Sul
tan Süleyman döneminde 946'da ( 1539) 
Vezlriazam Lutfi Paşa menzil sistemini 
yeni baştan teşkilatlandırdı. Belirli nokta
larda menzil adıyla konaklama istasyon
ları kurulup çevre ahalisi de menzilci ta
yin edilerek yeni bir haberleşme sistemi 
oluşturuldu. Ülkenin her tarafına ulaşan 
yolların merkezi istanbul olup Anadolu 
ve Rumeli yönlerinde üç anakola ayrılır
dı. Bu ana kollar da birbirine tali yollarla 
bağlanırdı . 

Devlet tarafından bir yerin menzil ta
yin edilebilmesi için normal zamanlarda 
ulakların sıkıntı çekmemesi ve seri haber
leşmeyi önleyecek derecede iki menzil 
arasının birbirine uzak mesafede bulun
ması rol oynardı. Ayrıca sefer esnasında 
ordunun dinlenmesi ve iaşe akışının ko
layca yapılabilmesi, menzil noktalarının 
tesbitinde belirleyici olurdu. Konaklama 
noktaları birbirine eşit uzaklıklarda olma
yıp her bir menzil coğrafi şartlara, emni
yetin ve menzil ihtiyaçlarının sağlanabi
leceği yerlere göre değişik mesafelerde 
kurulmuştu. Menziller, ana ve tali yollar 
üzerinde haberin çabucak yerine ulaştırı-
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Iabilmesi için üç saatten yirmi sekiz saate 
kadar olan mesafelerde tesis edilmiştir. 
Doğrudan menzil tayin edilmeyen. fakat 
ulakların uğramak zorunda kaldıkları ma
hallerde ahalinin ulağın ihtiyacını karşı
lamak zorunluluğu vardı. 

Menziller, başlangıçta eyaletlerin du
rumu ile serhadlerde elde edilen bilgileri 
devlet merkezine bildirmek ve hüküme
tin emirlerini gereken yerlere ulaştırmak 
için kurulmuştu . Daha sonraları ordunun 
sefer esnasında iaşesinin temini, özel ha
berleşmeler, şehirler arasında irtibatın ve 
nakliyenin sağlanması gibi amaçlara da 
yönelmiştir. 

Fonksiyonları içerisinde en önemlisi as
keri gaye için kullanılmaları olan menzil
ler ordunun sevki ve iaşesinin temini gibi 
konularda önemli rol oynamıştır. Sürekli 
savaş halinde bulunan Osmanlı Devleti'n
de menziller, orduların yiyeceğinin temini 
hususunu ana unsur olduğu gibi merkez
le olan haberleşmenin sağlanmasında da 
önemli bir yere sahiptir. Osmanlı ordusu 
sefere çıkmadan önce konaklayacağı yer
ler tesbit edilir ve oraların kadılarına gön
derilen emirle belirtilen malzeme ve yiye
ceklerin menzillere getirilmesi istenirdi. 
Ancak ordunun sefer esnasında kullandı

ğı yol ve konaklar la ana yollar üzerindeki 
menziller genelde birbirinden farklı olur
du. Bunda büyük ihtimalle haberleşme 
menzillerinin çoğunlukla yerleşim alanla
rında bulunması, bu yerleşim yerlerinin 
gerek su bakımından gerekse coğrafi 
yönden büyük orduların konaklamasına 
müsait olmaması rol oynamıştır. 

Yabancı devlet elçileri Osmanlı ülkesi
ne girdikten sonra menzillerde konakla
yabilirlerdi. Bu durumda masraflar dev
let tarafından ödenirdi. Osmanlı elçileri
nin yabancı ülkelere gidişinde de menzil
lerdeki giderleri menzilciler tarafından 
karşılanır ve bu masraflar menzilcilerin 
vergilerinden düşülürdü. Devlet ileri ge
lenleri ve devlet tarafından bir görevle 
gönderilen memurlar da menzillerden ya
rarlanırdı. Zaman zaman menziller özel 
haberleşmeler için kullanılmış olsa da 
aslında bu yasaktı. Sivil haberleşme ge
nellikle kervanlar aracılığıyla gerçekleşti
rilirdi. 

Menziller defterdarlık kalemlerinden 
mevkufat kaleminde yer alan menzil ha
lifeliğine bağlı idi. Bütün menzillerin de
netimi ve mali sorumluluğu menzil hali
feliğine aitti. Menzillerle ilgili meseleler 
mevkufat defterlerine bakılarak karara 
bağlanır ve ona göre hareket edilirdi. Bir 
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