
8

MÜNESTÎR

ile Ýskenderiye arasýndaki sahil boyunca in-
þa edilmiþ yetmiþ sekiz ribâta örnek teþ-
kil eden bu yapý, sakinlerinden çoðunun
kendilerini ibadete ve cihada adamasýn-
dan dolayý kýsa zamanda bir zâviye halini
almýþtýr; ayrýca ribâtlarda kadýnlara ait bir
bölümün yer almasý bakýmýndan da bu ya-
pý ilk örnektir. Önemli deðiþikliklere uðra-
yarak günümüze kadar ulaþan ribât, Ebû
Ubeyd el-Bekrî’nin Muhammed b. Yûsuf
el-Verrâk’tan (ö. 362/973) naklen yaptýðý
tasvire göre içinde bir hisar, murâbýtlara
ait çok sayýda mesken ve büyük bir cami-
nin bulunduðu geniþ bir dýþ mahalle ile
(rabaz) kuþatýlmýþtý. Hisarýn güney kýsmýn-
da kendilerini ibadete adayan kadýnlara
mahsus kubbeli mekânlarýn çevrelediði ge-
niþ bir avlu yer alýyordu (el-Mesâlik, II, 692).
Dört köþe burçlarla takviye edilen ribât de-
nize ve karaya hâkim durumdaydý. Ribâ-
týn askerî bakýmdan en önemli kýsmýný 20
m. yüksekliðindeki gözetleme ve iþaret ku-
lesi teþkil ediyordu.

Vatanlarýndan ve ailelerinden ayrýlýp ken-
dilerini cihada ve ibadete adayan binlerce
murâbýtýn toplandýðý Münestîr’de evler ve
camilerin yanýnda Ýran tarzý deðirmenler
ve hamamlar da yer alýyordu. Murâbýtla-
rýn ihtiyaçlarý büyük ölçüde Kayrevan hal-
kýnýn yardýmlarýyla karþýlanýyordu; ayrýca
bölgede ribâta ait pek çok vakýf vardý. Öte
yandan Ýfrîkýye halkýndan bazýlarý ibadet-
lerinin daha makbul olacaðýna inandýkla-
rý bu ribâta gelirler, hazýrladýklarý yiyecek-
lerini murâbýtlarla paylaþarak yýlýn bir bö-
lümünü ribâtta geçirirlerdi (Ýbn Havkal, s.
73). Aþûre günlerinde þehirde büyük bir
panayýr kurulurdu. Aðlebîler’i ortadan kal-
dýran Fâtýmîler’in yeni baþþehir Mehdiye’yi
kurmasýyla birlikte (308/921) Kayrevan’ýn
yýldýzý söndü ve Münestîr bölgenin en çok
raðbet gören kutsal þehri haline geldi. Zîrî

Emîri Muiz b. Bâdîs’in 443’te (1051) ba-
ðýmsýzlýðýný ilân etmesinin ardýndan öne-
mi daha da artan þehir, ribâtýn yanýndaki
büyük cami ve zarif Seyyide Camii baþta
olmak üzere çeþitli mimari eserleriyle süs-
lendi. Bu dönemde ribâtýn hazîresi de bü-
yük bir kabristana dönüþtü. Þerîf el-Ýdrî-
sî, Mehdiyeliler’in cenazelerini deniz yoluy-
la Münestîr’e getirdiklerini, meyve ve seb-
ze ihtiyaçlarýný da þehrin bahçelerinden
karþýladýklarýný söyler (Nüzhetü’l-müþtâš,
1, 282). XII. yüzyýlýn ortalarýnda Norman-
lar tarafýndan iþgal ve tahrip edilen Mü-
nestîr, Hafsîler zamanýnda tekrar önem
kazandý. Þehrin nüfusu artýnca yeni ma-
halleler kuruldu, buna baðlý olarak surlar
geniþletildi ve bir ulucami ile çok sayýda
yeni cami yapýldý. Surlarýn iki kapýsý bu dö-
neme, 1058 (1648) tarihli olan bir üçün-
cüsü de Osmanlý devrine aittir. Türkler ay-
rýca yeni burçlar inþa ederek buralara top
yerleþtirmiþlerdir. XVIII. yüzyýlda inþa edi-
len Sîdî Mâzerî Zâviyesi ile Hanefî Camii
de þehirdeki baþlýca Osmanlý eserlerinden-
dir.

Münestîr, Tunus’un baðýmsýzlýðýnýn ilâ-
nýndan sonra bu þehirde doðmuþ olan Ha-
bîb Burgiba ile tekrar önem kazandý, sur-
larýn dýþýnda yeni kurulan mahalleleri ve
özellikle Burgiba’nýn 1968’de yaptýrdýðý
kendi adýný taþýyan cami ile Tunus’taki mo-
dern mimarinin baþlýca merkezlerinden
biri haline geldi. Son yýllarda nüfusu hýzlý
artan Münestîr (1984’te 35.546, 2000’de
56.740 nüfus) günümüzde 64.000 nüfuslu
(2005 yýlý baþlarýna ait tahminlere göre)
bir liman þehri ve gözde bir sayfiye mer-
kezidir. Þehirde turistik oteller, milletle-
rarasý bir hava alaný, ticaret limanýnýn ya-
nýnda bir yat limaný, bir üniversite ve ta-
rihî ribâtýn bir bölümünde yer alan erken
dönem Ýslâmî tekstil, cam-seramik eþya
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Adý bölge halký tarafýndan Mnestîr, Mes-
tîr, Batý dillerinde Monastýr þeklinde söy-
lenen Münestîr, Hammâme körfezinin gü-
ney sahilinde, Sûse ile Mehdiye arasýnda
denize doðru uzanan bir yarýmadanýn uç
kýsmýnda ve tarihî Fenike-Roma þehri Rus-
pina’nýn harabelerine 5 km. mesafede bu-
lunmaktadýr. Þehir zamanla, Abbâsî Hali-
fesi Hârûnürreþîd’in Ýfrîkýye valisi Herse-
me b. A‘yen tarafýndan, Akdeniz’den ge-
lecek Bizans saldýrýlarýna karþý o zaman-
lar önemini tamamen kaybetmiþ Ruspina’-
nýn 3 km. yakýnýna 180 (796) yýlýnda yap-
týrýlan müstahkem ribâtýn etrafýnda geliþ-
miþtir. Askerî maksatla inþa edilen ve ký-
sa sürede bölgedeki cihadýn önemli mer-
kezi haline gelen bu ribâta Monastýr (ma-
nastýr) adý, daha önce o mevkide bir hýris-
tiyan manastýrýnýn varlýðý bilinmediðine
göre büyük ihtimalle bölgedeki Bizanslý-
lar yahut Latince konuþan hýristiyanlar ve-
ya Ýslâmiyet’i yeni kabul etmiþ Berberîler
tarafýndan verilmiþtir (ÝA, VII, 275). Daha
sonra ribâtýn dýþýnda oluþan þehri de kap-
sayan Münestîr ismi Monastýr kelimesinin
Arapçalaþmýþ þeklidir.

Maðrib’de yapýlmýþ ilk ribât olan Mü-
nestîr ribâtýnýn baþlangýçtan itibaren böl-
ge halký arasýnda kutsal bir deðer taþýdýðý
anlaþýlmaktadýr. III. (IX.) yüzyýl Kuzey Af-
rika tarihçileri, sýnýrlarý korumak ve gayri
müslimlerle savaþmak için gelen mücahid-
lerle dolup taþan bu ribâtýn cennete açý-
lan bir kapý olduðunu, orada üç gün kalan-
larýn dahi peygamberler, sýddîklar ve þe-
hidlerle birlikte cennete gireceðini bildiren
mevzû hadisler nakletmiþlerdir (Ebü’l-Arab,
s. 47-48, 51). Aðlebîler zamanýnda Sebte
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Paþa imzalarýný kullanmýþtýr. Doðum yýlýyla
ilgili olarak 1240 (1824-25) ile resmî biyog-
rafisindeki 1246 (1830-31) arasýnda deði-
þen farklý tarihler verilmektedir. Ýlk tahsi-
line Antep’te Nuruosmaniye Medresesi’n-
de baþladý. Babasý Hoca Abdülhâdi Efen-
di’nin görevi dolayýsýyla gittiði Kahire’de
Kasr-ý Âlî Medresesi’nde öðrenimini sür-
dürdü. Ayrýca babasýndan ve diðer bazý
hocalardan Arapça, Mirza Senklâhdam ad-
lý Ýranlý bir edipten Farsça okudu. Batýlýlaþ-
ma sürecine girmiþ olan Mýsýr’da Avrupa
kültürüyle karþýlaþma imkâný buldu ve
Fransýzca öðrenmeye baþladý. Mýsýr’da or-
tamýn Türkler aleyhine bozulmasý üzerine
1849 yýlý sonlarýnda ailesiyle birlikte bura-
dan ayrýldý. Ailesi Antep’e dönerken ken-
disi Þam’da kalýp Emeviyye Medresesi’n-
de öðrenimini tamamladý (Aralýk 1850). Ýki
yýla yakýn bir süre Þam eyaleti Meclis-i Ke-
bîr Kalemi’nde çalýþtý. Aðustos veya Eylül
1852’de Ýstanbul’a gitti. Ocak 1853’te Bâ-
býâli Tercüme Odasý’nda Arapça ve Fars-
ça mütercimi oldu. Bu arada Fransýzca’sý-
ný geliþtirdi. 1854’te Gelibolu Asâkir-i Mu-
âvine Komisyonu baþkâtipliði, 1855’te Ber-
lin’de sefâret ikinci kâtipliði, ardýndan Ber-
lin baþkâtipliði görevine getirildi. Bu su-
retle Batý uygarlýðýný daha yakýndan taný-
dýðý gibi önde gelen Aydýnlanma düþünür-
lerinin eserlerini okudu. Üniversitede hal-
ka açýk felsefe, hukuk ve siyaset derslerini
takip etti. Yaþadýðý dönemde bu düzeyde
bir üniversite iliþkisi bile çaðdaþlarý ara-
sýnda kendisine özel bir yer kazandýrmýþtýr.
1857’de Berlin’den dönerek ikinci defa Ter-
cüme Odasý’na giren Münif Mehmed’in
görevi sonraki yýllarda da sýk sýk deðiþti.
Bunlar arasýnda Meclis-i Kebîr-i Maârif re-
isliði, Tahran sefirliði, üç defa getirildiði,
toplam dokuz yýla yakýn süren Maarif nâ-
zýrlýðý da bulunmaktadýr. 1894’te baþlayan
ikinci Tahran elçiliði onun son resmî görevi
oldu. Bunun ardýndan ölümüne kadar sü-
ren Ýstanbul hayatý tam bir yalnýzlýk için-
de geçti. 6 Þubat 1910’da vefat etti. Öz-
lük dosyasýnda Türkçe, Arapça, Fransýz-
ca, Almanca, Ýngilizce ve Rumca “tekel-
lüm ve kitâbet” edebildiði kaydý bulun-
maktadýr.

Bir Osmanlý aydýný olan Münif Paþa’nýn
fikrî ve edebî hayatý resmî hayatýna nis-
betle çok daha önemli ve ilgi çekici görül-
müþtür. Zira medrese öðrenimi, aldýðý özel
dersler, üniversite kültürü ve birikimi ya-
nýnda Tercüme Odasý’nda iken farklý fikir
çevreleriyle tanýþmýþ, bu bilgi ve kültür or-
tamlarý ona zengin bir entelektüel seviye
ve içtimaî statü kazandýrmýþtýr. Özellikle
Tercüme Odasý’ndaki görevi sýrasýnda ta-

nýþtýðý Mekâtib-i Umûmiyye Nâzýrý Ahmed
Kemal Paþa öðreniminden evliliðine kadar
kendisine destek vermiþtir. Kemal Paþa,
Berlin sefiri olunca Mehmed Münif’i de
kâtip olarak yanýnda götürmüþ, dönüþleri
de birlikte olmuþtur. Böylece Kemal Paþa’-
nýn konaðý ona hem kültürel birikim hem
devlet kademelerinde yükseliþ imkâný ka-
zandýrmýþ, Sadrazam Mehmed Emin Âli
Paþa ile de bu konak aracýlýðýyla tanýþarak
daha üst düzeyde destek ve yardým gör-
müþtür.

Münif Paþa’nýn öncülüðünde yayým ha-
yatýna baþlayan Mecmûa-i Fünûn onun
en önemli kültürel ve fikrî baþarýlarýndan-
dýr. Bu mecmuanýn yayýn ilkeleri kendi dü-
þüncelerinin de genel karakterini ortaya
koymaktadýr. Mecmua özellikle dinî konu-
larla günlük siyaseti neþir alanýnýn dýþýn-
da býrakmýþ olup bu tutum giderek Mü-
nif Paþa’nýn aydýn kimliðinin ayrýlmaz bir
parçasýný teþkil etmiþtir. Münif Paþa, Ba-
tý’daki siyasî anlayýþ çerçevesinde topluma
organik bir þahsiyet olarak bakan ilk Os-
manlý aydýnlarýndandýr. Bugünkü anlam-
da toplum için ilk defa “hey’et-i ictimâiy-
ye, ehl-i meclis” tabirlerini o kullanmýþtýr.
Ona göre insanlar özerk varlýklar olmayýp
ait bulunduklarý çevreyi meydana getiren
aktif birer varlýktýr. Toplumun varlýðý fert-
lerden baðýmsýz olduðuna göre insan top-
lumun unsuru olmaya mecburdur; yani
öncelikle bir toplumsal gerçeklik vardýr
ve insanlar kendilerini “hey’et-i ictimaiy-
ye için bir illet farzetmelidir.” Çünkü sos-
yal yapýnýn bugünkü hali dikkate alýndýðýn-
da bir kiþi tek baþýna yükümlü olduðu iþ-
lerin hepsini birden yerine getiremez.

Münif Paþa, toplumu çaðýn gerisinde bý-
rakan yönleriyle görenekleri eleþtirmek-
tedir. Bu anlamda “görenek belâsý” deyi-
mi ona aittir. Münif Paþa’ya göre iþlevini
yitirmiþ teknik usul ve uygulamalarý içe-
ren þekliyle görenek yeniliklere uyumu en-
gellemektedir. Eðer Batý, Osmanlý toplumu
gibi göreneklerine saplanýp kalsaydý tel-

ve yazma kitaplarýyla ünlü bir müze (Ha-
bîb Burgiba Müzesi) bulunmaktadýr. Mü-
nestîr’deki baþlýca sanayi tesisleri tekstil
(daha çok yünlü kumaþ), zeytinyaðý, sabun
ve üretimi çok eskiden beri devam eden
tuz (Bekrî, II, 692; Yâkut, V, 209-210) üze-
rinedir. Þehrin merkez olduðu ayný isimli
idarî bölüm 1019 km² geniþliðinde olup
2005 yýlýnýn baþlarýnda 454.000 nüfusa sa-
hipti.
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Osmanlý devlet adamý, 
eðitimci ve düþünür.
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Asýl adý Mehmed Tâhir’dir. Mehmed
Münif, Tâhir Münif, Mehmed Tâhir Mü-
nif gibi farklý þekillerde de anýlmaktadýr.
Yazýlarýnda Münif, Münif Efendi, Münif
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