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tılmasıylailgilidir.129 (746-47)yılındaKû feŞiîleri’ninteşvikiyleisyanedenAbdullahb.MuâviyeüzerinegönderilenveonuHorasan’akaçmakzorundabırakanÂmirb.Dubâre’ninordusundasavaştığıbildirilmektedir.132’de(749)yineİbnHübeyre’ninordusunda,AbbâsîihtilâlhareketininönderlerindenKahtabeb.ŞebîbveoğluHasan’ınkumandasındakiAbbâsîordusuylaFırat’ınbatıyakasındayapılan,Emevîordusununyenilgiyeuğradığışiddetlisavaşakatıldıvekahramancaçarpıştı.HattazaferinikutladığıgeceesrarengizbirşekildeortadankaybolanKahtabe’yionunöldürdüğüdesöylenmektedir.SavaşınardındanVâsıt’açekilmekzorundakalanİbnHübeyre’ninşehrikuşatanAbbâsîordusunakarşıonbiraysürdürdüğüsavunmasırasındadaMa‘nbüyükkahramanlıkgösterdi.BubaşarısındandolayımuhasaraordusununkumandanıveliahtEbûCa‘fer’indüşmanlığınıüzerineçekti.BütünolumsuzluklararağmensavunmasınısürdürenİbnHübeyre,HalifeII.Mervân’ınölümhaberinialıncakendisineverilenemannâmeüzerineEbûCa‘fer’inbarışteklifinikabulederekteslimoldu.FakatEbûCa‘fer,verdiğiemanasadıkkalmakistediğihaldeSeffâhveEbûMüslimiHorasânî’ninbaskılarısonucundaİbnHübeyre’yiikioğluveyakınlarıylabirlikteöldürttü.BusıradaöldürülmektenkorkanvebaşınabüyükmükâfatkonduğusöylenenMa‘nb.Zâideizinikaybettiripdokuzyılkadargizlenmekzorundakaldı.Onun,İbnHübeyre’ninbiatettiğiniilkAbbâsîHalifesiEbü’lAbbasesSeffâh’abildirmekamacıylaKûfe’yegönderildiğiveosıradaKûfe’debulunduğuiçinöldürülmediğiveidamedilmeyennâdiryöneticilerdenbiriolduğudasöylenmektedir.SongünlerdekendisiiçinHalifeEbûCa‘ferelMansûr’danemandileyeceğinivaadedenHâcibMerzûkEbü’lHusayb’ınyanındagizlenenMa‘n,141 (758)yılındahâcibinteşvikiylehalifeninhuzurunaçıkıpondanafdilemeyekararverdi.EbûCa‘ferelMansûr’un,Hâşimiyye’dekisarayınıkuşatanisyancıRâvendiyyetaifesikarşısındaazsayıdakiaskeriyleöldürülmetehlikesinemâruzkaldığısıradayüzüörtülübirşekildehalifeyikoruyanmuhafızlarınarasınakatıldı,halifeninönündeçarpışarakonuâsilerinelindenkurtarmayıbaşardı.Halifesarayındançıkarkenonunyanınagittiğiveatınındizginlerinitutarakönündeyayayürüyüpcanınıtehlikeyeattığıdarivayetedilmektedir.Kendisinikorumakiçintehlikeyeatılanbumeçhul

ecdâdi’n-nebî,Na¾mü’l-¼urûfi’n-na¼-
viyyeve’l-kelimâti’l-mebniyye,Na¾-
mü’l-meşhûrmine’l-ef£âlbi’l-fet¼ve’l-
kesr,Na¾mü’l-va¼dât,Na¾mü’l-Æavâ-
di¼,Man¾ûmetü’l-yâš†t(dil bilgisi ne 
da ir dir).MuhammedHasanVüldMuhammedSa‘d,eş-ŞeyÅMu¼ammedel-Mâ-
mîvea£mâlühü’l-lu³aviyyeadıylabirtezhazırlamıştır(Kül liy ye tü’lâdâb, Nuak
şot 1986).

BİBLİYOGRAFYA:Ahmedb.EmîneşŞink¢tî, el-Vasî¹ fî terâci mi 
üdebâßi Şinš¢¹, Kahire1409/1989,s.222;H.T.Norris, Shinqîtî Folk Li te ra tu re and Song, Oxford
1968,s.18,77,92-101;C.C.Stewart–E.K.Stewart, Is lam and So ci al Or der in Ma uri ta nia: 
A Ca se Study from the Ni ne te enth Cen tury, Ox-
ford1973,s.69,130;M.MuhtârVüldEbbâh(Mo
hamedElMokhtarOuldBah), La littéra tu re ju ri di-
que et l’évo lu ti on du Ma li kis me en Ma uri ta nie, 
Tunis1981,s.18,19,43-44,45,80,82-96,118,
163,261,267,268;a.mlf., eş-Şi£r ve’ş-şu£arâß fî 
Mo rî tân yâ, Tunus1987,s.75,191-197;a.mlf., 
Tâ rî Åu’n-na¼vi’l-£Arabî fi’l-meş riš ve’l-ma³rib, 
Selâ1417/1996,s.499-500;a.mlf., TârîÅu’l-šı-
râßât fi’l-meş riš ve’l-ma³rib, Selâ1422/2001,
s.693-694;a.mlf.(M.M.OuldBah), “al-Måm¢,
al-ShaykhMu¼ammad”, EI° (İng.),VI,313;HalîlenNahvî, Bilâdü Şinš¢¹: el-Menâre ve’r-ribâ¹, 
Tunus1987,s.394-398,518,574-576;MuhtârVüldHâmid, ¥a yâ tü Morîtânyâ, Beyrut1414/
1994,s.232,239;AhmedVüldMuhammedYahyâ, Fih ri sü maÅ¹û¹âti Şinš¢¹ ve Vâ dân (nşr. U. 
Rebs tock),London1417/1997,s.87;a.mlf., Fih-
ris tü maÅ¹û¹âti Mek te bi’l-Ma£he di’l-Mo rî tâ nî li-
ba¼¦i’l-£il mî (Æıs mü’l-fıšh ve’l-u½ûl), Kum1389
hş./2011,tür.yer.;el-Fih ri sü’ş-şâ mil: el-Fıšh ve 
u½ûlüh (nşr. elMec mau’lmele kî),Amman1421-
25/2000-2004,IV,588;VI,9;XI,141,150-151;Abdülazîz b. etTâlib Mûsâ, “Kitâbü’l-Bâdiye
li’ş-ŞeyÅMu¼ammedel-Mâmîb.el-BuÅârî”, es-
Semâre: el-¥âŠıre tü’r-rû¼iy ye ve’l-ci hâ diy ye 
li’½-½a¼râßi’l-Ma³ri biy ye, Rabat1420/2002,s.
367-381;M.MuhtârVüldSa‘d, İmâ re tü’t-Trârze 
ve £alâšåtü he’t-ticâriy ye ve’s-si yâ siy ye ma£a’l-
Fran siyyîn min 1703 ilâ 1860, Rabat2002,bk.
İndeks;MuhammedezZarîf, el-¥a re ke tü’½-½ûfiy-
ye ve e¦eruhâ fî ede bi’½-½a¼ râßi’l-Ma³ri biy ye: 
1800-1956, Dârülbeyzâ2002,s.71,103,120-
122.
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Emevîlerdevrikumandaný,
Abbâsîler’inYemenveSîstanvalisi.
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Bekirb.VâilkabilesininönemlikollarındanBenîŞeybân’amensuptur.Emevîler’insondönemiyleAbbâsîler’inilkdönemindeyaşamıştır.Hakkındakiilkbilgi,Emevîler’insonIrakgenelvalisiEbûHâlidİbnHübeyre’ninordularındasavaşlaraka

Mekkiyyive’lMedeniyyivemâfîhi’nnâsiÅve’lmensûÅ”.Eserde,Mâmî’ninmevlidvena‘tlarbaştaolmaküzereçeşitlikonularadairdiğerbazışiirlerideyeralır.8. 
el-En¾âmü’l-mübâreke(Nu ak şot 1424/ 
2003).Mâmî’ninbirkısımşiirleriniihtivaeder(Na¾ mü esmâßillâhi’l¼üsnâ, Şer ¼u 
Na¾ mi esmâßillâhi’l¼üsnâ, Na¾ mü Ehli 
Bedr, Æa½îde fî med¼i’nNebî, Na¾ mü 
va½fi Üm mi Ma£bed, Æa½îde fi’lis tisšå ve 
di ğer ba zı kı sa şi ir ler). 9.ed-Dîvânü’l-
fa ½î¼ (Nu ak şot 1405/1985). 10.Na¾mü
Ehli’l-Bedr(Vesîle tü’s-sa£âde; Nu ak şot 
1406/1986).el-En¾âmü’l-mübâreke(yk. 
bk.)içindedeneşredileneserİbnEcemmedelYedâlîtarafındanşerhedilmiştir.
11.Na¾müVarašåtiİmâmi’l-¥aremeyn
(elMa‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî 
Ktp., nr. 2649; ay rı ca bk. el-Fih ri sü’ş-şâ-
mil, XI, 150151). 12.ed-Dûlâbü’½-½a³¢r
fî£addifu½ûliMuÅta½ariƒalîl(elMa‘
he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 
2558). 13.Fetâvâveesßilefî¼ükmimâ-
linmüsta³raki’×-×imme(elMa‘ he dü’l
Mû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 2686). 
14.İd¼âlâtü’l-ba¼rfi’l-³adîr.Budafıkıhvefıkıhusulünedairbireserdir(elMa‘
he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 
1159, 1406/1986). 15.Fetâvâfıšhiyye(el
Ma‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., 
nr. 59). 16.Na¾mfîta¼dîdiciheti’l-šıb-
le (elMa‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî 
Ktp., nr. 2687).Mâmî’ninbirkısmıkısamanzumelerdenoluşandiğerbazıeserlerideşunlardır:
e×-¬ebve’n-na½rbi’ş-şerî£a£annu½re-
ti’l-£aşîrefîa¼kâmihâ×ihi’ş-şa£îre(“ed-
Dülfîniyye” ad lı man zu me sin de ele al dı ğı 
ko nuy la il gi li olup Mu ham med b. Mu
ham med Sâlim’e red di ye ola rak ka le me 
alın mış tır),ƒâşiye£alâbâbi’l-šıyâsmin
U½ûli’l-fıšhli-İbni’s-Sübkî,ed-Dûlâb
fi’l-me×âhibi’l-erba£ave’l-erba£în,el-
ƒarâcü’l-evvelfîšavâ£idi’l-fıšh,Risâ-
letü’l-ı¹lâšfi’l-u½ûl,ez-Zu¼ayle(fı kıh 
usu lü ne da ir bir man zu me dir),Na¾mü
ve¾âßifi’l-imâm,MektûbfîÆurßâni’l-
â¼âd,Na¾mümušaddimetiTefsîriİbn
Cüzey,Mevridü’z-zam£ânfi’l-ma¼¾ûf
mine’l-Æurßân,Æa½îdetütašrîbi£ade-
di×errâti’l-ar²bi’l-šåßideti’l-¼isâbiyye,
Tezkiretü’n-necâtfî£išdiDelâßili’l-Åay-
rât,ez-Zübdefîma£âni’l-¼urûf,e¾-æa£-
fe râ niy ye (am ca sı nın oğ lu Muhammed 
Lim cey derî b. Habîbul lah’ın tevhi de da ir 
gö rüş le ri ni ih ti sar et ti ği bir man zu me dir), 
Mektûbfînübüvveti’l-melâßike,Na¾-
mü’s-seb£ati’l-me¹âlib(ke lâ ma da ir dir), 
Man¾ûmetü’l-miftâ¼ (ha dis te rim le
ri ne da ir dir),Elfiyyetü’s-sîre,Na¾mü
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DiliveEdebiyatıBölümü’ndeçalışanünlübirtarihçidir.DiğerkardeşiAnthonyiseBirleşmişMilletler’degörevyapmıştır.KardeşleriylebirlikteTürkçe’ninyanısı raİngilizce,Yunanca,Fransızca,Rusça,İtalyancaveİspanyolca’nındakonuşulduğu“polyglot”biraileortamındabüyüyenMango,EnglishHighSchoolforBoys’a
(bu gün kü Ni şan ta şı Ana do lu Li se si)devametti.BüyükbuhransonrasıaileninekonomikdurumubozuluncaMango,Ankara’yagidipBritanyaBüyükelçiliği’ninbasınbürosundaveAnadoluAjansı’ndamütercimolarakçalışmayabaşladı.Ankara’dakigörevisırasındaTürkler’lesosyalleşmeveTürkOsmanlıkültürünüdahayakındantanımaimkânıbuldu.HemİngilizhemTürkbakışaçısınıedindi.1947’deLondra’yagitti.SchoolofOrientalandAfricanStudies’teArapçaveFarsçaüzerineuzmanlaştı.1955’teStudiesontheLegendof
IskandarintheClassicalLiterature
ofIslamicPersia,withSpecialRefer-
encetotheWorkofFirdawsi,Nizami
andJamiadlıteziyledoktorunvanınıal dı.Ancakakademisyenolarakçalışmayadevametmedi.BBCDenizaşırıServisi’ninTürkçe Masası’nda çalışmaya başladı.
1958’deTürkçeprogramorganizatörü,
1972’deGüneyAvrupaDilleriServisi’ninmüdüryardımcısı,ardındanmüdürüoldu.
1986’daemekliyeayrıldı.Mangobaşarılıgazeteciliğininyanısıraönemliçalışmalaryaptı.1971’deçıkardığı
DiscoveringTurkeyadlıseyahatkitabınınyanısıraİslâmAnsiklopedisi’ndeki
230sayfalık“Atatürk”maddesiniİngilizce’yeçevirdi.Birçokdergiyemakaleleryazdı.1994’teTürkologHeathLowryilebir
lik te Turkey:ChallengeofaNewRole adlıbirkitapyayımladı.Bunu1999’dayayımladığı,başyapıtıkabuledilebilecek
Atatürk:TheBiographyoftheFounder
ofModernTurkeyadlıeseriizledi.ArdındanAtatürkdönemisonrasıTürkiye’dekisiyasîgelişmelerikonualankitaplarkalemealdı.Türkiye’deaskerîdarbeleriniçsavaşıönlediğive1915olaylarınınsoykırımolmadığışeklindekiaçıklamalarıtartışmalarayolaçtı.İyibirTürkçebilgisinesahipolanAndrewMango,Londra’dakiTürkdiplomatlarıylayakınilişkiiçindeol du;eviİngiltere’yegelenTürkentelektüel,bilimadamıvegazetecilerinuğrakyeriydi.SürekligelipgittiğiTürkiye’debirçoküniversitedenfahrîdoktoraaldı,aynızamandaDevletÜstünHizmetmadalyasınalâyıkgörüldü.6Temmuz2014’teLondra’daöldü.

dönemindezındıklıklasuçlananlararasındabulunuyordu.V.(XI.)yüzyıldaYemen’dehükümsürenSuleyhîlerdevrindeHadramut455476 (1063-1083)yıllarındaMa‘nb.Zâide’ninsoyundangelenbirailetarafındanyönetilmiştir.Tarihçi,muhaddisvehâfızıkütübİbnü’lFuvatîde(ö. 723/1323) Ma‘nb.Zâide’ninsoyundandır.
BİBLİYOGRAFYA:Halîfeb.Hayyât, et-TârîÅ (Ömerî),s.420,425,

431; Belâzürî, Fütûh (Fay da),s.582-583,677-
678;a.mlf., Ensâb, IV,138,145-146,235-236,
238;Ya‘k†bî, Tâ rîÅ, II,389-400,448,462-463;Taberî, TârîÅ (Ebü’lFazl),VII,373,415,452-453,
505-508;VIII,40-41,64-66,69;HatîbelBağdâdî, 
Tâ rî Åu Ba³dâd (nşr. Beşşâr Avvâd Ma’rûf),Beyrut
1422/2001,XV,316-325;İbnü’lCevzî, el-Mun-
ta¾am (Atâ),VII,293;VIII,30,149-150,160-164;İbnü’lEsîr, el-Kâmil (nşr. Ömer Ab düs se lâm Ted
mü rî),Beyrut1417/1997,IV,370,397;V,30,
86-87,173,174,200;İbnHallikân, Ve feyât, V,
190-191,244-254;VI,314,318-319;Zehebî, Tâ-
rî Åu’l-İslâm: se ne 141-160, s.6,7,352,630-636;a.mlf., A£lâmü’n-nü be lâß, VII,97-98;Ebü’lFidâİbnKesîr, el-Bi dâ ye ve’n-nihâye (nşr. Ab dul lah b. 
Ab dül muh sin etTürkî),Cîze1413/1998,XIII,245,
336-337,423-425,546,615;K.V.Zettersteen,
“Ma’nb.Zâida”, İA, VII,273;H.Kennedy,“Ma£n
b.Zåßida”, EI° (İng.),VI,345.
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14Temmuz1926’daİstanbul’dadoğdu.DenizticaretiyleuğraşanLevantenbiraileyemensuptur.XIX.yüzyıldaSakız’danİstanbul’agelenbabatarafındanbüyükdedesiCenevizkökenliydiveKatolikolarakvaftizedildiğihaldeİstanbul’daOrtodoksluğubenimsemişti.BabasıAlexander,İngiliztâbiiyetinegeçmişbirhukukçu,annesiAdalaideDamonoviseebeveynlerininölümüüzerine1920’deİstanbul’agelmişBakükökenlibirmülteciidi.AndrewMango’nunkardeşlerindenCyril,OxfordÜniversitesi’ndeBizansveModernYunan

askerimerakedenMansûronunMa‘nb.Zâideolduğunuöğrenincekendisiniaffettivetakdirleriniifadeetti.ButarihtenitibarenMa‘n’ınikbalgünleriyenidenbaşladıvehalifeninyakınlarıarasınagirdi.
142 (759)yılındaMansûrgüçlübirkabiledengelmişolmasınıdadikkatealarakMa‘n’ıYemenvaliliğinetayinetti(Ta berî, 
VII, 506508).Onun,yönetimisırasındakabilecibiranlayışlahareketedipmensupolduğuBenîRebîadışındakiYemenliler’ekarşısonderecesertdavrandığınakledilmektedir.AncakYemen’desükûnetiveistikrarısağlamayıbaşardı.Ma‘n’ın,Hadramut’ta isyançıkaranHâricîler’inüzerinebazırivayetleregöremevcudu40.000’eulaşanbirordusevkettiği,çatışmalarda15.000Hâricî’ninöldürüldüğüzikredilmektedir.Ma‘nb.Zâide,151’de(768)HalifeMansûrtarafındanYemenvaliliğindenalınaraksıksıkkarışıklıklarınçıktığıSîstan(Sicistan) valiliğinetayinedildi.BuaradabirmüddetAzerbaycanvaliliğiyaptığınıbildirenrivayetlerdevardır.HalifeMansûr’unmahallîhükümdarlarakarşıaldığıserttedbirlererağmenvergilerindüzenlibiçimdetahsiledilemediğiSîstan’agidenMa‘nilkolarakbumeseleyielealdı.VergitahsilâtıiçinâmilleriniçeşitlibölgeleregönderirkenTürkHükümdarıRutbîl’emektupyazarakondanHaccâcb.Yûsufzamanındaödemeyitaahhütettiğivergiyiyollamasınıistedi.AncakRutbîl’indahaazmiktardavergigöndermesiüzerineordusuylaülkesinekarşısefereçıktı.Rutbîl’inyazmevsiminigeçirmekiçinZâbülistan’dabulunduğusıradaülkesinifethedipçoksayıdaesirvebolmiktardaganimetelegeçirdi.ArdındankışmevsimininağırşartlarıdolayısıylaBüstşehrinegitti.BuradaikenkendisinesuikastdüzenleyenbirgrupZerencliHâricîtarafındanöldürüldü.Onungenellikle151 (768)yılındakatledildiğibildirilmekleberaber152’de(769)öldürüldüğüdesöylenir(Ebü’lFidâ İbn Kesîr, 
XI II, 425).BiraskerolmanınyanısıracömertliğiveşairlerihimayeetmesiyledetanınanMa‘nb.Zâide,Arapdarbımesellerindecömertliğiyleanılankişilerdenbiridir.ŞairlerdenMervânb.EbûHafsaonunhakkındayazdığımethiyelersayesindealdığıödüllerlebüyükservetedinmiş,ölümüüzerinedemersiyelerkalemealmıştır.HattaMa‘nhakkındakibirövgüsünüaşırıbulanAbbâsîhalifeleriMansûrileMehdîBillâh’ınMervân’ıbiryılsaraymeclislerinekabuletmedikleririvayetedilir.Ma‘nb.Zâide’ninoğullarındanZâideb.Ma‘n,MehdîBillâh Andrew

Mango


