
MANASTIRLI İSMAiL HAKKI 

cü rütbeden Osmanlı nişanı ile taltif edil
di. 16 Aralık 1908'de Meclis-i A'yan üyeli
ğine seçildi ve bu görevi yürütürken Sul
tan Reşad'la birlikte Rumeli seyahatine 
çıktı. S Aralık 1912'de Anadoluhisarı'nda
ki evinde vefat etti, cenazesi Fatih Camii 
haziresine defnedildi. Arapça, Farsça ve 
Bulgarca bilen İsmail Hakkı zengin bir 
kültüre sahip olup belli bir ilmi seviyeye 
ulaşmıştı. Ölümü üzerine Sebilürreşad, 
Tercüman-ı Hakikat, Tasvir-i Eikar, 
Teşrih, İkdam gibi dergi ve gazetelerde · 
hakkında yazılar yazılmıştır. Oğlu Asım 
Arar, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel 
doktorluğunu yapmış. torun u İsmail Hak
kı Arar da Devlet. Adalet ve Milli Eğitim 
bakanlıkları görevlerinde bulunmuştur. 

Batılılaşma sürecinin hızlandığı bir dö
nemde yaşayan i smail Hakkı. İslam diniy
le ilgili olarak Batılı yazarlarca ileri sürü
len itirazları cevaplandırmaya çalışmış. bu 
arada nikah, talak. tesettür konularını, 
ayrıca kısas ve had cezaları gibi arneli hü
kümleri savunmuştur. Kelam konularını 
genellikle klasik çerçevede ele almış ve 
Matüridiyye'ye bağlı olduğunu açıklamış
tır. Eserleri İsmail Hakkı İzmirli ve Ömer 
Nasuhi Bilmen gibi alimiere kısmen ör
nek teşkil etmiştir. 

Eserleri. 1. Hace-iLisan-ı Osmani(İs
tanbul 1294) . 2. Tercümetü'r-Risaleti'l
Hamidiyye (Beyyinat-ı Ahmediyye). Hü
seyin el-Cisr'e ait er-Risaletü'l-lfamidiy
ye adlı eserin tercümesi ve şerh i olup 
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefri
ka edildikten sonra dört cilt halinde ba
sılmıştır (İstanbul 1307-1308, 1329). IV. 
cilt , diğer ciltlerde yer alan nübüwete 
dair konuların şerhi mahiyetinde olup 
bizzat müellif tarafından kaleme alın
mıştır. Ahmet Gül eseri Risale-i Hami
diyye (İslam Hak ve Hakikat Dinidir) 
adıyla sadeleştirerek yayımiarnıştır (is
tanbul 1973, 1 980). 3.Ahkdm-ı Şehr-i Sı

yam. Eserde yalnız ramazan ayına dair 
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meselelere değil ebeveyn hukukuna ria
yet, namaz. selam ve Kur'an tilaveti gibi 
konulara da yer verilmiştir. Tercüman-ı 

Hakikat gazetesinde tefrika edilen eser 
daha sonra kitap halinde neşredilmiştir 
(İstanbul 1 309). 4. Mevahibü'r-rahman 
ii Menakıbi'n-Nu'man (İstanbul I 3 10) . 

İbn Hacer ei-Heytemi'nin el-ljayratü'l
J:ıisan ii mena]fıbi'l-İmami'l-A'?am Ebi 
lfaniie en-Nu'man adlı eserinin aslına 
tam sadık kahnmadan yapılmış tercüme
si dir. s. Metalib-i İrianiyye ve izahat-ı 
Nilniyye (İstanbul ı 3 ı 2) Fatih Sultan 
Mehmed devri alimlerinden Hızır Bey'in 
el-Kasidetü'n-nilniyye'sinin şerhidir. 6. 

Vesailü'l-ielah ii mesaili'n-nikdh (İs

tanbul ı 3 ı 3 ). Nikah, talak, ila ve zıhar gibi 
konuları ihtiva eder. 7. Mevaidü'l-in'am 
ii akaidi'l-İslam (İstanbul ı 3 14). Askeri 
liselerde okutulmak üzere kaleme alınmış 
bir eserdir. 8. Telsir-i Silre-i Yasin (İ s 

tanbul 1316) . 9. Telhisü'l-kelamiibera
hini akiiidi'l-İslam (İstanbul ı 324). İslam 
akaidini özet halinde ihtiva eden bir eser
dir. 1 O. Mevaiz. Ayasofya Camii'nde ver
diği vaazlardan ibaret olup Eşref Edip 
(Fergan) tarafından bir araya getirilerek 
yayımlanmıştır (İstanbul ı 324, 1331 ). 11. 
Şerhu's-sadr bi-iezaili leyleti'l-kadr 
(İstanbul ı 325). 12. Kitabü'l-vesaya ve'l
ieraiz (İstanbul ı 326). 13. Kosova Sahra
sı Mev'izası (Selanik 1327). Sultan Meh
med Reşad ile birlikte yaptığı Rumeli se
yahati esnasında Selanik'te verdiği cuma 
vaazının özetinden ibaret küçük bir risa
ledir. 14. Usul-i Fıkıh (istanbul 1328) . 

Mekteb-i Hukük-ı Şahane'de okututmak 
üzere hazırlanmıştır. 15. Hak ve Ha
kikat (İstanbul ı 329) . Reinhart Pieter 
Anne Dozy'nin kaleme aldığı ve Abdullah 
Cevdet'in Tarih-i İslamiyyet adıyla Türk
çe'ye çevirdiği esere reddiye olarak yazıl
mıştır. 16. Mebddi-i Farisi. Bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Hamidiye, nr. 843). 17. Füyilzatü'l
meliki'l-allam ii kerameti Abdisselam. 
Abdülkerim Bermuti'ye dair eserin tercü-

mesi olup bir nüshası istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde mevcuttur ( nr. 46 72) . 

18. Şerhu Mi'yari'l-adale. Bir nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (TY, nr. 9549). İsmail Hakkı ayrıca 
Abdülgani en-Nablusi'nin Nesematü'l
esJ:ıdr ii medJ:ıi'n-nebiyyi'l-muf:J.tar adlı 
bediiyyesinin bir kısmını Türkçe'ye çevi
rip şerhetmiştir (Mekteb, istanbul I 3 ı 1, 
sy 5, 6, 8, 9, 10, ı 1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 

21. tür.yer.). Nazif Ay, Manastırlı İsmail 
Hakkı'nın İsldm Düşüncesindeki Yeri 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(bk. bibl.) . 
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Arapça'da mecnak, mancenik, mince
nik şekillerinde kullanılan kelimenin Fars
ça men ci nik, men ce nik, mencek. Yu
nanca rnekhanike (çark), monagkondan 
geldiği konusunda farklı görüşler vardır. 
Araplar mancınık kuran veya kullanan ki
şiye canik . manc)nık uzmanlarına man
cıniki. mancınıkla atılan taşa cünuk der
ler. Daha küçük bir tür mancınığa arrade 
adı verilir. Kazzaf ve hattare kelimeleri 
de mancınık karşılığında kullanılmıştır. 



Eski Ahid'de geçen (Samuel. ı. 17/40. 50; 
25/29) ve genellikle elle atılan sapan ola
rak anlaşılan şeyin mekanik bir sapan ya
ni mancınık olması da muhtemeldir. Batı 
dillerinde mancınık için cinslerine göre 
çeşitli kelimeler kullanılmaktadır. 

Mancınığın ilk olarak Çin'de icat edildi
ği ve Türkler kanalıyla Batı'ya tanıtıldığı 
düşünülmektedir. Eski Çin kaynakların

dan yapılan iktibaslardan mancınığın ta
rihinin milattan önce V. yüzyıla kadar gö
türülebileceği anlaşılmaktadır ( Needham 
v. dğr. , V/6, s. 206). Milattan önce IV. yüz
yıla ait metinlerde, dört ayaklı bir ram pa 
üzerine monte edilen ve kol gücüne nis
betle menzilini oldukça uzatan ve birçok 
oku aynı anda atabilen düzeneklerden 
söz edilmektedir (a.g.e., V/6, s. ı 88- 189). 
Sonraki Çin kaynaklarında taş mermiler 
atılan mancınığa değişik adlar verilmiş
tir. Batı'da mancınığı ilk defa Siracusa 
(Sirakuza) Hükümdan Büyük Dionysios'un 
Kartacalılar'a karşı kullandığı ileri sürüi
mektedir (Derry-Williams, s. 246). 

İslam kaynaklarında mancınığın Hz. 
İbrahim'i ateşe atmak için Nemrud'un 
adamlarından Heyzen tarafından icat 
edildiği söylenir (Ta beri. Gimi'u 'i-beyan, 
XVII, 43; ibn Kes\'r. ı. 146). Günümüzde 
Şanlıurfa'da şehrin güneyinde kalenin 
bulunduğu tepedeki iki sütun halk ara
sında Mancınık olarak anılır. Hadikatü's
suada'nın çeşitli nüshalarında Hz. İbra
him mancınıkla ateşe atılırken tasvir edil
miştir. Mancınığı Araplar arasında ilk de
fa III. yüzyılda Hlre'deki Tenühl Hüküm
dan Cezlme ei-Ebraş'ın kullandığı kayde
dilir (Cahiz, ıı. 7). 

Mancınık, Kur'an'ın düşmana karşı 

kuwet hazırlanmasını emreden ayetine 
(ei-Enfal8/60) ve Hz. Peygamber'in üç 
defa tekrarlayarak dikkat çektiği, kuwe
tin "atmak" (remy) olduğuna dair yorumu
na (Müslim, "İmare", 167) uygun düşen 
bir silah, o döneme göre ileri bir askeri 
teknoloji idi. Bu bakımdan müslümanlar 
mancınığı hemen benimsediler ve daha 
Resul-i Ekrem hayatta iken kullanmaya 
başladılar. Hayber Gazvesi'nde yahudi
lerin müslümanlara karşı mancınık kul
landıkları , Hayber'deki Netah fethiyle el
de edilen ganimetler arasında bir man-

. cınığın da bulunduğu bilinmektedir (Mak
rizi, I, 318) . Bu mancınığın aynı bölgedeki 
Nizar Hisarı'nın düşmesini kolaylaştırdığı 
kaydedilmektedir (Hamldullah. s. 221 ). 
Hz. Peygamber'in Taif muhasarasında kul
landığı mancınığın (ibn Hişam, ıı . 483; 
İbn Sa'd, ll, 158. ı 59; Belazürl. s. 79) 

Hayber'de elde edilen mancınık olması 
muhtemeldir. Hayber'de kullanılan man
cınığın Selman-ı Farisi tarafından yapıldı
ğı veya Thfeyl b. Amr tarafından getiril
diği de rivayet edilmektedir (Makrlzl. ı. 

4 ı 6, 41 7). ResUl-i Ekrem. Taifte Urve b. 
Mes'ud ve Gaylan b. Selerne'nin müslü
manlara karşı kullanmak üzere arrade ve 
mancınık yapımını öğrenmek üzere Cü
reş'e gittiklerini haber alarak (İbn Sa'd, 
ı . 312) buna karşılık olmak üzere mancı
nık hazırlatmış olmalıdır. 

Hz. ömer dönemindeki fetihlerde de 
mancınık kullan ılmış, Amr b. As Mısır
İskenderiye. Sa'd b. Ebu Vakkas İran fe
tihlerinde mancınıktan yararlanmıştır. 
Taberl, Sa'd'ın Behraslr'i muhasara için 
yirmi mancınık kurdurduğunu söyler (Ta
rif;, IV, 6). Emevl ve Abbas! dönemlerin
deki fetihlerde, iç isyanların bastırılma
sında ve şehirlerin güvenliğini sağlama
da mancınıktan faydalanılmıştır. Hindis
tan'ın Sind bölgesinde bulunan Dey
bül'ün fethi sı rasında müslümanların 
"arus" adı verilen. SOO kişinin idare etti
ği bir mancınığı büyük bir maharetle kul
landıkları , isabetli atışlarla şehri kısa sü
rede ele geçirdikleri kaydedilmektedir 
(Belazüri. s. 636). Mekke. Abdullah b. Zü
beyr'in hakimiyetine son vermek için 64'
te (683) Husayn b. Nümeyr. 73'te (692) 
Haccac b. Yusufes-Sekafi tarafından 
Ebukubeys dağına kurdurulan mancınık
larla dövülmüştür. Bu muhasaralar sıra
sında mancınıkla taş gülle dışında ateş. 
hatta hayvan ölüsünün dahi atıldığı riva
yet edilmektedir (İbn Sa'd, V, 146, 228). 
127'de (744-45) Emevl Halifesi II. Mer
van'ın kendisine karşı başlatılan isyanın 
merkezi olan Humus'u kuşatması esna
sında şehre seksen küsür mancınıkla ge
ce gündüz taş gülleler atılmıştır (Taberl. 
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Tarif]., VII. 3 26). Mancınık şehir ve kalele
ri n savunulmasında da kullanılmıştır. 
Ömer b. Abdülaiiz'in Anadolu'daki valile
rine kalelerio üstüne mancınık kurmala
rı için mektuplar gönderdiği bilinmekte
dir (İbn Sa'd, V, 352). Bağdat gibi surlarla 
çevrili şehirlerin güvenliği için burçlara 
mancınıklar yerleştirilmiştir. Mancınığın 

gemiler üzerine yerleştirilerek deniz sa
vaşlarında veya kıyı şehirlerinin denizden 
muhasarasında da kullanıldığı görülmek
tedir. Mancınık. Büyük Selçuklu Devleti 
döneminde de hem kuşatma hem savun
ma silahı olarak kullanılmıştır. Selçuklu 
tahtında hak iddia ederek ayaklanan Mu
hammed Tapar'ın, ağabeyi Sultan Berk
yaruk karşısında mağ!Qp olup İsfahan'a 
sığındığında şehri savunmak amacıyla 
mancınıkları da kullandığı kaydedilmek
tedir (ibnü' I-Eslr, el-Kamil, X, 333). 

Eyyübl Sultanı ei-Melikü'z-Zahir. Antak
ya topraklarında gerçekleştirilen fetihler 
sırasında Halep'ten getirttiği mancınık
ları kullanmış. S8S ( 1189) yılında donan
manın denizde kurduğu geçici üstünlük
ten istifade ederek Akka şehrin e mancı
nıklar, arradeler, neftçiler sokmuştu. Ey
yübller devrinde mancınık, arrade ve deb
babe gibi muhasara aletlerini kullananla
ra "haccarün" (taşçılar) veya "candariyye" 
denilirdi. Candariyyenin en önemli reisie
rinden biri olan Tuğrul ei-Candar'ın Ha
lep ve Ba'lebek kuşatmalarında, Kudüs 
Krallığı ve Antakya Prinkepsliği toprak
larının fethinde ve Akka savunmasında 
büyük hizmetleri görülmüştür (Şeşen, s. 
143-1 44). 

Mancınık teknoloj isi İslam ülkelerinde 
büyük gelişme göstermiştir. Moğol Hü
kümdarı Mengü Han'ın Çin'den yay ve 
mancınık ustası getirtmesine, ordusun
da çok sayıda hitayl mancınıkçı, neften-
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daz. çarhendaz bulunmasına rağmen da
ha sonra yerine geçen Kubilay Han İslam 
ülkelerinden mancınık yapacak mühen
disler istemiştir. Çin'de ağırlıktan güç 
alan mancınıklar müslüman mancınığ ı 

(phao) olarak tanınmıştır ( Needham v.dğr., 
V/6, s. 218 vd ). 

Aşıkpaşazade, Yıldırım Bayezid'in İstan
bul kuşatması sırasında mancınık kulla
nıldığını, Thrsun Bey de fetih esnasında 
mancınıklar kurulduğunu haber verir. İs
tan bul'un fethinde surları açmak için top
tarla birlikte mancınıktan yararlanıldığı 
gibi Fatih Sultan Mehmed Rodos muha
sarasında da mancınık kullanmıştır. 

Askerlikte her zaman büyük önem ar
zeden balistiğin gelişmesinde önemli bir 
merhale olan mancınık üzerine bilinen 
tek müstakil eser, IX. (XV.) yüzyılda kale
me alınan İbn Erenbuga ez-Zeredkaş'ın 
el-Eni]f fi'J-menaceni]f'idir (TSMK, lll. 
Ahmed, nr. 3469). İbn Erenbuga mancını
ğı, harbi, zeyyar. efrenci, sultani, iki yaylı 
keskencil, arrade, Türki gibi türlere ayır
mıştır. Bunlardan harbi, zeyyar ve Türki 
plan olarak birbirine benzer. Efrenci, sul
tani ve arrade ayrı bir grup oluşturur. 
Keskencil bir veya birkaç yayın müşterek 
gerilmesiyle yapılır ve daha çok ok. mız
rak gibi şeyler fırlatmak için kullanılır. 

Müellifin çizimierinden birinci tür mancı

nığın yirmi sekiz ana parçadan oluştuğu 
görülmektedir. Birer kaide üzerinde diki
len dörder direkyukarıda birleşerek birer 
üçgen oluşturmuş, direkler "cisr" (köprü) 
denilen ve kaideye paralel şekilde enle
mesine çakılan kalastarla güçlendirilmiş
tir. Bu şekilde yapılmış iki ayak birbirine 
simetri oluşturacak şekilde yan yana ge
tirilmiş, zirve kısmında karşılıklı olarak 
açılan yuvalara asıl fırlatıcı olan ve "sehm" 
(ok) adı verilen uzun direğin üzerine sa
bitlendiği dingilin uçları girmiştir. Bu par
ça sehmi kalın kısmına beşte veya dörtte 
bir oranında bir noktadan ikiye ayırmak
tadır. Kalın uçta içinde ağırlıklar bulunan 
sandık asılıdır. Diğer uçta fırlatılacak şe-
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yin konulduğu ipte bağlı bir sapan veya 
sabit kaşık şeklinde kefe bulunmakta, 
kullanım sırasında kefe kısmı aşağı çekilip 
bağlanmakta, içine gülle vb. konulduktan 
sonra birden bırakılmaktadır. Öbür uçtaki 
ağırlığın aşağı çekmesiyle gülle hedefe 
doğru fırlamış olur. İbn Kesir, Kerek mu
hasarası için yapılmış bir mancınığın di
reklerinin 18 zira (yaklaşık 9 m.), okunun 
ise 27 zira (yaklaşık 13,5 m.) olduğunu, 
60 rıtl (yaklaşık 25 kg ) ağırlığında gülle 
attığını söyler ( el-Bidaye, XIV, 218). Hede
fi n uzaklık ve yakınlığına göre sandık için
deki ağırlık arttırılır veya azaltı lır. Gülle
nin daha uzağa atılması istenildiğinde 
ağırlık arttırılarak güç kazandırılır. 

Arracte türü mancınıklar, yere sağlam 
basması için haç şeklinde çapraz iki veya 
daha fazla kalastan bir kaide üzerine di
kilen bir direk ve üst kısmında oku n yer
leştirileceği çatal bir bölümden meydana 
gelmektedir. Ok, fırlatma gücünü ağırlık 
yerine ucuna bağlı çok sayıdaki ipin aksi 
yönde hızla çekilmesiyle sağlar. Merminin 
hedefe isabet etmesi için ortalı gitmesi
ni temin maksadıyla ip ler eşit olarak ikiye 
ayrılıp simetrik halkalardan geçirilir. Da
ha çok ipin bağlanması için okun uç kıs
mına enlemesine bir parça ilave edilir. İki 
uçtan yapılan takviyelerle bu kısım ikiz
kenar üçgen şeklini alır. Bu tür mancınık
lara tekerlek ilavesiyle taşınma kolaylığı 
sağlanabilir. Bu mancınıkların Çin, Batı ve 
İslam kaynaklarındaki çizimlerinde büyük 
benzerlik görülmektedir (İbn Erenbuga 
ez-Zeredkaş, s. 100, !Ol; Needham v.dğr., 
V/6, s. 212,213, 234). İbn Erenbuga'nın ef
renci (Frenk usulü) dediği mancınıklarda 
ipierin yerinde çift taraflı ağırlıklar bulun
maktadır (el-Eni~ fl'l-menacenl~, s. 97, 98) . 

Bunların dışında ipierin bükülme es
nekliğinden güç alan mancınıklar da ya
pılmıştır. Bu tür mancınıklarda dikdört
gen şeklinde güçlü bir iskelenin karşılıklı 
iki kirişi arasına, tam ortasında ucunda 
kefe bulunan kol direğinin (ok) monte 
edildiği ve üzerinde ipierin sarılı olduğu 

dingilin uçları girmektedir. İnsan saçı ve 
domuz dışındaki hayvanların sinirlerinden 
yapılmış ipler dingile ve kota levye ile iyi
ce sarılarak çakıldak tabir edilen dişliler
le sabitlenir. Çakıldak aniden boşa alındı
ğında bükülen ipierin etkisiyle kefeye ko
nulmuş mermi hedefe fırlar. Kolu n çarp
ması ve etkinin artması için iskelenin or
tasına karşılıklı olarak dikilen ve yanlar
dan desteklenen iki direğin birleştiril
mesiyle bir yastık yapılır. 

Mancınıklarla ağır taş gülleler, pamuk, 
paçavra gibi şeylere emdirilip tutuştu
rulan yanıcı maddeler ve içine akrep vb. 
doldurulmuş büyük cam kavanozlar veya 
küpler fırlatılırdı. Düştüğü yerde kırılan 
kavanozlardan çıkan akrepler düşman 
içinde paniğe sebep olurdu. Bu tür man
cmıkiarın (arrade) Sasani Hükümdan EnG
şirvan tarafından Nusaybin'in fethinde 
kullanıldığı, onun toplattığı akrepleri cam 
kavanozlarla şehre fırlattığı rivayet edilir 
(YakUt, V, 288). 

Mancınık kullanılış şekline göre İslam 
hukukunda tartışma konuları arasına gir
miştir. Tartışılan konulardan biri muha
sara edilen kalede çocuk, kadın ve müs
lüman esirler varsa mancınık kullanılıp 
kullanılamayacağıdır. Ebu Hanife ve 
İmam Şafii doğrudan evler ve siviller he-

Bir kale burcunda üç mancınık gösteren minyatür (İbn 

Erenbuga, el-Enli!: {t'l-menilcenffl:, TSMK, nr. 3469, vr. 
63 ' ) 



def alınmadıkça mancınık kullanılmasını 
caiz görmüş ve Hz. Peygamber'in Taif 
Muhasarası'nı örnek göstermişlerdir. An
cak Evzai, Feth süresinin 2S. ayetine da
yanarak bu uygulamayı caiz kabul etme
miştir (el-Üm, IV, 287; VII, 349). Tartışılan 
bir diğer konu da mancınığın kullanımı 
sırasında meydana gelen kazalarda ölen
lerin diyetleriyle ilgilidir (a.g.e., IV, 288) 
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MANERI, Şerefeddin 
( ~jL.Jf .:,.~...l.lf ..J _r,) 

Şerefüddin Ahmed b. Yahya 
b. İsrail el-Maneri el-Firdevsi 

(ö. 783/1381) 

Kübreviyye tarikatının 
Firdevsiyye koluna mensup alim 

ve mutasavvıf. 
_j 

689'da (1290) Hindistan'da Sihar ya
kınlarındaki Maner'de doğdu. Babası Orta 
Asya'dan Bihfır'a göç eden bir aileye men
suptur. İlk öğrenimini doğduğu şehirde _ 
tamamladı. Bu yıllarda dönemin meşhur 
alimlerinden Mevlana Eşrefeddin ile ta
nıştı. Eşrefeddin, onun ilmi konulara duy
duğu aşırı ilgiyi görünce kendisini Sonar
gaon'a (Dakka) götürdü. Burada dini ilim
leri tahsil eden Maneri, fıkıh konularında 
serbest yorumları ve kolaylaştıncı usul
leri tercih eden hocaların ın. özellikle Emir 
Fazıl-ı Belhi'nin etkisinde kaldı. Bihar'a 
döndükten sonra ders verip öğrenci ye
tiştirmeye başladı. Tasawufla ilgilendiği 
bu yıllarda ailesini Maner'de bırakarak 
daha önce adını duyduğu Çişti şeyhlerin
den Nizameddin Evliya'ya (ö. 725/1 325) 
intisap etmek üzere Delhi'ye gitti. Ancak 
oraya vardığında Nizameddin Evliya ve
fat etmiş olduğundan onun müridleriyle 
tanışabildi. Çişti dervişleriyle görüştük

ten sonra Maneri'nin tasavvufa duyduğu 
ilgi daha da kuwetlendi. Uzun süren inti
sap arayışlarının ardından, Necmeddin-i 
Kübra'nın halifelerinden Seyfeddin el-Ba
harzi'nin yanında yetişen Bedreddin es
Semerkandi'nin halifesi ve bu tarikatın 
Firdevsiyye kolunun piri Necibüddin-i Fir
devsi'ye intisap etti. Tekrar Maner'e dö
nerek bu defa medrese ilimlerini okut
maya devam etmenin yanı sıra mürşid 
olarak da faaliyet göstermeye başladı. Fa
kat bir süre sonra halktan uzaklaşıp H in
du zahidleriyle birlikte Rajgir ormanında 
inzivaya çekildi. Sadece cuma günleri şeh
re inen Maneri, Nizameddin Evliya'nın 
müridierinin ısrarı üzerine Bihar'a dön
dü ve kendisi için yapılan basit hankahta 
sohbetlerine devam etti. 

Maneri'nin bölgede şöhreti hızla yayı
lınca Sultan Muhammed b. Tuğluk Şah, 
Sihar Valisi Mecdülmülk'e emir vererek 
şeyh için bir hankah yaptırmasını istedi, 
hankaha devlet arazileri ve köyler vak
fetti. Maneri bu gelirlerle hankahta dini 
ve sosyal birçok alanda hizmet vermeye 
başladı. Hindistan'ın çeşitli bölgelerinin 
yanı sıra özellikle Orta Asya'dan gelip Ma-
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neri'ye intisap eden müridierin çoğunun 
tüccar, öğrenci ve halk kesiminden oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Necibüddin-i Firdevsi'ye nisbet edilen 
Firdevsiyye'nin XIV. yüzyıldaki en büyük 
temsilcilerinden biri olan Maneri'ye göre 
Allah'ın rızasını kazanmanın yolu insanla
rın gönüllerine huzur ve sükfın sunmak
tan geçmektedir. Onun başarılı olması

nın temel sebeplerinden biri de toplum 
içindeki durumlarına bakmadan insanla
ra eşit şekilde değer vermesi ve onları 
irşat etmeye çalışmasıydı. Maneri ile bir
likte Hindistan'da Çiştiyye'den sonra Küb
revi kültürü de yayılmaya başlamıştır. 

Eserleri. 1. MelfU.?ô.t. Maneri'nin ta
sawufa intisap etmeden önceki dönem
de verdiği derslerden oluşmaktadır. Ma'
denü'l-me'ani (Bihar 1884) ve !jan-ı 
Pümi'met (Bihar 1903) adlı kitaplar bu 
eserden yapılmış derlemelerdir. z. Mek
tUbdt-ı Sadi. Allah ve peygamberlik ko
nusuna dair 100 mektuptan meydana 
gelen eserde Maneri'nin nübüwet-vela
yet meselesiyle ilgili tartışmalara açıklık 
getirmeye, adını zikretmeksizin İbnü'l
Arabi'nin görüşlerini anlatarak bunları 
yanlış anlamaları sebebiyle yolunu şaşıran 
sfıfileri uyarmaya çalışmıştır. Eser Paul 
Jackson tarafından ingilizce'ye tercüme 
edilmiştir ( Bombay 1985 ). 3. Mektı1bat-ı 
Dü-Sadi. Sultan Muhammed b. Tuğ
luk'un ve diğer bazı kimselerin kendisine 
gönderdiği mektuplara cevap olarak ya
zılmış 200 mektubu içeren eserde dini ve 
tasawufi birçok konuya temas edilmiş
tir. Eserin bir nüshası Lahor'da Kitabha
ne-i islami'de bulunmaktadır. Maneri'nin 
hayatının son günlerinde söylediklerinin 
Vefeyatname adlı bir eserde derlendiği 
kaydedilmektedir. 
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