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rılmıştır (ibn Sa'd, ll. 147; Taberl, 11. 164). 
Bu hadisenin Mekke'nin fethi için Medi
ne'den hareket edildikten dört veya beş 
gece sonra vuku bulduğu. ResOl-i Ek
rem'in Menat Mabedi'ni yıkmak üzere Ali 
b. EbO Talib'i gönderdiği, onun da ma
bedi yıkıp oradan aldıklarını ResOlullah'a 
getirdiği, içlerinde Gassan Kralı Haris b. 
EbO Şemir el-Gassanl'ye ait "mihzem" ve 
"resOb" adında iki kılıcın da olduğu ve Hz. 
Peygamber'in bu kılıçları Hz. Ali'ye verdiği 
de rivayet edilmiştir. Fakat aynı kaynak
lar, bu kılıçların Tay kabilesinin putu olan 
Füls (Fils veya Fels) Mabedi'nde bulundu
ğunu da nakletmektedir (ibnü'l-Kelbl, s. 
30; Yaküt. V, 205). Bir rivayette ise putu 
yıkmaya EbO Süfyan b. Harb'in gönderil
diği belirtilir (ibn Hişam, I, 90). 

Hadislerde, ensarın müslüman olma
dan önce Menat putuna Müşellel'de iba
det ettiği ve bunun için ihrama girdiği, 
müslüman olduktan sonra ise Safa ile 
Merve arasındaki sa'y konusunda şüpheye 
düştüğü için Bakara sOresinin 158. aye
tinin indirildiği bildirilmektedir (Buharl, 
"I:Iac", 79; "cUmre", 10; "Tefslr", 2/2 1; 

Müslim, "I:Iac", 260,26 1, 263). 
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MENAziRÜ'l-AVALİM 
( ~1~1 foWı ) 

Aşık Mehmed'in 
(ö. 1006/1598'den sonra) 

coğrafi, kozmografik ve topografik eseri 
(bk. AşıK MEHMED). 
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MENAziLÜ' s-SAiRiN 
(~}WIJjWı) 

Hace Abdullah-ı Herevi'nin 
(ö. 481/1089) 

tasavvuf makamiarına dair eseri. 
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SQfl müelliflerin bir kısmı tasavvufl hal 
ve makamları bir veya birkaç cümle ile 
anlatırken bazıları bu konuda müstakil 
eserler kaleme almışlardır. Abdullah-ı He
revl'nin 1 00 temel tasawuf terimini açık
layan Menazilü's-sa'irin'i bu ikinci grup
tandır. Eser. Herevi'nin daha önce Farsça 
kaleme aldığı Şad Meydan adlı kitabı
nın (nşr. Revan Ferhadl, Tahran 1361 hş.) 
genişletilmiş şeklidir. 

Eserin mukaddimesinde Herevi, Cibrll 
hadisinde yer alan (BuhM. "Tefslr", 31/ 
2, "İman", 37; Müslim, "İman", I) ve "Al
lah'a onu görür gibi ibadet etme" diye 
tarif edilen ihsan konusuna dikkat çek
tikten sonra kitabın bir anlamda bu ha
disin şerhi olduğunu ifade etmiş. ayrıca 
dinin emirlerini ihlasla yerine getirme, 
sünnete bağlılık, haramlardan uzak dur
ma, yaratıklara şefkat gösterme, insan
lara öğüt verme, vakti iyi değerlendirme 
gibi konulara titizlikle uyulmasını istemiş
tir. Eser "bidayet.- ebvab, muamelat, ah
lak, usul, edviye, ahval, velayet, hakikat. 
nihayet" başlıklı on bölüme ve her bölüm 
on alt bölüme ayrılmış. böylece 1 00 teri
min açıklaması yapılmıştır. Her terimin 
bir ayetle veya ayetin bir bölümüyle ilişki-
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lendirilmesine özel bir gayret gösterilen 
eserde hadisler delil olarak kullanılma
mış. safllerin görüş ve yorumlarına da 
yer verilmemiştir. Müellif havf, istika
met, hikmet. muhabbet, tevhid gibi te
rimlere ayetlerden kolayca örnek bulur
ken tecrid. vecd, edep gibi Kur'an-ı Ke
rlm'de zikredilmeyen terimiere dair ör
neklerin seçiminde zaman zaman zorlan
mış ve yorumlara başvurmuştur. İlk de
fa Herevi tarafından yapılan bu onlu ve 
yüzlü tasnifte anlam ve kavram itibariyle 
birbirine yakın terimler bir araya getiril
meye çalışılmıştır. Sahv dışındaki doksan 
dokuz terim üç farklı şekilde yorumlan
mış; ilk yorum tasavvufl hayatın içinde 
olmayanlar, ikinci yorum salikler, üçüncü 
yorum muhakkik sOfller için yapılmıştır. 
Bazan bu üç aşamalı yorum tövbe teri
minde olduğu gibi beşli bir şekil almıştır. 

Terimierin çok kısa ve çarpıcı ifadelerle 
ve seeili bir üslupla açıklanması Menazi
lü's-sa'irin'in ezberlenmesini kolaylaştır
mışsa da sanatlı ifadeler yer yer metnin 
aniaşılmasını güçleştirmiştir. Eserin bir
çok kişi tarafından şerhedilmesinin bir 
sebebi de budur. Muhtelif şerhleri yapı
lan eser sOfl çevrelerin dışında da ilgi gör
müştür. Bunun başlıca sebebi, Herevi'
nin tasawufı düşünceleri dile getirirken 
ihtiyatlı bir dil kullanması ve tartışmalı 
konulara girmemesi, diğer bir sebebi de 
eserin Selefiyye'nin önde gelen isimlerin
den İ bn Kayyim el-Cevziyye tarafından 
şerhedilmesidir. Ancak İbn Thymiyye Me
nazilü's-sa'irin'e talebesi kadar mOsa
mahalı bakmamış. eseri zaman zaman 
eleştirmiş, hatta Herevi'nin tevhidi açık
larken HulOliyye'ye kaydığını ifade etmiş
tir ( Mecma'u {eta va, V, 126). 

Menazilü's-sa'irin ilk defa 191 O'da 
Kahire'de basılmış, eseri ayrıca Serge de 
Laugier de Beaurecueil, edisyon kritiğini 



yaparak Fransızca tercümesi ve geniş 
bir incelemeyle birlikte Les etapes des 
itinerants vers Die u adıyla yayımla
mıştır (Kahire 1962). Daha sonra İbrahim 
Atve Avad (Kah i re 1977) ve A. G. Revan 
Ferhadl tarafından da (Tahran 136 ı h ş./ 
ı 982) neşredilmiştir. 

Eserin ilk şarihlerinden Afifüddin et
Tilimsanl ayetlerin yanı sıra elli kadar 
hadise yer vermiştir. Bayezld-i Bistaml, 
Cüneyd-i Bağdadl, Şibll, Gazzall, Kuşeyrl, 
Nifferl gibi sufilerin görüşlerinden de is
tifade eden Tilimsanl. Hallac-ı Mansur'u 
"şatah-ı fahiş sahibi" ifadesiyle eleştir
miştir (Şerf:tu Menazili's-sa'irin, ll, ı 79, 
375). Abdürrezzak ei-Kaşanl Menazil'i 
vahdet-i vücud bağlamında şerhetmiştir 
(nşr. Ali Şirvanl. Tahran ı 373 h ş ). İ bn Kay
yim ei-Cevziyye kitabı Medaricü 's-sali
kin adıyla genişçe şerhederken (Kahire 
ı 983) vahdet-i vücud ile ilgili yorumlara 
girmemiş ve zaman zaman Herevi'yi ten
kit etmiştir. Ebu Muhammed Kaysi Me
daricü 's-salikin'e ta'likyazmış. Aişe bint 
Yusuf ed-Dımaşki da el-İşaratü '1-{ıafiy
ye fi'l-menazili'l- 'aliyye adıyla eseri 
ihtisar etmiştir. Medaricü 's-salikin'in 
Türkçe tercümesi de yayımlanmıştır (tre. 
Ali Ataç-Adil Bebek v.dğr., istanbul ı 990) . 

Serge de Laugier de Beaurecueil, Mah
mud b. Hüseyin ei-Firkavl şerhinin edis
yon kritiğini yapmış (Kahire ı 953). ardın
dan bu metni müellifin Şad Meydan ve 
'İlelü'l-ma}samat adlı kitaplarıyla birlikte 
Fransızca'ya çevirerek Chemin de Die u 
adıyla yayımiarnıştır (Paris ı 985). Sedl
düddin Abdülmutl' el-İskenderl'nin şer
hinin edisyon kritiği de aynı araştırmacı 
tarafından yapılmıştır (Kahire ı 954). 

Eser ayrıca Ahmed b. İbrahim ei-Vasıtl, 
Mahmud b. Muhammed Dergezinl, Ce
maleddin Yusuf-ı Farisl, Şemseddln-i Ta
bedekanl, Şemseddin Muhammed-i Tüs
terl, Abdülganl-i Tiliriısanl, Zeynüddin 
Carullah, Abdullah el-Münavl tarafından 
Arapça. Şlr Muhammed tarafından Fars
ça olarak şerhedilmiştir (Brockelmann, 
ı. 774). Kitabı son olarak Mahmud Ebü'I
Feyz ei-Menufi et-Temkin ii şer]J.i Me
nazili 's-sa 'ir in adıyla şerhetmiştir (Ka
hire ı 969). 

Menazilü 's-sa'irin 'i Nu reddinzade 
Muslihuddin Mustafa Şerh -i Menazil (i ü 
Ktp., TY. nr. 3689). Mehmed Fikri Kırimi 
Ab-ı Hayat (İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 4 73) adıyla 
Türkçe'ye çevirip şerhetmiştir. İsmail Ru
sGhl Ankaravl'nin Minhdcü'l-fukara adlı 
eseri (İstanbul 1286) geniş ölçüde Me

nazilü's-sa'irin'in tercüme ve şerhidir. 

Ahmed Bican'ın Kitabü'l-Münteha'sının 

beşinci bölümü deMenazilü's-sa'irin'in 
Türkçe tercümesidir. Gümüşhanevl, Ca
mi'u '1-uşıll'ünde Menazilü 's-sairin 'de
ki 1 00 terimden her birinin on tecellisini 
göstererek menzil sayısını 1 OOO'e çıkar
mıştır. 
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Kuzey Suriye'de tarihi bir şehir. 

Türkiye'den kaynağını alarak Fırat'a ka
vuşan Sacur çayının güneyinde Halep'i Ur
fa'ya bağlayan önemli bir ticaret yolunun 
üstündedir. Eski adı Bambyke (Süryanlce 
Mabbug) veya Hierapolis olan şehrin ta
rihi Asurlular devrine kadar uzanır. Fırat 
nehri üzerindeki geçitleri kontrol eden 
bir mevkide verimli bir ovada kurulan 
Menbic Ortaçağ'da meyve ağaçlarıyla çev
riliydi ve "bombassino" (bombagio) denen 
pamuklu kumaş dokumacılığı ile tanın
mıştı. Hıristiyanlığın doğuşundan önce 
putperestliğin önemli bir merkezi olan 
şehirde Hıristiyanlığın kabulünden sonra 
yeni dinin kutsal emanetlerine karşı du
yulan hayranlık putperestliğin yerini al
mış ve pek çok dindar kişiyi buraya çek
miştir. 

Menbic, Bizans döneminde monofizit
lerin bir merkezi ve doğuya düzenlenen 
askeri seferlerde ordunun toplanma yeri 
oldu. V. yüzyılda burada yaşayan din ada
mı Philoxenus İncil' i Süryanlce'ye çevirdi. 
531'de Sasanl Hükümdan Kubad'ın (Ka
vaz) işgal ettiği şehri Bizanslı Kumandan 
Belisarius geri aldı. 540'ta Sasanller ile 
Bizans arasında "ebedl sulh" yapılmasına 
rağmen Sasanl hükümdan tekrar şehre 
hücum etti. Bir ateşkede yaptırarak bu
raya Manbik adını verdi. Daha sonra bu 
isim Arapça'da Menbic'e dönüşmüştür. 

VII. yüzyılda Sasanller'in Suriye, Filistin 
ve Mısır topraklarına saldırması üzerine 
Bizans imparatoru Herakleios bir sefer 
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düzenleyerek elden çıkan bölgeleri ve bu 
arada Menbic'i geri aldı (630). 

İslam fütuhatı döneminde 16 (637) yı
lında İyaz b. Ganm, Menbic önüne gelince 
halk şehri kendiliğinden teslim etti ve an
laşma yaptı. Emevller zamanında Yezld b. 
Muaviye veya babası Kınnesrin idari biri
mini (cünd) kurunca Antakya, Menbic ve 
çevresini de buraya bağladı. 131 (748) yı
lındaki depremde Ya'kübl kilisesi çöktü 
ve pek çok kişi öldü. 170'te (786) Abbasl 
Halifesi Harunürreşld Menbic'i Kınnesrin 
cündünden ayırarak Bizans'a yapacağı se
ferler için yeni tesis ettiği Avasım bölge
sinin merkezi haline getirdi. Halife Emin, 
Menbic'de birçok bina inşa ettirdi ve Bi
zans'a karşı yaz seferlerini buradan baş
lattı. 

264'te (878) Ahmed b. Tolun Suriye'yi 
istila edince Menbic'i de hakimiyeti altına 
aldı. Şehir IV. (X.) yüzyılda Hamdanller'in 
eline geçti. Hamdanller'in Halep emlri 
Seyfüddevle buraya amcazadesi şair Ebu 
Firas'ı vali tayin etti (336/947) . Bizans 
Kumandanı Nikephoros Phokas 962'de 
Suriye üzerine yürüdüğünde Menbic önü
ne geldi ve Ebfı Firas'ı esir aldı. Ertesi yıl 
imparator olan Nikephoros Ph o kas 966'
da tekrar Menbic önüne geldi; şehirde 
saklanan ve üzerinde Hz. Isa'nın tasviri 
bulunan kutsal kiremidi (keramidion) aldı. 
974 yılında İmparator loannes Çimiskes 
Menbic'i zaptetti ve Hz. Isa'nın nalıniarı 
ile Hz. Yahya'nın kanlı saçlarını alarak İs
tanbul'a götürdü. 

415 (1024) yılında Mirdasller'den Salih 
Menbic'i ele geçirdi. Mirdasller'den Reşl
düddevle Mahmud ile amcası Rakka ha
kimi Ebu Düabe Atıyye arasında Ra
mazan 457'de (Ağustos ı 065) yapılan 
anlaşma uyarınca şehir Atıyye'nin idare
sine bırakıldı. 1 069'da Bizans imparato
ru IV. Romanos Diogenes, Selçuklu akın
Iarına karşı doğuyayaptığı seferde Um ur 
Tekin adlı bir Türk emirinin savunduğu 
stratejik öneme sahip Menbic'i aldı, kale
sini güçlendirdi. böylece Antakya ile Urfa 
arasındaki bağiantıyı sağladı. İmparator 
Malazgirt Savaşı'nda yenilince ( 463/ ı 07 ı ) 
şehri Sultan Alparslan'a devretmek zo
runda kaldı. 468 ( 1 075-76) yılından itiba
ren Selçuklu emirleri tarafından yöne
tilen Menbic 477'de (ı 084) Ukayll Emlri 
Müslim b. Kureyş'in hakimiyetine girdi. 
479'da (ı 086) Büyük Selçuklu Sultanı Me
likşah Menbic'in idaresini Kaslmüddevle 
Aksungur'a verdi. Sultanın 485 ( 1 092) yı
lında vefatından sonra şehrin idaresi Ak
sungur'u öldüren Suriye Selçuklu Hüküm
darı Tutuş'un eline geçti (487/1 094). Urfa 
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