MENDERES, Adnan
Demokrat Parti ile nisbeten iyi ilişkiler
Nurcu hareketinin birçok üyesi hakkında soruşturma açıldı. Bu olayların da etkisiyle dinin siyasi amaçlar için
kullanılmasını yasaklayan ve cezalandıran
Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi yetersiz görülerek 6187 sayılı kanunla bu
maddedeki cezalar arttırıldı (23 Temmuz
ı 953). Bu kanunun çıkarılmasından üç ay
sonra Millet Partisi din, mezhep ve tarikat esaslarına dayalı bir parti olduğu gerekçesiyle kapatıldı.
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MENDUP
(y,~f)
Şariin yapılmasını

ve

L

kesin
olmayan bir tarzda
fiil anlamında
usul-i fıkıh terimi_

bağlayıcı
istediği

_j

Sözlükte "önemli bir şeye davet ve teş
vik etmek. ölüye ağıt yakarken onun iyiliklerini sıralamak" gibi manalara gelen
nedb kökünden türemiş bir ism-i mefQI
olan mendub kelimesi "istenen, arzulanan. kendisine çağrılan şey" demektir_
Fıkıh usulü terimi olarak mendup şer'an
yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terkedilmesi dini açıdan kınan-
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mayan işleri ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de aynı kökten türemiş herhangi bir kelime geçmemekte, hadislerde ise nedb ve
türevlerinin sözlük anlamında kullanıldı
ğı görülmektedir (Wensinck, el-Mu'cem,
"ndb" md.) .
Fıkıh usulünde dinen yapılması ve yapılmaması istenen fiiliere bağlanan hükümler talebin kesin ve bağlayıcı olup olmamasına göre vacip (farz). mendup.
haram ve rnekruh şeklinde dörtlü bir ayı
nma tabi tutulmuş. yapılıp yapılmaması
serbest bırakılanlar mubah şeklinde nitelenmiş. böylece yükümlülük teorisi beş
temel terim üzerine oturtulmuştur (bk.
EF'AL-i MÜKELLEFIN; HÜKÜM). Dinen yapılması istenmekle beraber terkedilmesine ceza ve kınama sonucu bağlanma
yan durumlarda şariin hitabı (şer'T talep)
"nedb", talebe konu olan fiil "el-mendQb
ileyh" veya kısaca mendup diye adlandırı
lır (Bakıllanl , ll, 28; ibn FGrek, el-ljudüd
fi'L-uşül, s. ı 36- ı 37). Bununla birlikte
ned b ve mendup kelimelerinin eş anlamlı
olarak kullanımı da yaygındır (Cüveynl, etTeli]Tş, 1, 162-163; el-Burha.n{fuşüli'L-{ı~h,
1, 310; el-Ka{iye{i'l-cedel, s. 40; Gazzall. I,
66). öte yandan bazı teklifi hükümlerde

şer'! hitapla bunun fıkhl sonucu farklı
terimlerle (mesela vacipte "kab" ve "vücüb" şeklinde) ifade edilebiJirken mendupta her ikisi için nedb kelimesi kullanı
lır_

Fıkıh usulü eserlerinde mendup konusu işienirken mendubun bu beşli tasnifte yer alan diğer kavramlardan. özellikle
vacip ve mubahtan ayrıldığı noktalara işa
ret edilmekte, vahiy gelmeden önce insan fiilierinin dini değerlendirmeye tabi
tutulup tutulamayacağı ve mendubun
emir kavramı çerçevesinde ele alınıp alı
namayacağı gibi kelam ve dil ile bağlan
tılı bazı tartışmalara yer verilmektedir.

Mendubun tanımı yapılırken bazı müelliflerce, "terkedilmesi ceza ve kınarnayı
gerektirmeyen" ifadesinin yanlış anlaşıl
masını önlemek için ayrıca "terki açısın
dan" kaydı eklenir. Bu izaha göre mendubun zıddı olan bir fiilin işlenmesinin
günah teşkil etmesi ayrı bir konudur ve
tanımdaki bu ifade, karşıtı olan eylemlerin masiyet teşkil etmesini ortadan kaldırma anlamına gelmez. Gazzall, mendup
tanımında vacibin muhayyer ve muvassa' kısımlarını tanım dışı bırakmak üzere
terki halinde herhangi bir bedele gerek
bulunmadığını belirten bir kayıt koyar.
Cüveynl ve Gazzall, hüsün- kubuh konusundaki yaklaşımlarının bir yansıması
olarak kendi mezheplerine mensup bazı

alimlerce yapılan "terki kınarnayı gerektirmemekle birlikte yapılması terkedilmesinden daha iyi olan fiil" şeklindeki
tanımı eleştirirler ; dini bildirim öncesinde haz verme ve zararı giderme yönüyle
kişi için iyi olan durumlar bulunmasına
rağmen bunların nedb diye adlandırılma
dığına, dolayısıyla tanıma "şer' an" kaydı
nın konması gerektiğine dikkat çekerler.
Mu'tezile'ye nisbet edilen "yapılmasından
dolayı failinin övgü ve saygıya layık olduğu, yapılmamasından dolayı ise yeritmeyi
hak etmediği şey" biçimindeki mendup
tarifi de Allah'ın lutuf ve ihsanı dahil her
fiilinin aynı niteliğe sahip olmasına rağ
men mendup diye adlandırılamayacağı
gerekçesiyle tenkit edilmiştir (Cüveynl,
et-Teli]Tş, 1, 162-163; Gazzall, 1, 66; Mazerl,
s. 242; krş. Kadi Abdülcebbar, s. 13, 233,
241).
Fıkıh usulündeki tanırnma göre mendup çerçevesine giren durumların fıkıh
literatüründe bazan eş anlamlı olarak,
bazan derece farkı belirtecek şekilde değişik terimler le ifade edildiği ve bunların
sözlük anlamları ile ilişkilendirilip açıklan
dığı görülür. Buna göre dinen yapılması
tercihe şayan bulunma noktasında birleşen fiiliere Allah'a yaklaştıran bir davranış olması açısından "kurbet". sürekli yapılması ve tutulan bir yol olması veya Hz.
Peygamber'e nisbet edilmesi bakımın
dan "sünnet", Allah'ın sevdiği bir fiil olması açısından "müstehap". farzlara ve
vaciplere ilave olması yönünden "nefl"
(nafile) ve "fazilet", üzerine farz olmadığı
halde mükellefin kendi isteğiyle yapması
açısından "tatawu", sevap vaad edilerek
mükellefin özendirilmesi sebebiyle "muraggabün fih" (ragibe), dinen güzel bulunup teşvik edilmesi yahut sevap ve fazileti açıkça belirtilmiş olması bakımından
"nedb" (mendup), başkasına ulaşması ve
ona faydalı olması açısından "ihsan" adı
verilmiştir (Mazer!, s. 240-242; Fahreddin
er-Razi, ı. 21-22; ibn Abidln, I, 123). Bazı
usulcüler bu terimierin asılsız olduğunu
söylerken bazıları da bunların farklı kavramları anlattığını ve aralarında birtakım derece farklılıklarının bulunduğunu
belirtmiştir. Zira aynı şer'! hükümle nitelenen fiilierde de sevap açısından farklı
Iıklar vardır. Bu bakımdan anılan kavramlar. mana bakımından bazı farklar taşı
makta olup gerçekte mendubun birer çeşidi niteliğindedir_ Sevap yönünden olan
bu farklılığa işaret etmek üzere fakihler
tarafından ayrı terimler geliştirilmiş. böylece mendup kavramı sırasıyla sünnet,
fazilet ve nafile şeklinde derecelendiril-
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miş. Resul-i Ekrem'in fazlaca özendirdiği
sevap derecesi en yüksek olana sünnet,
son sırada olana nafile ve tatawu, ikisi
arasında yer alana ise fazilet ve ragibe
deneceği ifade edilmiştir (Mazerl, s. 241;

Zerkeşl, 1, 285; İbnü'n-Neccar, 1, 404-405).

Hanefiler ise kesin tarzda olmaksızın dinen yapılması istenen fiilieri sünnet ve
nefl kısımlarına ayırırlar. Birinci kısmın
ortak özelliği öncelikli olarak Resulullah'ın
ve ardından sahabenin davranışlarının örnek alınmasıdır. İkinci kısım, mükellefin
dini veeibe olmadığı halde yaparaksevap
kazanacağı fiilieri ifade eder; bunlar müstehap, mendup, nafile, tatawu, edep olarak da adlandırılır (Şemsü l eimme es-Sera hsi, I, ll O, 113-116; Abdülazlz el-Buhar!, ll, 548, 563-575; İbn Abi din. I, 103, 123;
ayrıca bk. NAFiLE; SÜNNET).
Fıkıh

usulünde mendup

kavramı

etrafında yapılan tartışmaların mendubun
emir kapsamında sayılıp sayılmayacağı ve
teklifi hükümlerden olup olmadığı meseleleri üzerinde yoğunlaştığı görülür. Usul
alimlerinin bir kısmına göre mendup hakikat anlamında olmak üzere emir kapsamındadır. Nitekim. "Allah adaleti ve ihsanı emreder" mealindeki ayette (en-Nahl
16/90) mendup olduğu halde ihsan emredilmiştir. Öte yandan mendubun işlen
mesine taat adı verileceğinde ittifak bulunmaktadır. taat ise "emre uyma" manası taşır. Bu görüşe karşı çıkan usulcülere göre mendup ancak mecazi anlamda olmak üzere emir çatısı altına sokulabilir. Onlar bu görüşü desteklemek için
özellikle şunları delil gösterirler: Hz. Peygamber'in, "Ümmetime zor geleceğini bilmeseydim onlara her namazda misvakı
emrederdim" mealindeki hadisinden anlaşıldığı üzere (Buhar!, "Cum<a", 8, "Şavm",
27, "'Iemennl", 9; Müslim, "Taharet" , 42)
misvak mendup olmakla beraber emredilmiş değildir. Yine Resül-i Ekrem, Hz.
Aişe'nin azatlı cariyesi Berire'ye eski kocası Mugis b. Cahş ile evliliğini devam ettirmesi konusunda, "Ona dönsen olmaz
mı? " dediğinde Berire, "Ey Allah'ın resulü! Bana emir mi buyuruyorsunuz?" diye
sormuş, Hz. Peygamber de, "Ben sadece
aracılık ediyorum" deyince Berire, "Öyleyse benim kendisine ihtiyacım yok" cevabını vermiştir (Buhar!, "Tala~", 15. 16) .
Bu olaydan. Resulullah'ın Berire'ye eski
eşine dönmesi için yaptığı teşvikin emir
niteliği taşımadığı, dolayısıyla mendubun
emir olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca
emir kesin biçimde bir şeyin yapılmasını
isternektir ve bunda muhayyer tutma söz
konusu değildir. Nedb ise işlenmesi ve

terkedilmesi muhayyer tutulan şeydir.
Mendup emredilmiş olsaydı onu işleyene
emre itaatkar, terkedene ise em re itaatsiz denmesi gerekirdi. Halbuki mendubu
terkedene asi denemez (Bad, I, 194; Eb O
İshak eş-Şirazl, I, 288-289; İbnü'n-Neccar,
ı, 40 5) . Bedreddin ez-Zerkeşl, burada
"me'mQr bih" (emredi lmi ş) denirken tartışmanın "yap" şeklindeki emir kipi değil
"buyurma" anlamına gelen "emr" lafzı
bağlamında yapıldığına dikkat çeker (elBaf:ırü ' l-muf:ıit, ı. 287) İmamü'l-Hare
meyr:ı-

ei-Ciiveyni ise mendubun gerekli
(mukteza) olduğunu kabul etmekle birlikte her muktezanın emredilmiş olarak nitelenmesine karşı çıkmakta, bu konudaki
tartışmaların lafzi ve yararsız olduğunu
savunmaktadır

ı. 249-250).

(el-Burhan

Buna

fi uşuli'l-fıkh,

karşılık bazı

usulcüler,
bu tartışmanın özellikle ravilerin. "Hz.
Peygamber şöyle emretti" tarzındaki ifadelerinin anlamını belirlemeye ışık tutması açısından yararlı ve önemli olduğu
nu söyler (Mazerl, s. 220; Zerkeşl, ı. 287289). Öte yandan mendubun emir kavramı içinde ele alınması bu kapsamdaki fiilIerin ilk vaktinde yapılması . tekrar etmesi gibi literatürde genellikle vacip üzerinden yürütülen tartışmaların mendup
bakımından da yapılmasını beraberinde
getirmiştir (İbnü ' n-Neccar. 1, 406-407).

Mendubun teklifi hükümlerden olup
da tartışılmış. konuya "teklif"
kelimesinin "kül fet ve meşakkat" anlamı
içermesi ve mendupta fiilin işlenmesiyle
terkedilmesi arasında muhayyer bırakma
özelliğinin bulunması açısından bakan
usulcüler mendubun teklifi hükümlerden
sayılamayacağını ileri sürmüştür. Bununla birlikte mendubun gereklilik içeren
(iktizal) hükümlerden olduğu genel kabul
gören bir husustur (Seyfeddin el-Amidl,
1, 113: İbnü ' l-Hümam, II, 142-143; M. Sellam MedkOr:s. 58).
olmadığı

Mendupla ilgili diğer bir tartışma konusu da men d up bir ibadete başlanıp yarım
bırakılması halinde bunun tamamlanmasının gerekip gerekmediği meselesidir.
Hanefi ve Malikller, tıpkı adakta olduğu
gibi başlanılan mendup bir ibadetin tamamlanmasını ve bozulması halinde kaza edilmesini vacip sayarken Şafii ve Hanbeliler hac ve umre dışındaki mendup ibadetterin başlamakla bağlayıcı hale gelmeyeceğini, kişinin istemesi durumunda yanda bırakabileceğini ve kazasının da gerekmeyeceğini savunur (Habbazl, s. 86:
Sadrüşşerla, II, 274 ; Zerkeşl, I, 289-290;
İbnü'n-Neccar. I, 407-41 1).

Bir fiilin mendup olduğu ya naslardaki
ifadelerden yahut karlnelerden anlaşılır. 1. Bir fiili n işlenmesinin şari' tarafından tasvip ve teşvik edildiğini, fakat
bağlayıcı olmadığını gösteren bir ifadenin kullanılması. Mesela Hz. Peygamber,
İslam'ın mahiyeti hakkında çeşitli sorular soran bir bedeviye İslam'ın beş vakit
farz namazı kılmak, ramazan orucu nu
tutmak ve farz olan zekatı vermek olduğunu söylemiş; bedevi bu ibadetterin her
birinden sonra , "Başka bir yükümlülüğüm var mı?" diye sorunca Resul-i Ekrem, "Hayır! Ancak tatawu olarak yapman müstesna" demiştir (Buharl, "Iman",
34, "Şavm", ı ; Müslim, "Iman", 8) . Bu hadiste işlenmesi bağlayıcı bir tarzda istenen fiillerin farz olan miktardan fazla iş
lenmesi olumlu karşılanmış, fakat tatavvu şeklinde nitelenerek zorunlu sayılma
dığı açıkça belirtilmiştir. Z. Emir slgası
kullanılmakla beraber bunun bağlayıcı
olmadığını gösteren bir karinenin bulunması. Fıkıh usulü eserlerinde emir slgası
nın mutlak kullanımı halinde mendupluk
ifade edeceği görüşünü ileri süren bazı
usulcülerin bulunduğu kaydedilmekle beraber usulcüler arasında genel kabul gören anlayışa göre emir slgası vücub ifade
eder ve mendupluğa yorumlanabilmesi
karlneye bağlıdır. Bu karine herhangi bir
nas olabileceği gibi genel fıkıh kaidelerinden biri veya fiilin terkine ceza bağlan
maması şeklinde bir belirti de olabilir. Bu
duruma, "Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinizle bir borç ilişkisi kurduğunuz zaman onu yazın" mealindeki
ayette (ei-Bakara 2/282) geçen "yazın"
emri örnek gösterilebilir. Çünkü daha
sonra gelen ayetteki, "Eğer birbirinize
güvenirseniz kendisine güvenilen taraf
emanetini tastamam yerine getirsin" ifadesi (ei-Bakara 2/283) bu emrin bağlayıcı
olmadığını gösteren bir karinedir.
açık

Malikller'den Şehabeddin el-Karafi.
vaciple mendup çatıştığı zaman vacibin
takdim edilmesi genel kural sayılmakla
beraber istisna olarak bazı konularda
mendubun vacipten daha faziletli olabileceğine işaret ederek mendupları iki kıs
ma ayırmıştır. Birinci kısmı vaciplerin taşıdığı maslahatlardan daha az masiahat
içeren menduplar oluşturur ki çoğunluğu
bu şekildedir. İkinci kısım ise vaciplerden
daha büyük masiahat içermesi sebebiyle
onlardan faziletli olan menduplardır. Mesela zor durumda bulunan borçluya mühlet vermek vacip, alacağından vazgeçerek
onun borcunu silmek ise menduptur ve
bu örnekte mendup fiili işlernek vacipten
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MENDUP
daha faziletlidir

(el-Fura~.

11 . 122- 13 1;

krş. Z erke şl, ı. 294-295) .

Şatıbi mendupların

vacipler için hazır
layıcı ve hatırlatıcı bir role sahip olduğu
na, öte yandan münferit olarak ele alın
dığında mendup bir fiilin bütünü itibariyle vacip hükmünü alabileceğine. zira
dini sembol (şeairü ' d - dln) niteliğindeki
mendup hükümlerin mükellef veya toplum tarafından tamamıyla terkedilmesinin dinin fert ve toplum hayatındaki konumunu olumsuz etkileyeceğine dikkat
çeker (el-Muvafa~c!H, ı . I 32- I 33, 15 I) .
Fakihler. mendup ve vacibin "m ükellefi Allah 'a yaklaştırmak" şeklinde özetlenebilecek ortak bir amacı bulunmakla
beraber bu iki tür fiil arasındaki kavramsal sınırların korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Aksi halde kişilerin dini yükümlülükleri hakkında
karmaşa yaşanabilir ve bu durum toplumdaki istikrar ve güveni sarsabilir. Çünkü inanç bakımından vaciple mendubu
birbirine eşit tutmanın , yani vacip olmayan bir şeyin vacip olduğuna inanmanın
batıl sayıldığı konusunda alimler arasın
da ittifak bulunmaktadır. Bu sebeple bir
şeyin gerçek anlamda mendup olarak
yerieşebilmesi için onun söz, fıil . inanç bakımından vaciple eş tutulmaması. eğer
söz veya fiil bakımından vaciple aynı muameleye tabi tutulmak istenirse herhangi
bir inanç ilkesini ihlal etmemesine dikkat
edilmesi ve özellikle toplumda davranış
ları örnek alınan kimselerin men d up olan
bedeni bir ibadeti yapmak istemeleri halinde bu ibadeti sürekli yapmamaları gerektiği ifade edilmiştir (a .g.e. , III , 321 32 2. 332-33 5) . Ancak Zerkeşi, bu görüşü
İmam Malik'e ve Şafiiler'den Ebu İshak
ei-Mervezl'ye nisbet ederek halkın vacipliğine inanacağı endişesiyle mendubun
terkedilemeyeceğini söyler, ayrıca bid'atçıların alameti haline gelen bir mendubun terkedilip edilmeyeceğ i konusundaki tartışmaya yer verir (e l-BaJ:ırü '1-muJ:ıU.
ı. 291 ). Diğer taraftan Şatıbi, emir ve yasaklara Allah'a yakınlaştıncı veya O'ndan
uzaklaştırıcı olmaları açısından bakan sutil erin talebin gereğini yerine getirme
bakımından vaciple mendup, rnekruhla
haram arasında pratikte bir ayırım yapmadıklarına, hatta bazılarının tasawuf
yolunda ilerleyen salike mendubu vacip,
rnekruhu da haram olarak tanıttığına
temas ettikten sonra onların bu tutumu
halktan gizli tutmaları halinde yukarıda
belirtilen sakıncaların söz konusu olmadığını , ancak bu noktaya gereken özenin
gösterilmemesinin yanlış anlarnalara ve
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olumsuz yorumlara kapı araladığını ifade eder ( e l-Muvafa~at, lll, 239-240, 33 5) .

MENDÜR
(.)3~ )
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fERHAT KoCA

Muhammed Mendur b. Abdilhamtd Musa
(1 907- ı 965)
Mısırlı

L

edebiyat eleştir meni ,
gazeteci.

Mısır deltasındaki

_j

Kefr Mendur kasa-

basında doğdu. İlk eğitimini Nakşibendi
tarikatına

mensup bir çiftçi olan babasın
dan aldı . İlk öğrenimini Minya ei-Kamh'ta, orta öğrenimini Tanta'da tamamladı.
1925'te Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne veTaha Hüseyin'in yönlendirmesiyle Edebiyat Fakültesi'nin Arap Dili ve
Sosyoloji bölümlerine kaydoldu. Edebiyat
hocaları Taha Hüseyin ile şarkiyatçı Carlo
A. Nailina ve Enno Littmann. onun edebiyat yanında özellikle Yunan ve Fransız
kültürüne yönelmesinde etkili olmuştur.
Mendur 1929'da Arap edebiyatı ve 1930'da hukuk alanında lisans diplaması aldı.
Aynı yıl devlet bursu kazanarak Sorbonne'a girdi ve dokuz yıl Fransa'da kaldı.
Burada ekonomi , hukuk, deneysel fonetik, Fransız ve Afrika edebiyatları gibi
alanlarda birkaç diplama sahibi oldu . ll.
Dünya Savaşı öncesi Fransa'daki çalkantılı durum sebebiyle doktorasını tamamlayamadan Mıs ı r ' a döndü ( 19 39). 19401941'de Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngilizce çeviri dersleri verdi.
Yunanca, Fransızca ve İngilizce'den Arapça'ya tercümeler yaptı. 1942 yılında Taha
Hüseyin'in rektörlüğünü yaptığı İskende
riye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne hoca olarak tayin edildi ve Ahmed Emin'in
yanında hazırladığı Teyyôrôtü'n-na]fdi'l'Arabi fi'l-]farni'r-rôbi' el-hicri adlı teziyle 1943'te doktor unvanını aldı: bu çalışma en-Na]fdü'l-menheci 'inde']-'Arab
adıyla basıldı (Kah i re I 944) .
Muhammed Mendur, doktorasını vermesine rağmen üniversitede terfi ettirilmeyince 1944'te görevinden istifa ederek Vefd Partisi yanlısı el-Mışri gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.
Ancak üç ay sonra bu görevden uzaklaş
tırıldı. Akşam Tiyatro Enstitüsü'nde ders
vermesinin yanı s ı ra 1945'te Vefd Partisi'nin yayım organı olan el- Vefdü'l-Mış
ri'nin yazı işleri müdürlüğüne getirildi.
Bu gazete, 1946'da komünizm suçlamasıyla kapatılıncaya kadar Vefd Partisi içinde ilerici hareketin merkezi haline geldi.
Mendur sosyalizm yanlısı makaleler yazması . Vefd Partisi içinde liberal ilerici kanadın liderliğini yapması, milli politikalar-

