
MENDUP 

daha faziletlidir (el-Fura~. 11 . 122- 13 1; 
krş. Zerkeşl, 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 itiba
riyle vacip hükmünü alabileceğine. zira 
dini sembol (şeairü ' d - dln) niteliğindeki 

mendup hükümlerin mükellef veya top
lum tarafından tamamıyla terkedilmesi
nin dinin fert ve toplum hayatındaki ko
numunu olumsuz etkileyeceğine dikkat 
çeker ( el-Muvafa~c!H, ı . I 32- I 33, 15 I) . 

Fakihler. mendup ve vacibin "m ükelle
fi Allah 'a yaklaştırmak" şeklinde özetle
nebilecek ortak bir amacı bulunmakla 
beraber bu iki tür fiil arasındaki kavram
sal sınırların korunmasına özen gösteril
mesi gerektiğini belirtmişlerdir. Aksi hal
de kişilerin dini yükümlülükleri hakkında 
karmaşa yaşanabilir ve bu durum top
lumdaki istikrar ve güveni sarsabilir. Çün
kü inanç bakımından vaciple mendubu 
birbirine eşit tutmanın , yani vacip olma
yan 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 ba
kımından vaciple eş tutulmaması. eğer 
söz veya fiil bakımından vaciple aynı mua
meleye 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 i badeti yapmak istemeleri ha
linde bu ibadeti sürekli yapmamaları ge
rektiği ifade edilmiştir (a.g.e. , III , 321 -
322. 332-335) . Ancak Zerkeşi, bu görüşü 
İmam Malik'e ve Şafiiler'den Ebu İshak 
ei-Mervezl'ye nisbet ederek halkın vacip
liğine inanacağı endişesiyle mendubun 
terkedilemeyeceğini söyler, ayrıca bid'at
çıların alameti haline gelen bir mendu
bun terkedilip edilmeyeceği konusunda
ki tartışmaya yer verir ( el-BaJ:ırü '1-muJ:ıU. 
ı. 291 ). Diğer taraftan Şatıbi, emir ve ya
saklara Allah'a yakınlaştıncı veya O'ndan 
uzaklaştırıcı olmaları açısından bakan su
til erin talebin gereğini yerine getirme 
bakımından vaciple mendup, rnekruhla 
haram arasında pratikte bir ayırım yap
madıklarına, 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 olma
dığını , ancak bu noktaya gereken özenin 
gösterilmemesinin yanlış anlarnalara ve 
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olumsuz yorumlara kapı araladığını ifa
de eder ( el-Muvafa~at, lll , 239-240, 33 5) . 
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l!'!J fERHAT KoCA 

MENDÜR 
(.)3~ ) 

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

L 

Mısırlı edebiyat eleştirmeni, 

gazeteci. 
_j 

Mısır deltasındaki 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 Fakül
tesi'ne veTaha Hüseyin'in yönlendirme
siyle Edebiyat Fakültesi'nin Arap Dili ve 
Sosyoloji bölümlerine kaydoldu. Edebiyat 
hocaları Taha Hüseyin ile şarkiyatçı Carlo 
A. Nailina ve Enno Littmann. onun ede
biyat 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 Sorbon
ne'a girdi ve dokuz yıl Fransa'da kaldı. 
Burada ekonomi, hukuk, deneysel fo
netik, Fransız ve Afrika edebiyatları gibi 
alanlarda birkaç diplama sahibi oldu. ll. 
Dünya Savaşı öncesi Fransa'daki çalkan
tılı durum sebebiyle doktorasını tamam
layamadan Mısır 'a döndü ( 1939). 1940-
1941'de Kahire Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'nde İngilizce çeviri dersleri verdi. 
Yunanca, Fransızca ve İngilizce'den Arap
ça'ya tercümeler yaptı. 1942 yılında Taha 
Hüseyin'in rektörlüğünü yaptığı İskende
riye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne ho
ca olarak tayin edildi ve Ahmed Emin'in 
yanında hazırladığı Teyyôrôtü'n-na]fdi'l
'Arabi fi'l-]farni'r-rôbi' el-hicri adlı te
ziyle 1943'te doktor unvanını aldı: bu ça
lışma en-Na]fdü'l-menheci 'inde']-'Arab 
adıyla basıldı (Kah i re I 944) . 

Muhammed Mendur, doktorasını ver
mesine rağmen üniversitede terfi ettiril
meyince 1944'te görevinden istifa ede
rek Vefd Partisi yanlısı el-Mışri gazete
sinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 
Ancak üç ay sonra bu görevden uzaklaş
tırıldı. Akşam Tiyatro Enstitüsü'nde ders 
vermesinin yanı sıra 1945'te Vefd Parti
si'nin yayım organı olan el-Vefdü'l-Mış
ri'nin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 
Bu gazete, 1946'da komünizm suçlama
sıyla kapatılıncaya kadar Vefd Partisi için
de ilerici hareketin merkezi haline geldi. 
Mendur sosyalizm yanlısı makaleler yaz
ması . Vefd Partisi içinde liberal ilerici ka
nadın liderliğini yapması, milli politikalar-



la çok yakından ilgilenmesi ve Sı d ki hü
kümetinin icraatını sert bir dille eleştir
ınesi yüzünden 1945-1946 yıllarında yir
m i defa hapse girdi. Sıdki kabinesin in 
düşmesinden sonra Vefd Partisi'nin yeni 
yayım organı olan Şavtü 'l-ümme gaze
tesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenen 
Mendur ayrıca avukatlık yaptı. 1950'de 
Vefd Partisi 'nden milletvekili seçildi ve 
çeşitli parlamento komisyonlarında gö
rev aldı . 1 952 devriminin ardından bütün 
partiler kapatılınca Şavtü '1-ümme de ya
yım hayatına son verdi. Mendur. kurulu
şundan itibaren ders verdiği Akşam Ti
yatro Enstitüsü'ndeki görevine devam et
ti ve 1959'da Dramatik Edebiyat Bölü
mü'nün başkanı oldu. 1962 yılında kendi
sine edebiyat alanında devlet teşvik ödü
lü verilen Mendur 20 Mayıs 1965'te Ka
hire'de öldü. 

Muhammed Mendur. Taha Hüseyin 
ekolünün en önemli eleştirmenlerinden 
olmakla birlikte hacasından farklı bir yö
ne kayarak edebi eleştiride sosyalist çev
renin sözcülerinden biri haline gelmiştir. 
Onun çok sayıdaki kitap ve makalesi ge
nelde edebi eleştiriyi konu edinir. Men
dur romantiklerin, sembolistlerin ve sa
natı sanat için kabul edenlerin kurallarını 
birleştiren eklektik bir edebiyat kuramı 
geliştirm iştir. Edebi eleştiri konusunda 
ortaya attığı görüşlerinde Sainte Beuve 
ve Jules Lemaitre'in yanı sıra daha çok, 
bazı eserlerini Arapça'ya çevirdiği Gusta
ve Lanson ve Georges Duhamel'den etki
lenmiştir. Genellikle Fransız kaynakların
dan alınma olan temel görüşleri tutarlı 
bir edebiyat ve eleştiri anlayışı oluştura
cak şekilde kendi içinde uyumludur. Men
dür, Fransa'dan dönüşünden kısa bir sü
re sonra Ahmed Emin tarafından yeni ku
rulmuş olan eş-Şe]fiife dergisinde yazı
larını yayımlamaya başlamış. ardından 

düzenli olarak bu yazılarını sürdürmüş

tür. Bu dönemdeki eleştiri yöntemini ken
disi "metinleri yorumlamaya ve izienim 
zevkine dayalı uygulamalı eleştiri" olarak 
tanımlar (Muhammed Mendur, s. 5) . Men
dur bu temayülünde Lanson'dan etkilen
miştir. Fransa'da öğrenim gören çağdaş 
Mısırlı edebiyat eleştirmenlerinin hayli 
etkisinde kaldığı , edebi eserin değerinin 
çağa, çevreye ve ırka göre değişebilece
ğini savunan Hippolitte Taine'in edebi 
eleştiri yöntemini sağlıklı bulmaz (a.g.e., 
s. 166) . Mendur, modern Arap edebiya
tında edebi eleştiriyi fısıltılı şiir. şiirsel 

panteizm, maksattı 1 hedefli edebiyat, 
objektif romantizm ve yöntemsel eleştiri 

gibi kavramlarla tanıştıran kimsedir. Şi-

irde serbest nazmın hararetli savunucu
larından biri olmuş. bu alanda Akkad ve 
serbest nazım karşıtlarıyla fikir çatışma
sına girmiştir. Siyasal ve sosyalist girişim
lerine rağmen hayatı boyunca ideolojik bir 
eleştirmen değil gerçek edebiyat eleştir
ıneni olarak kalmıştır. 

Eserleri. Otuzun üstünde kitap ve yüz
lerce makale yazan Mendur'un basılmış 
eserlerinden bazıları şunlardır : Fi'l-Mi
zani'l- cedi d (Kahire 1944; Ka h i re, t s.; 
19 19-1 942 yılları a ras ında eş-Şe~afe ve 
er-Risa le dergilerinde yazdığ ı yaz ıl a rda n 

meydana gelmi ştir); en-Na]fdü 'l -menhe
ci 'inde'l -'Arab (Ka hire 1944; Ortaçağ 

Arap edebiyatında edebi eleştiri üzerine 
Arapça kaleme alınan en önemli kaynaklar
dan biridir; Fi'L-Edeb ve'n-na~d, Kahire 
ı 949); ed-Dimu]fratıyyetü's-siyasiyye 

(Kahire 1952); M esra]J.iyyatü Şev]fi(Ka 

h i re ı 954 ); Mu]J.açlarat 'ani'l-M azini (Ka
hire 1954) ; Veliyyüddin Yeken (Kahire 
ı 956 ); eş-Şi'rü 'l-Mışri ba'de Şev ]si (Ka
hi re, ts. ); el-Edeb ve me~ahibüh (Kahi
re ı 957, 2 bs. ); Cevl etün fi'l- 'alemi 'l-iş

tiraki (Kah i re ı 957) ; Ka çi aya ce di de ii 
edebine'J-]J.adiş(Beyrut ı 958); Fennü 'ş

şi'r (Kahire, ts.); eş-Şe]fiife tü ve echi
zetüha (Kah i re ı 95 8); M esra]J.u Tevfi]f 
el-f:iakim (Kahire ı 96 1); en -Na]fd ve'n
nü]f]fiidü'l-mu'aşın1n (Kahi re 1964). 

Mendur'un Duhamel, Lanson, Meillet ve 
Flaubert gibi edip ve düşünürlere ait 
Fransızca'dan yaptığı çeviriler i de vardır 
(bunlar için bk. Muhammed Berade, s. 
279-280) . Muhammed Serade'nin Men
dur hakkında yaptığı doktora çalışması 
(Muf:ıammed Mendür ve tan:çirü 'n-na ~

di 'L-'Arabi, ı 973, Paris Üniversites i) yayım
lanmıştır (bk. bi bl) . 
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MENEMENLizA.oE 

MEHMED TAHiR 

(bk. MEHMED TAHiR, Menemenlizade). 

L ~ 

L 

MENFAAT 

MENFAAT 
( aı..;;..ı f) 

Bir aynın kullanılmasıyla 

meydana gelen fayda, 
iyi olana ulaştıran şey, 

zararın karşıt ı anlamında 
İslam hukuk terimi. 

_j 

Sözlükte "fayda" anlamındaki nef kö
künden türeyen bir isim olan menfaat 
(çoğulumenafi') "fayda. hayır, insanı iyi 
olana ulaştıran şey" manasma gelir. Keli
me dinlliteratürde bu sözlük anlamı dü
zeyinde masiahat ile eş anlamlı olarak 
yaygın bir kullanım kazandığı gibi ayrıca 
bir hukuk terimini de ifade etmektedir. 
Menfaatin Kur'an'da, hadislerde ve genel 
diniliteratürdeki kullanımı sözlük manası 
çerçevesindedir. Kelimenin temel anlamı 
olan fayda. en soyut şekliyle "bir hazzın 
elde edilmesi veya bir zarar ve elemin 
uzaklaştırılması" anlamlarını içerir ( Fah
reddin er-Razi . YI. ı 46; izzeddin ibn Ab
düsse lam, ı. ı 2; M. Said Ramaza n el
BGtl. s. 26 ). Maslahatın karşıtı mefsedet, 

menfaatin karşıtı da mazarrat olup bu 
iki kelime birbirinin yerine kullanılır (bk. 
MEFSEDET ). Bu kelimeler arasındaki an
lam düzeyinde dikkate alınabilecek tek 
fark, objektif ve teorik fayda ve zararları 
belirtme noktasında masiahat ve mef
sedetin. sübjektif ve pratik fayda ve za
rarları belirtme hususunda da menfaat 
ve mazarratın daha öncelikli olarak kul
lanılmasıdır. "Def -i mefsedet eelb-i me
nafi'den evladır" genel fıkıh prensibinde 
(Mecelle, md. 30) menfaat kelimesi en 
genel anlamda faydayı ifade etmektedir. 
Bu kural klasik kaynaklarda. "Def'-i mef
sedet eelb-i mesalihten evladır" formun
da geçerken M ecelle'de masiahat keli
mesinin yerine menfaat kelimesi tercih 
edilmiştir. 

İ slam hukukunda hakların özü genel 
kabul gören bir teoriye göre masiahat ve 
menfaattir. İslam hukukçuları , masiahat 
ve menfaati hukukun temeline yerleşti

rip bütün şer'l hükümterin kulların mas
lahat ve menfaatini gerçekleştirme ama
cına yönelik olduğunu savunurlar. İslam 
hukukunun özü ve gayeleri gibi tartışma 
konuları , ı:nenfaat kelimesinden çok artık 
teknik terim haline gelen masiahat kav
ramı altında ele alınan geniş bir muhteva
ya sahip olmuştur (b k. MASlAHAT) . Mas
lahatın bu alanlarda kazandığı teknik 
anlamı ortaya koymak üzere yapılan ta
nımlarda dahi sürekli biçimde menfaat 
kelimesinden yararlanılmakla birlikte 
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