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MENZILE BEYNE'l-MENZİLETEYN
( ~_r.oJ f .:r-1 ;u_r.oJ f )
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Mu' tezile' nin
inanç esasından biri.
_ı

Sözlükte "iki konum (mekan. derece) araüçüncü bir konum" anlamına gelen
el-menzile beyne'l-menzileteyn tabiri,
Mu'tezile anlayışında imanla küfür arasında yer alan fısk konumunu ifade eder.
Mu'tezile'ye göre büyük günah işleyen kişi. imandan çıkmakla birlikte inanç esaslarını inkar etmediğinden küfre girmeyip
fısk statüsünde bulunur. Bu kişi, işlediği
büyük günahtan tövbe etmeden öldüğü
takdirde küfür konumuna geçip ebediyen cehennemde kalır, ancak azabı kafirlerinkinden hafif olur. Mu'tezile kelamcılarının bu görüşü. mürtekib-i keblreyi
kEıfir sayan Hariciler'le onu mürnin kabul
eden Mürcie arasında farklı bir anlayışı
temsil eder.
sında

Ebü'l-Kasım el-Belhl el-Ka'bl, kendilerine Mu'tezile adının verilişini el-menzile
beyne'l-menzileteyn esasıyla irtibatlandı
rır ve büyük günah işleyen kimsenin Haricller'ce fasık- kEıfir, Mürcie tarafından
fasık-mümin sayılması karşısında her ikisinden de ayrıldıklarını, ihtilaf edilen nitelemeleri terkederek ittifak edilen fasık
teriminde karar kıldıklarını ve bundan dolayı Mu'tezile diye anıldıklarını kaydeder
(l.ikrü '1-Mu'tezile, s. 115ı . Kadi Abdülcebbar da Mu'tezile'nin övgü ve ikram olsun
diye değil katirierden ayırmak amacıyla
fasıkiara dünyada müslüman muamelesi
yaptığını. tövbe ettikleri takdirde ahirette mürnin muamelesi göreceklerini söyler
(Şerf:ıu 'L-Uşüli 'l-l]amse, s. 137 -138). Yine
Kadi Abdülcebbar, peygamberlerin teori

ve pratikle ilgili olmak üzere getirdikleri
hükümlerin her ikisinde de usul ve fürüa
ilişkin kuralların bulunduğunu belirtir ve
usule dair hükümlerin "el-esma ve'l-ahkam" çerçevesine girdiğini kaydeder. Mükellefler bu esaslar çerçevesinde kEıfir. fasık ve mürnin gruplarına ayırılır. Mürnin
övülmeye layık görülürken fasık dini bakımdan yerilmeyi hak eder. dolayısıyla
ikisi aynı kavramla ifade edilemez (elMul]taşar, s. 243-247ı. Ahirette kafirlerle
fasıklar arasındaki ceza derecelendirmesi
peygamberlerle diğer mürninler arasın
daki mükEıfat farkına benzer. Müminlerin mükEıfatı peygamberlere nisbetle
daha küçük olduğu gibi fasıkiarın cezası
da kafirlere nisbetle daha hafif olacaktır
(Şerf:ıu'I-Uşüli'l-l]amse, s_ 139 , 701) .
Kelam tarihinde el-menzile beyne'lmenzileteyn görüşünü ilk defa ortaya
atan kişinin Vasıl b. Ata olduğu kabul
edilir. Vasıl b. Ata , büyük günah işleye
nin münafık olduğunu söyleyen Hasan-ı
Basri'ye karşı çıkmış ve onun meclisini
terketmiştir. Bu telakkı Vasırın dini düşüncesinde merkezi bir konuma sahiptir. Bu yaklaşımı ile mezhepler arasında
ortak bir noktayı yakalamayı hedefleyen
Vasıl b. Ata. söz konusu görüşünü siyasi
alana da uygulayarak Ali b. Ebü Tali b ile
Muaviye b. Ebü Süfyan arasında çıkan savaşta taraflardan birinin hatalı olduğunu.
fakat bunun bilinemeyeceğini. hakların
da hüküm vermeden konuyu Allah'a havale etmenin gerektiğini söylemiş , bu suretle hem Ali'yi hem muhaliflerini tekfir
eden Hariciler'den ayrılmış. her iki grubu da mürnin sayan Mürcie ile Ali karşıt
larının fasık olduklarını iddia eden Şla
arasında orta bir yol tutmuştur. Mu'tezile
alimleri genelde onun bu görüşünü benimsemiş, ancak Amr b. Ubeyd kendisine
muhalefet etmiştir (Ali Sami en-Neşşar,
I, 388- 39 I; ayrıca bk. ibnü 'l -M urtaza, eiM ünye ue 'l-emel, s. 38-4I )_V asıl b. Ata'nın öğrencisi olan Zeyd b. Ali de görüşle
rinin çoğunu kendisinden almış olması
na rağmen ei-menziie konusunda hocasından ayrılmıştır ( Kadi Abdülcebbar, Taba~atü '1-Mu'tezile, s. 239; ibnü'l-Murtaza,
Taba~atü'L-Mu'tezile, s. 33ı.

Mu'tezile alimleri, el-menzile beyne'lmenzileteyn esasını dini bir mesel e kabul
ettikleri için onu daha çok nakli yönden
temellendirmeye çalışmışlardır. Mesela
Cahiz konuyu orta yolu emreden ayetlerle
ve aynı mealdeki hadislerle temellendirir
(el-Beyan ue ' t-tebyln, I, I73ı . Kadi Abdülcebbar. Allah'a ve Resulü'ne isyan eden ve

Allah ' ın koyduğu sınırları aşanların

ebediyen cehennemde kalacağını (en-N isa
4/14), bir mümini kasten öldürenin cezasının da aynı olduğunu (en-N isa 4/93). ilahi
lanetin yalancılar üzerine olduğunu (enNur 24/6-7ı bildiren ayetlerin yanı sıra Hz_
Ali'nin kendisine isyan eden Hariciler ile
Muaviye taraftarlarını kEıfir değil "bagi"
sayan tutumuna. ayrıca sahabe ve tabilnin bu yöndeki görüş ve uygulamalarına
dayandım (Şerf:ı_u '1-Uşüli'l-l]amse, s. I40,
712-7I4 ı. İbnü'r-Ravendl, icma iddiaları
nın aksini savunarak Vasıl b. Ata ve onu
takip edenlerin el-menzile görüşü ile bu
konudaki icmaın d ışına çıktıklarını söyler
ve onları eleştirir (Hayyat, s. 237ı. Kadi
Abdülcebbar da bazı sevaplarla bazı günahlara benzerlerinden daha çok mükafat veya ceza takdir edilmesi gibi el-menzile ilkesine ilişkin hususları akılla kavramanın mümkün olmadığını belirtir ve
şöyle bir örnek verir : Eğer bize kalsaydı
fakire 1 dirhem vermenin sevabının kelime-i şehadetten , içki içme cezasının da
onu helal görmekten daha fazla olması
gerektiğine hükmederdik (Şerf:ıu '1-Uşü
lü'l-l]amse, s. I38;

ei-Mul]taşar,

s . 243ı.

Ka'bl, mürnin ve kEıfir kavramlarının
mutlak ve mukayyet gibi ayırırnlara tabi
tutularak farklı sonuçlar çıkarılabileceğini
söyler. Bu anlayışa bağlı olarak fasık kelimesine mukayyet mürnin anlamını yükler ve bunun cennetin Allah 'a ve Resulü'ne inananlar için hazırlandığını bildiren
ayetin (el-Hadld 57/2 I ı kapsamına girdiğini belirtir. Buna karşı Kadi Abdülcebbar mürnin teriminin dinde tek anlamı
nın bulunduğunu ifade eder ve Ka'bl'nin
görüşünü dayanaksız bulur (Şerf:ı_u '1-Uşü
Li'L-I]amse, s. 702ı.
el- Menzile beyne'l-menzileteyn ilkesi
Mu'tezile'nin ortaya çıkışında ve sisteminin belirlenmesinde etkili olmuş , hatta
m ezhebin "el-Menaziliyye" diye adiandı
rılmasına sebep teşkil etmiştir. Mu'tezile
kelamcıları bu ilkeyi benimsemekle aşırı
lıklardan uzak kalmayı ve orta bir yol tutmayı hedeflem işlerdiL Mezhebin kurucusu Vasıl b. Ata'ya Kitô.bü'l-Menzile
beyne'l-menzileteyn adında bir risale
nisbet edildiği gibi Zeyd! imamı Hadiİlelhak da el-Menzile beyne'l-menzileteyn adıyla bir kitap telif etmiştir (ayrıca
bk. KEBİRE )
BİBLİYOGRAFYA :

Cahiz, el-Beyan ve 't-teby1n,l, 173; Hayyat. elİntişa r, s. 237; Ka'bi, Zikrü 'l-Mu'tezile (nşr. Fuad Seyyid, Fa.Zlü'l-i'tizal ve Tabai):atü'l-Mu'tezile içinde). Tunus 1393/]974, s . 115; Kadi Abdülcebbar. Tabai):atü'l-Mu'tezile (a.e. içinde).
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MERAGA

Rewadiler'in, 446'da ( 1054-55) Selçukluhakimiyetine girdi. Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, Ahmedililer'in kurucusu Ahmedil b. İbrahim er-Rewadi'yi
Meraga valiliğine tayin etti. Abbasi Halifesi Müsterşid -Billah , Irak Selçuklu Hükümdarı Sultan Mes'Gd b. Muhammed
Tapar'a yenilerek esir düştüğünde Azerbaycan'a getirildi, ancak Meraga şehri
dışında kurulan ordugahta bir fedai grubu tarafından öldürüldü (ı 7 Zilkade 5291
29 Ağustos I ı 35). Halifenin cenazesi Meraga'da Atabeg Medresesi'ne defnedildi.
Meraga. Ahmedililer'den Nusretüddin
Arslanapa zamanında Sultan Mesud tarafından kuşatılarak ele geçirildi ve surları yıktınldı (541/1 ı 46-4 7) . 602'de ( 12051206) İldenizliler'den Atabeg Ebu Bekir,
Meraga üzerine yürüyünce Ahmedilller'den Alaeddin Körpearslan kaleyi ona bı
rakmak zorunda kaldı. Alaeddin Körpearslan'ın 604'te (1207- 1208) ölümü üzerine Atabeg Ebu Bekir605'te ( 1208-1 209)
Meraga'nın geri kalan topraklarını da
zaptetti. Şehir 618'de ( 1221) Moğollar

(~f_rı)

tarafından yakılıp yıkılarak halkı kılıçtan

388-391.

li] İLYAS ÇELEBİ
MERMIK
(.jSf_,.Jf)

Bir akarın, geniş anlamıyla
kendi bünyesi içindeki ve dışındaki,
yaygın anlamıyla başka bir akar
üzerindeki irtifak içerikli hak
ve yetkilerini ifade eden bir terim
(bk. İRTİFAK).
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Günümüzde
İran sınırları içinde bulunan

L önemli

Ortaçağ şehirlerinden

biri.

_j

İran'ın kuzeybatısındaki Urmiye gölünün yakınında ve Sehend dağının güney
eteklerinden geçen Safi akarsuyunun kenarında kurulmuştur. Yaküt ei-Hamevi'nin eski adını EfrazerGd (askerlerin toplandığı yer) olarak verdiği Meraga (Mu<cemü'l-büldan, IV, 476). IV. (X.) yüzyılda
kaleme alınan coğrafya kitaplarında çevresinde her türlü ziraatın yapıldığı, bağ
lık bostanlık, zengin, büyük ve güzel bir
şehir olarak tanıtılır.
İslam öncesi dönemde Azerbaycan'ın
askeri ve idari merkezi olan Meraga bu
özelliğini İslami dönemde de sürdürmüş
ve önceleri Azerbaycan ve İrminiye'de
bulunan Arap ordularına askeri ve idari
merkezlik yapmıştır. Abbasi Halifesi Harunürreşid zamanında (786-809) Azerbaycan-irminiye Valisi Huzeyme b. Hazım buranın etrafını surlarla çevirtti; bu
durum, Babek isyanında bölgedeki halkın
sığınıp yerleşmesi sebebiyle şehrin büyümesineyol açtı. Bununla birlikte askeri ve
idari merkezin IV. (X.) yüzyılın başlarında
Erdebil'e nakli şehrin önemini azaltmış ve
sonraki dönemlerde büyüklük itibariyle
Erdebil'den sonra zikredilmesine sebep

lar'ın

geçirildi. Moğollar karşısında uzun bir
mücadeleye giren Celaleddin Harizmşah
622 (1225) yılında Azerbaycan'a yöneldiğinde şehir halkı onu davet etti. Celaleddin bu davete uyarak Meraga'ya geldi ve
Azerbaycan'ı kontrolü altına alırken burayı askeri ve idari merkez olarak kullandı. Şehir 628'de ( 1231) Moğollar tarafın
dan ikinci defa ele geçirildi ve halkı yine
katliama uğratıldı.
Meraga bölgesinin vergisini Büyük MoHam Mengüzamanında ( 1251- I 260).
Tebriz ve Hemedan'a kadar olan yerlerin
vergileriyle birlikte Batu Han'ın adamları
toplamaktaydı. HülagG'nun iran'a geleğol

Arkeelejik
kazılarla

olmuştur.

ortaya çıkartıla n

Abbasiler'den sonra Meraga sırasıyla
Sacoğulları, Büveyhiler, Deylemiler ve

Rasathanesi'nin
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Meraga
ka lıntıları

rek İlhanlı Devleti'ni kurmasının ardın
dan Meraga bu devletin başşehri oldu ve
bu tarihten itibaren nüfusunun artması
nın yanı sıra ilmi ve kültürel rnekanlara
da kavuşarak büyük bir gelişme gösterdi.
HülagG'nun emriyle, aynı zamanda Meraga matematik-astronomi okulunun da
kurucularından olan Nasirüddin-i TGsi
tarafından tesis edilen rasathane ve
400.000 ciltlik bir kütüphane bunların
en meşhur örneğidir. Rasathanenin yanı
sıra Moğollar'dan önce inşa edilen Atabek ve Kadi medreselerine ilaveten İl
hanlı Veziri Reşidüddin Fazlullah yeni bir
medrese yaptırdı. Eserini 7 40 ( 1340)
yılında kaleme alan Hamdullah ei-Müstevfı'ye göre ilhanlı lar'ın son dönemlerinde şehrin ödediği gümrük vergisi (tamga)
70.000. haraç ise 185.500 dinardı (Nüzhetü'l-kulab, s. 87). kayıtlardan anlaşıl
dığına göre Meraga, Azerbaycan'da Tebriz'den sonra en çok vergi ödeyen ikinci
şehir durumundaydı.

İlhanlılar'ın yıkılmasının ardından Meraga sı rasıyla Celayirliler. 1imurlular. Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler
tarafından hakimiyet altına alındı. Osmanlı- Safevi savaşlarında 941 (1534) ve
993 (1585) yıllarında iki defa Osmanlı
lar'ın eline geçen şehir bir süre de bu devlete bağlı kaldı. lll. Murad dönemine ait
mücmel tapu tahrir defterinde sancak
(liva) olarak geçtiği ve toplam492.400 akçe tutan vergi gelirinden 132.200 akçenin hass-ı hümayun kaydını taşıdığı görülmektedir (BA, Tapu Tahrir Defteri, nr.
645, s. 33. 99). ı. Abbas zamanında ( 15871629) tekrar Safeviler'e bağlanan Meraga, 1136 (1723) yılında bölgenin hakimi
Feridun Han'ın padişaha tabi olmasıyla
bir defa daha Osmanlı hakimiyetine gir-

