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Şemseddin

Muhammed b. Hüseyin en-

Nuşabad"i, Zübdetü'l-eikfır

ii

şer]J.i'l

Menar (Süleymaniye Ktp., Damad İbra
him Paşa, nr. 465; Adana il Halk Ktp., Tü·yatok, nr. 1161) . 22. BahrüluiGm ei-Leknevl, Tenvirü 'l-M enar (Leknev 1295).
Kaynaklarda ayrıca İbnü' r-Rabve, Bedreddin el-Ayni, Ömer b. İshak ei-Gaznevl,
Hattab b. Ebü'I - Kasım Karahisarl. Mevla
Abdurrahman b. Saçlı Emir. Bosna Kadısı
Abdülhallm b. Lutfullah er-Rumi, Ziyaeddin Abdürrahlm b. lsa ei-Bağdadl, Muhammed b. Mahmud ei-Hüseynl gibi alimlerin de Menar'ı şerhettikleri belirtilmektedir.
Muhtasarları . 1. N asırüddin İbnü'r

Rabve, Kudsü'l-esrar ii'J;tişari'l-Menar
(Süleymaniye Ktp.,Şehid Ali Paşa, nr. 664 ;
Laleli, nr. 3658). İ bnü'r-Rabve bu muhtasarını Mekketü'l-muj;tar ii şer]J.i Kudsi'I-esrar adıyla şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., Ulleli. nr. 764). 2. Ebü'l-İz Tahir b. Hasan el-Halebl, MuJ;taşarü'l-Me 
nar (Süleymaniye Ktp ., Çelebi Abdu llah
Efendi, nr. 403; Hamidiye, nr. 617; Hasan
Hüsnü Paşa, nr. 525) . İbn Hablb el-Halebl
diye de meşhur olan müellifin bu muhtasarını Kasım b. K utluboğa Şer]J.u MuJ;taşari'l-Menar(/julaşatü '1-efkar; nşr. Züheyr b. Nasırüddin, Dımaşk 141311993) ve
Şemseddin Sivas! Zübdetü'l-esrar ii şer
]J.i Mu{ıtaşari'l-Menar (Süleymaniye
Ktp .. Carullah Efendi. nr. 2057; Erzincan,
nr. 26/2; Fatih, nr. 1426. 5374/3; Hamidiye, nr. 1222/2; ayrıca bk. Aksoy, s. 43-44)
adıyla şerhetmişti r. 3. Nizameddin el-Bircendl. Şer]J.u MuJ;taşari'z-Zübde ii
uşıJ.li'l-fı]fh (Süleymaniye Ktp. , Hasan
Hüsnü Paşa, nr. 491; Yusuf Ağa, nr. 186;
N uruosmaniye Ktp., nr. 1335; Milll Ktp.,
nr. 1820). 4. Ali b. Muhammed, Esasü'luşıJ.l (Süleymaniye Ktp., Giresun. nr. 106,
3579; La la İsmail, nr. 706; Şe h id Ali Paşa,
nr. 986). Müellif daha sonr a bu muhtasarını Şer]J.u Esasi'l-uşıJ.l adıyla şerhetmiş

tir (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 733). s.
Hızır b. Muhammed Amasl. GuşıJ.nü'l
uşıJ.l (Amasya Beyazıt il Halk Ktp., Tüyatok, nr. 409, 41 O, 1860). Müellif tarafından
Şer]J.u GuşıJ.ni'l-uşıJ.l ismiyle şerhedil
miştir (Süleymaniye Ktp. , Yazma Bağış
lar, nr. 918). Bu şerh ayrıca Tehyicü GuşıJ.ni'l - uşıJ. l adıyl a da anılmaktadır (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 698, Yozgat, nr.
757; Amasya Beyazıt il Halk Ktp., Tüyatok,
nr. 409/1 ). 6. Hasan Kafi Akhisar!, Sem tü'l-vüşıJ.l ila <ilmi'l-uşıJ.l (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 1851/1; iü Ktp., AY,
nr. 5317). Müellif bu eserini Şer]J.u Semti'l-vüşıJ.l ila 'ilmi'l-uşıJ.l adıyla şerhet-

miştir

(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
466, 3610; Şehid Ali Paşa, nr. 640; Yazma
Bağışlar, nr. 1575) 7. Eb ü'I-Fazl İbnü'ş
Şihn e. Tenvirü'l-Menar. Müellif tarafın
dan Nihayetü'n-nihaye adlı el-Hidaye
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Hac ve umre sırasında
yerine getirilen
belirli davranışlar anlamında
fıkıh terimi

şerhinin baş tarafına konmuştur (DİA,

XXI. 221) .

(bk. HAC; UMRE).

Manzum Hale Getirilmiş Şekilleri. 1.
Muhammed b. Hasan el-Kevakibl, Man?ılmetü'l-kevakib (Kahire 1317). Müellif bu eserini daha sonra İrşadü'Hfılib
ila Man?ılmeti'l-kevakib adıyla şerhet
miştir (Bulak 1322-1324; el-Feua'idü 's-semiyye ile birlikte, 1-11, Bulak 1327). 2. Taha b. Ahmed ei-Kuranl. Şer]). u MuJ;taşa
ri'l-Menar ii uşuli'l-iı]fh (İstanbul 1316;
nşr. Şa'ban Muhammed İsmail. Kahire
1408/1988). Müellif önce el-Menar'ı 177
beyitte manzum hale getirmiş . ardından
veciz bir şekilde şerhetmiştir. 3. İbnü'I 
Faslh, Na?mü Menari'l-envar (Süleymaniye Ktp ., Çorlulu Ali Paşa, nr. 163) . 4.
Abdüllatlf b. Bahaeddin ei-Bahal eş-Şa
m!, Kurretü 'ayni't-talib(İÜ Ktp., AY, nr.
ı 045) . Eser Şer]). u Na?mi'l-Menar adıy
la da anılmakta olup müellif Menar'ı nazma çektikten sonra şerhetmiştir.
Türkçe Tercümeleri. 1. Mehmed Emin
Konevl, Muhtasar Menar Tercümesi
(İstanbul 1298, 1300). 2.1sa b. Mahmud,
el-Menar'ın bir kısmını Usul-i Fıkıhtan
Rükn-i Sani adıyla şerhetmiştir (i ü Ktp.,
TY, nr. 21 76) 3. Hekimbaşızade Mehmed
Sadık, Tercüme-i Menar (Süleymaniye
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 807; Fatih,
nr. 1425; İbrahim Efendi, nr. 880). 4. Ömer
ei-Halvetl Manisavl, Menar'ın Manzum
Tercümesi (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 784).
BİBLİYOGRAFYA :

Pezdev1. Kenzü '1-vüşül (Abdülazlz el-Buhar!,
içinde, nşr. Muhamm ed el-Mu'tasım-Bi ll ahe i-Bağdadl). Beyrut 1417/1997, 1-IV,
tür.yer.; Ebü'I-Berekat en-Nesefı. Şerf:ıu Hafı
?ıddfn en-f'lesefi li-Kitabi'l-Müntel]ab fi uşü
li'l-me?heb(nşr. Salim Öğüt). ]baskı yeri ve tarihi yok]. neşredenin girişi, s. 40-41; Keşfü '?·?U·
n ün, II, 1824-1827; Brockelmann. GAL, II, 250251 ; Suppl., II, 263-264, 773; izaf:ıu '1-meknün,
II, 554; Abdülvehhab HaliM. islam Hukuk Fel·
sefesi : ilmü usuli'l·fıkh (tre. Hüseyin Atay). An ·
kara 1973, terc.üme edenin girişi, s. 121-129;
Hasan Aksoy. Şemseddin Sivfı.sf, Hayatı, Eserleri ve Mevlidi: Tenkit/i f'leşir (doktora tezi,
1984), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 43-44;
Ahmet Özel. Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara
1990, s. 72, 134, 135, 148.IA1
Keş{ü'l-esrar

iH!l

FERHAT KoCA

MENASIB-ı SİTTE
L

MENASİK

(bk. MANSIB).
_j

L

_j

...,

ı

MENAT
( .!:>L:..o.lf)

L

Hükmün
kendisine bağlandığı vasıf,
illet anlamında usul-i fıkıh terimi.

_j

Sözlükte "iki şey arasında ilgi ve bağ
kurmak, bağlamak" an l amındaki niyata
yahut inata masdanndan bir m ekan ismi olan menat "ilgi ve bağ kurulan, dayanılacak yer" demektir. Mesela, "Akıl mükellefıyetin menatıdır" ifadesinde kelime
bu anlamdadır. Fıkıh usulü terimi olarak
menat mutlak kullanıldığında "illet" manasına gelir ve "hükmün menatı " denildiğinde hükmün kendisine nisbet edildiği ,
dayandırıldığı, hükme alarnet olarak konulan şey, kısaca hükmün illeti kastedilir.
İllete menat denmesi lugavl mecazdır:
çünkü hüküm iliete bağlanınca bir baş
kasına bağlanmış somut şey gibi düşü
nülmüş. soyut olanın (ma'kül) somut olana (mahsus) benzetilmesi yoluyla bir mecaz yapılmıştır. İl! et ise usulcüler tarafın
dan farklı biçimlerde tanımianınakla beraber bunların "hükmü gösteren veya
gerekli kılan yahut hükmün kendisine
bağlandığı durum. vasıf, mana. gerekçe"
şeklinde özetlenınesi mümkündür (Cessas, IV, 9; Gazzall, el-Müstaş{a, II, 230) . "Bir
şeyin diğer bir şeye illet olmasının menatı" ifadesinde geçtiği üzere (İbn Emlru
Hac. III. 238) menat "illetin dayanağ ı" anlamında da kullanılmaktadır.
Fıkıh

usulünde hükümlerin amaçlarını
ve bun l a rın gerekçelerini belirlemeyi hedefleyen ta'lll işlemi ve bunun sonucunda tesbit edilen illet, gerek
nasların yorumlanması gerekse yorum
sınırlarını aşan diğer ictihad metotların
da önemli bir yere sahip olmakla beraber
bu meseleyle ilgili tartışmalara daha çok
kıyas bahislerinde yer ve r ilmiştir. Usulcüler, nas ve icma ile gösterilmiş yahut
ictihad yoluyla belirlenmiş ilietin belli bir
olaya uygulanması, hükmün ilgili nasta
yer alan diğer vasıflarından ayıklanması
ve ilietin ictihad yoluyla belirlenmesi manal arın a gelmek üzere tahkiku'l-menat,
tenklhu'l-menat ve tahrlcü'l-menat adı
kavramayı
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verilen üç türlü illet ictihadından söz
ederler (Gazzall. el-Müstaş{a, 11. 230) .

rılığı bulunmamaktadır

1. Tahkiku'l-menat. illet nas, icma veya
istinbat yoluyla bilindikten sonra bunun
her bir olayda var olup olmadığını araş
tırmak demektir_ Gerek ibadetlerde gerekse hukuk alanına giren meselelerde
naslarda verilen ölçüler veya ictihad yoluyla belirlenen illetler özel olaylara uygulanırken bu yönteme başvurulur_ Mesela yakınların nafakalarını karşılamada
yeterlilik, namazın geçerli sayılmasında
kıbleye yönelme, şahitliğin kabul edilmesinde adalet ve şarabın haram kılınma
sında sarhoşluk verme özelliği anılan konularda hükme dayanak teşkil eden birer menattır_ Bu konularda menat nas,
icma veya istinbat yoluyla belirlenmiş olmakla beraber nafakaya hükmederken
her şahıs için yeterliliği belirlemek. tereddütlü durumlarda belli bir cihetin kıble
yönü olduğunu tayin etmek, bir kimsenin
şahitliğinin kabul edilebilmesi için onun
adalet vasfını taşıdığını tesbit etmek. şa
rap dışındaki içkilerde sarhoş edicilik özelliğinin bulunup bulunmadığını araştırmak
birer tahkiku'l-menat ictihadıdır (a.g.e.,
Il, 230; Seyfeddin ei-Amidl, III, 279; Şatıbl,
IV, 90-9I ).

usulcülerden farklı olarak Şatıb1
özel ve genel olmak
üzere iki kısma ayrılabileceğini söylemiş.
özel olanı yukarıda açıklandığı tarzda illetin her bir muayyen hadisede araştırıl
ması, genel olanı ise belli konu başlıkla
rıyla (türleri) ilgili olarak men at belirleme şeklinde tanımlamış. ancak türlerle
ilgili ictihadın muayyen şahıs ve olaylar
hakkındaki ictihada duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını vurgulamıştır.
Genel olanı izah ederken de hac görevini
yerine getiren ihramlı kişinin yasağa rağ 
men avlanm.ası halinde avladığı hayvana
bedel bir kurban kesmesini emreden ayet
gereğince (ei-Maide 5/95) öldürülen hayvan türüne bedel olan hayvan türünün,
mesela yırtıcı hayvana bedel koç. ceylana
bedel keçi türünün belirlenınesini örnek
göstermiştir (el-Muvafa~at, IV. 93-94,9699) .

Tahkiku'l-menat uygulamaya yönelik
bir ictihad olduğundan değişik alanlarda
karşılaşılan fıkhl sonuç bağlanabilecek
olayların her birine ait hükmün belirlenmesinde başvurulması kaçınılmaz bir
yöntemdir. Zira hükmün kapsamına girdiği kabul edilen her olay kendine özgü
yeni bir hadise olup daha önce benzeri
vukua gelmemiştir; öncekilere ne kadar
benzerse benzesin bu olayı değerlendi
recek fakihin veya mükellefin başına gelmiş değildir. Dolayısıyla bu olayın da gerçekten o hükmün kapsamında olup olmadığını araştırmak, yani o konuda yeniden
ictihad etmek gerekir_ Bu bakımdan tahkiku'l-menat fıkhl bir meselenin hükmünü araştırmak isteyen ilim adamı, hakim
veya müftünün. hatta her mükellefin
başvurması gerekli bir yöntem olarak görülmüş, bu ictihad usulünün sona ereceğini düşünmenin mükelleflerin fiilierine
ilişkin dini hükümleri n zihin dışındaki varlığını kabul etmemekle aynı anlama geleceği vurgulanarak tahkiku'l-menatın sürekliliği ifade edilmiştir (Şatıbl, IV, 91-93).
Tahkiku'l-menat ictihadı bütün dinlerin
ve hukuk sistemlerinin vazgeçilmez gereklerinden olup kıyasa karşı çıkanların
bile onayladıkları bir yöntemdir ve cevazı
konusunda usulcüler arasında görüş ay-

120

t~{a, ıı.

(Gazzall, el-Müs-

23 ı ı.

Diğer

tahkiku'J-menatın

z. Thnkihu'J-menat. Açıkça belirtilmese de nassın illet olduğuna delalet ettiği
bir vasfı. birlikte zikredilen ve hükmün illeti sayılamayacak diğer vasıflardan ayık
lamak için yapılan araştırma demektir_
Mesela bir bedevinin derin pişmanlık duygusu içinde gelerek ramazan gününde
oruçlu iken karısıyla cins! münasebete
girdiğini söylemesi üzerine Hz. Peygamber'in onun ödemesi gereken kefareti
açıklayan hadisi (Buhar!, " Şavm" , 30;
"Edeb" , 68; Müslim. "Şıyam ", 81) incelenmiş. adı geçen kimsenin bedev1, Arap
veya muayyen bir şahıs olmasının, olayın
münhasıran o zamanda meydana gelmesinin. ilişkide bulunduğu kadının
kendi karısı veya belli biri olmasının
hadiste belirtilen kefaret hükmüne etkisinin bulunmadığı anlaşılmış ve bu hükmün illetinin mükellef bir kişinin ramazan ayında oruçlu olduğunu bilerek cins!
münasebette bulunması olduğu sonucuna varılmıştır. işte hadiste geçen ve
hükmün illeti sayılamayacak olan bu vasıfların ayıklanmasına fıkıh usulünde tenkihu'l-menat adı verilir. Usul açısından
tenkihu'l-menat işlemi bu olmakla beraber anılan örnekte Hanefi ve Malikller
yeme ve içmeyi cins! münasebete kıyas
ederek ramazan günü kasten yemek ve
içmek suretiyle orucunu bozan kişilere de
kefaret gerekeceği sonucuna ulaşmışlar
dır_ Bir başka izaha göre Şafi1 ve Han beliler, ayıklama işlemini yukarıda belirtilen
noktada durdururken Hanefi ve Malikiler
bunu ilerleterek "ramazanda orucu bo-

zan fiillerden birini bile bile yaparak ona
gösterilmesi gereken saygıyı ihlal etmek"
Şeklinde daha kapsamlı bir vasfa ulaş
mışlardır. Hanefiler, kefaret konularında
kıyas yapılmasına karşı oldukları halde bu
meselede "istidlal" adını kullanarak istisna! bir hüküm verme yolunu seçmişler
dir. Ancak onlar, ramazan günü kasten
yeme ve içme fiilierinden dolayı kefaret
gerekeceği hükmüne söz konusu eylemlerin cins! münasebete kıyas edilmesi yoluyla değil, "Kim ramazanda -kastenorucunu bozarsa ona zıhar yapan kişiye
verilen ceza gerekir" (bu rivayet hakkın
daki değerlendirmel e r için bk. İbn Hacer
el-Askalanl, I. 279) anlamındaki hadisten
hareketle ulaştıklarını ileri sürerler (Şem
süleimme es-Serah sl, ll. 163; Gazzall, elMüstaş{a, Il, 231-233, 284-285; Şifa'ü'l
galfl, s. 4 I 2-4 I 4; Seyfeddin el-Amidl, III,
264-265; Şat ı bl, IV, 95-96)
Fahreddin er-Razi. tenkihu'l-menatın
illeti belirleme yöntemlerinden sebr ve
taksim metoduyla aynı olduğunu ileri
sürmüştür (el-Maf:ışül, II. 359) . Fakat sebr
ve taksim ilietin belirlenmesi için. tenkihu'l-menat ise ilietin tayini değil -nasta
yer alıp- illet olmaya elverişli bulunmayan
vasıfların belirlenip ayıklanması için yapılan çalışmayı ifade ettiğinden (İbnü'l
Hacib, II, 236; Beyzavl. III, 87; Zerkeşl , V,
258) bunların birbirinden ayrı yöntemler
olarak değerlendirilmesi daha isabetli görünmektedir. Tenkihu'l-menatta menat
istinbat yoluyla değil nasla bilindiği için
bu yöntem kıyası şer'! bir delil saymayanların çoğunluğu tarafından da onaylanmış ; ancak tahkiku'l-menata göre daha
alt mertebede sayılmıştır_ Sadrüşşer!a
tenkihu'l-menatın makbul bir yöntem olması halinde sonuç itibariyle nas, icma ya
da münasebet metoduna dayandığı için
Hanefiler tarafından söz konusu edilmediğini belirtir (et- TavziJ:ı, II , 174 ). İbnü'I
Hümam ise bu yönteme her müctehidin
başvurmak zorunda olduğunu söyler (etTaf:ırir; III, I 93).
3. Tahrkü'l-menat. Nas veya icmada
yer alan fıkh1 bir hükmün bu kaynaklarda belirtilmeyen illetini ortaya çıkarmak
üzere yapılan ictihad demektir. Kur'an-ı
Kerim'deki bir ayette (el-Ma ide 5/90) kesin dille yasaklanan şarabın haram kılın
masındaki ilietin " sarhoş edicilik" vasfı
olduğunu ictihad yoluyla belirlemek tahr1cü 'l-menat işlemine örnek gösterilebilir. Bazı fakihler ise anılan örnekte hükmün illeti olan bu niteliğin bizzat naslarda (hadisler) belirtildiği. dolayısıyla bunu
tesbit etmek için ictihada gerek bulun-
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madığı kanaatindedir. Usulcüler, ilietin ictihad yoluyla belirlenmesi için başvurula
bilecek münasebet (ihale. masiahat, istidlal,
riayetü'l-makasıd) , te'slr, sebr ve taksim,
devran, tard gibi metotlar üzerinde geniş
biçimde durmuşlardır. Bunlar arasında
hüküm le hükme illet olabilecek vasıf arasındaki uygunluğun araştırılması anlamına gelen "münasebe" metodu ağırlıklı
bir yere sahiptir (bk. MASLAHAT). Usul
alimlerince kabul edilmesi bakımından
diğer iki ictihad usulüne göre daha alt
mertebede bulunan tahrkü'l-menat Zahirller, Şiiler ve Bağdat Mu'tezile ekolünün bir kısmı tarafından geçerli bir yöntem olarak görülmez.

Menat kavramı ve bu kavramın üçlü
tasnifi daha çok Şafii usulcülerince geliş
tirilmiş olup bilhassa klasik dönem Hanefi usul eserlerinde bu üçlü sınıflamaya
rastlanmaz. Ancak İbnü'I-Hümam, Hanefi
ve Şafii metotlarını birleştirmek amacıy
la kaleme aldığı et-TaJ:ırir adlı kitabında
Hanefiler'in bu tasnifteki gibi bir terminoloji geliştirmemiş olsalar da bunların
hepsinin manalarıyla amel ettiklerini belirtir. Onun eserini şerheden öğrencisi İbn
Emlru Hac ise Hanefiler'in ihale (münasebet) yoluyla tahrkü'l-menat ictihadını benimsemediklerine dikkat çekerek "bunların hepsi" demesine karşı çıkar ve "çoğunlukla" denmesinin daha uygun düşe
ceğini ifade eder (et-Ta~rir ve't-ta/:ıbir; lll,
193). İlieti ve dolayısıyla kıyas işlemini disiplin altına almaya yönelik gayretierin
bir parçası olarak usul literatüründe yer
alan menat kavramı etrafındaki açıkla
ma ve tartışmaları illet kavramına ilişkin
tesbitler ışığında değerlendirmek uygun
olur (b k. iLLET).
BİBLİYOGRAFYA :
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MENAT
(öı.;..,.ıı)

İslam öncesi Arap toplumundaki

putlardan biri.

L

_j

İslam'dan önce Arap putperestliğinde
üstün varlıkla (Allah) insanlar arasındaki
aracı tanrılardan biri de Kur'an ' ın bildirdiğine göre (en-N ecm 53/19-20). putperest Araplar tarafından Allah'ın kı~ları
olarak kabul edilen Lat ve Uzza ile birlikte
Menat adlı puttur. Menat, Sami panteanunun en eski ilahlarından biridir. Onun
adına, Babil onya verimlilik ilahesi İştar'ın
isimlerinden biri olan Menutum şekliyle
Sargon öncesi dönemde de rastlanmaktadır (Bottero, s. 30). Kur 'an'da Menat
kelimesi elif harfiyle olduğu gibi vav harfiyle "ö,_;o" olarak da yazılmaktadır ki Li hyani dilindemanat ve Na bati dilinde manawatu şeklindedir (Wellhausen , s. 28;
Lidzbarski, 1-11, 313; Winn ett, XXX 11 940].
s. 119). Milattan önce V ve IV. yüzyıllara
ait Lihyanl metinlerinde Allah ve üç ilahe
inancına tesadüf edildiği gibi Semudl ve
Nabatl belgelerinde de Menat adı geçmektedir (Winnett, XXX 11940]. s. 116).
Kitab-ı Mukaddes'te "mnv" kökündeki v, i
harfine dönüşmekte ve kelime M eni şek
lini almaktadır (İ şaya , 65/ 11 ). Sallier papirüsünde Meni, Mısır dininde ilah Ptah'ın
evindeki dokuzlu ilah grubunda yer alan
bir Sami ilah diye takdim edilmektedir
(Pritchard, s. 250). Meni, Babil esareti
sonrasında bazı yahudilerintaptığı kader
kısmet putunun adıdır ve Menat'ın karşılığı olarak kabul edilmektedir (!DB, III,
350).

Gerek Menat gerekse Meni isminin
olan ve bütün Sami dillerde bu-

menşei

lunan "mnv" (mny) kökü "saymak" yani
"hayatın günlerini saymak", dolayısıyla
"ölüm" (meniyye) ve "paylaşmak" (herkese
hissesini vermek, dolayısıyla kader, talih) anlamlarına gelmektedir (Bezold, s. 176;
Gesenius- Buhl. s. 43 vd.; /DB, lll. 350).
Müslüman dilciler de Menat kelimesinin
"kader" veya "ölüm" manasındaki "mnv"
(mny) kökünden gelmiş olabileceğini belirtmektedir (Lisanü'L-'Arab, "mny" md.;
Tacü'L-'arüs, "mny" md.). Kelimenin "kesrnek" anlamına geldiği, taştan özel bir şe
kilde kesildiği için Menat'a bu adın verildiği de nakledilmektedir (Mustafavl, Xl ,
188). Yakut ise Menat'ın "kader. ölüm"
veya "imtihan" manasındaki menadan
gelmiş olabileceğini belirtmektedir (Mu'cemü'L-büldan, V, 205). Menat kelimesi,
muadili olan Grek- Roma kader ilahlarının
isimleriyle (Tukhai ve Fortunae) aynı anlamdadır. Bu ku llanım Semud ve Nabatl
dillerinde de vardır (van Branden , s. ı ı 0) .
Palmir'de Menat kader ilahesi Nemesis
gibi bir platform üzerine oturmuş. elinde
bir asa tutar vaziyette tasvir edilmiştir
(Starky, s.I03).
İbnü'I-Kelbl'ye göre Menat, Araplar'ın
taptıkları putların

en eskisiydi ve bütün
Araplar ona saygı gösteriyordu. Fedek'te
olduğu da rivayet edilmekle birlikte (Ya'kübl, ı . 255) Menat. Mekke ile Medine arasında Kudeyd'e yakın, Medine'ye 1S km.
mesafedeki Müşellel denilen yerde deniz
kenarında Hüzeyl kabilesine ait siyah bir
kaya idi. Menat'a ait bir ev, hediyelerin
konulduğu bir oda ve bekçi vardı.
Menat'ın bir kayadan ibaret olduğu , kesilen kurbanların kanları orada akıtıldığı
için bu adın verildiği ileri sürüldüğü gibi
taştan yontulmuş. deniz kenarında dikili
bir heykel olduğu da nakledilmektedir.
Menat sunağında kurban kesilmesi onun
yağmur yağdırması içindir. Bu da gösteriyor ki Menat rüzgarı estiren, bulutları
getiren ve yağmur yağdıran bir ilahtır;
dolayısıyla onun deniz ve su ile alakası vardır ve belki de bu sebepten onu sembolize
eden kaya deniz kenarına dikilmiştir (Cevad Ali, VI, 247). Evs ve Hazrec kabileleri
başta olmak üzere Araplar buraya o kadar çok önem veriyorlardı ki Menat'ı ziyaret edip başlarını tıraş etmedikçe Mekke'de yaptıkları haccın tamam sayılma

dığına inanıyorlardı.

Menat Mabedi, Mekke fethinin ardın
dan çevredeki putları yıkmak için çeşitli
birliklerin gönderilmesi çerçevesinde, 25
Ramazan 8 ( 16 Ocak 630) tarihinde Hz.
Peygamber'in görevlendirdiği Sa'd b.
Zeyd ei-Eşhell tarafından ortadan kaldı-
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