
madığı kanaatindedir. Usulcüler, ilietin ic
tihad yoluyla belirlenmesi için başvurula
bilecek münasebet (ihale. masi ahat, 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 ara
sındaki uygunluğun araştırılması anla
mına 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 Za
hirller, Şiiler ve Bağdat Mu'tezile ekolü
nün bir kısmı tarafından geçerli bir yön
tem olarak görülmez. 

Menat kavramı ve bu kavramın üçlü 
tasnifi daha çok Şafii usulcülerince geliş
tirilmiş olup bilhassa klasik dönem Ha
nefi 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 termi
noloji geliştirmemiş olsalar da bunların 
hepsinin manalarıyla amel ettiklerini be
lirtir. Onun eserini şerheden öğrencisi İbn 
Emlru Hac ise Hanefiler'in ihale (münase
bet) yoluyla tahrkü'l-menat ictihadını be
nimsemediklerine dikkat çekerek "bun
ların hepsi" demesine karşı çıkar ve "ço
ğunlukla" denmesinin daha uygun düşe
ceğini ifade eder (et-Ta~rir ve't-ta/:ıbir; lll, 
193). İlieti ve dolayısıyla kıyas işlemini di
siplin 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). 
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MENAT 
(öı.;..,.ıı) 

İslam öncesi Arap toplumundaki 
putlardan biri. 

_j 

İslam'dan önce Arap putperestliğinde 
üstün varlıkla (Allah) insanlar arasındaki 
aracı tanrılardan biri de Kur'an 'ın bildir
diğine göre (en-Necm 53/19-20). putpe
rest Araplar tarafından Allah'ın kı~ları 
olarak kabul edilen Lat ve Uzza ile birlikte 
Menat adlı puttur. Menat, Sami pantea
nunun en eski ilahlarından biridir. Onun 
adına, Babil on ya verimlilik ilahesi İştar'ın 
isimlerinden biri olan Menutum şekliyle 
Sargon öncesi dönemde de rastlanmak
tadır (Bottero, s. 30). Kur 'an'da Menat 
kelimesi elif harfiyle olduğu gibi vav har
fiyle "ö,_;o" olarak da yazılmaktadır ki Li h
yani dilindemanat ve Na bati dilinde ma
nawatu şeklindedir (Wellhausen , s. 28; 
Lidzbarski, 1-11, 313; Winnett, 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 geç
mektedir (Winnett, XXX 11940]. s. 116). 
Kitab-ı Mukaddes'te "mnv" kökündeki v, i 
harfine dönüşmekte ve kelime M eni şek
lini almaktadır (İşaya , 65/11 ). Sallier papi
rüsünde 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 kar
şılığı olarak kabul edilmektedir (!DB, III, 
350). 

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

MENAT 

lunan "mnv" (mny) kökü "saymak" yani 
"hayatın günlerini saymak", dolayısıyla 

"ölüm" (meniyye) ve "paylaşmak" (herkese 
hissesini vermek, dolayısıyla kader, talih) an
lamlarına 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 be
lirtmektedir (Lisanü'L-'Arab, "mny" md.; 
Tacü'L-'arüs, "mny" md.). Kelimenin "kes
rnek" anlamına geldiği, taştan özel bir şe
kilde kesildiği için Menat'a bu adın veril
diği 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 an
lamdadır. Bu kullanım 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 ara
sında Kudeyd'e yakın, Medine'ye 1 S 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 , ke
silen 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 göste
riyor ki Menat rüzgarı estiren, bulutları 
getiren ve yağmur yağdıran bir ilahtır; 
dolayısıyla onun deniz ve su ile alakası var
dır ve belki de bu sebepten onu sembolize 
eden kaya deniz kenarına dikilmiştir (Ce
vad Ali, VI, 247). Evs ve Hazrec kabileleri 
başta olmak üzere Araplar buraya o ka
dar çok önem veriyorlardı ki Menat'ı ziya
ret edip başlarını tıraş etmedikçe Mek
ke'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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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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MENAzlR 
ı 

(bk. iLM-i MENAziR). 
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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). 

L 

MENAziLÜ' s-SAiRiN 
(~}WIJjWı) 

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

tasavvuf makamiarına dair eseri. 

~ 

ı 

L ~ 

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-

Abdullah - ı 

Herevi'nin 
Menazilü's
sa'irin adlı 

eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. ,' 
Carullah 

Efendi, 
nr. 1104) 

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 


