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MANi'

ı

{ciWf)
Allah'ın isimlerinden

L

(esma-i hüsna) biri.
_j

Sözlükte "mahrum etmek, vermemek,
engel olmak" manasındaki men' kökünden türemiş bir sı fat olup "kötü şeylere
engel olan, bunların gerçekleşmesine müsaade etmeyen" anlamında Allah'ın isimlerinden biridir. Men' kavramı Kur'an-ı
Kerim'de on altı ayette yer almakla birlikte bunların hiçbirinde men' eylemi Allah'a nisbet edilmemiştir (M F Abdü lbakl,
el-Mu'cem, "mn'a" md .). "Mucizeler göndermemize engel olan tek şey öncekilerin bu tür mucizeleri yalanlamış olması
dır" mealindeki ayette geçen men' fiilinin

(el-isra ı 7/59) zat-ı ilahiyyeye izafe edilmesi "Allah'ın mucize göndermeyi terketmesi" anlamında bir istiare olarak kabul edilmiştir (Zemah şe rl, ll , 674) . Mani'
ismi hem İbn Mace hem de Tirmizi'nin
esrna-i hüsna rivayetinde yer almış {i b n
Mace, "Du'a"', IO; Tirmizi. "Da'avat", 82).
ayrıca men' çeşitli hadislerde isim ve fiil
slgalarıyla Allah'a nisbet edilmiştir (Wensinck, el-Mu'cem, "mn'a" md.). Eserlerinde mani' ismin e yer veren hemen hemen
bütün müellifler, bunun için Hz. Peygamber'in farz namazlardan sonra tekrarladığı rivayet edilen "la ilahe illallahu vahdehü ... " cümlesinin devamındaki şu ifadeyi kaynak gösterirler: "Allahım! Kimse
senin lutfetliğin şeye engel olamaz. kimse de vermediğin şeyi temin edip veremez. Hiçbir zenginin serveti senin nezdinde ona bir fayda sağlayamaz" (Bu hari. "Eıan", ı 55; Müsli m. "Şalat", 94, 205,
306)

Alimler. genellikle mani' ismini karşıtı
olan mu'tl ile (lutfedip veren) birlikte yorumlamışlar ve belli bir dengeyi sağla
maya yönelik dar- nafi'. kabız-basit vb .
isimlerde olduğu gibi birlikte ele alınma
sının gereği üzerinde durmuşlardır. Kur'an -ı Kerim'de "ata" ve ''i'ta" kavramları
nın yanında çoğunlukla aynı manaya gelen "lta" kavramı birçok ayette Allah'a
nisbet edilmiş (M. F. Abdülbakl, el-Mu'cem, '"a~v", "!ta"' md.leri). aynı kavramlar çeşitli hadis rivayetlerinde de zat-ı
ilahiyyeye izafe edilmiştir (Wensinck. elMu'cem, '"aW", "!ta," md.leri).
Mani' ismi müelliflerce "yaratıklardan
vermeyen, istediğine de istediğini veren" şeklinde geniş
çerçevede açıklanmıştır. Bunun yanında
daha belirgin anlamlar da verilmiştir. Allah layık olanlardan lutfunu esirgemeyen.
olmayanlara da lutufta bulunmayandır
(Lisanü'l-'Arab, "mn'a" md.) O. dostlarını
onların düşmanlarından koruyup kendilerine gelebilecek kötülüklere engel olandır. Allah ' ın lutufta bulunmayışı cimrilik
değil yerli yerince muamele etmektir. Lutufkarlığı da cömertlik ve merhametinin
eseridir (Hattabl, s. 93-94) Kuşeyrl'ye
göre mani' isminin nihai manası Cenab-ı
Hakk' ın dostlarından belayı defetmesi veya dilediği kimselere nimet vermemesidir. Allah'ın, dostlarından belayı defetmesi güzel bir lutuf. dünya malı vermemesi
ise ileri derecede bir iyilik sayılır. Allah
dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. fakat dostu olmayan bir kulun kalbini
aykırı davranışlardan koru m az (et- Taf:ıbir,

Gazzall de mani' ile hafiz isimleri
münasebet kurarak birincisinin
maddi ve manevi alandaki yok edici veya
bozucu sebepleri ortadan kaldırmayı
am açiadığın ı, ikincisinin ise yok olmaktan
koruduğunu, böylece hıfz kavramının
men'in hedef ve gayesini oluşturduğunu
söylemiştir (el-Ma~şadü '1-esna, s. I 56).
Mani' Allah'ın kainata yönelik (fii li) isim
ve sıfatları içinde mütalaa edilir. Ayrıca
"koruyup gözeten, dengede tutan" anlamındaki hafiz ismiyle paralellik arzederken "karşı lık beklemeden bol bol veren"
manasındaki vehhab ismiyle denge sağ
layıcı bir münasebet içinde bulunur.
S. 89).
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BEKiR TOPALOGLU

MANi·
(~Wl)

dilediğine dilediği şeyi

Şer'! bir hükmün veya sebebinin

gerçekleşmesini engelleyen vasıf

ya da durum anlamında
fıkıh usulü terimi.

L

_j

Sözlükte "mahrum etmek. vermemek,
engel olmak" gibi milnalara gelen men'
kökünden ism-i fail olan mani' kelimesi.
fıkıh usulünün tedvini ve terimleşmesi
sürecinde bu ilim dalında özel bir anlam
kazanmış. "varlığ ı sebebe hüküm bağlan 
maması veya sebebin gerçekleşmemes i
sonucunu doğuran açık (zahir) ve istikrarlı (munzabıt) vasıf" şeklinde tanımlan

mıştır (Şevkanl,

s. 6).

Fıkıh

usulünde şer'! hüküm "şariin iktiza. tahylr ve vaz' bakımından mükelleflerin fiilierine ilişkin hitabı veya bu hitabın neticesi" olarak tarif edilip teklifi ve
vaz! olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlardan vaz'! hüküm "şariin bir şeyi başka bir
şey için sebep, şart veya mani' kılması"
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