
nun sebebi köy hayatını çok sevmesi ve 

mecbur kalmadıkça şehre inmemesi ol

malıd ır. Hayatının son yıllarında gözlerini 

kaybeden şairin Mervan b. Hakem ile Ab

dullah b . Zübeyr arasında çıkan olaylara 

yetiştiğine göre Medine'de 64 (684) yılın

da öldüğü söylenebilir. 

Ma'n b. Evs'in İslami erdemiere müslü

man olmadan önce de sahip olması. Müs

lümanlığı kabul ettikten sonra İslami 
prensipiere uygun olarak yaşamaya de

vam etmesi şiirlerinde fazla bir değişikli

ğin ortaya çıkmaması neticesini doğur

muş, eski Arap şiirinin geleneği içinde 

yazdığı şiirlerinin temalarını aynı istika

mette sürdürmüştür. Bazı halife ve saha

bilere takdim ettiği methiyeleri beğenilen 

şairin hicivlerinde nükteli, alaylı ve sitem

li. kendisinin ve kabilesinin erdemlerini 

övdüğü fahriyyelerinde gerçekçi. hike

miyyata dair şiirlerinde ise eğitici tavrı 

dikkat çeker. 

Ebu Ali el-Kall tarafından rivayet edilen 

Ma'n'ın divanı Cahiliye şiirinin geleneksel 

konuları olan gazel, medih, fahr. hiciv ve 

hikemiyyat türü şiirlerden oluşur. İlk defa 

Almanca bir girişle birlikte Paul Schwartz 
tarafından neşredilen divanı (Leipzig 

I 903 ı daha sonra Kemal Mustafa (Ma' n 

b. Evs J:ıayatühü, şi'ruhü, ai]baruhü, Ka
hi re ı 927), Nuri Hammudl el-Kaysi- Ha

tim Salihed-Damin (Bağdad ı 977ı ve 

Ömer Muhammed Süleyman el-Kattan 

(Şi'ru Ma' n b. Evs el-Müzen!, Cidde 1403/ 
ı 983 ı tah ki k ederekyayımlamışlardır. 
Muhammed b. Süleyman es-Sedls son 

neşrin eleştirisine dair bir makale yazmış

tır ('Alemü'l-kütüb, Vll/4 [Riyad ı 9861. s. 

468-473) 
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Ebu Yahya Ma'n b. Isa 
b. Yahya b. Dinar el-Kazzaz el-Eşca! 

(ö. 198/814) 

İmam Malik'in talebesi. 
_j 

130 (748) yılından sonra doğdu. İpek 
dokumacılığıyla uğraştığı için "Kazzaz" Ia
kabıyla. Beni Eşca'ırı m eviası olduğu için 
"Eşcal" nisbesiyle anılmıştır. Medine'de 

yaşadı. İmam Malik'ten başka İbn Ebu 
Zi 'b, İbrahim b. Tahman. İshak b. Yahya, 

Ebü'l-Gusn Sabit b. Kays el-Medeni. Mu
aviye b. Salih. Mahreme b. Bükeyr el-Eş

ca' gibi şahıslardan rivayette bulundu. 

Kendisinden İmam Şafii. Ali b. Medlnl, 
Ahmed b. Hanbel. Ebu Hayseme Züheyr 
b. Harb, Abdullah b. Zübeyr el-Humeydl. 
Ebu Bekir Abdullah b. Ebu Şeybe , Sah
nun. Muhammed b. Haris el-Bezzar, Yah

ya b. Main gibi alimler hadis rivayet etti
ler. İ mam Malik'in özel ilgi gösterdiği ta

lebelerindendi. Malik mescide çıktığında 
ona tutun urdu; bu sebeple kendisine 
"Malik'in bastoncuğu" denmiştir. Malik'in 

en güvenilir ravilerinden olup el-Muvat
ta'ı rivayet etmiştir. Halife Harunürreşld 

ve oğulları İmam Malik'ten el-Muvatta'ı 
dinlerken kitabı Ma'n b. Isa'nın okuduğu 
kaydedilir. İmam Malik'in kendisine olan 
güveni hususunda Ma'n şöyle der: "Ma
lik soran ben olmadıkça lraklılar'a hadis 

nakletmezdi. el-Muvatta'daki bütün ha
disleri benim ona arzettiklerim müstes
na Malik'ten sema yoluyla aldım. Kendisi

ne sorduklarım hariç hadis dışındaki şey
lerin hepsini ona arzettim." Ali b. Medini 

de, "Ma'n bize Malik'ten işittiği kırk bin 
mesele nakletti" demiştir (Zehebl, IX. 
305-306 ı. Ebu Hatim er-Razı. Malik'in öğ
rencileri içinde hafızası en güçlü ve en gü
veniliri kabul ettiği Ma'n'ı Abdullah b. Na

fi' es-Saiğ ve İbn Vehb'e tercih ettiğini 
söyler. İbn Hablb onu Medine'de fıkıh ko
nusunda Malik' e halef olanlar arasında 
sayar. Ma'n 198 yılının Şewal ayında (Ha
ziran 814) Medine'de vefat etti. Ebu Isa 

et-Tirmizi, Ma'n'ın Malik'ten çok sayıda 
rivayetine el-Cdmi'u'ş-şa]J.il;'inde yer 
vermiş, Buhar! ve Müslim de kendisinden 
tahrlcde bulunmuştur. 
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Silret ve şekil karşılığı olarak kullanılan 
tasavvuf terimi 
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(bk. SÜRET). 

MANA 
(~f) 
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Sözlükte "demek istemek, kastetmek" 
anlamındaki any (inayet) kökünden mi m li 
masdar veya ism-i mef'ul (ma'nl-ma'na) 
olup "denilmek istenen, kastedilen şey" 
manasma gelir. Buna göre mana lafızla
rm tasvir ettiği , yöneldiği veya Iafızıarıa 
aniatılmak istenen, onlarla anlaşılan şey

dir. Nahiv ilminde lafzın mukabili olarak 
kullanılan mana "sözle aniatılmak iste
nen şey" (mal<sad, mediQI) olarak tanım
lanmıştır. Mantık disiplininde ise mana, 
benzer bir açıklama ile "vaz' yoluyla lafız
dan zihne yansıyan tasawur" şeklinde 
tarif edilir. Sözü edilen suret bir lafızla 
ifade edilirse "müfred", birleşik lafızla ifa
de edilirse "mürekkep mana" diye anılır. 
Mana ile mefhumun her biri akılda olu
şan sureti ifade etmesi açısından birbiri
ne benzer. Ancak oluşmaları bakımından 
farklılık arzeder ler; zira suret lafızla kas
tedilmesi bakımından mana, akılda oluş

ması bakımından mefhum diye isimlen
dirilir (Tehanevl, Il, ı 600- ı 60 ı) 

Lafızlarla manaları arasında tabii bir 
ilişkinin bulunduğu görüşünü ileri süre
rek hangi Iafızların hangi manalar için 
vazedildiği konusunda bir ön bilgiye sa
hip olmaya gerek bulunmadığı yolundaki 

görüş Ab bad b. Süleyman es-Saymerl ta

rafından savunulmuştur. Ancak bu görüş, 

aynı şeylerin farklı dillerde farklı isimle

rinin bulunmasını ve bir lafzın iki zıt an

lama gelmesini açıklayamaz. Ayrıca bu 

telakkinin doğru kabul edilmesi her insa

nın bütün dilleri anlayabileceği sonucu

na götürür. İbn Cin n! de Iafızların sesleri, 

harfleri ve vezinleriyle manaları arasında 
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