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Iii NURETIİN ALBAYRAK 

MANi' 
{ciWf) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

ı 

_j 

Sözlükte "mahrum etmek, vermemek, 
engel olmak" manasındaki men' kökün
den türemiş bir sı fat olup "kötü şeylere 
engel olan, bunların gerçekleşmesine mü
saade etmeyen" anlamında Allah'ın isim
lerinden biridir. Men' kavramı Kur'an-ı 
Kerim'de on altı ayette yer almakla bir
likte bunların hiçbirinde men' eylemi Al
lah'a nisbet edilmemiştir (M F Abdü lbakl, 
el-Mu'cem, "mn'a" md.). "Mucizeler gön
dermemize engel olan tek şey öncekile
rin bu tür mucizeleri yalanlamış olması
dır" mealindeki ayette geçen men' fiilinin 

(el-isra ı 7/59) zat-ı ilahiyyeye izafe edil
mesi "Allah'ın mucize göndermeyi ter
ketmesi" anlamında bir istiare olarak ka
bul edilmiştir (Zemahşe 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 (Wen
sinck, el-Mu'cem, "mn'a" md.). Eserlerin
de mani' ismin e yer veren hemen hemen 
bütün müellifler, bunun için Hz. Peygam
ber'in farz namazlardan sonra tekrarla
dığı rivayet edilen " la ilahe illallahu vah
dehü ... " cümlesinin devamındaki şu ifa
deyi kaynak gösterirler: "Allahım! Kimse 
senin lutfetliğin şeye engel olamaz. kim
se de vermediğin şeyi temin edip vere
mez. Hiçbir zenginin serveti senin nez
dinde ona bir fayda sağlayamaz" (Bu ha
ri. "Eıan", ı 55; Müslim. "Şalat", 94, 205, 

306) 

Alimler. genellikle mani' ismini karşıtı 
olan mu'tl ile (lutfedip veren) birlikte yo
rumlamışlar 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 ge
len "lta" kavramı birçok ayette Allah'a 
nisbet edilmiş (M. F. Abdülbakl, el-Mu'

cem, '"a~v", "!ta"' md. leri). aynı kavram
lar çeşitli hadis rivayetlerinde de zat-ı 
ilahiyyeye izafe edilmiştir (Wensinck. el
Mu'cem, '"aW", "!ta," md.leri). 

Mani' ismi müelliflerce "yaratıklardan 
dilediğine dilediği şeyi vermeyen, istedi
ğine de istediğini veren" şeklinde geniş 
çerçevede açıklanmıştır. Bunun yanında 
daha belirgin anlamlar da verilmiştir. Al
lah layık olanlardan lutfunu esirgemeyen. 
olmayanlara da lutufta bulunmayandır 
(Lisanü'l-'Arab, "mn'a" md.) O. dostlarını 
onların düşmanlarından koruyup kendi
lerine gelebilecek kötülüklere engel olan
dır. Allah 'ın lutufta bulunmayışı cimrilik 
değil yerli yerince muamele etmektir. Lu
tufkarlığı da cömertlik ve merhametinin 
eseridir ( Hattabl, s. 93-94) Kuşeyrl'ye 

göre mani' isminin nihai manası Cenab-ı 
Hakk'ın dostlarından belayı defetmesi ve
ya dilediği kimselere nimet vermemesi
dir. Allah'ın, dostlarından belayı defetme
si güzel bir lutuf. dünya malı vermemesi 
ise ileri derecede bir iyilik sayılır. Allah 
dünyayı sevdiğine de sevmediğine de ve
rir. fakat dostu olmayan bir kulun kalbini 
aykırı davranışlardan koru m az (et- Taf:ıbir, 

MAN i' 

S. 89). Gazzall de mani' ile hafiz isimleri 
arasında 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" anla
mındaki hafiz ismiyle paralellik arzeder
ken "karşılık beklemeden bol bol veren" 
manasındaki vehhab ismiyle denge sağ
layıcı bir münasebet içinde bulunur. 
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li BEKiR TOPALOGLU 

MANi· 
(~Wl) 

Şer'! bir hükmün veya sebebinin 
gerçekleşmesini engelleyen vasıf 

ya da durum anlamında 
fıkıh usulü terimi. 

_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 gerçekleşmemesi 

sonucunu doğuran açık (zahir) ve istik
rarlı (munzabıt) vasıf" şeklinde tanımlan

mıştır (Şevkanl, s. 6). 

Fıkıh usulünde şer'! hüküm "şariin ik
tiza. tahylr ve vaz' bakımından mükellef
lerin fiilierine ilişkin hitabı veya bu hita
bın neticesi" olarak tarif edilip teklifi ve 
vaz! olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlar
dan vaz'! hüküm "şariin bir şeyi başka bir 
şey için sebep, şart veya mani' kılması" 
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MAN i' 

(iki durum arasında böyle bir bağın bulun
ması) şeklinde tanımlandığında mani' 
vaz! hükmün bir çeşidinin adı olmaktadır 
(bk. HÜKÜM). Nitekim Fahreddin er-Razi, 
İbnü'l-Hacib ve Şevkani vaz'! hükümleri 
sebep, şart ve m ani ' olarak üç kısımda 
(el-Maf:ı_şQl, I, 24; Müntehe'l-vüşQl, Il , 7-8; 
irşadü'l-fuf:ı_Ql, s. 5-6); Arnidi sebep, ma
ni', şart, sıhhat, butlan ve azimet-ruh
sat olmak üzere altı kısımda ( el-İf:ıkam, ı. 
ı ı 8- ı 2 3); Ş atı bl ise sebep, şart, man i', 
sıhhat- butlan ve azirnet- ruhsat olmak 
üzere beş kısımda (el-Muva{ai).at, I. ı87) 
incelemektedir. Zerkeşi buna eda- kaza
iade grubunu da ilave eder ( el-Baf:ı_rü '1-
muf:ı_ft, ı. 336-340). Usulcüler içerisinde 
mani' kavramı hakkındaki en geniş dakt
riner değerlendirmeleri yapan kişi Şatı

bl'dir. Bunun sebebi hüküm konusunun 
Şatıbl'nin "makasıdü'ş-şerla" nazariyesi
nin en önemli unsurlarından birini teşkil 
etmesi olmalıdır. Klasik dönem usulcü
lerinin bir kısmı vaz! hükmü farklı tasni
flere tabi tutar ve manii vaz'! hükmün 
müstakil bir çeşidi olarak görmez (Gaz
zall, I, 93-99; Sadrüşşerla, Il, ı30-ı31; 
Molla Hüsrev. s. 285) Manii vaz'! hükmün 
müstakil bir çeşidi olarak inceleyen usul
cüterin bu kavramı açıklarken verdikleri 
örneklerin büyük çoğunluğu, aralarında 
Hanefiler'in ağırlıkta olduğu diğer usul
cülerin ruhsat ve azirnet konusunda ver
dikleri örneklerle büyük ölçüde benzeş
mekte (krş. Şemsüleimme es-Serahsl, I, 
ı ı 7- ı 24; Şatıbt, ı. 285-29 ı ı. dolayısıyla 
ikinci grubun manii ruhsat ve azirnet 
kavramları çerçevesinde değerlendirdiği 
görülmektedir. Öte yandan Hanefi usul
cüleri, ilietin tahsisinin cevazı tartışma
sıyla bağlantılı olarak hükmün maniin i 
beş grupta ele alırlar (Sadrüşşer!a, ll, 87-
89; Bihart. ıı. 277-278, 28ı) 

Manii, vaz'! hükmün müstakil bir çeşidi 
olarak inceleyen usulcüler onu se be bin 
ve hükmün manii olmak üzere iki kısma 
ayırır. Sebebin manii varlığı kesin olarak 
sebebin hikmetini ihlal eden bir vasıftır. 
Bu durumda sebebin şartlarından biri 
ortadan kalkmış demektir. Mesela zekat 
için gerekli olan nisab miktarı mala sahip 
bir kişinin üzerinde bu miktarı etkileyen 
bir borcun bulunması bu tür bir mani'dir. 
Çünkü zekatın vücGb sebebi nisab mikta
rına malik olmaktır. Bu borç zekatın va
elp olma sebebinin gerçekleşmesini en
gellemektedir. Hükmün manii varlığı se
bebin hükmünün zıddını gerektiren bir 
vasıftır. Burada sebep gerçekleştiği ve 
şartları bulunduğu halde ona hükmün 
bağlanmaması sonucunu doğuran bir du-
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rum söz konusudur. Mesela varisin mG
risini kasten öldürmesi, "Katil mirasçı ola
maz" hadisi gereği (Müsned, ı. 49; Dari
m!, "Fera'iz", 4ı; EbG DavQd, "Diyat", ı8) 
onun hakkında miras hükmünün dağma
sına engel olur. Burada, miras hükmü
nün sebebi olan akrabalık veya evlilik bağı 
mevcut olsa ve hüküm için gerekli şart
lar gerçekleşmiş bulunsa bile m Grisini öl
dürme manii miras hükmünün doğma
sını engellemektedir. Aynı şekilde katilin 
maktulün babası olması durumunda, 
"Babaya çocuğu na karşılık kısas uygulan
maz" hadisi gereği (Tirmizi, "Diyat", 9) 
Malikiler dışındaki İslam hukukçularının 
çoğunluğuna göre katile kısas cezası uy
gulanmaz. Zira burada kısas hükmünün 
sebebi olan kasıt ve düşmanlık mevcut 
ve bu cezanın uygulanması için gerekli 
şartlar yerine gelmiş olsa bile babalık kı
sas hükmünün sübQtuna engeldir. Sebep
leri gerçekleştiği halde hayız ve nifasın 
namazın vücübuna, din farklılığının mi
rasa engel olması da böyledir. Mani' illeti 
ve hükmü hangi aşamada engellediğine 
göre de bazı ayırımiara tabi tutulmakta
dır (DebQs!. s. 334-335; Zerkeşl, ı. 3 I I). 

Mani' teklifi hükümlerle ilişkileri açı
sından üç kategoride ele alınır. Birincisi 
teklifi hükümle birleşmesi imkansız olan 
mani'lerdir; uyku, delilik ve baygınlık gibi 
aklın gitmesinde etkili olan mani'ler böy
ledir. Bu tür man i' ler teklifi hitap için ge
rekli olan ehliyeti ortadan kaldırır. Zira aklı 
başında olmayan kimsenin herhangi bir 
teklifle yükümlü tutulması mümkün de
ğildir. İkincisi teklifin aslı ile birleşmesi 
düşünülebilen mani'lerdir ve bunlar da 
teklifin aslını ortadan kaldırır. Mesela 
murdar et veya domuz eti yemeyi ya da 
içki içmeyi mubah kılabilecek herhangi 
bir zaruret hali böyledir. Bu durumlarda 
teklifi n aslı yani haramlık hükmü ortadan 
kalkmaktadır ki buna Hanefiler'de "ıskat 
ruhsatı" adı verilir. Üçüncü kategorideki 
manller ise teklifin aslını ortadan kaldır
mayıp sadece onun lüzumunu ortadan 
kaldırarak muhayyerliğe çevirir. Buna da 
"terfih ruhsatı" denilir. Mesela hastalık 
cuma namazının vücübuna mani'dir. An
cak hasta bir kimse cuma namazını kı
larsa namazı sahih olur. 

Şer'! hükmün veya onun sebebinin ger
çekleşmesi konusunda çok önemli role 
sahip olan mani'lerin, teklifi hüküm kap
samındaki dini değeri ve emredilen 1 ya
saklanan bir husus olması dışında vaz! 
hüküm olarak mükellefler tarafından or
taya konulması veya ortadan kaldırılma-

sı yönünde şariin özel bir kastı bulunma
maktadır (M Sellam MedkQr, s. ı 53). Mü
kellefin irade ve kastının manie etkisi de 
önemli bir metodolajik sorundur. Mükel
lefin şer! bir manii emredildiği veya ya
saklandığı ya da mu hayyer bırakıldığı şe
kilde ifa ya da terketmesi zorunludur. 
Mükellefin kendiliğinden herhangi bir 
mani' ortaya koyma veya ortadan kaldır
maya yönelik gir işimine gelince, onun yö
neldiği mani' şer'an da kabul edilmiş bir 
mani' ise bu takdirde onun kastı şariin 
maksadına uygun düşmüş demektir ve 
bu tür şer! bir man i' normal olarak kendi 
fonksiyonunu icra eder. Ancak mükelle
fin yöneldiği mani' şer'an kabul edilme
miş veya yok hükmünde bir mani' ise bu 
tür bir maniin dini bir değeri yoktur ve 
hukuken de yok hükmündedir. Zira bu
rada mükellef, şer'! bir hükmü n sebebi 
tahakkuk ettiği halde söz konusu hükmü 
iptal etmek için kendiliğinden mani'ler 
icat etmeye kalkışmakta ve böylece şa
riin maksadına muhalefet etmektedir. 
Mesela nisaba malik olan bir kimse, ken
disinden zekatı düşürmek amacıyla ve 
yıl geçince de kullanmadan iade etmek 
kastıyla borç alacak olsa onun bu borcu 
yani manii yok hükmündedir ve o zekatla 
mükelleftir. 
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