MEFKÜD
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gibi kullanılacağı ve gaiplik
ölüm tehlikesinin gerçekleştiği
veya son haberin alındığı günden başla
yarak hüküm dağuracağı belirtil miştir
(md . 32-35). Bu ku ralların aç ılımı mahiyetinde olmak üzere mirasla ilgili olarak
da bazı özel hükümler konmuş, bu arada
hakkında gaiplik kararı verilmiş kim senin m i rasçıları veya mirasında hak sahibi
olan kişilerden -tereke mall arı kendilerine teslim edilmeden önce- göstermeleri
istenen güvencenin azami süresi gaibin
kararının

100

yaşına varm ası şeklinde belirl e n diği

gibi hazinenin gaiplik kararı isteminde
bulunabilmesi için de sağ olup olmadığı
bilinmeyen kimsenin 100 yaşını dolduracağı süre kriterinden yararlanılm ı ştır
(md . 584-588).
Fıkıh kitaplarında daha çok "yaşadığı
bilinmekle beraber nerede bulunduğu
bilinmeyen kimse" anlamında kullanılan
"gaib" kavramın ı mefküdden ayırt etmek
üzere birincinin durumu "el-gaybetü'Imunkatıa" (irtibatın kesik o l duğu gaiplik).
ikincisinin durumu da "el-gaybe gayrü'lmunkatıa " şekli nde ifade edilir. İslam
hukukçuları , bu durumdaki bir kimsenin
şahsiyetin i n devam ettiği ve kural olarak
gaip li ğin mahkeme kararıyla evlilik bağı
nın sona erdirilmesi için başlı başına bir
gerekçe olamayacağ ı noktasında f ikir birliği içindedir. Ancak bunun , günümüz pozitif hukuk düzenlemelerinde genellikle
boşanma sebeplerinden biri sayılan terkte olduğu gibi, başta nafaka olmak üzere
kocan ın evlilikten doğan yükümlülükleri ni yer ine getirmemesine yol açmas ı halinde hakim eşi n talebi, ol ayın özelliği ve
tarafların kusur durumların ı göz önünde
tutarak nafakan ın sağ l anmasına ilişkin
tedbirleri almaya ve bazı fakihlere göre
gerektiğinde tefrik kararı vermeye yetkilidir. Hukük-ı Aile Kararnamesi'nin 126.
maddesi mefküdün yan ı sı r a nafaka bı 
rakmadan uzakça bir yer e gidip izini kaybettir en kimsenin de eşi n i n müracaat ı
üzerine hakimin gerekli araştırınayı yapıp ta r afları tefrik etmesi hükmünü geti rmiştir (ayrıca bk. MEHİR; NAFAKA; TA-

tAK; TEFRİK ).
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BEŞiR GÖZÜBENLİ

MEFSEDET
( ö-WA!f )
Şer ' an

L

yasak fiilierin içerdiği
veya hakkında
özel hüküm bulunmasa da
dinin temel amaçlarını ihlal eden
zararlar ve kötülükler anlamında
usUl-i fıkıh te rimi.
_j

Sözlükte "itidal çizgisinden sapmak,
bozulmak" anlamına gelen ve sa l ahın karşıtı olan fesad kökünden türetilmiş olup
" bozulmaya sebebiyet veren , fesat ve
zarar içeren" demektir; isim olarak çoğ ul u mefasid, karşıtı mas i ah attır (Lisanü'l-'Arab, "fsd" md.; Zemahşerl, s. 341 ).
Fı kıh liter atü r ünde mefsedet r uhi veya
bedeni, ferdi veya içtimal olsun dünyevl
ve uhrevl zararları (mazarrat), acı ve acıya
yol açan sebepleri ifade eden bir terim
olarak kullanılır; ancak hükümterin dayanağını oluşturan bir gerekçe sayılması için
dinin amaç l arıyla bağının kurulması özel
bir önem taşır. Gazzall, bu noktaya dikkat

çekmek üzere bir fıkıh usulü terimi olarak mefsedeti " maslahatın zı ddı " şeklinde
tanımlayı p bu anlamda masl ahatın da
dinin (şer') insanların din, can, akıl . nesil
ve mallarını koruma şeklinde özetlenebilecek olan amaçların ı korumayı ifade ettiğini ve bunların ihlaline yol açan her
şeyin mefsedet, mefsedeti gidermenin
de masiahat olduğunu belirtir (el-Müsta.şfa, ı. 286-287).
Kur' an-ı Kerim'de ve hadislerde fesad
kelimesi ve ondan türemiş isim ve fiiller
geçmekle beraber mefsedet şeklinde bir
kullanım mevcut değildir. Genel olarak
fesad içeren eylemlerin terkedilmesini,
özel olarak da insanların din, can , akıl,
nesil ve m al emniyetlerine yönelik zararların giderilmesini isteyen, insanlara doğ
rudan veya dolayısıyla zarar veren davranışl arı , bilhassa haksızlık, haset. kin, buğz
ve arkadan konu şmayı yasaklayan, marufu emredip münkerden kaçınınayı öğüt
leyen pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır (mesela bk. el -Bakara 2/23 ı; Al -i imran 3/104; el-Maide 5/2, 87; el-A'ril.f 7/33 .
ı 57; en-Nahl ı 6/90; eş-Şuara 26/1 83; eş
Şura 42/42; et-Talak 65/6; Wensinck, elMu'cem, "fsd" md.). İslam'ın ana kaynaklarındaki bu ifadeleri dikkate alan usul
ve kelam alimleri, şer1 hükümterin maslahatı celb ve mefsedeti defetme esası
na dayandı ğ ı noktasında birleşmiş ve ResOl-i Ekrem'in, "Zarar vermek de zarar a
zararta mukabele etmek de yoktur" anl amına gelen meşhu r sözü İslam hukukunun temel ilkelerinden birini ol uştur
m uştur (İbn Mace, "AI:ıkfım" , ı 7; Kadi Abdülcebbar, XIV, 53-106, l40- ı 54;Amidl, lll,
249-25 ı; Şatıbl , ll, 40-45; AclGnl, ll, 365 ;
Mecelle, md. ı 9). Bir ibadet veya hukuki
işlemin şer'an aranan gereklerinde eksiklik bulunması ise "fesad" terimiyle ifade edilir ve bu tür olumsuzluk fıkıh usulü
eserlerinde özel olarak incelenir (bk. FESAD)

Mef sedetle masiahat

kavraml arı

aramefsedetin giderilmesi ilkesinin f ikri temelleri,
meş r uiyet delilleri, ictihad usulündeki
yeri, müstakil bir delil sayılıp sayılmaya
cağ ı ve istihsan, örf, masla hat-ı mürsele, sedd-i zerai' gibi di ğer şer1 delillerle
alakası , mefsedet kavr amının fı kıh literatüründeki yeri, bu kavramın hüsün ve
kubuh teorisiyle irtibatı, yani mefsedetin belirlenmesinde akıl-nakil ilişkisi,
mefsedetin değişik açı lardan taksimi gibi
konularda masiahat hakkındaki bilgi ve
değerlendirmeleri göz önünde bulundurmak gerekir (bk. MASLAHAT). Bununla
sında karşıtlık bulund u ğundan

MEFSEDET
birlikte

bazı

eserlerde mefsedet için yaüzerinde özel olarak
durulduğu belirtilmelidir: Mükelleflerin
genelini ilgilendirenlere umumi, belirli
kimseleri ilgilendirenlere hususi mefsedet denir. Mesela ülkenin düşman sa l d ı 
rısına uğraması umumi, mesken muhitinde komşunun kötü koku yayan bir imalathane açmasıyla meydana gelen zarar
hususi bir mefsedettir. ihlal veya yok ettikleri maslahatların derecesi bakımın
dan mefsedetler büyük ve küçük kısırn
Iarına ayrılır. En büyük mefsedet, en yüce maksat olan Allah'ın varlık ve birliğine
iman maslahatını ihlal eden küfür ve şi rk
tir; bundan sonra diğer büyük günahlar
gelir ve mefsedetler en büyük günahlardan en küçük günahlara doğru derecelen ir. Gerçekleştikleri varlık alemine göre
mefsedetler dünyevi ve uhrevi olabilir.
Dünyevi mefsedetler. dünya hayatının bir
imtihan alanı olması dolayısıyla insanların uğradığı birtakım bela, sıkıntı ve musibetlerdir (el- Bakara 2/155-156; el-Enbiya 2 1/35; el -Mülk 67/2); ahiretteki en büyük mefsedet ise cehennem azabıdır (Taha 20/127; ez-Zuhruf 43/74-75). Mefsedetler ayrıca açık ve gizli şeklinde iki kıs
ma ayrılır. Aklıselim sahibi herkes tarafından zarar olduğu apaçık bir şekilde anIaşılabilen mefsedetler açık, zarar olduğu çeşitli araştırmalar veya derin düşün
me sonunda belirlenebilecek olanlar ise
gizli mefsedetlerdir. Mesela zulmün mefsedet oluşu apaçıktır. Buna karşılık riba,
Bakara süresinin 275. ayetinde belirtildiği üzere herkes tarafından kavranamayan mefsedetler içermektedir (İzzed
din İbn Abdüsse lam, ı. 19-21, 24, 37, 48,
49-50). Sedd-i zerai' deliliyle mefsedetin
giderilmesi ilkesi arasında özel bir ilişki
bulunduğuna da dikkat edilmelidir. Şöyle
ki: Adı geçen delil araçların (vesail) amaçIar a (makasıd) tabi kılınması temeline
dayandığından kötü sonuçlara götüren
vasıtalar da mefsedet kapsamında sayıl
makta ve mahiyeti bakımından haram
olmadığı halde bunlar haram kabul edilmektedir (İbn Kayyim ei-Cevziyye, İ' la·
mü ' 1-muva~~ı'in, lll, 135-136; İzzeddin
İbn Abdüsselam, I, 46, 107; ayrıca bk.
pılmış şu ayırımların

SEDD-i ZERA.İ' ).

Bir meselede mefsedetle maslahatın
durumunda maslahatın eelbine mi mefsedetin def'ine mi öncelik verileceği ve her biri mefsedet içeren çözümler bulunması halinde hangisinin tercih edileceği gibi hususlar isıarn alimlerinin üzerinde durdukları konular arasın
da yer alır. Katışıksız masiahat (el-masbirleşmesi

lahatü'l-halisa) ve katışıksız mefsedetin
(el-mefsedetü ' I-halisa) bulunup bulunmadığı tartışmalarının ayrıntıları bir yana dünyada bu tür masiahat ve mefsedetlere nadir rastlandığı, dünya hayatın 
da mefsedet olarak nitelenen durumların önünde, sonunda, yanında veya beraberinde az ya da çok lezzet veya yararın
bulunduğu genel kabul gören bir husustur. Diğer bir ifadeyle bir şeyin masiahat
veya mefsedet oluşu izafidir; halden hale, kişiden kişiye, zamandan zamana değişir ve bu izafiliğin ortaya çıkardığı tercih sorunu ancak onun baskın yönüne göre aşılmaya çalışılır. Eğer bir şeyin maslahat yönü ağır basıyorsa örfen maslahat mefsedet yönü ağır basıyorsa örfen
mefsedet olduğu anlaşılır (Şatıb1', ll, 2526, 39).

Bir konuda masiahat ve mefsedetin bir
arada bulunması halinde islam alimleri
kural olarak mefsedeti defetmenin maslahatın eelbine takdim edileceği kanaatindedir. Çünkü gerek şariin gerekse akı l
sahiplerinin kötülükleri defetme konusundaki özen ve hassasiyeti yararların
elde edilmesi konusundaki hassasiyete
nisbetle daha kuwetlidir (M. Ali b. Hüseyin, ll, ı 87). Bu anlayış fıkıh literatürüne,
"H elal ve haram birleştiğinde haram
galip gelir" (SüyGt1', s. 105-108; İbn Nüceym, s. 43); "Haram kılma ve mubah kıl
ma gerekçeleri birlikte bulunursa haram kılma gerekçesi üstün tutulur" (Güzelhisar1', s. 307) gibi ifadelerle yansımış
ve, "Def' -i mefasid eelb-i menafi'den evladır" kuralı Mecelle'nin külli kaideleri
arasındayer almıştır (md. 30). Buna şöyle
bir örnek verilebilir: Bir şahsın kendi mülkünde her türlü tasarrufta bulunabilmesinin sağlayacağı yarar başkalarının can
ve mal güvenliğiyle çatışı rsa mefsedetin
giderilmesi menfaatin eelbine tercih edilir ve başkasına açık bir zararın dokunduğu durumlarda o kişinin tasarrufları
sınırlandırılabilir (Mesud Efendi, s. ı 9).
Ancak masiahat ve mefsedetin bir arada bulunması durumunda mefsedetin
giderilmesine öncelik verilmesi mutlak
bir kural olmayıp masiahat yönünün galip gelmesi halinde yararın sağ l anması
mefsedetin giderilmesine tercih edilir.
Mesela yalan söylemek haram (mefsedet)
olduğu halde karı- kocanın veya iki hasmm arasını düzeltmek amacıyla yalan
söylenmesine cevaz verilmiştir. Çünkü
burada yalanla elde edilecek menfaat
(maslahat) onun dağuracağı mefsedetten
daha büyük ve önemlidir (İzzeddin İbn Abdüsselam, ı . 96; Ali Haydar, s. 157). Fakat

bu müsaade

yalanın

asli hükmünü desöz konusu olayla sınırlı
olarak üstün yarar uğruna bir mefsedete katlanılabileceği anlamına gelmektedir. Masiahat ve mefsedetin bir arada
bulunup mefsedet yönünün galip olması
halinde mefsedeti gidermenin maslahatı
elde etmeye tercih edileceği açıktır (İz
zeddin İbn Abdüsselam, ı. 50, 83; Şatıb1' ,
ll, 26-27). Kur'an-ı Kerim'de içki ve kumarın bazı yararları bulunduğu ifade edilmiş, ancak günahı faydasından büyük olduğu belirtilerek içki içme ve kumar oynama kesin biçimde yasaklanmıştır (elBakara 2/219)
ğiştirmemekte,

Bir meseledeki çözümlerin her biri
mefsedet içeriyorsa çeşitli derecelerdeki
mefsedetlerin çatışması söz konusudur.
Bu takdirde terke veya giderilmeye ilk
önce zararı ve mefsedeti en büyük olandan baş l anılır (Güzelhisar1', s. 311; Ali Ahmed en-Nedv1', s. 166). Bu yaklaşımı yansıtan bazı külli kaideler Mecelle'de şöyle
ifade edilmiştir : "Zarar-ı am mı def' için
zarar-ı has ihtiyar olunur"; "Zarar-ı eşed
zarar-ı ehaf ile izale olunur": "İki fesad
tearuz ettikte ehaffi irtikab ile azamının
çaresine bakılır " ; "Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur" (md. 26-29). Mesela bir kimse ölümle tehdit edilerek kendisinden
haksız yere başkasının malına zarar vermesi istense mala verilecek zarar canın
yitirilmesinden daha hafif bir mefsedet
olduğundan böyle bir haksız fiili işleyebi
lir. Fakat aynı tehditle başkasını haksız
yere öldürmesi istenirse bunu işlemenin
mefsedeti daha büyük olduğundan böyle
bir fiile cevaz verilmez. Bir meseledeki çözümlerin içerdiği mefsedetlerin eşit düzeyde olması halinde ise hangisinin öncelikle defedileceği hususunda mükellef
seçim yapmakta serbest bırakılmıştır.
islam alimlerinin mefsedet kavramıyla
ilgili usul incelemeleri esnasında yer yer
fürü-i fıkıhla ilgili ayrıntılara girdikleri ve
ele aldıkları meseleleri kendi dönemlerinin şartlarına göre sonuca bağlamaya çalıştıkları görülürse de bunları. karşılaşılan
bütün hayat olayları için kalıcı çözümler
üretmekten çok belli başlı ihtimallerden
hareketle bu konuda olabildiğince objektif değerlendirmeler yapmaya yardımcı
olacak bazı ilkelere ulaşma çabası olarak
düşünmek gerekir.
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bul 1973, s . 158-164; Abdülaziz b. Abdurrahman es-Said. "Ri'ayetü'l-maşlaJ:ıa ve der'ü'lmefsede", Eçiva'ü'ş-şeri'a, X, Riyad 1399, s. 136; M. Mustafa Şelebi, Ta'lilü'l-a/:ıkam, Beyrut
1981, s. 279; Bilmen, Kamus 2 , 1, 264-265; M.
Tahir b . Aşur. Makaşıdü 'ş-şen'ati'l-İslam iyye,
Tunus 1985, s. 65; Ali Ahmed en-Nedvi, el-~a
va'idü'l-fıkhiyye, Dımaşk 1412/1991, s. 166,
186 , 207, 215; Ferhat Koca. İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, İstanbu l 1996, s . 265-270;
a.mlf., "isUl.m Hukukunda Maslahat-ı Mürsele
ve Necmeddin et-Tüfı'nin Bu Konudaki Görüş1erinin Değerlendirilmesi" , İLAMAraştırma

Dergisi, 1/1, İstanbul 1996, s. 93-1 02; M. Hasan
Mustafa ei-Buga, Der'ü'l-mefsede fi'ş-şeri'ati'l
islamiyye, Dımaşk 1417/1997, s. 43-105, 204-

225, 230-306; Abdülkadir Şener, "İslam Hukukunda Masiahat ve Mefsedet Anlayışı", AÜİFD,
XVIII (1970). s . 104-108; İlyas Çelebi, "Hüsün ve
Kubuh", DİA, XIX, 60-62. r:;ı;:1
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FERHAT KocA

Hablb es-Süleml'den fıkıh öğrendi ve kitaplarını rivayet etti. Tahsil için Doğu seyahatine çıktı. Haremeyn, San'a ve Kahire'de Ali b. Abdülazlz el-Begavl. Ebu ishak ed-Deberl, Yusuf b. Yezld el-Karatisl,
Ebu Mus'ab ve başkalarından hadis dinledi. Yedi yıl Haremeyn'de kalmak üzere
on bir yıl süren bu seyahatinden sonra
Kurtuba'ya döndü. Ardından tekrar Kahire'ye gitti ve daha sonra Kayrevan'a yerleşti. Haremeyn, Yemen, Mısır ve Kayrevan'da birçok alim kendisinden hadis yanında İbn Hablb'in eserlerini dinledi. Bu
alimler arasında Ali b. Abdülazlz el-Begavl, Ebü'l-Abbas el-İbyanl, Ebu Ca'fer Ahmed b. Nasr el-Kayrevanl, Muhammed
b. Futays, Ebü'l-Arab. İbnü'l-Lebbad elKayrevanl ve Said b. Fahlun anılabili r.
Endülüs'te Maliki mezhebinin yayılma
sında önemli katkısı olan İbn Hablb esSüleml'nin. Maliki mezhebinin ilk ana kaynaklarından biri olan el- VazıJ:ıa fi's-sünen ve'l-fı)fh' ı ve diğer bazı eserleri Megaml tarafından rivayet edilmiştir. Bilhassa el-VazıJ:ıa'nın hemen bütün nüshaları onun rivayetine dayanır (Da bb!, s.
496; Muranyi, s. 39, 43, 47-48, 156). İbn
Hablb'in Kiti'ıbü't-Tari{ı'i de Megaıni'nin
ilavelerini ihtiva etmektedir. Özellikle Hicaz Maliki ulemasının görüşlerini iyi bilen
ve bunları savunan Megaml, İmam Şa
fil'yi tenkit etmiş ve kendisine on bir cüzden oluşan bir reddiye yazm ı ştır (günümüze kısmen ulaşan yazma nüshası için
bk. a.g.e.,s. 157). İmam Malik ve ömer b.
Abdülazlz'in faziletleri hakkında birer eser
kaleme alan Megaml 288 (901) yılında
Kayrevan'da vefat etti. Humeydl diğer
kaynakların aksine 283 (896) veya 28S'te
öldüğünü kaydeder ( Ce?vetü '1-mu~tebis,
S.

350)
BİBLİYOGRAFYA :

İbn Habib es-Sülemi, et-Tarii] [nşr 1 Aguade),
Madrid 1991, neşredenin girişi, s. 75, 87-88;
Ebü'l-Arab, Tabakatü 'ulema'i İfrikıyye(nşr.
Muhammed Ben Şeneb). Beyrut, ts. [Darü'l-kitabi'I-Lübnani). s. 80-81; Muhammed b. Haris
el-Huşeni,

( IS" Wı.Jf )

Ebu Ömer Yusuf b. Yahya
b. Yusuf ed-Devsl el-Megaml
(ö. 288/901)
Maliki fakihi.
L

_j

Ashaptan Ebu Hüreyre'nin soyundan
olup aslen Tuleytula'nın (Toledo) Megam
köyündendir. Kurtuba'da (Cordoba) yeti ş
ti. Yahya b. Yahya el-Leysl, Said b. Hassan
ve Yahya b. Müzeyn'den hadis dinledi, İbn
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Ai]barü 'l-fukaha' ve'l-mu/:ıaddişin

[nşr.

MEGAMI

M. L. Avila- L. Molina). Madrid 1992, s. 382;
İbnü'l-Faradi, Tarii]u 'ulema'i'l-Endelüs [nşr. ibrahimel-Ebyanf). Kahire 1966, ll, 201-202; Humeydi, Ce?vetü'l-muktebis [nşr. Muhammed b.
Tavit et-Tand). Kahire 1372/1952, s. 350; Kadi
İyaz. Tertibü '1-medarik (iışr. Abdülkadir es-Sahravi). Muhammediye 1403/1983, IV, 430-433;
Dabbi. Bugyetü'l-mültemis, Kahire 1967, s.
496-497 ; Zehebi, A'lamü'n-nübela', Xlll, 336338; M. Muranyi, D irasat fi meşadiri 'l-fıkhi'l·
Maliki(trc. ömer Sabir Abdülceli1 v dğr.). Beyrut
1409/1988,s.39-41,43,47-48, 50,105,155157, 215-217 ; B. Ossendorf -Conrad, Das K. alVaçii/:ıa des 'Abd al-Malik b. Jjabib, Beirut 1994,
r.;:ı
s. 61-65.
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AHMET ÖZEL
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ME GAzi
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(bk. SİYER ve MEGAzl).
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el-MEGAzl

ı

( I.SjWı.lf)
Vakıdl'nin

(ö. 207/823)

Hz. Peygamber'in
gazve ve seriyyelerine dair eseri
(bk. VAKIDI).
_j

L
ı

MEGİLI

-,

(~f)

Ebu Abdiilah Muhammed
b. Abdilkerlm b. Muhammed
el-Meglll et-Tilimsanl
(ö. 909/1503 [?])
L

Maliki fakihi.
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Muhtemelen 844 (1440) yılı civarında
Cezayir'in 11limsan şehrinde doğdu. Serberi kabilelerinden Megile'ye mensuptur.
İlk öğrenimini Tilimsan'da gördü, Kur'an'ı
ezberledi. Ebu Zeyd es-Sealibl ve Yahya
b. Vedir et-Tedellisl'den ders okudu. Ebü'lAbbas el-Vegllsl'den ders aldığı Bicaye'de
tahsilini tamamladı. Daha sonra özellikle
fıkıh sahasında tanınan yetkin bir alim
olarak Güneybatı Cezayir'de Tuvat (Touat)
vahasındaki Tementit'e gitti. Burada ve
yakındaki yerleşim merkezlerinde yahudilerin göze çarp an refahı ve sosyal nüfuzları karşısında yöneticilerin ihmaline
tepki göstererek ehl-i zimmenin ahkamı
na dair bir risale kaleme aldı. Bu çalışma
sında , yahudilerin düzenli şekilde cizye
ödememekle ve önemli idari görevler
üstlenmekle İslami hükümlere karşı çı
kıp kendilerine verilen ahdi bozduklarını,
dolayısıyla onlara tanınan koruma hakkını
kaybettiklerini, ayrıca şehirdeki havralarının kanunsuz olduğunu ve yıkilması gerektiğini ileri sürdü. Eser ulema arasında
büyük bir tartışma başlattı. Megill, Vattasl Hükümdan Muhammed eş-Şeyh'in
sarayında konuyu tartışmak için Fas'a
gittiyse de ne fukahanın muhalefetini kı
rabildi ne de görüşleri sultan tarafından
kabul gördü. Bunun üzerine Tementlt'e
geri döndü (882/1477). Tuvat kadısı Abdullah b . Ebu Bekir el-Asnunl de durumun onun tasvir ettiği gibi olmadığını belirtip kendisine karşı çıkınca her ikisi Fas,
Tunus ve Tilimsan u lemasının görüşlerini
sordu (mektup için bk. Venşerlsl, II, 214217). İbn Zekrl et-Tilimsanl başta olmak

