
ilgili bilimsel kurumlarla tekrar iletişim 
kuruldu ve iş birliği imkan ları üzerinde 
duruldu. Ayrıca yeni değerlendirmelerin 
alınması ve projenin tekrar başladığının 
duyurulması amacıyla yayımlanacak ör
nek fasiküllerde yer almak üzere mevcut 
metinlerden dokuzu daha seçildi. 

1 Mart 1977 tarihinde bakanlık tara
fından alınan ansiklopedi genel komisyo
nu teşkil edilmesine ilişkin kararla yeni 
bir planlama dönemi başladı. Komisyon, 
buna başkanlık eden Vakıflar ve Din İşleri 

bakanı dışında bakanlık üst düzey yöne
ticileri, fıkıh uzmanları ve yargı mensup
ları arasından seçilmiş sekiz üyeden olu
şuyordu . Komisyon tarafından ansiklo
pedi maddelerinin yazımı ve diğer ilmi 
faaliyetler için gerekli hususlar belirlene
rek çalışmalar hızlandırıldı ve üç yıl sonra 
yayıma başlandı. 

el-Mevsu'atü'l-fı]Shiyye'de madde 
başı olarak sadece fıkıh terimleri alınmış
tır. Alfabetik düzenlenen maddelerin ön
ce sözlük ve terim anlamları verilmiş. ar
dından aynı terimle anlam ilişkisi bulunan 
diğer teriinierin kısa tanımları zikredil
miştir. Daha sonra maddeyle ilgili fıkhi 
hükümler çeşitli alt başlıklar altında ya
zılmıştır. el-Mevsu'atü 'l-fı]Shiyye'de fı

kıh mezheplerinin belli başlı görüşleri an
latılırken şaz fikirler kaydedilmemiş. mez
heplerin kendi ictihadlarını temellendirir
ken muhaliflerine verdikleri cevaplara, 
madde yazarlarının şahsi kanaatlerine ve 
çeşitli ülkelerde yürürlükte olan hukuki 
mevzuata değinilmemiştir. Maddelerde 
geçen hükümlerin meşruiyet delillerine 
ve zikredilen hadislerin tahricine yer veril
diği gibi. genellikle fıkıh mezheplerinin en 
tanınmış eserlerine atıfta bulunularak bu 
kaynaklar dipnotlarda belirtilmiştir. Mad
delerin altına müelliflerin isimleri yazıl
mamaktadır. 

Ansiklopedinin 1. cildinin başında fıkhın 
tanımı, t arihi. ictihad kavramı. ansiklope
dinin hazırlık süreci. muhtevası ve meto
duyla ilgili bilgiler yer almaktadır. 1997 
yılında Küveyt Vakıflar ve Din İşleri Bakan
lığı tarafından yayımlanan bir tanıtım ki
tabında eserle ilgili bu bilgilere ilave ola
rak ansiklopedide madde başı olarak yer 
alan terimler listesine yer verilmiştir. Bu 
listede yazılması veya atıfta bulunulması 
planlanan 3013 başlık bulunmaktadır. el
Mevsu'atü '1-fı]fhiyye' nin ciltlerinin son 
kısmında o ciltte isimleri geçen fıkıh alim
lerinin kısa biyografileri ve eserleri veril
mektedir; ayrıca her cildin sonunda o cilt
te yer alan maddelerin muhtevaları hak-

kında ayrıntılı bir konu fihristi vardır. Di
ğer taraftan klasik kaynaklarda rastlan
mayan yeni meselelerle ilgili hükümler, 
fıkıh usulü, kavaid-i külliyye. eşbah ve ne
zair. furüka dair terimler. fıkıh alimleri
nin sıkça kullandıkları bazı lafızların an
l amlarına i lişkin ekierin yayımlanması 
planlanmıştır. İlk cildi 1980 yılında çıkan 
ansiklopedinin son olarak 2002'de neşre
dilen XLI. cildi "Nehiy" maddesiyle son bul
muştur. Yeni Delhi'deki İslam Fıkıh Aka
demisi tarafından akademinin kurucusu 
Mevlana Kasımi'nin (ö 2002) öncülüğün
de el-Mevsu'atü'l-fı]Shiyye 'nin Urduca 
çevirisinin yayımlanmasıyla ilgili hazırlık
lar son aşamaya gelmişti r. 
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Cahiliye dönem inde 
diri diri toprağa gömülen kız çocuğunu 

ifade eden bir terim. 
L _j 

Sözlükte "bir şeyin üzerine ağır yük 
yüklemek; diri diri toprağa gömmek" ına
nalarındaki ve'd masdanndan türemiş bir 
ism-i mef'OI olan mev' fide kelimesi Arap
ça'da aynı anlama gelen veid ve veideye 
göre daha çok kullanılmıştır. Kur'an-ı Ke
rim'de (et-Tekvlr 81/8) mev'fidenin yanı 
sıra aynı fiili ifade etmek için "toprağa 
gömmek, gizlemek" (en-Nahl 16/59) ve 
"öldürmek" (el-En 'am 6/140; el-isra 17/3 1) 
anlamlarını taşıyan farklı kelimeler de yer 
almaktadır. 

Genel olarak kız çocukları. bazan da 
erkek çocuklarının öldürülmesi Cahiliye 
devri Arap toplumunda birçok kabile ta
rafından uygulanan bir gelenekti. Mudar'
dan Temim. Kinane. Kays, Hüzeyl, Esed 
ve Kureyş . Rebia'dan Bekir b. Vail ve Kah
taniler'den Ki nde ve Huzaa bu ad etin uy
gulandığı kabileler arasında zikredilir. 

Cahiliye Arapları 'nda kız çocukları iki 
usulde öldürülüyordu. Bunlardan biri, ha
mile kadının doğumunu arazide yaparak 
çocuğun kız olması halinde onu kazdığı 
bir çukura kendi elleriyle gömmesi, diğeri 

MEV'ÜDE 

ise genellikle altı yaşına girineeye kadar 
yaşamasına izin verilip daha sonra babası 
tarafından gömülmesi şeklindeydi. Öl
dürme vakti gelince baba karısına kızına 
temiz ve güzel elbiseler giydirmesini söy
ler. ardından onu akrabalarına gezmeye 
götüreceği vaadiyle daha önce badiyede 
kazdığı çukurun başına götürür ve sürat
le gömerdi. Diri diri gömmenin yanında 
suda boğmak. kuyuya (Dariml. "Mu)5ad
dime", ı) yahut uçuruma atmak veya bo
ğazlamak suretiyle de çocuk öldürüldüğü 
oluyordu. 

Cahiliye döneminde kız çocuklarının öl
dürülmesinin birtakım sebepleri vard ı r. 

Bunların ilki yoksulluk (el-En ·am 6/ 151) 
ve yoksul düşme korkusudur (el-isra 17/ 
31) Çünkü erkek çocuk aile bütçesine 
katkıda bulunurken kız çocuklarının aile
ye külfet getirdiği düşünülmüştür. Bu
nunla birlikte bazan erkek çocuklar da 
aynı sebeplerle öldürülmekteydi. İkincisi 
kabileler arası savaşlardır. Kadınlar ve 
çocuklar savaşta genellikle korunmaya 
muhtaçtır ve daima esir düşme ihtimal
ler i vardır. Rivayete göre Kays b. Asım . 
esir düşen kızının diyet ödenmesi sırasın
da geri gelmeyi reddetmesi üzerine bü
tün kızlarını öldüreceğ ine dair ant içmiş 
ve İ slam 'a gir ince Resülullah'a gelerek 
şöyle demiştir : "Ben kızlarıının hayatta 
kalmasına asla izin vermedim; sekiz ta
nesini öldürdüm. Sadece ben seferde iken 
karım bir kız dünyaya getirip dayılarının 
yanına verm iş . Daha sonra çocuğun var
lığından haberdar olunca onu da alarak 
bütün yalvarmalarına rağmen götürüp 
gömdüm." ResOluilah duydukları karşı
sında çok üzülmüş ve. "Merhamet etme
yene merhamet edilmez" diyerek Kays'a 
öldürdüğü her çocuğu için bir köleyi hürri
yetine kavuşturmasını veya bir deve kur
ban etmesini söylemiştir. Kız çocukları
nın öldürülmesinin bir sebebi de namus 
korkusudur. Çünkü kabileler arası sava
şın yanı sıra ani baskın gibi hallerde kız 
çocuklarının başına gelebilecek kötü hal
ler kızın ailesinin toplumda aşağılanma
sına yol açıyordu. Ayrıca kız çocuklarının 
çolak. topaJ, kötürüm, kör, şaşı olması 

veya ciltlerinde alacalar. benekler bulun
ması gibi durumlar da onların uğursuz 
sayılmasına ve öldürülmesine yol açıyor
du. Öte yandan tannlara insan kurban 
etme adeti de bu gelenek üzerinde etkili 
olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'deCahiliye devrinin bu 
kötü adetine, "Onlardan birine kız çocuğu 
haberi verilince içi öfkeyle dolarak yüzü 
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kapkara kesilir." "Kendisine verilen kötü 
haber yüzünden halktan gizlenmeye ça
lışır; onu aşağılık duygusu içinde yanında 
mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün!" 
(en-Nahl 16/58-59 ) ve. "O diri diri topra
ğa gömülen kıza. 'hangi günah yüzünden 
öldürüldüğü sorulduğu zaman" (et-Tek
vlr 8 1/8-9) mealindeki ayetlerle temas 
edilmektedir. Ayrıca genel olarak çocuk
ların öldürülmesi üzerine de çeşitli ayet
ler nazil olmuştur (el-En'am 6/137, 140, 
ı 5 ı; el- isra ı 7/3 ı) . Zira Cahiliye dönemin
de bazı erkek çocukların da öldürüldüğü
ne dair bilgiler mevcuttur. Nitekim Kebl
re bint Ebu Süfyan. Hz. Peygamber' e biat 
ederken daha önce dört oğlunu toprağa 
gömerek öldürdüğünü bildirmiş, bunun 
üzerine ResQI-i Ekrem kendisine dört kö
le azat etmesini söylemiştir (İbn Hacer, 
VIII, 93). Kur'an-ı Kerim'in birçokyerinde 
çocukların öldürülmesinin yasaklanması 
yanında Resuluilah da müslüman olmayı 
kabul eden her kadın ve erkeğe onlardan 
biat alırken Allah'a eş koşmamak, yalan 
söylememek gibi temel esaslar arasında 
çocukların öldürülmemesini de şart -ola
rak ileri sürüyordu. Birinci Akabe Biatı'n
da Hz. Peygamber tarafından çocukların 
öldürülmemesinin şart koşulması (İbn 
Hişam, ı. 434) bunun en meşhur örneği
dir. Daha sonra Kur'an'da mürnin kadın
ların hangi şartlarla biat edecekleri belir
tilirken çocuklarını öldürmeyecekleri hük
müne de yer verilmiştir (el-Mümtehine 
60/ ı 2). Resul-i Ekrem. bu insanlık dışı ha
reketi yasaklarken ayrıca kız çocuğu na iyi 
muamele edenin ve onu güzel bir şekilde 
büyütenin cehennem ateşinden uzak ola
cağını (Buhar!, "Edeb", ı 8). hatta iki veya 
üç kızı ya da kız kardeşi bulunan kişinin 
onlara iyi davranması halinde cennete 
gireceğini müjdelemiştir (Tirmizi, "Bin", 
ı 3) 

Cahiliye döneminde kız çocuklarının öl
dürülmesine karşı çıkanlar da olmuştur. 
Meşhur Hanlfler'den Zeyd b. Amr b. Nü
feyl insanların puta tapmasını. putlar adı
na kurban kesmesini ve kız çocuklarını 
öldürmesini engellemeye çalışmış, hatta 
onlardan çocuklarını alarak geçimlerini 
sağlamış ve istediklerinde geri vermiştir. 
Şair Ferezdak'ın dedesi Sa'saa b. Naciye'
nin de ikişer veya üçer deve karşılığında 
Beni Temlm'den 360 kız çocuğunu kur
tardığı rivayet edilmektedir. 
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EbCı Abdiilah Muhammed 
b. YCısuf b. Ebi 'I-Kasım 

e l-Mewak el-Abderi el-Gımati 
(ö. 897 /1492) 

Maliki fakihi. 

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Ebu 
Yahya ibn Asım. Ebü'I-Kasım ibn Sirac. 
Ebu Abdullah ei-Mintürl ve Muhammed 
b. Yusuf es-Sanna'dan öğrenim gördü ve 
devrinin tanınmış alimlerinden biri oldu. 
Gırnata'da (Granada) müftülük ve hatip
lik görevlerinde bulundu. Talebeleri ara
sında Ahmed b. Muhammed ed-Dükün 
es-Sanh3c1, Ebü'l-Hasan Ali b. Kasım ez
Zekkak. Ebü'l-Ferec Abdullah b. Ahmed 
el-Gırnatl. Muhammed b. Ahmed es-Sü
leml el-Ci'dalle ve Ahmed b. Davud'un 
adları anılmaktadır. Mewak, Gırnata'nın 
hıristiyanların eline düştüğü 897 yılı Şa
banında (Hazi ran ı 492) ileri bir yaşta ve
fat etti. 

Eserleri. 1. et-Tı'ic ve'l-iklil 'alô. (bi
şer!Ji) Mu]]. taşarı Ijalil. Hal11 b. ishak el
Cündl'nin Maliki fıkhının temel metinle
rinden olan el-Mul].taşar'ına yazılmış en 
yaygın şerhlerden biridir; Hattab'ın Me
vô.hibü'l-celil adlı şerhiyle birlikte basıl
mıştır (Kahire 1328-1 329, 133 1). Müellif 
el-Mul].taşar'ın diğer şerhlerinde görül
meyen bir metot izlemiş. asıl metnin iba
resini verdikten sonra izahına geçmeye
rek zikredilen görüşe uygun veya aykırı 
diğer görüşleri kaynaklardan olduğu gibi 
nakletmiş. bazan da sonunda kendi iti
razlarına yer vermiştir. Bedreddin el-Ka-

rafi kimseye atıfta bulunulmayan ifade
lerio de müellife ait olabileceğini belirtir. 
Ahmed Baba et-Tinbüktl. ibn Gazi'nin el
Mul].taşar'a yazdığı şerhte önemli ölçü
de Mewak'ın eserine dayandığını ve onun 
anlaşılması zor yerlerini açıkladığını söy
ler. Muhtasar geleneğinin ortaya çıkma
sından önceki Maliki kaynaklarına dönül
mesi ni teşvik eden Fas Sultanı Mevlay 
Muhammed'in (ö. 1240/ 1824-25) medre
se öğretiminde esas alınacak metinleri 
belirleyen ve Hal11 b. İshak'ın el-Mul].ta
şar'ının ancak bir şerhle birlikte okun
masına müsaade eden fermanında andı
ğ ı beş şerhten biri de et-Tô.c ve'l~İklil'di 
( Tabaku '1-ertab, neşredenin girişi, s. 57). 

Mevvak'ın eserinde Iafız tahlillerinden 
çok mezhebin temel kaynaklarından na
killerde bulunması bu tercihte etkili ol
muş görünmektedir. Mewak el-Mul].ta
şar'a ayrıca bundan daha küçük bir şerh 
yazmıştır. Z. Sünenü'l-mühtedin ii (ila) 
ma]fö.mô.ti'd-din (Fas ı 3 ı 4 ). Fatır süre
sinin 32. ayetinin tefsiri olup müellifin fı
kıh. fıkıh usulü, tasawuf ve diğer konu
lardaki geniş bilgisini yansıtmaktadır. 3. 
Fihrist. Ahmed Baba et -Tinbüktl talebesi 
Ahmed ed-Dükün'un ondan bu eseri riva
yet ettiğini kaydeder (Neylü'l-ibtihac, I, 
I 36) . 4. el-Fun1]f (Ebu Ca'fer Ahmed b. 
Ali el-Belevl. s. I 90) . 

. Ahmed b. Yahya ei-Venşerlsl Kuzey Af
rika ve Endülüs Maliki ulemasının fetva
larını derlediği el-Mi'yô.rü '1-mu'rib adlı 
eserinde Mewak'ın da birçok fetvasına 
yer vermiştir. 

BİBLiYOGRAFYA : 

Sehavi. e<;t-Pav'ü'l-lami', X, 98 ; Venşerisi. el
Mi'yarü '1-mu 'rib (nşr. Muhammed Hacci). Bey
rut 1403/1983, XIII, 428 (indeks): Ebü Ca'fer 
Ahmed b. Ali ei-Belevl. Şebet (nşr. Abdullah el
imrani) . Beyrut 1403/1983, s. 190, 203; Bed
reddin ei-Karafı , Tevşif:ıu'd-Dibac (nşr. Ahmed 
eş-Şüteyvi). Beyrut 1403/1983, s. 234-235; ib
nü'I-Kadi, Dürretü '1-f:ıica/, ll , 141; a.mlf .. Ce;!Ve
tü'l-ii):tibas, Rabat 1973,1, 319; Ahmed Baba et
Tinbüktl. Neylü'l-ibtihac, Trablus 1408/1989, 
ı, 136; ll , 561-563; Mevlay Muhammed b. Ab
dullah, Tabal):u'l·ertab fi ma'i):teta{nahü min 
mesanidi 'l-e'imme ve kütübi meşahiri 'l-Mali

kiyye ve'l-imam el-f:laıtab (nşr. Abd ullah b. id
ris b. EbO Bekir Miga). Muhammediye 1420/ 
1999, neşredenin girişi, s. 57; MahiOf. Şecere· 
tü 'n-niır; s. 262, 276;Serk1s, Mu'cem,ll, 1814-
1815; Brockelmann, GAL, ll, 1 02; Suppl., ll , 97, 
375-376; Abdülaziz Binabdullah, Ma'lemetü'l· 
{ll): hi '1-Maliki, Beyrut 1403/1983, s. 180; Zirikll, 
ei-A'1am(Fethullah). VII, 154-155; Fevzi Abdür
rezzak. el-Matbiı'atü'l-f:ıaceriyye fi ' l-Magrib, 
Rabat 1406/1986, s. 60; Ali Hakan Çavuşoğlu, 
Irak Maliki Ekolü (111.-V./IX.-X/. yy.), (doktora 
tezi, 2004 ). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 95. 

~ AHMETÖZEL 


