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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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MEWAK 
( Jı;o.ıı) 

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. 
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