
tekiz denetimindeki Malaka hiçbir zaman 
eski ticari üstünlüğünü devam ettireme
di. Yabancı tüccarlar yüksek gümrük ver
gilerinden ve resmi yolsuzluklardan kur
tulmaya çalışırken müslüman tüccarlar 
daha çok Portekizliler'in rakibi olan Su
matra'daki Açe Sultanlığı'nın Açe Lima
nı'nı tercih ettiler. Şehir 130 yıl Portekiz 
işgali altında kaldıktan sonra Ocak 1641 '
de Hollandalılar'ın eline geçti ve Hollanda 
Doğu Hindistan Şirketi'nin ticaret ağında 
sıradan bir liman haline gelerek eski ko
numunu iyice kaybetti. Malaka'yı önemli 
bir ticaret merkezi saymayan Hollandalı 

lar, burayı esas itibariyle Amsterdam - Ba
tavya deniz yolunun Malaka Bağazı üze
rindeki başlıca stratejik savunma mer
kezi olarak kullandılar. İslamiyet. Katalik 
Portekiz yönetimine nazaran Protestan 
Hollanda yönetimi altında daha hoşgörü
lü bir muamele görmesine rağmen Mala
ka, sarayından yoksun kalması ve İslam 
dünyası ile t icari bağlantısının kesilmesi 
sebebiyle artık Malay toplumunun ve 
İslam kültürünün gelişmesine bir katkı 
sağlayamadı . 

Malaka. Napolyon savaşları sırasında 

Fransızlar'ın eline geçebileceği endişesiy
le İngilizler tarafından i şgal edildi ( 1795) 

ve Portekizliler'in müslüman binalarının 
taşlarıyla yaptıkları ünlü kalesi gelecekte 
düşman kuwetlerinin muhtemel kullanı
mına karşı bir önlem olarak yıkıldı. Şehir 
1818'de tekrar Hollandalılar'a verildiyse 
de 1824 tarihli İngil iz - Hollanda Antiaş
ması gereğince İngilizler 'in denetiminde
ki Batı Sumatra'nın Bengkulen bölgesi 
karşılığında yine onlara geçti. 1826'da 
Hindistan'da oturan genel valiye bağlı Bo
ğazlar İdaresi (Straits Settlements) adlı İn
giliz sömürge idaresine dahil edilen Ma
laka ticari önemini temelli kaybettiyse de 

Malaka'da 
Sabutu 
Jabek 
camii 

buna karşılık tekrar bir İslam ilim-kültür 
merkezi halini aldı. 1874'ten 1957'ye ka
dar Singapur'daki Malezya genel valisine 
bağlı bir İngiliz hükümet temsilcisi tara
fından yönetilen Malaka'ya bu dönemde 
çok sayıda Çin ve Hint asıllı yeni göçmen 
yerleşti. Bu dönemde şehir bir süre Japon 
işgali altında kaldı ( 1942-1945 ı . 

Malaka, halen Malezya Federasyonu'
nun on üç eyaletinden biri olan Melaka'
nın merkezidir. 1 650 km 2 yüzölçümlü 
eyaletin nüfusu 652.000 (2003 tah ). şeh

rinki ise 161.000'dir. Günümüzde eskisi 
kadar değilse de yine büyük bir ticari öne
me kavuşan Malaka Limanı'ndan kauçuk, 
baharat, kalay ve trepik ağaç kerestesi 
gibi M alay yarımadasının başlıca ürünleri 
ihraç edilmektedir. Şehirde kabuklu de
niz hayvanları konserveciliği başta olmak 
üzere çeşitli gıda sanayii kuruluşları bu
lunmaktadır. Malaka özellikle eski Porte
kiz ve Hollanda yapıları, XIX. yüzyıldan 
beri işlerliğ ini koruyan Çin çarşısı ve İn
gilizler'in yıktığı Portekiz kalesinin kalın
tıları ile turist çekmektedir. 
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MALAKA SULTANUGI 

Malay yarımadasının güneybatısında 
xv_ yüzyılın başlarında kurulan 

sultanlık 

(bk. MALEZVA). 

MALAKARl 

Duvar 
ve kubbenin bezenınesinde kullanılan 

kabartmalı, renkli bir nakış tekniği 

(bk. TEZVİNAT). 

MAIATi, Cemaleddin 

(bk. CEMAL el-MALA Tl). 

MALATI, Ebü'I-Hüseyin 
(~f ~f~l) 

Ebü 'l-Hüseyn Muhammed b. Ahmed 
b. Abdirrahman e l-Malati 

et-Taraifi el-Askalani 
(ö. 377 /987) 

Fıkıh , kıraat 

ve mezhepler tarihi alimi. 

ı 

_j 

_j 
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Malatya'da doğdu. Daha sonra Aska
lan'a yerleştiği için Askalanl. ahşap hedi
yelik eşya sattığ ı için de Taraifi n is beleriy
le anıldı. İlk tahsil yıllarını IV. (X.) yüzyılın 
ilk çeyreğinde Bizanslılar, Araplar ve diğer 
müslüman hanedanlar arasında birkaç 
defa el değiştirdiği bilinen Malatya'da ge
çirdi. Halkın büyük kısmı buradaki kar
gaşadan tedirgin olup daha emin yerlere 
göç ederken Malatı de ailesiyle birlikte 
Suriye'ye gitti. Bu z.rad21 !-lalep, Tarablus, 
Harran ve Antakya gibi şehirlerde çeşitli 
alimlerden kıraat okudu. Malati'nin fay
dalandığı hocalar arasında Ad'i b. Abdül
baki, Hayseme b. Süleyman, Ahmed b. 
Mes'ud el-Vezzan yer alır. Kendisinden 
Ebu Muhammed İsmail b. Reca, ömer b. 
Ahmed el-Vasıtl ve Ebu Muhammed Ab
dullah b. Ömer b. Abbas el-Adevl rivayet
te bulundular. Malat'i, Ebu Bekir b. Mü
cahid ve Ebu Bekir b. el-Enbarl'den arz 
yoluyla kıraat öğrendi. Kıraat konusunda 
bir kasidesi bulunan Malati'nin geniş bilgi 
sahibi olduğu, Şafii fıkhı alanında birçok 
eser telif ettiği nakledilmektediL Daha 
sonra Mısır'a geçen ve Askalan'ayerleşen 
Malati ilm'i faaliyetlerini bu şehirde sür
dürdü ve burada vefat etti. 

Malati'nin görüşleri hakkında et-Ten 
bih ve'r-red adlı eserinden bilgi edinmek 
mümkündür. Özellikle yed. vech gibi ha-
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beri sıfatları ihtiva eden müteşabih ayet
leri teşbih ve tecsim anlayışına yaklaştı
racak tarzdaki yorumları benimseyerek 
nakletmesi, Haşvilik'le tanınmış raviler
den Muhammed b. Ukkaşe ve Ebu Davud 
es-Sicistani'nin hadis hocalarından Ebu 
Asım Huşayş b. Asram en-Nesai'ye dayan
ması. ayrıca müteşabih ayetlerin tefsirin
de Mukatil b. Süleyman'ın yolundan yürü
mesi kendisinin Haşvilik'le itharn edilme
sine yol açmıştır. Abbasi halifelerinden 
Me'mun devrinde başlayıp Mu'tasım -Bil

lah ile Vasik-Billah dönemlerinde devam 
eden halku'I-Kur'an meselesi etrafındaki 
Mu'tezile baskısı Mütevekkii-Aiellah za
manında kaldırılınca aynı görüşlerin aşırı 

bir şekilde kötülenmesi devrinde yetiş
miş olan Malati'nin bu düşüncelerini tabii 
karşılamak gerekir. Aslında Malati Haş
viyye telakkisini kabul eden , tecsim ve 
teşbih anlayışını benimseyen bir alim de
ğildir. Nitekim et-Tenbih adlı eserinde 
Ratıza grubundan saydığı tırkaların on 
ikincisini anlatırken onların Hişam b. Ha
kem'in mensuplarından sayıldığını, Hi
şam'ın da teşbih ve rafz görüşünü benim
seyenlerden olduğunu belirttikten sonra 
kitabın devamında Müşebbihe'yi redde
deceğini söylemektedir. et-Tenbih'i neş
reden Zahid Kevseri'nin ifade ettiği gibi 
onun bilhassa teşbihe delalet eden hu
suslarda ileri sürdüğü delillerden hare
ketle gerek sahih haberleri gerekse dü
şünce yöntemlerini kavrama hususunda 
kısmi bir ufuk darlığı içinde olduğu görül
mektedir (s. 118). Bu hüküm onun önceki 
kaynaklardan rastgele alıntı yaptığı izle
nimini de güçlendirmektedir. Mesela et
Tenbih'in baş tarafında zikredilen tırka
lar so nlara doğru yeniden ele alınmakta
dır. Bu arada Ratiziler'i sınıflandırırken 
daha önce bahsettiği Sebeiyye'den söz 
etmektedir (s. 158). Bununla birlikte Ali 
Sami en-Neşşar'ın da belirttiği gibi Ma
lati, İslam kültür ve düşünce tarihinde 
yerini alan Haşvilik'le ilgili belgelerin 
günümüze ulaşmasında önemli hizmet
ler ifa etmiştir (Neş'etü'l·fikri'l-felsefi, 1, 
292). 

Malati'nin zamanımıza kadar sadece 
yukarıda sözü edilen kasidenin bi rkaç 
beytiyle et-Tenbih ve'r-red adlı eseri 
gelmiştir. Müellif mukaddimede eseri için 
"Kitabü 't-Tenbih diye adlandırılan" ifa
desini kullanmışsa da literatürde kitabın 
adı et-Tenbih ve'r-red 'ald ehli'l-ehva' 
ve'l-bida' şeklinde geçmektedir. Yine 
mukaddimeden anlaşıldığı üzere eldeki 
metin asıl kitabın üçüncü cüzüdür. Malati 
buna . bazı aşırı grupların inkar ettiği 
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hilafet konusunun tartışıldığı, muhkem 
nasların ve haberlerin açıklandığı dördün
cü cüzü eklediğini söylemekteyse de el
deki metnin sonunda böyle bir kısım bu
lunmamakta, eserin ilk iki cüzünün muh
tevası hakkında da bilgi verilmemektedir. 
Müellif daha sonra, Hz. Peygamber'in is
lamiyet'i yayma uğruna çektiği zahmet
lere örnek olarak Hudeybiye'deki Bey'a
türrıdvan'ın bazı safhalarını anlatmış, ar
dından akaid alanında sünnetten ayrılma
manın önemini vurgulayarak sünnetin 
bazı niteliklerini şöyle sıralamıştır: Allah'ın 
kaza ve kaderine rıza göstermek, O'nun 
hükmüne teslim olmak, dini tartışmalara 
girişmemek. mest üzerine mesh yapmak, 
sultana karşı isyan etmemek. Malati ese
rinde, diğer mezhepler tarihi müelliflerin
de olduğu gibi sıhhati sabit olmayan yet
miş iki fırka hadisindeki sayıya sadık kal
mak için mezhepleri çeşitli şekillerde 
tasnif etmiş. bu arada farklı tasnif ve 
tekrarlardan da kurtulamamıştır. 

Müellif Rafıza başlığı altında ele aldığı 
Şii grupları on sekiz kala ayırmış, sonun
cu olarak zikrettiği Zeydiyye'yi de kendi 
içinde dörde ayınrken dördüncü grubun 
Bağdat Mu tezilesi'ni oluşturduğunu söy
lemiş, ardından Basra Mu'tezilesi'ne te
mas etmiştir. Mürcie'nin fikirlerine dört 
sayfalık bir yer ayırdıktan sonra Harid
ler'in on tali tırkasını görüşleriyle birlikte 
kısaca sıralamıştır. Kitabın bu kısmında 
Kur'an'daki müteşabih ayetlere bir bölüm 
ayrılmıştır. Önce, hemen hepsi kıyametle 
ilgili olan ve ilk bakışta çelişkili gibi görü
nen muhtelif ayetler arasında gerçekte 
bulunan uyum Mukatil b. Süleyman'dan 
naklen anlatılmış, ardından bazı ayetlerin, 
bağlantıları ve ifadede yer alışları açısın
dan farklılık arzeden içeriklerinde bir çeliş
kinin bulunmadığı yolunda çeşitli yorum
lar zikredilmiştir. Müellif bu yorumların 
sonunda, bazı kimselerin nastan uzakla
şarak art niyetlerinin yönlendirdiği fasid 
istidlallerle ileri sürdükleri eleştirilerin ilmi 
bir değerinin bulunmadığını belirtmiştir. 
Onun söz konusu ettiği ve "müteşabih 
ayetlerin tefsirinden seçilip özetlenen bir 
tomar" dediği 150 civarındaki ayet, IV. (X.) 
yüzyılda Kur'an konusundaki tartışmalar 
hakkında önemli ipuçları vermektedir. 
Eserde daha sonra sünnete uyma ve Ka
deriyye başta olmak üzere bid 'at ehline 
temayül göstermeme hususunda öğüt
ler verilir. 

Eserin ikinci yarısında tırkaların ania
tılmasına devam edilmiş ve kollarıyla bir
likte yetmiş ikiye ulaşan mezheplerin esa
sını Zenactıka (beş), Cehmiyye (sekiz), Ka-

deriyye (yedi), Mürcie (on iki), Rafıza (on 
beş) ve Haruriyye'nin (yirmi beş) oluşturdu
ğu belirtilmiştir. Ardından Zenadıka'nın 

bazı gruplarına temas edilmiş ve Cehmiy
ye'ye ait görüşlerin tenkidine geniş bir yer 
ayrılmıştır. Daha sonra Mürcie ve Ratıza 
hakkında yeniden bilgi verilmiş, görüşleri 
açısından Mu'tezile'ye benzeyen Kaderiy
ye ve Harüriyye adı altında tekrar Harici
ler anlatılmıştır. 

et-Tenbih, mezhepler tarihi literatürü
nün henüz gelişınediği bir dönemde ya
zıldığı için sonraki eserlerle birçok konuda 
farklılık arzetmektedir. Fırka isimlerinin 
tesbiti, Zeydiyye'nin imamiyye tırkaları 
içinde gösterilmesi, Bağdat Mu'tezilesi'
nin Zeydiyye fırkası olarak değerlendiril
mesi, Sufriyye'nin Ziyad b. Asfar yerine 
Mühelleb b. Eb Cı Sufre'ye nisbet edilmesi, 
Mu'tezile'nin ismini Hasan b. Ali'den ay
rılanlardan almış olduğu gibi bilgi yanlış
ları içermesi veya tartışmalı konularda 
kesin hüküm verilmesi, önemli meselele
rin tesbitinde zayıf rivayetlere dayanılma
sı gibi hususlar dikkat çekmektedir. Bu
nunla birlikte eser, IV. (X.) yüzyılda riva
yetlere dayanan bir alimin fırkalarla ilgili 
düşüncelerini ortaya koyması bakımından 
önem taşımaktadır. et-Tenbih'in ilk neşri 
S. Dedering (İstanbul 1936), ikincisi Zahid 
Kevseri (Kahire 1368, 1388/1968) tarafın
dan gerçekleştirilmiştir. 
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MALATYA 

Doğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

Şehirle aynı ad ı taşıyan ovanın güney 
kısmında deniz seviyesinden 91 0-9SO m. 
yükseklikte yer alır. Malatya aynı zaman
da önemli yolların kesiştiği bir noktada 
bulunduğundan tarih boyunca geçiş gü
zergahı olarak ilgi çekmiştir. 


