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Segu'yu işgal eden Fransızlar'ın burada 
buldukları el-Hac ömer ve oğlu Seku 
Amadü'ye ait önemli miktardaki Arapça 
yazma eser Paris Bibliotheque Nation
ale'e gönderilmiştir. Toplam 120.000 va
rak tutan S 18 ayrı yazmadan oluşan ko
leksiyonla ilgili çok sayıda katalog hazır
lanmış olup Biladüssüdan yazmaları için
de en iyi şekilde muhafaza edilenleridir. 
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MALI YIL 

Güneşin hareketine göre belirlenen, 
ancak Osmanlı bürokrasisinde 

yıl başı mart ayı olarak kabul edilen 
takvim yılı 

(bk. TAKVİM). 
_j 
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MALiK 
(..:..Ol.) 

Cehennemİ idare eden 
meleklerin isimlerinden biri 

(bk. MELEK). 

MALiK b. AVF 
(..s~ 0-1 ..:..Ol.) 

Malik b. Avf b. Nasr b. Muaviye 
b. Bekr b. Hevazin en-Nasri 

(ö. 20/641'den sonra) 

Sahabi. 

_j 

_j 

Hevazin kabilesinin Beni Nasr b. Mua
viye koluna mensubiyetinden dolayı Nasri 
nisbesiyle anılır. Huneyn Gazvesi'nden (8/ 
630) önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. 
H evazin kabilesinin yer aldığı birinci ve 
dördüncü ficar savaşlarından birine genç 
bir kumandan olarak katıldığı rivayet edi
lirse de (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, XXII, 76; 

iA, VII, 257) bu doğru değildir. Çünkü Ma
lik Huneyn Gazvesi'nde otuz yaşındaydı 
(Vakıdl, III, 885; İbn Sa'd, Il, 1 14) Hz. Pey
gamber'in büyük bir ordu ile Medine'den 
yola çıktığını haber alan Hevazinliler'in re
isi Malik b. Avf seferin kendilerine yöne
lik olduğunu düşünerek hemen harekete 
geçti. Ordugahını Evtas'ta kurdu ve Sa
kifliler'in de desteğiyle müslümantarla 
topyekün savaşı göze alarakyanında bu
lunan tecrübeli kişilerin muhalefetine 
rağmen askerlerini savaş meydanında tu
tabilmek için kadınlarla çocukların mal ve 
hayvanlarını da yanlarına almalarını em
retti. Bedevi Araplar'ın müslümanlara 
karşı mücadelelerinin son zirvesini tem
sil eden ordunun kumandanı Malik b. Avf 
ve beraberindekiler Huneyn'de tutuna~ 
madılar, Malik kaçarak bir kaleye sığındı. 
Savaş meydanından kaçmasını bir şiirin
de ayıplayan Malik (İbn Hişam, IV, 113-1 14) 
daha sonra bu kaleyi güvenli bulmadığın
dan Taif'e kaçmak zorunda kaldı (Vakıdl, 
111,917) . 



Resul-i Ekrem, Huneyn Gazvesi'nden 
elde edilen ganimetieri Ci'rane'de dağı
tırken Malik b. Avf'ın ev halkı ve malları
nın Ümmü Abdullah bint Ebu Ümeyye'nin 
yanında bir müddet tutulmasını istemiş. 
Malik b. Avf'a haber göndererek müslü
man olduğu takdirde ailesini ve mallarını 
geri vereceğini. ayrıca 100 deve ihsan ede
ceğini bildirmişti. Bunun üzerine Malik 
b. Avf. Hz. Peygamber'in yanına gelerek 
müslüman olunca vaad edilenler kendi
sine verildi (a.g.e., ııı. 954-955) Malik b . 
Avf'ı müellefe-i kulüba dahil eden ResOl-i 
Ekrem onu kendi kabilesiyle Taif ve çev
resinde oturan Sümale. Selime ve Fehm 
kabilelerine amil tayin etti (ibn Hişam, IV, 
130; TaberT, III, 89). Malik b. Avf, kendisine 
bağlı kabileleri yanına alarak müşriklerle 
ve özellikle Sakifliler'le mücadele ederek 
onlara baskınlar düzenledi. Bu baskınlar
dan bunalan Sakifliler büyük kayıplar ver
diler (Vakıdl, ııı . 955; ibn Hişam, IV, 130-
1 3 ı ) . Saklfliler'in 9 (631) yılında Medine'
ye gelerek müslüman olmalarında Malik 
b. Avf'ın önemli katkısı olmuştur. 

Hz. Ebu Bekir zamanında da kabilesi
nin arnili olan Malik b. Avf. Kadisiye Savaşı 
ve Suriye'nin fethine katıldıktan sonra Dı
maşk'a yerleşti. Onun Dımaşk'taki evinin 
bir kilise olduğu ve evinin. Emevi Halifesi 
Ömer b. Abdülaziz zamanında hıristiyan
ların isteği üzerine çocuklarının elinden 
alındığı. Yezid b. Abdülmelik zamanında 
ailesine iade edildiği ibn Asakir tarafın
dan kaydedilir (Tarif] u Dıma.ş k. LVI, 48 ı) 

Şair olan Malik b. Avf'a kendisine ait bu
lunmayan bazı beyitlerin atfedildiği ibn 
Hişam'ın ifadelerinden anlaşılmaktadır 
( es-Sfre, IV, 91). Dımaşk'ta ilmi faaliyetlere 
katılan Malik b. Avf (ibn Asakir, LVI, 480-

481) güzel giyinen ve kendisine çok güve
nen bir kimseydi. 20 (641) yılından sonra 
Dımaşk'ta vefat ettiği rivayet edilir. 
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Iii MUSTAFA SABRİ KüÇÜKAŞCI 

r MALiK b. DINAR ı 

()4~ 0-1 ..!.Ulo) 

Ebu Yahya Malik b. Dinar el-Basri' 
(ö. 131/748'den önce) 

ilk zahidlerden. 
_j L 

Basra'da doğdu. ilk tahsilini burada ta
mamladığı , ilim öğrenmek için Horasan 
ve Hindistan'a kadar gittiği. güzel sanat
lara karŞı ilgisi ve yeteneği olduğu. ver
raklıkyaptığı ve geçimini mushafyazarak 
kazanmaya çalıştığı kaydedilmektedir. Ho
r asan'da vefat ettiğine dair bazı bilgiler 
varsa da (Abdülhamid en-Nu'manl, V/2 

[ 19541. s. 16) kaynakların çağuna göre 
Basra 'da ölmüştür. Malik b. Dinar'ın 
gençlik yıllarında eğlence ve işret alem
lerinde bulunduğu. bir gece arkadaşları
nın uyuduğu bir sırada ud çalarken duy
duğu ürperti üzerine o yıllarda Basra'nın 
meşhur zahidlerinden Hasan-ı Basri'nin 
yanına gidip tövbe ettiği rivayet edilmek
tedir. Diğer bir rivayete göre ise ölen kızı
nın rüyasında ona. "Müminlerin kalpleri
nin ürperme zamanı hala gelmedi mi?" 
mealindeki ayeti (el-Hadid 57/l6) oku
ması üzerine zühd hayatına yönelmiştir. 

Tasawufun oluşmasına katkıda bulu
nan zahidlerden biri olan Malik b. Dinar 
esas itibariyle Hasan-ı Basri'yi takip et
miş. hüzün, sadakat, zikir. zühd. marifet 
gibi konular üzerinde durmuştur (EbO 
N uaym. I I. 360-361 ) . Ona göre marifetul
lahın yeri gönüldür, marifetullahı idrak 
etmeden ölenler dünyadaki en tatlı şeyin 
farkına varmadan göç etmişlerdir. Hüzün 
halini yaşamayan kalbi, içinde oturulma
yan harap bir eve benzetmiş, uyanık ve 
temiz bir kalp le ciddi bir dini hayat yaşa
mak için bu hali idrak etmenin gereğini 
vurgulamıştır. 

Malik b. Dinar yeme içme. giyinme. mal 
mülk. servet edinme ve şöhret kazanma 
konusunda riyazet ve mücahedeyi esas 
alarak buna titizlikle uymuş. her günahın 
temelinde dünya sevgisi ve menfaat hır
sının bulunduğuna dikkat çekmiştir. iyi 
bir mürnin olabilmek için bu sevginin ye
rine Allah sevgisini koymak gerektiğini, 
dünyanın onu terkedenlerin ardından ko
şacağını belirten Malik bu hususta en gü
zel örneklerden birinin Ömer b. Abdülaziz 
olduğunu, Ömer dünyayı terkedince dün
yanın onun ayağına geldiğini söylemiştir. 
Ona göre toplumu ilim. ahlak ve fazilete 
yönlendirecek dört grup insan vardır. 
Bunlardan sıddiklar Kur'an okunduğunda 
ahirete yönelirler; kurra ise Allah'a sığı-
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nır ve halkı O'na yöneltir. Ebrarın üzerin
de durduğu konular diline sahip olmak. 
tövbe-istiğfar etmek ve inzivadır. Alim
lerin ilmiyle amel etmeyenleri kaygan taş 
gibidir. bereket ve yağmuru tutamaz. 

Malik b. Dinar amel ve davranışlarda 
esas unsurun ihlas olduğuna dikkat çek
miş. kılık kıyafete önem vermemiş . sOn
nin eski ve yamalı elbiseler giymesi ge
rekmediğini. helal kazandıktan sonra is
teyenin istediği gibi giyinebileceğini söy
lemiştir. Zühd ve takvanın icaplarını yeri
ne getirmeye, bu esasları halka ve yöne
ticilere anlatmaya çalışmıştır. Asırlarca 
menkıbeleri anlatılagelen Malik'in bir gün 
Basra valisiyle karşılaştığı. valinin ondan 
dua istediği, onun da nice mazlumlar ken
disine beddua ederken kendisi için yapa
cağı duanın faydalı olmayacağını. önce 
beddualara sebep olan hususları ortadan 
kaldırması gerektiğini söylediği nakledil
m ektedir. Tabiinden olan ve hadis riva
yet eden Malik b. Dinar. Hasan-ı Basri'den 
başka Şakik-ı Belhl. Rabia el-Adeviyye ve 
Abdülvahid b. Zeyd ile sohbet etmiştir. 
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MALiK b. DUHŞÜM 
( ~...\1 1 ~ .!.U lo) 

Malik b. ed-Duhşüm 
b. Malik es-Salim! el-Ensar! 

Sahabi. 
_j 

Evs kabilesine bağlı olup Medine'de ya
şayan Amr b. Avf oğullarındandır. Hazrec 
kabilesine mensup olduğu da söylenmek
tedir. Babasının adı Duhayşim, Duhşün, 
Du hayşin diye de kaydedilmektedir. An
nesi Umeyre bint Sa'd b. Kays b. Amr b. 
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