
MALiK b. DUHŞÜM 

İmruülkays'tır. Malik b. Duhşüm'ün Aka
be'de bulunup bulunmadığı tartışma ko
nusu edilmekle birlikte başta Bedir olmak 
üzere bütün gazvelere katılmış. Bedir'de 
Süheyl b. Amr'ı esir alması ona büyük 
şöhret kazandırmıştır. Hz. Peygamber. 
Tebük dönüşünde Malik b. Duhşüm'ü 
Asım b. Adi, bazı kaynaklara göre ise Ma'n 
b. Adi ile veya üçünü birlikte (i b n Abdül
ber. ed-Dürer, s. 242) münafıkların İslami
yet aleyhinde faaliyet göstermek için, Amr 
b. Avf oğulları mahallesinde yaptırdıkları 
Mescid-i Dırar'ı ortadan kaldırmakla gö
revlendirmiş, onlar da bu görevi başarıyla 
tamamlamışlardır. 

Malik b. Duhşüm hakkında gerekçesi 
açıklanmayan bir nifak iddiası ileri sürül
müştür. Onun bazı münafıklarla sosyal 
ilişkiler kurmasının ve onlarla iyi geçin
mesinin böyle bir dedikoduya yol açmış 
olması muhtemeldir. "Malik b. Duhşüm, 
Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir müna
fıktır" diyen bir kişiyi Hz. Peygamber böy
le konuşmaktan menetmiş ve, "Onun la 
ilahe iliallah dediğini görmüyor musun?" 
demiştir (Müsned, lll, 174; IV, 44; V, 449, 

450; Buhar!, "Şalat", 46, "Teheccüd", 36 , 

"Et'ime", 15, "İstitabetü'l-mürteddln", 9; 
Müslim. "Iman", 54, 55. "Mesacid", 263, 

264) İbn Abdülber. Malik b. Duhşüm'ün 
nifakla itharn edilmesini doğru bulmamış, 
iyi bir müslüman olduğunu ortaya koyan 
davranışlarının böyle suçlamalara imkan 
vermeyeceğini söylemiştir. Onun Bedir 
Gazvesi'ndeki kahramanlığı, Mescid-i Dı
rar'ı ortadan kaldırmak gibi önemli bir 
görevi Resul-i Ekrem'in ona vermesi ve 
savaş meydanlarındaki yiğitliği Hz. Pey
gamber'e olan bağlılığını ortaya koymak
tadır. Malik b. Duhşüm, Cemlle bint Übey 
b. Selıli ile evlenmiş, bu evlilikten Resü
lullah'a biat eden hanımlardan biri olan 
Fürey'a dünyaya geldiyse de nesli devam 
etmemiştir. 
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MALiK b. EBÜ's-SEMH 

( ~' .si ..:,; .!.Ulo) 

Ebü'I-Velid Malik b. Cabir 
b. Sa'lebe et-Tai 
(ö. 140/757 [?]) 

Medineli muganni. 
_j 

Muaviye b. Ebfı Süfyan zamanında 
( 661-680) Tay kabilesinin yaşadığı toprak
larda doğdu. İbn Ebü's-Semh olarak da 
bilinir. Babası aynı kabileden olup annesi 
Beni Mahzfım kabilesinden Kureyşli bir 
hanımdı. Küçük yaşta babasını kaybet
mesinin ardından yaşadıkları bölgede kıt
lık çıkınca ailesiyle birlikte Medine'ye göç 
etmek zorunda kaldı. Burada sanatkar
ları himaye etmesiyle tanınan Abdullah 
b. Ca'fer b. Ebu Tali b onu evlat edindi. Ce
mil e es-Sülemiyye ve Ömer el-Vadi gibi 
Medineli mfısikişinaslardan ders alarak 
kendini yetiştirdi. 

684 yılında Hamza b. Abdullah b. Zü
beyr'in evinde mOsiki üstadı Ma'bed b. 
Vehb'i tanıma imkanı bulan Malik sesini 
çok beğendiği Ma'bed'den mOsiki ders
leri almaya başladı ve zamanının büyük 
kısmını onun yanında geçirdi. Yeteneğiyle 
kısa zamanda Medine'de tanındı ve şöh
reti giderek yayılmaya başladı. Evini bir 
mOsiki okulu haline getiren hamisi Ab
dullah b. Ca'fer'in 700 yıllarında ölümü 
üzerine Haşimller'den Süleyman b. Ali'ye 
intisap etmekle birlikte Em evi devlet bü
yüklerinden de yakın ilgi gördü. Kaynak
larda, ll. Yezld ve ll. Velid'in saraylarında 
yapılan mOsiki toplantılarında Malik'in ic
ralarından özellikle söz edilir. Abbasller'in 
iktidara gelişinden (750) sonra Süleyman 
b. Ali, Aşağı Dicle'ye vali olarak tayin edi
lince onunla birlikte Basra'ya kadar gitti. 
Kısa bir süre sonra tekrar Medine'ye dö
nen Malik. Halife Ebfı Ca'fer el-Man
sür'un ( 754-775) ilk dönemlerine kadar 
yaşadı ve seksen yaşının üzerinde oldu
ğu halde burada vefat etti. 

Devrinin mugannileri arasında farklı bir 
yere sahip olan Malik'in okuyuşunda ta
mamen hacası Ma'bed'in üsiObu hakim
di, bu üslfıp üzerine okuduğu eserler unu
tulmaz icralar olarak müsiki tarihine geç
miştir. Bestekarlık sahasında da kabili
yeti olmasına rağmen Ma'bed'e duydu
ğu saygıdan dolayı hacası hayatta oldu
ğu sürece beste yapmayacağına dair söz 
vermiştir. el-Eganf'de nakledildiğine gö
re Malik'in yegane bestesi, "La Işe illa bi
Malik bin Ebi's-Semh" sözleriyle başlayan 
eseridir. İshak ei-Mevsıll, Malik'i Mekkeli 

İbn Süreye, İbn Muhriz ve Medineli Ma'
bed b. Vehb ile birlikte zamanın en ünlü 
dört sanatkarı arasında zikreder. Malik 
şarkıları en ince nüanslarına kadar kolay
ca öğrenebilen, müzik estetiğini ön plana 
çıkaran, özellikle bulunduğu yörenin me
lodik unsurlarını kendine has tavırlarıyla 
yorumlayan bir sanatkar olarak Arap mfı
siki tarihinin en önemli simaları arasında 
yer alır. Yetiştirdiği talebeler içinde Mu
hammed b. Aişe en meşhurlarındandır. 
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MALiK b. ENES 
( ._,..; 1 0! .!.U lo ) 

Ebu Abdiilah Malik b. Enes b. Malik 
b. Eb! Amir ei-Asbahl el-Yemen! 

(ö. ı 79/795) 

Miiliki mezhebinin imamı, 
büyük müctehid ve muhaddis. 

_j 

93'te (712) dünyaya geldi. Doğum ta
rihiyle ilgili olarak kendisinden de nakle
dilen bu rivayet yanında 90-98 (709-717) 
yılları arasındaki bir tarihte doğduğu da 
zikredilmektedir (Kadi iyaz, I, I 11 ). Kadi 
İyaz, Vadilkura'nın Züimerve köyünde 
doğduğuna. önce Medine yakınlarındaki 
Akik mevkiine, ardından Medine'ye yer
leştiğine dair bir rivayet nakleder ( a.g.e., 
1, 115) . Soy bakımından Araplar'ın iki ana 
kolundan biri olan Kahtanller'e (diğeri Ad
nanller) mensup olduğundan bu kabile
nin bazı alt koliarına nisbetle Asbahl, Ya'
murl, Himyeri ve menşelerinin Yemen ol
masından dolayı Yemeni nisbeleriyle anıl

mıştır. Dedesi Malik veya onun babası EbO 
Amir Yemen'den gelerek Medine'ye yer
leşmiş, burada Beni Teym b. Mürre ka bi-


