MALiK b. DUHŞÜM
İmruülkays'tır. Malik b. Duhşüm'ün Akabe'de bulunup bulunmadığı tartışma konusu 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 Abdülber. ed-Dürer, s. 242) münafıkların İslami
yet aleyhinde faaliyet göstermek için, Amr
b. Avf oğulları mahallesinde yaptırdıkları
Mescid-i Dırar'ı ortadan kaldırmakla görevlendirmiş, onlar da bu görevi başarıyla
tamamlamışlardır.

Malik b.

Duhşüm hakkında

gerekçesi
bir nifak iddiası ileri sürülmüştür. Onun bazı münafıklarla sosyal
ilişkiler kurmasının ve onlarla iyi geçinmesinin böyle bir dedikoduya yol açmış
olması muhtemeldir. "Malik b. Duhşüm,
Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır" diyen bir kişiyi Hz. Peygamber böyle 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. Peygamber'e olan bağlılığını ortaya koymaktadır. Malik b. Duhşüm, Cemlle bint Übey
b. Selıli ile evlenmiş, bu evlilikten Resülullah'a biat eden hanımlardan biri olan
Fürey'a dünyaya geldiyse de nesli devam
açıklanmayan

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 [?])
L

Medineli muganni.
Muaviye b.

Ebfı

Süfyan

_j

zamanında

( 661-680) Tay kabilesinin yaşadığı topraklarda doğdu. İbn Ebü's-Semh olarak da

bilinir. Babası aynı kabileden olup annesi
Beni Mahzfım kabilesinden Kureyşli bir
hanımdı. Küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından yaşadıkları bölgede kıt
lık çıkınca ailesiyle birlikte Medine'ye göç
etmek zorunda kaldı. Burada sanatkarları himaye etmesiyle tanınan Abdullah
b. Ca'fer b. Ebu Tali b onu evlat edindi. Cemil e es-Sülemiyye ve Ömer el-Vadi gibi
Medineli mfısikişinaslardan ders alarak
kendini yetiştirdi.
684 yılında Hamza b. Abdullah b. Zübeyr'in evinde mOsiki üstadı Ma'bed b.
Vehb'i tanıma imkanı bulan Malik sesini
çok beğendiği Ma'bed'den mOsiki dersleri 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 Abdullah b. Ca'fer'in 700 yıllarında ölümü
üzerine Haşimller'den Süleyman b. Ali'ye
intisap etmekle birlikte Emevi devlet büyüklerinden de yakın ilgi gördü. Kaynaklarda, ll. Yezld ve ll. Velid'in saraylarında
yapılan mOsiki toplantılarında Malik'in icra larından özellikle söz edilir. Abbasller'in
iktidara gelişinden (750) sonra Süleyman
b. Ali, Aşağı Dicle'ye vali olarak tayin edilince onunla birlikte Basra'ya kadar gitti.
Kısa bir süre sonra tekrar Medine'ye dönen Malik. Halife Ebfı Ca'fer el-Mansür'un ( 754-775) ilk dönemlerine kadar
yaşadı ve seksen yaşının üzerinde olduğu halde burada vefat etti.
Devrinin mugannileri arasında farklı bir
yere sahip olan Malik'in okuyuşunda tamamen hacası Ma'bed'in üsiObu hakimdi, bu üslfıp üzerine okuduğu eserler unutulmaz icralar olarak müsiki tarihine geçmiştir. Bestekarlık sahasında da kabiliyeti olmasına rağm en Ma'bed'e duyduğu saygıdan dolayı hacası hayatta olduğu sürece beste yapmayacağına dair söz
vermiştir. el-Eganf'de nakledildiğine göre Malik'in yegane bestesi, "La Işe illa biMalik 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 kolayca öğrenebilen, müzik estetiğini ön plana
çıkaran, özellikle bulunduğu yörenin melodik unsurlarını kendine has tavırlarıyla
yorumlayan bir sanatkar olarak Arap mfı
siki tarihinin en önemli simaları arasında
yer alır. Yetiştirdiği talebeler içinde Muhammed b. Aişe en meşhurlarındandır.
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Ebu Abdiilah Malik b. Enes b. Malik
b. Eb! Amir ei-Asbahl el-Yemen!
(ö. ı 79/795)

L

Miiliki mezhebinin imamı,
büyük müctehid ve muhaddis.

_j

93'te (712) dünyaya geldi. Doğum tarihiyle ilgili olarak kendisinden de nakledilen 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 yerleştiğine dair bir rivayet nakleder ( a.g.e.,
1, 115) . Soy bakımından Araplar'ın iki ana
kolundan biri olan Kahtanller'e (diğeri Adnanller) mensup olduğundan bu kabilenin bazı alt koliarına nisbetle Asbahl, Ya'murl, Himyeri ve menşelerinin Yemen olmasından dolayı Yemeni nisbeleriyle anıl 
mıştır. Dedesi Malik veya onun babası EbO
Amir Yemen'den gelerek Medine'ye yerleşmiş, burada Beni Teym b. Mürre ka bi-

MALiK b. ENES
lesinin halifi olmuştur. EbG Amir'in, Bedir dışında bütün gazvelere katılan bir sahabi olduğu rivayetiyanında muhadram
tabii olduğu da ileri sürülmüştür. Dedesi
Malik tabiin büyüklerinden olup Hz.
ömer. Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah ,
EbG Hüreyre, Hassan b . Sabit ve Hz.
Aişe'den rivayette bulunmuş , Halife Osman şehid edildiğinde onu kefenleyip
defneden dört kişi arasında yer almıştı.
Hz. Osman zamanında mushafın istinsahıyla görevlendirilenlerden biri de o idi.
imam Malik'in babası Enes, kendi babası
ve kardeşleri kadar ilirnde tanınmış bir
kişi olmamakla birlikte ondan da bazı rivayetler nakledilmiştir.
imam Malik devri n önemli ilim merkezlerinin başında gelen Medine'de yetişti.
Önceleri ilim tahsilinerağbet etmeyip güvercinlerle vakit geçirirken bir gün babasının sorduğu bir soruya kardeşi Nadr'ın
doğru, kendisinin yanlış cevap vermesi ve
babasının, "Güvercinler seni oyaladı " demesi üzerine öğrenime karar verdiğini ve
ilk olarak Abdurrahman b. Hürmüz eiA'rec'den hadis dersi almaya başladığını
söyler. Kur'an-ı Kerim'i bu sırada ezberlemiş olmalıdır. Büyük tabiin alimlerinden biri olan bu hocasının yanında geçirdiği yedi yıllık öğrenim hayatından meş
hur fakih Rebiatürre'y'in ders halkasına
katıldı. Fıkhi melekesinin gelişmesinde ve
usulünün şekillenmesinde re'y taraftarı
bu hocasının büyük tesiri olmakla birlikte
kendisinin hadis ve esere olan bağlılığı ve
Rebia'nın selefin görüşlerine muhalefeti
sebebiyle son zamanlarda onun meclisini
terkettiği belirtilir. Bunun ardından bağ
landığı ve kendisinden en çok faydalandığı hacası İbn Şihab ez-Zühri'dir. Bu arada İbn ömer'in azatlısı Nafi', Ebü'z-Zinad
Abdullah b. Zekvan, EyyGb es-Sahtiyani,
Yahya b. Said ei-Ensarl. Ebü'I-Esved Muhammed b . Abdurrahman ve Hişam b.
Urve gibi alimierin ilim meclislerine devam etti. Hadis aldığı hocalarının üç yüzü tabiin, altı yüzü tebeü't-tabiin olmak
üzere dokuz yüz civarında bulunduğu
söylenir. Hocalarıyla ilgili olarak bazı alimler eser telif etmiş (a.g.e., ı. 200). bunlardan İbn HalfOn'un kitabı yayımlanmıştır
(bk bi bl.). Onun, "Bu ilim dindir: onu kimden aldığımza dikkat edin. Şu direkierin
dibinde (Mescid-i Nebevi'de), 'ResGiullah
buyurdu' diyen yetmiş kişiye yetiştim,
fakat onlardan bir şey almadım. Halbuki
onlardan birine beytülmal verilseydi emniyetle olurdu, o derece doğru kimselerdi. Fakat bu işin ehli değildiler. Zühri buraya gelince onun kapısına üşüştük" sö-

zü (İbn Abdülber en-Nemer:ı, el-intika', s.
46; Kadi iyaz, ı. 123) hoca seçiminde ne
derece titiz davrandığını göstermektedir.
Bazı öğrencilerin Abdurrahman b. Hürmüz'e, "Biz soru sorunca cevap vermiyorsun , Malik ve Abdülaziz b. EbG Selerne
sorunca cevap veriyorsun" diye şikayette
bulunduklarında kendilerinin her söyleneni aldıklarını, Malik ile Abdülaziz'in üzerinde düşünüp doğru bulduklarını alarak
diğerini bıraktıklarını belirtınesi de (Kadi iyaz, ı. 134) onun kavrayış ve titizliği
nin bir başka örneğidi r. Zekası ve gayreti
sayesinde kısa sürede ilirnde derinleşen
ve hocalarının takdirini kazanan Malikyirmi yaşlarında ders ve fetva vermeye baş
ladı. Mescid-i Netevi'deki ders halkasıyla
kısa zamanda üne kavuştu. islam dünyasının her tarafından gelen öğrenciler
ondan hadis dinlemek ve fıkıh öğrenmek
için yarışır oldu. Özellikle hac mevsimleri
sırasında ders halkasında büyük izdiham
yaşanırdı. Önceleri Mescid-i Nebevi'de
ders verirken ileriki yıllarda sürekli özrü
sebebiyle derslerini evinde sürdürdü. Bir
taraftan düzenli şekilde ders verip talebe
yetişti ri rken diğer taraftan da hac münasebetiyle Haremeyn'e gelen ulema ile
sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmini ilerletti. Ebu Hanife. Leys b. Sa'd,
Evzai. Ebu Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani bilgi alışverişinde bulunduğu alimlerden bazılarıdır. Bilhassa Şey
bani onun meclisine üç yıl kadar devam
etmiş. kendisi de bu vesileyle Irak ehlinin
fıkhını öğrenme imkanı bulmuştur. Leys
b . Sa'd ile birbirlerine gönderdikleri ve
çeşitli konuları tartıştıkları mektuplarda
olduğu gibi (a.g.e., 1, 64-65; İbn Kayyim
el-Cevziyye , lll, 83-88; Türkçe tercümesi
için b k. AÜiFD, XVI [I 986J, s. 131-1 54) ulema ile yazışma yoluyla da fikir alışverişin
de bulunmayı sürdürmüştür.
imam Malik'ten ders alan talebelerin
binleri bulmakla birlikte kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına ancak bir
kısmı öncülük etmiştir. Abdullah b. Vehb
uzun süre Malik'in yanında kaldı ve Mı
sır'da onun görüşlerini yaydı. Abdurrahman b. Kasım, İbn Vehb'den sonra Malik'e öğrencilik yapmış olup onun baş tale besi sayılır. Mezhep fıkhının tedvininde
büyük hizmeti geçen İbnü'I-Kasım'ın ardından Mısır'da otorite olan Eşheb elKaysİ bir başka öğrencisidir. Malik'in dı
şında bu üç zattan da faydalanan bir diğer Mısırlı talebesi Ebu Muhammed İbn
Abdülhakem'dir. Mezhebin Kuzey Afrika'da yayılmasına hizmet edenler arasın
da İbn Ziyad ei-Absi. İbn Ganim ei-Kadi.
sayısı

Beh!OI b. Raşid ve İbn Perruh ile, İbnü'l
Kasım'dan büyükölçüde faydalanarak
mezhep fıkhını derlediği el-Esediyye
adlı eseriyle mezhebin tedvininde önemli
rol oynayan Esed b. Furat ' ı anmak gerekir. Maliki mezhebini Endülüs'te temsil
eden öğrenc il eri arasında Şebtün lakabıyla tanınan Ziyad b. Abdurrahman eiKurtubi, Yahya b. Yahya ei-Leysi: Irak'ta
Abdurrahman b. Mehdi, Abdullah b. Mesleme ei-Ka'nebi, Vakıdi: Şam'da Ebu Müshir. Velid b. Müslim; Medine'de İbnü'I
Mikişün, Ma'n b. lsa. Abdullah b. Nafı' esSaiğ ve Muglre b. Abdurrahman ei-Mahzümi zikredilmelidir. Darekutni, Malik'ten
rivayette bulunanlarla ilgili olarak kaleme aldığı eserinde bin kişiyi sayar (İbn Abdülber en-Nemerl, el-intika', s. 45). Hatib
ei-Bağdadi ve Kadi iyaz da ondan rivayette bulunanlara dair birer kitap kaleme
almış olup ilki yaklaşık bin. diğeri bin üç
yüzü aşkın kişinin adını vermiştir (bir liste için bk. Kadi iyaz, ı. 254-279; Süyüti. s.
23-56; bu ko nuda eser yazanlar için bk.
Kadi i yaz, ı . 45-46). imam Malik'ten ayrıca
Abbasi halifelerinden EbQ Ca'fer el-MansOr. Mehdi- Billah. Musa el-Hadi. Haronürreşid ve Emin ile Şafii. Leys b. Sa'd,
Abdullah b. Mübarek. Evzai, Süfyan esSevr!, Süfyan b. Uyeyne, Ebu Hanife. EbG
Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şey
bani gibi müctehid imamlar ve kendi hocalarından Rebiatürre'y, İbn Şihab ezZühri, Yezid b. Abdullah, Hişam b. Urve,
Yahya b. Saidel-Ensari ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Malik. pek azı dı
şında hocalarının hemen hepsinin kendisinden fetva sorduklarını belirtir ( Kadi
iyaz. 1. 137; SüyOti. s. 57).
Hayatının yarısını Emeviler. yarısın ı Abb asiler devrinde geçiren Malik'in kendi
dönemindeki siyasi olaylardan uzak durduğu, mevcut yöneticilere de karşıtiarına
da açık bir destek vermediği anlaşılmak
tadır. Onun siyasi olaylar karşısındaki
tarafsızlığında gerek kendisinden önce
Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr b. Avvam ' ın Emevi yönetimine karşı çıkışları,
gerekse kendi zamanında Harici lideri
EbO Hamza eş - Şari'nin Haremeyn'deki
( 130/748). Muhammed en-Nefsüzzekiyye'nin Medine'deki ( 145/762) isyanları ile
diğer çeşitli isyanlar sırasında çok kan dökülmesinin yol açtığı olumsuz durum ve
bunun Haremeyn halkında meydana getirdiği hayal kırıklığının büyük etkisi olmalıdır. Gayri meşru veya adaletsiz görülen
bir yönetime karşı çıkılırken daha büyük
zarariara yol açmanın doğurduğu tedirginlikyanında karşı çıkanların diğerlerin-
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den farklı olup olmayacağına dair tereddütler, dönemindeki birçok büyük alim
gibi Malik'in de isyanı hoş karşılamayıp
devlet adamlarına hakkı tavsiye etme yolunu tutmasının başlıca sebebi olmuştur.
Gerek bu tavrı gerekse halk ve yöneticiler
katındaki itibarı dolayısıyla doğacak yankılardan ötürü hilafet konusunda açıkça
fikir beyan etmediği görülmektedir.
Yöneticilerle iyi ilişkiler içinde bulunmasına rağmen zaman zaman imam Malik
de haksız muamelelere maruz kaldı.
Dersleri nde. baskı altında meydana gelen
boşamanın geçersiz olduğuna dair hadisi
rivayet etmekle Eb O Ca'fer ei-MansOr'a
yapılan biatın da geçersiz olduğunu ima
ve Muhammed en-Nefsüzzekiyye'ye biatı
teşvik ettiği iddiasıyla 146 (763) y ı lında
Medine valisinin emriyle tutuklanıp kır
baçlandı ve omuzu sakatlan dı. Anılan hadisi Nefsüzzekiyye'nin isyanısırasında ri vayet etmesi onun taraftarlarınca işaret
edildiği şekilde yorumlanmış olabileceği

gibi sevmeyenleri tarafından yönetim katında aleyhine kullanılmış olması da muhtemeldir. Gerçekte imam Malik'in yönetime karşı bir tavrının olmadığının anlaşılması, ayrıca halkın ona yapılan haksız
lığa büyük tepki göstermesi sebebiyle Halife MansOr hac için geldiğinde kendisini
çağırarak özür diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca ondan derlediği hadisleri kitap haline
getirmesini, bunu çağaltarak bütün şe
hirlere göndermeyi ve onunla amel edilmesini emretmeyi düşündüğünü belirttiyse de Malik bunun doğru olmadığını
söyleyerek karşı çıktı ( ibn Sa'd. s. 440; İbn
Abdülber en-Nemer'i. el-inti~a', s. 80-8 I) .
Daha sonra Mehdi ve HarOnürreşld'in de
aynı talepte bulunduğu. ancak onun yine
kabul etmediği rivayet edilir (İbn Abdülber en-Nemerl. el-inti~a', s. 80 ; SüyGtl. s.
71 ). Halifeleri n idarede ve yargıda birlik
ve istikrarı sağlamaya yönelik bu tekliflerine, her alimin kendisine ulaşan sünnet
mirası ve yaşadığı çevrenin şartlarına
bağlı olarak farklı görüşler taşımasının
tabii olduğunu. aksi bir görüş ve uygulamaya zorlamanın doğru sayılmadığını belirterek karşı çıkımıştır.
Hac veya umre için Mekke'ye gidişleri
Medine'den ayrılmamış. Medine'nin manevi değeri yanında buradaki
zengin ilmi ortam da gerek talebeli ği gerek hacalı ğı zamanında başka yere gitmekten onu müstağni kılmıştır. Bu sebeple Halife Mehdi-Billah'ın onu Bağdat'a
davetine de olumlu cevap vermeyip affı nı
dışında

istemiştir.
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imam Malik, geçirdiği kısa süreli bir rasonra 14 Reblülewel 179 (7
Haziran 795) tarihinde Medine'de vefat
etti. cenaze namazını Medine valisi kıldır
dı ve Baki' Mezarlığı'nda defnedildi. Reblülewel ayının üçünde, onunda, on birinde. on üçünde. ayrıcasafer yahut receb
ayında vefat ettiğine dair rivayetler de
vardır. Rivayete göre Malik uzun boylu.
beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. Güzel ve pahalı elbiseler giyer, bunu ilim ehli için gerekli görürdü. Evinin döşenmesi
ne ve görünüşüne dikkat eder. güzel eş
yalar alırdı. Yeme içme konusunda da titiz olduğu , beslenmesine özen gösterdiği kaydedilir. Vakarlı ve heybetli bir görünüm e sahipti; meclisinde yüksek sesle
konuşulmaz ve tartışma yapılmazdı. Bir
konuda olumlu veya olumsuz bir görüş
belirttiğinde kimse sebebini sormaya cesaret edemezdi. Son derece müttaki ve
abid bir zattı. Hz. Peygamber'in adı anıl
dığında renginin sarardığı, toprağında
ResGiullah'ın vücudunu taşıdığı için Medine'de bineğe binmeyip her zaman yürümeyi tercih ettiği kaydedilir. Kadi iyaz.
Yahya ve Muhammed adlı iki oğluyla Fatıma adlı bir kızı ( Tertlbü '/-medarik, ı. ı 09).
İbn HalfOn ise Yahya, Muhammed. İbn'i
him ve Hammad adlı dört çocuğu (Esma'ü ş üyiıl]i'l-imam Ma lik, s. 37) olduğu
nu belirtirken SüyOtl İbrahim yerine kızı
Ümmü Eblha 'yı zikreder (Tezylnü 'l-memalik, s. 60) . Bazı kaynaklarda kızının adı
ümmü'I-BahEı şeklinde geçer ki ( Kadi iyaz.
ı. ı 09; İbn FerhGn. ı . 86) her ikisinin de Fatıma'nın künyesi olması muhtemeldir.
Oğulları Yahya ve Muhammed ile kızının
babalarının derslerini izledikleri ve hadis
rivayet ettikleri belirtilir.
hatsızlıktan

ilmi Şahsiyeti. Sağlam hEıfızası ve derin anlayışı yanında sabrı, disiplin ve ihlası
sayesinde hadis ve fıkıh alanlarında büyük bir alim olan imam Malik kendi zamanında ve daha sonra gelen alimler tarafından övgüyle anılmış . islam ümmetinin
yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler arasında
yerini almıştır. Kaynaklar onun hakkında
övgülerle doludur.

Gerek Em eviler gerek Abbasller zamahalifeler ve valilerle iyi ilişkiler kuran Malik bunu onlara hakkı ve doğruyu
tavsiye etmenin bir vesilesi olarak görmüş. şahsi görüşmelerinde ve mektuplarla onları irşada çalışmıştır. Devlet
adamlarıyla sıkça görüşmesi tenkit konusu edildiğinde bunu bilerek yaptığını,
böylece onların layık olmayan kişilerle istişarede bulunmasını önlemeye çalıştığını
söylemiştir. Bilhassa hac münasebetiyle
nında

Medine'ye gelen halifeler ona büyük saygösterir ve kendilerine öğüt vermesini
isterlerdi. Halifeler kendisinden hadis dinledikleri gibi ders almaları için çocuklarını
da ona göndermişlerdi r. Hadis dinlemek
veya çocuklarına ders aldırmak için onu
davet eden halitelerin isteklerini kabul
etmemiş. ilmin kimsenin ayağına gidemeyeceğini , ilme gidilmesi gerektiğini
gı

belirtmiştir.

Kaynaklarda imam Malik'in yüz bin cihadis ezberlemekle birlikte bu
konudaki titizliği sebebiyle ancak az bir
kısmını rivayet ettiği belirtilir. Fetva konusunda olduğu gibi hadis rivayeti hususunda da çekingen davranır, çok hadis rivayet edenleri, her bildiğini söyleyenleri
kı nar, böyle yapanların insanların sapmasına sebep olabileceğini söylerdi. Vefat
ettiğinde evinde sandıklar dolusu hadis
yazılı sayfalar bulunduğu halde sağlığın
da bunları rivayet etmediği anlaşılmıştır.
Hadis konusunda el-Muvatta'ı ile ilk tasnif çalışması yapanlar arasında önemli
bir yeri olan Malik bütün hadis otoritelerince bu ilmin zirvelerinden biri kabul
edilmiş , " hatız, hüccet, imam , emlrü'lmü'minln fi'l-hadls" gibi vasıf ve unvanIarta anılmıştır. Hadislerin sı h hatini ve senedlerin sağlamlığını bilme konusunda
tartışmasız bir otoriteydi. Kendisi son derece güvenilir olduğu gibi rivayette bulunduğu kimseler hakkında da aynı titizliği
göstermesi onun yer aldığı senedierin güvenirliğini en üst düzeye çıkarmıştır. BuMrl rivayet ettiği bazı hadislerde MalikEbü 'z-Zinad- A'rec- EbG Hüreyre; EbO
DavOd bundan başka Malik- NEıfi' -İbn
Ömer ve Malik- Zührl- Salim- İbn Ömer
şeklindeki senedieri en sahih senedler
saymıştır. Bazı alimler, Malik'in mürsellerini Said b. Müseyyeb ve Hasan-ı Basri'nin mürselierinden üstün tutmuş, bazı
ları da onun mürsellerini müsned hadis
seviyesinde kabul etmiştir (Kadi iyaz, I,
I 36). Hadis ravilerinde aranacak şartları
tesbit ederek ravileri sıkı bir şekilde araş
tırmaya önem vermesiyle cerh ve ta'dll
ilminin yolunu da Malik açmıştır. imam
Malik dört kişiden ilim alınmayacağını
söylerdi: Sefahat ehli, bid'at ehli, peygambere yalan isnad etmese bile insanların sözlerine yalan katan kimse, fazilet
ve salah sahibi olmakla birlikte yaşlılığın
dan dolayı ne dediğini bilemez. lafı karış
tırır durumda olan kişi (İbn Abdülber enNem eri, el-inti~a', s. 46) . Hadis rivayet
edeceği kimseleri seçme, onlarda belli
özellikleri arama konusundaki hassasiyeti
birçok alim tarafından dile getirilmiş ve
varında

MALiK b. ENES
bu

tavrıyla

ilgili olarak bolca örnek zikre(Kadi iyaz, ı, ı 23- ı 24) Bununla
birlikte Zehebi, ravileri tenkit hususundaki dikkatine rağmen bazı kimselerin
durumuna tam muttali olamamasının.
dolayısıyla güvenilir kabul ettiği bazı ravilerin başka alimlerce böyle görülmemesinin mümkün olduğunu belirtir (A'lamü'nnübela', VIII , 72).
dilmiştir

İmam Malik büyük bir muhaddis olması yanında fıkıh alanındaki

bilgisi, fetva
ve ictihad dirayetiyle de otorite kabul
edilirdi. Esasen onun yaşadığı dönemde
bu iki alanla ilgili uzmaniaşma birbirinden
tamamen ayrılmış durumda değildi. Hicaz merkezli ehl-i hadis ve Irak merkezli
ehl-i re'y ayırımı da meslek! mensubiyetten çok iki ayrı ilim muhitinin fıkhi anlayış ve yaklaşımını yansıtmaktaydı. Hadis
rivayeti ve yaşayan sünnet bakımından
büyük mirasa sahip olan Medine muhitinde karşılaşılan meselelere çözüm bulmaya çalışılırken hadis ve sünnete. sahabe ve tabiln uygulamasına ağırlık verilmesi tabii olduğu gibi ihtiya cı da karşıla
yabiliyordu. Ayrıca Ömer b. Abdülaziz gibi
bazı halitelerin hadisleri toplama yönündeki talep ve teşebbüsleri de bu muhitte
hadis toplama ve rivayetiyle meşgul olan
bir alimler zümresinin oluşmasına zemin
hazırlamıştı. Buna karşılık çeşitli din ve
medeniyet unsurlarının bir arada bulunduğu, siyasi ve fikri hareket ve karışıklık
ların hüküm sürdüğü Irak muhitinde hadislerin kabulünde daha ihtiyatlı davranılmış. hakkında nas bulunmayan konularda re'ye başvurarak karşılaşılan mesel el erin çözümüne gidilmiştir. Bu durum
hadis ehlinin re'ye başvurmadığı veya re'y
ehlinin hadisleri göz ardı ettiği anlamına
gelmez. Sadece her iki grubun bulunduğu
muhitin şart ve imkanları ile şahsi meziyet ve karakterleri çerçevesinde birinden
diğerine öncelik ve ağırlık verdiğini ifade
eder. İbn Abdülber. I ve ll. (VII ve VIII.) yüzyıllarda çeşitli ilim merkezlerinde önde
gelen alimlerin. hakkında nas bulamadık
ları konularda re'y ile ictihad edip hüküm
verdiklerini belirterek Medineli yedi fakihle İmam Malik'i de bunlar arasında zikreder (Cami' u beyani'l-'ilm, II, 76-77). Nitekim Malikel-Muvatta'da birçokyerde
re'y kelimesini ve çeşitli türevlerini kullanarak görüşünü açıklar. H acas ı Rebla b.
Ebu Abdurrahman re'ye çok başvurduğu
için "Rebiatürre'y" lakabıyla anıldığı gibi
diğer bir hacası Ebü'l-Esved'e Medine'de
Rebia'dan sonra re'yehlinin kim olduğu
sorulduğunda Malik diye cevap verdiği
(İbn Abdülber en-Nemerl, el-İntii{.'.a', s. 59),

İbn Rüşd'ün de Malik'i re'y ve kıyasta
"emlrü'l-mü'minln" olarak nitelendirdiği
nakledilmektedir (Emin el-Hüll, s. 347).
İbn Kuteybe, İmam Malik'i re'y ehli arasında saydığı gibi (ei-Ma'arif, s. 494, 498)
Ahmed b. Hanbel de onu re'y taraftarları
içinde görmüştür (Nevevl, III , s. 291 ). Ancak ehl-i hadis ve ehl-i re'y ile ilgili olarak
yukarıda işaret edilen kriterler ve ana
eğilim göz önüne alındığında Şehristanl'
nin de belirttiği gibi (el-Milel, ll , 4 5-46)
İmam Malik'i Şafii ve Ahmed b. Hanbel
gibi hadis ehli, Ebu Hanife ve öğrencile
rini ise re'y ehli saymak daha isabetlidir.
İbn Haldün da Irak ehlinin re'yci, Hicaz
ehlinin hadisçi olduğunu, ilkinin imamı
nın Ebu Hanife. diğerinin imamının Malik
olduğunu belirtmiştir ( el-Mui{.'.addime, lll,
1046-1047, 1048-1049)
İmam Malik fıkhl bir konuda kendisine
danışıldığında

hemen görüş belirtmez.
konu üzerinde uzun süre düşünür. araştır
ma yapar. sonra cevabını verirdi. Talebesi
İbnü'l-Kasım onun. "Bir mesele hakkında
on küsür yıldan beri düşünmekteyim. henüz kesin bir görüşe varamadım" dediğini
nakleder (Kadi iyaz, 1, 144). Kur'an ve Sünnet' e aykırı davranmaktan. Allah ve Resulü adına yanlış bir hüküm vermekten
çekindiği için fetva konusunda son derece hassas davranır ve acele etmezdi. Bu
sebeple henüz meydana gelmemiş farazi
meselelerle ilgili olarak görüş belirtmez.
bir şeyin helal veya haram olduğunu söylemek yerine. "Şu güzeldir. bir beis yoktur veya şundan hoşlanmam" gibi ifadeler kullanırdı. Kur'an ve Sünnet'te açık hüküm bulunmayan hususlarda görüş bildirirken. "Zannımızca böyledir. böyle sanıyoruz. kesin olarak bilmeyiz" gibi ifadeler kullanır, belli bir kanaate ulaşamamış
sa çekinmeden bunu da söylerdi. Bir defasında kendisine kırk sekiz meselenin
sorulduğu. bunlardan otuz ikisine "bilmiyorum" diye karşılık verdiğ i. bir defasında
da kendisine sorulan kırk sorudan yalnız
beşini cevaplandırdığı söylenir (a.g.e., I,
146). Bir insan olarak hata da isabet de
edebileceğini. bir konuda ileri sürdüğü
görüşün Kur'an ve Sünnet'le karşılaştırıl
masını, eğer bunlara uygunsa alınma
sını. aksi takdirde terkedilmesini isterdi
(a.g.e. ,l, 147) . Bazan ilm! konularda tartışsa bile münazara ve münakaşadan
hoşlanmaz. meclislerinde buna izin vermezdi. Ona göre tartışma kalbe kasvet
verir ve kin doğurur (a.g.e., I, 170). Mahkemelerin verdiği hükümleri de hiçbi r
şekilde tartışmaz. bunun devletin işi olduğunu söylerdi. Medine valisinin adli ko-

n ularda kendisine sıkça başvurduğu ve
onun görüşleri doğrultusunda suçluları
cezalandırdığı kaydedilir (a.g.e., I, 184).
Çeşitli

mezhep ve fırkaların ileri sürdükelam meseleleri üzerine tartışmaya
girmekten hoşlanmayan İmam Malik, bununla birlikte zaman zaman bu hususlarda görüşlerini kısaca belirtmiş, ancak
muhalif görüş sahipleriyle tartışmaya girmemiştir. Bu konuda temel tavrı Kur'an
ve Sünnet'in zahiriyle ashap ve tabiinin
görüşlerine dayanmak olmuştur (a.g.e.,
ı . ı 70 vd.; Süyütl, s. 18). Onun batı! mezhep
mensuplarıyla tartışmaya girmemesinde,
yaşadığı çevrenin yabancı unsurlara ve
fikir cereyanlarına diğer İslam memleketlerine nisbetle daha kapalı olmasının
etkisi vardır. Malik' e göre gerçek iman
kalbi inanç. söz ve arnelden oluşur. Arneller de imandan sayılır. Zira kıblenin Kudüs'ten sonra Kabe'ye dönmesi üzerine
daha önce kılınan namazların ne olacağı
sorulduğunda inen ayette, "Allah sizin
imanınızı zayi edecek değildir" (el-Bakara 2/ 143) denilerek namaz imanla özdeş
leştirilmiştir. İman söz ve arnelden oluş
tuğuna göre arnelin artmasıyla da artar.
Nitekim bazı ayetlerde bu husus açıkça
belirtilmiştir (Al-i im ran 3/l 73; et-Tevbe
9/124; el-Ahzab 33/22). Bunun yanında
imanın eksileceğine dair kendisinden görüş nakledildiği gibi naslarda yer almadığı
için eksilmesinden söz etmediği, bu konudaki soruları cevapsız bıraktığı da belirtilmiştir (ibn Abd ülber en-Nemerl, el-İn
tii{.'.a', s. 69-71; Kadi i yaz, ı. 173- 174). İnsan
iradesi ve fiilieriyle ilgili görüşlerinden
dolayı hoşlanmadığı Kaderiyye mensuplarına selam vermez. onlarla bir arada bulunmamayı. onlarla evlenmemeyi, kendilerinden hadis nakletmemeyi tavsiye
ederdi. Günah işlemenin imana zarar vermeyeceğini. kişinin bundan vazgeçip tövbe etmesi halinde bağışlanma ümidinin
bulunduğunu kabul ederdi (Kadi iyaz. ı.
176-177). Kur'an ' ın ma h lük olduğu yolundaki görüşlere karşı çıkar. bu konuyu tartışmaktan sakınırdı. Yine Kur'an-ı Kerlm'deki ilgili ayetlerin zahirinden hareketle müminlerin ahirette Allah'ı göreceklerini. dünyada bunun mümkün olmadığını. istivaya inanmanın farz, mahiyetini sormanın bid'at olduğunu ifade etmiştir. Ashaba dil uzatıp sövmeye şiddet
le karşı çıkar. böyle insanların bulunduğu
yerden çıkıp gitmenin farz olduğunu söylerdi. Ashap arasında bir üstünlük söz konusu olmamakla birlikte Hz. Ebu Bekir,
Ömer ve Osman'ı diğerlerinden farklı kabul ederdi. Bu konudaki dayanağı. ResQğü
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lullah'ın hastalığı sırasında Hz. Ebu Bel<ir'i
namaz kıldırmakla görevlendirmesi, onun
kendisinden sonra Hz. Ömer'i halife tayin etmesi. Ömer'in de halifelik için tavsiye ettiği altı kişi arasında Hz. Osman'ın
bulunması ve onun diğerlerine tercih
edilmesidir. Hz. Ali 'yi bunlara dahil etmemesi onun bizzat hilafete talip olması ve
diğerleri gibi seçilmemesinden dolayıdır
(a.g.e., ı. 175) . Hilafet hakkında açık bir
beyanı yoksa da bu konudaki yaklaşımın 
dan hilafeti Hz. Ali veya Haşimi soyuna

münhasır görmediği anlaşılmaktadır. İlk

üç halifenin seçim usulüyle ilgili kabulü
onun bu yollarla halife seçimini uygun
gördüğünü gösterir. Ona göre Mekke ve
Medine halkının biatı halife seçimi için
yeterli olup diğer memleketlerin de bu
biata katılması gerekir(a.g.e., I, 62) Meş 
ru halifelik biat yoluyla olmakla birlikte
zorla yönetimi ele geçiren kimse adil olursa yönetimi meşruiyet kazanır, ona ka rşı
isyan caiz olmaz. Eğer adil değilse sabrederek onu doğru yola getirmeye çalışma
lı , kan dökülmesine ve daha fazla zulme
yol açacağı için isyana girişmemelidiL isyan eden olursa da bastırılması için yardımda bulunmamalıdır.

Usulü. imam Malik, bazı fetvalarında
delilleri izaha çalışıp bunları
niçin esas aldığını belirtmişse de ictihadlarında takip ettiği usule ve gözettiği ilkelere dair bir açıklamada bulunmamıştır.
Daha sonra Maliki alimleri. Hanefi mezhebinde olduğu gibi fer'i meselelerde imam
Malik'in getirdiği çözüm tarzlarından harel<etle onun usulünü tesbite çalışmış ve
buna yeni hükümler bina etmişlerdir.
Maliki usulüne dair ilk eser yazan alimlerden İbnü 'I-Kassar onun usulünü dayand ı rdığı esaslar olarak kitap, sünnet, icma
ve kıyası (istidlal. istinbat), Kadi İyaz da kitap, sünnet. kitap ve mütevatir sünnet
bulunmayınca icmaı ve sonra kıyası zikreder ( e l-Mu~addime fi'l-uşül, s. 40; Tertfbü 'l-medarik, ı. 76 , 94). Kararı, Şerhu
Ten]fi]J.i 'l-fuşuJ'de (s_ 445) mezhep usulünün dayandığı esasları sırasıyla Kur'an .
sünnet, icma-i ümmet. Medine ehlinin
icmaı. kıyas , sahabe görüşleri, mesalih-i
mürsele, istishab, örf ve adet, sedd-i zerai' ve istihsan olarak belirtir. Kur'an üzerine teolojik tartışmalardan uzak duran
imam Malik, bu tür münakaşaların insanları ilahi vahyin asıl amacından uzaklaştı
racağını düşünüyor, Kur'an'ı dini hükümlerin ilk ve en önemli kaynağı kabul ediyordu. Kur'an Arapça olup lafız ve manadan ibarettir: tercümesi onun yerine geçemez. Arap dilini ve çeşitli lehçelerini
dayandığı

510

bilmeyen. Arap üslübuna vakıf olmayan
kimselerin Kur'an'ı tefsir etmesi caiz değildir. Bir konuda Kur'an'da delil bulunduğu takdirde o esas alınır. Kendisinden
nakledilen füru meselelerinden mezhep
ulemasının çıkarımiarına göre Malik delalet bakımından nassı zahirden daha
kuwetli kabul etmiştir. Çünkü nassın te'vile ihtimali yoktur. Te'vili gerektiren bir
delil bulunmadıkça da zahire göre amel
ederdi. Am lafzın um uma delaleti de nassın değil zahirin delaleti kabilindendir ve
dolayısıyla zannidir. Bu bakımdan um um
ifade eden lafızlar kitap, sünnet. icma
yanında haber-i vahid ve kıyasla da tahsis edilebilir. Has lafzın delaleti ise nassın
delaleti gibi kesindir. Am lafzı tahsis eden
bir delil yoksa umumu üzere amel edilir.
Umumun bir kısmı tahsis edilmişse kalan umumu üzere kalır.
Dinin ikinci kaynağı olan sünnet Kurhükümlerini teyit ettiği veya açık
ladığı gibi yeni hükümler de koyar. Kur'an
ile ahad sünnetin çelişmesi halinde Malik'in öncelikle Kur'an'ın zahirine göre
davrand ı ğı, sünnetin icma, Medine ehlinin arneli veya kıyasla takviye edilmesi
yahut mütevatir olması gibi durumlarda
ise bununla Kur'an ' ın umumunu tahsis
ve mutlakını takyid ettiği bilinmektedir.
Medine ehlinin arneliyle takviye edilen bir
haber-i vahid Kur' an'ın zahirine takdim
olunur. İmam Malik bir hadisle amel etmesi için ravilerin gerekli şartları taşıma
sını yeterli bulmaz, hadis metninin Kur'an ve Sünnet'teki genel kurallara. Medine halkının uygulamasına, maslahata ve
sedd-i zer ai' prensibine aykırı olmamasını
da arar. aksi takdirde bu hadisle amel etmezdi. Kat'i bir delile dayanan kıya sı haber-i vahide tercih ettiği gibi tevatür yoluyla rivayet edilmesi gereken hususlarda da haber-i vahidi delil olarak almazdı.
Bu sebeple bazı hadisleri isnad bakımın
dan güvenilir bulup rivayet ettiği halde
metne yönelik değerlendirmesine bağlı
olarak bu hadisleri arneli ahkamda esas
almamıştır. Ebu Hanife ve diğer bazı
alimler gibi mürsel hadisle de amel etmekle birlikte ancak itimat ettiği belirli
kişilerin mürsellerini kabul ederdi. Yahya
b. Said el-Kattan; Ali b. Medini, Ebu Davüd gibi hadis alimleri onun mürsellerini
diğerlerine tercih etmişlerdir.
' an'ın

el-Muvatta'da görüldüğü üzere imam
Malik icmaı sık sık delil olarak kullanır. Ancak onun burada delil kabul etti ği icma
kendisinin yaşadığı şehir olan Medine'deki alimierin görüş birliğid i r (bu konuda
ve imam Malik'in sünnet anlayışıyla ilgili

çeşitli yak l aş ımlar

için bk. Köktaş. XVIIII 2
12002J,s. 124-125, 128-133, 136-137,147149) Bu sebeple icmaa dayalı bir meseleden söz ettiğinde bu duruma işaretle
"bize göre (bizim be ldede) üzerinde birleşilen husus 1 bize göre üzerinde görüş
ayrılığı bulunmayan husus" vb. tabirleri
kullanır. Özellikle nas bulunmayan veya
tefsire ihtiyaç duyulan yahut nassın delaletinin zahir kabilinden olup tahsise ihtimali olan durumlarda icmaa başvur
muştur. Ona göre icmaın dayanağı yalnız
Kur'an ve Sünnet değil kıyas da olabilir.
Sonraki Maliki alimlerinin genellikle Medine ehlinin ittifakından başka diğer ulemanın bir zamandaki ittifakını da icma
olarak (icma-i ümmet) değerlendirdikleri
görülür. Kadi iyaz. Malik'in Medine ehlinin icmaından başka icmaı kabul etmediğine ve Medineli fukaha-i seb'anın görüş birliğini de icma saydığına dair diğer
mezhep mensuplarınca ileri sürülen iddianın doğru olmadığını söyler ( Tertfbü'lmedarik, ı . 71) . Bununla birlikte Malik,
diğer mezhep imamlarından farklı olarak
Hz. Peygamber'in yaşadığı ve sahabenin
önemli bir kısmının bulunduğu Medine
halkının uygulamasına büyük önem verirdi. Kur'an burada nazil olmuş, sünnet
burada uygulama alanı bulmuştur; halkının nesilden nesile bu dini mirası nakletmesi sebebiyle yaşayan sünnetin merkezi olarak Medine diğer şehirlerden farklı
bir konuma yükselmiştir. Medine ehlinin
arnelinin icma değeri taşıması, daha sonraki bazı Maliki alimlerine göre hem ResüH Ekrem'den nakil yoluyla gelen hem
ictihad ve istinbata dayanan hususlarda
söz konusuyken diğer bazıları bunu sadece nakil yoluyla gelen hükümlere hasreder. Bu nakli icma (amel) mütevatir sünnet seviyesinde görüldüğünden bununla
ahad haber ve kıyas terkedilir. Maliki alimleri bu konuda görüş birliği içindedir. Dayanağı ictihad olan Medine ehli icmaının
ise aynı şekilde delil olacağı. olamayacağı
ve başka ictihadlara tercih sebebi de sayılamayacağı. yalnız diğer ictihadlara tercih edilebileceği şeklinde farklı görüşler
nakledilmiştir (b k. AMEL-i EHL-i MEDINE).
Muhammed el-Medeni Busak. Malik'in
Medine ehli arneline dayanan görüş ve
fetvalarını bir araya getirerek incelemiş
ve diğer mezheplerin görüşleriyle karşılaştırmıştır (el-Mesa'ilü 'lletf benaha'Iimam Malik 'ala 'ameli ehli'l-Medine, 1-111 ,
Ri yad 1421/2000) .
imam Malik'in istinbat metodunda saha be görüşlerinin önemli bir yeri vardır.
Malik fıkhi konularda Hz. Ömer'in fetva
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ve

uygulamalarına ayrı

bir önem verirdi.

Aynı şekilde Abdullah b. ömer, Zeyd b.
Sabit. Hz. Aişe ve fakih sahabilerin görüşleri konusunda uzmandı. İbn Ömer'in
fetvalarını azatlısı

Nati'den öğrenmek için
onun meclislerine devam etmiş,
ayrıca hocaları vasıtasıyla Medineli meş
hur yedi fakihten nakledilen sahabenin
fetvalarını. çeşitli konularla ilgili görüş ayrılıklarını öğrenmişti. Malik, sahabe görüşünü geniş anlamıyla sünnet kategorisinde değerlendirdiği için el-Muvatta'da hadislerin yanı sıra saha be fetvaianna
da geniş yer vermiştir. Rivayet edilen bir
hadisle sahabi görüşü çeliştiğinde sahabinin görüşünü de bir rivayet gibi değer
lendirerek güçlü bulduğunu alırdı. Bir konuda sahabi görüşünü tercih etmesi re'yi
sünnete tercih ettiği anlamına gelmeyip
sahabe fetvası da temelde sünnete dayandığından bir bakıma daha güçlü sünnetin diğerine tercihi söz konusudur. Malik, sahabi fetvası seviyesinde olmasa bile
tabiinin görüş ve fetvaianna da diğer
birçok alimden daha fazla itibar ederdi.
Özellikle Ömer b. Abdülaziz. Said b. Müseyyeb, İbn Şihab ez-Zühri ve Nati'in görüşlerine önem verirdi.

yıllarca

Hakkında nas. Medine icmaı ve sahabe fetvası bulunmayan fer'i meselelerde
İmam Malik kıyasa başvururdu. Hükmü
bu delillerle sabit olan meselelere kıyas
yaptığı gibi kıyasla sabit olan hükme de
gerektiğinde tahric yoluyla kıyas yapardı.
Dayanağının kuwetli olmasından dolayı
bazı kıyasları (kıyasü'l-usOI) zanni naslara
tercih ettiği de olurdu. Mesela delaleti
zanni olan umumi lafızları veya sübutu
zanni olan ahad haberleri bu durumda
terkederdi. Onun usulünde kıyasın illetini
tanımanın bir yolu olarak masiahat (münasebet) büyük önem taşır. Hatta kıya sla
masiahat çelişirse masiahat esas alınır.
Kıyasın uygu lan masında güçlük doğması
ve umumun menfaatinin zarar görmesi
halinde kıyas terkedilerek istihsana baş
vurulur. Böylece şariin maksadı gözetilerek külli delil yerine cüz'i masiahat ikame
edilmiş. belirli bir cüz'i meselede maslahat dolayısıyla kıyasın gereği terkedilmiş
olur. İstihsan delili. aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte Hanefi mezhebinde olduğu gibi Maliki mezhebinde de
sıkça kullanılmış. hatta Malik'in, "ilmin
onda dokuzu istihsandır" dediği nakledilmiştir (Şatıbl. ıı, 307; ıv. 209).

İmam Malik'in usulünde önemli yeri
olan bir başka delil mesalih-i mürseledir.
Dinin itibara aldığı veya ilga ettiği hususunda delil bulunmayan maslahatlardan

hareketle hüküm verme (istislah) metodunun ilk olarak onun tarafından kullanıldığı kabul edilir. Bu metodun kavramsal çerçevesini belirleyecek açıklamalar
kendisinden nakledilmese de bazı konularda verdiği fetvaların bu prensibe dayandığı görülür. Sonraları Maliki mezhebini diğerlerinden ayırt edici bir özellik
mahiyetini kazan an bu delil istihsana da
kaynaklık edecek bir genişlikte kullanıl
mıştır. Ancak maslahatın delil olarak göz
önüne alınabilmesi için dinin genel kurallarına , kesin deliliere aykırı düşmemesi.
umumi ve makul olması. kendisiyle amel
edildiğinde bir güçlüğün kaldırılması gerekir. Malik, maslahatın kavranması konusunda aklı yeterli gören aşırı bakış açı
sıyla nassın literal anlamından ayrılma
yan katı yaklaşım arasında orta bir yol
tutmuştur. Onun sıkça başvurduğu delillerden biri de sedd-i zerai' olup maslahatın gerçekleşmesi hususunda önemli bir
işieve sahiptir. Buna göre helale ve harama götüren vasıtalar onların hükmünü
alır; umumi menfaati sağlayan şey istenir. zarara yol açan da önlenir ve yasaklanır. Bir davranış kendi başına mubah olsa
da harama ve zarara vesile oluyorsa haram hükmünü alır. Bunun için İmam Malik. muamelata ilişkin ictihadlarında objektif unsur kadar niyet kasıt ve saikini
göz önüne alan sübjektif metoda da
önemli ölçüde yer verir. Müctehidin bir
başka müctehidi taklidini caiz görmeyen
Malik' e göre bir konuda ortaya çıkan farklı ictihadlardan da yalnız biri isabetlidir
(usul konusunda ayrıca bk. MALİKi MEZHEBi).
Eserleri. İmam Malik'in bilinen en
önemli eseri el-Muvatta' olmakla birlikte tabakat kitaplarında ona nisbet edilen
bazı çalışmalar daha vardır. Kadi İyaz
bunların bir kısım talebeleri tarafından
rivayet edildiğini. çoğu ondan sahih senedle nakledilse bile şöhret bulmadığını
belirtir. İbn Vehb'e kader ve Kaderiyye'nin red di konusunda yazdığı risale en bilinenidir. Malik'ten Abdullah b. Nati'in
naklettiği nücuma ve ayın menzillerine
dair bir eseri. Abdullah b. Abdülcelil'in rivayet ettiği kadılara yazdığı bir risale. Muhammed b. Mutarrif'e yazdığı fetvaya
dair risale ve Halid b. Abdurrahman elMahzumi'nin rivayet ettiği Garibü '1Kur'an anılan diğer çalışmalardır ( Tertfbü'l-medarik,l, 204-207). Kacti İyaz'ın İb
nü'l-Kasım tarafından nakledildiğini söylediği Kitôbü 's-Sır, Zehebltarafından da
bir cüz olduğu söylenip bu adla zikredilirken (A'lamü'n-nübela', VIII, 89; ayrıca bk.

İbn Hacer el-Askalanl. s. 406) SüyGti'nin
eserinde Kitôbü 's-Süri'ır, İbn Ferhun'un
eserinde (ed-Dfbacü'l-mü?heb, I, 126) Kitabü's-Sire şeklinde yanlış kaydedilmiş
tir. İbn Zekri'den naklen İbn Ferhun'un,
bu eserin muhtevasındaki birçok bilginin
Malik'in sahabe ve ulema ile ilgili görüş
leri yanında onun takva ve edebiyle bağ 
ctaşmayacağını belirttiği kaydedilir (Hamld Lahmer. s. 6). Bu eserler kendisinden
şöhret yoluyla rivayet edilmediğinden
özellikle bazılarının ona nisbeti şüphe taşımakta. nücuma ve ayın menzillerine
dair eser gibi ilgilenmediği konular hakkında olanları da dikkat çekmektedir.
Ancak İbn Habib es-Süleml'nin Kitab ii
ma'rifeti'n-nüci'ım adlı bugüne ulaşan
eserinin imam Malik'ten bu konuda gelen rivayetleri topladığına bakılırsa eser
teknik anlamda ilm-i nücuma dair olmaktan çok yıldızlar ve ayla ilgili rivayetleri
ihtiva etmiş olmalıd ır.

Kadi iyaz. Malik'in Harunürreşid'e yazada b ve mevaize dair yaygın bir risaleden (Bulak 131 I. 1319; Kahire 1315.
ı 32 5) söz eder ve As bağ b. Ferec, Kadi
İsmail , Ebheri. İbn Ebu Zeyd gibi alimlerin, isoadının zayıflığı ve muhtevasından
hareketle bunun ona aidiyetini kabul etmediklerini belirtir ( Tertfbü 'l-medarik, ı,
206). Zehebi de bunun uydurma bir risale
olduğunu söyler (A'lamü'n-nübela', VIII,
89). Kadi İyaz ayrıca İmam Malik'ten rivayet edilen bir tefsirden bahseder (Tertfbü'l-medarik, ı, 90), Süyuti de Kitôbü'lMenasik'i ve diğer bazı kitapları yazdığı
nı. onun telifi olması muhtemel müsned
bir tefsiriyle İbn Vehb'in Malik'in meclislerinde dinlediği hadisleri. asan vb. ihtiva
eden el-Mücalesôt 'an Malik adlı eserini gördüğünü belirtir ( Tezyfnü 'l-memalik,
s. 58). Ebu Bekir İbnü'l-Arabi. Abdullah
b. Nati' es-Saiğ'in Malik'ten nakledilen
tefsire dair rivayetleri derlediği bir cüzü,
el-Ka bes fi şer]Ji Muvatta'i Malik b.
Enes adlı eserinin sonuna "Kitabü't-Tefsir" başlığı altında ekiediği gibi Mekki b.
Ebu Talib (İbn Ferhun, ı, 77) ve İbnü'l
Ciabi de (İbn Hacer el-Askalanl, s. 109)
İmam Malik'ten tefsir konusunda nakledilen rivayetleri birer kitapta toplamışlar
dır. Çağdaş araşt ırma cılardan Muhammed b. Rızk b. Tarhuni ve Hikmet Beşir
Yasin, Malik'in tefsire dair rivayetlerini
çeşitli kaynaklardan derleyerek yayım
lamışlardır (Merviyyatü'l-imam Malik b.
Enes {i't-te{sfr, Beyrut 1415/1995). Hamid
Lahmer de onun tefsirle ilgili klasik kaynaklardan derlediği rivayetlerini tefsir
metoduna dair bir girişle birlikte kitap
dığı
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haline getirmiştir (bk. bibl) İmam Millik'in el-Muvatta'dan başka hadis rivayetlerini ihtiva eden bazı küçük cüzleri
de bugüne ulaşmıştır (Sezgin . 1, 464).
ı.

(VII.) yüzyılın ikinci yarısı ile ll. (VIII.)
ilk yarısında hadislerin önemli ölçüde yazılıp tedvin edilmesinin ardından
başlanan tasnif çalışmaları arasında günümüze ulaşması bakımından Malik'in
el-Muvatta'ı büyük bir öneme sahiptir.
Eser fıkıh konularına göre tasnif edilen
hadisler yanında ashabın görüşlerini, tabi1n fetvalarını ve kendi ictihadlarını da
ihtiva ettiğinden ayrıca fıkıh açısından
önem taşır ve genel olarak hadis ve fıkha
dair yazılan ilk eser kabul edilir. İmam
Malik'ten talebeleri vasıtasıyla nakledilen,
el-Muvatta'ın çok sayıda rivayeti bulunmakla birlikte (Kadi iyaz. ı, 202-203) bunların bir kısmı şöhret bulmuş ve bazıları
eksik olmak üzere ancak bir kısmı zamanımıza ulaşabilmiştir. el-Muvatta' rivayetlerinden Yahya b. Yahya el-Leys'i (Delhi 1216, 1307; Lahor 1317: Kahire 1280:
Kazan 1328: TUnus 1280: Fas 131 O; nşr. M.
F. Abdülbaki, l-ll , Kahire 1370/1951; nşr.
Ahmed Ratıb Armüş,l-Il, Beyrut 1390/
1971: nşr. Beşşar Avvad Ma'rüf, Beyrut
1417/1997), Muhammed b. Hasan eş-Şey
ban'i (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291:
Leknev 1297; Kazan 1909; nşr. Abdü lvehhab Abdüllatlf, Kah i re 1382/1962), İbnü'l 
Kasım (nşr. Muhammed b. Alevi b. Abbas
el-Malik!, Cidde 1405/1985, I408/l988),
Yahya b. Abdullah b. Bükeyr (Aligarh
1907). Abdullah b. Meslemeel-Ka'nebl
(nşr. Abdülhaflz Mansür, Küveyt 1392/I 972;
nşr. Abdülmedd Türki. Beyrut I 999), Süveyd b. Said ei-Hadesan'i (nşr. Abdülmedd Türki, Beyrut 1994) ve Ebü M us' ab ezZühr'i'nin (nşr. Beşşar Awad Ma'rüf - Mahmud Muhammed Ha lll .Beyrut 1412/1992)
rivayetleri basılmıştır. İbn Ziyad el-Abs!'nin rivayetinin bugüne ulaşan bir kısmı
da Muhammed eş -Şazel'i en-Neyfer tarafından yayımlanmıştır (Tu n us 1978; Beyrut 1980,1981,1982, l984).Eserüzerine
İbn Abdülber en-Nemerl. Ebü'l-Vel'id elBad, Ebü Bekir İbnü'l-Arab'i, Süyüt'i, Muhammed b. Abdülbaki ez-Zürkanl, Ali elKarl. Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, Abdülhay el-Leknev'i, Muhammed Tahir b. Aşür
ve daha başka alimler şerh yazmıştır
(Sezgin. I, 460-463: Hasan ez-Zeyn el-Fllall. sy 2 114 13/1993 ı. s 373-383). Ayrıca
isnadı. ricali, ileli, gar'ibleri, rivayetleri
ara sındaki farklılıklarla Malik'in el-Mu vatta' dışında kalan ve şöhret yoluyla
nakledilmeyen rivayetleri konusunda birçok alim eser kaleme almıştır (Kadi i yaz,
yüzyılın
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bk.el-

delüs'i, İntişarü'l-fa]firi's-salik li-terci]Ji
me;?:hebi'l-İmam Malik (nşr. Muham-

Literatür. İmam Malik'in biyografisine
dair günümüze ulaşan ilk derli toplu bilgiler İbn Sa'd'ın et-Taba]fiit'ında yer almış olup büyük ölçüde Malik'in talebesi
Vakıd'i'ye dayanır. İbn Kuteybe ve İbnü'n
Ned'im'in verdiği son derece kısa malümatın kaynağı İbn Sa'd olmalıdır. Ebü Nuaym'ın Ifilyetü '1-evliya', Kadi İyaz'ın
Tertibü'l-medarik, Zeheb'i'nin Siyeru
a'lami'n-nübela' ve Burhaneddin İbn
Ferhün'un ed-Dibô.cü '1-mü;?:heb'indeki
geniş biyografileri yanında İmam Malik'in
menakıb ve fezaili hakkında lll. (IX.) yüzyıldan itibaren müstakil kitaplar yazılmış
tır. Kadi İyaz kendi zamanına kadar bu
konuda eser veren, aralarında Zübeyr b.
Bekkar. Darrab, Ca'fer b. Muhammed elFiryabl. Ebü Bişr ed-Dülabl, Ebü'I-Arab,
İbnü'l-Lebbad, İbn Ebü Zeyd ei-Kayrevanl. İbn Abdülber en-N emer!, Hakim enN'isabür'i, Ebü Zer el-Herevl, İbn Hab'ib
es-Sülem'i ve Ebü'I-Vel'id el- Bad'nin de
bulunduğu otuz dört kişinin adını verir
( Tertlbü '1-medarik, ı. 44-45 ). Bunlardan
günümüze ulaştığı bilinen İbn Abdül berr'in eseriyle daha sonra Isa b. Mes'üd
ez-Zevav'i ve Süyüt'i'nin kaleme aldığı
eserler basılmıştır (b k bi bl.). Çağdaş
araştırmalar arasında Muhammed eiMuntasır el-Kettan'i'nin el-İmam Malik
(Dımaşk 1960), Abdülhal'im ei-Cünd'i'nin
Malik b. Enes(Kahire 1969). Muhammed
b. Alevi b. Abbas'ın Malik b. En es (Kahire 1981 ). Mustafa Şek'a'nın el-İmam
Malik b. Enes (Kah! re 1983), Ahmed Ali
Taha Reyyan'ın, Melami}J min }Jayati'lfa]fihi'l-mu}Jaddi§ Malik b . Enes (Kahire 1987), Kamil Muhammed Muhammed Uveyde'nin Malik b. Enes (Beyrut
1413/1992) adlı eserleriyle Muhammed
Ebü Zehre, Emin ei-Hül'i ve Abdülgan'i edDakr'ın çalışmaları (bk. bibl) anılabilir.

med Ebü'l-Ecfan, Beyrut 1981 ): Abdullah
b. Salih er-Resln'i, Fı]fhü '1-fu]fahô.'i'sseb'a ve e§eruhü ii fı]fhi'l-İmam Malik
(yüksek lisans tezi, 1392, Camiatü Ümmi'lKura); Mahmud Nadi Ubeydat, Malik b.
Enes ve e§eruhu fi'l-}Jadi§ (doktora tezi,
~ 392): Ali el-Bedri Ahmed eş -Şerkavl, elImam Malik ve e§eruh fi'l-fı]fhi'l-İsla
mi (doktora tezi, 1974, Camiatü'l-Ezher):
Mo ham ed Maati el-Amrani, La doctrina
juridica de Malik İbn Anas y especialmente la institucion de la usura (Granada 1986): Abdurrahman b. Abdullah
eş-Şa' lan. Uşulü fı]fhi'l-İmam Malik enna]fliyye (doktora tezi, 1411/1990, Camiatü'l-imamMuhammed b. Suud el-is l amiyye); Suüd b. Abdülaz'iz Salim ed-Da'can. Menhecü'l-İmam Malik ii i§bô.ti'l'a]fide (Kahire 1416/1995): Muhammed
Salim Veledülh O, el-Mesa'ilü '1-fı]fhiyye 
tü'lleti reca'a fihe'l-İmam Malik (yüksek lisans tezi, 1416/1995, Camiatü'l-imam
Muhammed b. Su Od el-islamiyye): Ali Dere, Die Haditanwendung bei Imam
Miilik b. Anas (1791795) im Spiegel der
an von as-Saibani (1891804) und a8-Siifi'i (2041819) gerichten Kritik (Aa ch en
1995): Ham'id Lahmer. el-İmam Malik
müfessiren (Beyrut 1415/1995):Ahmed
Muhammed Nürseyf, 'Amelü ehli'lMedine beyne muştala]Jati Malik ve
ara'i'l-uşuliyyin (Beyrut 1421/2000). Fas
Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı tarafından
XV. hicr'i yüzyılın başlangıcı münasebetiyle İmam Malik'le ilgili olarak ZS-28 Nisan
1980 tarihinde Fas'ta düzenlenen sem pozyumda sunulan tebliğler de üç cilt halinde yayımlanmıştır (bk. bibl).
BİBLİYOGRAFYA :

l, I 99-201; Sezgin. l, 463-464;
MUVATTA').

ayrıca

İmam Malik'i, el-Muvatta' dışındaki
eserlerini ve görüşlerini çeşitli yönlerden
ele alan başlıca eserler de şunlardır: İb
nü'I-Muzaffer el-Bezzaz. Gara'ibü Mô.lik
b . Enes ev ma vaşale Malik mimma
leyse fi'l -Muvatta' (nşr. Taha b. Ali BO
Serlh, Beyrut 1998): Ali b. Ömer ed-Darekutn'i, el-E}Jô.di§ü'lleti ):p11ife fihô. Malik b. Enes (nşr. Ebü Abdülbarl Rıza b.
Halidel-Cezairi,Riyad 1418/1997): Hakim
ei-Keb'ir, 'Avali'l-İmam Malik (nşr. Muhammed eş-Şazell en-Neyfer, Thnus 1406/
1986): Halil b. Keykeldi el-Ala!, Bugyetü'l-mültemes ii süba'iyyati ]Jadi§i'lİmam Malik b. Enes (nşr. Harndi Abdülmedd es-Selefl. Beyrut 1985): Ral el-En-
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28 Ocak 1905'te Kastantine (Kosantlne)
doğdu. İlk ve orta öğrenimini ailesinin

memleketi olan Tibisse'de (Tebessa) ve
Kostantlne'deki bir Fransız okulunda tamamladıktan sonra tahsiline devam etmek üzere 1930 Eylülünde Fransa'ya gitti. Gençlere maddi yardımda bulunan Paris'teki bir hıristiyan gençlik derneğine
üye oldu. Bu arada Doğu Araştırmaları
Enstitüsü'nün giriş sınavına katılma baş
vurusu dini ve siyasi sebeplerle geri çevrilince Elektrik Mühendisliği Enstitüsü'ne girdi. İhtida ederek Hatice adını alan
ve Fransa'da kaldığı yıllar boyunca kendisine büyük destek sağlayan eşiyle de bu
sırada tanışıp evlendi. 1935'te elektrik

mühendisi oldu. Paris'te Sorbon, Fransız
Koleji ve Doğu Dilleri Enstitüsü gibi akademik çevrelerden birçok araştırm acı ve
fikir adamıyla tanıştı. Zamanının büyük
kı smını felsefe, sosyoloji ve tarih çalışma 
larına ayıran Malik b. Nebl. Fransa'da öğ
renim gören Arap ve müslüman gençlerin aksine kimliğini kaybetmeden Fransa
şartlarında kültür, medeniyet, yenileşme,
kalkınma, sömürgecilik ve bağımsızlık gibi konularda birikim sahibi olmaya çalıştı .
Ayrıca Fransa'da yaşayan Kuzey Afrika lı
gençlerin sömürgeci yönetimlere karşı
bilinçlenmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulundu. Cezayirli işçileri eğit 
mek üzere kurulan Cezayir İslam Kültür
Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı. özellikle
ülkesindeki Fransız sömürgeciliğine karşı tavrı ve görüşleri sebebiyle Paris'te çeşitli sıkı ntıl arla karşılaştı. Elektrik mühendisi olmasına rağmen Fransa'da kendisine iş verilm ediği gibi Cezayir'deki babası
da memuriyerten uzaklaştırıldı. ll. Dünya
Savaşı'nın başlaması üzerine Paris'te yaşaması daha da zorlaşınca 1939'da Cezayir'e gittiyse de aynı yılın eylülünde geçim sıkıntıs ı yüzünden Fransa'ya dönmek
zorunda kaldı. Almanlar'ın Paris'i işgali
sırasında bazı mücadeleci gençlerle birlikte Paris'te Kuzey Afrika'nın kurtuluşu
için bir hareket oluşturmaya çalıştı. 1944
yılında tutukla ndı ve on ay kadar hapiste
kaldı. Cezayir'de vuku bulan kanlı olaylardan sonra ikinci defa hapsedildL
1956'da Fransa'dan ayrılan Malik b.
Nebl hac görevini ifa ettikten sonra Kahire'ye gitti. Burada Cemal Ab dünnasır' 
la görüştü. Çalışmalarını sürdürebilmesi
için Mısır hükümeti kendisine maaş bağ
ladı . Kahire'de Arapça'sını ilerletti. Bir
kültür merkezi haline gelen evinde gençlere İslam dünyasının meseleleri ve bunların çaresiyle ilgili fikirlerini aktard ı. Aynı
amaçla Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan
ve Küveyt'e giderek konferanslar verdi.
Kahire'deki İslam Konferansı ' nın danış
manlığını yaptı. Bu arada telif çalışmala-

rını sürdürdüğü

gibi daha önce Fransızca
eserleri Arapça'ya çevrildi ve Arap
dünyası onun fikirlerini tanımaya başla
dı. Cezayir'in istiklalini kazanması üzerine 1963'te ülkesine dönen Malik b. Nebl
Cezayir Üniversitesi rektörlüğüne. ardın
dan yüksek öğretim danışmanlığına getirildi. 1967'de görevinden ayrılarak bütün vaktini ilmi ve fikri çalışmalara ayır
dı. 31 Ekim 1973'te vefat etti.

yazdığı

Malik b. Nebi üniversite öğrenciliği döneminden itibaren hayatını. İslam dünyasının sömürge durumuna düşmesinin
temel sebeplerini ve kurtuluş çarelerini
tesbit etmeye ve yazmaya adamıştır.
Onun ası l konusu medeniyettir. Müslümanların meselelerini bir medeniyet meselesi olarak gören Malik b. Nebi bir milletin insan lık ge rç eğini, medeniyeti kuran ve yıkan etkenleri doğru kavramadık
ça kendi medeniyet problemini aşması
nın da mümkün olmayacağını söyler. Medeniyet. bir topluma her ferdinin ilerlemesi için gerekli olan bütün unsurları sağ 
layan manevi ve maddi arnillerin tamamıdır (Müşkiletü'l-efkar, s. 50). Diğer bir
ifadeyle medeniyet bir topluma. fertlerinden her birinin çocukluğundan yaşlılığı
na kadar varlığının her aşamasında ilerlemesi için gerekli desteği sağlayan ahlaki ve maddi şartların toplamıdır (Ata!!:
Ceza'iriyye, s. 38). Böylece medeniyet,
onu inşa etmek isteyen milletin her gün
ortaya koyduğu gayretterin neticesini
oluşturur. Malik b. Nebl, medeniyetler
arasında demir perdeler bulunmadığını
belirterek İslam ve Arap dünyasının kendi kimliğini korumak şartıyla Batı medeniyetine açılmasının ve ondan bazı şey
ler almasının zaruri olduğunu ifade eder
( Vichetü'l-'alemi'l-islaml, s. 57-58). Kültür kavramını medeniyetten farklı gören
Malik b. Nebl kültürün bilgiden ziyade
davranışla ilgili olduğunu ve ahlak ilkesi,
estetik zevk, pratik mantık. üretim (teknik yöne lim) olmak üzere dört unsuru
içerdiğini belirtir. Kültürle toplum arasın
da güçlü bir bağ vardır; o kadar ki kültürünü kaybeden millet tarihini de kaybeder (Müşkiletü 'ş-şek:afe, s. 76).
Siyasi yönetimi toplumun zihniyet ve
bir ürünü olarak gören Malik
b. Nebl. toplumsal ortamın temiz ve özgür olmas ı halinde yönetimin bu ortama
yabancı şeyleri topluma dayatamayacağını, ancak ortam sömürge olmaya elverişli ise yönetimin sömürgeci olmasının
da kaçınılmaz olduğunu , dolayısıyla sömürgeciliği yerleştirenin siyasetçiler deyaşayışının
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