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ğil fertterin bizzat kendileri olduğunu ileri 
sürer (Şürutu'n-nehçia, s. 60 vd.). islam 
dünyasındaki dikta yönetimlerini tarih
ten gelen bozuk mirasın bir sonucu olarak 
gören ve kişileri kutsallaştırmanın İslam 
ülkelerinde hala devam ettiğini belirten 
Malik b. Nebl. Cemaledd'in-i Efgan'i'nin 
önerdiği şekilde gelenekte bir ayıklama
ya gitmenin ve mevcut düzeni geleneğin 
yükünden kurtarmanın gerekli olduğu
nu söyler (a.g.e., s. 57). Ayrıca dini de 
bütün ıslah ve uyanış faaliyetlerinin te
meli olarak görür. Ona göre günümüz 
müslümanları Kur'an'ı anlamada hem 
fıtr'i hem ilmi zevki kaybettikleri için 
ondan gerektiği şekilde yararlanmaları 
mümkün değildir. 

Malik b. N ebi, İntacü'l-müsteşri]fin ve 
eşeruhU fi'l-fikri'l-İslami el-l;adiş adlı 
eserinde (s. 8-1 ı. 186). İslam'a ve müslü
manlara haksız eleştiriler yöneiten kötü 
niyetli şarkiyatçılar yanında ilmi hakikat
Iere saygısı olan, İslam'ın ve müslüman
ların bilime ve insanlığa katkısını ortaya 
koyan Joseph -1bussaint Reinaud, Rein
hart Pieter Anne Dozy. J. J. Sedillot. 
Miguel Asin Palacios gibi isimterin de bu
lunduğunu belirterek müslümanların 
Batı medeniyeti karşısındaki komplek
sini yenme çabalarında bunların da payı 
olduğunu ifade etmektedir. 

Eserleri. Malik b. Nebl, Fransız sömür
gesinin dayattığı Batılılaşma'nın etkisiy
le hayatının ilk dönemlerinde eserlerini 
Fransızca kaleme almış, ancak Kahire'de 
Arapça'sını ileriettikten sonra çalışmala
rını Arap diliyle yazmıştır. Sayısı otuzu bu
lan kitaplarından bazıları şunlardır: 1. 
Le ph{momi'me coranique (Paris 1946, 

ı 976) . Kur'an'ı doğru anlamanın yöntemi 
ve onun müslümanlar için taşıdığı önemi 
ortaya koyan eser müellifin en iyi çalışma
sı olarak kabul edilir. Eseri Abdüssabfır 
Şahin e?-:{.ahiretü'l-~ur'aniyye adıyla 

Arapça'ya tercüme etmiş. Mahmud Mu
hammed Şakir buna Kur'an'ın i'cazıyla il
gili uzun bir giriş yazmıştır ( Dımaşk ı 406/ 

1986). Kitap Ergun Gözetarafından Kur
'an-ı Kerim Mucizesi adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (İstanbul ı 969; Ankara ı 991 ). 
2. Les conditions de la renaissance 
(Cezayir ı 948). Cezayir'de İslamın Ye

niden Doğuşu ismiyle Türkçe'ye tercü
me edilmiştir (tre. Ergun Göze, istanbul 
1972, 1 992). 3. Vocation de l'lslam (Pa
ris ı 954). Muhammed el-Mübarek'in bir 
mukaddime yazdığı eseri Abdüssabfır 
Şahin Vichetü '1-'alemi'l-İslami adıyla 
Arapça'ya çevirmiştir (Kah i re ı 959). Es-
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ma Raşid tarafından Islam in History 
and Society ismiyle İngilizce'ye tercüme 
edilen eseri ( islamabad ı 988) Ergun Gö
ze İslam Davası adıyla Türkçe'ye tercü
me etmiştir (İstanbul 1967). 4. L'Afro
asiatisme conclusions la confı~rence 
de Bandoeng (Kahire 1959). Fikretü'l
İfri]fıyyeti'l-Asyeviyye li çlav'i mü'te
meri BandCınc adıyla Arapça'ya çevril
miştir (tre. AbdüssabOr Şahin, Dımaşk 
ı 402/198 ı). S. Müşkiletü'ş-şe]ftife (tre. 
AbdüssabOr Şahin, Kahire ı 959). 6. eş
Şu'Cıbat 'alametü'n-nümüvvi fi'l-müc
tema'i'l- 'Ara bi (tre. ömer Kamil Meska
vT, Kah i re 1 960). 7. eş-Şıra'u'l-fikri fi'l
biladi'l-müsta'mere (Kah i re ı 370/195 ı). 

Sömürge Ülkelerde Fikir Savaşı is
miyle İlhan Kutlu er tarafından Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (İstanbul ı984) . 8. 
ŞürCıtu'n-nehc;ia. Milli uyanış. kalkınma 
ve gelişme şartlarının incelendiği eseri 
Abdüssabfır Şahin Arapça'ya çevirmiştir 
(Kahire 1961 ). 9. Miladü müctema' (tre. 
AbdüssabOr Şahin, Kahire 1382/1962) . 
Malik b. Nebl'nin Müşkiletü'§-§e}ftife ve 
Miladü müctema' adlı eserleri bir arada 
Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğu
şu adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. Sa
lih Özer. Ankara 2000). 10. Perspectives 
algeriennes(Cezayir ı 964). Ata]f Ceza'i
riyye ismiyle Arapça'ya tercüme edilmiş
tir (tre. Tayyib eş-Şerif. Cezayir 1 964). 11. 
Memoires d'un temoin du siecle (Ce
zayir 1 965) Mü~ekkeratü şahidin li'l
]farn adıyla Arapça'ya (Beyrut 1404/1984). 
Çağa Tanıklığım ismiyle İbrahim Aydın 
(İstanbul 1 987) ve Asrın Şahidinin Hatı
raları adıyla Ergun Göze tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir (İstanbul ı 99 ı) . 12. Is
lam et democratie (Cezayir. ts .. Revolu
tion afrieiane). İslam ve Demokrasi is
miyle Türkçe'ye tercüme edilmiştir (tre. 
Ergun Göze, istanbul ı 968). 13. L'oeuvre 
des orientalistes son influence sur la 
pensee islamique moderne. İntacü'l
müsteşri]fin ve e§eruhCı fi'l-fikri'l-İs
lami el-l;adi§ adıyla Arapça'ya çevrilen 
bu çalışmanın (Kahire ı970) Türkçetercü
mesi Oryantalistlerin Eserleri ve Çağı
mız İslam Dünyasına Etkisi ismiyle. 
Malik b. Neb'i'nin Fransızca olarak yazdığı 
bazı makalelerin çevirilerinin de yer aldığı 
İdeolojik Savaş Ajanları adlı kitapta 
yayımlanmıştır (tre. Cemal Aydın, istanbul 
ı 997) . 14. Le musulman et le monde de 
l'economie. Mehmet Keskin tarafından 
Ekonomi Dünyasında Müslüman is
miyle Türkçe'ye (İstanbul ı 976), Ab
düssabOr Şahin tarafından el-Müs
lim li 'alemi'l-i]ftişad adıyla Arapça'-

ya ( Dımaşk ı 987) tercüme edilmiştir. 
1 S. Te'emmülat fi'l-müctema'i'l- 'Arabi 
( Beyrut 1 40 111 98 ı). 16. Fi mehebbi'l
ma'reke irhaşatü '§-§evre (Dı m aşk 1402/ 
1981). 17. Le probleme des idees dans 
le monde musulman (Cezayir. ts.). Müş
kiletü '1-efkar fi'l-'alemi'l-İslami adıyla 
Arapça'ya tercüme edilen eser (tre. Bes
sam Bereke-Ahmed Şa'bO, Dımaşk ı408/ 
ı 988) İslam Dünyasında Fikir ve Put 
ismiyle Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. Cemal 
Aydın. istanbul ı 992). 18.Ijadiş fi'l-bi
na'i'l-cedid (tre. Ömer Kamil MeskavT, 
Beyrut, ts .. el-Mektebetü'l-asriyye). Malik 
b. Nebl'nin hayatı, kişiliği, düşünceleri ve 
eserleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yayım
lanmıştır (Abdülhamld H. Hasan, XXl/4-5 
i ı421/2000i, S. 426-428). 
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MALiK b. NÜVEYRE 
( ö .i-~ ı.)! ~lo ) 

Malik b. Nüveyre ei-Yerbfıl et-Temimi 
(ö. 11!632) 

Topladığı zekat mallarını 
Hz_ Peygamber'in vefatı üzerine 

sahiplerine iade ettiği için 
mürted sayılıp öldürülen sahabi. 

L ~ 

Temlm kabilesine bağlı Hanzale'nin Yer
bO' kolundandır. Şair ve savaşçı bir kim
seydi. Kabilesinden Emeviler dönemi 
meşhur şairi Cer'ir b. Atıyye, "zü'l-hımar" 
lakaplı atından dolayı onu "farisü zi'l-hı
mar" diye tavsif etmiştir. Cesareti sebe
biyle, "Malik kadar olmasa da delikanlı" 
sözü darbımesel olmuştur. Cahiliye dev
rindeki savaşlarda aktif rol oynayan Ma-



lik'in kabilesi Temim ile Medine'ye gelip 
müslüman olduğu ve Hz. Peygamber'in 
9 (630) veya 11 (632) yılında kendisini 
Yerbu'un ve diğer bazı Temimliler'in ze
katını toplamakla görevlendirdiği anlaşıl
maktadır. 

ResGlullah'ın vefatını öğrenen Malik, 
topladığı zekat develerini hemen sahip
lerine iade edip kabilesine onun vefatını 
haber verdikten sonra Hz. Peygamber'in 
yerine geçecek Kureyşli'nin eskisi gibi 
kendilerinden zekat istememesi halinde 
onun yanında yer alabileceklerini, bu 
malların kendi hakları olduğunu ve daha 
önce de mallarını başka insanlara verme
diklerini söyledi. Çok çabuk bir şekilde ka
rar veren Malik' e bundan dolayı "cefQl" 
(aceleci) denilmiştir. Kabilesinden birçok 
kimse onu destekleyip verdikleri malları 
geri aldılar. Yerbu' kabilesinin reisi İbn 
Ka'neb, Malik'in görüşlerine karşı çıkarak 
zekatlarını vermeleri hususunda kabile 
mensuplarını uyardı ve başlarına geİebi
lecek felaketleri haber veren bir konuşma 
yaptı, onları Allah'a itaat etmeye çağırdı. 
Malik de bir konuşma yaparak ona cevap 
verdi ve görüşlerinde ısrar etti. Kabile 
mensupları. "Bizim savaşımız senin sava
şındır. bizim barışımız senin barışındır" 
diyerek onun yanında yer aldılar. 

İrtidad edenlere karşı savaşmakla gö
revlendirilen Halid b. Velid, Malik'i yaka
ladığında öldüreceği ne yemin etti ve Bü
zaha savaşından sonra Temim kabilesinin 
toprağı olan Bütah'a hareket etti; orada 
kimseyi bulamayınca bölgenin çeşitli yer
lerine müfrezeler gönderdi. Bunlardan 
biri Malik'i ve yanındaki on bir kişiyi ya
kalayıp Halid'e getirdi. Malik'i yakalayan 
müslümanlar onun mürted olup olmadığı 
hususunda ihtilafa düştüler. Aralarında 
Ebu Katade el-Ensari'nin de bulunduğu 
bir grup. Malik ve arkadaşlarının teslim 
olduklarında müslümanlarla birlikte ezan 
okuyup namaz kıldıklarını söyleyerek on
ların öldürülmemeleri gerektiğini ileri 
sürdü. Diğerleri ise onların müslüman ol
madıklarını, ezan da okumadıklarını, bu 
yüzden erkeklerin öldürülmesi, kadın ve 
çocuklarının esir alınması gerektiğini söy
lediler. Halid de bu görüşteydi ve Malik'in 
öldürülmesini emretti; ayrıca onun karısı 
ümmü Mütemmim ile evlendi. Ebu Ka
tade durumu Halife Ebu Bekir'e şikayet 
etti. Ebu Bekir. Halid'i Malik b. Nüveyre'
nin öldürülmesi hususunda sorguladı. 
Halid, Malik'ten işittiği bir söz üzerine 
onun öldürülmesinin helal olduğuna ka
rar verdiğini belirterek halifeden özür di
ledi; Ebu Bekir de onun mazeretini kabul 

etti. İbn İshak'ın bir rivayetinde, Halid'in 
Malik'ten işittiği sözün Hz. Peygamber 
için "sizin sahibiniz" şeklindeki ifadesi ol
duğu belirtilir(Taberl. lll, 279-280). Diğer 
taraftan bazı rivayetlerden Temim kabi
lesi ve Malik b. Nüveyre'nin. yalnızca ze
kat vermemek suretiyle değil aynı zaman
da Secah'ın peygamberlik iddiasına karşı 
çıkınayıp onu kabul etmek suretiyle de 
irtidad etmiş oldukları anlaşılmaktadır 
(Belazürl. s.l44-145; KeliH, s. 81-82). 

Malik b. Nüveyre'nin kardeşi Mütem
mim'in Malik için söylediği mersiyeler 
Arap edebiyatında büyük şöhret kazan
mış ve, "Hiçbir ölüye Mütemmim'in Ma
lik için ağladığı kadar ağlanmamıştır" sö
zü Araplar arasında meşhur olmuştur. Öte 
yandan Malik b. Nüveyre ile aynı kabile
den tarihçi Seyf b. Ömer'in bu öldürme 
olayı etrafında gerçel< dışı senaryolar uy
durmuş olması ve bilhassa Şiiler'in bu 
olayı Hz. Ebu Bekir ile Halid b. Velid aley
hinde kullanmaları dikkat çekmektedir 
(Arı. s. 149-1 54) Şii eğilimli İbn A'sem el
Kufi'nin eserine aldığı bazı uydurma riva
yetlerle yine bu müellifın rivayeti olan ve 
Vakıdi'ye nisbeti doğru kabul edilmeyen 
Kitabü'r-Ridde'deki rivayetleri de Seyfin 
rivayetleriyle aynı şekilde değerlendir

mek gerekir (Kelpetin, s. 65-73) . Seyf b. 
Ömer'in bu rivayetlerine istinaden mesela 
İbnü'l-Esir. Malik b. Nüveyre'yi sahabe
den gösterdiği gibi diyetinin Hz. Ebu Be
kir tarafından beytülmalden ödenmiş ol
duğunu da yazmıştır (Üsdü'l-gabe, IV. 
296) . 
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Iii MUSTAFA FAYDA 

MALiK eş-ŞAHBAz 
(bk. MALCOLM X). 

_j 
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MALiK b. SERAHIL 

MALiK b. ŞERAHiL 
( ._}.:>ı_,.;, 1)1 ~Lo ) 

Malik b. Şerahil 
b. Amr el-Hemdanl el-Havlanl 

(ö. 85/704) 

Mısır kadısı, sahabi. 
_j 

İbn Hacer el-Askalani'nin, Hz. Peygam
ber dönemine yetişip ondan hadis d uy
ması imkanı bulunduğu halde kendisin
den rivayet nakledilmeyenler arasında 
zikrettiği Malik b. Şerahil, Havlan kabile
sinin müttefiki (hallfi) olup Havlanl nisbesi 
bununla ilgilidir. Hz. Ömer'in meclisinde 
hazır bulundu ve Amr b. As ile Mısır'ın 
fethine katıldı; fetihten sonra kendisine 
bir arazi tahsis edilerek buraya yerleşti. 

Mısır Valisi Abdülazlz b. Mervan'ın say
gı gösterdiği Malik b. Şerahll, Mekke'de 
halifeliğin i ilan eden Abdullah b. Zübeyr' e 
karşı savaşmak için Halife Abdülmelik b. 
Mervan'ın Haccac b. Yusufes-Sekafi ku
mandasında sevkettiği orduya katılmak 
üzere, 72 (691) yılında Abdülazlz b. Mer
van'ın Mısır'dan denizyoluyla gönderdiği 
3000 kişilik birliğin kumandanlığına ge
tirildi. Abdullah b. Zübeyr'i öldüren Ab
durrahman b. Yuhannes (Bahnes) et-Tü
clbl'nin Mısır'dan gelen bu birlikten olma
sı, halifenin hem bu askere hem de birli
ğin kumandanı olan Malik b . Şerahll'e 
özel ilgi göstermesine yol açtı ve Malik b. 
Şerahil için bir malikane ile bir mescid 
yaptınlmasını emretti. Fustat'ta Havlan 
denilen yerde Haccac tarafından inşa et
tirilen bu mescid Mescidü Malik ve Mes
cidü'l-Edlm diye bilinmektedir. Abdüla
ziz b. Mervan kendisine her yıl hediye ola
rak elbiseler gönderdiği gibi Haccac b. 
Yusuf da 3000 dirhem yollardı. 

Süyfiti'nin müctehid imamlardan say
dığı Malik b. Şer ahil , Haccac tarafından 
tayin edildiği Mısır kadılığı ve vaizliği gö
revini Muharrem 83'ten (Şubat 702) Safer 
84'e (Mart 703) kadar toplam on üç ay 
sürdürdü ve Abdülaziz b. Mervan'ın tale
bi üzerine bir müddet imamlık vazifesini 
üstlendi. 
BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Abdülhakem, Fütil/:ıu Mışr (nşr. Muham
medel-Huceyr1). Beyrut 1416/1996, s. 391-392; 
Vekı~. Atıbarü'l-~uçlat, lll, 225; Kindi, el-Vülat 
ve'l-~uçlat (Guest). s. 51, 55, 320-322; ibnü'I
Mülakkın. Nüzhetü'n·nfl??ar fi ~uçlati'l-emşar 
(nşr. Medlha Muhammed eş-Şerkavi). Kahire 
1996, s. 102; İbn Hacer. el-İşabe, IV, 483; a.mlf .. 
Ref'u'l-işr 'an ~uçlati Mışr(nşr. Ali Muhammed 
Ömer). Kahire 1418/1998, s. 321-322; Süyüti, 
Hüsnü '1-mu/:ıaçlara, 1, 296; ll, 137; Zirikli. ei
A' Iam, VI, 136-137. 

Iii KEMAL Y ILDIZ 

515 


