
birimlere ait bir kısım vergi gelirleri üze
rinde, daha önceki yönetimlerden almış 
oldukları mülkname veya satış belgeleri
ne dayanarak mülkiyet hakkını ileri sür
mekteydiler; ancak bu mülkiyet hakkının 
muhtevası ve temelinin ne olduğu, bu 
vergi gelirlerinin kaynağı olan toprak veya 
onu işleyenler üzerinde herhangi bir hak
larının olup olmadığı konuları açık değil
dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyhülis
lamı Ebüssuüd Efendi'ye göre malikane 
hissesinin sahipleri toprağın rakabesine 
sahiptirler ve bunun karşılığı olarak top
rağı işleyen köylülerden kira almaktadır
lar; öşrün bir bölümü olarak ifade edilen 
gelirleri aslında öşür değil bu kiradan iba
rettir. Toprağa tasarruf eden köylü kira
cıdır (Barkan, a.g.e., s. 167). Bu yoruma 
göre malikane-divani sisteminin statü
sü ne özel mülk ne de miri arazi rejimidir. 
Özel mülk değildir. çünkü toprağın tasar
rufu onu işleyenierin elindedir. Miri arazi 
de değildir, zira burada rakabe devlete 
aittir. Bundan dolayı bu sistemin söz ko
nusu iki uygulamanın bir terkibi olduğu 
söylenebilir. 

Malikane-divani sistemi, gerek daral
tılma gerekse buna karşı vakıflara dönüş
türme çabaları içerisinde XIX. yüzyıla ka
dar sürmüştür. Aynı adla 169S'te ihdas 
edilen bir Osmanlı mali kurumu olarak 
malikane sistemiyle isim benzerliği dışın
da herhangi bir ortak özelliği paylaşma
dığını, hatta dikkati çeken zıtlıklar içinde 
bulunduğunu belirtmek gerekir. 
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Hicri ilk iki asırda (Vli-Vlll.) Medine mer
kezli olarak ortaya çıkan ehl-i Hicaz fıkhı, 
bu fıkhın gelişmesinde en büyük paya sa
hip bulunan Malik b. Enes'e nisbetle Ma
liki mezhebi (Malikiyye) olarak adlandırıl
mış, mezhebe mensup olan fakihlere ve 
mezhep görüşüyle amel eden kişilere Ma
liki denilmiştir. 

I. TARiHÇESi 

Malik b. Enes (ö . 179/795). Medine'de 
sahabe devrinden beri gelişmekte olan 
Hicaz fıkhı içinde yetişmiş, hayli uzun sü
ren tedris faaliyeti boyunca bu fıkhi biri
kimi geliştirerek sonraki nesillere intikal 
ettiren bir müctehiddir. Malik talebele
riyle birlikte, kendisinden önceki nesilde 
açık bir şekilde birbirinden ayrılan ehl-i 
re'y ve ehl-i hadis anlayışlarını bünyesin
de barındıran bir halka meydana getir
mişti. Hem ibn Şihab ez-Zühri ve Nafi', 
hem de Rebiatürre'y ve Yahya b. Said 
gibi farklı fıkıh görüşlerine sahip hoca
larının birikimini esas alan ve ulaştığı so
nuçları etrafında oluşan geniş ders hal
kasına aktaran imam Malik bir yandan 
ahad hadisleri, diğer yandan Medine 
arnelini ve kıyası kabul etmiş, daha son
ra istihsan, istislah, sedd-i zerai' adlarını 
alacak metotları benimsediğini gösteren 
ictihadlarda bulunmuştur (bk. MALiK b. 
ENES). 

A) Teşekkül Dönemi. Bu dönem, Malik 
ve halkasının meydana getirdiği biriki
min bir fıkıh mezhebi haline dönüşmesi 
sürecini içerir. Malik'in hayatta olduğu 
dönemden itibaren gerek fıkıh ve hadis 
bilgilerinin derinliği, gerekse Malik'in ve 
selefier inin görüşlerini muhafaza etme 
bakımından temayüz eden talebeleri, is
lam dünyasının çeşitli yerlerinde Medi
ne'de öğrendikleri ilmi yaymaya başla
mışlardı. Irak'tan Endülüs'e kadar uza
nan bir dizi merkezde ortaya çıkan bu fa
aliyetler. kısa bir süre sonra birçok açıdan 
birbirinden farklılaşan ilim çevrelerini 
meydana getirmiştir. Malik'in miras bı
raktığı halkanın başına geçen Osman b. 
lsa b. Kinane ile beraber ibnü'l-Macişün 

MALiKi MEZHEBi 

ve Mutarrif gibi fakihler bu geleneğin Me
dine çevresini oluşturmuşlardır. Medine 
çevresiyle yakın ilişki içinde bulunan, ön
cülüğünü Basra'da hadis alimi Ka'nebi'
nin yaptığı Irak çevresi özellikle Ahmed b. 
Muazzel'in faaliyetleriyle ortaya çıkmıştır. 
Bağdat Malikiliği ise ibnü'l-Muazzel'in ta
lebeleri tarafından kurulmuş ve kısa süre 
içinde Medine ve Basra'daki Malikifakih
lerinin fıkıh ve mezhep anlayışından farklı 
bir anlayış geliştirmiştir. Teşekkül süreci
nin erken döneminde en etkili çevre, Mil
lik'in ve halkasının birikimini en iyi mu
hafaza ve temsil ettiği kabul edilen Mısır 
çevresidir. Mısır çevresi ibnü'l-Kasım, Eş
heb el-Kaysi. ibn Vehb, Asbağ b. Ferec, 
ibn Abdülhakem gibi alimierin önderli
ğinde oluşmuştur. Merkezi şahsiyetleri 
Esed b. Furat ve Sahnün olan ifrikıye'
deki Kayrevan çevresi Mısır çevresinin bir 
uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Endülüs 
çevresi Şebtün'un etrafında teşekkül et
miş ve özellikle Yahya b. Yahya el-Leysi 
ile ibn Habib'in faaliyetleri sayesinde ge
lişmiştir. 

imam Malik'in görüşlerinin teşekkül 
dönemindeki tedvini Maliki mezhebinin 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu da 
Esed b. Furat'ın ilim tahsili için yaptığı 
uzun yolculuklarla başlatılabilir. Esed, 
Kayrevan'da ehl-i re'yin farazi fıkıh anla
yışına yakın bir kimse olan Ali b. Ziyad el
Absi'den fıkıh öğrendikten sonra Malik'in 
Medine'deki halkasına katılmış ve ona fa
razlfıkıh ürünü olduğu anlaşılan mesele
lerin hükmünü sormuştur. Malik'in bu 
meseleler hakkında görüş beyan etmek 
yerine onu lrak'a yönlendirmesi netice
sinde dönemin Hanefi imamlarından ve 
özellikle Şeytani'den Hanefi fıkhını öğre
nen Esed, Malik'in vefatının ardından Mı
sır'a dönmüş ve onun fıkhi görüşlerini bir 
araya getirmek amacıyla ibnü'l-Kasım'a 
başvurmuştur. Esed'in Hanefi metinlerin
den yola çıkarak hazırladığı fıkıh mesele
leri indeksini Malik'ten rivayet ettiği gö
rüşlerle cevaplandırmaya çalışan ibnü'l
Kasım, ilgili bir rivayet bulamadığı zaman 
Malik'in halkasında öğrendiği fıkıh bilgi
sine dayanarak kendi görüşlerini ortaya 
koyuyordu. Esed tarafından bir araya ge
tirilen bu cevaplar Şeytani'nin tasnifine 
göre düzenlenmiş ve Tahir b. Aşur'un ifa
desiyle ulraklı metoda ve Hicazlı muhte
vaya sahip" (M. İbrahim All. s. 85) el-Ese
diyye adlı metin hazırlanmıştır. Esed'in 
beraberinde Kayrevan'a götürdüğü eser, 
Hicaz fıkhına hayli uzak olan bazı özellik
leri sebebiyle bu şehirdeki Maliki fakihle
rinin tepkisini çekmiştir. ibn Ziyad'ın di-
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ğer bir talebesi olan Sahnün, Mısır'a gidip 
İbnü'I-Kasım'la birlikte bu metni yeniden 
gözden geçirerek bir yandan Irak fıkhın
dan ithal edilen ve M~Hik'in fıkhına mu
vafık olmayan unsurları ayıklamak. diğer 
yandan metindeki görüşleri Malik'in fıkıh 
kaynakları ile yeniden irtibatlandırmak 
suretiyle el-Müdevvene adlı eseri mey
dana getirmiştir. İbnü'l-Kasım, Esed ve 
SahnGn'un bu faaliyetleri, Malik'in görüş

lerini toplama çalışmasından öte onun ve 
halkasının fıkhl birikimini Irak'ta gelişen 
fıkıh ilminin diliyle ifade etmek anlamına 
gelmektedir. Bu rolü sebebiyle birçok Ma
liki fakihi tarafından Maliki mezhebi İb
nü'I-Kasım'a izafe edilmiş ve zaman za
man Maliki mezhebi yerine "İbnü'l-Ka
sım'ın mezhebi" ifadesi kullanılmıştır. 

İbnü'l-Kasım ve talebelerinin temsil et
tiği anlayış. Malik'in ve halkasına mensup 
fakihlerin görüşleri etrafında bu görüş
leri fıkıh önermeleri haline getirmeyi, de
lillerini tartışmayı. tasnif ve tedvin et
meyi ve nihayetinde kendi fıkhl faaliyet
leri için esas almayı hedefliyordu. Söz ko
nusu anlayış. aynı zamanda bu görüşleri 
bir fıkıh mezhebinin ilk öğeleri haline ge
tiren anlayış olarak Maliki fıkıh tarihine 
hakim olmuştur. Fakat Malik'in bir kısım 
talebeleri Malik ve halkasının mirası hak
kında çok daha farklı bir tasawura sahip
tiler. Erken dönem Medine çevresi için
den bazı fakihlerin önderliğini yaptığı bu 
anlayışa göre Malik. Hicazlı birçok selefi 
gibi sünnet ve hadisler üzerine konuşan , 

Hicaz bölgesinde gelişen zihniyet ışığın
da bunları değerlendirmeye tabi tutup 
kaynakolarakkabul ettiklerinden hüküm
ler çıkaran bir alimdir. Özellikle Malik'in 
vefatından sonra büyük gelişmeler gös
teren ahad haber anlayışı ve isnad siste
mi, hadisleri değerlendirmede Malik'in 
bir kıstas olarak kullandığı arnel-i ehl-i 
Medine gibi unsurların önemini azalt
makta, f akat onun faaliyet tarzını Medine 
dışında da sürdürme imkanı sağlamak
tadır. Bu anlayışa göre Malik'in talebele
ri, hocalarının görüşlerini itibara almakla 
beraber isnad sistemini kullanarak ahad 
haberlerden hüküm elde etmeye devam 
etmelidir. özellikle ibnü'I-MacişGn ve Ka'
nebl tarafından savunulan bu anlayış, kı

sa bir müddet içinde Maliki tarihi boyun
ca sürekli varlığını hissettiren bir akım 
haline gelmiştir. Ancak çağdaş birçok mü
ellifin yaptığı gibi bu akımın ictihad ta
raftarlığı veya Selefilik olarak nit elendi
rilmesi isabetli değildir. Belki "ehl-i hadis 
Malikiliği" diye adiandıniması daha doğru 
olur. Maliki tarihinin ana gövdesini temsil 
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eden anlayış, hem Malik'in amel kökenli 
sünnete dayalı fıkhını kendi fı khl faali
yetleri için temel referans noktası kabul 
etmiş. hem de merfG' hadisleri kaynak 
olarak benimsemişken ehl-i hadis Maliki
liği fıkıh çalışmalarının Malik ve diğer er
ken dönem ehl-i Hicaz alimlerinin gerçek
leştirdiği tarzda devam etmesi ve isnadlı 
ahad haberlerle geliştirilmesi gerektiğini 

savunmuştur. Bu akıma göre bir fakih, 
Malik'in fıkhi' görüşlerini benimsemiş olsa 
bile bu görüşleri yeni fıkıh bilgileri üret
mek için temel kaynak olarak kullanma
malı ve hadisleri esas almalıdır. Medine 
şüphesiz bu akımın en kuwetli olduğu 
çevredir. Erken dönemde ehl-i hadis Ma
likiliği farklı Maliki çevreleri üzerinde et
kili olmakla birlikte mezhebin teşekkülü 
sonrasında müstakil varlığı kalmamış. an
cak modern çağa kadar farklı tezahürler
le varlığını sürdürmüştür. Medine çevre
si. lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren önemini yitirdiği sıralarda Irak Mali
klliği'nin yükselişi görülmektedir. Bas
ra 'da ortaya çıkan bu çevre Kadi İsmail 
b. İshak, İbn Huveyzmendad ve Ebu Be
kir el-Ebherl gibi fakihlerin önderliğinde 
Bağdat'ta gelişmiştir. 

el-Müdevvene'nin kaleme alınması ile 
beraber Malik'in görüşleri , Asbağ b. Fe
rec'den İbn Habib'e kadar Maliki çevrele
rinin önde gelen birçok fakihi tarafından 
tedvin edilmeye başlanmıştır. Ortaya çı
kan metinler, Malik'in görüşlerinin yanı 
sıra Medine'de imamı olduğu halkanın ve 
temsil ettiği ehl-i Hicaz fıkhının birikimini 
de ihtiva etmekte ve müelliflerinin icti
had ve tahrlclerine de büyük ölçüde yer 
vermekteydi. Tedvin çalışmaları birçok 
açıdan birbirinden farklılaşan metinler 
meydana getirmiştir. Bu metinler Malik'
ten aktarılan rivayetler. müelliflerinin fık

hi görüşleri ve kaleme alındıkları çevre
lerin getirdiği etkiler bir yana gerekel
Müdevvene'nin teşkilinde izlenen yola 
yakınlıkları, gerekse bu kitabın ardında 
yatan ve Maliki fıkhını şekillendiren anla
yışla ilişkileri açısından birbirinden fark
lıydı. lll. (IX.) yüzyıl boyunca devam eden 
bu tedvin faaliyetleri neticesinde "üm me
hat" olarak adlandırılacak eserler ortaya 
çıkmış ve her Maliki çevresi, bu eserler 
arasında kendini temsil eden metinler 
üzerinde çatışmalarını sürdürmüştür. Ni
tekim Kayrevan ve Mısır çevresi fıkhl faa
liyetlerinin merkezine el-Müdevvene'yi 
yerleştirirken Endülüs çevresi İbn Ha
bib'in el-Vazı.Qa'sı ve Utbl'nin el-'Utbiy
ye'sini (el-Müstal]race) esas almıştır. Ön
celeri Mısır ve Kayrevan çevrelerinin ha-

kirniyeti altında kalan Endülüs üzerinde 
İbn Hablb ile beraber Medine çevresi ve 
dolayısıyla ehl-i hadis Malikiliği de etkili 
olmaya başlamıştır. Endülüs Maliki çevre
sinin toplu olarak, gerek İmam Malik'in 
görüşlerine gerekse diğer çevrelerin ra
cih kabul ettiği görüşlere muhalif olan 
hükümleri tatbike (fetva ve kazaya) esas 
kabul etmesi de bu döneme tekabül 
eder. Daha sonra birçok eserde bir araya 
getirilecek olan bu muhalif görüşlerin 
Yahya b. Yahya el-Leysl'ye kadar uzanan 
bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 

el-Müdevvene'nin telifiyle başlayan 
süreç Maliki çevrelerinin faaliyetlerine 
farklı nisbetlerde yansımıştır. Bunun bir 
neticesi olarak teşekkül döneminin son
larına doğru mezhep içi istidlal ve bunun 
yansıdığı metinler hakkında iki anlayışı 
temsil eden Iraki ve Karavi terimleri or
taya çıkmıştır. Bu iki terim, o dönemin 
fıkhl çalışmalarında iki ucu temsil eden 
Irak ve Kayrevan çevrelerinin anlayışları
nı ifade etmektedir. Iraklılar el-Müdev
vene'nin mesailini esas kabul etmiş. ken
di fıkhl çalışmalarını bu eser üzerine inşa 
etmiştir. lraki kavramı. diğer mezheple
rin delillerini göz önüne alarak Maliki 
mezhep birikiminin delillerini tartışmayı, 
o sırada bazı Maliki çevreleri için yabancı 
sahalar olan cedel ve fıkıh usulüne göre 
delilleri yeniden ifade etmeye ağırlık ver
meyi, buna karşılık mezhep birikimine 
dair farklı rivayetlerin tashihi ve lafızla
rm tartışılması üzerinde Karavi anlayışına 
nisbette çok daha az durmayı kapsamak
tadır. lraki anlayışın ehl-i re'yin merkezi 
olan Irak'ta ortaya çıkması tesadüf olma
sa gerektir. Karavi anlayışı ise mezhep bi
rikimindeki muteber metinlerin lafızlarını 
tahlil, rivayetleri tahkik, farklı rivayetler
den ötürü ortaya çıkan problemleri hal
letme ve rivayetlerin anlamlarını açıkla
ma üzerinde yoğunlaşmıştır. Iraki ve Ka
r avi anlayışları gelişme dönemiyle bera
ber giderek birbirine yaklaşmış ve her 
ikisinden beslenen ortak bir anlayış doğ
muştur. 

B) Gelişme Dönemi. IV. (X.) yüzyılla bir
likte Maliki mezhebinin önemli dönüşüm
ler yaşadığı ve bu dönüşümlerin aynı 
yüzyılın ikinci yarısında gelişme dönemi 
olarak adlandırılabilecek yeni bir dönemi 
başlattı ğı görülmektedir. Bu dönemin 
başlamasına sebep olan en önemli geliş

me Maliki çevreleri arasındaki ilişkilerin 
artması ve bunun getirdiği sonuçlardır. 
Teşekkül döneminde her biri nisbeten 
farklı mezhep birikimi ve metinleri üze
rinde yoğunlaşarak gerek fıkhl çatışma-



larında gerekse fetva ve kaza sahaların
da bu görüş ve metinlere dayanan Mfılikl 
çevreleri, aralarında artan ilmi ilişkiler 
sayesinde hem mezhep birikimi içinde 
itibar edilen rivayetler, hem de Maliki fık
hının telif ve tedris usulleri hakkında bir
birine daha yaklaşmıştır. Bu gelişmenin 
en dikkat çekici tezahürü İbn Ebu Zeyd 
el-Kayrevani'nin çalışmalarıdır. İbn Ebu 
Zeyd kendi dönemindeki bütün Maliki 
çevreleriyle ilmi ilişkiler kurmakla kalma
mış. söz konusu çevrelerin birikim ve ta
vırlarını da kendinde meczetmiştir. Farklı 
çevreler arasında gelişen irtibatı ve bu 
vesileyle birbirine yaklaşan mezhep içi 
fıkhi istidlal anlayışlarını temsil eden bir 
şahsiyet olarak İbn Ebu Zeyd, aynı za
manda Maliki tarihinde müteahhirin dö
neminin başladığı nokta olarak kabul edi
lir. Bu gelişmeye paralel olarak Maliki fa
kihleri. İbn Ebu Zeyd'in er-Risô.le'si ve 
İbnü'l-Cellab'ın et-Tefri'i gibi, ümmehat
taki bir kitabı tek temel kaynak olarak al
mayan ve belirli bir çevreyi temsil etme
yen fıkıh eserleri yazmaya başlamışlardır. 
İbnü'l -Kasım'ın mezhep kaynakları hiye
rarşisinde Malik'ten sonra yer almasının 
bütün Maliki çevreleri tarafından benim
senmesi de bu döneme rastlar. "Malik'in 
görüşü hakkında ihtilaf olursa söz İbnü'l
Kasım'ındır" kuralının Maliki coğrafyası
nın hemen her yerinde benimsendiğine 
dair birçok tarihi kayıt bulunmaktadır. 
Söz konusu kuralla birlikte mezhep kay
naklarının el-Muvatta', el-Müdevvene 
ve diğer ümmehat eserleri şeklindeki 
sıralanması üzerinde de ittifak hasıl 
olmuştur. 

Teşekkül sürecinde ortaya çıkan amel 
(macera bihi'l-amel) kavramı ve uygulama
sı bu dönemde ve özellikle V. (Xl.) yüzyıl
dan itibaren büyük gelişme göstermiştir. 
Söz konusu gelişme. aslında bu devirde 
Maliki fıkhının hayata tatbikine yönelik 
kavram ve literatür gelişiminin bir parça
sıdır. Bu dönem boyunca Endülüs arneli 
Mağrib'de de bir kaynak olarak kabul edil
miş. hüküm ve fetva meşhur kaviller ye
rine Kurtuba arneline göre verilmiştir. Ve
saik, şürut. ma cera bihi'l-amel ve neva
zil kavramları altında Maliki fakihlerinin 
somut meselelere getirdikleri çözümler 
kayıt altına alınmış ve tartışılmıştır. 

IV. (X.) yüzyılın başında yükselişine de
vam eden Irak Maliki çevresi özellikle Kadi 
Abdülvehhab'ın Mısır'a göç etmesiyle be
raber bu dönemde zayıflamaya başlamış 
ve İbn Arnrus'un vefatını müteakip V. (Xl.) 
yüzyılın ikinci yarısında yok olmaya yüz 

tutmuştur. Ancak Maliki fıkhının şekil 

lenmesinde önemli katkıları olan bu çev
renin görüş ve eserleri etkisini sürdür
müştür. Bu dönemde Maliki mezhebi Hi
caz. Mısır ve Kuzey Afrika'da bilhassa Fa
tımiler olmak üzere bazı siyasi otoriteie
rin baskısına maruz kaldığı için Endülüs 
çevresi gelişimini kesintisiz devam ettiren 
tek çevre olarak kalmıştır. V. (Xl.) yüzyılın 
özellikle ikinci yarısında ehl-i hadis Mali
kiliğinin Endülüs ve Kuzey Afrika'da etki
sini arttırdığı görülmektedir. Mezhebin 
temel metinleri çerçevesinden çıkmayan 
anlayışa karşı bir tepki olarak İbn Abdül
ber en-Nemeri'den Kadi İyaz'a kadar bir 
dizi önemli Maliki fakihi, Maliki fıkhının 
naslar ve bilhassa hadislerle yeniden irti
batını kurmaya çalışmıştır. Özellikle İbn 
Abdülberr'in bir yandan Cô.mi'u beyô.
ni'l-'ilm gibi eserlerinde hadis ilminin 
yaygınlaştırılmasına çalışması, diğer yan
dan hadislerden fıkhi hükümler çıkaran 
et-Temhid ve el-İsti?;kô.r gibi büyük 
eserler kaleme alması bu gelişmenin en 
önemli yansıması kabul edilebilir. Aynı an
layışın bir neticesi olarak dönemin bazı 
Maliki fakihleri. Maliki fıkhını mezhepleş
tiği ve bu suretle doğrudan ahad hadis
lerden hüküm istinbatından uzaklaştığı 
için ehl-i re'yden saymıştır. Zahiriliğin aynı 

dönemde ve aynı coğrafyada İbn Hazm'ın 
önderliğinde yeniden canlanması söz ko
nusu gelişme ile yakından ilgilidir. Nas
lardan hüküm elde etmeye veya mevcut 
h ükürolerin naslarla yeniden ilişkilendi
rilmesine yönelik bu eğilim Muvahhidler 
Devleti'nin kurulmasıyla yeni bir ivme ka
zanır. 

C) İstikrar Dönemi. VII. (XIII.) yüzyılın 
başıyla, bir diğer ifadeyle İbnü'l-Hacib'in 
fıkıh ve fıkıh usulü sahasındaki iki muh
tasarı ile başlayarak günümüze kadar sü
ren bu döneme "klasik dönem" adı da ve
rilebilir. Klasik dönemde Maliki çevreleri 
arasında önemli bir farkın kalmadığı söy
lenebilir. Bu gelişmenin başlıca sebepleri 
içinde Irak ve Medine çevrelerinin orta
dan kalkması ve Endülüs'ün müslüman
ların hakimiyetinden çıkması gelmekte
dir. Böylece Maliki çevreleri arasında yal
nız İfrikıye, Mağrib ve Mısır varlığını sür
dürebilmiştir. Mısır çevresi Fatımi haki
miyeti sonrasında tekrar canlanmış ve 
birçok Maliki fakihi batıdan Mısır'a göç 
etmiştir. Kuzey Afrika ile Mısır arasındaki 
kaynaşma, İbnü'l-Hacib ve Karafi gibi Mı
sırlı fakihlerin eserlerinin Kuzey Afrika'da 
rivayet edilmesi ve öğretilmesiyle daha 
da artmıştır. İbnü'l-Hacib ve Ham b. İshak 
gibi Mısırlılar'ın kaleme aldığı muhtasar-
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ların Kuzey Afrika'daki en önemli metin
ler halini alması ile bu gelişme VIII. (XIV.) 
yüzyılda doruk noktasına ulaşır. Maliki 
tarihinin bu dönemi muhtasar eserlerin 
hakim olduğu bir dönemdir. Bu muhta
sarlar ve bunların ardından gelen benzer 
metinler birçok açıdan önceki dönemle
rin eserlerinden farklıdır. Büyük ölçüde 
delillerinden arındırılmış çok veciz fıkıh 
önermelerinden oluşan bu eserlerin üs
ICıpları öne çıkarılmakla beraber Maliki ta
rihi üzerindeki asıl etkileri, üsiUplarından 
ziyade kendi dönemlerine kadar gelen bü
tün Maliki fıkıh çalışmaları hakkındaki de
ğerlendirme ve tercihleridir. Muhtasarlar 
kısa sürede Maliki coğrafyasına yayılmış 
ve H alli'in muhtasarı gerek diğer mezhep 
literatürlerine gerekse kendisinden önce 
yazılmış Maliki metinlerine nazaran çok 
daha fazla benimsenerek temel metin 
haline gelmiştir. Mezhebin en önemli 
muhtasarlarının Maliki çevrelerinin bir
leştiği dönemde ortaya çıkması tesadüf 
değildir. Söz konusu muhtasarlar, müel
lifleri tarafından belirlenmiş insicamlı bir 
fıkhi hükümler bütünü ve ortak bir mez
hep tasawuru sunmaktadır. Hacvi gibi 
bazı çağdaş müelliflere göre Maliki fık
hının zayıflamasında büyük katkısı olan 
muhtasar hareketi ortaya çıktığı dönem
de de İbn Haldun, Kabbab ve öğrencisi 
Şatıbi gibi erken dönem Maliki fıkıh eği

timini daha üstün gören fakihlerin eleş
tirilerine maruz kalmıştır. 

Mısır'da muhtasar merkezli gelişmeler 
yaşanırken Mağrib'de amel fıkhı büyük 
gelişme göstermiştir. Bazı çağdaş müel
liflerin iddialarının aksine Endülüs'ün 
müslümanların elinden çıkmasından son
ra da Kurtuba arneli kaynak olmaya de
vam etmiştir. Muvahhidler'in yıkılması, 
Endülüs'ün kaybı ve beraberindeki büyük 
göç dalgaları gibi hadiselerin Mağrib'de 
önemli siyasi ve sosyal değişimlere sebep 
olması ile arnel-i Fasi'nin ortaya çıkışı ay
nı döneme rastlamaktadır. Muhtasar ha
reketi gibi amel fıkhı da Maliki fakihleri
nin ferdi görüş ve çalışmaları ile mensup 
oldukları mezhebin bütün tarihi birikimi 
arasında üzerinde ittifak edilen yeni bir 
saha meydana getirmektedir. Muhtasar 
ve amel literatürü. gelişme döneminde 
benimsenen tercih kriterlerini ana hatla
rı ile kabul etmekle beraber Maliki fıkıh 
birikimini değerlendirmeye yönelik farklı 
ve çok daha rafine kavram ve tasnifler 
geliştirmiştir. Ham b. İshak'tan sonra ka
leme alınan eserler büyük ölçüde onun 
kavramlarını ve tercih anlayışını benim
semiştir. 
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Maliki fıkhının giderek genişleyen bir 
payda üzerinde ittifak etmesi ve bu dö
nüşümün muhtasar ve amel çalışmaları 
ile tezahürü günümüze kadar sürecek bir 
muhalefet çizgisinin doğuşuna sebep ol
muştur. Bu muhalefet hareketinin bes
lendiği kaynaklardan biri ehl-i hadis Ma
likiliği olup umumiyetle Halil'in muhta
sarına ve şerhlerine yönelik tenkitlerde 
kendini göstermektedir. Halil'in muhta
sarı üzerine kaleme alınan büyük şerhle
rin çoğunluğu Mısır'da Uchüri ile başlayan 
şerh geleneği içinde ortaya çıkmış ve 
Maliki fürü fıkhının teorik gelişimine bü
yük katkıda bulunmuştur. Bu geleneğin 
takipçisi olan Derdir ve Desüki gibi mü
ellifler sayesinde Ezher Üniversitesi XIII. 
(XIX.) yüzyıl Malikiliğinin merkezi haline 
gelmiştir. 

Il. YAYILIŞI 

A) Arap Yarımadası, Irak ve Horasan. 
Malik'in vefatından sonra talebelerinin 
büyük bir kısmı batıya göç etmiş ve Mı
sır Maliki fıkhının merkezi haline gelmişse 
de Medine'nin Maliki fıkhına bağlı kaldığı 
anlaşılmaktadır. Fatımiler'in hakimiyetiy
le beraber gelişmesi sekteye uğrayan Ma
li ki mezhebi VI. (XII.) yüzyılın başından 
itibaren bu bölgede zayıflamaya başla
mıştır. İbn Ferhün'un 793'te(1391) Me
dine kadısı olması, aynı zamanda Maliki 
mezhebinin Hicaz'da yeniden güçlenme
ye başlamasının tarihi olarak kabul edil
mektedir. Bu tarihten günümüze kadar 
Maliki mezhebi Hicaz'da varlığını devam 
ettirmiştir. 

Maliki mezhebinin Arap yarımadasının 
doğusu na ne zaman ve ne şekilde yayıl
dığı üzerinde birçok farklı görüş vardır. 
ll. (VIII.) yüzyıldan beri Basra'da gelişen 
Maliki varlığının Basra körfezindeki bazı 
yerleşim merkezlerini etkilemiş olması bu 
konuda en çok kabul gören yorumlardan 
biridir. Maliki mezhebi günümüzde Ka
tar. Bahreyn, Küveyt ve SuudİArabistan'
daki Ahsa bölgesine yayılmıştır. Ebı1zabi 
ve Dübey emirlikleri de Maliki mezhebine 
mensuptur. 

Irak'ta Maliki mezhebinin yayıldığı ilk 
merkez Basra'dır. Ka'neb'i, Basra'ya bu 
mezhebi ilk defa el-Muvatta' rivayeti yo
luyla tanıtan kişidir. Ka'nebi ve akranla
rının talebesi olan İbnü'I-Muazzel'in kat
kıları mezhebin Irak'ta yerleşmesini sağ
lamıştır. Bu dönemde Hammad b. Zeyd 
ailesinin büyük katkısı olmuştur. Kadi İs
mail'in de mensubu olduğu bu aile, V. 
(Xl.) yüzyılın başına kadar Irak'ta Maliki 
fıkhını temsil eden başlıca unsurlardan 
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biridir. Irak Malikiliği'nin zayıflamaya baş
laması Ebü Bekir ei-Ebheri'nin talebele
rinden sonraki nesle tekabül etmektedir. 

Irak'ın doğusunda Maliki mezhebinin 
yayılışı sadece erken dönemde ve mevzii 
olmuştur. Ahvaz, Nişabur, Kazvin ve Eb
her şehirlerinde Malikiliğin belli ölçüde 
yayıldığı kaydedilmektedir. Ebü İshak İb
nü'I-Kattan'ın Nişabur'da en son Maliki 
fıkhını öğreten kişi olduğu belirtilir. Gü
nümüzde Irak ve doğusundaki bölgeler
de Maliki mezhebini benimseyen bir top
luluk bulunmamaktadır. 

B) Mısır. Maliki mezhebinin Hicaz'dan 
sonra yayıldığı ilk bölge Mısır' dır. Malik'in 
vefatının ardından Mısır Maliki fıkhının 
tedris edildiği ikinci merkez halini almış
tır. Leys b. Sa'd'ın faaliyetlerinin Maliki 
fıkhınıri Mısır'da yerleşmesine zemin ha
zırladığı ifade edilmektedir. Maliki mez
hebini Mısır'a ilk defa getiren kişi hakkın
da ihtilaf bulunmakla beraber Malik ha
yatta iken Mıs'ır'da bir Maliki çevresinin 
mevcut olduğu bilinmektedir. Malik'in ta
le belerinden Osman b. Said ei-Cüzemi ve 
Abdürrahim b. Halid aynı zamanda Maliki 
fıkhını Mısır'a ilk defa getiren kişiler ola
rak kabul edilmektedir. Bu dönemde Mı

sır'da Maliki mezhebinin yayılmasındaki 
en büyük katkı İbn Vehb, İbnü'I-Kasım ve 
Eşheb ei-Kaysi gibi fakihlerle öğrencileri 
tarafından sağlanmıştır. FatımTier devrin
de çok zayıflayan Mısır Malikiliği VI. (XII.) 

yüzyılın sonuna kadar bu halde kalmıştır. 
Mısır Malikiliği Memlükler döneminde ye
niden gelişmiş ve adiiye sahasındaki et
kinliğini arttırmıştır. Mısır'da Xl. (XVII.) 

yüzyıldan XIII. (XIX.) yüzyıla kadar yeni bir 
ivme kazanan Maliki mezhebi bugün Şa
fii mezhebi ile beraber Mısır toplumuna 
hakim iki büyük mezhepten biridir. 

C) Kuzey Afrika ve Endülüs. Kuzey Af
rika ve Endülüs, Maliki mezhebiyle özdeş
leşmiş iki bölge olarak kabul edilmekle 
beraber mezhebin bu bölgelerdeki yayılı
ŞI ve tatbiki asırlar boyunca birçok prob
lemle karşılaşmıştır. Maliki mezhebinin 
Kuzey Afrika ve Endülüs'te yayılışının se
bepleri ne dair gerek tarihte gerekse gü
nümüzde birçok teori öne sürülmüş ve 
özellikle İbn Haldün'un getirdiği açıklama 
tartışmaların merkezini teşkil etmiştir. 
İbn Haldün'a göre Malikiliğin söz konusu 
coğrafyalarda yayılmasının iki temel se
bebi vardır: Hac yolu ve bedevilik. Buna 
göre Kuzey Afrika ve Endülüs'te yaşayan
ların hac farizasını yerine getirmek için 
yaptıkları yolculuk aynı zamanda İslami 
ilimierin geliştiği topraklara yapılan bir 
seferdir. Medine bu yolculuğun güzergahı 

üzerinde bulunan en önemli ilim merkezi 
iken Irak hac yolu üzerinde bulunmadığı 
için Kuzey Afrika ve Endülüs bölgelerini 
etkilememiştir. Öte yandan gerek Kuzey 
Afrika ve Endülüs'te gerekse Arap yarı
madasında yaşayan toplulukların urou
rniyetle İbn Haldün'un tasvir ettiği çerçe
vede bir bedevi hayat tarzı içinde olmala
rı aynı fıkıh mezhebini benimsernelerine 
zemin teşkil etmiştir. İbn Haldün'un bu 
açıklamasına itiraz eden M. Ebü Zehre ve 
H. Mansur gibi bazı çağdaş müellifler, bir 
yandan Kuzey Afrika ve Endülüs'ten ilim 
tahsili için yalnızca Hicaz'a gidilmediğini, 
Maliki tabakatları tarafından da teyit 
edildiği üzere birçok kişinin lrak'a seya
hatler yaptığını vurgularken diğer yandan 
söz konusu coğrafyaların yüksek medeni
yet seviyesine sahip toplulukları ve yer
leşim birimlerini barındırdığını hatırlat
maktadır (Malik, s. 360-365; The Maliki 
School o{ Law, s. 46-48). Bu müelliflere 
göre İbn Haldün'un söz konusu teorisi, 
birer ilim ve medeniyet merkezi olan Mı
sır ve Irak'ta Malikiliğin neden yayıldığını 
açıklamakta yetersizdir. Bu tenkitlerde 
haklılık payı bulunsa da İbn Haldün'un 
açıklaması ana hatlarıyla gücünü koru
makta, belki iki noktayı hatırlatarak bu 
açıklamaya katkıda bulunmak gerekmek
tedir. Mezhebin yayılmasında fakihlerin 
fıkıh ilminin geliştirildiği merkezlerle irti
batı önemli bir rol oynamıştır. imam Ma
lik'in ders halkasındaki en büyük kitleyi 
ise islam dünyasının batısından gelmiş 
talebeler teşkil etmekteydi. Öte yandan 
Malik ve halkasının bu coğrafyalardaki 
bazı siyasi hareketlerle ilişkileri göz önü
ne alınması gereken bir başka husustur. 
Nitekim Batı İslam dünyasına yerleşen 
bazı siyasi hareketlerle Abbasi iktidarına 
muhalefet paydasında birleşen imam 
Malik'in Kayrevan şehriyle, Endülüs Erne
vileri ve Mağrib'deki idrisi hanedam ile 
irtibatı olduğu kaydedilmektedir. Endü
lüs'te ve Kuzey Afrika'da Maliki fakihleri
nin kaza sistemine hakim olması, Maliki 
mezhebinin yayılmasının sebeplerinden 
ziyade sonuçlarından biri olarak kabul 
edilmelidir. Maliki mezhebinden önce İf
rikıye ve Endülüs'te hangi fıkıh mezhe
binin hakim olduğu birçok müellifin üze
rinde durduğu bir başka tartışma nokta
sıdır. Bu mezhepten önce İfrikıye'de Ha
nefi mezhebinin, Endülüs'te Evzai mez
hebinin hakim olduğuna dair sayıları hayli 
fazla olan kayıtlara ihtiyatla yaklaşılmalı

dır. Mezhepterin ortaya çıkışından önce 
İslam dünyasının diğer bölgelerindeki du
rum bu iki bölge için de geçerlidir. 



1. Erken Dönem. V. (Xl.) yüzyıla kadar. 
yani Murabıtlar Devleti'nin Kuzey Afrika 
ve Endülüs'te hakimiyetini kurmasına 
kadar geçen zaman dilimi mezhebin ya
yılışı ve tatbiki hakkında erken dönem 
olarak adlandırılabilir. Mısır'da gelişen 

M alil{] mezhebi imam Malik hayatta iken 
önce İfrlkıye'ye ve hemen ardından Endü
lüs'e ulaşmıştır. el-Muvatta,ı Kuzey Afri
ka'ya ilk defa getiren kişinin Ali b. Ziyad 
olduğu. Kayrevan'a ise Maliki mezhebini 
ilk defa İbn Ganim ei-Kadl'nin tanıttığı 
kaydedilmektedir. Malikiliğin yayılışında 
en büyük pay sahibi BehiGI b. Raşid, Esed 
b. Furat, İbn Perruh ve yirmi yıl kadar 
(787-806) ifrlkıye kadılığı yapan İbn Ga
nim gibi Malik'in Kayrevanlı talebeleriyle 
Malik'e ulaşamayan SahnGn'dur. Mısır'da 
İbnü'I-Kasım'dan Maliki fıkhı tahsil eden 
SahnGn'un 191'de (807) İfrlkıye'ye dön
mesi ve 234'te (848-49) Ağiebiler tara
fından kadı olarak tayin edilmesi yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Altı yıl ka
dılık yapan SahnGn'un Kayrevan'daki fa
aliyetleri. Yahya b. Yahya'nın Endülüs'te 
ve Ebu YGsufun Bağdat'taki çalışmaları 
ile mukayese edilebilecek boyuttadır. if
rlkıye'deki en geniş talebe halkasına sa
hip olduğu söylenen SahnGn'un vefatın
dan sonra talebeleri de bir süre kadı ola
rak görev yapmışlardır. Ağlebller'in haki
miyeti altında Harici hareketleriyle mü
cadele eden Maliki çevreleri. yeni bir güç 
olarak bu bölgeye yayılmaya çalışan Fatı
mller'le uğraşmakta olan Harici Rüste
mller'in hakimiyetinde fıkıh eğitimine Ta
hert'te ulucami dışındaki mekanlarda de
vam edebilmişlerdir. Fatımller. hakimi
yetlerinin ilk yıllarından itibaren Maliki 
fakihleri üzerinde baskı ve yıldırma siya
seti gütmüşler. Malikiliğin özellikle şehir 
merkezlerindeki tatbikatını ortadan kal
dırmayı bir devlet politikası haline getir
mişlerdir. Maliki fakihlerinin Fatımller'e 
karşı aktif muhalefetleri onları bu devlete 
karşı olan diğer siyasi hareketleri. özel
likle Haricller'i desteklemeye sevkeder. 
333'teki (944) büyük i bazi ayaklanmasına 
aralarında İbn Ebu Zeyd ei-Kayrevanl'nin 
de bulunduğu birçok Maliki fakihi katıl
mıştır. Kuzey Afrika tarihi üzerinde de
rin etkileri olan bu isyanın başarısızlıkla 
sonuçlanması özellikle Kayrevan'da Ma
lik! mezhebinin iyice zayıflamasına yol aç
mıştır. Fatımi idaresi altındaki Malikller 
direnişlerini pasif olarak sürdürmüş. Fa
tım! kadılarına başvurmamış ve mümkün 
olduğunca vergi ödemekten kaçınmıştır. 
Fatımller'in 358'de (969) Mısır' ı ele ge
çirmelerinin ardından devlet merkezlerini 

yeni kurdukları Kahire'ye taşımalarında 
ifrikıye ve batısındaki Maliki direnişinin 
etkisi büyüktür. Fatımi iktidarının mer
kezi Mısır'a taşındıktan sonra bu devlet 
adına ifrikıye ve Doğu Cezayir'i yöneten 
Zirller hanedanının ilk üç hükümdan za
manında Maliki kitleleri Şii varlığına ve 
müesseselerine karşı saldırıda bulunmuş 

ve Zlri ordusu ile birçok defa karşı karşıya 

gelmiştir. Bir asra yakın süre devam eden 
Maliki muhalefeti. gizlice bir Maliki olarak 
yetiştirildiği rivayet edilen Zir! Hüküm
dan Muiz b. Badis'in 440'ta (1049) Fatı
mller'le ilişkisini keserek Maliki mezhebi
nin uygulanacağını ilan etmesiyle sonuç
lanmıştır. Makrlzi. ifrlkıye'de Malikiliğin 
yeniden güçlenmesinin en büyük arnili 
olarak Muiz b. Badls'i göstermektedir 
(el-ljıtat, ll, 333-334). Böylece SahnGn'dan 
yaklaşık iki asır sonra Maliki mezhebi ye
niden adiiye teşkilatma hakim olmuş ve 
siyaSı iktidar tarafından tanınmıştır. 

Sicilya'ya Maliki mezhebi önce Esed b. 
Furat ile. ardından SahnGn'un bazı tale
beleriyle girer. Kayrevan Maliki çevresine 
dahil kabul edilen Sicilya Malikiliği. İ bn 
Yunus es-SıkıiiT ve Serazil gibi fakihlerin 
katkısıyla IV. (X.) yüzyıldan itibaren Mali
ki fıkhının tedrls edildiği önemli merkez
lerden biri haline gelmiştir. Sicilya Nor
manlar'ın eline geçtikten sonra da Milli
ki mezhebi bu adada kalan müslüman
lar arasında hakim mezhep olarak varlı
ğını bir süre devam ettirmiştir. 

Mağrib'de islam'ın yayılışının belirgin 
bir hız kazandığı idriSıler zamanında Ma
lik! mezhebi hem idareciler hem de halk 
katında yayılmaya başlar. idrisi hanedam 
ile Maliki mezhebinin yakın ilişkisinin ta
rihi imam Malik'e kadar uzanmaktadır. 
Endülüs'te 189'da (805) patlak veren Ra
baz isyanısonucu aralarında birçok Mali
ki fakihinin de bulunduğu binlerce Maliki 
ailesinin Fas şehrine göç etmesi Maliki 
mezhebinin Mağrib'de yayılmasına bü
yük ivme kazandırmıştır. Bu hadisenin 
ardından inşa edilen Camiu'I-Karaviyyin 
(245/859), Maliki mezhebinin Kayrevan'
dan sonra Kuzey Afrika'daki ikinci büyük 
merkezi olmuştur. Maliki mezhebinin 
Mağrib'e giriş tarihi olarak müelliflerin bir 
kısmı el-Muva tta,ın ll. İdrls'in iktidarda 
olduğu 188'de (804) gelişini. diğer bir kıs

mı ise yaklaşık bir asır sonra el-Müdev
vene'nin Derras b. İsmail ei-Fasi vasıta
sıyla gelişini esas almaktadır. İdrisller ' in 
Maliki mezhebini fetva ve kazanın kay
nağı olarak kabul eden i stikrarlı bir siya
sete sahip olup olmadıkları tartışılmak
taysa da ardından gelen Zenatller döne-
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minde Malikiliğin hakim mezhep olduğu 
kabul edilmektedir. 

Malik daha hayatta iken Kurtuba'da 
yayılmaya başlayan Maliki fıkhının Endü
lüs'te ilk defa Kurtubalı Şebtun tarafın
dan tanıtıldığı . el-Muvatta,ı ilk defa ge
tiren kişinin ise Gazi b. Kays olduğu ifade 
edilir. İlk Endülüs Emevl sultanları ile 
imam Malik arasında özel bir bağ oldu
ğunu ima eden kayıtlar bulunmaktadır. 
Aynı dönemde ilim tahsili için doğuya yol
culuk yapanların Malik'in halkasına t e
veccühü artmıştır. 1. Abdurrahman'ın 
Endülüs halkını Malik'in fıkhi görüşlerini 

uygulamaya teşvik etmesi ve oğlu 1. Hi
şam 'ın Maliki mezhebinin kaza ve fetva
da esas alınmasına yönelik tercihte bu
lunması Maliki mezhebinin yayılması açı
sından önemli hadiseler arasındadır. Bu 
dönemin kilit gelişmesi olarak Yahya b. 
Yahya ei-Leysl'nin . kadılığa tayini göste
rilmektedir. İbnü'l-Kasım'ın talebesi olan 
ve Maliki fıkhının Endülüs'teki adiiye teş
kilatma hakim olmasında büyük katkısı 
bulunan Yahya, ll. Abdurrahman döne
minin en nüfuzlu şahsiyetlerinden biri
dir. Endülüs EmevTieri ile Maliki fakihleri 
arasındaki bu yakınlık ı. Hakem dönemin
de bozulmuş ve Maliklfakihleri Hakem'e 
muht elif tarihlerde baş kaldırmış olsalar 
da Maliki mezhebi devlet mekanizmasın
daki nüfuzunu ve adiiye sahasındaki ha
kimiyet ini kaybetmemiştir. 

Z. Murabıtlar ve Muvahhidler Döne mi. 
Murabıtlar ve ardından gelen Muvahhid
ler. Maliki mezhebi hakkındaki farklı ta
sawurların birbiri ardınca hakim olmasını 
sağlayan dönemleri temsil etmektedir. 
Batı Sudan'daki kabileleri irşad hedefiyle 
ortaya çıkan ve Kuzey Afrika ile Endülüs'ü 
ele geçiren Murabıtlar hareketi. Maliki 
fıkhının mutlak anlamda hakim olduğu 
ve Maliki fakihlerinin yalnız adiiye saha
sında değil idari mekanizmada da yer al
dığı bir düzen kurmuştur. Temeli bir Ma
lik! fakihi tarafından atılan Murabıtlar ha
reketi. o döneme kadar gelişen Maliki fü
rG literatürüne bağlılığın yanı sıra Gazzall 
gibi bazı Eş'ari alimlerine karşı yürüttü
ğü şiddetli muhalefetle de tanınmakta
dır. Bu muhalefetin ardında belirli kelam 
görüşlerine itirazdan ziyade İslami ilim
lerin doğu topraklarında gösterdiği ge
lişmelere karşı bir tepkinin yattığı söyle
nebilir. Bu dönemde İJ:ıyd,ü <uWmi'd
din'i okumayı. hatta bulundurmayı bile 
yasaklayan Murabıt devlet adamlarının 
bu siyasetlerini destekleyici mahiyette 
Maliki fetvaları bulunmaktadır. Gazzall'
nin eserlerine sert tepkilerin oluştuğu 
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sırada Bağdat'ta önde gelen Eş'ari-Şafil 
ketarn ve fıkıh usulü alimlerinin talebesi 
olan İbn Tumert'in Mağrib'e dönüşü. yal
nız Murabıtlar'ın sonunu getiren ve Mu
vahhidler'in kuruluşunu hazırlayan siyasi 
gelişmeler için değil Maliki mezhebi için 
de bir dönüm noktası olmuştur. Muvah
hidler. Murabıtlar tarafından benimsen
diğini iddia ettikleri Mücessime'ye yakın 
anlayış yerine Eş'arl ketarnını ve Maliki 
füru fıkıh metinlerine aşırı bağlılık yerine 
Kur' an. sünnet ve ictihad kavramlarını 
öne çıkarmıştır. Bazı müellifler tarafından 
Selefi yahut zahiri olarak nitelense de 
eserleri göz önüne alındığında İbn Tu
mert'in çalışmalarının Maliki mezhebi 
çerçevesinde kaldığı görülür. Murabıt
lar'ın Maliki fıkhı hakkındaki tavır ve uy
gulamaları Muvahhidler Devleti'nin erken 
dönemine neredeyse tam tersi olarak 
yansımıştır. Murabıtlar'a bir tepki olarak 
ilk Muvahhid sultanı Abdülmü'min el-Ku
ml. o dönemde Maliki fakihlerince gelişti
rilen ümmehat merkezli fıkıh yerine Kur
'an, Sünnet ve İbn Tümert'in görüşlerinin 
öğretilmesini teşvik etmiştir. Muvahhid
ler'in üçüncü sultanı Ebu Yusuf el-Man
sur ise Maliki fürCı eserlerinin toplatılıp 
yakılmasını emretmiştir. Merraküşl. Fas'
ta fıkıh kitaplarının yığınlar halinde top
lanıp yakıldığını anlatmaktadır. Fakat bu 
politika daha fazla devam etmemiş, Ebü'l
Aia ei-Me'mCın, yeniden ümmehat mer
kezli Maliki fürCı fıkhının uygulanması 
yönünde ferman çıkarmıştır. Muvahhid
ler'in yıkılışma kadar geçen dönemde si
yasi oluşumlar aynı zamanda Maliki mez
hebine yönelik belirli tavırları içermiştir. 
Muvahhidler Devleti'nin sona ermesiyle 
birlikte Maliki mezhebi Kuzey Afrika ve 
Endülüs'teki yegane hakim mezhep ola
rak günümüze kadar gelmiş. başka bir 
mezhep veya hareket tarafından hakimi
yeti tehdit edilmemiştir. 

3. Muvahhidler Sonrası Kuzey Afrika 
ve Endülüs. Merlnller ve Sa'd1ler'le Alevl
ler'in (Filalller) ilk dönemini kapsayan za
man dilimi içinde Maliki mezhebi büyük 
ölçüde siyasi otoritenin müdahalesine 
maruz kalmamıştır. Osmanlı hakimiyeti 
altında yaşayan Maliki toplulukları ise 
daima Maliki kadı ve müftülere sahip ol
muştur. Dehlevllik ve Vehhabllik gibi XI 
(XVII) ve XII. (XVIII.) yüzyıllarda İslam 
dünyasının diğer bölgelerinde görülen ıs
lah hareketlerine paralel olarak Alevller 
Devleti'nde Maliki fıkhı yeniden bir ten
kide tabi tutulmuş. özellikle lll. Muham
med zamanında devlet Maliki fakihleri 
tarafından yürütülen kaza ve iftanın iş-
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teyişinin yanı sıra Maliki fıkıh eğitimine 
de müdahale etmiştir. 1203'te (1788) lll. 
Muhammed tarafından çıkarılan ferman 
hangi Maliki fıkıh kitaplarının akutulaca
ğını belirlemiş ve kelam. felsefe, tasawuf 
eğitiminin cami ve diğer halka açık yer
lerde verilmesini yasaklamıştır. Söz ko
nusu düzenlernede bir yandan VII. (XIII.) 
yüzyıldan. yani İbnü'I-Hacib'den önce ka
leme alınmış Maliki fıkıh eserlerinin oku
tulmasının teşvik edilmesi, diğer yandan 
bazı ilim daliarına ve eserlerine sınırla
malar getirilmesi, bu gelişmenin hem 
Maliki tarihi içinde var olan muhtasarlara 
karşı muhalefet geleneğinin bir neticesi 
olduğuna hem de dönemin ıslah hare
ketleriyle bağlantısı bulunduğuna işaret 
etmektedir. 

D) Batı Afrika. Mağrib ile BiladüssCı
dan arasında kalan ticaretyolları İslam'ın 
ve bu arada Malikiliğin yayılmasına vesi
Ie olmuştur. Erken dönemde bu bölgeye 
yerleşen Harici hareketlerinin İslam'ın ya
yılması kadar Maliki mezhebinin bu böl
gelerde gelişmesi için de bir zemin ha
zırladığı ifade edilir. Murabıtlar dönemi 
öncesinde de Hariciler'in hakim olduğu 
bölgelerde Maliki topluluklarının var oldu
ğu bilinmektedir. Batı Sudan'daki kabile
leri irşad amacıyla ortaya çıkan Murabıt
lar hareketi Maliki mezhebinin yayılması 
hususunda bir dönüm noktası teşkil eder. 
Murabıtlar. Maliki mezhebini bir yandan 
Harici toplulukları arasında yayarken di
ğer yandan Soninkeler gibi İslam'la ta
nıştırdıkları halkların Malikiliği benimse
mesine vesile olurlar. Murabıtlar zama
nında Maliki Sanhace Berberlleri tarafın
dan kurulan Tinbüktü, Güney Sahra ve 
Batı Afrika'nın ilk büyük Maliki merkezi 
haline dönüşür. Maliki mezhebinin yayılı
ŞI XIV ve XV. yüzyıllarda Mali ve Songay 
sultanlıkları ile yeni bir devreye girer. Mali 
sultanları kuzeydeki Maliki merkezleriyle 
ilişkilere önem vermiş, öğrenci gönder
miş ve ilmi alışverişlerde bulunmuşlar
dır. Bu dönemde Tinbüktü önemini sür
dürerek Batı Afrika'nın Kayrevan'ı haline 
gelmiştir. Tinbüktü'deki Maliki faaliyet
leri XVI. yüzyılda zirveye ulaşırken Kahire 
ve Hicaz Malikileri'yle ilişkiler geliştirilir. 
Ahmed Baba et~Tinbüktl dönemin en 
önemli simaları arasındadır. Özellikle bu 
dönemde Malikiliğin Orta ve Batı Afrika'
ya yayılışı İslam'ın yayılışı ile hemen he
men aynı anlama gelmektedir. Günümüz
de Kuzey, Batı ve Orta Afrika'daki müs
lümanların büyük çoğunluğu Maliki mez
hebine mensuptur. Doğu Afrika'da ise 

Maliki mezhebi Şafii mezhebiyle beraber 
en büyük mezheplerden biridir. 

Maliki mezhebinin tarihte hakim oldu
ğu bölgelerdeki bazı müesseselerin etki
lerinin yanı sıra bizzat Maliki fıkhının da 
Kıta Avrupası hukukunu ve bilhassa Latin 
hukuklarını etkilediğine temas eden bir 
dizi çalışma bulunmaktadır. Nitekim İs
panyol hukukuna birçok kavram ve kura
lın Maliki fıkhından geçtiği kaydedilmek
tedir. Özellikle Code Napolyon'un borçlar 
hukukuyla ilgili maddelerinde ve bunla
rın ardında yatan akid teorisinde Maliki 
fıkhının etkileri olduğu belirtilmektedir. 

III. USULÜ 

Fıkıh usulü müstakil bir disiplin olarak 
büyük ölçüde mezhep imamlarının yaşa
dığı dönemden sonra ortaya çıktığı için 
diğer Sünni fıkıh mezheplerinin usulleri 
gibi Maliki mezhebinin usulü de Malik b. 
Enes'in vefatından sonra yazılmıştır. Ma
li ki fakihlerinin mezheplerinin usulünü 
ortaya koyarken kullandıkları en önemli 
kaynak İmam Malik ve talebelerinin fıkhl 
görüşleri olmuş. ayrıca bu konuda onlar
dan gelen az sayıda rivayetten faydalanıl
mıştır. Maliki mezhebinin usulünün mez
hep imamlarının fıkhl görüşlerinden el
de edilmesi ve bu konudaki ilk çalışmala

rın çoğunun Irak'ta ortaya çıkması sebe
biyle erken dönem Maliki fıkıh usulü, fu
kaha (Hanefi) mesleği olarak adlandırılan 
telif geleneğinin bir parçasını oluşturur. 
Daha sonra Eş'ari-Şafi1 eserlerinin etkisi
ne giren Maliki usulü, mütekellimln ge
leneğinin tanım ve tasniflerini benimse
yerek gelişimini sürdürmüştür. Maliki fı
kıh usulü delil türlerinin çeşitliliği açısın
dan belki de en zengin mezheptir. Birçok 
Maliki müellifinin farklı dönemlerde oluş
turduğu şer"i delil listeleri üzerinde geç 
dönemde ortaya çıkan ittifaka göre Ma
liki usulünün kaynakları şöyle sıralanabi
lir: Kur' an, sünnet, icma. arnel-i ehl-i Me
dlne, kıyas. sahabi kavli. mürsel masla
hat örf ve adet. sedd-i zer ai'. müraatü'I
hilaf, istishab ve istihsan. · 

A) Kur'an ve Sünnet. Maliki mezhebin
de de Kur'an en önde gelen kaynak olup 
Kur'an'ın tanımı ve delil değeri hakkında
ki tartışmalar son derece sınırlıdır. Müte
vatir olmayan kıraatler delil olarak kabul 
edilmez. Sünnet. diğer mezheplerdeki 
gibi mütevatir ve ahad olarak ikiye ayrıl
mıştır. Mütevatir sünnetin kesin bilgi ih
tiva ettiği ve hem itikad hem amel bakı
mından kesin bir delil olduğunda ittifak 
vardır. Ahad haber ise bazı Maliki müel
Iifleri tarafından müstefiz olan ve olma-



yan şeklinde tasnif edilir. Ahfıd haberin 
kabul şartları hakkındaki ayrıntılı tartış
ma. Maliki fıkıh usulünde ah ad haberin 
arnel-i ehl-i Medine ve kıyasla tearuzu 
noktasında yoğunlaşır. Arnel-i ehl-i Me
dlne mütevatir haber hükmünde kabul 
edildiği için kural olarak ahad habere ter
cih edilir. Ahad haberle çatışması halin
de arnel-i ehl-i Medine'nin kaynak ve tür
lerine göre farklı tercihler ve görüşler var
dır (aş . bk) Ahad haberle kıyas çatıştığı 
takdirde Bakıliani ve Bad gibi bazı önemli 
Maliki imamlarının kanaatlerinin aksine 
Maliki fakihlerinin çoğunluğu kıyasın ter
cih edilmesi gerektiği görüşündedir. Ha
nefi mezhebinde olduğu gibi Maliki mez
hebinde de bu meselenin gerek kıyas 
kelimesinin anlamındaki farklılıklardan, 
gerekse re'yin isnadlı ahad habere tercih 
edilemeyeceğini savunan ehl-i hadis an
layışının Maliki mezhebi üzerindeki etki
sinden dolayı erken dönemde tartışma 
yarattığı görülmektedir. Maliki metinle
rinden anlaşıldığı üzere kıyasın ahad ha
bere takdim edileceğini savunan görüş. 
kıyas kavramı ile şer! delillerin bütünün
den edinilen külll kaide ve hükümleri kas
tetmektedir. Mürsel haber Hanefi mez
hebinde olduğu gibi Maliki mezhebinde 
de delil kaynağıdır. Nitekim belirli şartlar
da mahkemenin bir yemin ve bir şahitle 
hüküm verebilmesi ve hayvanların verdiği 
zararların tazmini gibi konularda imam 
Malik mürsel hadisle hüküm vermiştir. 
Kur'an ve Sünnet lafızlarından şer '! ah
kam elde etmede izlenen metot ve bu 
amaçla geliştirilen tanım, adiandırma ve 
tasnifler mütekellimln (Şafii) usulünün 
klasik çizgisinden ciddi bir farklılık gös
termez. Bununla birlikte özellikle Bağdat 
Maliklliği'nde. Bacl'de ve Şatıbl'de bazı 
kayda değer farklılıkların bulunduğu da 
görülür. 

B) Sahabi Kavli - İcma. Her ne kadar ba
zı müellifler Malik'in kitap, sünnet ve ic
mada delil bulunmadığı zaman sahabi 
kavlini mutlak anlamda bağlayıcı delil ola
rak kabul ettiğini ifade etseler de Maliki 
fıkıh usulünde sahabi kavli, Hanefi ve Şa
filler'de olduğu gibi akılla kavranamaya
cak bir konuda olup olmamasına göre iki
ye ayrılmış. eğer akılla kavranamayacak 
bir konuda ise merfG haber gibi kabul 
edilerek sünnetin bir parçası sayılmıştır. 
İctihad sahasına dahil sahabi kavilleri de
lil kabul edilmemiş ve diğer insanların ice 
tihadlarından üstün tutulmamıştır. Hu
lefa-yi Raşidln'in uygulama ve ictihadları
na da sahabi kavlinden farklı bir delil de
ğeri atfedilmemiştir. Sünnet delilinin ar-

dından gelen sarih icma hem sahabi ve 
tabiln döneminde gerçekleşmiş hem de 
gelecekte gerçekleşmesi muhtemel ola
rak kabul edilir. Maliki usul müelliflerine 
göre sükutl icmaın delil değeri bulunma
maktadır. 

C) Arnel-i Ehl-i Medine. Maliki fıkıh usu
lünü diğer mezheplerden ayı ran en meş

hur husus. herhalde arnel-i ehl-i Medine'
nin icmaın hemen ardından bağlayıcı bir 
delil olarak kabul edilmesidir. Arnel-i ehl-i 
Medine tabiri. Hz. Peygamber'den te
beu't-tabiln nesiine kadar süren zaman 
dilimi içerisinde Medineliler'in üzerinde 
ittifak ettikleri fıkhl görüş ve uygulama
ları kapsamaktadır. Çağdaş müelliflerden 
Felmeban'a göre arnel-i ehl-i Medine kap
samındaki görüşlerin bir kısmı Medineli 
müslümanların nesilden nesile aktardık
larına. diğer bir kısmı ise bu dönemde 
Medine'de görev yapan vali ve kadıların 
Medine'de şöhret bulmuş uygulamaları

na dayanmakta. fakat her iki kısma da 
Medineliler'in icmaı adı verilmektedir. 
Arnel-i ehl-i Medine anlayışı. Medine şeh
rinin ResGl-i Ekrem'in ve ilk İslam nesille
rinin uygulamalarını bu nesillerden son
ra da muhafaza etmiş olduğuna dair bir 
kabul üzerine inşa edilmiştir. Bu kabul. 
islam'ın hayata tatbiki hususunda Medi
ne şehrinde cari olan uygulamaların özel 
bir delil değeri taşıması gerektiği düşün

cesini de beraberinde getirmektedir. İlk 
islam nesillerinin yaşadığı bazı şehirlerde 
görülen ve bu nesillere kadar uzandığı 
anlaşılan uygulamalar, imam Malik'in dı
şında başka müctehidler tarafından da 
kaynak olarak benimsenmiş olmakla be
raber yalnız Malik ve talebeleri tarafın
dan bir şehrin arneli bu derece kavram
laştırılmış ve fıkhın esaslı bir kaynağı ha
line getirilmiştir. Maliki olmayan birçok 
fıkıh usulü müellifi. arnel-i ehl-i Medine'
nin Malikller tarafından Medineliler'in ic
maı şeklinde telakki edildiğini zannetmiş 
ve bu sebeple onu usul eserlerinde icma 
başlığı altında tartışmıştır. Maliki lite
ratüründen anlaşıldığına göre Medineli
ler'in Hz. Peygamber zamanından beri 
nesilden nesile aktarıp uyguladığı, kökeni 
vahiy olan arnelierin kaynak değeri bütün 
Malikiler tarafından kabul edilmektedir. 
Kökeni ictihad olan arneller üzerinde ih
tililf edilmiş . tabiln nesli ve sonrasında 
ortaya çıkan bu kabil arnelleri çoğunluk 
kabul etmemiştir. Sahabe nesiinde orta
ya çıkmış ve kökeni ictihad olan arneller 
ise bir tercih kıstası olarak itibara alınmış , 

bu arnellere uygun ahad haberler diğer
lerine tercih edilmiştir. Söz konusu amel 
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türünün tek başına ahad habere karşı 
delil olup olmadığı hususu Maliki metin
lerinde hayli muğlaktır (bk. AMEL-i EHL-i 

MEDINE ). 

D) Kıyas, İstihsan ve İstishiib. Mezhep 
usulünde kıyas temel şer'! deliller arasın
dadır. Hatta ilk dönem Maliki literatürün
de Hicaz'da ehl-i hadlsin. daha sonra En
dülüs ve Kuzey Afrika'da Zahiri hareke
tinin kıyas eleştirilerini cevaplandırmaya 
ve kıyasın delil değerini ispatlamaya yö
nelik uzun bahislere yer verildiği görülür. 

imam Malik'ten rivayet edilen, "ilmin 
onda dokuzu istihsandır" ifadesi istihsan 
delilinin mezhep usulü içinde ne kadar 
önemli bir yer tuttuğunu gösterir. İstih
sanın Malik tarafından kullanılmakla be
raber Irak Maliki çevresi tarafından geliş
tirildiği ve bu süreçte Hanefi mezhebin
den önemli ölçüde etkilendiği anlaşılmak
tadır. Bu kavram erken dönemde bir yan
dan kaynaklar arasındaki çatışmayı gi
dermek. öte yandan bir meselenin ben
zerlerine bağlanan sonuçtan vazgeçip 
başka bir hükme varmak amacıyla başvu

rulan vasıtaları temsil etmiştir. istihsa
nın dayandığı esaslar Hanefi mezhebine 
benzer bir şekilde sıralanmakta, Ebu Be
kir İbnü'l-Arabl söz konusu esasları örf, 
masiahat arnel-i ehl-i Medlne. def -i ma
zarrat ve eelb-i menfaat şeklinde say
maktadır. 

"Aksine bir delil bulunmadığı sürece 
serbestlik ve yükümsüzlüğe yahut daha 
önce varlığı bilinen bir durumun devam 
ettiğine hükmedilmesi" anlamına gelen 
istishab, hakkında Malik'ten bir rivayet 
gelmeyen fakat onun tarafından sık sık 
başvurulan bir metottur. imam Malik'in 
kendisine sorulan birçok meseleyi, "Hz. 
Peygamber ve sahabe böyle yapmamış
tt" veya, "Böyle yapan bir kişi görmedim" 
şeklinde cevapladığı kaydedilir. İstishab 
türleri arasındaberilet-i asliyye, istishab- ı 

maklub ve şer'! hüküm istishabının ka
bulü hakkında ittifak, ibaha-i asliyye is
tishabı hakkında ise ihtilat bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Eşyada asiolanın ibaha 
olduğu Ebü'l-Ferec Amr b. Muhammed 
gibi fakihler tarafından kabul edilse de 
ırak Maliklliği'nin önde gelen siması Ebu 
Bekir ei-Ebherl bu istishfıb türünü red
detmektedir. 

E) İstislah, Sedd-i Zerai' ve Müraatü'l
hilaf. Şer'! bir konuda mürsel maslahata 
dayanarak hüküm verme usulü olan İstis
lahın taşıdığı ana fikir bütün mezhepler 
tarafından olumlu karşıtanınakla birlikte 
Maliki mezhebinde bu metoda büyük bir 
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işlev alanı verilmiştir. istislahı ilk defa Ma
lik'in kullandığı birçok müellif tarafından 
kabul edilse de bu konuda ondan rivayet 
edilen teorik bir ifadeye rastlanmamıştır. 
IV. (X.) yüzyıldan itibaren Maliki çevrele
rinde tartışılan ve Irak çevresine mensup 
bazı imamlarla Şafiiler'den imamü'I-Ha
remeyn ei-Cüveyn'i ve Gazzal'i tarafından 
teorik çerçevesi çizilen bu delil, Malikl
ler'den Bakıliani ve İbnü'I-Hacib gibi önde 
gelen bazı usulcüler tarafından reddedil
mişse de onların ardından Karafi, İbn Ra
şid ve Şatıb'i çizgisinin istislahı yeniden 

.savunması bu delilin Maliki usulünde yer
leşmesini sağlamıştır. İstislah deliliyle za
ruret. ihtiyaç, kamu yararı, kamu düzeni 
ve hatta örf kavramları Maliki mezhebi 
içinde önemli bir işlerlik ve uygulama 
alanı kazanmıştır (bk. İSTİSLAH; MASLA

HAT). 

imam Malik'in birçok ictihadında etkisi 
görülen sedd-i zerai'. yani caiz olanın caiz 
olmayana vesile olmaması için menedil
mesi anlayışı. Maliki usulünün diğer mez
heplerin usullerinden farklı olduğu ana 
noktalardan birini teşkil eder. Mesela ha
dislerde teşvik edilen şewal ayında altı 
gün oruç tutulması. bu hadisiere muttali 
olmasına rağmen İmam Malik tarafından 
cahil müslümanların bu orucu ramazan 
ayının bir parçası saymaları ihtimaline 
binaen rnekruh kabul edilmiştir. Sedd-i 
zerai' delilinin sahası istislah ve masla
hat-ı mürsele kavramının sahası ile bü
yük ölçüde kesişmekte ve taşıdığı ana fi
kir esasen Karafi'nin de işaret ettiği gibi 
diğer mezheplerce de önemli ölçüde be
nimsenmektedir. Bu delilin Maliki usu
lünde öne çıkması, mezhep fıkhında akid 
ve hukuki işlemlerde niyet, kasıt ve saike 
özel bir önem atfedilmesiyle ve makasıd 
düşüncesiyle bir bütünlük arzetmektedir. 
Maliki fıkhı, sedd-i zerai' kavramından 
hareketle "fethu'z-zerai'" olarak adlan
dırılan ve "aslında caiz olmayan bazı ta
sarrufları bir maslahata vesile oldukları 
için caiz görme" anlamına gelen prensibi 
de benimsemiştir. Bu prensibi istislahın 
bir yönü olarak kabul etmek de mümkün
dür. Mesela müslüman esirleri kurtarmak 
amacıyla ele geçirilen düşman malların
dan fidye vermenin caiz olduğu görüşüne 
söz konusu delil kullanılarak varılmıştır 
(bk. SEDD-i ZErW'). 

Müraatü'l-hilaf, "fakihin kendi kabul 
ettiği delilin gereğinin hilafına da olsa 
belli durumlarda kendisine muhalif olan 
diğer bir müctehidin görüşüyle amel 
etmesi" anlamına gelmektedir. Mesela 
imam Malik, velisiz kızın nikahını fasid 
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saymasına rağmen böyle bir nikah vuku 
bulduktan sonra onun hem mehri hem 
de kocanın mirasını hak edeceği görüşün
dedir. Halbuki bu nikah hakkındaki görü
şünün sonucu olarak kızın hem mehri 
hem de mirası hak etmemesi gerekirdi. 
Ancak Malik' e göre kendi görüşü tatbik 
edilecek olursa ortaya çıkacak zarar ve 
mefsedet, bu akdin fasid sayılmasının ge
rekçeleri arasında yer alan zarar ve mef
sedetten daha büyüktür. Dolayısıyla bu 
meselede muhalif olduğu görüşün neti
cesini benimsemiştir. Aslında istislah ve 
sedd-i zerai' delillerinin bir yansıması olan 
müraatü'l-hilaf müctehidin kendi görü
şünden vazgeçmesini gerektirmemekte, 
fakat başka bir görüşü ikrar etmesine 
imkan vermektedir. Şer''i delilden ziyade 
tercih kuralı niteliğindeki müraatü'l-hi
laf, tasarrufların sohuçlarının gözetilme
sine önem veren Maliki mezhebi tarafın
dan terimleştirilmiş ve müstakil bir delil 
olarak kabul edilmiştir. 

Şer! deliliere ve fıkhın temel hüküm
lerine muhalif olmayan örfün hüküm elde 
ederken dikkate alınması gerektiği Maliki 
mezhebinde de benimsenmekte, birçok 
Maliki usul eseri örfü fıkhın kaynakları 
arasında saymaktadır. Örf üzerinde ayrın
tılı olarak duran Karafi ve Şatıb'i. bu kav
rama çok geniş bir anlam yükleyerek in
sanların zorunlu davranış ve ihtiyaçlarını 
da örf kapsamına dahil etmekte, belirli 
bir coğrafyaya, dile veya ticaret gibi sos
yal alana ait olup değişen örflerin de fıkıh 
tarafından itibara alınmasını önermek
tedir. 

F) Mezhep İçi İstidiiii Usulü. Maliki 
mezhebi, diğer mezheplerde olduğu gibi 
kendi tarihi içinde şekillenen bir mezhep 
içi fıkh'i istidlal usulüne sahiptir. Klasik 
dönemde Maliki mezhep birikimi delil dec 
ğeri açısından şöyle bir tasnif ve adlan
dırmaya tabi tutulur: Müttefak aleyh, ra
cih, meşhur, müsav'i li-mukabilih, macera 
bihi'l-amel, şaz. 

1. Müttefak aleyh. "Malikl tarihinin, 
görüşleri itibara alınan fakihleri tarafın
dan üzerinde icma edilen görüş" olarak 
tanımlanır. Mezhebin muteber kaynakla
rında ittifak kelimesi ve bunun türevle
riyle kaydedilen görüşler. İbn Abdülber ve 
İbn Rüşd ei-Cedd'in bu tür kayıtları hak
kında ileri dönem kaynaklarında gösteri
len tereddüt hariç tutulursa müttefak 
aleyh kapsamındadır. Mezhepte ihtilaf ol
madığını belirten kayıtların bu kavrama 
delaleti ise tartışmalıdır. 

2. Racih. Racih olarak kabul edilen gö
rüşlerin tanımı üzerinde ihtilaf bulun-

makla beraber Maliki fakihlerinin çoğun
luğuna göre bu terim delili kuwetli olan 
görüşü ifade etmektedir. Nitekim Hattab 
ve TesGit'nin ifadelerinden onların bu ta
nımı benimsedikleri anlaşılır. Racih teri
mi esah, asvab, zahir, müfta bih gibi ter
cih bildiren kavramları da kapsamaktadır. 
Maliki fakihi, eğer mezhep çerçevesinde 
ictihad edebiliyor veya mezhep birikimin
de yer alan görüşlerin delillerini değer
lendirebiliyorsa kendi araştırmaları neti
cesinde delilini kuwetli bulduğu görüşü 
racih olarak kabul eder. Söz konusu de
ğerlendirmeyi yapamayan bir fakih için 
racih olan görüş mezhebin muteber kay
naklarında racih olduğu belirtilen görüş
tür. 

3. Meşhur. Maliki fakihleri içinde en 
fazla taraftarasahip kabul edilen görüş 
meşhur olarak adlandırılmaktadır. Bu 
kavramın tanımı hakkındaki ihtilafın hayli 
uzun bir süre devam ettiği anlaşılmakta
dır. Nitekim İbnü'l-Hacib'in muhtasarın
da geçen meşhur kelimesi hakkında bile 
ihtilaf vardır. Maliki fıkhında ortaya çıkan 
farklı görüş ve uygulamalardan insicamlı 
ve yekpare bir bütünlük elde etme çaba
larının VII. (XIII.) yüzyıl ve sonrasında 
meşhur kavramı ile çözülmeye çalışıldığı 
ve bu hususta İbnü'l-Hacib ve İbn Fer
hGn'un önemli roller üstlendiği belirtilir 
(M. Fade!, s. 242-255). Mezhepte deliller 
arasında tercih yapabilen bir fakihin ken
di tercih ettiği görüşle amel etmesi esas 
kabul edildiği için bazı Malikller meşhur 
görüşün mezhep içi kaynaklar arasında 
yer almasını bu esasa aykırı kabul etmiş 
ve meşhurun müstakil bir kategori olarak 
mevcudiyetini reddetmiştir. Meşhur gö
rüşlerin tercih melekesine sahip fakihler 
tarafından ancak hukuki istikrar gibi mü
lahazalardan hareketle benimsenebile
ceği ifade edilmektedir. Nitekim mücte
hid olmalarına rağmen Şatıb'i ve Mazer'i'
nin hayatları boyunca meşhur ile fetva 
verdikleri kaydedilir. Tesfıl'i. fakihin mu
kallid olması halinde racihle değil meş
hurla amel etmesi gerektiğini vurgula
maktadır. 

Meşhur kavramının Maliki usulünde 
köklü bir geçmişi vardır. Nitekim imam 
Malik, sahabe ve tabi'in görüşleri arasın
da bu iki neslin en çok tercih ettiği görüş
leri benimsernesiyle tanınmakta, arnel-i 
ehl-i Med'ine ve ma cera bihi'l-amel gibi 
kavramlar da belirli şartları haiz çoğun

luğun tercihlerine itibar etme düşünce
sini desteklemektedir. Maliki tarihinde 
birçok görüş belirli bir coğrafyada meş
hur olmuş. fakat diğer bölgelerde bu sı-



fatı kazanamamıştır. Mesela Irak Maliki 
çevresinin meşhur görüşleri Kuzey Afrika 
Malikileri'nin meşhurlarından belirli öl
çüde farklıdır. Maliki usulü farklı coğraf
yalardaki meşhur görüşler arasında da 
bir hiyerarşi meydana getirmiştir. UchO
rl meşhurlar arasındaki hiyerarşiyi Mısır

lılar, Medineliler, Mağribliler ve Iraklılar 
şeklinde belirlemekte ve buna delil ola
rak daha önce gelen bölgenin daha son
ra gelen bölgeye nisbetle Malik'in talebe
leri ve sonraki Maliki müctehidleri ara
sından daha yüksek şahsiyetleri barındır
ması ile açıklamaktadır. ljaşiyetü 'l-'Ade
vi müellifi Ali b. Ahmed ei-Adevi, Mısırlı

lar'la Medineliler ihtilaf ettiğinde Mısır
lılar' ın, Iraklılar'la Mağribliler ihtilaf etti
ğinde ise Mağribliler'in tercih edilmesi 
gerektiğini kaydeder. 

4. ei-Kavlü'l-müsavl li-mukabilih. "Ken
dilerini destekleyen delillerin birbirine 
denk olduğu görüşlerden her biri" şeklin

de tanımlanabilir. Maliki tarihinin özellik
le erken döneminde ortaya çıkan ve bu 
kavram altında toplanan önemli miktar
da görüş bulunmaktadır. Nitekim mez
hebin meşhur muhtasarlarında bile bu 
özellikleri belirtilerek kaydedilmiş görüş
ler yer alır. Halilim tek olduğu ve fakihin 
birden fazla görüşü aynı anda benimse
yerek uygulayamayacağı gibi mülahaza
lar, fetva ve kaza sahalarında bu tür gö
rüşlerden birinin tercih edilmesini gerek
tirmektedir. Bu başlık altında zikredilen 
görüşler daha ziyade, kaynaklar tarafın
dan birden fazla görüşün racih veya meş
hur olarak nitelenmesi suretiyle ortaya 
çıkmaktadır. Karafi, Şatıbl. Ali b. Abdüs
selam et-Tesfıll gibi fakihler. böyle görüş
lerle karşılaşıldığı takdirde fakihin tahki
ku'l-menat ile bir tercihte bulunması ge
rektiğini ifade ederler. 

5. Ma cera bihi'l-amel. Maslahat. örf, 
zaruret veya bir diğer esasa dayanılarak 
racih yahut meşhur karşısında tercih edil
miş ve uygulamaya geçmiş zayıf yahut 
şaz görüştür. "Maceriyyat" olarak da anı
lan bu kavramın kökeni. arnel-i ehl-i Me
dine'den maslahata kadar Maliki fıkhının 
karakteristiğini teşkil eden ve erken dö
nemde ortaya çıkan bir dizi usul kavra
mına dayanmaktadır. Hacvl, Maliki usu
lüne göre masiahat veya sedd-i zerai' il
kesine dayanmak suretiyle zayıf görüşün 
kuwetli görüşe tercih edilebileceğini be
lirtmektedir. Ma cera bihi'l-amelin mas
lahat ve örf gibi gerekçeleri ortadan kalk
tığında ise racih veya meşhur olan görüşe 
dönülmesi gereklidir. Racih ve meşhuru 
terketmek için ictihad etmek gerekli ola-

cağından mezhep fakihlerinden mücte
hid olmayanlar bu iki kategoriye karşı za
yıf bir görüşü tercih edemez. Ma cera bi
hi'l-amel kavramı belirli bir bölgeye has 
olup olmamasına göre ikiye ayrılır. Belirli 
bir bölgeye has olmayan görüş ve uygula
malar "el-amelü'l-mutlak" terimi altında 
toplanırken bir coğrafi bölgeye ait olan ve 
"el-amelü'l-mahalll" adı verilen kısmına 
dahil görüşler daha ziyade ait oldukları 
bölgenin isimleriyle anılmaktadır. Mahalli 
arnelierin en meşhurları arnel-i Fasl ve 
arnel-i Kurtuba'dır. Amel kavramı Maliki 
çevreleri içerisinde Mağrib ve Endülüs'te 
gelişmiştir. Doğu bölgelerinde ise bu kav
ram gelişınediği gibi uzun vadeli ve istik
rarlı uygulamasına da rastlanmamakta
dır. Maliki tarihinde mahalli arneller kadı 
ve müftülerin takip etmesi gereken kay
naklardan biri olarak kabul edilmiştir. Me
sela Kurtuba'da kadılar ancak Kurtuba 
arneli dışına çıkmamak şartıyla tayin edi
lirdi. Fas dışında Afrika'nın Sus gibi bazı 
bölgelerinin de mahalli arnelleri vardır. 
Maliki literatürü, macera bihi'l-amel adı 
verilen görüşleri fetva ve kaza sahaların

da uygulamanın şartları üzerinde ayrıntılı 
olarak durmuştur (bu konuda bk. M. Ri
yaz, s. 5 16-522). Mahalli arneller bugün 
hala Maliki fıkhının yayıldığı bazı bölge
lerde varlığını sürdürmektedir. Özellikle 
arnel-i Fasl, Fas'ın ahval-i şahsiyye huku
kunda önemli bir yeri haiz olup hakkında 
kanunun açık hükmünün bulunmadığı 
meselelerde kadıların başvuracakları kay
naklar arasında yer almaktadır (Abdülke
rTm ŞehbGn , l, md. 82, ı 72, 21 6, 297; ayrıca 
bk. AMEL-i E.\SJ). 

Ma cera bihi'l-amel, gerek arnel-i ehl-i 
Medine'den gerek örften hayli farklı bir 
sahaya delalet eder. Arnel-i ehl-i Medine 
fıkıh usulündeki nakli bir kaynak iken ma 
cera bihi'l -amel mezhep içinde kaza ve 
fetvada esas olan görüşü temsil etmek
tedir. Bu görüşü meydana getirenler ve 
uygulamada esas alınacağını belirleyen
ler Maliki mezhebine mensup fakihlerdir. 
Örf de arnel-i ehl-i Medine gibi fıkhl gö
rüşleri değil fıkhın kaynaklarından birini 
temsil etmektedir. Öte yandan bu kaynak 
sosyal hayat tarafından meydana getiri
lirken ma cera bihi'l-amel fetva ve kaza 
sahalarında söz sahibi olan Maliki fakih
leri tarafından üretilir. Fıkhın hayata tat
bikinde daha önceki uygulamaların göz 
önüne alınması Maliki mezhebine has bir 
düşünce olmasa da bunun diğer mezhep
lere göre Maliki mezhebinde daha geniş 
bir yer bulduğu, daha fazla işlenmiş ve 
kuruıniaşmış olduğu söylenebilir. Ma cera 
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bihi'l-amel anlayışı. muhtasar türü eser
lerle birlikte Maliki fıkıh tarihinde özel
likle yargı sahasındaki standartiaştırma 
çabalarına büyük katkılar sağlamıştır. Ma 
cera bihi'l-amel ile gerek Angio -Ameri
kan hukukundaki "stare decisis", gerek
se kıta Avrupa'sı hukuklarındaki kazal 
ictihad kavramları arasında dikkat çekici 
paralelliklerden söz edilmektedir. 

Maliki mezhebi çerçevesindeki görüş

lerin tasnifinde hem delillerinin kuweti 
hem de yaygınlık dereceleri birer kıstas 
olarak kullanıldığından bir fıkhl görüş bu 
tasnif içinde birden fazla sınıfa dahil ola
bilir. Maliki mezhep birikiminde hem ra
cih hem meşhur olan görüşlerin yanında 
hem meşhur hem ma cera bihi'l -amel 
olan görüşler de bulunmaktadır. Özellikle 
bir Maliki çevresinde ma cera bihi'l-amel 
sıfatıyla uygulanan görüşler, o bölgedeki 
fakihler arasında yaygınlık kazanmış ol
duğu için aynı zamanda meşhur kapsa
mına girmektedir. Nitekim Endülüslü fa
kihlerin toplu olarak imam Malik ve İb
nü'l-Kasım'a muhalefet ettikleri görüşler 

aynı zamanda o bölgede asırlar boyunca 
uygulanan görüşlerdir. Mesela imam Ma
lik'in borç ve ticaret davalarında tek şa
hit ve yeminle hüküm vermenin cevazına 
dair görüşü mezhep kaynaklarında racih 
görüş olarak kabul edilmiş, Medine ve 
Mısır çevreleri de bu görüşü benimsemiş
tir. Endülüs Malikileri ise şahitliğin ancak 
gerekli şartları haiz iki şahıs la gerçekle
şebileceği görüşünü kabul etmişlerdir. 
İbn Abdülberr'e göre bu görüş Yahya b. 
Yahya'dan itibaren Endülüs'te uygulan
mıştır. 

6. Tercih. Maliki mezhep birikimi için
den yapılacak tercihler bu birikimi akta
ran metinlerio ve kişilerin güvenilirliği, 
tercih edilecek görüşlerin kime ait oldu
ğu , tercihte bulunan fakihin ilmi seviyesi 
ve nihayet mezhep görüşlerinin yukarıda 
zikredilen tasnifi açısından ele alınmak
tadır. imam Malik'in bir meselede birden 
fazla görüşü bulunuyarsa müctehid fa
kih bu görüşler arasından Malik'in usul 
anlayışına en uygun olanını tercih eder
ken müctehid olmayan fakih onun en son 
beyan ettiği görüşü benimsemelidir. Ma
liki mezhebi içindeki görüşleri aktarma 
hususunda en güvenilir müellifler İbn 
Rüşd ei-Ced, Lah ml ve M azeri olarak be
lirlenmiştir. 

Maliki mezhep birikimine dahil görüş
lerin delil değeri açısından genelde şu sı
ralama benimsenmiştir: Müttefak aleyh, 
macera bihi'l-amel, racih, meşhur ve el
kavlü'l-müsavl li-mukabilih. Buna göre 
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gerekli şartları taşıyan am el· racih ve 
meşhur görüşe tercih edilir. Racih ve 
meşhur çatıştığında prensip olarak racih 
tercih edilir. Bununla birlikte meşhurun 
tercih edilmesi gerektiğini belirten kay
naklar da bulunmaktadır. Vezzan'i, bu 
farklılığın aslında farklı fakih tabakaları

na hitap etmekten kaynaklandığını kay
deder. Zürkan'i ve Adev'i gibi meşhurun 
takdim edilmesi gerekliliğini savunanlar 
mukallid fakihleri, racihin tercih edilme
si gerekliliğini savunanlar ise müctehid 
müntesip fakihleri kastetmektedir. 

7. Tahr'ic . Maliki mezhebinde tahr'ic 
hakkındaki tasawur ve görüşler ana hat
larıyla Şafii mütekellim'in usul literatürü 
ile paraleldir. ibnü'I-Kasım'ın el-Müdev
vene'deki birçok görüşünün tahr'ic ile 
elde edildiği bilinmektedir. Lahm'i, Ebü'I
Vel'id ei-Bac'i ve özellikle ibn Rüşd ei-Ced 
de tahr'ic faaliyetleriyle tanınmışlardır. 

Tahr'ic ehli olabilmenin genel şartı mez
hebin usul ve birikimini bilmekse de za
manla buna furOk gibi alt disiplinlerin 
veya mezhebin temel kitaplarının bilin
mesi şeklinde bazı şartlar ilave edilmiştir. 
Tahr'ic ile elde edilen görüşün değeri üze
rinde farklı düşünceler öne sürülmüştür. 
Maliki fakihlerinin çoğunluğuna göre 
mezhebin usul ve esaslarına muvafık 

olması ve tahr'ic eseri olduğunun belirtil
mesi şartıyla imam Malik'in görüşlerin
den tahr'ic vasıtasıyla elde edilen görüşler 
ona izfıfe edilebilir. 

IV. GENEL KARAKTERİSTİGİ 

Maliki mezhebinin üç temel özelliği fü
rO-i fıkıhtaki görüşlerini büyük ölçüde be
lirlemiştir. Bunlar köken itibariyle ehl-i 
Hicaz fıkhının devamı olmakla amel ve 
maslahatı esaslı birer kaynak olarak ka
bul etmek şeklinde sıralanabilir. Maliki 
mezhebinin esaslarını oluşturan birçok 
kaide aslında Maliki mezhebi teşekkül et
meden önce meydana gelen ve sahfıbe 
veya tabi'in dönemlerinde uygulandığı bi
linen hükümlerdir. 

Amel kavramı. sadece arnel-i ehl-i Me
d'ine çerçevesinde değil mezhep içi fıkh'i 
görüşlerin tercihinden örfe kadar Maliki 
fıkhının birçok boyutu üzerinde etkilidir. 
Bu kavramın ardında , fıkh'i hüküm için 
seçkin bir topluluk tarafından uygulan
mış olmanın bir delil değeri taşıdığı fikri 
yatmaktadır. Seçkin bir topluluk tarafın
dan uygulanagelmek, gerek fertler tara
fından rivayet edilen bilgiden gerekse 
ferdi akıl yürütmeden daha güvenli bir 
alan sağlayabilir. Böyle bir uygulamanın, 
her zaman tek başına yeterli bir bilgi kay-
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nağı olmasa bile fıkh'i akıl yürütme süre
cinde mutlaka dikkate alınması gerektiği 
düşünülür. Arnel-i ehl-i Med'ine'nin şer''i 
delillerden sayılması ile ma cera bihi'l
amel ve meşhur görüşlerin mezhep için
deki daha kuwetli deliliere sahip görüş
lerden üstün kabul edilmesi söz konusu 
anlayışın Maliki mezhebindeki çeşitli te
zahürleri arasındadır. Bu tezahürlerin ilgi 
çekici bir örneği de Maliki mezhebinin 
diğer mezheplere nisbetle çok geniş ve 
zengin muhtevalı bir kaza'i literatüre sa
hip olmasıdır. Mahkemelerden, modern 
hukuklardaki temyize kısmen benzeyen 
işlevlere sahip kadıleemaa gibi yüksek 
kaza mevkilerine ve şehirlerde oluşturu
lan kaza şOralarma kadar farklı düzeyler
de ortaya çıkan kaza'i görüşlerin bir telif 
geleneği içinde kayıt altına alınması. amel 
ve meşhur kategorilerine girmeyen geç
miş fıkh'i uygulamaların dahi Maliki mez
hebi içindeki fıkh'i akıl yürütmede önemli 
bir dayanak noktası teşkil ettiğini gös
termektedir. Örfün mezhep usulü içinde 
daha belirgin bir mevkiye sahip olması da 
aynı anlayışın bir uzantısıdır. 

Maliki mezhebi, masiahat kavramını 
müstakil bir delil kaynağı olarak en erken 
kabul eden mezheptir. Diğer mezhepler 
de hem fürO görüşlerinde hem daha geç 
dönemlerde fıkıh usullerinde maslahatın 
meşrü bir kaynak olduğunu ifade etmek
le beraber nassın hakkında sükOt ettiği 
masiahat kavramı en çok Maliki mezhe
binde işlenmiştir. Masiahat kavramı ile 
doğrudan ilişkili sedd-i zerai'. istihsan, 
müraatü'l-hilaf delillerinin müstakil ola
rak Maliki usulü içinde yer alması bile 
maslahatın yerini ve önemini göstermek 
için yeterli olabilir. Maliki fıkhının söz ko
nusu delilleri özellikle, diğer mezheplerin 
uygulamaktan bir ölçüde çekindiği iba
dat sahasında da işletmiş olduğu vurgu
lanmalıdır. istislah ve sedd-i zerai' delil
lerinin en önemli neticesinin tasarrufları 
amaç ve sonuçlarına göre nitelemeye 
ağırlık verilmesi prensibi olduğu rahatça 
söylenebilir. Bu prensip, akidlerde irade 
beyanından çok rıza unsuruna önem ve
rilmesinden maraz-ı mevt kavramının ve 
hükümlerinin geniş kapsamlı tutulma
sına kadar muamelat sahasının hemen 
tamamı üzerinde etkili olmuştur. 

Maliki mezhebini fürO-i fıkıh sahasında 
diğer mezheplerden ayıran birçok hüküm 
bulunmaktadır. istikrar dönemi eserlerin
de tatbike esas olarak zikredilen bu kabil 
görüşler arasında en dikkat çekici olan
ları klasik fürO-i fıkıh tasnifine göre şöyle 
sıralanabilir: Köpek ve domuz dahil bü-

tün canlılar ve belirli şartlarda bunların 
artıkları temiz kabul edilir. Müsta'mel su 
temiz ve temizleyicidir. Abdestte muva
lat ve ovma farzdır. başın tamamı m es
h edilir. Kan vb. sıvıların vücuttan çıkma
sıyla abdest bozulmaz. fakat şüphe ab
desti bozar. Özürlü kişinin her namaz için 
abdest alması vacip değil müstehaptır. 
Mesh müddetinin bir sınırı yoktur. Üç ke
rahet vaktinde (fecir. istiva ve gurOb) farz 
ve kaza namazları rnekruh değildir. Er
kekler için diz kapağının üstü avret yeri 
sayılmaz. Cehr'i namazlarda cemaat 
Fatiha sOresini okumaz. Fatiha'dan ve 
zamm-ı sOreden önce besınele okunmaz. 
Sabah namazının ikinci rek'atında rükü
dan önce kunut duası okunur. Vitir tek 
rek'attır ve bu namazda kunut okumak 
mekruhtur. Kıyamda elierin iki yana salı
verilmesi men d up olup bu hükmün Maliki 
mezhebinin ibadet sahasında en çok tar
tışılan meselesi olduğu söylenebilir. Hem 
arnel-i ehl-i Med'ine hem sedd-i zerai' il
kesine dayandığı kabul edilen elleri salı
verme, Maliki mezhebinin erken dönem 
Hicaz fıkhından aldığı ve bir mezhep ola
rak geliştirdiği özelliklerle yine bünyesin
de barındırdığı ehl-i hadis anlayışının kar
şı karşıya geldiği en önemli noktalardan 
biridir. imam Malik elleri bağlamanın 
ahad hadislerde sabit olduğunu bilmesi
ne rağmen bu hadislerle amel etmemiş

tir. Malik'in talebelerinden itibaren gerek 
fakihler arasında gerek halk seviyesinde 
birçok tartışmaya ve hatta çatışmaya yol 
açan bu mesele günümüzde Malikiliğin 
hakim olduğu bölgelerde hala gündem
de olup zengin bir literatüre konu olmuş
tur. 

Cuma kılınan yerin şehir olması şart 
değildir, cemaat nisabı o bölgenin yeriisi 
olan on iki kişidir. Bayram namazları mü
ekked sünnet olup ilk rek'atta altı, ikinci 
rek'atta beş ziyade tekbir alınır. Niyet 
orucun bir şartıdır, rüknü değildir. Farz 
oruçta niyeti tayin vaciptir. Zekat vermek 
için zekata tabi malların üzerinden bir yıl 
geçmesi gerekir; vaktinden önce vermek 
caiz değildir. Kullanılan ziynet eşyasından 
zekat verilmez. Bütün madenierin zekatı 
kırkta birdir. Ücret karşılığı olsun veya ol
masın hayattaki biri adına farz veya na
file hac vekaleti caiz değildir. Mahkeme
de hakkında hüküm terettüp eden ye
minler dışındaki yeminlerde ve adaklar
da muteber olan niyettir. Kurban sün
nettir. 

Maliki mezhebi eti yenen hayvanlarla 
ilgili mubahlık alanını en geniş tutan 
mezheptir. Kurbağa, kaplumbağa, kirpi, 



köstebek gibi hayvanlar, akrep, karınca 
gibi böcekler, bütün deniz hayvanları, ya
rasa hariç bütün türleriyle kuşlar ve bazı 
sınırlar dahilinde necis maddeyle besle
nen hayvanlar (cellale) mubahtır. Yırtıcı 
kara hayvanları ile maymun, kedi ve evcil 
köpeğin yenmesi mekruhtur. Ehl-i Hicaz 
fıkhının bir karakteristiği olarak müzik ve 
şarkı kerahetsiz mubahtır. 

Maliki mezhebi, muamelat sahasının 
tanım ve tasnifleri hususunda Şafii ve 
Hanbeli mezhepleriyle hemen hemen 
aynı çizgide yer almakta ve bu mezhep
ler le beraber söz konusu alanda muka
yeseli fıkıh literatüründeki cumhur kav
ramını teşkil etmektedir. Maliki mezhebi 
akidlerde irade beyanından çok rıza un
suruna ağırlık vermektedir. Kasıt ve ma-

. naya itibar konusunda bir uçta Hanbeli 
mezhebinin, diğer uçta Hanefi mezhebi
nin yer aldığı ayırırnda Hanbeli mezhebi
ne çok yakın bir mevkidedir. İç iradeye 
itibar esastır ve literatürde, bu kuralın 
kişinin boşamaya niyet etmesiyle veya 
içinden boşama lafzını geçirmesiyle bo
şamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

gibi bazı aşırı örneklerinin tartışıldığı gö
rü lmektedir. Aynı esasla bağlantılı ola
rak icap tek başına varlığı bağlayıcı kabul 
edilmektedir. İvazit akidlerde akdin ma
hallinin mevcut olması gerekirken teber
ru akidlerinde mevcudiyet şartı yoktur. 
Ni kah gibi mali olmayan akidlerle teberru 
akidlerinde izin verilen garar oranı diğer 

mezheplere göre daha geniştir. Nehiy ve 
fesad kavramları arasındaki zorunlu iliş
kiden dolayı Hanefi mezhebindeki but
lan ve fesad merhaleleri Şafii ve Hanbeli 
mezheplerinde olduğu gibi bir arada de
ğerlendirilir. Yukarıdaki esasların bir ne
ticesi olarak cuma ezanı vaktinde yapılan 
satışın feshedileceğine hükmedilir. Akdin 
hüküm ve sonuçlarının mevkuf olmasını 

gerektiren velayet noksanı hususunda 
Hanefi mezhebine yakındır. Şart muhay
yerliğinin müddeti geniştir ve akid ma
halline göre değişir. Şart. ayıp ve görme 
muhayyerlikleri ölümle düşmez, varisie
re intikal eder. Buna karşılık ayıp muhay
yerliğinde aybın öğrenilmesinden hemen 
sonra fevren feshi gerekir. Bağışlama ve 
satım akdi yoluyla alacağın intikali belirli 
şartlarda kabul edilir. Birçok borç türün
de izin verilen gararın sınırı masiahat ve 
örf gereği daha geniş tutulmuştur. 

İcare lazım bir akiddir, taraflardan bi
rinin vefatıyla münfesih olmaz. Vücuh şir
keti dışında bütün şirket türleri caizdir. 
Hanefiler tarafından tarif edilen şekliyle 

mufavada şirketi caiz değildir. İkrah al-

tındaki kişinin tasarrufları fuzfilinin ta
sarrufları gibi mükrehin ikrahtan sonraki 
iznine bağlıdır. Prensip olarak vekil baş
kasını vekil tayin edemez. Hibe mücerred 
akidle sabit ve kabz ile lazım olur. Hibe
nin hem sıhhati hem lüzumu için kabz 
şart olmayıp mücerred akidle temlik ger
çekleşir. İarede kendisinden faydalanma
dan önce muirin ariyeti geri isteme hakkı 
yoktur. Ancak geç dönem Maliki literatü
ründen anlaşıldığına göre belirli durum
lar hariç mutlak ariyerten rücu caizdir. 

Şahitlik nikah akdinin sı h hat şartı olup 
akdin yapılmasından sonra fakat zifaf
tan önce ikmal edilebilir. Mehir ise akdin 
şartıdır ve mehirsiz evlenme şartıyla ni
kah yapılsa evliliğin zifaftan önce feshi 
vaciptir. Evlilikte denkliğe yalnız din ba
kımından ve birtakım hastalıklara sahip 
olmama yönüyle itibar edilir. Geçimsizlik, 
na fakayı temin edemem e, birle dört yıl 
arası değişen süreli terk, gaiplik ve hapis 
evlilikte kazai boşanma (tefrik) sebebidir. 
Nafakayı gerektiren akrabalık kapsamı 
çok dar tutulmuştur. 

Vakfın ebedi olma şartı yoktur. Men
kuller, hatta yiyecek gibi tüketilebilecek 
mallar bile vakfedilebilir. Vakıf, vakfede
nin ayn üzerindeki mülkiyetini sona er
dirmez. sadece tasarruf hakkını ortadan 
kaldırır. Vakfa dair bu kuralların Maliki
ler'in hakim olduğu bölgelerin sosyal ta
rihini derinden etkilediği iddia edilmek
tedir. Fetih yoluyla alınmış araziler müs
lümanların vakfı haline dönüşür. Ölü ara
zinin ihyası için devlet başkanının izni ge
rekir. İkta ihya değil temliktir. Madenler 
prensip olarak devlete aittir, istila yoluyla 
mülk olamazlar. Gasıp kullandığı malın 
gelirini tazmin eder. Şüf'aya dahil olan 
malın kapsamı çok geniştir. Arazilerden 
ayrı satılınaları halinde bina, ağaç. arazi
de belirli bir süre kökü kalan ekinlerde 
bile şüf'a caizdir. Ayrıca şüf'a t alebi için 
gereken süre çok geniş tutulmuştur. 

Cinayet suçu arnden ve hata yoluyla ol
mak üzere ikiye ayrılır ve diğer mezheple
ri n şibh-i amd kavramı arnden cinayete 
dahil edilir. Kısas için haksız saldırı unsu
runun bulunması yeterli olup öldürme 
kastının mevcudiyeti şart değildir. Kısas
ta hak sahibi akraba erkek asabedir. Kısa
sm uygulanma şekli prensip olarak cina
yetin işlendiği yolla yapılır. Ta'zir cezaları

nın asgari ve azami sınırları yoktur, mas
lahata göre belirlenir. Kısas ve hadierin 
uygulanamadığı durumlarda suçluya ta'
zir cezası verilir. Hırsızlık cezasına ek ma
li cezalar getirilebilir. Zina cezası ancak 
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müslümana uygulanır. Zimmet akdi müş
r ik Araplar ' la da yapılabilir. Ganimetin 
paylaştırılması devlet başkanı tarafından 
müslümanların maslahatma göre yapılır. 
İlgili ayetteki (el-Enfal8/41) paylarla ilgili 
ifadeler sadece ganimetin dağıtılacağı 
önemli yerlere dikkat çekmek içindir. 

V. LiTERATÜR 

A) Temel Metinle r. Hem hadis hem fı
kıh eseri özellikleri taşıyan İmam Ma
lik'in el-Muvatta'ı Maliki literatüründe 
daima en önde gelen eser olarak kabul 
edilmiş, fakat Maliki mezhebinin ekseni
ni oluşturan mesele ve görüşleri tedvin 
amacıyla kaleme alınmamış bir metin ol
duğundan İmam Malik' in talebelerinin 
tedvin ettikleri eserler mezhebin temel 
kaynaklarını oluşturmuştur. Söz konusu 
eserlerin başında şüphesiz ümmehat ola
rak adlandırılan metinler ve özellikle Sah
nun'un el-Müdevvene'si gelir (1-VI , Bey
rut 1905). İbnü'l-Kasım'ın mezhep içinde
ki mevkiinin Malik'ten hemen sonra gel
diğinin kabul edilmesinin ve dolayısıyla 
onun görüşlerini içeren en önemli metin 
sıfatıyla el-Müdevvene'nin bütün Mali
ki çevreleri tarafından benimsenmesinin 
ardından bu eser üzerine İbnü'J -Cellab, 
İbn Ebu Zemenin, Lahmi, Mazeri, İbn 
Ebu Zeyd, Berazii ve Kadi İyaz gibi önde 
gelen çok sayıda Maliki fakihi tarafın
dan şerh, ihtisar, ta'lik ve nazım türü bir
çok çalışma yapılmış, bu çalışmalar Maliki 
fıkhında daima önemli bir yer tutmuştur. 

Ümmehat kavramının kapsamı hakkın 
da Maliki literatüründe farklı görüşler bu
lunmakla birlikte "ümmehatü'J-erbaa" 
ifadesiyle el-Müdevvene, el-VôzıJ:ıa, el
'Utbiyye ve el-Mevvôziyye kastedil
mektediL Bazı kaynaklar bu dört esere 
el-Mu]]telita, el-Mecmu'a ve el-Meb
su(u da eklemektedir. el-Mevvôziyye 
Mısır çevresinin, el-Mecmu'a Kayrevan 
çevresinin. el-M üdevvene Mısır ve Kay
revan çevresinin, el-Vô.zıJ:ıa ve el-'Utbiy
ye Endülüs çevresinin , el-Mebsut Irak 
çevresinin meydana getirdiği, üzerinde 
çalışmalar yaptığı ve erken dönemde fet
va ile kaza sahalarında temel başvuru 
eserleri olarak kabul ettiği metinlerdir. 
İbn Habib'in (ö 238/853) el-VôzıJ:ıa fi's 
Sünen ve'l-fı~h'ı (nşr. Ossendorf, Conrad, 
Beyrut 1994) el-Muvatta'ı ve yer verdiği 
diğer hadisleri açıklayarak hükümler elde 
eden bir eserdir. Malik'in görüşleri yanın
da ehl-i Hicaz fıkhını da bir araya getiren 
ve Endülüs'te temel başvuru kaynağı ola
rak kabul edilen el- Vô.zı]J.a, erken dönem 
ehl-i hadis Malikiliğinin fıkıh ve mezhep 
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anlayışına en uygun kitaplarından bir idir. 
Utbi (ö 255/869), el-Müsta{J.race mine'l
esmi'a (el-'Utbiyye) (Bibliotheque Na
tionale, nr. I 055; Escurial Library, nr. 6 I 2) 
adlı eserinde İbnü'l-Kasım'dan Yahya b. 
Yahya'ya kadar farklı çevrelerin imamı 
olan on bir fakihten naklettiği rivayetleri 
bir araya getirmiştir. Farklı bir terminoloj i 
ve kompozisyona sahip olan bu eser üm
mehatın diğer metinlerinde bulunmayan 
birçok rivayeti içermektedir. Eser üzerine 
yapılan çalışmalar arasında en dikkat çe
kici olanı İbn Rüşd el-Cedd'in el-Beyan 
ve't-taf:ısil ve'ş-şerf:ı ve't-tevcih ve 't
ta'lil ii mesa'ili'l-M.üsta{J.race adlı hacim
li eseridir (nşr. Muhammed Hacci v dğr, 
Beyrut I 984-1987). İbn Rüşd kitaptaki ri
vayetleri diğer muteber metinlerle kar
şılaştırm ış ve Maliki usulüyle füru esasla
rı ışığında değerlendirmiştir. IV. (X.) yüz
yılda Kuzey Afrika'nın en meşhur birkaç 
eserinden bi r i olan İbnü'l-Mewaz'ın (ö. 

269/883) e1-M.evvaziyye'si (Sezgin, I , 
4 7 4), ümmehatın diğer eserlerinden özel
likle Maliki füru hükümlerini deliBendir
mesi noktasında ayrılmaktadır. e1-M.ev
vaziyye öncesindeki eserlerin daha zi 
yade Maliki imamlarından alınan rivayet
lerin ve onların sorulara verdikleri cevap
ların bir araya getirilerek açıklanmasın 

dan meydana geldiği ifade edilmektedir. 
Endülüs'te çok rağbet gören İbn Ab
dus'un (ö. 260/874) e1 -Mecmı1'a'sı üm
mehatın beşinci eseri olarak zikredilmek
tedir. Kadi İsmail ( ö. 282/896) tarafından 
kaleme alınan e1-M.ebsut Irak çevresinin 
fıkıh ve mezhep anlayışın ı temsil eder. 
Irak Maliki çevresinin t emel kaynakları 
arasında Malik'in talebelerinden olan Mı

sırlı Abdullah b. Abdülhal<em'in (ö. 214/ 
829) eser ve rivayetleri de önemli bir yere 
sahiptir. Nitekim Iraklı Malikiler'e göre 
bir meselede birden fazla görüş bulunu
yarsa İbn Abdülhakem'in rivayet ettiği 
görüş tercih edilmelidir. İbn Abdülha
kem'in hepsine el-M.u{J.taşar adını ver
diği farklı hacimlerdeki üç eseri ( el-Mul]
taşarü'l-Kebfr, Karaviyyln Ktp., nr. 810) 
Maliki literatürünün gelişiminde bir aşa

mayı temsil etmektedir. Bu eserler üzeri
ne yapılan çalışmaların başında Irak Ma
lik! çevresinin önderi Ebheri'nin şerhleri 
gelmektedir (Mektebetü'l- Ezher, Fıkhü 
Malikl, nr. 1655). ümmehatın tedvininden 
önce Malik ve halkasının görüşleri umu
miyetle "sema"' adı verilen kayıtlar saye
sinde muhafaza edilmiştir. Nitekim İb
nü'l-Kasım, Şebtun. İbn Vehb. Eşheb ve 
İbnü'l-Macişfın gibi önde gelen Maliki fa
kihlerinin muhtemelen katıldıkları ders 
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halkalarının kayıtlarını içeren semaları 
vardır. 

Irak Maliki çevresinin yükseliş devrinin 
bir eseri olan İbnü ' l-Cellab'ın et -Tefri' i 
( nşr. Hüseyin b. Salim ed-Dehmanl, 1-11, 
Beyrut ı 408/1987), aynı zamanda Maliki 
fıkhının ve literatürünün IV. (X .) yüzyılda 
geçireceği değişimin ilk işaretlerinden sa
yılabilir. Muhtasar boyutlarını hayli aşan 
bir hacimde olmasına rağmen Maliki 
mezhep birikiminin büyük bir kısmını ge
lişmiş bir tasnif sistemi içinde, kısa öner
meler halinde ve külli kaide ve zabıtlarla 
ilişkilendirerek yeniden ifade ettiği için 
muhtasar olarak ad landırılan et-Tefri'in 
kaynakları arasında Endülüs çevresi yer 
almamakta. Kayrevan çevresi de nadiren 
zikredilmektedir. 

Çalışmaları Maliki tarihinde yeni bir 
dönemin başlangıcı sayılan İbn Ebu Zeyd 
el-Kayrevanl'nin Kitfıbü'r-Risale (er-Ri
sale) adlı eseri (Kah i re 1296, 1304, 1314, 
1319, 1323 vd.) mezhebin en çok tanın
mış metinlerinden biridir. Malik! çevrele
rinde gördüğü kabul, yaygınlık . sonraki 
literatüre etkisi ve fıkıh eğitimindeki ye
ri açısından e1-M.uvatta' ve e1-Müdev
vene'nin ardından geldiği kabul edilen 
er-Risale ümmehatta zikredilen mese
leleri lafzan ihtiva etmemekte, fakat on
ları kapsayıcı hükümler içermektedir. As
lında çocuklara fıkha dair başlangıç bilgi
leri vermek için kaleme alınmış olan er
Risale'nin bu kadar meşhur olmasının 
sebepleri arasında fıkıh eğitimine uygun 
yapısı ile dakik ve kolay üslubu vurgulan
maktadır. İbn Ebu Zeyd'in çağdaş ı olan 
Irak Maliki çevresinin imamı Ebherl'nin 
bu eserdeki hükümleri delillendiren e1-
M.eslekü '1-celfı1e ii m esnedi'r-Risa1e 
adlı kitabı ve ardından bir başka I raklı, 

Kadi Abdülvehhab 'ın er-Risale üzerine 
kaleme aldığı çok hacimli şerhi (Rabat, ei
Hizanetü'l-amme, nr. 625) söz konusu ese
rin Maliki tarihindeki etkisini gösteren en 
önemli metinlerdir. er-Risale üzerinde 
yapılan onlarca çalışmanın arasında İbn 
Gazi'nin Ne?a'irü'r-Risale adlı nazmı ile 
İbn Ebu Rendeka (EbO Bekir et-TurtOşl) . 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, Tesfıll. Zerruk ve 
Uchfırl'nin şerhleri zikredilebilir. Ali b. Mu
hammed el-Menüfi bu eser üzerine alt ı 

ayrı şerh kaleme almakla dikkati çeker. 
İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'nin en-Neva
dir ve'z-ziyaddt 'ala ma fi'1-M.üdevve
ne min gayriha mine'l-ümmehat adlı , 

IV. (X.) yüzyıl Maliki fıkhının zirvesi kabul 
edilen eseri ise (nşr Abdülfettah Muham
med ei-Hulv- Muhammed el-Hacci- Mu
hammed Abdülaziz ed-Debbağ- Muham-

med ei-Murabıt v dğr.. ı-ıx. Beyrut 1999) 
o döneme kadar ortaya konmuş Maliki 
literatürünün bir hulasası niteliğindedir. 
Müellifin çağdaşı olan birçok fakihle yazış
malarına da yer veren bu çalışması, hem 
Malik'in görüşleri hem de o döneme ait 
sosyal olaylar ve kültür hakkında zengin 
ayrıntılar ihtiva etmektedir. Kadi Abdül
vehhab'ın et-Telkin'i küçük hacmine rağ

men en iyi fıkıh eserleri arasında sayıl
maktadır. Üzerinde yapılan çalışmalar 
içinde Mazerl'nin şerhi Maliki şerhlerine 

yeni bir üslGp getiren eser olarak tanın
mıştır. V. (Xl.) yüzyılda İbn Yunus es-Sı
kım tarafından Maliki mezhep birikimi bir 
defa daha değerlendirmeye tabi tutula
rak bir araya getirilmiştir. Erken dönem 
kaynaklarının yanı sıra İbn Ebu Zeyd'in 
eserlerinden de yararlanan İbn Yunus'un 
Kitfıbü 'I -Cami' li-mesa'ili '1-M.üdevve
ne ve'1-ümmehat ad lı eseri (Karaviyyln 
Ktp., nr. 342/l. 383, 820, 1127; Tunus, Da
rü'l-Kütübi 'I-Vataniyye, nr. 12923, 12924), 
Maliki literatüründe ihtiva ettiği görüş
lerin sıhhati ve müellifinin güvenilirliği 
açısından ··mezhebin mushafı" olarak ni
telendirilmiştir. 

İbn Abdülberr 'in eserleri. ehl-i hadis 
Malik!liği ile bir mezhep olarak gelişen 
Maliki fıkhı arasındaki gerilimin tarihin
de ehl-i hadis lehine önemli kazanımları 
temsil eder. İbn Abdülber, Kitfıbü '1-İs
tif:kar li-mef:ahibi fu]faha'i'l-emşar ve 
'ulema'i'l-a]ftar !ima tetammenehü'l
M.uvatta' min me'ani'r-re'y ve'l-aşar 
adlı eserinde (nşr. Ali en-Necdl Nasıf, I-ll, 
Ka hire 1971-1973; nşr. Abdülmu'tl Emin 
Kal'acl, I-XXX, Beyrut 1993) el-M.uvatta 'ı 
esas alarak hadis lerden hüküm çıkar
makta ve mezhepleri n görüş ve delille
rini hadis merkezli bir bakış açısıyla kar
şılaştırmaktadı r. Müellifin e1-Muvatta'
dan hareketle telif ettiği bir diğer eser 
olan et-Temhid ise (nşr. Said Ahmed 
A'rab, 1-XXVI,Tıtvan 1967-1992) el-İstif:
kar'a kıyasla fıkhü 'l-hadls l<avramına da
ha yakın olup hadislerin sen ed değerlen

dirmesine ve aralarındaki nesih ilişkisine 
ağırlık vermiştir. İbn Abdülberr'in Kita
bü'l-Kafi ii fı]fhi ehli'l-M.edine e1-M.ô.
liki adlı eseri (nşr. Muhammed el-Morlta
nl, 1-11, Riyad 1980) ümmehattaki bütün 
meseleleri l<apsayan, muhtasar. müfta 
bih görüşleri ihtiva eden. Maliki fıkhı ko
nusunda çalışan kişilerin ders haricinde 
tek başlarına müzakere edebilecekleri bir 
metin ortaya koymak amacıyla kaleme 
alınm ıştır. İbn Abdülberr'in çağdaşı olan 
Ebü'l-Velld el-Bacl'nin e1-M.ünte]fa ii şer
J:ıi'l-M.uvatta'ı (I-V1!. Kahire 1331-1332) 



Maliki fıkıh tarihine hakim olan iki akımı 
telif etme girişimi olarak değerlendirile
bilir. İbn Abdülberr'in eserlerinin Endü
lüs'teki etkisine dair ilk ve en önemli ör
nekler arasında Bad'nin bu esere yaptığı 
atıftarla dolu olan el-Münte]fci'sı yer al
maktadır. 

Maliki mezhep birikimi VI. (XII.) yüzyı
lın başında İbn Rüşd el-Ced tarafından 
bir defa daha bir araya getirilir. Onun el
Mu]faddimatü'l-mümehhidat adlı ha
cimli eseri ( nşr. Muhammed Hacd-Said 
A'rab, I-III, Beyrut 1988) Maliki literatürü
ne yepyeni bir tarz getirmiştir. Maliki fık
hını yeniden delillendiren ve diğer mez
heplerle mukayese eden bu çalışma bazı 
müelliflere göre fürü-i fıkıhla fıkıh usu
lü sahaları arasında durmaktadır. el-Mu
]faddimat'ın müellifinin tarunu olan ve 
onunla aynı lakabı taşıyan İbn Rüşd ei-Ha
fid'in Bidayetü'l-müctehid'i (nşr. Yusuf 
Abdurrahman ei-Mar'a şll, Adnan Ali Şel
lak v.dğr., I-VIII, Beyrut 1987). mezhepler 
arasındaki ihtilafların tasnifi ve bu ihti
lafların ardında yatan sebepterin fıkıh 
usulüyle bağlantısını kurarak özetlerneyi 
hedef alır. Mısırlı İbn Şas'ın 'İ]fdü'l-ceva
hiri'ş-şemine ii me~hebi 'alimi'l-Me
dine adlı eseri (nşr. Muhammed el-Hadi 
Ebü'I-Ecfan-Abdülhaflz Man sur, 1-111, Bey
rut 1995), asırlardır süregelen el-Müdev
vene eksenli telif geleneğinden muhte
va ve üslüp açısından ayrılmaktadır. Gaz
zEıli'nin el- Veciz'i esas alınarak tasnif 
edilen bu kitap Maliki mezhebinin en gü
zel eserlerinden biri olarak kabul edilir. 
İbn Şas. kitaba koyduğu isimde de ima 
ettiği gibi Maliki füru-i fıkhını erken dö
nemdeki kaynaklara irca etmekte ve bu 
eseri kaleme almasının sebebi olarak ken
di dönemindeki Malikller'in imam Malik'i 
unutup daha sonraki yüzyıllarda yaşayan 
kişi ve eserlerle meşgul olmasını gös
t ermektedir ('İkdü '1-cevahiri'şcşemlne, I, 
3-4). 

İbn Şas'ın muhtevası ve üslubu bir di
ğer Mısırlı İbnü'I-Hacib'i de etkilemiştir. 
Maliki fıkıh tarihinde yeni bir dönemin 
başlangıcı sayılan İbnü'I-Hacib'in 1306 
mesele içeren el-Cami' beyne'I-ümme
hat adlı muhtasarı (Beyrut 1938). modern 
döneme kadar sürecek zaman diliminde 
Maliki fıkhını şekillendiren en önemli eser 
kabul edilebilir. İbn Daklkul'id, İbn Raşid, 
Halil b. İshak, İbn Ferhun, Ahmed b. Yah
ya ei-Venşerlsl. Tetal gibi Maliki fıkhının 
geç dönemindeki birçok önemli siması 
bu muhtasar üzerine şerh yazmıştır. İbn 
Ferhün'un Keşfü'n-ni]fiibi'l-J:ıacib min 

muştalal:ıi İbni'l-lfacib adlı eseri (Bey
rut 1990) söz konusu çalışmalar arasın
dakl en dikkat çeklci ve yaygın metinler
dendir. 

VII. (XIII.) yüzyılın ikinci yarısında Maliki 
mezhep birikimi Karafi tarafından Kiti'ı
bü'?;-Zal].ire fi'l-fı]fh adlı eserde (nşr. Said 
Ahmed A'rab- Muhammed BO Hubze
Muhammed Hacci, I-XIV, Beyrut 1994; 
nşr. Abdülvehhab Abdüllatlf- Abdüsse
ml Ahmed imam, Küveyt 1982) yeniden 
bir araya getirilir. Diğer mezhepterin gö
rüşlerine de yer veren ve bazı müellifler 
tarafından bir fıkıh ansiklopedisi olarak 
nitelenen bu çalışma meseleleri birbiriy
le ilişkilendirmesi ve kompozisyonu ile 
temayüz etmiştir. Irak Maliki çevresinin 
son mensuplarından Şehabeddin Abdur
rahman b. Muhammed b. Asker ei-Bağ
dadl. İrşadü 's-salik ila eşrefi'l-mesalik 
(Kitabü'L-irşad) adlı eserinde (Kahire 1945) 
Irak Maliki çevresinin anlayışını takip et
miş ve kendinden önceki birçok hacimli 
eserin temas etmediği mesele ve görüş
lere yer vermiştir. Kiti'ıbü '1-İrşad üzerine 
yazılan şerhler arasında müellifin oğlu İbn 
Asker ei-Bağdadi, Behram ed-Demiri, Te
tal. ZerrOk ve Azzum'un çalışmaları sayı
labilir. 

Maliki literatüründe üzerinde en çok 
çalışma yapılan eser hiç şüphesiz Halil b. 
İshak ei-Cünd'i'nin el-Mu.l]taşar'ıdır (Bu
lak 1293; Kahire 1333/1914; Paris 1900; 
Beyrut 1985). Çok veciz önermelerden olu
şan el-Mu.l]taşar birtür şifreli metne 
benzetilmektedir. Gerek eserin gerek 
içindeki her bir önermenin kaç bin mese
leyi içerdiği hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. İbnü'I-Hacib'in kitabında 
hala istikrara kavuşmamış mezhep içi is
tidlale dair kavram ve meseleler el-Mu.l]
taşar'da nihaT şekline kavuşmuştur. Ese
rin kaleme alındıktan sonra bütün Maliki 
çevrelerinin temel metni haline geldiği ve 
fakihlerin İbn Ebu Zeyd'in er-Risale 'si dı
şında başka Maliki metinleri üzerinde ça
lışmayı terkettikleri ifade edilir. Fransız

ca, İngilizce ve İtalyanca'ya tam ve kısmi 
tercümeleri yapılan el-Mu.l]taşar üzeri
ne yazılan onlarca şerh, turer (aş. b k.) ve 
nazım tü ründeki eserler Maliki tarihin
deki en büyük telif geleneğini teşkil eder 
(bk. el-MUHTASAR). 

Mısırlı İbnü'I-Hacib ve Halil'in Maliklfık
hına getirdiği muhtasar anlayışı İfrikıye 
bölgesinde İbn Arafe'de yankısını bul
muştur. İbn Arafe'nin kaleme aldığı el
Mu.l]taşar, İbnü'I-Hacib ve Halil'in eser
Ierinden özellikle terimierin tarif ve tas-
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nifleri noktasında ayrılır. Ebu Abdullah 
er-Rassa'ın el-Hidayetü'l-kafiyetü'ş-şa

fiye li-beyani J:ıa]fii'i]fi'l-İmam İbn 'Ara
feti'l-vafiye (Şerf:ıu lfudüdi İbn 'Arafe) 
adlı eseri (Ra bat 1992; nşr. Muhammed 
Ebü'l-Ecfan, Beyrut 1993) İbn Arafe'nin 
muhtasarı üzerine kaleme alınmış çalış
maların başında gelir. İbn Arafe'nin çağ
ctaşı ve Ham şarihi Behram ed-Demiri'nin 
eş-Şamil'i de Halil'in muhtasarına ben
Zer bir metin oluşturma çabaları arasında 
zikredilmelidir. ei-Emirü'I-Keblr es-Sün
bav'i'nin ( ö. 1232/1817) eJ-Mecmu'u (Ka
hire 1281, 1304) en son kaleme alınan Ma
likl muhtasarlarından olup başlıca özelliği 
Halil'den sonra gelen fakihlerin farklı ter
cihlerini içermesidir. el-Mecmu' üzerine 
yazılan şerhler arasında Muhammed iliş 
ve Abdülmecld eş-Şernüb'i'nin çalışmaları 
zikredilebilir. 

Fıkıh eğitimi gören talebelerin ders 
sırasında tuttuğu, hocalarının görüş ve 
yorumlarını içeren kısa notlara Maliki 
literatüründe "turer" (tekili "turre") adı 
verilmiştir. Bu notlar daha sonra toplana
rak fıkıh eserleri teşkil edilmiş ve turer 
kelimesi bu tür eserlerin ortak adı olmuş
tur. Turer sahipleri arasında İbn At ve 
Şemseddin ei-Lekani sayılabilir. Belirli bir 
eser hakkında telif edilen haşiyenin ise 
Maliki tarihinde çok geç dönemlere kadar 
ortaya çıkmadığı iddia edilmektedir. Ce
berti. ilk defa klasik kaynaklardan biri 
üzerine XII. (XVIII.) yüzyılın sonlarına doğ
ru haşiye yazıldığını kaydetse de ( 'Aca'i· 
bi'l-aşar, ı. 477) X. (XVI.) yüzyılda bile ha
şiye olarak nitelenebilecek metinterin 
var olduğu bilinmektedir. 

B) Fıkıh Usulü. İlk Maliki fıkıh usulü 
metinlerinin Irak çevresinde ortaya çık
tığı söylenebilir. Bu çevrenin imamı Ebu 
Bekirel-Ebheri(ö. 375/986), Kitabü İc
ma'i ehli'l-Medine ve Kitabü'l-Uşul gi
bi eserlerle Maliki fıkhını fıkıh usulünün 
diliyle ifade etmeye çalışmıştır. İbnü'I
Kassar'ın (ö. 397/1007) günümüze ulaş
tığı bilinen tek eseri olan 'Uyunü '1-edil
le ii mesa'ili'l-.l]ilaf beyne fu]faha'i'l
emşar'ın mukaddimesinde yer alan usu
lü de (el-Mukaddime fl uşüli'l-fıkh, Bey
rut 1996) mezhep usulünün ilk örneklerin
dendiL Fıkıh usulü tarihinde önemli dö
nüm noktalarından biri sayılan Ebu Be
kir ei-Bakıllani, Maliki mezhebine men
sup olmakla beraber eserlerinin Malikili
teratürü içindeki yeri ve etkisi hala ay
dınlatılmamış bir meseledir. Onun et
Ta]frib ve'l-İrşad'ı (nşr. Abdülhamld Ali 
Ebu Zenld, i-lll , Beyrut 1998) büyük ölçü-
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de Cüveynl vasıtasıyla klasik dönem Ma
liklliğini etkilemiştir. V. (Xl.) yüzyılın ikinci 
yarısına kadar Endülüs ve İfrlkıye'de fıkıh 
usulüne dair birtakım eserlerin kaleme 
alındığı hakkında bazı kayıtlar bulunmak
la birlikte bu dönemde Irak'tan Endülüs'e 
dönen Bad söz konusu bölgeler için fıkıh 
usulü sahasında bir dönüm noktası ol
muş ve fıkıh usulü çalışmalarının meşru 
ve yaygın hale gelmesini sağlamıştır. Ba
d' nin İ]J.kdmü '1-iuşıJ.J ii a]J.kdmi'l- uşul 
(nşr. Abdülmecid et-Türki, Beyrut 1 987; 
nşr. Abdullah Muhammed el-Cebburl, Bey
rut 1 989), Kitdbü '1-lfudud (nşr. Cevdet 
Abdurrahman Hilal, Madrid ı 954; nşr. Ne
zih Hamade, Beyrut ı 973) ve Kitdbü '1 -
İşdrdt (Tunus 1351; nşr. Mustafa Nacl
Mustafa VaZıfl, Ra bat, ts.; nşr. Muhammed 
Ali Ferkus, Mekke ı 996) adlı eserleri, fıkıh 
usulü telif geleneklerinden mütekellimln 
geleneğinden ziyade fukaha geleneğine 
yakındır. 

Maliki fıkıh usulü çalışmaları, kelama 
ve özellikle Eş' ari kelamına yönelik Maliki 
toplulukları içinde ortaya çıkan farklı ta
vırların etkisi altında gelişmiştir. Eş'arl 

ke lamına muhalif olan birçok fakih aynı 
zamanda fıkıh usulü çalışmalarına da me
safeli yaklaşmıştır. Mazerl tarafından Cü
veynl'nin el-Burhdn'ının izd]J.u'l-ma]J.
şul min Burhdni'l-uşul (nşr. Arnmar et
Talibl, Beyrut 200 ı) başlığı ile şerhedil
mesi, Eş ' ari-Şafil fıkıh usulü eserlerinin 
Maliki literatürüne giriş sürecinde bir dö
nüm noktası teşkil etmiştir. Maliki lite
ratüründe Cüveynl'nin fıkıh usulüne dair 
diğer eseri olan el-Varal}at üzerinde da
ha fazla çalışma yapılmıştır. Hattab er
Ruaynl'nin Kurretü'l-'ayn ii Varal}ati 
İmdmi'l-lfaremeyn adlı eseri söz konu
su çalışmaların en önemli metinlerinden 
biridir. Cüveynl'nin talebesi Gazzall'nin el
Müstaşid'sı üzerine yapılan çalışmalar 
arasında özellikle İbn Rüşd ei-Hafid ve 
Ebü'l-Abbas ei-İşblll'nin muhtasarları zik
redilmelidir. Eş'ari-Şafil usul eserleri hak
kında Maliki fakihlerinin gerçekleştirdiği 
çalışmaların en meşhuru , Şehabeddin ei
Karafi tarafından Fahreddin er-Razl'nin 
el-Ma]J.şul'üne yazılan Tenl}i]J.u '1-iuşıJ.J 
ii'l;].tişdri'l-Ma]J.şul adlı ihtisar ve onun 
şerhidir(Tunus 1910, 1341 h.; Kahire 1912, 
ı 307 h.; nşr. Taha Abdürrauf Sa'd , Kahire 
1993). Neid'isü'l-uşul'ünde Karafi Razi'
nin bu eserini şerhetmiş , Tenl}i]J.u'l-iu
şıJ.J'ünü ise e~-Zal;].ire adlı fıkıh kitabına 
mukaddime olarak kaleme almıştır. el
Ma]J.şıJ.J'ün Tacüddin ei-Urmevl tarafın

dan yapılan muhtasarı el-lfdşıl üzerine 
kaleme alınmış Maliki eserleri arasında 
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İbn Raşid 'in şerhi zikredilebilir. el-Ma]J.
şıJ.J'den sonra Maliki literatürünün üze
rinde en çok yoğunlaştığı metin Sübkl'
nin Cem'u'J-cevdmi'idir. Bu eserin gerek 
metni gerekse Celaleddin ei-Mahalll'nin 
yaptığı şerhine dair birçok eser kaleme 
alınmıştır. Tetal, Şefşavenl ve İbn SGde'
nin haşiyeleri Mahalli şerh i üzerine Maliki 
fakihlerinin yazdığı en önemli haşiyeler 
arasındadır. 

İbnü'I-Hacib, yalnız Maliklfüruu hakkın
da değil aynı zamanda Maliki usul tarihin
de de yeni bir dönemin başlangıcı kabul 
edilmektedir. Arnidi'nin el-İ]J.kdm'ı ve 
Gazzal1'nin el-Müstaşid 'sı başta olmak 
üzere mütekellimln geleneğinin temel 
eserlerinden yararlanarak yazdığı Mün
tehe 's -sul ve 'I-emel ii 'ilmeyi'l-uşul 
ve'l-cedel (İstanbul ı 326; Kahire 1 326; 
Beyrut 1405/1985) ve onun muhtasarı olan 
el-Mul;].taşar (Mul]taşarü'l-Münteha, el· 
Mul]taşarü'l-uşüli; istanbul 1 307; Bul ak 
ı 3 ı 6- ı 3 ı 9; Kah i re ı 326), Maliki mezhebi
nin klasik dönemindeki fıkıh usulü eği
timini ve çalışmalarını en çok etkileyen 
metinlerdir. 

Modern dönemde gündeme getirilen 
Şatıbl'nin eserleri İbnü'I-Hacib sonrası fı
kıh usulü geleneği içinde yer almadığı için 
kendi döneminde yaygınlaşmamıştır. Şa
tıbl'nin fıkıh mezheplerinin, özellikle de 
Hanefi ve Maliki mezheplerinin usulleri 
üzerindeki ortak bir saha hakkında olan 
el-Muvaial}Qt ii uşuli'ş-şeri'a'sı ile (I-IV, 
Tunus 1 302; nşr. Muhammed Muhyiddin 
Ali, Kah i re ı 969- ı 970; Kah i re 1 975; nşr. 
Abdullah Derraz, Kahire, ts.; Beyrut ı 994; 
nşr. Ebu Ubeyde Meşhur b. Hasan Al-Sel
man, ı-vı, Hubar 1 997; nşr. Halid Abdül
fettah Şi bl!, ı-ıv, Beyrut 1999; nşr. Muham
med Abdülkadir el-Fahill. Beyrut 2000) 
bid'at kavramını ele alan el-İ'tişdm 'ı (Ka
hi re, ts.) klasik fıkıh usulü problematiği
nin dışında kalan eserlerdir. VIII. (XIV.) 
yüzyılda ve sonrasında manzum fıkıh 
usulleri teliflerinin arttığı görülmektedir. 
İbn Asım'ın Urcuze fi'l-uşul (Menba'u'l· 
vüşülfi'ilmi'l-uşü l) adlı eseri bu manzum 
usullerin başlıca örnekleri arasındadır. 

C) Fıkhın Alt Disiplinleri. Maliki mez
hebi uygulanmakta olan fıkha özel bir 
önem verdiği için fıkhın tatbik tarihiyle 
ilgili en zengin literatüre sahiptir. Uygula
nan fıkhı değerlendirme ve kaydetmeye 
yönelik çabalar Maliki mezhebinde neva
zil, şürGt ve arnelle ilgili eserlerde rahat
ça gözlenebilir. 

1. NevaziL IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkan 
ve V. (Xl.) yüzyılda gelişerek yaygınlaşan 

Maliki nevazil literatürünün bir kısmı di
ğer mezheplerde olduğu gibi sadece fet
valara yer verirken bir kısmı, kadıların 
mahkemelerde karşılaştıkları meseleleri 
ve bu konuda izlenecek usulü de ihtiva 
etmektedir. Ayrıca bu eserlerin çoğu, ele 
aldıkları meselelerin gerçekleştiği tarihi 
şartları ve diğer somut bilgileri de ayrın
tılı olarak kaydeder. IV. (X.) yüzyılın ilk 
yarısında Huşenl tarafından telif edilen 
Uşulü'l-iütyd 'ald me~hebi Mdlik(nşr. 
Muhammed el-Mecdub- Muhammed 
Ebü'I-Ecfan- Osman el-Bittlh, Tunus 1985) 
furGk, eşbah ve nezair bilgilerini ihtiva · 
etmenin yanı sıra müellifin yaşadığı dö
nemdeki müfta bih görüşleri de bir araya 
getirmektedir. Aynı yüzyılın ikinci yarı 

sında İbn EbG Zemenln'in el-Müntel;].ab 
fi'l-a]J.kdm'ı (nşr. Abdullah b. Atiyye er
Reddad ei-Gamidl, Mekke 1998). IV. (X .) 

yüzyıl Maliki fukahası ve Maliki toplumla
rının sosyal hayatı yanında Kurtuba arne
line yer vermesiyle dikkat çeker. Ebü'I
Vel1d el-Bad'nin Fuşulü '1-a]J.kdm ve be
ydnü md meda 'aleyhi'l-'amel 'inde'l
iul}ahd' ve'l-]J.ükkdm'ı da (nşr. Muham
med Ebü' l-Ecfan, Tunus ı 985; Riyad 2002; 
nşr. BetGI b. Ali , Mağrib 1990) macera bi
hi'l-amel hakkındaki en eski kaynaklardan 
biridir. Yaklaşık bir asır sonra İsa b. Sehl 
el-İ'ldm bi-nevdzili'l-a]J.kdm adlı ese
rinde Kurtuba'daki ifta meclisinin ve ka
za! müşavere meclislerinin kararlarını 
zikretmektedir. İbn Rüşd ei-Cedd'in bir 
talebesi tarafından bir araya getirilen en
Nevdzil ( el-Mesa'il, el-Fetava, Kitabü 'l
Ecvibe, Cevabatü ibn Rüşd, nşr. Muhtar b. 
Tahiret-Telll1', 1-lll, Beyrut 1987, nşr. Mu
hammed Hablb et-Teckanl, ı-ıı. Beyrut 
ı 993) nevazil sahasındaki temel birkaç 
kaynaktan biri sayı lmaktadır. Bu eser, İbn 
Rüşd 'ün çağındaki Maliki fakihleriyle tar
tışmalarını ve onların verdiği fetva ve ka
za görüşlerini değerlendirmesi bakımın
dan dikkat çekicidir. İbn FerhGn'un Teb
şıratü '1-]J.ükkdm ii uşuli'l-al}zıyeti ve 
mendhici'l-a]J.kdm'ı (Beyrut 1883; Kahi
re ı 958; nşr. Taha Abdürrauf Sa'd, Kah i re 
1986; nşr. Cemal el-Mar'aşl1', Beyrut ı 995) . 
VIII. (XIV.) yüzyılın en önemli nevazil eseri 
olduğu kadar edebü'l-kadl (yargılama 
usulü) türünün de temel kaynaklarından 
biridir. Bu asırla birlikte özellikle am el fık
hını içeren ve haklarında birçok şerh ve 
haşiye yazılan nazımlar ortaya çıkmıştır. 

EbG Bekir İbn Asım'ın Tu]J.ietü'l-]J.ükkô.m 
ii nüketi'l-'ul}üd ve'l-a]J.kdm adlı eseri 
( el-'Aşımiyye; Kahire . ts., ı 949; Beyrut 
1 994; Zaria 1989; İng. tre. Dau ra Beli o. 
Zaria 1 989; Fr. tre. Leon Bercher, Alger 



ı 958) Endülüs'ün son dönemindeki am el 
fıkhını en güzel yansıtan kitaptır. Eser 
üzerinde yapılan çalışmalar arasında özel
likle Meyyare, İbn Sude et-Tavüdi ve Ali 
b. Abdüsselam et-Tesuli'nin kitapları zik
redilmelidir. Tavüdi ve Tesuli'nin şerh
leri geç dönem Maliki fıkıh eğitimi müf
redatındaki temel eserler arasında sayıl
maktadır. Ebü'l-Hasan ez-Zekkak'ın Ld
miyetü '1-a]J_kdm (Uimiyetü 'z-Ze~~ii/s:) 
olarak tanınan meşhur nazmı da (Fr. 
tre. Ould Abdelkader- Merad ben Ali , Ca
sablanca ı 927) birçok şerh ve haşiye 

çalışmasına esas teşkil etmiştir. Zek
kak'ın çağdaşı Venşerisi, Maliki tarihi bo
yunca ortaya çıkan nevazil görüşlerini 
kapsayan bir tedvin faaliyetine girişerek 
nevazil literatürünün en dikkat çekici ça
lışmalarından birini meydana getirmiş
tir. el-Mi'yarü '1-mu'rib ve'l-cdmi'u '1-
magrib 'an fetava 'ulemd'i İfri~ıyye 
ve'l-Endelüs ve'l-Magrib adlı eserinde 
(nşr. Muhammed Ha cd. Ra bat I 98 I; I-XIII, 
Beyrut ı 98 3) fetvaianna yer verdiği kişi

ler İmam Malik'in talebelerinden kendi 
akranlarına kadar uzanır. Nevazil görüş
lerinin yanı sıra çeşitli Maliki fıkıh metin
lerini de bütün olarak ihtiva etmesiyle 
tanınan ve tipik bir nevazil eseri olmak
tan ziyade bir ansiklopediyi andıran el
Mi'ydr üzerine Ahmed Baba et-11nbük
ti'nin Tertibü cami' adlı önemli bir çalış
ması bulunmaktadır. Ahmed Baba'dan 
yaklaşık yarım asır sonra Abdurrahman 
b. Abdülkadir el-Fasi'nin kaleme aldığı 
Na~mü'l-'ameli'l-Fdsi (Muhammed b. 
Abdüssamed KennOn'un şerhiyle birlikte. 
Mağrib ı 930) arnel-i Fasi literatüründe 
önemli bir dönüm noktasını oluşturur. 
Zekkak'ın Lamiye'sinde yer alan yirmi 
kadar arnel-i Fasi hükmüne 300 küsür 
madde daha ekleyen bu metin üzerine 
Sicilmasi'nin ve Mehdi el-Vezzanl'nin yaz
dığı şerhler burada zikredilmelidir. Bu iki 
şarihin diğer eserleri de geç dönem Ma
liki nevazil literatürünün en önemli çalış
malarını teşkil eder. Sicilmasi'nin Na~
mü 'l-'ameli'l-mut]a~· ı (Nikah babı ingi
lizce tercümesiylebirlikte yayımlanmış
tır; Henry Toledano, Judicial Practice and 
Family Law in Morocco: The C hapter on 
Marriage {rom Sijilması 's al-Ama/ al-Mut
laq, Colorado I 981) mutlak amel olarak 
kabul edilen görüşleri toplayan başlıca 
kaynaktır. Mehdi el-Vezzani'nin en-Ne
vdzilü'l-cedidetü'l-kübrd li-ehli Fas ve 
gayrihim mine'l-bedvi ve'l-~urd adlı 
eseri (I-Xl. Fas ı 318; nşr. Ömer b. Abbad , 
ı-xıı, Ra bat ı 996-2000) Venşerisi'n in el
Mi'ydr' ı gibi büyük bir tedvin çalışması-

nın ürünü olup geç dönem Mağrib arnel
lerini bir araya getirmektedir. 

z. Şürı1t . lll. (IX.) yüzyılın başında En
dülüs'te ortaya çıktığ ı sanılan Maliki şü 

rut literatüründe daha ziyade "vesaik" ve 
"mehadir" kelimeleri kullanılmıştır. İbnü'l
Hindi'nin (ö 399/ 1009) el- Veşd'i~ ve'ş

şün1t adlı eseri. muhtasar fıkıh bilgileri 
ve ona eklenen şürut metinlerinin ardın
dan tarih, edebiyat ve fevaid bilgilerinin 
kayıtlı olduğu büyük bir divan olarak Mağ
ribli ve Endülüslüler'in başlıca şürQt kay
nakları arasında sayılmaktadır. Ebü'l-Ha
san el-Mutayyiti'nin (ö . 570/1 ı 74-75) en
Nihaye ve't-tamdm ii ma'rifeti 'l-ve
şa'i~i ve'l-a]Jkam adlı eseri , şürQt me
tinlerinin yanı sı ra birçok Maliki fakihinin 
görüşlerine ve Endülüs mahkemelerin
de ortaya çıkan kazai ictihadlara yer ver
mektedir. İki asır sonra Ebu Abdullah Mu
hammed b. Ahmed el-Fiştali tarafından 
telif edilen şürut eseri, geç dönem Maliki 
tarihindeki en yaygın şürut metinlerin
den biri olup üzerine Venşerisi ve Azzum 
gibi Maliki fakihlerinin şerhleri bulun
maktadır. 

3. Kava id ve Furı1k. Maliki literatürün
de Karafi'nin el-Furıl~'u (1-!V, Tunus 
1302; 1-IV. Kahire 1347/1928; Beyrut 1998; 
nşr. Muhammed Sirac-Ali Cum'a Muham
med, Kah i re 200 ı) kavaid, eşbah ve nezair 
ile fu ruk sahasındaki birçok ilki bünye
sinde barındırmaktadır. Bu eser üzerine 
İbnü'ş-Şat'ın şerhi ve Ya'kurl'nin muhta
sarı özellikle dikkat çekrnektedir. Karafi'
nin ardından gelen nesil bu sahada el
Furıl~'tan sonra en tanınmış eserleri ka
leme alır. Karafi'nin talebesi İbn Raşid ve 
çağdaşları Ebü'l-Kasım İbn Cüzey el-Kelbi 
ile Muhammed b. Muhammed el-Mak
karl, Maliki mezhep birikimini küll1 kaide 
ve zabıtlarla yeniden ifade etmiştir. X. 
(XVI.) yüzyılın ilkyarısında bu sahada yeni 
bir gelişme dalgası görülmektedir. Birbi
r inin çağdaşı olan Zekkak, İ bn Gazi, Ven
şerlsl ve oğlu Abdülvahid. küll1 kaideleri 
ve mezhebin esaslarını teşkil eden fıkhl 
zabıtları kuşatmayı hedefleyen eser
ler kaleme almıştır (ayrıca bk. FURÜK; 
KAİDE ) 

4. Hilaf. Erken dönem Maliki literatü
ründe hilaf eserleri daha çok Irak Maliki 
çevresine mensup yahut bu çevrenin ta
le besi olmuş kişiler tarafından kaleme 
alınmıştır. Teşekkül devrinin sonlarına 
doğru Bekir b. Muhammed el-Kuşeyrl 
(ö. 344/955) ve İbnü'I -Cellab Mesa'ilü'l
JJ.ildi başlığını taşıyan eserler telif etmiş
ler. Ebu Said el-Kazvlni'nin (ö 390/1 000) 
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Kitdbü'l-Mu'temed fi'l-J].ildf'ı ve çağ

ctaşı İbnü'I-Kassar'ın 'Uyılnü'l-edille ii 
mesd'ili'l-J].ildi beyne fu~ahd'i'l-em
şdr'ı Maliki hilaf literatürünün erken dö
nem önemli metinleri arasındadır. Kadi 
Abdülvehhfıb'ın hilfıfa dair el-Ma'Cıne li
dersi me?,hebi 'alimi ehli'l-Medine (e l
Ma' üne 'ala me?hebi 'alimi ehli'l-Medfne; 
nşr. Ham iş Abdülhak, 1-11, Mekke I 995) ve 
el-İşrdf 'ald (nüketi) mesd'ili'l-J].ildf ( nşr. 
ei-Ceyb b. Tahir. 1-11. Beyrut 1999) adlı 
eserleri daha sonraki Maliki literatürünü 
derinden etkilemiştir. Bir asır sonra Ebu 
Bekir İbnü'I-Arabl el-İnşat ii mesa 'ili'l
JJ.ildt ve et-TelJ].iş ii mesd'ili uşuli'l-]]i

ldf adlı eserlerini kaleme alır (ayrıca bk. 
HilAF) . 

S. Tabakat. IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllarda 
Huşenl ve İbn Ebu Düleym gibi müellif
ler Maliki ta bakatı hakkında eser kaleme 
almakla beraber bu eserlerden yararla
nan Kadi İyaz'ın Tertibü'l-meddrik ve 
ta~ribü '1-mesdlik li -ma'rifeti a'ldmi 
mq;hebi Malik adlı eseri Maliki tarihi 
boyunca süren bir tabakat geleneğini 
başlatmıştır. Kadi İyaz'ın ardından gelen 
başlıca Maliki tabakat müellifleri eserle
rini Tertibü'l-meddrik'i esas metin ka
bul ederek kaleme almışlardır. İbn Fer
hQn'un ed-Dibdcü'l-mü?,heb ii ma'ri
feti a'ydn 'ulemd'i'l-me?,heb'i VI. (XII.) 
yüzyıla kadar Kadi İyaz'ın eserini özetle
miş ve sonraki iki asırda yaşayan Maliki 
fakihlerini de eklemiştir. XI. (XVII.) yüz
yılda Bedreddin el-Karafi'nin Tevşi]Ju'd
Dibdc'ı ve Ahmed Baba et-11nbükti'nin 
Neylü'l-ibtihdc bi-tatrizi'd-Dibdc ve 
Kifayetü'l-mu]J_tdc li-ma'rifeti men ley
se fi'd-Dibdc'ı, Muhammed b. Tayyib el
Kadiri'nin el-İklil ve't-tdc ii te?,yili Ki
fayeti'l-mu]J_tdc'ı, ed-Dibdc'ın muhte
vasının yanında müelliflerin Kadi İyaz'dan 
kendi dönemlerine kadar geçen zaman 
dilimi içinde yaşayan Malikiler'in biyogra
f ilerini ekledikleri eserlerdir. Muhammed 
MahlGf'un Şeceretü 'n-nuri'z-zekiyye 
ii taba~i'iti'l-Mdlikiyye'si modern dö
nemde telif edilen en tanınmış Maliki 
tabakatıdır. 

Maliki mezhebinin hakim olduğu böl
gelerin tarih ve biyografileri Maliki taba
katı olarak kaleme alınmamış olsa da bu 
mezhebin fukaha biyografileri için temel 
kaynaklar arasındadır. Söz konusu eserle
rin başlıcaları arasında Humeydi'nin Ce?,
vetü'l-mu~tebis ii tdri]]i 'ulema'i fi'l
Endelüs, Huşeni'nin Kw;ldtü Kurtuba, 
İbnü'l-Faradi'nin TdriJ].u 'ulema'i'l-En
delüs, Ebü'l-Arab'ın Taba~iitü 'ulema'i 
İtri~ıyye, Abdurrahman ed-Debbağ'ın 
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Me'alimü'l-imôn, Ebu Bekir Abdullah b. 
Muhammed el-Malik1'nin Riyôzü'n-nü
f(ls, İbnü'l-Kadi'nin Ce?;vetü '1-i]ftibôs, 
İbn Asker el-Mağribl'nin DevJ:ıatü'n-nô
şir, Makkarl'nin NefJ:ıu 'Hib, Muhammed 
b. Tayyib el-Kadirl'nin Neşrü'l-meşani, 
Abbas b. İbrahim'in el-İ'J{ım bi-men J:ıal
le Merraküş ve A(Jmat mine'l-a'lam ve 
Muhammed b. Ca'fer el-Kettani'nin Sel
vetü'l-enfas adlı eserleri sayılabilir. 

Maliki mezhebinin özellikle müteahhirln 
döneminde ortaya çıkan literatürü mez
hep birikimi hakkında kendine has bir 
terminoloji geliştirmiştir. Bu terminoloji 
içinde "rivayat" İmam Malik'ten nakledi
len görüşleri, "akval" Maliki mezhebine 
mensup fakihlere ait görüşleri ifade et
mektedir. Mezhep birikimine ait görüş
lerin nakledilmesinde ortaya çıkan fark
lılıklara ise "turuk" adı verilmektedir. Ma
lik! mezhebi içinde tahrlc ile elde edilen 
hükümler "evcuh" olarak adlandırılır. Ay
nı yahut benzer mezhep tasavvurunu ve 
birtakım fıkhl görüşleri paylaşan müte
kaddimln dönemi Maliki çevrelerinin ön
derleri hakkında da bir dizi terim üretil
miştir. Buna göre Eşheb ve İbn Nafi' "ka
rina n", Mutarrif b. Abdullah ve İbnü'l
MacişQn "ahavan". Kadı İbnü'l-Kassar ve 
Kadi Abdülvehhab yahut onun yerine Ka
di İsmail, "kadiyan. İbn Ebu Zeyd el-Kay
revani ile İbnü'l-Kabisl "şeyhan" olarak 
adlandırılmaktadır. İmam Malik'ten İbn 
Ebu Zeyd el-Kayrevanl'ye kadar süren za
man dilimi içindeki fakihlere mütekaddi
mln denilmektedir. İbn EbQ Zeyd el-Kay
revani dönemi ve sonrasındaki müteah
hirln devrinde çalışmaları birer dönüm 
noktası kabul edilen birçok fakihe özel 
bir s ıfat verilmektedir. Mesela İbn Ebu 
Zeyd el-Kayrevani "şeyh". Mazerl "imam", 
Ebu Bekir et-Turtaşı "üstad" ve İbn Rüşd 
el-Ced "hafızü'l-mezheb" sıfatları ile tem
sil edilmektedir. 

6. Modern Dönemde Maliki Mezhebi 
Hakkında Çalışmalar. Özellikle ll. Dünya 
Savaşı sonrasına kadar Maliki mezhebi 
hakkında Batı'da yapılan çalışmaların ço
ğunluğu Kuzey ve Batı Afrika'yı sömür
geleştiren Avrupa ülkelerinde gerçekleş
tirilmiş ve Fransa uzun süre söz konusu 
çalışmaların merkezi kabul edilmiştir. Te
lif çalışmalarının yanı sıra bazı Maliki hisbe 
eserlerini de tahkik eden E. Levi-Proven
çal. kaza tarihi çalışmaları ile tanınan 
Emile Tyan ve Maliki tarihi ve biyogra
fileri üzerinde eserler veren Roger İdrls, 
bu dönemde Fransızca'daki Malikilitera
türüne katkıda bulunan başlıca kişiler ara
sında sayılabilir. Aynı devirde İtalyan ar aş-
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tırmacıların da Maliki mezhebine ilgi duy
duğu görülmektedir. İtalyan şarkiyatçıla
rından David Santillana'nın Maliki huku
ku üzerine kaleme aldığı Istituzioni di 
diritto musulmano malichita can rigu
ardo anche al sistema sciatiita (Ro
ma, lstituto per l'Oriente, 1-11 [ 1925-
19381) bu mezhebe dair Avrupa'da yazıl
mış başlıca eserler arasındadır. Il. Dünya 
Savaşı'nın ardından bağımsızlığını kaza
nan bazı Afrika ülkelerinde resmi dilin 
Fransızca olarak kalması ve birçok Ma
lik! kökenli Afrikalı'nın gerek Fransız Aka
demisi ve gerek Fransa'da yaşayan Ma
lik! topluluğu için bu mezhep hakkında 
eserler yazması. Maliki mezhebine dair 
Batı'da en geniş literatürün Fransızca ol
masına yol açmıştır. Maliki fıkıh usulü 
ve tarihine dair önemli telif ve tahkik ça
lışmaları olan Abdülmecid et-Türki (Ab
del Maged Thrki). bu dönemde Fransa'daki 
Maliki çalışmalarına katkıda bulunmuş 
akademisyenlere örnek olarak verilebilir. 
İspanya tarihinin bir parçasını oluşturdu
ğu için modern İspanyol akademisinin is
lam medeniyeti hakkındaki çalışmalarının 
çoğunluğu Endülüs'le olduğu kadar Ma
lik! mezhebiyle de ilgili olmuştur. Alman
ca ve İngilizce konuşan Batılı ülkelerde 
XX. yüzyılın daha sonraki dönemlerinde 
gelişmeye başlayan çalışmalar arasında 

özellikle Miklos Muranyi'nin erken dönem 
Malik! literatürüne dair eserleri ve örnek 
olarak Materialien zur malikitischen 
rechts literature (Wiesbaden I 984) bu
rada zikredilmelidir. 

Modern İslam dünyasında Maliki mez
hebi çalışmaları bilhassa mezhebi n yayıl
dığı Kuzey ve Batı Afrika'da yapılmakta
dır. Özellikle Maliki mezhebini pozitif hu
kuk kaynağı olarak kabul etmiş Fas gibi 
Afrika ülkelerinde bu mezhep hakkındaki 
araştırmalar yoğunlaşmıştır. Maliki mez
hebi bu bölgedeki ülkelerin bağımsızlığını 
kazanmasının ardından ulus- devlet kim
liğinin bir parçası haline gelmiş, dolayısıy
la mezhep hakkındaki araştırmalar resmi 
destek görmüştür. Nitekim İmam Malik 
ve Kadi İyaz gibi Maliki simaları hakkın
daki sempozyumlar, mezhebin temel me
tinlerinden bir kısmının tahkiki Fas, Ce
zayir gibi devletlerin destekleriyle gerçek
leşmiştir. Maliki metinlerini tahkik ede
rekyayımlama çalışmaları arasında mer
kezi Beyrut'ta bulunan Darü'I-garbi'I-İs
laml'nin çabaları da burada belirtilmeli
dir. Öte yandan Maliki mezhebinin hakim 
olduğu Dübey Emirliği'nde kurulan Da
rü'l-buhQs Ii'd-dirasati'I-İslamiyye ve İh
yai't-türas bu mezheple ilgili araştırma-

ları destekleyen önemli merkezler ara
sındadır. 
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MALiKiYYE 
(bk. MALiKi MEZHEBi). 
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MALİKÜ'I-MÜLK 

(bk. MELiK). 

MAliNi 
(~ı..Jf) 

Ebu Sa' d Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed el-Malln! el-Herev! 

{ö. 412/1022) 

Hadis hafızı, sfıfi. 

_j 

_j 

Her at yakınlarındaki Mal'in köyüne nis

bet edildiği ne göre aslen oralı olduğu söy

lenebilir. TavQsü'l-fukara lakabıyla tanın

mış olup Cürcan, Nişabur, İsfahan , HQ

zistan, Basra. Bağdat. KQfe, Şam, Mısır. 

M ekke ve Medine gibi yerleri dolaşarak 

pek çok kimseden hadis dinledi. Cürcan'a 

ilk gidiş i nin 364'te (975) olduğu kaydedil

mekte {Sehm!, s . 124) ve bundan seya

hate oldukça erken dönemlerde başla

dığı anlaşılmaktadır. Sadece Kitabü'1-
Erba'in'indek.i şeyhlerinin sayısı daksanı 
bulan Malini İbn Adi, İbn Nüceyd, Katil. 

. Ebü'ş-Şeyh ve Rabai gibi hocalardan isti-

fade etti. Aynı zamanda kendilerinden 

hadis dinlediği Abdülgani el-Ezdi ve Tern

ınam er-Razi başta olmak üzere Ebu Nasr 

es-Siczi. es-Sünenü'1-kübra'sında 348 

rivayetine yer veren Ahmed b. Hüseyin el

Beyhaki. Tari]]. u Bagdad'ında doğrudan 
ve dalaylı olarak nakillerde bulunan Hatib 

el-Bağdadi ve kendisinden en son riva

yette bulunduğu belirtilen Hilal {Zehebi. 

A 'Lamü'n- nübela', XIX, 75) onun talebe

lerinden bazılarıdır. 

Rivayetlerinde şeyhlerini şöhret kazan

dıkları isimlerinden başka adlarla kayde

derek tedlis yaptığı ifade edilen Malini'

nin, çağdaşı Hakim'in e1-Müstedrek'in
de "ala şartıhima" ölçüsünde hadis bu

lunmadığın ı söylediği rivayet edilmiş, an

cak Zehebi onun böyle bir değerlendirme 

için yeterli ilmi birikime sahip olmadığını. 

bu iddianın aynı dönemde yaşamış alim

ler arasında zaman zaman görülen kıs

kançlıktan kaynaklandığını belirterek Ha

kim'i savunmuştur {a.g.e. , XVII, ı 75) . 

Malini'nin Horasan dönüşü son defa 

Cürcan'a uğradığını, telifiyle meşgul oldu 

ğu Taril].u Cürcan adlı çalışmasını be

ğendiğini ve bu kitaba kendi adını da yaz

masını istemesi üzerine kendisini eserine 

aldığını belirten Sehmi onun Cürcan'dan 

ayrıldıktan ( 407 ll o 16) sonra İsfahan, Bağ
dat ve Şam'a uğrayarak Mısır'a geçtiğini 

MALiNI 

ve 409'da (1 018) orada vefat ettiğini söy
ler. Ancak Hatib el-Bağdadi, Malini'nin bu 

tarihte Bağdat'ta bulunduğunu . Camiu'l
MansGr'un yanındaki ribatta kendisin
den hadis dinlediklerini ve b uradan Mek

ke'ye. ardından Mısır ' a gittiğini, Zehebi 
de Sehmi'nin yanıldığını belirttikten son
ra her iki m üellif onun 17 Şewal 41 Z'de 
(24 Ocak 1 022) öldüğünü kaydetmektedir 
(TarTI)u Bagdad, IV, 372; A'Lamü 'n-nübe

La', XVII , 302) 

Eserleri. 1. Kitabü '1-Erba'in fi şüyu
l].i'ş-şufiyye. Bazı mutasawıflar vasıta

sıyla zühd. dünyadan yüz çevirme. Allah 'a 

yönelme. ilim tahsilinin önemi, tevekkül 

gibi konularda rivayet edilen kırk hadisi 

ihtiva etmektedir. Müellif, rivayetlerini 

eserine almak üzere seçtiği mutasawıf

ların adlarını herhangi bir sıralama gö

zetmeksizin başlık olarak kullanmış, bu

nun altında senedde bu şahsın yer aldığı 

rivayeti kaydettikten sonra onun konuy

la ilgili haberlerini zikretmiştir. Zehebi'

nin münker rivayetlerin bulunduğunu 

söylediği eser (A'Lamü 'n-nübela', XVII , 

303) Amir Hasan Sabri tarafından neşre
dilmiştir {Beyrut 1417 1 1997) z. lfadiş. 
Bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 

kayıtlıdır (Mecmua . nr. 388/26) . 3. e1-
M ü'telif ve '1-mul].telif. İbn Hacer'in 

Tebşirü '1-müntebih'te Ruşati vasıtasıy
la nak ilde bulunduğunu söylediği {IV, 

1513) ve Müttaki el-Hindi'nin Kenzü'1-
'ummdl'ine aldığı hadislerden ikisini on

dan aktardığını ifade ettiği {XIII . 436; 

XV. 733) eserin günümüze ulaşıp ulaşma

dığı bilinmemektedir. Malini'nin bunla

rın dışında EJ:ıddişü'1-İmam Malik b. 
Enes, e1-Fütüvve, Müsnedü şüyul].i'ş
şUfiyye, e1-Esbab ve'1-ensô.b adlı eser

leri kaynaklarda zikredilmektedir. 
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