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Bir ifadesi yüzünden
tepkilere mâruz kalan þair veya edibin,

sözünde yaptýðý bir deðiþiklikle
tepkiyi ortadan kaldýrmasý anlamýnda

edebî sanat.
˜ ™

Sözlükte “akýllý ve zeki olmak” anlamýn-
daki ireb (erâbe) kökünden türeyen muvâ-
rebe “birine karþý akýllý ve kurnaz davran-
mak” demektir. Kelimenin aslý muârebe
iken hemzenin “vâv”a dönüþmesiyle mu-
vârebe þeklini almýþtýr. Muvârebenin “muh-
taç olmak” mânasýndaki ereb veya “bozul-
mak” anlamýndaki verb (vereb) kökünden
türediði de ileri sürülmüþtür (Lisânü’l-
£Arab, “erb”, “vrb” md.leri). Muvârebe bir
ifadesinden dolayý tepkiye, cezaya veya

tehlikeye mâruz kalan bir sözün sahibinin
hareke, nokta, harf, kelime veya i‘rab de-
ðiþikliði yapmasý, kelime eklemesi yahut
çýkarmasý ile gerçekleþir ve bu deðiþiklik-
le ifadedeki sakýncalý durum ortadan kal-
kar. Deðiþiklik sözün bünyesinde gerçek-
leþtirilirse “muttasýl muvârebe” adýný alýr.
Ýfadenin dýþýnda hoþa giden esprili söz,
nükte, güldüren bir fýkra veya güçlü bir
kanýt yoluyla gerçekleþen þekle de “mun-
fasýl muvârebe” denilir. Tesbit edilebildiði
kadarýyla konuyu muvârebe adýyla ilk ele
alan âlim Hatîb et-Tebrîzî’dir (el-Vâfî, s.
300-303). Muvârebe daha sonra edebiyat,
belâgat ve bedîiyyât eserlerine ilâve edilen
bazý örnekler dýþýnda aynen devam etmiþ-
tir.

Hâricî þairi Ýtbân el-Harûrî’nin, Þebîbiy-
ye fýrkasý lideri Þebîb b. Yezîd eþ-Þeybânî’-
yi halife (emîrü’l-mü’minîn) olarak niteleyen
þu cümlesi tahrîf (hareke veya i‘rab deði-
þikliði) muvârebesinin bilinen en güzel ör-
neklerinden biridir: “Sizde Mervân ve oð-
lu ile Amr, Hâþim ve Habîb varsa bizde de
Husayn, Butayn, Ka‘neb ve bir de emîrü’l-
mü’minîn Þebîb vardýr.” Bundan haberdar
olan Emevî Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik’in
þairi huzuruna çaðýrtarak �������א ����� ���� �”
“���� “(Bizden de emîrü’l-mü’minîn Þebîb
var) sözünü sen mi söyledin?” diye sorun-
ca, “Hayýr efendim, ben, �������א ������ ���� �”
“���� (Ey emîre’l-mü’minîn, bizden de Þe-
bîb var) demiþtim” cevabýný vermiþ ve hali-
fenin hýþmýndan kurtulmuþtur. Ýtbân “emî-
rü” kelimesinin harekesini fetha (emîre)
yapmak suretiyle onu muhatap konu-
muna çevirmiþ ve hilâfeti Hiþâm’a nis-
bet edilmiþ bir þekle getirmiþtir (a.g.e.,
s. 300-303; Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼-
bîr, s. 249-250). Yûsuf sûresinde anlatýldý-
ðý üzere (12/70-80) Hz. Yûsuf hýrsýzlýk yap-
týðý iddiasýyla öz kardeþi Bünyâmin’i alýkoy-
muþ, üvey kardeþleriyle birlikte geri dön-
mesine izin vermemiþti. Kardeþlerin en
büyüðü diðerlerine, babalarýnýn Bünyâ-
min’i koruyacaklarýna dair kendilerinden
aldýðý sözü hatýrlatarak bu durumda Ya‘-
kub’un huzuruna çýkamayacaðýný söylemiþ
ve onlardan geri dönüp babalarýna oðlu-
nun hýrsýzlýk yaptýðýný bildirmelerini iste-
miþti. Ýbn Abbas’tan nakledilen bir rivaye-
te dayanan bazý âlimler, hem gerçeðe uy-
gun bir ifade hem de Hz. Ya‘kub’u ikinci
bir üzüntüden kurtaracak bir muvârebe
olarak âyetteki “����� א��� ���” (Oðlun hýr-
sýzlýk yaptý) ifadesini “�� א���������� ���” (Oðlu-
na hýrsýzlýk isnat edildi) þeklinde okumayý
tercih etmiþlerdir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Bedî£u’l-
Æurßân, s. 94-95).

Þair Ebü’l-Mikdâd el-Hüzelî’nin bir yer-
gisinde Ca‘fer b. Süleyman el-Hâþimî için
kullandýðý “���א��א ,ifadesi tashîf (harf ”א��
nokta deðiþikliði) muvârebesinin güzel ör-
neklerindendir. Ca‘fer tarafýndan huzura
çaðrýlan þair þiirin kendisine ait olduðu-
nu, fakat yanlýþ okunduðunu, doðrusunun
א��א��� א�� (ölülerine aðýt söyleyen kadýnýn
oðlu) þeklinde olacaðýný söylemiþtir (Ab-
dülganî b. Ýsmâil en-Nablusî, s. 64). Be-
dîiyye nâzýmlarýnýn bu sanatla ilgili beyit-
lerinde de tashîf muvârebesi hâkimdir (Ýbn
Hicce, s. 112-113; Abdülganî b. Ýsmâil en-
Nablusî, s. 63-65).

Kaynaklarda hazif muvârebesi için da-
ha çok Ebû Nüvâs’ýn bir beyti örnek ola-
rak gösterilir. Hârûnürreþîd’in çok sevdi-
ði, çeþitli takýlarla süslü siyahî câriye Hâli-
sa’nýn yanýnda bulunduðu bir sýrada Ebû
Nüvâs huzura girmiþ, halifeyi güzel be-
yitlerle övmesine raðmen umduðu ilgiyi
göremeyince huzurdan çýkarken kapýnýn
üzerine þu beyti yazmýþtý; ��� ���� ��� ���”
“����� ��� ���� ��� ��� / ����� (Þiirim kapý-
nýzda zayi oldu, takýlar Hâlisa’nýn üzerinde
zayi olduðu gibi). Beyitten haberdar edi-
len halife Ebû Nüvâs’ý huzuruna çaðýrtmýþ,
þair kapýdan girerken “���” (zayi oldu) fi-
ilinin son harfinin alt uzantýsýný silerek (ha-
zif) kelimeyi “���” (parladý) haline getir-
mek suretiyle tehlikeyi savdýðý gibi ayrýca
1000 dirhemle ödüllendirilmiþtir (Abdül-
ganî b. Ýsmâil en-Nablusî, s. 64).

Kaynaklarda kelime deðiþikliði müvâ-
rebesine örnek olarak þair Nusayb b. Re-
bâh’ýn þu beyti zikredilir: ���� �� ���� ����”
“���� ��� ���� �א �� ��א���� / ��� ��� (Da‘d’ý
yaþadýðým sürece tutkuyla seveceðim, ölür-
sem vah vah, benden sonra onu kim se-
ver?). Zamanýn þairlerine yönelttiði eleþti-
rileriyle tanýnan Hz. Hüseyin’in kýzý Sükey-
ne’nin, “Bu ifadende sevgiline deðil sen-
den sonra onu sevecek kiþiye üzülmüþsün”
demesi üzerine þair ikinci mýsraý ”��א����
“���� ��� ���� ���� (Benden sonra onu se-
vecek kimseden dolayý vah benim kalbim)
þeklinde deðiþtirmiþtir (Hatîb et-Tebrîzî,
s. 302).

Ýfade deðiþikliði yoluyla gerçekleþtirilen
muvârebe örneklerinden biri þudur: Dý-
maþk kadýsý Amr b. Ebû Bekir el-Adevî’-
nin Me’mûn’a hitaben söylediði, “Jurnal-
cilerin benim hakkýmda sana taþýdýðý ha-
berler doðru ise Ýslâm’dan uzak olayým”
þeklindeki dizesini duyan Me’mûn, Ýslâm’-
dan uzak olmayý isteme dýþýnda yapacak
yemini bulunmayan bir kadýnýn görevinde
kalmasýnýn uygun olmayacaðýný söyleye-
rek onu vazifesinden azletmiþ, bunun üze-
rine kadý “����א �� ����” (Ýslâm’dan uzak
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olayým) ifadesini “��� ���� ����” (Senden
umduðum bütün beklentilerimden mah-
rum olayým) þekline çevirerek görevine
dönmüþtür (a.g.e., s. 301-302).

Munfasýl muvârebeye misal olarak Eme-
vî sarayýnýn hýristiyan þairi Ahtal’ýn Abdül-
melik b. Mervân’a verdiði cevap zikredile-
bilir. Ahtal bir þiirinde (Dîvân, s. 161-162)
kabilesi Taðlib ile Cahhâf b. Hakîm es-Sel-
mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).
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Ýmam Mâlik’in
(ö. 179/795)

sahih rivayetleri derlediði eseri.
˜ ™

Müellif, Medineli bazý âlimlerin hadis ki-
tabýndan çok fýkýh kitabýna benzeyen “el-
Muvatta,” adlý çalýþmalarýný gördükten son-
ra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte
Medine halkýnýn uygulamasýný (amel-i ehl-i
Medîne) yansýtan sahâbe görüþlerini ve
tâbiînin fetvalarýný da toplamak üzere bu
eseri kaleme almýþ ve ona el-Muva¹¹aß
(gözden geçirilip ayýklanan, kolayca anla-
þýlan, üzerinde fikir birliði edilen kitap) adý-
ný vermiþtir. Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve
daha sonra Mehdî -Billâh ile Hârûnürre-
þîd’in- eserin nüshalarýný çoðaltýp ülkenin
her yanýna göndermek ve hukukî uygula-
malarda esas alýnmasýný saðlamak istedi-
ðini söylemesi üzerine Ýmam Mâlik’in bu-
nu doðru bulmadýðý, Ýslâm toplumlarýna
daðýlmýþ olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’-
den öðrendikleri farklý uygulamalarý riva-

yet ettiklerini ve oralarda bunlarýn esas
alýndýðýný belirterek halifeyi bu düþünce-
sinden vazgeçirdiði bilinmektedir. Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine baþlanýp
159’da (776) tamamlanan, kitab ve bab
tertibinde tasnif edilen ilk eser olduðu be-
lirtilen el-Muva¹¹aßýn önceleri 10.000 (ve-
ya 4000) hadis ihtiva ettiði, Ýmam Mâlik’in
eserini her yýl yeniden ele alýp ihtisar ede-
rek bugünkü hale getirdiði (Kadî Ýyâz, I,
193) ve bu çalýþmalarýn kýrk yýl sürdüðü
zikredilmiþtir. el-Muva¹¹aßda yer alan ri-
vayetler arasýnda tertip ve rivayet sayýsý
bakýmýndan görülen farklar, o dönemde bu
nevi metinlerin harfiyen istinsah edilmiþ
þekillerine az kýymet verilmesi ve bunlarý
nakil iþini üzerine alanlarýn büyük bir ser-
bestlikle hareket etmesi (ÝA, VII, 254) yü-
zünden deðil bizzat musannifinin esere
sürekli müdahalesi sebebiyle meydana gel-
miþtir.

Güvenilir râvilerden sahih hadisler alýn-
dýðý için el-Muva¹¹aßý sahih kitaplar ara-
sýnda sayanlar bulunduðu gibi onda mür-
sel, münkatý‘ ve belâð türünden rivayetle-
rin yer aldýðýný belirtenler de vardýr. Ýmam
Mâlik ile onun görüþlerini benimseyenlere
göre el-Muva¹¹aßdaki bütün hadisler sa-
hihtir. Ma‘mer b. Râþid, Ýbn Ebû Zi’b, Süf-
yân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne gibi hadis
âlimleri, eserdeki mürsel ve münkatý‘ ri-
vayetlerin baþka tariklerle muttasýl olarak
geldiðini ortaya koymak üzere yine el-Mu-
va¹¹aß adýyla eserler tasnif etmiþlerdir. Mâ-
likî mezhebine mensup âlimler el-Muva¹-
¹aßa ilk sýrada yer vermekle beraber onun
Øa¼î¼ayn’den sonra geldiðini kabul et-
miþlerdir. Hadis kitaplarýný beþ kýsma ayý-
ran Ýbn Hazm’ýn el-Muva¹¹aßa beþinci sý-
rada yer vermesini isabetli bulmayan Ze-
hebî, Øa¼î¼ayn’den hemen sonra gelen
eserin Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin es-Sünen’-
leriyle birlikte zikredilmesi gerektiðini söy-
lemiþtir (A£lâmü’n-nübelâß, XVIII, 203). Ýbn
Abdülber en-Nemerî de el-Muva¹¹aßdaki
mürsel, münkatý‘ ve mu‘dal hadislerin mut-
tasýl senedleri bulunduðunu et-Temhîd’-
de göstermiþ, orada “belaganî” ve “‘ani’s-
sika” diye rivayet edilen altmýþ bir hadis-
ten sadece dördünün senedlerini bulama-
mýþ, Ýbnü’s-Salâh ise onlarýn da muttasýl
olduðunu Risâle fî va½li’l-belâ³åti’l-er-
ba£a fi’l-Muva¹¹aßda ortaya koymuþtur.
Henüz Øa¼î¼ayn’in tasnif edilmediði bir
dönemde Ýmam Þâfiî’nin, yeryüzünde Al-
lah’ýn kitabýndan sonra en sahih kitabýn
el-Muva¹¹aß olduðunu söylemesi de bu
görüþü desteklemektedir. Kütüb-i Sitte
gibi hadis kitaplarýnýn tasnifinde de bu
eserin metodundan faydalanýlmýþ, diðer

taraftan Kütüb-i Sitte’nin altýncý kitabý
sayýlan Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine
Kuzey Afrikalý âlimler el-Muva¹¹aßý kabul
etmiþtir.

Altmýþ bir kitaptan meydana gelen el-
Muva¹¹aßda Ebû Bekir el-Ebherî’ye göre
600’ü müsned, 222’si mürsel, 613’ü mev-
kuf ve 285’i maktû olmak üzere toplam
1720 rivayet bulunmaktadýr (Muhammed
b. Abdülbâký ez-Zürkanî, I, 7). Daha çok ah-
kâm hadislerini toplayan el-Muva¹¹aßý,
Ýmam Mâlik’in fetva ve ictihadlarýna yer
verdiði, ayrýca diðer hadis kitaplarýna ben-
zemediði gerekçesiyle Ignaz Goldziher ve
Carl Brockelmann’ýn ileri sürdüðü gibi bir
fýkýh kitabý saymak doðru deðildir. Ahmed
b. Hanbel ve Ýshak b. Râhûye el-Muva¹-
¹aßýn en sahih senedlerinin Zührî – Sâlim –
Ýbn Ömer tarikiyle rivayet edilenler olduðu-
nu söylemiþ, Buhârî ise Mâlik – Nâfi‘ – Ýbn
Ömer tarikiyle gelen rivayetlerin hepsinden
güvenilir kabul edildiðini belirterek bu is-
nada “silsiletü’z-zeheb” adýný vermiþtir. Ýs-
lâm dünyasýnda büyük itibar gören eser
Mâlikî mezhebinin çoðunlukla benimsen-
diði Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te daha
çok yayýlmýþ, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin
belirttiðine göre bu ülkelerdeki medrese-
lerde ilk ezberletilen kitap olmuþtur (DÝA,
XXII, 485).

Rivayetleri. el-Muva¹¹aßý Ýmam Mâlik’-
ten Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî ve
Ýmam Þâfiî gibi fakihlerin, Yahyâ b. Saîd
el-Kattân ve Abdurrahman b. Mehdî gibi
muhaddislerin, Hârûnürreþîd ile iki oðlu
Emîn ve Me’mûn gibi halife ve emîrlerin
de aralarýnda bulunduðu 1000’den fazla
kiþi rivayet etmiþ, bilindiði kadarýyla bun-
lardan sekizi günümüze kadar gelmiþtir.
1. Ýbn Ziyâd el-Absî rivayeti. Ýmam Mâlik’in
görüþlerine daha çok yer veren bu rivayet
muhtemelen el-Muva¹¹aßýn ilk rivayeti
olup günümüze ulaþan bir parçasýný Mu-
hammed eþ-Þâzelî en-Neyfer Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mâlik: Æý¹£a minhü bi-rivâ-
yeti Ýbn Ziyâd adýyla yayýmlamýþtýr (Tu-
nus 1398/1978; Beyrut 1401/1980, 1402/
1981, 1403/1982, 1404/1984). 2. Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî rivayeti. Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mu¼ammed diye anýlan bu
rivayet Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî nüshasýn-
dan sonra en çok itibar gören rivayet ol-
muþtur (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291-
1292; Kazan 1909; nþr. Abdüvehhâb Ab-
düllatîf, Kahire 1382/1962, 1399/1979; ay-
ný nâþir, ts., el-Mektebetü’l-ilmiyye; Lek-
nev 1297 [Abdülhay el-Leknevî’nin et-Ta£-
lîšu’l-mümecced £alâ Muva¹¹aßi Mu¼am-
med’i ve hâmiþinde Ali el-Karî’nin Þer¼u’l-
Muva¹¹aßý ile birlikte]; nþr. Takýyyüddin en-

416

MUVÂREBE

olayým) ifadesini “��� ���� ����” (Senden
umduðum bütün beklentilerimden mah-
rum olayým) þekline çevirerek görevine
dönmüþtür (a.g.e., s. 301-302).

Munfasýl muvârebeye misal olarak Eme-
vî sarayýnýn hýristiyan þairi Ahtal’ýn Abdül-
melik b. Mervân’a verdiði cevap zikredile-
bilir. Ahtal bir þiirinde (Dîvân, s. 161-162)
kabilesi Taðlib ile Cahhâf b. Hakîm es-Sel-
mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “erb”, “vrb” md.leri; Ahtal, Dî-
vân (nþr. Râcî el-Esmer), Beyrut 1413/1992, s.
161-162; Hatîb et-Tebrîzî, el-Vâfî fi’l-£arû² ve’l-
šavâfî (nþr. Ömer Yahyâ – Fahreddin Kabâve), Dý-
maþk 1399/1979, s. 300-303; Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼-
rîrü’t-Ta¼bîr (nþr. Hifnî M. Þeref), Kahire 1383,
s. 249-252; a.mlf., Bedî£u’l-Æurßân (nþr. Hifnî
M. Þeref), Kahire 1392/1972 s. 94-95; Ýbn Hicce,
ƒizânetü’l-edeb, Kahire 1304, s. 112-113; Ab-
dülganî b. Ýsmâil en-Nablusî, Nefe¼âtü’l-ezhâr,
Beyrut 1404/1984, s. 63-65.
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Ýmam Mâlik’in
(ö. 179/795)

sahih rivayetleri derlediði eseri.
˜ ™

Müellif, Medineli bazý âlimlerin hadis ki-
tabýndan çok fýkýh kitabýna benzeyen “el-
Muvatta,” adlý çalýþmalarýný gördükten son-
ra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte
Medine halkýnýn uygulamasýný (amel-i ehl-i
Medîne) yansýtan sahâbe görüþlerini ve
tâbiînin fetvalarýný da toplamak üzere bu
eseri kaleme almýþ ve ona el-Muva¹¹aß
(gözden geçirilip ayýklanan, kolayca anla-
þýlan, üzerinde fikir birliði edilen kitap) adý-
ný vermiþtir. Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve
daha sonra Mehdî -Billâh ile Hârûnürre-
þîd’in- eserin nüshalarýný çoðaltýp ülkenin
her yanýna göndermek ve hukukî uygula-
malarda esas alýnmasýný saðlamak istedi-
ðini söylemesi üzerine Ýmam Mâlik’in bu-
nu doðru bulmadýðý, Ýslâm toplumlarýna
daðýlmýþ olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’-
den öðrendikleri farklý uygulamalarý riva-

yet ettiklerini ve oralarda bunlarýn esas
alýndýðýný belirterek halifeyi bu düþünce-
sinden vazgeçirdiði bilinmektedir. Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine baþlanýp
159’da (776) tamamlanan, kitab ve bab
tertibinde tasnif edilen ilk eser olduðu be-
lirtilen el-Muva¹¹aßýn önceleri 10.000 (ve-
ya 4000) hadis ihtiva ettiði, Ýmam Mâlik’in
eserini her yýl yeniden ele alýp ihtisar ede-
rek bugünkü hale getirdiði (Kadî Ýyâz, I,
193) ve bu çalýþmalarýn kýrk yýl sürdüðü
zikredilmiþtir. el-Muva¹¹aßda yer alan ri-
vayetler arasýnda tertip ve rivayet sayýsý
bakýmýndan görülen farklar, o dönemde bu
nevi metinlerin harfiyen istinsah edilmiþ
þekillerine az kýymet verilmesi ve bunlarý
nakil iþini üzerine alanlarýn büyük bir ser-
bestlikle hareket etmesi (ÝA, VII, 254) yü-
zünden deðil bizzat musannifinin esere
sürekli müdahalesi sebebiyle meydana gel-
miþtir.

Güvenilir râvilerden sahih hadisler alýn-
dýðý için el-Muva¹¹aßý sahih kitaplar ara-
sýnda sayanlar bulunduðu gibi onda mür-
sel, münkatý‘ ve belâð türünden rivayetle-
rin yer aldýðýný belirtenler de vardýr. Ýmam
Mâlik ile onun görüþlerini benimseyenlere
göre el-Muva¹¹aßdaki bütün hadisler sa-
hihtir. Ma‘mer b. Râþid, Ýbn Ebû Zi’b, Süf-
yân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne gibi hadis
âlimleri, eserdeki mürsel ve münkatý‘ ri-
vayetlerin baþka tariklerle muttasýl olarak
geldiðini ortaya koymak üzere yine el-Mu-
va¹¹aß adýyla eserler tasnif etmiþlerdir. Mâ-
likî mezhebine mensup âlimler el-Muva¹-
¹aßa ilk sýrada yer vermekle beraber onun
Øa¼î¼ayn’den sonra geldiðini kabul et-
miþlerdir. Hadis kitaplarýný beþ kýsma ayý-
ran Ýbn Hazm’ýn el-Muva¹¹aßa beþinci sý-
rada yer vermesini isabetli bulmayan Ze-
hebî, Øa¼î¼ayn’den hemen sonra gelen
eserin Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin es-Sünen’-
leriyle birlikte zikredilmesi gerektiðini söy-
lemiþtir (A£lâmü’n-nübelâß, XVIII, 203). Ýbn
Abdülber en-Nemerî de el-Muva¹¹aßdaki
mürsel, münkatý‘ ve mu‘dal hadislerin mut-
tasýl senedleri bulunduðunu et-Temhîd’-
de göstermiþ, orada “belaganî” ve “‘ani’s-
sika” diye rivayet edilen altmýþ bir hadis-
ten sadece dördünün senedlerini bulama-
mýþ, Ýbnü’s-Salâh ise onlarýn da muttasýl
olduðunu Risâle fî va½li’l-belâ³åti’l-er-
ba£a fi’l-Muva¹¹aßda ortaya koymuþtur.
Henüz Øa¼î¼ayn’in tasnif edilmediði bir
dönemde Ýmam Þâfiî’nin, yeryüzünde Al-
lah’ýn kitabýndan sonra en sahih kitabýn
el-Muva¹¹aß olduðunu söylemesi de bu
görüþü desteklemektedir. Kütüb-i Sitte
gibi hadis kitaplarýnýn tasnifinde de bu
eserin metodundan faydalanýlmýþ, diðer

taraftan Kütüb-i Sitte’nin altýncý kitabý
sayýlan Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine
Kuzey Afrikalý âlimler el-Muva¹¹aßý kabul
etmiþtir.

Altmýþ bir kitaptan meydana gelen el-
Muva¹¹aßda Ebû Bekir el-Ebherî’ye göre
600’ü müsned, 222’si mürsel, 613’ü mev-
kuf ve 285’i maktû olmak üzere toplam
1720 rivayet bulunmaktadýr (Muhammed
b. Abdülbâký ez-Zürkanî, I, 7). Daha çok ah-
kâm hadislerini toplayan el-Muva¹¹aßý,
Ýmam Mâlik’in fetva ve ictihadlarýna yer
verdiði, ayrýca diðer hadis kitaplarýna ben-
zemediði gerekçesiyle Ignaz Goldziher ve
Carl Brockelmann’ýn ileri sürdüðü gibi bir
fýkýh kitabý saymak doðru deðildir. Ahmed
b. Hanbel ve Ýshak b. Râhûye el-Muva¹-
¹aßýn en sahih senedlerinin Zührî – Sâlim –
Ýbn Ömer tarikiyle rivayet edilenler olduðu-
nu söylemiþ, Buhârî ise Mâlik – Nâfi‘ – Ýbn
Ömer tarikiyle gelen rivayetlerin hepsinden
güvenilir kabul edildiðini belirterek bu is-
nada “silsiletü’z-zeheb” adýný vermiþtir. Ýs-
lâm dünyasýnda büyük itibar gören eser
Mâlikî mezhebinin çoðunlukla benimsen-
diði Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te daha
çok yayýlmýþ, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin
belirttiðine göre bu ülkelerdeki medrese-
lerde ilk ezberletilen kitap olmuþtur (DÝA,
XXII, 485).

Rivayetleri. el-Muva¹¹aßý Ýmam Mâlik’-
ten Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî ve
Ýmam Þâfiî gibi fakihlerin, Yahyâ b. Saîd
el-Kattân ve Abdurrahman b. Mehdî gibi
muhaddislerin, Hârûnürreþîd ile iki oðlu
Emîn ve Me’mûn gibi halife ve emîrlerin
de aralarýnda bulunduðu 1000’den fazla
kiþi rivayet etmiþ, bilindiði kadarýyla bun-
lardan sekizi günümüze kadar gelmiþtir.
1. Ýbn Ziyâd el-Absî rivayeti. Ýmam Mâlik’in
görüþlerine daha çok yer veren bu rivayet
muhtemelen el-Muva¹¹aßýn ilk rivayeti
olup günümüze ulaþan bir parçasýný Mu-
hammed eþ-Þâzelî en-Neyfer Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mâlik: Æý¹£a minhü bi-rivâ-
yeti Ýbn Ziyâd adýyla yayýmlamýþtýr (Tu-
nus 1398/1978; Beyrut 1401/1980, 1402/
1981, 1403/1982, 1404/1984). 2. Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî rivayeti. Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mu¼ammed diye anýlan bu
rivayet Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî nüshasýn-
dan sonra en çok itibar gören rivayet ol-
muþtur (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291-
1292; Kazan 1909; nþr. Abdüvehhâb Ab-
düllatîf, Kahire 1382/1962, 1399/1979; ay-
ný nâþir, ts., el-Mektebetü’l-ilmiyye; Lek-
nev 1297 [Abdülhay el-Leknevî’nin et-Ta£-
lîšu’l-mümecced £alâ Muva¹¹aßi Mu¼am-
med’i ve hâmiþinde Ali el-Karî’nin Þer¼u’l-
Muva¹¹aßý ile birlikte]; nþr. Takýyyüddin en-
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olayým) ifadesini “��� ���� ����” (Senden
umduðum bütün beklentilerimden mah-
rum olayým) þekline çevirerek görevine
dönmüþtür (a.g.e., s. 301-302).

Munfasýl muvârebeye misal olarak Eme-
vî sarayýnýn hýristiyan þairi Ahtal’ýn Abdül-
melik b. Mervân’a verdiði cevap zikredile-
bilir. Ahtal bir þiirinde (Dîvân, s. 161-162)
kabilesi Taðlib ile Cahhâf b. Hakîm es-Sel-
mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).
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Medîne) yansýtan sahâbe görüþlerini ve
tâbiînin fetvalarýný da toplamak üzere bu
eseri kaleme almýþ ve ona el-Muva¹¹aß
(gözden geçirilip ayýklanan, kolayca anla-
þýlan, üzerinde fikir birliði edilen kitap) adý-
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daha sonra Mehdî -Billâh ile Hârûnürre-
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malarda esas alýnmasýný saðlamak istedi-
ðini söylemesi üzerine Ýmam Mâlik’in bu-
nu doðru bulmadýðý, Ýslâm toplumlarýna
daðýlmýþ olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’-
den öðrendikleri farklý uygulamalarý riva-

yet ettiklerini ve oralarda bunlarýn esas
alýndýðýný belirterek halifeyi bu düþünce-
sinden vazgeçirdiði bilinmektedir. Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine baþlanýp
159’da (776) tamamlanan, kitab ve bab
tertibinde tasnif edilen ilk eser olduðu be-
lirtilen el-Muva¹¹aßýn önceleri 10.000 (ve-
ya 4000) hadis ihtiva ettiði, Ýmam Mâlik’in
eserini her yýl yeniden ele alýp ihtisar ede-
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melik b. Mervân’a verdiði cevap zikredile-
bilir. Ahtal bir þiirinde (Dîvân, s. 161-162)
kabilesi Taðlib ile Cahhâf b. Hakîm es-Sel-
mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).
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šavâfî (nþr. Ömer Yahyâ – Fahreddin Kabâve), Dý-
maþk 1399/1979, s. 300-303; Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼-
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Ýmam Mâlik’in
(ö. 179/795)

sahih rivayetleri derlediði eseri.
˜ ™

Müellif, Medineli bazý âlimlerin hadis ki-
tabýndan çok fýkýh kitabýna benzeyen “el-
Muvatta,” adlý çalýþmalarýný gördükten son-
ra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte
Medine halkýnýn uygulamasýný (amel-i ehl-i
Medîne) yansýtan sahâbe görüþlerini ve
tâbiînin fetvalarýný da toplamak üzere bu
eseri kaleme almýþ ve ona el-Muva¹¹aß
(gözden geçirilip ayýklanan, kolayca anla-
þýlan, üzerinde fikir birliði edilen kitap) adý-
ný vermiþtir. Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve
daha sonra Mehdî -Billâh ile Hârûnürre-
þîd’in- eserin nüshalarýný çoðaltýp ülkenin
her yanýna göndermek ve hukukî uygula-
malarda esas alýnmasýný saðlamak istedi-
ðini söylemesi üzerine Ýmam Mâlik’in bu-
nu doðru bulmadýðý, Ýslâm toplumlarýna
daðýlmýþ olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’-
den öðrendikleri farklý uygulamalarý riva-

yet ettiklerini ve oralarda bunlarýn esas
alýndýðýný belirterek halifeyi bu düþünce-
sinden vazgeçirdiði bilinmektedir. Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine baþlanýp
159’da (776) tamamlanan, kitab ve bab
tertibinde tasnif edilen ilk eser olduðu be-
lirtilen el-Muva¹¹aßýn önceleri 10.000 (ve-
ya 4000) hadis ihtiva ettiði, Ýmam Mâlik’in
eserini her yýl yeniden ele alýp ihtisar ede-
rek bugünkü hale getirdiði (Kadî Ýyâz, I,
193) ve bu çalýþmalarýn kýrk yýl sürdüðü
zikredilmiþtir. el-Muva¹¹aßda yer alan ri-
vayetler arasýnda tertip ve rivayet sayýsý
bakýmýndan görülen farklar, o dönemde bu
nevi metinlerin harfiyen istinsah edilmiþ
þekillerine az kýymet verilmesi ve bunlarý
nakil iþini üzerine alanlarýn büyük bir ser-
bestlikle hareket etmesi (ÝA, VII, 254) yü-
zünden deðil bizzat musannifinin esere
sürekli müdahalesi sebebiyle meydana gel-
miþtir.

Güvenilir râvilerden sahih hadisler alýn-
dýðý için el-Muva¹¹aßý sahih kitaplar ara-
sýnda sayanlar bulunduðu gibi onda mür-
sel, münkatý‘ ve belâð türünden rivayetle-
rin yer aldýðýný belirtenler de vardýr. Ýmam
Mâlik ile onun görüþlerini benimseyenlere
göre el-Muva¹¹aßdaki bütün hadisler sa-
hihtir. Ma‘mer b. Râþid, Ýbn Ebû Zi’b, Süf-
yân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne gibi hadis
âlimleri, eserdeki mürsel ve münkatý‘ ri-
vayetlerin baþka tariklerle muttasýl olarak
geldiðini ortaya koymak üzere yine el-Mu-
va¹¹aß adýyla eserler tasnif etmiþlerdir. Mâ-
likî mezhebine mensup âlimler el-Muva¹-
¹aßa ilk sýrada yer vermekle beraber onun
Øa¼î¼ayn’den sonra geldiðini kabul et-
miþlerdir. Hadis kitaplarýný beþ kýsma ayý-
ran Ýbn Hazm’ýn el-Muva¹¹aßa beþinci sý-
rada yer vermesini isabetli bulmayan Ze-
hebî, Øa¼î¼ayn’den hemen sonra gelen
eserin Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin es-Sünen’-
leriyle birlikte zikredilmesi gerektiðini söy-
lemiþtir (A£lâmü’n-nübelâß, XVIII, 203). Ýbn
Abdülber en-Nemerî de el-Muva¹¹aßdaki
mürsel, münkatý‘ ve mu‘dal hadislerin mut-
tasýl senedleri bulunduðunu et-Temhîd’-
de göstermiþ, orada “belaganî” ve “‘ani’s-
sika” diye rivayet edilen altmýþ bir hadis-
ten sadece dördünün senedlerini bulama-
mýþ, Ýbnü’s-Salâh ise onlarýn da muttasýl
olduðunu Risâle fî va½li’l-belâ³åti’l-er-
ba£a fi’l-Muva¹¹aßda ortaya koymuþtur.
Henüz Øa¼î¼ayn’in tasnif edilmediði bir
dönemde Ýmam Þâfiî’nin, yeryüzünde Al-
lah’ýn kitabýndan sonra en sahih kitabýn
el-Muva¹¹aß olduðunu söylemesi de bu
görüþü desteklemektedir. Kütüb-i Sitte
gibi hadis kitaplarýnýn tasnifinde de bu
eserin metodundan faydalanýlmýþ, diðer

taraftan Kütüb-i Sitte’nin altýncý kitabý
sayýlan Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine
Kuzey Afrikalý âlimler el-Muva¹¹aßý kabul
etmiþtir.

Altmýþ bir kitaptan meydana gelen el-
Muva¹¹aßda Ebû Bekir el-Ebherî’ye göre
600’ü müsned, 222’si mürsel, 613’ü mev-
kuf ve 285’i maktû olmak üzere toplam
1720 rivayet bulunmaktadýr (Muhammed
b. Abdülbâký ez-Zürkanî, I, 7). Daha çok ah-
kâm hadislerini toplayan el-Muva¹¹aßý,
Ýmam Mâlik’in fetva ve ictihadlarýna yer
verdiði, ayrýca diðer hadis kitaplarýna ben-
zemediði gerekçesiyle Ignaz Goldziher ve
Carl Brockelmann’ýn ileri sürdüðü gibi bir
fýkýh kitabý saymak doðru deðildir. Ahmed
b. Hanbel ve Ýshak b. Râhûye el-Muva¹-
¹aßýn en sahih senedlerinin Zührî – Sâlim –
Ýbn Ömer tarikiyle rivayet edilenler olduðu-
nu söylemiþ, Buhârî ise Mâlik – Nâfi‘ – Ýbn
Ömer tarikiyle gelen rivayetlerin hepsinden
güvenilir kabul edildiðini belirterek bu is-
nada “silsiletü’z-zeheb” adýný vermiþtir. Ýs-
lâm dünyasýnda büyük itibar gören eser
Mâlikî mezhebinin çoðunlukla benimsen-
diði Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te daha
çok yayýlmýþ, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin
belirttiðine göre bu ülkelerdeki medrese-
lerde ilk ezberletilen kitap olmuþtur (DÝA,
XXII, 485).

Rivayetleri. el-Muva¹¹aßý Ýmam Mâlik’-
ten Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî ve
Ýmam Þâfiî gibi fakihlerin, Yahyâ b. Saîd
el-Kattân ve Abdurrahman b. Mehdî gibi
muhaddislerin, Hârûnürreþîd ile iki oðlu
Emîn ve Me’mûn gibi halife ve emîrlerin
de aralarýnda bulunduðu 1000’den fazla
kiþi rivayet etmiþ, bilindiði kadarýyla bun-
lardan sekizi günümüze kadar gelmiþtir.
1. Ýbn Ziyâd el-Absî rivayeti. Ýmam Mâlik’in
görüþlerine daha çok yer veren bu rivayet
muhtemelen el-Muva¹¹aßýn ilk rivayeti
olup günümüze ulaþan bir parçasýný Mu-
hammed eþ-Þâzelî en-Neyfer Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mâlik: Æý¹£a minhü bi-rivâ-
yeti Ýbn Ziyâd adýyla yayýmlamýþtýr (Tu-
nus 1398/1978; Beyrut 1401/1980, 1402/
1981, 1403/1982, 1404/1984). 2. Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî rivayeti. Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mu¼ammed diye anýlan bu
rivayet Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî nüshasýn-
dan sonra en çok itibar gören rivayet ol-
muþtur (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291-
1292; Kazan 1909; nþr. Abdüvehhâb Ab-
düllatîf, Kahire 1382/1962, 1399/1979; ay-
ný nâþir, ts., el-Mektebetü’l-ilmiyye; Lek-
nev 1297 [Abdülhay el-Leknevî’nin et-Ta£-
lîšu’l-mümecced £alâ Muva¹¹aßi Mu¼am-
med’i ve hâmiþinde Ali el-Karî’nin Þer¼u’l-
Muva¹¹aßý ile birlikte]; nþr. Takýyyüddin en-
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olayým) ifadesini “��� ���� ����” (Senden
umduðum bütün beklentilerimden mah-
rum olayým) þekline çevirerek görevine
dönmüþtür (a.g.e., s. 301-302).

Munfasýl muvârebeye misal olarak Eme-
vî sarayýnýn hýristiyan þairi Ahtal’ýn Abdül-
melik b. Mervân’a verdiði cevap zikredile-
bilir. Ahtal bir þiirinde (Dîvân, s. 161-162)
kabilesi Taðlib ile Cahhâf b. Hakîm es-Sel-
mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).
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mî’nin kabilesi arasýnda çýkan, çok sayýda
Taðlibli’nin öldürüldüðü Cahhâf vak‘asýn-
dan söz etmiþti. Þiirini Abdülmelik’e oku-
duðu esnada “Bu zulme ya Emevî yöne-
timi son verir ya da Taðlib onlarla bütün
iliþkileri keserek çekip gider” anlamýndaki
dizesine kýzan halifenin, “Hýristiyan kadýnýn
oðlu, nereye?” diye sormasý üzerine þair
“cehenneme” diye cevap verince halife,
“Baþka þekilde cevap verseydin seni öl-
dürürdüm” demiþtir (Hatîb et-Tebrîzî, s.
302-303).
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Ýmam Mâlik’in
(ö. 179/795)

sahih rivayetleri derlediði eseri.
˜ ™

Müellif, Medineli bazý âlimlerin hadis ki-
tabýndan çok fýkýh kitabýna benzeyen “el-
Muvatta,” adlý çalýþmalarýný gördükten son-
ra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte
Medine halkýnýn uygulamasýný (amel-i ehl-i
Medîne) yansýtan sahâbe görüþlerini ve
tâbiînin fetvalarýný da toplamak üzere bu
eseri kaleme almýþ ve ona el-Muva¹¹aß
(gözden geçirilip ayýklanan, kolayca anla-
þýlan, üzerinde fikir birliði edilen kitap) adý-
ný vermiþtir. Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve
daha sonra Mehdî -Billâh ile Hârûnürre-
þîd’in- eserin nüshalarýný çoðaltýp ülkenin
her yanýna göndermek ve hukukî uygula-
malarda esas alýnmasýný saðlamak istedi-
ðini söylemesi üzerine Ýmam Mâlik’in bu-
nu doðru bulmadýðý, Ýslâm toplumlarýna
daðýlmýþ olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’-
den öðrendikleri farklý uygulamalarý riva-

yet ettiklerini ve oralarda bunlarýn esas
alýndýðýný belirterek halifeyi bu düþünce-
sinden vazgeçirdiði bilinmektedir. Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine baþlanýp
159’da (776) tamamlanan, kitab ve bab
tertibinde tasnif edilen ilk eser olduðu be-
lirtilen el-Muva¹¹aßýn önceleri 10.000 (ve-
ya 4000) hadis ihtiva ettiði, Ýmam Mâlik’in
eserini her yýl yeniden ele alýp ihtisar ede-
rek bugünkü hale getirdiði (Kadî Ýyâz, I,
193) ve bu çalýþmalarýn kýrk yýl sürdüðü
zikredilmiþtir. el-Muva¹¹aßda yer alan ri-
vayetler arasýnda tertip ve rivayet sayýsý
bakýmýndan görülen farklar, o dönemde bu
nevi metinlerin harfiyen istinsah edilmiþ
þekillerine az kýymet verilmesi ve bunlarý
nakil iþini üzerine alanlarýn büyük bir ser-
bestlikle hareket etmesi (ÝA, VII, 254) yü-
zünden deðil bizzat musannifinin esere
sürekli müdahalesi sebebiyle meydana gel-
miþtir.

Güvenilir râvilerden sahih hadisler alýn-
dýðý için el-Muva¹¹aßý sahih kitaplar ara-
sýnda sayanlar bulunduðu gibi onda mür-
sel, münkatý‘ ve belâð türünden rivayetle-
rin yer aldýðýný belirtenler de vardýr. Ýmam
Mâlik ile onun görüþlerini benimseyenlere
göre el-Muva¹¹aßdaki bütün hadisler sa-
hihtir. Ma‘mer b. Râþid, Ýbn Ebû Zi’b, Süf-
yân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne gibi hadis
âlimleri, eserdeki mürsel ve münkatý‘ ri-
vayetlerin baþka tariklerle muttasýl olarak
geldiðini ortaya koymak üzere yine el-Mu-
va¹¹aß adýyla eserler tasnif etmiþlerdir. Mâ-
likî mezhebine mensup âlimler el-Muva¹-
¹aßa ilk sýrada yer vermekle beraber onun
Øa¼î¼ayn’den sonra geldiðini kabul et-
miþlerdir. Hadis kitaplarýný beþ kýsma ayý-
ran Ýbn Hazm’ýn el-Muva¹¹aßa beþinci sý-
rada yer vermesini isabetli bulmayan Ze-
hebî, Øa¼î¼ayn’den hemen sonra gelen
eserin Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin es-Sünen’-
leriyle birlikte zikredilmesi gerektiðini söy-
lemiþtir (A£lâmü’n-nübelâß, XVIII, 203). Ýbn
Abdülber en-Nemerî de el-Muva¹¹aßdaki
mürsel, münkatý‘ ve mu‘dal hadislerin mut-
tasýl senedleri bulunduðunu et-Temhîd’-
de göstermiþ, orada “belaganî” ve “‘ani’s-
sika” diye rivayet edilen altmýþ bir hadis-
ten sadece dördünün senedlerini bulama-
mýþ, Ýbnü’s-Salâh ise onlarýn da muttasýl
olduðunu Risâle fî va½li’l-belâ³åti’l-er-
ba£a fi’l-Muva¹¹aßda ortaya koymuþtur.
Henüz Øa¼î¼ayn’in tasnif edilmediði bir
dönemde Ýmam Þâfiî’nin, yeryüzünde Al-
lah’ýn kitabýndan sonra en sahih kitabýn
el-Muva¹¹aß olduðunu söylemesi de bu
görüþü desteklemektedir. Kütüb-i Sitte
gibi hadis kitaplarýnýn tasnifinde de bu
eserin metodundan faydalanýlmýþ, diðer

taraftan Kütüb-i Sitte’nin altýncý kitabý
sayýlan Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine
Kuzey Afrikalý âlimler el-Muva¹¹aßý kabul
etmiþtir.

Altmýþ bir kitaptan meydana gelen el-
Muva¹¹aßda Ebû Bekir el-Ebherî’ye göre
600’ü müsned, 222’si mürsel, 613’ü mev-
kuf ve 285’i maktû olmak üzere toplam
1720 rivayet bulunmaktadýr (Muhammed
b. Abdülbâký ez-Zürkanî, I, 7). Daha çok ah-
kâm hadislerini toplayan el-Muva¹¹aßý,
Ýmam Mâlik’in fetva ve ictihadlarýna yer
verdiði, ayrýca diðer hadis kitaplarýna ben-
zemediði gerekçesiyle Ignaz Goldziher ve
Carl Brockelmann’ýn ileri sürdüðü gibi bir
fýkýh kitabý saymak doðru deðildir. Ahmed
b. Hanbel ve Ýshak b. Râhûye el-Muva¹-
¹aßýn en sahih senedlerinin Zührî – Sâlim –
Ýbn Ömer tarikiyle rivayet edilenler olduðu-
nu söylemiþ, Buhârî ise Mâlik – Nâfi‘ – Ýbn
Ömer tarikiyle gelen rivayetlerin hepsinden
güvenilir kabul edildiðini belirterek bu is-
nada “silsiletü’z-zeheb” adýný vermiþtir. Ýs-
lâm dünyasýnda büyük itibar gören eser
Mâlikî mezhebinin çoðunlukla benimsen-
diði Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te daha
çok yayýlmýþ, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin
belirttiðine göre bu ülkelerdeki medrese-
lerde ilk ezberletilen kitap olmuþtur (DÝA,
XXII, 485).

Rivayetleri. el-Muva¹¹aßý Ýmam Mâlik’-
ten Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî ve
Ýmam Þâfiî gibi fakihlerin, Yahyâ b. Saîd
el-Kattân ve Abdurrahman b. Mehdî gibi
muhaddislerin, Hârûnürreþîd ile iki oðlu
Emîn ve Me’mûn gibi halife ve emîrlerin
de aralarýnda bulunduðu 1000’den fazla
kiþi rivayet etmiþ, bilindiði kadarýyla bun-
lardan sekizi günümüze kadar gelmiþtir.
1. Ýbn Ziyâd el-Absî rivayeti. Ýmam Mâlik’in
görüþlerine daha çok yer veren bu rivayet
muhtemelen el-Muva¹¹aßýn ilk rivayeti
olup günümüze ulaþan bir parçasýný Mu-
hammed eþ-Þâzelî en-Neyfer Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mâlik: Æý¹£a minhü bi-rivâ-
yeti Ýbn Ziyâd adýyla yayýmlamýþtýr (Tu-
nus 1398/1978; Beyrut 1401/1980, 1402/
1981, 1403/1982, 1404/1984). 2. Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî rivayeti. Muva¹-
¹aßü’l-Ýmâm Mu¼ammed diye anýlan bu
rivayet Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî nüshasýn-
dan sonra en çok itibar gören rivayet ol-
muþtur (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291-
1292; Kazan 1909; nþr. Abdüvehhâb Ab-
düllatîf, Kahire 1382/1962, 1399/1979; ay-
ný nâþir, ts., el-Mektebetü’l-ilmiyye; Lek-
nev 1297 [Abdülhay el-Leknevî’nin et-Ta£-
lîšu’l-mümecced £alâ Muva¹¹aßi Mu¼am-
med’i ve hâmiþinde Ali el-Karî’nin Þer¼u’l-
Muva¹¹aßý ile birlikte]; nþr. Takýyyüddin en-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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Nedvî, Dýmaþk 1412/1991 [Leknevî’nin et-
Ta£lîšu’l-mümecced’i ile birlikte]). 3. Ýb-
nü’l-Kasým rivayeti. Ýbnü’l-Kasým’ýn nüsha-
sý, el-Muva¹¹aßý bu nüshaya dayanarak
el-MülaÅÅa½ limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-
¼adî¦i’l-müsned (Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâ-
lik b. Enes, rivâyetü Ýbni’l-Æåsým ve tel-
Åî½ü’l-Æåbisî) (nþr. Muhammed b. Alevî el-
Mâlikî, Cidde 1405/1985, 1408/1988) adýy-
la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kabisî’nin
eseriyle birlikte günümüze ulaþmýþtýr. 4.
Ýbn Vehb rivayeti. el-Muva¹¹aßü’l-kebîr
adýyla Ýbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahyâ
b. Yahyâ el-Leysî rivayetine çok yakýn olan
eser Ýbn Vehb’in Ýmam Mâlik’ten rivayet
ettiði nüsha olmalýdýr. 5. Ka‘nebî rivayeti.
el-Muva¹¹aßýn rivayetleri arasýnda en çok
hadis ihtiva edenidir (nþr. Abdülhafîz Man-
sûr, Tunus 1396; Küveyt 1392/1972; nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994, 1999, Sü-
veyd b. Saîd el-Hadesânî rivayetiyle bir-
likte). 6. Yahyâ b. Abdullah b. Bükeyr el-
Mahzûmî el-Kureþî rivayeti. Ýbn Tûmert el-
Muva¹¹aßý bu rivayete dayanarak ihtisar
ettiði için el-Muva¹¹aßü’l-Ýmâm el-Meh-
dî (nþr. Ignaz Goldziher, Cezayir 1905) di-
ye de anýlmaktadýr (Aligarh 1907). 7. Yah-
yâ b. Yahyâ el-Leysî rivayeti. el-Muva¹-
¹aßýn Maðrib’de, Endülüs’te ve bütün Ýs-
lâm dünyasýndaki en yaygýn rivayeti ve üze-
rine en çok þerh yazýlanýdýr (Dehli 1216,
1293, 1307, 1320, 1323; Kahire 1280, 1339,
1343, 1348 [Tenvîrü’l-¼avâlik ile]; I-II, 1359,
1370; Tunus 1280; Leknev 1297; Lahor
1307/1889, 1317; Fas 1310, 1318; Kazan
1310, 1328; Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-il-
miyye]; nþr. Muhammed Fuâd Abdülbâký,
I-II, Kahire 1370-1371/1951; nþr. Ahmed
Râtib Armûþ, I-II, Beyrut 1390, 1404; nþr.
Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1997). 8.
Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti (nþr.
Abdülmecîd Türkî, Beyrut 1994-1995). 9.
Ebû Mus‘ab rivayeti (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf – Mahmûd Muhammed Halîl, I-II,
Beyrut 1412/1992). Ebû Mus‘ab, el-Mu-
va¹¹aßýn en son râvilerinden biri olduðu
için onun rivayetinde diðerlerinin çoðun-
da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al-
dýðý belirtilmiþtir (DÝA, X, 194).

Þerhleri. el-Muva¹¹aß þârihlerinden Pî-
rîzâde Ýbrâhim, Ali el-Karî, Kemâhî, Abdül-
hay el-Leknevî ve Ýbn Âþûr, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî rivayetini esas almýþ-
lar, diðer þârihler ise Yahyâ b. Yahyâ el-
Leysî rivayetine dayanmýþlardýr. Ahmed b.
Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muva¹¹aßý muhta-
sar bir þekilde þerhettiði en-Nâmî fî þer-
¼i’l-Muva¹¹aß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr.
175), Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin eser-
deki merfû hadisleri otuz yýldan fazla bir

sürede þerhettiði (a.g.e., XIX, 269-270) et-
Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£â-
nî ve’l-esânîd (nþr. Saîd Ahmed A‘râb
v.dðr., I-XXVI, Týtvân-Muhammediye 1387-
1412/1967-1992), yine Ýbn Abdülberr’in et-
Temhîd’e kýsa bir giriþ mahiyetindeki et-
Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve þüyû-
Åi’l-Ýmâm Mâlik (Tecrîdü’t-Temhîd limâ
fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-esânîd)
(Kahire 1350/1931; Beyrut, ts. [Dârü’l-kü-
tübi’l-ilmiyye]), et-Temhîd’in devamý ni-
teliðinde olup el-Muva¹¹aßdaki mevkuf ve
maktû hadisleri þerhettiði el-Ýsti×kârü’l-
Câmi£ li-me×âhibi fušahâßi’l-em½âr ve
£ulemâßi’l-aš¹âr fî mâ te²ammenehü’l-
Muva¹¹aß min me£âni’r-reßy ve’l-â¦âr
(Kahire 1971-1973; nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-XXX, son iki cildi fihrist, Kahire
1414/1993), Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-Ýstî-
fâß adlý kendi geniþ þerhini özetleyerek
meydana getirdiði el-Müntešå (I-VII, Ka-
hire 1331-1332; Beyrut 1403), Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Müntešå’nýn hadis ilim-
leri açýsýndan yetersiz gördüðü yanlarýný
tamamlamak üzere kaleme aldýðý Kitâ-
bü’l-Æabes fî þer¼i Muva¹¹aßi Mâlik b.
Enes (nþr. Muhammed Abdullah Vüld-Ke-
rîm, I-III, Beyrut 1992. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî’nin Kitâbü’l-Mesâlik fî þer¼i Muva¹-
¹aßi Mâlik’i neþre hazýrlanmaktadýr [Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373]),
Süyûtî’nin Tenvîrü’l-¼avâlik (Kahire 1343,
1348, 1353, 1356; I-III, Beyrut 1408), Ali el-
Karî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Leknev 1297),
Pîrîzâde Ýbrâhim’in Þer¼u’l-Muva¹¹aß (el-
Fet¼u’r-ra¼mânî) (Konya Yusuf Aða Ktp.,
nr. 173 Hadis), Muhammed b. Abdülbâký
ez-Zürkanî’nin Þer¼u’l-Muva¹¹aß (I-IV, Ka-
hire 1279-1280, 1310, 1320, 1325, 1355,
1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Kahire
1381-1382/1961-1962; I-IV, Beyrut 1407/
1987, 1990), Osman b. Ya‘kub el-Ýslâm-
bolî el-Kemahî’nin el-Müheyyeß fî keþfi
esrâri’l-Muva¹¹aß (Süleymaniye Ktp., Ký-
lýç Ali Paþa, nr. 260; Râgýb Paþa Ktp., nr.
327), Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin el-Mü-
sevvâ þer¼u (min e¼âdî¦i)’l-Muva¹¹aß
(Delhi 1876; I-II, Beyrut 1403/1983), ayný
müellifin Farsça olarak kaleme aldýðý el-
Mu½affâ min e¼âdî¦i (fî þer¼i)’l-Muva¹-
¹aß (Delhi 1293/1876), Abdülhay el-Lekne-
vî’nin et-Ta£lîšu’l-mümecced £alâ Mu-
va¹¹aßi Mu¼ammed (Hind 1292; nþr. Ta-
kýyyüddin en-Nedvî, I-III, Dýmaþk 1412/
1991), Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un Keþ-
fü’l-mu³a¹¹â fi’l-me£ânî ve’l-elfâ¾ý’l-vâ-
šý£ati fi’l-Muva¹¹aß (Cezayir 1972, 1975;
Tunus 1396/1976) ve Muhammed Zekeriy-
yâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-mesâlik ilâ
Muva¹¹aßi Mâlik (I-XV, Kahire-Beyrut

1393-1394; Beyrut 1410/1989) adlý þerhle-
ri burada anýlabilir. Eserin Tefsîrü’l-Mu-
va¹¹aß adýyla yapýlan þerhlerinin çoðu gü-
nümüze ulaþmamakla beraber III-V. (IX-
XI.) yüzyýllarda ayný adla kaleme alýnanla-
rýn bir kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir
(a.g.e., sy. 2 [1413/1993], s. 373-374, 378).

Diðer Çalýþmalar. Eser üzerinde yapý-
lan çeþitli çalýþmalar arasýnda Ýbnü’l-Haz-
zâ’nýn seksen cüz olduðu söylenen Kitâ-
bü’l-Ýstinbâ¹ li-me£âni’s-sünen ve’l-a¼-
kâm min e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (DÝA, XXI,
81), Ýbn Tûmert’in el-Muva¹¹aßýn Yahyâ b.
Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini
esas aldýðý Muhâ××i’l-Muva¹¹aß (nþr. Ig-
naz Goldziher, Cezayir 1905; Muva¹¹aßü’l-
Ýmâm el-Mehdî adýyla), Ebû Hâmid el-Bey-
yânî’nin TelÅî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß (Fas
Karaviyyîn Ktp., nr. 529), Ýbn Halfûn’un Tel-
Åî½u e¼âdî¦i’l-Muva¹¹aß adlý muhtasarla-
rý, Dârekutnî’nin E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß ve’t-
tifâšu’r-ruvât £an Mâlik ve’Åtilâfühüm
ziyâdeten ve naš½an (nþr. Ýzzet Attâr el-
Hüseynî, Kahire 1365/1946, M. Zâhid Kev-
serî’nin mukaddimesiyle birlikte), Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî’nin Ýmam Mâlik’in on
yedi hocasýndan nakledildiði halde el-Mu-
va¹¹aßýn Yahyâ b. Yahyâ nüshasýnda yer
almayan altmýþ dört rivayetini derlediði ez-
Ziyâdât elletî lem teša£ fi’l-Muva¹¹aß
£inde Ya¼yâ b. Ya¼yâ ve ravâhâ ³ay-
ruhû fi’l-Muva¹¹aß adlý risâlesi (et-Teša½-
½î’nin sonunda basýlmýþtýr [yk. bk.]), Ah-
med b. Ýmrân b. Selâme el-Ahfeþ’in Tef-
sîrü øarîbi’l-Muva¹¹aß (Sezgin, I, 460),
Kadî Ýyâz’ýn, Øa¼î¼ayn ile el-Muva¹¹aß-
daki garîb kelimeleri açýklamak ve bu eser-
lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde
meydana gelen tashif ve tahrifleri, i‘rab
hatalarýný, takdim ve te’hirleri göster-
mek ve hatalý yazýlan kelimeleri tashih
etmek maksadýyla yazdýðý Meþârišu’l-
envâr £alâ ½ý¼â¼i’l-â¦âr (I-II, Fas 1328;
I-II, Tunus 1333; I-II, Kahire 1332-1333;
nþr. Ahmed Yeken el-Bel‘amþî, I-II, Ra-
bat 1403/1982), Muhammed b. Musal-
lî’nin Levâmi£u’l-envâr fî na¾mi ³arî-
bi’l-Muva¹¹aß ve Müslim (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3130), el-Muva¹¹aßýn ricâli hakkýnda
Ýbnü’l-Hazzâ’nýn et-Ta£rîf bi-men ×ükire
fî Muva¹¹aßi Mâlik b. Enes mine’r-ricâl
ve’n-nisâß (Fas Karaviyyîn Ktp., nr. 118,
179, 993), Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-
Vüryaðlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Tertîbü’l-
mesâlik li-ruvâti Muva¹¹aßi Mâlik (Mað-
rib’deki çeþitli nüshalarý için bk. Hasan
Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 373; Sez-
gin, I, 462), Ýbn Nâsýrüddin’in Ýthâfü’s-sâ-
lik bi-ruvâti’l-Muva¹¹aß £an Mâlik (DÝA,
XX, 226), Süyûtî’nin Ýs£âfü’l-mübe¹¹aß bi-
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¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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Güney ve Batý Ýran’da hüküm süren
mahallî bir hânedan

(1318-1393).˜ ™

Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
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Güney ve Batý Ýran’da hüküm süren
mahallî bir hânedan

(1318-1393).˜ ™

Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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el-MUVATTA’

¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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þar Kandemir, “Ýbn Hacer el-Askalânî”, a.e., XIX,
520, 524; a.mlf., “Ýbn Nâsýrüddin”, a.e., XX, 226;
Ahmet Özel, “Ýbnü’l-Hazzâ”, a.e., XXI, 81; a.mlf.,
“Îsâ b. Sehl”, a.e., XXII, 485.

ÿM. Yaþar Kandemir
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Ömer Nasuhi Bilmen’in
(ö. 1971)

kelâma dair eseri.˜ ™

Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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Güney ve Batý Ýran’da hüküm süren
mahallî bir hânedan

(1318-1393).˜ ™

Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-


