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İMAM MALiK'İN MUVATTA'INDA GARIBU'L-HADİS
VE HADIS YORUM ÖRNEKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAŞ*
Giriş

Arapça "garabet" kökünden türeyen "garib" kelimesi sözlükte,
yurdundan uzak kalan, kendi cinsi arasında eşi benzeri bulunmayan,
tek ve nadir olan, bilinmeyen, müphem ve kapalı olan anlamlarına
gelmektedir. 1 Sehavi (ö. 902/ 1497) de hadislerdeki "garib" lafızlan
açıklarken garibin, kullanım azlığından veya başka bir sebepten dolayı
manası kapalı olan kelime olduğunu ifade etmektedir. 2
Hz. Peygamber'in vefatından sonra "garib" adını alan
kelimelerin sayısı günden güne artmıştır. Zira kelimelerin anlam
çerçeveleri statik değildir. Her dilin öz varlığını oluşturan
sözcüklerden büyük bir bölümünün zamanla dil içi ve dil dışı
etkenlerle yitirildiği ve unutulduğu görülür. 3 Bunun sebebini, büyük
dil ve hadis alimlerinden biri olan Hattabi (ö. 388/998) şöyle ifade
etmektedir: "İlk üç asrın inkırazı ile birlikte, hadis alimleri vefat edip
zaman değişince, hadisler acemin eline geçti. Rivayet edenler çoğalıp
manalara riayet edenler azaldı. Dil hatalan (lahn) arttı". 4

KTÜ. Rize ilahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalı
İbn Manzur, Lisanu'l-arab, Beyrut, 1995, X, 32; Erfıziibadi, el-Kamasu'lmuhft, Beyrut, 1993, s. 153; Asım Efendi, Kfimıls, I, 406; Hüseyin Elmalı-Şükrü
Arslan, "Garib", DİA., XIII, 374.
Sehavi, Fethu'l-nıuğfs şerlıu Elfiyeti'l-hadfs, (thk. Salah Muhammed
Muhammed Uveyda), Beyrut, 1993, III, 42.
Görmez, Sünnet ve Hadfsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji
Sorunu, Ankara, 1997, s. lll.
Hattiibi, Garfbu 'l-hadfs, Dımeşk, 1982, I, 68; ayrıca bkz. Muhammed esSabbağ, el-Hadfsu 'n-nebevf: Mustalahuhu, Belağatuhıı, Kütubuhu, Beyrut,
1981, s. 200; Görmez, Siinnet ve Hadisin Anlaşılması, s. lll; Ahmet Nuaym
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"Gar1b" kelimesi, başlangıçta, anlamı herkes tarafından
bilinmeyen veya Kureyş lehçesi dışındaki lehçelere ait olan çok az
kelimeyi kapsarken, zamanla Kur' an ve hadislerdeki eş anlamlı
kelimelerle, ayet ve hadislerde farklı manalar taşıyan kelimeler ve
değişik yapıdaki cümleler de "garib" kapsamına dahil edilmiştir. Bu
olgu, "garl'b" kelimesinin muhtevasında bir anlam genişlemesinin
olduğunu göstermektedir.
5

Hadislerin anlaşılması yolunda ilk ortaya konmuş edebiyat türü
"garibu'l-hadis" adını taşıyan hadis lügatleridir. Gar1bu'l-hadls
edebiyatını, kelime açıklamalan ihtiva eden özel şerhler olarak kabul
etmek mümkün 6 olmakla birlikte onları sadece birer sözlük olarak
değerlendirmek de yanlış olur. Garl'bu'l-hadlsler bazı yönleriyle
sözlüklerden aynlırlar. Bunlardan biri -anlambilim (semantic)
terimleriyle ifade edersek- garlbu'l-hadlslerin anlambilim alanlarından
kullanımbilime (pragmatic) başvurmaları dır. KullanımbiJi m, kelime ve
kavramlan dilbilimsel açıdan değil de kullanımı açısından ele alan
anlambilim alanıdır. Biçimsel ilişkiler ve kuruluş kalıplan dışına
çıkarak kelimeyi kullanan şahsın ve toplumun ne amaçla kullandığı ile
ilgilenir. 8
7

Garl'bu'l-hadis müellifleri de hadislerde geçen kelime ve
sözlük anlamlarıyla birlikte Hz. Peygamber'in onları
hangi anlamda kullandığım da tespite çalışmışlardır. 9
kavramların

Hz. Peygamber' in "kullanımı" açısından hadislerin anlaşılması
için iki örnek verelim. Hz. Peygamber "Kalbinde hardal tanesi
ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez" 10 buyurmuştur.
Kibrin,
gururlanmak
ve
büyüklenmek
anlamında
olduğu
bilinmektedir. İbnu'l-Esir'in (ö. 630/1233) belirttiğine göre burada

7

9
lO

Kerain, İlmu'd-delale delale beyne'n-rıazar ve't-tatbik, Beyrut, 1993, s. 43-48;
Yaşar Kandemir, "Garibu'l-hadis", DİA., XIII, 376.
Hüseyin Elmalı-Şükrü Arslan, "Garib", DİA., c. XIII, s. 374.
İsmail L. Çakan, Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri,
İstanbul, 1989, s. 169.
Bkz. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması, s. 115.
Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması, s. 115; Ahmet Cevizci,
Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1999, s. 764.
Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması, s. 115.
Buhar!, İman, 15; Rikak, 35; Müslim, İman, 148.
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kibirden maksat, "Bana ibadet etmekten kibirlenenler, zelil olarak
cehenneme gireceklerdir'"! ayetinde olduğu gibi, küfür ve şirktir. 12
Diğer örnekle ilgili olarak Hz. Peygamber, recm cezasına dair
uzun bir hadiste " ... Aranızda Allah'ın Kitabı'yla hükmedeceğim"
buyurmuştur. Allah'ın Kitab'ıyla ilk bakışta Kur'an anlaşılmaktadır.
Ancak hadis böyle bir anlama imkan vermemektedir. Burada Allah'ın
Kitabı'yla Allah'ın kullarına yazdığı hükmü kastedilmiştir. "Allah'ın
Kitab"ı ile Kur' an' ı kastedilmemi ştir. Çünkü, sürgün ve recm
Kur' anda zikredilmemiştir. 14
13

Görüldüğü

gibi garibu'l-hadlslerdeki bu yaklaşım onları sözlük
Bu haliyle garibu'l-hadis literatürü daha
çok semantik tahlile yaklaşmaktadır. İşte bu çalışmada bahis konusu
olan İmam Malik'in Muvatta'ı da hem bir kelimenin sözlük anlamına
dair izahlan hem de bu tür teşebbüsleri içermektedir.
çalışmalarından ayırmaktadır.

İmam Malik (ö. 1791795) fakih ve muhaddis yönüyle ilimler
tarihine geçen bir şahsiyettir. Onun Muvatta adlı eseri günümüze
ulaşan ender eserlerden olması itibariyle dikkate değerdir. İmam
Malik'in Muvatta'ı garibu'l-hadis ve hadis yorumları açısından önemli
bir malzemeyi ihtiva etmektedir. Özellikle Malik'in, hadislerde geçen
garib kelimeleri açıklama konusunda ilk söz söyleyenlerden olması 15
garibu'l-hadis teşebbüslerini belirleme açısından Muvatta'ın önemini
artırmaktadır. Elbette Muvatta garibu'l-hadis adıyla yazılan ne küçük
çaplı ne de büyük çaplı bir eserdir. Muvatta esasen fıkhu'l-hadis
literatürünün ilk ömeğidir. Onda geçen garib kelimelerin izahı da işte
bu açıdan, yani hadislerin anlaşılması bakımından önem
arzetmektedir. Şu hususu da hemen belirtelim ki, İmam Malik'ten
önce de veya zamanında da garib kelimelerin izahına yönelik
teşebbüsler şüphesiz vardır. Ancak o dönem için bu teşebbüsleri tespit

ll

Mü'min, 60.

12

İbnu'l-Es!r, en-Nihdye fi garfbi'l-hadfs, (thk. Tahir Ahmed ez-Zavi, vd.), Daru
ihyai'l-kütubi'l-arabiyye, ts. IV, 142.
Buhar!, Sulh, 5; Müslim, Hudüd, 25.
İbnu'I-Esir, en-Nihayefi garfbi'l-hadfs, IV, 147.
Hakim en-Neysaburf, Ma'rifetü ulunıi'l-lıadfs, (thk. es-Seyyid Muazzam
Hüseyin), Medine, 1977, s. 8; İbn Ferhün, ed-Dibficu'l-nıüzlıeb fi a'yani
ma'refiti ulemai'l-mezlıeb, (thk. Me'mun b. Muhyiddin el-Bennan), Beyrut,
1996, s. 53.

13
14
15
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edebileceğimiz

Muvatta gibi müstakil ve bize

ulaşan

bir eser bulmak

güçtür.
İmam Malik'ten Önce ve Sonra Garibu'l-hadis Çalışmaları
Bilindiği üzere Arapça'yı edebi incelikleriyle bilen Hz.
Peygamber, farklı lehçelerin konuşulduğu Arabistan yanmadasının
çeşitli bölgelerinden gelen heyetiere hitap ederken Arapça'nın zengin
dil malzemesini bolca kullanmıştır. Kendisine Allah tarafından
verildiğini söylediği "cevamiu'l-kelim" özelliği sebebiyle, bir kısmı
daha önce duyulmayan veciz ifade ve meseller onun sözlerinde yer
aldığı için sahabiler zaman zaman ona bazı kelimelerin anlamını

sormuşlardır. 16

Hadislerde geçen garib kelimeleri açıklamayı hedef alan
eserler, ilk planda hadisleri doğru anlama ve Arapça'nın zengin dil
hazinesini tespit etme düşüncesiyle kaleme alınmıştır. Müellifleri bu
tür eser yazmaya sevk eden sebeplerden biri fetihlerin geniş topraklara
yayılması üzerine İslamiyet'le birlikte Arapça'yı da öğrenmeye
başlayan çeşitli kültür ve milliyedere mensup kimselerin bu dil
üzerinde yapmalan muhtemel tahrifleri önleme gayesidir. Bir diğer
önemli sebep de yeni kurulan şehirlere muhtelif yörelerden gelmiş
insanlar iskan edilince bu yeni şehir hayatına bağlı olarak oluşan dil
karşısında klasik Arapça'yı muhafaza etme arzusudur. 17
İmam Malik'in

Muvatta'da geçen garib kelimeleri izaha
etmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri gerçekten
söz konusu kelimenin toplum tarafından fazla kullanılmaması
sebebiyle izaha muhtaç görülmesidir. Diğer bir sebep zıt anlamlara
veya çok anlama gelebilecek bir kelimenin, sözün siyakından, yani
bağlarnından yararlanarak manasını belirlemek ve bu konudaki
güçlüğü ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. Son olarak bir başka
ve en önemli sebebi n İmam Malik' in söz konusu kelimeye bağlı
olarak o dönemde var olan fıkhi hükümlerden hangisini kabul ettiğini
belirlemek olması muhtemeldir. Bundan olacak ki, İmam Malik
Muvatta' da geçen tüm gar!b kelimeleri izah etmemiştir. Aşağıda da
göreceğimiz gibi Muvatta'dan yanın asır sonra, onda geçen garib
lafızlarla ilgili iki eserin te'lif edilmesi, gar!b lafızlann Malik'in ele
aldıklanyla sınırlı olmadığını göstermektedir.
teşebbüs

16
17

M. Yaşar Kandemir, "Garlbu'l-Hadis", DİA. XIII, 376.
M. Yaşar Kandemir, "Garibu'l-Hadis", DİA. XIII, 376.
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İmam Malik'ten önce hadislerdeki garib kelimeler üzerinde ilk
defa etba-ı tabiin neslinden Şu'be b. Haccac (ö. 1601777) ve Süfyan
es-Sevri'nin (ö. 161/778) durduğu görülmektedir. 18 Ancak kaynaklarda
bunlara dair ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Bu konuda ilk eseri
kimin yazdığı ise tartışmalıdır. İbnu'n-Nedim (ö. 385/995), garibu'lhadise dair çalışmalarda ilk sırayı Ebu Ubeyde Ma'mer b. elMüsenna'ya (ö. 209/824) vermektedir. 19 Hakim en-Neysaburi (ö.
405/1014) ise, ilk eseri Nadr b. Şümeyl'in (ö. 204/819) verdiğini ileri
sürmektedir. 2° Kettani (ö. 1345/1927), doğru görüşün bu olduğunu
belirtir. 21 İbnu'l-Eslr (ö. 606/1209) ise bu konuda ilk tasnifin Ebu
Ubeyde'ye, sonra Nadr b. Şümeyl'e ait olduğunu söyler. 22 Bunların
dışında küçük çaplı çalışmalar olarak Yahya b. Ziyad el-Ferra (ö.
207/822?3 , Ebu Ali Muhammed el-Müstenlr Kutrub (ö. 206/821), Ebu
Arnr İshak b. Mirar eş-Şaybani (ö. 210/825), Ebu Zeyd Said b. EvselEnsari (ö. 215/830) ve Ebu Said Abdulmelik b. Karib el-Esma'1 (ö.
216/831)'nin de birer garibu'l-hadisleri olduğu kaynaklarda
zikredilmiştir. 24

Bu eserlerin hepsi küçük çaplı risalelerdir. Dikkat edilirse her
ilirnde olduğu gibi garlbu'l-hadiste de doğal gelişime paralel olarak
küçükten büyüğe doğru bir seyir izlenmiştir. İlk defa Şu'be, Süfyan ve
Malik ile birlikte garib kelimelerden bahsedilmiş, ardından küçük
çaplı risaleler yazılmış, sonra ise büyük çaplı eserler ortaya

18

19

20

21
22

23

24

Hakim en-Neysabur!, Ma'rifetü ulumi'l-hadfs, s. 8; İbn Ferhfin, ed-Dibacu'lMüzheb, s. 53.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, (thk. İbrahim Ramazan), Beyrut, 1997, s. 115. M.
Yaşar Kandemir, İbnu'n-Nedim'in gar!bu'l-hadise dair ilk eseri Ebu Adnan
Abdurrahman b. Abdula'la'nın (ö. 250/864 ?) verdiği kanaatini taşıdığını
belirtmekte ("Garibu'l-Hadis", DİA. XIII, 376), ancak İbnu'n-Nedim, Ebu
Adnan'ı altıncı sırada saymakta, böyle bir kanaat de serdetmemektedir.
Hakim en-Neysaburi, Ma 'rifetu ulumi'l-lıadfs, s. 88.
Kettani, er-Risaletu'l-mustatrafe, İstanbul, 1986, s. 154.
İbnu'l-Esir, en-Nihtiyefi garfbi'l-lıadfs, I, 5. Ayrıca bkz. Katib Çelebi, Keşju'z
zunun, Beyrut, 1992, Il, 1203; M. Yaşar Kandemir, "Garibu'l-Hadis", DİA.
XIII, 376. İbnu's-Salah, konuyla ilgili olarak Hakim'in ve ona muhalefet
edenlerin görüşünü kaydetmekle yetinir. Bkz. Ulümu 'l-lıadfs, (thk. Aişe
Abdurrahman), Kahire, ts. s. 458.
Davudi, Tabakatu'l-müfessirfn, (thk. Ali Muhammed Ömer), Mektebetu Vehbe,
II, 367.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 115; Katib Çelebi, Keşji.ı'z-zunün, II, 1204-1205.
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konulmuştur. Başlangıcından

beri bu büyük ve
belirlernek mümkündür:

şekilde

kapsamlı

eserleri

şu

1. Ebu Ubeyd Kasım b. SelHim (ö. 224/838): Garfbu'l-hadfs. 25

Ebu Ubeyd'in, Ebu Ubeyde, Kutrub, Ahfeş, Nadr b. Şümeyl ve Ebu
Adnan en-Nahvi tarafından daha önce bu sahada yazılan eserlerin
tümünü içine aldığı ve isnadlarını da zikrederek müsned tarzında tertib
ettiği muazzam bir eseridir. 26
2. Muhammed b. Ziyad İbnu'l-A'rab1 (ö. 231/860): Garfbu'lhadfs.Z7

3. Ebu'I-Hasan Ali b.
Garfbu'l-hadfs. 28

el-Muğire

el-Esrem (ö. 232/861):

·

4. Ah b. el-Medin1 (ö. 234/848): Garfbu'l-hadfs. 29
5. Abdulmelik b. Hab1b el-Kurtubi (ö. 238/853): Garfbu'lhadfs. 30

6. Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah İbn Kadem (ö.
255/869): Garfbu 'l-hadfs. 31
7. Ebu Amr Şimr b. Hamdeveyh (ö. 256/870): Garfbu'lhadfs. 32

8. Ebu Muhammed Selerne b.
Garfbu 'l-hadfs.

Asım

el-Kufi (ö. 270/883):

33

9. Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe (ö.
276/889): Garfbu 'l-hadfs. 34 Ebu Ubeyd'in kitabına zeyl niteliğindedir.
Ancak eserine Ebu Ubeyd'in eserinde bulunan pek çok hatayı da ilave
etmiştir.Bu sebeple müstakil olarak ona itiraz niteliği taşıyan Isltihu'lğalat adlı bir eser de yazmıştır. 35

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

Haydarabad, 1384-1387'de dört cilt olarak basılmıştır.
Kemal Sandıkçı, ilk Üç Asırda islam Coğrafyası, Ankara, 1991, s. 241.
İbnu'n-Nedim, el-Filırist, s. 115.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 115.
Hakim en-Neysaburi, Ma'rifetü ulumi'l-hadfs, s. 89.
İbn Ferhfin, ed-Dibacu'l-müzheb, s. 254; İbn Hacer, Telızfbu't-tehzfb, (thk. Adil
Mürşid, vd.), Beyrut, 1996, II, 610.
İbnu'n-Nedim, el-Filırist, s. 115.
Kettani, er-Risaletu 'l-mustatrafe, s. 155.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 115.
İki cild halinde Beyrut'ta 1988 yılında basılmıştır.
Kettani, er-Risaletu'l-mustatrafe, s. 154.
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10. Ebu İshak İbrahim b. İshak el-Harb1 (ö. 285/898): Garfbu'lhadfs.36 Sehavi'nin belirttiğine göre bu eser sened ve metinlerin
tamamını ihtiva etmektedir. Metinde tek bir garip kelime dahi olsa
uzun metinler olduğu gibi kaydedilmiştir. Bundan dolayı pek kullanışlı

olmamıştır. 37

ll. Ebu'I-Abbas Muhammed b. Yezid el-Muberred (ö.
285/898): Garfbu 'l-hadfs. 38
12. Ebu'I-Hasan Muhammed b. Abdisselam b. Sa'lebe elHuşeni (ö. 286/899): Garfbu 'l-hadfs. 39
13. Ebu Bela Muhammed b. Osman eş-Şeyban1 el-Ca'd (ö.
288/901): Garfbu 'l-hadfs. 40
14. Ebu'I-Abbas Ahmed b. Yahya Sa'leb (ö. 291/904):
Garfbu'l-hadfs. 41

15. Ebu Muhammed Kasım b. Sabit b. Hazm es-Sarkustl elMalik! (ö. 302/914): ed-Delail fi şerhima ağfalelıu Ebu Ubeyd ve İbn
Kuteybe min ğaribi'l-Jıadfs. 42 İbn Kuteybe'nin yukanda zilaedilen
eserine zeyl niteliğindedir. es-Sarkusti, eseri tamamlayamadan vefat
etmiştir. Bu eseri babası meşhur hafız Ebu'I-Kasım Sabit b. Hazm b.
Abdurrahman es-Sarkustl (ö. 310/922) tamamlamıştır.
16. Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed el-Enbihi (ö.
305/91 7): Garfbu 'l-Jıadfs.
17. Ebu Musa Süleyman b. Muhammed el-Hamız (ö. 306/918):
43

44

Garfbu 'l-Jıadfs. 45

18. Ebu'I-Hasan Muhammed b. Ahmed İbn Keysan (ö.
320/932): Garfbu'l-Jıadfs. 46

36

37

38
39
40
41

42
43
44

45
46

Süleyman b. İbrahim b. Muhammed el-Ayed tahkikiyle üç cild halinde 1985
yılında Mekke'de basılmıştır.
Sehavi, F ethu 'l-muğfs, III, 44; Kettani, er-Risiiletu 'l-müstatrafe, s. 155.
İbnu'l-Esir, en-Nihiiye, I, 7; Sehavi, Fetlıu'l-muğfs, III, 45.
Sehavl, Fetlıu'l-muğfs, III, 45.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
İbnu'l-Esir, en-Nilıiiye, I, 7; Sehavi, Fetlıu'l-muğfs, III, 45.
Sehavi, Fetlıu'l-nıuğfs, III, 45; Kettani, er-Risaletu'l-mustatrafe, s. 154.
Kettani, er-Risaletu'l-nıustatrafe, s. 154.
İbnu'n-Nedim, el-Filırist, s. 115.
İbnu'n-Nedim, el-Filırist, s. 115.
İbnu'n-Nedim, el-Filırist, s. 116.
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19. Ebu Bekr Muhammed b. Hasan b. Dureyd el-Ezdi (ö.
321/933): Garfbu'l-hadfs. 47
20. Ebu'I-Hasan Ömer b. Ebi Ömer e1-Ezdi (ö. 328/940):
Garfbu 'l-hadfs. 48

21. Ebu Ömer Muhammed b. Abdu1vahid ez-Zahid (ö.
345/956): Garfbu 'l-hadfs. 49
22. Ebu Muhammed Abdullah b. Ca'fer İbn Dürsteveyh (ö.
347/958): Garfbu'l-hadfs. 50
23. Ebu Ahmed Muhammed b. İbrahim el-İsfehani el-Assaı (ö.
349/960): Garfbu'l-hadfs. 51
24. Ebu Süleyman el-Hattabi (ö. 388/998): Garfbu 'l-hadfs. 52
İbn Kuteybe'nin kitabına zeyl niteliği taşımakla birlikte onun
hatalarma da dikkat çekmiştir. 53
25. Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed el-İsfehani (ö. ?):
Garfbu 'l-hadfs. 54

26. Ahmed b. Hasanel-Kindi (ö. ?): Garfbu'l-hadfs. 55
27. Muhammed b. Ali b. Fadl el-Medini (ö. ?): Garfbu'lhadfs. 56

28. Hadrami (ö. ?): Garfbu'l-hadfs. 57
29. İbn Rüstem el-Harbi (ö. ?): Garfbu'l-hadfs. 58
30. Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammedel-Herevi (ö. 40111011):
Kitabu 'l-ğarfbeyn. 59

47

48

İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.

49

Katib Çelebi,

50

İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116; Davudi, Tabakdtu'l-müfessirfn, I, 224.

51

Davudi', Tabakdtu 'l-müfessirfn, II, 53.
Üç cild halinde Dımeşk'te 1982 yılında basılmıştır.
Kettani, er-Risaletu'l-mustatrafe, s. 155.
Suyüti, Buğyetu'l-vuat, (thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim), Beyrut, ts. II,
262.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
İbrıu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 116.
el-Garfbeynfi'l-Kur'an ve'l-hadfs adı ve Ahmed Ferid el-Mezidi tahkikiyle altı
cilthalinde 1999 yılında Beyrut'ta basılmıştır.
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53
54

55
56
57
58

59

Keşfu'z-zunun,

II, 1205.

52

31. Ebu'l-Felh Süleym b. Eyüp b. Süleym er-Razi (ö.
447/1055): Garfbu'l-hadfs. 60
32. İsmail b. Abdulğafir (ö. 44911057): Garfbu 'l-hadfs. 61
33. Ebu İshak İbrahim b. Muhammed b. İbrahim (ö. 519/1125):
Garfbu 'l-hadfs. 62

34. Ebu'I-Hasan Muhammed b. Ahmed el-İsferayini (ö.
525/1131): Garfbu'l-hadfs. 63
35. Abdulğafir b. İsmail el-Paris! (ö. 529/1135): Mecme'u 'lğaraib fi ğarfbi'l-hadfs. 64
65

36. Zamalışeri (ö. 538/1143): el-Faikfi ğarfbi'l-hadfs.
37. Kadı Iyad (ö. 544/1149): Meşariku'l-envar ala sıhahi'l
ahbar.66 Buhar!, Müslim ve Muvatta'daki garib lafızlarla ilgilidir.
Ancak sadece garib lafızlara tahsis edilmemiştir. Bununla birlikte
eserde bazı müşkil hadislerin manasının izahı, rivayet farklılıkları,
ravilerin yazılışlan da bulunmaktadır.
38. Necmuddin Ebu'i-Kasım Mahmud b. Ebi'I-Hasan enNeysaburi (ö. 55011 155): Garfbu 'l-hadfs. 67
39. Fahruddin Ebu Şuca' Muhammed b. Ali el-Bağdad1 (ö.
590/1194): Garfbu 'l-hadfs. 68
40. Ebu'l-Ferec İbnu'l-Cevz1 (ö. 597/1201): Garfbu'l-hadfs. 69
41. İbnu'l-Esir (ö. 606/1210): en-Nihaye fi ğarfbi'l-hadfs. 70
Öaribu'l-hadis konusunda en hacimli, en kapsamlı eser olduğu herkes
tarafından kabul edilmektedir.
60

61
62

63
64
65

66
67

68

69

İbn Hallikan, Vefeyfıtu 'l-a 'yfın, Beyrut, ts. II, 397.
Katib Çelebi, Keşfu 'z-zunun, II, 1205.
Suyfiti, Buğyetu'l-vuat, I, 425.
Davudf, Tabakiitu 'l-miifessirfn, II, 54.
Kettani, er-Risaletu'l-rnustatrafe, s. 155.
Fihristiyle birlikte ve İbrahim Şemsuddin tahkikiyle 1996 yılında Beyrut'ta dört
cilt halinde basılmıştır.
İki cilthalinde 1997 yılında Beyrut'ta basılmıştır.
Suyutl, Buğyetu '1-vuat, II, 277.
İbn Hallikan Vefeyfıtu'l-a'yfın, V, 12; Suyfiti, Buğyetu'l-vuat, I, 180; Katib
Çelebi, Keşfu 'z-zunun, Il, 1205.
Abdulmu'ti Emin Kal'aci tahkikiyle iki cilt halinde 1985 yılında Beyrut'ta
basılmış tır.

70

Tahir Ahmed ez-Zavi ve Mahmud Muhammed et-Tanahi tahkikiyle 1963
yılında Kahire' de, basılmıştır.
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42. Muvaffakuddin Ebu Muhammed Abdullatif b. Yusuf el(ö. 629/1232): el-Mücerred min ğarfbi'l-hadfs. 71
43. İbn Hacer (ö. 85211448): Tejsfru ğarfbi'l-hadfs. 72
İmam Malik'in Kur'an'daki garib lafızlara dair bir eserinden
bahsedilse de 73 hadislerdeki garib lafızlara dair müstakil bir eseri
bulunmamaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Malik'in Muvatta
adlı eseri incelendiğinde onun "garible ilgili ilk söz söyleyenlerden"
olduğu ortaya çıkmaktadır. O dönemde Malik gibi garib hadislerden
bahsedenler bulunabilir, ancak Malik'in dışında diğerlerini müstakil
bir eserle tescil etme imkanına sahip değiliz. Muvatta'daki garib
kelimelere dair izahlar, "garibu'l-hadis" çalışmalannın tarih
bakımından ne kadar erken başladığını ortaya koyması açısından da
önem taşımaktadır. Burada Malik'in hadislerde geçen garib kelimeleri
nasıl izah ettiği örnekleriyle ortaya konulacaktır. Ardından Malik'in
müstakil olarak yaptığı hadis yorumları ele alınacaktır. Muvatta' daki
ğaribu'l-hadislere geçmeden önce Muvatta' deki "garib" lafızlann
tefsirine dair iki eseri kaydetmek istiyoruz:
Bağdadi

ı.

Ebu Abdullah

Asbağ

b. el-Ferec b. Said (ö. 225/840):
Tejsfru ğarfbi'l-Muvatta. Bu esere İbn Ferhun ed-Dfbacu'l-müzheb'de
işaret etmiştir. 74

2. Ahmed b. İmran b. Selame el-Elhani (ö. 250/865): Tejsfru
Bu esere Suyüti hem el-Muzhir hem de Buğyetu'l
vuat adlı eserinde işaret etmiştir. 75 Bu eserler günümüze kadar
ulaşamamıştır. Dolayısıyla muhtevalarmı tahlil etme imkanına sahip
değiliz. Bu iki eser ayrıca İmam Malik'in vefatının hemen akabinde
Muvatta'ya olan ilginin de arttığını göstermektedir.

ğarfbi'l-Muvatta.

71

72

73

74
75

İbnu'l-imad, Şezerfitu 'z-zeheb fi alıbari men zeheb, (thk. Abdulkadir elArnavud), Beyrut, 1991, VII, 232; Küatib Çelebi, Keşfu'z-zunun, II, 1204.
Harflerine göre düzenlenmiş olan bu eser, 264 sayfa halinde Matba'atu'l-iman
tarafından Kahire'de basılmıştır. Bkz. Yusuf Özbek, Hadis Literatürü,
(Kettani'nin er-Risfiletu'l-müstatrafe'sinin çevirisi), İstanbul, 1994, s. 335.
Bkz. İbn Ferhün, ed-Dibdcu'l-müzlıeb, s. 54; Kemal Sandıkçı, İlk Üç Asırda
İslam Coğrafyası, s. 55. Ayrıca Muvatta'ın dört yerinde Kur'an'da geçen bazı
gar1b kelimeleri izah ettiği görülmektedir. Bkz. Cum'a, 13, Hacc, 167, 205,
Sayd, 15.
İbn Ferhün, ed-Dibficu'l-müzlıeb, s. 159.
Suyüti', el-Muzlıir fi utami'l-luğa, (thk. Ali Muhammed el-Becavı, vd.), Beyrut,
1987, II, 454; a. ınlf. Buğyetu'l-vufit, I, 351.
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Muvatta'da Garibu'l-hadis
Tespitierimize göre Malik, on altı yerde garibu'l-hadise dair
izah yapmıştır. Şimdi bunları görmeye çalışalım.
Örnek 1. Malik'in naklettiğine göre Hz. Ömer ikindi
namazından dönerken namaza gelmeyen birine rastladı ve "İkindi
narnazına niçin gelmedin?" dedi. Adam özür beyan edince Hz. Ömer
"Eksik yaptın"~" dedi. Malik, rivayette geçen"~" kelimesini
şöyle açıklar: "Her şeyin tam bir karşılığı (vefa) ve bir de eksik
yapılması (tatfif) vardır". 76
Tatfif kelimesi sözlükte hem eksik yapma hem de hakkını tam
verme anlamına gelmektedir. Malik, metinde vefa kelimesi geçtiği için
tatfif kelimesini zıddıyla açıklamıştır. Ebu'I-Veli el-Ba.ci'ye (ö.
494/1101) göre Hz. Ömer, o kişinin cemaatle namaz kılmanın
faziletini kaçırdığma işaret etmiştir. 77 İbnu'l-Esir de tatfif kelimesine
"eksilttin, noksan yaptın" manasım verdikten sonra tatfifin hem tam ve
hem de eksik yapmak anlamında olduğunu söyler. 78 Malik'in, zıt
anlama gelen bu kelimenin manasını, siyaktan yararlanarak
belirlemeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Örnek 2. Malik, bazen naklettiği rivayetlerde lafız olarak
halde mefhum olarak bulunan kelimeleri de açıklamıştır.
Malik, namazı geçirenlerle ilgili bir fetva verdikten sonra şöyle der:
"Şafak, batı ufkundaki kırmızılıktır".
Burada şafak kelimesinin
geçtiği herhangi bir rivayet söz konusu değildir. Ama Malik böyle bir
izah yapma gereğini duymuştur.
geçmediği

79

İbnu'l-Esir, şafak kelimesinin ezdaddan olduğunu belirtir. Ona

göre şafak, güneş battıktan sonra batıda görünen kızıllığa denilir ki,
bunu Şafii kabul etmiştir. Ayrıca mezkur kızıllıktan sonra batı ufkunda
kalan beyazhğa da denilir ki bunu da Ebu Hanife (ö. 1501767) kabul
etmiştir. Zürkani (ö. 113811726), bunlara ilaveten şafak kelimesinin
kızıllık anlamına geldiğine ayetten delil getirmiştir. Ona göre
80

76

77

78
79
80

Malik, Vukı1tu's-salat, 22.
Ebu'I-Velid el-Baci', el-Muntekd şerhu'l-Muvatta, (thk. Muhammed M.
Abdulkadir Ahmed Ata), Beyrut, 1999, I, 243.
İbnu'l-Esir, en-Nilıdye, III, 129.
Malik, VukCıtu's-salat, 23.
İbnu'l-Esir, en-Nihdye, II, 487.
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"Hayır, şafağa andolsun!" 81
anlamına geldiğini belirtmişlerdir. 82 Bu

müfessirler,

anlamlannın fıkh1

kelimeye

yüklediği

ayetindeki şafağın kızıllık
izahtan şafak kelimesinin

tercihlerde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Şafii'nin
anlam Malik'inkiyle paralellik arzetmektedir.

Örnek 3. Ebu Hureyre'nin nakline göre Hz. Peygamber şöyle
"Herhangi biriniz namaz kıldığı yerde abdestli olduğu
sürece (-:.ı~ r-1 Lı) melekler ona şöyle dua ederler: Allahım, onu affet!
Allahım, ona merhamet et!". İmam Malik, rivayette geçen " r-1 Lı
-:.ı~" lafzı için şöyle der: "Buradaki ihdas etmediği sürece ( rl Lı
w~) ifadesinin 'abdesti bozan şey' manasındaki ihdastan başka bir

buyurmuştur:

şey olduğunu sanmıyorum". 83

Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği had1sde de "Allahım,
dönünceye veya abctestini bozana kadar onu affet!" ifadesi
geçmektedir. Rivayetin sonunda Ebu Hureyre, w~ kelimesinin
manasını sorar. Hz. Peygamber, onu "abdest bozmak" şeklinde
açıklar. 84

İlk bakışta (W~ çJ Lı) ifadesinin manasının açık olduğu
söylenebilir. Ancak o dönemde hem ravilerin hem de hadis işitenlerin
hareke konusunda yaptıkları yanlışlar anlam kaymalarına yol
açmaktadır. Dolayısıyla (W~ çJ Lı) ifadesini tef'il babından okuyarak
"konuşmadığı müddetçe" manasını vermek mümkündür. Belki de
Malik böyle bir hataya mahal vermek istemediği için böyle bir
açıklama yapma gereği hissetmiştir.

Örnek 4. Malik'in kaydettiğine göre Süfyan b. Abdullah şöyle
anlatıyor: Ömer b. Hattab, beni zekat memuru tayin etmişti. Ben oğlak

ve kuzulan da nisaba dahil ediyordum. Bunun üzerine bir kısım
insanlar "Oğlak ve kuzuları da ( J::.....JI) sayıyorsun, fakat zekat olarak
onlardan alrnıyorsun" diye itirazda bulundu. Hz. Ömer'in huzuruna
gelince, olanları anlattım. Hz. Ömer, "Evet, çobanların kucaklannda
taşıdıkları oğlak ve kuzular dR nisab miktanna dahildir, fakat sen
~plaq zekat olarak alma! Onların mallarından eti için besleneni
(:U_,5.'JII), yavrusu olanı (~)1), yüklü olanı Ü..!~.::ı.WI) ve erkek
koyunlarını da alma! Bir ve iki yaşında olanları al!" dedi.

81

82
83
84

İnşikak, 16.
Zürkanl, Şerhu 'l-Muvatta, Beyrut, 1990, I, 49.
Malik, Kas ri' s-salat, 5 1.
Müslim, Mesacid, 49.
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Malik, rivayette geçen kelimelerle ilgili şu açıklamayı yapar: "
"Sahle", yeni doğan kuzu ve oğlaktır; "ruba", yeni doğum yapıp
yavrusunu büyüten hayvandır; "mahid", hamile hayvan dır; "eklıle" ise,
yemek için beslenen besi hayvamdır". 85
Bu izahların dilcilerin tanımlarına mutabık olduğunu belirten
bu sayılanların hepsinin dayanağının Buhari'nin naklettiği şu
hadis olduğunu belirtirler. 86 Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel'i Yemen'e
gönderirken ona son olarak şu tavsiyeyi yapmıştır: " ... Ve sen
insanların en iyi mallarını almaktan da sakın!". 87 Buna göre Hz. Ömer
hadisinde zikredilen sahle, rubba, mahid ve ekule gibi hayvanlar
değerli şeyler olup bunlardan zekat alınması yasak kapsamına
girmektedir. Bu konu da fıkıhla alakalıdır, ancak Malik sadece Hz.
Ömer'in beyan ettiği hayvan cinslerini dilsel anlamda açıklamakla
yetinmiş, nehiyle ilgili hükme katıldığını ima etmiştir.
şarihler,

Örnek 5. Malik, Hişam b. Urve'nin babasından şöyle
kaydeder: "Zübeyr b. A vv am, ihrama girerken azık olarak
kurutulmuş et alırdı".Malik, rivayetinardından ' "i" al\ kelimesini ..'ı:!~\
(kurutulmuş et) kelimesiyle açıklar. 88

naklettiğini

Ebu'l-Velid el-Bad'ye göre hadisteki bu durum, av etini
yemenin mübah olduğunu gösterir. Bu görüşü sahabeden Hz. Ömer,
Zübeyr b. A vvam ve Ebu Hureyre kabul etmiş; Hz. Ali, İbn Abbas ve
İbn Ömer ise böyle bir şeyi menetmiştir. el-Baci'ye göre kendilerinin
delilinin yine Muvatta'da geçen Kitabu'l-hacc'daki 78. hadis
olduğunu ifade eder. 89 Bu örneğin fıkhi bir mahiyet arzettiği açıktır.

Örnek 6. Malik, Hişam b. Urve'nin babasından şöyle
naklettiğini kaydeder: "Üsame b. Zeyd'e Resulullah'ın veda haccında

Arafat'tan inerken nasıl yürüdüğü soruldu. Ben de
oturuyorken şu cevabı verdi: Orta süratte yürüyordu, ancak
alana gelince hızıamyordu (~)".

yanında
geniş

bir

Rivayetin sonunda Malik şöyle der: "Hişam, hadiste "nass"
diye geçen yürümenin, normal yürümenin biraz hızlandırılmış şekli

85
86

87
88
89

Malik, Zekat, 26.
Ebu'l-Velld el-Baci, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, III, 221; Zürkanl,
Muvatta, II, 164.
Buhar!, Zekat, 42.
Malik, Hacc, 77.
Ebu'l-Velid el-Baci, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, III, 414.
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Şerhu'l

olduğunu söylemiştir. 90

Her ne kadar bu kelimeyi açıklayan Hişam olsa
da Muvatta' da nakledilmesi ve kabul görmesi önemlidir. Şüphesiz, bu
kelimelerin izahı sünneti tespit etmek, dolayısıyla fıkhi bir hükme
ulaşmak gayesine matuftur.
Ebu'I-Velid el-Biki'ye göre, nass kelimesiyle hızlı yürümek
kastedilmektedir. Çünkü nass, normal yurumenin üstünde
hızlandırılmış bir yürüyüştür. Bu, böyle bir yürüyüşün sünnet olmasını
gerektirir. 91
İbnu'l-Esir'e
yl.irüyüşünü

en son

göre

nass

noktasına

kelimesinin
varıncaya

anlamı,

kadar

devenin

hızlandırmaktır.

Kelimenin aslı, bir şeyin en üst noktasıdır, en son sınındır. Sonradan
92
hızlı yürümenin adı olmuştur. Buradan kelimenin aslının bir şeyin en
uzağı, en son noktası olduğu, dolayısıyla çok hızlı yürümek anlamına
geldiği anlaşılmaktadır. Ancak sonradan normal yürümenin üstünde
biraz hızlı yürümek anlamını kazanmıştır. Elbette bu durum sünneti
tespit açısından önem arzetmektedir. Bu örnek, kelimenin toplum
tarafından nasıl kullanıldığının bilinmesi açısından anlamlıdır. Zira
bazen kelimelerin yapısında anlam daralmaları söz konusu
olabilmektedir.
Örnek 7. Hz. Aişe'nin Cüdame bt. Vehb'den naklettiğine göre,
Resulullah şunu haber vermiştir: "Ölleyi (~1) yasaklamayı
düşünmüştüm,
ama Rumlada Farsların bunu yaptıklarını ve
çocuklarına zarar vermediğini hatırladım". Malik, rivayetin sonunda
şunu ifade eder: "Hadiste geçen "gile" kelimesi, erkeğin emzikli karısı
ile cimada bulunmasıdır". 93
arasmda "ğile" kelimesine yüklenen anlamda
Nevevi, Malik, Esma'i ve Esma'i'nin dışındaki
dilcilerin "ğile"yi erkeğin emzikli karısıyla cimada bulunması şeklinde
açıkladıklarını belirtir. İbnu's-Sikkit ise ğileyi, erkeğin hamile olan
karısıyla cimada bulunması olarak izah etmiştir.
Nevevi'nin
belirttiğine göre alimler, Hz. Peygamber'in böyle bir işi yasaklamayı
Dilciler

farklılıklar vardır.

90
91
92
93

Malik, Hacc, 176.
Ebu'l-Velld el-Biki, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, IV, 42.
İbnu'l-Es!r, en-Nihfiye, V, 64.
Malik, Rada', 16. İbnu'l-Esir'in de gile kelimesini aynı manada izah ettiği
görülmektedir. Bkz. en-Nihtiye. III, 402.
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düşünmesinin

sebebini, onun emzikli kadının çocuğunun zarar
görmesinden kaygılanması olarak değerlendirmişlerdir.
94

Zamehşeri,

cimada

bu hadiste geçen

bulunmasıdır"

düşündüklerini

şeklinde

ortaya koymuştur.

"ğlle"yi "erkeğin
açıklayarak

emzikli karısıyla
Malik'le aynı şeyi

95

Bu örnekten anlaşıldığına göre "ğlle" kelimesinin iki anlamı
Malik'in de içinde bulunduğu alimlerinin çoğu bu
kelimeye "erkeğin emzikli karısıyla cima etmesi" anlamını
vermişlerdir. Bu bir tercih meselesidir. Aslında iki anlamdan birinin
kabul edilmesi halinde hadisin anlamında değişecek bir şey yoktur.
İster hamile kan ile ister emzikli karı ile yapılan cimada esas unsur,
çocuğun zarar görüp görmemesidir. Çocuğun zarar görmediği, mezkur
iki durum da meşru olmaktadır.

bulunmaktadır.

Örnek 8. Malik, İbn Ömer' in şöyle dediğini nakleder:
"Resulullah, necş türü (~1) alış verişi yasakladı". Rivayetin
sonunda Malik, necş kelimesini şöyle açıklar: "Niyetin satın almak
olmadığı halde, başkalannın da sana uyarak yüksek fiyat vermesi için
96
satıcının malına kıymetinden daha fazla fiyat vermendir" .
Dilcilere göre "necş" kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyi
harekete geçirmek, uyandırmaktır. Bundan dolayı avcıya, avmı
harekete geçirdiği, uyandırdığı için "naciş" denilir. Alış-verişte ziyade
yapan da kendi dışındaki müşteriyi harekete geçirmekte, mala olan
tutkusunu uyandırmaktadır. 97
İbnu'l-Esir ise, necş kelimesine iki türlü mana verir: "Biri malı,
satmak ve revaçta tutmak için övmek; diğeri ise, satın almak niyeti
olmadığı halde malın fiyatını artırmaktır". 98 Bu durumda Malik'in
ikinci manayı tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Örnek 9. Malik, recmle ilgili uzun bir hadis nakletmektediL
Rivayette "oğlum bu adamın yanmda işçi (~) idi, karısıyla zina

94
95

96
97
98

Nevevi, el-MinhCic, (thk. Halil Me'mun Şiha), Beyrut, 1996, X, 258.
fi ğaribi'l-hadfs, (thk. İbrahim Şemsuddin), Beyrut, 1996,
II, 450.
Malik, Buyu', 97.
Ebu'l-Velld el-Biici, el-Muntek{i şerhu'l-Muvatta, VI, 536.
İbnu'l-Esir, en-NihCiye, V, 21.
Zamahşerl, el-Faik

59

etti ... " ifadesi geçmektedir. Malik rivayetin sonunda şöyle der:
"Hadiste geçen asif kelimesi, ücretle çalışan işçi demektir". 99
Ebu'l-Velid el-Bikl'nin belirttiğine göre İsa b. Dinar da asif
kelimesinin ücretle çalışan işçi olduğunu belirtmiştir. 100 İbnu'l-Esir'in
de aynı manayı verdiği görülmektedir. 101 Bu örnekte önemli olan nokta
yapılan izahın fıkıhla ilgili olmamasıdır. Zira hadiste ifade edilen zina
olayını ister ücretle çalışan işçi ister başkası gerçekleştirsin, hüküm
değişmemektedir. Bu durumda Malik, belki de kullanımı nadir olan
bir kelimeyi açıklamayı murad etmiştir.
Örnek 10. Malik, Said b. el-Müseyyeb' den Hz. Ömer'in şöyle
nakl eder: "Canımı elinde tutan Allah' a yemin olsun ki, eğer
insanlar, 'Ömer Allah'ın Kitabı'na ilave yaptı' demeyecek olsalardı,
şeyh ve şeyha zina ederlerse onları muhakkak recmediniz' ayetini
(Kur'an'a) yazardım. Çünkü biz bunu (Resulullah zamanında)
okuduk". Rivayetin sonunda Malik, şeyh ve şeyha kelimelerinin evli
erkek (~1) ve evli kadın (A .ı~ull) anlamianna geldiğini belirtir. 102
dediğini

Ebu'I-Veli el-Baci'ye göre Malik, bu ifadesiyle muhsan ve
muhsaneyi, yani evli erkek ve kadını kastetmiştir. Zira dul bir kadında
ihsan (evli olma) şartı zaten vardır.
103

fıkhi
bir hükmü etkileyecek bir durum
ve şeyha kelimeleri, yaşlı kadın ve erkeği ifade
etmektedir. Bunlann bu şekilde kabul edilmesi yanlış anlarnalara yol
açacaktır. Bunu önlemek için Malik, mezkur kelimelerden ne
kastedildiğini açıklamak zorunda kalmıştır.

Bu

örnekte

bulunmaktadır. Şeyh

Örnek 11. Malik'in Ebu Hureyre' den naklettiğine göre
Resulullah, evli olmayan zani cariye hakkında şöyle buyurmuştur:
"Zina ederse celde cezası uygulayın. Sonra yine zina ederse yine celde
cezası uygulayın. Sonra tekrar zina ederse, sizde tekrar celde cezası
uygulayın. Daha sonra bir dafir (~) karşılığında da olsa onu
satınız".

Rivayetin sonunda Malik, hadiste geçen dafir kelimesinin ip
( J,p.JI) anlamında olduğunu belirtir. 104
99
100
101
102
103

Malik, HudO.d, 6.
Ebu'I-Velid el-Bac1, el-Munteka şerhıı 'l-Muvatta, IX, 140.
İbnu'l-Esir, en-Nihfıye, III, 237.
Malik, Hudı1d, 10.
Ebu'I-Velid el-Baci, el-Muntekf.i şerluı'l-Muvatta, IX, 148.
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Ebu'I-Velid el-Ba.cl'ye göre de dafir ip anlamındadıı·. 105 İbnu'l
Esir' in, dafir kelimesini "kıldan örülmüş ip" şeklinde sıfatıyla birlikte
açıkladığı görülmektedir. 106
Örnek 12. Malik'in Ebu Hureyre'den naklettiği hadiste Hz.
Peygamber şöyle buyurur: "Hayvan yaralaması hederdir (.J4). Kuyu
kazmak suretiyle ölüme sebebiyet verme de hederdir (.J4) ... ".
Rivayetin sonunda Malik
'onda diyet yok' demektir". 107

şöyle

der: "Hadisteki heder (Cubar),

İbn

Abdilberr'in (ö. 463/1071) belirttiğine göre cubar
kelimesinin Malik'in dediği gibi "diyet gerekmeyen heder" şeklinde
izah edilmesinde hiçbir ihtilaf yoktur. 108
Aslında

burada cubar kelimesinin sözlük

anlamı

hederdir. Bu

anlamı siyaktan yararlanarak açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. İşte

Malik bunu yaparak, diğer bir ifadeyle siyakı dikkate alarak böyle bir
hederden dolayı diyet gerekmeyeceğini tespit etmiştir.
Örnek 13. Malik'in, Sehl b. Ebu Hasme'den naklettiği uzun
bir rivayette şu ifadeler geçmektedir: " ... Abdullah b. Sehl'in öldürülüp
sığ bir kuyuya (~ ı}) atıldığı haber verildi ... ". Rivayetin sonunda
Malik şöyle der: "Hadiste geçen fakir kelimesi, kuyu demektir". 109
Zürkani, fakir kelimesinin ağzı geniş kuyu anlamına geldiğini
belirtir. Ona göre bu kelimeye hurma ağaçlarının çevresinde bulunan
kuyu anlamını verenler de vardır. 110 Malik, fakir kelimesin e, herhangi
bir vasfını zikretmeden kuyu anlamını vermiştir. Her iki durumda da
bu izah fıkhi bir mahiyet arzetmemektedir.
Örnek 14. Malik, uzun bir hadiste Resulullah'ın şöyle
nakletmektedir: " ... Bu adam, kendisine verecek bir şey
bulamıyorum diye bana kızıyor. Sizden kim bir ukiyye veya dengi

buyurduğunu

104
105
106

107
108
109

110

Malik, Hudüd, 14.
Ebu'I-Velid el-Baci, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, IX, 157.
İbnu'l-Esir, en-Nihaye, III, 93.
Malik, Ukül, 12.
Zürkani, Şerhu'l-Muvatta, IV, 245.
Malik, Kasame, l. İbnu'J-Esi'r de fakir kelimesine aynı manayı vermektedir.
Bkz. en-Ni!ıaye, III, 463.
Zürkanl, Şerhu 'l-Muvatta, IV, 259.
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malı olduğu

halde dilenirse, ısrarla dilenmiş olur". Rivayetin sonunda
Malik, bir ukiyyenin kırk dirhem olduğunu belirtir. 111
Örnek 15. Malik'in naklettiği uzun bir hadiste şu ifadeler
geçmektedir: " ... Sonra deniz sahiline ulaştık. Ulaşır ulaşmaz da zarib
(1...:-l..):JI) gibi bir balıkla karşılaştık. .. ". Rivayetin sonunda Malik,
zaribin küçük dağ anlamına geldiğini belirtmektedir. 1 12
Ebu'I-Velid el-Baci'ye göre İsa b. Dinar, zarib kelimesini
Ebu Ubeyd el-Herevi ise "küçük dağ" şeklinde
açıklamışlardır. 113 Bu kelimenin izahı da fıkhi bir mahiyet ifade
etmemektedir. Dolayısıyla bunu kullanımı nadir olan bir kelimenin
izahı şeklinde düşünmek mümkündür.
"dağcık",

Örnek 16. Enes b. Malik, Hz. Peygamber'in şöyle
buyurduğunu nakleder: "Birbirinize buğzetmeyiniz, bir~irinize hased
etmeyiniz ve birbirinize sırt çevirmeyiniz (I.Jyl.ı.i 'l.J)". Imam Malik'e
göre hadiste geçen yl.llll kelimesi, "müslüman kardeşinden yüz
çevirmek" demektir. 114
Değerlendirme

Buraya kadar tespit edilen örneklerden Malik'in izahlannda
ön plana çıktığını söylemek mümkündür:

şu

hususların

1. Malik'in garib kelimeleri

izahı kitabının

hacmine göre
niyetinde
etmesinin

azdır. Bu durum bütün garib kelimeleri açıklama
olmadığını gösterir ve zaten Muvatta adlı eserini te'lif
sebebi de bu değildir.

oldukça

2. Malik, yer yer ezdaddan olan kelimelerin manasını cümlenin
belirlemeye çalışmıştır. Bunun sebebi, muradın yanlış
anlaşılmamasmı sağlamak olabilir.

siyakından

3. Malik, zaman zaman çeşitli anlamlara gelen kelimelerden
tercihlerde bulunmuştur. Bunun sebebi, kendi tercihi ortaya koymak
olabilir.
111

112

113
114

Malik, Sadaka, ll. İbnu'l-Esir'in de ukiyyeye aynı anlamı verdiği
görülmektedir. Bkz. en-Nilıfiye. I, 80.
Malik, Sıfatu'n-Nebi, 24. İbnu'l-Esir, zarib kelimesinin geçtiği başka hadisler
çerçevesinde .onun küçük dağ anlamına geldiğini ifade eder. Bkz. en-Nilıfiye,
III, 156.
Ebu'l- Velid el-Bile!, el-Munteka şerlıu'l-Muvatta, IX, 352.
Malik, Husnu'l-hulk, 14.
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4. Malik, bazen cümle veya paragrafta herhangi bir anlam
meydana getirmeyen kelimeleri izah etmiştir. Bunun
sebebi, kullanımı nadir olan kelimenin daha iyi anlaşılınasını
sağlamak olabilir.

değişikliği

5. En önemlisi Malik bazen de fıkhi bir sonuç ortaya çıkarmak
kelimelere anlam yüklemiştir. Bunun sebebi, tercih ettiği
görüşü bu şekilde ortaya koymak olmalıdır.

amacıyla

fıkhi

Muvatta'da Hadis Yorumlan
"Hadis yorumlan" derken genel bir ifade kullandığımızın
Zira Malik'in Muvatta'da -bab başlıklan dahil- hadislerle
ilgili söylediği her şeyi "yorum" kapsamına dahil etmek mümkündür.
Ancak "hadis yorumları" ifadesiyle daha sınırlı, daha spesifik bir
yorum tarzını kastettiğimiz özellikle vurgulanmalıdır. Burada Malik'in
müstakil olarak ve doğrudan yaptığı hadis yorumlan ele alınacaktır.
Özellikle müstakil ve doğrudan diyoruz, çünkü Malik, Muvatta' da
hadisiere dayalı olarak bir çok fetva vermiştir. Bu fetvalar Hz.
Peygamber'in hadisleriyle birlikte sahabe ve tabiuna izafe edilen
rivayetlerin
fakih
formasyonuyla
bir
bütün
olarak
değerlendirilmesinden ortaya çıkmıştır. Ancak hadis yorumlan için
ilgili rivayetleri bir bütün olarak incelemek zorunlu değildir. Bir hadisi
kendi içinde anlamak hadisleri müstakil olarak yorumlamak anlamına
gelmektedir.
farkındayız.

Bununla birlikte Muvatta hadis yorumlan açısından da dikkat
çekmektedir. Malik, naklettiği rivayetlerle ilgili olarak üç tür açıklama
yapmakta veya fetva vermektedir:
1. Malik, ya hadisin zahirine göre fetva verir. Bu dunımda
yorum yapmaya gerek yoktur ya da Malik' in yorumu hadisin zahirini
almaktır. Malik'in bir çok babda sadece rivayetleri nakletmesi
böyledir. O rivayetler onun kabul ettiği görüşü yansıtmaktadır.

2. Ya hadisteki konuyu kıyas, rnesalih gibi yöntemlerle başka
bir duruma uygulayarak fetva verir. Bu dururnda onun amacı hadiste
kastedileni tespit etmek değil, onu başka bir şeye uygulamak veya
başka hükümler çıkarrnaktır.
3. Ya da hadiste kastedilen konuyla doğrudan alakah olmayan
meselelere girip onlarla ilgili fetva verir. Eserde bu tür fetvalar da
oldukça boldur.
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Bizim burada ele alacağımız yorumlar, yukarıda bahsedilen
hususlada alakah olmayıp Malik'in doğrudan hadisin kendisiyle, Hz.
Peygamber' in veya bir sahabinin muradıyla alakah yaptığı
yorumlardır. Bu haliyle Muvatta'ın hadis yorumları ihtiva etmesi
açısından şerh çalışmalarının nüvesini oluşturduğu söylenebilir.
Burada hadis yorumlarından neyi kastettiğimizi ortaya koymak
için onların ne olmadığına dair birkaç örnek üzerinde durmak
istiyoruz.
Malik, namaz kılanın önünden geçmenin hoş olmadığına dair
merfu ve mevkuf rivayetler nakleder. 115 Sonra Sa'd b. Ebi Vakkas'ın
namaz kılarken safların önünden geçtiğini nakleder. Ardından şöyle
der: "Kamet getirip imam tekbir alarak namaza durduktan sonra
cemaate gelen kimsenin geçecek yer bulamazsa, safların önünden
geçmesi caiz dir". 116
Malik, burada hadisleri bir bütün olarak değerlendirmiş,
zarureti dikkate almış ve fakih formasyonuyla böyle bir fiilin caiz
olduğunu söylemiştir. Elbette bu da bir tür yorumdur. Ancak bir
hadisin doğrudan yorumu değildir. Malik burada bizzat Sa' d b. Ebi
Vakkas olayını yorumlamamıştır. Malik bu rivayede ilgili olarak şayet
"Sa' d b. Ebi Vakkas'ın böyle davranmasının zarurete binaen olduğunu
düşünüyorum" şeklinde doğrudan bir izah getirseydi, bu bizim "hadis
yorumlarıyla" kastettiğimiz şeyin ta kendisini ifade etmiş olurdu.
Diğer

örnek şöyledir. Rivayete göre Ebu Katade'nin gelini
ona abdest suyu döküyordu. O sırada bir kedi gelir ve kaptan
su içmek ister. Ebu Katade de onu içirir. Ebu Katade, Kebşe'nin
kendine baktığını görünce "hayret mi ediyorsun?" der. Kebşe "evet"
deyince, ardından şu hadisi nakleder: "Kedi pis değildir, evinizde
serbest dolaşır". Bunun üzerine Malik şu izahı yapar: "Bunda bir
mahzur yoktur. Ancak kedinin ağzında pislik olması halinde caiz
Kebşe,

değildir". 117

Hadis
kedinin
ağzında
pislik olup
olmamasından
bahsetmemektedir. Malik de hadisin kendisiyle ilgili herhangi bir şey
söylememekte, bilakis hadisin zahirini kabul etmektedir. Bununla
birlikte olaya bir başka hüküm ilave etmektedir. O da kedinin ağzında
115
116

117

Malik, Kasri's-saliit, 33, 34, 35.
Malik, Kasri's-saliit, 39.
Malik, Tahiiret, 12.
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pislik olması halidir. Bu tabloda ortaya konulanlar bir yorumdur.
Bununla birlikte hadisin doğrudan yorumu değildir.
Son bir örnek verelim. Ebu Hureyre'den nakledilen rivayete
göre Hz. Peygamber "Abdest alan su ile bumunu iyi temizlesin. Taşla
taharedenen taşı tek kullansın" buyurmuştur. Ardından Malik, bir avuç
su ile hem mazmaza hem de istinşak yapan bir adam hakkında "bunda
bir be is yoktur" demiştir. ı ıs
Hadis, genel olarak su ile burnu iyi temizlerneyi ifade
etmektedir. Ancak Malik, hadisteki genel ifadeleri "bir avuç" su
diyerek sınırlamış ve bu şekilde abdest alan kimse hakkında "bir beis
yoktur" şeklinde hüküm vermiştir. Bu, bir yorumdur. Fakat hadisin
kendisiyle ilgili doğrudan bir yorum değildir. Fakihin konuyla ilgili bir
fetvasını, görüşünü yansıtmaktadır.

Tespitierimize göre Malik, Muvatta' da yirmi yerde hadis
yorumunda bulunmuştur. Bunlar bir anlamda Malik'in hadis
şerhleridir. Bu şerhler veya yorumlar bir ihtilafı gidermek için olduğu
gibi hadisteki müphemliği gidermek veya ilave bir açıklama getirmek
yahut illet tespit etmek şeklinde olabilmektedir. Şimdi bunları
inceleyelim.
Örnek 1. Malik, Nafi'in şöyle dediğini nakleder: "İbn Ömer
tamamen kendinden geçti. Ayıldıktan sonra da namazını kaza
etmedi".
bayıldı,

Rivayetin sonunda Malik şöyle bir yorum yapar: "Kanaatimize
göre (L5 Y) -Allah bilir- namaz vakti çıkmıştı. Yoksa namaz vakti
çıkmadan ayılan ldmse namazını kılar". ı ı
9

Bu konu tamamen fıkıhla alakalıdır. Zira Malik' e göre bayılıp
da namazı geçirenin kaza etmesi gerekmez. Ebu Hanife (ö. 1501767)
ise bir gün ya da daha az bir süre baygın kalan bir kişinin baygın
haldeyken geçen namazları kaza etmesi gerekir. ızo
Yukarıda nakledilen hadiste ise İbn Ömer'in bayıldığı
geçmekte, ancak namazı geçirip geçİrınediği ifade edilmemektedir.
Malik, burada yorum yapmıştır. Bu yorum, bizzat hadisin kendisiyle
doğrudan ilgilidir. "Namaz vakti çıkmadan ayılan kimsenin namazı

ııs
ı ı9
ızo

Malik, Taharet, 3.
Malik, VukGtu' s-saHit, 24.
Ebu'l-Velid el-Bik!, el-Munteki'i şerhu'l-Muvatta, I, 246-247.
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kılması gerektiği" genel olarak kabul edilen bir kuraldır. Ayrıca
Malik' e göre bayılıp da namazı geçirenin kaza etmesine gerek yoktur.
İbn Ömer' in durumu bu noktada kapalıdır. İbn Ömer, bir namaz vakti
mi baygın kaldı yoksa bir gün mü? Bu durumda Malik kendi fıkhi'
görüşüne uygun olarak, İbn Ömer'in durumunu "namaz vaktinin
çıkması" ile te'vi'l etmiştir.

Örnek 2. Hz. Aişe'nin azatlısı Ümmü Alkame anlatıyor:
bulunan pamuğu kaba koyar, Hz.
Aişe'ye gönderirler ve ona "artık namaz kılabilir miyiz?" diye sorarlar,
Aişe de onlara "Acele etmeyin, beyaz su aktığını görüneeye kadar
bekleyin" derdi.
Kadınlar, sarımtırak hayız kanı

Bu yorum, Hz. Aişe'nin sözünün doğrudan yorumlanmasıdır.
Malik' e göre Hz. Aişe, bu sözüyle hayızdan ternizlenmeyi kastetmiştir
(•~~ ~y ). 121 Burada Malik, Hz. Aişe'nin sözünü yorumlamış, beyaz
su akıntısının, hayızdan temizlenmek anlamına geldiğini söylemiştir.
Örnek 3. Malik, Yahya b. Said'in şöyle dediğini nakleder: "Bir
adam Aki'k' de (Medine'de bir yer) cemaate imamlık yapıyordu. Ömer
b. Abdilaziz haber salarak onu imamlıktan menetti".
babası

Rivayetin sonunda Malik şöyle bir yorum yapar:
belli olmadığı için onu imamlıktan menetmiş tir". 122

"Adamın

Bu yorum, bizzat Ömer b. Abdilaziz'in

1011720)

(ö.

davranışıyla ve doğrudan hadisin kendisiyle ilgilidir. Rivayette Ömer

b. Abdilaziz'in adamı imamlıktan neden menettiği tasrih edilmemiştir.
Malik bu nedeni "babası belli olmamakla" açıklamıştır. Ancak bu bilgi
salt bir yoruma mı yoksa başka bir rivayete mi dayanmaleta olduğu
açık değildir.

Ebu'l-Velld el-Bad de rivayeti veledi zinaya yorumlamış ve
bunun fıkhı üzerinde durmuştur. Ona göre veled-i zinanın düzenli
olarak beş vakit namaz kıldıran bir imam olup olmayacağı konusunda
ihtilaf edilmiştir. Malik, bunun rnekruh olduğunu, imamlık yapmış
olursa, cemaatin namazının sahih olduğunu ifade etmiştir. Leys (ö.
1751791) ve Şafii' (ö. 204/809) de bu görüştedir. İsa b. Dinar'a göre
veled-i zina kendini buna ehil gördüğünde imameti rnekruh değildir.
Bu görüşü de Evzai' (ö. 1761792), Süfyan es-Sevr! (ö. 1611778) ve

121
122

Malik, Tahare, 97.
Malik, Salatu'l-cema'a, 15.
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Muhammed b. Abdulhakem (ö. 268/882) kabul etmiştir. el-Biki'ye
göre Malik'in kabul ettiği görüşün doğruluğuna delil şudur: İmamlık,
yüce bir mevkidir. Böyle bir vasıfta olan kişinin insanların diline
düşeceğinden, ta'n ve sövgüyü kendine çekeceğinden dolayı imamlığı
mekruhtur. 123

Örnek 4. Malik'in naklettiğine göre İbn Abbas şöyle der: "Bir
defasında ResuluHalı korkulacak bir durum olmadığı ve seferi de
bulunmadığı halde öğle ile ikindiyi, akşam ile de yatsıyı cemetti".
Ardından Malik şu yorumu yapar: "Bunun yağmurlu havada olduğunu
sanıyorum (~\lj lS) )". 124
Fakihler, Arafat'ta öğle ile ikindinin öğle namazının vaktinde
birlikte kılınması ve Müzdelife' de akşam ile yatsının yatsı namazının
vaktinde birlikte kılınması konusunda ittifak etmişlerdir. Bu iki
haricinde iki namazı cemetmenin caiz olup olmadığında ihtilaf
edilmiştir. Hanefiler, Arafat ve Müzdelife' deki cemin dışında iki
namazın bir vakitte cemedilmesini caiz görmezler. Diğer mezheplerde
ise cem, belirli sebep ve şartlada caiz görülmüştür.
Bu sebeplerden biri yağmur yağmasıdır. Malik, bu durumu cem
sebebi kabul etmiştir. el-Bile!, Malik'in kabul ettiği görüşü savunur ve
akl! bir izah getirir. Buna göre yağmur yağdığında bir meşakkat ortaya
çıkar. Bu da yolculuk ve hastalık dururnlarında olduğu gibi namazların
cemedilmesini gerektirir. 125
Malik'in yukandaki rivayeti bu şekilde yorumu normal
hallerde namazların cemedilemeyeceğine dair genel kabulden
kaynaklan maktadır. Dolayısıyla bu genel kabulün dayandığı hadislerle
burada nakledilen hadis zahiren çelişmektedir. Malik bu durumu
dikkate alarak cemin nedenini "havanın yağmurlu olmasına"
bağlamıştır.

Örnek 5. Salim b. Abdullah, babasından şöyle naklediyor:
"Binitli olarak Riym'e gitmiştim. Bu yolculuk esnasında namazları
kısaltarak kıldım". Malik, İbn Ömer'in bu yolculukta katettiği yolun
dört beri d (48 mil) olduğunu belirtir. 126

123
124

125
126

Ebu'l-Velld el-Bac\, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, II, 203.
Malik, Kasru's-salat, 4.
Ebu'I-Velid el-Baci, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, II, 242.
Malik, Kasru's-salat, ll.
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Yine Salim naklediyor: "İbn Ömer binekli olarak Zatu'nNusub'a gitmişti. Bu yolculuğunda namazları kısaltarak kıldı".
Rivayetin ardından Malik Zatu'n-Nusub ile Medine
dört beri d (48 mil) olduğunu açıklamıştır. 127

arasının

yaklaşık

Malik'ten

meşhur

olarak nakledilen

görüşe

göre seferde

namazı kısaltınanın en alt sının dört berid, yani 48 mildir. İbnu'l
Kasım, Malik'in bu görüşten döndüğünü rivayet etmiştir. Şafii de
Malik'in görüşünü kabul etmiştir, ancak ondan bunun sınırının bir gün
ve bir gecelik yürüyüş olduğu da nakledilmiştir. Eşheb (ö. 204/819),
Malik'ten namazların 45 milde kısaltılabileceğini nakletmiştir. Ebu
Hanife ise kısaltınanın en alt sınırının üç günlük bir yürüyüş olduğunu

belirtmiştir. 128

Örnek 6. Malik'in naklettiğine göre Abdullah b. Ebi Bekr b.
der: "Resulullah'ın, Arnr b. Hazm'a yazdığı mektupta
denilmekteydi: Kur'an'ı Kerim'e temiz olanların dışında hiç
kimse el süremez".

Hazm

şöyle

şöyle

Malik, rivayetin ardından konuyu şöyle yorumlar: "Abdesti
olmayan kimse ne kabından ne de başka bir şeyi eline kılıf yaparak
mushafı taşıyabilir. Şayet abctestsiz olarak Kur'an'ı taşımak caiz
olsaydı, kişinin elinde mushafı kirletecek bir şey bulunmasından
dolayı onun dışına geçirilen başka bir kab vasıtasıyla onu taşımak hoş
karşılanabilirdi. Fakat Kur'an'a hürmet ve tazim için abctestsiz olanın
onu taşıması hoş karşılanmamıştır". 129
Malik'in bu yorumu, diğer mezheplere göre farklı bir görüşte
olduğunu göstermektedir. Zira Ebu Hanife'ye göre abctestsiz olarak
Kur'an'ı bir kab veya kılıf içinde taşımakta bir beis yoktur. Ebu'IVelid el-Bad ise kabul ettikleri görüşün en sahih görüş olduğunu
belirtir. Ona göre abctestsiz hiçbir surette Kur' an' ı taşımak caiz
130
değildir. Malik' in bu konudaki istidlali en doğru istidlaldir.

Örnek 7. Malik şöyle der: "Bana ulaştığma göre Ali b. Ebi
Talib mezarı yastık edinerek üzerine uzanırmış". Rivayetin ardından
Malik şu yorumu yapar: "Mezarların üzerine oturmak yasaklanmıştır.

127
128
129
130

Malik, Kasru's-salat, 12. Bir mil 1609 metredir.
Ebu'!-Velid el-Bad, el-Muntekii şerlıu 'l-Muvatta, II, 251.
Malik, Kur'an, 1.
Ebu'I-Velid el-Bad, el-Munteka şerlıu'l-Muvatta, II, 404-405.
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Kanaatime göre (lSY ~) bu yasağın sebebi mezarlan (def'i hacet
için) yollalmamaktır" . 131
Rivayetten Ali b. Ebi Talib'in kabiriere uzanıp yattığı
Buradan kabiriere uzanmanm, oturmanın caiz olup
olmadığı gibi meseleler ortaya çıkmıştır. Burada Malik'in doğrudan
hadisle ilgili bir yorum yaptığı görülmektedir. Yukanda nakledilen
rivayette herhangi bir sebep zikredilmemiştir. Hatta Malik, rivayetin
ortaya koyduğu hükmü kabul etmiştir. Ancak toplumda veya diğer
alimler arasında bu mesele tartışılmış olacak ki, Malik mezkur yasağın
illetini tespit etmiştir.
anlaşılmaktadır.

Ebu'I-Veli el-Bad, Malik'in böyle bir yoruma gitmesinin
sebebini izah eder. Ona göre İbn Mes'ud (ö. 32/652) ve Ata (ö.
1 151733), kabiriere oturmanın yasak olduğunu kabul etmiştir. Zira Hz.
Peygamber "Sizden birinin bir kor üzerinde oturup elbisesinin
yanması hatta yanığın derisine varması, kabir üzerinde oturmasından
daha hayırlıdır" buyurmuştur. Malik ise, bu had1si te'vil etmiş ve orayı
yol lGimak (def'i hacet) maksadıyla kabiriere oturmanın nehy
edildiğini ifade etmiştir. Zeyd b. Sabit (ö. 45/665) de bu görüştedir.
Makbul görüş de budur. Çünkü Hz. Peygamber, kabirieri ziyaret
etmiş, kabir ziyaretlerini mübah lalmıştır. Müslümanlar arasında defin
esnasında kabiriere oturmanın caiz olduğu konusunda bir ihtilaf
yoktur. Nehy had1si Malik'in te'viline hamiedilir ve Hz. Ali'nin
fiiliyle Hz. Peygamber'in sözü bu şekilde te'llf edilmiş olur. 132

Örnek 8. Süleyman b. Yesar şöyle naklediyor: "Şam halla Ebu
Ubeyde b. el-Cerrah' a 'atlarımızdan ve kölelerimizden de zekat al!'
dediler. Ebu Ubeyde almadı, yalnız onların isteklerini Ömer b.
Hattab' a bir mektupla bildirdi. Hz. Ömer de almadı. Şamlılar tekrar
Ebu Ubeyde ile konuştular. Ebu Ubeyde halifeye tekrar yazdı. Bunun
üzerine halife Ömer kendisine 'Eğer istiyorlarsa al, sonra yine onlara
ve kölelerine ihsan et!' diye yazdı".
Malik, rivayette geçen "yine onlara ihsan et" ifadesinin

anlamının (<ll~ ~ ) "onların fakir olanlarına ihsan et" şeklinde
olduğunu geldiğini belirtmiştir. 133

131
132
133

Malik, Cenaiz, 34.
Ebu'l-Velid el-Bacl, el-Munteka şerlıu'l-Muvatta, II, 499.
Malik, Zekat, 38.

69

"Yine onlara ihsan et!" ifadesi genel bir ifade olup zengini de
fakiri de içine almaktadır. Zekatın fakiriere verildiği bilinmesine
rağmen Malik "fakirlerine i hsan et!" şeklinde bir tahsis yapma gereği
hissetmiştir.

Örnek 9. Malik, Halid b. Eslem'in şöyle dediğini naklediyor:
"Ömer b. Hattab, bulutlu bir Ramazan gününde güneş battı, akşam
oldu zannederek omeunu açtı. Biraz sonra bir adam gelerek
'Mü'minlerin emiri, güneş çıktı' dedi. Bunun üzerine Ömer, 'durum
kolay, biz ictihad ettik' diye karşılık verdi".
Malik, Hz. Ömer'in "durum (yb..:ıjl) kolay" sözünü şöyle
"Bize göre Allah bilir ya, kaza etmeyi, kaza etmenin
kolaylığını kastetmiş ve 'yerine bir gün oruç tutarız' demek istemiştir
yorumlamıştır:

(4..1~ ~.):1

)".134

Rivayetin zahiri hataen oruç bozma halinde yerine kaza
tutulmayacağını ima etmektedir. Bu ise oruçla ilgili bilinen ilkelere
aykırıdır. Bu durumda Malik doğrudan hadisle ilgili bir yorumda
bulunmuştur. Hz. Ömer'in bu sözle Malik'in dediği şeyi kastetmesi
muhtemeldir. Durum, yani kaza yapmak kolaydır. Bu şekilde ictihad
yapmak suretiyle günah işlenmiş olmaz. Ebu'l-Velld el-Bad, ayrıca
Hz. Ömer'den kazayı emrettiğine dair bir rivayet de nakledildiğini
belirterek bunun mezkur yorumu teyid etmiş olduğunu ifade eder. 135
Örnek 10. Malik'in Urve b. Zübeyr'den naklettiğine göre Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: "Beş fasık hayvan vardır ki, Harem
dahilinde öldürülebilirler: Fare, akreb, karga, çaylak, kuduz köpek
(kelb-i akür)". 136
Malik, hadiste geçen kelb-i akfir, yani kuduz köpeği şöyle
"Harem dahilinde öldürülmesi emredilen kuduz köpek,
insanlara saldıran ve onları korkutan aslan, kaplan, pars ve kurt gibi
hayvanlardır. Bazı yırtıcılar da vardır ki saldırmazlar. İnsanlara
137
saidırmayan yırtıcı hayvanları ise ihramlı kişi öldüremez".
açıklar:

Örnek 11. Malik'in naklettiğine göre İbn Ömer şöyle der:
"Resulullah, Kur' an' la düşman topraklanna sefere çıkmayı
yasaklaını ştır".
134
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Malik, Sıyam, 44.
Ebu'!-Velid el-Bad, el-Muntekii şerhu 'l-Muvatta, II,I, 66.
Malik, Hacc, 90.
Malik, Hacc, 91.
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Malik, bu hadisin illetini şöyle tespit eder: "Bu yasak,
Kur' an' ı eline geçirmesi korkusundandır" .138

düşmanın

gibi ri vayette yasağın herhangi bir illeti
Bununla birlikte Malik, yorum yapmak suretiyle bir
i ll et tespit etmiştir. Fakat bu ilietin sırf bir yorum değil de başka bir
rivayete dayandığı anlaşılmaktadır.
Burada

görüldüğü

zikredilmemiştir.

Ebu'I-Velid el-B:Oki, önce Kur'an'la ezberlenen ayetlerin değil,
sahifelerin kastedildiğini belirtir. Çünkü Kur' an hafızlarının savaşlara
katılmalarının caiz olduğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Bu nehyin
sebebi, Kur'an'ın düşman eline geçmesiyle oyun ve eğlence
edinilmesi, alaya alınmasıdır. Bu nehyi tefsir eden bir rivayet İbn
Mehdi (ö. 198/813) + Malik + Nafi' + İbn Ömer kanalıyla
nakledilmiş tir. 139 Buna göre Hz. Peygamber düşman eline geçer
korkusuyla
mushafla
düşman
topraklanna
girilmesinden
nehyetmiştir. 140

Burada dikkat çeken husus, Malik'in merfu olarak bildiği bir
hadisi Muvatta' da nakletmemesi, ancak ondan yararlanarak
Muvatta' da naklettiği başka bir ri vayeti yorumlamasıdır.
Örnek 12. Malik'in kaydettiğine göre İbn Ömer şöyle der:
"Hz. Ömer yıkandı, kefenlendi ve namazı kılındı. O şehitti, Allah ona
rahmet etsin!". 141 Ardından Malik, bazı alimierin şöyle dediklerinin
kendisine ulaştığını belirtir: "Allah yolunda şehid olanlar ne yıkanır ne
de namazları kılınır. Onlar şehid oldukları elbiselerle gömülür".
En sonunda Malik şu yorumu yapar: "Yukarıda nakledilen
öldürülenler hakkında sünnet olan şeydir. Savaş
meydanında (yaralandıktan) sonra cephe gerisine taşınan kimse orada
bir süre yaşar da ondan sonra ölürse o zaman hem yıkanır hem de
namazı kılınır. Nitekim Ömer' e böyle yapılmıştır". 142
savaş meydanında

Ebu'I-Velid el-Blki'ye göre İbn Ömer "yıkandı, kefenlendi"
sözüyle normal ölüyü kastetmiştir. Zira şehadet faziletli bir ameldir.
Normal ölünün yıkanmasıyla ve onun namazının kılınmasıyla ilgili bir
farz ondan kaldırılmıştır. Şafii de bu görüşü kabul etmiştir. Ebu
138

Malik, Cihad, 7.

139

İbn Hanbel, Müsned, II, 76.

140

Ebu'l-Velld el-Bik1, el-Muntekil şerhu'l-Muvatta, IV, 330.
Malik, Cihad, 36.
Malik, Cihad, 37.
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yıkanmayacağını, ancak namazının kılınacağını
Said b. el-Müseyyeb (ö. 94/712) ve Hasan el-Basri (ö.
110/728) ise hem yıkanacağını hem de namazının kılınacağı ifade
etmiştir. Malik'in kabul ettiği görüşün doğruluğunun delili Cabir b.
Abdiilah rivayetidir. Buna göre Hz. Peygamber savaş meydanında ölen
iki kişinin kanlanyla defnedilmesini emretmiştir. Sahabe, onları
143
yıkamamı ve namazları da kılmamışlardır.

Hanife,

şehidin

belirtmiştir.

Burada genel kabul gören bir ilke ile, yani "şehidin
ve namazmın kılınmaması" ilkesiyle zahiren çelişen bir
rivayet bulunmaktadır. Malik, te'vil yapmak suretiyle ikisinin arasını
te'lif etmiştir.
yıkanmaması

Örnek 13. Hz. Aişe, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu
nakleder: "Kim Allah'a itaat etmeye nezrederse, ona itaat etsin, kim de
Allah'a isyana nezrederse, Allah'a asi olmasın!".
Malik bu hadisin manasının şöyle olduğunu açıklar: "Kişinin
kadar, Mısır'a kadar, Rebeze'ye ve bunun gibi bazı yerlere
kadar yürümeyi nezretmesinde Allah'a itaatla ilgili bir husus yoktur.
Filanla konuşursa veya buna benzer konuda da mesuliyeti gerektirecek
bir şey yoktur. Konuşarak nezrini yahut yeminini bozabilir. Bu
konularda doğrudan Allah' a itaatle ilgili bir durum söz konusu
değildir. Sadece Allah' a itaat ıçeren nezirlerin yerine getirilmesi
gerekir". 144
Şam'a

Bu izahlar her türlü nezrin yerine getirilmesine gerek
göstermektedir. Malik, hadisteki "taat" kelimesinden yola
çıkarak taat olan konularda nezrin yerine getirilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Dolayısıyla adet olan konularda değil, ibadet olan
konularda nezr geçerlidir. Mesela bir insan herhangi bir şehre gitmeye
nezretse, bunu yerine getirmesi gerekmez. Ancak namaz kılmak
maksadıyla Medine'deki Mescid-i Nebi'ye gitmeye nezretse bunu
yerine getirmesi gerekir. 145
olmadığını

Örnek 14. İbn Ömer Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu
nakleder: "İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış
yapmasın".

143
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Ebu'I-Velid el-Biici, el-Munteka şerlıu'l-Muvatta, IV, 419.
Malik, Nuzür, 8.
Ebu'I-Velid ei-Baci, el-Munteka şerhu'l-Muvatta, IV, 484.
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.Malik, bu hadisle ilgili olarak şunları söyler: "Bu sözün tefsiri
yapmakta olduğu müşteriye yönelip parayı
tahsil şartlarını, malın ayıpsız oluşunu ve onu satmak istediğini
gösteren diğer şeyleri saymaya başladığı zaman başka bir kimsenin
gelip müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine yeni bir pazarlık yaparak
o malı almak istemesi dir. Yoksa satışa arzedilen ve bir çok kimse
tarafından pazarlığı yapılmakta olan bir mal hakkında pazarlığa iştirak
etmede bir sakınca yoktur". 146
şudur: Satıcının, pazarlık

Bu örnekte iki

şey

dikkat çekmektedir:

a. Hadisin zahiri umumi bir hüküm ihtiva etmektedir. Malik ise
bu umumi hükmü yaptığı açıklama ile tahsis etmiştir.
b. Malik, bu hadisi açıklarken tefsir kelimesini kullanmıştır. Bu
kullanım tefsi'r kelimesinin tarihçesi açısından önemlidir. Burada tefsi'r
kelimesinin tahsis faaliyeti için kullanıldığı görülmektedir. Zira fıkıh
alanında tahsis, takyi'd vb. işlemlerin te'vll kapsamına dahil olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla metinde tefsirin te'vll anlamına olduğu
söylenebilir.
Örnek 15. Hişam b. Urve babasından naklediyor:
"Resulullah'a 'Ya Resulullah, bedevilerden bazıları et getiriyor, fakat
biz bunları keserken besınele çekip çekmediklerini bilmiyoruz'
dediler. Bunun üzerine Resulullah 'Allah'ın adını anın, sonra da onları
yiyin' buyurdu".
İmam Malik, rivayetin ardından bunun İslam'ın ilk yıllarında
olduğunu belirtmiştir. 147

Malik'in bu izahının nesh anlamına mı geldiği
yoksa bir tespitten mi ibaret olduğu sarih değildir. Fakat Ebu'l-Velld
el-Bacl, bu görüşün Hz. Aişe'den nakledilen bir hadise dayandığını
ifade eder. Bu had!ste hayvan kesenler, İslam' a yeni girmişlerdir.
Onların böyle şeyleri bilmeleri mümkün değildir. Onlara henüz dinin
emirleri ulaşmamıştır veya onlar bu gibi şeyleri çok kere unutan
kimselerdir ya da onlar böyle şeyler adetleri olmadığı için yanılan
insanlardır. Daha sonraları ise hayvan kesenin bunu terketmemesi adet
haline gelmiştir. Şu anda hayvan kesme anında besınele çekmeyen bir
kimse bilinrnemektedir. 148

146
147
148

Malik, Buyu', 96.
Malik, Zebaih, ı.
Ebu'I-Velid el-Baci, el-Munteka şerhıı'l-Muvatta, IV, 207.
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şöyle

Örnek 16. Zeyd b. Eslem'in naklettiğine göre Hz. Peygamber
buyurur: "Dinini değiştirenin boynun u vurun".

Malik, ri vayetin ardından bu hadisin manasının şöyle olduğunu
belirtir: "İslam dininden çıkıp başka dine giren zındık ve benzeri
kişiler yakalanırlarsa, tevbe ettirilmeden öldürülürler. Çünkü onların
tevbesi kabul edilmez ve küfürlerini gizleyip müslüman göründükleri
için tevbe ettirileceklerini sanmıyorum. Bunların tevbe ettik
demelerine itibar edilmez. Ancak İslam' dan çıkıp başka dine girer ve
bunu da açıklarsa bu kişi tevbeye çağrılır, tevbe ederse ne ala, etmezse
öldürülür. Bunu (bir ferd değil de) bir toplum yaparsa, hüküm aynıdır.
Bence İslam' a davet edilir ve tevbe etmeleri istenir. Tevbe ederlerse,
tevbeleri kabul edilir. Etmezlerse, öldürülürler. Bana göre -Allah daha
iyi bilir- bu hadisle Resululah, yahudilikten hıristiyanlığa,
hıristiyanlıktan yahudiliğe geçenleri ya da diğer dinlerden kendi dinini
değiştirenleri kastetmemiş, yalnız İslam' dan çıkanı kastetmiştir. Bu
hadisle kastedilen, İslam' dan çıkıp başka dine geçen ve bunu da
açıklayan kişilerdir". 149

Malik, bu rivayetteki maksatla ilgili olarak özellikle diğer din
müntesipleri arasındaki din değiştirmelere vurgu yapmış ve kastın
bunlar olmadığını belirtmiştir. Böyle bir vurgu o dönemde diğer din
müntesipleri arasındaki din değiştirmelerinin de irtidat hükmüne dahil
olduğunu kabul edenlerin bulunduğunu ima etmektedir. Dolayısıyla
Malik, hadiste ifade edilen hükmü yorum yapmak suretiyle tahsis
etmiş olmaktadır.

Örnek 17. Malik, Muhammed b. Sirin'in şöyle dediğini
nakleder: "Hz. Peygamber zamanında bir adam, ölürken altı kölesini
azat etti. Resulullah, köleler arasında kur' a çekerek onlardan üçte
birinin azadım kabul etti".
Malik, rivayetin ardından şu yorumu yapar: "Bana
göre bu adamın kölelerinden başka malı yoktu". 150

ulaştığına

Örnek 18. İbn Şihab Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu
nakleder: "Arab yarımadasında iki din bir arada bulunmayacak". Yine
İbn Şihab şöyle der: "Ömer b. Hattab bu hadisi araştırdı. Resulullah'ın
'Arap yarımadasında iki din birarada bulunmayacak' buyruğunu kesin
olarak anlayıncaHayber'den yahudileri çıkarıp sürdü".
149
150

Malik, Akdiye, 15.
Malik, Itk, 3.
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İmam Malik, bunun ardından şu açıklamada bulunur: "Ömer b.
Hattab, Necran ve Fedek'ten yahudileri çıkardı. Hayber yahudilerine
gelince, bunlar hurma ve arazilerini bırakarak Hayber'i
terketmişlerdiL Fedek yahudilerinin hurma ve arazilerinin yarısı
kendilerine aitti. Çünkü Resulullah, onlarla arazi ve hurmalarının
yarısı kendilerine kalmak üzere anlaşma yapmıştı. Ömer, onların arazi
ve bahçelerinin bedelini altın, gümüş, deve, urgan ve semer olarak
verip onları Fedek'ten sürdü". 151

daha

Malik, burada tarihsel bilgiler vererek hadiste ifade edilenlerin
yerine getirildiğini vurgulamıştır.

sonraları

Örnek 19. Malik'in naklettiğine göre Hz. Ömer şöyle demiştir:
"Şüphesiz

göre

ki, Rukbe' deki (Mekke ile lıak
on evden daha hayırlıdır".

arasında

bir yer) bir ev bana

Şam'daki

Malik, Hz. Ömer'in sözünü şöyle yorumlar: "Hz. Ömer,
veba olduğu için böyle söylemiş ve daha uzun (yani
sağlıklı) yaşamayı kastetmiştir" .152
Şam' da şiddetli

Örnek 20. Malik'in naklettiğine göre Ebu Beşir şöyle der: "Bir
sefer esnasında Resulullah, insanlar İstirahat yerlerindeyken bir elçi
göndererek şöyle demesini emretti: Hiçbir devenin boynunda
gerdanlık olarak kullamlan yay kirişi kalmasın, hepsi kesilsin!".
Malik, bu hadisi şöyle yorumlar: "Bunların, göz
korunmak için takılmış olduğunu zannediyorum" .153
Bu

değmesinden

yorum

önemlidir. Zira hadis mutlak bir nehyi
çağrıştırmaktadır. Malik'in böyle bir yorum yapmasının sebebi,
yanında normal hallerde veya bir maslahata binaen hayvaniara bir
şeylerin takılabileceğine dair bir bilginin bulunmasıdır. Bu bilgiye
uygun olarak mezkur hadisi te'lif yoluna gitmiştir. Buna göre
yukarıdaki hadis böyle takılan göz değrnesinden dolayı takanlar için
olmaktadır.

Değerlendirme

1. Malik'in hadis yorumlarından ortaya çıkan en önemli
sonuçlardan biri onun kavramsal bir çerçeveye sahip olmasıdır. Bu
kavramsal çerçeveyi şöyle belirlernek mümkündür:
151
152
153

Malik, Cami', 18.
Malik, Cami', 26.
Malik, Sıfatu'n-Nebi, 39.
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a. Re'y. Malik'in i..SY , i..S) dediği yerlerde re'yini kullandığı
açıktır.

b. Ma 'na kavlehıl. Malik, bunu hadiste ne kastedildiğini ifade
etmek için kullanır. Dolayısıyla "rnurad" anlarnındadır.
c. Yurfdu bi-kavlihi. Sözde kastedilen, rnurad anlamında olup
Malik bunu da hadiste ne kastedildiğini ifade etmek için, yani ma'na
anlamında kullanır.

d. Tefsfru kavli Resulillah. Tefsir, burada bir kelimeyi
rnüradifiyle açıklamak değildir. Tefsir, daha ziyade genel bir ifadenin
tahsis edilmesi gibi bir anlarula te'vil kelimesini çağrıştırrnaktadır.
2. Burada yorumu
arzetmektedir.

yapılan

konularm hepsi

fıkhi

bir rnahiyet

3. Malik, çoğu kere fıkhın temel pratiği haline gelmiş ilkelere
aykırı gibi gözüken hadisleri te'vil etme yoluna gitmiştir. Bazen de
kendinin kabul ettiği fıkhi ilkeye aykırı gözüken hadisi yorumlarnıştır.
4. Malik, genel bir rnana ifade eden hadisleri te'vil yoluyla
tahsis etme gereği duyrnuştur.
5. Malik, yorum yaparken kendi
fıkhi

görüşlerin

düşündüğünü açıkça

farkındadır.

zamanında

Yorumlarında

mevcut olan diğer
onlardan farklı

ortaya çıkmaktadır.

bir sonuç Malik'in Muvatta'daki yorumlarında bazen
Ancak Muvatta dışında sahip
olduğu rivayet malzernesi dikkate alındığında yorumlarında neye
dayandığı anlaşılmaktadır. Buna göre Malik bir çok rivayet
bilmektedir. Fakat bu rivayetlerin hepsi Muvatta'da nakledilrnerniştir.
6.

neye

Diğer

dayandığının açık olmamasıdır.

7. Malik, hadis yorumlarında zaman zaman illet veya sebep
tespit etme yoluna gitmiş, bu şekilde hadisin daha kolay anlaşılınasını
sağlamıştır.

8. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Malik'in yorumlarını bazen
Muvatta'daki rivayetlere dayanarak anlamak mümkün olmayabilir.
Bunun için Malik'in fılah kültürünün bilinmesi gerekmektedir.

Sonuç
Bu çalışmada Muvatta'ya dayanarak İmam Malik'in
hadislerdeki garib kelimeleri izahı ve hadis yorumları ele alınmıştır.
Şüphesiz her ilmin bir başlangıcı ve müstakil ilim olma süreci vardır.
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Garibu'l-hadis literatürü başlangıçta hacim itibariyle küçük çaptaydı.
Giderek bu literatürün hacmi genişlemiştir. Yukarıda da belirtildiği
gibi İmam Malik, garibu'l-hadis ile ilgili ilk söz söyleyenler arasında
yer almıştır. İşte bu çalışmada Muvatta' dan seçilen örneklerle mezkur
görüş te'yid edilmiş, gaıibu'l-hadis çalışmalarının, diğer bir ifadeyle
hadisleri anlama teşebbüslerinin erken bir dönemde başladığı ortaya
konulmuştur.

İmam Malik'in garibu'l-hadisle ilgili müstakil bir eseri
bilinmemektedir. Ancak Muvatta adlı eserinde yer yer garib kelimeleri
açıkladığı görülmektedir. Elbette Malik'in Muvatta'daki amacı garib
kelimelerin izahını yapmak değildir. Zira daha bir çok garib
sayılabilecek kelime bulunmasına rağmen onların izahını yapmamıştır.

Örneklerden de anlaşıldığı gibi garib kelimelerin izahı fıkhi
meselelerle ilgili olduğu kadar kullanım azlığından kaynaklanan
kelimelerin izahına yönelik de olabilmektedir.
İmam Malik Muvatta adlı eserinde garib kelimelerin izahı
yanında

kendine göre problemli gördüğü müstakil hadis yorumları
da görülmüştür. Bu hadis yorumları çeşitli şekillerde
olabilmektedir. illet tespiti yaptığı gibi müphem bir ifadeyi açıklığa
kavuşturmak şeklinde bir takım yorumlarda da bulunmuştur. Bu
yorumlarında neye dayandığı veya niçin öyle yorum yaptığı sarih bir
şekilde anlaşılamamaktadır. Ancak yorumlarının tümü dikkate
alındığında yorum yaptığı hadisleri diğer hadislerle birlikte mütalaa
ettiği, ayrıca Muvatta dışındaki hadis bilgisiyle birlikte değerlendirdiği
ve böylece çelişik gibi gördüğü hadisleri te'lif ettiği söylenebilir.
Bunun yanında herhangi bir hadisle birlikte mütalaa etmeksizin
müstakil olarak bir hadisin anlamını izah ettiği örnekler de
bulunmaktadır. Her nasıl olursa olsun Malik'in bu yorumları yorum
veya şerh tarihi açısından önemlidir. Zira elimizde mevcut ilk
metinlerden olan Muvatta, bize hadislerin sadece zahirierine göre
değil, yorum yapılarak da anlaşılabileceğini göstermektedir.
yaptığı

Malik'in hadis yorumlarında dikkate değer diğer bir nokta da
ve yorumlama ile ilgili kavramsal bir çerçevenin
kullanılmasıdır. Bu çerçeve re'y, ma'na, murad ve tefsfr şeklinde
belirlenmiştir. Bu çerçevenin bugün de anlam ve yorum çalışmalarında
tartışıldığı bilinen bir husustur. Malik'in bu yönü bize teorik
tartışmalar için de önemli zemin oluşturmaktadır.
anlama

77

