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Önsöz

İslami ilimlerin erken dönemine ait her temel meselenin; 
tartışmalarıyla ilgili döneme, katkılarıyla sonraki dönem-
lere yön veren her önemli şahsiyetin; söz konusu dönem-
de telif edilen her eserin farklı disiplinlerin imkânların-
dan yararlanmak suretiyle pek çok yönden incelenmesi, 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda İslami ilimlerin ne-
redeyse tamamına kaynaklık edebilmeyi başaran ve ken-
disinden sonra kaleme alınan pek çok çalışmayı yöntemi 
ve muhtevası itibariyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde 
etkileyen bir eser olarak Muvatta’, farklı disiplinlerden 
araştırmacıların farklı açılardan ele alarak çalışmasına 
imkân sağlayacak bir zenginliğe sahiptir. Muvatta’ın bu 
özelliği, hiç şüphesiz eserin müellifi İmam Mâlik’in ilmî 
kişiliği ve onun kendisine has yöntem ve görüşlerinden 
izler taşımaktadır. İlmî kişiliğinde pek çok önemli unsu-
run varlığını zikretmeyi mümkün kılan İmam Mâlik, tek 
bir disipline hasredilemeyecek çok yönlü bir alimdir. Bu 
sebeple onun görüşlerinin ilmî ve fikrî boyutlarına nüfuz 
edebilmek, yine aynı şekilde farklı disiplinlerin imkânla-
rıyla ancak mümkün olabilir. 

İmam Mâlik’i ve onun en önemli çalışması kabul edi-
len Muvatta’ı klasik birikimin sunduğu zenginlikle anla-
maya çalışmak ve aynı zamanda modern dönemde onu 
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ve Muvatta’ı konu edinen çalışmaları farklı disiplinler-
den araştırmacılarla tahlil etmek üzere 2016 yılında İlmi 
Etüdler Derneği’nde (İLEM) bir atölye çalışması başlatıldı. 
Bu atölyede iki yıla yakın bir süre zarfında katılımcılarla 
İmam Mâlik’i, onun içinden çıktığı toplumun fikrî-sosyal 
dinamiklerini, ilmî muhitini, ilgili dönemi ve siyasi-dinî 
ortamını tahlil etmek üzere yoğun okumalar yapıldı ve 
çağdaş tartışmalarda Mâlik’e ve onun başyapıtı mahiye-
tindeki Muvatta’a yönelik iddialar analiz edilmeye çalışıl-
dı. Yapılan yoğun ve etraflı okumalar neticesinde atölye 
katılımcılarıyla birlikte Mâlik ve Muvatta’ı daha detaylı 
incelemek üzere temel başlıklar tespit edilerek bunlar 
hakkında çeşitli yazılar kaleme alındı. İlmi Etüdler Derne-
ği’nde (İLEM) yürütülen İmam Mâlik ve Muvatta’ başlıklı 
atölyede bir buçuk yılı aşkın süren yoğun okuma dönemi-
ni müteakip yine bir yılı aşkın bir zaman diliminde atölye 
araştırmacıları tarafından üzerinde çalışılan metinlerin 
müzakeresi yapıldı. Bu uzun ve yoğun süreçlerden sonra 
atölye katılımcılarının bir kısmı, Mâlik ve onun ilmî mi-
rasını anlamaya katkı sunan önemli bazı metinleri farklı 
dillerden Türkçeye kazandırdı, bazı katılımcılar önemli 
görülen temel konular hakkında telif çalışmasında bu-
lundu, bazı katılımcılar da Mâlik ve Muvatta’ etrafında 
oluşan Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca dillerinde 
kaleme alınan literatürü değerlendiren çalışmalar sundu. 

İmam Mâlik ve Muvatta’ atölyesine katılan araştırma-
cıların yoğun ve titiz mesailerinin neticesinde okuyucuyla 
paylaşılması planlanan kitaplarda; Mâlik ve Muvatta’ ile 
ilgili klasik müktesebattan istifade etmek suretiyle ha-
zırlanan telifler, yine aynı şekilde Mâlik ve Muvatta’ ile 
ilgili muasır eserlerde konu edilen çağdaş tartışmaları de-
ğerlendiren yazılar, ele aldıkları konular itibariyle önemli 
kabul edilip Türkçe akademik çalışmalara kazandırılmak 
istenen tercümeler ve dört farklı dilde İmam Mâlik ve 
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Muvatta’ı konu edinen akademik birikimin değerlendi-
rildiği literatür incelemeleri yer almaktadır. Atölyenin 
çıktıları arasında zikrettiğimiz yayına yönelik hedefleri-
mizden sadece birisini teşkil eden bu kitap, İmam Mâlik 
ve Muvatta’a yönelik kaleme alınan telif çalışmalarımızı 
ihtiva etmektedir. Bu bağlamda İmam Mâlik’i ve Muvat-
ta’ı konu edinen ama aynı zamanda çağdaş araştırmacı-
ların iddialarını dikkate alarak temel meselelere eğilen 
çalışmaların yer aldığı bu kitap, Mâlik ve Muvatta’ın daha 
iyi anlaşılmasını sağlamak üzere farklı perspektiflerden 
yola çıkarak telif edilen altı farklı yazıyı ihtiva etmektedir. 

Uzun ve yoğun devam eden atölyeye hem iştirak ede-
rek hem de bu kitabın ortaya çıkmasını sağlamak üzere 
önemli çalışmalarıyla katkı sunan atölyenin kıymetli 
araştırmacılarına ayrı ayrı teşekkür etmek benim için bir 
mutluluk vesilesidir. Onların hazırladıkları bu çalışmala-
rın, Mâlik ve Muvatta’ı konu alan Türkçe akademik lite-
ratüre önemli bir katkı sunacağı izahtan varestedir. Bu 
atölyenin gerçekleşmesini ve böyle kıymetli bir çalışma 
ile nihayete ermesini sağlayan İLEM’in değerli yönetim 
kurulu üyelerine ve samimi çalışanlarına şükranlarımızı 
sunarız. Özellikle bu uzun soluklu çalışmanın kisve-i taba 
bürünmesi yolunda farklı aşamalarda katkı sunan herke-
se hususî teşekkür etmek isteriz. 

Farklı dillerde akademik üretimde bulunan ülkelerde-
ki İmam Mâlik ve Muvatta’ müktesebatına bakıldığında 
söz konusu müellif ve eserinin neredeyse her alana konu 
edilerek çalışılabildiğini görmek mümkündür. Ancak 
Türkiye’de özellikle Fıkıh ve Hadis alanlarına hasredilen 
İmam Mâlik ve eseri, bu iki disiplin içerisinden yürütü-
len Türkçe akademik çalışmalara yeteri kadar konu edil-
memiştir. Ayrıca Türkçe literatüre bakıldığında İmam 
Mâlik ve Muvatta’ı hakkında sempozyum, panel gibi ilmî 
bir toplantının gerçekleşmemesi de bir eksiklik olarak 
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zikredilmelidir. Mâlik ve Muvatta’ı konu alan Türkçe li-
teratür içerisinde farklı disiplinlerden araştırmacıların 
uzun ve yoğun mesaisinin ürünü olarak kaleme alınmış 
ve böyle zengin bir muhtevaya sahip herhangi bir eserin 
henüz bulunmaması, ilgili kitaptan sağlanacak istifadeye 
yönelik ümidimizi artırmaktadır. Kitabımızın, işaret edi-
len bu eksikleri gidermeye yönelik bir vesile olmasını te-
menni ederiz. Bundan sonra Mâlik ve Muvatta’ı esas ala-
rak yapılacak çalışmaların nicelik ve nitelik bakımından 
artarak devam etmesini ümid ederiz.

Son olarak, farklı disiplinlerden araştırmacıların müş-
terek çalışmalar yürüterek İslamî ilimlerin erken döne-
mine ışık tutacak nice kıymetli eserler telif edecekleri yö-
nündeki beklentimizi yineleyerek kitabımızı siz kıymetli 
okuyuculara sunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade 
etmek isteriz. 

Gayret bizden, tevfik Yüce Allah’tandır.

Rahile Kızılkaya Yılmaz 

Üsküdar, İstanbul
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