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MEGAMI 
( IS" Wı.Jf ) 

Ebu Ömer Yusuf b. Yahya 
b. Yusuf ed-Devsl el-Megaml 

(ö. 288/901) 

Maliki fakihi. 
_j 

Ashaptan Ebu Hüreyre'nin soyundan 
olup aslen Tuleytula'nın (Toledo) Megam 
köyündendir. Kurtuba'da (Cordoba) yetiş

ti. Yahya b. Yahya el-Leysl, Said b. Hassan 
ve Yahya b. Müzeyn'den hadis dinledi, İbn 
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Hablb es-Süleml'den fıkıh öğrendi ve ki
taplarını rivayet etti. Tahsil için Doğu se
yahatine çıktı. Haremeyn, San'a ve Kahi
re'de Ali b. Abdülazlz el-Begavl. Ebu is
hak ed-Deberl, Yusuf b. Yezld el-Karatisl, 
Ebu Mus'ab ve başkalarından hadis din
ledi. Yedi yıl Haremeyn'de kalmak üzere 
on bir yıl süren bu seyahatinden sonra 
Kurtuba'ya döndü. Ardından tekrar Kahi
re'ye gitti ve daha sonra Kayrevan'a yer
leşti. Haremeyn, Yemen, Mısır ve Kayre
van'da birçok alim kendisinden hadis ya
nında İbn Hablb'in eserlerini dinledi. Bu 
alimler arasında Ali b. Abdülazlz el-Bega
vl, Ebü'l-Abbas el-İbyanl, Ebu Ca'fer Ah
med b. Nasr el-Kayrevanl, Muhammed 
b. Futays, Ebü'l-Arab. İbnü'l-Lebbad el
Kayrevanl ve Said b. Fahlun anılabilir. 

Endülüs'te Maliki mezhebinin yayılma

sında önemli katkısı olan İbn Hablb es
Süleml'nin. Maliki mezhebinin ilk ana kay
naklarından biri olan el- VazıJ:ıa fi's-sü
nen ve'l-fı)fh' ı ve diğer bazı eserleri Me
gaml tarafından rivayet edilmiştir. Bil
hassa el-VazıJ:ıa'nın hemen bütün nüs
haları onun rivayetine dayanır (Da bb!, s. 
496; Muranyi, s. 39, 43, 47-48, 156). İbn 
Hablb'in Kiti'ıbü't-Tari{ı'i de Megaıni'nin 
ilavelerini ihtiva etmektedir. Özellikle Hi
caz Maliki ulemasının görüşlerini iyi bilen 
ve bunları savunan Megaml, İmam Şa
fil'yi tenkit etmiş ve kendisine on bir cüz
den oluşan bir reddiye yazm ıştır (günü
müze kısmen ulaşan yazma nüshası için 
bk. a.g.e.,s. 157). İmam Malik ve ömer b. 
Abdülazlz'in faziletleri hakkında birer eser 
kaleme alan Megaml 288 (901) yılında 
Kayrevan'da vefat etti. Humeydl diğer 
kaynakların aksine 283 (896) veya 28S'te 
öldüğünü kaydeder ( Ce?vetü '1-mu~tebis, 
S. 350) 
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Vakıdl'nin 
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Hz. Peygamber'in 
gazve ve seriyyelerine dair eseri 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdilkerlm b. Muhammed 

el-Meglll et-Tilimsanl 
(ö. 909/1503 [?]) 

Maliki fakihi. 
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Muhtemelen 844 (1440) yılı civarında 

Cezayir'in 11limsan şehrinde doğdu. Ser
beri kabilelerinden Megile'ye mensuptur. 
İlk öğrenimini Tilimsan'da gördü, Kur'an'ı 
ezberledi. Ebu Zeyd es-Sealibl ve Yahya 
b. V edir et-Tedellisl'den ders okudu. Ebü'l
Abbas el-Vegllsl'den ders aldığı Bicaye'de 
tahsilini tamamladı. Daha sonra özellikle 
fıkıh sahasında tanınan yetkin bir alim 
olarak Güneybatı Cezayir'de Tuvat (Touat) 
vahasındaki Tementit'e gitti. Burada ve 
yakındaki yerleşim merkezlerinde yahu
dilerin göze çarpan refahı ve sosyal nü
fuzları karşısında yöneticilerin ihmaline 
tepki göstererek ehl-i zimmenin ahkamı
na dair bir risale kaleme aldı. Bu çalışma
sında , yahudilerin düzenli şekilde cizye 
ödememekle ve önemli idari görevler 
üstlenmekle İslami hükümlere karşı çı
kıp kendilerine verilen ahdi bozduklarını, 
dolayısıyla onlara tanınan koruma hakkını 
kaybettiklerini, ayrıca şehirdeki havrala
rının kanunsuz olduğunu ve yıkilması ge
rektiğini ileri sürdü. Eser ulema arasında 
büyük bir tartışma başlattı. Megill, Vat
tasl Hükümdan Muhammed eş-Şeyh'in 
sarayında konuyu tartışmak için Fas'a 
gittiyse de ne fukahanın muhalefetini kı
rabildi ne de görüşleri sultan tarafından 
kabul gördü. Bunun üzerine Tementlt'e 
geri döndü (882/1477). Tuvat kadısı Ab
dullah b . Ebu Bekir el-Asnunl de duru
mun onun tasvir ettiği gibi olmadığını be
lirtip kendisine karşı çıkınca her ikisi Fas, 
Tunus ve Tilimsan ulemasının görüşlerini 
sordu (mektup için bk. Venşerlsl, II, 214-

217). İbn Zekrl et-Tilimsanl başta olmak 



üzere bir grup alimin görüşünün aksine 
(a.g.e. , l l , 217-231; Batran.XIV/3 ]1973], 
s. 386-388) Tilimsan kadısı Muhammed b. 
Abdullah b. Abdülce111 et-Tenesi ve Mu
hammed b. Yusuf es-Senilsi Megili'yi des
tekledi (VenşerTsT, rı . 235-253; Batran, XIV/ 
3 ]1 973], s. 388-389) . Bunun üzerine ta
raftarlarını toplayan Megili Tuvat yahu
dilerine saldırdı, birçok insan öldürüldü 
ve Tementit'teki havra yıktırıldı. 

Muhtemelen 895 (1490) yılından kısa 
bir süre önce meydana gelen bu olayın 
ardından Megili'nin Vattasi yönetimine 
karşı bir hareket içine girmeyi düşündü

ğü, ancak taraftarlarının dağıtıld ığı kay
dedilir. Bu olay yüzünden Meglli bölge
den ayrıldı; öğretim ve tebliğ maksadıyla 

Biladüssildan'a gitti; Air. Takidda, Katsi
na ve Kano'yu dolaştı. Kano Sultanı Mu
hammed Rumfa ile yakın ilişki kurdu 
(897/1492) ; uzun süre Kano'da kaldı ve 
sultana tavsiyelerini içeren bir risale kale
me aldı. Buradan Gao'ya gitti ve hacdan 
dönen Songay hakimi Askia Muhammed 
tarafından kabul edildi. ona öğütlerde bu
lundu. Askia'nın soru larına cevap vererek 
selefi Sünni Ali'nin maliarına el koyması
nı meşru gördü ve Sudan bölgesinde ge
niş bir müslüman toprağı üzerinde haki
miyet iddiasını destekledi. Oğlunun Te
mentit'te bir grup yahudi tarafından öl
dürüldüğü haberini alınca Askia'dan ül
kesindeki bütün Tuvatlılar 'ı tutukiatma
sını istediyse de Tinbüktü kadısı Mah
mud b. Ömer'in karşı çıkmasıyla bu en
gellendi. Bunun üzerine Tuvat'a dönen 
Megili, Bil Ali'deki zaviyesine yerleşti ve 
909 (1503) veya 910 (1504) yı lında bura
da vefat etti. 

Megili'nin kaleme aldığı otuz kadar 
eserden çoğu fıkıh ve kelam konularıyla 
ilgilidir. Mantık öğrenimini uygun gör
meyen ve bu amaçla el-JSavlü'l-müşrı]f 

tl ta]Jrimi'l-iştigö.l bi 'l-mantı]f adlı bir 
eser yazan Süyilti ile manzum yazışma
larda bulunarak onunla tartıştı; bu konu
da aksi görüşü savunduğu, Batı Afrika'
da yaygın olarak okunan Mine]Ju'l-Veh
hô.b ii reddi'l-fikr 'ale'ş-şavô.b adıyla 

bir risale kaleme aldı. Ayrıca Sen il si i le 
de ketarn konularında tartışmaları oldu. 
Meglli'nin büyük tesir bıraktığı Sahra se
yahati boyunca yazdığı risaleler bölgede
ki XIX. yüzyıl ıslahçı alimleri tarafından 
rağbet gördü. Osman b. Fildi, onun Sünni 
Ali'nin tekfiri hakkında verdiği hükümle
ri Hevsa sultaniarına karşı h ücumlarında 
kullandı . Moritanya'dan Mali 'ye kadar ge
niş bir bölgede yayılan Künte kabilesi de 

Megili'ye X. (XVI.) yüzyılın müceddidlerin
den biri olarak büyük saygı duyar. Künte
ler ve diğer Batı Afrika Kadirileri tarikat 
şeyhliği şüpheli de olsa Meglli'ye tarikat 
silsilelerinde yer verirler. Yetiştirdiği öğ
renciler arasında Eyd Ahmed (Muhammed 
b. Ahmed et-Tazahtl), Akıb b. Abdullah ei
Ensamüni, Ebü'I-Abbas el-Venşerisi ve 
Muhammed b. Abdülcebbar ei-Fecici gibi 
alimler sayılabilir. 

İslami ilimlerdeki ehliyeti ve tebliğ ala
nındaki başarısı Batılı araştırmacıların 

dikkatinden kaçmasa da Megili sert ve 
uzlaşmaz kişiliğiyle , silahlı girişimlerine 

ön ayak olan dini temelli tartışmalara ve 
o dönemdeki siyasi şartlara bakılmaksı
zın bu araştırmacılar tarafından yahudi
leri merhametsizce öldüren mutaassıp ve 
hoşgörüsüz biri olarak takdim edilir. Hal
buki onun bu sert tavrında, Fas'ta hüküm 
süren Vattasiler'in hıristiyanların müslü
man topraklarını tedricen ele geçirmele
ri, yahudilerin iktisadi nüfuzları ve yöne
time sızmaları karşısında sessiz kalma
larına gösterilen toplumsal tepkinin et
kili olduğu şüphesizdir. Meglli'nin bu tu
tumu. hıristiyan saldı rılarına karşı zama
nın yöneticilerinin ihmal ve yetersizlikle
rinin özellikle tarikat çevrelerinde doğur

duğu tepkiden ayrı düşünülmemelidir 
(Batran, XIV/3 ]1973 ı. s. 381-382) . Bunun 
yanında bu olayların müslümanların İs
panya'dan sürüldüğü ve yahudilerin Sahra 
bölgesindeki ticari etkinliklerinin müslü
man tüccarların rahatsızlık duydukları bir 
ölçüde geliştiği bir döneme rastladığı da 
belirtilmelidir. 

Es e rleri. 1. Risô.le ii a]Jkô.mi ehli'~ 

~imme (Te' lif {ima yecib 'ale'l-müslimin 
min ictinabi'l-küffar, Risale fi'sti'mali'l-ye
hud). Rabih Bilnar tarafından müellifin 
bir başka eserine ait Mişbô.]Ju'l-ervô.]J tl 
uşuli'l-felô.]J başlığıyla yayımlanan eseri 
(Cezayir 1968) Georges Vajda bir maka
Iesinde incelemiş (bk. bi bl.). H. L Gwarzo 
da The Life and Teachings ot al-Mag
hili with ParUcular Reterence to the 
Saharan Community adlı çalışmasında 
tenkitli neşrini yapmıştır (London 1972, 
s. 97-123) . 2. Ecvibe 'an es'ileti'l-Emir 
Eskiyô. el-Hô.c Mu]Jammed. Abdülkadir 
Zebadiyye tarafından yayımlanan eseri 
(Cezayir 1974) John O. Hunwick, Shari'a 
in Songhay: Al-Maghili's Replies to 
the Questions of Askia al-Hö.jj Mu
hammad, Edited and Translated with 
an Introduction on the H istory ot Is
lam in Niger Bend to 1500 adlı çalışma

sında (London 1974; Oxford 1985) incele-
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yerek tercümesiyle birlikte yayımlamıştır. 
Eseri, EI Hadji Ravane M'baye ve J. M. 
Couq da ayrı ayrı Fransızca'ya çevirmiştir 
(Ef2]ing.]. V, 1166) . 3. Risô.le ii umuri's
saltana. Kano Sultanı Muhammed Rum
fa için yazdığı, Tô.cü'd -din timô. yecib 
'ale'l-mülUk diye de anılan risale T. H. 
Baldwin tarafından İngilizce tercümesiy
le birlikte neşredilmiş (The Obligation of 
Princes, Beyrut 1932). Gwarzo'nun anılan 
çalışmasında da yer alan metni (s. 279-
283) K. L Bed ri ve P. E. Starratt ayrıca 
tercüme etmişlerdir ("The Crown of Re
ligion Canceming the Obligations ofPrinc
es", KanoStudies,l/2]1974-1977]. s. 15-
28) 4 . Cümle mul)taşara tlmô. yecuzü 
li'l-]Jükkfım min reddi'n -nô.s 'ani'l -]Ja
rô.m. Muhammed Rumfa'ya tavsiyelerini 
içeren risale Osman b. Fildi'nin Tenbi
hü '1-il)vô.n 'alô. a]Jvô.li arzi's-Sudô.n adlı 
eserinde iktibas edilmiş , ayrıca Abdullah 
İlilri'nin el-İslam ii Nijiryô. adlı eseriyle 
(Kahire 1370/ 1950, s. 21-24) Rabih Bil
nar'ın ilkesere ait neşrinde yer almış (s . 
73-77) ve H. R. Palmertarafından tercü
me edilmiştir ("An Early Fulani Cancep
tion of Islam", Journal of African Society, 
Xlll ] l913-1914]. s. 407-414; XV ]19 14-
1915]. s. 53-59, 185-192; eserlerinin bir 
listesi ve yazma olanların nüs haları için b k. 
Hunwickv.dğr., rı. 21-25 ; FerracAtaSalim, 
Xl/3 ]141 1/ 1990], s. 345-352). 

Meg ili üzerine yapılan araştırmalar ara
sında H. L Gwarzo ve John O. Hunwick'in 
çalışmalarıyla Abdullah İlilri'nin el-İmô.
mü'l-Megili ve ô.şô.rühu fi'l-]JükUmô.
ti'l-İslô.miyye ti'l-]furuni'l-vüstô. ii Ni
jiryô.'sı (Kah i re 1974) ve P. E. Starratt' ın 

Oral History in Muslim Africa: al
Maghili Legends in Kana adlı doktora 
çalışması ( 1993, University of Michigan) 
anılabilir. 
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J:ıammed b. 'Abdilkerlm e1-Megili: Diriise tarl
biyye bibliyücrafıyye", 'Alemü'l-kütüb, Xl/3, 
Riyad 14ı ı/1990, s. 34ı-358. 

~ AHMET ÖZEL 

L 
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MEiiADIR 
(_r:..L;... ) 

Taraflar ve şahitlerinin hakim 
huzurunda dava ile ilgili olarak 

sunduldan bilgi ve delillerin, yemin, 
ikrar veya inkarın kaydedildiği 

belge ve defterler 
(bk. ŞÜRÜT ve SİCİuAT). 

MEHAİMI 
(~l@.o) 

Ebü'l-Hasen AUıüddln All 
b. Ahmed b. İbrahim Mehaiml 

(ö . 835/1432) 

Hintli müfessir ve mutasavvıf. 

_j 

-, 

_j 

776'da (1374) Dekken bölgesinde bir 
liman kasabası olan , günümüzde Bom
bay'abağlı Mehaim'de doğdu. Şeyh Mah
düm Fakih Mehaiml, Mahdüm Mehaiml 
ve ailesinin Plro lakabına nisbetle Ali Plro 
diye de anılır. Kureyş kabilesine mensup 
olan dedeleri, Haccac b. Yusuf es-Sekafi'
nin zulüm ve baskıları yüzünden Medi
ne'yi terkederek Hindistan'ın sahil bölge
sine ulaşmış ve buraya yerleşmişti. Ailesi 
bölgede Nevaitller (Kureyş içinde bir kol) 
olarak bilinir (kad-ı Bilgraml, ı. 97; Rah
man Ali, s. 350). Babası Şeyh Ahmed ilim 
sahibi bir kişiydi. TürkSultanı Muhammed 
Tuğluk'un bölgeye hakim olduğu dönem
de yaşayan Mehaiml, Hindistan'a çeşitli 
ülkelerden ve özellikle Orta Asya'dan ge
tirilen çok sayıda ilim adamından istifa
de ederek tahsilini tamamladı ve islami 
ilimierin hemen her sahasında kendini 
yetiştirdi. 

Mehaiml. yaşadığı devirde Hindistan 
bölgesini tesiri altına almış bulunan Mu h- . 
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yiddin İbnü'l-Arabl'nin görüşlerinin en bü
yük savunucusu olmuş ve eserlerine şerh
ler yazmıştır (Sıddlk Hasan Han, lll, 219). 
Yemen'deki İbnü'l-Arabl muhalifi bir ki
şiyi ikna etmek için oraya kadar gittiği 
nakledilir. Abdülhak ed-Dihlevl ondan sü
fi, büyük muvahhid alim diye söz ederken 
(AI]barü'L-al]yar, s. 387) Abdülhay el-Ha
seni onu Şah Veliyyullah 'tan sonra Hindis
tan bölgesinin emsalsiz alimi olarak tav
sif eder. Hint ulemasının çoğunluğu Ha
nefi olduğu halde yetiştiği bölge alimleri 
gibi Şafii mezhebine intisap eden ve bazı 
kısa seyahatleri dışında ömrünü kadılık 

yaptığı Mehaim'de geçiren Mehaiml 8 
veya 28 Cemaziyelahir 83S'te (11 Şubat 
veya 2 Mart 1432) burada vefat etti. Her 
yıl mezarı başında binlerce insanın katılı
mıyla anma toplantıları (urs) yapılmak

tadır. 

Eserleri. 1. Tebşirü 'r-raJ:ıman ve tey
sfrü'l-mennan ii tefsfri'l-Kur'an (Teb
şlrü'r-raf:ıman ve teyslrü'L-mennan ba'çla 
ma yüşlru ila i'cazi'l-J:(ur'an) . Nazmü'l
Kur'an ve münasebatü'I-ayat ve's-süver 
ilimleri açısından önemli bir yere sahip 
olan, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde çok 
sayıda yazma nüshası bulunan eser. ke
narında Muhammed b. Uzeyz es-Sicista
nl'nin Nüzhetü'l-]fulı1b fi tefsiri garf
bü'l-Kur'an adlı eseriyle birlikte birçok 
defa basılmıştır (Delhi 1286; Kah i re- Bu
lak 1295; Beyrut 1983, 1410/1990; nüsha
ları ve tanıtımı için b k. Zubaid Ahmad, s. 
17-19, 271; M. Salim Kidval, s. 38-42) . z. 
ŞerJ:ıu Fuşuşi'l-J:ıikem (ljuşQşu 'n-ni'am 

fi şer/:ıi FuşQ.şi'l-/:ıikem). Muhyiddin İbnü'1-
Arabl'nin eserinin şerhi olup Türkiye'de 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 2228; Edirne Selimiye Ktp., nr. 1061) ve 
Hindistan'da (Zubaid Ahmad, s. 101, 344) 
yazma nüshaları vardır. 3. ŞerJ:ıu'n-Nu
şuş li-Konevi (Meşra'u 'l-i].uşuş ila ma'a
ni'n-Nuşuş). Sadreddin Konevi'nin Fuşu
şü'l-J:ıikem şerhi mukaddimesi olan en
Nuşuş'unun haşiyesi olup bir nüshası 
India Office Library'dedir (nr. 1328). 4. 
Risale fi'r-red 'a]{ı ba'zı men enkere 
'a]{ı ehli't-tari]f. Fuşuşü '1-J:ıikem'i mü
dafaa için yazılan eserlerdendir (İÜ Ktp., 
AY, nr. 281 ). s. ~avarifü'l-leta'it ii şerJ:ıi 
'Avarifi'l-ma'arif. Sühreverdl'nin tasav
vufa dair eserinin şerhidir (yazma nüs
haları için bk. a.g.e., s. 344). 6. ŞerJ:ıu 
Edilleti't-tevJ:ıid (India Office Library, nr. 
1362). Abdülhak ed-Dih1evl'nin Cadile 
tü 't-tevJ:ıfd ve Rahman Ali'nin Edille tü 't
tevJ:ıfd adıyla zikrettikleri eserler ŞerJ:ıu 
Edilleti't - tevJ:ıid olmalıdır. 7. Fıl}h-ı 
M a}]dumi. Şafii fıkhıyla ilgili olup ibadet 

konularını ihtiva etmektedir. Asafiye Kü
tüphanesi'ndeki nüshasından tıpkı bası
mı yapılan eser Abdülhak Hakani tara
fından Urduca'ya t ercüme edilmiş ve bir 
girişle birlikte Bombay'da yayımlanmış
tır (a.g.e. , s. 79-80, 316). 8 . eq-l)av'ü'l
a~her ii şerJ:ıi'n-Nuri'l-ezher ii keşfi'l
]faza' ve'l-]fader (Delhi 1944). 9. İra'e
tü 'd-deM'i]f ii şerJ:ıi Mir'ati'l-J:ıa]fii'i]f 
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efen
di, nr. 718). Eser ayrıca basılmıştır (Bom
bay, ts.; müellifin diğer eserleri için bk. 
Abdülhay ei-Hasenl, lll, 111-112; Zubaid 
Ahmad, s. 344-345). 
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Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 
ı~ - ~ -, 
MEHAMILI, Ahmed b. Muhammed 

(bk. İBNÜ'l-MEHMtİU). 
L _j 

ı -, 
MEHAMiLi, Hüseyin b. İsmail 
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Ebü Abdiilah Hüseyn b. İsmall 
b. Muhammed el-Mehamill 

ed-Dabbl el-Bağdadl 
(ö. 330/942) 

ŞabiQ-i Bubiiri'nin ravisi, 
Kfife kadısı. 

_j 

238 (849) yılında Bağdat'ta doğdu. As

len Basralı Beni Dabbe kabilesinden olup 
Bağdat'a yerleşen Mehilmill ailesinin ön
de gelen alimlerindendir. Atalarından biri 


