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1280 (1863) yılı dolaylarında Tunus'un
sahilindeki Münestir (Monastır) şeh 
rinde doğdu. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti ve
Hüseyin Laz, Ali Zehre gibi hocalardan
akaid , feraiz, hesap dersleri aldı. Çeşitli
ilimiere ait temel metinleri ezberledi. Öğ
renimine dört yıl kadar ara verdikten sonra 1882'de gittiği başşehir Tunus'ta Zeytune Camii'nde tahsilini sürdürdü. Muhammed Sactık b. Hamde, Hasan b. Muhammed Şe bil, Muhammed b. Osman enNeccar, Hammude b. Muhammed Tae,
Salim b. ömer BuMcib, Muhammed Tayyib b. Muhammed en-Neyfer, Mahmud
Bayram, Mahmud b. Hoca ders aldığı
alimlerden bazılarıdır. Ayrıca Mehdi elVezzani, Muhammed b. Ca'fer el-Kettani
ve Abdülhay el-Kettani'den icazet aldı
( Şeceretü 'n-nür, ı. 460-4 71) . 1890 yılında
Zeytune Camii'nde akaid, fıkıh ve nahiv
dersleri vermeye başladı . 1895'te müderris olarak Münestir'e gitti. Aynı yıl Kabis
(Gabes) şehrinde müftülük ve ardından
kadılık görevlerine getirildi. 1901'de Münestir'e kadı ve buradaki büyük camiye
imam- hatip tayin edildi. 1936'da baş
müftü oldu ve şer'i meclis başkanlığına
getirildi. 15 Haziran 1941 tarihinde vefat
edinceye kadar bu görevlerini sürdürdü.
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Eserleri. 1. Şeceretü'n-nılri'z-zekiy
ye ii taba]fiiti'l-Mdlikiyye. Maliki fukahasının biyografisine dair yazılan eserlerin en önemlileri olarak Kadi İyaz, İbn Ferhun ve Ahmed Baba et-Tinbükti'nin çalışmalarını kaydeden müellif bunlardan
sonuncusunun Xl. (XVII.) yüzyılın başları
na kadar geldiğini, daha sonra yetişen
ulema hakkında bir kitap yazılmadığı için
bu eserini anılan çalışmalara bir zeyil olarak telif ettiğini belirtir. Tarih, coğrafya,
isnad. Kur'an'ın cem'i, kurra-i seb'a, fukaha-i seb'a, hadis kaynakları, Kütüb-i
Sitte imamları, müctehid imamlar, ehl-i
hadis ve ehl-i re'y hakkında bilgilerin yer
aldığı bir mukaddime ile başlayan kitap
yirmi yedi tabaka halinde bir ana bölüm
(maksad), eserde geçen fehreselerle ilgili
kısa bir bölüm. hadis ilimleri ve kaynaklarına dair çeşitli bilgilerin yer al dığı bir
hatime, Hulefa-yi Raşidin ' in fütuhatı ve
İfrikıye emirleri hakkında bir tetimme ile
müellifin memleketi Tunus ve Münestir'le
ilgili bir bölümle sona ermektedir. Esas
bölüm Hz. Peygamber'le başlamakta ,
ashabın önde gelenleri, tabiin imamları,
imam Malik ve diğer ulema tabakaları ile
devam etmekte, her tabaka kendi içinde
memleketlere göre tasnif edilmektedir.
Başlangıçtan XX. yüzyıla kadar tanınmış
bütün Maliki ulemasını kapsaması ve
özellikle son dönem alimlerine dair ilk elden bilgi vermesi bakımından önem taşı
yan eser Kahire'de yayımianmış (l-ll, !3491350) , daha sonra birçok ofset baskısı yapılmıştır. z. Mevdhibü'r-ral;im ii mend]fıbi Mevıana eş - Şey]] Sidi S4.bdisseJQm b. Selim. Arusiyye tarikatı şeyhlerin
den Abdüsselam el-Esmer'in hayatına dairdir. Müellif, Esmer'in el-Envdrü 's-seniyye ii esdnidi't- tar~ati 'J-S4.rCisiyye
adlı eserindeki tarikat silsilesine zeyil olarak ona ulaşan kendi silsilesini de eklediği bu kitabını şeyhin müridierinden Kerimüddin Abdülkerim b. Nasırüddin elBermuni'nin Ravzatü'l-ezhdr ve münyetü's-sdddti'l-ebrdr ii mend]fıbi şdl;i
bi't- Tdr' ından ihtisar ettiği için eser Ten]fil;u Ravzati'l-ezhdr ve münyeti's-sdddti'l-ebrdr ii mend]fıbi Sidi S4.bdisseJQm el-Esmer adıyla da anılır (Tunus 1325;
Kahire 1386/!966). 3. el-Mdzeriyye (Sefakus !356). Münestir'de hastahane ku rulması vesilesiyle kaleme alınan kitap,
İbn Ebu Usaybia'nın 'UyCinü'l-enbd, ii
taba]fö.ti'l-etıbbd, adlı eserinden derlenen tıp tarihine dair malumatı ve tanın
mış tabipierin biyografilerini ihtiva etmektedir. Kitaba bu ad Münestir'de medfun olan Kuzey Afrikalı Maliki alimi Ma- ·

zeri'den dolayı verilmiştir. Muhammed
Mahlufun ayrıca, hocalarından Salim b.
ömer Buhacib'in biyografisine dair bir risalesiyle, el-Muvatta,da senedindeki son
ravi ile Hz. Peygamber arasında iki kişi
bulunan (sünat) kırk hadisin (bu hadisler
için b k. Şeceretü 'n -nar, ı, 48-52; II, 20421 o) şerhine dair bir eseri olduğu kaydedilmektedir.
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Gıyasü'd-dünya ve' d-din Muhammed
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Irak Selçuklu hükümdan
(1153-1159).
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Rebiülahir 522'de (Nisan 1128) doğdu.
Sultan Mahmud b. Muhammed Tapar' ın
oğludur. Çocukyaşta kardeşiMelikşah ile
birlikte, atabeg unvanıyla bu iki kardeş
adına Fars bölgesini yöneten ve onlara
dayanarak Sultan Mes'ud b. Muhammed
Tapar'a karşı isyanlar çıkaran Boz-aba'nın (Boz-apa) denetimine girdi. Boz-aba,
S40'ta ( 1145) Sultan Mesud'a karşı Arran
ve bazı Azerbaycan yörelerinin hakimi
Çavlı Candar ile bir antlaşma yaptı. Buna
göre Boz-aba, Çavlı istediği takdirde Melik Muhammed'i ona götürecekti. İki yıl
sonra müttefikleri Emir Abdurrahman b.
Togayürek ile Emir Abbas'ın öldürüldüğü
nü duyan Boz-aba, Muhammed ve .Melikşah'ı, bir rivayete göre ise yalnız Muhammed'i İsfahan'da tahta oturttu. Ardından onlarla birlikte Hemedan üzerine
yürüdü. Hemedan yakınlarındaki Karategin çayırında yapılan savaşta Boz-aba'nın Sultan Mesud'a yenilip öldürülmesi
üzerine iki kardeş savaş meydanından
uzaklaştı (542/1147) . Bu olaydan sonra
Sultan Mesud yeğeni Muhammed'i çağı
rarak kızıyla evlendirdi ve veliaht ilan edip
Huzistan'a tayin etti. Ertesi yıl Sultan Mesud'a itaatten ayrılmış olan Şemseddin
İldeniz, Kaymaz, Korkut, Torumtay gibi

