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Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed
b. Muhammed b. Alî b. Ahmed

el-Hilâlî ed-Dükkâlî es-Selâvî
(1868-1945)

Faslý tarihçi.˜ ™

Selâ’da doğ du. Bir ulemâ ai le sin den 

gel mek te dir. Bü yük de de si ne nis bet le 

İbn Ali ed-Dükkâlî di ye de anı lır. Fas’ın 

At lan tik Ok ya nu su’na bi ti şik or ta ba tı ke-

si min de ki Dükkâle böl ge sin de ya şa yan 

Benî Hilâl’in kol la rın dan Dükkâle ka bi-

le si ne men sup tur. Ata la rı XVI. yüz yıl da 

Por te kiz is tilâsı sı ra sın da da ha ku zey de ki 

Selâ, Fas, Miknâs ve di ğer şe hir le re göç 

et miş ler di. İlk eği ti min den son ra Ka dı 

Ab dul lah b. Mu ham med (İbn Hadrâ) es-

Selâvî, el-İs tiš½â mü el li fi Ah med b. Hâlid 

A. Lo hu ti Dev let Aka de mi Ti yat ro su, 

S. Ay ni Dev let Aka de mi Ope ra ve Ba let 

Ti yat ro su, V. Ma ya kovs kiy Dev let Rus 

Dra ma Ti yat ro su, M. Vo hi do va Dev let 

Genç lik Ti yat ro su, Dev let Kuk la Ti yat ro-

su Du şan be’de ki en bü yük ti yat ro lar dır. 

Ta ci kis tan Millî Mü ze si, Millî Es ki çağ Mü-

ze si, Et nog raf ya Mü ze si şe hir ve böl ge 

açı sın dan en önem li mü ze ler dir. Dün ya-

da kil den ya pıl mış en bü yük Bu da hey ke li 

Millî Es ki çağ Mü ze si’nde ko run mak ta-

dır. Fir devsî adı na ku ru lan Cum hu ri yet 

Kü tüp ha ne si’nde Rûdekî, Fir devsî, İbn 

Sînâ, Sa‘dî gi bi Türk-İslâm dün ya sı nın 

meş hur la rı nın eser le ri ni de içe ren 2000 

ci va rın da Arap ça ve Fars ça el yaz ma sı 

bu lun mak ta dır. 

Bu gün kü şeh rin ala nı 126,6 km°, nü fu-

su 775.700’dür (2014). Du şan be’nin Şah-

man sur, Fir devsî, Sâmânî, Sînâ ad lı dört 

il çe si var dır. Şe hir nü fu su nun % 89,5’ini 

Ta cik ler, % 6,7’si ni Öz bek ler, % 2,6’sı nı 

Rus lar ve % 1,2’si ni di ğer mil let ler oluş-

tur mak ta dır. 1959’da Ta cik ler nü fu sun % 

18,7’si ni, Rus lar % 47,8’ini teş kil et mek-

tey di. Şeh rin et nik nü fu su nun bu de ği şi-

mi ne 1970’li yıl lar dan iti ba ren Ta cik ler’in 

kış lak lar dan şeh re göç et me ye baş la ma sı, 

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sın dan son ra 

Ta cik ol ma yan la rın ana va tan la rı na gö çü, 

1992-1997 yıl la rı ara sın da sü ren iç sa vaş 

yol aç mış tır.

Du şan be’de ta rihî ca mi bu lun ma mak-

ta dır. Mev cut ba zı mes cid ler de Sov yet 

dö ne min de yı kıl mış tır. 1997-2001 yıl ları 

ara sın da Mevlânâ Ya‘k†b-i Çerhî, Bahâed-

din Nak şi bend, İmâm-ı Âzam, Mev levî 

Muham mad can, Sa ri Asi ye, Yak ka Çı nar 

ve Amind can ca mi le ri in şa edil miş tir. Ta-

cikis tan’ın Be dah şan böl ge sin de çoğunlu-

ğu oluş tu ran İsmâilî mez he bi üyele ri nin 

de Du şan be’de bü yük bir mer ke zi bu lun-

mak ta dır. Du şan be ile An ka ra 2003 yı lın da 

kar deş şe hir ilân edil miş tir.

1942’de bü yük bir kâğıt fab ri ka sı açıl dı. II. 

Dün ya Sa va şı yıl la rın da (1941-1945) fab ri-

ka la rın cep he ye da ha faz la mâmul ye tiş-

tir me si için ka pa si te le ri art tı rıl dı ve ye ni-

le ri ek len di; 1945’te trak tör, 1946’da mo-

tor, sa bun, çi men to, tri ko taj fab rikala rı 

te sis edil di. Ay nı yıl bu fab ri ka la rın elek trik 

ih ti ya cı nı kar şı la mak için Aşa ğı var zob Hid-

ro elek trik San tra li’nin ya pı mı na baş lan dı.

Sov yet dö ne min de şe hir Ta ci kis tan’ın 

kül tür ve bi lim mer ke zi ol ma yo lun da hız-

la iler le di; yir mi üç araş tır ma ens ti tü sü, 

se kiz üni ver si te ve yük sek okul, on do kuz 

mes lek li se si açıl dı. 1951’de Ta ci kis tan 

İlim ler Aka de mi si fa ali ye te geç ti. Bu nun 

ya nın da Fir devsî ad lı Ta ci kis tan Millî Kü-

tüp ha ne si, İlim ler Aka de mi si Mer kez Kü-

tüp ha ne si ku rul du. Şeh rin adı 1961’de 

Sta linâbâd’dan tek rar Du şan be’ye çev ril di. 

Gü nü müz de şe hir de yir mi üni ver si te, on 

ye di araş tır ma ens ti tü sü, do kuz tek nik 

li se, 140 or ta okul ve li se, 181 kü tüp ha ne, 

112 kreş, kırk bir has ta ha ne, se kiz stad-

yum, 121 spor sa lo nu, dört yüz me ha vu-

zu, üç te nis kor tu ve el li ye di fut bol sa ha sı 

bu lun mak ta dır. İr fan, Maa rif, Dâniş, Edip, 

Ta ci kis tan An sik lo pe di si Du şan be’de ki en 

önem li ya yı nev le ri dir. Şe hir de el li ye di ga-

ze te ve otuz üç der gi ya yım lan mak ta dır.

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sı ve 1992-

1997 yıl la rı ara sın da ül ke de sü ren iç sa vaş 

yü zün den Du şan be eko no mik ve sos yal 

ha yat ba kı mın dan bü yük de ği şik lik le re 

uğ ra dı; yüz ler ce okul, kreş, kü tüp ha ne, 

ku lüp, si ne ma, kül tür evi, eği tim ve öğ re-

tim ku ru mu za rar gör dü. Ço ğun lu ğu Du-

şan be’de ya şa yan Rus, Uk ra in ve Ta tar gi bi 

ya ban cı nü fus Rus ya’ya göç et ti. İç sa va şın 

ar dın dan şeh rin ima rı na hız ve ril di. Sâmânî 

Dev le ti’nin 1100. yı lı mü na se be tiy le dü-

zen le nen bir mey da nın or ta sı na İsmâil 

b. Ah med Sâmânî’nin bü yük bir hey ke li 

ko nul du. Ta cik ta ri hi ni yan sı tan hey kel ler, 

büst ler şe hir de ki park ve mey dan lar da ye-

ri ni al ma ya baş la dı. Ko mü nist dö ne min de 

mey dan, cad de ve so kak la ra ve ri len isim ler 

Ta cik meş hur la rı nın adıy la de ğiş ti ril di.

Rûdekî Parkı

(Bağ-ı Rûdekî)

ve Cumhurbaşkanlığı

Sarayı

Ya‘k†b-i Çerhî Camii ve Medresesi’nin iç avlusu
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in şa sı ve ta ri hi hak kın da bir risâle olup 

Necât el-Merînî ta ra fın dan neş re dil miş tir 

(£Âle mü’l-maÅ¹û¹ât ve’n-nevâdir, II/1, Ri-
yad 1997, s. 108-132; Min Nevâdi ri maÅ ¹û-
¹â ti’l-mek te be ti’l-Ma³ri biy ye, s. 49-75). 7. 

Nü be× (Lem ¼a) min târîÅi Selâ. Se lâ’ nın 

ta ri hi, hal kı ve âdet le riy le il gi li bir so ru-

ya ce vap ola rak ka le me alın mış tır (Se lâ 
el-Hizâne tü’l-İl miy ye tü’s-Su bey hiy ye, nr. 
415, 534). 8. Ensâbü’l-£Ud ve teyn Selâ 

ve’r-Ra bâ¹. Eser de, bu iki şe hir de ya şa-

yan lar la il gi li olup an cak bel ge ve kay nak-

lar da gö rü len ve ya yok ol ma ya yüz tut muş 

soy kü tük le ri (ensâb); şe hir-ka bi le, sa nat 

ve mes lek ler le il gi li nis be ler; En dü lüs’ün 

çe şit li şe hir, ka bi le ve böl ge le ri ne da ir 

olup as lı nı ko ru yan ya hut İs pan yol lar’ca 

de ğiş ti ri len soy kü tük le ri hak kın da bil gi 

ve ri lir. Ese rin yaz ma nüs ha sı nı, Fran sız 

şar ki yat çı sı Mic ha ux Bel la ire’in baş ka nı 

ol du ğu Tan ca’da ki Mis si on Sci en ti fi que du 

Ma roc’un mer ke zi ne gö tür dü ğü kay de di-

lir (ed-Dür re tü’l-yetîme, neş re de nin gi ri şi, 
s. 21). 9. ™avßü’n-nib râs fî mecâli si Fâs 

ev fî me ¼âsi ni medîne ti Fâs. Fas’ta tah-

si li sı ra sın da 1303-1308 (1886-1891) yıl la rı 

ara sın da şe hir le il gi li söy le nen le ri der le di-

ği bil gi le ri içe rir. 10. TaÅlîdü’l-meßâ ¦ir ve 

taš yî dü’l-me fâ Åir bi-ter ce me ti’ş-ŞeyÅ 

Şi hâ bid dîn A¼ med b. Nâ ½ır. Ho ca sı, 

el-İs tiš ½â li-tâ rî Åi dü ve li’l-Ma³ri bi’l-

aš½â mü el li fi Ah med b. Hâlid es-Selâvî’nin 

bi yog ra fi si ne da ir dir. 11. el-¥is be fi’l-

İslâm. Vezîrü’l-ev vel Hâc Mu ham med el-

Mak karî’nin is te ği üze ri ne te lif edil miş tir. 

12. Man¾ûme fi’s-sa¹ ranc. 260 be yit-

lik bir eser dir (Ra bat, ts., 1346/1927 [?]). 
Dükkâlî’nin di ğer ba zı eser le ri de şun lar-

dır: Künnâş (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, 
nr. 2250D, 4257D); Ri sâ le fi’r-ribâ¹ât 

bi’l-Ma³rib; İt¼âfü’l-me lâ bi-aÅbâri 

medîne ti Selâ; Ce ne’l-cen ne teyn min 

târîÅi Selâ ×âti’l-£ud ve teyn; Bu³ye-

tü’l-müs tefîd fî i£râbi šå me Zeyd (Ab-
dülhâdî el-Irâk¢’nin, “kå me Zeyd” cüm le-
si nin i‘ra bı na da ir yak la şık yir mi so ru ih-

il gi li bir eser dir. Şeh rin mes cid ve med re-

se le ri, zâvi ye le ri, sur la rı, çar şı la rı, hal kın 

uğ raş tı ğı sa nat lar ve mes lek ler hak kın da 

bil gi le rin yer al dı ğı eser ulemâ, mu ta sav-

vıf ve yö ne ti ci le rin bi yog ra fi le ri ni de içe-

rir. 1313’te (1895-96) ya zı lıp Fas Sul ta nı 

Mev lây Ab dü lazîz’e su nu lan el-İt¼âfü’l-

ve cîz’in neş re di len kıs mın da yet miş dört 

bi yog ra fi mev cut olup al fa be ti ğin den 

an la şıl dı ğı na gö re eser ta mam lan mış tır 

(nşr. Mus ta fa Bûşa‘râ, Selâ 1406/1986, 
1996). 2. İt ¼â fü eş re fi’l-melâ bi-ba£²i 

aÅbâri’r-Ra bâ¹ ve Selâ. Muh te va ba kı-

mın dan bir ön ce ki ese rin ben ze ri ol mak la 

bir lik te on dan da ha kap sam lı ve ha cim-

li 3000 be yit lik bir ki tap tır. Gü nü müz de 

bir leş miş olan kom şu Ra bat ile Selâ şe-

hir le ri ni ele alan ki tap Li sâ nüd din İb nü’l-

Hatîb’in MüfâÅare tü Mâ le ša ve Selâ 

ad lı ese ri ne red di ye ni te li ğin de olup İb-

nü’l-Hatîb’in Mâle ka’yı bir sü re ha pis yat-

tı ğı Selâ’ya üs tün tut tu ğu ba zı hu sus la ra 

Dükkâlî’nin iti raz la rı nı içe rir. Mü el lif, bu 

ese ri Fas’ta Mev lây Ab dül hafîz’in ma iye-

tin de gö rev li iken 1911’ de ya zıp ona tak-

dim et miş tir (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, 
nr. 11D, 383D, 466K, 2391K; el-Hi zâ ne tü’l-
Ha se niy ye, nr. 227, 12109Z/1, vr. 1-137). 
Necât el-Merînî, 16-18 Ocak 1992 ta ri-

hin de dü zen le nen bir sem poz yu ma sun-

du ğu teb liğ de ese ri et raf lı ca ta nıt mış tır 

(bk. bibl.). 3. Edvâ¼u’l-bus tân fî aÅbâri 

medîne ti Selâ ve men de re ce bihâ mi-

ne’l-a£yân (¥adâßišu’l-ez hâr / Ez hâ rü’l-
bustân fî aÅbâri’l-£Ud ve teyn ve me¼âsi-
ni’l-a£yân). Selâ’nın Fe ni ke, Kar ta ca ve 

Ro ma de vir le ri ne ka dar gi den ta ri hin den 

mü el li fin za ma nı na ka dar bu şe hir de 

do ğan ve ya bu ra ya ge lip yer le şen âlim, 

mu ta sav vıf, edip, hü küm dar, denizci gi bi 

2000’i aş kın şah si ye tin bi yog ra fi si ne yer 

ve ri len dört cilt lik bir eser dir. 4. ed-Dür-

re tü’l-yetîme fî aÅbâri Şâ le ti’l-¼a dî ¦e 

ve’l-šadîme. Se lâ şeh ri nin kar şı sın da ve 

Ra bat’la ay nı hi za da bu lu nan, ku ru lu şu 

Fe ni ke ve Ro ma dö nem le ri ne ka dar gi-

den es ki Şâ le şeh ri nin coğ raf ya, ta rih ve 

eser le ri ne da ir dir (nşr. Abîr Fehd Şe dûd, 
Dı maşk 2012). 1914’te ya zı lan ese rin Ma-

re şal Hu bert Lya utey’in is te ği üze ri ne 

Fran sız ca’ya ter cü me edil di ği kay de di lir 

(ed-Dür re tü’l-yetîme, neş re de nin gi ri şi, 
s. 35). 5. es-Sirâcü’l-veh hâc ve’l-kev-

ke bü’l-münîr min se nâ ½â¼ibi’t-tâc 

Mevlânâ el-¥asan el-emîr. Mevlây I. 

Ha san ve İn gil te re kra li çe si nin 1892’de 

ona he di ye et ti ği bir fil le il gi li dir (Ra bat 
el-Hizâne tü’l-Ha se niy ye, nr. 11647). 6. 

Taš yîd fî bi nâßi Câ mi£i ¥as sân min Ra-

bâ ¹i’l-Fet¼. Ra bat’ta ki Has sân Ca mii’nin 

en-Nâsırî es-Selâvî, Şey hül cemâa İbrâhim 

b. Fa k¢h el-Cerîrî, Ah med b. Fa k¢h el-Cerîrî 

gi bi âlim ler den ders al dı. 1303’te (1886) 
Fas’a gi de rek Ka ra viyyîn Ca mii’nde öğ re-

nim gör dü; Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî, Mu-

ham med b. Ca‘fer el-Kettânî, Mu ham med 

Ti hâmî b. Kennûn, Mu ham med b. Tihâmî 

el-Vez zânî, Ab düs selâm b. Mu ham med 

el-Hev vârî, Ab dul lah b. İdrîs el-Bedrâvî, İb-

nü’l-Hayyât ez-Zükkârî, Ab dü lazîz b. Mu-

ham med el-Bennânî’den ders al dı.

1891 yı lı na ka dar sü ren tah si lin den 

son ra dön dü ğü Selâ’da fı kıh, usul, hadis 

ve Arap ça ders le ri ver di, et ra fın da ge niş 

bir ta le be hal ka sı oluş tu. Bu nun ya nın da 

bü yük il gi duy du ğu ta ri he da ir ki tap lar 

oku du ve bu alan da üs tün bir se vi ye ye 

ulaş tı. Ab dül hay el-Kettânî, Abdül hafîz 

el-Fâsî, İbn Zeydân, Mu ham med b. Mus-

ta fa Bûcendâr, Ab bas b. Mu ham med es-

Simlâlî gi bi Fas lı ta rih çi ler le Do ğu İslâm 

dün ya sın dan çe şit li âlim ler ve Mic ha ux 

Bel la ire, Eva ris te Lévi-Pro ven çal gi bi şar-

ki yat çı lar ken di sin den fay da lan dı. 1897’ de 

Selâ’da ad li ye teş kilâtın da “udûl” (mü zekkî) 

ola rak gö re ve baş la dı, 1899’ da Tan ca’ da 

ay nı gö re ve ta yin edil di, 1902’de Se lâ’ya 

dö nüp va li kâtip li ği yap tı. 1905’te Ra bat’ta 

Mağ rib Ban ka sı’nda ça lış ma ya baş la dı. 

Mevlây Ab dül hafîz el-Alevî za ma nın da 

bir sü re Fas’ta kâtip lik gö re vi ne ge ti ril di. 

1911’de Selâ’da tek rar ad li ye de ki va zi fe si-

ne dön dü. 1912 yı lı son la rın da Sul tan Mev-

lây Yûsuf b. Ha san ta ra fın dan kra li yet sa-

ra yın da kâtip lik gö re vi ne, ar dın dan yük sek 

mah ke me üye li ği ne, Bi lim ve Eği tim Yük-

sek Ko mis yo nu sek re ter li ği ne ta yin edil di. 

Fas lı ta rih çi ve ya zar Ab dul lah b. Ab bas 

el-Cerrârî 1940’ta bu gö re vi sı ra sın da 

beş yıl onun la bir lik te ça lış tı ve ken di sin-

den fay da lan dı. Cerrârî, Dükkâlî’nin ge niş 

mâlûmat sa hi bi bir ta rih çi ol du ğu nu, bir-

çok ta rih çi ve şar ki yat çıy la iliş ki kur du ğu-

nu, Ab dül hay el-Kettânî ile ki tap ve nâdir 

yaz ma lar ko nu sun da ya zış tık la rı nı ve ki-

tap mü ba de le sin de bu lun duk la rı nı kay-

de der (Min A£lâmi’l-fikr, II, 179). 1922’de 

Fran sız Cum hur baş ka nı Ale xan dre Mil le-

rand’ın Fas’ı zi ya re ti sı ra sın da ed-Dür re-

tü’l-yetîme ad lı ese rin den do la yı ken di si-

ne Fran sız Académie des sci en ces ni şa nı 

ve ril diy se de bu ni şa nı hiç tak ma dı. Da ha 

son ra ki yıl lar da da Fran sa ve Fas dev let-

le rin ce çe şit li ni şan lar la ödül len di ril di. 18 

Ma yıs 1945 ta ri hin de Selâ’da ve fat et ti.

Eser le ri. 1. el-İt¼âfü’l-vecîz bi-aÅbâ-

ri’l-£Ud ve teyn el-mühdâ li-Mev lâ nâ 

£Ab dil£azîz. Selâ’nın coğ raf ya sı, si yasî 

ta ri hi, ilmî, eko no mik ve sos yal ha ya tıy la 

Ebû Abdullah

ed-Dükkâlî
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ya kın dan ta nı dı. Emîr’in Ma li ye Veziri Mu-

ham med Bedî‘in kı zı Cemîle ile ev len di. 

Mek ke’de ken di si ne Ha rem-i şe rif ha tip li ği 

ve dört mez he be gö re fet va gö re vi ve ril di. 

Ha rem-i şe rif’te tef sir ve ha dis ders le ri 

okut tu, bu alan da da şöh re ti ya yıl dı, Hi caz 

ulemâsı nın ya nı sı ra İslâm dün ya sı nın çe-

şit li böl ge le rin den hac ve si le siy le Mek ke’ye 

ge len âlim ler ken di sin den fay da lan dı. 

Fas kra lı olan kar de şi Mevlây Ab dü lazîz 

el-Ale vî’ ye kar şı 1907’de ba ğım sız lı ğı nı 

ilân eden Me ra keş Va li si Ab dül hafîz el-

Ale vî’  nin, yap ma yı dü şün dü ğü re form-

lar ko nu sun da fi kir le rin den ya rar lan mak 

üze re ken di si ni Fas’a da vet et me si üze ri-

ne Dük kâ lî ül ke si ne dön dü. Er te si yıl Fran-

sa’nın des te ğiy le kar de şi ni mağlûp edip 

tah ta ge çen ye ni sul tan Mevlây Ab dül-

hafîz ta ra fın dan baş şe hir Fas’ta bü yük bir 

iti bar ve say gı gör dü. Sul tan çe şit li alan-

lar da gi riş ti ği ıs la hat lar ko nu sun da onun 

şah sın da önem li bir des te ğe ka vu şur ken 

o da sul tan dan al dı ğı des tek le Se lefî gö-

rüş le ri ni yay ma ya baş la dı, bid‘at ve hu ra-

fe le re kar şı ver di ği mü ca de ley le öne çık-

tı. Baş ta İbn Tey miy ye’nin eser le ri ol mak 

üze re Mı sır’da ba sı lan ve Se lefî gö rüş le ri 

içe ren ki tap lar ta le be le ri nin yar dı mıy la 

Fas mu hi tin de de ya yıl dı. 1910’da Ha re-

meyn’e vak fe dil mek ama cıy la ara zi sa tın 

al ma sı için sul tan onu Hi caz’a gön der di. 

Bu se ya ha ti, uğ ra dı ğı bü tün Arap ül ke le-

rin de iyi ce ta nın ma sı na ve si le ol du. Er te si 

yıl Fas’a dön dü ğün de Me ra keş ka dı lı ğı na 

ge ti ril di. 1912’de ül ke si Fran sa ta ra fın-

dan iş gal edi lin ce yö ne tim den çe kil mek 

zo run da ka lan Ab dül hafîz’den son ra kar-

de şi Mevlây Yûsuf b. Ha san tah ta geç ti ve 

Dük kâ lî’yi Ra bat’a ça ğı rıp Ad li ye ba kan lı ğı 

gö re vi ne ta yin et ti. Er te si yıl Yük sek Şer‘î 

İstînaf Mec li si ku rul du ğun da bu ku ru lun 

baş kan lı ğı, ay rı ca Din İş le ri ve Maa rif İda-

re si gö re vi de uh de si ne ve ril di. Ba kan lık ta 

kal dı ğı sü re ce (1912-1926) dev le tin dinî 

si ya se tin de, ad li ye ve eği tim alan la rın-

da ki re form lar da et ki li ol du. Ta ri kat la rın 

şer‘î esas la ra ay kı rı gö rü len âyin le ri ve 

Ebû Şuayb

ed-Dükkâlî

– —DÜKKÂLÎ, Ebû Þuayb
ّכא ) ( أ  ا

Ebû Þuayb b. Abdirrahmân
b. Abdilazîz

es-Sýddîk¢ ed-Dük kâ lî
(1878-1937)

Fas’ta 
Selefî düþüncenin öncülerinden,
fakih, muhaddis ve devlet adamý.˜ ™

25 Zil ka de 1295’te (20 Ka sım 1878) Dük-

kâ lî böl ge sin de Cedîde şeh ri nin gü ne yin-

de ki Gar bi ye’ye ya kın Sıddîkåt ad lı bel de de 

dün ya ya gel di. Dükkâle ka bi le si nin Evlâdü 

Amr ko lu na bağ lı Sıddîkåt aşi re tin den ta-

nın mış bir ulemâ ai le si ne men sup tur. De-

de si Ebû Fâris Ab dü lazîz ile am ca la rı Ebû 

Şu ayb ve Mu ham med de âlim di. Dük kâ lî 

beş ya şın da ba ba sı nı kay bet ti ve am ca sı 

Mu ham med’in hi ma ye sin de ye tiş ti. Da ha 

son ra Ebü’l-Ab bas Ah med b. Maâşî’den 

kırâat-i seb‘ayı öğ ren di. Mem le ke tin de 

Mu ham med b. Azzûz ve Me ra keş Ka dı sı 

Mu ham med Tâhir es-Sıddîk¢ gi bi âlim ler-

den ders oku du. Ar dın dan Rîf böl ge sin de 

ve Tan ca’da fı kıh, ha dis, kı ra at ders le ri 

al dı ve genç yaş ta par lak bir ge le cek va-

ad et ti. Kral I. Ha san za ma nın da Me ra-

keş’te ki kra li yet sa ra yın da dü zen le nen, 

Mâlikî fık hı nın te mel me tin le rin den Halîl 

b. İs hak’ın el-MuÅta½ar ad lı ese ri ni ez-

ber le me ya rış ma sın da bi rin ci gel di ğin de 

he nüz on üç ya şın da idi. Bu sı ra da Dük-

kâ lî’nin ye di kı ra ati de bil di ği ni öğ re nen 

sul tan ken di si ni hu zu ru na ka bul ede rek 

he di ye ler ver di ve hil‘at giy dir di (1891).

1897 yı lın da Ka hi re’ye gi den Dük kâ lî al-

tı yıl bo yun ca Selîm el-Bişrî, Ali el-Bûlâk¢, 

Mu ham med Arabî ed-Desûk¢, Mu ham-

med Bahît el-Mutîî, Mu ham med Mah mud 

eş-Şink¢tî ve Ah med er-Rifâî gi bi Ez her 

ulemâsın dan ders oku du. Bu sı ra da Mı-

sır’da Cemâleddîn-i Efgånî, Mu ham med 

Ab duh ve M. Reşîd Rızâ gi bi ilim ve fi kir 

adam la rı nın ön cü lük et ti ği ve ba sın ya yın 

or gan la rın da ge niş bir şe kil de tar tı şı lan 

ıs lah dü şün ce sin den bü yük öl çü de et ki-

len di. Mek ke Emîri Şerîf Avn er-Refîk’in 

Ha rem-i şe rif için âlim bir imam gön de-

ril me si is te ği üze ri ne Ez her şey hi olan 

ho ca sı Selîm el-Bişrî’nin se çi miy le Mek-

ke’ye gön de ri len Dük kâ lî, ora da ara la rın da 

Bed red din el-Ha senî, Ab dul lah Savfân en-

Nab lusî, Ab dür rezzâk el-Baytâr, Ah med 

b. Îsâ en-Necdî gi bi şah si yet le rin de bu-

lun du ğu Ye men, Irak, Su ri ye ve Hin dis tan 

kö ken li bir çok âlim den icâzet al dı. Mek-

ke’de bu lun du ğu yıl lar da Se lefî dü şün ce yi 

ti va eden risâle si ne ce vap tır); Ri sâ le fî 

aÅ bâri ¼isân (el le×î bi’r-Ra bâ¹); Ri sâ le 

fî me dî ne ti FeŠâle; Øa rî ¼u’d-de lâ le fî 

½ı¼ ¼a ti ne se bi men se ke ne Dükkâle; 

Ri sâ le fî târîÅi’l-Ma³ rib fi’l-šadîm ve’l-

¼a dî¦; ™avßü’n-nib râs fî dev le ti Benî 

Va¹ ¹âs. Ay rı ca es ki dö nem ler den ken-

di za ma nı na ka dar Mağ rib’de kul la nı lan 

sik ke ler, geç miş ten bu gü ne Mağ rib’de 

ya hu di ler, Ah med b. Ab düs selâm Haccî 

es-Selâvî’nin bi yog ra fi si ve di ğer ba zı ko-

nu la ra da ir eser le ri var dır (eser le ri nin bir 
lis te si ve yaz ma nüs ha la rı için bk. ed-Dür-
re tü’l-yetîme, neş re de nin gi ri şi, s. 19-27).
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