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MÂLÝK-i DEYLEMÎ

demeli,ellidefasalâtü’lfâtih,onikidefacevheretü’lkemâlokumalıdır.Mâlikb.Osman, tarikatının hızla yayılması vemüntesiplerininartmasısebebiylehalifelerine(mu kad dem)üçderecelibiryetkivermiştir.Enaltseviyedekiicâzetsahibihalifelerinbaşkalarınaicâzetvermeyetkisiyoktur.Ortaseviyedekilerdiğermukaddemleritayinetmeyetkisinesahiptir.EnüstseviyedekimukaddemlerisemutlakicâzetesahipolupaynızamandaTicânîvirdininbütünsırlarınavâkıftır.SenegalnüfusununyarısınınMâlikb.Osman’aintisapettiğiilerisürülmektedir.Siyasetçiler,tarikatınSenegal’deotoritesiniarttırmasıylasömürgeyönetiminde idarîgörevalmakiçinMâlikb.Osman’ıvasıtakılmayabaşladılar.MüntesiplerinidinîilimleriöğrenmeyeteşvikedenMâlikb.Osman,eğitimöğretimfaaliyetlerineağırlıkverereksömürgeciliğesilâhladeğilbutürfaaliyetlerlekarşıçıkmayaçalıştı.Mâlikb.Osman,Tivâvenşehrindevefatettiveburayadefnedildi.Ahmed,EbûBekir,Mansûr,Abdülazîz,HabîbveOsmanadlıaltıoğlundanAhmed,I.DünyaSavaşı’ndaöldürülmüş,HabîbveOsmaniseçocukyaşlardaölmüştür.Mâlikb.Osman’dansonratekkeninbaşınaEbûBekirgeçmiş,diğeroğluMansûrkardeşininölümününardındansadecedörtgünpostta kalmış veAbdülazîz 1997 yılındakivefatınakadarirşadvazifesiniüstlenmiştir.Abdülazîzdebabasıgibidivansahibibirşairdir.Mâlikb.Osman’ıntarikatınamensupolanlarheryılTivâvenşehrindedüzenlenenve“Gàmmu”denilenmevlidihtifallerindebirarayagelmektedir.
Eserleri.1.Dîvân(Tu nus 1333/1914). Mâlikb.Osman’ınyetmişdokuzkasidedenoluşandivanıAhmedetTicânîveelHâcÖmerTâlgibisûfîlerhakkındatasavvufîmethiyelerihtivaeder.Ancakkendisina‘tlarıylabüyükşöhretkazanmıştır.Divanınenuzunkasidesiolan“mîm”kafiyeli“ƒilâ½u’××ehebfîsîretiÅayri’l£Arab”otuzfasıldanmeydanagelenbirna‘ttır,buna‘t

– —MÂLÝK b. OSMAN
( مالك بن عثمان )
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Ticâniyye’nin
Mâlikiyyekolununpîri.

˜ ™

KuzeySenegal’inSaintLouisbölgesindeDaganayakınlarındakiGaéköyündeyetimolarakdünyayageldi.Toukolorailesinemensuptur.KüçükyaştaKur’an’ıezberlediktensonraamcasıAhmedSî,dayısıMayoroWallé,ŞeyhMakeyeHawa,MoreDiopveAhmed(Amadu)NdiayeMabiyigi biâlimlerdendinîilimleritahsiletti.İbnBûnâelCekenî’ninKitâbü’l-İ¼mirâr’ını
(el-Câmi£)FutaToro’daThiernoYoroPal’den,Kütüb-iSitte’yideMoritanya’daokudu.DayısıveelHâcÖmerTâl’inmüridiMayoroWallé’yeintisapederekTicâniyyetarikatınagirdi.Ahmedb.MevlûdFâlelMoritânîveMuhammedAlielYa‘k†bîgibişahsiyetlerdentarikaticâzetialdı.1889’dahaccagitti.Hacdönüşüyediyılkadardersverdiveçiftçilikleuğraştı.1902’deBatıSenegal’deDakar’a90km.uzaklıktaküçükbiryerleşimyeriolanTivâven’e(Ti va oua
ne, Ti wa wan)yerleşipbirTicânîzâviyesiinşaettirdi.TivâvenonunsayesindeilimmerkeziveSenegal’inönemlişehirlerindenbirihalinegeldi.DahasonraDakarveSaintLouis’deTicânîzâviyeleriaçtı,hayatıbuüçzâviyearasındageçti.YolkesipköylerebaskınlardüzenleyenputperestTiédogrubunakarşıbüyükçoğunluğutüccarveçiftçilerdenmeydanagelenmüridlerinihimayeetmesicemaatininsayısınıhızlaarttırdı.BudönemdeKaolack’takiTicânîzâviyesininşeyhiAbdullahb.İnyâs(Niyâs), TicânîmuhaliflerinesilâhlakarşıkoyanelHâcÖmerTâl’inhalifesiSaîdNûrTâlvekendisihakkındabirkasideyazanMürîdiyyehareketininönderiAhmedüBambaileilişkilerinisağlamlaştırdı.SenegalşehirlerindeTicâniyye’yenüfuzkazandıranMâlikb.OsmanbutarikatınMâlikiyyekolununkurucusukabuledilir.Pekçokköyvekasabada“dâire”adıverilenzâviyelerinaçılmasınaöncülüketti.Ticâniyyedervişlerininakşamokuduklarıvirdinyerinesabahveakşamokunmaküzereyenivirdlertesbitetti.Bunagöremüridleri“elvirdü’llâzım”denilengünlükvirde(100 is tiğ far, 100 sa la vat, 100 ke li
mei tev hid)ilâveolarakotuzdefa“estağfirullahelazîmellezîlâilâheillâhûelhayyü’lkayyûm”ve100defa“lâilâheillallah”

masınınardındanMeşhed’edönmesiniistediysedeŞahTahmasbizinvermedi.MâlikiDeylemîbundansonrakiyıllarınışahlaberaberTebriz’devediğerşehirlerdeonunyanındageçirdi.18Zilhicce
969 (19Ağustos1562)tarihindeKazvin’devefatetti.Müstakimzâdeölümünü960 

(1553)olarakkaydeder.Nakşibendî tarikatına intisap edenMâlikiDeylemîhatsanatıdışındaşiirvemûsikiyledeuğraşmıştır.EdinburghÜniversitesiKütüphanesi“KıtâatıHoşhat”adlıyazıalbümünde(MS, Or., nr. 373), İstanbulÜniversitesi Kütüphanesi’nde
(FY, nr. 1425)veParisBibliothèqueNationale’de(Per san, nr. 129)kıtalarıbulunmaktadır.OnunyetiştirdiğitalebelerdenMîrİmâdiHasenî,İrannesta‘likhattındayenibirekolünkurucusuolupbuekolünusulvekaidelerigünümüzdedeuygulanmaktadır. Muhammed HüseyniTebrîzî,ŞahMuhammedMeşhedî,KutbüddinYezdî,MîrMuhammedSadreddinKazvînîveÎsâdaMâlikiDeylemî’ninöğrencilerindendir.

BİBLİYOGRAFYA:Kummî, Gü listân-ı Hü ner, s.93;Âlî, Menâkıb-ı 
Hü ner verân, s.42;Müstakimzâde, Tuh fe, s.701;Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul1305,s.218;HabîbullahFezâilî, A¹las-ı ƒa¹, İstanbul1362hş.,
s.484;MuhittinSerin, Hat Sa na tı ve Meş hur 
Hattat lar, İstanbul2010,s.329.
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MÂLÝKÎ, Muhammed b. Alevî

– —MÂLÝKÎ, Muhammed b. Alevî

( محّمد بن علوي المالكي )
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(1948-2004)

SuudiArabistanlýMâlikîâlimi,
muhaddisvemutasavvýf.

˜ ™

1367’de(1948)Mekke’dedoğdu.Butarih1362ve1365olarakdakaydedilir.BabaveannetarafındanFasİdrîsîşeriflerininsoyunamensuptur.MescidiHarâm’dadershalkasıbulunandedesiMekke’dekadılıkvemaarifmüdürlüğüyapmıştı.Mâlikîilkeğitiminibirmuhaddisolanbabasındanaldı;Kur’ânıKerîm’iezberledi;ondanArapdiliveedebiyatı,mantık,fıkıh,tefsir,
Kütüb-iSitte’yivediğerbazıhadismetinleriniokudu.ArdındanMedresetü’lfelâhveelMedresetü’sSavletiyye’deöğreniminedevametti.MescidiHarâm’daAbdullahb.SaîdelLahcî,Hasanb.MuhammedelMeşşât,MuhammedYâsînelFâdânî,MuhammedNûrSeyfelMekkîveHasanb.SaîdelYemânîgibiâlimlerinderslerinedekatıldı.İlimvesohbetmeclislerindeİslâmdünyasınınçeşitlibölgelerindengelenâlimleritanımaimkânıbuldu.DahasonragittiğiEzherÜniversitesi’ndenâlimiyyediplomasıylamezunoldu.Üniversiteninİlâhiyat(Usûlüddîn)Fakültesi’ndeyükseklisansvedoktorayaptı.Humus’taŞeyhülkurrâAbdülazîzUyûnesSûd’dankırâatiseb‘ayıokudu.Suriye,Mısır,Fas,Hindistan,PakistanveEndonezyagibiülkeleridolaşarakoralardakiâlimlerdenfaydalandı;200kadarhocadanhadisdinlediğikaydedilir.Ebü’lFazlİbnü’sSıddîkelGumârî,HaseneynMuhammedMahlûf,AbdullahKennûn,MuhammedŞefî‘Diyûbendî,AbdülhalîmMahmûd,ZaferAhmedTehânevî,MuhammedZekeriyyâKandehlevî,MuhammedTâhirİbnÂşûr,MuhammedSâlihelFerfûrveAbdülfettâhEbûGuddebunlararasındayeralır.AyrıcaMâlikîfıkhı,siyer,tasavvufveahlâkgibikonulardaihtisassahibioldu.19701979yıllarıarasındaMekke’deMelikAbdülazîzÜniversitesi’nebağlıKülliyyetü’şşerîa’da(da ha 
son ra Üm mül kurâ Üni ver si te si)öğretimüyeliğiyaptı.MescidiHarâm’dayaklaşıkelliyılaralıksızdersverenbabasınınvefatıüzerineMekke’ninöndegelenâlimlerininonayıileonunyerinegeçti(1971). 
1995’tenvefatınakadarMalezya’daTerengganu’dakiDârülîmânÜniversitesi’ndemisafiröğretimüyesiolarakbulundu.Mayıs2000’debuüniversiteninteklifiyle

retü’×-×âtiyyeli’ş-ŞeyÅel-¥âcMâlik
Sî:eş-ŞeyÅel-¥âcMâlikSîbeyneye-
deykadıylabireserkalemealmıştır(Ka
hi re 2004, 2011).

BİBLİYOGRAFYA:P.Marty,Etu des sur l’Is lam au Se ne gal, Paris
1917,I,181-184;AhmedetTicânîSî,Mechûlü’l-
üm me ti’s-Se ne³åliy ye, Kahire1961,s.16-35;Jamil M. AbunNasr, The Ti ja niy ya, London
1965,s.143-145;İbrâhimMarûn, La confrérie 
tid ja ne au Sénégal, [baskı yeri yok]1968,s.9;L.C.Behrman, Mus lim Brot her ho ods and Poli tics 
in Se ne gal, Cambridge1970,s.50,63,69,78,
196,198;ÂmirSamb,el-Ede bü’l-£Arabiyyü’s-
Se ne³ålî, Cezayir1979,II,118-161;P.B.Clarke, 
West Af ri ca and Is lam, London1982,s.83-84;ThiernoKa,L’eco le de Pir Sa ni ok hor: Son histoir e 
et son ro le dans la cul tu re ara bo-is la mique au 
Sénégal du XVI I e au XX e siècle (dokto ra tezi, 
1982),UniversitéParis-Sorbonne(Pa ris IV), II,
180-190;AbdülkådirM.Seylâ,el-Müslimûn fi’s-
Se ne³ål: Me£âli mü’l-¼âzır ve âfâšu’l-müstaš bel, 
Devha1406/1986,s.137;HalîlenNahvî,Bi lâ dü 
Şin š¢¹: el-Menâre ve’r-ribâ¹, Tunus1987,s.511;C.Harrison, Fran ce and Is lam in West Af ri ca: 
1860-1960, Cambridge1988,bk.İndeks;KhadimMbacké,Sou fis me et confréri es re li gieuses 
au Sénégal, Dakar 1995, s. 46-52; Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti Mek te be ti’ş-şeyÅ Mûr Mebây Sîsî ve 
Mek te be ti’l-¥âc Mâlik Sih ve Mek te beti’ş-şeyÅ 
İbrâhîm Niyâs fi’s-Se ne³ål (haz. Os man Kane), 
London1418/1997,bk. İndeks;D.Robinson,
Paths of Ac com mo da ti on: Mus lim So ci eti es 
and French Co lo ni al Aut ho ri ti es in Se ne gal and 
Ma uri ta nia: 1880-1920, Ohio2000,s.194-207,
235-236;a.mlf.,“MalikSy:TeacherintheNew
ColonialOrder”, La Tijâniy ya (ed. J.L. Tri and – 
D. Ro bin son),Paris2000,s.201-218;HadîmM.SaîdEmbâkî,et-Ta½av vuf ve’¹-¹u rušu’½-½ûfiy ye 
fi’s-Se ne³ål, Rabat2002,s.62-72;J.F.Searing,
“God Alo ne is King”: Is lam and Eman ci pa ti on in 
Se ne gal: The Wo lof King doms of Ka jo or and Ba-
wol, 1859-1914, Portsmouth2002,s.130-133,
235, 240; OsmanKane–J.O.Hunwick,Ara bic 
Li te ra tu re of Af ri ca: The Wri tings of Wes tern Su-
da nic Af ri ca (ed. J. O. Hun wick v.dğr.), Leiden
2003,IV,308-312;J.Glover, Su fism and Ji had 
in Mo dern Se ne gal: The Mu rid Or der,Rochester
2007,s.76-77;Mu£ce mü’l-Bâ be¹în li-şu£arâßi’l-
£Ara biy ye fi’l-šar ney ni’t-tâsi£  £aşer ve’l-£işrîn, 
Küveyt2008,XV,296.

ÿImo ura na Ka ba

müstakilolarakdabasılmıştır(Dakar , ts.; 
Fr. trc. El Had ji Ra va ne Mba ye, Khi lâ sou 
Dha hab: l’or pur sur la vie du phophète, 
Ra bat 2007).Senegal’dekiTicânîlerarasındameşhurolanna‘tmevlidkutlamalarında,Mâlikb.Osman’ınkabriniziyarette,ayrıcaevlerdeokunmaktadır.Müellifkasidesiniayrıcaşerhetmiştir(yaz ma nüs ha sı 
için bk. Fih ri sü maÅ¹û¹âti, s. 273). 2. Ki-

fâyetü’r-râ³ıbînfîmâyehdîilâ¼a²reti
rabbi’l-£âlemînveišmâ£u’l-mu¼addi-
¦înfi’ş-şerî£atimâleyselehûa½lun. Onikifasıldanteşekküledenakaidedairmensurbireserdir.Müellifeserinealtmışdörtbeyitlikbirzeyilyazmıştır.ElHadjiRavaneMbaye,SorbonÜniversitesi’nde“Lapenséeetl’actiond’ElHadjiMalickSy:Unpôled’attractionentrelashariaetlahaqîqa”adıylabirdoktoratezihazırlamış(1993),dahasonrabunuLegrand
savantElHadjiMalickSy:Penséeet
actionadıylayayımlayarak(IIII, Bey ro uth 
2003)birincicildindeMâlikb.Osman’ınhayatınıveeserlerinielealmış,ikincicildindeKifâyetü’r-râ³ıbîn’in,üçüncücilt
te İfhâmü’l-münkiri’l-cânî’ninArapçametninivenotlarlatercümesinivermiştir.
3.İfhâmü’l-münkiri’l-cânî£alâ¹arîšati
seyyidinâvevesîletinâilâRabbinâA¼-
medb.Mu¼ammedet-Ticânî.MüellifinTicâniyyetarikatınısavunmakiçinyazdığıeserkenditarikatsilsilesinideiçerir.4. 
Vesîletü’l-Münâfîna¾miesmâßillâhi’l-
¼üsnâ(Da kar 1973). 5.Fâkihetü’¹-¹ullâb
nehcü’t-Ticâniyyi’l-Åâli½i’l-e½lâb(Ar. 
me tin ve Fr. ter cü mesiy le, nşr. El Had ji 
Ra va ne Mba ye, Ra bat 2002, Âdâ bü’l-mes-
cid ile bir lik te).Mâlikb.Osman’ınramazanvekurbanbayramınamazları içiniradettiğiikihutbeileNa½î¼atü’l-iÅvân adlıbirrisâlesiyazmahalindemevcuttur
(eser le ri için ay rı ca bk. Ka ne – Hun wick, 
IV, 309312; Fih ri sü maÅ ¹û ¹â ti, s. 38, 267, 
292, 293, 294, 295).OsmanEncây,es-Sî-
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