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( محّمد بن علوي المالكي )
Muhammed Hasen b. Alevî

b. Abbâs b. Abdilazîz
el-Hasenî el-Mâ li kî el-Mekkî

(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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med£Alevîel-Mâlikîmu¼addi¦enve
faš¢henadıylabiryükseklisanstezihazırlamıştır(1432/2012).

Eserleri.Siyer.1.e×-¬eÅâßirü’l-Mu-
¼ammediyye(bs. ye ri yok, 1398/1978; 
Ka hi re 1993, ke na rın da ki ta ba yö ne lik 
eleş ti ri le re Cemâl Fârûk Cibrîl Mahmûd 
edDekkåk’ın yaz dı ğı ce vap lar la bir likte, 
Say da 2006; Ur du ca trc. Mu ham mad Khan 
Qad ri – Ghu lam Sha bir Qad ri, La hor 
1994). 2.Mefâhîmyecibüentü½a¼¼a¼
(Ka hi re 1405/1985, 1993; T trc. Ha san Ali 
Ya şar, Dü zel til me si Ge re ken Kav ram lar, 
İs tan bul 2007; Fr. trc. Na jib alKha ya te 
alHo us sa ini At ti ja ni, Ac cep ti ons à corri-
ger, Bey ro uth 2007; İng. trc. Su ra qah Ab
dul Aziz, No ti ons that Must be Cor rec ted, 
Rotter dam 2008, 2010).Müellifbueserindetekfir,Hz.Peygamber’inbeşervepeygamberolarakmevkii,hasletleri,tâzimveibadetarasındakifark,tavassut,şefaat,tevessül,istigåse,teberrük,bid‘at,tasavvufşeriatilişkisi,Eş‘arîlik,berzahhayatı,ResûliEkrem’inkabriniziyaret,mevlidinebevîgibikonularhakkındagörüşleriniortayakoymuştur.3.el-İ£lâm
bi-fetâvâeßimmeti’l-İslâmfîmevlidi
Åay ri’l-enâm (Bey rut 1426/2005).Mevlidinebevîyikutlamanıntarihi,meşruiyetiveşekli,bununlailgilibid‘atlar,mevlideyönelikitirazlaracevaplar,bukonudakiliteratüryanındaİbnHacerelAskalânî,Süyûtî,İbnü’lCezerî,İbnNâsırüddinedDımaşk¢veİbnTeymiyyegibiâlimleringörüşlerinedeyerverileneserde,YûsufHâşimerRifâî’ninDef£uba£²i’l-i£tirâ²ât
£alâ kitâbi ¥av le’l-i¼ ti fâl bi’l-mev li-

di’n-nebevîeş-şerîf,MuhammedAlib.HüseyinelMâlikî’ninel-Hedyü’t-tâmfî
mevâridi’l-mevlidi’n-nebevîadlıçalışmalarıileSuudiArabistanbaşmüftülüğünebağlıMerkezü’dda‘veve’lirşâd’ın“Helnahtefil?”başlıklıfetvası,ŞemseddineşŞâmî’ninSübülü’l-hüdâve’r-re-
şâd(es-Sîre tü’ş-Şâmiy ye)adlıkitabındanmevlidedairbölümdebulunmaktadır.Mâlikî’ninbukonudakidiğereserlerideşunlardır:TârîÅu’l-¼avâdi¦ve’l-a¼vâ-
li’n-ne be viy ye (Me di ne 1397/1977; Cid
de 1402/1982, 1404; İng. trc. Am jad Mah
mo od, Mu ham mad The Best of Cre ati on, 
New York 2014);Mu¼ammed½allallåhü
£aleyhivesellemel-insânü’l-kâmil(Cid
de 1400/1980, 1402/1982, 1404/1984, 1408/ 
1987; Ka hi re 1999; Ur du ca trc. Asrâr Bu hâ
rî, Mübârekpûr 1994; İng. trc. Kha lid Wil
li ams, Mu ham mad The Per fect Man, bs. 
ye ri yok, 2012 [Vi si ons of Rea lity Books]); 
Şerefü’l-ümmeti’l-Mu¼ammediyye
(Cid de 1404/1984, 1990);U½ûlü’t-terbi-

yılyapılanonyediveonsekizincitoplantılarındadurumyenidendeğerlendirilmişvegereğininyapılmasıiçinbaşbakanlığamüracaattabulunulmuştur.Ancakyönetimintarafsızkalarakbuişemüdahaleetmediğianlaşılmaktadır.MâlikîileVehhâbîâlimleriarasındageçentartışmalarçerçevesindeAbdullahb.Menî‘¥ivârma£a’l-Mâlikîfîreddimün-
ki râ ti hî ve Šalâlâtihî (Ri yad 1983),EbûBekirelCezâirîKemâlü’l-ümmefî½alâ¼i
£aš¢detihâ(Me di ne 1403),Hammûdb.AbdullahetTüveycirîer-Reddü’l-šavî
£ale’r-Rifâ£îve’l-mechûlveİbn£Alevî
vebeyâniaÅ¹âßihimfi’l-mevlidi’n-ne-
be vî (Ri yad 1403/1983),İsmâilb.MuhammedelEnsârîel-Æavlü’l-fa½lfî¼ükmi’l-
i¼tifâlbi-mevlidiÅayri’r-rusül(Ri yad 
1405),Sâlihb.AbdülazîzÂlü’şŞeyhHâ ×i hî 

mefâhîmünâ:Reddün£alâKitâbiMefâ-
himyecibentü½a¼¼a¼li-Mu¼ammed
£Alevîel-Mâlikî(Ri yad 1407),EbûMuâzesSelefîel-Cevâbü’l-kâfîli-menseßele
£anMu¼ammedb.£Alevîel-Mâlikî, Semîrb.HalîlelMâlikîCilâßü’l-be½âßir
fi’r-red£alâkitâbeyiŞifâßi’l-füßâdve’×-
¬eÅâßir (Mek ke 2001) adlı eserlerindeMâlikî’yieleştirmiş;bunakarşılıkYûsufHâşimerRifâîer-Reddü’l-mu¼kemü’l-
menî££alâşübehâtiİbnMenî£inde(Kü
veyt 1404/1984; Dâ rül bey zâ 1405/1985), AbdülkerîmelMağribî ileAbdülhayelAmrâvîet-Ta¼×îrmine’l-i³tirârbimâ
câßefîKitâbi’l-¥ivâr(Ra bat 1404/1984) adlıeserde,ayrıcaRâşidelMerîhîdeİ£lâ-
mü’n-nebîlbimâfîŞer¼i’l-Cezâßirîmi-
ne’t-telbîsve’t-taŠlîl’inde(1984)Mâlikî’yisavunmuştur.ÖmerAbdullahKâmil,e×-

¬eÅâßirü’l-Mu¼ammediyyeli’l-Mâlikî
beyne’l-müßeyyidînve’l-muÅâlifînad lıçalışmasıyla(Ka hi re 2006)hemâlimlerheyetininfetvasınahemdeAbdullahb.Menî‘invediğerleriningörüşlerinecevapvermiştir.Mâlikî’ninoğluAhmedb.Muhammed,el-Fey²ü’s-senîfîtercemetin
muÅta½arali’s-seyyidel-vâlidel-imâm
el-£allâmeel-mu¼addi¦Mu¼ammed
b. £Alevî b. £Abbâs el-Mâlikî, Nebîlb.HâşimelGamrîel-Esvârü’l-müşrife
£alâmeşyeÅativeesânîdi½â¼ibîşeyÅi
Mekkete’l-müşerrefe, İt¼âfü’l-£aşîre
bi-va½liesânîdişeyÅiMekkebi’l-kütü-
bi’ş-şehîreveel-Ma¼fû¾ü’l-mervî(er-
re vî)minesânîdiMu¼ammed¥asan
b. £Alevî adlı eserleri yazmış, ZüheyrMuhammedCemîlelKütbîdeel-Mâlikî
£âlimü’l-¥icâzismiylebireserkalemealmış(Mek ke 1414/1994),HasanKâmilesSeyyidBedevîAynüşemsÜniversitesiEğitimFakültesi’ndeeş-ŞeyÅMu¼am-

kendisineEzherÜniversitesi’nde fahrîprofesörlükpâyesiverildi.AynızamandaRâbıtatü’lâlemi’lİslâmîüyesiolanMâlikî19791981yıllarındaMekke’dedüzenlenenKur’anyarışmalarındajüribaşkanlığıyaptı.Endonezya’da100’ünüzerindedinîokul,enstitüveüniversiteaçılmasınakatkısağladı.İslâmülkelerindebirçoktoplantıyavesempozyumakatıldı.
29Ekim2004’teMekke’devefatettiveCennetü’lmuallâ’dababasınınkabriyanınadefnedildi.İtidalvehoşgörüsahibiolması,birliği,başkalarıylaiyiilişkilerisavunması,aşırılıkvetaassubueleştirmesiyletanınanMâlikî,Hz.Peygamber’inmevlidinikutlama,kabriniziyaretetmevekendisiyletevessülünmeşruiyetihakkındaçeşitlieserlerkalemealmış,bazıâlimlerinmevlidleilgilieserleriüzerineçalışmalaryapmıştır.Aynızamandabirtasavvufşeyhiolarakİslâmdünyasınındeğişikbölgelerindekimüridlerineğitimiyleilgilenmiş,SuudiArabistan’datarikatlarınkurumsalfaaliyetiyasakolduğundanhizmetleriniferdîçerçevedeyürütmüştür.BugörüşleriyüzündenVehhâbîulemâsıtarafındanbid‘at,hurafe,dalâletveküfürleithamedilmiş,kitaplarıyasaklanmıştır.Eserlerininbüyükkısmıdiğerülkelerdebasılmış,birçoğuUrduca,İngilizceveFransızcayanındaözellikleMalayveEndonezyadillerineçevrilmiştir.SuudiArabistanBüyükÂlimlerHeyeti,29 Ağustos1980tarihindeTâif’tekionaltıncıtoplantısında,özelliklee¾-æeÅâßirü’l-Mu-
¼ammediyye’deveme’sûrdualaradaireserlerindetarikatının(Ale viy ye / Ha se
niy ye)faaliyetleriylebid‘atvehurafeleriyaydığı,sapkınlığaveşirkedavetettiğiithamıylaMâlikî’yieleştirmiş,bugörüşlerindenvazgeçtiğiniilânetmemesihalindeMescidiHarâm’dakidersleriylebasınveyayınalanındakiçalışmalarınasonverilmesiveyurtdışınaçıkışınınengellenmesiiçinyönetimebaşvurulmasıkararlaştırılmıştır.Mâlikî’ninbunaolumsuzcevapvererekgörüşlerini savunmayadevametmesiüzerinesözkonusuheyetinertesi
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le ke ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye: 1400-1409, 
Riyad1413/1993,s.59,188,223,243,287,
299,308,309,315,378,416,480;Âtikb.GayselBilâdî, Neş rü’r-reyâ¼în fî târîÅi’l-be le di’l-emîn, 
Mekke1415/1994,II,669-672;MuhyiddinAtıyyev.dğr., Delîlü müßel lefâti’l-¼adî¦i’ş-şe rîfi’l-
ma¹bû£a,Beyrut1416/1995,I,70;II,532,535,
539; Abdullahb.Abdurrahmanb.AbdürrahîmelMuallimî, A£lâmü’l-Mek kiyyîn mi ne’l-šar-
ni’t-tâsi£ ile’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî,London
1421/2000,II,831,832,833;YûsufelMar‘aşlî, 
Mu£ce mü’l-me£âcim ve’l-meş yeÅât ve’l-fehâris 
ve’l-berâmic ve’l-e¦bât,Riyad1423/2002,III,
207-214;a.mlf., £İšdü’l-cev her fî £ulemâßi’r-
rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâmis £aşer,Beyrut
1427/2006,II,2037-2042;ÖmerAbdullahKâmil, 
e×-¬e Åâßi rü’l-Mu ¼am mediy ye li’l-Mâ li kî bey-
ne’l-müßey yidîn ve’l-muÅâlifîn,Kahire2006;S.Lacroix, Ze me nü’½-½a¼ve: el-¥arekâtü’l-İs lâ-
miy ye tü’l-mu£â½ıra fi’s-Su£ûdiy ye (trc. Ab dül hak 
ezZem mû rî v.dğr.),Beyrut2012,s.297-298;EbûMuâzesSelefî, “el-Cevâbü’l-kâfîli-menseßele£an
Mu¼ammedb.£Alevîel-Mâlikî”,http://saaid.
net/feraq/sufyah/sh/1.htm(26.08.2014); Abdülazîzb.Muhammedb.SıddîkelGumârî, “ed-Difâ£
£ani’l-mu¼addi¦es-SeyyidMu¼ammedb.£Alevî
el-Mâlikî”,http://www.monazh.com/portal/show
thread.php?t=1734(26.08.2014).

ÿAh met Özel

– —MÂLÝKÎ, Muhammed Ali
( محّمد علي المالكي )

Muhammed Alî b. Hüseyn b. Ýbrâhîm
el-Maðribî el-Mâ li kî el-Mekkî

(1870-1948)

MekkeMâlikîmüftüsü,
Arapdiliveedebiyatýâlimi.˜ ™

Ramazan1287’de(Ara lık 1870)Mekke’dedoğdu.İlmiyletanınmışMağribasıllıbiraileyemensuptur.DedesiİbrâhimKahire’yegöçetmiş,babasıHüseyinoradadoğmuştur.Ezher’detahsilgörenve
1240’lı(1825)yıllardaMekke’yeyerleşenbabasıMescidiHarâm’daimamhatiplik,müderrislikyapmış,Mâlikîmüftülüğünüüstlenmiştir.MuhammedAlibeşyaşındaikenbabasıvefatedinceMâlikîmüftüsüağabeyiMuhammedb.Hüseyin’inhimayesindeyetişti.İlkeğitimininardındanağabeyinindebirsüresonravefatetmesiüzerine(1310/189293)öğrenimiyleyineMâlikîmüftüsüolandiğerağabeyi Muhammed Âbid ilgilenmeyebaşladı.OndanArapdilivedinîilimler,Mâlikîfıkhı,usul,SeyyidEbûBekirb.MuhammedŞettâelBekrî’denŞâfiî fıkhı,MuhammedAbdülhakİlâhâbâdî’dentefsir,MuhammedEbü’lHudayrb.İbrâhimedDimyâtî’denhadis,AbdülkuddûsenNablusî’denhadisveHanbelîfıkhıokudu.BuhocalarıdışındaAlib.ZâhirelVetrî,AbdülcelîlBerrâde,EbûŞuaybedDükkâlî,MuhammedAbdülbâk¢elLeknevî,Mu

min ke lâ mi’l-aÅ yâr (Ka hi re 1398/1978); 
Şevârišu’l-envârmined£iyeti’s-sâde-
ti’l-aÅ yâr (Har tum 1407/1987; Dâ rülbey zâ 
2004; Bey rut 2008, 2012, Fevâßidü šırâßeti 
sûre ti Yâsîn ile bir lik te; İng. trc. Muhamma d 
Fu ad Ka ma lu din AlMaliki, Khu lasah sya-
wa ri qi al-An war min Ad’iyah al-Saadah 
al-Akh yar: Pan caran nur doa dan zi kir ah  
li akh yar, Ku ala Lum pur 2009);er-Risâle-
tü’l-İslâmiyye:KemâlühâveÅulûdühâ
ve£âlemiyyetühâ(Cid de 1411/1991; Ha
lep 2006);Dürû£u’l-višåyebi-a¼zâbi’l-
¼i mâ ye (Ka hi re 1414/1994; İng. ter cü
me siy le bir lik te, nşr. Fâtı ma bint Tihâmî, 
Bey rut 2012);Mevšıfü’l-İslâmmine’d-
dirâsâti’l-istişrâšıyye;et-Ta¼×îrmine’l-
mücâzefebi’t-tekfîr(Ka hi re 1425/2004) 
(eser le ri için ay rı ca bk. Bi lâ dî, II, 669672; 
Mar‘aşlî, £İšdü’l-cev her, II, 20402042).

Neşir:İbrâhimb.AhmederRakk¢,E¼â-

sinü’l-me¼âsin (Mek ke 1390/1970; Ka hi re 
1409/1988);Ca‘ferb.HasanelBerzencî,
Câliyetü’l-kedr bi-×ikri esmâßi ehli
BedrveşühedâßiU¼udes-sâdeti’l-³u-
rer (Su ra ba ya / En do nez ya 1401);MuhammedHabîbullahelCekenîeşŞink¢tî,
Risâletü’l-Cevâbi’l-mušni£i’l-mu¼arrer
fi’r-red£alâmen¹a³åvetecebberbi-
da£vâennehû£ÎsâevMehdîel-Mun-
ta¾ar(Cid de 1401/1981);Alevîb.AbbaselHasenî,Fet¼u’l-šarîbi’l-mücîb£alâTeh-
×îbi’t-Ter³¢bve’t-terhîb (Cid de 1403/ 
1983);Mâlikb.Enes,Muva¹¹aßü’l-İmâm
Mâlikb.Enesrivâyetüİbni’l-Æåsımve
telÅî½ü’l-Æåbisî(Cidde 1405/1985, 1408/ 
1988; Bey rut 2010);Gålîb.MuhtârFâlelEnsârîeşŞink¢tî,Cevheretü’t-tâc£alâ
Teb½ıreti’l-mu¼tâcilâbu£û¦i½â¼ibi’l-
mi£râc (bs. ye ri yok, 1990);Alevîb.AbbaselMâlikî,Mecmû£ufetâvâveresâßi-
li’l-İmâmes-Seyyid£Alevîel-Mâlikî
(Me di ne 1413/1992);ZeynüddinelIrâk¢,
Elfiyyetü’s-sîreti’n-nebeviyye(Cid de 
1426/2005, 1435/2014); İbrâhimŞuaybelMâlikîelMekkî,Mu£cemü’l-menâsik
£alâme×hebi’l-İmâmMâlik(Dâ rül bey
zâ 2008);Süleymanb.YahyâelEhdel,
el-Menhelü’r-revî£alâMan¾ûmeti’l-
Mecdel-lu³avî(bs. yeri ve ta ri hi yok). Mâlikî’ninAlielKårîveİbnü’dDeyba‘eşŞeybânî’ninmevlidlerinideyayımladığıkaydedilir.

BİBLİYOGRAFYA:Muhammedb.AlevîelMâlikî,e×-¬e Åâßi rü’l-
Mu ¼am mediy ye,Kahire1993;a.mlf., Mefâhîm 
ye cib en tü½a¼¼a¼,Kahire1993;a.mlf., el-İ £lâm 
bi-fetâvâ eßim me ti’l-İs lâm fî mev li di Åay ri’l-
enâm, Beyrut 1426/2005;M. Ali elMağribî, 
A£lâ mü’l-¥icâz fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer li’l-hic re, 
Cidde1404/1984,II,276,281;M.HayrRamazanYûsuf, Delîlü’l-müßel lefâti’l-İs lâ miy ye fi’l-mem-

ye ti’n-ne be viy ye (Ka hi re 1404/1984); 
el-Envârü’l-behiyye min isrâßi Åay-
ri’l-be riy ye (Ri yad 1414/1993, 1998; İng. 
trc. Gib ril Fo uad Had dad, Ohio 2006); 
Şifâßü’l-füßâdbi-ziyâretiÅayri’l-£ibâd
(Dâ rül bey zâ 1993; Ka hi re 2002);el-Med-
¼u’n-nebevîbeyne’l-³ulüvve’l-in½âf
(Ka hi re 1995);ez-Ziyâretü’n-nebeviyye
beyne’ş-şer£iyyeve’l-bid£iyye(Ebûzabî 
2000, 1421/2001; Am man 2003; Dâ rül bey
zâ 2008);el-Beyânve’t-ta£rîfbi-×ikre’l-
mevlidi’n-nebevîeş-şerîf(Dâ rül bey zâ 
2009).

Hadis:İt¼âfu×evi’l-himemi’l-£aliyye
fîref£iesânîdivâlidîes-seniyye(Dı
maşk 1387/1967, mü el lif bu ese ri ni da ha 
son ra el-£Uš†dü’l-lüßlüßiy ye bi’l-esânîdi’l-
£Ale viy ye adıy la ih ti sar et miş tir, bs. ye ri 
ve tarihi yok);Mebâ¼i¦fi’l-¼adî¦i’ş-şerîf
ve £ulû mi hî (bs. ye ri yok, 1394/1974); el-

Menhelü’l-la¹îffîu½ûli’l-¼adî¦i’ş-şerîf
(Cid de 1395, 1402/1982, 1410/1990; Bey
rut 1398/1978, 2010; Dâ rül bey zâ 2006); 
Fa²lü’l-Muva¹¹aßve£inâyetü’l-ümme-
ti’l-İslâmiyyebih(Ka hi re 1398; Bey rut 
2008); İmâmü dâri’l-hicre Mâlik b.
Enes (Ka hi re 1401/1981; Bey rut 1425/ 
2004);Envârü’l-mesâlikfîrivâyâtiMu-
va¹¹aßi’l-İmâmMâlik(Ka tar 1400/1980; 
Bey rut 2010); el-Æavâ£idü’l-esâsiy-
ye fî £ilmi mu½¹ala¼i’l-¼adî¦ (Cid de 
1402/1982, 6. bs.).

FıkıhveFıkıhUsulü:Şerî£atü’llâhi’l-
Åâlide:dirâsefîtârîÅiteşrî£i’l-a¼kâm
veme×âhibi’l-fušahâßi’l-a£lâm(Ka hi re 
1402/1982; Cid de 1407/1986; Me di ne 1992; 
Dâ rül bey zâ 2009);Mefhûmü’t-ta¹avvur
ve’t-tecdîdfi’ş-şerî£ati’l-İslâmiyye(Cid
de 1404/1984);Şer¼uMan¾ûmeti’l-Va-
rašåtfîu½ûli’l-fıšh(Cid de 1411/1990; 
Bey rut 1432/2011);el-Æavâ£idü’l-esâ-
siyyefî£ilmiu½ûli’l-fıšh(Say daBey rut 
2007);Menhecü’s-seleffîfehmi’n-nu-
½û½beyne’n-na¾ariyyeve’t-ta¹bîš(Say
daBey rut 1429/2008);Ta¼š¢šu’l-âmâl
fîmâ yen fa£u’l-mey yi te mi ne’l-a£mâl 

(Bey rut 2008; Dâ rül bey zâ 2008).

DiğerEserleri:¥avleÅa½âßi½i’l-Æurßân
(Bey rut 1398/1978; Cid de 1401/1981);Züb-
detü’l-İtšånfî£ulûmi’l-Æurßân(Ka hi re 
1401/1981; Cid de 1403/1983, 1406/ 1986; 
Dı maşk 1427/2006; Ur du ca trc. Ebü’lİrfân 
Mu ham med En ver Megâlvî, La hor 2005); 
el-Æavâ£idü’l-esâsiyye fî £ulûmi’l-
Æurßân(1998);ed-Da£vetü’l-ı½lâ¼ıyye
(Dı maşk 1401/1981);¬ikreyâtvemünâ-
sebât(Dı maşk 1981);el-Müsteşriš†n
bey ne’l-in½âf ve’l-£a½abiy ye (Cidde 
1402/1982);FîRi¼âbi’l-Beyti’l-¼arâm
(Cid de 1405/1985, 1412/1992);el-MuÅtâr


