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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
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lı eser le riy le bir lik te);Teh×îbü’l-Furûš
ve’l-šavâ£idü’s-seniyye fi’l-esrâri’l-
fıšhiyye(İb nü’şŞât’ın Karâfî’ye ait el-
Fu rûš üze ri ne yaz dı ğı İdrârü’ş-şurûš £alâ 
envâßi’l-furûš  ad lı şer hin / hâşi ye nin ih ti
sar, teh zip ve iza hı ma hi ye tin de bir ça lış
ma olup bir mu kad di me ile çe şit li ka ide
ler ara sın da ki fark lı lık la rın ele alın dı ğı 548 
“fark”tan mey da na gel mek te dir, Karâfî ve 
İb nü’şŞât’ın eser le riy le bir lik te, IIV, Ka
hi re 1347; Bey rut 1974, 1418/1998);İ¾hâ-
rü’l-¼ašši’l-mübînbi-teßyîdiicmâ£i’l-
eßimmeti’l-erba£a£alâta¼rîmimessive
¼amli’l-Æurßânili-³ayri’l-mu¹ahherîn
(Mek ke 1352; nşr. Bessâm b. Sü ley man b. 
Ali elYûsuf elMâ li kî, Ri yad 1425/2004); 
Ta¼×îrü’l-müslimînminlebsi’l-berânî¹
ve zey yi’l-kâfirîn ve ta¼rîmi zevâci’l-

müslimetibi’l-kâfir(Ka hi re 1357);İnâ-
retü’d-dücâ şer¼u Mu¼ammed £Alî
b.¥üseyin£alâTenvîri’l-¼icâna¾mi
Sefîneti’n-necâ(Sâlim b. Semîr elHad
ra mî’ nin Sefîne tü’n-necâ fî u½ûli’d-dîn 
ve’l-fıšh  ad lı Şâfiî il mi ha li nin Ah med b. 
Sıd dîk elCâvî elFâservânî ta ra fın dan 
naz ma çe ki len şek li üze ri ne ya zıl mış tır, 
Ka hi re 1959, mü el li fin Bülû³u’l-üm niy ye 
bi-fetâve’n-ne vâ zi li’l-£a½riy ye ve el-Lüm£a 
fî beyâni mâ hü ve’r-râci¼ fî ev ve li vašti’l-
cu mu£a  ad lı eser le riy le bir lik te);Î²â¼u’l-
menâsik£alâme×hebiimâmi’l-eßimme
Mâlik(Ka hi re 1372);Tašrîrât£alâ£Um-
deti’s-sâlikve£uddeti’n-nâsik(İb nü’n
Nak¢b elMıs rî’nin Şâfiî fık hı na da ir ese ri 
üze ri ne ya zıl mış tır, III, Ka hi re 13741377, 
Ömer Be re kât b. Mu ham med elBikåî’nin 
Fey²ü’l-ilâ hi’l-mâlik fî ¼al li elfâ¾i £Umde-
ti’s-sâlik ’i ile bir lik te);™avâbi¹ü’l-fetvâ:
Menyecûzülehûenyüftiyevemenlâ
yecûzülehûenyüftiye(mü el li fin Teh-
×îbü’l-Fu rûš ve’l-ka vâ£idü’s-se niy ye  ad
lı ese rin de yer alan yet miş se ki zin ci 
“fark”ın ay rı neş ri dir, nşr. Mec dî Ab dül
ganî, İs ken de ri ye 1418);el-Hedyü’t-tâm
fîmevâridi’l-mevlidi’n-nebevîvemâ
ü£tîdefîhimine’l-šıyâm(nşr. Mu ham
med b. Alevî elMâ li kî, Bey rut 1426/2005, 
el-İ £lâm bi-fe tâ vâ eßim me ti’l-İslâm ¼av le 
mev li di £aley hi’½-½alâtü ve’s-selâm  adıy la 
ve Yûsuf Hâ şim erRifâî, Şem sed din eş
Şâmî ve Ab dü lazîz b. Bâz’ın risâle le riy le 
bir lik te);¥âşiye£alâKitâbi’t-Tela¹¹uf
şer¼u’t-Ta£arruffî£ilmi’l-u½ûl(İbn Ha
cer elHey temî’nin et-Ta£ar ruf fi’l-a½leyn 
ve’t-ta ½av vuf  ad lı ese ri ne İbn Allân’ın yaz
dı ğı et-Te la¹ ¹uf fi’l-vü½ûl ile’t-Ta£ar ruf  ad lı 
şer hin hâşi ye si dir; bir mu kad di me, ye di 
bab ve bir hâti me den olu şan asıl met nin 
ilk beş bö lü mü usûli fı kıh la, al tın cı bö lüm 
aka id, ye din ci bö lüm ve hâti me ta sav vuf

terdi.Bununüzerineadıgeçenbaşlığıvediğergayrimüslimkıyafetlerinigiymenin,müslümanbirkadınıngayrimüslimerkekleevlenmesininharamolduğunadairbirrisâlekalemealdı.28Şâban1367 (6 

Temmuz1948)tarihindeyazmevsiminigeçirmekiçinbulunduğuTâif’tevefatettiveAbdullahb.Abbas’ınkabrininyakınındakimezarlıktadefnedildi.TalebelerindenHabeşîveBîlâ’danbaşkaZiriklî,Mar‘aşlî,ÂlüKemâlgibimüelliflervefatyılını1367olarakverirkenMuallimî,Silm,MuhammedHayrveÖmerAbdülcebbâr’ın1368şeklindekaydetmesiyanlışolmalıdır.ÖmerAbdülcebbârveMuallimî’ninMekke’devefatettiğinedairverdiğibilgideyanlıştır.Mâlikî’ninoğluAbdüllatîf’ekalanve1200 kadardeğerlieserihtivaedenkütüphanesidahasonrakenditelifettiğieserlerlebirlikteHaremiŞerifKütüphanesi’neintikaletmişolupkütüphaneninbirkaçönemlikoleksiyonundanbiridir.Mâlikî’nintalebesi Muhammed Yâsîn elFâdânî,
el-Meslekü’l-celîfîesânîdiFa²îleti’ş-
ŞeyÅMu¼ammed£Alî(el-Mes le kü’l-celî 
fî esânîdi Mu¼am med £Alî b. ¥üse yin b. 
İb râ hîm el-Mâ li kî el-Mekkî, Bey rut 1405, 
1408; Fâdânî, Esânîd ve icâzât ve mü sel-
selâtü’l-Fâdânî için de, Bey rut 1429/2008, 
s. 5143)adıylabireseryazmıştır.

Eserleri.Fıkıh: Tašrîrât£alâŞer¼i’l-
Ma¼allîli-Cem£i’l-cevâmi£fîu½ûli’l-
fıšh(Ka hi re 1316, Ha san elAttâr ta ra fın
dan Celâled din elMa hallî’nin Cem£u’l-
cevâmi£ şer hi ne ya zı lan hâşi ye ve Ab dur
rah man eşŞirbînî’nin tak ri ri ile bir lik te); 
Envârü’ş-şürûš fî a¼kâmi’½-½andûš
eyi’l-¼âkî bi’l-a½vât (e½-½andûšu’l-fû-
nû³ râf) (fo nog ra fa kay de di len mûsi ki yi 
din le me nin ve ya Kur’an’ı fo nog ra fa kay
de dip din le me nin câiz ol du ğu nu ka bul 
eden Mu ham med Ab dül kå dir elEh del’in 
gö rü şü ne red di ye ola rak ka le me alın mış
tır, Cid de 1329);Red£u’l-ceheleveeh-
li’l-³urrefi’ttibâ£imenyeruddü’l-mu-
¹allašate¦elâ¦enfîmerretin(Mek ke 
1330);Şemsü’l-işrâšfî¼ükmi’t-te£âmül
bi’l-evrâš.Kâğıtparaylailgilibirrisâledir(Ka hi re 1339);İnti½ârü’l-i£ti½âmbi-
mu£temediküllime×hebinminme-
×âhibi’l-eßimmeti’l-a£lâm(Cid de 1342); 
et-Tenš¢¼ li-¼ükmi’t-telš¢¼ (Kahir e 
1342);Tav²î¼ua¼senimâyuštefâve
bihîfîta¼lîli’l-meb¹ûtetiyüštefâ(Kahi
re 1342);el-Cevâhirü’s-seniyyefîten-
mîšikelimeti’d-dîni’l-£aliyye(Ka hi re 
1346, mü el li fin Fet¼u’l-mašål fî red di sün-
ni yye ti’½-½alât bi’n-ni£âl, ¥ük mü’½-½alât 
fi’¹-¹ayyâre, el-Cem£u’l-vâ²ı¼u’l-minhâc fî 
¼ük mi mâ fi’l-£al bi min la¼mi’d-decâc  ad  

hammedAbdülhayelKettânîgibiâlimlerdenicâzetaldı.DörtmezhebinfıkhınaolanvukufuyanındaArapdiliveedebiyatıalanındakigenişbilgisindendolayı“asrınSîbeveyhisi”ve“zamanınSekkâkîsi”diyeanıldı.MescidiHarâm’davemüdürlüğüiletedrîsheyetibaşkanlığınıyaptığıDârü’lulûmi’ddîniyye’dedersverdi,birçoktalebeyetiştirdi.BunlararasındaMuhammedYâsînelFâdânî,MuhammedTâhiredDebbâğ,Hasanb.MuhammedelMeşşât,Alevîb.AbbaselMâlikî,Sâlihb.MuhammedelKelantânî,MuhammedİbrâhimelHuttenî,MuhammedMustafab.AbdülkådireşŞink¢tî,İbrâhimelFetânî,ÖmerAbdülcebbâr,EbûBekirb.Ahmedb.HüseyinelHabeşî,Zekeriyyâb.AbdullahBîlâanılır.Ebü’lFeyzİbnü’sSıddîkelGumârîondanmükâtebeyoluylaumumiicâzetaldığıgibihaccagittiğisıradakendisindendoğrudanhadisdeokudu.Mâlikî’denhacesnasındaicâzetalanlardanbiridemeşhurŞiîâlimivebiyografiyazarıÂgåBüzürgiTahrânî’dir.AğabeyiMuhammedÂbidzamanında
1897’defetvavermeyebaşlayanMâlikîonun 1923’te vefatından sonra Mâlikîmüftülüğümakamınagetirildi.OsmanlıdönemindeMeclisiTemyîzüyeliği,MeclisiTa‘zîrâtbaşkanlığı,HâşimîlerdevrindeMaarifmüdürlüğüvekâleti,MeclisiŞüyûhveMeclisiŞûra’lhilâfeüyelikleri,elMedresetü’lHayriyyemüdürlüğü,SuudilerzamanındaMeclisiTedkîkåtüyeliği,KadılarBaşkanlığıHeyeti’ndeüyelikgibigörevleretayinedildi.Mekke’demuallimvemüderrislerinreisliğiniyaptı.1924’tebirbuçukyılkadarkaldığıEndonezyaveSumatra’yaseyahatetti.1926’datekrarçıktığı,altıaykadarsürenEndonezyaseyahatiesnasındaMalaya’yauğradıveSultanİskenderŞahb.İbrâhimtarafındansaygıylakarşılandı.Sultanona,“burnita”denilenbaşlığıgiymeninvemüslümanbirkadınıngayrimüslimleevlenmesinincâizolduğunadairKahire’deçıkanMecelletü’ş-şübbâni’l-
müslimîndergisindekibirmakaleyigös

Muhammed

Ali el-Mâlikî
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Åâ mis £aşer, Beyrut1427/2006,II,1368-1370;Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ, el-Cevâhi rü’l-¼isân fî 
terâci mi’l-fu²alâß ve’l-a£yân min esâti×e ve Åul-
lân (nşr. Ab dül veh hâb İb râ him Ebû Sü ley man – 
M. İb râ him Ah med Ali),Riyad1427/2006,I,34,
139-144,164-165,216,479,480,495,702,ay-
rıcabk.İndeks;Ebü’lFeyzİbnü’sSıddîkelGumârî, el-Ba¼ rü’l-£amîš fî mer viyyâti İb ni’s-Sıddîš, 
Kahire2007,s.281-284;Muhammedb.HüseyinelHüseynîelCelâlî, øåye tü’l-emânî fî ¼ayâti’ş-
ŞeyÅ e¹-ªahrânî: 1293-1389 hicrî šamerî, Tah-
ran1388hş.,s.47,59;AbdülvehhâbİbrâhimEbûSüleyman, Mek te be tü Mek ke te’l-mü ker re-
me šadîmen ve ¼a dî ¦en, Riyad1433/2012,s.
169-172;Süleymanb.SâlihÂlüKemâl,“Ba£²u
£ulemâßiMekkete’l-mükerremeve£alâšåtühüm
bi’l-¼areketi’l-£ilmiyyefi’¹-ªâßifÅilâle’l-šarney-
ni’¦-¦âli¦£aşerve’r-râbi££aşerel-hicriyyeyn”, ed-
Dâre, XXXI/4,Riyad1426/2005,s.116-118.

ÿAh met Özel

– —MÂMÎ, Þeyh Muhammed
( الشيخ محّمد المامي )

Ebû Abdillâh Muhammed el-Mâ mî
b. el-Buhârî b. Habîbillâhb. Bârekellâh el-Bârekellî el-Ya‘ k† bî

eþ-Þemþevî eþ-Þink¢tî
(ö. 1282/1865)

MoritanyalýMâlikîfakihi.
˜ ™

1206 (1791)yılındaMoritanya’nınkuzeykesimindebulunanTîris’ebağlıÂrişA‘merdenilenyerdedoğdu.NesebisahâbedenAbdullahb.Ca‘feretTayyâr’aulaştırılır.BenîYa‘k†bkabilesininEhlüBârekellahkoluadınıbüyükdedesiBârekellah’tanalmıştır.Mâmî,Kur’an’ı ezberlediktensonraŞink¢t’inçeşitliyerlerinigezdi;önceTerârzebölgesinegidipkısabirsüretahsilgördü.ArdındanSenegalnehrikenarındakiFutaTorobölgesinegitti,oradanSenegal’egeçerekyöredekihükümdarlarlagörüştü,kitaptopladı.ArdındanTîris’edönüpmedresezâviyesini kurduvekı sasüredeadınıduyurdu.BuyolculuktansonraFutabölgesiemîrlerindenmeşhurmücahidMâmî(Elmâmî:İmam)AbdülkådirelFûtî’ye(ö. 1224/1809)nisbetle“Mâmî”diyeanıldı.Kaynaklardamedresededüzenlibireğitimgörüpgörmediğindenvehocalarındansözedilmez.Muhtemelenseyahatleriesnasındakarşılaştığıâlimlerdenfaydalanmaklayetindi.BunlarınarasındaEvfâeşŞümşevî,Ahmedûb.SüleymanedDeymânî,SîdîMuhtârb.MuhammedelKüntîesSag¢r,MuhammezünFâlb.Metâlî,MahandBâbehedDeymânî,İbnTuveyrülcenneelHâcî,MuhammedFâzıl elKalkamîsayılabilir.ŞeyhMâmîhayatınınbüyükbirkısmınıçorakTîrisbölgesindegeçirdi,günümüzdebirziyaretgâholanmezarıdaburadaEygdenilen

vâ£idi’n-na¼viyye(Ulûm Ara biy ye, nr. 
156),Risâlefi’l-Åayl(Edeb, nr. 40).

Diğer Eserleri: es-Sevâni¼u’l-câzi-
me fi’t-te£ârîfi’l-lâzi me (Mek ke 1322), 
el-¥üccetü’l-mar²ıyyefi’n-na½î¼ave
reddü ba£²ı şübehi’ş-Şî£ati’l-Haşe-
biy ye (Ka hi re 1341, e½-Øâri mü’l-mübîd 
li-mün ki ri ¼ik me ti’t-tašlîd  ile bir lik te), 
Menhecü’l-fev²i’½-½a¼î¼ bi-beyâni
sebîli’t-tevbeti’n-na½û¼(Ka hi re 1950), 
el-Æavâ¹ı£u’l-burhâniyyefîbeyâniifki
øulâmA¼medveetbâ£ihi’l-Æådiyâniy-
ye.MekkeKütüphanesi’ndekayıtlıkitaplarıdaşunlardır:el-Mašå½ıdü’l-bâsı¹a
li-beyânitenevvu£i’l-£âlemilâmülkve
melekûtvevâsı¹a(Ta sav vuf, nr. 129), 
ªavâli£u’l-esrâri’l-£Atâßiyye(Ta sav vuf, 
nr. 129, 130),£Aynü’l-¼aš¢šafîbeyâni’l-
maš½ûdbi’¹-¹arîša(Ta sav vuf, nr. 131), 
Menâhilür-riyâseve’l-šıyâsefîbeyâni
mevâridi £a×bi’l-firâse (Ta sav vuf, nr. 
135),Mefâtî¼ukenzi’l-mühimmâtli-
fet¼iebvâbi’l-me¹âlibi’l-mürtecât(Ta
sav vuf, nr. 136),Keşfü’l-lebsbi-beyâni
¼ikmetibinâßi’l-İslâm£alâÅams(Tev
hid, nr. 74),Risâlefî¼ükmirivâyeti’s-
sünnebi’l-ma£nâ(Ha dis, nr. 116),Tek-
miletü’l-£avâßidve tetmîmi’l-fevâßid
(Tev hid, nr. 72).Mâlikîayrıca,babasınınveMuhammedSâliherReîsezZübeyrî’ninfetvalarınıihtivaedenÆurretü’l-£aynbi-
fetâvâ£ulemâßi’l-¥aremeynadlıeseritahkiketmiştir(ke na rın da Mu ham med 
b. Sü ley man elKürdî’nin el-Fevâßidü’l-
Me de niy ye ve el-Fetâva’l-Kür diy ye ’si ile 
bir lik te, Ka hi re 1356/1937; Di yar ba kır, ts.) 
(eser le ri nin bir lis te si için bk. Ömer Ab
dül cebbâr, s. 263; Ebû Bekir b. Ahmed el
Alevî, s. 272274; Bîlâ, I, 142144).

BİBLİYOGRAFYA:Serkîs, Mu£cem, II,1682;ÖmerAbdülcebbâr, 
Si yer ve terâci mü ba£²ı £ulemâßinâ fi’l-šar ni’r-
râbi£ £aşer li’l-hic re, Cidde1403/1982,s.260-
265;MuhammedYâsînelFâdânî, el-Mes le kü’l-
celî fî esânîdi Mu¼am med £Alî b. ¥üse yin b. 
İb râ hîm el-Mâ li kî el-Mekkî, Beyrut1408;Ziriklî, 
el-A£lâm (Fet hul lah),VI,305-306;AhmedSaîdb. Silm, Mevsû£atü’l-üdebâß ve’l-küttâbi’s-
Su£ûdiyyîn Åilâle sittîne £âm: 1350-1410, Medine
1413/1992,III,152-154;Fih ri sü maÅ¹û¹âti Mek-
te be ti Mek ke te’l-mü ker re me (haz. Ab dül veh hâb 
İb râ him Ebû Sü ley man v.dğr.),Riyad1418/1997,
bk.İndeks;EbûBekirb.AhmedelHabeşîelAlevî, 
ed-Delîlü’l-müşîr, Mekke1418/1997,s.271-
277;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,834-837;M.HayrRamazanYûsuf, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-
1424 (1897-2003), Riyad1425/2004,II,667-668;Muhammedb.Alevîb.AbbaselMâlikî, Fih ris tü’ş-
şü yûÅ ve’l-esânîd, [bas kı ye ri yok]1423/2003,
s.32-39;YûsufAbdurrahmanelMar‘aşlî, £İšdü’l-
cev her fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-

la il gi li dir);el-Mesßeletü’l-mühimmefî
beyânimâhüve’l-¼ašve’½-½avâbmin
mütenâveli“sebîlillâh”minme½âri-
fi’z-zekât (Ka hi re, ts., Mat ba atü’lMü te
vek kil).Mâlikî’nin Mekke Kütüphanesi’nde
(Mek te be tü Mek ke te’lmü ker re me)yazmahaldebulunanfıkhadairdiğerbazıeserlerideşunlardır:Şer¼uÆavânîni
İbnCüzey(III, Fık hu Mâ li kî, nr. 3435); 
Bülû³u’l-meßmûlminøåyeti’l-vu½ûl
şer¼uLübbi’l-u½ûl(Şâfiî âli mi Ze ke riyyâ 
elEn sâ rî’ nin ken di ese ri Lüb bü’l-u½ûl ’e 
øå ye tü’l-vu½ûl  adıy la yaz dı ğı şer hin hâşi
ye si dir, Ta sav vuf, nr. 134);Tenbîhü’z-zekî
veîšå¾ü’l-³abî(üç talâkla bo şan mış ka
dı nın tek rar ilk eşi ne dö ne bil me si için bir 
ço cuk la nikâhlan ma sı nın câiz ol ma dı ğı na 
da ir dir, Fetâvâ, nr. 57);Tevâli£u’l-hüdâ
ve’l-fa½lbi-ta¼×îri’l-müslimîn £ani’l-
i£lâmli-vašti’½-½alâtbi-Šarbi’n-nâkûs
ve’¹-¹abl(Fetâvâ, nr. 53);Mecmû£atü
fevâßidvenuš†l(III, Mecâmi‘, nr. 52); 
Menhelü’l-is£âf fî beyâni vücûbi’l-
£amelbi-Åaberi’t-tele³raf(Fetâvâ, nr. 
54);Neylü’l-ümniyye£alâMušaddime-
ti’l-£İzziyye(Fık hu Mâ li kî, nr. 22);¥avâşî
£ale’l-Eşbâhve’n-ne¾âßirfi’l-furû£i’l-fıš-
hiyyeli’s-Süyû¹î.

ArapDiliveEdebiyatı:Tedrîbü’¹-¹ul-
lâbfîšavâ£idi’l-i£râb(III, Ka hi re 1331; 
nşr. Sü ley man İb râ him Belkîmî, Ka hi re 
2006);el-¥avâşi’n-našıyye£alâKitâ-
bi’l-Belâ³ali-nuÅbeti’l-efâ²ili’l-Ezhe-
riy ye (Ez her ulemâsın dan Mu ham med 
Ta mûm ve ar ka daş la rı nın ha zır la dı ğı eser 
üze ri ne ka le me alın mış tır, Ka hi re 1337; 
nşr. İlyâs Kablân, Bey rut 2012);Ferâßi-
dü’n-na¼vi’l-vesîmeŞer¼u’d-Dürreti’l-
ye tî me (Saîd b. Sa‘d elHad ra mî’ nin nah
ve da ir man zum ese ri nin şer hi dir, Ka hi re 
1346; nşr. Mahmûd Nassâr, Bey rut 2008, 
Mek kû dî’ nin el-Âcurrûmiy ye  şer hiy le bir
lik te);Tašrîrât£alâŞer¼i’l-ƒuŠarî£alâ
ElfiyyetiİbnMâlik(III, Ka hi re 1372, İbn 
Ak¢l ta ra fın dan el-El fiy ye’ye ya zı lan şerh 
üze ri ne Mu ham med b. Mus ta fa elHu da
rî’ nin hâşi ye siy le bir lik te);Şer¼uMü¦el-
le¦âtiÆu¹rub(Mek ke 1387, Fethî elHûlî, 
Æutûf lu³aviy ye  ad lı ki ta bı için de, s. 152
165).MüellifinMekkeKütüphanesi’ndekayıtlı kitapları da şunlardır: ¥âşiye
£alâşer¼i’d-Demenhûrî£ale’s-Süllem
fi’l-man¹ıš(Ulûm Ara biy ye, nr. 140),es-
Sevâni¼u’l-fâÅirefî£ilmi’l-munâ¾ara
(Fık hu Mâ li kî, nr. 46),Tu¼fetü’l-Åullân
¼âşiyetüTeh×îbi’l-beyân(Ulûm Ara
biy ye, nr. 140), Hediyyetü’l-mennân
ilâTeh×îbi’l-beyân(Ulûm Ara biy ye, nr. 
140),el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyyefi’l-ša-


