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yeti’n-nebeviyye (Kahire 1404/1984);
el-Envârü’l-behiyye min isrâßi Åayri’l-beriyye (Riyad 1414/1993, 1998; İng.
trc. Gibril Fouad Haddad, Ohio 2006);
Şifâßü’l-füßâdbi-ziyâretiÅayri’l-£ibâd
(Dârülbeyzâ 1993; Kahire 2002);el-Med¼u’n-nebevîbeyne’l-³ulüvve’l-in½âf
(Kahire 1995);ez-Ziyâretü’n-nebeviyye
beyne’ş-şer£iyyeve’l-bid£iyye(Ebûzabî
2000, 1421/2001; Amman 2003; Dârülbey
zâ 2008);el-Beyânve’t-ta£rîfbi-×ikre’lmevlidi’n-nebevîeş-şerîf (Dârülbeyzâ
2009).
Hadis:İt¼âfu×evi’l-himemi’l-£aliyye
fîref£iesânîdivâlidîes-seniyye (Dı
maşk 1387/1967, müellif bu eserini daha
sonra el-£Uš†dü’l-lüßlüßiyye bi’l-esânîdi’l£Aleviyye adıyla ihtisar etmiştir, bs. yeri
ve tarihi yok);Mebâ¼i¦fi’l-¼adî¦i’ş-şerîf
ve £ulûmihî (bs. yeri yok, 1394/1974); elMenhelü’l-la¹îffîu½ûli’l-¼adî¦i’ş-şerîf
(Cidde 1395, 1402/1982, 1410/1990; Bey
rut 1398/1978, 2010; Dârülbeyzâ 2006);
Fa²lü’l-Muva¹¹aßve£inâyetü’l-ümmeti’l-İslâmiyyebih (Kahire 1398; Beyrut
2008); İmâmü dâri’l-hicre Mâlik b.
Enes (Kahire 1401/1981; Beyrut 1425/
2004);Envârü’l-mesâlikfîrivâyâtiMuva¹¹aßi’l-İmâmMâlik (Katar 1400/1980;
Beyrut 2010);  el-Æavâ£idü’l-esâs iyye fî £ilmi mu½¹ala¼i’l-¼adî¦ (Cidde
1402/1982, 6. bs.).
FıkıhveFıkıhUsulü:Şerî£atü’llâhi’lÅâlide:dirâsefîtârîÅiteşrî£i’l-a¼kâm
veme×âhibi’l-fušahâßi’l-a£lâm (Kahire
1402/1982; Cidde 1407/1986; Medine 1992;
Dârülbeyzâ 2009);Mefhûmü’t-ta¹avvur
ve’t-tecdîdfi’ş-şerî£ati’l-İslâmiyye(Cid
de 1404/1984);Şer¼uMan¾ûmeti’l-Varašåtfîu½ûli’l-fıšh (Cidde 1411/1990;
Beyrut 1432/2011); el-Æavâ£idü’l-esâsiyyefî£ilmiu½ûli’l-fıšh (SaydaBeyrut
2007);Menhecü’s-seleffîfehmi’n-nu½û½beyne’n-na¾ariyyeve’t-ta¹bîš(Say
daBeyrut 1429/2008);Ta¼š¢šu’l-âmâl
fîmâ yenfa£u’l-meyyite mine’l-a£mâl
(Beyrut 2008; Dârülbeyzâ 2008).
DiğerEserleri:¥avleÅa½âßi½i’l-Æurßân
(Beyrut 1398/1978; Cidde 1401/1981);Zübdetü’l-İtšånfî£ulûmi’l-Æurßân (Kahire
1401/1981; Cidde 1403/1983, 1406/ 1986;
Dımaşk 1427/2006; Urduca trc. Ebü’lİrfân
Muhammed Enver Megâlvî, Lahor 2005);
el-Æavâ£idü’l-esâs iyy e fî £ulûm i’lÆurßân (1998);ed-Da£vetü’l-ı½lâ¼ıyye
(Dımaşk 1401/1981);¬ikreyâtvemünâsebât (Dımaşk 1981);el-Müsteşriš†n
beyne’l-in½âf ve’l-£a½abiyye (Cidde
1402/1982);FîRi¼âbi’l-Beyti’l-¼arâm
(Cidde 1405/1985, 1412/1992);el-MuÅtâr

min kelâmi’l-aÅyâr (Kahire 1398/1978);
Şevârišu’l-envârmined£iyeti’s-sâdeti’l-aÅyâr (Hartum 1407/1987; Dârülbeyzâ
2004; Beyrut 2008, 2012, Fevâßidü šırâßeti
sûreti Yâsîn ile birlikte; İng. trc. Muhammad
Fuad Kamaludin AlMaliki, Khulasah syawariqi al-Anwar min Ad’iyah al-Saadah
al-Akhyar: Pancaran nur doa dan zikir ah
li akhyar, Kuala Lumpur 2009);er-Risâle-

tü’l-İslâmiyye:KemâlühâveÅulûdühâ
ve£âlemiyyetühâ(Cidde 1411/1991; Ha
lep 2006);Dürû£u’l-višåyebi-a¼zâbi’l¼imâye (Kahire 1414/1994; İng. tercü
mesiyle birlikte, nşr. Fâtıma bint Tihâmî,
Beyrut 2012);Mevšıfü’l-İslâmmine’ddirâsâti’l-istişrâšıyye;et-Ta¼×îrmine’lmücâzefebi’t-tekfîr (Kahire 1425/2004)
(eserleri için ayrıca bk. Bilâdî, II, 669672;
Mar‘aşlî, £İšdü’l-cevher, II, 20402042).

Neşir:İbrâhimb.AhmederRakk¢,E¼âsinü’l-me¼âsin (Mekke 1390/1970; Kahire
1409/1988);Ca‘ferb.HasanelBerzencî,
Câliyetü’l-kedr bi-×ikri esmâßi ehli
BedrveşühedâßiU¼udes-sâdeti’l-³urer (Surabaya / Endonezya 1401); Mu
hammedHabîbullahelCekenîeşŞink¢tî,
Risâletü’l-Cevâbi’l-mušni£i’l-mu¼arrer
fi’r-red£alâmen¹a³åvetecebberbida£vâennehû£ÎsâevMehdîel-Munta¾ar(Cidde 1401/1981);Alevîb.Abbasel
Hasenî,Fet¼u’l-šarîbi’l-mücîb£alâTeh×îbi’t-Ter³¢bve’t-terhîb (Cidde 1403/
1983);Mâlikb.Enes,Muva¹¹aßü’l-İmâm
Mâlikb.Enesrivâyetüİbni’l-Æåsımve
telÅî½ü’l-Æåbisî(Cidde 1405/1985, 1408/
1988; Beyrut 2010);Gålîb.MuhtârFâlel
EnsârîeşŞink¢tî,Cevheretü’t-tâc£alâ
Teb½ıreti’l-mu¼tâcilâbu£û¦i½â¼ibi’lmi£râc (bs. yeri yok, 1990);Alevîb.Abbas
elMâlikî, Mecmû£u fetâvâ ve resâßili’l-İmâmes-Seyyid£Alevîel-Mâlikî
(Medine 1413/1992);ZeynüddinelIrâk¢,
Elfiyyetü’s-sîreti’n-nebeviyye (Cidde
1426/2005, 1435/2014); İbrâhim Şuayb
elMâlikîelMekkî,Mu£cemü’l-menâsik
£alâme×hebi’l-İmâmMâlik(Dârülbey
zâ 2008); Süleyman b. Yahyâ elEhdel,
el-Menhelü’r-revî£alâMan¾ûmeti’lMecdel-lu³avî (bs. yeri ve tarihi yok).
Mâlikî’ninAlielKårîveİbnü’dDeyba‘eş
Şeybânî’ninmevlidlerinideyayımladığı
kaydedilir.
Muhammedb.AlevîelMâlikî, e×-¬eÅâßirü’lMu¼ammediyye,Kahire1993;a.mlf., Mefâhîm
yecib en tü½a¼¼a¼,Kahire1993;a.mlf., el-İ £lâm
bi-fetâvâ eßimmeti’l-İslâm fî mevlidi Åayri’lenâm, Beyrut 1426/2005; M. Ali elMağribî,
A£lâmü’l-¥icâz fi’l-šarni’r-râbi£ £aşer li’l-hicre,
Cidde1404/1984,II,276,281;M.HayrRamazan
Yûsuf, Delîlü’l-müßellefâti’l-İslâmiyye fi’l-memBİBLİYOGRAFYA:

leketi’l-£Arabiyyeti’s-Su£ûdiyye: 1400-1409,
Riyad1413/1993,s.59,188,223,243,287,
299,308,309,315,378,416,480;Âtikb.Gays
elBilâdî, Neşrü’r-reyâ¼în fî târîÅi’l-beledi’l-emîn,
Mekke1415/1994,II,669-672; MuhyiddinAtıy
ye v.dğr., Delîlü müßellefâti’l-¼adî¦i’ş-şerîfi’lma¹bû£a,Beyrut1416/1995,I,70;II,532,535,
539; Abdullahb.Abdurrahmanb.Abdürrahîm
elMuallimî, A£lâmü’l-Mekkiyyîn mine’l-šarni’t-tâsi£ ile’l-šarni’r-râbi£ £aşer el-hicrî,London
1421/2000,II,831,832,833; YûsufelMar‘aşlî,
Mu£cemü’l-me£âcim ve’l-meşyeÅât ve’l-fehâris
ve’l-berâmic ve’l-e¦bât,Riyad1423/2002,III,
207-214; a.mlf., £İšdü’l-cevher fî £ulemâßi’rrub£i’l-evvel mine’l-šarni’l-Åâmis £aşer,Beyrut
1427/2006,II,2037-2042;ÖmerAbdullahKâmil,
e×-¬eÅâßirü’l-Mu¼ammediyye li’l-Mâlikî beyne’l-müßeyyidîn ve’l-muÅâlifîn,Kahire2006;
S.Lacroix, Zemenü’½-½a¼ve: el-¥arekâtü’l-İslâmiyyetü’l-mu£â½ıra fi’s-Su£ûdiyye (trc. Abdülhak
ezZemmûrî v.dğr.),Beyrut2012,s.297-298;Ebû
MuâzesSelefî, “el-Cevâbü’l-kâfîli-menseßele£an
Mu¼ammedb.£Alevîel-Mâlikî”, http://saaid.
net/feraq/sufyah/sh/1.htm (26.08.2014); Abdü
lazîzb.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).
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Muhammed Alî b. Hüseyn b. Ýbrâhîm
el-Maðribî el-Mâlikî el-Mekkî
(1870-1948)

˜

MekkeMâlikîmüftüsü,
Arapdiliveedebiyatýâlimi.

™

Ramazan 1287’de (Aralık 1870)Mek
ke’dedoğdu.İlmiyletanınmışMağribasıl
lıbiraileyemensuptur.Dedesiİbrâhim
Kahire’yegöçetmiş,babasıHüseyinora
dadoğmuştur.Ezher’detahsilgörenve
1240’lı (1825)yıllardaMekke’yeyerleşen
babasıMescidiHarâm’daimamhatip
lik,müderrislikyapmış,Mâlikîmüftülü
ğünüüstlenmiştir.MuhammedAlibeş
yaşındaikenbabasıvefatedinceMâlikî
müftüsüağabeyiMuhammedb.Hüse
yin’inhimayesindeyetişti.İlkeğitiminin
ardındanağabeyinindebirsüresonrave
fatetmesiüzerine (1310/189293)öğre
nimiyleyineMâlikîmüftüsüolandiğer
ağabeyi Muhammed Âbid ilgilenmeye
başladı.OndanArapdilivedinîilimler,
Mâlikîfıkhı,usul,SeyyidEbûBekirb.Mu
hammed Şettâ elBekrî’den Şâfiî fıkhı,
MuhammedAbdülhakİlâhâbâdî’dentef
sir,MuhammedEbü’lHudayrb.İbrâhim
edDimyâtî’denhadis,Abdülkuddûsen
Nablusî’denhadisveHanbelîfıkhıokudu.
BuhocalarıdışındaAlib.ZâhirelVetrî,
AbdülcelîlBerrâde,EbûŞuaybedDükkâlî,
MuhammedAbdülbâk¢elLeknevî,Mu
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Muhammed
Ali el-Mâlikî

hammedAbdülhayelKettânîgibiâlim
lerdenicâzetaldı.Dörtmezhebinfıkhına
olanvukufuyanındaArapdiliveedebiyatı
alanındakigenişbilgisindendolayı“asrın
Sîbeveyhisi”ve“zamanınSekkâkîsi”diye
anıldı.MescidiHarâm’davemüdürlüğü
iletedrîsheyetibaşkanlığınıyaptığıDâ
rü’lulûmi’ddîniyye’dedersverdi,birçok
talebeyetiştirdi.BunlararasındaMuham
medYâsînelFâdânî,MuhammedTâhir
edDebbâğ,Hasanb.MuhammedelMeş
şât,Alevîb.AbbaselMâlikî,Sâlihb.Mu
hammedelKelantânî,Muhammedİbrâ
himelHuttenî,MuhammedMustafab.
AbdülkådireşŞink¢tî,İbrâhimelFetânî,
ÖmerAbdülcebbâr,EbûBekirb.Ahmed
b.HüseyinelHabeşî,Zekeriyyâb.Abdul
lahBîlâanılır.Ebü’lFeyzİbnü’sSıddîkel
Gumârîondanmükâtebeyoluylaumumi
icâzetaldığıgibihaccagittiğisıradaken
disindendoğrudanhadisdeokudu.Mâli
kî’denhacesnasındaicâzetalanlardanbiri
demeşhurŞiîâlimivebiyografiyazarıÂgå
BüzürgiTahrânî’dir.

AğabeyiMuhammedÂbidzamanında
1897’defetvavermeyebaşlayanMâlikî
onun 1923’te vefatından sonra Mâlikî
müftülüğümakamınagetirildi.Osmanlı
dönemindeMeclisiTemyîzüyeliği,Mec
lisiTa‘zîrâtbaşkanlığı,Hâşimîlerdevrinde
Maarifmüdürlüğüvekâleti,MeclisiŞüyûh
veMeclisiŞûra’lhilâfeüyelikleri,elMed
resetü’lHayriyyemüdürlüğü,Suudilerza
manındaMeclisiTedkîkåtüyeliği,Kadılar
BaşkanlığıHeyeti’ndeüyelikgibigörevlere
tayinedildi.Mekke’demuallimvemüder
rislerinreisliğiniyaptı. 1924’tebirbuçuk
yılkadarkaldığıEndonezyaveSumatra’ya
seyahatetti.1926’datekrarçıktığı,altıay
kadarsürenEndonezyaseyahatiesnasın
daMalaya’yauğradıveSultanİskender
Şahb.İbrâhimtarafındansaygıylakarşı
landı.Sultanona,“burnita”denilenbaşlığı
giymeninvemüslümanbirkadınıngayri
müslimleevlenmesinincâizolduğunadair
Kahire’deçıkanMecelletü’ş-şübbâni’lmüslimîndergisindekibirmakaleyigös
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terdi.Bununüzerineadıgeçenbaşlığıve
diğergayrimüslimkıyafetlerinigiymenin,
müslümanbirkadınıngayrimüslimer
kekleevlenmesininharamolduğunadair
birrisâlekalemealdı. 28Şâban 1367 (6
Temmuz1948)tarihindeyazmevsiminige
çirmekiçinbulunduğuTâif’tevefatettive
Abdullahb.Abbas’ınkabrininyakınındaki
mezarlıktadefnedildi.TalebelerindenHa
beşîveBîlâ’danbaşkaZiriklî,Mar‘aşlî,Âlü
Kemâlgibimüelliflervefatyılını1367ola
rakverirkenMuallimî,Silm,Muhammed
HayrveÖmerAbdülcebbâr’ın 1368şek
lindekaydetmesiyanlışolmalıdır.Ömer
AbdülcebbârveMuallimî’ninMekke’deve
fatettiğinedairverdiğibilgideyanlıştır.
Mâlikî’ninoğluAbdüllatîf’ekalanve1200
kadardeğerlieserihtivaedenkütüpha
nesidahasonrakenditelifettiğieserler
lebirlikteHaremiŞerifKütüphanesi’ne
intikaletmişolupkütüphaneninbirkaç
önemlikoleksiyonundanbiridir.Mâlikî’nin
talebesi Muhammed Yâsîn elFâdânî,
el-Meslekü’l-celîfîesânîdiFa²îleti’şŞeyÅMu¼ammed£Alî(el-Meslekü’l-celî
fî esânîdi Mu¼ammed £Alî b. ¥üseyin b.
İbrâhîm el-Mâlikî el-Mekkî, Beyrut 1405,
1408; Fâdânî, Esânîd ve icâzât ve müselselâtü’l-Fâdânî içinde, Beyrut 1429/2008,
s. 5143)adıylabireseryazmıştır.
Eserleri.Fıkıh: Tašrîrât£alâŞer¼i’lMa¼allîli-Cem£i’l-cevâmi£fîu½ûli’lfıšh(Kahire 1316, Hasan elAttâr tarafın
dan Celâleddin elMahallî’nin Cem£u’lcevâmi£ şerhine yazılan hâşiye ve Abdur
rahman eşŞirbînî’nin takriri ile birlikte);
Envârü’ş-şürûš fî a¼kâmi’½-½andûš
eyi’l-¼âkî bi’l-a½vât (e½-½andûšu’l-fûnû³râf) (fonografa kaydedilen mûsikiyi
dinlemenin veya Kur’an’ı fonografa kay
dedip dinlemenin câiz olduğunu kabul
eden Muhammed Abdülkådir elEhdel’in
görüşüne reddiye olarak kaleme alınmış
tır, Cidde 1329);Red£u’l-ceheleveehli’l-³urrefi’ttibâ£imenyeruddü’l-mu¹allašate¦elâ¦en fî merretin (Mekke
1330);Şemsü’l-işrâšfî¼ükmi’t-te£âmül
bi’l-evrâš.Kâğıtparaylailgilibirrisâle
dir (Kahire 1339);İnti½ârü’l-i£ti½âmbimu£temediküllime×hebinminme×âhibi’l-eßimmeti’l-a£lâm (Cidde 1342);
et-Tenš¢¼ li-¼ükmi’t-telš¢¼ (Kahire
1342);Tav²î¼ua¼senimâyuštefâve
bihîfîta¼lîli’l-meb¹ûtetiyüštefâ(Kahi
re 1342);el-Cevâhirü’s-seniyyefîtenmîšikelimeti’d-dîni’l-£aliyye (Kahire
1346, müellifin Fet¼u’l-mašål fî reddi sün-

niyyeti’½-½alât bi’n-ni£âl, ¥ükmü’½-½alât
fi’¹-¹ayyâre, el-Cem£u’l-vâ²ı¼u’l-minhâc fî
¼ükmi mâ fi’l-£albi min la¼mi’d-decâc ad

lı eserleriyle birlikte);Teh×îbü’l-Furûš
ve’l-šavâ£idü’s-seniyye fi’l-esrâri’lfıšhiyye (İbnü’şŞât’ın Karâfî’ye ait elFurûš üzerine yazdığı İdrârü’ş-şurûš £alâ
envâßi’l-furûš adlı şerhin / hâşiyenin ihti
sar, tehzip ve izahı mahiyetinde bir çalış
ma olup bir mukaddime ile çeşitli kaide
ler arasındaki farklılıkların ele alındığı 548
“fark”tan meydana gelmektedir, Karâfî ve
İbnü’şŞât’ın eserleriyle birlikte, IIV, Ka
hire 1347; Beyrut 1974, 1418/1998);İ¾hârü’l-¼ašši’l-mübînbi-teßyîdiicmâ£i’leßimmeti’l-erba£a£alâta¼rîmimessive
¼amli’l-Æurßânili-³ayri’l-mu¹ahherîn
(Mekke 1352; nşr. Bessâm b. Süleyman b.
Ali elYûsuf elMâlikî, Riyad 1425/2004);
Ta¼×îrü’l-müslimînminlebsi’l-berânî¹
ve zeyyi’l-kâfirîn ve ta¼rîmi zevâci’lmüslimetibi’l-kâfir (Kahire 1357);İnâretü’d-dücâ şer¼u Mu¼ammed £Alî
b.¥üseyin£alâTenvîri’l-¼icâna¾mi
Sefîneti’n-necâ(Sâlim b. Semîr elHad
ramî’nin Sefînetü’n-necâ fî u½ûli’d-dîn
ve’l-fıšh adlı Şâfiî ilmihalinin Ahmed b.
Sıddîk elCâvî elFâservânî tarafından
nazma çekilen şekli üzerine yazılmıştır,
Kahire 1959, müellifin Bülû³u’l-ümniyye
bi-fetâve’n-nevâzili’l-£a½riyye ve el-Lüm£a
fî beyâni mâ hüve’r-râci¼ fî evveli vašti’lcumu£a adlı eserleriyle birlikte);Î²â¼u’l-

menâsik£alâme×hebiimâmi’l-eßimme
Mâlik(Kahire 1372);Tašrîrât£alâ£Umdeti’s-sâlikve£uddeti’n-nâsik (İbnü’n
Nak¢b elMısrî’nin Şâfiî fıkhına dair eseri
üzerine yazılmıştır, III, Kahire 13741377,
Ömer Berekât b. Muhammed elBikåî’nin
Fey²ü’l-ilâhi’l-mâlik fî ¼alli elfâ¾i £Umdeti’s-sâlik ’i ile birlikte);™avâbi¹ü’l-fetvâ:

Menyecûzülehûenyüftiyevemenlâ
yecûzülehûenyüftiye (müellifin Teh×îbü’l-Furûš ve’l-kavâ£idü’s-seniyye ad
lı eserinde yer alan yetmiş sekizinci
“fark”ın ayrı neşridir, nşr. Mecdî Abdül
ganî, İskenderiye 1418);el-Hedyü’t-tâm
fîmevâridi’l-mevlidi’n-nebevîvemâ
ü£tîdefîhimine’l-šıyâm (nşr. Muham
med b. Alevî elMâlikî, Beyrut 1426/2005,
el-İ £lâm bi-fetâvâ eßimmeti’l-İslâm ¼avle
mevlidi £aleyhi’½-½alâtü ve’s-selâm adıyla
ve Yûsuf Hâşim erRifâî, Şemseddin eş
Şâmî ve Abdülazîz b. Bâz’ın risâleleriyle
birlikte);¥âşiye£alâKitâbi’t-Tela¹¹uf
şer¼u’t-Ta£arruffî£ilmi’l-u½ûl (İbn Ha
cer elHeytemî’nin et-Ta£arruf fi’l-a½leyn
ve’t-ta½avvuf adlı eserine İbn Allân’ın yaz
dığı et-Tela¹¹uf fi’l-vü½ûl ile’t-Ta£arruf adlı
şerhin hâşiyesidir; bir mukaddime, yedi
bab ve bir hâtimeden oluşan asıl metnin
ilk beş bölümü usûli fıkıhla, altıncı bölüm
akaid, yedinci bölüm ve hâtime tasavvuf
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la ilgilidir);el-Mesßeletü’l-mühimmefî
beyânimâhüve’l-¼ašve’½-½avâbmin
mütenâveli“sebîlillâh”minme½ârifi’z-zekât (Kahire, ts., Matbaatü’lMüte
vekkil).
Mâlikî’nin Mekke Kütüphanesi’nde
(Mektebetü Mekkete’lmükerreme)yaz
mahaldebulunanfıkhadairdiğerbazı
eserlerideşunlardır:Şer¼uÆavânîni
İbnCüzey (III, Fıkhu Mâlikî, nr. 3435);
Bülû³u’l-meßmûlminøåyeti’l-vu½ûl
şer¼uLübbi’l-u½ûl(Şâfiî âlimi Zekeriyyâ
elEnsârî’nin kendi eseri Lübbü’l-u½ûl ’e
øåyetü’l-vu½ûl adıyla yazdığı şerhin hâşi
yesidir, Tasavvuf, nr. 134);Tenbîhü’z-zekî
veîšå¾ü’l-³abî(üç talâkla boşanmış ka
dının tekrar ilk eşine dönebilmesi için bir
çocukla nikâhlanmasının câiz olmadığına
dairdir, Fetâvâ, nr. 57);Tevâli£u’l-hüdâ
ve’l-fa½l bi-ta¼×îri’l-müslimîn £ani’li£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£alâMušaddimeti’l-£İzziyye(Fıkhu Mâlikî, nr. 22);¥avâşî
£ale’l-Eşbâhve’n-ne¾âßirfi’l-furû£i’l-fıšhiyyeli’s-Süyû¹î.
ArapDiliveEdebiyatı:Tedrîbü’¹-¹ullâbfîšavâ£idi’l-i£râb (III, Kahire 1331;
nşr. Süleyman İbrâhim Belkîmî, Kahire
2006);el-¥avâşi’n-našıyye£alâKitâbi’l-Belâ³ali-nuÅbeti’l-efâ²ili’l-Ezheriyye (Ezher ulemâsından Muhammed
Tamûm ve arkadaşlarının hazırladığı eser
üzerine kaleme alınmıştır, Kahire 1337;
nşr. İlyâs Kablân, Beyrut 2012);Ferâßidü’n-na¼vi’l-vesîmeŞer¼u’d-Dürreti’lyetîme (Saîd b. Sa‘d elHadramî’nin nah
ve dair manzum eserinin şerhidir, Kahire
1346; nşr. Mahmûd Nassâr, Beyrut 2008,
Mekkûdî’nin el-Âcurrûmiyye şerhiyle bir
likte);Tašrîrât£alâŞer¼i’l-ƒuŠarî£alâ
ElfiyyetiİbnMâlik(III, Kahire 1372, İbn
Ak¢l tarafından el-Elfiyye’ye yazılan şerh
üzerine Muhammed b. Mustafa elHuda
rî’nin hâşiyesiyle birlikte);Şer¼uMü¦elle¦âtiÆu¹rub(Mekke 1387, Fethî elHûlî,
Æutûf lu³aviyye adlı kitabı içinde, s. 152
165).MüellifinMekkeKütüphanesi’nde
kayıtlı kitapları da şunlardır: ¥âşiye
£alâşer¼i’d-Demenhûrî£ale’s-Süllem
fi’l-man¹ıš (Ulûm Arabiyye, nr. 140),esSevâni¼u’l-fâÅirefî£ilmi’l-munâ¾ara
(Fıkhu Mâlikî, nr. 46),Tu¼fetü’l-Åullân
¼âşiyetüTeh×îbi’l-beyân (Ulûm Ara
biyye, nr. 140), Hediyyetü’l-mennân
ilâTeh×îbi’l-beyân (Ulûm Arabiyye, nr.
140),el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyyefi’l-ša-

vâ£idi’n-na¼viyye (Ulûm Arabiyye, nr.
156),Risâlefi’l-Åayl(Edeb, nr. 40).
Diğer Eserleri: es-Sevâni¼u’l-câzime fi’t-te£ârîfi’l-lâzime (Mekke 1322),
el-¥üccetü’l-mar²ıyyefi’n-na½î¼ave
reddü ba£²ı şübehi’ş-Şî£ati’l-Haşebiyye (Kahire 1341, e½-Øârimü’l-mübîd
li-münkiri ¼ikmeti’t-tašlîd ile birlikte),
Menhecü’l-fev²i’½-½a¼î¼ bi-beyâni
sebîli’t-tevbeti’n-na½û¼ (Kahire 1950),
el-Æavâ¹ı£u’l-burhâniyyefîbeyâniifki
øulâmA¼medveetbâ£ihi’l-Æådiyâniyye.MekkeKütüphanesi’ndekayıtlıkitap
larıdaşunlardır:el-Mašå½ıdü’l-bâsı¹a
li-beyânitenevvu£i’l-£âlemilâmülkve
melekûtvevâsı¹a (Tasavvuf, nr. 129),
ªavâli£u’l-esrâri’l-£Atâßiyye (Tasavvuf,
nr. 129, 130),£Aynü’l-¼aš¢šafîbeyâni’lmaš½ûdbi’¹-¹arîša (Tasavvuf, nr. 131),
Menâhilür-riyâseve’l-šıyâsefîbeyâni
mevâridi £a×bi’l-firâse (Tasavvuf, nr.
135),Mefâtî¼ukenzi’l-mühimmâtlifet¼iebvâbi’l-me¹âlibi’l-mürtecât (Ta
savvuf, nr. 136),Keşfü’l-lebsbi-beyâni
¼ikmetibinâßi’l-İslâm£alâÅams (Tev
hid, nr. 74),Risâlefî¼ükmirivâyeti’ssünnebi’l-ma£nâ (Hadis, nr. 116),Tekmiletü’l-£avâßid ve tetmîmi’l-fevâßid
(Tevhid, nr. 72).Mâlikîayrıca,babasınınve
MuhammedSâliherReîsezZübeyrî’nin
fetvalarınıihtivaedenÆurretü’l-£aynbifetâvâ£ulemâßi’l-¥aremeynadlıeseri
tahkiketmiştir (kenarında Muhammed
b. Süleyman elKürdî’nin el-Fevâßidü’lMedeniyye ve el-Fetâva’l-Kürdiyye ’si ile
birlikte, Kahire 1356/1937; Diyarbakır, ts.)
(eserlerinin bir listesi için bk. Ömer Ab
dülcebbâr, s. 263; Ebû Bekir b. Ahmed el
Alevî, s. 272274; Bîlâ, I, 142144).
Serkîs, Mu£cem, II,1682; ÖmerAbdülcebbâr,
Siyer ve terâcimü ba£²ı £ulemâßinâ fi’l-šarni’rrâbi£ £aşer li’l-hicre, Cidde1403/1982,s.260265; MuhammedYâsînelFâdânî, el-Meslekü’lcelî fî esânîdi Mu¼ammed £Alî b. ¥üseyin b.
İbrâhîm el-Mâlikî el-Mekkî, Beyrut1408;Ziriklî,
el-A£lâm (Fethullah),VI,305-306; AhmedSaîd
b. Silm, Mevsû£atü’l-üdebâß ve’l-küttâbi’sSu£ûdiyyîn Åilâle sittîne £âm: 1350-1410, Medine
1413/1992,III,152-154;Fihrisü maÅ¹û¹âti Mektebeti Mekkete’l-mükerreme (haz. Abdülvehhâb
İbrâhim Ebû Süleyman v.dğr.),Riyad1418/1997,
bk.İndeks;EbûBekirb.AhmedelHabeşîelAlevî,
ed-Delîlü’l-müşîr, Mekke 1418/1997, s. 271277; Abdullahb.Abdurrahmanb.Abdürrahîm
elMuallimî, A£lâmü’l-Mekkiyyîn mine’l-šarni’t-tâsi£ ile’l-šarni’r-râbi£ £aşer el-hicrî, London
1421/2000,II,834-837;M.HayrRamazanYûsuf,
Mu£cemü’l-müßellifîne’l-mu£â½ırîn: Vefeyât 13151424 (1897-2003), Riyad1425/2004,II,667-668;
Muhammedb.Alevîb.AbbaselMâlikî, Fihristü’şşüyûÅ ve’l-esânîd, [baskı yeri yok]1423/2003,
s.32-39;YûsufAbdurrahmanelMar‘aşlî, £İšdü’lcevher fî £ulemâßi’r-rub£i’l-evvel mine’l-šarni’lBİBLİYOGRAFYA:

Åâmis £aşer, Beyrut1427/2006,II,1368-1370;
Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ, el-Cevâhirü’l-¼isân fî
terâcimi’l-fu²alâß ve’l-a£yân min esâti×e ve Åullân (nşr. Abdülvehhâb İbrâhim Ebû Süleyman –
M. İbrâhim Ahmed Ali),Riyad1427/2006,I,34,
139-144,164-165,216,479,480,495,702,ayrıcabk.İndeks;Ebü’lFeyzİbnü’sSıddîkelGumâ
rî, el-Ba¼rü’l-£amîš fî merviyyâti İbni’s-Sıddîš,
Kahire2007,s.281-284;Muhammedb.Hüseyin
elHüseynîelCelâlî, øåyetü’l-emânî fî ¼ayâti’şŞeyÅ e¹-ªahrânî: 1293-1389 hicrî šamerî, Tahran1388hş.,s.47,59; Abdülvehhâbİbrâhim
EbûSüleyman, Mektebetü Mekkete’l-mükerreme šadîmen ve ¼adî¦en, Riyad1433/2012,s.
169-172; Süleymanb.SâlihÂlüKemâl, “Ba£²u
£ulemâßiMekkete’l-mükerremeve£alâšåtühüm
bi’l-¼areketi’l-£ilmiyyefi’¹-ªâßifÅilâle’l-šarneyni’¦-¦âli¦£aşerve’r-râbi££aşerel-hicriyyeyn”, edDâre, XXXI/4,Riyad1426/2005,s.116-118.
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MÂMÎ, Þeyh Muhammed
( ) الشيخ محمد المامي
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Ebû Abdillâh Muhammed el-Mâmî
b. el-Buhârî b. Habîbillâh
b. Bârekellâh el-Bârekellî el-Ya‘k†bî
eþ-Þemþevî eþ-Þink¢tî
(ö. 1282/1865)

˜

MoritanyalýMâlikîfakihi.

™

1206 (1791)yılındaMoritanya’nınkuzey
kesimindebulunanTîris’ebağlıÂrişA‘mer
denilenyerdedoğdu.Nesebisahâbeden
Abdullahb.Ca‘feretTayyâr’aulaştırılır.
BenîYa‘k†bkabilesininEhlüBârekellah
koluadınıbüyükdedesiBârekellah’tan
almıştır. Mâmî, Kur’an’ı ezberledikten
sonraŞink¢t’inçeşitliyerlerinigezdi;önce
Terârzebölgesinegidipkısabirsüretahsil
gördü.ArdındanSenegalnehrikenarında
kiFutaTorobölgesinegitti,oradanSe
negal’egeçerekyöredekihükümdarlarla
görüştü,kitaptopladı.ArdındanTîris’e
dönüp medresezâviyesini kurdu ve kı
sasüredeadınıduyurdu.Buyolculuktan
sonraFutabölgesiemîrlerindenmeşhur
mücahidMâmî(Elmâmî:İmam)Abdülkådir
elFûtî’ye (ö. 1224/1809)nisbetle“Mâmî”
diyeanıldı.Kaynaklardamedresededü
zenlibireğitimgörüpgörmediğindenve
hocalarındansözedilmez.Muhtemelen
seyahatleriesnasındakarşılaştığıâlimler
denfaydalanmaklayetindi.Bunlarınara
sındaEvfâeşŞümşevî,Ahmedûb.Süley
manedDeymânî,SîdîMuhtârb.Muham
medelKüntîesSag¢r,MuhammezünFâl
b.Metâlî,MahandBâbehedDeymânî,
İbnTuveyrülcenneelHâcî,Muhammed
Fâzıl elKalkamî sayılabilir. Şeyh Mâmî
hayatınınbüyükbirkısmınıçorakTîris
bölgesindegeçirdi,günümüzdebirziya
retgâholanmezarıdaburadaEygdenilen
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