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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-
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dâ šu’l-šavâ£id En ¾u mü’l-šavâ£idi’l-fıšhiy-
ye ve şer ¼uh; nşr. Yâbe b. Mu hammâdî, 
Nu ak şot 2010).Müellif,AhmedelVenşerîsî’ninÎ²â¼u’l-mesâlikilâšavâ£idi’l-
İmâmMâlikadlıeserini452beyithalindenazmaçekerekMakkarî,ZekkåkveMeyyâre’nineserleriylemezcetmişolup
Na¾mü’l-Æavâ£idadıylakayıtlıeserde
(el-Fih ri sü’ş-şâmil, XI, 141)bukitapolmalıdır.BinÖmerb.FetâileSeyyidb.Ahmedb.EbbâhMan¾ûmetü’½-Øadâš’ıtezolarakneşrehazırlamıştır(Ha lîl enNah vî, 
s. 518).MuhammedFâlVüldMuhtârda
el-Æavâ£idü’l-ÅilâfiyyeminNa¾miØa-
dâši’l-šavâ£idli’ş-ŞeyÅMu¼ammed
el-Mâmîadıylabirtezyapmıştır(Câmi
atü Şin k¢t elAs riy ye, Nu ak şot 2012). 4. 
Reddü’Š-Šavâlve’l-heml£ale’l-kürû£
fî¼iyâzi’l-£amel.SîdîAbdullahb.elHâcİbrâhimelAlevîeşŞink¢tî’ninörf,fetva,ictihad,şahitlikgibikonularadairªardü’Š-
Šavâlve’l-heml£ani’l-kürû£fî¼iyâzi
mesâßili’l-£ameladlıeserinereddiyeolup
Mecmû£aminmüßellefâti’l-£Allâmeeş-
ŞeyÅMu¼ammedel-Mâmî(Nu ak şot 
1428/2007) içindeneşredilmiştir.5. el-

Cümân.FıkıhvefıkıhusulünedairolanbueserdeMecmû£aminmüßellefâti’l-
£Allâmeeş-ŞeyÅMu¼ammedel-Mâ-
mî (Nu ak şot 1428/2007) içinde yayımlanmıştır.6.Sefînetü’n-necâtfi’l-¼aşr
ve’l-¼ayât ve’l-memât fîmâ ye te£al laš 

bi-kelîmeti’t-tev¼îd. 100beyittenoluşanbukaside,bizzatmüellifinşerhive“Na¾mü’l£ašåßidi’ssitte ve’ssittîne’lmündereceta¼tekelîmeti’ttev¼îd”adlıonsekizbeyitlikbaşkabirmanzumesiylebirliktebasılmıştır(Nu ak şot 1424/2003). 
7.Dîvânüşi£r(Nu ak şot 1986).Birşiirderlemesiolanesermüellifinşumanzumeleriniiçermektedir:“elCerrâdetü’½½afrâ”(Hz. Pey gam ber’in met hi ne, onun 
ve as ha bı ile üm me ti nin özel lik le ri ne da ir 
730 be yit lik bir man zu me olup mü el lif ta
ra fın dan Sü yû tî’ nin el-ƒa½âßi½ü’l-kübrâ’sı, 
Ze mah şe rî’ nin ƒa½âßi½ü’l-£aşe re’si ile di ğer 
ba zı ki tap lar dan der len miş, fe tih le riy le ta
nı nan Emevî va li si ve ku man da nı Mes le
me b. Ab dül me lik’in la ka bı ka si de ye isim 
ola rak ve ril miş tir);“elMîzâbiyye”(ce del 
il mi ne da ir 162 be yit lik bir ka si de dir); “edDülfîniyye” (yö ne tim boş lu ğu olan 
böl ge ler de ba zı nü fuz lu ki şi le rin ma iye
tin de bir tür ra iy ye sta tü sün de bu lu nan ve 
“etbâ” de ni len kim se le rin bu sa ye de el de 
et tik le ri mal lar dan zekât alı nıp alın ma
ya ca ğı na da ir dir);“Zehrü’rriyâ²i’lverdiyyefî£išdi(na¾mi)’lA¼kâmi’lMâverdiyye”
(Mâ ver dî’ nin el-A¼ kâ mü’s-sul¹âniy ye ’si
nin man zum öze ti dir);“Æa½îdefîtertîbi’l

ve’ş-şu£a râß, s. 191197; Ha lîl enNahvî, s. 
394398).Kolayezberlenmesiiçinhacimlieserleriihtisaredipnazmaçevirmesibölgedekimedreseeğitimineönemlibirkatkıolarakdeğerlendirilmiştir.

Eserleri. 1.Kitâbü’l-Bâdiye.Özelliklekendibölgesindekigöçebeçölhalkınınkarşılaştığıdinî,siyasî,sosyalveekonomikproblemlerleilgilifıkhîahkâmıictihadyoluylaveçevreninörfüışığındaelealdığıeseridir.Yerleşikhayataduyulanihtiyaçlardanhareketleortayaçıkanfıkıhtanay rıolarakbirtür“bedevîfıkhı”oluşturmaçabasıylahazırlananeserdörtbölümdenmeydanagelmektedir.Bunlardanilküçünümüellifinyöntemvedayanaklarınıaçıkladığımukaddimelerteşkiletmekte,sonbölümdeiseyerleşikhayatınveetkinbiridarîdüzeninbulunmayışındankaynaklanancanvemalgüvenliğikonusundakisıkıntılar,etrafıaçıkçadırlaragirişiçinizinisteme,kadınlarınörtünmeyeriayeti,standartölçübirimlerininolmayışıgibimeselelerecevapverenfıkhîhükümleryeralmaktadır.Müellifeserinmukaddimelerinde,klasikmezhepkitaplarındayeralmayanyenimeselelerleilgiliolarakmezhepusulüçerçevesindeictihadyapmayavegöçebehalkınşeriatlaçatışmayanâdetleriyleonlaramahsuszaruretleregörehükümvermeyeimkântanıyacakbiryönteminçerçevesinivedayanaklarınıortayakoymaktadır.MuhammedMevlûdb.AhmedFâl(Âdeh),dahasonrabölgeihtiyaçlarıtemelindetelifettiğiKefâfü’l-
mübtedîfîfenneyi’l-£ibâdâtve’t-ta£ab-
büdadlıeserindeyöntemolarakMâmî’yiizlemiştir.Kitâbü’l-Bâdiye,Mâmî’nin
Reddü’Š-Šavâl,el-Cümân,er-Resâßil,
ed-Dülfîniyye ve el-Mîzâbiyye adlıeserleriylebirlikteMecmû£aminmüßel-
lefâti’l-£Allâmeeş-ŞeyÅMu¼ammed
el-Mâmîadıylayayımlanmıştır(nşr. Yâbe 
b. Mu hammâdî, Nu ak şot 1428/2007). 2. 
Na¾müMuÅta½ariƒalîl(el-ƒarâcü’¦-
¦ânî fî £išdi ƒa lîl).Halîlb.İshak’ıneseriüzerineyazılmış10.000beyitlikbirşerh
tir (Nu ak şot 1426/2005).Mâmîbueserinehâtimemahiyetinde“esSultâniyye”adıylabirmanzumedekalemealmıştır
(“ƒâtimetüna¾miMuÅta½ariƒalîl”; elMa‘
he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 
2009, 2322, 3243).EseriAhmedYa‘k†bb.Muhammedb.Ömer,Neylü’l-kerîm
şer¼uNa¾miƒalîl(elMa‘ he dü’lMû rî
tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 3241, 3242), MuhammedHıdırb.HabîbelBârekîde
Mefâdü’¹-¹ûlve’l-ša½r £alâNa¾mi’l-
MuÅta½aradıylaşerhetmiştir.3.Man-
¾ûmetü’½-Øadâšfîšavâ£idi’l-fıšh(Øa-

mevkidedir(Nor ris, s. 92; Muh târ Vüld 
Hâ mid, s. 239).Mâmî,yönetimboşluğununbulunduğubölgedebirdevletbaşkanıseçmeningerekliolduğunusöylemiş,halkıbunateşvikederekmedresesindesiyâsetişer‘iyyedersiokutmuş,buamaçladaMâverdî’nin
el-A¼kâmü’s-sul¹âniyye’sininazmaçevirmiştir. Bölge insanının karşılaştığıproblemlerecevapvermek için ictihadkapısınınaçılmasınıhararetlesavunmaklabirliktebununmezhepiçiictihad(tahrîc) çerçevesindekalmasıgerektiğinisöylemiş,busebepleçeşitlikonulardaMuhammedSâlimelMeclisî,MuhammezünFâlb.Metâlî,MahandBâbehedDeymânîgibibölgeulemâsıylatartışmalaragirmiştir.ÖğrencileriarasındabaştaoğullarıAbdülazîz,Sullâhî,Buhârî,MuhammedEmîn,SeyyidÂmînveAbdullaholmaküzereAhmedYa‘k†bb.MuhammedelBârekî,MuhammedEmînVüldÜmmeynelYa‘k†bî,AbdullahAtîkb.HamellahelYa‘k†bî,Muhammezünb.MuhammedEmînelElfag¢veMahandAhmedb.HabîbelBârekîzikredilir.Hemdinîilimlerinokunduğuhemtasavvufîeğitiminverildiğimedresezâviyesibugünekadardevametmişolup1983’tetorunuAhmedBezeydVüldAhmedBezeydVüldMuhammedelMâmîdedesinineserlerinineşretmek,dinîilimleriöğretmek,bölgehalkınındinîmeselelerineçözümbulmakiçinzâviyeyiyenibirhüviyetekavuşturmuştur.MerkeziMoritanya’nınticaretşehriNüvâzîbû’da(No
uad hi bou)bulunanzâviyeninbiribaşşehirNuakşot’taolmaküzereMoritanya’dabeşveFas’ta(Dâ hi le şeh rin de)birşubesimevcuttur.Mâmî’ninbölgedekiçeşitlikütüphanelerdekayıtlıolanvebilhassamüellifhattınüshalarızâviyeninmerkezkütüphanesindemuhafazaedileneserlerininbirkısmıneşredilmiştir.ŞeyhMâmîitikadbakımındanEş‘arî,amelbakımındanMâlikîolupayrıcaKådiriyyetarikatınamensuptu.Kendibölgesindekiproblemlereçözümbulmakamacıylaictihadısavunanvebunueserlerindeuygulayanbirmüctehiddi.Ayrıcaiyibirşair,ıslahatçıvetarihçiolaraktanınmıştır.Şiirlerindemuhtelifsanatlara,ilmî,edebîve tarihî telmihlere yer vermiş, çeşitliâyetlerdekiharfleregöreakrostişleryazmış,aruzveznininbölgeyehasbirşekliylekalemealdığı,yoğunanlamlıveuzunsoluklu“hassâniyye”tarzıkasideleriyle(el
Cer râde tü’ssafrâ, elMîzâbiyye, ezZa‘fe
râ niy ye, edDül fî niy ye gi bi)tanınmıştır
(ba zı şi ir le ri için bk. Nor ris, s. 94101; 
Mu ham med Muh târ Vüld Ebbâh, eş-Şi£r 
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tılmasıylailgilidir.129 (746-47)yılındaKû feŞiîleri’ninteşvikiyleisyanedenAbdullahb.MuâviyeüzerinegönderilenveonuHorasan’akaçmakzorundabırakanÂmirb.Dubâre’ninordusundasavaştığıbildirilmektedir.132’de(749)yineİbnHübeyre’ninordusunda,AbbâsîihtilâlhareketininönderlerindenKahtabeb.ŞebîbveoğluHasan’ınkumandasındakiAbbâsîordusuylaFırat’ınbatıyakasındayapılan,Emevîordusununyenilgiyeuğradığışiddetlisavaşakatıldıvekahramancaçarpıştı.HattazaferinikutladığıgeceesrarengizbirşekildeortadankaybolanKahtabe’yionunöldürdüğüdesöylenmektedir.SavaşınardındanVâsıt’açekilmekzorundakalanİbnHübeyre’ninşehrikuşatanAbbâsîordusunakarşıonbiraysürdürdüğüsavunmasırasındadaMa‘nbüyükkahramanlıkgösterdi.BubaşarısındandolayımuhasaraordusununkumandanıveliahtEbûCa‘fer’indüşmanlığınıüzerineçekti.BütünolumsuzluklararağmensavunmasınısürdürenİbnHübeyre,HalifeII.Mervân’ınölümhaberinialıncakendisineverilenemannâmeüzerineEbûCa‘fer’inbarışteklifinikabulederekteslimoldu.FakatEbûCa‘fer,verdiğiemanasadıkkalmakistediğihaldeSeffâhveEbûMüslimiHorasânî’ninbaskılarısonucundaİbnHübeyre’yiikioğluveyakınlarıylabirlikteöldürttü.BusıradaöldürülmektenkorkanvebaşınabüyükmükâfatkonduğusöylenenMa‘nb.Zâideizinikaybettiripdokuzyılkadargizlenmekzorundakaldı.Onun,İbnHübeyre’ninbiatettiğiniilkAbbâsîHalifesiEbü’lAbbasesSeffâh’abildirmekamacıylaKûfe’yegönderildiğiveosıradaKûfe’debulunduğuiçinöldürülmediğiveidamedilmeyennâdiryöneticilerdenbiriolduğudasöylenmektedir.SongünlerdekendisiiçinHalifeEbûCa‘ferelMansûr’danemandileyeceğinivaadedenHâcibMerzûkEbü’lHusayb’ınyanındagizlenenMa‘n,141 (758)yılındahâcibinteşvikiylehalifeninhuzurunaçıkıpondanafdilemeyekararverdi.EbûCa‘ferelMansûr’un,Hâşimiyye’dekisarayınıkuşatanisyancıRâvendiyyetaifesikarşısındaazsayıdakiaskeriyleöldürülmetehlikesinemâruzkaldığısıradayüzüörtülübirşekildehalifeyikoruyanmuhafızlarınarasınakatıldı,halifeninönündeçarpışarakonuâsilerinelindenkurtarmayıbaşardı.Halifesarayındançıkarkenonunyanınagittiğiveatınındizginlerinitutarakönündeyayayürüyüpcanınıtehlikeyeattığıdarivayetedilmektedir.Kendisinikorumakiçintehlikeyeatılanbumeçhul

ecdâdi’n-nebî,Na¾mü’l-¼urûfi’n-na¼-
viyyeve’l-kelimâti’l-mebniyye,Na¾-
mü’l-meşhûrmine’l-ef£âlbi’l-fet¼ve’l-
kesr,Na¾mü’l-va¼dât,Na¾mü’l-Æavâ-
di¼,Man¾ûmetü’l-yâš†t(dil bilgisi ne 
da ir dir).MuhammedHasanVüldMuhammedSa‘d,eş-ŞeyÅMu¼ammedel-Mâ-
mîvea£mâlühü’l-lu³aviyyeadıylabirtezhazırlamıştır(Kül liy ye tü’lâdâb, Nuak
şot 1986).
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A Ca se Study from the Ni ne te enth Cen tury, Ox-
ford1973,s.69,130;M.MuhtârVüldEbbâh(Mo
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Tunis1981,s.18,19,43-44,45,80,82-96,118,
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ris tü maÅ¹û¹âti Mek te bi’l-Ma£he di’l-Mo rî tâ nî li-
ba¼¦i’l-£il mî (Æıs mü’l-fıšh ve’l-u½ûl), Kum1389
hş./2011,tür.yer.;el-Fih ri sü’ş-şâ mil: el-Fıšh ve 
u½ûlüh (nşr. elMec mau’lmele kî),Amman1421-
25/2000-2004,IV,588;VI,9;XI,141,150-151;Abdülazîz b. etTâlib Mûsâ, “Kitâbü’l-Bâdiye
li’ş-ŞeyÅMu¼ammedel-Mâmîb.el-BuÅârî”, es-
Semâre: el-¥âŠıre tü’r-rû¼iy ye ve’l-ci hâ diy ye 
li’½-½a¼râßi’l-Ma³ri biy ye, Rabat1420/2002,s.
367-381;M.MuhtârVüldSa‘d, İmâ re tü’t-Trârze 
ve £alâšåtü he’t-ticâriy ye ve’s-si yâ siy ye ma£a’l-
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Emevîlerdevrikumandaný,
Abbâsîler’inYemenveSîstanvalisi.
˜ ™

Bekirb.VâilkabilesininönemlikollarındanBenîŞeybân’amensuptur.Emevîler’insondönemiyleAbbâsîler’inilkdönemindeyaşamıştır.Hakkındakiilkbilgi,Emevîler’insonIrakgenelvalisiEbûHâlidİbnHübeyre’ninordularındasavaşlaraka

Mekkiyyive’lMedeniyyivemâfîhi’nnâsiÅve’lmensûÅ”.Eserde,Mâmî’ninmevlidvena‘tlarbaştaolmaküzereçeşitlikonularadairdiğerbazışiirlerideyeralır.8. 
el-En¾âmü’l-mübâreke(Nu ak şot 1424/ 
2003).Mâmî’ninbirkısımşiirleriniihtivaeder(Na¾ mü esmâßillâhi’l¼üsnâ, Şer ¼u 
Na¾ mi esmâßillâhi’l¼üsnâ, Na¾ mü Ehli 
Bedr, Æa½îde fî med¼i’nNebî, Na¾ mü 
va½fi Üm mi Ma£bed, Æa½îde fi’lis tisšå ve 
di ğer ba zı kı sa şi ir ler). 9.ed-Dîvânü’l-
fa ½î¼ (Nu ak şot 1405/1985). 10.Na¾mü
Ehli’l-Bedr(Vesîle tü’s-sa£âde; Nu ak şot 
1406/1986).el-En¾âmü’l-mübâreke(yk. 
bk.)içindedeneşredileneserİbnEcemmedelYedâlîtarafındanşerhedilmiştir.
11.Na¾müVarašåtiİmâmi’l-¥aremeyn
(elMa‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî 
Ktp., nr. 2649; ay rı ca bk. el-Fih ri sü’ş-şâ-
mil, XI, 150151). 12.ed-Dûlâbü’½-½a³¢r
fî£addifu½ûliMuÅta½ariƒalîl(elMa‘
he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 
2558). 13.Fetâvâveesßilefî¼ükmimâ-
linmüsta³raki’×-×imme(elMa‘ he dü’l
Mû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 2686). 
14.İd¼âlâtü’l-ba¼rfi’l-³adîr.Budafıkıhvefıkıhusulünedairbireserdir(elMa‘
he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., nr. 
1159, 1406/1986). 15.Fetâvâfıšhiyye(el
Ma‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî Ktp., 
nr. 59). 16.Na¾mfîta¼dîdiciheti’l-šıb-
le (elMa‘ he dü’lMû rî tâ nî li’lbah si’lil mî 
Ktp., nr. 2687).Mâmî’ninbirkısmıkısamanzumelerdenoluşandiğerbazıeserlerideşunlardır:
e×-¬ebve’n-na½rbi’ş-şerî£a£annu½re-
ti’l-£aşîrefîa¼kâmihâ×ihi’ş-şa£îre(“ed-
Dülfîniyye” ad lı man zu me sin de ele al dı ğı 
ko nuy la il gi li olup Mu ham med b. Mu
ham med Sâlim’e red di ye ola rak ka le me 
alın mış tır),ƒâşiye£alâbâbi’l-šıyâsmin
U½ûli’l-fıšhli-İbni’s-Sübkî,ed-Dûlâb
fi’l-me×âhibi’l-erba£ave’l-erba£în,el-
ƒarâcü’l-evvelfîšavâ£idi’l-fıšh,Risâ-
letü’l-ı¹lâšfi’l-u½ûl,ez-Zu¼ayle(fı kıh 
usu lü ne da ir bir man zu me dir),Na¾mü
ve¾âßifi’l-imâm,MektûbfîÆurßâni’l-
â¼âd,Na¾mümušaddimetiTefsîriİbn
Cüzey,Mevridü’z-zam£ânfi’l-ma¼¾ûf
mine’l-Æurßân,Æa½îdetütašrîbi£ade-
di×errâti’l-ar²bi’l-šåßideti’l-¼isâbiyye,
Tezkiretü’n-necâtfî£išdiDelâßili’l-Åay-
rât,ez-Zübdefîma£âni’l-¼urûf,e¾-æa£-
fe râ niy ye (am ca sı nın oğ lu Muhammed 
Lim cey derî b. Habîbul lah’ın tevhi de da ir 
gö rüş le ri ni ih ti sar et ti ği bir man zu me dir), 
Mektûbfînübüvveti’l-melâßike,Na¾-
mü’s-seb£ati’l-me¹âlib(ke lâ ma da ir dir), 
Man¾ûmetü’l-miftâ¼ (ha dis te rim le
ri ne da ir dir),Elfiyyetü’s-sîre,Na¾mü


