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bölgesindekiCîzân’agitti.Bazıkaynaklardabutarih1911,bazılarında1918 ola rak kaydedilirsedeikincitarihindahaisabetliolduğuanlaşılmaktadır.1917’deyazdığıbirşiirindeRâfizîdiyeandığıZeydîler’inhalkayaptığızulümdendertyanmasıdabunudesteklemektevememleketiniterketmesininsebebineişaretetmektedir
(Su beyhî, s. 25; £İmâretü’l-šubûr, neş-
re de nin gi ri şi, s. 17; bu ta ri hi te yit eden 
baş ka bir bel ge için bk. “el-Mu£allimîve’s-
Senûsî”, nşr. Ab dul lah Ebû Dâhiş, neş re-
de nin gi ri şi, s. 185).Cîzân’daAsîrEmîriMuhammedb.Alielİdrîsî’ningüvenini kazananMuallimîonadivankâtipliğivenâiblikyaptı.Emîrin
1923’tevefatındansonrauğradığıAden’debiryıldersveirşadlameşguloldu,ardındanZengibar’ageçti.BuradangittiğiHaydarâbâd’daOsmaniyeÜniversitesi’nebağlıDâiretü’lmaârifi’lOsmâniyyeadlıyayınkuruluşundamusahhihvemuhakkikolarakgörevebaşladı.OsmaniyeÜniversitesihocalarındanAbdülkådirb.MuhammedesSıddîk¢elKådirî’denhadisokuyupicâzetaldı(1928).HindistanilePakistan’ınayrılmasıveHindistan’ın1948’deHaydarâbâdNizamlığı’nasonveripbölgeyikenditopraklarınakatmasıüzerineburadabirkaçyıldahakaldıktansonraAğustos1952’de Mekke’yegöçettiveKasım1952’deHaremiŞerifKütüphanesisekreterliğinegetirildi.Ondörtyılbugörevdekaldı,teliflemeşguloldu,Dâiretü’lmaârifi’lOsmâniyyeiçinkitaptashihivetahkikinedevametti.
27Mayıs1966tarihindeMekke’devefatetti.SelefakîdesinisavunanvebukonudaİbnTeymiyye’yiizleyenMuallimî,İbnSînâ,FahreddinerRâzî,Gazzâlî,AdudüddinelÎcî,Teftâzânîgibifelsefevekelâmâlimlerini,tasavvufehlininbazıgörüşveuygulamalarını,hulûlve ittihadavaranyaklaşımlarınıeleştirmiştir.ŞâfiîfıkhıtahsiletmeklebirlikteSelefîdüşünceyesahipolupbuyoldagidenmuhaddisfukahanınusulünübenimsemiş,fıkhîahkâmdaherhangibirmezhebebağlılıktançokdelilinsıhhatini,sahâbevetâbiînâlimlerininnaslarlailgiliyorumunuesasalmıştır.MuallimîhakkındaHüdâbintHâlidb.İbrâhimBâlî,£Abdurra¼mânel-Mu£al-
limîvecühûdühûfi’s-sünne(Câmi atü 

Üm mil kurâ, Mek ke 1409),Mansûrb.AbdülazîzesSemârî,eş-ŞeyÅ£Abdurra¼-
mânel-Mu£allimîvecühûdühûfi’s-
sünnevericâlihâ(el-Câmi atü’l-İslâmiy-
ye, Me di ne 1411/1991; bas kı sı: Hu ber 
1418/1998),AhmedAliYahyâ,el-Mu£alli-
mîvecühûdühûfi’l-£aš¢de(el-Câmi-

atü’l-İslâmiy ye, Me di ne 1416)adıylayük
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Yemenlihadisvefýkýhâlimi.
˜ ™

Kendiifadesinegöre1312 (1895)yılısonlarındaSan‘a’nınÂniskazasınabağlıUtumenahiyesiköylerindenMehâkıre’dedoğdu(£İmâretü’l-šubûr, neş re de nin gi ri-
şi, s. 11; FevâßidfîKitâbi’l-£İlel, I, 13). 1313 yılıbaşlarındadoğduğunadairbirçokkaynaktaverilenbilgiyanlıştır.Atalarından“Muallim”lakabıylatanınanbirkişisebebiyleMuallimînisbesiyleanılmıştır.İlkeğitiminifıkıhâlimiolanbabasındanaldı,Kur’anokumayıöğrendi.DahasonraağabeyiMuhammed’inmahkemekâtibiolduğuTaiz’ebağlıHiceriye’ye(Hu ce ri ye)giderekKur’an,tecvid,hesapveTürkçe’ninöğretildiğiOsmanlımektebinekaydoldu,ağabeyindendenahivokudu.Ardındanbabasının imamlık yaptığı, Utume’yebağlıBeytü’rReymîailesininkendiadıylaanılanköyünegidipAhmedb.MusliherReymî’denArapdiliveedebiyatı,tefsir;kendiköylerineyakınTufen’deAhmedb.Muhammedb.SüleymanelMuallimî’denŞâfiîfıkhı,ferâizvenahivderslerialdı.Da hasonraZeydîâlimiAlib.YahyâelMütevekkil’inkadılıkyaptığıUtume’yegeçerekbirsüreonunyanındakâtiplikyapanAlib.MusliherReymî’yenâiblik,ardındanKadıMuhammedb.AliezZârî’yekâtiplikyaptı.ZeydîİmamıMütevekkilAlellahYahyâHamîdüddin’in,OsmanlıDevletiileimzalananDaânAntlaşması’yla (1911) çevredeadlîveidarîönemliyetkilereldeediphâkimiyetinipekiştirmesindensonraYemenileHicazarasındabulunanAsîr

vermiştir:“MüslümanolduktansonraiyiamelişleyenlerinizCâhiliyedönemindeki amelleri yüzünden cezalandırılmaz;müslümankenkötüamellerişleyenleriseodönemindekiamellerindendolayıdacezalandırılır”(Müs ned, I, 379, 409, 429, 
431, 462; Müs lim, “Îmân”, 189; Ebû Dâ-
vûd, “Diyât”, 25; İbn Mâce, “Zühd”, 29). Diğerbirrivayette,birsahâbîninResûliEkrem’denbaşkalarınıngünahlarısebebiylecezalandırılmayacağınadairbiryazıistemesiüzerineResûliEkrem,“Buseniniçinolduğukadarbütünmüslümanlariçindesözkonusudur”demiştir(Müs ned, III, 
479).BaşkabirrivayetegöreiseMuâzb.CebelResûlullah’a,“Konuştuklarımızdandolayımuahezeedilecekmiyiz?”diyesormuş,odaşucevabıvermiştir:“İnsanlarıcehennemdeyüzleriveyaburunlarıüzerindesüründürenşeydillerininmahsulüdür”(Müs ned, I, 382; V, 231, 237; Tir mizî, 
“Îmân”, 8; İbn Mâce, “Fi ten”, 129).Kur’an’davehadisrivayetlerindeyeralanmuahezekavramıyladünyevîcezalardançokuhrevîcezalarkastedilmektedir.MuahezeilemükelleftutulmaarasındakifarklılığaişaretedenElmalılıMuhammedHamdi’yegörebirişlemükelleftutulmaktanmuafolmaksözkonusufiilinsebepveneticelerindendemuafolmayıgerektirir.Halbukibirfiillemuahezeedilmemeonunsebepveneticeleriniortadankaldırmaz,kişininsorumluluğudevameder(Hak Di  
ni, II, 1004).Bukonukelâmliteratüründeteklifvevücûbmeselesidolayısıylaelealınır.BuhusustaCebriyyegibiAllah’ınkudretveiradesiniöneçıkaranlarbunlarısınırlayacağıendişesiyle“teklîfimâlâyutâk”ıncâizolduğunu;Allah’ınhikmetini,adaletiniveimtihaniradesiniöneçıkaranlarisebununcâizolmadığınısöylemişlerdir.MâtürîdiyyeveEş‘ariyyegibiortayolubenimseyenmezhepler,kulaaitfiillerinoluşmasındaAllah’ınyaratmasınınyanındakuluniradevekudretinindeönemlisayıldığını,dolayısıylakişininiradevekastıbulunmayanişleryüzündencezalandırılmayacağınıbelirtmişlerdir.Amellerinniyetleregöredeğerlendirildiğiesasıkarşısındaunutmaveyanılmagibikasıtlıolmayanfiillerdendolayıcezalandırılmauygun görülmemektedir. İslâm hukukundamuaheze,hakkındabellibircezabulunmayansuçlarınkapsamınagirervekadınıntakdiredeceğita‘zîrkapsamındadeğerlendirilir.Ta‘zîrisekınamaktanbaşlayıpsuçundurumunagöregenişbiryelpazesibulunancezalarıifadeeder(El-

ma lı lı, AlfabetikİslâmHukuku, s. 137-
144; ay rı ca bk. TA‘ZÎR).
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Ab dur rah man b. Ab dülkådir el-Mu al limî, 
San‘a 1414/1993);el-¥ükmü’l-meşrû£
fi’¹-¹alâši’l-mecmû£(nşr. Hâkim b. Ubey-
sân el-Mu tayrî, Ri yad 1418/1997);Æıyâ-
müRama²ân(Mek ke 1417/1997);Risâle
fîtevsî£ati’l-mes£âbeyne’½-Øafâve’l-
Merve (nşr. Bâsim Fay sal el-Cevâbire 
v.dğr., Am man 1429/2008).

DiğerEserleri:£Aš¢detü’l-£Arabfîve-
¦eniyyetihim(nşr. Mâcid b. Ab dü lazîz 
ez-Zi yâ dî, Mek ke 1417/1996; mü el li fin 
Risâle fîmâ £ale’l-mü te½addîn li-¹ab£i’l-kü-
tü bi’l-šadîme fi£lühû, U½ûlü’t-ta½¼î¼i’l-
£ilmî, Ba¼¦ ¼av le Tefsîri’r-Râzî ve Sîre-
tü’n-nebî min £Arafât ile’l-Müz de li fe  ad lı 
dört risâle si nin de yer al dı ğı bir mec mua 
için de; bun lar dan Ba¼¦ ¼av le Tefsîri’r-
Râzî, Fah red din er-Râzî’ye ait tef si rin 
han gi bö lüm le ri nin ken di si ne ait, han-
gi le ri nin Ah med b. Halîl el-Hu veyyî’nin 
tek mi le sin den alın dı ğı nı tes bit ama cıy la 
ya zıl mış, U½ûlü’t-ta½¼î¼i’l-£il mî de Mu al-
limî’nin Dâire tü’l-maâri fi’l-Os mâ niy ye’de-
ki tec rü be le ri ışı ğın da ka le me al dı ğı bir 
risâle olup bu lu na bi len on va rak lık kıs-
mı ya yım lan mış tır);Ref£u’l-iştibâh£an
ma£ne’l-£ibâde ve’l-ilâh ve ta¼š¢šu
ma£ne’t-tev¼îdive’ş-şirkibi’llâh(nşr. 
Dânî b. Münîr Âlü Zehvî, Bey rut 1423/ 
2003);el-Æåßidilâta½¼î¼i’l-£ašåßid(nşr. 
Mu ham med Nâsı rüd din el-Elbânî, Bey-
rut 1404/1984);Risâlefî¼aš¢šati’t-teßvîl
(nşr. Cerîr b. Arabî Ebû Mâlik el-Cezâirî, 
Ri yad 1426/2005);el-La¹îfetü’l-Bekriy-
yeve’n-netîcetü’l-fikriyyefi’l-mühim-
mâti’n-na¼viyye(nşr. Üsâme b. Müs lim 
el-Hâzimî, Mek ke 1421).Alib.Muhammedelİmrân’ınöncülüğünde2002yılındabaşlayanveonyılkadarsürenbirprojeçerçevesindeMuallimî’nin123eserverisâlesiedisyonkritiğiyapılarakÂ¦ârü’ş-ŞeyÅel-£Allâme
£Abdirra¼mânel-Mu£allimîadıylayirmibeşcilthalindeneşredilmiştir(Mek ke 
1434/2013).BukülliyatınAlib.Muhammedelİmrântarafındankalemealınanilk
cil di el-MedÅalilââ¦âri’l-Mu£allimîadınıtaşır.Ciltlerinçoğundaimzasıbulunanİmrân’danbaşkaOsmanb.MuallimŞeyhMahmûd,MuhammedAzîzŞems,AdnânSafâHanelBuhârî,MuhammedEcmelelIslâhî,Üsâmeb.MüslimelHâzimî,NebîlesSindî’nintahkikettiğieserindiğerciltlerisırasıylaşöyledir:Ref£u’l-iştibâh£an
ma£ne’l-£ibâdeve’l-ilâh(II-III),Ta¼š¢-
šu’l-kelâm fi’l-mesâßili’¦-¦elâ¦ (IV),
£İmâretü’l-šubûr ile Yüsrü’l-£aš¢deti’l-
İslâmiyye(V),Mecmûßuresâßili’l-£aš¢de
(VI, 10 ri sâ le),Mecmû£uresâßili’t-tefsîr
(VII, 14 ri sâ le),Risâlefi’t-ta£š¢b£alâtef-

dilmedenönceonungirişimahiyetindeyayımlanmıştır.Kevserîbunaet-Terhîb
bi-našdi’t-Teßnîbadlırisâlesiylecevapvermiş(Ka hi re 1949),MuallimîdebunakarşıTa£zîzü’¹-ªalî£aveŞükrü’t-Terhîb adlırisâleleriyleaçıklamalardabulunmuştur. Muhammed Abdürrezzâk HamzaKevserî’ninreddiyesinekarşıel-Mušåbe-
lebeyne’l-hüdâve’Š-Šalâl:¥avleTer-
hîbi’l-Kev¦erîbi-našdiTeßnîbihîismiylebireserkalemealmıştır(Ka hi re 1370). 3.
el-Envârü’l-kâşifelimâfîkitâbiEŠvâß
£ale’s-sünneti’l-Mu¼ammediyyemi-
ne’z-zelel ve’t-taŠlîl ve’l-mücâzefe. EbûReyye’ninsünnetinebeviyyevehadisilminedairolumsuzgörüşleriiçerenese
ri ne red di ye dir (Ka hi re 1378/1958; Bey rut 
1402/1982). 4.£İlmü’r-ricâlveehemmiy-
yetühûvekeyfe’l-ba¼¦£ana¼vâli’r-ru-
vât(Dı maşk 1401/1981; nşr. Ebû Muâz 
Tâ rık b. Ava zal lah, Ka hi re 1414/1994; nşr. 
Ali b. Ha san Ab dül hamîd, Ri yad 1417). 
5.el-İstib½ârfînašdi’l-aÅbâr(nşr. Sîdî 
Mu ham med eş-Şink¢tî, Ri yad 1417, ese-
rin dört te bir lik kıs mı olup ka la nı nın ka-
yıp ol du ğu kay de di lir). 6.el-E¼âdî¦ü’lletî
isteşhedebihâMüslimfîba¼¦i’l-Åilâf
fi’ştirâ¹i’l-£ilmibi’l-lišåß(nşr. Mu ham-
med Mûsâ, Ri yad 1417). 7.Fevâßidveša-
vâ£idfi’l-cer¼ve’t-ta£dîlve£ulûmi’l-¼a-
dî¦(der. ve nşr. Ebû Üsâme İslâm b. Mah-
mûd en-Neccâr, Ri yad 1418).Muallimî’nineserlerindenderlenmiştir.8.Fevâßidfî
Kitâbi’l-£İlelli’bnEbî¥âtim(I-II, nşr. 
Ab dür rezzâk b. Es‘adul lah b. Ab dür raûf, 
Ri yad 1420/1999). 9.Keyfetüb¼a¦üfî
a¼vâli’r-ricâl(Ka hi re 1420). 10.MuÅ-
ta½aruNeşri’n-nevr.Muallimî,AbdullahMirdâd’ınNeşrü’n-nevrve’z-zeher
fîterâcimiefâŠıliMekkeadlıeseriniihtisaretmişsededahasonraMuhammedSaîdelÂmûdîveAhmedAlieseriyenidenihtisaredipyayımlamıştır(Cid de 

1406/1986).

Fıkıh ve Usulü: Mašåmü İbrâhîm
£aleyhive£alânebiyyine’½-½alâtüve’s-
selâm(Ka hi re 1378; nşr. Ali b. Ha san b. 
Ali b. Ab dül hamîd, Ri yad 1417) (ta va fı en-
gel le me me si için Makåm-ı İbrâhim’in ye-
ri nin de ğiş ti ril me si nin câiz olup ol ma dı-
ğı hu su suy la il gi li dir);£İmâretü’l-šubûr
(nşr. Mâcid b. Ab dü lazîz ez-Ziyâdî, Mek ke 
1418/1998, el-E¼âdî¦ü’lletîisteşhedebihâ
Müslimfîba¼¦i’l-Åilâffi’ş¹irâti’l-£ilm bi’l-
li šåß ve Fih ris li-ba£²i nevâdi ri maÅ¹û¹âti 
Mek te be ti’l-¥are mi’l-Mekkî  ile bir lik te; el-
Bi nâßü £ale’l-šubûr, nşr. Hâkim b. Ubeysân 
el-Mu tayrî, Ri yad 1417/1996, 1422/2001);
Helyüdrikü’l-meßmûmü’r-rek£atebi-
idrâkihi’r-rükû£a ma£a’l-imâm (nşr. 

seklisanstezihazırlamış,Mâcidb.AbdülazîzezZiyâdî,el-Æavlü’l-celîfî¼ayâti’l-
£Allâme£Abdirra¼mânel-Mu£allimî ismiylebirmonografikalemealmıştır.EbûEnes İbrâhimb.SaîdesSubeyhî,
en-Nüketü’l-ciyâdü’l-münteÅabemin
kelâmişeyÅi’n-nüššåd¬ehebiyyi’l-
£a½rel-£Allâme£Abdirra¼mânb.Ya¼yâ
el-Mu£allimîel-Yemânî’deMuallimî’nineserlerindehadisveahbârkonusundauyguladığıtenkityöntemini,başkaâlimlerinkendikitaplarındayerverdikleritenkityöntemleriyleilgilionunsöylediklerini,telifveneşirlerindeeleştirdiğiâlimlerinbiyografilerinielealmışolupbueserinMuallimî’ninhayatıveeserlerinedairincelemeilebiyografileredairilkbölümüneşredilmiştir(Ri yad 1420/2000).

Eser le ri.Muallimî’nin100’denfazlakitapverisâlesindensağlığındasadeceel-
Envârü’l-kâşifeileMašåmüİbrâhîm veet-Tenkîladlıkitabınınmukaddime
si olan ªalî£atü’t-Tenkîl’ibasılabilmiş,diğerlerininönemlibirkısmımüsveddehalindeMekke’deHaremiŞerifKütüphanesi’ndemuhafazaedilmiştir.Bunlardanbazılarıneşredilmiş,dahasonrabirprojeçerçevesindehepsibirkülliyathalindeyayımlanmıştır.Telif.HadisveHadis
İlimleri,Biyografi.1.et-Tenkîllimâve-
rede(bimâ)fîTeßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-
ebâ¹îl(nşr. M. Nâsı rud din el-Elbânî, I-II, 
Ka hi re 1386/1966; Cid de 1386/1966; Ri yad 
1403/1983, 1406/1986, 1431/2010).Muallimî’ninenönemlieserioluphadis,akaidvefıkıhlailgiliderinbilgisiniyansıtır.ZâhidKevserî’nin,EbûHanîfe’yedairgörüşlerisebebiyleHatîbelBağdâdî’yieleştirdiği
Teßnîbü’l-ƒa¹îb£alâmâsâšahûfîter-
cemetiEbî¥anîfemine’l-ekâ×îbadlı
ese rin de (Ka hi re 1942)ifadeettiğidüşüncelerinecevapolarakyazılmıştır.AyrıcaKevserî’ninözellikleŞâfiîhakkındakiiddialarınakarşıet-Tenkîl’deyazdıklarınabazıeklemelerdebulunarakTenzîhü’l-
İmâmeş-Şâfi£î£anme¹â£ini’l-Kev¦erî adlıbirrisâlekalemealmıştır.et-Tenkîl’in muhtelifneşirlerineElbânî’denbaşkaMuhammedAbdürrezzâkHamzaveZüheyreşŞâvîşdekatkıdabulunmuştur.Hişâmb. Abdurrahman elBağdâdî, eserdenseçtiğihadiskavramvemeseleleriyleilgi
li 100önemlihususu(fâide)birmakaledederlemiştir(bk. bibl.). 2.ªalî£atü’t-Tenkîl
limâverede(bimâ)fîTeßnîbi’l-Kev¦erî
mine’l-ebâ¹îl(nşr. Mu ham med Ab dür-
rez zâk Ham za, Ka hi re 1368/1949).Muallimî’ninZâhidKevserî’yeaithatalıbulduğubazıgörüşlerdenörnekleraktardığıbirrisâleolupet-Tenkîltamamlanıpneşre
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Muallimî’nindiğerâlimlerlebirlikteyayımınakatıldığıeserlerdeşunlardır:Beyhak¢,es-Sünenü’l-kübrâ(I-X, Hayda râ-
bâd 1344-1357, IV-X. cilt le ri nin neş ri ne 
ka tıl mış tır);KemâleddinelFârisî,Ten-
š¢¼u’l-menâ¾ırli-×evi’l-eb½ârve’l-be-
½âßir(Hay darâbâd 1347-1348/1928-1929; 
Kahi re 1984); İbn Hacer elAskalânî,
ed-Dürerü’l-kâmine(I-IV, Hay darâbâd 
1348-1350);İbnü’şŞecerî,el-Emâli’ş-Şe-
ceriyye(Hay darâbâd 1349/1930);İbnü’lCevzî,Øıfatü’½-½afve(Hay darâbâd 1936); ŞahVeliyyullahedDihlevî,Şer¼uterâci-
miebvâbiØa¼î¼i’l-BuÅârî(Hayda râ-
bâd 1356);HatîbelBağdâdî,el-Kifâye
fî £ilmi’r-rivâye (Hay darâbâd 1357/ 
1938);İbnü’lCevzî,el-Munta¾amfîtâ-
rîÅi’l-mülûkve’l-ümem(V-X, Haydarâ-
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b. Mahmûd b. Muhammed

b. Meh dî Muðniyye (Maðniyye) el-Âmilî
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LübnanlýÞiîâlimivedüþünür.
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Lübnan’daCebeliâmilbölgesindeSûrkazasınınTayrüdebbâköyündedoğdu.ÂliMuğniyyediyeanılanbirulemâailesinemensuptur.MuhammedCevâdkendiaileadınıMuğniyyeşeklindekaydetmeklebirlikteMağniyyeolarakdaokunabileceğinibelirtirvebununVI.(XII.)yüzyıldailkatalarınınCebeliâmil’egöçettikleriCezayir’dekiaynıadlışehirlemi,yoksaninelerininzenginliğindendolayıMuğniyyediyeanılmasıylamıilişkiliolduğunubilmediğinisöyler(Tecâri bü Mu ¼am med Ce vâd, s. 25; 
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315).GünümüzdeCezayir’inkuzeybatısındaTilimsân’abağlıMağniyyeadlıyerleşimmerkezinindebuismizenginbirhanımınorayayerleşmesindendolayıaldığıkaydedilir.MuhammedCevâddörtyaşındaikenannesi vefat edince babasıyla birlikteIrak’ınNecefşehrinegitti.DörtyılsonratekrarköyünedöndüveonyaşındaikenbabasınınvefatıüzerineağabeyiAbdülkerim’inhimayesinegirdi. İkiyılsonra


