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Fransa sömürge idaresi Moritanya’yý on
idarî bölgeye ayýrmýþ ve Þinkýt’in içinde
yer aldýðý Adrar bölgesinin merkezi olarak
Atâr þehrini belirlemiþti. Ancak 1907’de
Þinkýt merkez yapýldý ve bu durum 1937
yýlýna kadar devam etti. Ardýndan on iki
eyaletten biri olan Adrar’ýn idarî merkezi
tekrar Atâr’a alýndý ve Þinkýt oraya baðlan-
dý. Bu durum Þinkýt’in eski önemini kay-
betmesine ve nüfusunun azalmasýna yol
açtý. 2000 yýlýnda 4711 olan nüfusu 2009
yýlý baþlarýnda 4500 civarýnda bulunuyordu.
Þinkýt, 1996’da UNESCO tarafýndan Dün-
ya Kültürel Mirasý olarak kabul edildi. Þe-
hir halkýna göre Ýslâm dünyasýnda inþa edi-
len ikinci minare olan ve günümüze ulaþan
Þinkýt Ulucamii minaresi Moritanya Devle-
ti’nin millî sembolü oldu. Þehirde bir ha-
vaalaný bulunmaktadýr. Öte yandan 2006
yýlýnda üretime baþlayan, baþkent Nuak-
þot’un 80 km. güneybatýsýna düþen Atlas
Okyanusu’ndaki petrol alanýna Þinkýt (Shin-
qit Oil Field) adý verildi. Þinkýt hakkýnda çe-
þitli kitaplar yazýlmýþtýr. et-Tâlib Muham-
med b. Ebû Bekir es-Sýddîk el-Beurtellî’-
nin Fet¼u’þ-þükûr fî ma£rifeti a£yâni
ulemâi’t-Tekrûr, Sîdî Abdullah b. Hadî-
dî’nin Øa¼î¼ât našl fi’l-£Aleviyyât Ýdev
£Alî ve Bekriyyât, Ahmed b. Emîn eþ-
Þinkýtî’nin el-Vasî¹ fî terâcimi üdebâßi
Þinš¢¹, Halîl en-Nahvî’nin Bilâdü Þinš¢¹:
el-Menâre ve’r-ribât adlý eserleri bunla-
rýn en meþhurlarýdýr. H. T. Norris, Shin-
q¢¹¢ Folk Literature and Song adýyla bir
kitap (Oxford 1968) ve “The History of
Shinkit According to the Idaw Ali Tradi-
tions” isimli bir makale (Institut français
de l’Afrique noire, XXIVb/3-4 [Dakar 1962],
s. 313-409) yazmýþtýr.
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Ahmed b. el-Emîn b. Muhammed
el-Emîn b. Osmân el-Alevî eþ-Þink¢tî

(ö. 1913)

Moritanya edebiyatýna dair
ilk eserin müellifi,

Arap dili ve edebiyatý âlimi.
˜ ™

1280 (1863-64) veya 1289 (1872) yýlýn-
da eski adý Þinkýt olan Moritanya’nýn Trâr-
ze bölgesindeki Mezerzre’de doðdu. Ýlim
adamlarý yetiþtirmiþ Ýdev Ali Zivâye ailesi-
ne mensup olup annesi Hatice, Þinkýt Ag-
lâl kabilesinden iyi eðitim almýþ bir haným-
dýr. Memleketinde göçebe okullarýnda Arap
dili ve edebiyatý ile Ýslâmî ilimler tahsil
ederek yetiþti. 1315 (1897) yýlýndan itiba-
ren Moritanya’nýn Tagant bölgesine, Fas’ýn
Miknâs þehriyle diðer þehirlerine yaptýðý
seyahatlerde birçok âlim ve ediple görüþ-
me imkâný buldu. Bu arada Moritanya’nýn
Simâre þehrindeki Þeyh Mâülayneyn’in zâ-
viyesini ziyaret etti ve burada bir süre kal-
dý. 1317 (1899) yýlýnda hac vazifesini yeri-
ne getirdi; Mekke ve Medine’deki âlimler-
den faydalandý. Daha sonra Rusya’ya gide-
rek özellikle müslümanlarýn yaþadýðý bazý
bölgeleri ve Kazan’ý gördü. Ardýndan Tür-
kiye’ye geçti. Anadolu’yu dolaþtý, Ýstanbul
ve Ýzmir’i gezdi, ilim merkezlerini ve kü-
tüphaneleri ziyaret etti. 1901’de Türkiye’-
den ayrýlýp Suriye’ye gitti (el-Vasî¹, s. 516),
buradaki bazý âlim ve þahsiyetlerle görüþ-
tü. Hayatý boyunca evlilik yapmayan Þin-
kýtî, 1902’de yerleþtiði ve ömrünün sonu-
na kadar kaldýðý Kahire’de ilmî inceleme,
telif ve neþir faaliyetleriyle meþgul oldu.
Mýsýr ulemâsýndan nakîbüleþraf Muham-
med Tevfîk el-Bekrî, Ahmed Teymur Paþa,
Mâlikî fakihi ve Ezher þeyhi Selîm el-Biþrî,
Þeyh Muhammed el-Besyûnî, edip ve þair
Muhammed Mahmûd eþ-Þinkýtî et-Tür-
küzî ile yakýn iliþki kurdu. Muhammed Emîn
el-Hancî’nin desteðiyle telif ve tahkik ça-
lýþmalarýný onun yayýnevinde neþretme im-
kâný buldu. Hemþehrisi Türküzî ile baþta
Arap þiiri olmak üzere lugat ve nahve dair
sert tartýþmalar yaptý (a.g.e., s. 381, 383-
386, 394, 396-397). Ticâniyye tarikatýna
mensup olarak zâhidâne bir hayat yaþa-
yan Þinkýtî 20 Aðustos 1913 tarihinde Ka-
hire’de öldü. Çok güçlü bir hâfýzaya sahip
olan Þinkýtî’nin el-Vasî¹ adlý eserinin bü-
yük kýsmýný ezberinden yazdýðý nakledil-
mektedir (el-Vasî¹, Muhammed Muhtâr
Veled Ebbâh’ýn mukaddimesi, s. 6). Fýkýh,
usûl-i fýkýh, hadis ve tasavvuf alanlarýnda
da önemli birikime sahipti.

bütün Ýslâm dünyasýna duyurdu. Tasavvu-
fun yaygýn olduðu bölgede ilk defa Kadi-
riyye tarikatý faaliyet gösterdiyse de özel-
likle XIX. yüzyýlda Ticâniyye mensuplarýnýn
sayýsý onlarý geçti. Bunda, 1789’da tarika-
týn kurucusu Þeyh Ahmed et-Ticânî’nin,
hac dönüþü Fas þehrinde kendisini ziya-
rete gelen Þinkýt’in Ýdev Ali kabilesinden
Muhammed el-Hâfýz el-Muhtâr’ý tarikatý
Batý Afrika ve Batý Sahrâ’da yaymakla gö-
revlendirmesinin büyük etkisi oldu. Mu-
hammed el-Hâfýz 1830’da vefat ettiðinde
kabilesinin tamamý Ticânîliði benimsemiþ,
onun müridleri ayný maksatla Mali ve Se-
negal gibi çevre ülkelere gitmiþlerdi. Þâze-
liyye’nin Nasriyye kolu ise Þinkýt’e yine Ýdev
Ali kabilesine mensup Hamdî vuld (veled)
Muhtâr vasýtasýyla girdi. Þinkýt’i meþhur
eden diðer bir husus þehrin bölgedeki hac
kervanlarýnýn toplanma ve hareket merke-
zi olmasýydý. Þinkýt’ten yola çýkan hacýlara
da Þenâkýta denilirdir. Bu kafileler Fas üze-
rinden Hicaz bölgesine giderdi. Bilâdüssû-
dan ile Þinkýt arasýnda binlerce deveden
oluþan kervanlar baþta tuz olmak üzere
çeþitli ticaret mallarý, XII. yüzyýlda Arabis-
tan’dan gelen kervanlar ise Þinkýt’ten fil-
diþi, altýn ve diðer madenleri taþýrdý.

Þinkýt halkýnýn çoðunluðunu Araplar ve
Berberîler teþkil etmekle birlikte Bilâdüs-
sûdan’dan gelip yerleþen Sarakole (Sonin-
ke), Fûlânî, Tukulor ve Bambara gibi siyahî
kabilelere mensup insanlar da bulunmak-
tadýr. Hassâniye Araplarý ile Berberîler ara-
sýndaki evliliklerle melez bir nesil ortaya
çýktý. Halkýn bu etnik farklýlýðý yüzünden
þehirde iç kavgalar eksik olmaz ve zaman
zaman þiddetli çatýþmalar meydana gelir-
di. Bu çatýþmalar iç göçü de beraberinde
getirirdi. Þairler ve kütüphaneler þehri diye
tanýnan Þinkýt’teki on iki camiden en önem-
lisi olan ulucaminin kütüphanesinde 1300
yazma eser vardýr. Kütüphaneler, Þinkýt’-
teki Mektebetü Ehli Hibbet ve Tîþît’teki
Mektebetü’l-evkaf gibi vakýf kütüphane-
leri þeklinde düzenlenmiþtir. 1784-1869 yýl-
larý arasýnda yaþayan Sîdî Muhammed vuld
Hibbet tarafýndan kurulan Mektebetü Eh-
li Hibbet’te 2000 yazma eser korunmak-
tadýr. Þinkýt’in ikinci önemli kütüphanesi
Mektebetü vuld Ahmed Þerîf olup kuru-
cusu Ahmed Þerîf, kütüphanesindeki eser-
lerin önemli bir kýsmýný Tunus’tan getir-
di. Bu kütüphanenin zengin koleksiyonu
içinde Ýmam Mâlik’in ceylan derisi üzerine
yazýlmýþ el-Muva¹¹aßý da yer almaktadýr.
Üçüncü yazma kütüphanesi Mektebetü
Ahmed Mahmûd olup burada 400 yazma
eser ve aileye ait 1400 belge mevcuttur.
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E²dâd. Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî’ye ait olup
Arap dilindeki karþýt anlamlý kelimelere
dair en geniþ lugattýr (Muhammed Ab-
dülkadir Saîd er-Râfiî ile birlikte, Kahire
1325). 8. Dîvânü’þ-ÞemmâÅ b. ™ýrâr e½-
Øa¼âbî el-øa¹afânî (Kahire 1327). 9. Ley-
se fî kelâmi’l-£Arab. Ýbn Hâleveyh’in Arap
dilindeki þâz, nâdir ve garîb kelimelerle on-
larýn kullanýmlarýna dair sözlüðüdür (Kahi-
re 1327). 10. el-Ý£lâm bi-mü¦elle¦i’l-ke-
lâm. Ýbn Mâlik et-Tâî’ye ait 2704 (veya
2755) beyitlik bir urcûze olup yine Ýbn Mâ-
lik’in eseri Tu¼fetü’l-mevdûd fi’l-maš-
½ûr ve’l-memdûd ile birlikte yayýmlan-
mýþtýr (Kahire 1329). 11. Tu¼fetü’l-mev-
dûd fi’l-maš½ûr ve’l-memdûd. Ýbn Mâlik
et-Tâî’nin 164 beyitlik bir manzumesidir
(ayný müellifin adý geçen bir önceki ese-
riyle birlikte neþredilmiþtir; Kahire 1329).
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Muhammed el-Emîn b. Muhammed
el-Muhtâr b. Abdilkådir

el-Cekenî el-Himyerî eþ-Þink¢tî
(1907-1974)

Moritanya asýllý tefsir âlimi.
˜ ™

1325’te (1907) Moritanya’da Þinkýt (Shin-
qýt) bölgesindeki Tenbe’de Ceken kabilesi-
ne mensup bir ailenin çocuðu olarak dün-
yaya geldi. Ailesi Moritanya halkýnýn “eh-
lü’z-zâviye” (ehlü’l-ilm) dediði bir kesimin-
dendir. Küçük yaþta babasýný kaybeden
Muhammed Emîn dayýsý Abdullah b. Mu-
hammed el-Muhtâr’dan hýfzýný tamamla-
dý. Ýlme önem veren bir çevrede yetiþti.
Küçük yaþta dayýsýnýn oðlu Sîdî Muham-
med b. Ahmed’den resm-i Osmânî’yi, on

altý yaþlarýnda kýraat ilminde Verþ ve Ka-
lûn rivayetlerini öðrendi. Ýbn Ahmed el-
Efrem diye tanýnan Muhammed b. Sâlih,
Ahmed el-Efrem b. Muhammed el-Muh-
târ, Ahmed b. Ömer, Muhammed Ni‘me
b. Zeydân, Ahmed b. Mûd, Ahmed Fâl b.
Âde gibi âlimlerden ders aldý. Tefsir ve
ulûmü’l-Kur’ân alanlarýnda yetiþti. Þinkýtî
hac farîzasýný ifa etmek üzere 1947’de yo-
la çýktý; beþ ay süren yolculuðu sýrasýnda
çeþitli yerlerde ders okuttu. Suudi Ara-
bistan’a ulaþtýktan bir müddet sonra Kral
Abdülazîz’in talebe okutma teklifini kabul
ederek Medine’ye yerleþti. Mescid-i Nebe-
vî’de tefsir dersleri verdi, Kur’an’ý iki de-
fa baþtan sona kadar tefsir etti. 1951’de
Riyad Üniversitesi’ne tayin edildi. Burada
on yýl Arapça, tefsir, fýkýh usulü ve man-
týk gibi dersler okuttu. 1961’de Medine
Ýslâm Üniversitesi’ne geçerek burada da
on iki yýl çeþitli derslere girdi. Ayrýca Bilim
Adamlarý Konseyi ve Râbýtatü’l-âlemi’l-Ýs-
lâmî gibi teþkilâtlarda görev aldý. Onun
Moritanya ve Suudi Arabistan’daki talebe-
leri arasýnda oðullarý Abdullah ve Muham-
med Muhtâr ile Atýyye Muhammed Sâlim,
Abdülazîz b. Bâz, Muhammed el-Ensârî,
Sâlih b. Muhammed Lüheydân ve Muham-
med b. Sâlih Useymîn gibi isimler yer al-
mýþtýr. Þinkýtî 11 Ocak 1974’te hac görevi
sonrasýnda Mekke’de vefat etti ve Cen-
netü’l-Muallâ’ya defnedildi.

Eserleri. 1. EŠvâßü’l-beyân fî î²â¼i’l-
Æurßân bi’l-Æurßân. Rivayet ve dirayet
metotlarýnýn bir arada kullanýldýðý bir tef-
sir olup, Þinkýtî’nin vefatý sebebiyle Mücâ-
dile sûresinden sonraki kýsmý talebelerin-
den Atýyye Muhammed Sâlim tarafýndan
tamamlanmýþtýr (Riyad 1403/1983; Kahi-
re 1988; Beyrut 1415). Bütün âyetlerin tef-
sirine yer verilmeyen eserde ahkâm âyet-
leri üzerinde geniþçe durulmuþ, ilâhî isim
ve sýfatlarýn te’vilinde Selefî bir yaklaþým
benimsenmiþ, Ýsrâiliyat türü haberlerden
ve zayýf rivayetlerden kaçýnýlmýþtýr. Abdul-
lah b. Muhammed b. Ahmed et-Tayyâr ile
Abdülazîz b. Muhammed b. Abdullah el-
Heclân müellifin bu eserindeki hacla ilgili
görüþlerini Mensekü’l-Ýmâm eþ-Þinš¢¹î
adýyla bir araya getirmiþlerdir (bk. bibl.).
2. Men£u cevâzi’l-mecâz fi’l-münzeli
li’t-te£abbüdi ve’l-i£câz. Allah’ýn isim ve
sýfatlarýnýn mecazi anlama geldiði yönün-
deki iddialarýn reddedildiði eserde konu
Selef anlayýþýyla ele alýnmýþtýr (Kahire, ts.
[Mektebetü Ýbn Teymiyye]; Riyad 1376/
1956). 3. Def£u îhâmi’l-ý²¹ýrâb £an âyâ-
ti’l-Kitâb. Kur’an âyetleri arasýnda çeliþki-
nin bulunmadýðý konusuyla ilgili olan eser

Eserleri. A) Telifleri. 1. ed-Dürer fî men£i
£Ömer (Kahire 1321). Ömer isminin gayri
münsarifliði hakkýnda Muhammed Mah-
mûd et-Türküzî ile yaptýðý tartýþmalarý
içermektedir. 2. ªahâretü’l-£Arab (Kazan
1326). 3. ed-Delîlü’½-½arî¼ fî nüzûli’l-
Mesî¼ (nþr. Mûsâ Cârullah, Kazan 1909).
4. ed-Dürerü’l-levâmi£ £alâ Hem£i’l-he-
vâmi£ þer¼i Cem£i’l-cevâmi£ (I-II, Kahire
1328; Beyrut 1393/1973; I-VII, nþr. Abdülâl
Sâlim Mekrem, Küveyt 1401-1406/1981-
1985). Süyûtî’nin nahiv ilmine dair eseri
üzerine kendisinin yazdýðý þerhteki þâhid
beyitlerin açýklamasýna dairdir. 5. Þer¼u’l-
Mu£allašåti’l-£aþr ve aÅbâru šåßilîhâ
(þu£arâßihâ) (Kahire 1329, 1331, 1338; Bey-
rut 1405/1985). Þinkýtî bu eserinde Hatîb
et-Tebrîzî’ye uyarak muallaka þairlerinin
sayýsýný ona çýkarmýþtýr. 6. el-Vasî¹ fî terâ-
cimi üdebâßi Þinš¢¹ (Kahire 1329, 1958,
1961, 1989). Þinkýtî’nin en önemli eseri olup
Moritanya (Þinkýt) edebiyatý, tarihi, coðraf-
yasý, kültürü, âdetleri ve lehçeleri hakkýnda
ilk kitap niteliðindedir. Muhammed Muh-
târ Veled Ebbâh eþ-Þi£ru ve’þ-þu£arâ fî
Mûrîtânyâ adýyla bir tekmile kaleme al-
mýþtýr (Tunus 1987). el-Vasî¹’ten yapýlan
seçmeleri Murâd Teffâhî (Mourad Teffahi)
El Wasî¹: littérature, histoire, géograp-
hie, moeurs et coutumes des habitants
de la Mauritanie adýyla Fransýzca’ya ter-
cüme etmiþtir (St. Louis, Senegal 1953).
7. Derßü’n-Nebhânî £an ¼aremi Seyyi-
dî A¼med et-Tîcânî (Kahire 1330). Ticâ-
niyye tarikatýna Yûsuf en-Nebhânî tara-
fýndan yöneltilen eleþtirilere cevap olarak
yazýlmýþtýr.

B) Neþirleri. 1. Dîvânü ªarafe b. el-
£Abd. Ýbnü’s-Sikkît’in þerhettiði divanýn
neþridir (Kazan 1909). 2. Dîvânü’l-¥u-
¹ayße. Sükkerî’nin þerhettiði divanýn yayý-
mýdýr (Kahire 1323). 3. Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-
hânî, el-E³ånî (el-Hâc Mahmûd es-Sârî
ile birlikte, I-XXI, Kahire 1323). 4. Ebü’l-
Kasým ez-Zeccâcî, el-Emâlî (Kahire 1324,
1935). 5. Sahârîcü’l-lüßlüß. Muhammed
Tevfîk el-Bekrî’nin þiirlerini içeren eserin
þerhli yayýmýdýr (Muhammed Lutfî el-Men-
felûtî ile birlikte, Kahire 1324). Eserde Yu-
nan savaþýnda kazanýlan zafer dolayýsýyla
II. Abdülhamid için yazdýðý bir methiye yer
almaktadýr. 6. Emâlî es-Seyyid el-Mur-
ta²â fi’t-tefsîr ve’l-¼adî¦ ve’l-edeb. Þe-
rîf el-Murtazâ’nýn diðer adý øurerü’l-fe-
vâßid ve dürerü’l-šalâßid olan kelâmî ve
edebî sohbetler mahiyetindeki eserinin ilk
iki cildi Muhammed Bedreddin en-Na‘sâ-
nî el-Halebî, son iki cildi Þinkýtî tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (Kahire 1325). 7. Kitâbü’l-


