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timMeclisi,YüksekYayınMeclisi,AsyaveAfrikaYazarlarBirliğiYönetimKurulu,BeytülhikmeİlmîMeclisi,AsyaveAfrikaDayanışmasıgibikurumlarındaüyesiydi.GörevlerisırasındaKuzeyAfrikaülkeleriyanındaSudan,Moritanya,Küveyt,Lüb-nan,Ürdün,Türkiye,İran,Pakistan,Endo-nezya,SovyetlerBirliği,Fransa,İtalyaveİngilteregibiülkelereseyahatlerdebulun-
du. 24Temmuz2005tarihindeTunus’tavefatetti,vasiyetiüzerineMatviyekö-yündedefnedildi.MatvîbirinciderecedenCumhuriyetnişanıveikinciderecedenİs-tiklâlnişanı,1989’daDevletEdebiyatveBeşerîBilimlerTakdirödülü,1991’deKül-türÖdülüBüyükKuşağı,2003’te7KasımYaratıcılıködülüalmıştır.LiseyıllarındanitibarenedebiyatailgiduyanMatvî1950’deNâdi’l-kalemadıylabirkulüpkurmuşvebaşkanlığınıüstlen-miş,diplomatikvesiyasalfaaliyetlerininyanısıraedebiyataraştırmalarıyladailgi-sinisürdürmüştür.1962’deoluşturulanen-Nâdi’s-sekåfîEbü’l-Kåsımeş-Şâbbî’deöncebaşkanvekilliği,1981’denitibarenbaşkanlıkyapmış,TunusYazarlarBirli-ğibaşkanıikenbirliğinyayınorganıolan
el-Mesârdergisiniçıkarmıştır.ÖzellikleTunus’adöndüktensonraedipvedüşü-nürHasanHüsnîAbdülvehhâb’ınyakının-dabulunarakkendisindenfaydalanmıştır.HasanHüsnîmalzemesinitopladığıvebirkısmınıyazdığı,tarihboyuncaTunus’taye-tişenmüelliflerveeserlerinedairKitâbü’l-
£Ömr’üntamamlanıpyayımlanmasıişini
1968’devefatındanbirsüreöncehazır-ladığıvasiyetnâmesindeMatvî’yehavaleetmiştir.Ve mi ne’Š-Ša¼âyâ, ¥alîme 

ve et-Tûtü’l-müradlıüçromanındasö-mürgekarşıtlığıvebağımsızlıktemaları-nıişlemesiylebuyönelişinöncüsüsayılanMatvî(TârîÅu’l-edebi’t-Tûnisîel-¼adî¦ve’l-
mu£â½ır,Tunus1993,s.138)aynızamandaTunus’taserbestşiirindeöncüleriarasın-dayeralır.Onunbağımsızlıköncesivatansevgisivebağımsızlıkfikriniişlediğişiirle-rindesembolizmhâkimdir,bundandolayınesirlerininsadeliğinenisbetleşiirlerininanlaşılmasıoldukçazordur.Edebîtenkidedairyazılarınınbüyükkısmıbazıeserlere

BaşşehirTunus’takiCâmiu’z-Zeytûne’deorta öğreniminin ardından edebiyatalanındayükseköğrenimgördü(1935-
1946) veâlimiyyediplomasıylamezunoldu.Medresetü’l-huk†k’tanveMa‘he-dü’l-Haldûniyye’denİslâmaraştırmalarıyükseklisansdiplomasıaldı(1945-1947). Tunus’takihocalarıarasındaMuhammedBûşerbiyye,Muâviyeet-Temîmî,Nâsıres-Saddâm, Ahmed Muhtâr el-Vezîr,MuhammedBûAzzûz,İbrâhimen-Ney-feranılır.AyrıcaedipveşairMuhammedel-Arabîel-Kebbâdî’ninözelderslerinedevametti.TahsilinitamamladıktansonraCâmiu’z-Zeytûne’yehocaolaraktayinedilenMatvîlisedeveyüksekkısımdaedebiyat,tarih,medeniyettarihi,hitabetdersleriverdi
(1948-1956).TalebeleriarasındaEbü’l-Kå-sımSa‘dullah,AbdullahRükeybî,Muham-medel-Mîlî,AbdülcelîlTemîmî,CîlânîBel-hâcYahyâ,Ömerb.Sâlim,KåsımBûsnîne,Reşâdel-İmâmsayılabilir.BağımsızlığınardındanTunus’unKahire’deaçılanilkbüyükelçiliğindebasınvekültürataşesi
(1956-1957),BağdatveCiddebüyükel-çiliklerindeelçivekiliolarakgörevyaptı.Nisan1962’deBağdat’abüyükelçitayinedildi.Tunus’taKüveytbüyükelçiliğininaçılmasıüzerineKüveyt’ikenditoprağıka-buledenGeneralAbdülkerîmKåsımyöne-timindekiIrak’tansınırdışıedildi(Ağus-
tos1962).Tunus’adönünceZeytûne’deKülliyyetü’ş-şerîa veUsûlüddîn’dekısabirsüregenelsekreterlikyaptı.1964’teNâdi’l-kıssaadlıbirkulüpkurarak2004 yılınakadarsürdüreceğibaşkanlığınıüst-
len di. 1966’dabukulübünyayınorganıolupgünümüzekadargelenüçaylıkÆı½a½ dergisiniçıkardıve1999yılınakadaryayınmüdürlüğünüyaptı.TunusradyosundaTunusedebiyatınadairbaşlattığıprog-ramuzunsüredevametti.Fransızsö-mürgeyönetimizamanındabağımsızlıkyanlısıgüçlerintoplanmamerkezlerindenolanMatviyeköyündemilliyetçiçevrelerleilişkikuranMatvî,dahagençlikyıllarındanitibarenfaalbirüyesiolduğuHürAnaya-saPartisi’ndendörtdönemmilletvekiliseçildi(1964-1979).Busıradapartidekibazıidarîgörevleryanındameclisteonyılkadarkültürvesosyalişlerkomisyonubaşkanlığınıüstlendi.1979seçimininar-dındanemekliyeayrıldı.TunusYazarlarBirliği’nde1971’dekuruluşundanitibarenbaşkanvekilliğivedahasonrabaşkanlık
(1981-1991), 1973’tenitibarenArapYazarveEdebiyatçılarıUmumiBirliği’ndegenelsekreteryardımcılığıveardındangenelsekreterlik(1990-1992)yaptı.YüksekEği-

KanûnîSultanSüleymandönemiyleXVI.yüzyılınikinciyarısınagenişyerverilmiştir.
5. Krim ta ta risc he Ur kun den im Re ich-
sarc hiv zu Ko pen ha gen (Freiburg1976). KopenhagDevletArşivi’ndebulunanKırımTatarbelgelerininneşriolupayrıcaüze-rindeyaptığıçalışmalarıiçerir.1992’deölümündenkısasüreöncetamamladığı,günümüzekadarbasılmayansoneseri“OttomanRecordsontheHistoryoftheChristiansinPalestine.DocumentsofSü-leymantheMagnificent”adınıtaşımakta-dır(FreiburgÜniversiteKütüphanesiveBerlin
MillîKütüphane’debirerkopyasımevcuttur). EserdeKudüs’tekiFransiskentarikatınaaitKanûnîSultanSüleymandönemindenkalmabelgelerveKatoliktebaasıelealı-nır.Matuziçinbirarmağankitabıçıkmış-tır(FestgabeanJosefMatuz:Osmanistik-
Turkologie-Diplomatik[ed.G.Winkelha-
ne],Berlin1992).

BİBLİYOGRAFYA:
FreiburgerBibliographischesTaschenbuch

derAlbert-Ludwigs-Universität(ed.K.Zimmer), 
Frei burg 1982, s. 174; KürschnersDeutscher
Gelehrten-Kalender1987(ed.W.Schuder), Ber-

lin 1987,  II, 2928; FestgabeanJosefMatuz.
Osmanistik,Turkologie,Diplomatik(ed.Ch.
Fragner), Ber lin 1992, s. 355-364; M.Ursinus,
“JosefEugenMatuzzumGedenken”,Freibur-
gerUniversitätsblätter,CXX/2, Frei burg 1993, 
s. 7-8; NimetullahHafız,“Tür ko log Prof. Dr. Jo sef 
Matuz-HayatıveEserleri”, Çev ren, sy. 20, Priş-
ti ne 1993; M.Ivanics,“InMemoriamMatuzJóoz-
sef (1925-1992)”,Keletkutatás,sy. 1, Bu dapeş te 
1994, s. 115-116; G.Dávid,“JosefMatuzund
se ine Fests chrift. Im eh ren den Ge den ken an den 
Fre ibur ger Wis sens chaft ler”,PhilologiaFenno-
Ugrica,sy. 2-3, Frei burg 1996-97, s. 39-51.
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Tunusluedipveþair,
diplomatvesiyasetçi.
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19Ocak1920tarihindeTunus’ungü-neydoğusundakiKåbisşehriyakınların-dabulunansahilköyüMatviye’dedoğ-du.AileninnisbetedildiğibüyükdedesiTâhirbölgedetanınmışbirvelîolanSîdîMühezzeb’insoyundandır.Matvî’ninMü-hezzebînisbesibununla,MâmînisbesideköyününbirsemtiolanMâyeileilgili-dir.MuhammedArûsîköyündekimekte-begitmeyebaşladıysadabirsüresonraayrılarakFransızca-Arapçaeğitimverenresmîilkokuladevametti(1928-1935). 
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adıgeçenlerinyanındaÂzertâşÂzernûş
ilebirlikte);Abdurrahmanb.Abdülkerîmel-Ensârîel-Medenî,Tu¼fe tü’l-mu¼ibbîn 
ve’l-a½¼âb fî ma£ri fe ti mâ li’l-Me de niy-
yîn mi ne’l-ensâb (Tunus1390/1970);Ha-sanHüsnîAbdülvehhâb,Bisâ¹u’l-£aš¢š 
fî ¼aŠâre ti’l-Æay revân ve şâ£irihâ İbn 
Re şîš (Tunus1970);İbnSahnûn,Kitâbü 
Âdâ bi’l-mu£al limîn (Tunus1972);İbnReşîšel-Kayrevânî,Ünmû×ecü’z-zamân 
fî şu£arâßi’l-Æay revân (Tunus1406/1986,
Beşîrel-Bekkûşilebirlikte);Ebü’l-Abbasel-İbyânî,Mesâßilü’s-semâsi re (Beyrut
1992).BunlarındışındaHasanHüsnîAb-dülvehhâb’ınçeşitlimakalelerininderlen-diğiVa rašåt £ani’l-¼aŠâre ti’l-£Arabiy ye 
bi-İfrîšıy ye ti’t-Tûni siy yeadlıçalışma-nınIII.cildinionunvefatındansonraha-zırlamış(Tunus1972), yi ne onun Kitâ-
bü’l-£Ömr fi’l-mu½an nefât ve’l-müßel-
lifîne’t-Tûni siyyînadlıeserinitamam-layıp yayımlamıştır (I-IV, Beyrut 1990;
Tunus2001,Beşîrel-Bekkûşilebirlikte). Matvîayrıca,EbûBekirAbdullahb.Mu-hammedel-Mâlikî’ninRiyâ²u’n-nüfûs 
fî ¹abašåti £ulemâßi’l-Æay revân ve İf-
rîšıy ye (nşr.Beşîrel-Bekkûş,I-II,Beyrut
1401-1403/1981-83,1414/1994)veAbdü-lazîzes-Seâlibî’ninTûnis eş-şehîde (trc.
Hammâdî es-Sâhilî, Beyrut 1984) adlıeserlerinigözdengeçirmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:J.A.Haywood,ModernArabicLiterature:
1800-1970,Lon don 1971, s. 187-188, 217, 263-
268; M.Sâlihel-Câbirî,eş-Şi£rü’t-Tûnisiyyü’l-
mu£â½ırÅilâlešarnin,Tu nus 1974, s. 603-609; a.mlf.,Dîvânü’ş-şi£ri’t-Tûnisiyyi’l-¼adî¦:Terâ-
cimvemuÅtârât,Tu nus 1976, s. 131-141; MuÅ-
târâtmine’l-edebi’t-Tûnisiyyi’l-mu£â½ır,Tu nus 
1405/1985, II, 77-83; M.HasanAbdullah, er-Rîf 

fi’r-rivâye ti’l-£Ara biy ye, Kü veyt  1410/1989, 
s. 58-61; J.Fontaine,el-Edebü’t-Tûnisiyyü’l-
mu£â½ır,Tu nus 1989, s. 13, 18, 60; a.mlf., Re-

gardssurlalittératuretunisienne,Tu nis 1991, 
s. 100-101, 107; a.mlf.,“al-Ma¹wî,Mu¼amadal-
£Arûsî(1920-)”,EncyclopediaofArabicLiteratu-
re (ed.J.S.Meisami–P.Starkey), Lon don 1998, 
I, 517; Mustafael-Kîlânî,TârîÅu’l-edebi’t-Tûnisî:
el-Edebü’l-¼adî¦ve’l-mu£â½ırI:İşkâliyyetü’r-
rivâye, Tu nus 1990, s. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 33, 39, 44-45, 148, 181, 186, 190, 
207; II: er-Rivâye, s. 28-38; M.Sâlihb.Ömer, Tâ rî-

Åu’l-edebi’t-Tûnisî:el-Edebü’l-¼adî¦ve’l-mu£â½ır
I:eş-Şi£r,Tu nus 1990, s. 110-112; Abdülvehhâbed-Dahlî,el-İshâmü’t-Tûnisîfîta¼š¢ši’t-türâ¦i’l-
maÅ¹û¹,Kar tâc 1990, s. 24, 26, 35, 36, 64, 106; Ömerb.Sâlim,MuÅtârâtli-şu£arâßiTûnisiyyîn,
Tu nus 1992, s. 733-743; TârîÅu’l-edebi’t-Tûni-
siyyi’l-¼adî¦ve’l-mu£â½ır,Tu nus 1993, s. 64, 70, 
71, 73, 94, 96-97, 101, 125, 138-139; İzzetOs-manEbü’n-Nasr,Dirâsâtfi’l-edebi’t-Tûnisiyyi’l-
mu£â½ır,Bey rut 1414/1994, s. 9, 12, 33, 38, 48, 
55-56, 66; A£lâmü’l-edebi’l-£Arabiyyi’l-mu£â½ır
(haz.R.B.Campbell), Bey rut 1996, II, 1229-1232; 
Terâcimüa£²âßiitti¼âdi’l-küttâbi’l-£ArabfîSûri-

Üsü sü’t-te¹av vur ve’t-tecdîd fi’l-İs lâm 
(Tunus1969), Min ¹arâßifi’t-târîÅ (Tunus
1980), Sîre tü’l-Æay revân: Risâle tü hü’d-
dî niy ye ve’¦-¦ešåfiy ye fi’l-Ma³ri bi’l-
İs lâ mî (Tunus1981), Fe²âßilü İfrîšıy ye 
fi’l-£â½âr ve’l-e¼âdî¦i’l-mev²û£a (Beyrut
1982), e½-Øal¹ana tü’l-¥af½ıy ye (Beyrut
1406/1986), Mesîre tü’l-šı½½ati’l-£Ara biy-
ye fî Tûnis (Cidde1986).

RomanveHikâye: Ve mi ne’Š-Ša¼âyâ 
(Tunus1956); ¥alîme (Tunus1964,1969,
1971,1977,1980,1982,1983,2007,16.
baskı;İng.trc.HafedhBoujmil,Ha li ma, 

Tunis2000,2008,LoraG.Lunt’ıngirişve
bibliyografyasıylabirlikte;taşradanbaşşe-
hirTunus’agelenbirgençkızınhayatıçev-
resinde1950’liyıllardaTunus’takisosyal
değişimveülkeninbağımsızlığındaTunus
kadınınınrolününincelendiğieserTunus
Belediyesiödülünüalmıştır); et-Tû tü’l-
mür (Tunus1967,1972,2007;ArapYa-
zarlarBirliği[Kahire]tarafından2000yı-
lındaogünekadarneşredilmişeniyi105
ArapçahikâyearasınaalınaneserManuel
MontesinosMorenotarafındanİspanyol-
ca’yaçevrilmiştir[LasMorasAmargas, 
Madrid1996]); ªarîšu’l-ma£½ara (Tunus
1981;kısahikâyeleriçerir); Rec£ü’½-½adâ 
(Tunus1991,1998;otobiyografi/hâtırat
tarzındakısayazılariçerir).Matvîşiirlerini
Fer ¼a tü’ş-şa£b (Tunus1963) ve Mi ne’d-
dih lîz (Tunus1987)adlıdivanlarındatop-lamıştır.Serbestşiirlehinebirbildirini-teliğitaşıyanikincidivanda1952’denberiyazdığıonbirşiirle1962sonrasıyazdığıyedişiiryeralır.AyrıcaSey fullåh ƒâlid 
b. el-Velîdadıylabirtiyatroeserikalemealmıştır(Tunus1970,1976,1981,1983,
Abdülkerîmel-Merrâkilebirlikte).

Neşir:İmâdüddinel-İsfahânî,ƒarîde-
tü’l-ša½r ve cerîde tü’l-£a½r: Æıs mu şu£a-
râßi’l-Ma³rib (I.bölüm,Tunus1966,Mu-
hammedel-Merzûk¢veCîlânîb.HâcYahyâ
ilebirlikte;II-III.bölüm,Tunus1971-1972,

yazdığıgirişyahutverdiğikonferanslarşeklindedir.Ayrıcaçeşitliyazılarındaçocukedebiyatınıngerekliliğine işaretetmiş,
19671981yıllarıarasındaEbû na ½î ¼a, 
¥i mâr Cektîs, ƒuf fu ¼anîn, el-Æav sü’l-
mek sûr, es-Sed dü’l-kebîr, Emî re tü’z-
Zen cibâr, Şe£â¹î¹ be£â¹î¹, es-Se me ke-
tü’l-ma³rûre, ed-Dîk fevša’ş-şe ce re, 
ed-Düb ve’d-düm ye, £An zü Æay sûn gibi çocuk hikâyeleri kaleme almıştır.Matvî’ninkitaplarınıbağışladığıMatviyyeHalkKütüphanesi’neonunadıverilmiştirveburadaheryıl“MültekaMuhammedel-Arûsîel-Matvîli’l-âdâbve’l-hadâreti’l-Arabiyye”adıylasempozyumlardüzenlen-
mek te dir.LoraGrahamLunt,MatvîveBeşîrHu-reyyif’inhikâyeciliğiniLo ve and Po li tics 
in the Tu ni si an No vel: The mes, Struc-
tu re and Cha rac ters in the No vel of 
Aru si al-Mat wi and al-Bas hir Khu ray-
yifadlıçalışmasınakonuedinmiş(doktora
tezi,1977,IndianaÜniversitesi),Muham-medel-Hâdîel-Matvî,er-Rüßye tü’n-naš-
diy ye £in de Mu ¼am med el-£Arû sî el-
Ma¹ vîadlıeserinde(Beyrut1995)Matvî’-ninedebîtenkitleilgiliyazılarınıderleyipdeğerlendirmiş,Mu ¼am med el-£Arû sî 
el-Ma¹ vî: Sîre ve ve rašåt min ibdâ£i 
mer ¼a le ti’ş-şebâbisimliçalışmasındada
(I-II,Rabat2011)onunayrıntılıbiyografisiyanındailkdönemlerdenbaşlayarakçe-şitlidergilerdeçıkanşiir,hâtırat,günlük,mektup,hikâye,makaleveedebîtenkit-lerineyervermiştir.

Eserleri.Araştırma: et-Ta£lîmü’z-Zey-
tû nî ve vesâßilü ı½lâ¼ih (Tunus1953,baş-
kalarıylabirlikte), el-¥urûbü’½-Øalîbiy ye 
fi’l-meş riš ve’l-ma³rib (Tunus1374/1954;
Beyrut1982), Celâlüddîn es-Süyû¹î (Tu-
nus1954), İm rußülšays (Tunus1955), 
en-Nü ½û ½ü’l-mü fes se re (Tunus1955,
lisederskitabı,Muhammedb.İbrâhimve
MuhammedMuhsinel-Alvînîilebirlikte), 
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naklardavefatıiçin17, 24 ve 29Şevvalgibitarihlerdekaydedilir.Mâülayneyn’densonraoğluAhmedel-Heybe,kardeşlerinin,babasınıntalebevemüridlerininittifakıylaonunilmîvesiyasîhalefiolarakfaaliyettebulundu.Müridle-rinirşadveeğitimiyledeMâülayneyn’invefatındanönce işaretettiğiüzeredi-ğeroğluMuhammedel-Gaysen-Ni’megörevlendirildi.Mâülayneyn’in oğullarıFas’ınbağımsızlığınıkazanmasınakadarsömürgegüçlerinekarşıtavırlarını,Fassultanlarıylaolaniyiilişkilerini,bölgedekidinîvesiyasînüfuzlarınısüreklikorudu-lar(hemenhepsibirerâlimveedipolan
çoksayıdakioğullarıiçinbk.Hamâhullah
Vüldes-Sâlim,s.244-249).Mâülayneyn’inöndegelenhalifelerindenbiriFaszâviye-siniyönetenAhmedb.Şemseş-Şink¢tîel-Hâcî’dir.İbnü’l-Hayyâtez-Zükkârî,Mu-hammedb.Ca‘ferel-Kettânî,Muhammedb.İdrîsel-Kådirî,Ahmedb.MuhammedHıdırel-İmrânî,Abdülhafîzb.MuhammedTâhirel-FâsîveMuhammedMehdîel-Vez-zânîonuntanınmıştalebelerindendir.KådiriyyetarikatıXVIII-XIX.yüzyıllardaBatıSahrâ’daikiönemlişeyhtarafındantemsiledilmiştir.BunlardanbiriMuhtâriy-yekolununkurucusuSîdîMuhtârel-Küntî,diğeriMâülayneyn’inbabasıFâzıliyyekolu-nunkurucusuMuhammedFâzıl’dır.Mâ-ülayneyn’enisbetleAyniyye(Ma ay niy ye) diyeanılantarikatkolutemelesaslardaFâzıliyye’denbazıküçükfarklılıklartaşır.Tarikatı“Hz.Peygamber’inharekettarzınıaraştırıponauymak”,şeriatıda“emredi-lenleriyapmak,yasaklananlardansakın-mak”diyetanımlayanMâülayneyn(Mu-
hammedez-Zarîf,el-¥ayâtü’l-ede biy ye, 

s.108-109)babasınınizindengiderekböl-gedekiTicâniyye,ŞâzeliyyeveNâsıriyyegibitarikatşeyhlerininaksinetarikatlarınhepsininamacınıninsanımânenyücelt-mekolduğunu,dolayısıylahertürlütaas-suptanvediğertarikatlarakarşıüstünlüktavrındanuzakdurupbirleşmelerigerek-tiğinisöylemiş,Kådirîevrâdıvecehrîzik-

nisağlamaya,yanlışörfveâdetlerekarşımücadelevererekşer‘îölçülerinyerleşme-sineçabagösterdi,zayıfkabileleridestek-leyerekzulmüönlemeyeçalıştı.Moritanya’nınkuzeyinde(bugünFas’ın
güneydoğukesimi)ıssızbirmevkiolanSâ-kiyetülhamrâvadisineyerleşenMâülay-neynbölgedekigöçebekabilelerlesömür-gecilerekarşıcihadhareketinisürdürdü.DahasonrakiyıllardaFasSultanıMevlâyAbdülazîz’indesteğiyle,kuzey-güneyvedoğu-batıticaretyollarıarasındaönemlibirkavşakolanSemâre(Simâre)beldesi-
ni kur du (1898-1904).Buradakizâviyevemedresesindemüridlerivetalebelerinieğitti,temelkaynaklarınyeraldığıözelbirkütüphanekurdu.MevlâyAbdülazîz,Merakeş’tedekendisiiçinbirzâviyeaçmışvegenişmülklertahsisetmişti(1896).Ah-medb.Emîneş-Şink¢tî,hacyolculuğusıra-sındauğradığıSemâre’deMâülayneyn’ineğitimiyleilgilenipgeçimlerinisağladığıveevlendirdiğimüntesiplerinin10.000 civarındaolduğunu,yöreyekafilelerlesü-reklierzaktaşındığınıkaydeder(el-Vasî¹, 

s.366).Mâülayneyn,SemâremerkezliolarakSahrâ’nınkuzeybölgesiyanındaMerakeş,Fas,Tiznît,Miknâs,Melîle,Selâgibişehirlerdedezâviyelerkurarakfaali-yetalanınıgenişletti.Adrar bölgesinde Fransız baskısınınartmasıüzerineMâülayneyn,talebevemüntesiplerindenkurduğuorduyasilâhveyardımsağlamaküzereRabat’tabulu-nanMevlâyAbdülazîz’inyanınagiderkenMerakeşyakınlarındaAbdülazîz’inhal‘edi-lipkardeşiAbdülhafîz’ebiatedildiğiniöğ-reninceMerakeş’egeçerekbiatakatıldı
(1907).YenisultankendisinebüyüksaygıgöstermeklebirliktedesteklerineihtiyaçduyduğuFransızlar’ıntepkisiniçekme-mekiçinondanülkedenayrılmasınıistedi.BununüzerineSemâre’yegeridönenMâ-ülayneyn,1909’daAgådîr’in95km.güne-yindekiTiznît’egidipFas’ınkuzeykesimin-deVücdeveDârülbeyzâgibişehirlerielegeçirenFransızlar’akarşımücadeleyegi-rişti.FasşehriniFransızlar’dangerialmakiçinorayadoğruyöneldiysededüşmankarşısındatutunamadı.Kendisiylebirlik-tehareketekatılanbazıkabilelerkarşı-laştıklarısıkıntılaryüzündenFransızlar’laanlaşmayavarıncayanındakalantalebevemüntesipleriylebirlikteAtlasdağları-nıaşarakSûsbölgesindekiRe’sülvâdî’yeulaştığındahastalandı.Yoladevamede-rekTiznît’egitti,birsüresonra21Şevval
1328 (26Ekim1910)tarihindevefatettiveoradadefnedildi(Mâülayneynb.Atîk,
er-Ri¼letü’l-Mâ£ayniyye,s.39).Diğerkay-

ye ve’l-va¹ani’l-£Arabî (haz.Edîbİzzetv.dğr.), 
Dı maşk 2000, s. 1167; HilâlNâcî,“Mu ¼am med 

el-£Arûsîel-Ma¹vî(1920-)”,Mevsû£atüBeyti’l-
¼ikmeli-a£lâmi’l-£Arabfi’l-šarneyni’t-tâsi££aşer
ve’l-£işrîn,Bağ dad 1420/2000, I, 493-495; KâmilSelmânel-Cübûrî,Mu£cemü’ş-şu£arâß,Bey rut 

1424/2003, V, 135. ÿAhmetÖzel

– —MÂÜLAYNEYN,
Muhammed Mustafa

( محّمد مصطفى ماءالعينين )
Ebû Abdillâh Mâülayneyn Muhammed

Mustafâ b. Muhammed Fâzýl
b. Muhammed el-Emîn (Lâmîn, Mâmîn)

el-Hasenî el-Kalkamî eþ-Þink¢tî

(1831-1910)

MoritanyalýKådirîþeyhi,
âlim,sömürgekarþýtýdireniþlideri.

˜ ™

27Şâban1246 (10Şubat1831)tarihin-deMoritanya’nıngüneydoğusundaŞink¢tbölgesindekiHavzadlıbeldededoğdu.BölgeAraplar’ındanKalâkimekabilesinemensuptur.NesebiFasşeriflerindenİd-rîsîlerhânedanınınkurucusuI.İdrîs’eula-şır.TemeleğitiminiKådiriyyetarikatınınFâzıliyyekolununkurucusuolanbabasın-danaldı,onunvasıtasıylatarikataintisapetti,Kur’ân-ıKerîm’iezberledi.1858’dehaccagiderkenMiknâs’taFasAlevî(Fi

lâ lî)HükümdarıMevlâyAbdurrahmanb.Hişâm ilegörüşerektakdirinikazandı.OnunardındantahtageçenoğluMevlâyIV.Muhammed,torunuMevlâyHasanb.MuhammedvebununoğullarıMevlâyAb-dülazîzel-AlevîveAbdülhafîzel-Alevîileilişkilerinisürdürdü,busultanlartarafın-dankendisinetemsilcilerigibihareketet meyetkisiverildi.Zekâtgelirlerinitoplayıpyöneticileregötürdü,onlardanteminetti-ğimaddîyardımvesilâhlarıbölgedekika-bilelereaktardı.HacdandöndüktensonradahaçokSahrâ’nınkuzeyindekikabilelerarasındadolaştı.Busıradaİspanyollar’laFransızlar’ınFasveBatıSahrâ’yayönelikbaşlattıklarıişgalekarşımücadelevere-rekiçbölgeleredoğrugirmeleriniönle-meyeçalıştı,özellikleDâhile,Adrâr,TiznîtveMerakeşçevresindeuzunsürebaşarısağladı.Babasının1869’da vefatındansonrakardeşiSa‘dBûhileayrıçevrelerdeirşadhizmetinidevamettirdi.Hadis,tef-sir,fıkıhvesiyeralanlarındakivukufuyladevrinenmeşhurâlimlerindenbirivenü-fuzlubirKådirîşeyhiolarakadınıduyur-du,halkveyöneticilerkatındabüyüksaygıgördü.Şink¢tbölgesininhertarafındangelenkalabalıktopluluklaronunilimveir-şadmeclislerinekatıldı.Bölgedekabilelerarasındakiihtilâflarıgideripbirleşmeleri-
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