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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
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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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ta½av vuf (Fas1325,el-Æa½îde tü’l-£ay niy ye 

ve el-Kibrîtü’l-a¼merilebirlikte)adlıman-zumesininşerhidir.7. Müfîde tü’l-ÅâŠıra 
ve’l-bâdi ye bi-şer¼i hâ×ihi’l-ebyâti’¦-
¦emâni ye (Fas1316).Bitişikikiharfinbulunmadığı ikibeyit,noktalıharflerinbulunmadığıikibeyitvenoktasızharflerinbulunmadığıdörtbeyittenoluşan,tasav-vufehlininbazımüşahedeleriyleilgilisekizbeyitlikkendimanzumesininşerhidir.8. 
el-Î²â¼ li-ba£²i’l-ı½¹ılâ¼ (Fas1321;nşr.
Muhammedez-Zarîf,Rabat2000).Ezel,zât-ıilâhiyye,esmâ-izâtiyye,hakikat,ta-rikatveşeriatgibitasavvufterimlerininizahınadairdir.9. İ¾hârü’¹-¹arîšı’l-müş-
te hir £alâ İs ma£ ve lâ te³te rir (Fas1321,
kenarında Æurretü’l-£ayneyn fi’l-kelâm
£ale’r-rüßye fi’d-dâreynilebirlikte).Ken-ditarikatınınusulünüaçıkladığıyirmibirbeyitlikkasidesininşerhidir.10. Tenbîhü 
me£âşi ri’l-mü rî dîn £alâ kev ni him li-
e½nâfi’½-½a ¼â be ti tâbi£în (Fas 1322). Şeyh ilemüridlerin ilişkisininHz. Pey-gamber’leashabınilişkisinebenzetilerekaçıklandığıbirtasavvufâdâbıeseridir.11. 
Sey fü’l-mücâdil li’l-šu¹bi’l-kâ mil (Fas,
ts., kenarında Seyfü’s-sekt li’l-mu£teri²
lenâ fi’½-½a lâti fî ev ve li’l-vaštilebirlikte).

FıkıhveFıkıhUsulü. 1. Delîlü’r-rifâš 
£alâ Şem si’l-it tifâš (I-III,Fas1316,1321;
nşr.el-Büla‘meşîAhmedYeken,Muham-
mediye1982).İbnRüşd’ünBidâye tü’l-
müc te hid,Hatîbel-Osmânîes-Safedî’nin
Rah me tü’l-üm meveŞa‘rânî’ninel-Mî-
zâ nü’l-kübrâ’sındakaydedilen,fukaha-nınüzerindeittifakettiğimeseleleredairkendimanzumesininşerhidir.2. el-Ašdes 
£ale’l-En fes (Fas1320,kenarındaumumi
vehususilafızlaradairTenvîrü’s-sa£îd fi’l-
£âm ve’l-Åâ½adlımanzumesiylebunun
şerhiel-Müfîd £alâ Tenvîri’s-sa£îdilebir-
likte).İmâmü’l-Haremeynel-Cüveynî’ninfıkıhusulünedairel-Va rašåtadlıeserininazmaçevirdiği162beyitlikmanzume-sininşerhidir.3. Tibyânü’l-¼ašši’lle×î 
li’l-bâ¹ıli sa¼šun (Fas1321).Namazdasürekli aynı sûreyi okumanın,kelime-itevhidde“Muhammedünresûlullah”de-medensadece“lâilâheillallah”demenincâizolupolmadığınadairikisoruyaverilencevaptır.4. Müfîdü’s-sâmi£ ve’l-mü te-
kel lim fî a¼kâmi’t-te yem müm ve’l-mü-
te yem mim (Fas1321,kenarındaÂdâ-
bü’l-muÅâla¹ama£a’l-yetîm,el-¥ašîšafî
aÅbâri’l-Åıršailebirlikte). 5. el-Mürâfıš 
£ale’l-Mu vâ fıš (Fas1324;nşr.EbûUbey-
de Meşhûr b. Hasan Âlü Selmân, I-II,
Demmâm1425/2004;Kahire1430/2009;
nşr.MâülayneynMürebbiyeRabbih,Ra-
bat2005). Şâtıbî’ninel-Mu vâ fa šåt’ını

Ahyârb.ŞeyhMâmînâ,Te celliyâtü’l-fik-
ri’½-½ûfî ve’s-se lefî £in de’ş-şeyÅ Mâßi’l-
£ay neyn: Æırâße fî na¾mihî li’l-¥i ke-
mi’l-£A¹âßiy ye (Tanca2000), eş-ŞeyÅ 
Mâßü’l-£ay neyn: £Ulemâß ve ümerâß fî 
mü vâ ce he ti’l-is ti£mâri’l-Ûrûbî (I-II,Selâ
2005), £Ulûmü’l-Æurßâni’l-kerîm £in-
de’ş-ŞeyÅ Mâßi’l-£ay neyn (Beyrut2011), BûnânâVüldTâlibAhyâr,Tenvîrü’l-me-
le veyn fî târîÅi şey¼inâ Mâßi’l-£ayneyn 
(InstitutMauritaniendeRechercheScien-
tifique,nr.2076),HamdâtîŞebîhünâMâ-ülayneyn,eş-ŞeyÅ Mâßü’l-£ay neyn ve ci-
hâ dü hü’l-£ilmî ve’l-va¹anî (Rabat1995), MuhammedÂkıbb.Mâyâbâel-Cekenî,
Mec ma£u’l-ba¼reyn fî kerâmâtî’ş-ŞeyÅ 
Mâßi’l-£ay neynadlıeserlerikalemeal-mış,WinifredMarieJohnson,Shaykh 
Maß Al-£Ay nayn of the Wes tern Saha-
ra: Bi og raphy of a War ri or-sa intismiy-lebirdoktoratezihazırlamıştır(Howard
University,1988).

Eserleri.Mâülayneynçoksayıdaesertelifetmiştir.OğluMâülayneynMürebbiyeRabbihÆur re tü’l-£ay neyn’de133, to ru nu Mâülayneynb.AtîkSi¼rü’l-beyân’da153 eserinadınıverirkendiğerbazıaraştırma-cılarmanzume,ezkâr,icâzetvefetvala-rınıayrıbirertelifkabulederekbusayıyı
300400’ekadarulaştırmıştır(Martin,s.
145;Muhammedez-Zarîf,el-¥ayâtü’l-ede-
biy ye,s.66). Tasavvuf. 1. Fâtišu’r-ratš 
£alâ Râtiši’l-fetš (Fas1309).Tevekkül,istikamet,güzelahlâk,gerçektasavvufgibikonularıişlediğikendimanzumesi-ninşerhidir.2. el-Kibrîtü’l-a¼mer (Fas
1309,Münîlü’l-meßâribli’l-beşer£alâna¾-
mi’l-Kibrîti’l-a¼meradlışerhiylebirlikte). Sûfîlerinmânevîyolculuklarıvebazımü-şahedeleriyleilgilidir.3. Müfîdü’r-râvî 
£alâ En nî mu Åâ vî (Fas1310,kenarında
el-Müdâvîli’l-mu£teri²li-laf¾atiennîmu-
Åâ vîilebirlikte;nşr.Muhammedez-Zarîf,
Rabat1999).Müellifintarikatlararasındabirliğinveortakbirvirdingerekliliğinisa-vunduğuİn nî mu Åâ vî li-cemî£i’¹-¹uruš adlı kendi manzumesinin şerhidir. 4. 
Na¾mü’l-¥i kem (Fas1310).İbnAtâullahel-İskenderî’yeaiteserinnazmaçevrilmişşeklidir.5. Na£tü’l-bidâyât ve tav ½î fü’n-
nihâyât (Fas1312;Kahire1347;nşr.Halîl
el-Mansûr,Beyrut1418/1998;nşr.Abdül-
celîlAbdüsselâm,Beyrut2007).Tasavvufâdâbınadairdir.6. Müb½ırü’l-mü te şev-
vif  £alâ Mün te Åa bi’t-ta½av vuf (I-II,Fas
1313-1314;I-II,nşr.Muhammedez-Zarîf–
MuhammedAynâk,Rabat2010).Müellifinbazıtasavvufterimlerini,tasavvufunöne-mini,âdâbını,halvemakamlarını,tecelli-yatgibikonularıelealdığıMün te Åa bi’t-

riesasalmaklabirliktezikirhalkalarındadiğertarikatlarınevrâdınadayervermiş,müridlerinidiledikleritarikatınâyinveev-râdınıseçmedeserbestbırakmıştır.Böl-geniniçindebulunduğusosyalvesiyasalşartlarınetkiliolduğubuyaklaşımıdoğ-rultusundaBatısömürgeciliğikarşısındaİslâmbirliğifikriniveOsmanlıDevleti’yledayanışmasiyasetinisavunmuş,Osmanlı-lar’ınüstünlüklerinidilegetirmiştir(a.g.e., 
s.43-44).BirtaraftanSahrâbölgesiinsanlarınındinîvemânevîanlayışveyaşayışlarınauy-gundüşenhavâss-ıesmâ,harflerinvedu-alarınsırları,vefkgibikonularailgiduya-rakçeşitlieserlerkalemealanMâülayneyndiğertaraftanŞâtıbî’ninel-Muvâfašåt’ıüzerineyaptığıçalışmalarla,dahasonra-larıAllâlel-FâsîveMuhammedTâhirİbnÂşûrtarafındantemsiledilecekmakåsı-dü’ş-şerîakonusundakiyeniyaklaşımvearaştırmalarınMağrib’dekiöncülerindenbiriolmuştur(Gåzî,s.49-50).Eş‘arîitikadesaslarınaveMâlikîfıkhınabağlıkalmak-labirliktebölgehalkınınözelşartlarınacevapvermekiçinmezhebingelenekselhükümlerindenfarklıbazı ictihadlardabulunmuştur (Muhammedez-Zarîf,el-
¥ayâtü’l-ede biy ye, s. 164-175). Onunbaşlatıpkendisindensonraoğulları,ta-lebe,halifevemüntesiplerinindevamet-tirdiğifaaliyetlersayesindeAyniyyeZâvi-yesiXIX-XX.yüzyıllardaFasveMoritanyaçevresindedinî,kültürel,sosyalvesiyasalbakımdanenetkinzâviyelerinbaşındayeralmıştır.MâülayneynhakkındaoğluMuhammedTakıyyullâl,Mü×ek ki ra tü’l-mevârid bi-
sîre ti Mâßi’l-£ay neyn ×i’l-fevâßid (Fas
1316),diğeroğluMâülayneynMürebbi-yeRabbih,eş-ŞeyÅ Mâßü’l-£ay neyn ve 
ma£re ke tü’d-DâÅile (Rabat1999), Æur re-
tü’l-£ay neyn fî kerâmâti’ş-ŞeyÅ Mâßi’l-
£ay neyn, torunuMâülayneyn b. Atîk,
Si¼ rü’l-beyân fî şemâßili’l-ŞeyÅ Mâßi’l-
£ay ney ne’l-¼isân,diğerbirtorunuTâlib

Muhammed Mustafa Mâülayneyn’in Semâre’deki zâviyesi
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A¼medSekîrec,Ra bat 1433/2012, s. 49-50, 
159, 170; G.-M.Désiré-Vuillemin,“Che ikh Ma El 

Aïnin et le Ma roc, ou l’échec d’un mo der ne al mo

ra vi de”,Revued’histoiredescolonies,XLV/158, 
Pa ris 1958, s. 29-52; GlenW.McLaughlin,“Ma’al

Ay nayn (1830-1910)”, Ency clo pe dia of Af ri can 
His tory (ed.K.Shillington), New York 2005, II, 
869-870; MuhammedKemâl,“Mâßül£ay neyn”, 
el-Mevsû£atü’l-£Arabiyye,Dı maşk 2007, VII, 
389-391.

ÿAhmetÖzel

– —MÂZENDERÂNÎ, Eşref

(bk. EŞREF-i MÂZENDERÂNÎ).˜ ™

– —MEÂL

( مآل )
Türkçe’de

Kur’ançevirileriiçinkullanýlan
birterim.˜ ™

Sözlükte “dönmek, ıslahetmek”vb.anlamlara gelen evl kökünden mimlimasdarolanmeâl,“ulaşılanhedef,gaye”mânasındamasdar-isimolarakdakulla-nılır(Mešåyîsü’l-lu³a,I,158-162;Lisânü’l-
£Arab, “evl”md.).Aynıköktente’vîltefsir,fıkıh,kelâmgibiilimleredairkaynaklar-da“naslardakibirlafzataşıdığımuhte-melmânalardanbiriniyüklemek,kapa-lılığıgidermek”anlamındasıkçageçer
(bk. TE’VİL).ErkendevirlerdenitibarenKur’ân-ı Kerîm’in çeşitli diller yanındaTürkçe’yedeçevirileriyapılmaklabirliktebunlarameâldenilmesiTürkçe’yeözgüyenibirdurumdur.KelimesondönemOs-manlıTürkçesi’nde“mânavemefhum”karşılığındakullanılmış,bununlabirsö-zünlafzanveyaharfiyendeğilmânavemefhumitibariylebaşkabirdileakta-rılmasıkastedilmiştir.Bunagöremeâlkelimesisözünaktarımkeyfiyetiniifadeedenörfîbiranlamkazanmış,dahasonra“Kur’an’ınharfiyendeğilmânavemef-humbakımındantercümesi”anlamındaterimleşmiştir.Türkçe’deKur’ançevirileriiçinmeâlke-limesininkullanılmayabaşlanmasıCum-huriyetdevrininilkyıllarınarastlar.Nisan-Eylül1924tarihleriarasındaSüleymanTevfîkel-Hüseynî,HüseyinKâzımKadriveAlbayCemilSaid’eaitüçayrıKur’ançevi-risiyayımlandı.II.Meşrutiyetdönemindehızkazananmilliyetçilik,Türkçülükgibicereyanlarınetkisiyleortayaçıkan“Türk-çeKur’an”meselesiyleilgilitartışmalarınCumhuriyetTürkiyesi’ndekiilkürünleriolanbuçeviriler,döneminDiyanetİşleriReisiRifatBörekçiileriyasetinmüşave-reheyetiâzasıAhmetHamdi(Akseki)gibi
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