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MEDENÎ, Ahmed Tevfîk

sıfatıylasonOsmanlıhalifesiAbdülmecidEfendi’yebirtelgrafgönderipdesteklerinibildirdi.Hilâfetinkaldırılmasındansonradamüslümanlarınproblemlerininçözümükonusundaonunlayazışmalaradevamet ti(AhmedTevfîkelMedenî,¥ayâtü kifâ¼, 
I,324328).AhmedTevfîkel-Medenî1924yılında
gün lük ezZüh regazetesindedışpolitikayazılarıyazmayabaşladı.Arkadaşlarıylabirliktekurduklarıel-Mecmau’l-ilmiyyü’t-TûnisîbünyesindeyeniTunusanayasası-nınhazırlıkçalışmalarınakatıldı.29Ka-sım1924’teTunus’unhaklarınısavunmaküzereParis’egidenheyettesekreterlikyaptı.Tunus’adönünceeviemniyetgüç-leritarafındanarandıysadaherhangibirsuçunsurunarastlanmadı.BirmüddetsonraHaldûniyyeCemiyetimüdürüMu-hammedTâhirİbnÂşûr,kendisinidavetederekgeçicibirsüreiçinsiyasetibırakıpKahire’yeveyaDımaşk’agitmesini,oradayetişipüniversiteöğreniminitamamla-dıktansonraTunus’adönmesiniistedi.AhmedTevfîkhertürlüengellemeyerağ-menmücadeledenvazgeçmeyeceğinibe-lirttiveteklifikabuletmedi.Tunus’takisiyasîfaaliyetlerisömürgeyönetimitarafındanengellenenAhmedTevfîk5Haziran1925’teanavatanıCe-zayir’esürgünedildi.ÖnceKosantîne’ye,ardındanbaşşehirCezayir’egitti.CezayirbelediyesiAhmedTevfîk’invatanınadön-mesidolayısıylabirtörendüzenledi.Ceza-yirhükümetitarafındankendisineresmî
elMü beş şirgazetesiyazarlığıteklifedil-diysedekabuletmedi.ÂlimveıslahatçıŞeyhAbdülhamîdİbnBâdîs’inçıkardığı
eşŞi hâbdergisindeiçvedışpolitikaylailgiliyazılaryazdı.1926’daTunussömür-geyönetimitarafındansiyasetleuğraş-mamasışartıylaülkesinedönmesineizinverildi,ancakkendisibunureddetti.Tu-nus’takiarkadaşlarıylahaberleşmeyisür-dürdü.13Aralık1926’daizinalarakhastaannebabasınıziyaretiçinTunus’agitti.Cezayir’edöndüktensonraikiyılticaret-lemeşgulolduysadabaşarılıolamayıncabundanvazgeçti.ArdındanNâdî’t-terakkîcemiyetinikurduveburadaCezayir’inkur-tuluşuiçinyapılanfaaliyetlerinyanındakonferanslar verdi. Cezayir temsilcilerbirliği,İslâmîyardımcemiyetigibicemi-yetlerinkurulması,KuzeyAfrikaöğrencikongresinintoplanması,Filistinmücade-lesinindesteklenmesivehıristiyanmis-yonerlikfaaliyetlerininönünegeçilmesiTerakkîCemiyeti’ninbaşlıcafaaliyetleriarasındaydı.

başladı.1915’teFransızsömürgeyöne-timinekarşıdirenişfaaliyetlerinekatıldı.Tüccarkılığındabazışehirlereseyahat-leryaparakdavasınıanlatmayaçalıştı.Bufaaliyetleridolayısıylatutuklandı.ÜçyılsonraserbestbırakılıncaZeytûneMedre-sesi’nedöndü(1918). 1920’denitibaren
e½Øavâb, elVezîrveelMüşîrgazete-lerinde“Mansûr”takmaadıylasömürgeyönetimialeyhindeyazılaryazdı.Tunusbağımsızlıkhareketininönemliisimlerin-denAbdülazîzb.İbrâhimes-Seâlibî’ninsömürgeyönetiminieleştirenla Tunisie 

martyr e (Paris1920;dahasonraHammâdî
esSâhilîtarafındanTûnis eş-şehîdeadıyla
Arapça’yaçevrilmiştir[Beyrut1984])adlıeserindenbazıkısımlarıArapça’yaçevirip
elMüşîrgazetesindeyayımladı.Buyayı-nıngenişhalkkitleleriüzerindebüyüketkiuyandırmasıüzerinegazetekapatıldı.Mayıs1920’de,ŞeyhAbdülazîzes-Seâ-libîilebirlikteel-Hizbü’l-hüred-düstûrîet-Tûnisî’ninkurucularıarasındayeraldıveçeşitligörevlerüstlendi.HareketinyayınorganıolanelFecrdergisindeyazılaryaz-dıveyöneticilikyaptı.1921’denitibarencemiyetadınaülkeyidolaşmayabaşladı;yazılarınınyanısıraşehirlerdeveköylerdeyaptığıkonuşmalarlagenişhalkkitlelerinietkiledi.BusıralardaLahor’dayayımla-nan,İslâmbirliğiniveOsmanlıhilâfetinisavunanelMan½ûradlıhaftalıkgaze-teninteklifinikabulederekyineMansûradıylayazılarkalemealdı.FilistinveSuri-ye’ninhaklarınısavunanEmîrŞekîbArs-lanvearkadaşlarınadestekverdi.EmîrŞekîbArslan’lauzunyazışmalaryaptı.20 Aralık1923’teyürürlüğegirenvatandaş-lıkkanununakarşıçıktı.MuhammedAliel-HammâmîliderliğindekiTunusişçiha-reketinidestekledi.İslâmdünyasınınsi-yasalveekonomikaçıdangüçlüolmasıvemüslümanlarınbirliğiiçinOsmanlıhilâfe-tinisavundu.Lecnetü’l-hilâfe’ninbaşkanı

DinIshåq,Ibn‘Arab¢andtheSeljukCourt”, The 

Sel juks of Ana to lia, Co urt and So ci ety in the 
Me di eval Midd le East (ed.A.C.S.Peacock–Sara
NurYıldız), Lon donNew York 2013, s. 173206; Fr.Taeschner, “İslâmOrtaçağındaFutuvva(Fü
tüvvetTeşkilâtı)” (trc.FikretIşıltan), İFM, XV/14 

(195354), s. 1314, 18, 25; MehmetAliHacıgök-men, “TürkiyeSelçuklularıŞehzadeveSultan
larMuallimiMecdüddinİshak”, TTK Bel le ten, 
LXXVI/276 (2012), s. 421432; EkremDemirli, 
“SadreddinKonevî”, DİA, XXXV, 420421.

ÿMehmetAliHacıgökmen

– —MEDENÎ, Ahmed Tevfîk
( أحمد توفيق المدني )

Ahmed Tevfîk b. Muhammed
b. Ahmed b. Muhammed

el-Medenî et-Tûnisî el-Cezâirî

(1899-1983)

TunusveCezayir
baðýmsýzlýkhareketinin

önemliisimlerinden,
ilim,edebiyatvesiyasetadamý.

˜ ™

26 Cemâziyelâhir 1317’de (1 Kasım
1899)başşehirTunus’tadoğdu.Ailesi,
1871yılındaCezayir’deFransızsömürgeyönetiminekarşıbaşlayanayaklanmayakatılmışveardındanTunus’agöçetmekzorundakalmıştır.BabasıCezayireşrafın-danMuhammedb.Ahmed,annesiÂişebintÖmerb.MustafaPoyrazet-Türkî’dir.Medenînisbesi,Medine’dedoğduğuiçinbunisbeileanılanbüyükdedesindengel-mektedir.İlkdinîbilgileriailesiiçindealdık-tansonraküttâbagittivehıfzınıtamam-ladı.1909’dael-Medresetü’l-Kur’âniyye’yekaydoldu.BuradaMuhammedSaferveSeyyidŞâzelîel-Mevrâlî’dendersaldı.Busüreçtedinî,siyasîvemillîkonularailgiduymayabaşladı.Yazıvehitabetkabili-yetiyledikkatçekti.1911yılındaİtalya’nınLibya’yıişgaliüzerinearkadaşlarıilebirlik-tehalkıcihadadavetettiveHilâl-iAhmerCemiyetiiçinyardımtopladı.

1913’teel-Medresetü’l-Kur’âniyye’yita-mamlayıncaZeytûneMedresesi’negirdi.BuradaMuhammeden-Nahlî’dentefsir,Muhammedb.Yûsuf’tanbelâgat,Mu-hammedSâdıken-Neyfer’denfıkıh,Mu-hammedb.Kådî’dansarfvenahiv,Mu-hammedb.Şa‘bân’danmantıkvefelsefe,Muâviyeet-Temîmî’denArapdiliderslerialdı.el-Medresetü’l-Haldûniyye’deHasanHüsnîAbdülvehhâb’dantarihokuduveonungözdetalebeleriarasınagirdi.BusıradatanıştığıHüseyinel-CezîrîveSâdıker-Rızk¢’dançoketkilendi.1914yılındanitibarenHüseyinel-Cezîrî’ninaracılığıyla
elFârûšgazetesindeyazılaryazmaya

Ahmed

Tevfîk

el-Medenî
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a£lâmi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer ve’l-Åâmis £aşer el-
hicrî fi’l-£âle mi’l-£Arabî ve’l-İslâmî, Ri yad 1419, 

s. 282284; HilâlNâcî, “A¼medTevfîkelMe
denî (18991983)”, Mevsû£atü Bey ti’l-¼ik me 
li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-
£işrîn, Bağdad1420/2000,I,3537;AliMerrâd, 
el-¥are ke tü’l-ı½lâ¼ıy ye tü’l-İslâmiy ye fi’l-Cezâßir 
(trc.MuhammedYahyâten), Ce za yir 2007, s. 137

139; J.McDougall, His tory and Cul tu re of Na-
tiona lism in Al ge ria, Cam brid ge 2007, s. 2227, 

36,47,49,57,67,73,209,226,228233,ayrıca
bk.İndeks;AhmedÎsâvî, A£lâmü’l-ı½lâ¼i’l-İslâmî 
fi’l-Cezâßir, Ka hi re 1433/2012, s. 603604.

ÿCasimAvcı

– —MEDÝNE VESÝKASI

Medine’dekifarklýdinî,
siyasîveetnikgruplarýn
katýlýmýylahazýrlanan,

Hz.Peygamber’in
devletbaþkanlýðýnda

birlikteyaþamayýöngören
siyasî-hukukîbelge.

˜ ™

Medine’deyaşayanmüslümanlar,ya-hudilervemüşrikAraplararasındahicret-tenkısabirsüresonraHz.Peygamber’inönderliğindehazırlananMedînevesîkası orijinalmetnindeki tabvesahîfeadlarıy-la,kaynaklardaisemuvâdaa ( موادعة )ve
muâhe degibiisimlerleanılır.Türkçelite-ratürde“Medinevesikası,Medinesözleş-mesi,Medineanayasası”şeklindeadlan-dırılmaktadır.VesikaklasikkaynaklardanİbnHişâm’ınesSî re’si(II,501504),EbûUbeydKåsımb.Sellâm’ınKi tâ bü’lEm

vâl’i (s. 193196), İbn Seyyidünnâs’ın
£Uyû nü’le¦er’i(I,197198)veİbnKe-sîr’inelBi dâ ye ve’nni hâ ye’sinde(III, 
224226)tammetinhalindegünümüzeulaşmıştır.Ayrıcabirçokkaynaktabelgeyeatıftabulunulmaktadır(meselâbk.İbn
İshak,s.295;Vâkıdî,I,176;İbnSa‘d,II,
29;Taberî,II,479;ayrıcabk.Muhammed
Hamîdullah,el-Ve ¦âßi šu’s-si yâ siy ye,s.57
58).Busebeplevesikanınsıhhatikonu-sundaşüpheyoktur.MetnintenkitlineşriMuhammedHamîdullah(el-Ve ¦âßi šu’s-si-

yâ siy ye,s.5764)veMichaelLecker(The 

“Cons ti tu ti on of Me di na” Mu ham mad’s 
First Le gal Docu ment,s.531)tarafındangerçekleştirilmiş,Türkçe’ye,Urduca’yaveçeşitliBatıdillerineçevrilmiştir(Mu
hammedHamîdullah,el-Ve ¦âßi šu’s-si yâ-

siy ye,s.57).Klasikkaynaklardayeralanrivayetler-denvesikanınHz.Peygamber’inMedine’yehicretindensonraveBedirGazvesi’ndenöncedüzenlendiğianlaşılmaktadır(Vâkı
dî,I,176;İbnSa‘d,II,29;Taberî,II,479). Bazıaraştırmacılarisemetninmüslüman-

Dâyi’lCezâßir 17661791 (Cezayir1938). OsmanlıdönemiCezayirtarihiiçinönemlibireserdir.6. elMüs limûn fî Cezîre ti 
Øıšıl liy ye ve Cenûbi Îtâliyâ (Cezayir
1945,1951,1968).Sicilya’nıncoğrafyasıveİslâmöncesitarihi,önemliyerleşimbirim-leri,Sicilya’daİslâmhâkimiyeti,Ağlebîler,Fâtımîler veKelbîlerdönemi,Normanhâkimiyeti,sosyokültürelveekonomikha-yateserintemelkonularınıoluşturur.7. 

Han ni ba£l (Cezayir1950).Adınımilâttanönce247-183yıllarıarasındayaşayanveRomalılar’akarşıbüyükzaferlerkazananKartacalıgeneralHannibal’danalanbirti-yatroeseridir.Birlikveberaberlikiçerisin-dehürriyetvevatanuğrunakahramancamücadeleruhununönemininvurgulandığıeserCezayir,TunusveLondraradyoların-dayayımlanmış,KuzeyAfrikaülkelerindebüyükyankıuyandırmış,sömürgeyöne-timlerinekarşıdirenişruhunucanlıtut-muştur.8. Hâ×ihî hi ye’lCezâßir (Kahire
1956).Eserde,CezayirtarihivecoğrafyasıhakkındaözetbilgilerdensonraCezayir’deFransızyönetiminekarşıverilenmücade-leleranlatılmaktadır.9. ¥ar bü’¦¦elâ¦i 

miße se ne bey ne’lCezâßir ve İsbânyâ 
14921792 (Cezayir1968,1976,2007).Ce-zayirileİspanyaarasındacereyanedensavaşlarıkonuedinmektedir.Bueserdede İspanya’nınCezayirsahilşehirleriniişgalikarşısındaOsmanlıDevleti’ninCe-zayir’idesteklemesi,BarbarosHayreddinPaşa,KılıçAliPaşagibidenizcilerinmü-cadelelerineticesindeİspanya’nınCezayirtopraklarındakiemellerininboşaçıkarıldı-ğıvurgulanmaktadır.10. ¥ayâtü Kifâ¼ 
(Mü×ek kirât) (Cezayir1973,1977,1982). DörtciltolaneserinI.cildimüellifinhaya-tınınTunus’tageçendöneminiiçermek-teveCezayir’esürgünedildiği1925yılınakadar gelmektedir. Cezayir dönemineayrılandiğerciltlerdenII.cilt1925-1954, III.ciltCezayirdevriminerastlayan1954-
1962yıllarına,IV.ciltise1962’densonrakiyıllaraaitolaylarıkapsamaktadır.AhmedTevfîkel-MedenîayrıcaNakîbüleşrafAh-medŞerîfez-Zehhâr’ınMü ×ek kirâtü’l
¥âc A¼ med eşŞerîf ezZeh hâradlıeserinideneşretmiştir(Cezayir1985).

BİBLİYOGRAFYA:AhmedTevfîkel-Medenî,¥ayâtü kifâ¼ (Mü-
×ek kirât), Ce za yir, ts. (eşŞirketü’lVataniyyeli’n
neşrve’ttevzî‘), III, tür.yer.; Mahfûz, Terâci mü’l-
müßel lifîn, s. 263290; M.MehdîAllâm, el-Mec-
ma£iyyûn fî Åamsîne £âmen, Ka hi re 1406/1986, 

s. 3637; M.Sâlihel-Câbirî, el-Ede bü’l-Cezâßirî 
fî Tûnis, Tu nus 1991, I, 22, 26, 28, 67, 102, 

127, 165; M.HayrRamazanYûsuf, Tek mi le tü 
Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, s. 32

33; İbrâhimb.Abdullahel-Hâzimî, Mevsû£atü 

Medenî,1956’daCezayirBağımsızlıkCephesi’nin temsilcisiolarakKahire’yegidinceyekadarburadakaldı.1931’deAbdülhamîd İbnBâdîsbaşkanlığındakiCezayirliMüslümanÂlimlerCemiyeti’ninkurulmasınaöncülükettiveCezayirşe-hirlerinidolaşıphalkınbilinçlenmesineyönelikçalışmalaryaptı.II.DünyaSava-şı’ndaFransaordusundasavaşakatılma-yıreddedinceCezayirsömürgeyönetimitarafındankendisineçeşitlimüeyyideleruygulandı.BirtaraftanTunus’takiel-Hiz-bü’l-hüred-düstûrîileirtibatınısürdürdü,Cezayirsiyasîhareketlerindeaktifroloy-nadı.Fransızyönetiminekarşımücadeleettivebuyüzdençeşitlitarihlerdekısasü-relihapiscezalarınaçarptırıldı.1953yılın-daCem‘iyyetü’l-ulemâ’nınidarîüyeliğineseçildivekurumungenelsekreterliğinegetirildi.Çeşitlimedrese,camivedernek-lerinkurulmasındaaktifroloynadı.GüçlükalemivehitabetiyleCezayirhalkınınuya-nışınavesileoldu.GazetecilikfaaliyetlerinedevamedenMedenî,elBe½âßir’dehafta-lıkyazılaryazdı.Nisan1947’deel-Câmi-atü’l-Arabiyye’ninkuruluşununikinciyılımünasebetiyledüzenlenentörendeçoketkileyicibirkonuşmayaptı.Cezayirdevri-mininardındanMedenîbirsüreKahire’degörevlendirildi.1958’dekurulanilkgeçi-cihükümetteKültürbakanı,bağımsızlıksonrasıMısırbüyükelçisi,ardındanikidö-nemEvkafbakanıolarakçalıştı.1966’dansonraIrak,Türkiyeveİran’dabüyükelçilikyaptı.1968’deMısır’daMecmau’l-lugati’l-Arabiyye’yeüyeseçildi.18Ekim1983tari-hindebaşşehirCezayir’devefatetti.
Eserleri.1. Tašvîmü’lMan½ûr.Ah-med Tevfîk’in ilim, edebiyat, siyaset,tarihvecoğrafyayadairyazılarınıihtivaetmektedir(IIII,Tunus19221925; IV

V, Cezayir 19261930). Eserin dağıtımvesatışıFransızsömürgeyönetiminceyasaklanmışsadapostayoluylaokuyu-cularaulaştırılmış,buaradaMağrib’deyayımlananeniyiArapçakitapödülünelâyıkgörülmüştür.2. Tûnis ve Cem£iy
ye tü’lümem (Tunus1924).Fransızyöne-timininTunus’tançekilmesiveTunus’unbağımsızbirdevletolarakMilletlerCemi-yetiüyeliğinekabuledilmesigerektiğinisavunanbirrisâleolupyayımlandığındabüyükyankıuyandırmıştır.3. Kar tâ cen

ne fî er ba£ati £u½ûr min £a½ri’l¼i câ re 

ile’lfet¼i’lİslâmî (Tunus1927;Cezayir
1986). 4. Kitâbü’lCezâßir (Cezayir1931,
1984). Eskiçağ’lardan1930yılınakadarCezayir’insiyasalvesosyokültüreltarihi-nedairdir.5. Mu¼am med £O¦mân Bâ şâ 


