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mında bulunduklarını ve sıddlkların hal
lerine sahip olduklarını belirttikten sonra 
fıkıh alimlerinin onların vellliğini kabul et
mediğini, ancak bunun yanlış bir hüküm 
olduğunu, zira ibadetin veliliğin mutlak 
şartı olmadığını, Allah 'ın vellliği dilediğine 

lutfettiğini söyler. Ona göre meczuplar 
şer! hükümlere tam anlamıyla uygun ol
masa da ibadet ederler. Doğuştan saftır
lar, kendilerine göre iyi işlerin yapılması
nı teşvik eder, kötü işleri engeller, hiçbir 
kayıt altında bulunmadıklarından bazan 
gaybdan haber verirler (Mu~addime, s. 
ı 53; Şifa'ü 's-sa'il, s. ı07) . HücvlrT, mec
zupların kulluk görevlerini yerine getir
mekten azat edildiklerini ileri sürer (Keş
fü'l-mal;cüb, s. 33 ı ) Takıyyüddin İbn Tey
miyye de güçlü bir sevgi ve zikir sebebiyle 
içine aşk ateşi düştüğü için aklı başından 
giden kişinin söz ve hallerinde mazur ol
duğunu, bu durumda iken söylediği sözler 
ve davranışları sebebiyle kınanamayaca
ğını . Allah'ın meczuplara akıl ve hal verdi
ğini , sonra akıllarını başlarından alıp on
ları cezbe halinde bıraktığım, dinin emir 
ve yasaklarına uymaktan da muaf tuttu
ğunu söyler (Mecmü'u fetava, X, 43 ı) . 

Mutasawıfların büyük bir kısmı salikin 
tasawuf yolunda ancak cezbe ile ilerle- · 
yebileceği görüşündedir. Tasawufta bir 
tarikata intisap ederek sülükünü tamam
lamamış ve cezbe halini yaşamamış sa
liklere "mücerred salik" (salik-i gayr-i mec
zGb), tasawuf yoluna girmeden ve yolun 
gereklerini yerine getirmeden ani bir cez
beye mazhar olan salikiere "mutlak mec
zup" (meczGb-ı gayr-i salik) . tasawuf yolu
na girip bu yolun çilesini çektikten sonra 
cezbe halini yaşamış olanlara "salik mec
zup" (salik-i meczGb). yaşadıkları bir cezbe 
halinin ardından tasavvuf yoluna girip ka
rarlı bir şekilde bu yolun gereklerini yeri
ne getirenlere "meczup salik" (meczGb-ı 

sa lik) denir. Gerçek meczup bunların ikin
cisidir. ancak mürşide ulaşmadığından 
kendisi ermiş olmakla birlikte irşad yet
kisi yoktur. 

Meczupları hakiki meczuplar, bunlara 
benzerneye çalışanlar ve meczupluk tas
layanlar diye üçe ayıran Abdurrahman-ı 
Cami. hakiki meczupların Hakk'a erdik
ten sonra bir daha geriye dönüp insanla
ra rehberlik yapamadıklarını , kendilerin
den geçmiş ve fani olmuş bir şekilde ya
şadıklarını; meczup olmayan. fakat sami
mi olarak meczuplara benzerneye çaba
layanların bazan Hak'tan gelen ışıklar ve 
raihalar sebebiyle kendinden geçip mec
zuplar gibi hareket ettiklerini. ancak ba
zan ışık ve koku kesildiğinden karanlıkta 
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nefisleriyle baş başa kaldıklarını ; meczup
luk taslayanların ise dinin emir ve yasak
larına uymamak için cezbe halinde görün
düklerini, Hakk'ın iradesiyle hareket et
tikleri için sorumlu olmadıklarını ileri sür
düklerini ve bunların ibahl zındık olduğu
nu söyler (Lamii, s. ı 5, ı 9-20). Bunlarla 
meczup arasındaki fark tabii şekilde tit
reyen elle bilinçli olarak titretilen ele ben
zetilmiştir. Serrac bu tür meczupluğu bir 
sapkınlık olarak görür (el-Lüma' , s. 525). 

Gelecekle ilgili olarak verdikleri haber
lerin bazan doğru çıkması. bazan da hik
metli sözler söylemeleri meczupların hal
kın gözündeki itibarını arttırmış. bu da 
dini hükümlere ve ahlak kurallarına uy
mayan söz ve davranışlarının mazur gö
rülmesine sebep olmuştur. Şa'ranl. bü
yük veiTier olarak tanıttığı meczupların 
bu tür söz ve davranışları hakkında bilgi 
verir (Taba~at, Il, ı 41-143, ı 73, ı 84- ı 87) . 
Ünlü meczup Ma'şük-ı Tüsl'nin içki içtiği. 
şair Senal'yi de içki içen bir meczubun 
irşad ettiği nakledilir(bk. Lamii, s. 349, 
666). 

Bütün İslam aleminde rastlanan mec
zuplar bulundukları çevrelerde büyük 
saygı görmüş. meczup sıfatı birçok süti
nin unvanı olarak kullanılmış. ölen mec
zuplara türbeler yapılarak kabirieri ziya
retgah haline getirilmiş. adiarına m escid
ler ve camiler yapılmıştır. Bazı meczup
ların diğerlerinden daha üstün olduğunu 
belirtmek için onlara "kutbü'l-meczübln" 
denilerek ruhaniyetlerinden feyiz alınma
sı gerektiğine ve keramet sahibi oldukla
rına inanılınıştır (bk. BEHLÜL) . Ayaşlı Şa
kir Efendi ve Neyzen Tevfik son devrin ta
nınmış meczupları arasında zikredilebilir. 
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MEÇHUL 
(J~f) 

Kimliği veya kişiliği bilinmeyen 
ravi hakkında kullanılan 

hadis terimi. 
_j 

Sözlükte "bilmemek, tanımamak" an
lamındaki cehl (cehalet) kökünden türe
yen bir isim dir. Teri m olarak hiç bilinme
yen veya yeterince tanınmayan raviyi ifa
de eden bir kavram olup ma'rufun karşı
tıdır. Bir ravi ismi, künyesi, lakabı, sanatı, 
sıfatı ve nisbesi gibi özelliklerinden biri 
veya birkaçı ile meşhur olmasına rağmen 
herhangi bir amaçla onun tanınmadığı 
bir özelliğiyle adlandırılıp farklı bir şahıs 
izlenimi verilmeye çalışılması veya kısalt
ma için adının hiç belirtilmemesi (ibham) 
ya da bir tek ravisinin bulunması halinde 
meçhul olur. Mesela Muhammed b. Saib 
b. Bişr ei-Kelbl bazan dedesine nisbetle 
Muhammed b. Bişr. bazan Hammad b. 
Saib. bazan da Ebü'n-Nadr, Ebu Said. Ebü 
Hişam gibi farklı isim ve künyelerle adlan
dırılarak kimliği ve kişiliği belirsiz hale ge
tirilmiştir. Bir haber nakledilirken. "Bana 
adamın biri. bir şeyh ... haber verdi" gibi 
bir ifade kullanılarak hocanın adının giz
lenmesi veya Amr Zümür. Sem'an b. Meş
nec ei-Hezhaz. Bekir b. Karvaş. Yezld b. 
Süheym, Cürey b. Küleyb ve Umeyr b. İs
hak gibi kimselerin tek ravilerinin bulun
ması rivayeti meçhul durumuna getirir 
(ayrıca bk. CEHALET). 

Hadis ilminde meçhul raviler iki kısma 
ayrılır. 1. Mechülü'l-ayn (cehaletü'l-ayn) . Bu 
ifade ilk bakışta kimliği belirsiz kişi diye 
aniaşılsa da terim olarak "adı belli oldu
ğu halde hadis öğrenimi ve öğretimi bilin
meyen", kısaca "tek ravisi olan kimse" 
manasma gelir (Hatlb e l -Bağdadl, s. 88) . 
Böyle bir raviye "mechOlü'z-zat" da deni
lir. Hadisçiler. meçhul terimini genelde 
mechülü'l-ayn anlamında kullanmakla 
beraber Ebu Hatim er-Razi bununla ceha
letü'l-vasfı (cehaletü'l-hal) kasteder ( Şern
seddin es-Sehavl.l . 320; Leknevl, s. 229-
230). MechOlü'l-ayn olan bir ravi. tanınan 
iki alimin kendisinden hadis rivayet etme-



si halinde bu durumdan kurtulmakla be
raber adaleti sabit olmaz (Hat\'b e l - Bağ

dad\', s. 88) ibnü'l-Medlnl. Zühll, Bezzar, 
Darekutnl. İbn Abdülber en-Nemer'i. Ze
hebl ve İbn Hacer el-Askalanl gibi hadis 
ve usul alimlerinin büyük çoğunluğu bu 
görüştedir. Buna karşılık İbn Huzeyme 
ve İbn Hibban. cehaletü'l-ayn durumunun 
ortadan kalkması için meşhur bir ravinin 
rivayetini yeterli görmüşlerdir. Diğer ta
raftan cehaletü'l-ayn halinin ortadan kalk
masında sayı şartını dikkate almayanlar 
da vardır. İbnü's-Salah , Buhar! ve Müs
lim 'in el-Cami'u 'ş-şa]J.flJ 'lerinde bu yön
deki bazı uygulamalarına dayanarak on
ların bu görüşte olduğunu belirtir. kendi
sinin de bu görüşü benimsediği izlenimini 
verir: aslında bu konudaki ihtilafın ta'dll 
için bir kişinin tezkiyesinin yeterli olup 
olmadığı meselesine dayandığını söyler 
('Uiümü'l-/:ıadiş, s. 54) . Nevevi ve Tibl'nin 
de benimsediği bu görüş . bir haberin ve
ya bir tenkit hükmünün kabulü için sayı 
şartı aranmadığı gibi cehaletin kalkma
sında da aranmaması gerektiği düşün

cesine dayanır (Tib\', s. 91 ). İbn Receb ise 
sadece sayıya bakilmayıp aynı zamanda 
ravinin hadisçiliği, muhaddisler arasında
ki şöhreti ve rivayetlerinin azlığı çokluğu 
gibi hususlara da dikkat edilmesini ister 
(Şerf:ıu 'ileli't-Tirmi?i, s. 80) . Mechülü'l
ayn olan ravinin rivayetinin kabul edilip 
edilmeyeceği konusunda farklı görüşler 
vardır. Cumhura göre mechülü'l-ayn olan 
ravi adı sanı belli olmayan ravi hükmünde 
olup rivayeti kabul edilmez. Ravide Müs
lümanlık'tan başka bir şart aramayanla
ra göre ise kesin olarak kabul edilir. Hane
filer'e nisbet edilen bu görüşü İbn H uzey
me ve İbn Hibban da benimsemiştir. 
Mechülü'l-ayn olan ravinin rivayetini bazı 
şartlar dahilinde kabul eden alimlerden 
biri olan Ahmed b. Hanbel'e göre Malik 
b. Enes, Yahya b. Said el-Kattan ve Ab
durrahman b.· Mehdi gibi yalnızca adil 
kimselerden rivayet etme kararlılığı gös
teren güvenilir şahısların meçhul kimse
lerden rivayet ettikleri hadisler makbul
dür. İbn Abdülber en-Nemerl. bu kapsa
mı daha da genişleterek meçhul sayılan 
ravinin kahraman lık, zühd, edebiyat veya 
sanat gibi bir yönüyle meşhur olması du
rumunda rivayetini geçerli sayar(İbnü's
Salah, S. 160-161 ). Bazı alimler ise tek ra
visi olan meçhul şahsın ayrıca bir cerh ve 
ta'dll uzmanı tarafından tezkiye edilmesi 
(İbn Hacer, Nüzhetü 'n-na?ar. s. 46) veya 
tek kalan ravinin aynı zamanda cerh ve 
ta'dll uzmanı olması halinde rivayetinin 
geçerli olduğunu söylemişlerdir. İbnü ' l- · 

Kattan'ın tercih ettiği bu görüşü İbn Ha
cer de en doğru görüş olarak kabul et
miş , ayrıca Sehavl bunu benimsemiştir 
(Fetf:ıu'l-muglş, 1, 320). Meçhul ravinin sa
habi olması durumunda bütün sahabeyi 
adil kabul eden Ehl-i sünnet. Mu'tezile ve 
Zeydiyye'ye göre hepsinin rivayeti mak
buldür (Emlres-San'anl, ll, 186) . İbn Ha
cer güvenilirlik bakımından ravileri on iki 
mertebeye ayırmış ve mutlak meçhullaf
zıyla cerhedilenleri dokuzuncu sırada zik
retmiştir (Takribü't-Teh?ib, s. 14). 

z. Mechülü'l-hal. Kendisinden iki veya 
daha fazla güvenilir ravi rivayette bulun
duğu halde hadisçiler arasında tanınma
yan ve hakkında herhangi bir cerh-ta'dll 
hükmü olmadığından durumu bilinme
yen ravidir. Böyle bir raviye "mechülü'l
adale, mechülü'l-vasf, mechülü 's-sıfa , 

mestür" da denilmektedir. Bazı usulcüler 
hem dış hem de iç yönüyle adaleti bilin
meyenleri mechülü'J-hal, dış yönüyle adil 
fakat iç yönüyle adaleti bilinmeyenleri de 
mestür veya "mechülü'l-adale Mtınen" 
diye nitelendirmişlerdir. Ancak imamü'J
Haremeyn el-Cüveynl, Ferra el-Begavl. İb
nü's-Salah, İbn Dakikul'ld, Zehebl ve İbn 
Hacer ei-Askalanl gibi hadis ve usul alim
leri bu kavramlar arasında bir fark gör
memişlerdir. Cumhura göre adaleti bilin
meyen mechülü'l-hal ravinin rivayeti mak
bul değildir. Buna karşılık başta Hanefi
ler olmak üzere Süleym b. Eyyüb er-Razi 
gibi bazı Şafiiler ve İbn Hibban ile İbn Fü
rek gibi bir kısım hadisçi ve usulcüler 
mechülü'l-hal ravilerin rivayetlerini ge
çerli saymışlardır (Şemseddin es-Sehavl, 
ı. 322) . Bazıları Ebu Hanife'ye dayandırı
lan bu görüşü ravinin, insanların genelde 
adil kabul edildiği islam'ın ilkdöneminde 
yaşamış olması şartına bağlayarak Hz. 
Peygamber'in en hayırlı nesiller oldukları
na şahitlik ettiği ilk üç ravi tabakasını teş
kil eden sahabe, tabi'in ve tebeu't-tabiln 
ile sın ırlandı rm ış , daha sonraki raviler 
hakkında müteahhir Hanefi alimlerinin 
cumhurla aynı görüşte olduklarını söyle
mişlerdir (BahrülulGm el-Leknevl, ll, 181 
vd.). Meçhul raviyi "adaleti araştırınakla 
aniaşılamayan ve şahsı da bilinmeyen 
kimse" diye tanımlayan İmam Şafii, böyle 
bir ravinin rivayetiyle ihticac edilemeyece
ğini belirtmekle birlikte (Şemseddin es
Sehavl, ı . 325) başkasının iç yüzünün bilin
meyeceği, kişinin adil olup olmadığının 
zahirine bakılarak kabul edileceğini söy
lemekte (İI]tiltifü'l-f:ıadiş, s. 36) , böylece 
mestürun rivayetinin kabulüne onay ver
mektedir. İbnü's-Salah, meşhur hadis ki
taplarının çoğunda, vefatlarının üzerin-

MEÇHUL 

den uzun zaman geçmiş ve iç durumlarını 
araştırma imkanı kalmamış pek çok ravi 
hakkındaki uygulamanın bu doğrultuda 
olduğunu ve onların zahir halieriyle yeti
nildiğini belirterek bu görüşü destekle
mekte, Nevevi de tanınmış birçok alimin 
mestür ravilerin rivayetini kabul ettiğini 
ve en doğru görüşün de bu olduğunu söy
lemektedir (Şerf:ıu Müslim, ı . 140). Çünkü 
haberlerin kabulü haber verene duyulan 
hüsnüzanna dayanır ve hiç kimse ravinin 
iç yüzünü bilmekle mükellef değildir. Ze
hebl, Buhar! ve Müslim'in el-Cami'u'ş
şa]J.i]J.'Ierinde bu türden pek çok ravi bu
lunduğunu söylemekte. böylece zahire 
göre hüküm verme zorunluluğunun mes
tGr ravinin rivayetini kabul etmeyi gerek
tirdiği anlaşılmaktadır. imamü'l-Hare
meyn ei-Cüveynl ise bu konuda orta bir 
yol tutarak mechülü'l-hal olan ravinin r i
vayetinin mutlak anlamda red veya kabul 
edilemeyeceğini, durumu açıklığa kavu
şuncaya kadar beklemek gerektiğini be
lirtmiş (el-Burhan, 1, 615-616). İbn Hacer 
de bu görüşü benimsemiştir (Nüzhetü'n

na?ar; S. 46) . Mechülü'l-hal ravinin hük
mü konusundaki bu ihtilaf, aslında riva
yetlerin kabulü için ravinin adil olduğu
nun bilinmesi mi yoksa fasık olduğunun 
bilinmemesi mi gerektiği sorusunun ce
vabıyla ilgilidir. Ravinin adil olduğunun bi
linmesi esas alındığı takdirde mestürun 
rivayeti benimsenmekte, ikincisi esas alın
dığında ise reddedilmektedir. İbn Hacer 
ei-Askalanl. mestür veya mechülü'l-hal 
diye cerhedilen ravileri güvenilirlik sırala
masında yedinci sırada zikretmiştir (Tak
ribü't-Teh?ib, s. 14). Şahsı tanındığı ve adil 
olduğu bilindiği halde adı ve nisbesi bilin
meyen ravinin rivayetinin makbul oldu
ğunda görüş birliği vardır (SüyGtl, 1, 321 ). 

Konuyla ilgili bir başka kavram da "ce
haletü't-ta'yln" olup bir ravinin, adını be
lirterek, "Bana falan veya filan haber ver
di" gibi şüpheli bir ifade kullandığı, fakat 
rivayetin bunlardan hangisine ait olduğu

nu tam kestiremediği rivayet türüdür. Bu 
durumda ravinin her iki hacası da güve
nilir ise o rivayet kabul edilir, hangisinin 
güvenilir olduğu bilinemezse rivayet red
ctedilir (a.g.e., 1, 322). 

Meçhul kavramı üçüncü dereceden bir 
cerh lafzı olup meçhul olduğu söylenen 
ravinin hadisi delil değeri taşımaz, ancak 
i'tibar* için kullanılabilir. Diğer taraftan 
rica! kaynaklarında ravilerin meçhul olup 
olmadığı konusunda bazan farklı, hatta 
çelişkili hükümler verildiği görülmekte
dir. Bu çelişkilerin giderilmesi için müel
liflerin tenkit tarzının ve telif usulünün 

287 



MEÇHUL 

bilinmesi önemlidir. Mesela muhaddisle
rin çoğunluğu meçhul ifadesini "mechG
lü'l-ayn" anlamında kullanırken EbG Ha
tim aynı tabirle cehaletü'l-vasfı kastet
mektedir (Leknevl, s. 229-230). Cerhteki 
katı tutumuyla bilinen İbnü'l-Kattan el
Mağribi'nin bazı raviler hakkında söyledi
ği, "Adaleti sabit değildir" veya, "Hali bi
linmiyor" gibi ifadeler ona has bir kulla
nım olup o ravinin meçhul veya güvenil
mez olduğunu belirtmez. Çünkü İbnü'l
Kattan bu ifadeyle güvenilir olduğu belir
tilmemiş ravileri kasteder. Halbuki cum
hura göre kendisinden birkaç ravinin ri 
vayeti bulunan ve münker hadis naklet
meyen kimsenin hadisi sahihtir. Nitekim 
ŞaJ:ıfl:ıayn'de kimsenin tenkit etmediği, 

meçhul de olmayan böyle birçok mestGr 
ravi vardır. Bunun bir sonucu olarak İb
nü'l-Kattan cumhurun aksine, Buhar! ve 
İbn EbG Hatim gibi meşhur münekkitle
rin raviler hakkında bir şey söylememesi
ni meçhullük alameti saymıştır. Halbuki 
Takıyyüddin İbn Teymiyye. Münzirl. Ze
hebl, İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye, Abdul
lah b. Yusuf ez-Zeylal. Ebü'l-Fida İbn Ke
slr, Bedreddin ez-Zerkeşl. Heyserrilve İbn 
Hacer el-Askalanl gibi hadis alimleri Bu
harl'nin bir ravi hakkındaki sükGtunun 
genelde bir cerh. özelde ise bir cehalet 
gerekçesi olamayacağı sonucuna varmış

lardır (a.g.e., s. 232). Aynı şekilde Zehe
bl'nin Mizanü'l-i'tidal adlı eserinde her
hangi bir kaynağa isnat etmeksizin mut
lak olarak kullandığı bütün meçhul tabir
lerinin aslında EbG Hatim er-Razi'ye ait 
olduğunun bilinmesi gerekir. Diğer taraf
tan meçhul denilen raviler hakkında hata 
ihtimali de göz önünde bulundurulmalı
dır. Nitekim EbG Hatim er-Razı. Hakem 
b. Abdullah el-Basri, Ahmed b. Asım el
Belhl. İbrahim b. Abdurrahman el-Mah
zGml. İbn Hazmda Tirmizi. İbn Mace, 
Ebü'l-Kasım el-Begavl gibi tanımadıkları 
birçok meşhur raviyi meçhul olarak nite
len dirdikleri için eleştiriimiş (İbn Hacer, 
Tefı?lbü't-Teh?lb, IX, 388; Şemseddin es
Sehavl, ı , 325) ve diğer münekkitlerin de
ğerlendirmelerine uymayan meçhul hü
kümlerine güvenilemeyeceği belirtilmiş
tir (Zafer Ahmed et-Tehanevl, s. 268; Lek
nevl, s. 253-254). 

Hadis literatüründe rica! kaynakları dı
şında meçhul ravilerle ilgili müstakil ki
taplar da mevcuttur. Bunlar arasında Bu
har!, Müslim ve Hasan b. Süfyan'ın Kita
bü'l-VuJ:ıdan, Hatlb el-Bağdadl'nin Mu
vazzıJ:ıu evhami'l-cem' ve't-tetri]f (DİA, 
XVI, 457). İbn Beşküval'in Kitdbü Gava
mızi'l-esma'i'l-mübheme el-valfı'a ii 
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mütani'l-eJ:ıadişi'l-müsnede ( a.g.e., XIX, 
377) adlı eserleri sayılabilir. 
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!il EMİN AşiKKUTLU 

MEÇHÜLİYYE 
(~~f) 

Allah'ın bazı isim ve sıfatlannı bilip 
bazılannı bilmeyen kimsenin de 
mürnin sayılacağını kabul eden 

ve Harici fırkalarından birini oluşturan 
Acaride'nin bir kolu 

(bk. ACARİDE). 
L _j 

ı 

L 

MED 
(..Wl) 

Harlin sesinin 
harekesi yönünde uzatılınasını 

ifade eden tecvid terimi. 
_j 

Sözlükte "arttırmak, ziyade etmek" 
anlamına gelen medd kelimesi "çekmek, 
yaymak, döşemek, uzatmak" gibi mana
larda (Lisanü'l-'Arab, "mdd" md.) Kur'an-ı 
Kerim'de otuz üç yerde geçmektedir. Te
rim olarak ise bir harekeli harfin önünde 
yer alan ve harfin harekesi türünden olan 
bir med harfiyle harfin sesinin harekesi 
yönünde uzatılınasına denir (Ali el-Karı. 
s. 81 ). Ziyade med sebebi olan hemze ve 
sükGn bulunmadığında sadece med harf
lerinden biriyle yapılan uzatmaya "tabii 
med" (medd-i tabiı) denir ve bu tür med
ler ayrıca kasr olarak da adlandırılır. Tabii 
medler Arap dilinin aslında var olan, dilin 
kelime yapısındaki uzun hecelerdir. 

Tabii medlerin oluşumunda "med harf
leri" (hurGf-ı med) adı verilen şu üç harf
ten birinin bulunması şarttır: Kendisin
den önceki harf (ma kabli) üstün harekeli 
olduğunda daima med harfi olan elif 
(ü gibi); kendisi sakin, bir önceki harf öt
re harekeli vav ( ı,ı,s gibi); kendisi sakin, 
bir önceki harf esre harekeli ya ( ._J gibi). 
Med harfleri çoğu yerde yazıda görül
mekle birlikte bazı durumlarda yalnız te
laffuzda vardır ( oiJ - 41 gibi). Tabii medle
rio uzatılına süresi özellikle Kur'an-ı Ke
rim tilaveti sırasında hassasiyet isteyen 
bir konu olur. Bu süre için birim olarak elif 
ölçüsü kullanılır (İbnü'l-Cezerl, I. 322). Bu 
ise elif diyecek veya elif ( f) yazacak ka
dar bir süredir. "Bir parmak kaldırılacak 
kadar" ifadesi (Karabaş, s. 5) ve diğer ba
zı ölçüler, öngörülen bu sürenin Kur'an'ı 
güzel okuyan üstatların ağzından (fem-i 
muhsin) onları dinleyerek tesbit edilmesi 
gerektiğini belirtir. 

Tabii med üzerine ilave edilerek med 
edilen ferl (arazi) medler, med harfinden 
sonra gelen hemze veya sükQn faktörü
ne göre sınıflandırılmıştır. a) Med harfini 
takiben aynı kelimede hemze bulunuyarsa 
buna "muttasıl med" ( medd-i muttasıl) de
nir ( ~~ -~,.... -~~gibi) . b) Hemze med 
harfinden sonra ayrı kelimede bulunuyor
sa "munfasıl med" ( medd-i munfasıl) mey

dana gelir (.:.ıl 4 -~1 ı ,s - ,.,elf~ i ~'J gi
bi ı . Munfasıl med de "caiz med" adı da ve
rilir ve kıraat imamlarına göre bir, iki, üç, 
dört ve beş elif mertebeleriyle icra edilir. 
Muttasıl med ise vacip meddir. Onda sa-


