
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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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-



dece bir elif (kasır) mertebesi yoktur (i b
nü'I-Cezerl, 1, 321-326). c) Med harfinden 
sonra vakıf ve vasıl hallerinde değiş
meyen sükün (sükOn-ı l azım) bulunuyor
sa buna "lazım med" (medd-i lazım) denir 
(:i-::9-.)~.rılı-;,.:9wı g ibi). d) Med har
finden sonra arız sükün (vakıf halinde te
laffuzda var olan, vas ıl halinde dü şen) bu
lunuyorsa buna da "arız med" ( medd-i arız) 
adı verilir (u~- ~;.o- .;ı~.>.i::i gibi) . 
Arız medlerin icrasında kasırla da iktifa 
edilirken la zım medler mutlaka tabii 
medde ilave ile uygulanmıştır. Arız ve la
zım medlerde süre tGI (üç el if. dört elif). 
tavassut (iki el if) ve kasırla (bir el if) ifa
de edilir. 

Bir başka med türü de "lin harfleri" de
nilen vav ve ya mahreclerinin uzatılması 
şeklinde olur. Sakin vav ve "ya''dan önceki 
harf fethalı olur. sonraki harf üzerinde de 
vakfedilirse "lin med" ( medd-i lin) meydana 
gelir ve mutlak tavassut ve tül ile med 
edilir (~ı-r",; gibi). Bazı kıraat imam
ları medleri konumlarının farklılığı sebe
biyle "medd-i hacz. medd-i adi , medd-i 
mübalağa . medd-i bedel" gibi ondan çok 
farklı isimle anmışlardır (Ali b. Muham
med es-Sehavl, ı ı. 522). 
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L 
Sasaniler'in başşehri. 

_j 

Bugünkü Bağdat'ın 30 km. kadar gü
neydoğusunda Dicle nehrinin her iki yaka
sına Partlar ve Sasanller döneminde kar
şılıklı kurulan yedi ayrı şehirden meydana 
gelmiş. bu şehirler taş veya duba köprü
lerle birbirine bağlanmıştır. Arapça me
dine (şehir) kelimesinin çağulu olan me
dain. Aramller tarafından bu şehirler top
luluğuna verilen aynı anlamdaki medi
netha adının Arapça'ya uyarlanmış şekli-

dir. Burası Sasanller'in başşehri ve hü
kümdarların kışlık ikametgahı olduğu gibi 
yahudi ve Nestürller'in önemli merkezle
rinden biriydi. Arami, Pers. Rum ve Suri
yeliler'den meydana gelen kozmopolit nü
fus içinde yahudi, hıristiyan ve M ecusiler 
çoğunluktaydı. Başşehrin yönetim, en
düstri ve ticaret bölgeleri arasına saray 
ve köşkler, bahçeler. merasim binaları. 
anıtlar ve çeşitli meydanlar serpiştiril
mişti . 

Medilin'in aslında yedi şehirden oluştu
ğu bilinmekteyse de Sasanller'in son za
manlarından itibaren dört veya beş şeh
rin varlığından söz edildiği görülmekte
dir. Bunlardan en eskisi, milattan önce 1. 
yüzyılda Dicle'nin sol yakasında Partlar ta
rafından kurulan ve Arap kaynaklarında 
Medlnetülatika veya Taysefün (TusfOn). 
genellikle de doğrudan Medain adıyla zik
redilen Ktesiphon'dur. Arap-islam kay
naklarında Beytülebyaz adıyla geçen hü
kümdar! ık sarayı burada bulunuyordu. 
Sasanller'in son zamanlarında hüküm
darlar kışın daha çok Destecird'de otur
duklarından şehrin bu açıdan önemi azal
mıştı. Ktesiphon'un güneyinde uzayıp gi
den alana ı. Şapür (241-272) Espanbur adı 
verilen bir şehir inşa ettirdi. Daha sonra 1. 
Hüsrev (EnOşirvan). Bizans'tan yeni ele ge
çirdiği Antakya'yı örnek alarak 540 yılın
da Espanbur'dari yaklaşık 5 km. uzakta 
Veh Antioh-ı Hüsrev denilen şehri kurdu 
ve Antakya'dan getirilen esirleri buraya 
yerleştirdi. Antakya'dan getirilen Bizans
lılar oturduğu için bölge halkı arasında 
RGmegan veya ROmiye olarak da bilinen 
şehirde VI. yüzyılın sonlarında 30.000 ki
şinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Dic
le'nin sağ yakasında ise daha önceden 1. 
Erdeşir'in (226-240) dairevi plan üzerine 
kurduğu, milattan önce IV. yüzyılın başla
rında Selevkoslar döneminde inşa edilen 
Seleukeia'nın güney yarısını kaplayan Ve h 
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Erdeşir yer alıyordu. Temelde bir endüstri 
ve ticaret merkezi olan şehir surlarla çev
rilmişti ve burada bir darphane. Nestüri
ler'e ait bir katedral ve Nestüri piskopo
sunun ikametgahı bulunuyordu. Arap 
kaynaklarında Behüresir (BehrasTr) adıyla 
zikredilen şehrin bazı kesimleri VI. yüz
yılda terkedilmiş durumdaydı ve nüfusu
nun büyük bir kısmı yahudi idi. Behüre
sir'in yaklaşık 5 km. güneyinde Nehrül
melik'in Dicle'ye kavuştuğu yerdeki Sa bat 
adlı mevki de buraya dahil edilmektedir. 

Medain. 16 yılının Safer ayında (Mart 
637) Sa'd b. Ebu Vakkas kumandasında
ki birlikler tarafından islam topraklarına 
katılmıştır. Küfe'nin 30 km . güneyinde ce
reyan eden Kadisiye Savaşı'nda ( 15/636) 
Sasaniler'e karşı büyük bir zafer kazanan 
islam orduları Medain'e doğru kaçan Sa
sani askerlerini kavalayarak ilerlediler. 
Öncelikle Batı Medilin'de yer alan Sabat 
ve ardından iki aylık kuşatmadan sonra 
Behüresir ele geçirildi. Yönetim merkezi 
olan Doğu Medain'e (Ktesiphon) ulaşmak 
için Dicle nehrinin geçilmesi gerekiyordu. 
iranlılar kayıkları bölgeden uzaklaştırıp 
köprüleri yıktıklarından Ktesiphon'a ulaş

mak hayli zordu. Askerin zorlandığını gö
ren Sa'd, etkili bir konuşma yaparak kar
şıya geçilmesi halinde o ana kadar verdik
leri mücadelenin karşılığını göreceklerini 
söyledi ve kendilerini cesaretlendirdi. Or
dunun karşıya geçmesi üzerine iranlılar 
korku ve şaşkınlık içinde Hulvan'a doğru 
kaçtılar. Kisra lll. Yezdicerd ve saray er
kanı daha önce buraya kaçmış . ordunun 
önemli bir kısmı da Ktesiphon'a 35 km. 
kadar mesafede bulunan Cisrinehrevan·a 
çekilmişti. Böylece Medain'e giren islam 
ordusu herhangi bir mukavemetle karşı
laşmadan şehri devlet hazinesi ve bazı as
keri birliklerle beraber teslim aldı. Sa'd, 
Medain halkıyla isteyenlerin ayrılabile
ceklerine. isteyenlerin cizye ve har aç öde-
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