
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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rnek şartıyla kalabileceklerine dair bir an
laşma yaptı. Ktesiphon'da toplanan yük
lü miktardaki ganimetin (900 milyon dir
hem) beşte birini Medine'ye gönderdi. 
Bu ganimetler arasında tarihi ve maddi 
değeri yüksek kılıçlar, kıymetli tören elbi
seleri, ipek kumaşlar. altın ve mücevher
ler, kisraların zırh ve taçları gibi eşyanın 
yanı sıra altın, gümüş ve kıymetli taşlarla 
süslenmiş , bahar motiflerinin hakim ol
duğu "bahar-ı kisra" veya "bahar- ı Hüs
rev" denilen büyük bir ipek halı da yer al
maktaydı. Hz. Ömer ganimet taksimi 
sırasında halıyı müslümanlar arasında 
paylaştırdı. Dönemin Bizans'tan sonra en 
güçlü devleti olan Sasanl İmparatorluğu'
nun merkezinin fethedilmesi İslam tari
hinin en önemli olaylarından biridir ve ta
rihe "fethu'l-fütüh" diye geçen Nihavend 
Savaşı ile birlikte (211642) imparatorlu
ğun yıkılışını temsil etmektedir. 

Ktesiphon'da ilk cuma camisini yap
tıran Sa'd b. Ebü Vakkas Beytülebyaz'a 
yerleşti, askerlerine de buradaki boş ev
leri tahsis etti. Ancak kısa bir süre sonra 
yörenin rutubetli iklimi ve sivrisinekleri 
askerlerinin sağlığını bozduğu için Hz. 
Ömer' e durumu bildirerek onun tavsiye
si doğrultusunda Küfe ordugah- şehrini 
kurdu ve ordusunu oraya nakletti ( 17/ 

638). Askerlerin Küfe'ye giderken otur
dukları evlerin kapı gibi tekrar kullanıla
bilir aksamını beraberlerinde götürmele
ri ve yerli halkın da bir kısmının Küfe'ye, 
bir kısmının Basra'ya göç etmesi sebe
biyle şehir kısmen metn1k bir hale geldi. 
Buna rağmen doğuya giden ana yolları 
kontrol etmesi ve Küfe valisine bağlı, Dic
le'nin suladığ ı doğu tarafındaki verimli 
Cevha (CCıh.3) bölgesinin idari merkezi ol
ması dolayısıyla Küfe ve çevresi için anah
tar konumundaydı. Hz. Ömer'in vali tayin 
ettiği Huzeyfe b. Yernan Medain'i imar 
etti ve 36 (656) yılında burada vefat etti. 
Yine meşhur sahabilerden Selman-i Fari
si de bir süre Medain valiliği yaptı ve o da 
ömrünü burada tamamladı (36/656). Fe
tihten sonra Medain'e tayin edilen ilk va
liler çok defa kumandanlık, imamlık ve 
vergi toplama görevlerini birlikte üst
lenmekte ve Beytülebyaz'da ikamet et
mekteydiler. Emevller devrindeki para 
reformundan sonra Medlnetülatlka'da 
(Kt~siphon) İslam öncesi dönemlerde ol
duğu gibi bir de darphane kurulmuş
tu. 

Medain müslümanları, Hz. Ali'nin ken
disine başşehir seçtiği Küfe ile bağlantı

ları · sebebiyle Harici karşıtı idiler. Hz. Ali 
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36 (656) yılında Nuhayle'den Medain'e 
geldi ve Muhtar es-Sekafı'nin amcası Sa'd 
b. Mes'üd'u buraya vali tayin etti ; daha 
sonra da şehirdeki taraftarlarından 3000 
kişiyi Ma'kıl b. Kays'ın kumandasında Mu
sul'a gönderdi. Bir yı l sonra Abdullah b. 
Vehb er-Rasibl'yi kendilerine emir seçen 
Haridier Medain'de toplanmak istediler
se de karşılacakları zorlukları düşünerek 
Nehrevan'a yöneldiler. Vali Sa'd b. Mes
'Gd, Sabat'a kadar gelmiş olan bir gru
bun şehre girmesini engellemek için ted
bir aldı, böylece şehri Harici saldırısından 
korudu (37/658) Hz. Hasan41'de (661) 
Muaviye b. Ebü Süfyan ile anlaşmadan 
önce Medain'e gitti ve bir süre orada ka
larak Beytülebyaz'da oturdu. 43 (664) 
yılında ValiSimak b. Ubeyd el-Abs!, Müs
tevrid b. Ullefe et-Teyml liderliğindeki Ha
ridler'in Behüreslr'den Ktesiphon'a geç
melerine engel oldu. Medainliler daha 
sonraki iç karışıklıklarda da Ali eviadı ta
raftarları arasında yer aldılar ; 65'te (684) 
şehrin kadısı Sa'd b. Huzeyfe, Medainli 
170 kişiyle birlikte Süleyman b. Surad li
derliğindeki Tewabln arasına katıldı. 68 
(687) yılında Zübeyr b. Mahüz liderliğin

deki Ezarika Haridieri Medain'e girip şeh
ri tahrip ettiler ve katliam yaptılar. 76'da 
(695) Şeblb b. Yezld eş-Şeybanl Medain'i 
işgal ettiyse de Medain halkı tarafından 
dışarı çıkarıldı. Haccac b. Yusuf es-Seka
fı'nin Medain'e vali tayin ettiği Mutarrif 
b. Mugire 77 (696) yılında ayaklandı; an
cak başarılı olamadı ve öldürüldü. Meda
inliler, 127 (744) yılında Abdullah b. Mu
aviye'nin Küfe'de başlattığı Alevi isyanına 
destek verdiler. Eski i ran dinlerinin de yer 
bulduğu Medain'de zaman içinde gulat-ı 
Şla inançları yaygınlık kazanmaya başla
dı . 

Abbas! ihtilali sırasında Küfe'de faali
yetlerini gizli olarakyürüten Ebü Selerne 
el-Hallal, Humeyd b. Kahtabe ile kardeşi 
Hasan kumandasındaki Abbas! ordusu
nun Küfe'ye gelmesi üzerine burada ihti
lalin yörıetimini açık bir şekilde eline aldı 
ve Humeyd b. Kahtabe'yi askerleriyle bir
likte Medain'e gönderdi (ı 32/749) Abba
si Halifesi Ebü Ca'fer ei-Mansür. Enbar'
dan Medain'e giderek kısa bir süre RG
miye'de oturdu ve gücünden korktuğu 
Ebü Müslim-i Horasanl'yi burada tuzağa 
düşürerek ortadan kaldırdı ( 137/755). in
şasında , harabelerinden götürülen eski 
yapı kalıntılarının da kullanıldığı Bağdat'ın 

kurulmasından sonra Medain siyasi ve 
ekonomik açıdan önemini kaybetmeye 
başladı. Nüfusunun çoğu Bağdat'a göç 
ettiği gibi yahudi ve Nestürl merkezleri 

de oraya taşındı. MansOr'un kısmen yık
tırdığı Beytülebyaz Müktefi-Billah döne
minde (902-908) tamamen yıktınldı ve 
malzemeleri Bağdat'ta Kasrü't-tac'ın in
şasında kullanıldı. Bu arada Espanbur'da 
Selman-ı Farisi ve Huzeyfe b. Yernan'ın 
türbeleri de inşa edildi. lll. (IX.) yüzyılda 
Medain daha ziyade çevresindeki tarım 
toprakları açısından önemliydi. IV. (X.) 
yüzyılda ROmiye tenha bir yer haline gel
di; fakat nehrin sol yakasındaki kasaba
nın geri kalan kesimi tuğla binaları. dük
kaniarı ve iki cuma camisiyle Bağdat'ın bir 
banliyösü olarak gelişti. 

Osmanlı döneminde özellikle Selman-ı 
Farisi Türbesi'ne önem verilmiş ve IV. Mu
rad'ın yeniden yaptırdığı türbenin etra
fında zamanla aynı adı taşıyan bir kasaba 
o luşmuştur (Selmanıpak). Bu kasaba I. 
Dünya Savaşı'nda Irak cephesinin en 
önemli muharebelerinden birine sahne 
oldu ve Kütül'amare'yi ele geçirdikten 
sonra Bağdat'a girmek isteyen General 
Townshend kumandasındaki İngiliz-Hint 
birlikleri burada Türk kuwetleri tarafın
dan bozguna uğratılarak Bağdat önle
rinden tekrar Kütül'amare'ye çekilmeye 
mecbur bırakıldı (22-26 Kasım I 91 5). Ha
len burası, Irak'taki kutsal yerleri ziyaret 
eden Şiiler'in ve diğer ziyaretçilerin uğrak 
yeridir. 

Sasanller döneminde ı. Şapür tarafın

dan Espanbur'da yaptırılan ve I. Hüsrev 
tarafından tamir edilip genişletilen bü
yük sarayın, Doğu'da Eyvan-i Kisra veya 
Tak-ı Kisra. Batı'da Ktesiphon Kemeri (Are 
de Ctesiphon) adıyla bilinen 35 m. yüksek
liğindeki bir tonazla örtülü tören salonu, 
halk arasında haksızlığa uğrayanların 
başvurduğu bir adalet kapısı olarak şöh
ret kazanmıştı. İslam tarihi boyunca 
müslüman mimarlar kadar hükümdar
l arı da etkileyen ve hala ayakta duran bu 
görkemli eyvan Arap ve Fars edebiyatla
rında önemli bir yer işgal etmiş, Buhtürl, 
Şerif er-Radi, Firdevsl, Hakan'i-i Şirvanl. 
İbnü'l -Hacib ve Ahmed Şevki gibi şairlere 
ilham kaynağı olmuştur. 

Yaklaşık 1 SO km2 'lik bir alanı kaplayan 
Medain harabeleri üzerinde XX. yüzyılın 
başlarından itibaren Alman, Amerikan ve 
İtalyan arkeoloji heyetleri tarafından ka
zılar yapılmış ve bu şehirler topluluğunun 
tarihi aydınlatılmaya çalışılmıştır (b k. İA, 
VII, 455; EJ2 [İng.). V, 946). Başta tarihçi 
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Meda
ini ve Mu'tezile kelamcısı İbn Ebü'I-Ha
dld olmak üzere Medain'e nisbet edilen 
birçokalim bulunmaktadır (Sem'anl, XII, 
143-148). 
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Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed 
b. Abdiilah el-Medaini el-Basri el-Kureşi 

(ö. 228/843) 

L 
Tarihçi ve ensab alimi. 

_j 

Kendisine dayanan bir r ivayete göre 
13S'te (752-53) Basra'da doğdu (İbnü'n
Nedlm, s. 453) ve burada yetişti. Kureyşli 
Abdurrahman b. Semüre'nin mevlası ol
duğundan Kureşi nisbesiyle anıldı . Muh
temelen 1 S3 (770) yılından sonra Meda
in'e giderek bir müddet orada yaşadığı 
için Medaini nisbesiyle de tanındı. Ardın
dan Bağdat'a geçerek İshak el-MevsıiT'nin 
öğrencisi oldu; ayrıca Ebu Mihnef, Mu
faddal ed-Dabbl. Kurre b. Halid, Avane b. 
Hakem. İbn Ebu Zi'b , Hammad b. Sele
me gibi şahsiyetlerden ders aldı veya r i
vayette bulundu. İbn İshak, Vakıdl gibi se-

leflerinin eserlerinden faydalandı . Mu'
tezile ketarncısı Muammer b. Abbfıd es
Süleml'n in ders ha l kasına katıldı. ismi 
Küfe Kaderileri arasında sayılmaktadır 
(Kadi Abdülcebbar, s. 344; ibnü'I-Murta
za, S. 54, 140). Vasıl b. Ata'nın hutbelerini 
derleyen Kitdbü ljutbeti (ljutabi) Vô.şıl 
adlı bir eser hazırlamış olması bu görüşü 
desteklemektedir. Medaini'den Zübeyr b. 
Bekkar. İbn Sa'd, İ bn Ebu Hayseme, İ b
nü'n-Nettah. Haris b. Ebu üsame, Halife 
b. Hayyat, İbn Şebbe gibi şahıslar ilim al
mıştı r. Medaini'yi Yahya b. Main "sika", 
Ebu Hayseme Züheyr b. Harb "sadOk si
ka" , Hatlb el-Bağdad! "sadOk" olarak ni
telemiştir. Özellikle Arap tarihi, ensab ve 
şiir rivayeti konularında sadOk kabul edil
miştir. Ancak sika olmayan ravilerden na
kil! erde bulunmakla da suçlanmış, muh
temelen ayn ı sebeple İ bn Adi onun ha
diste "kavl" olmadığını söylemiştir. Cahiz 
ise Medaini'yi Şiilik'l e (Kitabü'l-Bigal, ll, 
226) ve çelişkili haberler arasında ayırım 
gözetmemekle (el-Beyan ve't-tebyin, lll, 

366) itharn etmektedir. Buna karşılık Şii 

tar ihçisi Ebu Ca'fer et-Tus! ( el-Fihrist, s. 
125) ve Hasan b. Ali b. DavOd el-Hilll (er
Rica/, s. 262) Medaini'nin güzel eseri bu
lunan bir Sünni olduğu kanaatindedir. 
Medaini kaynakların çağuna göre 225 
(840) yılında vefat etti. İbnü'n-Nedlm ise 
ölüm tarihini 21 s (830), Raba! ve Yafil 
Zilkade 224 (Eylül 839), Taberi 228 (843), 
İbn Tağr!berd! 231 (845-46) olarak ver
mektedir. Yakut el-Hamevi'nin Kays adlı 

beldenin 226 yılı vergi gelirlerine ilişkin 
olarak Medaini'den yaptığı alıntı (Mu'ce
mü'l-büldan, IV, 422) doğru ise Taberi'nin 
verdiği 228 yılı tercihe şayan görünmek
tedir. Medaini'nin Al].bô.rü '1-l].uleiô.'i'l
kebir adlı eserinin Hz. Ebu Bekir'den 
Mu'tasım-Billah ' a (833-842) kadarki dö
nemi kapsaması da bu ihtimali kuwet
lendirmektedir. 

Medainl, Cahiliye döneminden lll. (IX.) 
yüzyı la kadarki Arap tarihinin siyasi, ede
bi, içtimal ve kültürel yönlerini kucakla
yan geniş kapsamlı ve uzun dönemli bazı 
çalışmalarıyla Ebu Mihnef, Avane b. Ha
kem, Seyf b. Ömer gibi şahsiyetlerin oluş
turduğu ah barller çizgisinin (b k. AHBAR) 

en büyük halkasını teşkil etmiştir. Diğer 
ahbarllerin hadis ilmindeki tenkitçi geliş

melerden kısmen yararlanmaianna rağ
men bazı savaştarla ilgili nakillerinde Ca
hiliye döneminin eyyamü'l-Arab rivayet 
geleneğin in yansımalarını hala taşıma
la rına karşılık Medainl. Irak mektebine 
mensup olmakla birlikte Medine ekolü
nün tenkit usulünü kullanarak büyük gü-
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ven kazanmış, Sa'leb tarafından devrinin 
en gözde tarihçisi olarak nitelenmiştir. 

Aynı habere ilişkin farklı ve ihtilaflı r iva
yetleri aktararak daha titiz ve tarafsız bir 
tarihçilik geleneğinin gelişmesine katkı
da bulunmuştur. Onun bir başka özelliği 
de olayları titizlikle tarihlemesidir. Ancak 
202 (817 -18) yılında Hasan b. Se h !'in Va
sıt yakınlarındaki Femüssılh'ta mevzile
nen ordugahında bulunduğuna dair riva
yet dışında (Ebü'ş-Şeyh, 1, 299) Basra'
dan ayrıldıktan sonra Medain ve Bağdat'
tan başka yerlere gitliğine dair bir bilgiye 
rastlanmaması, Medaini'nin hadisçilerin 
baş l attığı rihle geleneğine henüz uya
madığı izlenimini vermektedir. Bir davet 
üzerine Halife Me'mOn'la görüşmesi dı
şında iktidar sahiplerine yakınlık göster
meyen ve İshak el-Mevsıll'nin maddi des
teğine muhtaç bir halde yaşayan Medai
ni'nin dünyalık peşinde koşmamış olma
sının da kendisine duyulan güveni arttır
dığı düşünülebilir. 

İslam' ın ilk devirlerindeki velud ve çok 
yönlü müelliflerin başında gelen Medaini 
tarihi vak'alar üzerine kısa monografiler 
yazma geleneğinin öncüsüdür (Rosenthal, 
s. 69). Sayıları 240 ' ı aşan eserlerinden en 
önemlisi ve en kapsamiısı Al].bô.rü'l-]]u 
leifı'i'l-kebir'dir. Medainl, ilk dönem is
lam tarihiyle ilgili araştırmalar yapan 
sonraki tarihçiler için birinci elden baş
vuru kaynağı olan eserlerinde tarihi ve 
edebi çalışmaların bir sentezini yapmaya 
çalışmıştır. Buna rağmen bir nesil sonraki 
tarihçilerin çok daha sistematik ve kap
samlı kitapları onun çoğu derleme mahi
yetindeki çalışmalarını gölgede bırakmış
tır. Ayrıca Medaini'nin derlediği malze
menin hemen hemen tamamının halef
Ierinin kitaplarına aktarılması onun eser
ler inin ihmal edilmesine yol açmıştır. Ha
life b. Hayyat. Cahiz, Belazürl, Müberred, 
Ya'kübl, Vekl' , Muhammed b. Cer!r et
Taberl, Ali b. Hüseyin el-Mes'Odl, Ebü'l
Ferec el-İsfahfınl, Hatlb el-Bağdad!, Ya
küt el-Hamev!, İbn Abdürabbih , İbn Ha
cer el-Askalanl, Abdülkadir el-BağdadY 
gibi birçok tarihçi Medaini'nin rivayetle
rini nakletmiş, eserlerinden faydalanmış. 
kaynak göstererek ya da göstermeden 
iktibasta bulunmuştur. 

Medaini'nin çoğu monografi özelliğin
deki yazılarının konuları şu ana başlıklar 
altında toplanabilir: Hz. Peygamber'in şe
maili dahil s!reti, medeniyet tarihi ( Bas
ra ve Medine kadıları, Medine ve Mekke 
katipleri , sikke darbı ve mübadelesi, ver
gi bölgeleri, vergitahsili vb.), eyyamü'l
Arab (kabile savaşları, atlar, yarışlar, Ka-
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