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Tarihçi ve ensab alimi.
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leflerinin eserlerinden faydalandı . Mu'tezile ke t arncıs ı Muammer b. Abbfıd esSüleml'n in ders ha l kasına katıldı. ismi
Küfe Kaderileri arasında sayılmaktadır
(Kadi Abdülcebbar, s. 344; ibnü'I-Murtaza, 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 alm ı ştı r. Medaini'yi Yahya b. Main "sika",
Ebu Hayseme Züheyr b. Harb "sadOk sika" , Hatlb el-Bağdad! "sadOk" olarak nitelemiştir. Özellikle Arap tarihi, ensab ve
şiir rivayeti konu l arında sadOk kabul edilmiştir. Ancak sika olmayan ravilerden nakil! erde bulunmakla da suçlanmış, muhtemelen ayn ı sebeple İ b n Adi onun hadiste "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 karş ı lık Şii
tarihçisi Ebu Ca'fer et-Tus! (el-Fihrist, s.
125) ve Hasan b. Ali b. DavOd el-Hilll (erRica/, 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 Tağ r!berd! 231 (845-46) olarak vermektedir. Yakut el-Hamevi'nin Kays ad lı
beldenin 226 yılı vergi gelirlerine ilişkin
olarak Medaini'den yaptığı alıntı (Mu'cemü 'l-büldan, IV, 422) doğ r u ise Taberi'nin
verdiği 228 yılı tercihe şayan görünmektedir. Medaini'nin Al].bô.rü '1-l].uleiô.'i'lkebir adlı eserinin Hz. Ebu Beki r' den
Mu ' tasım-Billah ' a (833-842) kadarki dönemi kapsaması da bu ihtimali kuwetlendirmektedir.
Medainl, Cahiliye döneminden lll. (IX.)
kadarki Arap tarihinin siyasi, edebi, içtimal ve kültürel yönlerini kucaklayan geniş kapsamlı ve uzun dönemli bazı
çalışmalarıyla Ebu Mihnef, Avane b. Hakem , 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
m en bazı savaşta rla ilgili nakillerinde Cahiliye döneminin eyyamü'l-Arab rivayet
geleneğin i n ya n sımalarını hala taşıma
la r ına ka r şı lık M edainl. Irak mektebine
mensup olmakla birlikte Medine ekolünün tenkit usulünü kullanarak büyük gü-

yü zyı l a

Kendisine dayanan bir rivayete göre
13S'te (752-53) Basra'da doğdu (İbnü'n
Nedlm, s. 453) ve burada yetişti. Kureyşli
Abdurrahman b. Semüre'nin mevlası olduğundan Kureşi nisbesiyle anıldı . Muhtemelen 1S3 (770) yılından sonra Medain'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, Mufaddal ed-Dabbl. Kurre b. Halid, Avane b.
Hakem. İbn Ebu Zi'b , Hammad b. Seleme gibi şahs iyetlerden ders ald ı veya r ivayette bulundu. İbn İshak, Vakıdl gibi se-

ven kazanmış, Sa'leb tarafından devrinin
en gözde tarihçisi olarak nitelenmiştir.
Aynı habere ilişkin farklı ve ihtilaflı rivayetleri aktararak daha titiz ve tarafsız bir
tarihçilik geleneğinin gelişmesine katkı
da bulunmuştur. Onun bir başka özelliği
de olayl arı titizlikle tarihlemesidir. Ancak
202 (817 -18) yılında Hasan b. Se h !'in Vasıt yakınlarındaki Femüssılh 'ta mevzilenen ordugahında bulunduğuna dair rivayet 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 uyamadığı izlenimini vermektedir. Bir davet
üzerine Halife Me'mOn'la görüşmesi dı
şında iktidar sahiplerine yakınlık gösterm eyen ve İshak el-Mevsıll'nin maddi desteğine muhtaç bir halde yaşayan Medaini'nin dünyalık peşinde koşmam ı ş olmasının da kendisine duyulan güveni arttır
dığı düşünülebilir.

İ slam' 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 islam tarihiyle ilgili araşt ır malar 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 kapsamlı kitapları onun çoğu derleme mahiyetindeki çalışmalarını gölgede bırakmış
tır. Ayrıca Medaini'nin derlediği malzemenin hemen hemen tamamının halefIerinin kitaplarına aktarılması onun eserlerinin ihmal edilmesine yol açmıştır. Halife b. Hayyat. Cahiz, Belazürl, Müberred,
Ya'kübl, Vekl' , Muhamm ed b. Cer!r etTaberl, Ali b. Hüseyin el-Mes'Odl, Ebü'lFerec el-İsfahfınl, Hatlb el- Bağdad!, Yaküt el-Hamev!, İbn Abdürabbih , İbn Hacer el-Askalanl, Abdülkadir el-BağdadY
gibi birçok tarihçi Medaini'nin rivayetlerini 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 ( Basra ve Medine kadıları, Medine ve Mekke
katipleri , sikke darbı ve mübadelesi, vergi bölgeleri, vergitahsili vb.), eyyamü'lArab (kabile savaşları, atlar, yarışlar, Ka-
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be'nin inşası vb.), bazı halifeterin siyasi
tarihi. İslamidönemdeki çeşitli olaylar
(H ari d ayaklanma lan, ridde savaşları, Cem el, Sıffln ve Nehrevan vak'aları vb .), fetihler, çeşitli şahsiyetterin biyografileri,
Kureyş'in nesebine ilişkin r isaleler, kültür tarihi, soyluların evlilik hikayeleri ve
kadınlar, meşhur veya garip evlilikler, şiir
ve tarihi.
Medaini'nin günümüze ulaştığ ı tesbit
edilebilen eserleri şunlardır : 1. et-Te'fızi.
İbtisam Merhün es-Saffar ve Bedrl Muhammed Fehd tarafından neşredilmişti r
(Necef 1971) Z. el-Mürdiffıtmin Kureyş. Birden fazla evlilik yapan Kureyşli
kadınların evlilik ve boşanma hikayelerini
anlatan eseri Abdüsselam Muhammed
Harun yayımiarnıştır (Nevi.idirü '1-mal;tüti.it, I, 57-80 içinde, Kahire I 371/I 95 I, I 392/
I972).
M. isa Salihiyye ( el-Mu'cemü'ş-şi.imil, V,
6 I) tarafından Medaini'ye 'İlmü '1-./:ıavfış
([nşr. Sami Mekkl el-Anlj MMMA [KüveytJ,
XXVIII [ I402/I 9821. s. 289-336) ad lı bir
eser nisbet edilmekteyse de içinde Ebu
Bekir Muhammed b . Zekeriyya er-Razl 'ye (ö. 3 I 3/925) atıfta bulunulmuş olması
(s. 308, 3 I 2, 32 I, 322) kitabın ona aidiyetini imkansız kılmaktad ır. Bu eserin müellifi yazma nüshasında Ebü'I-Hasan Ali
b. Muhammed b. Şuayb ei-Medainl olarak kaydedilmektedir.
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MEDARİKÜ 't-TENZIL
ve HAKAİKU't-TE'viL

( .Y-~iı:.ıı Jll.:i> ~

-Y-r' .!l)f.Mı ı

Ebü' I-Berekat en-Nesefi 'nin
(ö. 710/1310)
Kur'an-ı

L

Kerim tefsiri.
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Genellikle Tefsirü 'n-Nesefi veya Mediye anı l an kitabın g iri ş kısmında
müellif eserini adını zikretmediği bir kişinin isteği üzerine kaleme aldığını ve kı
sa sürede tamamladığını ifade eder. Yaşadığı dönemde Maveraünnehir bölgesinde Mu'tezile, Cehmiyye ve Kerramiyye gibi EhH sünnet dışı fırkalara ait görüşle
rin yaygınlık kazanması müellifin bu kararında etkili olmuş , esas itibariyle EhH
sünnet itikadını ayetlerle destekleme
amac ı göz önünde bulund u rulmuştur
(Medarikü't-tenzil, I, 13-!4).
dfırik

Medfırikü 't -tenzil'in

kaynağı ZeNesefi. baz ı
ayetterin tefsirinde kendi üstübuna uyarIayarak el - Keşşfıf'tan sayfalarca alınt ı
yapmış, bu arada Zemahşerl'nin Mu'tezile'yi destekleyen te'villerini ayıklamış ve
yeri geldikçe bunlara e l eştiriler yöneltmiştir. Ancak alıntıların fazlalığı, Medfı
rikü't-tenzil'in özgün bir tefsirden çok
el-Keşşfıf'ın i'tizall fikirlerden arındırıl
mış muhtasarı olduğu şekl in de bir kanaatin meydana gelmesine yol açmıştı r.

ana

mahşerl'nin el - Keşşfıf' ı dır.

Bir dirayet tefsiri olan Medfırikü't-ten
zil'de hadislere, sahabe ve tabiln görüş
leriyle rivayet malzemesine de geniş ölçüde yer verilmiştir. Eserde görüşlerine sık
ça atıfta bulunulan sahabilerin başında
Abdullah b . Abbas ve Abdullah b. Mes'Gd, tabillerin başında ise Hasan- ı Basri,
Mücahid b. Cebr ve Katade b . Diame gelmektedir. Nesefi, gerek Hz. Peygamber' e
gerekse sahabe ve tabiine nisbet ettiği
rivayetlerle esbab-ı nüzüle dair bilgileri
senetsiz olarak aktarmı ş. bazı ayet ve sürelerin faziletlerine dair zayıf, hatta mevzG rivayetlere de yer vermiştir. Ayrıca
geçmiş toplumlar ve peygamberlerle ilgili ayetterin tefsirinde yer yer İsrailiyat
nakletmiştir (Çetiner, s. 140-!48).
Muhtevası büyük ölçüde dil ve belagatla ilgili izahlardan oluşan eserdeki filolojik tevcih ve te'villerin önemli bir kısmı
Zeccac'a dayand ırı lmış, bunun ya nı nda
Basra dilcilerinden Halil b . Ahmed ve Slbeveyhi'nin açıklamalarına da sıkça atıfta
bu l unulmuştur. Nesefi, ayetterin tefsir
ve tevcihinde hemen hemen bütün kıra
atiere işaret etmeye çalışmış. bunu yaparken kıraat-i aşereyi esas almış, zaman zaman sahabeye nisbet edilen mushaflardaki farklı kıraatiere de yer vermişti r.
Bazı alimlerce mezhepte müctehid olarak kabul edilen Nesefi ahkam ayetlerini
Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun biçimde yorum lamıştır. Ancak bu ayetterin
tefsirinde ictihadda bulu n mamış. çok
defa Ebu Hanife, Ebu Yusuf, imam Muhammed ve Züfer'in gö r üş l erini naklet mekle yetinmişt i r. Bazan da mezhep
imam l arının isimlerini vermeden "bize
göre, bizce" gibi tabirlerle yetinmiş , yer
yer Şafii ve Maliki mezheplerinin görüş
lerini zikrettiği de olmuştur.

Medfırikü 't-tenzil'de ketarn konularıy
la ilgili ayetterin tefsirinde Matürldl mezhebinin görüşleri tercih edilmekle birlikte
Eş 'arl mezhebine hiçbir eleşti ride bulunulmamış. bu iki mezhep arasındaki görüş ayrılıkiarına değinilmemiştir. Müellifin bir tarikata mensubiyetinden söz edilmese de eserinde Hasan-ı Basri, Malik b.
Dinar. İbrahim b. Edhem, Fudayl b. İyaz,
Zünnün ei-Mısrl, Cüneyd-i BağdMI ve
Sehl et-Tüsterl gibi erken dönem mutasavvıfl arına ait hikm etli sözler nakledilmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak
üzer e Türkiye'de ve Tür kiye dışındaki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası
bulunan eserin 1862 yılından başlamak
üzere istanbul, M ı sır, Beyr ut, Delhi ve

