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be'nin inşası vb.), bazı halifeterin siyasi 
tarihi. İslamidönemdeki çeşitli olaylar 
(H ari d ayaklanma lan, ridde savaşları, Ce
m el, Sıffln ve Nehrevan vak'aları vb.), fe
tihler, çeşitli şahsiyetterin biyografileri, 
Kureyş'in nesebine ilişkin r isaleler, kül
tür 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 Mu
hammed Fehd tarafından neşredilmiştir 
(Necef 1971) Z. el-Mürdiffıtmin Ku
reyş. Birden fazla evlilik yapan Kureyşli 
kadınların evlilik ve boşanma hikayelerini 
anlatan eseri Abdüsselam Muhammed 
Harun yayımiarnıştır ( Nevi.idirü '1-mal;tü
ti.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) adlı 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 aidiye
tini imkansız kılmaktadır. Bu eserin mü
ellifi yazma nüshasında Ebü'I-Hasan Ali 
b. Muhammed b. Şuayb ei-Medainl ola
rak kaydedilmektedir. 
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Iii CENGiZ KALLEK 

MEDAİNÜSAı.iH 

(bk. HİCR). 

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 Kerim tefsiri. 

_j 

_j 

Genellikle Tefsirü 'n-Nesefi veya Me
dfırik diye anı lan kitabın giriş kısmında 

müellif eserini adını zikretmediği bir ki
şinin isteği üzerine kaleme aldığını ve kı
sa sürede tamamladığını ifade eder. Ya
şadığı dönemde Maveraünnehir bölgesin
de Mu'tezile, Cehmiyye ve Kerramiyye gi
bi EhH sünnet dışı fırkalara ait görüşle
rin yaygınlık kazanması müellifin bu ka
rarında etkili olmuş , esas itibariyle EhH 
sünnet itikadını ayetlerle destekleme 
amacı göz önünde bulundurulmuştur 
(Medarikü't-tenzil, I, 13-!4). 

Medfırikü 't -tenzil'in ana kaynağı Ze
mahşerl'nin el-Keşşfıf' ı dır. Nesefi. bazı 

ayetterin tefsirinde kendi üstübuna uyar
Iayarak el-Keşşfıf'tan sayfalarca alınt ı 

yapmış, bu arada Zemahşerl'nin Mu'te
zile'yi destekleyen te'villerini ayıklamış ve 
yeri geldikçe bunlara el eştiriler yönelt
miştir. Ancak alıntıların fazlalığı, Medfı
rikü't-tenzil'in özgün bir tefsirden çok 
el-Keşşfıf'ın i'tizall fikirlerden arındırıl
mış muhtasarı olduğu şeklinde bir kana
atin meydana gelmesine yol açmıştır. 

Bir dirayet tefsiri olan Medfırikü't-ten
zil'de hadislere, sahabe ve tabiln görüş
leriyle rivayet malzemesine de geniş ölçü
de 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 gel
mektedir. Nesefi, gerek Hz. Peygamber' e 
gerekse sahabe ve tabiine nisbet ettiği 
rivayetlerle esbab-ı nüzüle dair bilgileri 
senetsiz olarak aktarmış. bazı ayet ve sü
relerin faziletlerine dair zayıf, hatta mev
zG rivayetlere de yer vermiştir. Ayrıca 
geçmiş toplumlar ve peygamberlerle il
gili ayetterin tefsirinde yer yer İsrailiyat 
nakletmiştir (Çetiner, s. 140-!48). 

Muhtevası büyük ölçüde dil ve belagat
la ilgili izahlardan oluşan eserdeki filolo
jik tevcih ve te'villerin önemli bir kısmı 
Zeccac'a dayandırılmış, bunun yanında 
Basra dilcilerinden Halil b . Ahmed ve Sl
beveyhi'nin açıklamalarına da sıkça atıfta 

bu lunulmuştur. Nesefi, ayetterin tefsir 
ve tevcihinde hemen hemen bütün kıra
atiere işaret etmeye çalışmış. bunu yapar
ken kıraat-i aşereyi esas almış, zaman za
man sahabeye nisbet edilen mushaflar
daki farklı kıraatiere de yer vermişti r. 

Bazı alimlerce mezhepte müctehid ola
rak kabul edilen Nesefi ahkam ayetlerini 
Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun bi
çimde yorumlamıştır. Ancak bu ayetterin 
tefsirinde ictihadda bulunmamış. çok 
defa Ebu Hanife, Ebu Yusuf, imam Mu
hammed ve Züfer'in görüşlerini naklet 
mekle yetinmişti r. Bazan da mezhep 
imamlarının 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 mez
hebinin görüşleri tercih edilmekle birlikte 
Eş'arl mezhebine hiçbir eleşti ride bulu
nulmamış. bu iki mezhep arasındaki gö
rüş ayrılıkiarına değinilmemiştir. Müelli
fin bir tarikata mensubiyetinden söz edil
mese 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 muta
savvıfl arına ait hikm etli sözler nakledil
miştir. 

Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak 
üzere Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kü
tüphanelerde çok sayıda yazma nüshası 
bulunan eserin 1862 yılından başlamak 
üzere istanbul, M ı sır, Beyr ut, Delhi ve 



Bombay'da müstakil veya Hazin'in Lübd
bü 't -te'vil'inin kenarında baskıları yapıl
mıştır (Brockelmann.GAL, ll , 252;Suppl. , 
ll, 267; Çetiner, s. 44-49) . Eser ayrıca İb
rahim Muhammed Ramazan'ın kontro
lünde üç ci lt (Beyrut ı 408/1 989) ve Şeyh 
Mervan Muhammed eş-Şa"ar'ın tahki
kiyle dört cilt (Beyrut 1416/ 1996) olarak 
neşredilmiştir. 

Özlü bir tefsir olmasının yanı sıra bil
hassa itikadda Matüridl. fıkıhta Hanefi 
mezhebine ait görüşlerin Kur'an'daki da
yanaklarını anlaşılabilir bir üsiCıpla orta
ya koyması bakımından oldukça önemli 
olan M edarikü't-tenzil E hi-i sünnet mu
hitinde daha çok Hanefiler arasında şöh
ret bulmuş, üzerine haşiyeler yazılmış ve 
ihtisar çalışmaları yapılmıştır. Abdülahad 
b. İshak ei-Kandehari'nin et-Tefsirü'l
müzilli-mugla]fiiti Medariki't-tenzil'i 
(Lahor 1904) ve Muhammed Abdülhak 
ei-Hindi'nin el-İklil 'ala Medariki 't-ten
zil'i (I -VII. Hindistan ı 336) tefsirin haşi
yeleridir. Ebu Muhammed Zeynüddin Ab
durrahman b. Ebu Bekir el-Ayni. Burha
neddin en-Nesefi, Ahmed b. Aybek el
imadi ve Ebu Abdullah Sıddik b. ömer el
Herevi M edarikü 't-tenzil üzerine ihti
sar çalışması yapmışlardır (a .g.e., s. 49-
50) . Bedrettin Çetiner, Ebü'l-Berekat 
en-Nesefi ve Medarik Tefsiri adıyla bir 
doktora tezi hazırlamış (198 3, MÜ ilahi
yat Fakültesi). Hasan SelbesMedarikü't
Tenzil ve Hakiiiku't-Te'vil'in İsrailiy
yat Açısından Tahlili (I 998, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü) ve Halis Ören Keşşaf 
ve Nesefi Telsirlerinde Hz. Musa ile 
İlgili İsrailiyyat ( ı 988, MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü) adlarıyla yüksek lisans ça
lışması yapmışlardır. 
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MEDARİS-i SEMANİYYE 

(bk. SAHN-ı SEMAN). 

-, 

_j 
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MEDARİYYE 
( 4!:) f..Wf ) 

Bediüddin Kutbülmedar'a 
(ö . 840/ 1436) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. BEDİÜDDİN KUTBÜLMEDAR). 

MED DAH 
{(:l.:i.o) 

Çeşitli taklitterin yer aldığı 
hikayeler anlatarak 

halkı eğlendiren sanatçı. 

_j 

-, 

_j 

Arapça medh kökünden gelen meddah 
sözlükte "metheden, çok öven" anlamına 
gelir. Buna madih, medihagfı , mediha
sera da denil miştir. Osmanlılar'da bu te
rim "kıssahan. şehnamehan " yerine de 
kullanılmıştır. İslami kaynaklı olduğu be
lirtilen meddahlığı ilk defa Hassan b. Sa
bit'in Hz. Peygamber'i şiirleriyle överek 
başlattığı kanaati yaygındır (iA, VI I . s. 
343). Evliya Çelebi'ye göre ise meddah
Iarın piri ResGl-i Ekrem'i metheden Su
heyb-i Rumi'dir ve mezarı Sivas'tadır. Ev
liya Çelebi onun asıl adının Abdülvehhab 
Gazi olduğunu, daha Cahiliye devrinde 
Antername okuduğunu , ResGiullah'ın 

huzurunda Uhud. Mekke. Huneyn gazala-

Thomas Allarn 'un XIX. yüzyıld a çizd iğ i, meddah ve dinleyi 
cilerinin tasvir ed i ldiğ i gravür (R. Walsh, Constantinople 

and the Scenery o{ The Seven Churches of Asia Minor, 
London 1840 , s. 73) 

Sultan 
111. Murad 
devrinin 

ünlü 
meddahiarı ndan 

lil lin 
Kaba ' nın 

tasvir ed i ldiğ i 

minyatür 
(Museum 

of Fine Arts
Boston) 
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rını okudukça Peygamber'in hoşnut kala
rak kendisine ihsanda bulunduğunu. ke
merini de yine huzur-ı nebevide Hz. Ali'
nin bağladığını söyler. Hüseyin Vaiz-i Ka
şifi. biat ve şedde uyanlar arasında Pey
gamber soyunun meddahiarı kadar yük
sek mertebeli bir topluluk bulunmadığını 
belirtir ve meddahiarın Ehl-beyt'in men
kıbelerini okuduklarını , onları ve sözleri
ni anarak vakit geçirdiklerini. bu sebeple 
Peygamber soyunu en çok seven kişilerin 
meddahlar olduğunu yazar. ResGl-i Ek
rem'in huzurunda mevkileri yüksek olan 
meddahiarın nasıl yüceltilmesi gerektiği 
yine Kaşifi'den öğrenilmektedir (bk. bibl.) . 

Türkler'in Müslümanlığı kabul etmesin
den önce gerek Şamanlığın gerekse top
lum yapısının etkisiyle hikaye anlatan halk 
hikayecileri bulunduğu bilinmektedir. 
Özellikle göçebe Türk abalarında hikaye 
anlatanlara "baksı" (bahş 1 ), daha sonra da 
"ozan" denilmiştir. azanların hikayeleri 
genellikle hece ölçüsüyle söylenmiş man
zumeler olup bunlar kopuz adı verilen saz 
eşliğinde terennüm edilirdi. İslamiyet'in 
kabulünden sonra "aşık" (saz şairi) adını 

alan bu azanlar eski kahramanların des
tanlarını söylerdi. Bazı Oğuz boylarının 

kahramanlık hikayelerinde adı geçen De
de Korkut şaman, kam veya baksı denilen 
din önderlerinin özelliklerini taşımakta
dır. Türk meddahiarı Arap meddahiarın
dan farklı olup onların aksine günlük ko
nuları gerçekçi bir biçimde ele alırlardı. 
Bu da Türk meddahlığının Arap etkisin
den çok kendi toplumunun kültür biriki
miyle geliştiğini göstermektedir. Orta As
ya'dan Anadolu'ya göç eden Türkler'in 
kendilerine has olgunlaşmış bir hikayeci
lik geleneği ve anlatım sanatının varlığı 
Türk meddahlık sanatının doğrudan 

Araplar'dan alınmadığını göstermektedir. 
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