MEDDAH
Bombay'da müstakil veya Hazin'in Lübdbü '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 kontrolünde üç ci lt (Beyrut ı 408/1 989) ve Şeyh
Mervan Muhammed eş-Şa " ar'ın tahki kiyle dört cilt (Beyrut 1416/ 1996) olarak
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neşredilmiştir.

Özlü bir tefsir olmasının yanı sıra bilhassa itikadda Matüridl. fıkıhta Hanefi
mezhebine ait görüşlerin Kur'an'daki dayanaklarını anlaşılabilir bir üsiCıpla ortaya koyması bakımından oldukça önemli
olan M edarikü't-tenzil Ehi-i sünnet muhitinde daha çok Hanefiler arasında şöh
ret bulmuş, üzerine haşiyeler yazılmış ve
ihtisar çalışmaları yapıl mıştır. Abdülahad
b. İshak ei-Kandehari'nin et-Tefsirü'lmüzilli-mugla]fiiti Medariki't-tenzil'i
(Lah or 1904) ve Muhammed Abdülhak
ei-Hindi'nin el-İklil 'ala Medariki 't-tenzil'i (I-VII. Hindi stan ı 336) tefsirin haşi
yeleridir. Ebu Muhammed Zeynüddin Abdurrahman b. Ebu Bekir el-Ayni. Burhaneddin en-Nesefi, Ahmed b. Aybek elimadi ve Ebu Abdullah Sıddik b. ömer elHerevi M edarikü 't-tenzil üzerine ihtisar çalışması yapmışlardır (a .g.e., s. 4950) . Bedrettin Çetiner, Ebü'l-Berekat
en-Nesefi ve Me darik Tefsiri adıyla bir
doktora tezi hazırlamış (198 3, MÜ ilahiyat Fakü ltesi). Hasan SelbesMedarikü'tTenzil v e 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 Bilimler Enstitüsü) adlarıyla yüksek lisans çalışması yapmışlardır.

BİBLİYOGRAFYA :
Nesefı, Medarikü 't·tenzfl (n ş r. ibrahim M. Ramaza n). Beyrut 1408/ 1989, 1, 13-14 ; Keşfü '? ?Unun, ll, 1641 ; Leknevi, el-Feva'idü '1-behiyye,
s. 102; Brockelmann . GAL, ll , 252; Suppl., ll ,
267 ; Hediyy etü '1 -'ari{in , 1, 4 64 ; Ömer Nasuhi
Bilmen. Büyük Te{sir Tarihi, istanbul 1974 , ll ,
540 ; M. Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve 'l-mü{essirun, Beyrut 1976 , ı, 305; A li Şevvah İshak,
Mu'cemü muşannefati 'l-l)ur'ani 'l-Kerim, Ri yad 1404/1984, lll, 146; İsmai l Cerrahoğ l u, Tefsir Tarihi, Ankara 1988, ll , 314-330; M. Ali Ayazi, el-Mü{essirCın, Tahran 1373 hş., s. 634-638;
Bedreddin Çetiner, Ebü'l-Berekat en-Nese{i ve
Medarik Te{siri, İstanbul 1995, s. 44-50 , 53,
140-148, ayrıca bk . tür.yer.; W. Heffening, "Nesefi" , iA, IX, 199-200. fAl

l!l!l

M usTAFA Ö z TÜRK

MEDARİS-i SEMANİYYE
L

-,

(bk. SAHN-ı SEMAN).
_j

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

-,

Çeşitli

taklitterin yer aldığı
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Arapça medh kökünden gelen meddah
sözlükte "metheden, çok öven" anlamına
gelir. Buna madih, medihagfı , m edihasera da den il miştir. Osmanlıla r 'da bu terim " kıssahan. şehnamehan " yerine de
kullanılmıştır. İslami kaynaklı olduğu belirtilen meddahlığı ilk defa Hassan b. Sabit'in Hz. Peygamber'i şiirleriyle överek
başlattığı kanaati yaygındır (iA, VI I . s.
343). Evliya Çelebi'ye göre ise meddahIarın piri ResGl-i Ekrem'i metheden Suheyb-i Rumi'dir ve mezarı Sivas'tadır. Evliya Çelebi onun asıl adın ın Abdülvehhab
Gazi olduğunu, daha Cahiliye devrinde
Antername o kuduğunu , ResGiullah'ın
huzurunda Uhud. Mekke. Huneyn gazala-

Thomas Allarn'un XIX. yüzyıld a çizd iğ i, meddah ve dinleyi cilerinin t asvir ed i ldi ğ i gravür (R. Walsh, Constantinople
and th e Scenery o{ Th e Seven Churches of A sia Minor,
London 1840 , s. 73)

of Fine ArtsBoston)

rını okudukça Peygamber'in hoşnut kalarak kendisine ihsanda bulunduğunu. kemerini de yine huzur-ı nebevide Hz. Ali'nin bağladığını söyler. Hüseyin Vaiz-i Kaşifi. biat ve şedde uyanlar arasında Peygamber soyunun meddahiarı kadar yüksek mertebeli bir topluluk bulunmadığını
belirtir ve meddahiarın Ehl-beyt'in menkıbele rini okuduklarını , onları ve sözlerini anarak vakit geçirdiklerini. bu sebeple
Peygamber soyunu en çok seven kişilerin
meddahlar olduğunu yazar. ResGl-i Ekrem'in huzurunda mevkileri yüksek olan
meddahiarın nasıl yüceltilmesi gerektiği
yine Kaşifi'den öğrenilmektedir (bk. bibl.) .

Türkler'in Müslümanlığı kabul etmesinden önce gerek Şamanlığın gerekse toplum 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 manzumeler olup bunlar kopuz adı verilen saz
eşliğinde terennüm edilirdi. İslamiyet'in
kabulünden sonra " aşık" (saz şairi) adın ı
alan bu azanlar eski kah ram anların destanlarını söyler di. Bazı Oğuz boyl arının
kahramanlık hikayelerinde adı geçen Dede Korkut şaman, kam veya baksı denilen
din önderlerinin özelliklerini taşımakta
dı r. Türk meddahiarı Arap meddahiarın
dan farklı olup onla rın aksine günlük konuları gerçekçi bir biçimde ele alırlardı.
Bu da Türk meddahlığının Arap etkisinden çok kendi toplumunun kültür birikimiyle geliştiğini göstermektedir. Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkler'in
kendilerine has olgunlaşmış bir hikayecilik geleneğ i ve anlatım sanatının varlığı
Türk meddah l ık sanatının doğrudan
Araplar'dan alınmadığını göstermektedir.
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Selçuklu sarayında ve orduda Farsça
kasideler ve gazeller yazan şairler dışın
da birtakım azanların hikaye anlattıkları
ve şiir okudukları hem Bizans hem Doğu
kaynaklı belgelerden öğrenilmektedir.
Osmanlı sarayında da başlangıçtan itibaren bulunduğu bilinen ozanlar. nedimler
ve oyuncular Türk meddahlığının gelişi
mine öncü olmuşlardır (Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikaye/eri, s. 22-50).
XIV. yüzyılın sonlarında Yıldırım Bayezid döneminde taklitleri ve zekas ıyla padişahı güldüren Kör Hasan, bu padişahın
sarayında yetişen Ahmedi, bilinen en eski
meddah hikayelerinden olan Varaka ve
Gülşah'ın yazarı Yusufi, 763'te (1362)
kaleme aldığı Ebu Müslim Hikayeleri'ni Yıldırım Bayezid'e ithaf eden Kastamonulu Hacı Sacti en meşhur meddahlardandır. XV. yüzyılda ll. Murad devrinde Sursalı Hacı K.ıssahan tanınmış bir sanatçıydı.
Fatih Sultan Mehmed'in sarayında Balaban Lal ve Ömer adındaki nedimlerle
Mustafa adlı kıssahanın isimleri 883
(1478) yılına ait maaş defterinden öğre
nilmektedir. Bu dönemde Halil adlı meddahın yanı sıra Hamzaname'yi yirmi dört
ciltte toplayıp okuyan ve bunun için Hamzavi mahlasını alan bir kıssahanın bulunduğu da bilinmektedir. Zaman içinde dini
konulardan uzaklaşan kıssahanlar, dinleyicilerin ilgisini daha .fazla çekebilmek için
anlattıkları kıssalarda geçen çeşitli hayvanlarla canlıların ses ve hareketlerini
taklit etmeye başlam ışlar, konuları arasında açık saçık fıkralara ve hikayelere
de yer vermişlerdir. Bunların içinde Hz.
Peygamber'i , ailesini ve din büyüklerini
metheden kıssahanlar bulunmakla beraber hepsine meddah denilmiş. bu unvan
zamanla genelleşmiş , anlatılan konulara
bakılmaksızın hemen hepsi meddah ortak terimiyle adiandınimıştır (bk. KISSAHAN)

XVI, XVII ve XVIII. yüzyıllarda meddahve toplumdaki fonksiyonları
giderek artmıştır (a.g .e., s. 24-37). XIX.
yüzyıl meddahiarı hikaye aniatma dışın
da orta oyununda ve Karagöz aynatınada
da ustalaşmıştı. Çeşitli tipleri hem palangada hem kahvelerde ustaca çizen bu
meddahlar arasında Kız Ahmed, Kör Osman, Piç Emin, Aşık Hasan. Nazif. Thspihçioğlu ve Musahib Nuri sayılabilir. Bunlardan Kız Ahmed, ünü Avrupa'ya yayıl
mış bir hikayeciydi; Piç Emin ise Camcı
İsmail gibi önemli meddahiarın da ustasıydı. Ressam Allarn Thomas Kız Ahmed'in
hikaye anlattığı sırada bir resmini yapIarın sayısı
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mıştır. Mürekkepçi İzzet. Lüleci Mehmed
nükteleri ve ustalıklarıyla dillere destandı. Yağcı İzzet ve Şükrü Efendi de ünlü
meddahlar arasında yer alıyordu. Şükrü
Efendi'nin yetiştirdiği İ smet Efendi ustasını geçmiştir. XIX. yüzyılın sonunda en
meşhur meddah Şükrü Efendi'nin çırağı
Aşki idi. XX. yüzyılın en büyük Türk meddahı. dostları arasında "Ayı Kemal" diye
tanınan Süruri'dir. İlk defa 1900 yılının
Ramazanında Makasçılarbaşı'nda halk
karşısına çıkan ve kısa sürede tanınarak
Şehzadebaşı ' na geçen Süruri otuz dört
yıl meddah olarak çalışmıştır.
Meddahiarın ne gibi nitelikleri bulunması gerektiğin i anlatan Fakiri Risale-i
Ta'rifat'ta, "B ilir misin nedir alemde
meddah 1 Biribiriyle halkı ede ıslah" diyerek meddahın toplumdaki konumunu belirtir. Yabancılar gözünde meddah şairdi r,
tarihçidir, masalcıdır, efsane yazarıdır; o
insanın hayal dünyasına giren bütün konulara değinir. Bunu yaparken de kendi
halkının mizahını , duygularını. özlemlerini ve düşünceler ini dile getirir.
Meddahiarın başlangıçtaki bazı simgeleri değişik biçimlerde zamanımıza kadar
gelmiştir. Meddahiarın yanında süngü,
tuğ (yaygı, lamba, şedde) veteberzin bulunurdu. Bunlar şu anlamlara gelirdi:
Süngü. Hz. Peygamber'e inanan ve Hz.
Emir'in (Ali) kardeşi Ca'fer'i yetiştiren Habeş Kralı Necaşi bu süngüyü vermiştir.
Süngüye "elif" de denir, çünkü bu süngüyü ancak elif gibi doğru olanlar kullanabilir. Süngü sonradan değneğe dönüşmüş
tür. Meddahlar arasında süngü yani "nize" kelimesinin "nun"u, "nur-ı muhabbet
alnında parlasın"; "ye"si, "yakini (inancı)
tam olsun"; "ze"si, "zib ü zinet-i dünyadan vazgeçsin" ; "he"si, "havadari-i mü'minan ve muhibban (müminlerin ve dostların yandaşlığı) olsun" demektir. Tuğ,
üzerinde flama bulunan süngüdür. Meddahiarın tuğ diktikleri yerde halk toplanır.
Tuğun başı sevgi uğruna baş vermek ve
kardeşlerin yücelmesini istemektir. Tuğun sapı dayanıklılık , sevgi ve doğruluk
simgesi dir. Tuğun dibinde yaygının serilmesi, lambanın yanması ve sür ekli bir
durumda kalması gerekir. Teberzin (baltacık) meddahın övgüsünü engelleyene

sında en başta iskemle gelir. İskem lenin
ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere dört
temeli vardır ; üstteki iki temelden biri
bilgi, diğeri dünya görüşüdür; alttaki iki
temelden biri sabır, diğeri kararlılıktır.
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karşı kullanılır.

Sonradan meddahın simgeleri (aksesuamakreme ile değnek haline dönüşmüş
tür. Meddah bunları birbirinden farklı eş
yalar olarak kullanır. Makremenin kaynağı şeddedir. Meddahın değneği süngünün ve tuğun bugünkü uzantısıdır. Kaşi
fi'ye göre ise meddahın özel eşyaları ara-

ÖzDEMiR NuTKu

Hz. Peygamber'in
Medine'ye hicretinden
sonraki dönemde
veya Medine'denazil olan
sure ve ayetler için
kullanılan terim
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