
yaşandığı döneme rastlaması dolayısıyla 
siyasi içerikli eleştirel yazılara ve yenilik
leri ihtiyatla karşılayan yorumlara yer ve
rilmiş, bundan dolayı özellikle bölge müs
lümanlarının şiddetli tepkisine yol açmış
tır. Önceleri yayım politikasına hakim olan 
bu anlayış, daha sonra ilmi nitelikli ciddi 
eleştiri yazıları ve sosyolojik tahliller içe
ren bir mahiyet kazanmıştır. Gazetede ya
yımlanan ve bölge müslümanlarının ilmi 
birikimini yansıtan "İçtimai Hayat ve İs
lamiyet", "Milleti İfsad Eden Tehlikeli Zih
niyetler'', "Bulgaristan Müslümanlarının 
Vaziyeti", "İçtimaiyatta Taklitçilik", "İsla
miyet Mani-i Terakkidir iddiasının Men
şei ve Manasızlığı", "Uiema Milletin Kalbi 
Demektir", "Zelzelenin Esbab-ı Maddiyye 
ve Maneviyyesi", "Maneviyatı Sukut Eden 
Muhitleri Islah Çareleri", "İslam'da Usül-i 
Tedavi", "Tarih-i Kur'an", "Sahabe Devrin
den Kalma Mushaflar", "Gazzall Hayatı ve 
Felsefesi" gibi pek çok yazı gazetede tef
rika edilmiştir. Medeniyet'teki görüş ve 
düşünceler, başlangıçta esas itibariyle 
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin 
muhafazakar fikirleri çizgisinde iken Med
resetü'n-nüvvab'ın ıslahatçı düşüneeye 

sahip hocaları ve onların talebeleri saye
sinde gazetenin yayım politikası önemli 
ölçüde değişmiştir. M. Reşid Rıza, Meh
med Akif Ersoy, Elmalılı Muhammed 
Harndi gibi kimselerin ölümü üzerine ya
zılan oldukça duygusal içerikli yazılar bu 
değişimi yansıtır. Dolayısıyla Batı mede
niyetinin iyi yönlerinin alınmasını, Batılı 
ilim adamlarına olumlu atıflar yapılması
nı savunan yazılara da yer veren, bir bü
tün olarak değerlendirildiğinde , Medeni
yet'in ilk birkaç yılın ardından yavaş ya
vaş ıslahatçı çizgiye yaklaştığı görülür. 

Medeniyet'te yazıları çıkan başlıca ya
zarlar arasında Yüsuf Şinasi, Hafız Yüsuf 
Yakubof. Hüseyin Hüsnü Efendi, Cela
leddin Sabri, Mehmed Fikri, Osman Sey
fullah (Keskioğlu). Yüsuf Ziyaeddin Ezheri 
(Ersal) gibi kimseler bulunmaktadır. Tür
kiye kütüphanelerinde koleksiyonu mev
cut olmayan Medeniyet'in çeşitli sayıla
rına Bulgaristan'ın değişik kütüphanele
rinde dağınık vaziyette rastlamak müm
kündür. 
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_j 

Ham b. Ahmed'in aruz sisteminde 
"muhtelife" denilen birinci dairede ve 
klasik genel sıralamada ikinci bahir ola
rakyer alır (DİA, lll, 428; IV. 484) . Veznin 
tam ve sahih şekli bir şatrda iki (bir beyit
te dört) defa "failatün failün" (-~--/-~-) 
tef'ilelerinin tekrarıyla meydana gelir. Uy
gulamada her iki şatrın sonundaki fai
lün (-~ -) cüzlerinin düşmesiyle bir be
yitte iki defa "failatün failün f ailatün"ün 
(-~--!-~-!-~--) tekrarıyla oluşan mec
zü' (bir cüzü düşmüş) şekil kullanılır. Ha
m b. Ahmed'in sistemini farklı tarzda yo
rumlayıp sadeleştiren İsmail b. Hammad 
ei-Cevherl'nin "müfredat" ve "mürekke
bat'' olmak üzere yaptığı tertibe göre me
did bahri remel ile mütedarikten teşek

kül eden mürekkep bir bahirdir (Kitabü 
'Aruzi'L-varaka, s. 55 vd.; krş . DİA, III, 429). 
MedTdin hafif ve seri' bahirleriyle de ya
kın ilgisi vardır (med'id bahrinin aslının 
haflf bahrinden oluştuğuna ve ser!' bah
riyle olan alakasına dair görüşler için bk. 
Celal ei-Hanefl, s. 287 vd., 573 vd.). 

MED TO 

Bahrin adı "uzatmak" anlamındaki 

Arapça medd kökünden türemiş bir sı
fat olup "uzatılmış, yaygın" gibi manala
ra gelir. Kaynaklarda bu adlandırmanın 
sebebi olarak sübaiyye (yedi harfi i. me
sela J~i;) veya hümasiyye (beş harfi i, 
mesela .:,4is) tef'ilelerinin birbiri etrafın
da yayılmış olması, her sübaiyye tef'ilede 
ikişer hafif sebebin (bir harekeli, bir sa
kin iki harften o luşan grubun) yaygın bi
çimde yer alması ve sübaiyye tef'ileleri
nin ortasında mecmü' vetidierin (ikisi ha
rekeli, biri sakin ÜÇ harfli grubun) yayılmış 
bulunması gibi gerekçeler zikredilmiştir. 

Bu hususlar bahrin vezinlerinin ritmini 
ağırlaştırıp kıvraklığını giderdiği için özel
likle nesib, gazel, gına (şarkı) vb. aşk te
rennümlerini icra etmede onu yet ersiz 
ve elverişsiz kılmaktadır. Bundan dolayı 
bilhassa Cahiliye şairleri, ritim ve hareket 
bakımından katı ve icrası güç olan bu ba
hirden uzaklaşmışlardır (Safa Hulüs'i, s. 
56; Abctürrıza Ali, s. I 32 vd.). Ancakyuka
rıda anılan konularda Cahiliye şairlerinin 
fazla rağbet etmediği bu bahrin ilk terti
bi (aş. bk.) sağlam bir yapıya ve kuvvetli 
bir ifade gücüne sahiptir (Abdürrıza Ali, 
s. ı 33). İkinci tertibi ise (aş. bk) Abbasi 
şairleri tarafından nesib (gazel) şiirleri için 
uyumlu görülüp benimsenmiştir ( a.g.e., 
s. 133). 

Aruz alimleri medid bahrinde altı farklı 
şekil olduğunu belirtirlerse de gerek ka
dim gerekse muhdes şairler tarafından 
yalnız aşağıdaki şekilleri kullanılmıştır 

(kullanılmayan şekiller için bk. a.g.e., s. 
130; Celal ei-Hanefl, s. 30 l-303). Buna gö
re medid bahrinin üç aruzu ve altı darbı 
vardır. İlk şekilde aruzu ve darbı sahihtir. 
İkinci tertipte aruzu hazf ile (son hafif 
sebebin atılması) ( J~~t; ~ .:,4is) f ailün 
(-~-). kasr ile (son ham sebebinsakin 
harfini atıp harekeli harfini sakin oku
ma) ( ,)~iS~ .:.,~L; veya ..:,~iS ) failat 
veya failan (-~ =). betr ile (önce hazf. 
sonra kat', yan i mecmü' vetidi n son har
fini atıp kalan son harfini sakin okuma) 
(.)~~i;~ ~i;~.)~) fa'lün (--) şekille
rini alır. Üçüncü tertipte aruzu, hazf ve 
habn ile (ilk ham sebebi n sükilnlu harfini 
okumamal (J~i; ~.:,W ı feilün (~~-). 
betr ile fa'lün (--)olur. Buna göre elde 
edilen vezin grupları 1. aruz (sahih) ve 1. 
darb (sahih) ile: (-~--1-~-1-~--11-~--1 
-~-!-~--); ll. aruz (mahzuf) ve 2. darb 
(mahzuf) ile: (-~--1-~-1-~-11-~--1-~-1 
-~-); l l. aruz (mahzuf) ve 3. darb (mak
sur) ile: (-~--1-~-1-~-11-~--1-~-1-~=); 
lll. aruz (mahzuf) ve 4. darb (ebter) ile : 
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(-~--1-~-1-~-11-~--1-~-1--), III. aruz 
(mahzuf, mahbun) ve S. darb (mahzuf, 
mahbOn) ile: (-~--1-~-1~~-11-~--1-~-1 
~~-):III. aruz (mahzuf, mahbQn) ve 6. 
darb ( ebter) ile: ( -~--!-~ -!~ ~-11-~--1 
-~-/--) şeklindedir. 

Yukarıda aruz, darb ve haşivde geçen 
bütün failatün (-~--)ve failün (-~-) 
tef'ilelerine habn uygulanarak feila
tün (~~--)ve feilün (~~-)elde edilir. 
Ayrıca failatün (-~--) tef'ilesine keff 
ile (son hafif sebebin sükGnunu atma) 
(&~~ii -h.:.J~ii) failatü (-~-~).şek! ile 
(habn ve keffin birlikte uygulanması) feila
tü (~~-~)elde edilir. Bu değişiklik aruz 
tef'ilelerine uygulanmaz. Kısa hece ile bi
ten (mekfOf) bir tef'ileyi kısa hece ile baş
layan (mahbOn) bir tef'ilenin takip etme
mesi gerekir. "Muakabat" adı verilen bu 
durum uygun görülmemiştir. Aynı kaide 
remel, müctes ve hafif bahirlerinde de · 
geçerlidir (İbn Reş!~ ei-Kayrevanl, I, I27; 

krş. DİA, XV, 114). 

Yukarıda üç aruz ve altı darbdan teşek
kül eden vezin grupları, aruza dair klasik 
kitaplarda ve bunlara muhteva bakımın
dan bağlı kalan yeni eserlerde medld ka
lıpları olarak zikredilir. Bunun yanında 
sanatkarların nazım tekniğinde yaptıkla

rı yenilikleri de içeren bazı eserlerde bu 
bahrin başka vezin grupları da yer alır. 
Celal ei-Hanefi'nin tesbit etmiş olduğu 
on bir vezinden anılan altı klasik ve zin 
grubu dışındakiler illet ve zihaf kaideleri
nin uygulanmış şekilleriyle aşağıda veril
miştir (el-'Araz, s. 290-300). 

---~--1-~-f::..~----11 -~--1""-~---1-~= 

-~--1-~---l""-~---- ll ""-~--l-~-l""-~-

::..~--l-~-l-~----11 ""-~--l""-~---/-

-~--l""-~-l-~-11 ""-~--J""-~-J""-v--

-~--J-v-/-- ll - v--J-v-/--

:><.v--/-v-/--1/ ""-v-/-~-/-

-v-/-v-/""-v-- ll ""-v-/-v-/""-v--
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Bir kimseyi güzel bir niteliği dolayısıyla 

övme anlamında ahlak terimi. 
L _j 

Sözlükte medh kelimesi, "bir insanı 
veya bir nesneyi yahut eylemi üstün bir 
özelliği dolayısıyla övme" anlamında mas
dar ve bu şekilde övücü söz ve davranış
ları ifade etmek üzere isim olarak kulla
nılmaktadır. Karşıtı zem ve hicivdir. Ya
ranmak ve çıkar elde etmek maksadıyla 
birine abartılı sözlerle methiyeler düzen
lere meddah denir. "Hamd" kelimesi de 
methe yakın bir m ana taşımakla birlikte 
kaynaklarda ikisi arasında fark bulundu
ğu belirtilmektedir. Ragıb ei-İsfahanl'ye 
göre her hamd medihtir, ancak her me
dih hamd değildir. Nitekim medih, kişinin 
yaratılıştan sahip olduğu ve kendi irade
siyle sonradan kazandığı üstün özellikleri, 
ham d ise sadece ikincileri ·övmek üzere 
kullanılır (el-Müfredat, "J::ımd" md.; iki kav
ram arasındaki ortak ve farklı anlamlarla 
ilgili daha geniş bilgi için bk. Tehanevl, 
Keşşat, I, 288-289) . 

Kur' an-ı Kerim'de medih kelimesi geç
memekle birlikte hamd ve tezkiye kav
ramları kullanılarak kişinin kendisini öv
mesinden söz edilmiştir. Hadislerde ise 
medih ve aynı kökten kelimelerle bazı ah
laki tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ayrıca 
gerek Kur'an'da gerekse hadis mecmua
larında Allah'ın zatını , peygamberleri ve 
bilhassa Resul-i Ekrem'i. ashabı, salih 
mürninleri metheden; buna karşılık in
karcıları, münafıkları, Allah ve peygam
ber düşmanlarını zernıneden çok sayıda 
ayet ve hadis vardır. Doğruluk, dürüstlük 
ve adaletle ilgili ayet ve hadisler, insanın 
kendisini veya başkasını methederken 
hak ve adalet ölçülerinden sapmaması 
gerektiği sonucuna götürmektedir. Özel
likle övgüyü hak edecek değerde güzel 
bir iş yapmadan övülmek isteyenler (Al-i 
İmran 3/188: krş. Ragıb el-İsfahanl, e?·le-

rl"a, s. 277) ve haksız yere kendilerini te
mize çıkarma çabası içinde olanlar (en
Nisa 4/49) yerilmektedir. Diğer ayet ve 
hadisler yanında bilhassa Hz. Yusuf'un 
Mısır yöneticisine, "Beni ülkenin hazine
lerine tayin et, çünkü ben -onları- çok iyi 
korurum ve bu işi bilirim" diyerek (Yusuf 
12/55) yöneticilik talebinde bulunurken 
kendisini övücü ifadeler kullanılmış oldu
ğu dikkat.e alınarak bir kimsenin kibir ve 
böbürlenme amacı taşımadan sahip ol
duğu üstün nitelikler hakkında bilgi ver
mesinin sakmeali olmadığı belirtilmek
tedir. Ebu Bekir İbnü'I-Arabl'ye göre Hz . 
Yusuf'un bu ifadesi Kur'an-ı Kerim'in ya
sakladığı kendini tezkiye etme kapsamı
na girmez. Çünkü o bu sözüyle hakkında 
bilgi sahibi olmayanlara kendini tanıt
mayı amaçlamış veya ortada ehil kimse 
bulunmadığı için ayette sözü edilen gö
revi yükleomenin gerekli olduğunu dü
şünmüştür (A/:ıkamü'l-Kur'an, lll, 1092). 

Ahlak ve fıkıh kitaplarıyla hadis şerhle
rinde çeşitli durumlarda methin diiz olup 
olmadığı konusu tartışılmıştır. islam alim
Ierinin çoğunluğu, konuyla ilgili hadisleri 
bir bütün halinde değerlendirerek bir in
sanın yüzüne karşı methedilmesinin onun 
kibirlenip böbürlenmesine ve şımarma
sına yol açması durumunda onu övmenin 
doğru olmadığını, ayrıca her durumda 
gerçeğin dışına çıkmamak ve övgüde aşırı 
gitmemek gerektiğini belirtmişlerdir. Ni
tekim Hz. Peygamber, huzurunda bir ki
şiyi aşırı şekilde metheden birine, "Yazık 

sana! Arkadaşının boynunu kopardın" de
miş ve bu sözü birkaç defa tekrarlamış, 

ardından da birini överken, "Şöyle şöyle 
olduğunu zannediyorum" gibi ihtimalli 
bir üslup kullanılarak işin aslının Allah'a 
havale edilmesinin Iüzumunu ifade et
miştir (Buhar!, "Şehadat", 16; "Edeb", 54; 

Müslim, "Zühd", 65). Hadiste yer alan, 
"Arkadaşının boynunu kopardın" (diğer 

rivayette "belkemiğini kırdın") cümlesiy
le övgüye layık olmayan veya abartılı bir 
şekilde övülen kimsenin kendisini gerçek
ten övüldüğü gibi zannedip kibir ve gu
rura kapılması, şımarıp azınası tehlike
sine işaret edilmiştir. Başka bir hadiste 
Resulullah, meddahiarın aşırı övgüleriyle 
bu gibi tehlikelere yol açabileceklerini dik
kate alarak, "Meddahlarla karşılaştığınız

da yüzlerine toprak serpiniz" buyurmuş
tur (Müslim, "Zühd", 69; Ebu Davud, 
"Edeb", 9). Ancak övülmekten kötü yön
de etkilenmeyenlerin gerçek özellikleriy
le övülmesinde bir sakınca görülmemiş, 
bunun iyilikleri teşvik edeceği düşünül
müştür. Özellikle hadis mecmualarının 


