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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-/-~-/-
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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 



"fezail" ve "fezailü'l-ashab" gibi bölümle
rinde bu anlayışı teyit eden pek çok riva
yet bulunmaktadır. Hassan b. Sabit, Ka'b 
b. Züheyr, Abdullah b. Revaha gibi şairle
rin Hz. Peygamber'i metheden şiirlerinin 
onun tarafından memnuniyetle karşılan
ması da bu anlayı şı güçlendirmektedir 
(Kandemirv. dğr.. VII, 389-391) . 

Bazı alimler ise gerçeği ifade etse dahi 
insanları methetmenin gerek öven ge
rekse övülen bakımından doğru olmadığı 
görüşündedir. ibn Hazm'a göre akıllı ve 
gerçekçi kimse başlangıçta kendisine acı 
verse de yerilmeyi övülmeye tercih eder. 
Çünkü medihte hakikat payı olsa bile in
sanı kibir ve gurura götürür, sonuçta er
demlerine zarar verir. Eğer medih gerçek 
dışı ise bu övgüden memnun olan kişi. 
hakkında söylenen düzmece iltifatlara 
aldanmış olur ki bu önemli bir kusurdur. 
Haklı yergiye maruz kalan kişinin bunu 
kendisi için bir uyarı sayıp ahlakını düzelt
mesi. haksızyergiyle karşılaştığında ise 
bunu sabır ve hilimle karşılayıp erdemi
ne erdem katması mümkündür. Sonuçta 
her durumda akıllı kişi için methedilmek 
zemmedilmekten daha zararlıdır. 

insanın övülmekten hoşlanmasının ve 
yerilmekten çekinmesinin temelindeki 
psikolojik sebepleri, övülme tutkusu ve 
yerilme korkusunun doğurduğu ahlaki 
ve dini bakımdan tehlikeli sonuçları, bu 
komplekslerden kurtulmanın yollarını de
rin bir vukufla inceleyen Gazzall, övgünün 
-gerçeğin ifadesi bile olsa- hem öven hem 
de övülen bakımından zararlı sayıldığı gö
rüşüne varmaktadır. insanların kendileri 
hakkındaki övgüler karşısında tutumla
rını sıralayarak en olumlu tutumun her 
türlü övgüye dürüstlük ve içtenlikle karşı 
çıkmak olduğunu belirtmektedir. 

iyilikle anılma ve övülme arzusunun in
sanın tabiatında mevcut bir eğilim oldu
ğunu belirt en başka ahlakçılar da bulun
makla birlikte bunlar söz konusu eğilim e 
ahlaki bakımdan olumlu bir motif olarak 
bakılabileceğini düşünmüşlerdir. Mesela 
Ragıb el-isfahanl, pek çok insanın adale
te yönelmesinde övülme arzusunun ya
pıcı rol oynadığını , yerilmekten sakınma

yan. övülmekten sevinç duyımayan insan
ların kötü işler yapmasının ancak baskı 
ile mümkün olabileceğini söyler. Nitekim 
insan ların akıl, haya, övgü ve yergi, teş
vik ve korkutma ile kötülükten nefret 
ettirilip iyiliğe sevkedilebileceği , yerginin 
kötülükten alıkoyamadığı , övgünün iyili
ğe yöneltemediği bir kimsenin artık hay
vandan veya cansız bir nesneden farksız 
olduğu belirtilmiştir. Ragıb el-isfahanl. 

övgü ve yerginin özü itibariyle iyi yahut 
kötü olmayıp bunların güdülen amaçlara 
bakarak değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade eder. Buna göre iyi bir amacın ger
çekleşmesi için övgüye başvurmak iyidir. 
Buna Hz. ibrahim'in, "Bana. sonra gele
cek nesiller içinde iyilikle anılmayı nasip 
eyle" ( eş-Ş ua ra 26/84) mealindeki duası

nı delil gösteren isfahanl ayeti, "Bana öyle 
işler yapmayı nasip et ki beni o işlerle öven 
kişi doğruyu söylemiş olsun" şeklinde açık
lar. "Birini iyiliği sevindiriyor, kötülüğü 
üzüyorsa o kişi mümindir" mealindeki ha
dis de (Müsned, 1, 18, 26; Tirmizi, "Fiten", 
7) insanın iyilikleriyle anılmasından mem
nun olmasında sakınca bulunmadığına 
işa ret etmektedir. Bununla birlikte er
demli insan dalkavukluğuyla tanınanlar
dan. aldatıcı dostlardan, insanları övme 
tabiatında olanlardan ve nabza göre şer
bet verenlerden gelen övgüleri nefretle 
karşılamalıdır. Bir kimsenin kendisini 
övmesi ise kötü bir huydur ( e?-Zerf'a, s. 
277) . 
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Hz. Peygamber'in mescidiyle 
kabrinin bulunduğu hicret yurdu, 

İslam'da iki Harem bölgesinden biri, 
Resiil-i Ekrem ve Hulefa-yi Raşidin 

döneminin başşehri. 
_j 

Arap yarımadasının batısında Hicaz 
bölgesinde Kızı ldeniz kıyısına yaklaşık 130 
km. uzaklıkta . Mekke'nin 350 km. kadar 
kuzeyinde olup deniz seviyesinden yük
sekliği Harem-i şerifte 619 metredir. 
Şehrin kurulmuş olduğu geniş düzlüğün 

kuzeyini Uhud. güneyini Air dağları, doğu
sunu Vakım harresi (volkanik lav akıntısı), 
batısını Vebere harresi kuşatır. ibn Ke
slr'in verdiği bilgiye göre 19 (640) yılında 
ve Hz. Osman zamanındaki lav püskürt-

MEDiNE 

meleriyle 654'te ( 1256) "Hicaz ateşi" ola
rak tarihe geçen volkanik faaliyetler, Me
dine ve çevresindeki bu volkanik etkinlik
lerin o dönemde henüz tam olarak sona 
ermediğini gösterir. Medine ve yöresi su 
kaynakları bakımından oldukça zengin
dir. Şehrin içerisinde ve etrafındaki akar
sular, tabanında suya elverişli yumuşak 
tabakalı vadilerin yer aldığı volkanik alan
larda bulunan yer altı kaynakları bu zen
ginliğin en önemli unsurlarıdır. Yağmur 
fazla yağdığında bu alanlardan gelen su
lar zaman zaman sel baskıniarına sebep 
olmaktaydı. Hz. Osman döneminde Meh
zür vadisinden gelen sel baskınlarını ön
lemek maksadıyla bir set yapılmıştır (i b n 
Şebbe , ı. 169; Belazürl, Fütüh, s. 13) . 1 56'
da (773) yağmur suları bütün Medine va
dilerini daldurarak M escid-i Nebevl'yi teh
dit etmiş, kanallar açılıp suyun dağılması 
sağlanmıştır (İbn Şebbe, I, 169). Ovalık 

bölgede eskiden beri çok sayıda kuyu bu
lunmaktadır. Ancak kuyuların suyu ço
ğunlukla acı olduğundan içme suları da
ha çok güneydeki kuyulardan temin edil
meye çalışılmıştır. ibn Şebbe. bunlardan 
Hz. Peygamber'in su içtiği ve abctest aldı
ğı on dört kuyunun adını zikretmektedir 
(a.g.e., I, 152, 156-162). 

Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib 
olup bu adın , buraya ilk yerleşen kişi ol
duğu rivayet edilen Yesrib b. Vail b. Kayi
ne b. Mehlabil'in isminden geldiği kayde
dilmektedir (SemhGdl, I, I 56) . Şehrin 

ad ı Batlamyus ve Bizanslı Stephanus'ta 
lathrippa olarak verilmiştir (EJ2 [İng.J, V, 
994) . "Zarar vermek, karıştırmak, kötüle
m ek, başa kakmak, bozmak" gibi anlam
lara gelen, serb kökünden türeyen Vesrib 
kelimesi, Kur'an'da Medine'nin adı ola
rak bir yerde geçmektedir (el-Ahzab 33/ 
I 3) . Yesrib adı önceleri, kuzeyde ilk yer
leşmenin gerçekleştiği tahmin edilen Curf 
ile Kanat vadileri arasında kalan kesimi 
belirtirken daha sonra şehrin tamamı 

için kullanılmıştır. Hicretin ardından Hz. 
Peygamber şehre Tabe, Taybe ( hoş ve gü
zel) gibi olumlu anlamlar içeren adlar ve
rilmesini istemiştir (Müsned, IV, 285). is
lam kaynaklarında Medine'ye Tayyibe, 
Misklne, Azra. Cabire, Mecbfıre, Mahab
be, MahcCıbe, Kur'an'da Medine için kul
lanılan "dar" kelimesinden hareketle (el
Haşr 59/9) Darülhicre, Darüllman, Darüs
sünne, ResGl-i Ekrem'e nisbetle Medine
türresul (Medinetünnebi) ve el-Medlnetü'l
münewere gibi isimlerin verildiği görül
mektedir. Çoğunluğu şehrin kutsallığına, 

hicret yurdu ve başşehir olmasına. hic
retten sonra gerçekleşen meden1leşmeye 
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