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notlar ve dereceleri anlatılmakta, diplo
maların (mezuniyet ruusu) dereceleri. 
hazırlanış ve verilişiyle ilgili prosedürle 
nizamnamenin uygulanmasından şey
hülislamlık makamının sorumlu olacağı 
belirtilmektedir. 

Nizamnameye 12 Şewal1332' de (3 Ey
lül 1914) yapılan on maddelik ilavede 
Medresetü'l-kudat bünyesinde şerl mah
kemelerin tahrirat ve idari işlerinde gö
revlendirilmek için memur yetiştirmek 
üzere gündüzlü özel bir sınıfın açılması 
hükme bağlanmaktadır. Burada söz ko
nusu sınıf için kabul edilecek adaylarda 
aranan şartlar. giriş imtihanında sorumlu 
oldukları konular. imtihan şekli, devam 
durumları belirlenmektedir. Talebeler 
dersler dışında şerl mahkemelerde ve il
miye bürolarında (kalemler) staj yapacak
lar. uygulamada başarılı olanlar durum
larını kalem amirlerinden alacakları bel
gelerle ispat edeceklerdi. Bu özel sınıfta 
okunan dersler feraiz ve vesaya, sakk-i 
şerl. nikah. talak. ahkam-ı evkaf. defter-i 
kassam. usul-i muhfıkeme-i şer'iyye. ma'
lumat-ı kanuniyye, kitabet. hesap ve 
hüsn-i hatt-ı ta'lik idi. Medresetü'l-kudat 
için ayrıca iki bölüm ve bir hfıtimeden olu
şan yirmi yedi maddelik bir iç tüzük ha
zırlanmıştır. Birinci bölümde giriş imti
hanları. ikinci bölümde öğretim, hatimede 
ise sınıf imtihanları etraflıca ele alınmış
tır (a.g.e., s. 683-686). 

İlmiyye Salndmesi'nde Muallimha
ne-i Nüwab'dan başlayarak 1332'ye 
(1914) kadar Medresetü'l-kudat'ta önce 
müdürlükyapanların. ardından 1272-
1332 (1856~1914) yılları arasında mezun 
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olanların adları. memleketleri. mezuniyet 
dereceleri ve son bulundukları görevler 
bir liste halinde verilmiştir. Buna göre yir
mi iki kişinin müdürlükyaptığı ve 900'ün 
üzerinde mezun verildiği, mezunların şe
hir ve kaza kadılık ve naibliği başta olmak 
üzere mahkeme reisliği ve üyeliği. dava 
vekilliği, adiiye memurluğu yaptıkları ve 
zamanla fetvahane müsewidliği, i'lamat-ı 
şer'iyye müdürlüğü. Medresetü'l-kudat 
müdürlüğü, dersiamlık. hatta şeyhülis
lamlık makamiarına (Abdurrahman Neslb 
Efendi) kadar yükseldikleri dikkati çek
mektedir. 

Medresetü'l-kudat'ta okutulan kitap ve 
dersler şunlardır: Mecelle, Dürer, sakk-i 
şer'l, feraiz. tatbikat-ı şer'iyye. defter-i 
kassam, ahkam-ı evkaf, arazi kanunu, ka
ra ve deniz ticareti kanunları. icra, ceza. 
usul-i muhfıkeme-i hukukıyye. usul-i mu
hfıkemat-ı cezaiyye ve sulh. hukuk-ceza 
ve ticaret tatbikatı, tanzim-ii'lamat-ı hu
kukıyye ve cezaiyye. medhal-i ilm-i hu
kuk, hukuk-ı düveı. hukuk-ı idare. iktisat. 
kitabet-i resmiyye, husn-i hatt-ı ta'lik. 

Bu dersler haftada on sekizer saat ol
mak üzere dört yıla yayılmıştır. İlk üç ders 
dört yıl boyunca, diğer dersler ise belir
li sınıflarda okutulmaktaydı. Müfredat 
programında Türkçe ve Arapça sarf. na
hiv. tarih- coğrafya, kelam. akaid vb. 
derslere yer verilmemesinin sebebi, bu 
derslerle ilgili soruların giriş imtihanında 
adayiara sorulması dolayısıyla talebenin 
söz konusu dersleri öğrenmiş olarak 
medreseye kabul edilmesi ve hukuk for
masyonunun bu temel bilgilere dayanmış 
olması esasına bağlanmaktadır. Ayrıca 

müfredat programı genel olarak değer
lendirildiğinde mektebin hukuk formas
yon u için gerekli belli başlı dersleri içer
diği görülmektedir. Dört yıl boyunca Dü
rer'in beşer saat. Mecelle'nin üçer saat 
okutulması. buradaki hukukun esas ola
rak İslami temele dayalı olduğuna işaret 
etmektedir. Talebelerio çeşitli kanun ve 
hukuk dersleriyle hukukun belli başlı 
alanlarında bilgi sahibi oldukları. ayrıca 
tatbikat ve kitabet dersleriyle mezunla
rın pratik hayata hazırlandığı görülmek
tedir. 

Bir medreseden ziyade mektep siste
minde teşkil edilen ve hukuk açısından 
yeterli sayılabilecek bir programa sahip 
olan bu hukuk kurumu ll. Meşrutiyet dö
neminin diğer kurumları gibi uzun ömür
lü olmamış, Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi 
ve Cumhuriyet'in ilanının ardından hukuk 
alanındaki değişiklikler sebebiyle kapatıl
mıştır. 
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Bağımsızlık sonrası 
Bulgaristan' da müslümanların 

dini eğitim ve ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulan müessese. 

L ~ 

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nin ar
dından geçen zaman içinde Bulgaristan 
1908'de bağımsızlığını elde etmiş. bu 
tarihten itibaren Bulgaristan müslüman
ları, kendi dini ve içtimal ihtiyaçlarını ar
tık İstanbul'a bağlı olarak sürdüremeye
ceklerini anlamışlardı. Bu sırada Bulga
ristan ile Osmanlı Devleti arasında 6-19 
Nisan 1909'da imzalanan İstanbul Pro
tokolü ve bu protokol esas alınarak 29 
Eylül1913'te imzalanan İstanbul Muahe
denamesi'nin ikinci ek protokolünün 7. 
maddesi gereğince nüwab (müftü veya 
müftü vekili) yetiştirmek üzere dini bir 
okulun açılması kararlaştırıldı (Vedat S. 
Ahmed, s. 21-22). Ancak ı. Dünya Savaşı 
dolayısıyla bu karar uzun süre uygulana
madı. Dönemin Bulgaristan çarı tarafın
dan 23 Mayıs 1919'da onaylanan ve 26 
Haziran 1919 tarihli Hükümet Ceride
si'nde yayımlanan Bulgaristan Müslü
manları Müessesat-ı Dlniyye İdare ve Teş
kilatı Nizamnamesi'nin ilgili maddeleri
ne göre kurulması planlanan okulun mali 
kaynakları tesbit edilerek önemli bir adım 
atılmış oldu. Önce beş yıllık tali kısmının 
açılmasına karar verildikten sonra Med
resetü'n-nüwab'ın Nizarnname-i Esasi 
Program ve Dahili Talimatnamesi'nin ha
zırlanması için Başmüftü Süleyman Faik 
Efendi'nin 12 Haziran 1920 tarihli emir
namesi gereğince bir komisyon oluşturul
du. Bu komisyonun hazırladığı nizarnna
me kabul edilerek yürürlüğe kondu (Bul
garistan Müslümanları Müessesat-ı Dlniy
ye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi, s. 3) . 

Anlaşmalarda adı geçen Medresetü'n
nüwab'ın bir benzeri Süleymaniye Med
resesi'ne bağlı olarak 1854'te istanbul'da 
açılan Muallimhane-i Nüwab olup 1885'
te ismi Mekteb-i Nüwab, 1908'de Mek
teb-i Kudat. 1909'dan itibaren Medrese
tü'l-kudat olarak değiştirilmiştir. Şum
nu'da Şerif Halil Paşa Camii (Tombul Ca
mii) Külliyesi'nde ve civarında açılacak 
olan Medresetü'n-nüwab'da, komisyon-



da yer alanların çoğunluğunun eğitimci 
olması dolayısıyla din derslerinden çok 
fen derslerine ağırlık veren bir program 
izlendi. Çünkü komisyonun asıl hedefi, 
kurulacak müessesenin adı Medresetü'n
nüwab olmakla birlikte müftü veya müf
tü naibi yetiştirmekten ziyade acil ihti
yaçları karşılamaya yönelik öğretmen ye
tiştirmekti. Medresetü'n-nüwab'ın prog
ramıyla ilgili bu gelişmeler bölgede uzun 
yıllar devam eden fikri tartışmaların te
melini oluşturmuş (Hatiboğlu. Akademik 
Araştırmalar Dergisi, IV/14 120021. s. 71 ). 

nihayet eğitim görmüş çok az sayıdaki 
insanın üç gruba ayrılmasına sebep ol
muştur. Bunlardan ilki çağın bilgileriyle 
donanmış din alimi yetiştirmeyi hedefli
yordu (Kıvamüddin, s. 2). Bu kurum on iki 
yıl sürecek olan rüşdl, tali ve all şeklinde 
üç kademeli bir medrese olacaktı. İkinci 
grubu teşkil eden ıslahatçı ve ittihatçılar 
Medresetü'n-nüwab'ın mevcut haliyle te
sisi için çaba gösteriyordu. Üçüncü grup
takiler ise din eğitimine tamamen karşı 
olan Batılılaşma yanlısı gazetecilerden 
oluşmaktaydı . 

Bu tartışmalar arasında 1922-1923 öğ
retim yılında Medresetü'n-nüwab'ın tali 
kısmı açıldı. Esasen birbirinden farklı gibi 
görünen bu üç eğilimden birinci ve üçün
cü gruptakilerin talepleri de Medresetü'n
nüwab'ın açık kaldığı değişik dönemler
de kısmen gerçekleşti. Öte yandan oku
lun açılışından kısa bir süre sonra S Şu
bat 1923 tarihinde öğrenciler arasındaki 
iş birliğini arttırmak, kardeşlik duygula
rını geliştirmek, kütüphane kurmak ve 
konferanslar düzenlemek üzere öğren
ciler tarafından Müsterşidler Cemiyeti 
adıyla bir dernek kuruldu ve amacına uy-
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gun olarak Medresetü'n-nüwab'ın tarihi 
boyunca çok aktif rol oynadı. Gerek ılımit 
ıslahatçı ve ittihatçıların müfredata yön 
vermesi. gerekse adı geçen öğrenci der
neğinin gayretleriyle okul Bulgaristan 
müslümanlarının dini ısiahat çabalarının 
da odağı haline geldi. Bu zihnl yapılao
mada Muhammed Abduh'un talebelerin
den olan Yusuf Ziyaeddin Ezherl'nin rolü 
büyüktür (bk. Hatiboğlu , Balkanlar'da is· 

lam Medeniyet! Milletlerarası Sempozyu
mu Tebliğleri, s. 353-354). 

Medresetü'n-nüwab'ın rüşdiye mezun
Ianna yönelik olan müfredat programı 
modern eğitim kurumlarına uygun bi
çimde hazırlanmıştı. Kur' an, Arapça. Fars
ça. fıkıh. kelam. ahlak, İslam tarihi gibi 
derslerin yanında müfredatın büyük kıs
mını matematik. botanik. coğrafya, Bul
garca. Bulgaristan tarihi. umumi tarih. 
Türk edebiyatı, hüsn-i hat. resim, tabii 
bilimler. kozmoloji, kimya. fenn-i tedrls 
ve terbiye gibi dersler oluşturuyordu. 
1933 yılında tali kısmına lise statüsü ve
rilince ayrıca pedagoji.jeoloji. beden eği
timi, el işleri ve musiki dersleri ilave edil
di. Medresetü'n-nüwab'ın 18 Ekim 1930'
da açılan üç yıllık all kısmında ise fıkıh, 
usul-i fıkıh, Mecelle. usQI-i muhakemat-ı 
şer'iyye, medhal-i ilm-i hukük, hukük-ı 
düvel, feraiz, ahkam-ı evkaf. ilm-i iktisat, 
hukük-ı idare derslerinin yer aldığı bir 
eğitim verilmekteydi (Keskioğlu, s. 87). 

Bulgar Komünist Partisi'nin 9 Eylül 
1944 tarihinde gerçekleştirdiği ihtilal
den kısa bir süre sonra Bulgaristan Türk 
Azınlığı Konferansı'nda Medresetü'n-nüv
vab'ın bir Türk lisesine çevrilmesi, Bulgar 
liseleriyle eşit haklara sahip olması , all 
kısmının da Yüksek Pedagoji Enstitüsü'
ne dönüştürülmesi teklif edilmişti (Vedat 
S. Ahmed, s. 37). Bu süreçle birlikte milli 
duyguların dini hissiyatla çatıştı ğı şeklin
deki bir algılama sonucu okulun dini ni
teliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar başlatıldı ve sadece sembolik 
olarak Kur'an ve Arapça dersiyle muame
lat-ı dlniyye dersi bırakıldı . 1945-1946 
öğretim yılında eğitim süresi beş yıldan 
dört yıla indirildi. idareciler ve bazı hoca
lar görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca ilk defa 
Medresetü'n-nüwab'a kız öğrenci kayde
dildi (Ertürk- Eminoğlu , s. 44). 1949 yı
lında din dersleri kaldırıldı ve okul Nazım 
Hikmet Türk Lisesi adını aldı . 

Medresetü'n-nüwab'dan mezun olan
lar müftü, müftü vekili. imam ve şer'iyye 
mahkemelerinde katip olabiliyordu. Ay
rıca öğrenciler, Bulgaristan Türkleri'nin 
din hizmetlerini ifa etmek üzere rama-
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zan aylarında müslümanların bulundu
ğu bölgelere giderek halkı irşad ederler
di. Bu sayede bir yandan tecrübelerini 
arttınrken bir yandan da kendilerinin ve 
okullarının ihtiyaçları için yardım toplar
lardı. 

Kurumun all kısmının ilk mezunlarını 
vermesiyle müftülük görevine sadece bu 
kısımdan tayin yapılması kararlaştırıldı. 
Okul ilk mezunlarını 1925-1926 öğretim 
döneminde vermesine rağmen mezun
lara öğretmenlik haklarının tanınması 
çok uzun zaman aldı ve bu süreçten iti
baren Batılılaşma yanlılarının yoğun ıs
rarları ile Medresetü'n-nüwab'ın üçüncü 
sınıftan itibaren pedagoji ve ilahiyat şek
linde iki bölüme ayrılması gündeme ge
tirildi. Neticede 28 Haziran 1933 tarihin
de Medresetü'n-nüwab mezunlarına öğ
retmenlik hakkı verildi. Bu hakkı elde et
mek için 1927'de başlayan talebe boykot
ları bir gelenek halini aldı ve daha sonra 
da okulun kapandığı 1950 yılına kadar de
ğişikvesilelerle devam etti (Keskioğlu, s. 
88-9 1 ) . Medresetü'n-nüwab'ın tan kıs
mından 1947'de kapatılıncaya kadar 676, 
all kısmından 1945 yılındaki son dönem 
dahil toplam on dönemde altmış yedi kişi 
mezun oldu. 

Medresetü'n-nüvvab'da akutulacak 
ders kitaplarının bulunmayışı sürekli 
problem olmuş . özellikle ilkyıllardaki im
kansızlık.lar dolayısıyla klasik kaynaklar
dan takrir edilen dersler zamanla kitap 
haline getirilmiştir. Yusuf Ziyaeddin Ez
herl'nin yazdığı tefsir. hadis, hadis usu
lü, fıkıh, kelam. İslam tarihi ve actaba dair 
eserler ihtiyacı büyük ölçüde karşılamış
tır. Ayrıca Şerif Halil Paşa Kütüphanesi'n
deki Arapça. Farsça ve Türkçe eserler de 
kitap ihtiyacını karşılamada yardımcı ol
muştur. Medresetü'n-nüwab'da son za
manlar hariç ezber yerine tahlile ve mü
zakereye dayalı bir eğitim sistemi benim
senmiştir. 

Açık kaldığı yirmi yedi yıllık süre bo
yunca Medresetü'n-nüwab'da sırasıyla 
Emrullah Efendi, Yusuf Ziyaeddin Ezherl. 
Ahmed Hasan (Davudoğlu), liseye dönüş
türüldükten sonra da Beytullah Şişman 
müdürlük yaptı. Kapatıldığı döneme ka
dar aralıksız hocalık yapan Yusuf Ziyaed
din Ezherl ve Süleyman Sırrı'nın da ara
larında bulunduğu otuz altı hocadan üçü 
Bulgar. altısı Türkiyeli, diğerleri de Bul
garistan Türkü idi. Hocalardan onu Med
resetü'n-nüwab'ın all kısmından mezun 
olmuştu. Yine bunların önemli bir kısmı 
Medresetü'n-nüwab'dan mezun olmuş 
kişilerdi. 1950 yıllarında yaşanan tehcir 
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olayları dolayısıyla Ahmet Davudoğlu, Os
man Keskioğlu, Hafız Nazif Konuk, İsmail 
Ezherli. Osman Kılıç. Halil Ali Osman Ay
doğdu'nun da içlerinde yer aldığı hocala
rın önemli bir kısmı Türkiye'ye göç ede
rek çeşitli kurumlarda hizmet etti (Er
türk- Eminoğlu, s. 47) . 

Medresetü'n-nüwab 1950 yılından iti
baren fiilen kapalı olmasına rağmen ora
da hocalıkyapanlar veya mezun olanların 
hizmetleri gerek Türkiye'de gerekse Bul
garistan'da 1990'1ı yıllara kadar devam 
etmiştir. Bu dönemde biri Şumnu'daki 
Medresetü'n-nüwab'ın binasında olmak 
üzere açılan üç imam hatip lisesi ve Saf
ya'da kurulan Yüksek İslam Enstitüsü, 
Medresetü'n-nüwab'ın tali ve ali kısım
ları gibi Bulgaristan müslümanlarının din 
görevlisi ve din alimi ihtiyacını karşılamak 
üzere faaliyet göstermektedir. 
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li] İBRAHiM HATİBOÖLU 

MEDYEN 
(~...~.~ı) 

Hz. Şuayb'ın peygamber olarak 
gönderildiği kavmin 

ve bu kavmin yaşadığı yerin adı. 
L ~ 

Medyen kelimesinin menşei hakkında 
farklı görüşler ileri sürülmektedir. Hz. Şu
ayb'ın ve gönderildiği kavmin Arap, dola
yısıyla bu kavmin adı olan Medyen'in "ika
met etmek" anlamındaki müdün veya 
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"hükmetmek" manasındaki din kökünden 
türemiş Arapça bir kelime olduğu ileri 
sürüldüğü gibi Arapça olmadığı da ifade 
edilmektedir (Usanü'L-'Arab, "mdn" md.; 
Mevhub b. Ahmed el-Cevallki, s. 326; Jef
fery, s. 260; M. Beyyuml Mehran, s. 1 93) . 

Kitab- ı Mukaddes' e göre Medyen (ibra
nlce'de Midyan/Midian, Tevrat'ın Yunan
ca tercümesinde Madian 1 Madiam) ön
celikle bir şahıs adı olup Hz. İbrahim'in 
üçüncü eşi Keturah'tan olan dördüncü 
oğlunun (Tekvln, 25/2; L Tarihler, 1/32), ay
nı zamanda bu kişinin soyundan gelen ve 
Midyan11er (Midyanim, Madianites) denilen 
halkın ve onların yaşadığı bölgenin adı
dır. Tevrat'ta, Hz. İbrahim ve Keturah'ın 
üçüncü çocuklarının adı olan Medan'ın 
Medyen'in farklı yazılmış şekli olup ikisi
nin aynı kişi olduğu da ileri sürülmüştür 
(DB, IV/I, s. 53 ı ; !DB, III, 3 ı8); Medanaynı 
zamanda Arapça'da bir put adıdır (Usa
nü 'l-'Arab, "mdn" md.; CevadAli, VI, 282). 
Diğer taraftan kelimenin Mısır'daki bir yer 
veya kabilenin adından türediği de söylen
mektedir (Reşld Salim en-Nadurl, II, 7ı ). 

Kur'an'da Hz. Şuayb ve Musa kıssaları 
dolayısıyla on yerde geçen Medyen keli
mesi, Şuayb'ın peygamber olarak gönde
rildi ği (ei-A'raf 7/85; Hud ı I/84; el-Anke
but 29/36) ve Hz. Musa'nın Mısır'dan çık
tıktan sonra evlenip yıllarca aralarında 
kaldığı kavmin yaşadığı (Taha 20/40; el
Kasas 28/22-28) bölgeyi ifade etmekte, bu 
kavimden deAshab-ı Medyen (et-Tevbe 
9/70; el-Hac 22/44) ve Ashabü'I-Eyke (el
Hicr I 5/78; eş-Şuara 26/I 76; Sad 38/1 3; 
Kii.f 50/I4) diye bahsedilmektedir. Kur
'an-ı Kerim'de verilen bilgiye göre Med
yen halkına mensup olan ve bu halka pey
gamber olarak gönderilen Hz. Şuayb kav
mini çok tanrıcılıktan uzaklaştırıp Allah'a 
tapmaya çağırmış; ölçü ve tartıda, alış
verişte haksızlık yapmak, ülkede bozgun
culuk çıkarmak, tehditle insanları Allah'ın 
yolundan alıkoymak gibi tutum ve dav
ranışlara son vermelerini istemiştir (el
A'raf 7/85-86; Hud ı l/84-87) . Ancak kav
minin önde gelenleri Şuayb'ı yalancılıkla 
itharn etmiş, isteklerine karşı çıkmış. ona 
inananları tehdit etmiş. kendisini ve üm
metini ülkeden sürme tehdidinde bulun
muştur. Bunun üzerine Şuayb onlara ilahi 
azabın geleceğini bildirmiş, nitekim şid
detli deprem ve korkunç bir gürültü on
ları helak etmiştir (el-A'raf 7/85-92; Hud 
ı 1/84-95). 

Yine Kur'an'da Hz. Şuayb'ın peygamber 
olarak gönderildiği kavimden Eyke halkı 
diye de söz edilmektedir (eş-Şuara 26/ 
ı 76- ı 89). Eyke kelimesinin "sedir ağacı, 

sık ve bol ağaçlıklı yer" anlamına gel
diği, kelimenin Leyke şeklinde de okun
duğu, bu takdirde şehrin adı olduğu (U
sanü'l-'Arab, "eyk" md.), Medyen hal
kına çok ağaç lı bir bölgede yaşadıkları 
için bu adın verildiği de ifade edilmek
tedir (Alusl, XIV, 75; Ahmed Cemal el
ömer!, s. 259). Bölgede araştırmalar ya
pan Alois Musil, Vadilebyaz'ın alt tarafı
nın çalılıklarla kaplı olduğunu söylemek
tedir ( EF [ Fr.], V, ı ı 46). Diğer taraftan As
ha b-ı Medyen (Ehl-i Medyen) ve Ashabü'l
Eyke'nin Kur'an'da anlatılan vasıfları bir
birine uymaktadır; Hz. Şuayb'ın bu kavme 
tebliği de Medyen halkına olan tebliğinin 
aynıdır (eş-Şuara 26/177- ı 83). Ancak bazı 
müfessirler, Kur'an'da Şuayb'dan Med
yeniiter'in kardeşi diye söz edilirken Eyke
liler hakkında böyle bir nitelemenin bu
lunmadığını dikkate alarak bunların iki 
ayrı kavim olduğunu ileri sürmüşlerdir 
(İbn Keslr, Tefsfrü'l-Kur'ani'l-'a?fm, III, 
346). 

Kur'an-ı Kerim'de Medyen halkının dep
rem, sarsıntı veya gürültü ile, Eyke hal
kının ise "gölge günü"nün azabı ile (gün
düzü karartan korkunç kasırga) cezalan
dırıldığı belirtilmektedir ( el-A'raf 7/9 1; 
Hud ı l/94; eş-Şuara 26/l 89; el-Ankebut 
29/37) Eyke halkı Şuayb'dan eğer doğru 
söylüyorsa gökten üzerlerine azap indir
mesini istemiş, bunun üzerine gölge gü
nünün azabı gelmiştir (eş-Şuara 26/ı87-
l89). Ashab-ı Medyen ileAshabü'I-Eyke'
yi aynı kavim sayanlar. bulutların ateş ve 
azap getirmesiyle şiddetli bir gürültü ve 
yer sarsıntısının peşpeşe geldiğini belirt
mektedir (Ahmed Cemal el-ömer!, s. 272). 
Medyen halkı da aynı volkanik bölgede 
daha önce yaşayan Semud ve LOt kavim
leri gibi volkanik bir patlamanın getirdiği 
gürültü ve sarsıntı ile helak edilmiş ol
malıdır. 

Eski Ahid'e göre Medyen, Mısır ve Ken
'an ile ticaret yollarını elinde tutan yerle
şik ve göçebe kabileterin Mkimiyetindey-

Medyen 


