MEDRESETÜ'n-NÜWAB
olayları dolayısıyla Ahmet Davudoğlu, Osman Keskioğlu, Hafız Nazif Konuk, İsmail
Ezherli. Osman Kılıç. Halil Ali Osman Aydoğdu'nun da içlerinde yer aldığı hocaların önemli bir kısmı Türkiye'ye göç ederek çeşitli kurumlarda hizmet etti (Ertürk- Eminoğlu, s. 47) .
Medresetü'n-nüwab 1950 yılından itibaren fiilen kapalı olmasına rağmen orada hocalıkyapanlar veya mezun olanların
hizmetleri gerek Türkiye'de gerekse Bulgaristan'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 Safya'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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Medyen kelimesinin menşei hakkında
ileri sürülmektedir. Hz. Şu
ayb'ın ve gönderildiği kavmin Arap, dolayısıyla bu kavmin adı olan Medyen'in "ikamet etmek" anlamındaki müdün veya
farklı görüşler
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"hükmetmek" manasındaki din kökünden
Arapça bir kelime olduğu ileri
sürüldüğü gibi Arapça olmadığı da ifade
edilmektedir (Usanü'L-'Arab, "mdn" md.;
Mevhub b. Ahmed el-Cevallki, s. 326; Jeffery, s. 260; M. Beyyuml Mehran, s. 193) .
Kitab- ı Mukaddes' e göre Medyen (ibranlce'de Midyan/Midian, Tevrat'ın Yunanca tercümesinde Madian 1 Madiam) öncelikle bir şahıs adı olup Hz. İbrahim'in
üçüncü eşi Keturah'tan olan dördüncü
oğlunun (Tekvln, 25/2; L Tarihler, 1/32), aynı zamanda bu kişinin soyundan gelen ve
Midyan11er (Midyanim, Madianites) denilen
halkın ve onlar ın yaşadığı bölgenin adı
dır. Tevrat'ta, Hz. İbrahim ve Keturah'ın
üçüncü çocuklarının adı olan Medan'ın
Medyen'in farklı yazılmış şekli olup ikisinin aynı kişi olduğu da ileri sürülmüştür
(DB, IV/I, s. 53 ı ; !DB, III, 3 ı8); Medanaynı
zamanda Arapça'da bir put adıdır (Usanü 'l-'Arab, "mdn" md.; CevadAli, VI, 282).
Diğer taraftan kelimenin Mısır'daki bir yer
veya kabilenin adından türediği de söylenmektedir (Reşld Salim en-Nadurl, II, 7ı ).
Kur'an'da Hz. Şuayb ve Musa kıssaları
dolayısıyla on yerde geçen Medyen kelimesi, Şuayb'ın peygamber olarak gönderildi ği (ei-A'raf 7/85; Hud ı I/84; el-Ankebut 29/36) ve Hz. Musa'nın Mısır'dan çık
tıktan sonra evlenip yıllarca aralarında
kaldığı kavmin yaşadığı (Taha 20/40; elKasas 28/22-28) bölgeyi ifade etmekte, bu
kavimden deAshab-ı Medyen (et-Tevbe
9/70; el-Hac 22/44) ve Ashabü'I-Eyke (elHicr 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 Medyen halkına mensup olan ve bu halka peygamber olarak gönderilen Hz. Şuayb kavmini çok tanrıcılıktan uzaklaştırıp Allah'a
tapmaya çağırmış; ölçü ve tartıda, alış
verişte haksızlık yapmak, ülkede bozgunculuk çıkarmak, tehditle insanları Allah'ın
yolundan alıkoymak gibi tutum ve davranışlara son vermelerini istemiştir (elA'raf 7/85-86; Hud ı l/84-87) . Ancak kavminin önde gelenleri Şuayb'ı yalancılıkla
itharn etmiş, isteklerine karşı çıkmış. ona
inananları tehdit etmiş . kendisini ve ümmetini ülkeden sürme tehdidinde bulunmuştur. Bunun üzerine Şuayb onlara ilahi
azabın geleceğini bildirmiş, nitekim şid
detli deprem ve korkunç bir gürültü onları helak etmiştir (el-A'raf 7/85-92; Hud
ı 1/84-95).
türemiş

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 gelkelimenin Leyke şeklinde de okunduğu, bu takdirde şehrin adı olduğu (Usanü'l-'Arab, "eyk" md.), Medyen halkına çok ağaç lı bir bölgede yaşadıkları
için bu adın verildiği de ifade edilmektedir (Alusl, XIV, 75; Ahmed Cemal elömer!, s. 259). Bölgede araştırmalar yapan Alois Musil, Vadilebyaz'ın alt tarafı
nın çalılıklarla kaplı olduğunu söylemektedir ( EF [Fr.], V, ı ı 46). Diğer taraftan Asha b-ı Medyen (Ehl-i Medyen) ve Ashabü'lEyke'nin Kur'an'da an l atılan vasıfları birbirine 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 Medyeniiter'in kardeşi diye söz edilirken Eykeliler hakkında böyle bir nitelemenin bulunmadığını 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 deprem, sarsıntı veya gürültü ile, Eyke halkının ise "gölge günü"nün azabı ile (gündüzü karartan korkunç kasırga) cezalandırıldığı 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 indirmesini istemiş, bunun üzerine gölge gününün azabı gelmiştir (eş-Şuara 26/ı87l89). Ashab-ı Medyen ileAshabü'I-Eyke'yi aynı kavim sayanlar. bulutların ateş ve
azap getirmesiyle şiddetli bir gürültü ve
yer sarsıntısının peşpeşe geldiğini belirtmektedir (Ahmed Cemal el-ömer!, s. 272).
Medyen halkı da aynı volkanik bölgede
daha önce yaşayan Semud ve LOt kavimleri gibi volkanik bir patlamanın getirdiği
gürültü ve sarsıntı ile helak edilmiş oldiği,

malıdır.

Eski Ahid'e göre Medyen, Mısır ve Ken'an ile ticaret yollarını elinde tutan yerleşik ve göçebe kabileterin Mkimiyetindey-
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di (Sayılar, 31/1 0). Bu kabileler başta ticaret olmak üzere hayvancılık ve madencilik
alanlarında faaliyet gösteriyorlardı . Midyanller güneyden kuzeye giden ticaret
yoluna da aşina idiler. Medyen halkının
ticaretle meşguliyeti Hz. Şuayb 'ın onlara
verdiği Kur'an'daki öğütlerden de anlaşılmaktadır.

Eski Ahid, Midyanller'den ilk defa Hz.
Yusuf dolayısıyla bahsetmektedir. Tüccar
olan ve Mısır'a mal satan Midyanller kuyuya atılan Yüsufu oradan çıkarıp bir rivayete göre 20 gümüş karşılığında İsma
ililer'e vermiş (Tekvln, 37/28), diğer bir rivayete göre ise bizzat kendileri Mısır'a
götürüp Potifar'a satmışlard ı r (Tekvln,
37/36). öte yandan Hz. Musa Mısır'dan
kaçınca Medyen'e gitmiş. Tevrat'ın Midyan kahini diye takdim ettiği Yetro'nun
(Şuayb) yanında kalmış ve onun kızıyla evlenmiştir (Çıkış, 2/15-21; 3/21 ). Daha sonra Medyenliler İsrail'e düşmanlık etmiş
ler. İsrailoğulları da krallarını ve bütün erkeklerini, erkek çocuklarını. evli kadınları
öldürerek onlardan öç almışlardır (Sayı
lar, 22/7; 31/1-20).
Hakimler döneminde Midyanller. Amalika (AmalekTier) ve Şarkoğulları Ken'an diyarını işgal etmişler. yedi yıl sonra İsrailo
ğulları tekrar özgürlüklerine kavuşmuş
lardır (Hakimler, 6-8; 9/17). Bu olayın ardından Kitab-ı Mukaddes'te Midyanller'den bahsedilmemektedir. Bu durumu onların çok erken dönemlerden itibaren İs
mailoğulları'na karıştıkları ve Araplar içinde eridikleri şeklinde izah edenler varsa
da (NDB, s. 458) araştırmacıların çoğu
Midyanller'i bir Arap kabilesi olarak kabul etmektedir (DB, IV/i, s. 535; DİA, Il,
557).
Midyanller'in yaşadığı bölgeye Midyan
denilmektedir (Çıkış, 2/15; Habakkuk. 3/7). Araştırmacılar. Kuzey Arabistan- Suriye çölünde yaşayan Doğu kavimleriyle birlikte zikredilen Midyanller'in
(Hakimler. 6/3, 33; 7/12) bulunduğu Midyan diyarını Akabe körfezinin doğu sahiliyle Arap yarımadasının kuzeybatısın
daki bölge olarak kabul etmektedir. Eski
Ahid'e göre göçebe olan Midyanller Akabe'den batıda Sina'ya (Sayı lar, ı 0/29).
kuzeyde Moab'a (Tekvln, 36135). Moab ve
Arnman'un doğusundaki Suriye çölünün
uzantılarına (Hakimler, 7/25). Ürdün vadisinin doğusuna (Sayılar, 25/6-7) kadar
diyarı

yayılmıştır.

Eski Ahid'de Medyen adında bir şehir
den söz edilmemektedir. Ptalerne ise aynı
bölgede sahilde Modiana adlı bir şehirle
körfezden 26 mil uzaklıkta iç kesimde

Madiana isminde bir başka şehirden bahsetmekte olup burası Josephus'un Madian. Eusebius'un Madiam ve müslüman yazarların Medyen dedikleri yere
tekabül etmektedir (!DB, lll, 375; Ef21 Fr ı.
V. 1145).
Grek, Roma ve İslam kaynaklarında
Medyen Arabistan'da ve Kızıldeniz kenarında gösterilir. Josephus'a göre Kitab-ı
Mukaddes'teki Midyan burasıdır. İslam
kaynaklarında Medyen bölgesinin sınır
ları Hicaz'la Suriye arasında kuzeyde Lut
gölü, güneyde Vadilkura. doğuda Nüfüd
çölü, batıda Akabe körfezi olarak verilmektedir. Medyen şehri, Suriye'yi Yemen'e ve Mısır'ı İran körfezine bağlayan
iki işlek ticaret yolunun kavşak noktasında
bulunuyordu. Bunların birincisi aynı zamanda kuzey-güney yönündeki ana hac
yolu idi ve Medyen, Eyle'den Medine'ye
gelen hac güzergahındaki ikinci konakyeridir. Kur'an-ı Kerim Medyen'in işlek bir
yol üzerinde olduğunu bildirmektedir (eiHicr 15/79). Medyen. Arap yarımadasının
güneyinderi ve özellikle Yemen'den gelip
kuzeye, Filistin ve Suriye'ye giden ticaret
kervanlarının. ayrıca Ken'anlılar'ın, Amariler'in ve Kuzey Arapları'nın Filistin ve
Sina yarımadasına ve Aşağı Nil vadisine
göç yolu üstündeydi. Öte yandan burası
Kızıldeniz'deki deniz yolu güzergahında
önemli bir merkez durumundaydı.
Tarih! Medyen şehrinin Akabe körfezinin doğu kıyısı üzerinde önemli yerleşim
merkezlerinden olan Makna'nın 25 km.
kadar kuzeydoğusundaki Vadilebyaz'ın
güney kısmında ve Tebük hizasında olup
Tebük'e sekiz günlük mesafede, sahile
yakın bir mevki de yer aldığı, vadinin batı
yakasında Akabe körfezi sahilinde Megair-i Şuayb denilen harabelerin bulunduğu ifade edilmektedir (Mustafavl, Xl,
55; Yakut, V, 77; EJd., Xl, 1506;Ef21Fr.J. V,
1146).
Asr-ı saadet'te Medyen şehri. Hz. Peygamber oraya Zeyd b. Harise kumandasında bir kuwet göndermesi ve şair Küseyyir'in oradaki keşişlerden bahsetmesi,
ayrıca Muhammed b. Hanefiyye'nin Eyle'ye gidişini nakledişi münasebetiyle zikredilmektedir. Zamanla şehir gerilemiştir.
XII. yüzyılda İdr!s! buranın gelir kaynakları sınırlı , önemsiz bir ticaret merkezi olduğunu. Makrizi de ticaretin zayıflaması
sebebiyle Medyenliler'in mütevazi şart
lara sahip bulunduğunu belirtir. Medyen
bölgesinde araştırmalar XX. yüzyılda Musil ve Philby tarafından başlatılmış. P. J.
Parr başkanlığındaki bir grup tarafından
arkeolajik çalışmalar yapılmış ve Nabat!-

ler'e ait olduğu tahmin edilen çok sayıda
mezar bulunmuştur.
Alfred Felix Landon Beeston. Ashfıbü'I
Eyke'nin Nabat! ilahı Zü'ş -Şa ra'ya tapanlar olabileceğini, onların Medyen'le sıkı
alakalarının bulunduğunu söylemektedir.
Ashabü'I-Eyke adlandırmasının Mekkl sOrelerde yer aldığı , Hz. Peygamber'in M ekk! sürelerdeki bu tebliğinin ticarı ilişki l eri
sebebiyle Arabistan'ın kuzeybatısındaki
Zü'ş - Şara kültüne aşina insanlara. Meden! sOrelerde ise Medyen hakkında bilgisi olanlara yönelik olduğu da ifade edilmektedir (Ef21Fr]. V, 1146). AncakAshabü'I-Eyke adlandırması sadece Mekkl sOrelerde bulunmakla beraber Medyen ve
Ashab-ı Medyen kelimeleri sekiz defa
Mekkl, iki defa da Medeni sOrelerde geçmekte, dolayısıyla Mekkl sOrelerde hem
Ashfıbü'I-Eyke hem de Medyen ifadeleri
yer almaktadır.
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Ebu Medyen

Şuayb

b . Hüseyin'e

(ö. 594/1 ı 98)

L

nisbet edilen bir tarikat.

_j

Şuaybiyye olarak da anılan Medyeniyye,
Kuzey Afrika'da ortaya çıkan ilk tarikat
olup başta Şazeliyye olmak üzere bu coğ
rafyada görülen diğer tarikatlar üzerinde etkili olmuştur. Ebu Medyen'in hacca
gittiği bir yıl Arafat'ta Abdülkadir-i Geylani ile görüşüp ondan hırka giymiş olması dolayısıyla (ŞattanOfl, s. ı 06-1 07)
Medyeniyye'yi Kadiriyye'nin bir kolu sayanlar varsa da bu doğru değildir.
Ebu Medyen'in tarikat silsilesi Ebu Said
ei-Endelüsl. Ebu Ya'za ei-Mağribl, Ebü'IFazl Muhammed ei-Bağdadl, Ahmed eiGazzall, Ebu Bekir en-Nessac. Ebü'I-Kasım ei-Gürganl, Ebu Osman ei-Mağribl,
Ebu Ali er-RQzbarl, Cüneyd-i Bağdactl.
Seri es-Sakat!. Ma'rQf-i Kerhl, DavQd etTa!, Habib el-Acemi. Hasan-ı Basri yoluyla
Hz. Ali'ye ulaşır. Rinn bu silsileden başka
üç farklı silsile daha zikreder (Marabout
et Khouan, s. 217).
Ebu Medyen'in halifeleri Abdürrazık eiCezüli, Abdürrahlm ei-Kınal, Abdüsselam
b. Meşlş el- Haseni ve Ebü'I-Haccac Yusuf b. Abdürrahlm ei-Uksurl vasıtasıyla
Kuzey Afrika'ya yayılan Medyeniyye'nin
esasları ve tarihi gelişimi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ebu
Medyen'in tasavvuf anlayışı hakkında
kendisinden feyiz alan Muhyiddin İbnü'I
Arabi'nin eserleri ve özellikle el-Fütıl
J.ıdtü'l-Mekkiyye bu konuda ilk ve en
önemli kaynaktır. el-FütUJ:ıatü 'l-Mekkiy
ye'de kendisinden en çok söz edilen şeyh
Ebu Medyen'dir. İbnü'I-Arabl. "Günahkarlar nasıl hiç çekinmeden açıkça günah iş
liyorlarsa siz de öylece açıkça ibadet ediniz. Allah'ın size ihsan ettiği her türlü nimeti üzerinizde açıkça gösteriniz" diyen
(Münavl, ı , 667) Ebu Medyen'i "rical-i zahir"den sayar. Cehri zikrin esas olduğu
Medyeniyye'de yemekten sonra iki rek'at
nafile namaz kılmak tarikatın actabından
dır. Halvette, "La ilahe illallahü vahdehQ
la şerlke leh lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamd9 ve hüve ala külli şey'in kadlr'' cümlesi

348

vird olarak okunur (Muhammed es-Sen Osi, s. 6ı).
Medyeniyye tarikatı Abbasiyye (kurucusu Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed
el-Endelüsl, ö. 633/ 1236). Amüdiyye (kurucusu EbO İsa Said b. İsa el-Amüdl), Ayderüsiyye (kurucusu EbO Bekir b. Abdullah el-AyderOs, ö. 9 ı 4/ ı 508), Düdiniyye
(kurucusu Ahmed ed-Dücanl. ö. 951/ı 544).
Haccaciyye (kurucusu Ebü'I-Haccac Yusuf
el-Uksurl, ö. 642 / ı 244). Mehdaviyye (kurucusu Abdülazlz b. EbO Bekir ei-Mehdavl, ö. 621/ı 224). Meşişiyye (kurucusu Abdüsselam b. Meşlş el-Hasenl, ö. 625/1228).
MeymQniyye (Ha vatıri yye, kurucusu Ali b.
MeymOn, ö. 9ı 7/ ı 5ı ı). Sebtiyye (kurucusu
Ahmed b. Ca 'feres-Sebtl, ö. 60ı/ı205).
Taziyye (kurucusu EbO Salim ibrahim etTazl) adlı koliara ayrılmıştır. Bunların dı
şında Şazeliyye, Ekberiyye, Cebertiyye.
Yafiiyye ve Senüsiyye gibi tarikatlar da
Medyeniyye'nin kolları arasında zikredilmektedir. Sursalı Mehmed Tahir, Şeyh
Bedreddin Simavi'nin Medyeniyye'den
icazetli olduğunu söyler (Osmanlı Müellifleri, ı . 39).
Kuzey Afrika'dan sonra İç ve Orta Afrika ile Ortadoğu'ya kadar yayılan Medyeniyye, zamanla başta Şazeliyye ve SenQsiyye olmak üzere diğer tarikatlar içerisinde erimiş ve XIX. yüzyıla gelindiğinde
mensupları yok denecek kadar azalmıştır
(Trimingham , s. 47, 89-90). Hüseyin Vassaf bunun sebebini, başka tarikatlardan
da icazetli olmaları dolayısıyla şeyhlerin
Medyeniyye yerine diğer tarikatların adlarıyla anılmasına bağlar (Se{ine, ı. 233).
Medyeniyye tarihe karışmış olmakla birlikte plrin etkisi hala devam etmektedir.
Pir bugün dahi Tilimsan ve çevresinin manevi sahibi ve koruyucusu olarak kabul
edilmekte, bütün Kuzey Afrika'da büyük
saygı görmektedir.
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MEDYUM
Ölmüş kimselerin
ruhlarından

mesajlar aldığı veya
ölülerin ruhları arasında
haberleşme sağladığı söylenen kişi

yaşayanlarla

(bk. RUH ÇAGIRMA).
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MEFASİD
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(bk. MEFSEDET).
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MEFATİHU'I-GAYB

-,

(~f~Li.o)

Fahreddin er-Razi'nin
(ö. 606/1210)

Kur' an-ı Kerim tefsiri.
L

_j

Bazı sürelerin sonunda yer alan tarihlerden ve en son Feth süresinde zikredilen 603 (1206-07) yılından anlaşılacağı
üzere müellifin hayatının son yıllarında
kaleme alınan eser ilim çevrelerinde daha
çok et-Tefsirü'l-kebir ve Tefsirü'r-Razi
adlarıyla şöhret yapmıştır. Fahreddin erRazl'nin Metatif.ıu'l-gayb'ı tamamlayamadığını, eksik kalan bölümünün talebeleri tarafından yazıldığını ileri sürenler
olmuşsa da Razi üzerine çalışma yapan
İbn Aşar. Muhsin Abdülhamld, Muhammed Salih ez-Zerkan gibi alimler eserin
tamamının Razi'ye ait olduğu görüşün
dedir (Muhsin Abdülhamld, s. 54).

Fahreddin er-Razi, MefatiJ:ıu'l-gayb'ı
yazmaktaki maksadının akıl prensipleri
ve istidlal yolları ışığında Kur'an'a yöneltilen hücumları önlemek, İslam inancıyla
ilgili istidlalleri güçlendirmek ve bu konuda ileri sürülen karşı fikirleri reddetmek
olduğunu belirtmektedir (Mefatil:ıu '1gayb, xııı. 46-56) . Müellif eserinde rivayet
ve dirayet metotlarını birlikte kullanmış.
çok miktarda akli istidlalde bulunarak
nakli bilgileri akli delillerle desteklemeye
çalışmış . bunları yer yer felsefi tartışma
lara dayandır ar ak incelemiştir.
Mushaf tertibinin esas alınd ığı eserde
Fatiha suresi müstakil bir cilt olacak şe
kilde ele alınmış , müfessir metodunu bu
ciltte ortaya koymuştu r. Eserde her sürenin tefsiri başlı başına bir kitap niteliğinde olup kitaplar bablara, bablar meselelere bölünmüştür. Meseleler de yer yer
mukaddime, hüccet, latlfe, hüküm ve
vecih şeklinde alt başlıklara ayrılarak iş
lenmiştir. Fahreddin er-Razi ayetlerin tefsirine bazan sebeb-i nüzQlle, bazan filolojik açıklamalarla, bazan farklı kıraatleri

