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Ebu Medyen

Şuayb

b . Hüseyin'e

(ö. 594/1 ı 98)
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nisbet edilen bir tarikat.
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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
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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
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(~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

