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Bedeviyye tarikatının 
İbrahim ei-Metbfıli'ye 

(ö. 880/ 1475} 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. TARİKAT). 
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Kahire İslam Eserleri Müzesi. 
L _j 

Hidiv ismail Paşa'nın emriyle kuruluş 
hazırlıklarına başlanan müze, 1297 (1880} 
yılında Darü'l-asari'I-Arabiyye adıyla Ha
kim Camii'nin doğu eyvanında faaliyete 
geçmiş . 1903'te Babülhalk (Ahmed Ma
hir) Meydanı'nda dönemin Avrupa! mü
zecilik anlayışına göre inşa edilen özel bi
nasında ziyarete açılmıştır: adı 1952 yı
lından beri Methafü'l-fenni'l-islami'dir. 

Başta Kahire olmak üzere ülkenin her 
tarafından toplanan islam sanat eserle
rinden meydana gelen koleksiyonlarının 

büyük bir kısmını özellikle cumhuriyet ön
cesi kraliyet ailesinin ve bazı sanat sever
lerin bağışları oluşturmaktadır. Müzenin 
koleksiyonlarını arttırmak ve zenginleş
tirrnek amacıyla 191 O yılında kazı çalış

malarına başlanmış ve AsyQt'un güney
batısındaki Derneke'de yapılan ilk kazılar
da çok zengin mensucat kalıntıları bulun
muştur. M üze en büyük kazısını Fustat 
harabelerinde yapmış ve ortaya çıkardığı. 
birçoğu islam dünyasında en eski olma 
özelliği taşıyan madeni, ahşap, cam, çini. 
pişmiş toprak vb. eşya örnekleriyle halı 
parçalarını vitrinierinde teşhir etmiştir. 

Müzenin yirmi beş salonunda sergile
nen eserlerin depolardakilerle birlikte 
toplam sayısı 1 OO.OOO'in üstündedir. is
lam'ın başlangıcından XIX. yüzyılın so
nuna kadar geniş bir dönemi kapsayan 
bu eserler çoğunlukla Mısır kaynaklı olup 
silahlar, mücevherler, halılar, kumaşlar. 

yazma kitaplar. ölçü ve tartı aletleri, sik
ke ve madalyalar. ahşap, metal. taş, çini. 
pişmiş toprak ve cam eserler gibi seksi
yonlar halinde sınıflandırılmıştır. En zen
gin koleksiyonlardan biri olan çini ve piş
miş toprak (sera mik) çanak çömlekler ge
nellikle Fustat'taki kazılarda bulunmuş
tur: ayrıca Irak, iran. Suriye. Anadolu, Ku
zey Afrika, Endülüs ve Çin'den gelenlerin 
de sayısı fazladır. Çeşitli örnekler. müslü
man ustaların Çin yapı m ve bezerne tek
niklerini başarıyla taklit ederek yeni çini 
tipleri ürettiklerini göstermektedir. Cam 
eşya seksiyonunda, çoğu Sultan Hasan 
Camii'nin kullanılmayan bölümlerinden 
çıkarılan Xlii-XV. yüzyıllara ait çok sayıda 
kandil mevcuttur. Ayrıca Fustat kazıla
rından elde edilen ve diğer bölgelerden 
derlenen cam kaplar da yekün tutmakta 
ve bunlar islam dünyasında cam sanatı
nın gelişimini ortaya koymaktadır. Taş ve 
alçı işleriyle ilgili bölümde kQfi ve nesih 
yazılı çok sayıda mezar taşı ile Fatımi ve 
M em lük dönemi bina duvarlarının süs
lenmesinde kullanılan büyük paneller bu
lunmakta. özellikle renkli mermer, ku
vars, akik gibi taşlardan oyularak yapıl
mış çeşitli kaplar ve vazolar dikkat çek
mektedir. 50.000 civarında parçadan olu
şan sikke ve madalya koleksiyonu çok na
dir örnekler ihtiva etmektedir: bunların 
en eskisi 77 (696) yılına ait bir dinardır. 
Ölçü ve tartı aletleriyle mühür koleksiyo
nu. islam tarihinin farklı dönemlerindeki 
ekonomik gelişmelerin takibine ve yöne
tici isimlerinin kronolojik olarak belirlen
mesine imkan vermektedir. Birçok kapı, 
pencere. mimari unsur ve mobilya barın
dıran ahşap eserler seksiyonu dünyaca 

METHAFÜ' I-FENNi'l-iSLAMT 

ünlüdür. H ab- kilim seksiyon u da dünya
nın nadir koleksiyonlarından biri sayılır. 
Müzede ünlü Memlük halılarının yanı sı
ra Anadolu , Kafkasya, iran ve Orta Asya 
halıları sergilenmektedir. Çoğu Kur'an-ı 
Kerim'lerden oluşan müzedeki yazma ki
taplar seksiyonunda ciltçilikle ilgili mal
zemeler ve ilk islami cilt örneklerinden 
bazıları da yer almaktadır. Silah koleksiyo
nunda daha çok Memlük, Osmanlı ve i ran 
yapımı silahlarla zırhlar bulunmaktadır. 

Müzedeki seksiyonlar için çeşitli kata
loglar yayımianmış olup başlıcaları şun
lardır: 1. Max Herz, Catalogue som 
maire des monuments exposes dans 
le Musee national de l'art arabe (Le 
Caire 1895, ı 906}. Eser Arapça ve ingiliz
ce'ye de çevrilmiştir (ed Stanley Lan e
Poole , Catalogue o{ the National Museum 

of Ara b Art, London ı 896; tre. Ali Be k Beh
cet, Fihris muf!:teneyati Dari'l-Aşari'l-'Ara

biyye ve lem'a fi ta rfl].i {enni'l-mi'mar ve 

sa'iri'l-{ünO.ni 'ş -ş ına'iyye bi-Mışr, Kahire 
1909). Z. Max Herz. A Descriptive Cata
logue of the Objects Exhibited in the 
National M use um of Arab Art: Pre
ceded by a Histarical Sketch of the 
Architecture and the Industrial Arts 
of the Ara bs (Ca i ro 1907 )2 . baskı J }. 3. 

lfafriyyô.tü'l-Fustô.t: Me cm u 'atü '1-me
nô.;;pri'l-futılcrô.fiyye (Kah i re 1928}. 4. 

Gaston Wiet, Catalogue general du 
Musee arabe du Caire: Lampes et 
bouteilles en v erre emaille (Le Caire 
1929, ı 982). s. Gaston Wiet, Al bum du 
Musee arabe du Caire (ingi lizce tre. K. 
A. C. Cresswell. Arapça t re. Hasan Hawari, 
Le Caire 1930) . 6. Edmond Pauty, Cata
logue general du Musee arabe du Cai
re: Les bois sculptes jusqu'a l'epoque 
ayyoubide (Le Ca ire 1931 }. 7. Jean Da
vid Weill , Catalogue general du Musee 
arabe du Caire: Les bois Cı epigraphes 
jusqu'a l'epoque mamlouke (l-ll, Le Cai
re 193 ı- ı 936}. 8. Catalogue general du 
Musee ara be du Caire: Steles funerai
res (haz. Gaston W i et, Hassan Hawary ve 
Hussein Rached, 1-X, Le Ca i re 1932-1942}. 

9. Steles funeraires (n ş r. lnstitut Fran
çais d'Archeologie Orientale, Le Ca i re 
1932} . 10. Zeki Muhammed Hasan, Kü
nılzü'l-Fô.tımiyyin (Kah i re 1937} 11. Mu
hammed Mustafa, Secô.cidü 'ş-şalô.ti 't

Türkiyye (Kahire 1953; ing. tre. Abd ei
Rahman F. Mohamed. TurkishPrayerRugs, 

Cairo 1953}. 12. Abdurrahman Fehmi (Ab
del- Rahman Fahmy), Collections of the 
M use um of Islamic Art: Early Islamic 
Coin Weights( Cairo 1957}.13. Muham
med Mustafa (Mohamed Mostafa), Guide 
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to the 2"d Temporary Exhibition: Unity 
in Islamic Art (Cairo ı958). 14. Abdur
rahman Fehmi Muhammed. Mevsu'a
tü 'n-nu]füdi'l-'Arabiyye ve 'ilmi'n-nüm
miyyat bi-mecmu'ati Met]J.afi'l-fenni'l
İslami(Kahire ı965).1S. Catalogue ge
neral du Musee de I' art islamique du 
Caire (Le Caire l97ı ]lnstitut Français 
d'Archeologie Orientale]). Eser Gaston 
Wiet'e ithaf edilmiştir. 16. Abctürrauf Ali 
Yusuf (Abd ai-Ra'uuf Alii Yuusuf). The Mu
seum of Islami c Art: Recent Acquisi
tions and Craft Implements (nşr. Mu
seum of ı s lamic Art, Ca i ro ı 978). 17. Gas
ton Wiet, Catalogue general du Musee 
arabe du Caire: Objets en cuivre (Cal
ro ı 984). 18. Mayise Mahmud Davud, el
Meskukatü '1-Fatımiyye bi-mecmu'a
ti Met}J.afi'l-fenni'l-İsldmi bi'l-Kahire 
(Kahire, ts. [ı 991 ?]). 
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zation) . 

r 

~ TARIKAHMED FEREC 

METHİYE 
( ~..Wf ) 

Klasik Arap, 
Fars ve Türk edebiyatlarında 

kişi ve topluluklarla çeşitli mekanların 
L övülmesi maksadıyla yazılmış şiir. _j 

Sözlükte "övmek, birinin meziyetlerini 
dile getirmek" anlamındaki medh kökü
nün sonuna nisbet eki getirilerek yapıl
mış olan medhiyye kelimesi Türkçe'de 
"övgü şiiri" manasında kullanılan bir ede
biyat teri midir. Methiye daha çok kaside 
şeklinde yazıldığından önceleri "kaside-i 
medhiyye" olarak anılmış. daha sonra sa
dece medhiyye şekli kullanılmıştır. Arap 
edebiyatında ise genellikle medh. medih, 
mediha, ümdfıha ve midha kelimeleri 
kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de birçok esrna-i hüsna 
ile zat-ı ilahiyye, başta Hz. Muhammed 
olmak üzere peygamberler (Meryem sO
resi altı peygamberin övgüsünü içermek
tedir, 19/ 12- ı 5, 30-34, 4 ı -58). çeşitli nite
likleriyle müminler, ayrıca cennet, cennet 
ehli ve cennet nimetleri övüldüğü gibi Re-
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s Gl-i Ekrem de ismen birçok sahabiyi ma
nevi m eziyetlerini ifade ederek övmüş, 
ümmetin kendisi de birçok şair tarafın
dan methedilmiştir. Ancak Hz. Peygam
ber gerçeklerle bağdaşmayan. fazilet ve 
ahlaka ters düşecek şekilde abartılı öv
meyi menetmiştir (W en si nck, el-Mu'cem, 
"ındi)" md.). Edebi anlamda medih, tak
dir ve şükran duygularını dile getirmek 
ya da maddi bir menfaat elde etmek 
amacıyla daha çok fertlerle ilgili olmakla 
birlikte kabile, toplum. millet, ülke, va
tan. şehir vb.nin güzel sıfat. meziyet ve 
erdemlerinin anlatıldığı şiiriere de met
hiye denilmiştir. 

Övülme ve beğenilme arzusu insanın 
fıtratında bulunduğundan övgü şiir leri 
insanlık tarihi kadar eskidir. Bu sebeple 
medih Arap şiirinde en çok işlenen konu
ların başında yer alır. Fahr, mersiye, ha
mase, gazel, hamriyyat gibi türlerin te
melinde de medih vardır. Eski Arap şiiri
nin ilk devirlerinde m edi h yaygın değildi. 
Yapılan iyiliklere karşı kadirşinaslık ve te
şekkür olarak nazmedilmiş methiye nite
liği taşıyan bazı parçalar dışında bu dö
nemlere ait örnek bilinmemektedir. İs
lam'dan önceki övgü şiirlerinde fertler
den çok kabileler methedilmiştir. Ancak 
miladi VI. yüzyılda başta Meymun b. Kays 
ei-A'şa olmak üzere Nabiga ez-Zübyani 
ve Züheyr b. Ebu Sülma gibi şairlerin elin
de şiirin bir kazanç vasıtası haline dönüş
mesiyle birlikte methiyelerde hızlı bir ge
lişme olmuştur. Önceleri kasidenin içinde 
küçük bir kıta halindeyken A~şa'nın kasl
delerinde olduğu gibi seksen beyti aşan 
övgüler yazılmış. zamanla bunları kale
me alan şairlere verilen ödüller arttırıldı
ğından şiirler de uzamıştır. Şiirin saray
Iara yönelerek kazanç vesilesi haline gel
niesi bir taraftan methiyelere daha fazla 
özen gösterilmesine sebep olmuş. diğer 
taraftan şiire bir sunilik getirmiş. hatta 
Züheyr b. Ebu Sülma. övülenlerin daha 
fazla beğenisini kazanmak amacıyla üze
rinde bir yıl çalışılan uzun kasidelerin 
(havliyyat, münakkahat) ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. 

Şairlerin genellikle kabilelerini. bazan 
da kendilerini tehdit ve tehlikelerden 
korumak amacıyla devlet başkanlarına 
hitaben nazmettikleri özür beyanı. af ve 
merhamet dileyen şiirler en eski methi
yeler olarak bilinir. Nabiga ez-Zübyani 
( ö. m. 604). Münziri ve Gassani krallarına 
hitaben nazmettiği i'tizariyyatı ile tanı
nırsa da bu nevi şiirlerin ortaya çıkışı daha 
eskidir. 

Kudame b. Ca'fer eski Arap şiirinde 
methi insanın doğuştan sahip olduğu ka
lıcı dört temel erdem olan akıl, adalet. şe
caat ve iffet ile bunların birbirleriyle olan 
münasebetlerinden doğan çeşitli özellik
lere bağlamakta, onların dışında taç, taht, 
zenginlik gibi geçici sıfatlarla yapılacak 
övgüleri hatalı bulmaktadır ( Nal!:dü 'ş-şi' r, 
s. 95-117, 184-187). Aslında bu dört özel
liği eski Yunan şiirinde ilk defa Eflatun ve 
öğrencisi Atisto söz konusu etmiştir. İbn 
Reşil5 el-Kayrevani bu hususları en ideal 
medih özellikleri olarak görmekte, geçici 
ve bedeni niteliklere yönelik olarak yapı
lacak övgüyü de geçerli saymaktadır (e l
'Umde, ı ı , 129). Ayrıca Kudame ve İbn Re
şil5 kral. halife. vezir. vali, kumandan. ka
dı ve katipierin makam ve görevlerine uy
gun düşecek övgü kalıplarını saymıştır. 
İbn Reşil5 bunların dışında kalanların sa
dece mesleki başarıları . dini ve ahlaki 
özellikleriyle övülmesinin uygun olacağını 
belirtmiştir. Farabi. İbn Sina ve İbn Rüşd 
-gibi İslam filozofları da methiyeyi Aris
to'nun sanat felsefesi bağlamında tar
tışmışlar; onun ahlaki değerleri yüceitici 
ve iyi arnellerde bulunmaya teşvik edici 
yönü üzerinde durmuşlardır. 

Gelişimini Cahiliye devrinde tamamla
mış olan planlı klasik kasidenin ana bölü
münü medih kısmı oluşturur. Diğer bö
lümler onun mukaddimesi ve hatimesi 
konumundadır. Çünkü planlı kasidede 
şair memduhun övgüsüne geçmeden ön: 
ce hayal ve hatıralar arasında bir yolculu
ğa çıkarak bütün insanlığın ortak ilgi alanı 
olan gençlik ve aşk maceralarının ardın
dan hedefine ulaşmak için yaptıklarını 
ayrıntılarıyla tasvir eder. Bundan sonra 
methiye kısmına geçilir ve genellikle ka
side kısa bir fahriye bölümüyle son bulur 
(bk KASİDE) . 

Gerek Cahiliye döneminde gerekse İs
lam'dan sonra övgü kasidelerinin gele
nekleşmiş olan bu bölümlerine badiyeli
şehirli bütün şairler tarafından uzun bir 
süre özenle riayet edilmiştir. Nitekim İbn 
Kuteybe ve ona uyanlar bu geleneğin dı
şına çıkanları eleştirmişlerdir ( eş-Şi'r ve 'ş

şu'ara', ı, 74 ). Konuyu akılcı bir yaklaşım
la irdeleyen İbn Reşil5 çöl hayatı yaşama
mış olan şehirli şairlerin çölden. çöl yol
culuğundan , onun sıkıntı ve eziyetlerin
den söz etmelerini şiir sanatı açısından 

gerçekçi ve doğru bulmaz. İslam devrine 
girildiğinde Arap şiirinde methiye karşı

lığında maddi kazanç sağlama geleneği 
iyice yaygınlaşıp yerleşmiş bir durumday
dı. Mekke'de Hz. Peygamber'in ortaya 


