
212

MEDENÎ, Ahmed Tevfîk

a£lâmi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer ve’l-Åâmis £aşer el-
hicrî fi’l-£âle mi’l-£Arabî ve’l-İslâmî, Ri yad 1419, 

s. 282284; HilâlNâcî, “A¼medTevfîkelMe
denî (18991983)”, Mevsû£atü Bey ti’l-¼ik me 
li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-
£işrîn, Bağdad1420/2000,I,3537;AliMerrâd, 
el-¥are ke tü’l-ı½lâ¼ıy ye tü’l-İslâmiy ye fi’l-Cezâßir 
(trc.MuhammedYahyâten), Ce za yir 2007, s. 137

139; J.McDougall, His tory and Cul tu re of Na-
tiona lism in Al ge ria, Cam brid ge 2007, s. 2227, 

36,47,49,57,67,73,209,226,228233,ayrıca
bk.İndeks;AhmedÎsâvî, A£lâmü’l-ı½lâ¼i’l-İslâmî 
fi’l-Cezâßir, Ka hi re 1433/2012, s. 603604.

ÿCasimAvcı

– —MEDÝNE VESÝKASI

Medine’dekifarklýdinî,
siyasîveetnikgruplarýn
katýlýmýylahazýrlanan,

Hz.Peygamber’in
devletbaþkanlýðýnda

birlikteyaþamayýöngören
siyasî-hukukîbelge.

˜ ™

Medine’deyaşayanmüslümanlar,ya-hudilervemüşrikAraplararasındahicret-tenkısabirsüresonraHz.Peygamber’inönderliğindehazırlananMedînevesîkası orijinalmetnindeki tabvesahîfeadlarıy-la,kaynaklardaisemuvâdaa ( موادعة )ve
muâhe degibiisimlerleanılır.Türkçelite-ratürde“Medinevesikası,Medinesözleş-mesi,Medineanayasası”şeklindeadlan-dırılmaktadır.VesikaklasikkaynaklardanİbnHişâm’ınesSî re’si(II,501504),EbûUbeydKåsımb.Sellâm’ınKi tâ bü’lEm

vâl’i (s. 193196), İbn Seyyidünnâs’ın
£Uyû nü’le¦er’i(I,197198)veİbnKe-sîr’inelBi dâ ye ve’nni hâ ye’sinde(III, 
224226)tammetinhalindegünümüzeulaşmıştır.Ayrıcabirçokkaynaktabelgeyeatıftabulunulmaktadır(meselâbk.İbn
İshak,s.295;Vâkıdî,I,176;İbnSa‘d,II,
29;Taberî,II,479;ayrıcabk.Muhammed
Hamîdullah,el-Ve ¦âßi šu’s-si yâ siy ye,s.57
58).Busebeplevesikanınsıhhatikonu-sundaşüpheyoktur.MetnintenkitlineşriMuhammedHamîdullah(el-Ve ¦âßi šu’s-si-

yâ siy ye,s.5764)veMichaelLecker(The 

“Cons ti tu ti on of Me di na” Mu ham mad’s 
First Le gal Docu ment,s.531)tarafındangerçekleştirilmiş,Türkçe’ye,Urduca’yaveçeşitliBatıdillerineçevrilmiştir(Mu
hammedHamîdullah,el-Ve ¦âßi šu’s-si yâ-

siy ye,s.57).Klasikkaynaklardayeralanrivayetler-denvesikanınHz.Peygamber’inMedine’yehicretindensonraveBedirGazvesi’ndenöncedüzenlendiğianlaşılmaktadır(Vâkı
dî,I,176;İbnSa‘d,II,29;Taberî,II,479). Bazıaraştırmacılarisemetninmüslüman-

Dâyi’lCezâßir 17661791 (Cezayir1938). OsmanlıdönemiCezayirtarihiiçinönemlibireserdir.6. elMüs limûn fî Cezîre ti 
Øıšıl liy ye ve Cenûbi Îtâliyâ (Cezayir
1945,1951,1968).Sicilya’nıncoğrafyasıveİslâmöncesitarihi,önemliyerleşimbirim-leri,Sicilya’daİslâmhâkimiyeti,Ağlebîler,Fâtımîler veKelbîlerdönemi,Normanhâkimiyeti,sosyokültürelveekonomikha-yateserintemelkonularınıoluşturur.7. 

Han ni ba£l (Cezayir1950).Adınımilâttanönce247-183yıllarıarasındayaşayanveRomalılar’akarşıbüyükzaferlerkazananKartacalıgeneralHannibal’danalanbirti-yatroeseridir.Birlikveberaberlikiçerisin-dehürriyetvevatanuğrunakahramancamücadeleruhununönemininvurgulandığıeserCezayir,TunusveLondraradyoların-dayayımlanmış,KuzeyAfrikaülkelerindebüyükyankıuyandırmış,sömürgeyöne-timlerinekarşıdirenişruhunucanlıtut-muştur.8. Hâ×ihî hi ye’lCezâßir (Kahire
1956).Eserde,CezayirtarihivecoğrafyasıhakkındaözetbilgilerdensonraCezayir’deFransızyönetiminekarşıverilenmücade-leleranlatılmaktadır.9. ¥ar bü’¦¦elâ¦i 

miße se ne bey ne’lCezâßir ve İsbânyâ 
14921792 (Cezayir1968,1976,2007).Ce-zayirileİspanyaarasındacereyanedensavaşlarıkonuedinmektedir.Bueserdede İspanya’nınCezayirsahilşehirleriniişgalikarşısındaOsmanlıDevleti’ninCe-zayir’idesteklemesi,BarbarosHayreddinPaşa,KılıçAliPaşagibidenizcilerinmü-cadelelerineticesindeİspanya’nınCezayirtopraklarındakiemellerininboşaçıkarıldı-ğıvurgulanmaktadır.10. ¥ayâtü Kifâ¼ 
(Mü×ek kirât) (Cezayir1973,1977,1982). DörtciltolaneserinI.cildimüellifinhaya-tınınTunus’tageçendöneminiiçermek-teveCezayir’esürgünedildiği1925yılınakadar gelmektedir. Cezayir dönemineayrılandiğerciltlerdenII.cilt1925-1954, III.ciltCezayirdevriminerastlayan1954-
1962yıllarına,IV.ciltise1962’densonrakiyıllaraaitolaylarıkapsamaktadır.AhmedTevfîkel-MedenîayrıcaNakîbüleşrafAh-medŞerîfez-Zehhâr’ınMü ×ek kirâtü’l
¥âc A¼ med eşŞerîf ezZeh hâradlıeserinideneşretmiştir(Cezayir1985).

BİBLİYOGRAFYA:AhmedTevfîkel-Medenî,¥ayâtü kifâ¼ (Mü-
×ek kirât), Ce za yir, ts. (eşŞirketü’lVataniyyeli’n
neşrve’ttevzî‘), III, tür.yer.; Mahfûz, Terâci mü’l-
müßel lifîn, s. 263290; M.MehdîAllâm, el-Mec-
ma£iyyûn fî Åamsîne £âmen, Ka hi re 1406/1986, 

s. 3637; M.Sâlihel-Câbirî, el-Ede bü’l-Cezâßirî 
fî Tûnis, Tu nus 1991, I, 22, 26, 28, 67, 102, 

127, 165; M.HayrRamazanYûsuf, Tek mi le tü 
Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, s. 32

33; İbrâhimb.Abdullahel-Hâzimî, Mevsû£atü 

Medenî,1956’daCezayirBağımsızlıkCephesi’nin temsilcisiolarakKahire’yegidinceyekadarburadakaldı.1931’deAbdülhamîd İbnBâdîsbaşkanlığındakiCezayirliMüslümanÂlimlerCemiyeti’ninkurulmasınaöncülükettiveCezayirşe-hirlerinidolaşıphalkınbilinçlenmesineyönelikçalışmalaryaptı.II.DünyaSava-şı’ndaFransaordusundasavaşakatılma-yıreddedinceCezayirsömürgeyönetimitarafındankendisineçeşitlimüeyyideleruygulandı.BirtaraftanTunus’takiel-Hiz-bü’l-hüred-düstûrîileirtibatınısürdürdü,Cezayirsiyasîhareketlerindeaktifroloy-nadı.Fransızyönetiminekarşımücadeleettivebuyüzdençeşitlitarihlerdekısasü-relihapiscezalarınaçarptırıldı.1953yılın-daCem‘iyyetü’l-ulemâ’nınidarîüyeliğineseçildivekurumungenelsekreterliğinegetirildi.Çeşitlimedrese,camivedernek-lerinkurulmasındaaktifroloynadı.GüçlükalemivehitabetiyleCezayirhalkınınuya-nışınavesileoldu.GazetecilikfaaliyetlerinedevamedenMedenî,elBe½âßir’dehafta-lıkyazılaryazdı.Nisan1947’deel-Câmi-atü’l-Arabiyye’ninkuruluşununikinciyılımünasebetiyledüzenlenentörendeçoketkileyicibirkonuşmayaptı.Cezayirdevri-mininardındanMedenîbirsüreKahire’degörevlendirildi.1958’dekurulanilkgeçi-cihükümetteKültürbakanı,bağımsızlıksonrasıMısırbüyükelçisi,ardındanikidö-nemEvkafbakanıolarakçalıştı.1966’dansonraIrak,Türkiyeveİran’dabüyükelçilikyaptı.1968’deMısır’daMecmau’l-lugati’l-Arabiyye’yeüyeseçildi.18Ekim1983tari-hindebaşşehirCezayir’devefatetti.
Eserleri.1. Tašvîmü’lMan½ûr.Ah-med Tevfîk’in ilim, edebiyat, siyaset,tarihvecoğrafyayadairyazılarınıihtivaetmektedir(IIII,Tunus19221925; IV

V, Cezayir 19261930). Eserin dağıtımvesatışıFransızsömürgeyönetiminceyasaklanmışsadapostayoluylaokuyu-cularaulaştırılmış,buaradaMağrib’deyayımlananeniyiArapçakitapödülünelâyıkgörülmüştür.2. Tûnis ve Cem£iy
ye tü’lümem (Tunus1924).Fransızyöne-timininTunus’tançekilmesiveTunus’unbağımsızbirdevletolarakMilletlerCemi-yetiüyeliğinekabuledilmesigerektiğinisavunanbirrisâleolupyayımlandığındabüyükyankıuyandırmıştır.3. Kar tâ cen

ne fî er ba£ati £u½ûr min £a½ri’l¼i câ re 

ile’lfet¼i’lİslâmî (Tunus1927;Cezayir
1986). 4. Kitâbü’lCezâßir (Cezayir1931,
1984). Eskiçağ’lardan1930yılınakadarCezayir’insiyasalvesosyokültüreltarihi-nedairdir.5. Mu¼am med £O¦mân Bâ şâ 
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Medineşehirdevletinibirkonfederas-yonhalindedüzenleyenbelgedeşehirdeyaşayanmüslümanlar,EvsveHazrecka-bilelerindenhenüzmüslümanolmayanlar-layahudilerbukonfederasyonuoluşturanfederasyonlargörünümündedir.Belgedeönceşehirdevletiniteşkiledengruplarsayılmaktavebunlarınsiyasîbirbütün
(üm met)oluşturduklarıbelirtilmektedir.Burada,Hz.Peygamber’intaraflarara-sındakianlaşmazlıklardasonyargımerciiveordukumandanıolarakkabuledilmesionundevletbaşkanıolduğunu,osıradamüslümanlarınsayısıtoplamnüfusunye-didebiriniteşkiletmeklebirlikteMedinetoplumundakiyeriningüçlükabuledildiği-nigöstermektedir(DİA,III,153154).Batılıaraştırmacılarındikkatiniçekenvebirçokaraştırmayakonuteşkiledenbel-geyişarkiyatçıJuliusWellhausenkırkyedimaddehalindedüzenlemiş,dahasonra-kiaraştırmacılardagenelliklebunuesasalmıştır.Metninelli ikimaddehalindedüzenlenebileceğinibelirtenHamîdullah,Wellhausengibikırkyedimaddeyikabuletmeklebirlikte12, 20, 25, 36ve45.mad-deleriikişerbendeayırmıştır(İs lâm Pey-
gam be ri,I,220228;el-Ve ¦âßi šu’s-si yâ siy-

ye,s.5762;).M.Leckerisebelgeyialtmışdörtmaddeolaraktanzimetmekte(The 

“Cons ti tu ti on of Me di na” Mu ham mad’s 
First Le gal Do cu ment,s.79),Serjeantdasekizayrıparçavetoplamyetmişmaddehalindeincelemektedir(Bil gi ve Hik met, 
sy.5[1994],s.7587).Medinevesikasınıntammetnişöyledir:Bismillahirrahmânirrahîm.1.Buvesika,PeygamberMuhammedtarafındanKu-reyşliveYesriblimüminlervebunlaratâbiolanlarlasonradanonlarakatılmışolanlarveonlarlaberabercihadedenleriçindü-zenlenmiştir.2.Vesikayıimzalayanlardi-ğer insanlardanayrıbirümmet teşkileder.3.Kureyşlimuhacirlerkandiyetleri-niödemeyekatılacaklarvesavaşesirleri-ninfidyesinimüminlerarasındakimâkulesaslaraveadaletegöreödeyeceklerdir.
4.Avfoğullarıdahaönceolduğugibikandiyetiniödemeyeiştirakedecekvemüs-lümanlarınteşkilettiğiherzümresavaşesirlerininfidyesinimüminlerarasındaadaletprensibinegöreverecektir.5.Hâri-soğullarıdahaönceolduğugibikandiye-tiniödeyecekveherzümresavaşesirleri-ninfidyesinimüminlerarasındaadaletçerçevesindeverecektir.6.Sâideoğulları,dahaöncekiyaptıklarıgibikandiyetiniödeyecekveherzümresavaşesirlerininfidyesinimüminlerarasındakiadaletegö 

ÖzellikleİkinciAkabeBiatı’nakatılanyet-mişbeşkişidenonikireisinseçilmesivebunlarınbaşınaHz.Peygambertarafın-danEs‘adb.Zürâre’ningetirilmesiileride-kisiyasî-idarîteşkilâtlanmanınçekirdeğiniteşkiletti.ÖteyandanHazreckabilesireisiAbdullahb.Übeyb.Selûl,Medinetoplu-mununlideriolaraktaçgiymehazırlıklarıyaparkenHz.Peygamber’inhicretiylebugirişimsonuçsuzkaldı.HicrettenhemensonraMescid-iNebevî’nininşaedilmesiveardındanyerlimüslümanlarlamuhacirlerarasındakardeşlikbağı(muâhât)kurulmasıilemüslümanlararasındabirliksağlanmışoldu.BöyleceMekke’dekidurumunaksinemuhacirlerMedine’dehimayegördüvedinlerinirahatbirşekildeyaşamaimkânı-nakavuştu.AncakMekkemüşriklerininMedineliler’egönderdiklerimektuplarlaonlardanmuhacirleriiadeetmeleriniis-temeleri,aksitakdirdeMedine’yesaldırıdüzenleyeceklerinibildirmelerihemşehirhemdemüslümanlariçinmuhtemelbirgüvenlikproblemininsözkonusuolabi-leceğinigöstermekteydi.BusıradaMe-dinenüfusunun10.000civarındaolduğutahminedilmektedir.Bunların6000’iniAraplar,4000’iniyahudilerteşkilediyordu.Medine’dekimüslümanlarınsayısı1500, müşrikAraplar’ın4500,yahudilerin4000 civarındaidi.Ayrıcaşehirdeçokazsayıdahıristiyanyaşamaktaydı.Mekke’dengel-mişolanmuhacirlerintoplamsayısıtamolarakbilinmemektedir.BununlabirlikteAbdülmü’minb.Halefed-Dimyâtî,Me-dine’yehicretedenKureyşliler’leonlarınmüttefikvemevlâlarındanbüyükçoğun-luğuerkekolmaküzere226’sınınadınıtesbitetmiştir(ŞM,III[1959],s.133155). BudurumdaHz.Peygamber’insadecemüslümanlarıdeğilbütünMedineliler’ikapsayanbirantlaşmayaihtiyaçduymasıtabiiidi.Hz.Peygamber,Medinevesikasıilemuhacirveensarıntambirdayanışmaiçindeolmasınısağlamayı,onlarıhukukîgüvencealtınaalmayı,Kureyşmüşrikle-riyleMedine’dekimüşrikveyahudilerinmüslümanlarakarşımuhtemelişbirliği-ninönünegeçmeyivedışarıdanMedine’yegelebilecekbirsaldırıkarşısındaşehirdeyaşayanlarınbirliktehareketiniteminet-meyiamaçlıyordu.VesikaMedine’deya-şayandinî,siyasîveetnikgruplarıniçiş-lerindebağımsız,dıştehlikelerkarşısındabirliktehareketetmeleriniöngörmesi,şe-hirdesiyasîbirliğisağlaması,dinvevicdanhürriyetini,can,malvenamusgüvenliğinihukukîgüvencealtınaalmasıgibitemelhükümleriyletaraflarcakabuledildi.

larlailgilikısmının(123.maddeler)hicret-tenhemensonra,yahudilerleilgilikısmın
(2447.maddeler)BedirGazvesi’ninardın-dankalemealındığıgörüşündedir(meselâ
bk.Hamîdullah,İs lâm Pey gam be ri,I,206,
210213).Serjeant,Medinevesikasınınçe-şitlizamanlardayazılmışsekizayrıbelge-ninbirleştirilmesindenmeydanageldiğiniilerisürmektedir(IQ,VIII/12[1964],s.9). Medineşehirdevletinioluşturantopluluk-ları,bunlarınbirbiriyleveyabancılarlailiş-kilerini,butopluluklarınidarîveadlîyapı-larını,fertlerinsahipolduğudinvevicdanhürriyetinibelirliesaslarabağlayanmetinşekilbakımındanbugünküanayasalardanbirhaylifarklıolmaklabirliktemuhtevasıitibariyleanayasamahiyetindedir.Nite-kimBatılıaraştırmacılardabelgeyi“Me-dineanayasası”(The Cons ti tu ti on of Me di na) olarakadlandırmaktadır.MuhammedHa-mîdullahbuvesikanıntarihtetesbitedi-lebilenilkyazılıanayasaolduğunubelirt-mektedir(İs lâm Pey gam be ri,I,206;DİA, 
III,153).Medinevesikasınınhangişartlaraltındahazırlandığınınanlaşılabilmesiiçinşehir-dekidinî,siyasîvesosyaldurumundikkatealınmasıgerekir.İslâm’danönceMedine’-deherhangibirdevletyoktu.ŞehirdeEvsveHazreckabilelerinemensupAraplar’laBenîKaynukå‘,BenîNadîrveBenîKurayzayahudileriyaşamaktaydı.EvsveHazreckabilelerizamanlayahudilerekarşıüstün-lüksağlayarakşehrehâkimolmuşlardı.BuikikabilearasındaçıkananlaşmazlıklardabazıyahudilerEvs’in,bazısıdaHazrec’inyanındayeralıyordu.Meselâhicrettenbeşyılönce(m.617)meydanagelenBuâshar-binde(YevmüBuâs)BenîKurayzaveBenîNadîryahudileriEvsliler’le,BenîKaynu-kå‘daHazrecliler’leittifakkurmuş,savaşEvskabilesiningalibiyetiylesonuçlanmıştı.Öteyandanyahudikabileleriarasındadazamanzamananlaşmazlıkveçatışmalarmeydanagelmekteydi.Siyasalalandakidurumunaksineyahudikabileleriekono-mikalandaAraplar’dandahaüstündüveziraat,ticaret,demircilik,silâhyapımı,dokumacılık,kuyumculukgibimeslekleronlarınelindeydi.HicrettenönceHz.Peygamber’inhacamacıylaMekke’yegelenEvsveHazreckabilelerimensuplarıylagerçekleştirdiğiAkabebiatlarısonucuİslâmiyetMedine’-deyayılmayabaşladı.EvskabilesininöndegelenlerindenÜseydb.HudayrveSa‘db.MuâzileHazrecilerigelenlerindenSa‘db.Ubâde’ninİslâm’ıkabuletmeleriMe-dine’deİslâm’ınyayılmasındaetkilioldu.
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sahîfedegösterilenkimseleresavaşaçan-larakarşıyardımlaşacaktır.Onlarınara-sındakötülükdeğiliyiniyetvesamimiyethâkimolacaktır.Buvesikadakibütünku-rallaramuhakkakriayetedilecektir.37b. Hiçbirkimsemüttefiklerinekarşısuçişle-yemez;mazlumamuhakkakyardımedi-lecektir.38.Yahudilermüslümanlarınya-nındasavaştıklarımüddetçeharcamalarakatılacaklardır.39.Yesribvadisibusahîfe-deadıgeçenleriçinmukaddesbiryerdir.
40.Himayealtındakikimsebizzathimayeedengibidir;nezulmedilirnedekendisizulümişleyebilir.41.Himayehakkınasa-hipkimselerinizniolmadıkçakimseyehi-mayehakkıverilemez.42.Buyazıdaadıgeçenkimselerarasındameydanagelme-sindenendişeedilenanlaşmazlıkveöldür-mevak‘alarınınAllah’averesulüMuham-med’earzedilmesigerekir.Allahbusahî-feyeeniyiriayetedenlerleberaberdir.43. Kureyşlilerveonlarayardımedecekolan-larhimayealtınaalınmayacaktır.44.BuvesikadazikredilenkişilerYesrib’esaldıra-cakolanlarakarşıyardımlaşacaktır.45a. Eğeryahudiler,müslümanlartarafındanbarışantlaşmasıyapmayaveyabarışant-laşmasınakatılmayadavetolunursabunukabuledipanlaşmayaiştirakedeceklerdir.Eğeryahudilermüslümanlaraaynışeyleriteklifedecekolursamüminlerdeaynıso-rumluluklarıyerinegetireceklerdir.Dinuğrunayapılacaksavaşlarbuhükümleretâbideğildir.45b.Medine’dekiherzümreşehrinsavunmasındakendineaitbölge-densorumludur.46.Busahîfedeadıge-çenleriçinkonulanşartlarhemEvsyahu-dilerine hem de onların mevlâlarınasahîfedeadıgeçenkimselertarafındantâvizsizbirşekildeuygulanır.Kurallaramutlakauyulacakveaslaaykırıhareketedilmeyecektir.Haksızkazançsağlayanlarsadecekendilerinezararvermişolurlar.Allahbusahîfedegösterilenmaddelereendoğruveenmükemmelşekilderiayetedenlerleberaberdir.47.Buvesikahaksızbiricraattabulunanveyasuçişleyenlereayrıcalıksağlamazyahutcezalandırılma-sınaengelolmaz.SavaşiçinyolaçıkanlardaMedine’dekalanlardaemniyetiçindeolacaktır;haksızbirfiilvesuçişlenmesihalimüstesnadır.İyilikyapanlarveso-rumluluğununbilincindeolanlarAllahveresulününhimayesialtındadır(İbnHişâm,
II,501504;Hamîdullah,İs lâm Ana ya sa 
Hu ku ku,s.96102).Medinevesikasınınhükümleri,hicretin2.yılında(624)tektaraflıolarakilkdefaBenîKaynukå‘yahudilerincebozulmuştur.

birmümininölümüneyolaçtığıkesinde-lillerlesabitolurvemaktulünvelisidiyeterazıolmazsaokimsekısashükümlerinetâbiolur;butakdirdebütünmüminleröldürenekarşıtavıralır.Bunlarasadecebuhükmünuygulanmasıiçinhareketet-mekhelâlolur.22.Buyazınıniçeriğinika-buleden,Allah’aveâhiretgününeinananbirmümininbirkåtileyardımetmesiveonasığınacakyerbulmasıhelâldeğildir;kåtileyardımedenveyasığınacakyergös-terenkimsekıyametgünüAllah’ınlânetvegazabınauğrayacaktırveartıkkendi-sindennebirparanedebirtâvizkabuledilecektir.23.ÜzerindeihtilâfadüşülenkonularAllah’averesulüMuhammed’earzedilecektir.24.Yahudilermüminlergi bisavaşdevamettiğimüddetçesavaşmasraflarınıkendilerikarşılayacaktır.25a. Avfoğullarıyahudilerimüminlerlebirliktebirümmetteşkileder.Yahudilerindinlerikendilerine,müminlerindinleridekendi-lerinedir.Bunamevlâlarıdadahildir.25b. Haksızlıkyapanveyasuçişleyenkimseyal-nızkendineveailefertlerinezararvermişolacaktır.26.BenîNeccâryahudileriAvfo-ğullarıyahudileriyleaynıhaklarasahiptir.
27.BenîHârisyahudileriAvfoğullarıyahu-dileriyleaynıhaklarasahipolacaktır.28. BenîSâideyahudileriAvfoğullarıyahudi-leriyleaynıhaklarasahiptir.29.BenîCü-şemyahudileriAvfoğullarıyahudileriyleaynıhaklarasahipolacaktır.30.BenîEvsyahudileriAvfoğullarıyahudileriyleaynıhaklarasahiptir.31.BenîSa‘lebeyahudi-lerideAvfoğullarıyahudileriyleaynıhak-larasahiptir.Haksızbirfiilişleyenkimsesadecekendineveailefertlerinezararvermişolacaktır.32.CefnekabilesiSa‘le-be’ninbirkoludur,dolayısıylaonlargibimülâhazaedilecektir.33.BenîŞetîbeya-hudilerideAvfoğullarıyahudileriyleaynıhaklarasahipolacaktır.Şüphesiziyilik,gü-nahvekötülüktenfarklıdır.34.Sa‘lebe’ninmevlâlarıbizzatSa‘lebîlergibikabuledi-lecektir.35.Yahudileresığınmışolankim-selerbizzatyahudilergibikabuledilecek-tir.36a.YahudilerdenhiçbirkimseHz.Muhammed’inizniolmadan-müslüman-larlabirlikte savaşa-katılamayacaktır.
36b.Biryaralamanınintikamınıalmakya-sak edilmeyecektir. Bir adamöldürenkimseyalnızkendiniveailebireyleriniso-rumlulukaltınasokmuşolur.Busorum-luluktankaçmakhaksızlıktır.Allahbuku-rallarariayetedenlerleberaberdir.37a. -Medine’yeyönelikbirsaldırıolmasıhalin-de-yahudilervemüslümanlarkendisavaşmasraflarını kendileri karşılayacak,bu

reverecektir.7.Cüşemoğulları,evvelceuygulandığıgibikandiyetiniödeyecekveherzümresavaşesirlerininfidyesinimü-minlerarasındakiadaletprensibinegöreverecektir.8.Neccâroğullarıeskisigibikandiyetiniödeyecekveherzümre,savaşesirlerininfidyesinimüminlerarasındauy-gulananmâkulesaslaraveadaletprensi-binegöreverecektir.9.BenîAmrb.Avf,dahaönceolduğugibikandiyetiniödeye-cekveherzümresavaşesirlerininfidye-sinimüminlerarasındakabuledilenesas-larveadaletçerçevesindeverecektir.10. Nebîtoğullarıdahaönceyaptıklarıgibikandiyetiniödeyecekveherzümresavaşesir-lerininfidyesinimâkulesaslarveadaletçerçevesindeverecektir.11.Evsoğullarıeskidenolduğugibikandiyetiniödeyecekveherzümresavaşesirlerininfidyesinimâkulesaslaraveadaletegöreverecektir.
12a.Müminler,kendiaralarındaağırmalîsorumluluklaraltındabulunanhiçkimse-yibuhaldebırakmayacak,fidyesiniveyakandiyetigibiborçlarınımâkulesaslaragöreödeyecektir.12b.Hiçbirmümindiğermümininmevlâsıileondanhabersizbiranlaşmayapamayacaktır.13.Takvâsahi-bimüminlersaldırganlara,haksızbirfiiltasarlayanlaravecürümişleyenlere,birhakkatecavüzedenlere,müminlerarasın-dakarışıklıkçıkarmakisteyenkimselerekarşıolacakvebunlardanbirikendilerin-denbirkişininevlâdıbileolsahepsininellerionunaleyhinekalkacaktır.14.Hiçbirmüminkâfiriçinbirmüminiöldüremezvemüminaleyhinekâfireyardımedemez.
15.Allah’ınzimmeti,himayeveteminatıtektir,dolayısıylamüminlerden-yetkiba-kımından-enaşağıderecedeolanbirininkabulettiğihimayeonlarınhepsinibağlar,ziramüminlerbirbirininkardeşidir.16. Yahudilerdenbizetâbiolanlar,zulmeuğ-ramadanveonlarındüşmanlarıylayar-dımlaşmadanyardımımızahakkazana-caktır.17.Müminlerarasındageçerliolanbarıştektir.HiçbirmüminAllahyolundagirilenbirsavaştadiğermüminlerihariçtutarakbiranlaşmaimzalayamaz;anlaş-maancakmüminlerarasındaeşitlikveadaletçerçevesindeyapılacaktır.18.Sava-şakatılanbütünaskerîbirliklernöbetleşegörevyapacaktır.19.MüminlerbirbirininAllahyolundaakankanlarınınintikamınıbirliktealacaktır.20a.Takvâsahibimü-minlereniyiveendoğruyolüzerindebu-lunurlar.20b.HiçbirmüşrikbirKureyş-li’ninmalınıvecanınıhimayesialtınaala-mazvehiçbirmümininKureyşliler’emü-dahalesineengelolamaz.21.Birkimsenin
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işaretederbiçimdemehâsinvebununyanındamesâvîkelimeleriyeralmakta-dır(Buhârî,“Zekât”,13,“Rišåš”,38;Ebû
Dâvûd,“Edeb”,53;Tirmizî,“Cenâßiz”,34). NitekimHz.Peygamberöleninarkasın-danhayattaikenyaptığıgüzelişlerdenbahsedilmesini,kötüfiillerindenisesözedilmemesiniöğütlediğihadisindebuke-limelergeçmektedir(Müslim,“Mesâcid”, 
57;ayrıcabk.HASENE;SEYYİE).Birkonuyuiyivekötüyönleriyleelealanedebîveahlâkîyazımgeleneğineİslâmöncesindeözellikleeskiİran’darastlan-dığıvemüslümanlarınbuliteratürdenyararlandığıbelirtilir.Ziraiyilikvekötü-lükkavramları,İrancoğrafyasınınkadîmkültürlerindenolanZerdüştîlik’intemelkonusudur,Arapedebiyatıdabulitera-türdenfaydalanmıştır.DahasonraMu‘te-zilekelâmcıları,İslâmakîdesinisavunmakamacıyla yaptıkları fikrî tartışmalardamutlakhakikati izâfî olandanayırmakiçindiyalektikmetodukullanırkenGrekfilozoflarındanveözelliklesofistlerdenet-kilenmiştir(EI°[İng.],V,1223).Münazara-larındadiyalektikyöntemikullananvebudoğrultudaeserleryazanilkmüslümanâlimCâhiz’dir.Câhiz,yabancıunsurlarındaetkisiyleulûhiyyethususundadüalistvedeterministkesimlerecevapvermekiçinvarlıklarınçiftyönlükarakterözelli-ğineyervermiştir.KonuyuAllah’ıniyiveâdilolduğuteziüzerinetemellendirenCâhizdünyadaiyilikvekötülüğünizâfîol-duğunu,bunlarıninsaniçinenuygunor-tamı(aslah)oluşturmakamacıylabirlikteyaratıldığınıdüşünür;maymun,domuz,hadımedilmişkişi,ateşvb.örneklerüze-rindenmeseleyiedebîveahlâkîbirşekil-deelealır(Ki tâ bü’l-¥a ye vân,I,106107;
IV,3536;V,5;değerlendirmeiçinbk.EI° 

[İng.],V,1225).BöyleceCâhizvarlıkların,özündeAllah’ınfiiliolmalarıbakımındaniyiolduklarınıvurgulayarakSeneviyye’ninherşeyindeğeriningöreceliolduğutezinireddeder;mensububulunduğuMu‘tezilemezhebininadaletvetevhidilkelerinides-tekleyenaçıklamalaryapar(Ki tâ bü’l-¥a-

ye vân,I,204207;EI°[İng.],V,12241225). Câhiz,Ki tâ bü’l¥a ye vân’dadolayısıylayerverdiğibuyöntemienetkilibiçimde
elMe ¼â sin ve’le²dâdadlıeserindeelealır.Buradadilinehâkimolma,sırsakla-ma,istişare,teşekkür,doğruluk,af,sabır,sevgi,dostluk,arkadaşlık,iyimserlik,vefa,cömertlik,yiğitlik,vatansevgisi,Allah’agüven,nasihat,zühdgibiahlâkîfazilet-lerivebunlarınzıtlarınıinceler.Çiftyönlütabiatınvarlığınadikkatçekmekiçinkö-

tan bul 1989, s. 32; W.MontgomeryWatt, Pey-
gam ber ve Dev let Ada mı Hz. Mu ham med (trc.
ÜnalÇağlar),İstanbul2001,s.106;M.Lecker, 
The “Cons ti tu ti on of Me di na” Mu ham mad’s 
First Le gal Do cu ment, Princeton2004;AhmetYaman,“TarihîveHukukîYönüyleMedineSöz
leşmesi/Vesikası”, Mo dern Tür ki ye’de Si yasî 
Dü şün ce: İs lâm cı lık (haz.YasinAktay),İstanbul
2004, s. 514516; R.B.Serjeant,“The‘Constituti
onofMedina’”, IQ, VI II/12 (1964), s. 316; a.mlf.,
“SözdeMedineAnayasasındaYerAlanVesika
larınTahlilveTercümesi” (trc.MuratÇiftkaya), 
Bil gi ve Hik met, sy.5,İstanbul1994,s.6890;M.Gil,“TheConstitutionofMedina:AReconsiderati
on”, IOS, IV (1974), s. 4446; A.Goto,“TheCons
titutionofMedina”, Ori ent, XVI II, Tok yo 1982, s. 

117; MustafaKelebek,“İslamHukukFelsefesi
AçısındanMedineVesikası”, Cum hu ri yet Üni-
ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, sy.4,Sivas
2000, s. 334352; AhmetGüneş,“MedineVesika
sınınİslamHukukuAçısındanKaynakDeğeri”, 
EKEV Aka de mi Der gi si, XII/34, Er zu rum 2008, s. 

211222; MehmetErdem,“MedineVesikası’nın
MaddelendirmeŞekliveTürkçeÇevirilerÜzerine
BazıMülahazalar”, The Jo ur nal of Aca de mic 
So ci al Sci en ce Stu di es, V/8, Stras bo urg 2012, 

s. 525542; M.ÂkifAydın,“Anayasa”, DİA, III, 
153154.
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( المحاسن والمساوئ )
Birkonununiyivekötüyanlarýile

buhusustayazýlanedebî
veahlâkîeserlereverilenad.

˜ ™

Sözlükte“güzelolmak,güzellik”anlamı-
na ge len hüsnile“çirkinolmak,çirkinlik”anlamındakisû’kelimelerininçoğulkalıp-larınınbirliktekullanılmasındanmeyda-
na ge len me hâ sin ve me sâ vîifadesiedepveahlâkliteratüründebirduygu,davra-nışveyadurumuniyivekötüyanlarıilebukonuyuelealaneserleriçinkullanılır.Kur’ân-ıKerîm’dehüsnvesû’köklerin-dentüretilenfiilveisimkalıbındabirçokkelimeyeralmaklabirliktemehâsinvemesâvîkullanımına rastlanmaz.Râgıbel-İsfahânî,genelolarakâyetlerdegeçenhüsnkelimesininakıllaşeriataçısındanahlâkîveestetikdeğeriolanşeyleri,sû’kelimesininisebununzıddıolanveinsan-lararasındahoşkarşılanmayan,âhirettedekazançsağlamayanfiillerinitelediğinibelirtir(el-Müf redât, “¼sn”,“svße”md.le 
ri).İbnü’l-Cevzî,Kur’an’dagüzelolanyadaiyiliğikötülüğündenfazlabulunanşeylere“hasene”,bunlarınkarşıtlarınada“sey-yie”denildiğinivebuikitabiringenelde“tevhid-şirk,zafer-hezimet,bolluk-kıtlık,âfiyet-belâ,iyisöz-kötüsöz,iyiiş-kötüiş”şeklindealtımânadakullanıldığınıkayde-der(Nüz he tü’l-a£yün,s.259260).Hadis-lerdedahaçokhuyvedavranışgüzelliğine

Bazıyahudiler,BenîKaynukå‘çarşısındaalışverişyapanmüslümanbirkadınıra-hatsızetmiş,budurum,birkaçkişininölümüyleneticelenenmüslüman-yahudiçatışmasınasebebiyetvermiştir.Anlaş-mayıbozanvekalelerindesavaşdüzenialanBenîKaynukå‘kuşatmasonundaHz.Peygamber’inhükmünerızagösteriptes-limolmuş,700savaşçıyaönceidamcezasıverilmiş,dahasonraaffedilipalacaklarınıtahsiletmelerineveşehirdençıkıpgitme-lerineizinverilmiştir.AnlaşmayıbozanikinciyahudikabilesiBenîNadîrolmuştur.Hz.Peygamberbirgün,müslümanlarlayahudilerinberaberödemelerigerekenbirdiyetparasınıalmakiçinNadîroğulla-rı’nagitmiş,buesnadaNadîroğulları,Pey-gamber’iöldürmeyeteşebbüsetmiştir.UhudGazvesi’ndenaltıaysonracereyanedenbuolayüzerineHz.Peygamber,Na-dîroğulları’nıonbeş-yirmigünmuhasa-raaltınaalmış,teslimolanNadîroğullarıMedine’dençıkarılmışveHayber’esür-günedilmiştir(4/625).SonolarakHendekGazvesi’nde(5/627)Mekkelimüşrikleredestek verme teşebbüsünde bulunanBenîKurayzadavesikayıihlâletmiştir.BunlardaSa‘db.Muâz’ınverdiğihükümdoğrultusundacezalandırılmıştır.Medinevesikasıhakkındaikiyükseklisansteziha-zırlanmıştır(MustafaÖzkan,Me di ne Ve si-

ka sı,2002,AÜSosyalBilimlerEnstitüsü;
NagihanKocadağ,Hz. Pey gam ber Dö ne-
min de İs lam ve Di ğer le ri Me di ne Ve si ka-
sı’nın Sos yo lo jik Ana li zi,2007,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü).
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