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lürken lutuf, fazilet. adalet. kerem. fetva. ilim gibi özelliklerine yer verilerek Eb Cı
Hanife, Hz. Isa, Ef!atun, Hatim, İbn Sina,
Aristo gibi şahsiyetlere benzetilir. Methiyelerde relsülküttab ve defterdarların
kalemlerine, ihsan, kerem ve cömertliklerine. hocaların ve şairlerin de ilim. ihsan. adalet. himmet gibi özelliklerine
vurgu yapılır.
Toplu olarak bakıldığında kasidelerin
methiye bölümlerinde adalet. lutuf. kerem. cömertlik, kahraman lık. re'y ve tedbir gibi iyi bir yöneticide ve iyi bir insanda bulunması gereken ideal niteliklere
yer verildiği görülmektedir. Övülen yöneticilerin hepsi bu özelliklere sahip olmadığı gibi bazan bir cimrinin cömert. bir
zalimin merhametli. eline silah almamış
bir kişinin kahraman olarak gösterildiği
de olur. Divan şiirinin tenkitlere hedef
olan yönlerinin önde gelenlerinden birini
de methiyelerdeki bu gerçek dışı. abartı
lı övgülerin oluşturduğu kabul edilmektedir.
Türk edebiyatında Xlll -XIV. yüzyıllarda
çok az olan kaside şeklinde yazıl
mış methiyelerde XV. yüzyıla gelindiğin
de büyük bir artış görülmekte. tesbit
edilen 188 methiye kasidelerin büyük bir
çoğunluğunu teşkil etmektedir. Bu dönemin ünlü methiye şairleri olarak Ahmedl, Şeyh!, Yazıcıoğlu Mehmed, Cem
Sultan. Kemal Ümml. Ahmed Paşa. Necati Bey, Mihri Hatun. Mesihi. Cemall. Taclzade Ca'fer Çelebi sayılabilir. XVI. yüzyılın methiyecileri içinde yer alan Baki,
Hayali, Nev'I. Hayretl. Cinanl. Yahya Bey,
Zat! gibi şairler arasında otuz yedi methiyesiyle FuzCıll'nin ayrı bir yeri vardır.
XVII. yüzyılda medih kasidelerinin başlı
ca şairleri Ali Çelebi. Arif. Cevrl. Fehlm-i
Kadim . Haletı. Nabi, Nadir! ve Sabit gibi
isimlerdir. XVIII. yüzyılda nitelik açısından
daha sönük olduğu görülen methiyeler
üzerinde yeterli inceleme bulunmamakla
beraber Nedim, Şeyh Galib, Nazim Yah ya, Hoca Neşet. Sünbülzade Vehbi ve Enderunlu Fazı! dikkat çekmektedir. XIX ve
XX. yüzyıllarda divan şiirine rağbetin azalması sebebiyle methiyelerde de büyük bir
düşüş görülmektedir. Önemli şairlerin
methiyeleri yok denecek kadar azalmış
ken taşralı bazı isimlerin bu türe daha
çok rağbet ettiği anlaşılmaktadır. Devrin
methiye yazarları arasında Şinasi, Ziya
Paşa. Namık Kemal, Adile Sultan. Şeref
Hanım gibi ünlü isimleri, Süleyman Şadl,
KuddCısl. Fehml gibi az tanınmış şairleri,
Halil Nihat Boztepe gibi Atatürk'e övgü
yazmış kişileri zikretmek mümkündür.
sayıca
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Hadisin
senedinden sonra gelen
rivayet anlamında hadis terimi.

Sözlükte

"sırt, dağın yamacı;

_j

güçlü ve
kaydedilen ifade"
anlamlarına gelen metn kelimesi (çoğul u
mütun) terim olarak "senedin ardından
gelen. sünnet veya hadis tarifinin kapsamına giren Hz. Peygamber'in sözü ya da
davranışının ve tasviplerinin anlatımın
dan oluşan lafızlar yahut diğer şahısların
ifadeleri" demektir. islam alimleri, sünnet ve hadis metinlerinin sıhhatini araş
tırınakla ilgili temel prensipleri Kur'an'dan almışlardır (el-En'am 6/152; el-Hac
22/30; el-Ahzab 33/70-71; el-H ucurat 49/
6). ResCıl-i Ekrem'in, "Kim bilerek benim
ağzımdan yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın" mealindeki hadisi
(Dariml, "Mul5addime", 25, 46; Buhar!.
"<ilim", 38, "Cena'iz", 33. "Enbiya"', 50,
"Edeb", ı 09; Müslim. "Zühd", 72; ibn Mace. "MuJ.5addime", 4; Ebu Davud, "<ilim",
4; Tirmizi, "Fiten", 70, "<ilim", 8. 13. "Tefslr", ı. "MenaJ.5ıb", 19). baştasahabiler
olmak üzere sorumluluk bilincine sahip
her müslüman için hadis rivayetinde rehdayanıklı kişi; yazıyla

ber olmuş, ayrıca ResCılullah. kendi sözlerinin aynen işitildiği gibi korunmasını ve
başkalarına ulaştırılmasını , sözlerini duyup dinleyenlerin duymayanlara aynı dikkat ve özenle iletmesini istemiştir (Müsned, 1, 437; III, 225; IV. 80, 82; V. ı 83; Dariml,
"MuJ.5addime", 24; ibn Mace. "Mul5addime", 18; Ebu Davud, "<ilim", 10; Tirmizi,
"<ilim", 7; "Menasik", 76). Bu sebeple.hadis metinlerini en iyi şekilde korumak için
bilhassa ilk nesiller bugün herkesi şaşır
tan bir özen ve çaba göstermişlerdir.
Hadis ilminde metin denilince öncelikle
ve manası ResCıl -i Ekrem'e ait olan
ve müslümanlar için bağlayıcı nitelik taşı
yan nebevl hadis anlaşılır. Muhtevası itibariyle hadis Hz. Peygamber'in peygamberlik görevine bağlı olarak verdiği haber.
uyulması gereken emir. sakınılması gereken haram. mubah veya rnekruh bir hükümdür. Bununla beraber metin sadece
ResCılullah'a isnat edilen sünnet ve hadis
malzemesinden ibaret değildir. Eğer ResO H Ekrem'in sözü ise "kavll merfCı". davranışının anlatımı ise "fiili merfCı", bir
başkasının söz veya tavrını onaylaması
nın bilgisi ise "takrlrl merfCı" adını alır.
Bir metin sah§.beye isnat ediliyorsa ona
"mevkuf" denir. Fakat o metnin ResCıH
Ekrem ile hiçbir şekilde ilgili bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber ile bir şekilde
alakah ise ona "hükmen merfCı" adı verilir. Sahabeden sonraki nesle nisbet edilen metinlere ise "maktü" denir. MerfCı
bir metin sahih , zayıf, hatta uydurma olabilir. Sahih metinlerin her biri aynı değe
ri taşımayacağı gibi dini veya dünyevl bir
konuda aynı ölçüde delil sayılmaz. Özellikle mevkuf ve maktG metinler İslam alimlerinin çoğunluğuna göre bir hükmün
yegane dayanağı da olamaz. Bundan dolayı ahkam hadislerini ihtiva eden kitaplardaki rivayetlerin çoğu merfü. pek azı
mevkuf ve maktCıdu r. Mevkuf ve maktCı
rivayetlerin ekserisi de merfCı hadislerle
sabit olan hükümlerin uygulanması ve
daha iyi aniaşılmasını sağlamak için naklafzı

ledilmiştir.

Sünnet ve hadis metinleri sahabeden
nakledilirken onların kullandığı ifadeler
dikkate alınarak şöyle bir öncelik sırala
ması yapılmıştır. 1. Sah§.bllerin. "Peygamber'i şöyle söylerken işittim" ; "Peygamber bana şöyle anlattı , haber verdi" gibi
ifadelerle rivayet ettikleri metinler. 2. Yine sahabeden. " ResCılullah şöyle buyurdu"; "Resülullah bize şöyle anlattı, haber
verdi" gibi ifadelerle gelen metinler. 3.
Ravinin, "Peygamber şöyle emretti" veya
"Peygamber şundan nehyetti" tarzında
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naklettiği metinler. 4. Rivayet edenin ,
"Böyle emrolunduk"; "Bundan nehyolunduk"; "Bize bu şekilde vacip kılındı"; "Bize bu mubah kılındı " ; "Bundan sakındı
rıldık" ; "Sünnetle böyledir" gibi ifadelerle
naklettiği metinler. s. Yine ravinin. "Biz
böyle yapageldik" veya "Biz böyle yapardık" gibi sözlerle ifade ettiği metinler.

Kur'an 'dan sonradininikinci temel
kaynağı kabul edilen sünneti ve hadis metin lerini asli şekliyle koruyup arkadan gelecek nesillere aynen ulaştırmak için çok
erken dönemlerden itibaren ezberleme,
yazma. tedvin ve tasnif faaliyetleri birbirini takip etmiştir. Bazı Selef alimleri, kulakla duyulup ezberlenen bir metnin aynen rivayet edilmesine yazının yardımcı
bir unsur olduğunu düşünmüşlerse de
( Kadi iyaz, s. ı 36; M. Zahid el-Kevse rl, s.
35) sonraki dönemlerde yazı büyük çapta
hafızanın yerini almıştır. Gösterilen özen
ve olağan üstü çabaya rağmen hadislerin
büyük çoğunluğu ResGl-i Ekrem'den duyulan lafızlarla değil m ana ile rivayet edilebilmiştir. Ancak islam alimlerinin önemIi bir bölümü hadislerin aynen duyulduğu
gibi nakledilmesi gerektiği kanaatindedir. Diğer bazı alimler ise onların mana
ile naklini de caiz görür. Bu görüş tarihi
ve ilmi gerçekiere daha uygun düşmek
tedir. Malik b. En es gibi bir kısım alimler
Peygamber sözlerinin lafzıyla nakledilmesi gerektiği, başkalarına ait sözlerin ise
mana ile nakledilebileceği kanaatindedir.
Süfyan es-Sevri gibi alimler de hadislerin
söylendiği Iafızlarla naklinin şart koşul
ması halinde tek bir hadisin bile nakledilemeyeceğini söyler (Hatlb ei - Bağd adl. ll.
22-25) . imam Şafii'ye göre hadisi doğru
naklettiği bilinen , rivayet ettiği şeyin
muhtevasını anlayan. hangi lafızların manayı değiştireceğini bilen kimsenin mana
ile rivayeti caizdir. Bu nitelikleri taşıma
yan ravinin güvenilir olsa da hadisi kendi
lafızlarıyla rivayet etmesi şarttır (er-Risale, S. 370-371 ). Ancak manailenakli caiz
görülmeyen, kendi lafzı ile nakledilmesi
gereken metinler olduğu yönünde her iki
tarafın görüş birliği içinde bulunduğu hususlar vardır. 1. Nakledilen haber muhkem, te'vile muhtaç olmayan bir metinse
o dili iyi bilip anlayan herkesin bu metni
nakletmesi caizdir. 2. Metne zahirdeki
anlamının dışında bir mana yüklenebiliyorsa onu din ilimlerini ve ictihad yollarını
bilmeyenierin nakli caiz değildir. 3. Metin müşkil ve müşterek lafızlardan ibaretse hiçbir kimsenin onu mana ile nakli
caiz olmaz. 4. Mücmel metinler demana
ile nakledilemez (DebOsl . s. ı 94-1 95; M.
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Tahir el-Ceva bi, s. 217-232 ). Hadisimana
ile nakleden , mutlaka "ev kema kale"
(veya sö yl e di ğ i gibi). "ev nahve haza"
(veya bunun gibi ), "ev eşbehu zalik" (veya bunun benzeri) ya da bunlar gibi bir
tabir kullanmak zorundadır (Zeynüddin
ei -Iraki, et-Ta kyid,s. 206-210) .
Hadis metniyle ilgili önemli konular
ihtisar. iktisar ve takti' bahisleri
vardır. ihtisarü'l-hadis. hadisi ihtiva ettiği manayı daha az kelimeyle ifade edecek şekilde kısaltmaktır. iktisarü'l-hadis
de hadisin gerekli görülen bir bölümünü
rivayet etmek demek olup ihtisar anlamındadır. Taktiu'l-hadis ise birkaç konuyu ihtiva eden bir hadisin metnini konularına göre bölüp her birini kitabın ilgili
yerinde kullanmaktır. Takti' de ihtisarın
bir dalıdır. Malik b. En es. Buharl. EbO Davüd ve Nesai gibi hadis imamları eserlerinde takti' yapmışlardır.
Bir hadisin senedi, metni ve muhtevası
incelenerek onun sahih, hasen veya zayıf
olduğu söylenir. Bu inceleme sonucunda
hadis sı h hat derecesine göre dini ve ilmi
açıdan bir değer ifade eder veya etmez.
Hadis alimleri hadisleri değerlendirip derecelere ayınrken sadece senedin veya
metnin tedkikiyleyetinmez, çokyönlü inceleme ve araştırma yaparlar. Bir hadisin
senedinin çok sağlam oluşu metnin sahihliğinin yegane ölçüsü sayılmadığı gibi
muhtevasının akla ve mantığa uygun oluşu da onun sahihliğini göstermeye yeterli
arasında

değildir.

Hadis alimleri metni dikkate almaksı
sahih, hasen veya zayıflığına
hükmedebilir, metnin sahihliğini belirtmeksizin isnadının sahihliğinden bahsedebilir. Çünkü seneddeki ricalin güvenilir
oluşu sebebiyle isnad sahih, fakat hadisin metnine ait bir kusur yüzünden hadis
metni sahih kabul edilmeyebilir. Bunun
aksine metin sahih olduğu halde sened
sahih olmayabilir (Emlres-San'ani.I, 234).
Hadis metninin sahih ve makbul olması
hem sened hem metin bakımından aranan bütün şartları taşımasına bağlıdır.
Çünkü bu metinler aynı zamanda emir.
nehiy, helal, haram , mekruh, mubah,
tergib, terhib, ruhsat vb. dini hükümlerin kaynağıdır. Bu sebeple bir hadis metninin sahih ve zayıf olduğunu tesbit etmenin merhalesi olan sened tedkiki dı
şında hadislerin metinlerine arız olan ve
hadisin sıhhatine zarar veren kusurları
bilip tanımak büyük önem taşır. Buradan
vanlmak istenen sonuç şudur: Hadislerin makbul ve merdüd, sahih, hasen ve
zayıf olarak sınıflandırılması sadece isnazın isnadın

da ve ravilerin incelenmesine değil aynı
zamanda metin incelenmesine dayanmaktadır. Metinlerin nasıl bir kusur ihtiva ettiği o rivayete verilen muallel. müdrec. maklOb, muztarib gibi adlardan anlaşılır. Hadis metnine arız olan kusurlardan bilinmesi en zor olanı gizli illetler
olup bunu ancak uzmanlaşmış hadis alimleri farkedebilir. "Metnin aslında olmayan
bir şeyin ona ilave edilmesi" anlamında
müdrec. "metinde veya senedde takdim.
tehirler yapmak" anlamında maklüb, "seneddeki ravi adlarının veya metnin ibaresinin değiştirilmesi" anlamına gelen
muztarib hem sened hem metinde bulunan kusurlardır. Bunlardan başka hadisleri sema ve kıraat gibi yollardan biriyle ehil olanın ağzından işitmernek ve
Arap dilinin söz dizimini (n ahiv) bilmernek yü zünden yapılan lahn, hadis metnindeki bir kelimenin bazı harflerinin noktasını değiştirerekyapılan tashif, kelimelerin harekelerini bozarak yap ı lan tahrif
gibi metin hataları vard ı r.
Raviler. muhaddisler ve hadis kitabı telif eden musannifler tarafından hadisin
senedinde ve metninde meydana gelen
en küçük değişiklikler titizlikle gösterilmiş, bir ismin farklı okunuşu. bir kelimenin farklı söylenişi, bir harf. hareke ve
nokta değişikliği, bir kısaltma, bir belirleme işareti . kısacası hadisle ilgili her türlü fark korunmuştur (Kadi iyaz. s. 189 vd.).
Hadis metinlerini ihtiva eden kitaplarda.
şerhlerde , ricale dair eserlerde. başka kitaplarda da olduğu gibi birkaç türlü okunması mümkün olan müşkil kelimelerin
benzer harflerinin noktalı olanları ile olmayanlarına , harekelere ve i'rab kaldelerine dikkat çekilmiştir. Bir hadis metnine yanlışlık eseri olarak yazılmayan kelimeler sonradan sayfanın kenarına ya da
satırlar arasına ilave edilir. Yanlış yazılan
veya rivayetinde. doğruluğunda şüpheye
düşülen ya da ihtilaf edilen kelimelerin
doğru ve kesin olanlarının üzerine "sah"
(sahih) kısaltması yazılır. Bir metinde lafzı
veya manası yanlış kabul edilen kelimenin yahut kelimelerin üzerine başı sad
harfine benzeyen bir çizgi çekilir; kelimenin doğru olduğu anlaşılınca da bu sad
harfine bir ha eklenir. Metinde fazla olduğu için yazıdan çıkarılması istenilen
kelime veya ibarenin üzerine bir çizgi çizilir; bu işleme "darb. neşak" veya " şak" ,
kitapta yanlış yazılan bir ilaveyi kazımak
suretiyle düzeltme usulüne "hak" veya
"keşt". yanlış yazılan kelimeyi silip doğru
sunu yazarak yapılan işleme "mahv" denir. Bu metinler kitap haline geldikten
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sonra onu istinsah etmek, en sağlam
ilim alma yollarından biriyle kitabın rivayet hakkını elde ederek başkasına rivayet
etmek, içindeki bilgiyi en iyi şekilde korumak muhaddisin en önemli görevidir.
Bu hususlarla ilgili prensipler ortaya konulmuş, kitapların ve genel anlamda bilginin öğrenilmesi (tahammül) ve başkala
rına aktarılması (eda) usulü kaynaklarda
uygulama örnekleriyle gösterilmiştir(Ha
tlb ei-Bağdadl. ı . 249-279; Sem 'anl. s.
ı 46- ı 78; ibnü's-Sa lah. s. ı 60- ı 84; ibnü'lMülakk ın . ı. 337-366).
Hadis metinleri kitap haline getirilirken her bir hadisin veya hadisler kümesinin sonuna onu daha sonraki metinlerden ayırmak için içi boş bir halka konur;
hadis metni veya metinleri aslı ile mukabele edilince halkanın içine bir nokta
düşülür. "Dare" veya "daire" de denen,
iki hadisin arasına işaret konulması
adeti sahabe döneminden beri vardı
(Hatlb e i-BağdadT, ı. 424 vd.; Tahir ei-Ceza irl. ll. 775) . Günümüzde bu işlemlerye
rine hadisler numaralanmaktadır. Bazan
bir hadisi birçok hocadan manası aynı olmakla beraber değişik lafızlarla öğrenen
muhaddisler. metni bu lafızlardan biriyle
nakledip diğer lafız farklarını belirtmiş,
her birinin sahih olduğunu göstermek
üzere sonuna "sah" işareti koymuştur.
Bazıları da hadisin rivayet tariklerini sayarak lafızlardan birini seçmiş ve "el-lafzu
li-fülanin" ( lafı z fa laneaya aittir) veya "haza
lafzu fülanin" (bu falancanın lafzıdır) ya da
benzer bir ifade ile durumu açıklamıştır
(Zeynüddin el- Irak!. et-Takyfd, s. 2 ı 5;
Şemseddines-Sehavl. lll, 180-187).
Hem isnadla hem metinle ilgili çeşitli
hadis ilim dalları meydana gelmiştir. Genel olarak Hz. Peygamber'in sözlerini ve
davranışlarını konu edinen bu ilimler
"ilmü'r-rivaye, ilmü'l-asar (ilmü'l-ahbar) ",
yaygın adıyla "ilmü rivayeti'l-hadls" diye
anılmıştır. İsnadla ilgili ilimiere de genel
anlamda "ilmü dirayeti'l-hadis" adı verilmiştir. Hadis metinlerinin mana ve muhtevasına dair hadis ilimlerinden fıkhü'l
hadls. muhtelifü'l-hadis. nasihu'l-hadis
ve mensQhuh, müşkilü'l-hadls. garlbü'lhadls ve esbabü vürOdi'l-hadls gibi ilimler de önemlidir. Doğrudan hadisin metniyle ilgili olan bu ilim dallarında birçok
alim eserler telif etmiştir. Metinlerio ihtilaflarını konu edinen şaz, muztari b. maklO b, müdrec, muallel, musahhaf ve ziyadatü's-sika birer hadis çeşidi olduğu gibi
aynı zamanda metin hakkında müstakil
eserlerin yazıldığı ilim dallarıdır. Hem senedi hem metni ilgilendiren ilimlerden

sayılan garlb, ferd. mütevatir. tabi', şa
hid, zabtu'r-ravi. lafızla rivayet, manaile
rivayet gibi eseriere konu olan ilim alanları da bulunmaktadır.

Hadislerin metinleri ilk zamanlar büyük çapta ezberlenerek muhafaza edilmiştir. Ashap arasında hadisleri ezberleyenlerin sayısı oldukça az ise de her asır
da İslam toplumunda yüzlerce hadis hafızı yetişmiştir. Onlar ezberledikleri hadisleri hem şifahi nakil hem yazılı metinler halinde sonraki nesillere aktarmışlar
d ır. Her türlü bilginin mutlaka senedie
nakledilmesi şartı gözetilmekle beraber
tarih. dil, şiir gibi konulardaki bilgilerin
rivayetinde hadis rivayetindeki titizlik
gösterilmemiş, bunların ravileri hadis ravileri gibi cerh ve ta' dile tabi tutulmamış
tır. Ayrıca erken dönemde, hatta ResOl-i
Ekrem'in hayatında yazılmış yüzlerce hadis ihtiva eden sahifeler 1 kitaplar vardır.
Mustafa M. ei-A'zaml. sahabe tabakasından hadis yazan veya kendilerinden
hadis yazılan elli kişinin adını zikretmiş
tir (İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. 35-57) .
Herhangi bir metnin korunmasında yazının ne kadar büyük önem taşıdığı kabul edilmekle birlikte yazının ve kitabın
güvenilirliğinin de birçok şartı vardır (DebO si. s. 191-193) İslam tarihinde kitapların. özellikle hadis kitaplarının sağlam
bir şekilde sonraki dönemlere intikal edişinin güvencesi olan sema kaydı büyük
önem taşır. Burada kitabı kimin kimden,
hangi ilmi usulle, hangi tarihte. nerede
okuduğu, bu münasebetle bir ilim meclisi
akdedilmişse orada kitabın kimlere okunduğu, mecliste kimlerin bulunduğu, kı
raati kimin üstlendiği. meclisin zabtını
kimin sahiplendiği gibi konular kitabın
kapağına ya da ilk veya son sayfasına yazı
lır. Ayrıca bernamec, sebet, fihrist, mu'cem ve meşyeha türü eserler hadis ilmi
açısından ravilerin, senedin, hadis metinlerinin ve çeşitli türlerde tasnif edilen
hadis kitaplarının güvenilirliğini öğren
mek ve inceleyebilmek için büyük değer
taşır (Ahmed M. N Or Seyf, s. 5- ı 2. ı 7- ı 8.
29-3 1). Bunun gibi tahammül ve eda tarikleri de güvenilir metinler elde edebilme açısından önemlidir. Bu sebeple ravilerin rivayet hakkını elde ettikleri hadisleri veya kitapları hangi yollarla aldıkları
araştırılmıştır. Çünkü ilim alma yolları
nın en üstün derecede olanları yanında
geçerli sayılanları ve sayılmayanları da
vardır.

Hadis ilminde çok tartışılan konulardan biri metin tenkidi meselesi olup "sened zincirini oluşturan kişilerin tenkidi"

anlamında bu mesel e "cerh ve ta'dil",
"nakdü'r-rical" veya "nakdü'l-isnad" adlarıyla ilk dönemlerden itibaren ele alın
mıştır. Burada tenkit denilince ilk akla
gelen sened tenkididir. Muhaddisler senedi sağlam olmayan bir metin üzerinde
durmayı uygun bulmamışlardır. Son dönem tarih araştırmacıları sened tenkidine "d ış tenkit" adını vermiştir. Onların
"iç tenkit" dedikleri metin tenkidi (nakdü'l-metn 1 nakdü'l-mütOn) Hz. Peygamber
ve saha be zamanından beri bilinmekte ve
uygulanmaktaydı. Sened tenkidi ise en
erken sahabe nesiinin son dönemlerinde
başlamıştır. Sahabe bazı rivayetleri Kur'an'a, bazılarını sahih hadisiere ve sabit
sünnete aykırı bularak zayıf veya mevzQ
diye değerlendirmiştir. Onlarla açılan bu
çığır hiç ara verilmeden devam etmiş,
hadisleri Kur'an'a, sünneti sünnete. hadisi kıyasa veya sahabe uygulamalarına,
tarihi olaylara, aklıselime arzetmek suretiyle metnin korunmasına ça lışılmıştır.
Çok erken sayılan bir dönemde başlayan
sünnet ve hadisleri koruma gayreti sayesinde kısa zamanda kurallar tesbit edilmiş ve çeşitli hadis ilimleri ortaya konulmuştur. Daha ilk devirlerden itibaren
kullanılan ihtilafü'l-hadls, tearuz. garib,
müşkil. ile! vb. terimierin her biri zamanla bir ilim dalının adı olmu ş ve bunlar metin tenkidinin temelini teşkil etmiştir.
Metin tenkidinde öne çıkarılan meselelerden biri de hadisler arasında görülen
ihtilaflar olmakla beraber bazıları muhtelifü'l-hadls a lanına giren rivayet ve metin lerde zıtlıklar olduğunu düşünmüştür.
Halbuki bunların büyük bölümü, ilk bakışta muhtevaları birbiriyle çelişir görünse de dikkatlice incelendiğinde araların
da bir zıtlık olmadığı anlaşılan hadis metinleridir. Tearuzla ihtilaf da birbirinden
farklıdır. Çünkü tearuzda hadis metinlerinin ihtiva ettiği anlamların ve hükümlerio birbirine veya diğer deliliere aykırı
oluşu söz konusudur. Böyle bir durumda
hadisin biri diğerine tercih edilir ve tercih edilmiş olanla amel edilir.

Bazı islam alimlerinin tenkit zihniyetine yeterince sahip olmadığı söylenebilirse de hadiste metin tenkidi yapılmadığı
ileri sürülemez. İlk dönem hadis musanniflerinin birçoğu, hangi şartları taşıyan
hadisleri sahih kabul ederek kitaplarına
aldıklarını belirtmiştir. Bu şartları başka
ları yeterli bulmayabilir. Metinlerin tedkik ve tenkidinde bütün alimierin görüş
birliği içinde olması da beklenemez. Mesela hadislerin mevzQ olduğunu gösteren
alametler tamamen metinle ilgili özel4~3

METiN
liklerdir. Hadisler arasındaki tearuz, ihtilaf, müşkil. garlbvb. konuların araştırıl
ması da sadece isnada dair olmayıp daha
çok metinle ve metin tenkidiyle alakalı
dır. Metin tenkidiyle ilgili bilgiler yalnız
hadis ilimlerine dair kitaplarda değil fı
kıh ve kelam gibi İslami ilimiere dair kitaplarda da görülür. Esasen metin tenkidiyle ilgili bilgiler kaynaklarda çok defa
bir yerde toplanmamış. çeşitli vesilelerle
muhtelif yerlerde zikredi lmiştir. Bazı kimseleri metin tenkidinin yapılmadığı kanaatine götüren sebeplerden biri belki de
budur. Esasen hadiste metin tenkidi uygulanmadığı yönündeki söylemin tarihçesi çok eskilere gitmez. Aloys Sp ren ger.
Sir William Muir, Leone Caetani, Reinhart Pieter Anne Dozy, lgnaz Goldziher,
Joseph Schacht başta olmak üzere bazı
şarkiyatçılar hadiste metin ten ki di yapıl
madığını ileri sürmüşlerdir. İslam aleminde de bu görüşü benimseyenler olmuş
tur. Bunlar arasında Ahmed Emin, Ebu
Reyye, Tevfik Sıdki, İsmail Edhem, Ahmed Han, Çerağ Ali gibi isimler zikredilebilir. Şarkiyatçıların birçoğu hadislerin
güvenilirliği konusundaki şüphelerini ortaya koyarken daha çok muhaddisler tarafından güvenli görülmeyerek tenkit
edilen kişileri ve kitapları örnek göstermiş ve hadisçi niteliği öncelikli olmayan
isimleri öne çıkarmıştır. Bunlardan biri,
tanınmış bir siyer ve megazl alimi olmakla beraber hadiste güvenilir kabul edilmeyen İbn İshak'tır. Şarkiyatçıların sıkça
an dığı kişilerden bir diğeri de megazl alimi Vakıdl'dir. Esasen muhaddisler onu
güvenilir kabul etmez. Edebiyat tarihçisi
Ebü'l-Ferec el-İsfahanl de ayn ı isimlerden olup hadis alimleri el-Egani'sindeki
rivayetlere değer vermez.
Hadislerde metin tenkidi

yapılıp yapıl 

madığı tartışmaları hakkında
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RAŞİT KüçüK

METIN
(~f)
Allah' ın

L

isimlerinden
(esmiH hüsna) biri.

_j

Sözlükte "sağlam, kuwetli, sert ve daolmak" manasındaki m etanet kökünden türemiş bir sıfat olup "çok güçlü
ve sağlam" demektir. Allah'a nisbet edildiğinde "fiillerinden dolayı zatına herhangi bir zorluk ve yorgunluk arız olmayan.
nihai noktada kudretli" anlamına gelir
(ibnü'I-Eslr, "mtn" md .; Zeccac, s. 55) .

yanıklı

Metin sadece bir ayettezat-ı ilahiyyeye
izafe edilmiştir (ez-Zariyat 51/58). Allah ' ın
rezzak, kudretli (zü'l-kuwe) ve metin olduğunu ifade eden bu ayetteki metin keli mesini kıraat alimlerinin büyük çoğun-

