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

olup bu eserlerin başlıcaları
şunlardır : Mustafa M. el-A'zaml, Menhecü'n -na]fd 'inde'l-mu]J.addi§in (Riyad
ı975); NQreddin !tr, Menhecü'n-na]fd
ii 'uWmi'l-]J.adi§ ( Dımaşk ı 972) ; Selahaddin el-Edlebl, Menhecü na]fdi'l-metn
'inde 'ulemô.'i'l-]J.adi§i'n-nebevi (Beyrut ı 983); Misfir Gurmullah ed-Dümeynl,
Me]fayisü na]fdi mütı1ni's - sünne (Riyad ı 984 ); Hüseyin el-Hac, Na]fdü'l-]J.adi§ ii 'ilmi'r-rivô.ye ve'd-dirô.ye (Riyad
ı 985); Muhammed Lokman es-Selefi. İh
timô.mü'l-mu]J.addi§in bi-na]fdi'l-]J.adi§
seneden ve metnen (Riyad ı 987); Muhammed Tahir el-Cevabi, Cühudü'l-mu]J.addi§in ii na]fdi metni'J-]J.adi§i'n-nebeviyyi'ş-şerii (Tunus ı 99 ı); Mustafa
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Ertürk, Metin Tenkidi Prensipleri Açı
Sahih -i Ruhari'deki Bazı Fiten
Hadislerinin Değerlendirilmesi (doktora tezi ı 995, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi (doktora tezi ı 996, UÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü), Salih Karacabey, Hadis Tenkidi (istanbul 200 ı).
sından
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METIN
(~f)
Allah' ın

L

isimlerinden
(esmiH hüsna) biri.
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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-

METRO K
!uğu lafza-i celalle bağlantılı bir şekilde
okurken bazıları onu kuwet kelimesinin
sıfatı konumunda tutan kıraati tercih etmiştir. Müfessir Ta beri, hem gramer kuralları hem de alimierin ittifakayakın anlayışları açısından kelimenin Allah'ın sıfatı
olacak tarzda kıraat edilmesinin gerektiği
ni söyler. Fahreddin er-Razi de aynı görüşe katılır (Cami'u'l-beyan, XXVII. 17-18;
Levami'u'l-beyyinat, s. 298).

Metin ismi. İbn Hacer ei-Askalanl'nin
Kerim'den derlediği doksan dokuz esrna-i hüsna listesinde (DiA, Xl, 408),
ayrıca hem Tirmizi hem İbn Mace'ye ait
esrna-i hüsna rivayetinde yer. almıştır
(i b n Ma ce, "Du'§.'", ı O; Tirmizi, "Da'avat",
82). Bir hadiste İslam dininin metin (sarsılmayanı bir sistem ve engin bir alan olduğu ifade edilmiş ve dindarlıkta ölçülü
olmanın gereği vurgulanmıştır (Müsned,
lll, ı99)
Kelam alimlerinin bir kısmı metn- metanet kavramının "sert. sıkı ve kalın ol mak" gibi maddi anlamını göz önünde
bulundurarak bunun doğrudan Allah'a
nisbet edilemeyeceğini belirtmiştir. Matüridi Zariyat süresinde geçen ( 5 ı /58)
metin isminin lafza-i eelali değil, kuwet
kelimesini nitelediğini söylemiş, Kadi Abdülcebbar ile Ebu Bekir İbnü 'I-Arabi bu ismin mecazi manasıyla Allah'a nisbetinin
mümkün olduğunu ifade etmiştir (b k.
bi bl.) Diğer alimler demetn-metanet
kavramının maddi anlamıyla zat-ı ilahiyyeyi nitelemesinin söz konusu olmadığını
vurgulamakta, u!Qhiyyet makamına yaraşır bir muhtevanın gereğini dile getirmektedir.
Gazzali ve Fahreddin er-Razi'nin yorumlarından anlaşılacağı üzere yakın anlamlı
iki isim olan kavi ile metinden ilki ilahi
kudrete konu teşkil eden her şeyi kapsaması açısından nitelikte. ikincisi. çok güçlü olması bakımından nicelikte kudret sı
fatına ait kemal mertebelerini ifade eder.
Buna göre kavi "bütün mümkinatı etkileyen", metin ise "dıştan gelebilecek hiçbir etkiyi kabul etmeyen" manasma gelir
( ei-Makşadü '1-esna, s. ı 40; Levami'u '1·
beyyinat, s. 298). Kur'an-ı Kerim'de. kainatın yaratılıp yönetilmesinden ötürü
zat - ı ilahiyyeye hiçbir yorgunluk ve meşakkatin arız olmadığının beyan edilmesi
(Kaf 50/38; krş. ei-BurOc 85/ı2) metin isminin manasını pekiştirmektedir. Ebü'IHasan ei-Eş'ari ise metin ile veli (dost ve
yardımcı) ismini birlikte düşünmüş ve ortak anlamlarını "Allah'ın müminlere yönelik lutfu, ihsan, dostluk. yardım ve baKur'an-ı

şarıya ulaştırması" şeklinde belirlemiştir

(ibn FOrek, s. 54) . Kişinin, bütün benliğiy
le bağlandığı yüce yaratıcının hiçbir tesir
altında kalmadan dilediğini kudret ve
merhametiyle yerine getirdiğini bilmesi
O'na karşı hem haşyet hem sevgi d uyması
için önemli bir faktördür.
Metin ismi kudret sıfatıyla yakından ilgili bulunması açısından zati-sübüti sıfat
lar içinde yer alır. Ebu Abdullah el-Halimi
metini Allah'tan benzerliği nefyeden isimler grubundan saymıştır ( el-Minhac, ı,
ı 95, 199). Metin, kadir ve muktedirden
başka kavi ve kahhar isimleriyle de anlam yakınlığı içinde bulunur.
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METRÜK
( .!l3_r.o.lf )

L

Yalan söylemekle itharn edilen
raviyi veya onun naklettiği
rivayeti ifade eden hadis terimi.
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rektiği konusunda ittifak vardır). "metrQkü'lhadis" (hadisi terkedilmiştir), "terakQhu"
(ondan rivayeti terkettiler). "şebihün bi'lmetrük" (metrOk ravilerden farksızdır), "türike hadisühQ" (hadisi terkedilmiştir) gibi
cerh nitelikli bulafızlar, adaletinde kusuru bulunan veya zapt bakımından yetersiz olan ravinin zayıf olduğunu belirtmek
amacıyla kullanılmakta, böylece hem kendisinin hem de rivayetlerinin terkedilmesi
gerektiğine işaret edilmektedir.

MetrO k ravileri göstermek üzere "müttehemün bi'l-kizb" (yalan söylemekle itharn
edilmiştir). "ma fihi hayr" (onda hayır yok) ,
"la tühaddisQ anhü" (ondan hadis rivayet etmeyiniz). "la yüsavi şey' en" (beş para etmez).
"racülün süün" (kötü adamdır). "mehcQrun" (terkedilmiştir), "matrühu'l-hadis" (hadisi atılmıştı r). "zahibü'l-hadis" (hadisi sakıt
tır). "ed'afü'n-nas" (insanların en zayıfıdır).
"leyse bi-sikatin" (güvenilir değildir). "la
yurva hadisühQ" (ondan hadis rivayet edilmez) şeklinde çok farklı cerh lafızları da
kullanılmıştır. İlk üç asırda metrO k raviler
hakkında kullanılan cerh lafızlarının sayısı
11 O civarındadır (Yücel, s. 136-144).
Terk fiilinden türetil en cerh lafızlarının
önceleri adaletinde kusuru bulunan ve
zapt açısından yetersiz olan bütün zayıf
raviler hakkında kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Şu'be b. Haccac'ın, hadisi terkedilmesi gereken kişilere dair bilgi verirken
"yalan söylemekle itharn edilen. çok hata
yapan. güvenilir birçok kimse tarafından
nakledilen bir hadise muhalif nakilde bulunan ve bu muhalefetinden dönmeyen.
meşhur muhaddislerden diğer meşhur
muhaddislerin duymadığı ve nakletmediği şeyleri tek başına rivayet eden kişi"
şeklinde (Şemseddin es-Sehavl, ı. 370) zayıf ravilere ait birçok özelliği sıralaması
bunu gösterir. Yine ilk dönem hadis alimlerinden Nesai. İbn Hibban ve Darekutni'nin kaleme aldıkları eQ.-Pu'afa, ve'lmetrukun isimli eserlerde zayıf ve metrQk ravileri birlikte ele alma l arı bunlar
arasında fark görmediklerini ortaya koymaktadır.

Sözlükte "bırakılmış, terkedilmiş " anlamına gelen metrilk kelimesi, terim olarak "hadis uydurmamış olsa bile günlük
hayatında yalan söylediği bilinen ravinin
tek başına rivayet ettiği hadis" manasında
kullanılmakta ve zayıf hadis çeşitlerinden
biri olarak matruh ile aynı anlamı taşı
maktadır. İlk dönemlerden itibaren muhaddisler, rivayetleri terkedilecek derecede zayıf raviler hakkında "terk" fiilinden
türetilen çeşitli lafızlar kullanmışlardır.
"Müttefekun ala terkihi" (terkedilmesi ge-

Zayıf

teriminin yerleşmesinden sonra
ifade eden metrQk daha az
kullanılmıştır. Ramhürmüzi, Hakim enNisabüri ve Hatib el-Bağdadi gibi ilk dönem hadis usulcüleriyle İbnü 's-Salah eş
Şehrezüri, Nevevi. İbn Kesirve Zeynüddin
el-lraki gibi daha sonraki usul alimlerinin
bu terim üzerinde fazla d urmamaları bu. nu göstermektedir. MetrO k terimini özel
anlamıyla ilk tarif eden ve onu bir hadis
çeşidi olarak ele alan İbn Hacer el-Askalani'nin bu terime yüklediğ i anlam etrafınaynı anlamı
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