
!uğu lafza-i celalle bağlantılı bir şekilde 
okurken bazıları onu kuwet kelimesinin 
sıfatı konumunda tutan kıraati tercih et
miştir. Müfessir Ta beri, hem gramer ku
ralları hem de alimierin ittifakayakın an
layışları açısından kelimenin Allah'ın sıfatı 
olacak tarzda kıraat edilmesinin gerektiği
ni söyler. Fahreddin er-Razi de aynı görü
şe katılır (Cami'u'l-beyan, XXVII. 17-18; 

Levami'u'l-beyyinat, s. 298). 

Metin ismi. İbn Hacer ei-Askalanl'nin 
Kur'an-ı Kerim'den derlediği doksan do
kuz 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 (sar
sılmayanı bir sistem ve engin bir alan ol
duğu ifade edilmiş ve dindarlıkta ölçülü 
olmanın gereği vurgulanmıştır (Müsned, 
lll, ı99) 

Kelam alimlerinin bir kısmı metn- me
tanet kavramının "sert. sıkı ve kalın ol 
mak" gibi maddi anlamını göz önünde 
bulundurarak bunun doğrudan Allah'a 
nisbet edilemeyeceğini belirtmiştir. Ma
türidi Zariyat süresinde geçen ( 5 ı /58) 

metin isminin lafza-i eelali değil, kuwet 
kelimesini nitelediğini söylemiş, Kadi Ab
dülcebbar ile Ebu Bekir İbnü 'I-Arabi bu is
min mecazi manasıyla Allah'a nisbetinin 
mümkün olduğunu ifade etmiştir (b k. 
bi bl.) Diğer alimler demetn-metanet 
kavramının maddi anlamıyla zat-ı ilahiy
yeyi nitelemesinin söz konusu olmadığını 
vurgulamakta, u!Qhiyyet makamına ya
raşır bir muhtevanın gereğini dile getir
mektedir. 

Gazzali ve Fahreddin er-Razi'nin yorum
larından anlaşılacağı üzere yakın anlamlı 
iki isim olan kavi ile metinden ilki ilahi 
kudrete konu teşkil eden her şeyi kapsa
ması açısından nitelikte. ikincisi. çok güç
lü olması bakımından nicelikte kudret sı
fatına ait kemal mertebelerini ifade eder. 
Buna göre kavi "bütün mümkinatı etki
leyen", metin ise "dıştan gelebilecek hiç
bir etkiyi kabul etmeyen" manasma gelir 
( ei-Makşadü '1-esna, s. ı 40; Levami'u '1· 

beyyinat, s. 298). Kur'an-ı Kerim'de. kai
natın yaratılıp yönetilmesinden ötürü 
zat- ı ilahiyyeye hiçbir yorgunluk ve me
şakkatin arız olmadığının beyan edilmesi 
(Kaf 50/38; krş. ei-BurOc 85/ı2) metin is
minin manasını pekiştirmektedir. Ebü'I
Hasan ei-Eş'ari ise metin ile veli (dost ve 
yardımcı) ismini birlikte düşünmüş ve or
tak anlamlarını "Allah'ın müminlere yö
nelik lutfu, ihsan, dostluk. yardım ve ba
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 il
gili bulunması açısından zati-sübüti sıfat
lar içinde yer alır. Ebu Abdullah el-Halimi 
metini Allah'tan benzerliği nefyeden isim
ler grubundan saymıştır ( el-Minhac, ı, 

ı 95, 199). Metin, kadir ve muktedirden 
başka kavi ve kahhar isimleriyle de an
lam yakınlığı içinde bulunur. 
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liJ BEKiR ToPALOiku 

METOT 

(bk. USUL). 

METRÜK 
( .!l3_r.o.lf ) 

Yalan söylemekle itharn edilen 
raviyi veya onun naklettiği 

rivayeti ifade eden hadis terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "bırakılmış, terkedilmiş" anla
mına gelen metrilk kelimesi, terim ola
rak "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 mu
haddisler, rivayetleri terkedilecek derece
de zayıf raviler hakkında "terk" fiilinden 
türetilen çeşitli lafızlar kullanmışlardır. 

"Müttefekun ala terkihi" (terkedilmesi ge-

METRO K 

rektiği konusunda ittifak vardır). "metrQkü'l
hadis" (hadisi terkedilmiştir), "terakQhu" 
(ondan rivayeti terkettiler). "şebihün bi'l
metrük" (metrOk ravilerden farksızdır), "tü
rike hadisühQ" (hadisi terkedilmiştir) gibi 
cerh nitelikli bulafızlar, adaletinde kusu
ru bulunan veya zapt bakımından yeter
siz olan ravinin zayıf olduğunu belirtmek 
amacıyla kullanılmakta, böylece hem ken
disinin hem de rivayetlerinin terkedilmesi 
gerektiğine işaret edilmektedir. 

MetrO k ravileri göstermek üzere "müt
tehemün bi'l-kizb" (yalan söylemekle itharn 
edilmiştir). "ma fihi hayr" (onda hayır yok) , 
"la tühaddisQ anhü" (ondan hadis rivayet et
meyiniz) . "la yüsavi şey' en" (beş para etmez). 
"racülün süün" (kötü adamdır). "mehcQ
run" (terkedilmiştir), "matrühu'l-hadis" (ha
disi 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 edil
mez) 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 terkedil
mesi gereken kişilere dair bilgi verirken 
"yalan söylemekle itharn edilen. çok hata 
yapan. güvenilir birçok kimse tarafından 
nakledilen bir hadise muhalif nakilde bu
lunan ve bu muhalefetinden dönmeyen. 
meşhur muhaddislerden diğer meşhur 
muhaddislerin duymadığı ve nakletme
diği şeyleri tek başına rivayet eden kişi" 
şeklinde (Şemseddin es-Sehavl, ı. 370) za
yıf ravilere ait birçok özelliği sıralaması 
bunu gösterir. Yine ilk dönem hadis alim
lerinden Nesai. İbn Hibban ve Darekut
ni'nin kaleme aldıkları eQ.-Pu'afa, ve'l
metrukun isimli eserlerde zayıf ve met
rQk ravileri birlikte ele alma l arı bunlar 
arasında fark görmediklerini ortaya koy
maktadır. 

Zayıf teriminin yerleşmesinden sonra 
aynı anlamı ifade eden metrQk daha az 
kullanılmıştır. Ramhürmüzi, Hakim en
Nisabüri ve Hatib el-Bağdadi gibi ilk dö
nem 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-Askala
ni'nin bu terime yüklediğ i anlam etrafın-

415 



METRO K 

da farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İbn 
Hacer'e göre yalan söylemekle itharn edi
len ravinin tek başına rivayet ettiği hadis 
metrO k, fakat çok hata yapan, dini n emir 
ve yasakları konusunda titiz davranma
yan. çok dalgın ve dikkatsiz ravinin rivaye
ti münkerdir (Nüzhetü 'n-na?ar, s. 85, 89) . 
SüyQtY ise yalan söylemekle itharn edilen 
bir ravi tarafından dinin zaruri olarak bi
linen esaslarına aykırı şekilde tek başına 
rivayet edilen ya da hatası fazla veya dini 
emir ve yasaklar konusundaki duyarlılığı 
az yahut da dalgınlığı ve dikkatsizliği çok 
olan ravinin rivayetinin metruk olduğu 
görüşündedir ( Tedrfbü 'r-rauf, ı. 240-241 ). 

Buna göre İbn Hacer'in münker dediği 
rivayetlere SüyütY metruk adını vermek
tedir. 

MetrO k vb. bir lafızla cerhedilen ravinin 
büsbütün terkedilip terkedilmeyeceği hu
susu muhaddisler arasında tartışılmıştır. 
Genel kanaat bu lafızların her zaman cerh 
anlamı taşımayabileceği, terkin bazan 
cerhi gerektirmeyen bir sebebe veya şüp
heye dayanabiieceği yönündedir. Mesela 
"terakuhu" ile "terakehQ fülanün" lafız
larının anlamları farklıdır. Bunlardan ilki 
ravinin zayıf olduğunu ve rivayetinin ya
zılmayacağını gösterdiği halde ikincisi ge
nelde herhangi bir kişinin o ravinin riva
yetlerini yazmadığı veya ondan hadis al
madığı anlamına gelmektedir. Farklı gö
rüşler bulunmakla beraber hadis alimle
rinin genel kanaatine göre metrük ola
rak değerlendirilen ravinin ve rivayetinin 
mutlakmanada terkedilmesi için münek
kitlerin çoğunun o ravi ve rivayeti hakkın
da aynı kanaati payiaşması gerekmekte
dir ( ibnü 's-Salah. s. ı 27). 

Metrük ile aynı kökten türeyen lafızlar 
Zehebl ve Şemseddin es-Sehavi'ye göre 
cerhin üçüncü, Zeynüddin el-lraki'ye gö
re ikinci, İbn Hacer ei-Askalani'nin Ta~ri
bü't-Tehı;ib'deki tertibine göre ise onun
cu mertebede bulunan raviler hakkında 
kullanılmaktadır. Bu mertebedeki ravinin 
hadis rivayetinde kasıtlı olarak yalancılık 
yaptığı bilinmese bile günlük hayatında 
yalancılığının tesbit edilmesi kaviY fısk 
olup bu da bir cerh sebebidir. Çünkü ya
lan söylemeyi alışkanlık haline getiren 
kimsenin Hz. Peygamber adına yalan söy
lemesi de mümkündür. Böyle bir ravinin 
sadece kendisi tarafından nakledilen ve 
uydurma olduğuna dair bir alarnet de 
bulunmayan rivayetleri dinin zaruri ola
rak bilinen esaslarına aykırılık taşımasa 
bile kabul edilmez ve mevzü olarak de
ğerlendirilir ( Tecrid Tercemesi, Mukaddi
me, ı. 294-295). 
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Zayıf ve metruk ravilere dair ilk dönem
lerden itibaren kısaca eçl-l)u'atô.' ya da 
eçl-l)u'atô.' ve'l-metrı1kı1n adıyla bilinen, 
genellikle alfabetik olarak düzenlenen, 
her ravi hakkında müellifin veya tanın
mış hadis münekkitlerinin değerlendir
melerine yer verilen pek çok eser kale
me alınmıştır (bk. DUAFAve METRÜKIN). 

Günümüzde de özellikle belli eserlerde 
yer alan metruk ravilerle ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır. Mekke ümmülkura Üni
versitesi'nde Abdullah Murad Ali el-Pa
kistan! el-Metrı1kı1ne'l-leı;ine teferre
de bihim İbn Mô.ce (Mekke 1393). MO
sa Sekr Boks ei-Endonisl el-Metrı1kı1n 
ve merviyyô.tühüm fi Kitô.bi'l-Cô.mi' 
li'l-İmô.m et-Tirmiı;i (Mekke 1994). Va
sıyyullah b. Muhammed Abbas eçf-l)u'a
tô.' ve'l-mechı11ı1n ve'l-metrı1kı1n fi 
(Mücteba)'n-Nesô.'i (Mekke ı 396). Mu
hammed Sabran Efendi ei-EndonisY el
Metrı1kı1n ve'l-mechı11ı1n ve merviy
yô.tühüm fi Süneni Ebi Dô.vud es-Si
cistô.ni ( Mekke ı 396) adıyla yüksek lisans 
çalışması yapmışlardır. 
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METRÜK 
( !l.9.fo) 

Osmanlı hukukunda 
kamunun ortak kullanımına ayrılan 

arazi anlamında terim. 
_j 

Sözlükte "terkedilmiş. bırakılmış" ma
nasına gelen metrük kelimesi. Osmanlı 
toprak hukukunda "metruk arazi" (ara
zi-i metrGke) terkibinin yerine kullanıldı-

ğında. kimsenin özel mülkü olmaksızın 
kamunun veya belirli bir yer halkının doğ
rudan doğruya ve serbestçe yararlanması 
için ayrılan toprakları ifade eder. Metruk 
burada "kamunun ortak kullanımına tah
sis edilmiş" anlamında olup mülkiyeti ter
kedilerek sahipsiz hale gelmiş demek de
ğildir. 

Hukuki bir terim olarak klasik fıkıh ki
taplarında yer almayan metrO k arazi ifa
desi ilk defa 1274 (1858) tarihli Arazi Ka
nunnamesi'nde kullanılmıştır. Kanunun 
1. maddesi Osmanlı ülkesindeki toprak
ları hukuki bakımdan mülk, mYrY. vakıf, 
metrük ve mevat arazi olmak üzere beş 
kısma ayırmıştır (b k. ARAZi). Klasik islam 
hukuk literatüründe kamu yararına ayrı
lan topraklar "hima" ve "harim" gibi ayrı 
terimlerle ifade edilirken bu tür bütün 
arazileri kapsayan metruk arazi tabiri. 
Osmanlı-islam hukuku açısından kamu 
malı kavramına ulaşmada önemli bir 
merhale oluşturur. 

Arazi kanunu metruk araziyi iki kısma 
ayırarak düzenler (md. 5). Birincisi umu
mun yararlanması için terk ve tahsis edi
len genel yollar, meydan lar. namazgahlar. 
mesire ve konak yerleri. pazar ve pana
yırlar. iskele vb. yerlerdir. ikincisi bir veya 
birden fazla köy ve kasabanın ahalisine 
terk ve tahsis edilen baltalık. mera. yay
tak ve kışlak gibi topraklardır. 

Metrük arazi. modern hukuklardaki ka
mu malları kavramının kapsamına giren 
malların önemli bir kısmını içine almak
tadır. Türk hukuk doktrininde kamu mal
ları hizmet malları. orta malları ve sahip
siz mallar olmak üzere üç gruba ayrıl
maktadır. MetrO k arazi orta maliarına ol
dukça yakın bir içeriktedir. Bu mallar ta
bii vasfı bakımından özel mülkiyete elve
rişli olduğu halde kamu menfaatine ay
rılmıştır. Kamunun yararlandığı, fakat ta
bii nitelikleri gereği özel mülkiyete konu 
olmayan akarsular ve sahiller ise sahipsiz 
mallar şeklinde ayrı bir kategoride ele 
alınır. islam hukuku açısından sahipsiz 
mallar ve metruk malların ikisini birden 
ifade edecek şekilde "kamu malları" kav
ramının kullanılması mümkündür. 

MetrO k arazinin ilk türü olan um um un 
yararlanması için ayrılan yerler üzerinde 
halk ortaklaşa kullanım hakkına sahiptir. 
Buradaki müşterek kullanım ayni hakka 
yani milke dayanmayıp ibaha ortaklığı 
niteliğindedir. Her ferdin kendi arazisine 
ulaşmak için kamuya ait yolu kullanma 
yetkisi vardır (Mecelle, md. 926). Bu, özel 
mülkiyete konu olan arazi üzerinde geçit 


