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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 



irtifakina sahip kişinin yetkisinden fark
lıdır. Birincisi doğrudan kanunun tanıdığı 
bir izin ve ibaha, ikincisi ayni hak niteliğin
de bir irtifak hakkıdır. Metrfık arazinin 
ikinci kısmı olan, bir yerleşim biriminin 
faydalanması için tahsis edilen araziler 
üzerinde ise buradaki halk lehine kurul
muş bir tür irtifak hakkından bahsedile
bilir. Zira baltalık, mera vb. arazilerden 
istifadede ilgili yerleşim merkezinin in hi
sarı söz konusudur. 

Kamunun yararlanmasına ayrılan met
rfık arazi, mevzubahis vasfını ya devlet 
tarafından bu maksatla tahsis edilmek 
veya eskiden beri bu şekilde kullanılmak 
suretiyle kazanır ve niteliği değişınediği 
sürece diğer bir mülkiyet hakkına ya da 
sınırlı ayni hakka konu olamaz. Hiç kim
senin bu yerlerde başkalarından ayrı fiili 
veya hukul<i bir tasarrufta bulunma hakkı 
yoktur. Mesela yollara özel mülk olarak 
ağaç dikilip bina yapılamaz. Mera ve har
man yeri ekilip biçilemez veya başka 
amaçlarla kullanılamaz. Bu gibi fiili tasar
ruflar yanında metrfık arazi satış. kira vb. 
hukul<i tasarruflara da konu teşkil et
mez. Böyle bir araziden istifade edenle
rin ortak iradeleriyle bile toprağın tahsis 
ciheti değiştirHem ez ve onda ferdi haklar 
kurulamaz. 

Doktrindeki hakim görüşe göre devlet 
metrfık arazinin çıplak mülkiyetine sahip 
değildir ve bu yerin niteliğini keyfi olarak 
değiştiremez; tahsis cihet ve şekillerine 
aykırı tasarruftabulu namaz. Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki bu topraklar 
üzerindeki hakkı bir denetim ve gözetim 
yetkisinden ibarettir. Devlet söz konusu 
yetkiye dayanarak halkın araziden genel, 
eşit ve serbest şekilde yararlanmasını dü
zenleyen ve kolaylaştıran birtakım kural
lar koyabilir ve bazı koruma tedbirleri ala
bilir. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde ruh
sat ve imtiyaz gibi idari tasarruflarla 
metrfık araziden özel nitelikli yararlandır
malar yapabilir. Fakat bu tasarrufların 
hiçbir zaman kamuya zarar verecek nok
taya gelmemesi gerekir. 

Fertlerin metrfık arazi üzerinde kurulu 
yetkileri onlara üç çeşit hak vermektedir. 
a) İntifa Hakkı. Metrfık arazide herkesin 
tahsis amacına uygun olarak kamu hürri
yetleri çerçevesinde genel, eşit ve serbest 
bir şekilde yararlanma hakkı vardır. An
cak halkın bu mallardan faydalanması 
başkasına zarar vermeme şartı ile sınır
lanmıştır (Mecelle, md. 926). b) Dava Hak
kı. Metrfık araziye, mesela kamuya ait 
yol. meydan gibi yerlere tecavüz olduğun
da ondan faydalanma yetkisine sahip 

herkesin dava açma hakkı söz konusudur. 
Mera, baltalık gibi belirli köy ve kasaba 
halkının yararlandığı metrfık araziye iliş
kin dava açma hakkı da o yerde oturan 
kişilere tanınmıştır (Mecelle, md. ı 644-

1645). c) Tazminat İsterne Hakkı. MetrGk 
arazi üzerindeki haksız bir hareket tarzı 
diğerlerinin haklarını ihlal ettiği takdirde 
zarara uğrayan taraf failden tazminat is
teyebilir. Mesela kural olarak bir köy halkı 
diğer köyün merasından yararlanamaz. 
Faydalanmaya yeltenen kimse hak sahibi 
köy veya kasaba sakinlerince her zaman 
için bundan menedi lebilir. Meralardan ve
ya baltalıklardan faydalan ma hakkı olma
yan kimse herhangi bir şekilde bu yerler
den istifadeye kalkışırsa meydana getir
diği zararları buraların tahsis edildiği 
kişilere ödemekle yükümlüdür (Hali s Eş
ref. s. 529). 

Metrfık araziyi diğerlerinden ayıran te
mel özellikler şunlardır : 1. MetrGk arazi
de tapu senedi yoktur; Bir veya birkaç köy 
ahalisine terk ve tahsis edilen yerler için 
tahsis hakkında defterhan ed e kadim ka
yıtlar varsa da bunlara dayanılarak köy 
adına senet düzenlenemez. z. Kural ola
rak bu tür araziden yararlanma karşılık
sızdır. Ancak pazar, panayır ve iskele gibi 
yerlerden defterhane kayıtları uyarınca 
resim alındığı gibi ( 1274/ 1858 Tarihli Ara
zi Kanunnamesi, md. 95) yaylak ve kışiak

lardan istifade edenlerden de yaylak ve 
kışlak resmi alınabilir ( 1274/1858 Tarih
li Arazi Kanunnamesi, md . 1 O 1 ). 3. M et
rtık arazide zaman aşımı cereyan etmez 
( 1274/1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi, 
md. 102; Mecelle, md. 1675) 4. Bu top
raklara ilişkin davalarda sulh ve ibra caiz 
değildir. s. Metrfık arazide teberru hü
kümleri geçerli olmaz. Bir kimse kendi 
arazisinin bir kısmını yol haline getirse 
veya mevcut yola katılmak üzere terket
se o yer yolun bir parçası kabul edilmez. 
Çünkü islam hukukunda mülkiyet hakkı 
terk ile sakıt olmadığından toprak sahibi 
bu teberrudan her zaman vazgeçebilir. 
6. Bu arazilerde sınır değişikliği geçerli 
değildir. Sınırlarda değişiklik suretiyle 
metrfık araziye katılan yerler hakkında 
metrfık hükümleri uygulanamadığı gibi 
bu araziden gasbedilen yerler de metrGk 
niteliğini kaybetmez ( 1274/1858 Tarihli 
Arazi Kanunnamesi, md. 98) . 7. MetrGk 
arazide haksız inşaat hükümleri uygulan
maz. Kamu mallarında sübjektif hüsnü
niyetle bina inşa edilmesi veya ağaç dikil
mesi halinde yapı ve ağaçlar kıymetleri 
ne olursa olsun mutlaka kaldırılır (1274/ 

1858 TarihliArazi Kanunnamesi, md. 97). 
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8. MetrGk arazide müşterek tasarruf de
Iili müstakil tasarruf deliline tercih edilir. 
Doktrindeki hakim görüşe göre mesela 
iki köy arasında ortak olan baltalıklarda 
herhangi bir ihtilat ortaya çıktığı ve her 
ikisi de baltalığa aynı zamanda zilyet bu
lunduğu takdirde genel ispat kaidesinin 
aksine müştereken zilyet bulunma delili 
müstakil tasarruf deliline üstün tutulur 
(Mardin , Toprak Hukuku Dersleri, s. 89) 
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METTA b. YÜNUS 
( ._,...;~ 0-1 ı;.. ) 

Ebu Bişr Metta b. Yunus 
el-Kunnai (Yunan!) 

(ö. 328/940) 

Aristo'nun eserlerinin 
şarih ve mütercimlerinden, 

mantık öğretmeni. 
_j 

Bağdat yakınlarında doğdu. "Yunan!" 
nisbesi aslen Rum olduğunu ifade eder. 
NestGrl mezhebine mensup bir hıristiyan
dır. Bağdat'ın 90 km. güneyinde bulunan 
ve muhtemelen bir manastır etrafında 
oluştuğu için bu manastırın adıyla anılan 
Deyrükunna'da Mar Mar! Manastırı'ndaki 
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