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Daha sonra methiyenin ihyası Kaçarlar 
döneminde gerçekleşti. Bazısı şair olan 
bu hanedan mensuplarının şah ve şeh
zadeleri özel bir ilgiyle methiyeci şairler 
yetiştirerek onlara yüklü caizeler verdiler. 
Dönemin şairleri eskiye dönüş (bazgeşt-i 
edebi) akımına uyup kasidelerinde Hora
san ve Irak üslübu temsilcileri Unsur!, En
veri. Hakani gibi şairleri örnek aldılar. 
Edebiyat hamisi Feth Ali Şah da Gazneli 
Sultan Mahmud'u örnek tutarak çevre
sinde topladığı şairlere bol ödüller verdi. 
Seyyid Muhammed Sihab. Saba-yı Kaşa
nl. Kaanl-i Şlrazl. melikü'ş-şuara Mah
mud Han-ı Kaşanl. Micmer-i isfahanl, bu 
dönem yöneticilerini öven kasideler yaz
dılar. Bazı divanlarda methiyelere tesa
düf edilse de iran'da meşrutiyetle birlikte 
türün ömrü sona erdi. Vahld-i Destgirdl 
ile Meliküşşuara Bahar, Fars edebiyatının 
son güçlü methiyecileri sayılır. 
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li] HASAN ÇiFTÇi 

D TÜRK EDEBİYATI. _Divan edebiya
tında methiye övgü amacıyla kaleme alı-
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nan kasidelerin genel adıdır. Aynı manada 
çok defa kaside kelimesi de kullanılmış
tır. Ancak kaside bir nazım şekli, methiye 
ise bir tür olduğu gibi methiyelerde ayrı
ca neslb, maksüd, tegazzül. fahriye, dua 
gibi bölümlerin yerine daha çok övgü yer 
almıştır. Halk edebiyatı ile aşık edebiya
tında güzelierne denilen methiyeler, bir 
yerin veya tabiat güzelliğinin övülerek an
latılması yahut sevilen bir kadın, beğeni
len bir kişi. sahip olunan kıymetli bir at gi
bi varlıkları öven şiirlerdir (Dilçin, s. 337). 
Dinl-tasawufi edebiyatta ise methiye da
ha çok din ve tarikat ulularını övmek için 
yazılmıştır. 

Methiye Arap edebiyatından i ran ede
biyatma ve oradan Türk edebiyatma ge
çerken gerek zihniyet gerekse kültür ve 
çevre farklılıklarının etkisiyle konunun iş
lenişinde birtakım değişiklikler olmuştur. 

i ran edebiyatında muhteva daha da zen
ginleşmiş, Türk edebiyatında ise medih 
kısmı gelişirken methedilenin özellikleri 
çok fazla değişmemiştir. 

Divan şiirinde en çok işlenen türler ara
sında yer alan methiye yazımında şairin 
övdüğü kişidencaize umması etkili oldu
ğundan layık olmayan kişiler için de met
hiye yazıldığı görülmektedir. Bunların ço
ğu kaside nazım şekliyle kaleme alınmak
la birlikte mesnevi. kıta, murabba, mu
hammes, terkip ve terciibend yanında 
gazel vb. nazım şekillerinde yazılanlar da 
vardır. Necati Bey'in "Medh-i Padişah-ı 
A'zam ve Sultan-ı Muazzam Sultan ib
nü's-Sultan Bayezld Han ibn-i Muham
med Han" ile NefTnin "Der Vasf-ı Hatt-ı 
Hümayun-ı Sultan Murad Han" başlıklı 
şiirleri mesnevi şeklindedir. Yine NefT
nin "Mukatta' der Ta'rlf-i Şeyhü'l-islam 
Es' ad Efendi" adlı şiiri kıta halinde yazıl
mıştır. Şehir methiyeleri denilebilecek şeh
rengizlerde çok defa mesnevi (Aydemir, 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX ı I 999], 

s. 450), biladiyelerde ise kaside tercih 
edilmiştir (Kurnaz. s. 230-252). Muhteva
sında bölüm olarak övgüye yer verilen 
mersiyelerin büyük bir kısmı terkip ve 
terciibend nazım şekliyle kaleme alınmış
tır (isen, s. xxııı-xxrv. XLII). Türkedebi
yatında muhammes tarzında yazılan şi
irlerde de en çok işlenen üçüncü konu 
methiyedir. Bu nazım şekliyle yazıldığı 
tesbit edilen kırk dört methiyenin şairle
ri arasında Hayretl, Ümml Sinan, Yahya 
Bey, Nev'!, Nedim. Koca Ragıb Paşa. Şeyh 
Galib, Şeref Hanım gibi tanınmış isimler 
vardır (Erdoğan, s. 183- I 84). fWrıca nazım 
şekli ne olursa olsun "sitayiş , vasf, tav-

slf, şan. nam. ta'rlf kelimeleriyle kurulu 
başlıklar taşıyan şiirler de "der medh-i ... ", 
"der-hakk-ı ... " başlıklarına sahip kaside
ler gibi methiyedir. Kaside nazım şekliyle 
olan methiyeler genellikle neslbden son
ra bir girizgahla başlar. Memduhun şah
siyeti ve bulunduğu makama göre özel
liklerinin abartılı biçimde dile getirildiği 
bu bölüme "maksüd" adı da verilmiştir. 
Maksactın on beş-yirmi beyitle ifade edil
diği bu kısım kasidenin diğer bölümlerine 
göre daha uzundur. 

Türk edebiyatında na't türünde yazı
lan kasidelerde çoğunlukla Hz. Peygam
ber övülmekle beraber bazılarında din 
büyükleri methedilmiş, mersiyelerde ise 
ölen kimselerin övgüsü ne de yer verilmiş
tir. Diğer methiyelerde sultanlar başta 
olmak üzere çeşitli devlet adamları övü
lürken bunlar sahip oldukları makamın 
özelliklerine göre birtakım meşhur isim
lerle karşılaştırılmıştır. Nitekim ResOl-i 
Ekrem'e yazılan na'tlarda onun nübüv
veti, mucizesi. lutfu. feyzi, şefaati. mi'racı 
ilk sırada vurgulanmıştır. Ayrıca Hz. Sü
leyman, Burak, Hz. Yusuf. Ka'be, Sidre. 
Hızır gibi çok say ı da ismin de anılarak 
methedildiği görülmektedir. Diğer din 
büyüklerine yazılan kasidelerde memdu
hun hikmeti, lutfu. feyzi, cömertliği , ilmi 
gibi özellikleri başta gelmektedir. 

Sultanların methini konu alan kaside
lerde onların en çok adalet. lutuf. cö
mertlik, savaşçılık, hüner. tedbir, ferman, 
irfan gibi vasıfları dile getirilir; asalet. 
cesaret ve merhametlerine dikkat çekilir. 
Bu özellikler vurgulanırken karşılaştırma, 
benzetme ve üstün görme münasebe
tiyle birtakım isimlere yer verilir. Bunla
rın arasında içkiyi icadı ve içki meclislerini 
kurması. tacı ve hükümdarlığı açısından 
Cem (Cemşld), savaşçılığı ve kahramanlı
ğıyla Rüstem. cihangirliğiyle iskender. 
insan dışındaki varlıklara da hükmetmesi 
dolayısıyla Hz. Süleyman ilk sırada yer 
alır. Dara. Behram. Hz. Ali. Hüsrev, Hz. 
Ömer. Feridun, Neriman gibi adlar da en 
çok sözü edilen isimlerdir (Aydemir. Gazi 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sos
yalBilimler Dergisi, lll ıı996],s . l43-148) . 

Vezirlerin, paşaların ve kazaskerlerin 
üstlendiği görevler onların lutuf. adalet. 
savaşçılık, tedbir, cömertlik ve kahraman
lıkları. kerem sahibi oluşları ve uzak gö
rüşlülükleri gibi özelliklerini ön plana çı
karır. Bu hususlar dile getirilirken mem
duh Rüstem, Asaf. Cem. iskender. Beh
ram. Nerlman, Hz. lsa 1 Mesih ve Hz. Yu
suf gibi şahıslarla karşılaştırılır ( a.g.e., 

III ı 19961. s. 148-151 ). Şeyhülislamlar övü-



lürken lutuf, fazilet. adalet. kerem. fet
va. ilim gibi özelliklerine yer verilerek Eb Cı 
Hanife, Hz. Isa, Ef!atun, Hatim, İbn Sina, 
Aristo gibi şahsiyetlere benzetilir. Met
hiyelerde relsülküttab ve defterdarların 
kalemlerine, ihsan, kerem ve cömertlik
lerine. hocaların ve şairlerin de ilim. ih
san. adalet. himmet gibi özelliklerine 
vurgu yapılır. 

Toplu olarak bakıldığında kasidelerin 
methiye bölümlerinde adalet. lutuf. ke
rem. cömertlik, kahraman lık. re'y ve ted
bir gibi iyi bir yöneticide ve iyi bir insan
da bulunması gereken ideal niteliklere 
yer verildiği görülmektedir. Övülen yöne
ticilerin hepsi bu özelliklere sahip olma
dığı 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 edilmek
tedir. 

Türk edebiyatında Xlll -XIV. yüzyıllarda 
sayıca 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 dö
nemin ünlü methiye şairleri olarak Ah
medl, Şeyh!, Yazıcıoğlu Mehmed, Cem 
Sultan. Kemal Ümml. Ahmed Paşa. Ne
cati Bey, Mihri Hatun. Mesihi. Cemall. Ta
clzade Ca'fer Çelebi sayılabilir. XVI. yüz
yılın methiyecileri içinde yer alan Baki, 
Hayali, Nev'I. Hayretl. Cinanl. Yahya Bey, 
Zat! gibi şairler arasında otuz yedi met
hiyesiyle FuzCıll'nin ayrı bir yeri vardır. 
XVII. yüzyılda medih kasidelerinin başlı
ca şairleri Ali Çelebi. Arif. Cevrl. Fehlm-i 
Kadim. H aletı. N abi, 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 En
derunlu Fazı! dikkat çekmektedir. XIX ve 
XX. yüzyıllarda divan şiirine rağbetin azal
ması 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. 
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ME TİN 
(~1) 

Hadisin 
senedinden sonra gelen 

rivayet anlamında hadis terimi. 
_j 

Sözlükte "sırt, dağın yamacı; güçlü ve 
dayanıklı kişi; yazıyla kaydedilen ifade" 
anlamlarına gelen metn kelimesi (çoğul u 
mütun) terim olarak "senedin ardından 
gelen. sünnet veya hadis tarifinin kapsa
mına giren Hz. Peygamber'in sözü ya da 
davranışının ve tasviplerinin anlatımın
dan oluşan lafızlar yahut diğer şahısların 
ifadeleri" demektir. islam alimleri, sün
net 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 cehennemde
ki yerine hazırlansın" mealindeki hadisi 
(Dariml, "Mul5addime", 25, 46; Buhar!. 
"<ilim", 38, "Cena'iz", 33. "Enbiya"', 50, 

"Edeb", ı 09; Müslim. "Zühd", 72; ibn Ma
ce. "MuJ.5addime", 4; Ebu Davud, "<ilim", 
4; Tirmizi, "Fiten", 70, "<ilim", 8. 13. "Tef
slr", ı. "MenaJ.5ıb", 19). baştasahabiler 

olmak üzere sorumluluk bilincine sahip 
her müslüman için hadis rivayetinde reh-
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ber olmuş, ayrıca ResCılullah. kendi sözle
rinin aynen işitildiği gibi korunmasını ve 
başkalarına ulaştırılmasını , sözlerini du
yup dinleyenlerin duymayanlara aynı dik
kat ve özenle iletmesini istemiştir (Müs

ned, 1, 437; III, 225; IV. 80, 82; V. ı 83; Dariml, 
"MuJ.5addime", 24; ibn Mace. "Mul5addi
me", 18; Ebu Davud, "<ilim", 10; Tirmizi, 
"<ilim", 7; "Menasik", 76). Bu sebeple.ha
dis metinlerini en iyi şekilde korumak için 
bilhassa ilk nesiller bugün herkesi şaşır
tan bir özen ve çaba göstermişlerdir. 

Hadis ilminde metin denilince öncelikle 
lafzı ve manası ResCıl-i Ekrem'e ait olan 
ve müslümanlar için bağlayıcı nitelik taşı
yan nebevl hadis anlaşılır. Muhtevası iti
bariyle hadis Hz. Peygamber'in peygam
berlik görevine bağlı olarak verdiği haber. 
uyulması gereken emir. sakınılması gere
ken haram. mubah veya rnekruh bir hü
kümdür. Bununla beraber metin sadece 
ResCılullah'a isnat edilen sünnet ve hadis 
malzemesinden ibaret değildir. Eğer Re
sO H Ekrem'in sözü ise "kavll merfCı". dav
ranışının 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 bulunmama
sı gerekir. Hz. Peygamber ile bir şekilde 
alakah ise ona "hükmen merfCı" adı veri
lir. Sahabeden sonraki nesle nisbet edi
len metinlere ise "maktü" denir. MerfCı 
bir metin sahih, zayıf, hatta uydurma ola
bilir. Sahih metinlerin her biri aynı değe
ri taşımayacağı gibi dini veya dünyevl bir 
konuda aynı ölçüde delil sayılmaz. Özellik
le mevkuf ve maktG metinler İslam alim
lerinin çoğunluğuna göre bir hükmün 
yegane dayanağı da olamaz. Bundan do
layı ahkam hadislerini ihtiva eden kitap
lardaki rivayetlerin çoğu merfü. pek azı 
mevkuf ve maktCıdur. Mevkuf ve maktCı 
rivayetlerin ekserisi de merfCı hadislerle 
sabit olan hükümlerin uygulanması ve 
daha iyi aniaşılmasını sağlamak için nak
ledilmiştir. 

Sünnet ve hadis metinleri sahabeden 
nakledilirken onların kullandığı ifadeler 
dikkate alınarak şöyle bir öncelik sırala
ması yapılmıştır. 1. Sah§.bllerin. "Peygam
ber'i şöyle söylerken işittim" ; "Peygam
ber bana şöyle anlattı , haber verdi" gibi 
ifadelerle rivayet ettikleri metinler. 2. Yi
ne sahabeden. " ResCılullah şöyle buyur
du"; "Resülullah bize şöyle anlattı, haber 
verdi" gibi ifadelerle gelen metinler. 3. 
Ravinin, "Peygamber şöyle emretti" veya 
"Peygamber şundan nehyetti" tarzında 
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