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sünnet düğünlerinin ya936 (1530) yılında yazılmıştır. Burada fasılla r halinde okçuluk, kılıç, kalkan,
topuz ve at talimi gibi silahşorlukla ilgili
konular ele alınmıştır. Eserde bizzat Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış kroki ve
resimler de bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2206). 4. Umdetü'l-hisab. Matrakçı Nasuh'un, 9Z3'te
( 151 7) telif ettiği Cemalü'l-küttab adlı
risa!esini yeniden ele alıp sonuna bazı ilaveler yaparak meydana getirdiği matematiğe dair eseridir.
Kati b Çelebi (Keşfü '?·?unun, ll, 1520) ve
onu takip edenler (Osmanlı Müelli{leri,
lll, 305) Matrakçı Nasuh'un Yavuz Sultan
Selim için el-Ken'aniyye fi'l-hisab adın
da bir eser daha yazdığı nı ileri sürerlerse
de bu doğru değildir. Çağdaşları tarafın
dan divan! yazının Osmanlı bürolarında
kullanılmasının mucidi olarak nitelenen
Nasuh'un aynı zamanda iyi bir nakkaş olduğu belirtilmelidir. Bunun güzel örnekleri Tuhfetü'l-guzat, Mecmil-ı Menazil
vb. eserlerinde görülmektedir.
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Matrakçı Nasuh'un Süleymanname adlı eserinin 949·
950 11542·15431 yıllarına ait olayları anlatan mlnyatürlü
nüshasının ilk sayfası (TSMK, Hazine, nr. 1608)

eser gibi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (Revan Köşkü. nr. 1284/2)
Fetihname-i Karabağdan'ın da aslında
Süleymanname'nin bir parçası olduğu
düşünülebilir. Kanuni'nin 945'te ( 15 38)
çıktığı Karabağdan seferi hakkındaki bu
fetihname Aurel Decei tarafından yayım
lanmıştır (Fuad Köprülü Armağanı, istanbul 1953, s. 99-116). Yine Süleymanndme'nin bir bölümü olduğu halde ayrı bir
eser gibi kütüphane katalogianna giren,
hatta bir yanlışlık eseri olarak Sinan Çavuş'a izafe edilerek 1987'de tıpkıbasımı
yapılan minyatürlü Tarih-i Feth-i Şikloş,
Estergon ve İstolni Belgrad Kanuni'nin
950'deki ( 1543) Macaristan seferiyi e ilgili bir yazmadır. Süleymanndme'nin,
1539-154Z yılları arası olaylarını anlatan
herhangi bir nüshasına rastlanamamış
tır. Arkeoloji Kütüphanesi'ndeki yazma ise
(m 379) 950-958 (1543-1551) yılları arasındaki olaylara dairdir. Süleymanndme'nin, Kanuni'nin 955'te ( 1548) çıktığı
ve Matrakçı'nın da katıldığı ikinci İran
seferine dair kısmıyla ilgili bir yazma da
Marburg Devlet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Hs . Or. Oct, nr. 955). 3. Tuhfetü'l-guzat. Kanuni Sultan Sülayman'ın
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Yalan söylemekle itharn edilen ravi
ve bu ravinin naklettiği hadis
anlamında terim.

_j

Sözlükte "kaldırıp atmak" anlamındaki
tarh kökünden tü retilen matruh "kaldırı 
lıp atılan şey" demektir. Terim olarak "dinin esaslarına aykırı olmasa bile yalancı
lıkla itharn edilen, dininemirve yasakla-

rına aykırı davranan veya rivayetlerinde
çokça vehim ve gaflet görülen ravinin tek
başına rivayet ettiği hadis" manasma
gelmektedir. Buna göre matruh hadisle
zayıf hadis çeşitlerinden olan metruk hadis arasında bir fark bulunmamaktadır.
Matruh lll. (IX.) yüzyılda terim anlamı
kazanmış ve muhaddisler tarafından bir
çeşit zayıf hadisi göstermek üzere aynı
kökten gelen "mutarrah" (atılmış), "mutarrahu'l-hadls" (hadisi atı l mıştır), "matruhu'l-hadts" (hadisi atılmıştır). "tarahuhü"
(onu terk ettiler). "tarahu hadtsehu" (hadisini terkettilerı vb. ifadelerle cerh lafzı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yahya b.
Matn, Beşir b. Meymün ei-Horasant gibi
yalancı raviler hakkında, "Muhaddisler
bunların hadislerinin atılması gerektiği
konusunda ittifak etmiştir" diyerek matruh tabirini kullanmıştır (İbn Arrak, I, 42;
İbn Hacer, I, 412).
Matruh kelimesi lll. (IX.) yüzyıldan sonra yerini tamamen metruke bırakmıştır.
Nitekim Ramhürmüzt. Hakim en-Ntsaburt. Hattb el-Bağdadt, İbnü's-Salah eş
Şehrezurt. Nevevt. İbn Kestr, Zeynüddin
el-lraki, İbn Hacer el-Askalant ve Süyutt
gibi hadis usulcüleri eserlerinde bu terime temas etmemişlerdir. Günümüzde
yazılan hadis usulü eserlerinde matruh
bazan metruk başlığı altında, bazan da
müstakil olarak ele alınmaktadır.

Zeynüddin el-lraki'ye göre matruh cerhin üçüncü. Sehavt'ye göre dördüncü derecesini ifade eden lafızlardan biridir. Bu
lafızla cerhedilen ravinin naklettiği hadis
değer bakımından mevzudan biraz üstün, zayıftan biraz düşük olup ona hiçbir
şekilde itibar edilmez ve delil olarak kullanılmaz. Matruh hadisi nakleden ravinin
kendisi metruk, hadisi de merduddur.
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