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"Tenkit, yüksek bir medeniyetin işaretidir." 

J. S. Phillimore 

GİRİŞ 
.. 

Bu çalışmamızda önce Türkçedeki "Metin Tenkidi" kavramının çok an

lamlılığı problemi üzerinde durulacak, soma günümüz ilimler tasnifi içinde 

metin tenkidinin yeri ve disiplinin boyutları ele alınacak, son olarak da metin 

tenkidi ile ilgili bazı yanlış anlayışlara temas edilecektir. Bu çalışma, ilk ola

rak kavramın çokanlamlılığı ile İslam Dünyası'nda ve ülkemizdeki kullanı

mının uluslararası kullanırnından farklılaşması problemine çözüm getirile

bilmesi konusunu tarhşmaya açmayı, İkinci olarak da bir disiplin olarak 

* Erdyes Ü. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, polat@erdyes.edu.tr 
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"Metin Tenkidi" nin mahiyeti ve boyutlarını ortaya koymayı amaçlamakta

dır. 

Bu çalışmamızı hazırlarken hemen hemen metin tenkidin ile ilgili Arap

ça ve Türkçe ve İngilizce bütün literatür taranmış ve incelenmiş olup ülke

ınizde ve İslam Dünyası'nda metin tenkidi ve neşri ile uğraşanların ve bu 

konuda kitap ve makale yazanların Balı' daki birikimin çok uzağında olduk

ları tespit edilmiştir. Bu tespit bizi uzun yıllar boyunca Balı' daki metin ten

ki di çalışmalarını incelemeye sevk etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmamız Ba

lı' daki asırlar boyu oluşmuş birikimi yansıtmaya çalışan, ülkemiz ve İslam 

Dünyası'ndaki ilk çalışmadır. Bu ilk oluş birçok zorluğu beraberin9.e getir

miştir. Bu devasa birikimi mümkün olduğunca özlü bir şekilde, alınlılara 

bağınadan surunanın zorluğu yanında, kavramların Türkçeye çevrilmesin

den tutun da, balı kültürünün klasik ve arkaik metinlerine dayanan metin 

tenkidi literatürünün kendi kültürümüzün paradigmaları doğrultusunda i

fade ediİmesine kadar burada sayamayacağım pek çok problemin üstesinden 

gelinmek zorunda kalınmışhr. 

Bütün bunların yanında böyle bir çalışmanın konuya bir giriş veya el ki

tabı şeklinde sunulması ve daha sonra ilmi platforınlarda tarhşmaya açılma

sı ile ilmi tarhşmalardan sonra böyle bir kitabın yazılması arasındaki ikile

min avantajları ve dezavantajlarını uzun uzun düşünüp değerlendirdik ve 

sonunda önce tarhşmaya açılmasının daha isabetli olacağı kanaatine vardık. 

Dolayısıyla çalışmalarımızı öncelikli olarak makale ve tebliğ formalında tar

hşmaya açmanın daha verimli olacağını düşündük. Bu durumda da ülke

ınizde bir ilk olan böyle bir çalışmanın akademik makale ve tebliğ formatla

rında sunulmasının problemleri ile yüz yüze geldik. 

Her şeyden önce makale ve tebliğierin geniş hacimli olması gibi kaçı

nılmaz bir sorunla karşı karşıyaydık. Çünkü konunun, büyük resim veril

meden parçalar halinde problemin sunulması mümkün değildi. Belki maka

leler parçalarıabiiirdi ama bir yuvarlak masa etrafında tarhşılacak metnin 

parçalanınası mümkün olmuyordu. Aksi halde peş peşe seri toplantılar ya

pılması gerekiyordu. Bu bizim verebileceğimiz bir karar değildi. 
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İkinci zorluk, konunun büyük resmini vermek, bir tartışma metni for

matı yerine bir giriş çalışması formatını gerektiriyordu. Başka bir ifade ile 

söylersek, bir tebliğ hacminin sınırları dahilinde hem konunun büyük res

mini sunmak hem de bir tartışma metni formatını yakalayabilmek neredeyse 

imkansızın peşinde olmak gibi bir şeydi. Tercihimizi yaparken bu dezavan

tajların farkında olmamıza rağmen, tercihimizin sonuçlarına katlanmak ve 

konuyu tartışacaklara da böyle ikilemli ve geniş hacimli bir metin üzerinde 

çalışmak gibi bir külfete katlanmalarını istirham 'etmek durumundaydık Do

layısıyla bu metnin, üstlenmek zorunda kaldığımız tercih mükellefiyeti ve 

zorlukların muvacehesinde değedendirileceğini ummaktayız. 

Yukarıdaki ifadelerimizin, çalışmamızın iddialı oluşu şeklinde değil; hi

kayesinin, mahiyetinin ve amacının samimi bir ifadesi şeklinde değerlendi

rilmesini beklemekteyiz. 

Dikkat çekmek istediğimiz başka bir husus da elinizdeki metnin, metin 

tenkidini bütün boyutlarıyla ele alan ve özetlemeye çalışan bir metin tenkidi 

olarak değil, İslfuni ilimler bağlamında metin tenkidinin ele alınabilmesinin 

altyapısını sunabilecek bir metin olarak tasarlanmış olduğudur. Bu yüzden 

bu çalışmarriızda metin tenkidi ile ilgili her konuyu ve sorunu ele almak ye

rine, metin tenkidinin İslam1 ilimler için önemi ve vaat ettiklerini· ortaya ko

yabilecek bir büyük fotoğraf sunulmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla resmin bü

tününe odaklanan bu çalışmadan resmin karelerine ve detaylarına odaklan

ma beklenmemelidir. Bununla birlikte yer yer gerektikçe göndermelerle de

taylara ışıktutulacaktır. 

.. 

1- TÜRKÇEDE "METİN TENKİDİ;' KAVRAMININ ÇOK ANLAM

LlLlGI 

Türkçedeki "Tenkit" kelimesi Arapça ..L.<.ö(N-K-D) kökünden Türkçeye 

geçmiştir. Kısaca, "bir şeyi değerlendirmek, iyisini kötüsünden ayırmak" an

lamına gelir. Bu kelimenin günümüz Türkçesinde yaygın kullanılan karşılığı 

"Eleştiri" dir. Tenkit/Eleştiri kelimesinin İngilizce karşılığı "Criticism", Al-

. . ' 
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manca karşılığı "Kritik", Fransızca karşılığı ':Critique" dir. Tenkit kavramı

nın bu dillerdeki en genel anlamı "değerlendirme" dir. 

"Metin Tenkidi" (İng. Textual criticism, alın. Textkı·itik, frn. Critique 

Textuelle, Arp. Tahkik) Türkçede anlamı kullanıldığı yere göre değişen çok an

lamlı bir kavramdır. Farklı anlarnlarını üç kategoride toplayabiliriz: 

1- Bir eser ve metnin geçirdiği süreçlerde maruz kaldığı bozulma ve de

ğişiklikleri düzeltip orijinal haline döndürme faaliyeti. Bu şekilde hazırlan

mış metinlerin neşredilmesine de" ilırll/tenkitli neşir" (İng. scholarly editiııg, 

Jr. edition critique, Arp. Tahkik) denir. Bu iki kavramın anlamı aynı olmamakla 

birlikte birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Bu anlamıyla "Metin Tenkidi" 

kavramını Türkçe akademik literatürde 1940'larda ilk kullananlardan birisi 
Ahmet Ateş'tir.ı 

2: Metin tenkidi kavramı bazen hem Bah' da (Tanselle, 1990, p. XIV) hem 

Türkçede, Edebiyat eleştirisi (İng.Literary criticism) anlamına da kullanılır. 

Edebiyat eleştirisi: Edebi bir eseri, bir sanat eserini çözümleme, değerlendir

me faaliyetidir. Roman, şiir, hikaye, tiyatro, sinema eleştirisi gibi. Buna daha 

eski Türkçe metinlerde "metin tahlili" ve "metin şerhi" de denmiştir. Günü

müzde Türkçede bu anlamı ifade için daha çok "metin eleştirisi" tabiri kul

lanılmaktadır. Çağdaş Arapçada bu anlam genel olarak "nakdu'n-nass" kav

ramıyla ifade edilir. 

3- Çağdaş Hadis ilmi terminolojisinde, hadislerin isnad tenkidine alter

natif olarak kullanılan ve hadislerin Kur' an' a, akla, tecrübeye~ gözleme, bili

me, tarihi gerçekiere aykırılığı gibi kriterlerle eleştirilmesine de "Metin Ten

kidi" denmektedir. Burada "metin" kelimesi genellikle hadis metni yani ha

disteki isnadın önündeki metin anlamınadır. Modem Arapça'da ise genellik

le "Nakdu Mutı1ni's-Sımne/Ehadfs" gibi tabirler kullanılır. Hadislerin bu kri

terlerle tenkidi, İslam' ın klasik çağı sayılan ilk dönemlerinden itibaren mev

cut olmakla birlikte buna metin tenkidi denilmemiş, bu tür tenkit yöntemle

rini kapsayan özel bir terim ve kavram üretilmemiş, daha ziyade "Hadislerin 

1 Ateş, Ahmet; Metin Tenkidi Hakkında, Türkiyat Mecmuası, C. VIT-VIII, 1940-42, 253-267. 
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Kur'an'a arzı, hadisin nazara aykırılığı" gibi tabirlerle her bir tenkit kriteri 

ayrı ifade edilmiştir. 

Bu konu, "İlıtilafıı'l-Hadis, Mulıtelefıı'l-Hadis, Müşkilu'l-Hadis, Te'aruz, 

Te'vil" gibi daha geniş ve genel başlıklar altında ele alınrn.ışhr. Hadisçilerin 

kullandığı bu özel anlamıyla, yani hadislerin metinlerinin tenkidi anlamıyla 

"Metin Tenkidi" kavramı, geçtiğimiz yüzyılda doğubilimcilerin ve bazı Bahlı 

tarihçilerin İslam a.Iimlerini, özellikle de muhaddisleri, sadece isnad tenkidi 

ile yetinip, hadis metinlerinin tenkidine önem vermedikleri'suçlamaları üze

rine,2 onlardan ödünç alınarak "hadislerin metinlerinin tenkidi" anlamına 

kullanılmaya başlanmışhr. Bu anlamıyla sadece İslam Dünyası'nda kullanı

lan, Bah dillerinde doğrudan karşılığı bulunmayan bir kavramdır. Türki

ye' de kavramı, bu anlamıyla genel olarak rivayetler, özel olarak da hadis il

mi ile ilgili olarak akademik literatürde 1920'li yıllarda ilk kullananlardan bi

risi Zakir Kadiri Ugan'dır.3 Arap Dünyası'nda da Ahmed Emin, Müslüman

ların isnad teİıkidi ile yetinip metin tenkidi yapmadıklarından şikayet sade

dinde kavramı ilk kullananlardandır.4 

Türkçede "Metin Tenkidi" kavramının çok anlamlılığı problemi, günü

müzde genelde birinci anlamı ifade için "metin eleştirisi", ikinci anlamı ifade 

için "Tenkitli (metin) neşri" ifadesi kullanılarak çözülmeye çalışılmaktadır. 

Üçüncü anlamıyla metin tenkidi kavramını hadisçiler kendi aralarında kul

lanınca sorun olmamakla birlikte, farklı disiplin mensupları bunu yanlış an

layabilmektedirler. 

İngilizcede son zamanlarda birinci anlamı ifade için "Literary Criticism", .. 
ikinci anlamı ifade için "Textual Criticism" kavramının kullanılmasında bir 

nevi uzlaşı oluştuğundan karışma söz konusu değildir. Asıl sorun Bah d,ille

rindeki bu kavramları Türkçe'ye çevirirken çıkmaktadır. 

2 

3 

4 

Polat, Salahattin; Hadis Araşhrmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2003, 175-7. 

Ugan, Zakir Kadiri; Dini ve Gayr-ı dini rivayetler, Diıriilfiiıııııı İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 
sayı:4, 1926, 

Emin, Ahmed; Fecrıı'l-İsliim, Mısır,l965, 10. baskı, 217- 8; Duha'l-İslfun, Beyrut, lO baskı, II, 
130-2. 

' • t 
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Hadisteki "Metin Tenkidi" kavramına gelince, bir yandan Türkçedeki 

çok anlamlılık sorunu, öbür yandan Batı dillerinde karşılığı olmayışı prob

lemi daha da derinleştirmektedir. Yirmi yılı aşkın süredir. Metin tenkidinin 

değişik boyutlarıyla ilgilenen bir akademisyen olarak bunun sıkıntılarını ö

zellikle yabancı akademisyenlerle iletişimde fazla miktarda yaşamış bulun

maktayım. Her şeyden önce Türkçede bu üç anlamı ifade için daha net te

rimler geliştirmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyor ve meslektaşlarımızın 

katkılarını bekliyorum. Bu makalede bundan sonra ikinci anlamıyla metin 

tenkidi ele alınacaktır. 

2- METİN TENKİDİNİN TANIMI ve BOYUTLARI 

Metin teniddinin farklı tanımları yapılınıştır. Bütün tanımları vermek 

mümkün olmadığından alarun ileri gelen uzmanlarından birkaçının tanımını 

örnek olarak vermek yeterli olacaktır: 

A. E. Housman: Metinlerdeki hataları keşif ilmi ve onları giderme sana
tıdır.5 

E.I. Kenney: Bize ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçlerde bir takım bozlll

malara ve değişmelere maruz kalan metinleri, mümkün olduğunca düzeltip 

orijinal haline en yakın şekilde restore etme tekniğidir.6 

Peter Shillingsburg: Yazılı eserlerin lafız, tertip, noktalama işaretleri, im

la açısından incelenmesi, sorgulanması ve irdelenmesidir .7 

5 

6 

7 

Housman, A.E. ;The Application of Thought to Textual criticism, Proceedings of the 
Classical Association,(l922) Vol XVIII, pp. 68. · 

Kenney, E.J., Textual criticism; Encyclopedia Britannica (Macropedia), XX, 614. 

Shillingsburg, Peter L. , Scholarly Editing In The Computer Age: Theory And Practice, 
University of Georgia Press, Athens and London,l986, 4. 
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D.C. Greetham: Metin Biliminin (Textual Scholarship) bir parçası ·olup, 

metinlerin sorgulanması/irdelenmesi ve genellikle de ilmi olarak yayınlan

masını üstlenir.s 

1800'lü yılların başından itibaren B ah' da yazılan "Metin Tenkidi" el ki

taplarının çoğunda buna yakın ifadelerle tanımlanmışhr.9 

Metin tenkidi, "disiplinler arası" veya "çok disiplinli" tabir edilen bir 

ilmi faaliyettir. Bilimler tasnifinde genel olarak filolojinin dört alt dalından 

birisi olan Metinsel Filoloji (İng. Textual Philologıj) ye tekabül eder. Filoloji te

rimi aslında dilbilimin (Linguistics) eski adıdır. Önceleri dilbilim çalışmaları

m ifade ehnek için filoloji terimi kullanılırken 20. yüzyılda "Dilbilim: 

Linguistics" terimi kullanılmaya başlanmışhr. 

Filoloji en geniş anlamıyla "Bir dili ve literatürünii, tarihi ve kültürel 

arkaplanı içerisinde inceleyen disiplin" olarak tarif edilebilir. Bu tanımın 

karşılığı bugünkü Dilbilimin alt dalı olan "Tarihi Dilbilim" e ( Histarical 

Linguistics) tekabül eder. Filolojinin dört alt dalı vardır: 

1. Karşılaşhrmalı ( Comparative ) Filoloji, 

2. Radikal Filoloji, 

3. Bilişsel (cognitive) Filoloji ve 

4. Metinsel (Textual) Filolojidir. Metin tenkidi bu dördüncü kısma da

hlldir.10 .. 
Metin tenkidi disiplini; Tarih, Hermenotik, Eleştiri, Metin Bilimi (Textııal 

scholarship), Yazma Eser Bilimi (Codicology)/Manuscript Studies), Kitap Bilimi 

8 

9 

10 

Greetham, D. C. Textual Scholarship: An Introduction, Garland Publishing, New York 
London,l994,295. 

Epp, E.Jay; The Multivalance of the Term "Original Text" in New Testament Textual 
Critidsm, Harvard Theological Review, 1999, Volurne 92,245-281. 

Filoloji için bkz: Ziolkowski, Jan, On Philology, Pennsylvarıia State Universitiy Pres, 1990, 
1-40. 

. ' ' 
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(Bibliogmphy) disiplinlerinin alanları içine de girer. Öreğin Kitap Bilimi'ndeki 

yeri şu şekilde gösterilebilir: 

Kitap Bilimi 
(Bibliograplıy) 

1 
r 1 

Sistematik Bibliyografya !Analitik Bibilyografya(Ana!yn·cav 
(Enumerative 1 Systematic Critica! Bib/iograp~} Kilabm 

!Bı"bliograpy} Kitapbnnsistemaill< ~lliınnuııdikı fizfkseıkaJut. 
olar:ık listeleıuııesi IIanıı :uıalizi :uıalizi 

1 
r T 1 

Tarihsel Bibliyografya (Historicd Metinsel Bibliyografya (Textual BetimSeiBibliyografya 
Bibliography): Genel Olar:ık Ki- Bibliography) :Metin Teııkidi (Descriptive 

tahm Tarilıi Bibliography): Kilabmfiziksel 
liınnunuıı tırili ve tarllıi. 

Bu şemadaki "Metinsel Bibliyografya" metin tenkidine tekabül etmekte

dir. ll Bibliyografya disiplini, kitaplarla, somut ve dakunulabilir nesneler o

larak ve onların üretimindeki fizili süreçlerin incelenmesi amacıyla ilgilenir. 

Burada hem genel olarak kitap üretim tarihinin ve prosedürlerinin tespiti, 

hem de tek tek her bir kitabın üretim aşamaları ve bu süreçlerdeki geçirdiği 

gelişme ve değişim ele alınır. Kitabın fizik! formu ile Betimsel Bibliyografya 

(Descriptive bibilography), kitabın içeriği ile ilgili gelişim ve üretim süreci ile 

de metinsel bibliyografya ilgilenir. Bibilyografya ve eleştiri/yorum (criticism) 

bir nevi işbirliği içinde çalışırlar fakat metotları aynı değildir .ız 

Bibliyografya ve metin tenkidi ile yakından ilgi diğer bir disiplin de "El 

yazmaları bilimi"(İng: Codicology, Arp. Ilmıı'l-Mahtutat) dir. EI yazmaları bi-

ll 

12 

Şemada adı geçen kitap bilimi ve alt dallannın tanıını için bkz: Ed: Peters, Jean; Book 
Collecting: A Modem Gııide (New York and London: R. R. Bowker, 1977), 97-101, Aynca 
bkz.http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography#Enumerative_bibliography 
http://ihl.enssib.fr/siteihl.php?page-56 , Kitap bilimi ile ilgili internet linkleri için bkz: 
http://www.bibsocamer.org/links/ 

Bibliyografya disiplini ile metin tenkidinin ilişkisi, metotlan ve kriterleri ve düşiinme bi
çimleri hakkında geniş bilgi ve tartışmalar için bkz: Fredson Bowers, Bibliography and 
Textual critidsm, Oxford, Ciarendon Press, 1964. 
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limi yazma eserin metni ile değil, maddi unsurları ile ilgilenir. Bu anlamda 

yani eserin fizik! yönü ile ilgilenme anlamında Bibliyografya disiplini ile ay

nı alana odaklanırlar. Aralarındaki fark, Bibliyografya disiplini hem yazma 

hem basılı eserlerle ilgilenirken, El yazmaları bilimi sadece el yazmaları ile 

ilgilenir. Dolayısıyla el yazmaları bilimi bibliyografyanın bir alt dalı olarak 

mütalaa edilebilir. 

"El Yazması" kavraıru matbaanın icadından sonra ortaya çıkmışhr. Ön

celeri bütün kitaplar elle yazılıyordu ve böyle bir ayırıma ihtiyaç yoktu. 

Matbaanın keşfinden sonra matbu eserlerle el yazması eserleri ayırt edebil

mek için el yazması tabiri kullanılmaya başlanmışhr. El yazmaları bilimi ye

nidir. 20 .. asrın ortalarında Grek ve Latin el yazmalarını inceleyen bir disiplin 

olarak ortaya çıkmışhr. Arap/İslam el yazmaları bilimi ise daha yenidir. Ta

bi! ki bu, İslam tarihinde yazma eserlerin fizik! yönü ile ilgili hiçbir çalışma 

yapılmadığı anlarnma gelmez. Bu yenilik, çağdaş müstakil bir disiplinin olu

şumu anlamındadır. Kitapların maddi özellikleri doğrudan metin tenkidinin 

konusu olmamakla birlikte, metnin maruz kaldığı değişimin ve bozulmala

rının tayin ve tespitindeki rolü ölçüsünde kitabın fiziki yönü ile de ilgilenir.13 

Metin tenkidi disiplini; Paleografi, Epigrafi, Filigran gibi yazı ve yazı 

malzemeleri ile ilgili bilim dalları yanında, Fizik ve Kimya gibi doğa bilimle

rinden de yararlanır. Mesela, papirüs ve parşömen ve çok eski kitaplar gibi 

yazılı malzemelerinin yaşını tespitte kullanılan karbon testi, kağıt ve mürek

kep gibi malzemelerin analizi yoluyla yapılan testlerde doğa bilimlerinin 

yöntemleri kullanılır. 

Metin tenkidi, "İlın! Neşir"in (İng. Sclıolarly Editiııg, Fr. Edition Ctitique) 

ilk aşamasıdır. En geniş anlamıyla metin tenkidi, metnin tarihi üzerine bir 

13 Geniş bilgi için bkz: Eymen Fuad Seyyid, el- Kitabu'l-Arabiyyu'l-Malıtilt ve Ilmıı'l-Malıti'itfit, 
Kahire, 1997; Deroche, François, "Manuel de Codicologie des Manuscrits en Ecriture 
Arabe, 2000. Bu kitap Deke Dusinberre ve David Radzinowicz tarafından "İslamic 
Codicology: An Introduction to the Study of Manuscripts In Arabic Script" adı altında İn
gilizceye; Eymen Fuad Seyid tarafından " el- Medhal ila Ilmı'l-Kitabi'l-Mahtut bi'I-Harfi'I
Arabi" başlığıyla Arapçaya çevrilmiştir. Her iki çeviri de 2005 yılında Londra'da "el
Furkan.İslamic Heritage Foundation" tarafından yayınlanmıştır. 

. . ' 
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çalışmadır ve amacı metnin ilmi neşridir. Fakat metin teniddi metin neşrine 

indirgenmemelidir. Metin teniddi nihai planda metin neşrini amaçlasa da 

metin neşrinden bağımsız ve müstakil bir çalışma ve faaliyettir. 

3- NEŞİR TÜRLERİ 

hm1 Neşrin değişik türleri ve yqntemleri vardır: 

Belgesel/Diplomatik Nesir (Documentary!Diplomatic Editing): Yazma veya 

basılı bir belgeyi/nüshayı tarihl bir sanat ürünü olarak görür ve. üzerinde 

herhangi bir düzeltme yapmaksızın metnin herhangi bir zamanda herhangi 

bir belgedeki halini aynen suronayı benimser. Bu metin yazarın lafızlarını 

aynen yansıtmıyor da olabilir. Ama eldeki belgenin lafzına, imiasma ve ya

zım u~ı1lüne sadık kalınır. Tıpkıbasımlar(Facsimile) ve transkripsiyoniar bu 
gruba girer. 

Variorımı: Metnin bütün varyantıarının birlikte neşredilmesidir. Bu ne

şirde. metnin değişik varyantıarı aynı sayfada yan yana veya alt alta gelecek 
şekilde neşredilir. 

Tenkitli Nesir (Critical Editing) :Tek bir belgeye/nüshaya dayanmayan, 

metni bize taşıyan mevcut bütün belgeler arasında mukayese ve seçim yapa

rak, hataları düzelterek metni yeniden inşayı esas alan neşir türüdür. Metin 
tenkidi bu tür bir neşri amaçlar.l4 

Eklektik N esir: Bu neşirde herhangi bir varyant veya nüsha esas alınmaz. 

Editör neşredeceği metni değişik nüsha veya varyantıardan seçerek inşa e

der. Mesela, elinde üç nüsha varsa aralarındaki farklılık olan kısımlarda 

Williams, Proctor William-Abbot, Craig, S. , An Introduction to Bibliographical and 
Textual Studies.2. edition, The Modern Language Assodation of America, New York, 1989, 
54-61. 



KAVRAMSAL ÇERÇEVESi, BOYUTLARI, TEMEL PROBLEMLERİ, KISATARİHİ 309 

metnine bir yerde bir nüshadan, başka bir yerde başka nüshadan aldığı kıs

mı koyar. 15 

Metin tenkidine "Lower criticism: (Temel tenkit, alttaki tenkit, ilk aşama

da yapılacak tenkit) de denir. Bunun alternatifi metnin gerçekliği, yorumu ve 

tarihi değeri ile ilgilenen "Higher critidsm: (yüksek tenkit, ileri aşamadaki 

tenkit) tir. Metin tenkidinin bittiği yerde yorum başlar. Yani metindeki deği

şiklikler yorumu da önemli ölçüde etkileyip değiştireceğinden her şeyden 

önce yoruma esas olacak metni tespit etmek gerekecektir. Higher-Lower 

criticism ayırımını ilk defa Alman İncil uzmanı J. G. Eichhom, "Einleitııng" i
simli eserinin 1787 tarihli ikinci baskısında kullanmışhr. Burada kutsal kita

bın kilise dogmalarından bağımsız olarak ilmi yaklaşımla ele alınması, de

ğerlendirilmesi ve yorumlaması kastedilmektedir. 16 

Metin tenkidi kavramının İngilizcedeki karşılığı olarak "Textııal 

Criticism" ifadesinin ilk kullanımı 19. yüzyıl ortalarıdır. 

Metin tenkidinin tanımındaki "Metnin orijinali" ifadesi birtakım prob

lemler taşımasına rağmen, genellikle kullanılan bir ifadedir. Bazı yazarlar bu 

ifadeyi hmak veya parantez içinde kullanarak bu problemlere zımnen işaret 

etmek istemişlerdir. Her şeyden önce orijinal metin, yazarın kendi el yazısı 

ile yazdığı nüsha mıdır? Bazı metinler için buna orijinal diyebiliriz. Ama bir 

yazarın ürünü olmayan, tarihi süreçte sözlü ve yazılı birtakım aşamalardan 

geçen ve bu esnada sürekli yeniden şekillenen, anonimleşen ve daha sonra 

bir 'derlemeci tarafından derlenmiş haliyle bize ulaşan metinlerin orijinali 

hangisidir? Destanlar, bazı kutsal metinler ve İslam tarihinin ilk yüzyıl}.arın

daki bazı klasik metinler gibi ucu açık metinler bu türdendir. Öte yandan 

yazarlar da hem eski çağlarda hem de günümüzde kendi metinlerinin üze

rinde zaman içinde metnin değişik eclisyanlarında değişiklikler yapmakta

dırlar. Tarih boyunca sansür, yazarların iradesini sınırlayan en öneınli etken

lerdendir ama iş bununla kalmamaktadır. 

15 

16 

Neşir türleri için bkz: http:l/www.ualberta.ca/-sreimer/ms-course/course/editns.htm 

http:Uwww.xmission.com/-fidelis/volumel/chapterl/hague.php 

. . ' 
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Bazı yazmaların nüshalarındaki farklar değişik kişilerce yapılmış san

sürlerin sonucudur. Yayıncıların yayın zaruretleri ve yayın politikaları gere

ği yazarların, metinlerinde isteyerek veya kerhen değişiklikler yaphğı ma

lumdur. Dahası kitapların basım safhasında tashihlere rağmen hatalar kala

bilmekte, bazen metin tenkitçisi bunların hata mı yoksa yazarın metnine mi 

ait olduğuna karar veremeyecek duruma düşebilmektedir. Tiyatro metinleri 

oynanırken çok zaman önemli değişikliklere maruz kalmaktadır. Bazı popü

ler metinler zamanla sadeleştirilmekte veya dildeki gelişmeler doğrultusun

da modernize edilmektedir. Mesela, Shakespeare'nin eserleri bu son iki du

ruma en tipik örneklerdendir. Bütün bu durumlarda orijinal metin hangisi

dir? Bu konu tenkitçiler arasında hala tarhşma konusu olmaya. devam et

mektedir. 

Metinlerdeki bozulmalar kasıtlı ve kasıtsız olabilir. Katipierin cahilliği, 

titiz davranmayışlan, insani hatalar, yazı malzemelerinin kalitesizligi, kitap

ların fyi korunamayışı, zamanın yıprahcı etkisi, metinlerde yapılan ideolojik 

değiştirme! er, kitaplara karşıtlarınca yapılan müdahaleler ve verilen zarar lar, 

kopyada kullanılan nüshaların bozuk oluşu, yapılan hatalı tashihler, düşülen 

notların metinlere girmesi, matbaa hataları, yayıncıların ve kitap evlerinin 

hataları, kitabın daha iyi sahlmasını temin ve diğer ekonomik gerekçelerle 

yazann izniyle veya izni olmaksızın metinlere yapılan müdahaleler, metinle

rin bestelenme, sahnelenme, yorumlanma ve açıklanma gibi işlemlerden ge

çerken uğradığı değişiklikler ilk akla gelen bozulma sebepleri olarak zikredi-· 

lebilir. Yukarıdaki nedenlere dikkat edildiğinde görülecektir ki, metinlerdeki 

bozulmalar sadece yazma eseriere de mahsus değildir. Matbu eserler de ba

sım süreçlerinde değişik sebeplerle bozulmaya maruzdur. 

İleride metin tenkidi hakkındaki yanlış anlayışlar konusunu müstakil 

bir başlık alhnda ele alacak olmamıza rağmen, burada metin tenkidinin bo

yutlarını gösterebilmek amacıyla çok önemli bir yanlış anlayışa temas etme 

gereği duymaktayız. Metin tenkidi konusundaki yaygın bir yanlış anlayış, 

metin tenkidinin, yazmaların tenkitli neşri ile özdeşleştirilmesi ve buna in

dirgenmesidir. Halbuki metin tenkidinin boyutları, yazmaların ,tenkitli neş

rinden çok daha geniştir. Metin tenkidi teorisyenleri ellerindeki farklı türden 

ve farklı formlardaki metinleri, sadece nüsha farklarından ve benzerliklerin-
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den yola çıkarak yeniden kurmanın veya orijinal metne en yakın metni bul

manın mümkün olmadığını görmüşler; dolayısıyla metin tenkidinin, metnin 

tarihinin ayrılmaz parçası olduğunu devamlı vurgulaya gelmişlerdir. 

Filoloji disiplininin ortaya çıkmasına yol açan önemli arnillerden biri, 

metin tarihinden bağımsız, metin araşhrmaları yapılamayacağıdır. Metin 

tenkidinin filolojinin alt dalı olduğıınu söylemiştik. Bunun anlamı da metin 

tenkidinin metnin ait olduğıı dil ve literatür içinde konuınlandığıdır. Metin 

tenkitçileri hem ayrı ayrı her bir kültürün metinlerinin sözlü ve yazılı aşama

lardaki serüvenini incelemişler, hem de bütün metinler için geçerli olabilecek 

gelişim ve metinleşme teorileri ileri sürmeye çalışmışlardır. Bunun yanında, 

tarihte sözlü kültür dönemlerinin özelliklerini tespit amacıyla, hem tarihi ve

rilerden yararlanarak hem de günümüzde nadirattan da olsa sözlü kültür 

safhasında yaşayan marjinal topluluklar üzerinde yaplıkları araşhrmalardan 

yola çıkarak teoriler geliştirmeye çalışmışlardır. Bundan sonra sözlü kültür 

ürünlerinin yazıya geçirilmesi safhasında nelerin olmuş olabileceğini tespit 

edebilmek için bütün dünyadaki önemli metinlerin serüvenierindeki benzer

lik ve müşterek noktalar ile farklılıklar üzerinde çalışarak bu konuda tezler 
geliştirmişlerdir .17 

Hepimizin çok iyi bildiği hadis tarihinin ilk iki yüzyılında nelerin oldu

ğıına dair Bahlı doğııbilimcilerce ileri sürülen teoriler-tarhşma götüren nok

taları bir tarafa- bu türden çalışmalardır. Bah' daki metin tenkidi disiplininin 

mensuplarının öncelikle kendi metinleri, sonra da dünyanın farklı kültürle

rinin klasik metinlerinin neşri ile uğraşırken bu metiiı.ıerin tarihlerine dair 

teoriler ileri sürmeleri ve bu teoriler muvacehesinde genel değerlendirmeler 

yaplıktan sonra tenkitli metin çalışmaları yapmaları bundandır. Filoloji di

siplini, ilk kurulduğıı yıllarda ağırlıklı olarak inetirrlerin tarihiyle ilgilenen 

bir ilim iken gittikçe metin tenkidi ağırlıklı çalışmalara yönelmiştir. 

17 Dünyanın değişik kültürlerinin yazılı metinlerinin metin tarihi ve metin tenkidi açısından 
genel bir değerlendirmesi için şu internet dokümanındaki "Appendix II: History of Other 
Literary Traditions" bölümüne bakılabilir: 
http:/lwww.skvpoint.com/members/waltzmn/NonBiblica!.html#History 

. ' ' 
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Bununla birlikte metin tenkitçileri bir yandan genel ilkeler ortaya koy

maya çalışıdarken öbür yandan her bir metnin biricik ve kendine özgü oldu

ğunu, her bir metnin metin tenkidi yapılırken o metne ait özelliklere göre iş

lem yapılması gerektiğine işaret etmektedirler. Bu yüzden metin tenkidi bir 

bilim midir yoksa sanat mıdır tarhşması yapılmışhr. Önde gelen metin ten

kitçilerinden A. E. Housman 1921 yılında İngiltere Cambridge Üniversite-

. si'nde sunduğu klasikleşmiş tebliğinde, metin tenkidinin hem bilim hem sa

nat olduğunu vurgulamak amacıyla "Metin Tenkidi, nüshaların karşılaşh

rılması (recension) ve tashihi (enıeııdatioıı)ni kapsadığı için bilimdir. Ama ay

nı zamanda sanathr da. Yani, metindeki hatalan keşif ilmi ve onları d üzelt

me sanahdır."18 demektedir. 

Metin tenkitçisi hangi tür metin olursa olsun üzerinde çalışhğı metni 

orijinaline en yakın haline döndürebilmek için; metni ait olduğu dönemin 

şartlar: ve arka planı içerisinde anlayabilmek zorundadır. Dolayısıyla metnin 

arka planı ve metnin dünyası ile diyaloga girme zarureti vardır. Bu anlamda 

metin tenkidi döngüsel bir işlemdir. Yani hermenötik terminolojisinde 

"Hermeneutical circle" şeklinde ifade edilen döngüsellik burada da söz ko

nusudur. Metin tenkitçisi bir metni yeniden kurarken metinle sürekli diyalog 

halinde ilerler ve yol alır. Bu durum bazı bilim adamlarınca dokuma tezgah

larındaki mekik hareketine benzetilerek açıklanmaya çalışılmışhr. Bu arada 

metnin tarihi serüveni ile metnin anlamını birleştirdiğiinizde, metnin bize 

ulaşan şeklinin yazma nüshalardaki hali üzerinde yapacağımız işlemler ve 

restorasyonun manhğı belirginleşir. 

O zaman metin tenkitçilerince metin tenkidinin ayrılmaz parçası olarak 

nitelenen, metnin anlaşılınasına ve tarihi serüvenine yönelik disiplinler, yani 

farklı tenkit türleri gündeme gelmektedir. Bunlar ağırlıklı olarak Kitab-ı Mu

kaddes tenkitçilerinin geliştirdikleri ve kullandıkları tenkit türleri olmakla 

birlikte sekiller metinler için de kullanılmaktadırlar. Bunların kısa tanımları-

ıs Housman, A.E. ;The Application of Thought to Textual criticism, Proceedings of the 
Classkal Association, (1922) Vol XVIII, 67-84. 
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nı ve Balı dillerindeki karşılıklarını vermek, metin tenkidinin boyutlarının ve 

farklı disiplinlerle ilişkisinin kavranabilmesi açısından önemlidir: 

4- METİNTENKİDİ İLE İLGİLİ DİGER TENKİT TÜRLERİ 

4.1- Tarih Tenkidi (İng: Histarical Criticism). Metnin sıhhati, zamanı ve 

mekfuunın sorgulanmasıdır. Yani metni kim, ne zaman, nerede ve hangi 

şartlarda ve ortamda yazmışhr sorularına cevap aranır. Ayrıca metindeki 

olayların tarihi gerçekliği irdelenir. Kısaca metnin tarihi arka planına yerleş

tirilerek değerlendirilmesi ve anlaşılınasına çalışılır. 

· Tarih tenkidi iki aşamalıdır: 

1- Metnin güvenilirliğinin yani gerçek ıni sahte ıni olduğunun ve atfedi

len yazara ait olup olmadığının incelenmesidir ki buna "dış tenkit" de denir. 

2- Metnin ait olduğu tarihi arka plana yerleştirilmesi, içeriğinin verdiği 

bilgilerin güvenilirliği ve tarihi gerçekliği, o bağlamda anlaşılması ve yeni

den kurulmaya çalışılması. Buna da "iç tenkit'' denir.l9 

Burada konunun daha da netleşmesi bakımından, "metindeki tarih" ile 

"metnin tarihi" arasında ayırım yapabiliriz. Bu ayırım bu iki aktivitenin teo

rik planda birbirine karışhrılmaması açısından önemlidir. 

"Metindeki tarih" dediğiınizde metin, ait olduğu tarihi döneıni kendisi 

aracılığıyla izleyebileceğiıniz bir pencere gibi işlev görmesi kastedilir. metin 

tenkidi yaparken, metinde verilen tarihi bilgiler, metnin içinden çıkhğı za

man v~ coğrafyadaki toplumsal yapıyı, kültürü, ekonomiyi, siyaseti yeniden 

kurmacia önemli veriler sunarlar. Bunlar değerlendirilmeden sağlıklı bir me

tin taınir ve inşası yapılamaz. 

19 Bkz: Longlois, C. V.- Seignobus, C. ; Introduction aux Etudes Historiques, terc: Galip Ataç, 
Tarih Tetkiklerine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayıru, İstanbul, 1937. 

. . . 



314 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL PROBLEMİ-II. 

"Metnin tarihi" ise, metnin bize ulaşana kadar geçirdiği aşamaların a

raşhrılması ve belirlenmesidir. Metnin tarihine yönelik olarak sorulacak so

rular şunlardır: Metin, nasıl, niçin, ne zaman, nerede ve hangi şartlar alhnda 

ortaya çık h ve hangi aşamalardan geçerek bize ulaşh? 

Tarih tenkidi dendiğinde daha ziyade metindeki tarih ve metnin tarihi 

arka planı anlaşılır. Metnin tarihine, yani metnin tarih boyunca geçirdiği a

şaınaların ve gelişiminin incelenmesine gelince, bu ikinci görevi ileride ele 

alacağımız form tenkidi, rivayet tenkidi ve redaksiyon tenkidi üstlenecektir. 

Fakat bütün bunlarla birlikte uygulamada, metindeki tarih ile metnin tarihini 

birbirinden kesin çizgilerle ayırmak her zaman mümkün olmayabUir ve· bu 

iki faaliyet birlikte ve iç içe yürütülebilir. 

4.2- Gramer Tenkidi ve Filolojik Tenkit (İng: Grammatical 

Criticism/Philological criticism): Metni anlamak veya restore edebilmek için 

ınetnirr dilinin yapısı, özellikleri, kelime bilgisi, grameri ve tarihini bilmek 

önemli ölçüde belirleyicidir. Buna "Dilbili~sel Tenkit'' de denebilir. Burada 

sadece metnin dilini bilmek değil, metnin dilinden hareketle metnin dünya

sına girebilme çabası da söz konusudur. Bunun için metnin diline yönelik bir 
" " 

birikimle birlikte, bu dille ilgili kaynaklarından yararlanabilmek önemlidir. 

4.3- Rivayet Tenkidi (İng: Tradition criticism) : 

Bu tenkit türü, metinlerin yazıya geçirilmeden önceki sözlü aşamadaki 

serüvenini, nasıl, kim tarafından hangi şartlarda, hangi amaçlarla yazıya ge

çirildiğini, yazım aşamalarını, bu aşamalarda hangi gelişme ve değişmelere 

uğradığını inceler. Buna "Rivayet Tarihi" de denir. Herhangi bir metnin ari-· 

jinali peşine düşen herkesin bu süreçleri bilmesi zaruridir. 

4.4- Form Tenkidi (İng: Form criticism, Alın: Formgeschichte) 

Bu terimi ilk defa "form tarihi" şeklinde 1919'da neşrettiği" Die 

. Formgeschiclıte des Evaııgeliunıs: İncillerin Form Tarihi" isimli kitabında Martin 

Dibelius kullanmışhr. Tabir İngilizceye geçerken "form criticism "şeklini al
ınışhr. 
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İnsanoğlu tarih boyunca duygu ve düşüncelerini şiir, şarkı, hikaye, 

menkıbe, masal, tekerleme, ağıt, fıkra, atasözü, mektup, destan, efsane, vaaz, 

hutbe, dua, ilahi gibi edebi formlarla ifade ede gelmiştir. Bu edebi ilirlerin 

üsh1p ve biçimi farklıdır. 

Mesela, bir evin reklamı için hazırlanan bir reklam metni ile aynı evin 

inşaalım yapan kişinin alıcı ile yapacağı hukuki sözleşmeye koyduğu mahal 

listesi (Evin ve inşaatta kullanılan malzemelerin özellikleri) metni aynı de

ğildir. Reklam metninde olumsuz yönlerin göz ardı edilip olumlu yönlerin 

öne çıkarılınası esaslır. Sözleşme metninde ise her kelime kılı kırk yararcası

na bir titizlikle kullanılır. Ama bundan da önemlisi, iki metin farklı bağlam

lann ürünüdür. Bir reklam metnini hukuki sozleşmede, bir sözleşme metnini 

de reklamda kullariamazsınız. Politik bir konuşma ile bir vaazın formu da 

farklıdır. Bir masal ile bir destanın, bir hikayenin formları farklıdır. Bütün bu 

edebi türlerde anlam, formlar tarafından belirlenir. Bir masalı yorumlarken 

onun temsili bir anlalım olduğu noktasından hareket edersiniz. Ama bir ga

zete muhabirinin haberini bir inasal gibi yorumlamazsınız. Ama aynı muha

bir haber metni içerisinde bir temsil kullarursa o da haber metni gibi yorum

lanmaz. Kur'an'dan örnek verirsek, bir "kıssa" ile bir "mesel"in formları 

farklıdır ve anlam buna göre verilir. B~r meseli bir kıssa gibi yorumlamazsı

nız. Çünkü meseller mecaz! ifadelerdir. 

İşte form tenkidi, metnin bu edebi türlere ait birimleriı:tin yapısını, içeri

ğini ve fonksiyonlarını inceler ve irdeler. Metnin pasajlarının, edebi türler

den hangisine ait olduğunu, bu edebi ilirlerin hangi bağlamlarda geliştiğini, 

hangi tarihi ve sosyiı.ı ortamın ürünü olduklarını ve metne nasıl dahil olduk

larını, farklı bağlamlarda nasıl değiştiklerini, bunların orijinal hallerini, ya

zım safhasındaki metnin geçirdiği merhaleleri, metinin yazar veya derleme

cisinin ne yapmaya çalışlığını inceler ve araşlırır. Metindeki edebi formlar, 

ait oldukları ortamı ve yaşam koşullarını yansılırlar ve ortam değiştikçe 

formların yapısında da değişiklik meydana gelebilir. Mesela, sözlü kültürün 

ifade kalıpları yazıya geçirilirken korunmuş da olabilir, değişmiş de olabilir. 

Form tenkidinin, metin tenkidi açısından önemi şuradadır: Bir metni 

restore ehneye çalışırken, metnin farklı forrolara ait birimlerinin analizi saye-

. ' ' 
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sinde metnin geçirdiği evreler ve bu evrelerde maruz kaldığı değişim ortaya 

çıkarılabilir. Bunun sonucunda da metnin orijinalinin nasıl bir şey olduğunu 

tasavvur etmek daha kolaylaşır. 

4.5- Redaksiyon Tenkidi (İng: Rednetian criticism, Alın: 

Redaktionsgeschichte: Redaksiyon tarihi) 

Bu disiplin (Alın. Kompositioıısgeschichte, İng. Compositioıı Criticism: Kom

pozisyon Tarihi) kavramlarıyla da ifade edilir. Redaksiyon tenkidi ister sözlü 

ister yazılı kaynaklara dayanmış olsun, metnin yazım aşamasına kadarki ge-. 

lişmesini ve yazım safhasındaki nihru şekiilenişinin sebeplerini, yazarın veya 

editörün kaynaklarına nasıl yaklaşhkları, metni kendi amaç ve görüşleri 

doğrultusunda nasıl düzenleyip şekillendirdiklerini inceler. 

Başka bir ifade ile yazarın/derlemecinin/edi törün yarahcı rolüne, onların 

metnı::.şekil verirken içinde yaşadıkları ortamdan nasıl etkilendiklerine odak

larur ve bunları izah etmeye çalışır. Bunları tespit edebilmek için yazar veya 

derlemecinin dili, vurguladığı, sık tekrarladığı ve sakındığı kelimeler, me

tindeki temel motif ve temalar, kaynaklarını kullanırken ne açılardan seçme

ci davrandığı, neleri metne dahil edip neleri etmediği gibi karinelerden ha

reket edilir. Aynı dokürnanın başka yazar ve derlemecileri varsa onların me

tinleriyle karşılaşhrmalar yapılarak. metinlecin şekillenmelerindeki farklılık

ların sebepleri incelenir. 

Form tenkidi ve redaksiyon tenkidi birbiriyle çok yakından alakalıdır ve 

aynı disiplinin birinci ve ikinci aşaması gibidirler. Bu yüzden tarumları ve iş

levleri de çoğu zaman birbirine karışhrılır. Zaten bu iki tenkit türünün orta

ya çıkışı tarihl olarak da birbiriyle yakından ilişkilidir. Form tenkidi çalışma

larının ilerleyen aşamalarında redaksiyon tenkidi ortaya çıkrnı~hr.2o 

20 Redaksiyon tenkidinin tarihçesi, form tenkidi ile ilişkisi ve mahiyeti hakkında geniş bilgi 
için bkz: Perin, N orman, Whatis Redaction Critidsm, London, SPCK,l970. 
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4.6- Kaynak Tenkidi (İng. Source criticism) 

Kaynak tenkidi bir metnin yazarının veya editörünün hangi kaynaklar

dan yararlandığını inceler. Kaynak tenkidinin Redaksiyon tenkidi ve Form 

tenkidi ile sıkı ilişkisi vardır. Kayna~ tenkidi tabiri, bazı alimler tarafından. 

bu iki tenkit kavramının yerine kullanılmışhr. 

4.7- Edebi Tenkit (İng: Literaı-y Criticism): 

Edebi tenkit, metnin dünyasına, kompozisyonuna, yapısına, üslfrbuna 

ve karakterine odaklanır. En geniş anlamıyla; yazar, metnin tarihi ortamı, di

lin değişik boyutları ve metnin içeriği ile ilgili bütün sorunları kuşahr. 

Edebi tenkit en kısa tarifiyle, literatürün değerlendirilmesi ve yorumu 

ile uğraşan bir disiplindir. metin tenkidi en temelde metinlerin anlamlarıyla 

değil, lafızlarıyla uğraşmakla birlikte, bir metni anlamadan metin tenkidine 

tabi tutmak, hata ve bozulmaları düzeltmek mümkün değildir. Bu yüzden 

edebi tenkit ve diğer yorum disiplinleri ile metin tenkidi arasında karşılıklı 

Çok sıkı ve döngüsel bir ilişki vardır. Bir yandan edebi tenkit ve yorum disip

linleri, meşgul oldukları metinlerdeki bozulma ve değişmelerin düzeltilmesi 

anlamına "Metin Tenkidi" ne muhtaçken, metin tenkitçisi de metinlerdeki 

değişme ve bozulmaların tespitinde edebi tenkidin ve yorum disiplinlerinin 

verilerinden ve değerlendirmelerinden yararlanmak durumundadır. 

'Başka bir ifade ile söylersek, bir metin tenkitçisi görevini ifa ederken ba

zen bir edebiyat tenkitçisi ve yorumcusu gibi davranır ve onun bir metinle .. 
ilgili sorun haline getirdiği meselelerle yüzleşrnek zorunda kalır. 

Hernıenötiğin problem edindiği konular da metin ter_U<idinin uygulamasında 

aynı problemlerlu söz konusu olduğu ölçüde metin tenkidinin problem ala

nına girer. Metinlerdeki değişme ve bozulmaların düzeltilmesi ile ilgili iş

lemler yürütülürken metnin anlaşılması işin odak noktasım teşkil ettiğinden, 

Metin tenkidi, anlama ve yorumlamanın teorik ve pratik bütün problemleri 

ile ilgilenmek ve baş etmek zorundadır. 

Bütün bunlarla birlikte metin tenkidi; yazılı eserlerle ilgilenen edebiyat 

tenkidi (literm-y criticisnı) ile kitaplada fiziki nesneler olmaları açısından ilgi-
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lenen kitap bilimi (bibliography) arasında bir orta yol üzerinde ilerler. Bu iki 

disiplini görmezden gelmemekle birlikte esasta anlama değillafza odaklarur. 

Metinlerin farklı durumlarını, metinlerin aralarındaki ilişkileri, metnin farklı 

varyantıarının kaynaklarını araştırıp ilm1 esaslara göre metni inşa etıneye ça-
, 

lışır.21 

Yukarıdaki tenkit türlerinin aralarında kesin sınırlar çizmenin zor oldu

ğu, ilgi alanlarında tedahüller bulunduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Bir ge

nelleme yaparsak, gramer tenkidi ve bir ölçüde de. edebi tenkidi dışarıda tu

tarsak, bütün tenkit yöntemlerinin, metnin tarim arka planını ve serüvenini 

ortaya koymayı ~açladığını söyleyebiliriz. Bu da metin tenkitçisinin en çok 

ihtiyaç duyduğu iki unsurdur. Çünkü metin tenkitçisi sadece nüsha karşılaş

tırmalarıyla yetinerek orijinal metni ortaya çıkaramaz. Onun metin içi ve dışı 

kanıt ve karinelere ihtiyacı vardır. Bu da metinleri, karşılaştırmalada tamir 

edilebUecek statik maddi nesneler olarak değil dinamik ve var oluşsal süreç

lerin göstergeleri olarak ele almayı gerektirir. 22 

5- METİN TENKİDİ HAKKINDA BAZI YANLIŞ ANLAYlŞLAR 

Metin tenkidinin boyutlarının, şimdiye kadar söylediklerimizin ve bun

dan sonra söyleyeceklerimizin daha iyi anlaşılabilmesi, bazı yanlış yargılara 

varılmasının önlenebilmesi için metin tenkidi hakkındaki bazı yanlış kanaat

ıere temas etıneyi zorunlu görmekteyim. Özellikle İslam Dünyası'nda sıkça 

müşahede edilen bu yanlış anlayışların tamamının bir dökümünü yapmak 

mümkün olmamakla birlikte, yazılı belgelerden. doğrudan ve dalaylı olarak 

21 

22 

Williams, Proctor William-Abbot, Craig S. , An Introduction to Bibliographical and Textual 
Studies, 2. edi tion, The Modem Language Association of America, New York,l989,52-3. 

Kutsal kitap bağlamında tenkit yöntemleri hakkında geniş bilgi için bkz: Collins, 
Raymond F., introduction to the New Testament, London,1983; Hayes, John H.; Holladay, 
Cari R. ; Biblical Exegesis: A Beginner's notebook, Atlanta, John Knox Press,l987. Bu son 
kitapta her tenkit yönteminin sonunda o yöntemle ilgili bir ek okuma listesi ve bibliyog
rafya verilmektedir. 
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çıkardığımız ve değişik vesilelerle tanık olduklarımızın bizce en önemlilerini 

şöylece sıralayabiliriz: 

1- Ülkemizde ve İslam Dilnyası'nda tanık olduğıımuz ve metin tenkidi

ni hafife alan bir anlayış mevcuttur. Bu hafife alış iki tür tavır olarak tezahür 

etmektedir: 

Birincisi: Metin tenkidini çok da acil ve önemli bir sorun olarak görme

yen, metinler arasındaki farklada uğraşmanın bir lüks olduğıınu, o kadar 

emeğe ve masrafa değmeyeceğini, zahmetli, sıkıcı ve bıkhrıcı metin tenkidi 

faaliyetleri sonucu nüshalarda yapılacak düzeltmelerin kitapların özünde 

fazla bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünen bu anlayışa ne yazık ki ilim cami

amızda da sıkça rastlanmaktadır. Bu anlayışın biraz daha ustalıkla yumuşa

hlmış görüntüsü vereni ise, metin tenkidi çalışmaları çok gerekli ama diye 

başlayıp bir takım engelleri ve bahaneleri ileri sürerek son tahlilde metin 

tenkidi karşısında olumsuz tavırlara çanak tutan anlayışhr. Bunların bir kıs

mı da metin tenkidi çok mühim ama henüz zamanı değil gibisinden titizlik 

maskesi altmda tezahür edebilir. Hatta metin tenkidini kendisine dava edi

nen kişileri usturuplu yöntemlerle alaya alanlara da sıkça rastlanır. 

Hasılı çok değişik motiflerle, çok zaman da değişik maskeler altmda me

tin tenkidi faaliyetlerini ıskalayan bütün anlayışlar aslında hem geleneği

mizdeki hem de çağdaş ilim dünyasındaki metin tenkidi hassasiyetine ya

bancılık sorunu yaşayan anlayışlardır. Öncelikler sıralamasında metin tenki

dini' geriye atarak yaklaşanlar da aynı kategoridedir. Çünkü bunlar ilm1 faa

liyetin bütünlüğünü göz ardı etmekte, pratik ve acil ihtiyaçlara yönelik~ilm1 

faaliyetlerin; teorik, spekülatif hatta son derece spesifik ilm1 faaliyetlerden 

ayrı yürütülemeyeceği gerçeğini görememektedirler. 

İlm1 faaliyetlerimizin, dayandırdığımız metinlerin, çağın birikimi doğ

rultusunda tenkit süzgecinden geçirilmesi acil ve öncelikli bir konudur. Bu 

tenkit işlemi yapılmadan yapılacak ilm1 faaliyetler, zayıf temel üzerine yapı

Ian binaya benzer; Yunus Emre'nin ifadesiyle söylersek üst üste yığılmış 

küplerden alttakini çekince olacaklara benzemektedir. Şu anda basılmış kül

türel mirasımıza ait çoğu eserlerdeki hataların ne derece çok miktarda ve 

• • 1 
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vahim olduğu tüm dünyada bu işlerle ciddi ve önyargısız şekilde uğraşan 

herkesin malumudur. Hatta tenkitli neşir olduğu iddia edilen eserler hak

kındaki eleştiriler okunduğunda, onlarda bile hata oranlarının ne kadar yo

ğun olduğu görülebilir. Bu durumda, böyle bir iddiası olmadan basılan eser

lerin duru;ınunun ne olabileceğini gayet iyi takdir edeceklerdir. • 

Bu tür anlayışların gerisinde binlerce nüshasıstandart olan matbu kitap

lar dünyasına doğmuş ve yazma eserlerin matbu eserlerden ne kadar farklı 

olduğunu takdir edemeyen çağdaş zihniyetin izleri vardır. Branşı veya ilm! 

çalışmalarında seçtiği alan gereği yazma eserlerle uğraşması gerekmeyen 

veya buna gerek duymayan pek çok ilim adamı, metin tenkidinin önemini 

kavramayı bir yana bırakın böyle bir sorunun farkında bile değildir. Halbuki 

hem matbaanın icadından önce yaşamış olanlar hem de yazma eserlerle uğ

raşmış herkes, yazma eserlerin her birinin biricik olduğunun, bir eserin nüs-

. halarll!ill standart olmadığının, eline aldığı her yazmanın bu eserin diğer 

nüshalarından farklı olduğunun ve olacağının bilincindedir. Hatta o kadar ki 

birbirinden kopyalanmış iki nüsha bile birbirinin aynı değildir; çünkü kopya 

esnasında hata yapılması hemen hemen kaçınılmaz gibidir. Sadece hata ora

nı değişebilir. Bu tür anlayışlar sonucu İslam Dünyası'ndaki ilim camiası, 

metinlerinin sıhhati problemli binlerce eser üzerinde çalışmalarını yürütmek 

gibi birgarabete mahkfımdur. 

Metin tenkidinin uygulanmasını hafife alan ikinci anlayış, yazma eserle

ri okuyup anlayabilen her ilim adamının, metin tenkidi ve tenkilli neşir yön

temlerini anlatan kitapları okuyarak bu işlemi yapabilecekleri şeklindedir. 

Oysa bütün metin tenkidi uzmanlarının ısrarla vurguladıkları şey, metin 

tenkidinin metni anlama ve el kitapları okumanın ötesinde çok geniş ve cid

di bir birikim gerektirdiğidir. 

Metin tenkidini öğrenmek için sadece metin tenkidi el kitaplarını oku

mak yeterli değildir. Tenkidi yapılacak eserin müellifi, müellifin diğer eserle

ri, o eserin ait olduğu ilim dalı, bu ilim dalının literatürünün gelişim tarihi 

hakkında bilği sahibi olmak gerekir. Ayrıca metin tenkidi tecrübesi edine

bilmek için de bu işin ustaların yaphğı tenkitli neşirler dikkatlice incelenme

li, mümkünse bu ustalar yanında çıraklık yapılmalıdır. Bütün bunların ya-
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runda metin teniddinin gerektirdiği özel yeteneğe sahip olmak gereldr. Yani 

iyi bir tenidtçi olmak için hem tenkitçi doğmak hem tenidtçi olmak gereldr. 

Bu yüzdendir Id ilgili uzmanlar arasında metin tenkidi bir bilim midir yoksa 

bir sanat mıdır tartışması yapılmış ve metin teniddinin yeteneği ilgilendiren 

kısmının da göz ardı edilmemesi gerekçesiyle hem bilim hem sanat olduğu 

görüşü genel kabul görmüştür. 

Metirt tenkidinin uygulamasını hafife· alan ikinci anlayışın uzantısı ola

rak İslam Dünyası'nda gittikçe yaygınlaşan bir şeldlde mastır ve doktora tezi 

seviyesindeki henüz bilim adamı adayı diyebileceğimiz kişilere tenkitli me

tin neşri tezleri yapi:ırıldığına ve bu tezlerin harıl harıl basıldığına şahit ol

maktayız. Hatta internette konu ili ilgili yaptığım tarama çalışmaları esna

sında bu tür tez yapan kişilerin internetteki forumlarda, 'bu konuda neler 

okurnam lazım' diye ortalığa sorular sorduklarını ve bu sorulara az çok mü

rekkep yalamaktan öte bir meziyeti olmayan pek çok ldşinin alelade ve vül

garize olmuş malumat ve kaynaklar önerdiklerine sıkça rastlamışımdır. Bir 

Arapça internet tarama sitesine "Tahkik, mahtut " v.b. kelimeler giren her

kes, birkaç sayfayı geçmeyen kalıplaşmış tahkik yöntemi önerilerinin elden 

ele dalaştığını ibretle izleyebilir. Bu durum metin teniddini hafife alan anla

yışın en bariz göstergesidir. Bu tür ldşilerce yapılan tahldklerin çoğunun gü
venilınez olduğunu belirtıneye gerek yoktur sanırım. 

"Tahkik" kavrarnından söz açılmışken metin teniddinin Arapça karşılığı 

olan bu kavrarnın Arap yayın dünyasında içinin tamamen boşaltıldığını söy

lemek durumundayız. Tahldk olduğu iddia edilen eserlerin çoğıınluğunda 
~ 

nasıl bir tahkik yöntemi benimsendiği bile belirtilmeden, nüshaların nasıl 

değerlendirildiğinin hesabı verilmeden, dipnotların gerekli-gereksiz her tür

lü malumatla şişirilip bir risale, kocaman bir ldtap, normalde bir cilt rutınası 

gereken bir kitabın da ciltlerce ldtap haline getirilmesini hepimiz izlemekte

yiz. Buna rağınen Tenidtli Neşrin asli işlemlerinden olan nüsha farklarını 

gösteren dipnotlar ya tamamen ortadan kalkmakta ya da dipnotlar yığını a

rasında kaybolup gitınektedir. Kaldı ki metin teniddi, nüsha farklarının gös

terilmesinden ibaret de değildir. 
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.Metin tenkidini yazma nüshaların farklarının dipnotlarda gösterilmesi

ne indirgeyen yanlış anlayış başta Arap yayın dünyası olmak üzere çağdaş 

İslam Dünyası'nda çok yaygındır. Hem tahkik yöntemine dair makale ve ki

tap yazanların çoğunda hem de tahkikli eser neşredenlerin mukaddimele

rinde ve eserlerinin dipnotlarında bu indirgemeci yanlış anlayışa sıkça rast

lanır. Buralarda genel olarak söylenenler şöyle özetlenebilir: 

"Elimizdeki nüshalardan biri belli kriteriere göre asıl nüsha olarak seçi

lip asıl metin yerine bu nüsha yazılır, diğer nüshalardaki farklar dipnotlarda 

nüsha rumuzlarıyla gösterilir. Burada tek sorun asıl metni oluşturacak nüs

hanın seçirnidir. Bu nüsha bir kere seçildikten sonra artık asıl metin ortaya 

çıkrnışhr ve metin tenkidi bir ölçüde diğer nüshalardaki farkların belirtilmesi 

ve kitaba mukaddime ve indeksler hazırlanması gibi teknik ve standart iş

lemlere kalrnışhr. " 

İslam Dünyası'nda bu konuda yayınlanan eserler ve yapılan uygulama 

çalışmaları bırakın dünyanın gündemini takip ehneyi günümüze kadarki ge

lişmeleri bile yansıhnaktan son derece uzakhr. Dünyadaki metin tenkidi tar

hşmalarının gündeminde hemen hemen hiçbir Müslüman bilim adarnına 

rastlanrnarnaktadır. Metin tenkidi de matematik kesinlik taşımayan ve sü

rekli gelişen bir ilimdir. Metin tenkitçileri de hatalar yaparlar. Hatta bazı du

rumlarda metin tenkitçilerİnİn eserlerin bozulmasında önemli ölçüde rol oy

narnışhr. Fakat bu durum diğer i1:rnl faaliyetlere benzer. Mahzurları ve yeter

sizlikleri nasıl diğer ilmi faaliyetleri hafife almarnızı gerektirrniyorsa aynı şe

kilde metin tenkidini de benzer gerekçelerle hafife almamız doğru olmaz. 

Diğer ilmi disiplinler gibi metin tenkidi disiplini de tamamlanmış ve bihniş 

bir ilmi faaliyet alanı değildir. Sürekli tarhşmalar devarn ehnekte ve gelişi

mini sürdürmektedir. Bu yüzden her metin tenkitçisi belli bir tecrübe ve bi

rikim edindikten sonra elde ettikleri ile yetinrnemeli, sürekli konusu ile ilgili 

ilmi gündemi takip ehnelidir. 

Tekrar vurgularnalıyım ki bir kültürde metin tenkidi birikiminin arzu 

edilen düzeye· gelebilmesi sadece bu tür süper el kitaplarının okunınası ve 

birbirinin tekran niteliğinde kitaplarının yazılması ile değil, uzun yıllar sü

ren tarhşmaların, eleştirilerin, masraflı, meşakkatli, yıldırıcı ve bıkhrıcı tenkit 
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çalışmalarının yapılması, tenkitli neşirlerin eleştirilerinin devam etmesi, teo

rik tartışmaların sürmesi, yayınlanan eserlerin rekabetçi bir ortamda yeni ne

şirlerinin yapılması ve bütün bu çalışmaların kurumsallaşması, geleneksel

leşmesi ve nesilden nesile aktarılan bir birikime dönüşmesi ile mümkündür. 

Oysa İslam Dünyası'ndaki pek çok önemli yazma eserin tenkitli neşrinin ya

pılmamış, yapılanların çoğunun da ilmi standartlardan uzak olması bir yana, 

henüz metin tenkidi faaliyetlerinin ilk aşamasını teşkil eden koruma ve kata

loglama çalışmalarının bile yapılmamış olması son derece düşündürücüdür. 

Metin tenkitçileri vitrinde görünmeyen ama bir uygarlığın kültürel birikimi

nin sahih bir şekilde nesilden nesile aktarılması görevini deruhte ede.n isim

siz kahramanlardır. Günümüzde dünyayı hegemonyası alhna alan Batı kül

türünün arkasında bu isimsiz kahramanlardan ylizlercesi yatmaktadır. Çağ

daş İslam Dünyası'nda vitriniere ve tribünlere oynamanın cazibesi acaba me

tin tenkidine bu derece laubalice yaklaşılmasında etkili oluyor mu diye dü

şünmeden edemiyoruz. 

2~ Metin tenkidi sadece yazma eserlerin yayınlanması ile ilgilenmez. 

Daha önce basılmış eserler de yeniden metin tenkidine konu olurlar. Matba

anın keşfinden itibaren hemen hemen beş asır geçmiştir. Matbaa İslam Dün

yası'na çok geç girıniş olsa da hem Batı Dünyası'nda hem İslam Dünyası'nda 

pek çok eser ilmi olmayan yöntemlerle basılmış hatta müteaddit baskıları 

yapılmıştır. Bu baskılar arasında önemli farklar bulunabilmektedir. Aynen 

yazma eserlerde olduğu gibi basma eserler de geçirdikleri tarihi serüvenin 

deği-şik aşamalarında değişikliklere ve bozulmalara maruz kalmaktadırlar. 

Bu yüzden onların da yeniden ilmi usfi.llerle irdelenmeleri ve metin tenkidi 

faaliyetlerine konu edilmeleri gerekmektedir. Hatta bazı eserlerin bazı~yaz

ma nüshaları basıldıktan sonra kaybolmuş olup bu yazmalar o matbu nüsha 

tarafından temsil edilmektedirler. Bu yüzden bazı eserlerin baskıları, yazma 

nüshalarla birlikte veya müstakil olarak metin tenkidine konu olabilirler. 

Basılı kitapların farklı baskılarında yazar veya yayıncılar tarafından ya

pılmış kasıtlı değişiklikler veya hatalar sebebiyle farklar olabilir. Bu bilinen 

bir şeydir. Fakat çoğu kişi basılı eserlerin aynı baskısında sayfa düşmesi, ba

sılmamış boş sayfalar veya bozuk basılmış kısımlar gibi basım hataları dı

şında da farklılıklar olmayacağını düşünürler. Oysa durum böyle değildir. 

. . ' 
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Mesela, geçmişte bazı matbaalarda bir miktar kitap basıldıktan sonra 

tashihler yapılıp basıma devam edilmiş ve tasruhten önceki ve sonraki baskı

lar birlikte piyasaya sürülmüştür. Bazı yayın kuruluşları bir eserin aynı bas

kısının bir kısmını özel müşterileri için daha kaliteli ve titizlikle, diğer kısmı

nı ise ucuza üretebilırıek amacıyla daha düşük kalite ve daha az dikkatle ya

yınlamışlardır. Bunun yanında bazen basım esnasında kalıpların bozulması 

ve yerıiden kalıp hazırlanması gibi teknik aksaklıklar sebebiyle de aynı bas:.. 

kıda farklılıklar olabilmektedir. Bütürı bunların yanında bir eserin aynı bas

kısı iki farklı basımevinde basılmakta, tashihler bu farklı baskılar üzerinde 

yapılmakta bu yüzden iki grup arasında farklar olabilmektedir. Metin tenki

di uzmanlarının yaphkları çalışinalarda tespit ettikleri matbu eserlerde mey

dana gelen bu ve benzeri değişiklikler basılı kitapları da öneinli ölçüde metin 

tenkidirıin nesnesi haline getirmiştir. 

Kaldı ki daha önce tenkitli neşri yapılmış pek çok eser, tenkitli neşirleri 

yetersiz ve problemli göriildüğürıden ya da yeni nüshalarırun bulunması ve

ya bazı yanlışlıkların yapılmış olduğunun fark edilırıesi gibi gelişmeler ışı

ğında yerıiden neşre ihtiyaç göstermektedir. 

B ah' da geçmişte pek çok baskısı yapılmış olan bazı eserler üzerinde hala 

metin tenkidi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu duruma en tipik örnek ola

rak Kutsal Kitap ve Shakespeare'nin eserleri verilebilir. 

Ayrıca metin tenkidinde sadece eserin yazma nüshalarından yararlan

mak yetmez, mevcut nüshalar yeterli olmadığı takdirde ve gerektiğinde ese

rin yazma veya matbu tercürnelerinden, şerhlerinden, daha önceki baskıla

rından ve eserden yapılan alınhlardan da yararlanılır. 

3- Metin tenkidi sadece kitaplada değil, kitap pasajları ve daha küçük 

metinlerle de uğraşır. Tek bir hikaye, masal, mit, menkıbe, mektup, hitabe, 

makale, risale, şiir, resını belgeler vb. gibi küçük metin türleri de metin ten

kidirıin konusudur. Bu tür metinler de tedavülleri esnasında tasarruflara ve 

değişikliklere maruz kalırlar. Bunların kaynakları sözlü veya yazılı olabilir. 

Bir kitap içinde bu tür pasaj veya metin parçaları varsa tenkitçi öncelikle 

bunların daha önce başkaları tarafından tenkit edilip edilmediğini araşhrma-
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lıdır. Bu tür parçaların çoğunlukla içinde yer aldıklan literatürden bağımsız 

varlıkları ve tarim serüvenleri olabilir. Bu yüzden metin tenkidini yaphğımız 

eserlerin içindeki bu tür pasajların metin tenkitlerinin, sadece elimizdeki ese

rin nüshalarının seçimine tab! olarak yapılmayıp, müstakil olarak da geçmiş

teki ve diğer eserlerdeki izlerinin sürülmesi gerekir. Mesela, Kitab-ı Mukad

des'teki farklı edebi türden pek çok pasaj müstakil metin tenkidi çalışmaları

na konu olmuş ve olmaktadır. Bizim literatürüroüzde de bu nitelikte metin 

parçaları ve rivayetler çok miktardadır ve üzerlerinde müstakil çalışmaları 

beklemektedirler. 

4- Metin tenkidinin yöntemi konusunda ifrat ve tefrit diyebileceğimiz iki 

aşırı ucu temsil eden iki yanlış anlayış mevcuttur: Bunlardan birine göre me

tin tenkidinin kurallarını ve manhğını kavradığınızda bunları her türlü esere 

ve metne uygulayabilirsiniz. Diğer anlayışa göre ise, bir kitap türü veya bir 

kültürün metinleri için üretilmiş metin tenkidi teori ve kuralları başka kitap 

türleri veya başka kültürlerin metinleri için geçerli değildir. 

Birinci anlayışın dayanak noktası metin tenkidinin amacındaki ve man

hğındaki müşterek unsurdur. O da, metinlerin türü ve mahiyeti ne olursa ol

sun, metin tenkidinin amacının mümkün olduğunca metnin orijinaline en 

yakın haline ulaşmak oluşudur. Ayrıca metin tenkidi bir bilim olduğuna gö

re ona bilim olma niteliğini kazandıran belli bir sistematiği, bütünlüğü, genel 

geçerliliği, tutarlılığı ve mümkün olduğu ölçüde nesnelliği olmalıdır. Bu ö

zell~kler metin tenkidinin esasını teşkil ettiğine göre bu esaslar doğrultusun

da uygulamanın detaylarındaki farklılıklar özde farklılık değildir .. 

İkinci anlayış ise kültürlerin, metin türlerinin hatta her bir metnin biricik 

olduğu olgusuna dayanmaktadır. Birinci anlayış pozitivist bilim anlayışına 

yakınken ikinci anlayış tarihlci anlayışa yakındır. Her ikisini de dayandığı 

. temel varsayımlar ve teorik ön kabuller hala bilim felsefesinde tarhşılıyor 

olmakla birlikte bir senteze ulaşılamadığı takdirde iki aşırı uca doğru kay-

malar sorun teşkil etmektedir. Yine İslam Dünyası'ndan örnek vermek gere

kirse birinci anlayışın mensupları hiçbir ayırım gözetmeden bütün İslaınl li

teratür için geçerli yöntem kitapları yazarken, ikinci anlayışın mensupları 

• • 1 
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Bahnın kendi kültürü için ürettiği metin tenkidi yöntemleri bize uymaz di

. yerek bu devasa birikime sırtlarını dönebilmektedirler. 

Oysa "ya o, ya bu" şeklinde bir dikotorniye düşme yerine, "hem o, hem 

bu" şeklinde bir sentez mümkündür. Yani metin tenkidirıin hem her metne 

. uygulanabilir genel geçer bir mantığı ve sistematiği vardır hem de her bir 

metiiı biriciktir ve her bir metne uygulanacak işlemler bu genel mantığı ihlal 

etmemek kaydıyla nev'-i şahsına münhasırdır yani o metne özgüdür ve öz

gündür. Zaten işin zor ve maharet isteyen tarafı da buradadır. Uçlarda do

laşmak kolay, ama hassas dengelere riayet zordur. Housman'ın yukarıda ak

tardığımız metin tenkidinin hem bilim hem sanat olduğıı yönündeki ifadesi 

de bunu vurgulamaktadır. Bir yönünden yapılacak fedakarlık işin mahiyeti

ne aykırıdır. 

5- Metin tenkidini nüsha karşılaştırmasına ve farkların belirtilmesine in

dirgeyen anlayışın uzantısı sayılabilecek bir yanlış anlayış da, elimizde nüs

halar şeklinde tezahür eden metnin son şekline odaklanıp, metinlerin geçir

dikleri süreçleri yani metnin tarihini göz ardı ederek metin tenkidi yapmaya 

kalkışmaktır. Bu anlayışın mensupları için metin tenkidi, Arapça tabiriyle 

söylersek " .._-..,;.;. Tahkik", mevcut yazmalada başlar ve basım işiyle biter. 

Oysa metinlerin geçirdikleri süreçler onların içeriklerinin değişmesinde 

birinci derecede etkili olmuşlardır. 

Metin tenkidi yapılacak eserin sadece mevcut nüshalarına odaklanınak 

ve elimizdeki son formahn bu hale gelinceye kadar ne tür aşama ve değişim

lerden geçtiğini göz ardı etmek metin tenkitçisirıi fahiş hatalara sürükleye

bildiği gibi metindeki birçok kanıt ve karineyi anlamlandırmaktan mahrum 

bırakır. Metin tarihi dendiğinde hem belli metin türlerinin müşterek tarihi, 

hem de belirli bir mef:niı:ı özgün tarihi söz konusudur ve bunlar iç içedir. İs

lami metinlerden örnek vermek gerekirse ve genelden özele doğru gidersek, 

bir yandan İslam tarihinde ilimierin teşekkülü ve kitap yazım usullerindeki 

gelişmeler, sonra her ilim dalının kitabiyannın gelişim ve teşekkülü, daha 

sonra her ilim dalındaki bir kitap türünün gelişimi, en son olarak da o türde

ki bir kitabın gelişimi olmak üzere iç içe olan dört ana kategorideki kitap ta

rihi, metin tenkidirıin ayrılmaz parçasıdır. 
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Metin tenkitçisi bir kitap üzerinde çalışırken bu dört kategori tarihi bil

mek ve göz önünde bulundurmak zorundadır. Mesela, bir hadis uzmanmın, 

Malik'in (ö: H. 179) Muvatta'ı; bir fıkıh uzmanının Şeybam'nin (Ö. H. 189). 

"Kitabu'l-Asl"ı; bir tarihçinin İbn İshak'ın (ö. H. 153) "Meğazf"si ;bir tefsirci

nin de "Mukatil b. Süleyman'ın (ö: H. 150) "Tefsir el-Kur'fiıı el-Kebir" i üzerin

de ayrı ayrı ve müstakil olarak metin tenkidi çalışması yaphğıru düşünelim. 

Aynı çağda yaşayan bu dört klasik müellifin her biri üzerinde çalışan her bir 

kişi yukarıda bahsettiğim dört kategorideki tarihi bilmek zorundadır. 

Hadisten örnek vermek gerekirse Muvatta' metin tenkitçisi; İslam tari

hindeki ilk bir buçuk iki asırlık dilli ilimlerdeki literatürün genel metinleşme 

serüvenini, diğer üç ilim dalındaki metinleşme sürecini, hadis ilminde ve li

teratüründeki gelişmeleri, Muvatta' iliründeki diğer kitapların gelişmelerini, 

son olarak da Malik'in Muvatta"ının hikayesini bilmek durumundadır. Çün

kü örnek verdiğimiz bu dört kitap bir yandan belirli müşterek süreçlerin ü

rünü iken, diğer yandan hususi ve biricik tarilli olguların uzanhsıdırlar. Bu 

dört kitaptaki tasnif tarzından, isnad kullanımından veya kullanılmayışın

dan tutun bazı müşterek kavrarnlara kadar pek çok konuda benzerlik ve ay

rılıklar mevcuttur. Bu dört kitabın tür olarak şifahl aşamadan yazılı aşamaya 

kadar geçirdiği ~vreler de bir açıdan benzer, bir açıdan da özgündür. Her bir 

kitabın tenkitçisi bu kitapların metinlerini asıllarına en uygun haliyle ortaya 

koymağa uğraşırken bir yandan genel bir yandan özel sorunlarla uğraşacak

hr. Ama unutmamalıdır ki kendisi için son derece gerekli olan karine ve bel

geleri kendi üzerinde çalışhğı kitapta bulahileceği gibi diğer kitaplarda da 

bulabilecektir. 
.. 

Yani metin tenkidi sadece metin farklarını dipnotlarda göstermekten i

baret standart, teknik ve kolay bir faaliyet değil, bir ırmak gibi akan metnin 

bizim gördüğümüz hali ile ilk kaynağı arasındaki serüvenini ve bu süreçte 

ne tür değişimlere maruz kaldığını yakalayabilmektir. Bu tür çalışmaların 

disiplinler arası ve çok disiplinli özelliğinden dolayı farklı branşlardan uz

manlar arasında yardımlaşma ve ekip çalışmaları gereklidir. Bu yüzdendir ki 

B ah' da uzun yıllardır metin tenkidi çalışmaları üniversite ve üniversite dışı 

tenkit kurumlarının şemsiyesi alhrıda ve ekipler marifetiyle yapılmaktadır. 

. . . 
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6- Metin tenkidine bugünden bakarak, yazmaların ilmi olarak matbaacia 

basılması şeklinde anlayan ve tenkidi sadece matbaa saması döneme hasre

den anakronik bir anlayışa da sıkça rastlanır. Bu anlayış, metin tenkidinin 

matbaadan önceki yazma eserler döneminde de önemli bir faaliyet olduğu

nu, disiplinin gerisindeki çok eskilere giden tarihi süreci ve birikimi göz ardı 

etmektir. Her türlü ilmi keşfin Bah kökenli olduğu şeklindeki Bah merkezci

liğin ve tarihi doğrusal tekamülden ibaret gören Sosyal Darwinizm'in izlerini 

taşıyan bu anlayış, birçok eserin çok uzun tarilli mesafeleri kat ederek ve 

mümkün olduğunca az bozularak ve değişerek bize kadar nasıl ulaşabildiği

ni sorgulamaya pek yanaşmaz. Halbuki yazma eserler dönemindeki insan

lardaki metnin değişimi ve bozulmasına karşı duyarlılık, matbaa d,önemi in

sanından daha ileri düzeydeydi. Çünkü onlar bir defada binlerce birbirinin 

aynı nüshanın tedavüle sürüldüğü matbaa ortamına göre, her biri biricik 

nüshalar döneminin insanları olarak nüsha farkları problemiyle daha var o

luşsal ve gündelik bir ilişki içindeydiler. 

Matbaa icat edilmeden önce yapılan metin tenkidi faaliyeti matbaa dö- . 

nemindekinden farklıydı. Matbaa öncesi dönemde yazma nüshaların müm

kün olduğunca bozulmalardan azade olarak üretilmesi, şayet bozulmuşlarsa 

bunların düzeltilmesi kitaplada uğraşan herkesin en temel problemiydi. Bu 

yüzden metin tenkidinin bugünkü seviyesini esas alarak kitapların ancak 

yazma olduğu dönemleri, matbaa döneminin manhğıyla algılayıp değerlen

dirmek doğru olmaz. 

Bu konunun önemi şuradadır: Gerek Grek ve Latin dünyası gerek İslam 

Dünyası olsun, o dönemlerde nüshaların sıhhati için illa başka nüshalarla 

karşılaşhrılarak yazılmaları ve d üzeltilmelen gibi günümüze mahsus bir me-. 

tin tenkidi anlayışı aranmamalıdır. O dönemde nüshaların bozulmalarının 

nasıl düzeltileceğinden ziyade metinlerin bozulmaması ve değişmemesi için 

önceden alınacak tedbirler önemlidir. Çünkü o zamanda kitap üretimini 

standartlaşhrmak bugünkü kadar kolay değildir. O günlerde her katibten 

matbaaya kitap hazırlayan metin tenkitçisi gibi davranması bekl~nemeyece

ğine göre; bu kadar çok katibin elinden çıkan yazmaların değişim ve bozul

malara karşı korunmasını; katipierin eğitimi, yazım faaliyetlerinin kontrolü, 

nüsha üretiminin disipline edilmesi, yazılan nüshaların tashihi gibi önlem-
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lerle sağlamak mümkündür. İşte bütün bu tedbirler ve benzerleri, o dönem

lerin metin teniddi faaliyeti olarak telakki edilmelidir. 

Mesela, İslam ilim tarihinde uygulanmış olan asıl nüshaların iyi şartlar

da korunması, nüshalara müdahalelerin önlenmesi, nüsha sahiplerinden 

yetki alınmadan kopyalanmasına izin verilmemesi, kitap yazma kurallarının 

standartlaşhrılrnası, katipierin iyi eğitilmesi ve titiz şekilde kontrol edilmesi, 

her nüshanın yazılıp bittikten sonra tedavüle çıkmadan önce otorHelerin hu

zurunda sesli olarak okunınası ve tashihi gibi önceden alınan tedbirlerin ye

tersiz ve iptida! görülmesi bugünün matbaa döneminin ve modem şartların 

standartlarını orada arayan anakronik bakışın ürünüdür. 

7- Yine İslam Dünyası'nda ve ülkemizde sıkça rastlanan çarpık bir anla

yış tarzı da tek nüsha eserlerin neşri için adeta yarışılması ve neşirlerinin 

mukaddimelerinde "rnine'n-nushati'l-vahlde fi'l-ruern" gibi ifadelerle övü- . 

nülrnesidir. Oysa tek nüsha oluş bir rneziyet değil bir kusurdur. Çünkü tek 

nüsha bir eserdeki hatalar ancak tahmin ve sezgilerle düzeltilrnektedir. Bu 

tür tashihler son derece spekülatif ve risklidir. Ayrıca tek nüsha ile metin 

tenkidinin en temel kriteri olan eserin ve metnin tarihini elde edemeyiz. Ay

rıca milyonlarca Arapça ve İsıarnı eserlerin tamarnının hrua kataloglanmadı

ğı gerçeği göz önüne alınırsa bir eserin tek nüsha olduğu iddiası son derece 

dayanaksızdır. Bununla övünrnek yerine, "Ne yazık ki bütün çabalarırnıza 

rağmen şimdilik başka nüshasını bulamadık ama ilim ruerni de mahrum 

kalmasın diye şimdilik bu haliyle yayınlamayı yararlı görüyoruz. Umarız bir 

gün·başka nüsha ve nüshalan bulunur ve yeniden yayınlama imkarn doğar. 

Eserin başka nüshalarına rastlayan ve rnuttali olan.ilirn erbabı varsa bizi ha-
. r 

berdar ederlerse memnun oluruz" gibisinden bir tavır içinde olmak gerekir. 

Tek nüshası dışında nüshası olup olmadığı bilinmeyen eserler aynen 

neşredilecekse zaten buna tenkitli neşir veya tahkİk denmez. Bu tür eserlerin 

peşine düşüp bir an önce yangından mal kaçırır gibi neşretrne yerine başka 

nüshası olup olmadığı konusunda geniş araşhrrnalar yapmak, başka nüshası 

bulunamıyorsa bu tür eserlerin yayınını geciktirmek yararlıdır. Ya da bu tür 

eserlerin metin tenkidinde bu eserden alınh yapan eserlerle ilgili pasajları 

rnukayese, benzer türde eserlerle rnukayese ya da eserin niteliği uygunsa pa-

. ' ' 
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sajların ayrı' ayrı metin teniddi yapılması gibi burada detayına giremeyece

ğim farklı yöntemlerle tenkidinin yapılması gerekir. İlla neşredilecekse tek 

nüsha eserlerin tenkidine çok nüshalı eserler kadar hatta onlardan da fazla 

emek ve çaba göstermek gerekir. Bu tür eserlerin neşrinde çok nüshalı eser

Iere göre daha esere özgün, biricik ve yaralıcı teknik ve yöntemler gerekir. 

Bütün bunlar mümkün olmuyorsa en iyisi tek nüshası bilinen eserlerin 

matbu olarak neşri yerine hpkıbasımının (facsiınile) yapılmasıdır. Bu sayede 

uzmanlar ve ilim erbabı eseri kullanırken yazma nüshadaki kanıt ve karine

leri kendileri doğrudan değerlendirme imkarn elde ederler. Eğer eser oku

naklı değilse doğrudan yazma metinle ilgilenmesi gerekıneyenler için daha 

kullanışlı olması amacıyla hpkıbasımın yanına metnin matbu hali de eklene

bilir. Ama buna tenkitli neşir veya tahkik denmez. 

Tek nüsha ve nadir yazmaları neşrehneyi maharet sayan çarpık bir an

layı_şın, naşirlerin eserin başka nüshalarını aramada yeteri kadar gayret gös

tenneme, hatta içten içe başka bir nüsha çıkmasa diye arzu ehne gibi bir tav

rı benimsemelerine· yol açabilmektedir. Çünkü başka nüshalar bulunduğun

da ellerindeki nüshanın nadir oluş özelliği kaybolmakta ve reklam gerekçe

leri yok olmaktadır. 

Tek nüsha eserleri neşre rağbetin arkasında kolayelliğın da yathğını söy

lemek herhalde haksızlık olmaz. Tek bir nüshayı alıp bilgisayarda yazıp allı

na referans ve açıklama notları, başına bir mukaddime, sonuna indeks ekle

yip adına tenkitli neşir demek ve CV.' deki yayın listesine bir eser daha ek

lemek varken; bir sürü nüshanın temini, okunması, mukayesesİ, ilişkilerinin 

tayini, farklılıklar arasında tercih gibi' yorucu ve bıkhrıcı işlerle uğraşmak ve 

göz nunı dökmek her babayiğidin harcı değildir. İşte bu yüzdendir ki naşir

ler arasında nadir ve tek nüsha eser avcılığı önemli bir aktivite olmuş ve ol

maya devam ehnektedir. Buna karşı takınılacak en etkili tavır, tek nüsha eser 

neşrini hafife almak hatta ayıplamak, iyi bir metin tenkitçisinin şanına layık 

görmemektir. Hatta bir adım ileri gidip belli kişilerin tek nüsha denen eserle

rin başka nüshalarının araşhrılmasını kendisine iş edinmesidir. 
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8- Daha önce il:ml usuller le · neşredilmemiş kitapların yeniden tenkitli 

neşrinin yapılması gerektiği genelde kabul gören bir husustur. Fakat daha 

önce tenkitli neşri yapılmış kit?-pların yeniden metin tenkidine tabi tutulması 

çok zaman lüzumsuz bir titizlik olarak addedilmektedir. Tenkitli neşri ya

pılmış bir eserin metin tenkidi yeterli standartlarda değilse, önceki çalışmada 

mevcut nüshalar yeterince araşlırılmamışsa ya da daha sonra bulunan yeni 

nüshalar yeniden neşri gerektirecek farklılıklar içeriyorsa bunların yeniden 

tenkitli neşirlerinin yapılması gereklidir. 

9- Yazma döneıni için yazmalar, matbaa dönemi için de bir eserin müel

lifçe matbaaya gönderilen halinden itibaren bütün basım safhasındaki form

ları, tashih nüshaları ve eserin bütün baskıları daima metin tenkidinin vaz

geçilmez malzemeleridir. Bir eserin en mükemmel tenkitli neşri yapılmış ol

sa bile bunlara olan ihtiyaç ortadan kalkmaz. Bunlar merdivenle bir yere çık

lıktan sonra merdiveni işi bittiği için tekınelerne temsilinde olduğu gibi geçi

ci araçlar değillerdir. Yapılan tenkitli neşirlerin kontrol ve denetlenmesinde, 

yeni ortaya çıkabilecek yöntemlerle yeni neşirler yapılabilmesinde bu mal

zerneye defalarca yeniden başvurmak ihtiyacındayız. Tenkitli metinlerin 

eleştirisi için en asli kaynak bunlardır. Özellikle yazma eserlerin fotoğrafları

mn alınarak yedeklerrmesi çok önemlidir ama hiçbir zaman fotoğraflar aslın 

yerini tutmaz ve onların sağladığı kamtların tamaınım vermez. 

Ayrıca bugün belki farkında almadığımız ama ileride geliştirilebilecek 

bir takım tekniklei-le bu eserler üzerinde çok daha farklı araşlırmalar yapıla

bilecektir. O yüzden sadece ülkemizdeki ve kültürüroüze ait olanlar değil, 

dünya üzerindeki bütün yazmaların, basma eserlerin belli sayıda kopyasının 

tabir caizse kıyamete kadar korunabilmesi, insanlığın müşterek hafızası nite

liğindeki bu malzemenin nesilden nesile aktarılabilmesi en temel insanlık 

borcudur. Tarihin en sağlam tamkları yazılı malzemedir. 

Bilindiği gibitarih yazı ile başlar ve yazı yoksa tarih de yoktur. Gelişiniş 

ülkeler büyük ölçüde bir yandan tarihten devraldıkları yazılı malzemelerini 

korumak diğer yandan da hayatıarım kayda geçirme konusunda sürekli yeni 

keşifler ve alılımlar peşindeyken, dünyanın özellikle ekonomik, siyasi ve 

sosyal yönden problemli bölgelerinde hala zaman geçtikçe çok sayıda yazılı 
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malzeme geri dönüşü imkansız şekilde yok olmaya devarn etmektedir. Ayrı~ 

ca dünyanın pek çok bölgesinde toplum ve bireylerin hayatlarının yazılı 

kaydı yeterince tutulmadığından bu bölgelerin tarihleri de es geçilrnektedir. 

Elhasıl insanlığın topyekfrn geçmiş yazılı kayıtlarıru koruma ve şimdiki anıru 

da kaydetme konusu; fertlerin, toplurnların ve ilim erbabırun inisiyatifine bı

rakılabilecek kadar önemsiz değil, belki insanlığın rnüştereken en acil çözüm 

bulması gereken temel meselelerinden biridir. 

6- İSLAM DÜNYASI'NDA ve BATI'DA METİN TENKİDİ 

Dünya çapında metin tenkidi tarihini bu tebliğin sırurları içerisinde ele 

almaıruz mümkün değildir. Mukayeseye imkan sağlaması ve ileride ele ala

cağırnız konulara altyapı oluşturması amacıyla aşağıda sadece Bah' daki ve 

İslam Dünyası'ndaki metin tenkidi faaliyetlerinin kısa bir tarihçesi verildik

ten soma asıl olarak mevcut durum özetlenıneye çalışılacakhr. 

6.1- Balı'da Metin Tenkidi: 

Bah kültüründe metin tenkidinin başlangıcı konusunda metin tenkidi 

tarihçileri farklı zaman dilimleri verrnektedirler. Bazıları metin tenkidinin ta

rihini, dönemine göre çok ileri düzeyde kültürel aktiviteler sergileyen Antik 

Çağ Grek Uygarlığı'run bir kurumu olan İskenderiye Kütüphanesi'ndeki el 

ya;zması eserlerin nüsha farklarıru işaretlerle belirlerne çalışmalarına kadar 

geri götürürken, bazıları metin tenkidinin ilmi bir disiplin haline geldiği son 

yüzyılları başlangıç kabul ederler. Son yüzyıllar konusunda da lSOO'lü yıllar 

ile 1800'lü yıllar arasında farklı tarihler başlangıç kabul edilir. 

Bu farklı tarihler farklı standartlarda metin tenkidi uygularnalarırun esas 

alınmasından kaynaklanmaktadır. Bazıları metinlerdeki bozulmaları dü

zeltmeye yönelik bilinen en eski ilk teşebbüsleri başlangıç kabul ederken, ba

zıları günümüz standartlarında modem metin tenkidinin başlangıc~ esas 

almaktadır. Bii arada Balılıların Rönesans'tan itibaren birçok şeyin başlangı

cını antik çağlarda arama gibi bir tutkusu olduğunu da unutmamak gerekir. 
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Metin tenkidini en genel anlamıyla metinlerdeki bozulmaları önleme ve 

düzeltme çabası olarak alırsak tarihini çok eski tarihlere kadar götürmek 

yanlış olmaz. Aslında ister sözlü ister yazılı kültür ürünlerinde olsun, teda

vülleri süresince değişiklik ve bozulmalara uğradığı çok kadim tarihlerden 

beri insanoğlunun malumudur ve önemli bir problemdir. Bu problemin çö

zümü için, tarih boyunca değişik kültürlerde çok değişik çabalar ve yöntem

ler sergilenmiş olması beklenen bir şeydir. 

Antik Yunan ve Latin klasikleri üzerinde ciddi çalışmalar yapıldığından 

ve o dönemler hakkında bilinenler epey fazla olmasına rağmen, -İslam Kül

türü hariç- başka kültürlerde ve farklı dönemlerde metinlerin bozulmalarına 

karşı neler yapıldığı hususu bizim konumuz dışındadır. Çünkü biz bti çalış

mamızın çerçevesini sadece Batı ve İslam Kültürü'nde metin tenkidi olarak 

sımrlandırdık. Batının bugünkü metin tenkidi birikiminin kökeninin çok de

rinlerde olduğunu ama başka kültürlerin de buna katkısı konusunda bazı 

araştırmalar olmakla birlikte 23 bunların yetersiz olduğunu, daha ileri düzey

lerde araştırmalar yapılması gerektiğini tespit etmiş bulunmaktayız. 

Batı' da metin tenkidi tarihinin başlangıcı olarak ileri sürülen en eski ta

rih olan Antik Çağ' dan günümüze kadar kısa da olsa bir panoramasım su

nabilmek bu tebliğin sırurlarım aşar. Konuyu ilgili literatüre havale ederek, 

Batı' daki metin tenkidinin mevcut durumunu ortaya koyup, İslam Dünya

sı'ndaki metin tenkidi faaliyetlerinin mevcut durumu ile mukayese imkarn 

sağlamakla yetineceğiz. 

Batı'da ilınl metin tenkidi döneminin başlangıcı sayılan 19. yüzyılın ilk 

yıllarından günümüze kadar geçen iki asır, başta klasikler ve kutsal .. kitap 

olmak üzere çağdaş metinlere kadar farklı alanlarda her tür metni kapsayan 

çok yoğun bir metin tenkidi faaliyetine sahne olmuştur. Yukarıda metin ten

kidi faaliyetlerini Antik Çağ' dan itibaren başlatıldığına değinmemiz, disipli

nin iki asır önceki kuruluşunun bir devrim ve sıçrama niteliğinde olmayıp 

iki bin yıllık bir sürecin son merhalesini teşkil ettiğini gösterebilmek içindir. 

23 . Bkz. Greetham, D.C. (edıtor), Scholarly Editing: A Guide to Research, The Modern 
Language Assodation of America, New York, 1995. 
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Metin tenkidinin son iki yüzyılını, geçmiş iki bin yılla kıyaslamak tabii 

ki anakronik ve hatalı bir yaklaşım olur. Ama öte yandan toplumsal olgula

nn kesin tarihlerle başıatılıp bitirilmesi de sosyal realiteye uymaz. Belki şöyle 

söylemek daha uygun olabilir: İki bin yıllık yavaş seyreden ama gittikçe ar

tan birikim, son iki asırda patlama kaydetmiştir. Bu patlama ifadesini bilinçli 

olarak kullanmaktayım. Gerçekten de Batının son yıllarda yaptığı metin ten

kidi faaliyetleri devasa boyutlardadır ve kurumsallaşmada çok ileri merhale

lere gelinmiştir. Metin tenkidi faaliyetlerinin kurumsallaşma olmadan birey

sel imkfuılarla yürütülmesi çok zordur. Üniversitelerde, resmi kurumlarda 

ve gönüllü organizasyonlarda sayısız metin tenkidi faaliyeti yürütülmüş ve 

yürütülmektedir. Bunu müşahede etmek içirt üniversitelerin, resmi ve özel 
' 

metin tenkidi kurumlarının web sitelerinde yapılacak sabırlı bir gezinti ye-

terlidir. 

Dünyanın bütiin önemli üniversitelerinde en azından bir metin tenkidi 

birimi varken bazı üniversitelerde birbirinden bağımsız ve değişik bölümler 

altında 3-S·metin tenkidi alt kuruluşu bulunabilmektedir ve buralarda sürek

li metin tenkidi projeleri yürütülmekte, kitap ve dergi yayınları yapılmakta

dır. Gelişigüzel bir örnek vermek gerekirse, İngiltere'nin Birmingham Üni

versitesi'nde sadece metin tenkidi faaliyetlerine hasrediimiş iki Enstitü bu

lunmaktadır: 

1- Shakespeare Enstitüsü24 

2- Metin Bilimi ve Elektronik Yayın Enstitüsü (Institute for Textual 

Sclıolarship and Electronic Editingıs ). 

Buna teoloji, tarih, İngiliz filolojisi gibi diğer bölümlerde yapılan metin 

tenkidi faaliyetleri dahil değildir. 

Resmi devlet kurumlarına örnek olarak da Amerikalı yazarların metin

lerini ilmi olarak neşretme amacıyla 1963' de Amerika' da kurulan ve Federal 

24 

25 

Bkz: http:Uwww.shakespeare.bham.ac.uk/ 

Bkz: http:Uwww.itsee.bham.ac.uk/ 
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hükümet tarafından yüklü bütçelerle desteklenen CEAA (Center for Editions 

of American Authors ) 26 ile Amerikan Milli Arşivinin alt bölümü olan ve Ame

rikan kültürel mirasını koruma, kaydetme ve yayınlamakla görevli olan 

NHRPC (Tiıe National Histarical Publications and Records Commissioıı) 27 zikre

dilebilir. Bu kuruluşların tarihçeleri internet sitelerinden incelendiğinde ne 

kadar önemli ve büyük projeler gerçekleştirdikleri görülebilir. 

Bu kurumlar yayınladıkları tenkitl_i neşirler yanında hemen hemen her 

birinin de periyodik yayın organları, düzenledikleri ilınl toplanhlar vardır. 

metin tenkidi alanında bilim adamı yetiştirme faaliyeti hız kesmeden devam 

etmektedir. 

Yine B ah' daki üniversite dışı, resınl olmayan bazı metin tenkidi ve kitap 

bilimleri ile ilgili kurumlarının gelişigüzel seçilmiş aşağıdaki listesi kanaat 

oluşturma bakımından yeterlidir sanırım: 

26 

27 

• Assodation for Documentary Editing 

• Bibliographical Society (London) 

• Bibliographical Society of America 

• Bibliographical Society of Australia and New Zealand 

• Bibliographical Society of Canada 

• Edinburgh Bibliographical Society 

• Irnprint Society of Reading 

• Manchester Bibliographical Society 

• Oxford Bibliographical Society 

• The Printing Histarical Society 

Kuruluş hakkında bkz: http:Uwww.enotes.com/oca-ençyclopedia/center-for-editions
american-authors , http:ljwww.iupui.edu/-peirce/writings/cse.htm, Bu kuruluşun ismi 
1976 da "Center For Scholarly Editions" (CSE ) olarak değiştirilmiştir. CSE hakkında bkz: 
http:ljwww.iupui.edu/-peirce/writings/cse.htm 

Bu kuruluş hakkında bkz: http:ljwww.archives.gov/nhprc/about/ 
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• Arnerican Printing History Assodation 

• Rare Book School 

• SHARP: Society for the History of Authorship, Reading & Publishing 

• Society for Textual Scholarship 

• Bibliographical Society of Virginia 

• York Bibliographical Society 

Bah' daki bu yoğun metin tenkidi faaliyetlerinin son iki asırlık tarihini 

çok kısa da olsa burada özetleyebilmeıniz mümkün olmadığı gibi, şu anda 

yürütülmekte olan faaliyetleri bile takip etmek oldukça zordur. Son iki asır

da bir yandan her kategoride eser üzerinde çalışılırken, bir yandan da yön

temlerle ilgili teorik ve pratik alandaki tarhşma ve yayın faaliyetleri sürmek

tedir. Bah metin tenkidi tarihine dair çok sayıda yayın yapılmış ve yapılmak

tadır. Bunlar iÇerisinde monografiler olduğu gibi, konuyu en geniş boyutta 

dünya çapında ele alan eseriere kadar çok geniş yelpazede çalışma mevcut
tur. 28 

Bah' da son yıllarda yapılan metin tenkidi faaliyetlerinin ağırlığı arhk 

son dönem yazarlarının eserlerinin metin tenkidi ve neşrine kayınış, teorik 

ve pratik tarhşmalar da o çalışmaların niteliğine uygun olarak mahiyet de

ğiştirmiştir. İnsan bilimleri felsefe ve yöntemleri, edebiyat eleştirisi ve 

hennenötik gibi alanlarda metin olgusu etrafıİlda dönen tarhşmalar metin 

tenkidi çalışmalarını da etkilemektedir. Bu da metin anlayışındaki gelişmele

re bağlı olarak çağdaş metin tenkitçilerini, eski metin tenkitçilerİnİn tarhş

madığı yeni tarhşma gündemlerine çekmektedir. Mesela, kopya metni (copy

text) ve yazarın niyeti (authorial intention), elektronik metinler (electronic 

28 Bab'daki metin tenkidi çalışmalannı en geniş boyutta ele alan, değişik coğrafyalardaki de
ğişik eser kategorilerine göre metin tenkidi çalışmalanrun dökümünü, tarihini, bibliyog
rafyasıru veren en önemli el kitabı, çok yazarlı şu çalışmadır: Greetham, D. C. (edıtor), 
Scholarly Editing: A Guide to Research, The Modem Language Assodation of America, 
New York, 1995. 
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texts), yardımlı metin (Jıypertext) gibi konular gündemin en üst sıralarında 
hararetle tarhşılmaktadır. 29 

Batı' da son dönemde yapılan metin tenkidi çalışmalarının bir kısmına, 

ileride ele alacağımız "Metin Tenkidi Yöntemleri" bölümünde temas edece

ğimizden şimdilik bu kadarla yetiniyoruz. 

Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve yazılımları, hem metin tenkidinin 

en temel ama yorucu işlemi olan metin mukayesesİ ve analizlerini kolaylaş

hrmış hem de tenkitli metin neşirlerinin elektronik medyalar ortamında neş

redilmesine ve sunumuna imkan vermiştir. Birçok tenkitli neşrin yayın ko

laylığından dolayı kitabından önce CD'leri yayınlanmakta, hatta kitaba göre 

daha kullanışlı ve önemli kolaylıklar sağladığından yayın sadece elektronik 

ortamda yapılmaktadır. 30 Çünkü elektronik ortamda yapılmış, tenkitli bir 

neşrin CD' sine veya paylaşılan metnine sahipseniz, metnin arka planındaki 

bütün metin tenkidi işlemlerinin detayını, nüsha soyağaçlannı, nüshalann 

orijinal yazılı halleriyle metinlerini, nüsha farklarını, notları, analizierin so

nuçlarını bilgisayarınızda imlecinizle yaphğınız hklamalarla görebilirsiniz 

ve kendiniz de çok değişik analizler yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir ara

mayı, kitaba göre çok kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz. Yüzlerce kitabın 

tenkitli neşrini minik bir taşınabilir bellekte taşıyabilirsiniz. Bu tür metinlerin 

haiırlanmasına imkan veren yazılımların ücretsiz paylaşılanları ve müştere

ken geliştirilenleri de mevcuttur. 

İslam Dünyası' nda, Bah' daki metin tenkidi faaliyetlerini, sadece Kitab-ı 

Mukaddes metin tenkidi merkezli zanneden ya da öyle göstermeye çaJ.ışan 

yaygın bir anlayış mevcuttur. Oradaki çalışmaların, metinlerimizin nitelikle

rinin farklılığından dolayı bize uymayacağı, bizim onların metin tenkidf ça

lışmalarından alacağımız bir şeyin olmadığı şeklindeki anlayışı, Bah' da hiç-

29 

30 

Yirminci yüzyıldaki metin tenkidinin bir asırlık bir tarihi, önde gelen şahsiyetleri ve önem
li tarhşma konulan hakkında konulan için çok kısa ve özet niteliğinde bilgi için bkz: 
Greetham, D. C. Textual Scholarship: An Introduction, Geriand Publishing Ine. New York
London, 1994. 323-346. 

Örnek olarak bkz: http://www.sd-editions.com/ 
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bir alanı ve kitap türünü dışarıda bırakmadan bütün hızıyla devam eden me

tin terıkidi çalışmalarından habersizlikten kaynaklanmaktadır. Tabii ki bu 

söylediklerimizden, Bah Dünyası metin terıkidinde yapılabileceklerin hep en 

iyisini yaph, hep başarılı oldu, metin tenkidinde yapılacakları tüketti başka

larına yapacak bir şey kalmadı anlamı çıkarılmamalıdır. Fakat bizim yaphk

larıınızın ne kadar yetersiz olduğu tarhşma götürmez bir gerçektir. 

6.2- İsHiın Dünyası'nda Metin Teniddi 

Daha önce de belirttiğimiz gibi metin terıkidinin temel amacı metinlerin 

bozulınalara karşı korunması ve mümkün olduğunca orijinal halleriyle mu

hafazası, bozuldularsa düzeltilınesidir. Yani metin terıkidi sadece geçmişe 

yönelik bir faaliyet değil, şimdiki zamana ve geleceğe de yöneliktir. Bu açı-

. dan bakınca metin tenkidinin sadece geçıniş yazmaların neşrine indirgene

meyec~ği, metinlerin korunması temelinde de anlaşılınası gereği ortaya çı

kar. Öyle olunca matbaa öncesi dönemlerinde dünyanın ~ütün kültürlerinde 

metinlerin hem yok olmalarına hem bozulınalara karşı korunmasına yönelik 

her türlü faaliyeti metin tenkidi kavramı içinde değerlendirmek gerekir. Şa

yet o gayretler olmasaydı, bugün sahip olduğumuz metinlerin çoğu daha 

fazla bozulmuş olurdu. Dolayıyla İslam Dünyası~nda metin terıkidinin tari

hini incelerken de, Bahnınkinde yaphğımız gibi metinlerin korunmasına yö

nelik bilinen en eski teşebbüslerden başlamak daha isabetli olacakhr. Metin 

terıkidi tarihine bu açıdan yaklaşınca İslam tarihinde metin terıkidini başla

tarıların ve geliştirenlerin muhaddisler olduğu gerçeğiyle karşı karşıya geli

riz. 

Hadis literatüründeki hadis yazıını ile ilgili tarhşmalardan tutun, had1s 

tahammül yolları, hadis eğitimi, eda siğaları, hadis yazım kuralları, hadis il

miyle uğraşarıların adabı gibi başlıklar allında ele aldıkları konular, hadisçi

lerin, metinlerin bozulmasını önleme ve bozulan metinlerin tashihi amacına 

yönelik ciddi bir metin terıkidi bilinci, tecrübesi ve birikimine sahip oldukla

rını gösterir. Fakat İslam Kültür tarihinde metin tenkidi konusu bu tebliğin 

sınırlarını aşacak nitelikte olduğundan bu konuyu ileride yayınlamayı dü-

. şündüğümüz kitabıımza havale ederek sadece İslam Dünyası'nda son dö

nemlerdeki metin terıkidi faaliyetlerine temas ehneyi uygun görmekteyiz: 

. :· 
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Balılı doğubilimciler tarafından İslami yazmaların tenkitli neşrine 

1800'lü yılların başlarında başlanmışhr. Bu faaliyet 19. asrın sonları ile 20. as

rın başlarında ivme kazanmış, daha sorıra zaman içinde hız kaybetmiştir. Ba

lı' daki metin tenkidi birikimi ve tecrübesi bu alanda da kullanılmış ve İslami 

eserler için çok önemli bir hizmet gerçekleştirilmiştir. Fakat bu neşirlerin 

hepsi bir yöntem birikimine dayansa da metin tenkidi kalitesi açısından aynı 

düzeyde değillerdir. Bazı oryantalistlerin Ara:pçaya hakimiyetinin azlığı, gü

nün şartlarında yeterli sayıda nüshaya ulaşamayışları gibi birtakım sebepler

le yaplıkları tenkitli neşirlerin yerıiden yapılması gerekebilir. 

Balı Dünyası'ndan ve nadir de olsa İslam Dünyası'ndan bu neşirlere 

tenkitler gelmiş olsa da bunların heyetler kurularak ciddi ve sistematik bir 

eleştiri süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu yayınların metin tenkidi 

tekniği açısından değerlendirilmesi oldukça zordur ve yoğun çalışmalan ge

rektirir. Balılılar neşir faaliyetine katkı sağlamalarına rağmen İslami literatü

rün neşrinin yöntemine ve uygulamasına dair fazla eser yazmamışlardır. 

Müsteşriklerce tenkitli neşri yapılan eserlerin çoğunun baskıları tükenmiş 

olup yeni ·baskıları yapılmamışlır. Bu yüzden bazı eserlerin piyasada bu

lunması mümkün olmamaktadır. Bazılarının ise Arap yayınevlerince bir 

kısmı legal bir kısmı korsan olarak ofset baskıları yapılmaktadır. Bu baskı

larda eserlerin hangi kalitede metin tenkidine tabi tutulduğuna bakılmaksı

zın piyasa taleplerine göre baskıları tekrarlanmaktadır. 

İslam Dünyası'nda "tahkik" kavramı ile ifade edilen neşir faaliyetlerine 

doğl.ıbilimcilerin etkisiyle ama neredeyse onlardan bir asır sorıra yirminci 

yüzyılın başlarında başlanabilmiştir. İslam Dünyası'nın bu gecikınesirü,n al

hnda değişik sebepler vardır. Ama bunların başında yaşanan savaşlar, sö

mürgeleştirme faaliyetleri, siyasi çalkanlılar başta gelir. Merkez güç olan 

Osmanlı Devleti'nin çöküşü sonucu İslam coğrafyasının yüz yüze kaldığı . 

problemler, birçok açıdan dünya liginde geri kalınınasma yol açmışlır. Bu

nun yanında matbaanın İslam Dünyası'na girişin!n gecikmesi, ilk girdiği yıl
larda dilli eserlerin hasılınasına karşı çıkılınası bu alanda Balı'ya kıyasla bir 

yayıncılık kültürü ve birikiminin oluşumunu geciktirmiştir . 

. ' . 
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Osmanlı' da 15. yüzyılın ortalarından itibaren azınlıklar matbaa kurup 

kendi eserlerini basınışiarsa da İstanbuYda Türkçe ve Arapça eserler basan 

ilk Türk matbaası İbrahim Müteferrika tarafından 1726' da kurulmuş, ilk ki

tap burada 1729' da basılınışlır. 1864' de Osmanlı basım tarihinde önemli yeri 

olan ilk devlet matbaası niteliğindeki "Matbaa-i Amire" kurulmuş ve bu 

matbaada uzun yıllar çokönemli Türkçe ve Arapça eserler basılınışlır. 

Matbaa 19. yüzyılın başlarından itibaren önemli İslam başkentlerine de 

girmeye başlaınışlır. Mesela, Mısırda 1821'de Mehmet Ali Paşa zamanında 

kurulan Bulak Matbaası uzun yıllar birçok İslami eserin yayınlanmasına 

hizmet ehniştir. Pek çok İsıarnı eserin kapağında erken tarihlerden itibaren 

Hint Alt Kıtası'ndaki Delhive Haydarahat gibi önemli şehirlerin ismi vardır. 

isıarnı yazmaların tenkitli neşir kaygısı güdülmeden basılmasına, farklı dö

nemlerde matbaayla tanışmalarına rağınen değişik İslam başkent ve şehirle

rinde devam edilmiştir. Bu dönemde yazma eserler üzerindeki çalışmalar 

Üniversitelerde değil, yazma eser çalışmalarına yoğunlaşan klasik usUlde ye

tişmiş ulema veya yazma koleksiyoncularının rehberliğinde özel ve resmi 

basımevlerince yürütülüyordu. 

1900'lü yılların başlarından itibaren yavaş yavaş geçmişten gelen yayın

cılık tecrübesi ve müsteşriklerin etkisiyle önemli İslam başkentlerinde tah

kikli kitap neşri başlamış, neşir kurumları kurulmuş, bazı büyük hacimli 

eserlerin neşri için komiteler oluşturulmuşhır. 9mek vermek gerekirse, yu
karıda bahsettiğimiz 1870'de · kurulan "Darıı'l-Kııtub el-Mısriyye"191l'de 

"Arap Edebiyalın İhya Projesi" adı altında tahkikli neşir faaliyeti başlatmış

lır. Ayrıca aynı kurumun bünyesinde 1966'da kurulan" Merkezu Tahkikı't

Tııras" ileri gelen bilim adamlarına birtakım önemli eserlerin tahkikli neşrini 

yaplırınışlır ve halen faaliyetini sürdürmektedir. "Tiirtisiyat" adı allında da 

bir dergi çıkarmaktadır. 31 

31 Bkz: http:/bvww.darelkotob.gov.eg/ 
http:U'v'vw.İslamonline.net/Arabic/historv/1422/07/article22.shtml 
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Şam' daki 11 el-Mecma' el-İlnıf el- Arabf 11 İbn Asakir'in, 80 ciltlik 11 Tarihu 

Dımaşkiiım neşre başlamış, bu eserin neşrinde geçerli olacak kuralları belir

lemiş ve 1951'de ilk cildini çıkarmıştır. 

İbn Sina' nın ll Şifa' sım neşretrnek üzere Kahire' de kurulan ve İbrahim 

Medkur'un da içlerinde bulunduğu bir heyet 1953' de eserin ilk cildirıi yayın

lamıştır. 

Kahire' de ll Ciimi'atu' d-Duveli'l-Arabiyyell 1946' da kurulan ll Ma'hedu'l

Mahtıltati'l-Arabiyyell İslam Dünyası'ndaki kurumsal metin tenkidi teşebbü

sünün çok önemli ve isabetli bir ömeğidir. Arnaçlarıru ne kadar gerçekleştir

diği bir tarafa, ilk kuruluşundaki hedefleri çok isabetlidir. Öncelikle tüm 

dünyadaki önemli ve nadir yazmaların mikrofilmleri arşivlerıip sonra da 

tenkitli neşirleri yapılacaktı. 24 bin mikrofilm arşivlenrniş fakat 27 eser neş

redilebilmiştir. 1955'den beri "Ahbaru't-Turas el-Arabf " isimli bir dergi çı

karmaktadır. Kuveyt'te de 1982'de ayru isimle bir Enstitü kurulup ayru isim

de bir dergi çıkarılmaktadır. Bu ikisi karıştırılmamalıdır. 

Dünyadaki şarkiyat araştırmalarının gelişmesi ve İslam ülkelerindeki 

uyaruşın sonucu, İslfunl eseriere küresel çapta artan talep Beyrut gibi uluslar 

arası büyük kitap pazarlarının oluşmasına yol açıruştır. Petrol zengirıi Arap 

ülkeleri de bu hızlı yayın temposuna katılmışlardır. Yakın geçmişte de Arap 

Ürıiversitelerinde yapılan kitap tahkikine yönelik tezler yayıncılığın artması

m etkilemiştir. 

Son yarım asırcia İslam Dünyası'ndaki tarihi miras olarak devralınan .. 
Arapça dini. literatürün neşrindeki devasa artışa rağmen, il:rnl bir metin ten-

kidi/tahkik geleneği oluşturulamarnıştır. Müslüman bilim adarnlarırun, çağ

daş metin tenkidi ilmi çevrelerinde sesi duyulmamaktadır. Bunda Batının 

egosantrizmi ve İslam Dünyası'ndaki gelişmeleri hafife alışı gibi sıkça dile 

getirilen hususların firesirıi düşsek bile, yine de bu kadar yoğun kitap neşri

yatı tecrübesinden teorik ve pratik metin tenkidi tartışmalarına karınca kara

rınca da olsa bir katkı gelmeliydi. 

Batı'ya eğitim için gönderilen bunca Müslüman öğrencinin arasından az 

sayıda da olsa metin tenkidi disiplininde dünya çapında uzmanlaşmış ilim 

• • 1 
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adamlarının yetişmesi ve üniversitelerde bölümler ve ihtisas alanları açılma

sı beklenirdi. Dünyanın bu konuda klasikleşmiş kitap ve makaleleri Arapça

ya ve diğer İslfun ülkelerinin dillerine tercüme edilebilirdi. Diyelim ki dünya 

ölçeğinde çalışmalar yapılamıyor, en azından kendi içlerinde bu konuda 

akademik yayın, eleştiri geleneği, teorik ve pratikle ilgili tarhşma literatürü 

geliştirilebilirdi. Akademik çalışmaları bir yana bırakalım, kitap tahkik eden

ler birbirlerini eleştirerek bir kontrol mekanizması oluşturulabilir, önüne ge

lenin uluorta kitap tahkikine cüret etmesi azalhlabilirdi. Bahlı doğubilimcile

rin neşrettiği İslami eserler metin tenkidi açısından eleştirilebilirdi. 

Ne yazık ki bu konular ihmal edilmiş, en azından yeteri kadar önem ve-: 

rilmemiş, bazı ferdi müsbet gayretiere rağmen kitap "tahkik"i ağırlıklı olarak 

"tahric" e, yani metirılere yardımcı ve kullanım kolaylığı sağlayıcı notlar ve 

indeksler ilavesiyle neşretme faaliyetine dönüşmüştür. Buna rağmen ne ya

zık ki Arapça kitabı piyasaya nasıl sürerseniz sürün, dünya çapında bir piya

sası vardır ve mutlaka alıcı bulmaktadır. Piyasadaki bu talep, naşirleri ve 

Arap yayıncılık sektöriinü ilmi standartlardan tizak bir yayıncılık faaliyetine 

sürüklemektedir. 

İslfun Dünyası'ndaki metin tenkidi tatbikalının arkasında yatan teorik 

ve pratik zeminin niteliğini anlamak açısından bu konudaki ilk yayınlara kı

saca göz atmakta yarar olduğu düşüncesindeyim: 

1- Metin tahkiki konusunda Arapça ilk eser Abdusselam Harun'un ilk 

baskısı 1954' de Kahire' de yapılan "Tahkiku'n-Nusııs ve Neşrihii" isimli ve da

ha sonra müteaddit baskıları yapılan 140 sayfa hacınindeki eseridir. Kitabın 

alt başlığında ll Evvelıı kitabin arabiyyiıı fi lıaze'l-femı" ifadesi bulunmaktadır. 

2- Yukarıdaki eserden iki sene sonra 1956' da Salahuddin el-Müneccid 

yine Kahire' de ll Kaviiidıı Tahkiki'l-Mahtııtat 11 isimli -kısa 30 sayfalık- eserini 

yayırılaınışhr. Bunun da daha sonra müteaddit baskıları yapılınıŞhr. Bu eseri 

Kahire Ma'hedu'l-Mahtutat Müdürü iken belirledikleri tahkik kurallarına 

dayanarak hazırladığını belirtmektedir. 

Arap Dünyası'nda tahkik konusunda çok fazla kitap yazılmasına rağ

men tamamı, üslı1p ve tertip farkları dışında temelde bu iki kitaptan farksız-
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dır, bir nevi bunların tekranndan ibarettir ve aynı şeyin yeniden üretimi ni

teliğindedir. Bu kitapların birinin okunrnasıyla tamamının okunınası arasın

da pek fark yoktur, insan yeni bir şey öğrenmez. Özellikle metin tenkidinin 

en temel problemleriyle ilgili konular hiç pr()blemsiz meselelermiş gibi bir

kaç cümlelik açıklamalarla geçiŞtirilir. Çoğu da metin teniddi ile değil, yaz

ma bilimi(İlmu'l-Mahtutat/Codi-cologıJ) ile ilgilidir.32 

Arap Dünyası'nda tahkik konusunda yazılan ilk nitelikli eser, Alman 

şarkiyatçı Bergstrasser' in 80 yıl önçe 1932' de Kahire Edebiyat Fakültesi'nde 

verdiği ve basımı ancak 37 yıl bekletildikten sonra 1969 yılında gerçekleştiri

lebilen metin tenkidi ile ilgili konferansının kitap olarak yayınlanmış metni-

32 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Metinde bahsettiğimiz Harun ve Müneccid'in eserleri dışında Arap Dünyası'nda tahkik 
yöntemi üzerine yazılmış kitaplar tespit edebildiğimiz kadanyla şunlardır: ( Bu listeye 
llmu'l-Mahtutat yani yazma bilimi [Codicology] ile ilgili kitaplar ve Balı'dan yapılan ter
cümeler alınınaınışhr) 
Fevzi el-Kaysi, Meıılıecu Talıkiki'ıı-Nusus ve Neşrilıa, Bağdad, 1975 
Fadıl Usman Tevfik en-Nakib, el-Malıtııtatu'l-Arabiyye: Talıkikulıa ve Kavaidu fıhristiha, 

Bağdad, 1395. 
Iyad Tabba', Kitabu Menlıeci Talıldki'I-Malıtutat, Danı'lFikr . 
Alıdulhadi el-F adli, Talıkiku't-Turas, Cidde, 1402 . 
Yahya es-Serhan, Talıkiku Malıtutati'-ulumi'ş-Şer'iyye, Bağdad, 1404 . 
Ramadan Abduttevvab, Menalıiçu Talıkiki't-Turas, Kahire, 1406 . 
Beşşar Avvad Ma'nıf, Dabtu'ıı-Nass ve't-Ta'lik Aleıjlı, Beynıt, 1982; 
Abdulmecid Diyab, Talıkuku't-Tıırasi'l-Arabi: Meıılıeculıu ve Tatauvurulı, Kahire, 1983 . 
Ekrem Ziya el-Umerl, Dirasahm Tarihiyye mea Ta'lika fi Meıılıecil-Balıs ve Talıkiki'l-Malıtutat, 
Medine,1403/1983; 
Ahmed Muhammed el-Harrat, Mulıadarat fi talıkiki'ıı-Nusus, Dırnaşk, 1984; 
'Sadık Abdurrahman el-Guryani(?), TalıJ..."iku'ıı-Nusııs, 1989; 
Hasan Hallak, Meııalıicu'l-Fikr. Talıkiku'l-Malıtutat beı;ııe'ıı-Nazariyye ve't-Tatbik, 
1991; 

Beynıt, .. 
• Ahmed Şakir, Taslıilıu'l-Kııtııb ve Sım'ul-Felıaris ve Keyfiyetu Dabti'l-Kitab, Nşr: ebu Gudde, 

Beynıt, 1993. 
• Mehdi Fadlullah, Usul u kitabeti'l-Balıs ve Kavaidu' t-Talıkik, Beynıt, 1993; 
• Fehıni Sa'd- Tallal Ma'nıf, Talıkiku'l-Malıtııtat Beı;ııe'n-Nazariyye ve't-Tatbik, Beı;rııt, 1993; 
• Abdullah useylan, Ta!ıkiku'I-Malıtutat, Riyad, 1994; 
• Muhammed Altun cu, el-Miıılıac fi telifi'l-Bulıus ve Talıkiki'l-Malıtutat, Beynıt, 1995; 
• İbrahim Şebbuh, Talıkikıı'l-Malıtııtat, London, 1999; 
• Yusuf Mar'aşli, Usulu'l-Kitabe ve't-Talıkik, Beynıt, 2003; 
• Hasan Hallak, Meııalıicıi Talıkiki't-Tiiras, Beynıt, 2004; 
• Fahnıddin Kaba ve(?), Ilm u Talıkiki'l-Malıtutat el-Arabiyı;e: Balısım Te'sisiyyuiı li't-Te' sil, 

Haleb, 2005. 
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dir. Bu eser, bir konferans olarak hazırlandığından, metin tenl<idinin derin 

metodik ve teorik tarhşmalarına fazla girmeden ana hatlarıyla genel ve pra

tik malumatvermeyi amaçlamaktadır. Yani bir ihtisas eseri değil, metin ten

kidine bir giriş çalışması niteliğindedir. Bununla birlikte son derece önemli 

noktalara dikkat çekmektedir. Verdiği örneklerin İslam edebiyahndan seçil

miş olması, diğer müsteşriklerce yazılan ve kendi kültürlerinden örnekler 

veren metin tenkidi el kitaplarına göre önemli bir üstünlüğüdür. İslam Dün

yası'nda bu eserin kıymetini takdir edenler de, en azından bu eserin açhğı 

yolu adım adım ileri götürmek yerine ona övgüler düzmekle meşgul olmuş

lardır. 

Metin tenkidiı:lin Türkiye'ye girişi ise Arap Dünyası'ndan farklı bir ge

lişme göstermiştir. Osmanlı döneminde metin tenkidi ile ilgili çalışma yok

tur. Cumhuriyetten sonra müsteşriklerin etkisiyle başlamışhr. Brockelmann, 

Paul Kahle, Nöldeke, C. H. Becker gibi meşhur Alman müsteşriklerinin ya

nında-yetişen Alman Müsteşrik Hellmut Ritter 1927 yılında Alman Müsteş

rikler Cemiyeti'nin İstanbul Şubesi Müdürü sıfahyla İstanbul'a gönderilmiş, 

1949 yılına kadar kaldığı İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte

si'nde ders vermiştir. O. Reseber de Aynı Üniversitede ders veren müsteşrik

lerdendir. Bu iki kişi yaphkları tenkitli neşirler, verdikleri dersler ve yetiştir

dikleri gençler vasıtasıyla metin tenkidini öğrehnişlerdir.' Ahmet Ateş, Tah

sin Yazıcı, Nihat Çetin, Fuat Sezgin gibi ilim adamaları bu usulü onlardan 

öğrenip sonraki nesillere aktarmaya çalışmışlardır. 

Ülkemizde ilk dönemlerde Arap Dünyası'nda olduğu gibi müsteşrikle

rin bu alandaki çalışmalarını görmezden gelmek veya karşı çıkmak gibi bir 

tavır olmamışhr. Bu tarihten itibaren Türkiye'de az da olsa tenkitli neşirler 

yapılmış fakat Türkiye Arap Dünyası'nda olduğu gibi bir Arapça kitap piya

sasına sahip olmaması sebebiyle yapılan metin tenkidi çalışmaları yayınla

namadığından bu faaliyet zamanla iyice yavaşlamış hatta duraklamışhr. 

Ülkemizde metin tenkidinin pek ilgi gördüğü söylenemez. Arapça ki

tapların tenk~tli neşirlerinin yayınlama sorunu yüzünden çok rağbet görme

diğini kabul etsek bile Osmanlıca eserlerin tenkitli neşrine niçin ilgi duyul

madığını anlamak zordur. Kaldı ki tenkitli neşirler illa popüler okuyucu kit-
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lesine hitap edecek diye de bir şey yokhır. Bu tür eserlerin dünya kütüpha

nelerinde ve uzmanların şahsi kütüphanelerinde yer alması halinde bile en 

·azından bir baskısı rahat satılabilir. Tabii burada tenkitçilerin yaptıkları ça

. lışmaların maddi olarak karşılığını alamayışları en temel caydırıcı neden olsa 

gerektir. Bu yüzden metin tenkidinin sübvanse edilmesi ·ve kururnlaşması 

gerekmektedir. 

Ülkemizde yapılan tenkitli neşirlerin tamamının ilmi standartıara uydu

ğu söylenemez. Çünkü bizde de tenkitli neşirleri tenkit etıne geleneği geliş

memiştir. Bu yüzden ülkemizdeki metin tenkidi faaliyetlerinin niteliği konu

sunda değerlendirmeler yapmak oldukça zordur. · 

Türkiye' de de metin tenkidi yöntemleri ve uygulaması konusunda ye

terli yayın yokhır. Bu konuda yapılan ilk yayın yukarıda ismi geçen müsteş

riklere öğrencilik yapmış olan Ahmet Ateş tarafından 1942' de yayınlanmış 

kısa sayılabilecek bir makaledir.33 İkinci kayda değer yayın da Yusuf Ziya 

Kavakçı tarafından hazırlanan ve 1976' da Ankara' da yayınlanan "İslam A

raştırmalarında Usul" isimli eserin içindeki, müsteşriklerin eserlerine daya

narak yazılmış "Metin Tenkidi" başlıklı bölümdür.(s. 80-121) Bunun dışında 

bazı akademik dergilerde belli eserlerin metin tenkitleri ile ilgili makaleler 

yayınlanmıştır. Fakat bu makaleler metin tenkidi prosedürünü bütünlükçü 

olarak ele almadıklarından konuyu bütün yönleriyle öğrenmek isteyenler i

çin yetersizdir. 

7- METİN TENKİDİ YÖNTEMLERİ ... 

Metin tenkidi yöntemlerini ele almadan önce, metin tenkidi ile ilgili ya

pılmış bazı genel değerlendirmeleri belirtınekte yarar vardır: 

1- Metin tenkidinin her yerde ve her durumda geçerli evrensel tek bir 

prensibi vardır: "Her durum özeldir". Bu prensibin formülasyon u 18. yüz-

33 Ateş, Ahmet; Metin Tenl<idi Hakkında, Türkiyat Mecmuası, Cilt: VII-VIII, 1940-42, 253--267. 

. . . 
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yılda Alman tarihçi A. L. Von Schlözer'e kadar geri gider. Metin tenkidi me

todu hakkında söylenmiş ve söylenecek her şey bu şart doğrultusunda de

ğerlendirilmelidir. 

Metin tenkidine tabi tutulacak eserlerin ait olduğu, kültür, tür, dönem 

gibi farklı özellikleri; metin tenkidi yöntemlerinin bu . özelliklere göre uyar

larunasını, şekiilen dirilmesini gerektirir. Batı' dan örnek vermek gerekirse 

klasikler ile Kitab-ı Mukaddes metin tenkidi arasındaki farklılıkların çok u

zun listeler oluşturduğu görülür.34 Fakat bu metin tenkidinin genel geçer il

ke, prensip ve yöntemleri olmadığı anlamına gelmez. Belki genel olanın da 

özel olanın da mutlaklaştırılmayıp her iki yönün de her bir eser için yeniden 

değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. , 

2- Metin tenkidi formasyonu sadece teorik kitaplan okumakla elde edi

lecek bir şey değildir. 

Bir 18. yüzyıl İngiliz klasik uzmanı olan Richard Bentley: "Akıl ve ger

çek durum yüz yazmadan ağır gelir" diyerek sağduyu yokluğunu hiçbir öğ

renimin veya metot ustalığının telafi edemeyeceğini belirtmiştir. Büyük ten

kitçilerin uygulamalarını izlemek ve incelemek, teorik el kitapları okumak

tan mukayese edilemeyecek şekilde daha öğreticidir.35 

A. E. Housman ise, metin tenkidi hakkında yanlış izienimler olduğunu 

belirttikten sonra şunları sıralar: 

"Birincisi: Metin tenkidi sadece akıl ve sağduyu işidir. Hatalı basılmış 

bir yazıyı fark edip düzeltirken hepimiz bunu tecrübe ederiz. Sağduyu sahi

bi, aklını kullanabilen, boş vakti olan ve yeterli gayreti gösteren her kişi, me

tin lenkidi hakkındaki ilmi eser ve konferanslardan kendi kendine öğrenebi

leceğinden fazla bir şey öğrenebileceğini ummamalıdır. İlıni eser ve dersler 

ona, kendi kendine belli bir sürede ve belli bir şekilde aklına gelecek düşün-

34 

35 

Şu internet dokümarundaki "Other Differences Between Classical and New Testament, 
başlıklİ 'bölüme bakılabilir: 
http://www.skypointcom/members/waltzmn/NonBiblical.htmi#Misc 

Kenney, Britannica (Macropedia), XX,615. 



KAVRAMSAL ÇERÇEVESi, BOYUTLARI, TEMEL PROBLEMLERİ, KISATARİHİ 347 

eeleri doğrudan ve daha kısa yoldan sunarak zaman kazandırır ve karşılaşa

cağı zorlukları azalhr. 

İkincisi: Metin teniddi ne bir matematik branşı, ne de kesin bir bilimdir. 

Çizgiler ve rakarnlar gibi kah ve sabit şeylerle değil, akıcı ve değişken şeyler

le yani insan zihninin kırliganlık ve sapmalarıyla ve itaatsiz parmaklarıyla 

ilgili hususlarla uğraşır. Dolayısıyla kah ve hızlı kurallan yoktur. Böyle ol

saydı daha kolay olurdu. Arzu ederseniz kah ve hızlı kurallarınız olabilir, 

fakat bunlar sizi yanlışa götürecek sahte kurallardır. Çünkü onların basitliği, 

basit olmayan ve kişiliğin karmaşıklaşhrdığı problemlere uygulanmalarma 

imkan vermez. Metin tenkitçisinin durumu gezegenlerin hareketlerini araşh

ran Newton'dan ziyade, pire yakalayan bir köpeğin durumuna daha çok 

benzer. Bir köpek, pirelerin yerleri ve sayılarına dair istatistik araştırmalara 

dayanan matematiksel prensipiere dayanarak pire yakalamaya kalksa, tesa

düfler dışında hiçbir pire yakalayamaz. Onlara bireyler olarak davranmak 

gerekir. 

Metin tenkitçisinin karşısına çıkan her problem biricik ve benzersiz ola

rak görülmelidir. Dolayısıyla metin tenkidi ne bir sır ne de matematiktir. Bir 

ilmihal bilgisi veya çarpım tablosu öğrenir gibi öğrenilmez. Öğrencide açık 

bir zihinden daha fazla şeyler gerektirir. ( ... ) metin tenkidinde düşüncenin 

kullanımı, başka herhangi bir şey üzerindeki kullanımı gibidir. metin tenkidi 

yeteneği doğanın bir bağışıdır ama düşüncenin kullanımı bir alışkanlıkhr. 

Diğer alışkanlıklar gibi geliştirilmesi gerekir. Geliştiriise bile, yeteneğin yeri

ni dolduramaz. Fakat yeteneğin olmayışından kaynaklanan olumsuz etkileri 

en aza indirir. Tenkitçi doğrnayan adam, aptal doğan adam gibi davranmak 

zorunda veya durumunda değildir. Metin tenkidine kendini verince çoğu 
kez yapabilir."36 

Bütün bu söylenenlerden çıkan sonuç, aşağıda ele alacağırnız metin ten

kidi yöntemlerinin başarıyı garantileyen standart kurallar manzumesi olma-

36 Housman, A. E.; The Application of Thought to Textual criticism, Proceedings of the 
Classical Association, (1922) Vol XVIII, 68-9. 

. . . 
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dığı, belki takip edilmesi gereken işlemlerin genel bir tasviri olarak anlaşıl

ması gerektiğidir. 

Metin tenkidi yöntemlerinin tasnifinde sorunlar vardır. Yöntemler ara

smda mutlak duvarlar yoktur ve aralarındaki sımdar esnektir. Bir yöntemin 

nerede başlayıp nerede bittiğine karar vermek her zaman kolay değildir. 

Bunlardan da öte, yöntemler masa başmda manhksal tasnifler doğrultusun

da üretilmiş olmayıp, tarihl süreçlerin ürünüdürler. Tarihl varlık alamnm 

özelliklerini taşırlar. Bu demektir ki, bir yandan her bir tenkitçinin yöntemi 

biricik iken, öte yandan her bir tenkitçi bir tarihl trendin ve ana damarın 

içinde var olur. Ama bu trendler de etkileşim içindedir. Yöntemlere, sentez-. 

ler olarak da bakabiliriz. 

Olaya tarihl açıdan bakınca, bütün metin tenkidi yöntemlerini, tarihl sü

reçteki gelişimin tezahürleri olarak görmek de mümkündür. Bu takdirde, 

yöntem tasniflerinin tarihl süreci esas alarak kronolojik bir manhkla yapıl
ması gerekir. Ama her bir tenkitçinin yöntemini özgün ve biricik bir tarihl 

eylem olarak alırsak, o takdirde de tenkitçileri tek tek incelemek gerekir. İn

sanoğlu kategorik düşünme özelliği ve ihtiyacından dolayı tasnifler yapmak 

zorundadır. Tasnifler hayahn akışım donduran ve gerçekliği bir ölçüde tah

rif eden, bakış açısına göre değişen müdahalelerdir. Metin tenkidi yöntemle

rinin tasnifi de bütün bu söylediğimiz sorunlarla mualleldir. Ama yine de 

tasniflerden vazgeçemeyiz. Bütün bunların farkında olmak kaydıyla, daha 

önce yapılmış farklı metin tenkidi yöntem tasnifleri37 içinden şöyle bir tasnif 

çıkarılabilir: 

37 Farklı yöntem tasnif örnekleri için bkz: E. J. Kenney, Textual criticism; Encydopedia 
Britannica(Macropedia), XX, 61&--9; http:l/www.mindspring.com/-scarlson/tc/ 
http:l/www. wordiq.com/definition/Textual criticism 
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Seçmeci (eclectic) Yöntemler: 

1- "Soyağacı Yöntemi" veya "Şematik Yöntem" (İng. Genealogi-cal 

Method/Stemmatics/Cladistics.): Nüshaların soyağacını çı,kararak, bize ulaşma

yan asıl nüshaların inşa edilmesi, bunların metin tenkidinde esas alınması ve 

varyant farklılıklarının metnin apparatus (dipnotlar, notlar, metin tenkidi sem

bolleri) kısmında gösterilmesi esasına dayanır. 

2- Gruplandırma Yöntemi: Soyağacı çıkarılamayacak kadar çok sayıda 

nüshası olan eserlerin, hatalarından, aralarındaki benzerlikve farklılıkların

dan yola çıkarak gruplandırılması, her grubu en iyi temsil eden birer ntisha

nın seçilmesi ve bu seçilen nüshalar arasındaki metin farklarının metin ten

kidinde değerlendirilmesi esasına dayanır. 

3- Mekanik/Analitik Yöntemler: Metinlerin detaylı analizlerine daya

nan yöntemler. 

4- "Kopya Metni" Yöntemi ( İng.Copy-text editing) : Yazma olsun matbu 

· olsun eserin farklı varyant veya baskıları arasından yazarın. orijinaline en ya

kın olduğu düşünülen bir nüshanın veya varyanhn asıl nüsha olarak seçil

mesi ve bu nüshayı diğer nüshalarla karşılaşhrarak seçmeci bir metin inşa 

edilmesi esasına dayanır. 

Muhafazakar Yöntemler: 

1- "En İyi Metin" in Neşri (best-text edition) Yöntemi: Seçilen en iyi metnin 

varyant karşılaşhrması ve tercihi yapılmaksızın neşri. .. 

2- Metnin bütün varyantıarının bir arada ve karşılaşhrılabilecek şekilde 

neşri (Variorum). 

Bu tasnif mutlak ve bağlayıcı değildir. Çünkü bazı uygulamalarda bun

ları birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Ayrıca bunlara; 

bazı yazarlar yaklaşım, bazılan metot derken; bir kısmına metot bir kısmına 

yaklaşım diyenlerde de vardır. Metin tenkidi el kitaplarındaki metot ve yak

laşırnlara dair bölümlerde, bu kapalılık ve belirsizlik yaygın şekilde izlendi-

. ' ' 
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ğinden üzerinde uzlaşılmış bir yaklaşırnlar ve yöntemler tasnifi yoktur. Za

ten bu yöntemler tarihl süreçte, biri yöntemin geliştirilmesi veya farklı özel

likler taşıyan metirılerin farklı yöntemler gerektirmesi gibi gerekçeler sonucu 

ortaya çıkmışlardır. 

Bu yöntemlerdin bir kısmı diğerinin uzanlısı olarak da mütalaa edilebi

lir. Mesela, gruplandırma yöntemi ayrı bir yöntem olarak alınayıp bir nevi 

guruplar şeklinde soyağacı çıkarma yöntemi olarak değerlendirmek de 

mümkündür. Yine analitik yöntemler, daha hassas bir şekilde metnin var

yantıarının soyağacının çıkarılmasında kullanılabilir. 

Bu yöntemler ayrı ayrı ve müstakil olarak kullanılabileceği gibi, birden 

çok yöntemin _bir arada kullanılması da mümkündür. Bu durumda birbirine 

uyum sağlayabilecek ve manlık olarak birbirine ters düşmeyecek yöntemle

rin sentezlenebileceği unutulmamalıdır. 

Biz bu yöntemleri bu çalışmamızda detaylarıyla ele almayacağız. Bu teb

liğimizde başta söylediğimiz gibi sadece büyük resmi sunmayı amaçladığı

mızdan dolayı metin tenkidi yöntemleriyle ilgili detayları, hazırlamakta ol

duğumuz kitabımıza havale ehnekle yetineceğiz. 

8- METİN TENKİİ>İNİN TEMEL İŞLEMLERİ ve AŞAMALARI 

Metin tenkidirıin üç ana safhasını ve işlemini metin tenkidi literatüründe 

bu tür temel kavrarnların Latincesini kullanmak gelenek olduğundan Latince 

kavramalarta verilmektedir. Günümüz Balı dillerinde bu kavramlar Latince 

kökün o dillerdeki formuyla kullanılmaktadır. Bu sebeple ilgili literatürde 

sıkça karşılaşılan bu kavramları Latince olarak aynen verme}ri uygun gör

mekteyiz: 

1- Recensio/recension: Sözlükte yerıiden gözden geçirme anlamına gelir. 

Terim arılcımı: Metin tenkidinde esas alınması gereken veya esas alınabilecek 

nüshayı, varyanlı veya metni tespit ehnek ve seçmektir. 

"-. 
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2- Examinatio/examination: Sözlülde kontrol ehnek, sınamak anlamları

na gelir. Terim anlamı: Bu seçilen metnin, orijinal metni verip vermediğini 

veya ne ölçüde verdiğini, hatalar var mı diye tarayarak ve kontrol ederek 

tespit ehnektir. 

3- Emendatio /emendation: Sözlükte tashih ve düzeltme anlamına gelir. 

Terim anlamı: İlk aşamada seçtiğimiz metin orijinal metni vermiyorsa, esas 

metni inşaya çalışmak; bunu yapamıyorsak en azından seçtiğimiz metnin 

bozuk taraflarını düzelhnektir. 38 (Bunların İngilizceleri recension, examination 

ve enıendation dur). 

Metin tenkidinin bu aşamaları sadece soyağacı yöntemine mahsus de

ğildir. Diğer yöntemlerde de aynı işlemler yapılır. Fakat her yöntemde bu iş

lemlerin mahiyeti ve niteliği farklı olabilir. Bazı metin tenkitçileri bu üçlü 

tasnif yerine, son iki aşama yı emendation başlığı altında birleştirerek recension 

ve enıendation şeklinde ikili bir tasnifi tercih ederler. Üçlü tasnifteki son iki 

aşamanın birbirinden ayrılamayacağı gerekçesiyle biz de aşağıda konuyu ele 

· alırken ikili tasnifi tercih edeceğiz: 

BirinciSafhave İşlem: Metin Tenkidine Esas Olacak Niisha ve Varyan

tın Seçimi (Recensio) 

Metin tenkidinde esas alınacak varyanh/rivayeti/nüshayı seçmek, eğer 

mevcut nüshalar orijinale en yakın sahih metni vermiyorlarsa o takdirde sa

hih metni inşaya çalışmak metin tenkitçisinin yapması gereken ilk ve en 

önemli iştir. Buna Latince "recensio" denir (İng. recension) Sözlük anlıpnı 

"Yeniden gözden geçirme" dir. Bu aşamada yapılacak işlemler, metin tenki

dinin esasını teşkil eder. heride yapılacak tenkitle ilgili biitün işlemler buna 

dayanır. Bu seçim ve inşa işlemi doğru yapılamazsa tenkidin ileri safhalarm

da önemli sorunların ortaya çıkmasına hatta yanlış sonuçlara varılınasma yol 

açar. Receıısio işlemine başlamadan önce ilk yapılacak şey, tenkidini yapaca

ğımız eserin giinümiize ulaşabilmiş bütiin nüshalarının tespit edilmesidir. 

Bu konu yukarıda müstakil bir başlık halinde ele alınmışh. 

38 Maas, Paul, translated by Barbara Flower, Textual Criticism, Oxford, 1958, 1. 
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Nüsha İlişkilerini Şemasının Çıkanlması: 

Nüshaların arasında seçim yapma konusuna yeniden dönersek şunları 

söyleyebiliriz: Elimizde müellif nüshası varsa, bunun müellife ait olduğu ke

sinse, eserin müellif tarafından farklı sürümleri yapılmaınışsa, müellif nüs

hasının asıl metin olarak seçilmesi gerekir. Eldeki müellif nüshası eserin mü

ellifçe yapılmış bir sürüm ünü, diğer nüshalar başka bir sürümünü içeriyorsa, 

farklı sürümleri birleştirmek doğru olmayacağından; müellif nüshası bir sü

rüm, diğer nüshalar ayrı bir sürüm olmak üzere iki ayrı sürüm ayrı ayrı neş

redilmelidir. 

Bir eser (work) elimize üç ihtiı;nal dahilinde ulaşır: 

1- Tek nüsha halinde, 

-2- Birden çok nüsha ama tek rivayet (tradition)halinde, 

3- Birden çok nüsha ve birden çok rivayet şeklinde. Bu son durumda 

farklı rivayetlerin müellifin eserinin iki sürümü olmasından ını, yoksa eserin 

müelliften sonraki eclisyanlarının farklılaşmasından mı kaynaklandığı araşh

rılıp tespit edilmelidir. 

Eğer bütiin araşhrmalarımıza rağınen eserin müellif nüshası olmayan 

sadece tek bir nüshasını elde edebilmişsek yapmamız gereken, mümkün ol

duğunca bu nüshayı doğru okumak, tanıınlamak, açmakhr. Tek nüsha eser

leri neşrederken şerhlerinden, tercümelerinden ve ondan alınh yapan eser

lerden de yararlanılabilir. Genelde şerhler metin üzerinde yapılınış çalışma

lar olduğundan sağlam metinler içerirler. Tercümeler de metne sadık yapıl- . 

dıysa yararlıdır. Bulunabilirseve elimizdeki nüshadan farklı bir aileden geli

yorsa metin tenkidinde bunlardan yararlanabiliriz. Ayrıca eserden alınh 

yapmış kitaplar araşhrılarak bunlar da gerekirse metin mukayesesİnde kul

lanılır. Bu tür yardımcı malzemeler elimizdeki mevcut nüshalar birden fazla 

olsa da değişik sebeplerle yetersizse yine değerlendirilmelidir. 

Eğer elimizde iki nüsha var, bunlardan biri diğerine dayaı:uyor ve met

nin inşasında tali nüshanın hiçbir rolü yoksa tali nüsha terk edilir. 



KAVRAMSAL ÇERÇEVESi, BOYUTLARI, TEMEL PROBLEMLERİ, KISATARİHİ 353 

Eğer elimizde birden çok nüsha var ve birbirine dayanan tali nüshalar 

elendiğinde teke inıniyorsa, elirnizdeki nüshaların hangilerini esas alacağı

mıza kullanacağımız metin tenkidi yöntemine göre karar veririz. Biz burada 

metin tenkitçilerince en çok kullanılan soyağacı çıkarma yöntemine göre 

recensio işleminin nasıl yapılacağını kısaca anlamaya çalışacağız. Eğer soya

ğacı yöntemini kullanacaksak elirnizdeki nüshaları karşılaşhrarak soyağaçla

rını tespite çalışınz. Başka bir yöntem kullanılacaksa o yöntemin manlığına 

göre nüsha seçimi yaparız. 

Soyağacı yapmanın amacı, kayıp müellif nüshasını inşadır. 'Bu mümkün 

olmuyorsa, müellif nüshasına en yakın olan arketip (archetype) tabir edilen 

kayıp ana nüsha veya. nüshaların inşasına çalışılır. Bu da mümkün olmuyor

sa bize ulaşan nüshaların hepsinin müşterek kaynağı olan nüshayı (commoıı 

aııcestor) inşa esas alınır. 

Soyağacının temel manhğı şudur: Tesadüf veya kaza eseri olanlar hariç 

iki nüshanın veya rivayetin aynılığı, kaynaklarının aynı olduğunu gösterir. 

Mesela, A, B, C şeklindeki üç yazma eserden A ve B' de, C' de olan bir cümle 

veya mısra'ın bulunmayışı, A ve B'nin kaynağının aynı olduğunu, aynı nüs

hadan yazıldıklarını gösterir. Burada A ve B' deki benzer harfleri karışhrma, 

tekrarlardan birini düşürme gibi yaygın ve kaçınılması zor hatalardaki ittifak 

dikkate alınmaz. 

Nüshalann İlişkilerini Belirlemede Etkili Olan ve Olmayan Hata Tür-

leri:' 

. ~ 

Nüshalardaki hatalar, belirleyici olan (Iııdicative errors) ve belirleyici ol-

mayan diye ikiye ayrılır: 

Belirleyici· OZ1nayan Hatalar: Nüshaların/versiyonların birbirine bağ

lanmasında ve ayrılmasında delil olarak kullarolamayan hatalardır. Buna 

örnek olarak genelde katipierin çok fazla yaphğı ve kaçınamadıklan, sahr ve 

mısra sonlarında tekrar edilen kelimelerden birinin düşmesi, benzer harfle

rin karışması gibi yaygın ve sık rastlanan hataları verebiliriz. Bu tür hatalar 

müşterek de olsa ayrı da olsa nüshaların ilişkisini belirlemede emin bir şe

kilde kullanılmaz. 

. ' ' 
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Belirleyici Hatalar: Nüshaların ilişkilerini belirlemede etkili olan ve de

lil olarak kullanılabilen hatalardır. Belirleyici hatalar da ikiye ayrılır: 

1- Ayırıcı Hatalar (seperative errors): Nüshaları birbirinden ayıran, on

ları ayrı ailelere nispet etmemizi sağlayan hatalardır. Mesela, iki nüshadan 

birinde bir mısra veya pasaj düşmüşse ve bunun nüshanın katibi tarafından 

yapılmış bir tashih sonucu meydana gelıniş olma ihtimali de yoksa bu bir 

ayıncı hatadır. 

2- Bağlayıcı Hatalar (Conjımctive errors): Nüshaları birbirine bağlayan, 

onları aynı soya ve aileye nispet etmeınizi sağlayan hatalardır. Mesela, iki 

nüshanın da aynı yerinde boşluk olması veya ikisinde de aynı n:lısra'ın düş

mesi gibi. Çünkü iki katibİ\1 birbirinden bağımsız olarak nüshalarını yazar

ken aynı yerde aynı hatayı yapmaları mümkün değildir. 

Burada hahrlahlması gereken önemli bir husus, bağlayıcı hataların bazı 

durumlarda ayıncı hata olarak değerlendirilebileceği ve tersinin de mümkün 

olduğudur. Ama buna rağmen bağlayıcı hataların çoğunda ayıncı güç yok

ken, ayıncı hataların çoğu birleştirici hata olarak kullanılabilir. Çünkü hata

lar eserin özelliklerine, türüne ve geçirdiği süreçlere göre yani filoloji ilminin 

ve metin tarihinin verilerine göre değerlendirilir. Mesela, klasikierin erken 

döneme ait alanlarında, sonraki dönemlere ait olanlara nazaran daha önemli 

hatalar görülür. Bunun sebebi Bizans döneminde klasik metinler üzerinde 

tashihler yapılmış olmasıdır. Burada vurgulamamız gereken husus; hataları 

şema yapımında kullanmanın çok kolay bir şey olıİladığı, çok karmaşık ili

timalleri hesaplamak gerektiği, bunun çok önemli bir yetenek ve tecrübe ge

rektirdiğidir. 

Şimdi hataların şemada kullanılmasına örnek olarak elimizde A ve B di

ye iki nüsha olduğunu düşünelim: 

Eğer bu ikisi arasın~a hiçbir müşterek (birleştirici) hata yoksa bu iki 

nüsha tamçunen ayrı kanallardan ve ayrı ailelerden gelmektedir. 

Eğer aralarında müşterek hatalar var, ayrıca da kendi hataları varsa o 

zaman aralarında üç ihtimal mevcuttur: 
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1- A nüshası, B'nin bütün hatalarını tekrar ediyor, ayrıca B' de bulunma

yan ilave hataları varsa, bu durumda A, B'den yazılmıstır. O yüzden B'nin 

bütün hatalarını kopya etmiş ayrıca yazım esnasında her kiltip gibi kendi de 

farklı hatalar yapmıştır. 

2- Birincinin tersidir. Yani B'de, A'nın bütün hataları tekrar edilmekle 

birlikte, A' da fazladan hatalar varsa bu durumda B nüshası, A' dan yazılınıs

tır. 

3- A nüshası, B'nin bütün hatalarını değil bazı hatalarını içeriyor, ayrıca 

kendi hataları da varsa bu durumda A ve B ikisi de birbirinden yazılmamış

lar, müşterek olarak başka bir nüshadan (a) yazılınışlardır. Buradaki müşte

rek hata stoğu müşterek asıldan (a) gelmekte, ayrıca her ikisinin de hususi 

hataları bulunmaktadır.39 

Elimizdeki nüshaların sayısı ne olursa olsun her bir nüshayı diğerine 

göre ayrı ayrı ilişerli olarak inceleyip ihtimalleri teke indirmeliyiz. 

Maas, nüsha sayısı arttıkça teorik olarak yapılabilecek şema sayısı ihti

malinin matematik olarak değil geometrik olarak arttığını belirtınekte ve 

şöyle demektedir: Eğer elimizde A, B, C gibi üç nüsha varsa o zaman teorik 

olarak 22, dört nüsha varsa 250, beş nüsha varsa 4.000 farklı şema ihtimali 

söz konusudur.40 Tabii ki bu olabilecek bütün ihtimalierin toplam sayısıdır. 

Gerçekte bu sayıda bir ihtimal çokluğu söz konusu olmaz. Aksi halde şema 

yapmak imkansız olurdu. 

Elimizde üç nüsha olduğunu varsayarsak ihtimaliere göre durum şöyle 

olur: Üçünde de müşterek hatalar var ama kendilerine mahsus ayıncı hatalar 

yok ve aynı döneme ait iseler iki ihtimal söz konusudur: Ya üçü de kayıp bir 

nüshadan, ya ikisi üçüncüden, yazılmıştır. İkisinin üçüncüden yazılma ihti

mali durumunda üç alternatif vardır: Ya A'dan, diğer ikisi; ya B' den, diğer 

39 

40 

Willis, James, Latin Textual Critidsm, University of lllınois Press, Urbarna, Chicago, 
London, 1972, 14-15. 

Maas, 47. 

. ' ' 
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ikisi; ya da C' den, diğer ikisi yazmışhr. Bunlardan birisinin veya ikisinin ta

rihleri kesin bir şekilde somaki dönemlere aitse o zaman bu üç ihtimalden 

bir kısmı ortadan kalkar. Araya bir kayıp nüsha girme durumunda ise yine . 

üç ihtimal mevcuttur: Ya A'dan yazılmış kayıp bir nüshadan diğer ikisi veya 

B' den yazılmış kayıp bir nüshadan diğer ikisi, ya da C' den yazılmış kayıp 

bir nüshadan diğer ikisi yazılmışlardır. 

Sadece müşterek hatalada şema yapamayız. Ayıncı hatalara da bakma

lıyız. Bu üç nüshada bulduğumuz ayıncı hatalada hiçbirinin diğerinden ya

zılmadığıru karutlayabilirsek o takdirde bu 22 ihtimalden 18'i ortadan kalkar 

ve geriye sadece 4 ihtimal kalır. Onlar da şu şekildedir: 

Bu dört ihtimalden hangisinin geçerli olacağına elimizdeki üç nüshadan 

ikisinde, üçüneüye karşı bağlayıcı/müşterek bir hata bulunup bulunmaması

na göre karar veririz. 41 

Eğer metin tenkidine esas olacak nüshanın seçiminde soyağacı yöntemi 

dışında başka bir yöntem kullanacaksak o takdirde birinci aşamada yapıla

cak işlemler değişir ve kullanılacak yönteme göre işlem yapmak gerekir. 

İkinci Aşama ve İşlem: Metnin Tamir Edilmesi (emendatio) 

Değişik nüshalada nakledilmiş olan metni "asli durumtma döndür

me/restore etme/düzelhne/tashih" teşebbüsüne emendatio" denir. 

Yazma ve rivayetlerin soyağacını çıkarmada amaç, müellif nüshasını 

veya ona yakın en sağlam metni inşa etmekti. Eğer böyle bir metni inşa etti-

41 Maas, 42-49. Maas'a bu hatalara dayanan yöntemi konusunda tenkitler yöneltilmiştir. Bkz: 
Mc. Donalds, AA. Textual Criticism, The Classical Oxford Dictonary by Hammoı;ıd
Scullard, Second Edition, Oxford,l970; Pasquali, Giorgio, Storia Della Tradizione e Critica 
del Testo, Florence,l934; 2.nd ed. 1952. 
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ğimiz kanaatinde isek, o zaman zaten o metni tenkitli neşre esas olarak alırız. 

Fakat bu teorik olarak mümkün gözükse de pratikte çoğunlukla mümkün 

olmaz. Çünkü elimizdeki mevcut nüshalar her zaman bize bu imkarn ver

mez. İnşa ettiğimiz arketip (arclıetype) denen metinlerle müellif arasında asır

lar bulunabilir ve bu aradaki boşluktaki nakil sürecinde metin yine öneınli 

değişimlere uğramış olabilir. O yüzden genellikle reseıısio safhasında elde 

edilen metinler farklı alternatif okumalar ve çok değişik hatalar içerirler. me

tin tenkidinin asli görevi zaten farklı okumalar arasında tercih yapmak ve 

hataları düzeltmektir. Birinci aşama bu ikinci aşamaya sağlam bir altyapı ha

zırlamak için vardır. Bu yüzden asıl amacı vurgulamak bakımından, metin 

tenkidi "enıeııdation "dan ibarettir dersek hata etmiş sayılmayız. 

Bazı yazarlar bu tamir ve tashih işlemini iki aşamaya ayırırlar: 

Examiııatio ve emeııdatio. 

Seçtiğimiz metni tarayıp hatalar olup olmadığını kontrol etme işine 

"examiııatio ", tarama sonucu· tespit edilen hataların düzeltilmesine de 

"emeııdatio" derler. Latincede examinatio sınama, kontrol etme; emendatio ise 

hataları tashih etme anlamına: gelir. Burada bunlar birbirinden bağımsız iki 

ayrı işlem olduğu zannedilmemelidir ve illa önce biri sonra diğeri yapılacak 

anlamı çıkanımamalıdır. Bunlar iç içedir. Burada ayrı iki kavram kUllanılma

sı yapılacak işlemin iki farklı boyutu olduğunu vurgulamak içindir. 

Bu hataların düzeltilmesi için tenkitçi; çok ciddi bir yetenek ve geniş bir 

birikim ve tecrübe yanında, çalışhğı eserin türü, özellikleri, müellifi, müelli

fin fikirleri, anlayışı, dönemin tavrı, tarzı hakkında geniş ve derin bir :rr.ıalu

mat sahibi olmalıdır. Dönemin ve müellifin stilini ve üslubunu kavrayabil

melidir. Çünkü her yazarın kendi metin kurgusu, kelime haznesi, edebi for

mu, stili vardır. Yazar hakkında bütün bildiklerimizden yola çıkarak, onun 

ne yazabileceğini tasavvur edebiliriz. Ayrıca paleografi ilmi, katipierin deği

şik dönemlerde orijinal metinlerde ne tür bozulmalara yol açhğını ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla examiııatio ve emendatio; yetenek, bilgi ve tecrübenin 

sentezinden oluşan bir ustalık gerektiren bir işlemdir. Bu yüzden bu işlemle

ri, kehanet ve ustalıklı öngörü anlamına gelen "diviııatio" tabiriyle ifade e

denler de olmuştur. 

. . ' 
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Tenkitçi, metinde~i hataları çok iyi fark edebilmelidir. Hataların düzel

tilmesinde sübjektiviteden uzak kalabilmek ve objektif kanıtıara dayanınak 

esastır. Bu kanıtlar dahili (internal) ve harici (external) olmak üzere ikiye ayrı

lırlar. Kanıtların dahili ve harici oluşunun kriteri, bibliyografi uzmanları ile 

metin tenkidi uzmanları arasında farklıdır. Bibliyografi uzmanları kitabın fi

ziki özelliklerinden elde edilen kanıtların tamamını dahili kanıtlar grubuna 

sokarlar. Onlar için harici kanıtlar kitap dışındaki kaynaktan gelen kanİtlar

dır. Metin tenkitçilerine göre· ise kanıtların tanıını şu şekildedir: 

a)- Harici Kanıtlar (external evidences): Yazma nüsha ile ilgilidir. Nüsha

nın fiziki özellikleri, tarihi, kaynakları, diğer nüshalarla ilişkileri,, varyantıa

rın coğrafi dağılıını gibi kanıtlardır. Bu kanıtların bir kısmı şema safhasında 

ortaya çıkmaktadır. 

b)- Dahili Kanıtlar (internal evidences): Nüshalar arasındaki metin farklı

lıkları-(readings) tarafından sağlanan kanıtlardır. 

Kanıtların hangi gruba sakulacağı aslında öneınli bir problem değildir. 

Bu kalıpların dahili mi harici mi olduğu, farklı disiplinlerin kitaba farklı yak

laşımından kaynaklanınaktadır. Tasnif, doğrudan kanıtın değeri üzerinde bir 

etkiye sahip değildir. Metin tenkidi açısından öneınli olan, kanıtların bizatihl 

değeridir. Fakat metin tenkitçileri arasında, dahili kanıtların ını yoksa harici 

kanıtların mı daha objektif olduğuna dair tartışma vardır. Bazıları harici ka

nıtları objektif ve kuvvetli, dahili kanıtları ise daha sübjektif olarak niteler

lerken; bazıları böyle bir mutlak değer ayınını yerine kanıtların değerinin 

duruma göre değişebileceğini savunurlar.42 

Tenkitçi, bir maden mühendisine benzer. Maden _mühendisi, bir altın ta

bakasının yeryüzüne çıkmış bir bölgesini değişik yerlerden delerek aldığı 

örneklerle kanıtlarını elde eder. Tenkitçi de elindeki metnin kendisine uiaşan 

nüshalardan, çok önceki dönemlere ait durumunu ortaya çıkaran dahili ve 

42 Dahili ve harici kannıtlann tanımlan ve değerleri üzerinde kayda değer bir tartışma için 
bkz: Tanselle, Thomas, Textual Criticism And Scholarly Editing, The University Press of 
Virginia,l990, Charlottesville and London, 290-2. 
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harici kamtlar bulabilir. Hiçbir önemli yazarın eseri üzerinde değişik çalış

malar yapılmadan kalmamışhr. O yüzden elimizdeki eserin şerhlerinde, ter

cümelerinde ve başka müelliflerce yapılan alıntılarında da kamtlar bulanabi

lir. 

Restorasyon işi öncelikle, yazarın ne yazabileceği, bağlamı, stili, kelime 

haznesi, eserini oluştururken benimsediği prensipler gibi dahili kamtlara 

dayanmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki; dil ve stille ilgili aceleci kesin ge

nellemeler vahim sonuçlara yol açar. Aslında dahili kamtlar, metinden çıka

rılan kamtların yine metnin tashihinde kullanılması sebebiyle döngiiseldir. 

Tenkitçiler bunun farkındadır. Fakat bu döngüseliikten kurtulmak mümkün 

olmamakla beraber, Lachmann'ın dediği gibi bu döngüye ustaca ve ihtiyatla 

ayak basmalıdır.43 Fakat çok zaman bu kamtları fark edememekten veya fark 

edip yanlış değerlendirmekten dolayı düzeltmede hatalar yapma riski yük

sektir. İşin en kritik noktası neyin hata olduğu, neyin olmadığının tayinidir. 

Çünkü hata olmayan bir yerde hata olduğu kararı verirsek metni tamir ede

yim derken bozmuş oluruz. Kaldı ki çok zaman elimizde hataları tespit için 

yeterli kamt olmaz. Çok zaman tenkitçi metnin bir yerinde bir problem gö

rür, orada hata olup olmadığı, varsa nasıl düzeltileceği konusunda yeterli 

delil ve karine bulamaz. Varsayım ve tahminlerde bulunarak metni tashih 

zorunda kalır. Buna "conjectural emendatioıı: talıminle düzeltme"44 denir. 

Metinlerin bozulmasında tarih boyunca yapılan bu tahmine dayanan 

düzeltmelerin çok önemli rolü olmuştur. Hatta bazı metin tenkitçileri bunu, 

metinlerin başına gelmiş ve gelebilecek en kötü bozulma olarak nitelendir

mişlerdir. Çünkü k§.tip hataları venüshaların tahribisonucu meydana gelen 

bozulmaların tespiti ve tayini bu kasıtlı değiştirmelere göre daha kolay dü

zeltilebilir. Metin tenkidi tarihinin verileri bize pek çok eserin hem uzman

larca, hem de ehil olmayanlarca yapılan tahmine dayanan tashihlerle bozul

duğunu göstermektedir. Bu matbu eserler için de söz konusudur. Birçok ese-

43 

44 
Kenney, Britannica, XX, 617. 

"Conjectural Emendation" deyimi ilk defa Arnerikan bilim adamı B. L. Gildersleeve tara
fından kullanılmış ve "Elimizdeki yazmalara başvurarak kaybolan yazmalara ulaşma" 
şeklinde tanımlanmıştır. 

. . ' 
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rin basım safhasında yapılan yanlış tashihler sonucu hatalar taşıdığı bilinen 

bir şeydir. Tashih işinin ne kadar riskli olduğunu ve bu konuda çok meşhur 

uzman kişilerin bile önemli hatalar yapabildiğini gören bazı tenkitçiler, aşırı 

muhafazakarlık denen bir tutum benimseyerek metinlerdeki hiçbir hatanın 

düzeltilmeden aynen korunmasını savunacak kadar ileri gitmişlerdir. Bu 

tavra hem tarihte hem günümüzde rastlanır. 

İslam tarihinde de rastladığımız nüshaları tashih ederken hatalar düzel

tilmeli mj, olduğu gibi mi bırakılmalı tartışması böyle bir endişenin ürünü

dür ve problemin farkında olduklarının göstergesidir. Tabii burada benim

senecek tavırifrat ve tefrit olmamalıdır. Ne metindeki hiçbir hat,aya dokun

mamak, ne de aşırı bir güvenle tashihler yapmak doğrudur. Eğer metinde 

hiçbir hataya dokunmayacaksak o zaman niçin tenkitli neşir yapıyoruz soru

suna cevap vermek zorlaşır. Buna, sadece metinlerdeki varyant farklılıklarını 

tespit edip en doğru varyantı seçmek, metin tenkidi için yeterlidir şeklinde 

cevap verilebilir. Bu da bir yaklaşımdır ve tartışılabilir. Ama bize göre, hata

lann tashihi yapılmalı ama bu tashihler objektif ve sağlam kanıt ve karinele

re dayandırılmalıdır. Bu yapılamıyorsa tashihte çok ihtiyatlı ve titiz davra

mlmalıdır. Bundan da önemlisi yapılan tenkitli neşirler sürekli eleştiriye tabi 

tutularak, ilmi kontrol mekanizması en verimli şekilde çalıştınlmalıdır. 

Hataların düzeltilmesinde yaygın ve hususi hataların iyi bilinmesi gere

kir. Yaygın hatalar: Genel olarak bütün yazmalarda sık rastlanan ve insani 

zaaflardan kaynaklanan hatalardır. Bu hata türlerini bilmek için metin tenki

di el kitaplarındaki hata listelerinden yararlamlabilir. Hususi ve özgün hata

lar için ise tenkitçinin hayatı boyunca rastladığı hataların cetvelini çıkarması 

bu konuda birikim kazanması tavsiye edilmektedir. 

Metin Tenkidi Kuralları 

Metin tenkitçileri, metinlerin varyanİları arasındaki farklılıklar arasında 

tercih yaparken bunu bir takım objektif kriteriere ve dellllere dayandırma ih

tiyacı hissetınişlerdir. Zaten işin ilmi yönlerinden en önemlisi bu kanıtlar 

meselesidir. Bunların, harici ve dahili kanıtlar şeklinde ikiye ayırdıkiarım 

yukarıda belirtıniştik. 
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Bu kanıtları "Metin Tenkidi Kuralları: canons of textııaul criticism" ismi al

hnda formüle etme teşebbüsleri de olmuştur. Bah metin tenkidi tarihinde, 

tenkit kuralları formüle etmekle meşhur olari. kişilerin önde gelenleri Bengel, 

Griesbach, Westcott-Hort ve B. Aland-K Aland'dır. Bu kuralları kimisi iki 

maddeye kadar indirirken, kimisi bir düzineye kadar çıkarmaktadır. Bazı 

kurallar hepsinde müşterek iken, bazıları özgündür. 

Her tenkitçi bu kuralların mutlak olarak genel geçer olmadıklarını, çok 

zaman istisnaları olduğunu, her zaman, her durumda ve her eser için geçerli 

olmayacaklarını, her bir eser için özgün kriterler gerekebileceğini ısrarla be

lirtmektedirler. 

Metin tenkidi kurallarına girmeden önce bu kuralların ifadesi esnasında 

sıkça kullanılan "reading" kavramı üzerinde bir açıklama yapma zarureti 

vardır. İngilizce metin tenkidi kitaplarında devamlı kullanılan bu İngilizce 

kelime bilindiği gibi okuma arilarnma gelmektedir. Fakat bu keli.ın,e metin 

tenkidi kitaplarında kullanıldığında bildiğimiz kitap okuma anlamına değil, 

lafız ve varyant farklılıkları anlamına gelir. Dolayısıyla bu kuralları tercüme 

ederken "reading rr kelimesini "okuyuş" veya "okuma" şeklinde tercüme e

deceğiz ve varyant farkı anlamına kullanacağız. Bu kavram, metnin yazıldığı 

alfabenin özelliklerine göre aynı lafzın farklı okunuşlarını ifade edebileceği 

gibi, lafız ve ibare farklılıklarını da ifade eder. 

Harici Kanıtlarla İlgili Kurallar: 

1- En iyi okuma, en sağlam yazmalarla/nüshalarla desteklenendir. Me

tinler bize yazmalar vasıtasıyla ulaşhğına göre, vasıtaların sağlamlığı, onla

rın taşıdıkları metnin sağlamlığının delilidir. 

2- Farklı coğrafyalardan nüshalarla desteklenen okuma en iyi okuma

dır. Çünkü bunlar birbirlerinden bağımsız olduklarından ittifakları metTiin 

sıhhatine işaret eder. 

3- En iyi okuma, farklı ailelerden gelen nüshaların desteklediği oku

madır. 

4- En eski nüshalarla desteklenen okuma en iyisidir. 

. . ' 
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5- En çok nüsha ile desteklenen okuma, en iyi okumadır. 

Bunlardan özellikle son ikisi eleştiriler almıştır. S numaralı kural daha 

çok eleştiri almıştır. Çünkü soyağacı şeması yaparken temas ettiğimiz gibi 

aynı kaynaktan geliyorlarsa nüsha çokluğu fazla bir değer ifade etmez. Bu 

gerçek metin tenkidi çevrelerinde meşhur olan "kanıtlar sayılmamalı, tartıl

malıdır" şeklindeki çok eski özdeyişle çok güzel ifade edilmiştir. Ama bura

daki nüsha çokluğunu, farklı kanallardan gelen nüshaların çokluğu olarak 

anlarsak kuralı tenkide mahal kalmaz. 

Dahili Kanıtlarla İlgili Kurallar: 

1- Daha kısa olan okuma daha iyidir. Bu kural, metin tenkidi kitapla

rında Latince "Lectio brevior praeferenda" şeklinde ifade edilir. 

2- Daha zor olan okuma daha iyidir. Bu kurala metin tenkidi kitapla

rında Latince "difficilior lectio potior" ifadesiyle atıfta bulunulur. Bu kuralı ilk 

defa Johann Albrecht Benget (1687-1742) 1734'deki Grekçe İncil neşrinde di

le getirmiştir. 

3- Yazarın stiline en iyi uyan okuma en iyidir. 

4- Diğer okumaların kaynağını ve sebebini en iyi açıklayan okuma en 

iyidir. 

5- Yazarın fikirlerine ve bağlarnma en uygun okuma en iyidir. 

6- En gerçek anlamı ifade eden okuma en iyidir. 

7- Metnin ait olduğu toplumun ifade biçimine ve dili kullanımına en 

uygun olan okuma en iyidir. 

8- Alışıldık olmayan kelimeler içeren okuma en iyidir. 

9- Katibin alışkanlıkianna aykırı olan metin en iyidir. 

10- Katibin önyargılarını bozan ve ihlal eden metin en iyidir. 

11- Tasavvıır edilebilecek her hatayı, bir katibin yapması muhtemeldir. 

12- Paralel pasajlada uyumsuz okuyuş en iyidir. Çünkü yazarlar paralel 

pasajlardan, onları birbirlerine uyumlu hale getirecek alıntılar yaparlar. Do

layısıyla uyumsuz okuyuş daha özgün ve sağlamdır. 
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13- Katipler çok zaman metinleri gramer ve dil açısından daha mükem

mel hale getirmeye çalışırlar. Bu yüzden gramer ve dil kurallarına tam uy

mayan metin iyidir. 

Görüldüğü gibi bu kuralların bir kısmı birbirine zıtfır. Bu kurallardan 

ilk ikisine 18. yüzyıldan beri pek çok metin tenkitçisi tarafından çok yaygın 

olarak ahfta bulunulur. 

Bu kurallar üzerinde birçok tarhşmalar yapılmışhr. Bu tarhşmaları ak

tarmak bu tebliğin sınırlarını aşar. 

8- İSLAMI İLİMLER ve METKİN TENKİDİ 

İslfunl iliınlerle ilgili bütün eserlerin uygun metin tenkidi yönteınleriyle 

neşri, neşredilmiş eserlerin elden geçirildikten sonra, gerekli standartlarda 

neşredilmemiş olanların yeniden neşirlerinin yapılmasının gerekliliği husu

sunda herkes hemfikirdir sanıyorum. Daha önce tahkikli neşir adı allında 

neşredilmiş eserlerin pek çoğunun, ya yeterli· nüsha araşhrması yapılmadı

ğından veya yöntem hatalarından dolayı yeniden neşredilmesi gerekmekte

dir. Arap Dünyası'ndaki yaygın bir uygulama, herhangi bir eserin daha ön

ceki neşirlerinin sürekli ofset baskısının yapılmasıdır. 

Özellikle şarkiyatçılarca veya Müslüman naşirlerce yapılan tahkikli ne

şir~er çok zaman hiçbir eleştiriye tabi tutulmaksızın veya gözden geçirilmek

sizin defalarca basılmaktadır. Bu baskılarda çoğu kere eserin orijinal baskısı

na hiçbir ahf yapılmamakta veya yeni bir baskı imiş gibi sunulabilme~edir. 

Bunun tipik bir örneği şu anda eliinizde Leiden Üniversitesi Kütüphane

si'nde (cod. or. 927) yegane yazma nüshası bulunan İbn Hazm'ın (456/1064) 

"Tavku'l-Hamfime" isiınli eseridir. Eser ilk defa 1924'de Petraf tarafından bazı 

tashihlerle neşredilmiştir. O tarihten itibaren Arap Dünyası'nda eserin ders 

kitabı da olmak üzere çok sayıda baskıları yapılmışhr. Bu baskıların sadece 

1980' de İhsan Abbas tarafından yapılan bir tanesinde yazma nüsha incelen

miş, diğerlerinin hiçbirisinde yazma incelenmeden Petraf'un matbu nüshası 

esas alınarak neşirler yapılmışhr. 

. . ' 
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Jun Just Witkam, Petraf'un bu neşrindeki bir kelime düşmesinin ken

dinden sonraki bütün baskılarda tekrar edilmesi gibi çok sağlam bir delile 

dayanarak, bir tanesi hariç bütün baskıların Petraf'un neşrine dayandığını 

tespit etmiştir. Biri hariç bütün naşirler, tek yazma nüshası olan bu eserin 

yazmasını görme ihtiyacı duymadan, Petraf'un neşrini tekrarlamışlar, bazen 

bununla da kalmayıp kendilerince d üzeltıneler yapmışlardır. 45 Bir eserde 

tashih yapacak kişinin kesinlikle yazma nüshalara ve sağlam karlnelere da

yanması gerekmektedir. Çünkü paleografik kanıtlar ve karineler ancak bu 

şekilde doğru değerlendirilebilir. 

Metin tenkidi konusunda ülkemizde yapılması gerekenler de aşağı yu

karı bellidir. Çünkü birçok konuda akıl içiri yol birdir. Tenkitli neşir işi fertle

rin gayretleri veya yayınevlerinin pazar anlayışlı yayın politikalarına bırakı

lamayacak kadar önemlidir. Ayrıca çok öneınli ekonomik meblağlar, organi

ze faaliyetler gerektirmektedir. Hepsinden de öneınlisi başta üniversiteleri

mizde bir metin tenkidi eleştiri, tarhşma ve uygulama geleneğinin oluştu

rulması gerekmektedir. Üniversitelerirnizde bölüınler açılmalı, buralarda 

uzman yetiştirmenin yanında metin tenkidi projeleri başlahlmalı, gönüllü 

organizasyonlar projeleri her açıdan desteklemelidir. Arhk projeler hem ülke 

içinden hem de ülke dışından fon bulma konusunda çok şanslıdırlaL 

Yukarıda bir kısmını zikrettiğim fonlar yanında daha başka iınkaruar da 

bulunabilir. Özellikle Türkiye' de hiçbir üniversitede metin tenkidi ile ilgili 

bir biri~n buluronayışı çok ilginç ve hazindir. Bundan da öte Kültür Bakan

lığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, TÜ

BİTAK TÜBA Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmi kuruınlar yanında; özel 

vakıflar, demekler ve şirketler, klasiklerimiz için metin tenkidi ve neşri pro

jeleri başlatabilirler. Ama büt:ürl bunların olabilmesi için en önce yapılması 

gereken acil uzman ihtiyacının karşılanmasıdır. Çünkü metin tenkidi her bi

lim adamının yapabileceği bir şey değildir. YÖK Milli Eğitim ve Kültür Ba

kanlıkları eğitim projeleri başlatmalı, Üniversiteler bölüınler açmak için ha-

45 Witkam, Jun Just, Establishing The Stemma: Fact or Fiction? Manuscript of the Middle 
East, v. 3, 1988, Leiden, 90-92. 



KAVRAMSAL ÇERÇEVESi, BOYUTLARI, TEMEL PROBLEMLERİ, KISA TARİHİ 365 

rekete geçmelidir. Bu uzmanlar yetiştiğinde onlar zaten akademik zorunlu

luklar gereği doğal olarak metin tenkidi faaliyetleri yüiüteceklerdir. Tenkitli 

neşirler öncelikle popüler alana değil ilim erbabına hitap ettiğinden, olaya 

pazar manhğıyla bakılmamalı, yayınlanacak eserleri dünya kütüphanelerine 

satabilme dışında pazarlama bahaneleri arkasına saklanılmamalıdır. Yayı

nevleri de imkanları ölçüsünde bu kervana kahlmalıdırlar. 

. . 
Metin tenkidi faaliyetleri için öncelikli olarak müesseseler kurarak iŞe 

başlamak yerine projeler başlatmak daha isabetlidir. Ülkemizde sıkça rastla

dığımız yanlış bir anlayış vardır ki, önemli bir iş için hemen bir kurum ku

rulması önerilir. Sonra bu kurumun teşekkülünde ayak oyıınları başlar, biri

leri buraları ele geçirmeye çalışır, birileri dışlandığı için küser, sorıra bu ku

rumlar maddi ve manevi bir arpalığa dönüşür. Belli projeleri olmadan, alt

yapısı hazırlanmadan, yeterli sayı ve ehliyette eleman ve uzman yetiştiril

meden kurulan birçok kurum işlevini yerine getiremez duruqıdadır. metin 

tenkidi faaliyetleri için de aynı hataya düşülmemesi için, öncelikle uzmanlar 

yetiştirilmeli, sorıra finansmanı sağlanmış projeler başlahimalı ve bu projeler 

organizatörlerince, açık, şeffaf ve rekabetçi şartlarda ehil kişilere ihale edil

melidir. 

Metin tenkidi ve İslfuni ilimler konusunda asıl söylemek istediklerim 

çok kişinin hemfikir olduğunu düşündüğüm bu önerilerden ibaret değildir. 

Ben bu çalışmamda ilmi neşrin teorisi ve pratiğinde çok şeyler yapmamız ge

rektiğini ifade ile birlikte, metin tenkidi yöntemlerinin sadece tenkitli kitap 

neşrinde değil başka amaçlarla da kullanılabilme potansiyeline dikkatleri 

çekmek istiyorum. 

Daha önce metin tenkidinin kitap neşrine indirgenmemesi gerektiğini, 

aslında metin tenkidinin metin tarihi demek olduğunu, ayrıca en ufak metin 

parçalarının ve pasajlarının da metin tenkidine tabi tutulacağını belirtmiştim. 

İslfuni ilimierin hepsillde geçınişten gelen birtakım rivayetler önemli yer 

tutar ve bu ilimler bunlar üzerine kuruludur. Tefsir ilminde Me' sur tefsir ri

vayetleri, Fıkıh ilminde fukahadan nakledilen görüşleri, kelam ilminde geç

miş kelamcılara nisbet edilen görüşler, siyer ve tarih literatüründeki binlerce 

. . . 
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rivayet çok zaman hiçbir tenkide tabi tutulmadan asırlar boyu kitaplarda 

nakledilir durur. Bunların çoğunun isnadları yoktur. Sahih olup olmadıklan 

belli değildi.r ve ilgili uzmanların çoğu bunu genellikle sorun etmemektedir

ler. 

Tespit edebildiğim kadarıyla tefsirle ilgili rivayetleri konu edinen nadir 

çalışmalardan birisi Herbert Berg'e aittir.46 Eleştiriye açık yönleri olsa da, me

tin tarihi, literatür tarihi, metin tenkidi, rivayet tenkidi ve analizleri ile ilgili 

üzerinde tarhşılmaya değer değerlendirme görüşler içeren bu eser ülkerniz 

tefsircileri arasında bir çalışma47 dışında ilgi görmemiştir. Çünkü Türk ilahi

yat camiası henüz kaynak tarihi ve tenkidine yeterince ilgi duym~aktadır. 

Ne ilginçtir ki hadis ilminde de durum aynıdır. Hadislerin tenkidinde 

bunca ince eleyip sık dokuyan hadis alirnleri, hadis ilimleri literatüründe 

geçmiş muhaddislerden nakledilen ilmi konulara dair rivayetlerin sıhhatle

rini·yeteri kadar irdelemezler. Bu konularda uydurma faaliyeti bulunmaya

cağını kimse savunamaz. Kaldı ki uydurma olmasa bile nakil esnasında hata

lar kaçınılmazdır. En azından bu tür rivayetler beşeri hatalar sonucu bozu

lurlar. Dolayısıyla, tefsir, kelam, fıkıh, siyer, İslam tarihi, biyografi gibi litera

türdeki İslami ilirrılerin kullandığı her türlü rivayet, her türlü tenkide tabi tu

tulmalıdır. Bu referansların arasında önemli miktarda çelişkili, çelişkili olma

sa da problemli olanlar vardır. Bu rivayetlerden bir kısmının sonradan geç

miş oteritelere isnad edildiğine dair ciddi iddialar ve kuşkular vardır.4s 

Bazı Sahabe ve Tabilin'un sözlerinin ve görüşlerinin Hz. Peygamber' e 

isnad edildiği, ona aitmiş gibi aktanldığı tarihi bir olgudur. Hadis ilminde 

bu problem "ref' : c!-.J" sorunu diye isirnlendirilir. Bu konuda yapılmış olan 

bir doktora tezi çalışması, hadis diye bilinen pek çok rivayetin aslında Hz. 

46 

47 

48 

Berg, Herbert; The Development of Exegesis ın Early ıslam: The Authenticity of muslim 
Literature: From The forrnative Peniod, Curzon Pres, 2000. 

Koç, Mehmet Akif, Tefsir Rivayetlerinin Güvenilirliklerlr? Belirlernek Amacıyla Herbert 
Berg Tarafından Geliştirilen 'Uyum' (Consistency) Teorisi Üzerine", Ankara Üniversitesi 
İliilıiyat Fakültesi Dergisi, XLV-2, 45-56 (2004). 

Fuat Sezgin, Bu/ziirf'nill Kaynakları, İstanbul,l956, 187 de tefsirlerde sonraki filologlara dair 
bazı izahiann İbn Abbas ve Mücahid' e isnad edildiğini kaydeder. 
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Peygamber' e ait olmadığını ortaya koymakta ve buna çok sayıda örnek ver

mektedir.49 Bu ref' probleminde olduğu gibi bazı oteritelere de onlara ait ol

mayan görüş ve rivayetler isnad edilmiştir. Dolayısıyla bütün İslfu:ni-ilimler 

dayanakları olan her türlü rivayeti; sıhhat, kaynak ve m~tinlerindeki bozul

malar açısından yeniden tenkide tabi tutmak durumundadırlar. Çünkü bu 

konulardaki kuşkular ilmi yayınların sırurlarını aşmış, internet sitelerinde 

popüler düzeyde tarhş~lır hale gelmiştir. Bunların taptancı senaryo ve teori

lerle halli mümkün değildir. Bu referanslar, ilgili şahısların eserleri varsa ve 

bize ulaşmışsa oralardan, yoksa başka eserlerden çapraz kontrol yöntemiyle, 

o da yoksa tek tek kaynak tenkidi ve metin tenkidine tabi tutularak eleştir

ıneye muhtaçhr. Bu aslında ilmi bir lüks değil çok acil bir meseledir. Çünkü 

her bilim adamı sözlü ve yazılı olarak bunları kullanıp durmaktadırlar. Bun

ların bir kısmı kitapların tenkitli neşri ile çözülse bile hepsinin bu yolla eleş

tirilmesi mümkün değildir, çünkü bunlar zaten o kitaplar vasıtasıyla akta

rılmaktadır. Sadece İslfu:nl eserlerin ilmi neşrini yapmakla bu tür problemleri 

çözemeyiz. Bütün rivayetlerin ayrı ayrı ele alınması değişik açılardan tenki

de tabi tutulmaları gerekı:nektedir. 

Son olarak vurgulamak istediğim husus; ülkemizde ve İslfu:n ülkelerin

de, geçrilişten günümüze ulaşan her türlü metinle hangi amaçla olursa olsun 

uğraşan herkesin; elindeki metnin tarihi serüveni, orijinaline ne ölçüde yakın 

olduğu, ilınl kriterlerle bize sunulmuş olup alınadığı konularında bir bilinç 

ve hassasiyete ulaşmadıkça ilmi ve entelektüel seviyemizin belli bir düzey

den öteye geçemeyeceği dir. Elimizdeki her kitabı veya metni bu bilinçle irde

lemedikçe veya buna gerek hissetmedikçe, ilınl ve fikri çalışmalarımızın te

mellerinin sağlamlığı ve dayanakları daima tarhşmaya açık olmaya d~vam 

edecektir. 

Metin tenkidi yazarların ve metnin isnad edildiği ilk oteritelerin özgün. 

lafız ve ifadelerini tam olarak elde etmeye imkan vermese bile yine de metin

lerdeki pek çok bozulma ve değişmeyi düzeltme imkarn sunmaktadır. Bir 

49 Suiçmez, Yusuf; Hadiste Ref' Problemi (Mevkuf ve Maktu Hadislerin Rasulullah'a i:Zafesi) 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. 

. . ' 
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şeyin tamamı elde edilemiyar diye tamamen terk edilmesi gerekmez. Kaldı 

ki neyi ne kadar elde edilebileceğimiz, baştan verilecek peşin yargılarla de

ğil, yapılacak çalışmalar sonunda ortaya çıkacakhr. 

SONUÇ 

"Metin Tenkidi" kavramı il.ml ve akademik bir faaliyet olarak ele alındı

ğında en temel anlamıyla metinlerdeki bozulma ve değişmelerin düzeltilme

si anlamına gelir. Bu tanım metinlerin mekanik bir şekilde düzeltilmesi veya 

yazma ve matbu eserlerin ilinl olarak neşredilmesine indirgenmemelidir. 

Çünkü metinlerin düzeltilmesi her zaman sadece elimizdeki yazma ve bas

ma mevcut nüshalar üzerinde çalışarak mümkün olmayabilir. Bunun için 

çok zaman elimizdeki metnin bütün hikayesini bilme zorunluluğu vardır. 

Ayrıı::a elimizdeki metinlerin çoğu, -ister bir yazara ait olsun, ister derleme 

olsun- bir defada son şeklini almış değil, zaman içerisinde tekamül ve teşek

kül etmiş olabilir. Bu yüzden metin tenkidi ancak, "metin tarihi" zemininde 

icra edilirse isabetli sonuçlar alınabilir. Her metin tenkitçisi elindeki metnin 

ilk kaynağından elimizdeki son şekline kadar tarihi:İ1in, geçirdiği aşarnalann 

hesabını vermek durumundadır. 

Metin tenkidini sadece bozulmuş metinlerin düzeltilmesine indirgemek 

çok dar ve geriye yönelik bir bakış açısının ürünüdür. Oysa metin tenkidi 

sadece geçınişte bozulmuş metinleri· düzeltme ile uğraşmak yerine, metinle

i-in üretim ve nakil aşamalarında bugüne ve geleceğe yönelik tedbirler geliş

tirmek, geçmişteki metin üretim ve nakil faaliyetlerinde metnin orijinalini 

korumaya yönelik ne tür tedbirler alındığını da incelemek ve irdelemek du

rumundadır. Bunu sağlık ve hp konusundan bir benzetme ile açıklayabiliriz. 

Tıp bilimi 11adece hastalıkları tedavi ile yetinir, sağlığın korunmasına yönelik 

tedbirleri ve faaliyetleri göz ardı eder veya ihmal ederse hatalı bir davraniş 

içine girmiş olur. 

Aynı şekilde metin tenkidi disiplini bozulmuş metinleri düzeltmeye 

verdiği önemden daha fazlasını metinlerin bozulmalara karşı korunması ko

nusunda da göstermelidir. Olaya bu açıdan bakıldığında metin tenkidi, sa-
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dece sınırlı sayıda uzmanın faaliyeti olmaktan çıkar, bütün metin üretim ve 

nakil aşamalarındaki aktörlerin hassasiyeti ve titizliğini gerektiren bir top

lumsal ve kültürel faaliyete dönüşür. 

Değişik kültürlerin metin tenkidindeki geçmiş ve bugünkü yerini bu 

çerçevede değerlendirmek gerekir. Bu açıdan bakhğımızda İslam Medeniye

ti'nde, başını hadis alimlerinin çektiği metin tenkidi faaliyetinin; hem metin

lerin bozulmasını önlemeye yönelik tedbirler, hem de bozulan metinlerin 

düzeltilmesi konusunda çok yüksek düzeyde bir bilinç, titizlik ve hassasiyet 

sergilediklerini görürüz. Günümüz İslam Dünyası'nın bu düzeyi çağdaş im

kanlar doğrultusunda daha ilerilere götürmek gibi bir görevi varken, geçmiş 

düzeyi koroyabildiği bile tarhşmalı bir hale gelmiştir. Bunun çözümü, başta 

ilim erbabı olmak üzere metinlerle uğraşan herkesin bir meti!l tenkidi bilin

cine ulaşmasıyla mümkün olacakhr. 

İslami metinlerin tenkidinde iki tür metni birbirinden ayırmak gerekir:_ 

Bir yazar tarafından yazılmış eser ve metinlerin tenkidinde metinlerin tarihi 

serüveni zemininde genel metin tenkidi kuralları uygulanır. Başta hadis ol

mak üzere bütün İslami ilimlerdeki rivayetlerin metin tenkidine gelince; sa

dece rivayet metinlerinin rasyonel, tarihi ve Kur'an'la tenkidi ile yetinen ri

vayetin metninin tenkidi anlamındaki tenkit anlayışı çok dar bir bakış açısı

dır .. 

Her şeyden önce rivayetlerin, metinlerindeki bozulmalar düzeltilmeden 

bu tür tenkide tabi tutulması yanlış mantnin tenkide tab! tutulması sebebiyle 

bizi hatalı sonuçlara götürebilir. Ayrıca metin tenkidinin metin tarihiı:ıden 

ayrı düşünülemeyeceği göz önünde bulundurulursa; rivayet metninin tarihi 

hakkında en sağlam bilgiyi veren ve başka kültürlere göre bize çok önemli 

avantajlar sağlayan isnadların, metin tenkidinin ayrılmaz parçası olduğu or

taya çıkar. Bu nedenle rivayet metin tenkidinde, yani rivayetlerdeki bozul

maların düzeltilmesinde, başta isnad ve rical verileri olmak üzere rivayetler

Ie·ilgili her türlü tarihi veri ve kanıhn kullanılınası gerekir. 

Metin tenkidi kavramı, hadisler bağlamında; hadislerin akla, Kur'an'a, 

tarim gerçeklere, dinin genel esaslarına aykırılığı gibi kriterlerle tenkidi an-

. . ' 
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larnma kullanıldığında genel metin tenkidi içine girer mi sorusunun cevabı 

bu kriterlerin hangi amaçla kullanıldığına bağlıdır: Bu kriterler hadislerin 

sıhhat sorunu düzleminde işlev görüyorsa doğrudan genel metin tenkidinin 

konusu içine girmezler. Çünkü metin tenkidi disiplini metinlecin sıhhat so

runu ile doğrudan değil, sadece metinlerdeki bozulmaların düzeltilmesi bağ

lamında, dalaylı olarak ilgilenir. Ama bu kriterler metinlerdeki bozulmaların 

düzeltilmesi amacıyla kullanılırlarsa o zaman genel metin tenkidinin konu

suna girerler. Bu durumda bu kriterler dahili ve harici kanıtlar olarak işlev 

görebilirler. Bu kriterlerin her türlü tenkitle geçerliliği, güvenilirliği, kulla

ruşlılığı konusu, teorik ve pratik olarak çok değişik probleınler içermekte ve 

detaylı tarhşmaları gerektirmektedir. Nitekim İslam tarihinde de bu kriterler 

öneınli tarhşmalara konu olmuştur. 

Bir kanaatimi sunarak tebliğimi bitirmek istiyorum. Metin tenkidi bir di

sipl~ olma yanında bir bilinç ve duyarlılık işidir. Kitaplada uğraşan ve ilgi

lenen okuyucu ve yayıncılardan tutun, öğrenci ve akademisyenlere kadar 

her meslel5 ve disiplin mensubunun bu bilince sahip olması gerekir. Çünkü 

metin tenkidi sadece metin tenkidi uzmanlarını ilgilendiren akademik bir ak

tivite değil, yazılı nesnelerle uğraşan herkesin hayahnda bir şekilde yüz yüze 

gelmek durumunda olduğu bir olgu ve bir problemdir. İnsanoğlu hatadan 

salim kalamayacağına göre metin tenkidi her zaman ve her durumda yazı ile 

ilgili her tür faaliyetin aynlmaz bir parçası olan hayatı bir sorun olmaya de

vam edecektir. 

Sorunun hayatiyetini değişik toplum kademelerinde bir duyarlılık hali

ne getirerneyen topluınların sadece ilınl bir disiplin olarak metin tenkidini 

teorik ve pratik planda geliştirmeleri oldukça zor görürunektedir. Çünkü . 

ma'rifet iltifata tabidir. Yazılı metinlecin tüketicileri metin tenkidi bilincin

den uzaksa ve böyle bir talepleri yoksa bunların üreticilerinin titiz bir metin 

tenkidi prosedüründen geçmiş metinler ürehilelerini beklemek arz-talep ka

nunlarına aykırıdır. Dahası bu bilincin olmadığı topluınlarda, kötü üretilmiş 

metinlerin iyi iiretilmiş metinleri kovma riski yüksektir. 
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