
EL- METÎN 

Pek sağlam 

Her durumda metanetini koruyan 

Metanetini hiçbir durumda bozmayan 

  

“Şüphe yok ki Allah, bütün rızıkları veren (er-Rezzak), güç ve 

kuvveti pek sağlam (el-Metîn) O’dur.” (Zâriyât 51:58) 

  

Me-te-ne sağlamlık ve dayanıklılığa delalet eder. Sözün kaybolmasını engelleyerek, 

sağlama aldığı için sözün yazıya dönüşmüş haline de metin denilmiştir. 

  

Zamanın yıpratamadığı tek varlık el-Metin olan Allah’tır. El-Metîn esması bizlere; “ey 

insan! Sen zayıfsın, acizsin, güçlü olan el-Metîn olan Allah’tır” mesajını verir. Vahye karşı 

kurulan tuzakları bozmada Allah çok güçlü pek çetindir. Zira vahyi gönderen kendisiyle asla baş 

edilemeyen el-Metîn olan Allah’tır. 

  

Onları bir süre kendi hallerine bıraksam bile, unutmayın ki onların entrikalarını 

başlarına geçiren düzenim (Metindir) pek sağlamdır.” (A’râf 7:183) 

  

Bir ismi ne kadar iyi bilir ve anlarsanız, o isme imanınızın kalitesi de o oranda artar. 

Böylelikle taklidi imandan tahkiki imana geçmiş olursunuz. El-Metîn esmasına iman oranında 

bu isim kişide tecelli eder. Allah resulü Taif’te taşlandı el-Metîn isminden aldığı büyük pay 

sayesinde ayakta kaldı. Hz. İsmail bıçağın altına metanetle yattı. Hz. Musa bu metanetle zalim 

Firavunun önüne çıktı. Hz.Eyyup hastalığına el-Metîn olan Allah’ın metanet tecellisi ile 

direnebildi. Hz. Meryem bu metanetle İsa’yı büyüttü.   

  

El-Metîn isminin tecellisi herkeste aynı olmaz. Deprem ve doğal afetlerle evi yıkılmış 

iki aileyi düşünelim. Her iki ailenin de zayiatları aynıdır. Fakat deprem birini yıkmıştır diğeri 

dimdik ayaktadır. Yıkılan maddi evi kişinin sabrını, direncini, gayretini, iyiliğini, insanlığını 

hatta imanını azaltmışken diğerinin artırmıştır. Peki, nedir fark? Fark el-Metîn isminin tecellisi 

olan metanettir. Biri el-Metîn isminin tecellisine mazhar olmuş, öbürü el-Metîn isminin 

tecellisinden gram almamış. Onun için bela başınıza gelen değil sizin onu okuyuşunuzdur. 

  

Tabloda; can kaybı olmadan evi yıkılmış bir aileyi resmettik. Başlarına gelen felaketten 

dolayı birbirlerinin değerini anlayıp, sımsıkı kenetlenen ve bu felaketten bile istifade eden, 

metanetli bir aile modeli çizdik. El-Metîn lafzını sağlamlık ve dayanaklığa vurgu yapması 

bakımından, arkadaki karlı dağlara nakşettik… 

  

Rabbimiz! Bu fani dünya hayatındaki geçici zorluklara karşı bizlere metanet ver… 

 

 


