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nr. 778) bulunan yazmaları karşılaştırdı
ğını, ayrıca Hanzade'nin şerhinden de 
faydalandığını belirtmektedir. Eserin Tey
müriyye nüshasına dayalı yeni bir neşri 
daha yapılmıştır (Beyrut 14071 1987) 

Edebü'd-dünya ve'd -din, Hanzade 
diye tanınan Erzincanlı Üveys Vefa b. Mu
hammed b. Ahmed tarafından Minha
cü'l-yaipn şerhu Edebi'd-dünya ve'd 
dfn adıyla şerhedilmiştir (İstanbul ı 328). 
Şarih , basılmış ve basılmamış beş nüs
hayı karşılaştırdığını. tefsir. hadis, ah
lak ve divan türündeki kitaplara başvu
rarak kaynak ve usul düzeltmeleri yap
tığını belirtmektedir. Şerhte gramer tah
lilleri, terimiere getirilen tarifler ve ge
nel açıklamalar yanında asıl metinde ad
ları geçen bütün sahabi, edip, şair, filo
zof ve diğer kişilerin kısa biyografileri 
verilmiştir. Sayfa kenarlarına düşülen 

birkaç not dışında nüsha farkiarına işa
ret edilmemiştir. Şerhte ayrıca çeşitli 

alim ve edebiyatçılardan nakiller yapıl
mış, Abdurrahman-ı Cami ve Sa'df-i Şi
razı gibi bazı İran şairlerine ait Farsça 
manzumelere ve Türkçe beyitlere de yer 
verilmiştir. Edebü'd-dünya ve'd-din'in. 
Lisanüddin İbnü'l-Hatfb'in hocalarından 
İbn Ciyün et-Tücfbf tarafından yapılmış 
kısmı birşerhive Ma 'rifetü'l-feia ,il ad
lı müellifi meçhul bir hulasası da vardır 
(İA, Vll , 409). 
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Abdülkerim b. Muhammed 
es-Sem'<'l.ni'nin 
(ö. 562/1166) 

imla usulüne dair eseri. 
L _j 

Hadis yazdıran hoca ile hadis yazan ta~ 
lebenin uymaları gereken kuralları ele 
alan eser imla* konusunda günümüze 
ulaşan tek müstakil kitaptır. Müellif. bir 
arkadaşının isteği üzerine kaleme aldığı 
kısa ve özlü eserini bir girişle üç fasla 
ayırmıştır. Girişte hadis ilminin önemi, 
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hadisleri lafzan rivayet etmenin gereği, 
sahih hadisin ancak sahih senedie riva
yet edileceği, hadis öğrenme usulleri için
de en makbulünün imla usulü olduğu. 
bu usulün Hz. Peygamber. sahabe, ta
bifn ve tebeü't-tabifn (selef) dönemle
rinde uygulanıp yaygınlık kazandığı be
lirtilmekte, daha sonraki devirlerde çe
şitli beldelerde imla yoluyla hadis riva
yet eden alimierin isimleri zikredilmek
tedir. 

Birinci fasıl hadis yazdıran hocanın 

(müm\T) uyması gereken adab hakkında 
olup burada hocanın hadis rivayetine iyi 
hazırlanması. camilerde imla meclisleri 
düzenlemesi, rivayete başlamadan önce 
Kur'an'dan bir süre okuması, hadisleri 
kitabından rivayet etmesi, sika* olan ho
calardan rivayette bulunması, halk için 
faydalı olacak ibadet ve muamelata dair 
hadisler rivayet etmesi, hadislerin sağ
lamlık derecesini belirtmesi, rivayeti ge
reğinden fazla uzatıp dinleyenleri bıktır
maması ve yazılan hadislerin hocanın 

nüshası ile karşılaştırılması gibi konular 
üzerinde durulmaktadır. 

İkinci fasıl, kalabalık meclislerde ho
canın söylediklerini uzaktakilere nakle
den kimse (müstem!T) ve onun uyması ge
reken adab hakkındadır. Burada müs
temlfnin yüksek bir yerde oturması ve
ya ayakta durması, gür sesli ve dikkatli 
bir kişi olması , ders başlamadan önce 
Kur'an'dan bir süre okuması, hadis yaz
dıracak hocayı kısaca tanıttıktan sonra 
ondan rivayete başlamasını usulüne uy
gun olarak istemesi, hocanın söylediği 
şeyleri aynen tekrarlaması gibi husus
lar ele alınmaktadır. 

Üçüncü fasıl hadis yazan kimsenin uya
cağı esaslara dairdir. Bu bölümde tale
benin Hz. Peygamber'in sünnetine uyma
sı . mütevazi ve ağır başlı olması. hadis 
meclislerine erken gelmesi, daha önce 
gelenleri rahatsız etmeden oturması ve 
hocaya karşı saygılı davranması gibi hu
suslar işlenmektedir. Bunun ardından 

hadislerin yazılmasının caiz olup olma
dığı meselesi ele alınmakta ve yazma 
adabı ile yazı malzemeleri üzerinde du
rulmaktadır. Müellif burada hokka, ka
lem. kalemlik, bıçak, mürekkep ve ka
ğıt hakkında bilgi vermektedir. Hadisle
rin güzel bir şekilde yazılmasını isteyen 
Sem'ani başa besmele yazılması. besme
lenin altındaki satıra kendisinden hadis 
yazılacak hocanın tam adının kaydedil
mesi, hadisin doğrudan hocadan duyu
lup yazılması, müstemlfnin tekran sıra
sında gerekli düzeltme ve noktalamala-

rm yapılması, hadislerin arasına ayıncı 
bir işaretin konulması gibi hususlara te
mas etmektedir. 

Kitabın sonunda, imla ve istimla ada
bı konusunda daha geniş bilgi edinmek 
isteyenlere Tm'izü'? -?eheb if edebi't
taleb adlı kitabını tavsiye eden Sem'anf. 
1 O Receb 541 'de ( 16 Aralık 1146) tamam
ladığı eserindeki bilgileri kendisine se
nedleriyle birlikte ulaşan rivayetlere da
yandırmakta ve bu rivayetleri hangi şe
hirlerde elde ettiğini de belirtmektedir. 
Bundan anlaşıldığına göre müellif ese
rini İsfahan. Bağdat, Belh, Cürcan, Dı
maşk, Serahs, Merv, Herat. Nfşabur baş
ta olmak üzere sekseni aşkın beldeyi 
gezerek derlediği malzeme ile meydana 
getirmiştir. Bazı hocalarının hocası sıfa

tıyla birkaç yerde adı geçen Hatfb ei
Bağdadf'nin (bk s. 48, 67, 86, ı ı 7) eser
lerinden veya onunla aynı kaynaktan fay
dalandığı anlaşılan (krş. Edebü 'l·imla,, s. 
42, 84, 88, 108, ı63, 168 ; el-Camt li·al]la· 
~ı 'r·rauf ve adabi's-sami', 1, 142, 257, 26ı ; 
ll, 60, 65, 66) Sem'anf, naklettiği haberle
rin sağlamlığı konusunda nadiren görüş 
belirtmektedir (bk s. 45, 11 9, 125, 129, 

ı35 , ı 52) . 

Eserin İ stanbul'da Millet Kütüphane
si'nde (Feyzullah Efendi, nr. ı 557) bulu
nan tek nüshası Max Weisweiller tara
fından, muhtevanın özetlendiği elli bir 
sayfalık Almanca bir girişle birlikte Die 
Methodik Des Diktatkollegs (Adab al· 
lmla' wa 'l·fstimla') von 'Abd -Al-Karfm 
İbn Muhammad As-Sam'anf adıyla ya
yımlanmıştır (Leiden 1952). Ayrıca özet 
halinde bir tercümesi de Abdullah Aydınlı 
tarafından neşredilmiştir (bk. bibl.). 
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EDEBÜ'I-KADI 
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İslam muhakeme hukukunun 
ve bu alanda yazılan 
eserlerin genel adı. 
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Kelime olarak edeb, dinin ve aklın gü
zel görüp tavsiye ettiği bütün söz ve dav
ranışları ifade eder. Bu sebeple mendup, 
müstehap ve nafilelerle bazı sünnet ve 


