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dolayısıyla akdin feshi, şüf'a. hakem tayini. ikrar. gayri müslimlerin muhakemesi, miras taksimi, nikah, nafaka, şa 
hitlik gibi ana bölümlere ayırmak mümkündür.

lihnihu ' t-tanziıni'l-kada'i fi'l-İslam", Mecel-

Hemen hemen her bab, ravileriyle birlikte verilmesine özen gösterilen ilgili hadis veya sahabe ve tabiin sözleriyle baş
lamakta olup bu husus rivayetler arasında tercih yapabilme açısından büyük
bir önem taşımaktadır. Bazı babların başında ise örnek olarak fıkıh meseleleri
zikredilmiş. böylece kazai açıdan önceki
hukukçuların (selef) vardığı çözüm şeki l 
leri gösterilmiştir. Eser bu yönüyle tarihi bir vesika özelliğine sahiptir. Çeşitli
meselelere dair İmam Ebü Hanife. Ebü
Yüsuf ve imam Muhammed'den nakledilen bazı görüşlere diğer hiçbir eserde

deki eserlerin çağımızdaki
nekleri olarak görülebilir.
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Hanefi fakihi
Ebu Bekir el-Hassaf'ın
(ö. 261 /875)
İslam muhakeme usulüne
dair eseri.
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Hanefi mezhebinde muhakeme usulü (edebü'l-kada, edebü'l-kadi) alanındaki
eserlerden bugüne ulaştığı bilinen en
eskisi ve en meşhurudur. Genel anlamda muhakeme sırasında uyulması gereken usul ve kaidelerin ele alındığı eser
toplam 120 bab olarak düzenlenmişse
de bunları sırasıyla kadılık görevi, yemin,
kefalet. şikayet, hapis, hacir. borçlunun
takibi. hak iddiası . kadılarla yazışma . vasiyet. vekalet. nesep ve borç ispatı, ayıp

rastlanmaması kitabın başvuru kaynağı

olarak değerini arttırmakta. belli bir mesele üzerinde, Hanefi mezhebince amel
edilmeyenler de dahil olmak üzere pek
çok rivayet ve çözüme yer vermesi de
esere ayrı bir zenginlik kazandırmakta
dır. Muhtevasının genişliği yanında konularının çeşitliliği ve dilinin sadeliği diğer önemli özelliklerindendiL Bundan
dolayı en meşhur Hanefi kaynaklarından
el-Hidô.ye, el-Mebsut, Raviatü'l-kudô.t, Bedô.,i'u's-şanô.,i', Cô.mi'u'l -fuşuleyn, Reddü '1- mu}ıtô.r, el-Fetô.va'lHindiyye, Fetava ~acfi{Jô.n, el- Fetava '1Bezzô.ziyye gibi eserlerde Edebü'l-kacfi'den sık sık alıntılar yapılmıştır (Sadrüşşehid, naşirin mukaddimesi, I, 58-60)
Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan (nr
546/2). meşhur Hanefi fakihi İtkani (ö
758 / 1357) tarafından istinsah edilmiş bir
nüshanın sonunda (vr. 124a) müstensihin, 255'te (869) Hassaf'ın huzurunda
okunmuş bir nüshadan istinsahta bulun-
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duğuna dair notundan eserin bu tarihten önce kaleme alınmış olduğu anlaşıl
maktadır.

Edebü '1 - kaçii'nin, bir kısmı günümüulaşmış onu aşkın şerhi mevcut olup
( Keş{ü'z-zunan, 1, 46 -47; Sezgin, I, 437438) bunlardan en meşhurları Ebü Bekir
ei-Cessas (ö 370/98 1ı ve özellikle Sadrüşşehid Ömer b. Abdülaziz'in (ö 536/
1141) şerhleridir. Çeşitli kütüphanelerde
yazma nüshaları bulunan eser bugüne
kadar neşredilmemişse de Cessas (Kahire 1980) ve Sadrüşşehid (1 -IV, B ağdad
ze

1397- I 398/ 1977 -197 8) tarafından yapı

lan şerh leri yayımlanmıştır (metin ve şerh 
Ierin yazma nüshaları için bk. Sezgin, I, 437438 ; Sadrüşşehid, naşirin mukaddimesi, 1,
63-64, 68-72) Abdülvehhab Öztürk. Hassaf ve Edebü 'l-~acfi üzerinde bir doktora çalışması yapmıştır (bk bibl.)
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EDEBÜ'I-KATİB
( u~I..,.,Jt)
İbn Kuteybe'nin
(ö. 276 /889)

L

devlet hizmetinde görev alan
kiltip sınıfı için kaleme aldığı
Arap diline dair eseri.
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Son Emevi halifesi ll. Mervan'ın katibi
Abdülhamid el- Katib'in (ö ı 32/ 750) katiplere çeşitli tavsiyelerde bulunan birkaç sayfalık risalesiyle (metni için bk. Cehşiyari, s. 73-79) Ebü Müsa Abdullah b.
Abdülaziz ei-Bağdadi' nin (ö 250/864 [?ll
Kitabü'l-Küttô.b ve sıfati'd-devô.t ve'l ~alem ve taşritiM adlı risalesinden (n ş r.
Dominique Sourdel, BEO, XIV, 129-153)
sonra aynı amaçla kaleme alınan Edebü '1- kô.tib, Abbasi Halifes i Mütevekkil Aleilah'ın veziri Ubeydullah b. Yahya b.
Hakan' a takdim edilmiş olup bu tarz
eserler arasında bu hacim ve tertipte
yazılan ilk kitaptır. İbn Kuteybe, Edebü'lküttô.b adıyla da anılan eserin mukaddimesinde iyi yetişmemiş kimselerin cehaletlerinden dolayı edipleri sevimsiz hale

