
EDEBÜ' 1- KA Di 

deki eserlerin çağımızdaki devamı ve ör
nekleri olarak görülebilir. 
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EDEBÜ'I-KADİ 
(~IAll~.,.d) 

Hanefi fakihi 
Ebu Bekir el-Hassaf'ın 

(ö. 261 /875) 
İslam muhakeme usulüne 

dair eseri. 
_j 

Hanefi mezhebinde muhakeme usu
lü (edebü'l-kada, edebü' l-kadi) alanındaki 
eserlerden bugüne ulaştığı bilinen en 
eskisi ve en meşhurudur. Genel anlam
da muhakeme sırasında uyulması gere
ken 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 . va
siyet. vekalet. nesep ve borç ispatı, ayıp 
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dolayısıyla akdin feshi, şüf'a. hakem ta
yini. ikrar. gayri müslimlerin muhake
mesi, miras taksimi, nikah, nafaka, şa 

hitlik gibi ana bölümlere ayırmak müm
kündür. 

Hemen hemen her bab, ravileriyle bir
likte verilmesine özen gösterilen ilgili ha
dis veya sahabe ve tabiin sözleriyle baş
lamakta olup bu husus rivayetler ara
sında tercih yapabilme açısından büyük 
bir önem taşımaktadır. Bazı babların ba
şında ise örnek olarak fıkıh meseleleri 
zikredilmiş. böylece kazai açıdan önceki 
hukukçuların (selef) vardığı çözüm şeki l 

leri gösterilmiştir. Eser bu yönüyle tari
hi bir vesika özelliğine sahiptir. Çeşitli 

meselelere dair İmam Ebü Hanife. Ebü 
Yüsuf ve imam Muhammed'den nakle
dilen bazı görüşlere diğer hiçbir eserde 
rastlanmaması kitabın başvuru kaynağı 

olarak değerini arttırmakta. belli bir me
sele 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 ko
nularının çeşitliliği ve dilinin sadeliği di
ğer önemli özelliklerindendiL Bundan 
dolayı en meşhur Hanefi kaynaklarından 
el-Hidô.ye, el-Mebsut, Raviatü'l-ku
dô.t, Bedô.,i'u's-şanô.,i', Cô.mi'u'l -fu
şuleyn, Reddü '1- mu}ıtô.r, el-Fetô.va'l
Hindiyye, Fetava ~acfi{Jô.n, el-Fetava '1-
Bezzô.ziyye gibi eserlerde Edebü'l-ka
cfi'den sık sık alıntılar yapılmıştır (Sad
rüşşehid, 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) müstensi
hin, 255'te (869) Hassaf'ın huzurunda 
okunmuş bir nüshadan istinsahta bulun-

Edebü'/

(ciiçif'nln 
ilk iki sayfası 
(Sü leymaniye K tp., 

Fatih, 

nr. 2269} 

duğuna dair notundan eserin bu tarih
ten önce kaleme alınmış olduğu anlaşıl
maktadır. 

Edebü '1 -kaçii'nin, bir kısmı günümü
ze ulaşmış onu aşkın şerhi mevcut olup 
( Keş{ü'z-zunan, 1, 46 -47; Sezgin, I, 437-

438) bunlardan en meşhurları Ebü Bekir 
ei-Cessas (ö 370/98 1 ı ve özellikle Sad
rüşşehid Ömer b. Abdülaziz'in (ö 536/ 

1141) şerhleridir. Çeşitli kütüphanelerde 
yazma nüshaları bulunan eser bugüne 
kadar neşredilmemişse de Cessas (Ka
hire 1980) ve Sadrüşşehid (1 - IV, Bağdad 

1397- I 398/ 1977-1978) tarafından yapı

lan şerhleri yayımlanmıştır (metin ve şerh

Ierin yazma nüshaları için bk. Sezgin, I, 437-

438 ; Sadrüşşehid, naşirin mukaddimesi, 1, 

63-64, 68-72) Abdülvehhab Öztürk. Has
saf ve Edebü 'l-~acfi üzerinde bir dok
tora çalışması yapmıştır (bk bibl.) 
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1977, nilşir i n mukaddimesi, 1, 57-72 ; Taşköpri
zade, Mi{tahu 's-sa'ade, II , 277, 600; Keş{ü 'z
zunan, I, 46-47; Leknevi, e/-Feva' idü 'l-behiy
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EDEBÜ'I-KATİB 
( u~I..,.,Jt) 

İbn Kuteybe'nin 
(ö. 276 /889) 

devlet hizmetinde görev alan 
kiltip sınıfı için kaleme aldığı 

Arap diline dair eseri. _j 

Son Emevi halifesi ll. Mervan'ın katibi 
Abdülhamid el- Katib'in (ö ı 32/ 750) ka
tiplere çeşitli tavsiyelerde bulunan bir
kaç sayfalık risalesiyle (metni için bk. Ceh
şiyari, 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 (nş r. 

Dominique Sourdel, BEO, XIV, 129-153) 

sonra aynı amaçla kaleme alınan Ede
bü '1- kô.tib, Abbas i 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'l
küttô.b adıyla da anılan eserin mukaddi
mesinde iyi yetişmemiş kimselerin ceha
letlerinden dolayı edipleri sevimsiz hale 



getirdiklerini. alim olarak bilinen. ancak 
cahilliklerinin esiri olan insanların gu
rurları yüzünden fazilet kavramına göl
ge düşürdüklerini. şeref ve haysiyetin 
ilirnde değil servet ve gösterişte aranır 
hale geldiğini. iyilik ve yardım severliğin 
hor görüldüğünü. bilgili ve şahsiyet sa
hibi olmaları gereken katipler için sa
dece yazı güzelliğinin. edipler için de gü
zel sesli bir cariyeyi öven veya içki ka
dehini tasvir eden birkaç şiir ezberleme
lerinin yeterli görüldüğünü. az çok astro
loji bilenlerin alim. biraz mantık okuyan
ların filozof sayıldığını. cehaletlerinin far
kında bile olmayan bu kişilerin Allah ' ın 

kitabına ve Hz. Peygamber'in hadisine 
dil uzatma cüretini gösterdiklerini söy
ler. Daha sonra da devrindeki katip ve 
ediplerin bu makama ulaşmayı hak et
mediklerini. böyle cahil kimseleri katip 
tayin eden halifelerin karşılaştıkları güç
lükleri, onların yaptıkları dil yanlışları se
bebiyle içine düştükleri gülünç durum
ları örnekler vererek anlatan İbn Kutey
be eserini katipleri bu üzücü durumdan 
kurtarmak için telif ettiğini belirtir. 

Edebü '1- kôtib dört bölümden meyda
na gelmiştir. İbn Kuteybe eserin ilk bö
lümünde (Kitabü'I-Ma' rife) daha çok. yan
lış anlaşılan ve yanlış kullanılan kelime
lerle kelime türetme kuralları gibi konu
lar üzerinde durmuş, ikinci bölümde (Ki
tabü Takvlmi' l -yed) katipierin doğru yaz
mak ve düzgün konuşmalarını sağlamak 
maksadıyla imla meseleleri. bazı sarf 

Edebü'l- kiitib'in ilk sayfas ı {Süleymaniye Ktp. , Laleli , nr. 1665) 

konularının tasnif ve izahıyla im la- telaf
fuz münasebeti gibi hususlara yer ver
miş , üçüncü bölümde ise (Ki tabü Ta ~v l

mi'l-l isan) konuşma dilindeki yanlışlar ve 
bunların doğru şekillerini ele almıştır. 

Dördüncü bölümde de (Kitabü' 1-Ebniye J 
sülasi fiillerle mezid fiilierin yapıları. ka
zandıkları farklı anlamlar. isim ve sıfat
Iarın vezin ve manaları , çeşitli masdar
lar gibi konuları incelemiştir. 

Edebü 'l-krltib ve bu türden diğer eser
ler yazıldıkları devrin toplum hayatı . ta
rihi. kültür ve teşkilat tarihi bakımından 
çok önemli birer kaynak mahiyetinde
dir. Bir ilim ve kültür merkezi olan Bağ
dat'ta devlet kademelerinde önemli gö
revlere gelecek kimselerin başta dil ol
mak üzere çeşitli yönlerden yetiştirilme
si için yazılan Edebü '1- kô.tib, devrinin 
edebi Arapça ' sının esaslarını yanlışlar

la doğruları bir arada vererek ele almış 
olması bakımından da ayrı bir öneme 
sahiptir. 

Birçok defa yayımlanan Edebü 'l-kô
tib 'in (Kahire 1300. 1312, 1328. 1347. 1354) 

ilk ilmi neşri Max Grünert tarafından ya
pılmıştır ILeiden 1900) Bu neşirde Grü
nert eserin yazma nüshalarıyla birlikte 
bazı şerhlerinden de faydalanmıştır. Ki
tap daha sonra. bazı güç kelimeler hare
kelenip anlaşılması zor olan yerleri açık
lanarak Muhyiddin Abdülhamid (Kah ire 
1355 1 1936, 13771 1958. 1383/ 1963). not
lar ve çeşitli indeksler ilavesiyle Muham
med ed-Dali(Beyrut 140 2/ 198 1.1405 / 

1985) ve Ali FaOr (Beyru t 1408 / 1988) ta
rafından yayımlanmıştır. Eser üzerinde 
Hüseyin Varol bir doktora çalışma sı yap
mıştır (bk bibl ) 

Edebü'l- kati b üzerine IV. (X.) yüzyıl
dan itibaren birçok şerh yazılmıştı r . Bun
ların en önemlisi. ibnü's-Sid el- Batalyev
si' nin (ö 521 1 ı ı 27) el- İküdab if şer}zi 
Edebi'l- k üttab a dlı üç ciltlik eseridir. Ba
t alyevsi eserin I. cildinde Edebü 'l- kô
üb'in mukaddimesini şerhetmiş, ll. cilt
te İbn Kuteybe ve ravilerin hatalarını ele 
almış, lll. ciltte de eserdeki beyitleri açı k
lamıştır. el- İ~tidab, Abdullah el -Susta
ni (Beyrut 1900. 190 ı. ı 9051 ve Mustafa 
es-Sekka ile Hamid Abdülmecid tarafın
dan (1 - 111 . Kah i re ı 98 ı - 19831 yayımlanmış

tır. Edebü 'l-kô.tib'in MevhOb b. Ahmed 
ei -Cevalikl (ö 540 / ı 145) tarafından ya
pılan şerh i Mustafa Sadık er- Rafii'nin 
bir mukaddimesiyle birlikte neşredilmiş
tir (Şerhu Edebi 'l ·katib, Kah i re 1350/ 193 1; 

Edebü '/-ka tib ' in d i ğer şerhleri ve üzerin
de yapılan çeşitli ça l ışmalar için bk. Varol , 
ı. 102, 104) 
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li] Z üLFiKAR TüccAR 

el-EDEBÜ'l-MÜFRED 
( ~_;..ıl y~S/ 1 ) 

Buhar!' nin 
(ö. 256/870) 

ahlaka dair hadisleri 
topladığı eseri. 

_j 

el- Cami' u 's -şahi'Jı'teki "Kitabü'l-Ed eb" 
bölümünde güzel ahlaka ve görgü kural
larına dair hadislerden 249 'unu 128 bab
da toplayan Buhari. el-Edebü 'l-müfred '
de 1329 (veya ı 322) ahlak hadisini 644 
bab altında bir araya getirmiştir. Yarıya 
yakın kısmını el- Cami'u ·s - sahfh ' inin 
"Kitabü'l- Ef ime", "Kitabü'İ- Eş~ib~ " ve 
"Kitabü' I - Libas" gibi edep ve ahlak ko
nularıyla ilgili bölümlerinde de zikretti
ği bu hadislerin altmış üçü dışında hep
sinin Kütüb-i Si tte'de mevcut olması . 

müellifin el-Edebü 'l -müfred 'deki ha
disleri de titizlikle seçtiğini göstermekte
dir. Nitekim İbn Hacer el-Askalani, bu 
esere Buhari'nin eş-Sal-ıijz ' i dışındaki 

kaynaklardan alınan hadislerin. sağlam
lık bakımından Müslim'in el-Cami'u ·ş
sahfh 'i kadar olmasa bile diğer Kütüb-i 
Sitte mecmualarındaki rivayetlerden da
ha güvenilir olduğunu belirtmektedir. 

Buhari'nin el-Cami'u 's- sahfh'te mu
allak* olarak zikrettiği b~zı. h~dislerin 
senedierini bu eserde vermesi, bazı mu
haddislerce müphem bı rakılmış isim ve 
kelimeleri belirgin ha le getirmesi ve baş
ka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri 
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