ei-EDEBÜ ' 1- MÜ FRED
getirdiklerini. alim olarak bilinen. ancak
cahilliklerinin esiri olan insanların gururları yüzünden fazilet kavramına gölge düşürdüklerini. şeref ve haysiyetin
ilirnde değil servet ve gösterişte aranır
hale geldiğini. iyilik ve yardım severliğin
hor görüldüğünü. bilgili ve şahsiyet sahibi olmaları gereken katipler için sadece yazı güzelliğinin. edipler için de güzel sesli bir cariyeyi öven veya içki kadehini tasvir eden birkaç şiir ezberlemelerinin yeterli görüldüğünü. az çok astroloji bilenlerin alim. biraz mantık okuyanların filozof sayıldığını. cehaletlerinin farkında bile olmayan bu kişilerin Allah ' ın
kitabına ve Hz. Peygamber'in hadisine
dil uzatma cüretini gösterdiklerini söyler. Daha sonra da devrindeki katip ve
ediplerin bu makama ulaşmayı hak etmediklerini. böyle cahil kimseleri katip
tayin eden halifelerin karşılaştıkları güçlükleri, onların yaptıkları dil yanlışları sebebiyle içine düştükleri gülünç durumları örnekler vererek anlatan İbn Kuteybe eserini katipleri bu üzücü durumdan
kurtarmak için telif ettiğini belirtir.
Edebü '1- kôtib dört bölümden meydana gelmiştir. İbn Kuteybe eserin ilk bölümünde (Kitabü'I-Ma' rife) daha çok. yanlış anlaşılan ve yanlış kullanılan kelimelerle kelime türetme kuralları gibi konular üzerinde durmuş , ikinci bölümde (Kitabü Takvlmi' l - yed) katipierin doğru yazmak ve düzgün konuşmalarını sağlamak
maksadıyla imla meseleleri. bazı sarf

Edebü'l- kiitib'in il k sayfas ı

{Süleym aniye Ktp. , Laleli , nr. 1665)

konularının tasnif ve izahıyla im la- telaffuz münasebeti gibi hususlara yer vermiş , üçüncü bölümde ise (Kitabü 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. kazandıkları farklı anlamlar. isim ve sıfat
Iarın vezin ve manaları , çeşitli masdarlar gibi konuları incelemiştir.
Edebü 'l-krltib ve bu türden diğer eserler yazıldıkları devrin toplum hayatı . tarihi. kültür ve teşkilat tarihi bakımından
çok önemli birer kaynak mahiyetindedir. Bir ilim ve kültür merkezi olan Bağ
dat'ta devlet kademelerinde önemli görevlere gelecek kimselerin başta dil olmak 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-kôtib 'in (Kahire 1300. 1312, 1328. 1347. 1354)
ilk ilmi neşri Max Grünert tarafından yapılmıştır ILeiden 1900) Bu neşirde Grünert eserin yazma nüshalarıyla birlikte
bazı şerhlerinden de faydalanmıştır. Kitap daha sonra. bazı güç kelimeler harekelenip anlaşılması zor olan yerleri açık
lanarak Muhyiddin Abdülhamid (Kah ire
1355 1 1936, 13771 1958. 138 3/ 1963). notlar ve çeşitli indeksler ilavesiyle Muhammed ed-Dali(Beyrut 140 2/ 198 1.1405 /
1985) ve Ali FaOr (Beyru t 1408 / 1988) tarafından yayımlanmıştır. Eser üzerinde
Hüseyin Varol bir doktora çalışm a sı yapmıştır (bk bibl )

Edebü'l- kati b üzerine IV. (X.) yü zyıl
dan itibaren birçok şerh ya z ılmı ştı r . Bunların en önemlisi. ibnü's-Sid el- Batalyevsi' nin (ö 521 1 ı ı 27) el- İküda b if şer}zi
Edebi'l- k üttab a dlı üç ciltlik eseridir. Bat alyevsi eserin I. cildi nde Ede bü 'l- kô üb'in mukaddimesini ş erhetmi ş, ll. ciltte İbn Kuteybe ve ravilerin hatalarını ele
almış, lll. ciltte de eserdeki beyitleri açı k
lamıştır. el- İ~tida b, Abdullah el -Sustani (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 14 5) tarafından yapılan şerh i Mustafa Sadık er- Rafii'nin
bir mukaddimesiyle birlikte neşredilmiş
tir (Şerh u Edebi 'l ·katib, Kah i re 1350/ 193 1;
Edebü '/-ka tib 'in d i ğer şerhleri ve üzerinde yapılan çeşitli ça l ış m alar için bk. Varol ,
ı.

102, 104 )

BİBLİ YOGRAFYA :
İbn Kuteybe. Edebü 'l -kiWb (nşr. Ali Faürl,
Beyru t 1408 1 1988 ; Abdullah b. Abdülaziz eiBağd a di. "Kitabü'l- K üttab: L e Livre des seer etaires de 'AbdUllah al- Bagdiidi" (nşr . Dominiq ue Sourde ll, BEO, XIV (1952 -54 1. s. 11 9,
126-157 ; Cehşiyari. el·Vüzera' ue' /-küttab, s.
73 · 79 ; Batalyevsi. el-ik tidab {i şe rh i Edebi ' /·
kültab ( n ş r. Mustafa es-Sekka - Ham id Abdülmecidl. 1·111, Kah ire 1981·83 ; Mevhüb b. Ahmed ei-Cevaliki, Şe rh u Edeb i'/- ka tib, Kahire
13501 1931 ; İbn Haldün. f\1ukadd ime, lll, 1277 ·
1278; Brockelmann. GAL (Ar. 1. ll , 225-226 ; Serkis. Mu 'cem, ı . 211; Sezgin. GAS, IX, 154 - 158 ;
Seyyid Ya'küb Bekir. Nusüş {i fıl~ hi'/-l uga ti ' l·
'Ara b iyye, Beyrut 1970, s. 21 ·24; Hüseyin Varol. Edebü 'l · ka tib: ib nu Kuteybe (do ktora tezi . 1980). Atatürk Üniversitesi islami ilimler Fa·
kültes i, 1·11 ; Abdullah ei -Cebüri. "Dirase li kü tübi İbn K:uteybe", Mece lletü Adabi'l-f\1üstanş triyye, lll , Mu sul 1978, s. 234 ·239 ; Jaakko Hameen-Anttila. "L exical Ibdiil (lbn Outayba and
his Adab ai-Katibi ", SO, LXXI ( 1993 1. s. 49 -51 ;
1. Goldzi her. "Edeb", iA, IV, ı 06; Muhammed
Halefullah Ahmed. "Edebü'l-katib ", Ti, IV, 3 21 ; Az e rtaş Azernüş. "İbn Kuteyb e", DMBi, IV,
457 ; C. E. Bosworth. "A dab al-Kiiteb", Elr. , ı .
446.
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Buhar!' nin
(ö. 256 /870)

ahlaka dair hadisleri
L

topla dığı

eseri.
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el- Cami' u 's -şahi'Jı'teki "Kitabü'l- Ed eb"
bölümünde güzel ahlaka ve görgü kurallarına dair hadislerden 249 'unu 128 babda 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 konularıy la ilgili bölümlerinde de zikrettiği bu hadislerin altmış üçü d ış ınd a hepsi nin Kütüb-i Si tte'de mevcut olm a sı .
müellifin el-Edebü 'l - müfred 'deki hadisleri de titizlikle seçtiğini göstermektedir. 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 daha güvenilir olduğunu belirtmektedir.

Buhari'nin el-Cami'u 's- sahfh'te mu-

allak* olarak zikrettiği b~zı. h~disl erin

senedierini bu eserde vermesi, baz ı muhaddislerce müphem bı rakılmı ş isim ve
kelimeleri belirgin ha le getirmesi ve baş
ka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri
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nakletmesi el-Edebü'l-müfred'in hadis ilmi bakımından önemini arttırmak
tadır.

el -Edebü '1- müfred Bu ha ri' nin diğer
eseri el-Cami'u'ş-şaJ:ıilJ. kadar ilgi görmemiş, bu yüzyılın başlarına kadar metin ve senedieri üzerinde herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. Eser Hindistan'da (Şahabad 1304/ 1887), Agra'da (1306/
ı 889), kenarında Muhammed b. Hasan
eş-Şeybani'nin el-Cô.mi'u'ş-sagir'i olduğu halde istanbul'da (ts., Muhammed
Efendi ei-Bosnevi Matbaası), kenarında
Ebü Hanife'nin el-Müsned'i olduğu halde yine istanbul'da ( 1 306/ı889, 1309/
1892) yayımlanmıştır. Daha sonra Kahire'de (ı 346/ ı 927, 13491 ı 930) ve Muhammed
Fuad Abdülbakl'nin tahkikiyle yine Kahire'de ( 13751 1955 , 1378/ ı 958), Ebüzabi'de (n ş r . Mu hammed Hi şam ei-BurhanT,
1402 / 1981) ve Beyrut'ta (nşr Kemal Yüsuf ei-Hüt, 1404/ 1984) yeni baskıları yapılmıştır . Ayrıca Haydarabad ei-Camiatü' 1- Osmaniyye hocalarından Fazlullah
el- Cflanl tarafından matbu ve yazma
nüshaları karşılaştırılıp hadislerin metin
ve sened tenkidi yapılarak Failullahi'sşamed ii taviilJ.i '1- Edebi'l- müfred adıy
la şerhedilmiştir (Kahire 1364/ 1945, 1378/
1958) . Eser üzerinde Taybe bint Yahya'nın ~urratü 'ayni'l-müs'ad bi-tertibi

e/Edebü'l·mü{red'in ilk
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sayfas ı (istanbul. ts.)

etrôJi'l-Edebi'l-müfred (Küveyt 1986),
Muhammed Hüseynl Affff'nin hadislerin
senedierini ve mükerrer olan rivayetleri
çıkarmak suretiyle hazırladığı Şaf:ıi]J.u '1Edebi'l-müfred (Riyad 1409 / 1988) adlı
çalışmaları vardır. Hassan Ali eserden
seçtiği 300 hadisi The Priceless Gemsor the Three Hundred Sayings of the
Great Arabian Prophet adıyla ingilizce'ye çevirmiş (Madras 1895), Ali Fikri Yavuz
da kitabı Ahlak Hadisleri adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir (istanbul 1974).
BİBLİYOGRAFYA:

Buhari, el·Edebü'l·mü{red (n şr. Kemal Yüsuf el-Hüt), Beyrut 1404/1984; İbnü'n-Nedim.
el·Fihrist, s. 321 ·322; İbn Hacer. Hedyü's·siirf,
Beyrut, ts. , s. 493; Keş{ü'z·zunün, 1, 48·49;
Serkis. Mu'cem, 1, 534; Fazlullah b. Seyyid Ahmed ei-Cilani. Failullah i'ş ·şamed tr tauzfhi'l·
Edebi'l·mü{red, Kahire 1378/1958, 1·11; Sezgin, GAS, 1, 133; Hüseyni Abdülmecid Haşim .
el· imamü 'l ·Bul]iirf: muf:ıaddişen ue fakfhen,
Kahire, ts. (Mısrü' I -Ara b iyye) . s. 278·280; Kettani. er·Risilletü'l· müstetra{e, İstanbul 1986,
53
s.
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EDEP
( y~':il)

L

Bir toplumda
örf, adet ve kural halini almış
iyi tutum ve davranışlar
veya bunları kazandıran
bilgi anlamında kuUanılan terim.

_j

Edep (edeb) kelimesinin etimolojisi ve
en eski manaları hakkında farklı görüş
ler vardır. "Ziyafete davet etmek" anlamındaki edb veya "zarif ve edepli olmak"
anlamındaki edeb masdanndan isim olan
kelimenin sözlüklerdeki başlıca manaları "davet. iyi tutum, incelik ve kibarlık.
hayran lı k ve takdir" şeklinde gösterilir
(Lisanü'l· 'Arab; "edb" md. ; FTrüzabadl, el·
~amusü ' l·mut:ırt. "edb" md.). Bütün Arap
dilcileri edep kelimesinin edb kökünden
geldiğini kaydederken müsteşrik Valiers
ve C. A. Nallino, kelimenin aslının "sünnet"le eş anlamlı olan de'b olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlardan Nallino, eskilerin bu kelimeden sadece sünneti, yani sonraki nesiller için birer kural olan
gelenekleri anladıklarını belirtir. Başka
bir deyişle edep, Cahiliye Arapları ' na göre kişinin takip etmek zorunda olduğu
eski geleneklerin toplamıdır. islam'dan
önceki şiirde de'b kelimesi "sünnet" ve
"edep" anlamında sıkça kullanılmaktay
dı. Şu var ki edep de'bden değil bunun
çağulu olan adabdan türetilmiştir. yani
adab kelimesinin asıl tekili de'b olmakla birlikte zamanla Araplar de'bi unutarak onun yerine aynı anlamda edebi kul-

lanmışlardır (Nallino, s. 12-14) Ancak en
eski ve güvenilir Arapça sözlüklerin hiçbirinde edebin aslının de'b olduğuna dair
bir bilgi bulunmadığı gibi çağdaş Arap
araştırmacıları ve edebiyat tarihçileri de
herhangi bir belge ile teyit edilemeyen
bu görüşü isabetsiz bulmuşlardır (mesela bk. Şevkı Dayf, ı. 7-8; Taha Hüseyin ,
1, 25) . ibn Manzür edep kelimesinin kökünün edb olduğunu söyler ve bunun
"davet etme" manasma geldiğini belirtir.
Nitekim aynı kökten gelen üdbe, me'debe (me'dübe) kelimeleri "ziyafet yemeği,
düğün yemeği" anlamında sıkça kullanılmıştır (Lisanü 'l· 'Arab, "edb" md.; İbn
Kuteybe, s. 162, 558).
Kur 'a n-ı

Kerim'de edep veya bundan
herhangi bir kelime geçmez.
Ancak dört ayette (Al-i İmran 3/ ll; eiEnfal 8/ 52, 54; Gafir 40 / 3 1) "adet, alış
kanlık. eskilerin uygulamaları " anlamın
da de'b, bir ayette (Yusuf 12 / 4 7) aynı
manada deeb, başka bir ayette de (İbra
him 14 / 33) "sürekli" anlamında daibeyn
kelimeleri yer almaktadır. Hadislerde ise
hem edep hem de çağulu adab ile aynı
kökten fıil ve isimler kullanılmıştır (Wensinck, el·Mu'cem, "edb" md.) . Abdullah
b. Mes'üd 'un rivayet ettiği ve sözlük yazarlarının edebin kökündeki "davet" anlamı ile sonradan kazandığı "iyi alışkan
lıklar" anlamı arasında münasebet kurmak için faydalandıkları bir hadiste. "Gerçekten bu Kur'an Allah'ın bir sofrasıdır
(me 'dübetu llah): O'nun sofrasından gücünüz yettiğince bilgi toplamaya çalı
şın" denilmektedir (DarimT, "Feza,ilü'lKur, an", 1). Başka bir hadiste ise yine
Kur'an'dan "Ailah'ın edebi" diye söz edilmesi (DarimT, "Feza,ilü'l-~ur,an", l) ilgi
çekicidir. Bu şekilde etimalajik bakım
dan ortak bir kökten gelen me'debe ve
edep kelimelerinin, her iki hadiste aynı
şeye (Kur'an'a) nisbet edilmek suretiyle
anlam olarak da ortak oldukları, böylece hadis dilinde edebin hayırlı ve yararlı
bilgilerle davranış alışkanlıklarını ifade
ettiği . Kur'an'ın bu bilgi ve davranışları
sergileyen bir ilahi edep kaynağı olduğu
türetilmiş

anlaşılmaktadır.

Cahiliye devriyle islami dönemin baş
edep ve aynı kökten türetilen diğer kelimelerin -pek seyrek olarak"davet. incelik, kibarlık, beğenme. alış
kan lı k, adet" gibi daha çok din dışı alanda ve bir ölçüde ahlaki muhtevada kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim muhadramün*dan Sehm b. Hanzale adlı
şairin bir beytinde edebin "adet, geleneksel tutum " anlamında kullandığı bilangıcında

