
pısı. dinleri, gelenekleri, şehirleri, posta 
sistemleri, yabancıları kabul usulleri, or
du teşkilatı. hazineleri. imparatorluk sa
rayları, hapishaneleri, resmi bayramları, 
devletin idari bölgeleri, tarım ve bahçı
vanlığı , ilmi ve sanatı, eğlenceleri, kanun
ları ve eğitim sistemi, Batı dünyasıyla mü
nasebetleri, islamiyet'in Çin'deki duru
mu. Çinliler'in bozkırlı insanlarla, Tibetli
ler'le ve Hintliler'le münasebetleri. tapı
nakları. sikkeleri ve kağıt paraları. hukuk
ları, resimleri ve resim koleksiyonları. baş
şehirlerindeki festivalleri, takvimleri, Çin 
tarihinin devirleri. batı bozkırlarında ya
pılan savaşlar hakkında bilgi verilmekte- · 
dir. Çağdaş M ing hanedanının yıllığından 
alınan bu bilgilerin genellikle abartılı oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Ali Ekber'in eserini yazarken daha ön
ce islam aleminde Uzakdoğu'ya ve bilhas
sa Çin'e dair yazılmış kitaplardan. özellik
le Timurlular tarafından 1419'da Çin'e 
gönderilen elçilik heyetine Şahruh'un oğ
lu Baysungur adına katılan Gıyaseddin 
Nakkaş'ın 1422'de kaleme aldığı 'Aca'i
bü '1-leta'if' i ile 851 'de Çin'e giden Süley
man et-Tacir'e atfedilen Al]bdrü'ş-Şin 
ve'l-Hind adlı eserden faydalandığı tah
min edilmektedir (İA, ı. 318). Ijıtayna
me, 1 500'lü yıllarda Çin'in durumu hak
kında yer yer oldukça değerli bilgiler ver
mesi yanında Yavuz Sultan Selim'in Uzak
doğu'ya karşı olan ilgisini de göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bazı nüshaları bulu
nan eserin (Aşir Efendi, nr. 249: Relsül
küttab Mustafa Efendi, nr. 609, 610) Kahi
re'de Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de de bir 
nüshası vardır (Mecamiu Farisl, Tal 'at, m 
17. vr. 67-128). 

Farsça kaleme alınan Ijıtaynaine, lll. 
Murad zamanında (1574-1595) kimliği 

meçhul bir kişi tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir. Mukaddimesinde "H ıta ve Ho
tan ve Çin ve Maç'In mülQklerinin kanQn
namesi" olduğu belirtilen bu çevirinin 
Teİcüme-i Kanunname-i Hıta ve Ho
tan ve Çin ve Maçin adıyla Süleymani
ye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan nüs
hası (Esad Efendi, nr. 1852) 995 (1587) 
tarihini taşımaktadır. Hıtay veya Hıta. 
Sarı Nehir ile Çin Seddi arasındaki böl
genin adı olup merkezi Pekin idi. Hoten, 
Turfan'ın güneybatı eyaleti durumunday
dı ve islam kaynaklarında bütün Kuzey 
Çin ve Doğu Türkistan'ı içine alacak şe
kilde kullanılıyordu. Çin veya bazı nüsha
larda geçen Maçin ise (Sanskritçe Ma ha
Çin: Büyük Çin) Çin'in geri kalan kesimi
ni ifade ediyordu. Bazı nüshalarıKanıln-

name-i Çin ü Hıta adını taşıyan (Ali Ek
ber Hıtal , neşredenin önsözü, s. 19, krş. 

Keş{ü '?-?Unun, ll, ı 314) Türkçe tercüme, 
1270 (1854) yılında istanbul'da Mühen
dishane-i Berrl-i Hümayun Matbaası 'nda 

Tercüme-i Tarih-i Nevadir-i Çin ü Ma
çin adıyla basılmıştır. 

Ijıtayname 1883 yılında Ch. Schefer 
tarafından incelenmiş (bk. bibL). ardın
dan H. Leberecht Fleischer eserin Türkçe 
tercümesinin ilmi değerini ortaya koy
muştur (bk. bibL). Paul Ernest Kahle Ijı
tayname'nin diğer Farsça nüshaları üze
rinde çalışmış ("Eine Islamische Quelle 
über Ch ina um 1500", AO, XII 1 ı 9431, s. 
9 ı- ı ı 0) ve 1948 yılında Aş ir Efendi nüs
hasını esas alarak Zeki Velid i Togan'ın yar
dımıyla eseri yayıma hazırlamış, ancak bu 
çalışma basılmamıştır. Eserin Farsça tam 
metni, Kahire nüshası esas olmak üzere 
çeşitli nüshalardan faydalanılarak ortaya 
konmuş, bir değerlendirme yazısı. Türk
çe tercümenin tıpkıbasımı ve Çin'le ilgili 
diğer bazı eserler le birlikte Yrec Efşar ta
rafından Tahran'da yayımlanmıştır (ı 35 7 

h ş., I 372 h ş.; eserle ilgili ça lışmalar içi n 
bk. Ali Ekber Hıtal , s. 22-29) 
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Ta'dilin dördüncü mertebesini belirten 
bir hadis terimi. 

L _j 

Sözlükte "iyi , hayırlı, işe yarar. üstün" 
gibi anlamlara gelen ve kıyas dışı yapıda 
bir ism-i tafdll olan hayr kelimesinin ço
ğuludur. Hadis terminolojisinde ravinin 
güvenilir bir kimse olduğunu ifade et
mekle birlikte ibn Mehdi'ye göre "sika" 
lafzının altında yer alan bir ta'dll terimi
dir. Cerh ve ta'dll lafızlarını dereeelendi
ren ilk alim olarak bilinen ibn E bO Hatim 
bu lafzı zikretmemiştir. Ancak onun tas
nifini benimseyen ibnü's-Salah, bu teri
min ikinci mertebedeki ta'dlllafızları ara
sında bulunduğunu belirtmiştir. Zehe
bl ve lraki'ye göre üçüncü, ibn Hacer ve 
onun taksimini benimseyen SüyCıtl ve Sin
di gibi hadis bilginlerine göre dördüncü, 
Sehavl'ye göre ise beşinci mertebede yer 
alır. Hakkında .bu terim kullanılan ravinin 
dini yönden mükemmel, fakat ilmi yön
den biraz eksik olduğu anlaşılır. Genellik
le "hıyarü'l-halk" veya "hıyarü'n-nas" şek
linde terkip halinde kullanılmakla birlik
te "hayr" veya "hayyir" şeklinde de kayde
dilmiştir. 

Haklarında hıyar lafzı kullanılarak ta'
dll edilen ravilerin rivayetleri Tirmizi'nin 
"hasen" dediği , EbQ DavCıd'un ise herhan
gi bir şey söylemediği ikinci derecede sa
hih hadisler olup "hasen li-zatihl" derece
sinde kabul edilmektedir. Genellikle sü
nenlerde yer alan bu tür hadisler, tenkit
çilere göre makbul olup "mütabi"' veya 
"şahid" denilen destekleyici (adıd) başka 

rivayetler yardımıyla "sahih li-gayrihl" se
viyesine yükselir ve delil kıymeti kazanır. 
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