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KİT ABÜ'l-iDRAK 
( !ll).:ıyı yL;;l) 

Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin 
(ö. 745/1344) 

Türkçe kaleme aldığı 

sözlük ve gramer kitabı. 
_j 

Başlangıçta Kıpçaklar'ın, daha sonra 
göçlerle Türkmen unsurların yoğun bi
çimde yaşadığı Memlük Devleti'nde ikti
darı elinde bulunduran unsur Türk oldu~ 
ğu için Memlük sarayı Türkçe'nin edebi 
bir dil olarak geliştiği merkezlerden biri 
haline gelmiştir. Türkçe'nin yönetici sını
fın dili olmasının doğurduğu ihtiyaçlar ve 
Memlük Devleti'nin kültür politikalarının 
sonucunda bu merkezde Türk dilinde te
lif ya da tercüme edebi, dini ve ilmi eser
ler verilmiş, .çeşitli sözlük ve dil bilgisi ki
tapları hazırlanmıştır (bk. KIPÇAKlAR). 

Ebu Hayyan'ın, tam adıKitfıbü'l-İdrfık 
li-lisfıni'l-Etrfık olan eseri bu yolda yapı
lan çalışmaların başta gelenlerindendir. 
Kitfıbü'l-İdrfık daha önce telif edilmiş, 
kelime listelerinden ibaret bazı eserler
den farklı olarak Mısır'da konuşulan Türk
çe'nin teorik gramerini ortaya koyan, gü
nümüze kadar gelmiş en eski tarihli eser-· 
dir. Ebu Hayyan'ın faydalandığı Beytek ei
Kıpçaki ile (Xlll. yüzyıl) buzatın çağdaşı 
olan İmadüddin Davud b. Ali b. Muham
med el-Verrak ei-Mısrl'nin kaynaklarda 
adı geçen Türkçe'ye dair dil bilgisi kitap
ları bugün mevcut değildir. 

71 2 ( 1312) yılında Kah i re' de Molla Sa
lih Medresesi'nde tamamlanan Kitfıbü'l
İdrfık Türkçe-Arapça sözlük ve dil bilgisi 
olmak üzere iki bölümden oluşur. Müelli-

108 

fin eserinde "Türki" olarak adlandırdığı 
bu dil Oğuz özellikleri taşıyan bir Kıpçak 
diyalektidir. Kelime başındaki y-/c- nöbet
leşmesinde y- fonemi tarafında olmakla 
Batı Kıpçak ağızları arasında bulunur. Ebu 
Hayyan, zaman zaman "Kıpçaki" ve "Türk
man!" adını verdiği ağızları tefrik ederek 
onların özelliklerine de temas etmiş. o dö
nemde Mısır ve Suriye bölgesine Türk
men boylarının ve daha az sayıda diğer 
Türk unsurlarının göçleri devam ettiğin
den yer yer bunların . dil özelliklerinden. 
bahsetmiştir: Türkistan dili, Harizm dili. 
Tatar, Bulgar, Toksuba dilleri gibi. Ebu 
Hayyan, eserini yazarken eski yazılı kay
naklar yanında Kahire ve çevresinde ya
şayan Türkler'in sözlü verilerinden de fay
dalanmıştır. Bilhassa kelimelerin anlam
landırılmasında bilgisine güvendiği, ana 
dili Türkçe olan kimselerin şahitliğine 
başvurduğunu zikretmektedir. ismini sık
ça andığı hacası Şeyh Fahreddin Divriğl, 
Mevla Taceddin ve Sencer ed-Devadarl, 
Ebu Hayyan'ın sözlü referansları arasın
da yer alır. 

Büyük Arap gramercilerinin klasik dö
nemde Arapça dışında bir dille ilgilenme
leri sıkça görülen bir durum olmadığın
dan Ebu Hayyan gibi tanınmış bir dil ali
minin Türkçe'ye dair sadece biri günü
müze kadar gelebilmiş eserler kaleme 
almasının sebebi tartışılmıştır. Mecdut 
Mansuroğlu bunu Mısır'daki Türk haki
miyetinin doğurduğu tabii bir Türkçe öğ
renme ihtiyacı ile açıklar. Giuliano Lanci
ani'ye göre Kitfıbü'l-İdrfık Memlük yö
neticilerinin, Arap kökenli Mısır uleması 
arasında yaygın olan Türkler'in vahşi ve 
kaba, dillerinin de dikkate alınmaya değ
mez bir dil olduğu -dolayısıyla Türk asıllı 
Memlük yönetici sınıfının meşruiyetini 
yargılayan 1 tehdit eden- anlayışına karşı 

geliştirdikleri kültürel politikaların bir so
nucudur. Buna göre Türkler'in erdemle
rini öne çıkaran eserler de ortaya konul
muş olup Kitfıbü'l-İdrfık'in teorik dil bil
gisinden oluşan ikinci kısmı, Türk karşıtı 
Mısırlı ulemaya Türkçe'nin de en azından 
Arapça kadar yetenekli bir dil olduğunu 
ispatlamaya yöneliktir. Bunun yanında 
Memlük Devleti'nin bu kültür politikası
nın sürekli olmadığı ve Kitfıbü'l-İdrfık'in 
takipçisinin bulunmadığı görüşü de doğ
ru değildir. Zira müellifı bilinmeyen Ki
tfıbü't-Tuhfeti'z-zekiyye ii lugati't-Tür
kiyye büyük ölçüde Kitfıbü'l-İdrfık'in 
takipçisi olarak kabul edilebilir. Eserin 
müellifi Ebu Hayyan'ı kaynak olarak zik
rettiği gibi kitabın muhtevası da Kitfı
bü'l-İdrfık ile bazan bölüm başlıklarına 

kadar hemen hemen aynıdır (Ermers, s. 
29, 48-49). 

Kitfıbü'l-İdrfık'in günümüze ulaşan 
iki nüshası bilinmektedir. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'ndeki nüsha (Veliyyüddin 
Efendi, nr. 2896) Kilisli Rifat Bilge ve Veled 
Çelebi İzbudak tarafından alfabetik bir 
sözlük halinde yayımlanmıştır ( el-İdrak 
Haşiyesi, istanbul 1936). Diğer nüsha is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (nr. 3856). Robert Ermers, Hadi
si'ye dayanarakbir üçüncü nüshadan söz 
etmişse de Hadisi'nin kullandığı nüsha 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye Arşivi'nde bulu
nan bir mikrofilmden ibarettir (Hadlce 
el-Hadisi, s. 176-184, 592). Eserin Veliy
yüddin Efendi nüshasından Mustafa Bey 
tarafından yapılan ilk neşri (istanbul ı 309) 
eksik ve yanlışlarla doludur. Daha sonra 
Ahmet Caferoğlu'nun gerçekleştirdiği ya
yım (İstanbul ı 93 ı) alfabetik sözlük (s. ı
ı 3 ı ) , sarf-nahiv kısımlarının Türkçe ter
cümesi (s . 133- ı 86). sarf ve n ah iv kısım
larının Arapça metninin edisyon kritiğini 
ihtiva eder. Kitfıbü'l-İdrfık'in Ermers'in 
Arabic Grammars of Turkic adlı eseri
nin ikinci bölümünde yayımlanan İngilizce 
çevirisi (Le iden 1 999) istanbul'daki yaz
ma nüshalarla Caferoğlu'nun edisyon kri
tiğine göre yapılmıştır. 
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KİT ABÜ'I-İLEL 
( JWI yL;;l) 

Ahmed b~ Hanbel'in 
(ö. 241/855} 

hadislerde ve ravilerde görülen 
kusı.irlara dair eseri. 

_j 

Tam adı Kitfıbü'l-'İl el ve ma'rifeti'r
ricô.l (el-Cami' fi 'L-'ilel ve ma'rifeti'r-rical) 
olup ravilerin ve rivayetlerin tenkidi ko
nusunda talebelerinin sorduğu sorulara 
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Ahmed b. Hanbel'in Kitabü 'L-'ilel adlı eserinin ilk cildinin 
unvan sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3380) 

Ahmed b. Hanbel'in verdiği cevaplardan 
meydana gelmektedir. Eseri müelliften 
oğlu Abdullah rivayet ederek bazı ilave
lerde bulunmuş. ondan da talebesi Ebu 
Ali Muhammed b. Ahmed es-Sawaf riva
yet etmiştir. Soru ve cevap tarzında yazıl
dığı için sistematik olarak bölümlere ay
rılmayan kitapta hadislerde görülen illet
lerle hadis ricali ve tarihi hakkında bilgi 
verilmiş, yer yer çeşitli konularda hadis
ler rivayet edilmiş. dirayetü'l-hadlsin bazı 
meselelerine temas edilmiştir (bk. İLE
LÜ' I-HADIS) Kitfıbü '1- 'İlel BuharY'nin 
et-Tfıri]]u'I-kebir'i, İ bn Ebu Hat im'in 
Kitfıbü'l-CerJ:ı ve't-ta'dil'i gibi kitapla
ra kaynaklık etmiş; Ukayll, İbnü'l-Müna
dl, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, İbnü's
Salah eş-Şehrezurl ve İbn Hacer el-Aska
lanl gibi alimler üzerinde de etkili olmuş
tur. 

Eserin eldeki tek nüshası. 343'te (954) 
Ebu Ali Muhammed b. Ahmed es-Sav
vaf'a arzedilen ve Abdullah b. Ahmed b. 
Hanbel'in nüshasıyla karşılaştırılan Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki yazmasıdır 
(Ayasofya, nr. 3380) Talat Koçyiğit ile İs
mail Cerrahoğlu bu nüshanın ilk yarısını 
(ı 0-97b) L cilt (Ankara 1963), devamını da 

IL cilt (İstanbul 1987) olarakyayımlamış

lardır. Naşirler tarafından paragraflar ha
linde numaralanmış olan eserin L cildin
de 2789, IL cildinde 2574 paragraf yer 
almıştır. Kitfıbü'l- 'İlel'i daha sonra Va
siyyullah b. Muhammed Abbas (l-ll. Bey
rut- Riyad ı 408/1988) ve el-Cami' ti'l-'il el 
ve ma'riieti'r-ricfıl adıyla Muhammed 
Hüsam Beyzun (I-IV. Beyrut 1990. IV cildi 
fihristt ir) aynı nüshayı esas alarak neşret
miştir. Ahmed b. Hanbel'in ile! konusun
daki görüşlerini başka talebeleri de der
lemiş; oğlu Salih. talebeleri Merruzl ve 
Ebü'l-Hasan Abdülmelik b. Abdülhamld 
el-Meymunl tarafından bir araya getiri
len görüşlerini Subhl Bedrl es-Samerral 
Min kelfımi'l-imfım Ebi 'Abdillfıh Af:ı
med b. lfanbel ii 'ileli'l-J:ıadiş ve ma'
riieti'r-ricfıl adıyla yayımiarnıştır (Riyad 
1409/1988). 
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(J.Wf y W') 

Ebu lsa et-Tinnizi'nin 
(ö. 279/892) 

hadislerde ve ravilerde görülen 
kusurlara dair eseri. 

L _j 

Kusursuz gibi görünen hadislerin me
tin ve senedierinde bulunan ve ancak ha
dis otoritelerince farkedilebilen gizli ku
sur veya illetlerle (bk İLELÜ' I-HADIS) er
ken dönemlerden it ibaren pek çok alim 
ilg ilenmiş; Ali b. Medlnl, Ahmed b. Han
bel, Buharl. Müslim, Ebu Zür'a er-Razi, 
İbn Ebu Hatim ve Darekutnl gibi muhad
disler bu konuda eserler vermişlerdir. Tir
mizi biri küçük (el-'İlelü'ş-şagir [şugra]). 
diğeri büyük (el-'İlelü 'l-kebir, el-'ilelü'l
müfred) olmak üzere iki Kitfıbü'I-'İlel 
kaleme almıştır. Tirmizi'nin el-'İlel'i den
diği zaman onun el-'İlelü '1-kebir'i kas
tedi !ir. Bu iki eserden el-'İlelü'ş-şagir, 
Tirmizi'nin el-Cfımi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin so
nunda müstakil bir bölüm halinde yer al
mış olup Tirmizi bu çalışmasında el-Cfı 

mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'te takip ettiği usulü, kay
nakların ı , eserde geçen ravileri ve terim-
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leri açıklam ış, başta Buhar! ve Ebu Zür'a 
er-Razi olmak üzere İbn Slrln, Eyyub es
Sahtiyanl, Süfyan es-Sevr!, Abdullah b . 
Mübarek, Ali b. Medini ve Yahya b. Said 
el-Kattan' ın görüşlerinden faydalanarak 
cerh ve ta' dilin gerekliliği , isnadın önemi, 
mana ile hadis rivayetinin yapılabilmesi 
için aranan şartlar, hadis tahammül yol
ları , hadisin garlb sayılmasının sebepleri 
ve mürsel hadisin değeri gibi konuları iş
lemiş. raviler hakkında yaptığı nakil ve 
değerlendirmelerde ifrat ve tefritt en 
uzak bir yol takip etmiştir. el-'İlelü'ş-şa
gir, ihtiva ettiği konular bakımından ilk 
usul-i hadis kitaplarından biri olduğu söy
lenen Ramhürmüzl'nin .el-Muf:ıaddişü'l

ifışıl'ından daha kapsamlı ve daha siste
matiktir (Hemmam Abdürrahlm Said. s. 
38). İbn Receb el-Hanbell Tirmizi'nin el
Cfımi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı 'ine bir şerh yazmış, yir
mi cilt olduğu belirtilen bu şerhten el
Cfımi'in elli birinci kitabı mahiyetindeki 
el-'İlelü 'ş-şagir 'in şerh i olan Şer]J.u 'İle
li't-Tirmiz;i günümüze kadar gelmiş ve 
büyük ilgi görmüştür (nşr. Subhl Cas im 
el-Humeyd, Bağdat ı 396/ı 976; nşr. Su b
hi es-Samerral. Bağdat 1976; Şam ı978; 

Beyrut ı 985; nşr. Nureddin !tr. ı-ıı. Dımaşk · 
ı 398/1 978; nşr. Hemmam Abdürrahlm Sa
Id. Zerka 1987) . Hemmam Abdürrahlm 
Said, İ bn Receb'in ŞerJ:ıu 'İleli't-Tirmiz;i 
ad lı bu eseri üzerine el-'İlel ti'l-J:ıadiş 
adıyla bir doktora çalışması yapmıştır (b k. 
bibl.). 

Tirmizi'nin el-'İlelü '1-kebir'i, muhte
vasının genişliği yanında konularının çe
şitliliği bakımından el-'İlelü 'ş-şagir'den 
daha zengin olup büyük bir bölümü el
Cfımi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'te yer almıştır. Ebu Ta
lib el-Kadi eseri el-Cfımi'u'ş-şafıiJ:ı'in 
bablarına göre yeniden düzenlemiş, onun 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(lll. Ahmed. nr. 530) bulunan bu çalışma
sının yazma nüshası 'İlelü't-Tirmiz;i el
k ebir adıyla yayımlanmıştır (bk. bi bl.). 
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