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aynı usul takip edilmekle beraber farklı 
rumuzlar kullanılmıştır. 
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1!P.J NEBİ BOZKURT 

OTEFSİR. ilk hicri asırlarda yapılan 
tefsir faaliyetlerine ve Kur'an'a dair ya
zılan eseriere bakıldığında kaynak olarak 
çoğunlukla Hz. Peygamber, ashap ve ta
biinden gelen rivayetlerin kullanıldığı gö
rülmektedir. önceleri kaynaklar rivayet 
zinciriyle şifahen anılırken hadis ve diğer 
ilimierin tedvini üzerine genellikle bu 
alanlardaki eserler kaynak gösterilmiştir. 
Tefsire, Kur'an ilimlerine ve kıraate dair 
kitapların artmasıyla birlikte daha sonra 
gelen alimler, kendilerinden önceki önem
li eseriere doğrudan veya dalaylı olarak 
işaret etmişlerdir. Mesela Segavi, Me<a
limü't-tenzil'de sahabe ve tabiinden ge
len bilgilerden ve müfessirlerin eserlerin
den faydalandığını ifade ederek bunları 
belirtmiştir (1, 28-3 1 ). Hazin de hadis ve 
tefsir kaynaklarından söz etmiş ve özel
likle Segavi'ye atıfta bulunmuştur (Lüba
bü't-te'vil, ı. 3). Nizameddin en-Nisaburi 
eserinde Fahreddin er-Razi ve Zemahşe
ri'nin tefsirlerinden övgü ile söz etmiş ve 
çalışmasını büyük oranda bu eseriere da
yandırdığını söylemiştir ( Gara'ibü 'l-ffur
'an, ı. 8). İbnü'n-Nakib ei-Makdisi, çok ha
cimli olan tefsirine yazdığı bir ciltlik mu
kaddimede istifade ettiği eserleri ve mü-

. eliifterini saymış ( Mu~addimetü Te{siri ib
ni'n-Na~ib, s. 12-15). Ebu Hayyan ei-En
delüsi el-BaJ:ırü 'J-muJ:ıifinin kaynaklarını 
belirtirken başta hacası İbnü'n-Nakib ei
Makdisi'nin, ardından sırasıyla Zemah
şeri ve İbn Atıyye ei-Endelüsi'nin tefsirle
rinden faydalandığını bildirmiş, diğer kay
naklarına da yer vermiştir. Ebu Zeyd es
Sealibi, el-Cevahirü'l-J:ıisan ii tetsiri'l
Kur'an adlı eserinin mukaddimesinde 
başta İbn Atıyye ei-Endelüsi ve Ebu Hay
yan ei-Endelüsi olmak üzere istifade etti
ği tefsirleri kaydetmiştir. Ebüssuud Efen
di, eserinin girişinde kendisine kadar pek 
çok tefsir yazıldığını söyleyerek bunlardan 
faydalandığını ima etmekle birlikte kay
naklarını ismen belirtmemiştir. Cessas, 
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Maverdi, İbn Atıyye ei-Endelüsi, İbnü'I
Cevzi, Fahreddin er-Razi. Muhammed b. 
Ahmed ei-Kurtubi, Seyzavl. Ebü'I-Sere
kat en-Nesefl, İbn Kesir gibi müfessirler 
de daha önce yazılan pek çok eserden is
tifade edip yer yer bunlardan nakillerde 
bulunmalarına rağmen tefsirlerinde bu 
kaynaklardan doğrudan söz etmemişler
dir. Eserinde kaynaklarından bahsetme
yen İbnü'I-Cevzi, Nüzhetü'J-a<yüni'n-ne
va?ır ii <ilmi'l-vücuh ve'n-ne?a'ir'inde 
bu ilm e dair yapılan çalışmaları sayar ve 
onları değerlendirip eleştirir (s. 81-83). 

Tefsir usulü ve Kur'an ilimleri hakkın
da eser yazanların başında gelen Zerkeşi, 
el-Burhan ii <uıumi'l-Kur'an'ın mukad
dimesinde tefsir ilminden ve tefsir tari
hinden kısaca bahseder, ilgili konularda 
da bunlara dair eserleri sıralar (ı, ı oo-
114). el-İt]fan'da kitabını yazmaya baş
lamadan önce yaptığı araştırınayı anlatan 
Süyuti öncelikle Kur'an ilimleri alanındaki 
bazı eserleri tanıtır, ardından el-İt}fan'ı 
hazırlarken kullandığı eserleri gruplandi
rarak verir. 

Tefsir ilminin kitabiyatıyla ilgili sistemli 
çalışmaların tarihi, İslam dünyasında bib
liyografik eser türünün ilk örneği olan İb
nü'n-Nedim'in el-Fihrist'inden öteye git
mez. Bu eserin birinci makalesinin üçün
cü bölümü Kur'an, kıraat ve tefsir ilmine 
dairdir. Taşköprizade MiftdJ:ıu 's-sa<ade'
de "İimü tabakati'l-kurra", "İimü tabaka
ti'l-müfessirin" (I , 284) ve "ei-Matlabü's
salis: fi Fürui ilmi't-tefsir" (II, 380-595) 
başlıkları altında yer yer eseriere de işa
ret eder. Katib Çelebi, Keştü'?·?unun'da 
tefsir ilmi kısmında başlangıçtan itiba
ren yazılan tefsirleri kaydeder; "Garibü'I
Kur'an", "İ'cazü'I-Kur'an" gibi alt başlıklar
da da ilgili çalışmaları ve müelliflerini ta
nıtır. Sı d dik Hasan Han Ebcedü '1- <ulılm'
da tefsire dair eserler hakkında kısa bil
giler verir, ayrıca yer yer Hint alt kıtası 
müelliflerinin eserlerinden söz eder. Ze
hebi, İbnü'I-Cezeri, Süyuti ve Muhammed 
b. Ali ed-Davudi'nin kıraat ve tefsir alim
lerine dair tabakat kitaplarında bu alim
lerin eserlerine de yer verilmiştir. Süyutl. 
el-İt}fan'ın sonunda "Tabakatü'l-müfes
sirin" adıyla bir bölüm ayırdığı gibi kita
bın "İ<rabü'l-~uran", "İ<cazü'l-~ur'an" ve 
"Garibü 'l-~ur'an" gibi bölümlerinde de 
çok defa konu başında o ilme dair eserleri 
sıralamıştır. 

Çağdaş Arap müelliflerinden Muham
med Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve'l
müfessirun adlı eserinin (Kahire I 396/ 
I 976) üçüncü bölümünde tedvin döne
minden başlayarak günümüze kadar ge-

len tefsir hareketleri, müellifler ve eser
leri hakkında bilgi vermiş, rivayet ve di
rayet metoduna göre yazılan tefsirlerle 
sufiyenin, felsefecilerin, fukahanın, Mu'
tezile'nin, Şia'nın, Satıniler'in, SaMiler'in 
ve Hariciler'in tefsirlerini tanıtmıştır. Kur
'an ilimlerine dair çağdaş müellifler tara
fından yazılan diğer bazı eserlerde de tef
sir ilminin kitabiyatma yer verilir. Mesela 
Subhi es-Salih, MebdJ:ıiş ii 'ıılılmi'l-Kur
'an'ında (Beyrut 1983) Kur'an ilimleri sa
hasında yazılan eserleri ve bazı tefsirleri 
kaydeder. Muhammed b. Lutfi es-Sab
bağ'ın LemeJ:ıat ii <ulılmi'l-Kur 'an ve 
itticahati't-tefsir adlı eserinin (Beyrut 
I 4 I O/ I 990) üçüncü babında tefsir tarihi 
hakkında bilgi verilir ve kategorik olarak 
tefsirler tanıtılır. Adil Nüveyhiz'in Mu<ce
mü'l-müfessirin min şadri'l-İslam J:ıat
te'J.<aşri'l-J:ıa:lır (I-II, Beyrut ı 983, I 986). 
Ferrac Ata Salim'in Fihrisü't-tefsir ve · 
<ulılmi'l-Kur'an (!baskı yeri ve tarihi yok!. 
Merkezü'l-bahsi' l-ilmi), Mustafa İbrahim 
Müşini'nin Medresetü't-tefsir fi'l -Ende
lüs (Beyrut I 986), Suüd b. Abdullah Feni
san'ın Aşarü'l-l:fanabile ti 'ıılılmi'l-Kur
'an (!baskı yeri ve tarihi yok!. Metabiu'l
kütübi ' l-Mısriyye), Seyyid Muhammed Ali 
Ayazi'nin el-Müfessirun: l:fayatühüm 
ve menhecühüm (Tahran I 373), Abdul
lah Mahmud Şehhate'nin Tari{J.u'l-Kur
'an ve't-tefsir (Kah i re I 392/1972). Saha
eddin Hürremşahi'nin et-Tefsir ve't-te
fasirü'l-J:ıadişe (Beyrut 1991). Muham
med Fazı! İbn Aşur'un et-Tefsir ve rica
lüh (Kahire 1417/1997) adlı çalışmaları 
da tefsir ve Kur'an ilimlerine dair yazılan 
eserleri tanıtan bilgiler ihtiva etmektedir. 
Yazma eserlerin bulunduğu kütüphane
leri gösterip bu eserleri tanıtmak için ha
zırlanan el-Fihrisü'ş-şamil li't-türaşi'l

<,4rabi tefsir alanında temel başvuru ki~ 
taplarındandır. Eserin el-Kur'an ve 'ıılu
müh (Amma n 1985). <ulılmü'l-Kur'an 

(Amma n 1989). Ma{J.tutatü 't-tefsir (Am
man 1987. 1989). Ma{J.tutatü'l-]fıra'at 
(Amma n 1987), Ma{J.tutatü't-tecvid (Am
man 1986 ı. el-MeşaJ:ıifü '1-ma{J.tutat (Am

man 1986) ve Resmü 'l-meşdJ:ıif (Am man 
1986) adını taşıyan ciltleri doğrudan tef
sir ve Kur'an ilimleriyle ilgilidir. 

Ali Şewah İshak'ın Mu<cemü muşan
nefati'l-Kur'ani'l-Kerim'i (I-IV, Riyad 
I 403/1983), Kur'an ilimlerine dair eserle
rin konularına göre tasnif edildiği bir ça
lışmadır. Muhammed Hasan Sükai'nin 
Kitabname-i Büzürg-i Kur'an-ı Ke
rim'inde (I-VIII. Tahran I 374/1995) tefsir
ler ve Kur'an ilimlerine dair eserler siste-



matik biçimde tanıtılmaktadır. Hint alt 
kıtasındaki tefsir tarihini konu alan çalış
malar da bir hayli fazladır. Zübeyd Ah
med, bölgede başlangıçtan 1857 yılına 
kadar yazılan Arapça eserleri tanıttığı 
The Contribution of lndia to Arabic 
Literature adlı kitabında tefsirlere ve 
Kur'an ilimleri çalışmalarına da geniş yer 
vermiştir (s. 15-40, 270-290). M. Salim 
Kıdva'i, Hindusteıni Müfessirin aor Un 
ki 'Arabi Tefsireyn'inde (Aiigarh ı 973; 
Lah or ı 993) Hindistanlı alimler tarafından 
yazılan Arapça tefsirleri tanıtmaktadır. 
Hint alt kıtasında Kur'an tefsiri, tercüme
si ve Kur'an ilimleri hakkında yazılan Ur
duca bibliyografikçalışmalardan önem
li olanları şöylece sıralanabilir: Kamu
sü'l-kütüb Urdu (haz. Mevlevl Abdülhak, 
Kara çi ı 961; kitabın I. cildinde tefsir ve 
Kur'an ilimlerine dair ı038 Urduca eser 
yirmi altı başlık altında verilerek kısa ta
nıtımları yapılmıştır); Muhammed Salim 
Kasımi (v.dğr.) , Ca'ize-i Teracim-i Kur
'ani (DiyObend ı 968; eserde Urduca ter
cümelerden başka Farsça, Hintçe, Gucera
tlce ve diğer bazı dillerdeki Kur'an tercü
meleri de zikredilmiştir); Seyyid Hamid 
Şattarl. Kur'an-ı Mecid key Urdu Tera
cim u Tefasir ka Ten~idi Mütala'a (Hay
darabad- Dekken ı 982; bu hacimli eserde 
Kur'an'ın 1704-1914 yılları arasındaki Ur
du ca tercüme ve tefsirleri zikredilmiş ve 
daha çok Urdu dili yönünden incelenmiş
tir); Saliha (b.) Abdülhakim Şerefeddin, 
Kur'an-ı Ijakimkey Urdu Teracim(Ka
raçi, ts .; eserde başlangıçtan 1980'lere 
kadaryazılan Urduca Kur'an tercümeleri 
tanıtılmıştır) ve A Brief Survey of Urdu 
Translations of the Qur'an (Bombay 
1984); Ahmed Han, Kur'an-ı Kerim key 
Urdu Teracim- Kitabiyat ( islamabad 
1987); Cemi! Nakvi, Urdu Tefasir-Kita
biyat ( islamabad 1992) ve Kur'an-ı Me
ci d key Urdu Teracim ma'a Mul].taşar 
Taril].u'l-Kur'an ve Teracimü'l-Kur'an 
(Karaçi, ts ., Edeb N uma) . Seyyare Dacıst 
(Say yara Digest) adlı derginin üç ciltlik 
Kur'an özel sayısı da (Lahor 1970, 1984, 
1988) zengin bibliyografik bilgiler ihtiva 
etmektedir. Muhammed Ziyaülhak Çôdri, 
hazırlamış olduğu Pakistan meyn Kur
' ani 'Ulı1m per Hôney Vald Ta]J~i~i 
Kam adlı yüksek lisans tezinde ( 1988, 
Bahaeddin Zekeriyya University Institute 
of lslamic Studies !Mültan]) Pakistan'da 
Kur'an ve tefsir sahasında yapılan çalış
maları sistematik biçimde tanıtmıştır. 

Türkiye'de de tefsir ilmi kitabiyatıyla 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. ömer Nasuhi 

Bilmen, Büyük Telsir Tarihi: Tabaka
tü'l-Müfessirin adlı eserinde 464 tefsir 
aliminin hayatı. tefsir ilmindeki yeri ve 
eserleri hakkında bilgi vermiş, kitabın so
nuna tefsir ve Kur'an ilimlerine dair eser
leri ve müelliflerini gösteren bir liste ek
lenmiştir (ll, 799-872). İsmail Cerrahoğlu'
nun Telsir Tarihi'nin (Ankara 1988) 1. cil
dinde Hz. Peygamber devrinden başla
narak tabiin devrinin sonuna kadar tefsir 
hareketleri ve oluşan literatür kaydedil
miş. ardından lugavi tefsirlerle ilk dönem
lerde ortaya çıkan fırka tefsirlerine yer · 
verilmiştir. Eserin ll. cildinde tasavvufi, 
felsefi. fıkhi tefsirler tanıtılmış. daha son
ra rivayet ve dirayet metoduna göre E hi-i 
sünnet uleması tarafından yazılan tefsir
lerden söz edilmiştir. "Günümüz tefsir 
hareketleri" başlığı altında da ilhadi, 
mezhebi. ilmi ve içtimal alanlarda yazı
lan tefsirler anlatılmıştır. Bergamalı Cev
det Bey'in Tarih-i Telsir (istanbul 1927). 
Muhammed Hamidullah ve Macit Ya
şaroğlu'nun Kur'an-ı Kerim Tarihi ve 
Türkçe Telsirler Bibliyoğrafyası (İs
tanbul 1965). Ali İpek ve Güler Alioğlu'
nun Eski Harflerle Basılmış Türkçe 
Tecvid ve Usul-i Fıkh Eserleri (Erzu
rum 1987). Sadrettin Gümüş'ün Kur'an 
Telsirinin Kaynaklan (İstanbull990). 
Ali Turgut'un Telsir Usulü ve Kaynak
lan (İstanbul 1991 ), Süleyman Mollaibra
himoğlu'nun Kur'an İlimleri Sahasında 
Neşredilen Eserler-1923-1992 (İstan
bul 1993). Halil Çiçek'in 20. Asırda Kur
'an ilimleri Çalışmaları (İstanbull996) 
adlı eserleri bu alandaki önemli Türkçe 
kitaplardandır. İsmet Binark ve Halit 
Eren'in hazırladığı World Bibliography 
of Translations of the Meanings of the 
Holy Quran: Printed Translations: 1515-
1980 (İstanbul 1986) çeşitli dillerde yazı
lan ve basılan Kur'an tercümeleriyle tef
sirlerine dairdir. Eser Farsça'ya da çevril
miştir (KWib-şinasiCihan-ı Tercümeha-yı 

ve Tefsilha-yı Kur'an-ı Mecld ı tre. Muham
medAsafFikretj,Meşhed 1373). Mustafa 
Nejat Sefercioğlu'nun yazma Kur'an ter
cümelerini tanıtan çalışmasında (World 

Bibliography of Translations of the Holy 
Qur'an Manuscript Form: Turkish, Persian 

and Urdu Translations Excluded, istan
bul 2000) Türkçe. Farsça ve Urduca eser
Iere yer verilmemiştir. Ziya Demir (Os
manlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları
Kuruluştan X/XV!. Asrın Sonuna Kadar, 
1994, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve 
Abdülhamit Birışık (Hind Alt Kıtasında 
Urduca Tefsirler ve Ehl-i Kur'an Ekolü 
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{Hind Altkıtasında Düşünce ve Tefsir Ekol
leri], istanbul 200 ı) doktora tezleriyle. İs
mail Soylu (i'rabü'l-Kur'an ve Müelli(leri
nin istanbul Kütüphane/erindeki Yazma
larının Tanılılması ve Tavsifi, 1984, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). Muhammet 
Abay (Osmanlı Dönemi Müfessirleri, Ulu
dağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1992) ve Suat Mertoğlu (Almanca Yapıl
mış Kur'an Çalışmaları, 1992, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü) yüksek lisans tezleriy
le sahaya akademik katkıda bulunmuş
lardır. 

Tefsir ve Kur'an ilimleri kitabiyatma 
dair makalelerden Müjgan Cunbur'un 
"Türkçe Kur'an Tefsir ve Çevirileri Bibli
yografyası" (Yeni Yayınlar, IV/4 ı ı 959 ı. s. 
ı ı ı -124) ve "Kur'an-ı Kerim'in Türk Dilin
de Basılmış Tercüme ve Tefsirleri" (Diya
net işleri Başkanlığı Dergisi, ı 961-1962, 
s. ı 23-14 ı); İsmail Cerrahoğlu'nun "Batı
da Kur'an Tetkikleri" (VD, Xl ı ı 9761. s. 323-
342); Ahmet Topaloğlu'nun "Kur'an-ı Ke
rim'in İlk Türkçe Tercümeleri ve Cevahi
rü'I-Asdilf" (TDA, sy. 27ı 19831. s. 58-66); 
Durmuş Ali Kayapınar'ın "Me'ani'I-Kur'an 
Literatürü" ( SÜ, ilahiyat Fakültesi Dergi
si, sy. 5 ı ı 9941. s. ı ı 9- ı 52) adlı çalışmala
rı anılabilir. Murat Sülün ve ömer Çelik. 
Türkiye Kur'an Makaleleri Bibliyog
rafyası adıyla yayımladıkları eserde (İs
tanbul ı 999) çeşitli dergilerde çıkan ma
kaleleri tanıtmışlardır. 

Batı'da gerçekleştirilen bibliyografik 
çalışmaların en önemlisi olan Cari Brockel
mann'ın Geschichte der Arabischen 
Litteratur ve Fuat Sezgin'in Geschichte 
des Arabischen Schrifttums adlı eser
lerinin ilgili bölümlerinde tefsirlerle diğer 
eserlerin tanıtımı yapılmıştır. Muhammed 
Hamidullah'ın Fransızca'dan Kur' anı Ke
rim Tarihi adıyla Türkçe'ye çevrilen ese
rinin dördüncü bölümünde Batı dillerin
de gerçekleştirilen Kur'an tercümeleriyle 
Türkçe Kur'an tercümeleri tanıtılmakta
dır. Andrew Hippin'in Approaches to 
the History of the Interpretation of the 
Qur'an (Oxford 1988). Muhammed Adil 
Osman i' nin Islami c Studies: Literature 
on O uran in EnglishLanguage (Karaçi, 
ts .). Charles Ambrose Storey'in Persian 
Literature: a Bio-bibliographical Sur
vey (I. cildinin "Qur'anic Literature" baş
lığı altında ilgili eserler tanıtılmıştır) adlı 
kitapları da Batı'da veya Batı dillerinde 
yapılan önemli bibliyografik çalışmalar
dır. 

Batı'da tefsir literatürünü tanıtan pek 
çok makaleden bazıları şunlardır: Samuel 
M. Zwemer, "Translations of the Koran~· 
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(Mw, V/3 [191 51. s. 244-249) ; WilliamSage 
Wollworth, "A Bibliography of Koran Texts 
and Translations" (Mw, XVIl/3 [ 19271. s. 
279-289) ; John Kinefsley Birge, "Turkish 
Translations of the Koran" (MW, XXVlll 
[ 1938 1. s. 394-399) ; Mofakhkhar Hussain 
Khan, "A History of Sengali Translations 
of the Holy Qur'an" (Mw, LXXII/2 [ 19821. s. 
129- 136) ; Annemarie Schimmel, "Trans
lations and Commentaries of the Qur'an 
in Sindhi Language" (Oriens, sy. 16[19631. 
s. 224-243); Janos Eckmann, "Kur'an'ın 
Doğu Türkçesine Tercümeleri" (tre. Ek
rem Ural, TDED, XXI[19731. s. 15-24) . M. 
Maciej Konapacki, "Polonya'da Kur'an-ı 

Kerim Tercüme Tarihi" (tre. ihsan Süreyya 
Sırma,AÜİİFD, 111/ 1-2[19791. s. 411-41 7) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

!'erra ei-Begavi, Me'alimü 't-tenzfl ( nşr. Halid 
Abd urrahman el-Ak- Merva n Süva r). Beyrut 
141 3/1992, 1, 28·31 ; ibnü'I-Cevzi. Nüzh etü 'l
a'yün, s. 81-83; ibnü'n-Nakib ei ~ Makdisi. Mu
~addimetü Te{sfr i ibni 'n-Na~ib (nş r. Zekeriyya 
Said Al i ). Kahire 1415/ 1995, s . 12- 15; NisabCıri. 
Cara'ibü'l-Kur'an, l, 8; Hazin. Lübabü't-te'vfl, 
Kahire 1375, 1, 3; Zerkeşi. el-Burhan{f'ulümi'l
Kur ' a n (nş r. Yus uf Abdurrahman e l- Ma r ·aş !T 

v.dğ r. ) . Beyrut 1415/1994, 1, 100-114; Taşköpri
zacte. Miftai).u 's-sa'ade, l, 284; ll, 380-595; Zu
baid Ahmad, The Contribution of lndia to A ra
bic Literature, Lahor 1968, s . 15-40, 270-290. 

!il ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

o FlKlH. Telif eserlerde faydalanılan 
kaynakları toplu olarak göstermenin di
ğer İslami ilimlerde olduğu gibi fıkıh ve 
fıkıh usulü kitaplarında da yaygın bir uy
gulaması olmamasına karşılık genelde 
içeride müellif ve eseriere atıfta bulu
nulmuştur. Buna rağmen daha çok kitap
ların başında, bazan da sonunda fayda
lanılan bibliyografyanın gösterildiği ör
neklere rastlanmaktadır. Fıkıh alanında 
ilk eserlerin kaleme alınmaya başlandığı 
ll. (VIII.) yüzyılda ve bunu izleyen bir iki 
asırlık dönemde yazılan eserlerin kendi
leri temel kaynak oluşturduğundan bun
larda bir bibliyografya gösterilmemesi 
tabiidir. Daha sonra ilk kaynaklardan ya
pılan derlernelerin mukaddimelerinde söz 
konusu çalışmaya esas teşkil eden metin
terin adlarının verildiği görülmektedir. İbn 
Ebu Zeyd el-Kayrevanl'nin (ö. 386/996). 
el-Müdevvene'ye ilaveten diğer ilk Ma
lik! kaynaklarının muhtevasını derlediği 
en-Nevô.dir ve'z-ziyô.dô.t' i , İbn Abdül
ber en-Nemerl'nin (ö. 463/1071) yine belli 
başlı ilk Maliki kaynaklarından özetiediği 
el-Kô.ti'si, mukaddimelerinde faydalanı
lan eserlerin anıldığı ilk çalışmalar olarak 

92 

dikkat çeker. Bunları yine Maliki alimlerin
den Şehabeddin ei-Karafi'nin eseri olan 
e~-Za}J.ire takip eder. Karafi, kitabına 
temel oluşturan beş kaynağı zikrederek 
bunlara ve diğer bazı kaynaklara yaptığı 
atıfların mahiyeti hakkında bilgi verir. İlk 
dönemlere ait farklı bir örnek olarak İb
nü't-Talla' ei-Kurtubl'nin (ö 49711104) 
A]fzıye tü Resulillô.h'ı, sonunda otuz 
dört kaynak kitabın bir başlık altında anıl
ması ve İbnü't-Talla 'dan bu kitapların mü
elliflerine ulaşan isnad zincirinin zikredil
mesiyle önem taşır. 

Daha sonraki dönemlerde muhtasar 
metinlerden veya müellifleri ictihad ka
biliyetiyle tanınan orijinal eserlerden zi
yade derleme mahiyetindeki bazı çalış
malarla şerh ve fetava kitaplarında kay
nakça verildiği görülür. Bunlardan Şafii 
fakihleri Taceddin es-Sübkl'nin Ret<u '1-
i)ô.cib 'an Mu]J.taşari İbni'l-Hô.cib'i ile 
Bedreddin ez-Zerkeşl'nin el-Bai)rü'l-mu
J:ıit ii uşuli'I-fı]fh'ı , hem uzun bibliyog
rafyaları hem de zaman zaman eser ve 
müelliflerle ilgili yapılan değerlendirme
lerle bir tür tahlili bibliyografya örneği · 
olarak dikkat çeker. Altmış kaynağın adı
nı veren Sübki sözü uzatmak istemediği 
için faydalandığı bütün kitapları sayma
dığını belirtirken Zerkeşl, doksan kadar 
kitabı Ehl-i sünnet mezhepleriyle diğer 
mezheplere göre ayırarak zikreder. Ha
nefi alimlerinden İbn Nüceym el-Bai)
rü 'i-rô.'i]f'in mukaddimesinde, verilen 
bilgiler konusunda tereddüde düşenterin 
gerektiğinde bakmaları için faydalandığı 
elli kadar kitabı sayar. Farklı bir örnek ola
rak Nevevl, Şlrazl'riin el-Mühe~~eb'ine 
yazdığı el-Mecmu' adlı şerhin geniş mu
kaddimesinde, eserin özelliklerini ve me
todunu anlattıktan sonra mezhep imamı 
Şafii ile metnin müellifinin biyografileri
ne, ayrıca ilim, eğitim ve öğretim , fetva 
ve adabı , Şafii mezhebindeki görüşlerle 
ilgili olarak kullanılan terimler ve el-Mü
he~~eb'de geçen şahısların künye ve nis
beterinin açıklamasına yer verir. Hanbeli 
fakihlerinden Buhfıtl de Keşşô.fü'l-]fı

nô.'ın mukaddimesinde izlediği metodu 
açıklayıp faydalandığı kitapların kısa bir 
listesini kaydeder. Sultan Mevlay Muham
med, Taba]fu'l-ertô.b fi ma']ftetafnô.hu 
min mesô.nidi'l-e'imme ve kütübi me
şô.hiri'l-Mô.likiyye ve'l-İmô.m el-I;lat
tô.b adlı eserinin mukaddimesinde ese
rin adından da anlaşılacağı üzere fayda
landığı kaynakların listesini zikreder. 

Bazı müellifler, yazdıkları konularda te
mel kaynak oluşturan eserlerin adlarını mu-

kaddimede cümle içinde birer kelime gibi 
ve kafıyeli bir üslfıpla verirler. Teftazanl 
et-Telvii)'te Bedreddin el-Ayni el-Bina
ye' de, Meyyare lakabıyla tanınan Muham
med b. Ahmed ei-Fasl Şeri)u Tui)feti'l
i)ükkô.m'da ve Abdülkadir Bedran Nüz
hetü'I-}J.ô.tıri'l- 'd tır'da bu metodu uygu
lamışlardır. Bir kısım alimler de metin 
içinde rumuz şeklinde kullandıkları kay
nakları mukaddimede anarak bu rumuz
ların anlamlarını açıklamışlardır. Hanefi 
fakihlerinden Sadrüşşehld el-Fetô.va'l
kübrô.'da, İbnü 's-Saati Mecma'u 'l-bai)
reyn'de, Tahir b. islam ei-Harizml Cevô.
hirü 'I-fı]fh'ta, Şemseddin Konevi Düre
rü'l-bii)ô.r'da ve Bedreddin Simavi Cô.
mi'u 'l-fuşuleyn'de , Hanbelller'den İbn 
Kaid Hô.şiyetü Müntehe'l-irô.dô.t'ta , 
Malikller'den Ali b. Muhammed ei-Me
nfıfi Kifô.yetü'Hô.libi'r-rabbô.ni'de ve 
Ali b. Abdüsselam et-Tesfıll el-Behce'de 
(Şerl:ıu Tuf:ıfeti'l-af:ıkam) bu yolu takip et
mişlerdir. Fukaha biyografisi yazarların
dan Maliki alimiKadi İyaz, Tertibü'l-Me
dô.r ik'in mukaddimesinde bazı kitapların 
özelliklerine işaret ederek tahlili bir bib
liyografya vermiş, İsnevl de Taba]fö.tü 'ş
Şô.fi'iyye'sinde faydalandığı kitapların lis
tesini zikretmiştir. 

Fıkıh literatüründe, bir eserin kaynak
larını toplu olarak gösterme yöntemi ya
nında bu alandaki eserleri toplu olarak 
gösteren bibliyografık çalışmalar da sınırlı 
olup bunların çoğu modern araştırmalar
dır. islam dünyasında bibliyografik eser 
türünün ilk örneği olan İbnü'n-Nedlm'in 
el-Fihrist'inde yedi alt bölümden oluşan 
altıncı makale fıkıh alanında eser veren 
müellif ve eserlerine ayrılmıştır. Taşköp

rizade Mevzuô.tü'l-ulUm'da şer-ı ilimte
rin altıncı şubesi olarak fıkıh usulü ilmini 
(II . ı 83- ı 93), yedinci şubesi olarak da fıkıh 
ilmini (II, 194-368) ele alarak müellifleri 
ve kitaplarını tanıtır. Katib Çelebi Keş" 

fü'? -?Unun'da fıkıh ilmi başlığı altında 
Malik!, Hanbeli ve imamiyye mezhepleri
nin kaynakları son derece yetersiz de olsa 
Hanefi ve Şafii mezheplerinin temel kay
naklarını ana hatlarıyla vermiş, ayrıca "fe
tava, furfık, feraiz, edebü'l-kadl, ilm-i 
usQii'l-fıkh " gibi başlıklar altında bu alan
lardaki eserleri zikretmiştir. Aynı şekilde 

Sıddlk Hasan Han Ebcedü '1-'ıılum'da fı
kıh usulü (II , 70-78) ve fıkıh ilmi (II , 400-
413) başlıkları altında ilgili eseriere dair 
kısa bilgiler vermiştir. 

Abdullah b. Ali es-Sübey1, ed-Dürrü'l
Münac;ic;iad fi esmô.'i kütübi me~hebi'l
İmô.m Ai)med adlı eserinde (nşr. Casim 
b. Süleyman ei-Füheyd ed-Devserl, Beyrut 


