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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 
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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 



1410/1990; HI, nşr. EbG Said Ömer b. Ga
rame el-Amrl, Beyrut 1416/1996) Hanbeli 
fıkhıyla ilgili olarak yazılan kitapların ad
larını zikretmiştir. Müelliflere göre alfa
betik olarak düzenlenen eserde 111 ali me 
yer verilmiş, son neşri gerçekleştiren Am
ri müellifler hakkında bilgi verdikten son
ra anılmayan eserlerini de kaydetmiş. ha
taları düzeltmiş ve "müstedrek" başlığı 
altında doksan sekiz, "zeyl" başlığı altında 
yirmi iki alimi ilave etmiştir. Abdülkadir 
Bedran, el-Medl)al ila me?;hebi'l-İmam 
AJ;med b.ljanbel'de (Kahire 1342, s. 
202-250) bu mezhep fıkhıyla ilgili olarak 
temel metinler, şerh ve haşiyelere, ayrıca 

hilat. kavaid, ahkam-ı sultaniyye, adab, 
usul-i fıkıh, ahkam hadisleri. tefsir, mez
hep tabakatı gibi konulara dair eserler 
hakkında geniş bilgi vermiştir. 

Abdülazlz Binabdullah, Ma'lemetü'l
fı~hi'l-Maliki'de (Beyrut 1403/1983). Ma
lik! fıkıh bibliyografyasıyla ilgili hacimli 
bölümde isimlere göre alfabetik olarak 
Maliki uleması. anıldıkları belli başlı biyog
rafik kaynaklar. eserleri ve bunlar üzeri
ne yapılan çalışmalarla eserlerin baskıla
rı ve yazma nüshaları hakkında bilgi ver
miştir. Miklos Muranyi'nin Materialien 
zur Malikitischen Rechtsliteratur adlı 
eseri (Wiesbaden 1984; Ar. tre. D irasat fi 
Meşadiri'l-(llf:hi'l-Malikf, tre. Said Buhayrl 
v.dğr., Beyrut 1409/1988). ll. (VIII.) yüzyı
lın sonlarından IV. (X.) yüzyılın başlarında 
ibn EbG Zeyd ei-Kayrevanl'nin belli başlı 
Malikifıkıh kaynaklarını özetleyen en-Ne
vadir ve'z-ziyadfıt'ına kadar Maliki fık
hının ilk kaynaklarının önemli bir tahlil 
ve değerlendirmesini ihtiva eder. Muham
med ibrahim Ahmed Ali'nin lştı1fı.l;u'l
me?;heb 'inde'l-Malikiyye'si (Dübey 
1421/2000), mezhebi n tarihi çerçevesin
de çeşitli merhalelerinde kaleme alınan 
kitapların listesini ve bunların belli başlı
larının tanıtımını ihtiva eden bir Maliki 
mezhebi bibliyografyasıdır. 

Hüseyin Müderris Tabatabal'nin eserin
de (An Introduction to Shii Law: A Bib
liographical Study, London 1984; Farsça 
tre., Mu~addime'i ber Fı~h-ı Şi'a, tre. M. 
Asaf Fikret, Meşhed 1368) Şla fıkhının ma
hiyeti, kaynakları ve tarihiyle ilgili genel 
girişten sonra gelen ikinci bölüm Şla'nın 
bu alandaki temel kaynaklarına ayrılmış
tır. Müelliflerin vefat tarihine göre düzen
lenen bu bölümde müellif adından sonra 
eserleri zikredilmiş. ayrıca baskıları ve 
yazma nüshaları hakkında bilgi verilmiş
tir. 

Hayreddin Karaman'ın İslam Hukuk 
Tarihi'nin (İstanbul 1975) özellikle beş, 

altı ve yedinci bölümleri, tanınmış fıkıh 
alimlerinin kısa biyografileriyle birlikte 
belli başlı eserlerinin ismen anılmasıyla 
da olsa geniş bir bibliyografya ihtiva eder. 
Ahmet Özel'in Hanefi Fıkıh Alimleri 
adlı çalışması (Ankara 1990). Hanefi ule
masının kısa biyografileri ve bazılarının 
tanıtımıyla birlikte belli başlı eserlerinin 
anılması yanında sınırlı da olsa diğer üç 
Sünni mezhebin tanınmış alimlerinden 
bir kısmını da içermektedir. 

Batı'da yapılan diğer çalışmalara gelin
ce, J. H. Harinfton'un Remarks upon the 
Authorities of Mosulman Law adlı ese
ri (Kalküta 1808, s. 475-512) Hindistan'da 
yaygın Hanefi fıkıh kitaplarını. M. B. Vin
cent'in Etudes sur la loi musulmane'ı 
(Paris 1842, s. 31-62) Malikimezhebi ve 
bu mezhebin ilk kaynakları hakkında 
bibliyografik ve tarihi maiGmatı, Eduard 
Sachau'nun Muhammadanisches Recht 
nach Schafiitischer Lehre'i (Stuttgart
Berlin 1897) Şafii mezhebine dair bir bibli
yografyayı ihtiva eder. Christiaan Snouck
Hurgronje, Şafii hukukuyla ilgili makale
sinde ("Muhammadanishes Recht nach 
Schafiitischer Lehre von Eduard Sachau", 
ZDMG, Lll!, 125 vd., özellikle, s. 143-150) 
bu son çalışmanın uzun bir eleştirisini 
yapar. Theodarus Willem Juynboll Han
dleiding tat de kennis van de Moham
medaansche wet volgens de leer der 
sjafi'itische School adlı Şafii hukuku el 
kitabı mahiyetindeki eserinde (Leiden 
1903; 19lO'daAimanca'ya, 1916'da İtal
yanca'ya çevrilmiştir) ele aldığı her konu
da birçok referansa atıfta bulunduğu 
gibi islam hukukuna dair Arapça ve Batı 
dillerinde yayımlanan temel eserleri kap
sayan bir listeyi de kaydeder. 

Maliki tabakat kitaplarıyla ilgili olarak 
Edmoud Fagnan'ın bir makalesi ("Les ta
bakat malikites", Homenaje aD. Francisco 
Codera, Saragossa 1904, s. 105-113), is
panya'da kullanılan Maliki fıkıh eserlerine 
dair de Lopez Ortiz'in Derecho musul
ınana adlı eseri (Barcelona 1932, s. 36-
41) anılabilir. 

Pierre Arminjon, Baran B. Nolde ve M. 
Wollfun Batı dillerinde neşredilen islam 
hukukuyla ilgili bütün kitapların bibliyog- ' 
rafyasını kaydettikleri Traite de droit 
compare adlı eserden sonra (I-lll, Paris 
1950-1952) Joseph Schacht An Indro
duction to Islamic Law isimli önemli 
çalışmasında(London 1964, s. 215-286;T 
tre. İslam Hukukuna Giriş, çev. Mehmet 
Dağ- Abdülkadir Şener, Ankara 1986, s. 
220-323). tarihi ve sistematik iki ana bö
lüm altındaki yirmi altı konu başlığıyla il-
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gili olarak kitabın sonunda başlık numa
ralarına göre yer yer açıklamalı tarzda son 
derece zengin bir bibliyografya vermiştir. 
Bu eserleri tamamlayıcı nitelikte Aharan 
Layish'in "Notes on Joseph Schacht's 
Contribution to the Study of lslamic Law" 
(British Society for Middle Eastern Studies 
Bulletin, IX, 1982, s. 132-140). J. Szenten
drey'in Law in the Muslim World: A 
Union List of Materials (l-ll, Houston 
1981-1982). John Makdisi'nin "lslamic 
Law Bibliography" (Law Library Journal, 
LXXVIII [ 19861. s. 103-189). Maribel Fierro 
ve diğerlerinin Repertorio bibliografi
co de derecho Islami co (Madrid 1993) 
ve Laila ai-Zwaini ile Rudolph Peters'in 
A Bibliography of Islami c Law 1980-
1993 (Le iden i 994) adlı çalışmalarını an
mak gerekir. Nicolas P. Aghnides'in An 
Introduction to Mohammedan Law 
andA Bibliography adlı eserinin (La
hore 1981, s. 157-196) birinci bölümünün 
sonundaki biyografik kaynaklarla sözlük
ler, tefsirler. Kur'an ilimleri, hadis ve ha
dis ilim leri, fıkıh usulü ve mezheplere gö
re fıkıh kaynaklarından oluşan bibliyogra
fik m alumat genel olarak bilinen eserler
le ilgili faydalı bir özet sunmakla birlikte 
yetersizdir. 

XX. yüzyılın başlarında neşredilen En
cyclopaedia of Islam'da (Efl) ve bunun 
tercümesi olan İs1fım Ansiklopedisi'n
de (İA) gerek fıkıh gerekse mezhepler ve 
mezhep kurucularıyla ilgili maddelerde 
verilen bibliyografik maJOmat bazan ha
talı olması yanında son derece yetersizdir. 
Encyclopaedia of Islam'ın ikinci neşrin
de (EJ2) bibliyografik maJOmat nisbeten 
gelişmiş olsa da yine ihtiyaca cevap vere
cek seviyede değildir. Buna karşılık Tür
kiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedi
si'nde (DİA) şimdiye kadar yayımlanan 
fıkıh ilmine ve mezheplere dair maddeler
le fıkhın alt dallarıyla ilgili teri m maddele
rinde geniş bir literatür yer almıştır. Bu
rada ayrıca usOI-i fıkha dair bibliyografik 
bir çalışma olarak Şamil Şahin'in ed-De
lilü'l-cami' ila kütübi uşuli'l-fı~h el
matbli.'a bi'l-lugati'l-'Arabiyye adlı ese
ri de (l-ll, istanbull415/1994) zikredilme
lidir. Kitap adiarına göre alfabetik olarak 
düzenlenen eserde kaynakların baskıları 
ve naşir adları da belirtilmiştir. 

~ AHMET ÖZEL 

D KELAM. Klasik dönem islam ilim ta
rihinde kaleme alınan eserlerin bibliyog
rafyasını göstermeye yönelik yaygın bir 
uygulamanın bulunmaması gerçeği, ke-
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