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bildi. Bu arada Tabes’in Ýsmâilî yöneticile-
rinden Yemînüddevle Ýsmâil b. Gîlekî’ye it-
haf ettiði Hünernâme adlý eserini kale-
me aldý. Muhtârî, Gazne’ye gidince III. Me-
sud’un yerine geçen oðlu Arslan Þah ta-
rafýndan iyi karþýlandý; Muhtârî de onun
tahta çýkýþýný kasidelerle kutladý. Bu hü-
kümdar tarafýndan melikü’þ-þuarâ tayin
edilen Muhtârî böylece hayatýnýn en rahat
dönemini yaþadý. Hakkýnda otuza yakýn
kaside yazdýðý Arslan Þah 511’de (1117)
kardeþi Behram Þah tarafýndan tahttan
uzaklaþtýrýlýnca Muhtârî de gözden düþtü.
Divanýnda Behram Þah için söylediði sa-
dece bir kaside bulunmasý da (a.g.e., s.
500-501) bunu teyit etmektedir.

Muhtârî hayatýnýn son dönemini Mâve-
râünnehir ve Semerkant’a yaptýðý seya-
hatlerle geçirdi. Semerkant’ta Batý Kara-
hanlý Hükümdarý Arslan Han’ýn sarayýna
girdi. Ardýndan Horasan’a geçti. Ancak
burada haklarýnda kaside yazdýðý kiþilerin
adý bilinmemektedir. Divanýnda 513’ten
(1119) sonraki tarihlerde yazdýðý þiirlerine
rastlanmadýðýna göre onun bu yýl içinde
veya kýsa bir süre sonra öldüðü tahmin
edilebilir. Dolayýsýyla tezkirelerin verdiði
534 (1139-40) tarihi ve sonraki tarihler
doðru deðildir. Hünernâme adlý eserini
ithaf ettiði Ýsmâilî emîri Yemînüddevle’-
yi övmesine ve kendisini on ikinci imam
Mehdî el-Muntazar’a benzetmesine ba-
karak Þiî olduðu ileri sürülmüþse de onun
yüzlerce Sünnî’yi de methetmiþ olmasý bu-
nun aksini göstermektedir. Ayrýca Gazneli
sarayýnda bulunmasý da Sünnî kabul edil-
mesi için yeterli delildir.

Eserleri. 1. Dîvân. Þairler arasýnda bü-
yük raðbet gören Muhtârî’nin divanýndaki
kasideler yazýldýklarý bölgelere göre Gaz-
neviyyât, Kirmâniyyât, Semerkandiyyât ve
belirli bir yere nisbet edilmeyen þiirler ol-
mak üzere dört gruba ayrýlýr. Bunlar ayný
zamanda hayatýnýn dönemleriyle de ilgili-
dir. Divanýnda ayrýca terkibibendler, ga-
zeller, kýta ve rubâîler yer alýr. Eser, ilk de-
fa Rükneddin Hümâyun Ferruh tarafýndan
Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-yi øaznevî
adýyla yayýmlanmýþtýr (Tahran 1336 hþ.).
Daha sonra Celâleddin Hümâî, Ta½¼î¼-i
Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-i øaznevî is-
miyle ikinci neþrini gerçekleþtirmiþtir (Tah-
ran 1340 hþ./1961). 2. Hünernâme-i Ye-
mînî. Bu felsefî mesnevi kâinatýn kozmo-
lojik bir tanýtýmý ile baþlar. Zodyak kuþa-
ðý, gezegenler ve dört unsurun (ateþ, su,
hava ve toprak) geliþmesini, mizaç ve
mevsimleri, mevâlîd-i selâse (hayvanlar,
bitkiler ve madenler), Hz. Âdem’in yara-

týlýþý, Allah ve peygamberler, kâmil insan
gibi konularý içerir. Bu tür bir eser ilk de-
fa Muhtârî tarafýndan yazýlmýþ, Senâî ¥a-
dîšatü’l-¼aš¢ša’sýnda onu takip etmiþtir.

Yakýn zamana kadar Muhtârî’nin eseri
kabul edilen Þehriyârnâme’nin (Safâ, ¥a-
mâse-serâyî der Îrân, s. 311-315) ona ait
olmadýðý ileri sürülmektedir (Storey, V/2,
432-434). Firdevsî’nin Þâhnâme’sinden
hareketle kaleme alýnan Þehriyârnâme’-
nin konusunu, Rüstem’in torununun oðlu
Þehriyâr b. Berzû’nun Hindistan’daki sa-
vaþlarýyla ilgili olaylar meydana getirir. Bu-
nun Muhtârî’ye ait olamayacaðýný söyle-
yenler eserdeki ifade ve nazým bozukluk-
larýný delil göstermekte ve eserin, III. Me-
sud’un Hindistan seferlerinden esinlenen
Hintli bir þair tarafýndan X-XI. (XVI-XVII.)
yüzyýllarda yazýldýðýný belirtmektedirler.
Þehriyârnâme Gulâm Hüseyin Bigdilî ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr (Tahran 1358 hþ.).

Muhtârî’nin Fars edebiyatýnda Türkis-
tan veya Horasan üslûbu denilen tarzda
(sebk-i Horasânî) yazdýðý kasidelerinde
Unsurî, Ferruhî-i Sîstânî ve Ezraký-i Herevî
gibi þairlerin etkileri görülür ve þiirlerinde
onlarýn kullandýðý pek çok mazmuna rast-
lanýr. Nitekim Muhammed b. Habîb adýn-
da bir kiþiye sunduðu kasidesiyle Ferru-
hî’nin “Kaþîde-i Sümnâtiyye”si arasýnda
büyük benzerlik vardýr. Bununla birlikte
Muhtârî hiçbir zaman taklitçi bir þair ola-
rak görülemez. Ýfade kabiliyeti, geniþ bil-
gisi ve anlatýmdaki sadeliði onu diðer þa-
irlerden ayýrýr. Muhtârî bedî‘ sanatýndaki
hüneri ve bilmeceleriyle de (çistânhâ) ün-
lüdür.
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Sözlükte “bel” mânasýndaki hasr kökü-
nün “iftiâl” kalýbýndan türemiþ bir sýfat
olan muhtasar “kýsaltýlmýþ, özetlenmiþ” de-
mektir. Kelime, hacimli bir eserin özet-
lenmiþ þekli için olduðu gibi bir konunun
ana hatlarýyla kýsaca yazýlmýþ þekli için de
kullanýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “psr” md.;
Kåmus Tercümesi, II, 294-295). Muhtasar
ile (ihtisâr) mûcez (îcâz), ayrýca mülahhas
(telhîs), hulâsa, mühezzeb (tehzîb), muh-
târ (ihtiyâr), münteka (intika), müntehab
(intihâb) ve mücerred (tecrîd) kelimeleri
arasýnda anlam benzerliði bulunmakla bir-
likte bazý farklar da mevcuttur. Muhta-
sarda bir eserin kýsaltýlmasý, mülahhasta
özetlenmesi temel düþüncedir. Mühez-
zebde hareket noktasý eseri yeniden göz-
den geçirmek, ondaki fazla ve zayýf bilgi-
leri ayýklamak suretiyle kýsaltma yapmak-
týr. Muhtâr, münteka ve müntehabda bir
eserin muhtevasýndan seçmeler yapýlýr.
Mücerredde ise delil, sened vb. bilgilerin
ayýklanmasý söz konusudur. Bu farklara
raðmen sözü edilen kavramlarýn hepsin-
de “kýsaltma yapma” ortak noktadýr.

Muhtasarlar, çeþitli dönemlerde ilgi gör-
müþ hacimli kitaplarýn kullanýmý sýrasýnda
ortaya çýkan zorluklarýn yaþandýðý bir dev-
reden sonra bu zorluklarý giderici özetle-
rin meydana getirilmesi ihtiyacýndan doð-
muþtur. Bu tür eserler Arap edebiyatýn-
da IV. (X.) yüzyýldan önce nâdir olarak gö-
rülür. Bu yüzyýlda Ýbn Abdürabbih’in el-
£Ýšdü’l-ferîd’i ile Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’-
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nin el-E³ånî’si gibi hacimli eserlerin telif
edilmesi özetlerinin yazýlmasýna sebep ol-
muþtur. Ýhtisar faaliyetlerinin önemli se-
beplerini þu þekilde sýralamak mümkün-
dür: 1. Ders kitabý olarak okutulan eser-
lerde öðrenci için gereksiz görülen kýsým-
larýn çýkarýlmasý, anlaþýlmayan noktalarýn
açýk ve özlü biçimde ifade edilmesi. Ab-
dülkahir el-Cürcânî’nin el-£Avâmilü’l-
miße, Ýbn Hiþâm en-Nahvî’nin Æatrü’n-ne-
dâ, Birgivî’nin el-£Avâmil ve Ý¾hârü’l-es-
râr’ý nahve dair yazýlmýþ bu tür muhtasar-
lardandýr. 2. Bazý eserlerde yer alan bilgi-
lerin kaynaklarý durumundaki isnad zinci-
ri hacimlerinin kabarmasýna yol açtýðý gi-
bi bilgi akýþýnýn kesintiye uðramasýna da
sebep olmuþtur. el-E³ånî’nin ihtisarlarýn-
da bu sakýncalarýn ortadan kaldýrýlmasý-
nýn amaçlandýðý görülmektedir. Fîrûzâbâ-
dî de el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’inde benzer bir
amaçla dilcilerin ve râvilerin isimlerini zik-
retmemiþtir. 3. Bir kýsým eserlerin konu-
larý gereði belli bir kültür düzeyine sahip
okuyucular tarafýndan güçlükle anlaþýlma-
sý. Teftâzânî’nin, TelÅî½ü’l-Miftâ¼ üzeri-
ne yazdýðý el-Mu¹avvel isimli þerhini ih-
tisar ederek MuÅta½arü’l-Me£ânî’yi ka-
leme almasýnýn sebeplerinden biri budur.
4. Bazý eserlerin bir kýsým muhtevasýnýn
sonraki devirlerin insanlarýna hitap etmez
duruma gelmesi. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahâ-
nî’nin el-E³ånî’sine yapýlan ihtisarlarda
þarký ve bestelerle ilgili kýsýmlarýn çýkarýl-
masý bunun örneklerinden biridir. Ýhtisar-
larýn bir kýsmý bizzat eserin müellifi tara-
fýndan gerçekleþtirilmiþtir: Ýbn Ebü’l-Ýs-
ba‘ýn Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr’ini et-Ta¼bîr adlý
daha hacimli eserinden kýsaltmasý, Fîrû-
zâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’ini el-Lâ-
mi£u’l-mu£lem’inden hulâsa etmesi gibi.

Muhtasarlar genellikle asýl eserin yoru-
mu konumunda bulunduðundan her ihti-
sar belirli bir ferdîliðe sahiptir. Bu durum
muhtevalarý fazlaca hacimli olan edebiyat
kitaplarýnda açýkça görülmektedir. Bir ya-
zar eserde yer alan þiirleri seçerken eðlen-
dirici hikâye, fýkra ve kýssalarý, bir diðeri de
tarihî hikâyeleri tercih edebilir. Bazý kýsal-
týcýlar telhislerine asýl eserde kapalý gör-
dükleri noktalarý açýklayýcý ilâveler yapýnca
orijinal eserin hacmini aþan muhtasarlar
ortaya çýkmýþtýr. Nitekim Muhammed b.
Ebû Bekir er-Râzî, MuÅtârü’½-Øý¼â¼ ad-
lý eserinde Cevherî’nin sözlüðünü özetle-
mekle kalmamýþ, Muhammed b. Ahmed
el-Ezherî’nin Teh×îbü’l-lu³a’sý gibi diðer
bazý sözlüklerden ilâvelerde bulunmuþtur.
Hatîb el-Kazvînî’nin Sekkâkî’nin Miftâ-
¼u’l-£ulûm’unun belâgata dair üçüncü
bölümü için yazdýðý TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ta

hem kýsaltma hem yeniden düzenleme
hem de kendisinden ve baþkalarýndan ilâ-
veler yapmaktadýr. Düzensiz olan veya pla-
ný karmaþýk görünen eserlerde ihtisar es-
nasýnda metin yeniden düzenlenmiþtir.
el-E³ånî’nin bazý muhtasarlarýnda muh-
tevanýn alfabetik veya kronolojik olarak
tanzim edilmesi, Abdülkahir el-Cürcâ-
nî’nin Esrârü’l-belâ³a’sý ile Delâßilü’l-
i£câz’ýnýn hulâsasý olan Fahreddin er-Râ-
zî’nin Nihâyetü’l-îcâz’ýnda asýl eserin kar-
maþýk tertibinin daha iyi bir tasnife ka-
vuþturulmasý bu türün örneklerindendir.

Ýslâm telif geleneðinde ihtisarlarla þerh
ve hâþiyeler, ilim ve kültür tarihinde me-
tinler etrafýnda nesilden nesile süregelen
ilmî faaliyet ve tartýþmalarýn ortaya kon-
masý bakýmýndan önemlidir. Bilhassa ede-
bî metinler üzerine yazýlan ihtisar ve þerh-
ler arasýnda âlim ve öðrencilerin talepleri-
nin dikkate alýndýðý eserler bulunduðu gi-
bi yazarýnýn zevkini yansýtmak veya hitap
ettiði kitlenin beklentilerine cevap vermek
amacýyla telif edilenler de vardýr (Encyclo-
pedia of Arabic Literature, I, 24).

Arap edebiyatý alanýnda meydana ge-
tirilmiþ baþlýca muhtasarlar þunlardýr:
Arap gramerinin zamanýmýza ulaþan ilk ha-
cimli eseri olan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýn-
daki sarfla ilgili malzemeyi çýkarýp ihtisar
eden, yeni düzenleme ve eklemelerle or-
taya koyan Ebû Osman el-Mâzinî olmuþ-
tur. Zemahþerî de ayný eserde yer alan na-
hiv ve sarfa dair malzemeyi yeni bir dü-
zenleme, ihtisar ve bazý ilâveler yaparak el-
Mufa½½al’ýný kaleme almýþtýr. Ýbnü’l-Hâ-
cib, el-Mufa½½al’ý ayný yöntemle ihtisar
edip nahivle ilgili olanlarý el-Kâfiye’de,
sarfla ilgili bilgileri de eþ-Þâfiye’de topla-
mýþtýr. el-Mufa½½al ayrýca müellifi tara-
fýndan el-Enmû×ec adýyla ihtisar edildiði
gibi Ebü’l-Beka el-Ukberî de eseri el-Mu-
¼a½½al ismiyle þerhetmiþ ve þerhini el-
Müsterþid adýyla ihtisar etmiþtir (yazma
nüshasý için bk. Brockelmann, GAL, I, 347).
Ebû Ali el-Fârisî’nin el-Î²â¼’ý, Ýbnü’l-Hâ-
cib’in el-Kâfiye’si, Ýbn Cinnî’nin el-Luma£
ve et-Ta½rîf’i, Mutarrizî’nin el-Mi½bâ¼’ý,
Ýbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’si ile el-Fe-
vâßid ve Teshîlü’l-Fevâßid’i, Ýbn Usfûr el-
Ýþbîlî’nin el-Mušarrib ile el-Mümti£i, Ebû
Hayyân el-Endelüsî’nin el-Lem¼atü’l-
bedriyye’si ve Ýbn Hiþâm’ýn Mu³ni’l-le-
bîb’i üzerine bazýlarý müelliflerince, çoðu
baþkalarý tarafýndan olmak üzere birçok ih-
tisar meydana getirilmiþ, bunlarýn bir kýs-
mýna yazýlan þerhler de ihtisar edilmiþtir.
Beyzâvî’nin el-Kâfiye için kaleme aldýðý
Lübbü’l-elbâb adlý ihtisarla Tâceddin el-
Ýsferâyînî’nin el-Mi½bâ¼’a yazdýðý þerh ve

bunun ihtisarý türün örneklerinden bazý-
larýdýr.

Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn’ýna Ebû
Bekir ez-Zübeydî’nin yazdýðý MuÅta½aru
Kitâbi’l-£Ayn’dan sonra Cevherî’nin e½-
Øý¼â¼’ý için Muhammed b. Ebû Bekir er-
Râzî’nin kaleme aldýðý MuÅtârü’½-Øý¼â¼’ý
ile bunun için Dâvûd-i Karsî ve Ayþî Meh-
med Efendi’nin yaptýðý ihtisarlar dýþýnda
birçok telhis yazýlmýþtýr. Ýbn Düreyd’in el-
Cemhere’si, Zemahþerî’nin Esâsü’l-be-
lâ³a’sý, Ýbn Sîde’nin el-Mu¼kem’i, Yâkut
el-Hamevî’nin Mu£cemü’l-büldân’ý ve Fî-
rûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’inin de
ihtisarlarý yapýlmýþtýr.

Arap belâgatýnda ihtisarlarýn Sekkâkî’-
nin Miftâ¼u’l-£ulûm’unun belâgata dair
olan üçüncü bölümünün telhis edilmesin-
de yoðunlaþtýðý görülmektedir. Eserin bu
kýsmý, belâgat öðretiminde gördüðü ilgi
dolayýsýyla baþta Hatîb el-Kazvînî’nin Tel-
Åî½ü’l-Miftâ¼’ý olmak üzere Ýbnü’n-Nâ-
zým’ýn el-Mi½bâ¼ fi’Åti½âri’l-Miftâ¼’ý,
Adudüddin el-Îcî’nin el-Fevâßidü’l-øýyâ-
¦iyye’si gibi eserlere konu olmuþtur. Be-
lâgat klasiklerinin baþýnda gelen Hatîb el-
Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ý da umumi-
yetle TelÅî½ü’t-TelÅî½ adýyla Þehâbeddin
Sâhib Ahmed b. Muhammed, Lutfullah
Tokadî, Zeynüddin Abdurrahman el-Aynî,
Muhammed b. Ebû Bekir Ýbn Cemâa, Per-
vîz er-Rûmî, Hamza el-Aydýnî, Hýdýr el-
Amâsî (Ünbûbü’l-belâ³a), Zekeriyyâ el-
Ensârî (el-MülaÅÅa½) tarafýndan ihtisar
edilmiþtir. Ayrýca Aristo’nun Rhetorica’sý-
ný filozof Ýbn Rüþd TelÅî½ü’l-ƒa¹âbe adýy-
la kýsaltmýþtýr.

Arap edebiyatýnýn diðer eserleri arasýn-
da Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn’i, Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî’nin el-E³ånî’si ile Ýbn
Abdürabbih’in el-£Ýšdü’l-ferîd’inden seç-
meler tarzýnda birçok ihtisar yapýlmýþtýr.
Ýbn Manzûr’un MuÅtârü’l-E³ånî fi’l-aÅ-
bâr ve’t-tehânî’si, Muhammed el-Hudrî
ve diðerleri tarafýndan telif edilen MuÅ-
târü’l-£Ýšdi’l-ferîd ile (Kahire 1331/1913)
A. Wormhoudt – W. Penn-College’in al-£Išd
al-farid: Selections (1981, 1989) adlý seç-
meleri, el-Beyân ve’t-tebyîn’den Mün-
teÅabât adýyla yapýlan seçmeler bunlar
arasýnda yer alýr (Keþfü’¾-¾unûn, I, 129-
130; Brockelmann, GAL Suppl., I, 251).
Ýbn Reþîk’in el-£Umde’si, Þerîf er-Radî’nin
Nehcü’l-belâ³a’sý, Ýbþîhî’nin el-Müste¹-
raf’ý, Süyûtî’nin Bu³yetü’l-vu£ât’ý ve Taþ-
köprizâde’nin Mevzûâtü’l-ulûm’u da ihti-
sar edilmiþtir (Brockelmann, GAL Suppl.,
I, 706 vd.; II, 196, 481, 1043).

Her yazarýn özgün anlayýþ, zevk ve ölçü-
süne göre bir þairden veya çeþitli þairler-
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den “muhtârât” (antoloji) adýyla yaptýðý seç-
meler de bir bakýma ihtisar sayýlýr. Bu tür
eserlerin en eskisi Mufaddal ed-Dabbî’-
nin el-MufaŠŠaliyyât’ý ile Asmaî’nin el-
Asma£iyyât’ýdýr. Daha sonra hamâse tü-
rü antolojiler ortaya çýkmýþtýr. Bir bilim ala-
nýyla ilgili bilgileri özlü bir þekilde anlatan
ve umumiyetle “el-mukaddime”, “el-muh-
tasar” adlarýyla anýlan, Îsâ b. Abdülazîz el-
Cezûlî, Ýbn Âcurrûm, Ýbn Bâbeþâz ve Hâlid
el-Ezherî’nin el-Mušaddime fi’n-na¼v’-
leri ile Zemahþerî’nin Mušaddimetü’l-
edeb’i gibi eserler temel bilgilerin derlen-
diði metinlerdir.

Osmanlý müellifleri, özellikle medrese-
lerde okutulan kitaplarla sarf-nahiv ve
belâgat konularýndaki Arapça ve Farsça
hacimli eserlerin yine kendi dillerinde muh-
tasarlarýný yapmýþtýr. Bunun dýþýnda dinî
konulardan dil ve edebiyata, tarih ve coð-
rafyaya, matematik ve týbba kadar çok
geniþ bir yelpazede ana hatlarýyla bilgi ak-
taran muhtasarlar telifine yönelmiþlerdir.
“Muhtasar” baþlýðýný taþýyan Türkçe yazýl-
mýþ eserleri kaydeden M. Seyfettin Özege
bunlardan 250 kadarýný tesbit etmiþtir
(Katalog, III, 1201-1215). Ayný eserde
“müntehabât” adýný taþýyan altmýþ beþ
(III, 1266-1272), “hulâsa” baþlýklý altmýþ
dört (II, 603-610) ve “mülahhas” adlý on
(III, 1258-1259) eser belirlenmiþtir. Kütüp-
hane kataloglarý tarandýðýnda yazma ve
matbu olarak sayýsý bir hayli artacak olan
bu eserlerin bir bölümü Keþfü’¾-¾unûn
ve zeyilleriyle Osmanlý Müellifleri’nde yer
almýþtýr.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TEFSÝR. Tefsir alanýnda kaleme alýn-
mýþ eserlerin, müellifleri veya baþkalarý ta-
rafýndan kýsaltýlmasý yaygýn bir uygulama-
dýr. Bazý tefsirler öncekilerin muhtasarý ol-
duðu halde müellifleri bunu ifade etme-
miþtir. Ýlk hacimli tefsirlerden olan Tabe-

rî’nin Câmi£u’l-beyân’ý, Ebû Yahyâ Mu-
hammed b. Sumâdih et-Tücîbî tarafýndan
MuÅta½ar min Tefsîri’l-Ýmâm e¹-ªaberî
adýyla ihtisar edilmiþtir. Muhammed Ali
es-Sâbûnî ve Sâlih Ahmed Rýzâ eserin ikin-
ci bir muhtasarýný hazýrlamýþtýr. Câmi£u’l-
beyân bir heyet tarafýndan özetlenerek
Farsça’ya çevrilmiþtir. J. Cooper, W. F. Ma-
delung ve A. Jones tefsiri muhtasar ola-
rak Ýngilizce’ye tercüme etmiþtir. Pierre
Godé’nin yaptýðý muhtasar bir Fransýzca
çeviri de bulunmaktadýr (DÝA, VII, 106-
107).

Vâhidî el-Basî¹, el-Vasî¹ fî tefsîri’l-
Æurßâni’l-mecîd ve el-Vecîz fî tefsîri’l-
Æurßâni’l-£azîz adýyla birbirinin muhtasa-
rý olarak üç tefsir yazmýþtýr. Dirâyet tefsi-
rinin en önemli teliflerinden olan Zemah-
þerî’ye ait el-Keþþâf üzerine çeþitli ihtisar
çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Kaynaklarda Ta-
bersî’nin MuÅta½arü’l-Keþþâf ’ýndan söz
edilir (Ziriklî, V, 148). Muhammed b. Ali
el-Ensârî’nin MuÅta½arü’l-Keþþâf ’ý ile
Abdullah b. Hâdî ez-Zeydî’nin ayný adlý ese-
ri ve Muhammed Sýddîk Hasan Han’ýn ƒu-
lâ½atü’l-Keþþâf ’ý diðer ihtisar çalýþmala-
rýndandýr. Abdülkerîm b. Ali el-Irâký, hoca-
sý Ýbnü’l-Müneyyir’in el-Keþþâf’ta yer alan
i’tizâlî görüþleri reddetmek amacýyla ka-
leme aldýðý el-Ýnti½âf adlý eserindeki aþý-
rýlýklarý gidermek için el-Ýn½âf muÅta½a-
rü’l-Ýnti½âf mine’l-Keþþâf ’ý telif etmiþ-
tir. Ýbn Hiþâm en-Nahvî bu iki eseri kýsal-
tarak MuÅta½arü’l-Ýnti½âf mine’l-Keþ-
þâf ’ý meydana getirmiþtir. Kadî Beyzâvî’-
nin Envârü’t-tenzîl’i müstakil bir telif gi-
bi görünüyorsa da gerçekte el-Keþþâf ’ýn
bir özeti mahiyetindedir (krþ. Keþfü’¾-¾u-
nûn, I, 187; II, 1481). Ebü’l-Berekât en-Ne-
sefî, Medârikü’t-tenzîl ’i ile bir bakýma
el-Keþþâf ’ý ikinci bir ihtisara tâbi tutmuþ-
tur. Aralarýndaki ciddi benzerlikler dolayý-
sýyla Nesefî’nin eserini Envârü’t-tenzîl’in
muhtasarý olarak görenler de vardýr. Ebû
Hayyân el-Endelüsî, el-Ba¼rü’l-mu¼î¹’in-
de el-Keþþâf ’tan büyük ölçüde istifade
etmiþ ve onu özetlemiþtir.

Þiî müfessirlerinden Tabersî’nin Mec-
ma£u’l-beyân’ýný Zeynüddin Ali b. Yûnus
Zübdetü’l-beyâni’l-müntezâ£ min Mec-
ma£i’l-beyân, Ýbrâhim Kutubþah diye bi-
linen Hocegî-i Þîrâzî MuÅta½aru Mec-
ma£i’l-beyân ve Takýyyüddin Ýbrâhim el-
Kef‘amî ÆurâŠatü’n-na¾îr ve Åulâ½a-
tü’t-tefsîr ismiyle ihtisar etmiþtir (DÝA,
XXVIII, 257). Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, âký-
beti bilinmeyen el-Mu³nî adlý çok geniþ
tefsirini kendisi ihtisar ederek Zâdü’l-me-
sîr’i ortaya koymuþ, bunu da kýsaltýp Tey-
sîrü’l-beyân fî tefsîri’l-Æurßân’ý ve bu

iki eseri özetleyerek Te×kiretü’l-erîb fî
tefsîri’l-³arîb’i meydana getirmiþtir. Fah-
reddin er-Râzî’nin Mefâtî¼u’l-³ayb’ý Bur-
hâneddin en-Nesefî tarafýndan el-MuÅ-
ta½ar bi’l-vâ²ý¼, Nizâmeddin en-Nîsâbû-
rî tarafýndan øarâßibü’l-Æurßân ve re-
³åßibü’l-furšån ve Kadî Muhammed er-
Rîgý tarafýndan et-Tenvîr fi’t-tefsîr muÅ-
ta½arü’t-Tefsîri’l-kebîr adýyla ihtisar edil-
miþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1756-1757; DÝA,
XXVIII, 350).

Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl’ini Muham-
med b. Muhammed b. Abdurrahman
(a.g.e., XI, 261) ve Ýbnü’l-Ýmâd MuÅta-
½aru Envâri’t-tenzîl ve esrâri’t-teßvîl
adýyla ihtisar etmiþtir. Ebü’l-Berekât en-
Nesefî’nin Medârikü’t-tenzîl ve ¼ašåßi-
šu’t-teßvîl’i Burhâneddin en-Nesefî, Ah-
med b. Aybek el-Ýmâdî, Ebû Muhammed
Zeynüddin Abdurrahman b. Ebû Bekir
el-Aynî ve Ebû Abdullah Sýddîk b. Ömer
el-Herevî tarafýndan ayrý ayrý kýsaltýlmýþtýr
(Çetiner, s. 50). Ali b. Muhammed el-Hâ-
zin’in telif ettiði Lübâbü’t-teßvîl fî me£â-
ni’t-tenzîl, Ferrâ el-Begavî’nin Me£âli-
mü’t-tenzîl’inden yapýlmýþ bir özet nite-
liði taþýr. Þeyh Abdülganî ed-Dakar Lübâ-
bü’t-teßvîl’i MuÅta½aru Tefsîri’l-ƒâzin
adýyla kýsmen ihtisar etmiþtir. Ebû Hay-
yân el-Endelüsî, el-Ba¼rü’l-mu¼î¹ adlý
tefsirini en-Nehrü’l-mâd mine’l-Ba¼r
ismiyle kýsaltmýþsa da bu muhtasar fazla
raðbet görmemiþtir. Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-
sîr’in Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm’i Muham-
med Ali es-Sâbûnî tarafýndan MuÅta½a-
ru Tefsîri Ýbn Ke¦îr ve Muhammed Ne-
sîb er-Rifâî tarafýndan Teysîrü’l-£aliyyi’l-
šadîr li’Åti½âri Tef¦îri Ýbn Ke¦îr adýyla
ihtisar edilmiþtir.

Hýdýr b. Abdurrahman el-Ezdî ed-Dý-
maþký’nin et-Tibyân fî tefsîri’l-Æurßân’ý-
ný Ayýntâbî Muhammed (Mehmed) b. Ham-
za el-Hanefî özetleyerek Türkçe’ye aktar-
mýþtýr. Osmanlý döneminin en meþhur halk
tefsiri olan eser Tercemetü’t-Tibyân fî
tefsîri’l-Kur’ân, Tercüme-i Tibyân, Tef-
sîr-i Tibyân adlarýyla çokça istinsah edil-
miþ ve basýlmýþtýr. Süleyman Fâhir bu ter-
cümeyi Kur’ân-ý Kerîm Meâli ve Tefsi-
ri: Tibyan Tefsiri ismiyle özetleyip sade-
leþtirmiþtir. Hüseyin Vâiz-i Kâþifî’nin Me-
vâhib-i £Aliyye adlý Farsça tefsiri, Ýsmâil
Ferruh Efendi tarafýndan Tefsîr-i Mevâ-
kib adýyla muhtasar olarak Türkçe’ye ak-
tarýlmýþtýr. Ýsmâil Hakký Bursevî’nin Rû-
¼u’l-beyân’ýný Muhammed Ali es-Sâbûnî
Tenvîrü’l-e×hân min Tefsîri Rû¼i’l-be-
yân adýyla kýsaltmýþtýr. Bunun yanýnda
“hulâsatü’t-tefâsîr, lübâbü’t-tefâsîr, uyû-
nü’t-tefâsîr, zübdetü’t-tefâsîr” adýyla ve


