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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
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özetleme yoluyla hazýrlanan tefsirler de
mevcut olup bunlar genellikle pratik ihti-
yaçlarý gidermek için basit bir üslûpla ha-
zýrlanmýþtýr (bazýlarý için bk. Mollaibrahi-
moðlu, s. 73, 265, 397, 409, 453-461).

Kur’an ilimlerine dair eserler içinde Ýbn
Hâleveyh’in günümüze ulaþmayan Ý£râ-
bü’l-Æurßân’ý Ý£râbü’l-šýrâßâti’s-seb£ ve
£ilelühâ, el-Bedî£ fi’l-šýrâßât adlý eseri ise
MuÅta½ar fî þevâ××i’l-Æurßân min Kitâ-
bi’l-l-Bedî£ adýyla kendisi tarafýndan ihti-
sar edilmiþtir. Ý£râbü ¦elâ¦îne sûre isimli
kitabýnýn iki ayrý muhtasarý vardýr. Ebü’l-
Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin Fünûnü’l-efnân fî
£uyûni £ulûmi’l-Æurßân’ý MuÅta½aru
Fünûni’l-efnân fî £ulûmi’l-Æurßân ismiy-
le kýsaltýlmýþtýr (Brockelmann, I, 663). Ýbn
Receb’e göre Ýbnü’l-Cevzî Nüzhetü’l-a£yü-
ni’n-nevâ¾ir fî £ilmi’l-vücûh ve’n-ne-
¾âßir adlý kitabýný el-Vücûh ve’n-nevâ-
¾ir fi’l-vücûh ve’n-ne¾âßir ismiyle ihti-
sar etmiþtir (e×-¬eyl £alâ ªabašåti’l-¥a-
nâbile, I, 416). Ýbnü’l-Cevzî’nin el-Mu½af-
fâ bi-eküffi ehli’r-rusûÅ min £ilmi’n-nâ-
siÅ ve’l-mensûÅ adlý eseri de NâsiÅu’l-
Æurßân ve mensûÅuh (NevâsiÅu’l-Æur -
ßân, £Umdetü’r-râsiÅ fî ma£rifeti’l-mensûÅ
ve’n-nâsiÅ) adlý kendi eserinin muhtasa-
rýdýr.
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™ HADÝS. Muhtasar türü kitaplar ha-
dis ilminde de yaygýndýr. Sahâbe dönemin-
de sahîfelere yazmak suretiyle baþlayan
hadis kitâbeti bir müddet sonra cüzlerin
ve ardýndan kitaplarýn telifine dönüþmüþ,

II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren câ-
mi‘, muvatta, musannef ve müsned türü
hacimli eserler kaleme alýnmýþtýr. Nitekim
Ýslâmî ilimler sahasýnda telif edilen ilk ha-
cimli eserler hadis kitaplarýdýr. Muhaddis-
ler, hadis derleme yolculuklarý sýrasýnda
topladýklarý rivayetleri belli usullerle tasnif
etmeye çalýþmýþlardýr. Esasen konularýna
göre tasnif edilen ilk hadis kitaplarýný bi-
rer muhtasar olarak düþünmek mümkün-
dür. Çünkü bu eserler, müellifin derlediði
pek çok rivayet arasýndan onun þartlarýna
uygun olanlarýn seçilmesiyle meydana ge-
tirilmiþtir. Meselâ ilk hacimli eserlerden
biri olan Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßý baþ-
langýçta 10.000 (veya 4000) hadis ihtiva
ederken sonradan musannifi tarafýndan
ihtisar edilince bu sayý 1720’ye düþmüþtür.
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i, Buhârî
ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri gibi
eserler de yüzbinlerce rivayet arasýndan
seçilerek oluþturulmuþtur.

Ýlk dönemlerde hadis kitaplarýnda riva-
yetler senedleriyle birlikte zikredilirken ha-
dislerin kaynaklara intikalinden sonra IV.
(X.) asrýn ortalarýndan itibaren senedler
hazfedilip hadisler sadece metinleriyle ya-
zýlmaya baþlanmýþtýr. Hacimli eserlerin te-
lif edilmesinden ve bunlarýn þerhlerinin
kaleme alýnmasýndan sonra bu eserlerde-
ki bilgilere kolayca ulaþma, þerhlerde za-
manla eskiyen bilgileri ayýklama ve bun-
larý mükerrer rivayetlerden arýndýrma ih-
tiyacý muhtasar eserlerin kaleme alýnma-
sýna vesile olmuþtur. Bunlara genellikle
muhtasar denilmekle birlikte baþlýklarýn-
da hulâsa, ihtisâr, telhîs, mülahhas, teh-
zîb, takrîb, münteka, muhtâr, muktetaf ve
müntehab gibi kelimeler kullanýlmýþtýr.
Hadis metinlerinin yaný sýra usul ve ricâl
kitaplarý dahil hadis ilimlerinin her alanýn-
da pek çok muhtasar eserle karþýlaþmak
mümkündür. Metin özeti anlamýndaki ilk
muhtasarlardan biri Kabisî’nin Ýmam Mâ-
lik’in el-Muva¹¹aßýný özetlediði Kitâbü
MülâÅÅý½i’l-Muva¹¹aß adlý eseridir. Ebü’l-
Velîd el-Bâcî de Tahâvî’nin Müþkilü’l-â¦âr’ý-
ný MuÅta½ar min Müþkili’l-â¦âr (MuÅ-
ta½aru Müþkili’l-â¦âr) adýyla ihtisar etmiþ,
bu muhtasarý daha sonra Cemâl el-Malatî
el-Mu£ta½ar mine’l-MuÅta½ar min Müþ-
kili’l-â¦âr ismiyle ikinci defa özetlemiþtir.
Münzirî, Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini
MuÅta½aru Øa¼î¼i Müslim, Ebû Dâ-
vûd’un es-Sünen’ini MuÅta½aru Süne-
ni Ebî Dâvûd, Ebû Ca‘fer Ömer el-Kazvî-
nî, Beyhaký’nin Þu£abü’l-îmân’ýný MuÅ-
ta½aru Þu£abi’l-îmân; Hatîb et-Tebrîzî,
Begavî’nin Me½âbî¼u’s-sünne adlý ese-
rini Miþkâtü’l-Me½âbî¼, Zehebî, Ahmed

b. Hüseyin el-Beyhaký’nin es-Sünenü’l-
kübrâ’sýný MuÅta½arü’s-Süneni’l-kübrâ,
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek
£ale’½-Øa¼î¼ayn isimli eserini TelÅî½ü’l-
Müstedrek; Ýbn Hacer el-Askalânî, Mün-
zirî’nin et-Ter³¢b ve’t-terhîb’ini MuÅta-
½arü’t-Ter³¢b ve’t-terhîb, kendisine ait
Fet¼u’l-bârî isimli Buhârî þerhini de Ýt-
¼âfü’l-šårî bi’Åti½âri Fet¼i’l-bârî; Mu-
hammed b. Abdülbâký ez-Zürkanî, Þem-
seddin es-Sehâvî’nin el-Mašå½ýdü’l-¼a-
sene’sini MuÅta½arü’l-Mašå½ýdi’l-¼a-
sene; Yûsuf b. Ýsmâil en-Nebhânî, Ne-
vevî’nin Riyâ²ü’½-½âli¼în’ini MuÅta½aru
Kitâbi Riyâ²i’½-½âli¼în adýyla ihtisar et-
miþtir. Hadis usulü kitaplarýndan özellik-
le Ýbnü’s-Salâh’ýn Mušaddime’sini birçok
muhaddis kýsaltmýþtýr. Nevevî’nin et-Taš-
rîb ve’t-teysîr’i, Alâeddin Ýbnü’t-Türk-
mânî’nin MuÅta½aru £Ulûmi’l-¼adî¦’i ve
Ýbn Kesîr’in ÝÅti½âru £Ulûmi’l-¼adî¦’i bun-
lar arasýnda sayýlabilir.

Ricâl kitaplarý üzerinde VII. (XIII.) yüzyýl-
dan sonra pek çok ihtisar çalýþmasý yapýl-
mýþtýr. Bunlarýn içinde en çok ihtisar edi-
len eser Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’-
nin Teh×îbü’l-Kemâl fî esmâßi’r-ricâl’i-
dir. Zehebî bu eseri önce Te×hîbü’t-Teh-
×îb adýyla kýsaltmýþ, daha sonra bunu el-
Kâþif fî ma£rifeti men lehû rivâye fi’l-
Kütübi’s-sitte ismiyle yeniden özetlemiþ-
tir. Mizzî’nin Teh×îbü’l-Kemâl’ini Teh×î-
bü’t-Teh×îb adýyla ihtisar eden Ýbn Hacer
el-Askalânî daha sonra bu eserini özetle-
yerek Tašrîbü’t-Teh×îb adýný vermiþtir.
Safiyyüddin Ahmed b. Abdullah el-Hazre-
cî, Zehebî’nin Te×hîbü’t-Teh×îb’ini ƒu-
lâ½atü Te×hîbi Teh×îbi’l-Kemâl ismiyle
özetlemiþtir. Ýbn Adî’nin önemli ricâl kitap-
larýndan el-Kâmil fî Šu£afâßi’r-ricâl’ini
Makrîzî MuÅta½arü’l-Kâmil fi’Š-Šu£afâß
ve £ileli’l-¼adî¦; Ebü’l-Kasým Ýbn Asâ-
kir’in TârîÅu Medîneti Dýmaþš’ýný da
çaðdaþ müelliflerden Abdülkadir Bedrân
Teh×îbü TârîÅi Dýmaþš adýyla ihtisar et-
miþtir.

Bir eserin adýndaki “muhtasar” kelime-
si her zaman onun bir baþka eserin ihti-
sarý olduðunu göstermez. Hadis âlimleri,
bir konu hakkýnda özet bilgi vermek üze-
re kaleme aldýklarý eserlerine de muhta-
sar adýný vermiþlerdir. Hatîb el-Baðdâdî’-
nin MuÅta½aru na½î¼ati ehli’l-¼adî¦,
Tîbî’nin el-ƒulâ½a fî u½ûli’l-¼adî¦, Ýb-
nü’l-Cezerî’nin MuÅta½ar fî £ilmi’l-¼adî¦,
Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin el-MuÅta½ar
fî u½ûli’l-¼adî¦ adlý eserleri bu tür çalýþ-
malardandýr.

Hadis metinlerine dair bazý muhtasar-
lar Türkçe’ye çevrilmiþ ve þerhedilmiþtir.


