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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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ÿAbdülhamit Birýþýk

™ 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.
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Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inin muhta-
sarý olan Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî’nin
et-Tecrîdü’½-½arî¼’i Babanzâde Ahmed
Naim ve Kâmil Miras tarafýndan Sahîh-i
Buhârî Muhtasarý Tecrîd-i Sarîh Ter-
cemesi ve Þerhi adýyla tercüme ve þer-
hedilmiþtir. Ýbrahim Canan, Mecdüddin Ýb-
nü’l-Esîr’in Câmi£u’l-u½ûl’ünün muhtasa-
rý olan Ýbnü’d-Deyba‘ýn Teysîrü’l-vü½ûl’ü-
nü Kütübü Sitte Muhtasarý Tercüme ve
Þerhi ismiyle þerhetmiþtir. Süyûtî’nin el-
Câmi£u’l-kebîr (Cem£u’l-cevâmi£) adlý ese-
rinden yine kendisinin ihtisar ettiði 10.010
hadisi ihtiva eden el-Câmi£u’½-½a³¢r’den
seçtikleri 3894 hadisi Ýsmail Mutlu, Þa-
ban Döðen ve Abdülaziz Hatip Câmiu’s-
Sagîr Muhtasarý Tercüme ve Þerhi adýy-
la yayýmlamýþlardýr.
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ÿMehmet Efendioðlu

™ FIKIH. Muhtasar, fýkýh ilminin tarihiy-
le doðrudan irtibatlý bir telif geleneðini
temsil etmektedir. Bu adý taþýyan ilk fýkýh
eserleri, III. (IX.) yüzyýlda mezhep imam-
larýnýn halkasýna dahil kiþiler tarafýndan
kaleme alýnmýþtýr. Ýmam Þâfiî’nin talebesi
Müzenî’nin MuÅta½arü’l-Müzenî’si gibi,
mezhep imamýnýn ders halkasýnda üreti-
len fýkhî bilgilerin müellif tarafýndan zap-
tedilebilen kýsmýný ana hatlarýyla kaydet-
meyi hedefleyen bu eserlerin mezhep bi-
rikimini kuþatmak gibi bir amacý bulun-
mamaktadýr. Fýkýh muhtasarlarýnýn özel
bir telif þekli ve müstakil bir literatür ha-
lini aldýðý devir mezheplerin teþekkül sü-
reçlerinin tamamlandýðý IV. (X.) yüzyýldýr.
Ýlk fýkýh þerhlerinin de ortaya çýktýðý bu
dönemde Hanefî âlimi Hâkim eþ-Þehîd’in
kaleme aldýðý el-Kâfî ve Hanbelî fakihi
Hýraký’nin el-MuÅta½ar’ý gibi eserler, ilk
defa mezhep imamý ile talebelerinin me-
saisini geliþen fýkýh diliyle kapsama hedefi
güden çalýþmalar olarak nitelendirilebilir.
Hanefîler’den Kerhî’nin el-MuÅta½ar’ý ve
Mâlikî Ýbnü’l-Cellâb’ýn et-Tefrî£i gibi mez-
hep birikiminin kaynaklarý arasýnda yapý-
lan farklý tercihleri temsil eden bu eser-
lerin büyük bir kýsmý ayný zamanda mez-
heplerin farklý coðrafyalarda geliþmiþ çev-
relerinin anlayýþ ve katkýlarýný da yansýt-
maktadýr. VI. (XII.) yüzyýlýn sonundan iti-

baren muhtasar geleneði mezhep kavra-
mýyla iliþkisi, fýkýh eðitimi içindeki yeri,
metin özellikleri ve Ýslâm toplumuna et-
kisi gibi birçok açýdan yeni bir döneme gir-
miþtir. Þâfiî fakihi Nevevî’nin Minhâcü’¹-
¹âlibîn’i, Hanefî Nesefî’nin Kenzü’d-de-
šåßiš’i ve Mâlikî Ýbnü’l-Hâcib’in Câmi£u’l-
ümmehât’ý gibi üzerinde en çok çalýþma
yapýlan ve Ýslâm fýkýh tarihindeki en etki-
li metinler arasýnda yer alan eserlerin bü-
yük bir kýsmýný bu dönemde kaleme alý-
nan muhtasarlar teþkil etmektedir. Özel-
likle mezhep imamlarýndan itibaren mez-
hep içinde gerçekleþtirilmiþ fýkhî mesai-
nin bütününü deðerlendirme ve yorum-
lamada gösterdikleri baþarý ile öne çýkan
bu muhtasarlar, kýsa sürede fýkýh eðitimi-
nin ve hatta bütün fýkhî faaliyetlerin mer-
kezî metinleri haline gelmiþtir. Mezhep bi-
rikimini bilgi ve delil kaynaðý olma açýsýn-
dan hiyerarþik bir þekilde sistemleþtiren
ve bu amaçla yeni terminolojiler geliþti-
ren bu eserlerin her cümlesi, ihtiva ettiði
hükümlerin yaný sýra belirli bir mezhep
çerçevesinde fýkhýn meseleleri, usulü ve
literatürüne dair ortaya çýkmýþ tartýþma-
lara da zýmnen atýfta bulunmaktadýr.

VI. (XII.) yüzyýlýn sonundan itibaren or-
taya çýkan muhtasarlarla fýkýh tarihinde
müteahhirîn devri olarak adlandýrýlan za-
man dilimi arasýnda yakýn bir iliþki bulun-
makta, bu devrin ayýrýcý özelliklerinden bi-
ri olarak söz konusu muhtasarlarýn orta-
ya çýkýþý ve Ýslâm dünyasý üzerinde daha
önce görülmedik derecede etkili oluþlarý
gösterilmektedir. Müteahhirîn devrinde
gerek fýkýh eðitimi ve literatürü ile fetva
ve kazâ faaliyetlerinin merkezî metinleri-
ni, gerekse Ýslâm toplumlarýndaki ilmihal
bilgisi, fýkýh kültürü ve idarî uygulamala-
rýn temel kaynaklarýný bu dönemde orta-
ya çýkmýþ fýkýh muhtasarlarý teþkil etmek-
tedir. Bu sebeple fýkýh muhtasarlarý, Ýs-
lâm medeniyeti tarihinde toplumla en yo-
ðun ve sürekli iliþkiye sahip eserler ara-
sýnda yer almaktadýr.

Mezhep içinde uygulamaya esas olacak
hükümleri belirleyen muhtasarlar aslýnda
mezhebin ve dolayýsýyla taklidin sýnýrlarýný
belirleyen eserlerdir. Zira fýkýh ilmi çerçe-
vesinde farklý görüþlerin delil ve karþý delil-
lerini tartýþan kitaplardan farklý olarak muh-
tasarlar, fert ve toplum açýsýndan mezhe-
be mensubiyetin getirdiði hak ve sorum-
luluklarýn bilinebilir ve uygulanabilir olma-
sýnda büyük bir paya sahiptir. Mezhebi ve-
ciz bir üslûp, her bir unsuru iþlenmiþ ibare-
ler ve zengin bir terminolojiyle ifade eden
muhtasarlarýn geniþ kapsamlý olma, fet-
va ve kazânýn yaný sýra ilgili idarî ve bürok-

ratik uygulamalara da hitap etme, belirli
kiþi veya gruba deðil bir coðrafyanýn ta-
mamýna tatbik edilebilen hükümler dizi-
sini temsil etme ve o coðrafyada meþrui-
yet kaynaðý olarak benimsenme açýsýndan
modern kanunlaþtýrmalarýnkine paralel bir
iþleve sahip olduðu söylenebilir. Muhta-
sarlarýn, ihtiva ettikleri hükümlerin vaz‘ý
hususunda kanunlaþtýrmalarýn temsil et-
tiði siyasî iradeye sahip olmamakla bera-
ber, özellikle müteahhirîn devrinde uygu-
lamaya esas olmalarý açýsýndan siyasî ira-
de ile desteklendikleri ve mer‘î hukuk kay-
naðý olarak kabul edildikleri görülmekte-
dir.

Muhtasarlarýn fýkhî faaliyetlerin ekse-
nini teþkil etmeye baþlamasý bu geliþme-
ye karþý birtakým endiþelerin de ortaya
çýkmasýna sebep olmuþtur. Ýslâm tarihin-
de muhtasarlara karþý oluþan muhalif ta-
výr fýkhýn Ýslâm medeniyeti tarihindeki ana
geliþim çizgisine yönelik itirazlarý, geç dö-
nem ihyâ hareketlerinin tenkitlerini, da-
ha önceki dönemlerden nisbeten farklý bir
müteahhirîn fýkhýnýn ortaya çýkmasýndan
duyulan rahatsýzlýðý ve muhtasarlarýn mer-
kezî metinler haline geliþinin özellikle fýkýh
eðitiminde doðurduðu meseleler karþýsýn-
daki endiþeleri de içinde barýndýran bir ha-
rekettir. Ancak muhtasarlara karþý Ýslâm
coðrafyasýnýn hemen her yerinde dile ge-
tirilen bu endiþelerin çoðunluðunun muh-
tasarlarýn doðrudan kendisiyle deðil, fýk-
hî faaliyetlerde ve özellikle fýkýh eðitimin-
de muhtasarlarla yetinilmesiyle ilgili oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim fýkýh muhta-
sarý telif etmiþ veya okutmuþ yahut bu
eserler üzerine çeþitli çalýþmalar kaleme
almýþ olan fakihlerin de muhtasarlarýn hâ-
kimiyetinden þikâyet etmesi ve birçok mü-
ellifin bu hali fýkýh sahasýnda gösterilen
gayretlerin azalmasýna ve önceki nesillere
nisbetle daha az himmet gösterilmesine
baðlamasý söz konusu itirazlarýn çýkýþ nok-
tasýna iþaret etmektedir.

Ýslâm dünyasýna modernizmin giriþiyle
ortaya çýkan ve fýkhýn müstakil bir disip-
lin halini almasýnýn ardýndan teþekkül et-
miþ birçok müessese ve literatürün mo-
dern hayatýn ihtiyaçlarýna cevap vereme-
diðini öne süren anlayýþlarýn baþlýca ten-
kit noktalarýndan biri de fýkýh muhtasar-
larý olmuþtur. Söz konusu anlayýþlarýn Ýs-
lâm medeniyetinde olumsuz gördüðü he-
men her þeyi içinde barýndýran muhtasar-
lar, modern dönemde yazýlan Ýslâm hukuk
tarihine dair eserlerde aklýn donuklaþma-
sýnýn, taklit karanlýðýnýn ve fýkhýn zayýfla-
masýnýn baþlýca sebebi olarak deðerlendi-
rilmiþtir.


