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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.
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Muhtasarlara temas eden modern ça-
lýþmalarýn birçoðundaki hâkim telakki bu
telif geleneðini kýsa ve özet olmak gibi bir-
kaç üslûp özelliðine irca etmektedir. Hal-
buki þerhler gibi muhtasarlar da belirli üs-
lûp ve kompozisyon özelliklerine irca edi-
lemeyecek kadar geniþ bir telif geleneði-
ni temsil etmektedir. Muhtasar telifi kýsa
fýkýh metni üretme çabasý anlamýna gel-
memekte, fýkýh literatüründe çok hacim-
li muhtasarlarýn varlýðý yanýnda birçok ký-
sa fýkýh metni de muhtasar geleneði dý-
þýnda deðerlendirilmektedir. Ayrýca muh-
tasarlar baþka eserlerin özeti olmadýklarý
gibi ihtiva ettikleri bilgileri en veciz þekil-
de ifade eden yüksek edebiyat ürünleri
de deðildir. Öte yandan Ýslâm dünyasýnda
en çok kabul gören muhtasarlardan ba-
zýlarý dil ve üslûp açýsýndan birtakým ha-
talar barýndýrmaktadýr. Hatta bu eserler-
den bir kýsmý müellifleri tarafýndan eksik
veya müsvedde halinde býrakýlmýþ metin-
lerdir. Yine fýkýh eðitiminin ilk basamaðý
için hazýrlanmýþ ders kitabý olmak da
muhtasarlarýn ortak özelliði deðildir. Fýk-
ha giriþ metinleri muhtasarlardan ayrý
bir telif geleneðini meydana getirdiði gi-
bi bazýlarý yalnýz fetva ve kazâ faaliyetle-
rine yönelik olarak hazýrlanan muhtasar-
larýn metin ve muhteva özellikleri de böy-
le bir eðitim için uygun sayýlmaz. Muhta-
sarlarýn esas farklýlýðý, müellifin ve onun
müntesibi olduðu çevrenin mezhep biri-
kimi hakkýndaki telakkilerini, akýl yürüt-
melerini, tercihlerini temsil etmesi ve bu
hususlar muvacehesinde mezhep biriki-
mini yeniden okumasýnda yatmaktadýr.

Telhis adý verilen çalýþmalar ise muhta-
sardan farklý þekilde bir fýkýh metni üzeri-
ne kaleme alýnmýþ eserlerdir. Telhis, özel-
likle asýrlar önce yazýlmýþ metinleri geliþen
fýkýh diliyle yeniden ifade etmeye yönelik
olarak hazýrlanan ve bazan metnin yeni-
den tasnifini de içeren bir telif türüdür.
Telhis kavramýnda bir metni kýsaltma un-
suru daima bulunmakta, fakat bu kýsalt-
manýn þekli ve boyutlarý deðiþebilmekte-
dir. Fýkýh literatüründeki tanýnmýþ birçok
telhis, esas aldýklarý metinleri kendi dönem-
lerinin ilim dünyasýna tercüme etmede ba-
þarýlý olmuþ çalýþmalardýr. Þeybânî’nin el-
Câmi£u’l-kebîr’i üzerine Hýlâtî’nin kaleme
aldýðý TelÅî½ gibi eserler asýl metin üzeri-
ne yapýlan çalýþmalarýn azalmasýna, hatta
sona ermesine ve daha sonraki þerh, hâ-
þiye ve nazým faaliyetlerinin kendi üzerin-
de yoðunlaþmasýna sebep olmuþtur (fý-
kýh alanýndaki muhtasar metinler için bk.
FIKIH; HANBELÎ MEZHEBÝ; HANEFÎ MEZHE-
BÝ; MÂLÝKÎ MEZHEBÝ; ÞÂFÝÎ MEZHEBÝ).
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ÿEyyüp Said Kaya

™ KELÂM. Kelâm literatüründe muh-
tasar türünde yazýlmýþ eserlerin önemli bir
yeri vardýr. Hacimli olmayan ilk dönem
akaid risâleleri muhtasar eserler grubuna
dahil edilebilir. Ebû Hanîfe’ye nisbet edi-
len itikadî konulara dair beþ risâle, Ebü’l-
Hüzeyl el-Allâf’ýn el-U½ûlü’l-Åamse’si, Ta-
hâvî’nin el-£Aš¢detü’¹-ªa¼âviyye’si, Ah-
med b. Hanbel’in er-Red £ale’z-zenâdý-
ša ve’l-Cehmiyye’si ile oðlu Abdullah ta-
rafýndan derlenen Ý£tišådü Ehli’s-sün-
ne’si, Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin el-MuÅ-
ta½ar fi’t-tev¼îd ve’l-šader, U½ûlü Eh-
li’s-sünne ve’l-cemâ£a, Risâle ilâ ehli’¦-
¦e³r ve el-Ýbâne £an u½ûli’d-diyâne ad-
lý eserleri, Ebû Seleme es-Semerkandî’-
nin Cümelü u½ûli’d-dîn’i bunlara örnek
gösterilebilir. Muhtasar eser yazýmýna mü-
teahhirîn devrinde de devam edildiði, bil-
hassa medreselerde okutulan kitaplarýn
genellikle bu þekilde kaleme alýndýðý görül-
mektedir. Bu tür eserler arasýnda Cüvey-
nî’nin el-£Aš¢detü’n-Ni¾âmiyye’si, Gaz-
zâlî’nin Æavâ£idü’l-£ašåßid’i ile Ýlcâmü’l-
£avâm £an £ilmi’l-kelâm’ý, Necmeddin en-
Nesefî’nin el-£Ašåßid adlý risâlesi, Ali b.
Osman el-Ûþî’nin el-Emâlî ve Hýzýr Bey’in
el-Æa½îdetü’n-nûniyye isimli manzum
risâleleri sayýlabilir.

IV. (X.) yüzyýldan sonra diðer Ýslâmî ilim-
lerde olduðu gibi kelâm sahasýnda da Ka-
dî Abdülcebbâr’ýn el-Mu³nî’si, Ýmâmü’l-
Haremeyn el-Cüveynî’nin eþ-Þâmil’i, Sey-
feddin el-Âmidî’nin Ebkârü’l-efkâr’ý gibi
oldukça hacimli eserlerin yazýlmasýna baþ-
landýðý görülmektedir. Okuma, anlama,
istinsah etme zorluðu vb. sebeplerle bu
eserlerin “muhtasar, mülahhas, mühez-
zeb, mûcez, mücerred, muhtâr” gibi ön
baþlýklarla özetlenmesi yoluna gidilmiþtir.
Bu türün bazý örneklerine ilk dönemlerde
de rastlanmakta olup bunlarýn baþlýcala-
rýný þöylece sýralamak mümkündür: Ebû
Ya‘lâ el-Ferrâ’nýn el-Mu£temed fî u½û-
li’d-dîn’inden kendisinin yaptýðý MuÅta-
½arü’l-Mu£temed fî u½ûli’d-dîn, Cüvey-
nî’nin eþ-Þâmil adlý eserinin müellifi ta-
rafýndan yapýlmýþ ihtisarý olduðu söyle-
nen el-Ýrþâd ve bunun özeti olan MuÅ-

ta½aru Kitâbi’l-Ýrþâd ile ayný müellifin
Lüma£u’l-edille’sinin özetini teþkil eden
MuÅta½aru Lüma£i’l-edille, Nûreddin
es-Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-hidâye’sinin
muhtasarý el-Bidâye fî u½ûli’d-dîn, Sey-
feddin el-Âmidî’nin Ebkârü’l-efkâr’ýnýn
muhtasarý olarak telif ettiði Rumûzü’l-
künûz’u (Keþfü’¾-¾unûn, I, 4), Fahreddin
er-Râzî’nin el-Mu¼a½½al’ý için Nasîrüddîn-i
Tûsî tarafýndan TelÅî½ü’l-Mu¼a½½al (Naš-
dü’l-Mu¼a½½al) adýyla yazýlan özet, Ýbn Tey-
miyye’nin Minhâcü’s-sünne’si üzerine
Zehebî’nin el-Müntehâ min Minhâci’l-
i£tidâl fî naš²i kelâmi ehli’l-i£tizâl (MuÅ-
ta½aru Minhâci’s-sünne) adýyla yaptýðý ça-
lýþma, Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin er-Rû¼’u-
na MuÅta½aru Kitâbi’r-Rû¼ ve e½-Øa-
vâ£išu’l-mürsele’sine MuÅta½arü’½-Øa-
vâ£iši’l-mürsele adýyla kendisinin yaptýðý
ihtisarlar, Adudüddin el-Îcî’nin el-Mevâ-
šýf adlý eserine kendisinin yazdýðý belir-
tilen MuÅta½arü’l-Mevâšýf (a.g.e., II,
1892), Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’-
nin et-Te×kire’sinden Abdülvehhâb eþ-
Þa‘rânî’nin MuÅta½aru Te×kireti’l-Æur-
¹ubî adýyla yaptýðý özet, Feyz-i Kâþânî’nin
£Ýlmü’l-yaš¢n adlý eserine Envârü’l-¼ik-
me ve el-Ma£ârif adlarýyla kendisinin yaz-
dýðý muhtasarlar. Adýndan hareketle Ýbn
Fûrek’in Mücerredü mašålâti’þ-ÞeyÅ
Ebi’l-¥asan el-Eþ£arî baþlýðýný taþýyan
derlemesini de muhtasar eserler içinde
zikretmek mümkündür.

Osmanlý döneminde kelâm sahasýnda
baþlangýçta muhtasar olarak telif edilmiþ
bazý risâleler yanýnda hacimli bir eser iken
daha sonra ihtisar edilmiþ birçok telif bu-
lunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý þunlardýr:
Abdülkadir-i Geylânî, MuÅta½ar fî £ilmi
u½ûlü’d-dîn; Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Ab-
durrahman el-Fezârî, el-MuÅta½ar fî u½û-
li’d-dîn; Ubeydullah b. Muhammed es-Se-
merkandî, MuÅta½aru u½ûli’l-kelâm; Tef-
tâzânî, ƒulâ½atü £ilmi’l-kelâm; Muham-
med b. Yûsuf es-Senûsî, MuÅta½aru £Um-
deti ehli’t-tevfîš ve’t-tesdîd fî þer¼i £Aš¢-
deti’s-Senûsiyye; Birgivî, Muhtasar
Âmentü Þerhi; Ali el-Karî, MuÅta½arü’l-
evfâ fî þer¼i’l-esmâßi’l-¼üsnâ; Halîmî’-
nin el-Minhâc fî þu£abi’l-îmân’ýnýn Alâ-
eddin Konevî tarafýndan el-Ýbtihâc MuÅ-
ta½arü’l-Minhâc (MuÅta½aru Minhâci’d-
dîn fî þu£abi’l-îmân) adýyla yapýlan özeti,
Ýbrâhim b. Ýbrâhim el-Lekanî’nin Cevhe-
retü’t-tev¼îd adlý muhtasar eserinin þer-
hi olan £Umdetü’l-mürîd li-Cevhereti’t-
tev¼îd’in muhtasarý mahiyetindeki Tel-
Åî½ü’t-tecrîd li-£Umdeti’l-mürîd, Beyâ-
zîzâde Ahmed Efendi’nin Ýmâm-ý Âzam’ýn
akaid risâlelerinden derleyerek oluþturdu-


