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MUHTASAR

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-
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ðu ve daha sonra Ýþârâtü’l-merâm min
£ibârâti’l-Ýmâm adýyla þerhettiði el-U½û-
lü’l-münîfe li’l-Ýmâm Ebî ¥anîfe.
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ÿÝlyas Çelebi

™ ÝSLÂM TARÝHÝ ve MEDENÝYETÝ. Ýs-
lâm tarih yazýmýnda da ihtisar bir telif tü-
rü olarak kabul edilmiþ ve birçok muhta-
sar yazýlmýþtýr. Ýbn Haldûn, yeni bir eser
telif etmenin yedi sebebini sayarken bun-
lardan birinin okuyucuyu usandýracak de-
recede uzun yazýlmýþ eserlerin telhis edil-
mesi olduðunu belirtir. Bir ilim dalýndaki
eserlerin çokluðunun o ilmin tahsiline en-
gel olacaðýný söyleyen Ýbn Haldûn bunun
yanýnda bir ilim dalýna ait eserlerin çok
muhtasar olmasýný da doðru bulmaz ve
bunun belâgatý ihlâl ettiði gibi konuyu an-
lamayý güçleþtirdiðini ileri sürer (Mukad-
dime, II, 1279, 1280, 1283, 1284). Kâtib Çe-
lebi de muhtasarýn bir telif türü olduðunu
belirtir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 35). Ýbnü’l-Esîr
daha önce yazýlan tarih kitaplarýndan ba-
zýlarýnýn birçok sened ve rivayeti ihtiva et-
mesi yüzünden uzadýðýný, bazýlarýnýn ise ye-
terli mâlûmatý veremeyecek kadar muh-
tasar olduðunu belirttikten sonra kendi-
sinin eserini bunlara dikkat ederek kale-
me aldýðýný belirtir (el-Kâmil, I, 2).

Ýslâm tarihinde ihtisar çalýþmalarý daha
ziyade IV. (X.) yüzyýldan itibaren kendini
göstermiþtir. Bu yüzyýla kadar siyer, en-
sâb, tabakat ve genel tarih gibi alanlarda
telif edilen eserlerdeki birçok bilgi ve riva-
yet Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin Tâ-
rîÅu’r-rusül (ümem) ve’l-mülûk adlý ese-
rinde bir araya getirilmiþ, böylece sonraki
müellifler için bilgilere topluca ulaþma im-
kâný doðmuþtur. Esasen Taberî de baþlan-
gýçta daha uzun bir metin oluþturmuþ,
ancak ardýndan bunu kýsaltarak günümü-
ze ulaþan kitabýný kaleme almýþtýr (Keþfü’¾-
¾unûn, I, 297-298). Tarihçiler, IV. (X.) yüz-
yýldan önceki dönem için bilgileri yeniden
derlemeksizin olaylarý Taberî’den ihtisar
etmeyi tercih etmiþlerdir. Böylece umu-
mi tarih yazmak isteyen bir müellif daha
önce telif edilen bir veya birkaç esere mü-
racaat eder, bunlardaki bilgileri bazan ik-
tibas eder, çok defa da bu eserleri kýsal-
týrdý. Kendi dönemine gelince gözlemleri-

ne, topladýðý þifahî bilgilere ve resmî bel-
gelere dayanarak eserini tamamlardý. Me-
selâ Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil’de IV.
(X.) yüzyýl öncesi için Taberî’yi esas alýrken
Ýbnü’l-Esîr’den bir asýr sonra el-MuÅta-
½ar’ýný yazan Ebü’l-Fidâ, eserini Ýbnü’l-Esîr
baþta olmak üzere çeþitli kaynaklardan ih-
tisarla telif ettiðini belirtmektedir.

Ýslâm tarih yazýcýlýðýnda muhtasar eser-
lerin sayýsý oldukça fazladýr. Bunlardan bir
kýsmý þöylece sýralanabilir: Ýbn Hiþâm, Ýbn
Ýshak’ýn yazdýðý, Abbâsî Halifesi Mansûr’un
çok geniþ bulmasý üzerine yeniden göz-
den geçirip kýsalttýðý es-Sîre’sini es-Sîre-
tü’n-nebeviyye adýyla tekrar ihtisar et-
miþ, bu eserin de çeþitli muhtasarlarý ya-
pýlmýþtýr (a.g.e., II, 1012-1013). Bunlar-
dan Ýbrâhim b. Muhammed el-Murahhal
eþ-Þâfiî’nin e×-¬aÅîre fî muÅta½ari’s-Sî-
re ve Ýmâdüddin el-Vâsýtî’nin MuÅta½a-
ru Sîreti Ýbn Hiþâm adlý eserleri önem-
lidir. Abdüsselâm Muhammed Hârûn’un
Teh×îbü Sîreti Ýbn Hiþâm’ý ile Muham-
med Afîf ez-Zu‘bî’nin ve Mýsýr’da bir he-
yetin yaptýðý esere dair muhtasarlar da
burada kaydedilmelidir. Ýbn Abdürabbih’in
el-£Ýšdü’l-ferîd’i Ebû Ýshak Ýbrâhim b.
Abdurrahman el-Vâdîâþî el-Kaysî ve Ýbn
Manzûr tarafýndan ihtisar edilmiþtir. Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî’nin el-E³ånî adlý eseri-
nin günümüze kadar ondan fazla muhta-
sarý yapýlmýþtýr. Bunlar arasýnda Ýbnü’l-Ve-
zîr el-Maðribî, Müsebbihî, Ýbn Nâkýyâ, Ýbn
Vâsýl ve Ýbn Manzûr’un çalýþmalarý zikredi-
lebilir. Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in TârîÅu
medîneti Dýmaþš’ýnýn pek çok muhtasa-
rý yazýlmýþtýr. Ebû Þâme el-Makdisî eseri
iki defa ihtisar etmiþtir. Ýbn Manzûr da ki-
tabý MuÅta½aru TârîÅi Dýmaþš adýyla ký-
saltmýþ, Süyûtî eserden bazý seçmeler ya-
parak Tu¼fetü’l-mü×âkir fi’l-müntešå
min TârîÅi Ýbn £Asâkir adlý eserini, Ah-
med b. Abdüddâim el-Makdisî de kitap-
tan seçtiði bölümlerle Fâšihetü’l-mecâ-
lis’ini yazmýþtýr. Ayrýca Bedreddin el-Aynî
de eseri özetlemiþtir. Ýsmâil b. Muham-
med el-Cerrâh’ýn yaptýðý muhtasar el-£Ýš-
dü’l-FâÅir bi-TârîÅi Ýbn £Asâkir adýný ta-
þýmaktadýr. Abdülkadir Bedrân’ýn ihtisarý
Teh×îbü TârîÅi Dýmaþš ismiyle yayýmlan-
mýþtýr. Bündârî, Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’-
nin el-Beršu’þ-Þâmî adlý eserini Sene’l-
Beršý’þ-Þâmî, ayný müellifin Nu½retü’l-
fetre ve £u½retü’l-ša¹re (fý¹re) isimli kita-
býný Zübdetü’n-Nu½ra ve nuÅbetü’l-£u½-
ra adýyla kýsaltmýþtýr. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin ¥ilye-
tü’l-evliyâß adlý eserindeki bir kýsým riva-
yetleri özetlemiþ veya çýkarmýþ, bunun ya-
nýnda bazý yeni þahýslarý ilâve ederek Øý-

fatü’½-½afve’sini kaleme almýþtýr. Ýbnü’l-
Cevzî’nin el-Munta¾am’ýný Musannifek
adýyla bilinen Ali b. Muhammed MuÅta-
½arü’l-Munta¾am ve mültešatü’l-mül-
tezem ismiyle ihtisar etmiþtir. Ýzzeddin
Ýbnü’l-Esîr’in el-Lübâb fî teh×îbi’l-En-
sâb’ý Sem‘ânî’nin Kitâbü’l-Ensâb’ýnýn bir
muhtasarýdýr. Süyûtî de Ýbnü’l-Esîr’in el-
Lübâb’ýný Lübbü’l-Lübâb fî ta¼rîri’l-en-
sâb adýyla kýsaltmýþtýr. Ýbnü’d-Dübeysî’-
nin ¬eylü TârîÅi Medîneti’s-selâm Ba³-
dâd’ýný özetleyen Zehebî eserine el-MuÅ-
ta½arü’l-mu¼tâc ileyhi min TârîÅi Ýb-
ni’d-Dübey¦î adýný vermiþtir. Ýbn Müyes-
ser’in AÅbâru Mý½r’ýný (TârîÅu Mý½r) Mak-
rîzî el-Müntešå min AÅbâri Mý½r ismiy-
le ihtisar etmiþtir. Ýbn Hallikân’ýn Vefeyâ-
tü’l-a£yân’ý aralarýnda müellifin oðlu Mû-
sâ b. Ahmed ile Ýbn Habîb el-Halebî ve
Bedreddin el-Aynî’nin de bulunduðu bir-
çok kiþi tarafýndan kýsaltýlmýþtýr. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, Ýbn Kesîr’in el-Bidâye’-
sinden bazý olaylarý seçip ihtisar etmiþ, ay-
rýca bazý ilâvelerde bulunmuþtur. Eser, Mâ
verede mine’r-rivâye fi’l-Bidâye ve’n-
nihâye (TelÅî½ü’l-Bidâye ve’n-nihâye)
adýyla bilinmektedir. Nehrevâlî’nin el-
Ý£lâm bi-a£lâmi Beyti’llâhi (Beledi’llâ-
hi)’l-¼arâm adlý eserini müellifin yeðeni
Abdülkerîm b. Muhibbüddin el-Kutbî Ý£lâ-
mü £ulemâßi’l-a£lâm bi-binâßi’l-Mesci-
di’l-¥arâm ismiyle kýsaltmýþtýr. Osmanlý
tarihçiliðinde de bu tür eserlere rastlanýr.
Umumi bir tarih kaleme alan Mustafa Ce-
nâbî’nin el-£Aylemü’z-zâÅir’inin Arapça
muhtasarý Nihâyetü’l-merâm adýný taþýr.
Bu muhtasar Dürr-i Meknûn (Gülþen-i
Tevârîh) adýyla Türkçe’ye tercüme edil-
miþtir. Ayrýca Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yû-
suf el-Karamânî el-£Aylemü’z-zâÅir’i
AÅbârü’d-düvel adýyla kýsaltmýþtýr.

Bazý tarihçiler kendi çalýþmalarýný ihtisar
ederek yeni eserler meydana getirmiþler-
dir. Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî AÅbârü’z-
zamân isimli kitabýný kýsaltýp el-Kitâ-
bü’l-Evsa¹’ý, bunu da kýsaltmak suretiyle
Mürûcü’×-×eheb’i telif etmiþtir. Ebü’l-Fe-
rec Ýbnü’l-Cevzî, el-Munta¾am fî târîÅi’l-
mülûk ve’l-ümem adlý eserini kýsaltmýþ
ve buna da Þü×ûrü’l-£uš†d fî târîÅi’l-
£uhûd ismini vermiþtir. Ýbnü’l-Adîm, Bu³-
yetü’¹-¹aleb’ini Zübdetü’l-¥aleb min tâ-
rîÅi ¥aleb, Ebû Þâme el-Makdisî Kitâ-
bü’r-Rav²ateyn’ini £Uyûnü’r-Rav²ateyn
fî aÅbâri’d-devleteyn en-Nûriyye ve’½-
Øalâ¼iyye (MuÅta½arü’r-Rav²ateyn) adýy-
la kýsaltmýþtýr. Ýbnü’l-Ýbrî, Süryânîce yaz-
dýðý umumi tarihini TârîÅu muÅta½ari’d-
düvel (MuÅta½aru târîÅi’d-düvel) adýyla
ihtisar etmiþtir. Zehebî TârîÅu’l-Ýslâm’ý-

kaydeder (Keşfü’¾-¾unûn, I, 35). İbnü’l-Esîr

me aldığını söyler (el-Kâmil, I, 2).

sarı yapılmıştır. Bunlar arasında Ve-

tan seçtiği bölümlerle Fâkihetü’l-mecâ-

yetü’¹-¹aleb’ini Zübdetü’l- ¼aleb min tâ-


