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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-
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ný el-£Ýber fî Åaberi men ³aber ismiyle
kýsaltmýþtýr. Ayný müellifin Düvelü’l-Ýs-
lâm’ý da TârîÅu’l-Ýslâm’ýn muhtasarý du-
rumundadýr. Ýzzeddin Ýbn Cemâa, el-MuÅ-
ta½arü’l-Kebîr (es-Sîretü’l-kübrâ) adýyla bi-
linen kitabýný ihtisar ederek el-MuÅta-
½arü’½-½a³¢r’ini (es-Sîretü’½-½u³râ) kale-
me almýþtýr. Takýyyüddin el-Fâsî, Þifâßü’l-
³arâm bi-aÅbâri’l-Beledi’l-¼arâm’ýný
dört defa kýsaltmýþ ve bu eserlerine Tu¼-
fetü’l-kirâm bi-aÅbâri’l-Beledi’l-¼a-
râm, Ta¼½îlü’l-merâm min târîÅi’l-Be-
ledi’l-¼arâm, Hâdî ×evi’l-efhâm ilâ tâ-
rîÅi’l-Beledi’l-¼arâm ve ez-Zühûrü’l-
mušte¹afe min târîÅi Mekkete’l-müþer-
refe adlarýný vermiþtir. Fâsî, Mekke hak-
kýnda en geniþ ansiklopedik eser olarak
bilinen el-£Ýšdü’s-semîn fî târîÅi’l-bele-
di’l-emîn isimli kitabýný da £Ucâletü’l-šý-
râ li’r-râ³ýb fî târîÅi Ümmi’l-šurâ adýy-
la kýsaltmýþtýr. Takýyyüddin Ýbn Kadî Þüh-
be, Ýbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-nihâye,
Zehebî’nin TârîÅu’l-Ýslâm ve Birzâlî’nin
el-Muštefâ adlý eserlerine beþ ciltlik bir
zeyil yazmýþ, daha sonra bu zeyli iki cilt ha-
linde ihtisar etmiþtir. Bedreddin el-Aynî,
£Ýšdü’l-cümân (TârîÅu’l-Bedrî) adlý umu-
mi tarihini kardeþi Þehâbeddin Ahmed’le
birlikte TârîÅu’þ-Þihâbî ismiyle sekiz cilt,
ayrýca yalnýz olarak TârîÅu’l-Bedr fî ev-
½âfi ehli’l-£a½r adýyla üç cilt halinde kýsalt-
mýþtýr. Ýbn Taðrîberdî, en-Nücûmü’z-zâ-
hire’sini el-Envârü’z-zâhire ve’l-kevâ-
kibü’l-bâhire mine’n-Nücûmi’z-zâhire,
Safedî’nin el-Vâfî bi’l-vefeyât’ýna zeyil
olarak yazdýðý el-Menhelü’½-½âfî’yi de ed-
Delîlü’þ-þâfî £ale’l-Menheli’½-½âfî ismiy-
le ihtisar etmiþtir. Ýbn Ýyâs, Bedâßi£u’z-zü-
hûr’unu Cevâhirü’s-sülûk fi’l-Åulefâß
ve’l-mülûk ismiyle kýsaltmýþtýr. Osmanlý
tarihçisi Matrakçý Nasuh, bir dünya tarihi
þeklinde hazýrladýðý Mecmau’t-tevârîh’ini
Câmiü’t-tevârîh adýyla ihtisar etmiþ, Os-
manlý tarihine ait kýsmý da müstakil bir cilt
halinde yeniden hazýrlamýþtýr. Âlî Mustafa
Efendi Künhü’l-ahbâr’ýný kýsaltarak Fu-
sûlü’l-hal ve’l-akd adlý eserini meydana
getirmiþtir.

Belirli bir eserin ihtisarý söz konusu ol-
madan bir hususta bilgi vermek amacýyla
telif edilen muhtasar türleri de vardýr. Me-
selâ Ýbn Abdülber en-Nemerî siyere dair
kitabýna ed-Dürer fi’Åti½âri’l-me³åzî
ve’s-siyer adýný vermiþtir. Ýbn Ebü’d-
Dem’in Hz. Peygamber dönemiyle baþla-
yýp 628 (1231) yýlýna kadar gelen eseri
Kitâbü’t-TârîÅi’l-Ýslâmiyyi’l-muÅta½ar
ismini taþýmaktadýr. Ýbnü’s-Sâî’nin, 595-
606 (1199-1209) yýllarýna ait IX. cildi gü-
nümüze ulaþan el-Câmi£u’l-muÅta½ar fî

£unvâni’t-tevârîÅ ve £uyûni’s-siyer ad-
lý eseri diðer bir örnektir. Abdülvâhid el-
Merrâküþî, Muvahhidler devri baþta olmak
üzere Endülüs tarihi ve hükümdarlarý hak-
kýnda bilgi vermek için kaleme aldýðý ese-
rine el-Mu£cib fî telÅî½i aÅbâri’l-Ma³-
rib ismini vermiþtir. Kâfiyeci’nin el-MuÅ-
ta½ar fî £ilmi’t-târîÅ’i, müellifin tarihle il-
gili görüþlerini kýsa bir þekilde anlatmak
üzere kaleme aldýðý bir kitaptýr. Ebü’l-Fi-
dâ, el-MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer adlý
umumi tarihinin mukaddimesinde, kita-
býný geniþ hacimli eserlere baþvurmaya ih-
tiyaç kalmayacak þekilde deðiþik müellif-
lerin çalýþmalarýndan ihtisar ettiðini be-
lirtmiþtir. Bâbürlüler devri tarihçisi Abdül-
kadir Bedâûnî, Hindistan tarihine dair
eserine MünteÅabü’t-tevârîÅ ismini ver-
miþtir. Osmanlý tarihçiliðinde de özellikle
Muhtasar Târîh-i Ýslâm (Mizancý Mu-
rad), Muhtasar Târîh-i Umûmî (Mizan-
cý Murad), Muhtasar Târîh-i Beþer, Na-
îmâ Târihi Muhtasarý, Muhtasar Os-
manlý Târihi gibi eserler dikkat çeker.
Ahmed Câvid Bey, XVII ve XVIII. yüzyýl Os-
manlý tarihçilerinin eserlerinden yaptýðý
seçmeleri Müntehabât-ý Câvid Bey adý
altýnda toplamýþtýr.

Bazý müellifler, bir eseri ihtisar ettikten
sonra o esere daha sonraki dönemlere ait
olaylarý da ilâve etmiþlerdir. Böylece bir te-
lif türü olarak hem ihtisar hem zeyil ayný
çalýþmada bir araya getirilmiþtir. Meselâ
Zeynüddin Ýbnü’l-Verdî Tetimmetü’l-
MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer, Ýbn Habîb
el-Halebî el-Fevâßidü’l-müntešåh ve
Ebü’l-Velîd Ýbnü’þ-Þýhne Rav²ü (Rav²a-
tü)’l-menâ¾ýr isimli eserlerinde Ebü’l-Fi-
dâ’nýn el-MuÅta½ar’ýný özetlemiþ ve ese-
re kendi dönemlerine kadar gelen birer
zeyil yazmýþlardýr. Hasan Beyzâde, Hoca
Sâdeddin Efendi’nin Tâcü’t-tevârîh’ini ký-
saltmakla kalmamýþ, ona kendi zamanýn-
daki olaylarý da eklemiþ, böylece Telhîs-i
Tâcü’t-tevârîh adlý eserini kaleme almýþ-
týr. Ayný þekilde Mýsýr Valisi Ahmed Paþa’-
nýn kâtibi Âlî, Nehrevâlî’nin el-Beršu’l-
Yemânî fi’l-fet¼i’l-£O¦mânî isimli kita-
býný tercüme ederek kendi zamanýndaki
tarihî olaylarý da ilâve etmiþ ve çalýþmasý-
na TelÅî½u Beršý’l-Yemânî adýný vermiþ-
tir (ÝA, XII/1, s. 149).

Öte yandan bazý müellifler hacimli eser-
leri ihtisar etmekle meþhur olmuþtur. Ýbn
Manzûr, Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-küb-
râ, Câhiz’in Kitâbü’l-¥ayevân, Ebü’l-Fe-
rec el- Ýsfahânî’nin el-E³ånî, Ýbn Abdü-
rabbih’in el-£Ýšdü’l-ferîd, Ýbn Bessâm eþ-
Þenterînî’nin e×-¬aÅîre fî me¼âsini eh-
li’l-Cezîre, Hatîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu

Ba³dâd, Ýbn Asâkir’in TârîÅu Medîneti
Dýmaþš, Seâlibî’nin Yetîmetü’d-dehr ve
Ebû Ýshak el-Husrî’nin Zehrü’l-âdâb’ýný
özetlemiþtir. Safedî onun ihtisar etmediði
hemen hiçbir hacimli kitap kalmadýðýný,
oðlu Kutbüddin de ömrünün sonlarýna
doðru gözlerini kaybedecek þekilde çok
kitap okuyup bunlarý ihtisar eden babasý-
nýn vefatýnda kendi hattýyla 500 cilt muh-
tasar býraktýðýný söyler (Safedî, V, 56-57).
Takýyyüddin Ýbn Kadî Þühbe, Ýbn Habîb el-
Halebî’nin Dürretü’l-eslâk fî devleti’l-
Etrâk’inden seçmeler yaparak MünteÅa-
bü Dürreti’l-eslâk, Zehebî’nin el-£Ýber’i-
ni ihtisar edip MuÅta½arü’l-£Ýber’ini telif
etmiþtir. Ýbn Kadî Þühbe, Ebü’l-Kasým Ýbn
Asâkir’in TârîÅu Medîneti Dýmaþš, Ze-
hebî’nin TârîÅu’l-Ýslâm, Nâsýrüddin Ýb-
nü’l-Furât’ýn TârîÅu’d-düvel ve’l-mü-
lûk, Ýbn Dokmak’ýn Nüzhetü’l-enâm fî
târîÅi’l-Ýslâm gibi eserlerinden seçmeler
yaparak baþka eserler de hazýrlamýþtýr.
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ÿCasim Avcý
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el-MUHTASAR

�א������ ) )
Ebü’l-Kasým el-Hýraký’nin

(ö. 334/946)
Hanbelî fýkhýna dair

ilk klasik metin kabul edilen eseri
(bk. HIRAKœ).

˜ ™

– —
el-MUHTASAR

א������ ) )

Kudûrî’nin
(ö. 428/1037)

Hanefî fýkhýna dair eseri.
˜ ™

Hanefî mezhebinde en çok güvenilen te-
mel metinlerden biridir. Mâlikî literatü-
ründe Halîl b. Ýshak el-Cündî’nin el-MuÅ-
ta½ar’ý için olduðu gibi Hanefî literatürün-
de de “el-kitâb” dendiði zaman Kudûrî’-


