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A£lâm, Bey rut 1418/1998, II, 205208; AhmedelAlâvine, ¬eylü’lA£lâm, Cid de 1418/1998, s. 219; NizârAbâza–M.RiyâzelMâlih, İtmâmü’lA£lâm, 
Bey rut 1999, s. 300301; KâmilSelmânelCübûrî, 
Mu£cemü’şşu£arâß, Bey rut 1424/2003, VI, 24
25; Mu£cemü’lBâbitîn, Kü veyt 1416/1995, V, 
5859; HaydarKuffe, “erRivâßiyyü’lİslâmîNecîb
elKîlânîkemâ£areftüh”, Øa¼îfetü’lLivâß, Am
man 22.03.1995; elMecelletü’l£Arabiyye, sy. 
215, Ri yad 1415, s. 6061; HilmîMuhammedelKåûd,“Ra¼îlü’rrivâßiyyi’lkebîr”, Mecelle
tü’lmüctema£, sy. 1143, Kü veyt 1415/1995, s. 
56;a.mlf., “elBîßefîrivâyetiNecîbelKîlânî”, 
elEdebü’lİslâmî, sy. 910, Ka hi re 1416; a.mlf., 
“elVâšı£iyyetü’lİslâmiyye”, elFay½al, sy. 238, 
Ri yad 1417; a.mlf., “NecîbelKîlânîevvelüri
vâßiyyinİslâmî”, www.ruo waa.com (24.06.2014); MuhammedAbdüşşâfîelK†sî, “¥ıvârma£a’rri
vâßiyyi’lkebîr”, elEdebü’lİslâmî, III/19, Ka hi re 
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likhikâyesidir); el-Æåbûs ve šı½a½ uÅrâ 
(Beyrut1997); Fâri sü Hevâzin (Bey rut 

2000;İslâmkahramanlarınadairkısahi-
kâyelerkoleksiyonudur); ed-Der sü’l-aÅîr 
(ilkkısahikâyesidir); ¥ikâyâtü ¹abîb (tıp
câmiasınınkusurlarınaveaksaklıklarına
dairkısahikâyelerkoleksiyonudur); Sul-
¹â nü’l-£ulemâß (DımaşklıİzzeddinİbnAb-
düsselâm’lailgilidir).

Tiyatro: £Alâ esvâri (ebvâbi) Dı maşš 
(Kahire,ts.[Mektebetüdâri’l-urûbe];Ta-
kıyyüddinİbnTeymiyye’nin,Dımaşk’ıişgal
edenMoğollar’akarşı699-702[1299-1302]
yıllarındakiolaylarsırasındageçenmüca-
delesinedairdir); Mu¼âke me tü’l-Es ved 
el-£An sî (Beyrut1998;İslâm’dailkdefa
yalancıpeygamberlikiddiasındabulunan
Esvedel-Ansîileilgilidir); el-Vec hü’l-
mu¾ lim li’l-šamer (Beyrut1998;Ameri-
ka’yatahsilegidenüçfarklıkarakterdeki
arkadaşıveonlarınyurdadönüşünükonu
edinmektedir); ¥abîbetî Sa ra ye fo (Sırp
mezalimi,Bosna-Hersektrajedisivebir
mücahidincihadhikâyesinedairdir).

Araştırma-İnceleme.İslâmveDin: e¹-
ªa rîš ile’tti¼âdi’l-İslâmî (Trablusgarb
1962); ¥av le’d-dîn ve’d-dev le (Bey rut 

1391); A£dâßü’l-İslâmiy ye (Kahire1978;
Beyrut1403,3.bs.); Ta¼te râ ye ti’l-İs lâm 
(Beyrut1979); el-İslâmiy ye ve’l-šu ve’l-
mu ²âd de (Beyrut1980,1984;misyoner-
ler,şarkiyatçılar,siyonistvemateryalist-
lerinİslâm’akarşıhücumlarınacevapola-
rakyazılmıştır); el-Müc te ma£u’l-marî² 
(Beyrut1401;hapishanehayatınadairdir); 
el-İslâm ve ¼are ke tü’l-¼a yât (Bey rut 

1988). İslâmEdebiyatı: el-İs lâ miy ye ve’l-
me×âhi bü’l-ede biy ye (Beyrut1401,1985,
1987); ¥av le’l-mes ra ¼i’l-İslâmî (Bey rut 

1406,1985,1987); Ri¼ le tî ma£a’l-ede-
bi’l-İslâmî (Beyrut1985); Âfâšu’l-ede-
bi’l-İslâmî (Beyrut1406,1407); MedÅal 
ile’l-ede bi’l-İs lâ mî (Kahire1407;trc.Ali
Nar,İslâmîEdebiyataGiriş,İstanbul1988); 
et-Tec ri be tü’×-×â tiy ye fi’l-šı½½ati’l-İs lâ-
miy ye (Beyrut1412,1991); ¥av le’l-kı½-
½a ti’l-İs lâ miy ye (Fi’lkı½½ati’lİslâmiyye) 
(Beyrut1992); Ede bü’l-e¹fâl fî Šavßi’l-
İslâm (Beyrut1996;Kahire2000). Biyog-
rafi-Anı: İš bâl eş-Şâ£irü’¦-¦âßir (Bey rut 

1400); Le me ¼ât min ¼a yâ tî (I-VI,Beyrut
1405-1414/1985-1994); Mü ×ek ki re tü’d-
Duk tûr Ne cîb el-Kî lâ nî (I-II,Kahire1996,
2006). Divanları: el-Æar ye tü’l-£a×râß; 
E³åni’l-³u re bâß (Beyrut1391); Key fe 
elšåki (Beyrut1400); £A½rü’ş-şü hedâß 
(Beyrut1406,2.bs.); Muhâcir (Bey rut 

1406); U³ niyâ tü’l-ley li’¹-¹avîl (1990’da
yazılmıştır); Me dî ne tü’l-kebâßir (Bey rut 

2001); Na¼ ve’l-£ulâ.

sanatsalhayatakatılmakiçinmücadeleverenbirMısırlı’nınyaşadığısiyasîbaskıvehapishayatı,1967ArapİsrailveSînâsavaşı,budönemdeMısır’dasokakhareketlerielealınmıştır.24. De mün li-fa¹îri 
½ahyûn (¥âretü’lYehûd) (Beyrut1991,
1394,1405,7.bs.,2005). 1840yılıbaşlarındaDımaşk’tayahudimahallesindeişlenenbircinayetinromanıolupkonuşmalarısırasındayahudilerintarihîcinayetlerindensözedenPapazTom’unbirgruphahamtarafındanöldürülmesietrafındagelişenolaylarhikâyeedilmektedir(trc.AliNar,
Yahûdi’ninKanlıBöreğiTarihîbelgesel
roman, İstanbul 1990). 25. ¥i kâ ye tü 
Câd-Allåh (Beyrut1986,1993,1999).Askeriyedeatbakıcısıikensubaşıyapılarakmahpuslaraişkenceseanslarıdüzenleyen,“Vahşü’ssücûn”lakabıylaanılanbirgörevlidenve1967yenilgisindeMısırhapishanelerindeyaşanananarşidenbahsedenbireserdir.26. Eh lü’l-¥amîdiy ye (Bey rut 

1994).Üniversitedekiöğrenciolaylarınınvegruplarınmücadelesinin,terörvetedhişhareketlerininelealındığıbirromandır.27. 
er-Râ yâ tü’s-sevdâß (Beyrut1998,2011). Emevîler’inyıkılışıileAbbâsîDevleti’ninilkzamanlarınadairbireserdir.28. Emîre-
tü’l-ce bel (Beyrut1998).Arapkörfezinde
(BirleşikArapEmirlikleri)RuûsülcibâlbölgesindeyaşayanŞuhûhaşiretleriarasındagelişenolaylarvebabasınınseçtiğikişiyleevlenmeyireddedenkabilereisininkızıyla
il gili dir. DiğerRomanları: £A×râßü’l-šar ye 
(Kahire1958,1961); Ley lü’l-Åa¹âyâ (Dı-
maşk1961;Beyrut2009); £Umer ya¾ he ru 
fi’l-Æuds (Beyrut1971,1977,2001,2008,
2012;Filistinsorununuelealanbireser-
dir); Me li ke tü’l-£ineb (Bâßi£atü’l£ineb) 
(Beyrut1977,1990,2000); er-Re cü lü’lle×î 
âme ne (Beyrut1987); İ£tirâfâtü £Ab dil-
mü te cel lî I (Beyrut1997,3.bs.,2000,
2013); İb ti sâ me fî šal bi’ş-şey ¹ân (Bey rut 

1998); İm raßetü £Ab dil mü te cellî II (Bey-

rut2000); Mem le ke tü’l-Bel£û¹î (Bey rut 

2005); Æa ²ıy ye tü (Ašvâlü) Ebi’l-Fütû¼ 
eş-Şer šå vî (Beyrut 2005); Nihâye tü 
¹â ³ı ye (Sa‘dBahîtadlı zaliminakıbe-
tine dairdir, Kahire 2006); el-Keßsü’l-
fâ ri ³a; Ar ²ü’l-eşvâš; Yev miyyâtü’l-
kelb Şem lûl; Lišåß £in de Zem zem.

Hikâye: Dümû£u’l-emîr ve šı½a½ uÅrâ 
(Beyrut1962,1980,2001); el-£Âle mü’Š-
Šay yıš ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1963,1986,
1997,2001); Ricâlu’llåh (Beyrut1391,
1999); øaden er-ra¼îl (£İnde’rra¼îl) (Bey-

rut1985,1987,1994); Mev£idünâ ³aden 
ve šı½a½ uÅrâ (Beyrut1405,1997,1999,
2001); Ley le tü’z-zifâf (Beyrut1990;yaşlı
biradamlatorunuyaşındakibirkızınevli-
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literatürününzenginleşmesindeçığıraçmıştır.Kendisi,günümüzMüslümanlığınındahaiyianlaşılabilmesiiçinilkdönemİslâmtarihi,özellikledesiyervemegåzîninçokiyibilinmesigerektiğinidüşünüyordu.BusebepleçalışmalarındaCâhiliyedönemindenbaşlayarakİslâmiyet’indoğuşu,Mekkedönemi,yenidininsiyasî,dinî,sosyokültürelveekonomikaçıdanoluşumsüreciolanMedinedönemiylesonrakişekillenme dönemi üzerinde yoğunlaşmış,araştırmalarınıbazıİslâmîkaynaklarıntahkiklineşirleriyledesteklemiştir.Kister’inbellibiroryantalistekolenisbetedilmesigüçolmaklabirlikteonun,İslâmiyet’leilgilidoğrubilgilereilkeldenkaynaklarlaikincilkaynaklardayeralanrivayetlerdekiçelişkilerintesbitiyleulaşılabileceğişeklindeözetlenebilecekyaklaşımındandolayıIgnazGoldziher’inyolundangittiğisöylenebilir.AncakGoldziher’inaksine(krş.
DİA,XIV,106)Kister,baştaCâhiliyedevriolmaküzereİslâmiyet’insonrakioluşumsürecinedahabütüncülyaklaşmış,geçmişinbütünrivayetlerinyorumlanmasıylainşaedilmesigerektiğiniçalışmalarıylaortayakoymuştur.BusebepleherhangibirkonudaneticeyeancakArapçakaynaklarınhepsininokunmasındansonraulaşılabileceğinisıkçavurgulamıştır(Tottoli,
XC/2[2010],s.301).Kister’insayısı100’ü bulançalışmalarınınçoğu,çeşitlikonulardakalemealınanbilimselmakalelerleansiklopedimaddelerindenoluşmaktadır.Kisterpapirüslerdahilelyazmasıneşirlerineönemvermiş,herikialandadasiyer,hadis,İslâmtarihivetefsirliteratürüyanındaanlambilimivecoğrafyaliteratürünedeaçılanfilolojikverilerdenfaydalanmayıihmaletmemiştir.

Eserleri.1. el-Müc tenâ min ede bi’l-
£Arab ve târîÅihim (Nâsıra1960).Kister’in,döneminİsrailhükümetitarafındanArapçaöğretiminigeliştirmeküzeregörevlendirildiğisıradaAhmedİdrîsilebirlikteyaptığı,Câhiliye’denAbbâsîler’ekadardeğişikdinî,edebîvetarihîmetinlerihtivaeden600sayfalıkbirderlemedir.

sempatisinikazandı.16Ağustos2010’da Kudüs’teöldü.HayatıboyuncadeğişikakademikprogramlardaetkingörevlerüstlenenKisterbirkaçyılArapşiiri“konkordans”ıprojesinebaşkanlıkyapmış,Yakındoğudinleri,dillerivekültürleriüzerinegerçekleştirilenaraştırmalarayerverenIs ra el Ori en tal Stu di-
es ile (1971,TelAvivÜniversitesi) İslâm di  ni,kurumları,ArapdiliveedebiyatıaraştırmalarıylailgiliJe ru sa lem Studies in Ara-
bic and Is lam (JSAI,1979,Kudüsİbrânî
Üniversitesi)adlısüreliyayınlarıkurmuştur.Je ru sa lem Studies in Ara bic and 
Is lam’ın27.sayısına(2002)kadarhemenhersayıdabirmakalesibulunmaktadır.
1971’de“Câhiliye’denİslâm’a”başlıklı,ikiüçyıldabirdüzenlenenkolokyumundadüzenleyicisiolanKister,sonelliyıldaİslâmiyataraştırmalarıyapanyahudişarkiyatçılarınınenönemlilerindenbirikabuledilmektedir(Tottoli,XC/2[2010],s.299).Kisterdeğişiködülleralmış,farklıbilimkuruluşlarındaüyevedanışmanolarakgörevyapmıştır.1975’teakademisyenlerarasıkoordinasyonusağlamak,millîönemesahipkonulardahükümetlerearaştırmaveprojelersunmaküzerekurulan
(1961)haAkademyahaLeumithaYisraelitleMada’im(IsraelAcademyofScien-
cesandHumanities) (Kudüs)adlıakademininüyeliğinetayinedilmiştir.1984’teBavarianAcademyofSciencesandHumanities(Münih)adlıkuruluşunhâricîüyeliğineseçilmiş,BenZviEnstitüsü’nde(Ku-

düs)bilimkonseyiüyeliğiyapmış,uluslararasıbazısüreliyayınlarıneditörlüğünüüstlenmiştir.1981yılındabeşerîilimlerdalındaİsrailDevleti’ninenprestijliödülükabuledilenİsrailödülünü(ParasYisra-
el)almış(EncyclopaediaJudaica,X,762), aynıdalda1988’deRothschild,1992’de İbrânîÜniversitesiSolomonBubliködülünelâyıkgörülmüştür.Kisteronurunabirisüreliyayın,diğerikitapolmaküzereikiayrıarmağançıkarılmıştır.1987’de Je ru-
sa lem Stu di es in Ara bic and Is lam’ın
9ve10.sayılarıkendisineithafedildiğigibi90.doğumyılındada‘İyu nim be-İs-
lam ha-Ka dom: Dva rim şe-ne am ru be 
yom ‘iyun lih vod Me ir Ya’kov Kis ter, 
be-mal’et lo Tiş’im şa na (Erkenİslamî
DönemeAitNotlar:MeirYa’kovKister’in
90.YılıOnuruna) (Yeruşalayim2005)adlıbirkitaparmağanedilmiştir.DeğişikdönemlerdefarklışarkiyatçılarlaçalışmafırsatıbulanKisterbunlarınetkisiyleİslâmtarihi,kültürüveArapedebiyatı,özellikledesiyervemegåzîalanındauzmanlaşmış,Câhiliyedevriaraştırmaları

terPrzemysl’dekiyahudigimnazyumundadevametti.1932’deLwow’ataşınıncaburadabiryılhukuktahsiletti.ErtesiyılVarşova’yayerleştivebirakrabasınaaitRojYayınevi’ndeçalışmayabaşladı.1937’de yayınevineortakoldu.1939’daFilistin’egöçetti.HayatıboyuncatarihvekültürleriüzerineyoğunlaşacağıAraplar’lailkdefabusüreçtetanıştı.Polonya’dakalanannevebabasıNazilertarafındanöldürül
dü. 1940yılındaKudüsİbrânîÜniversitesiArapDiliveEdebiyatıBölümü’negirdi.DavidHartwigBanethveShelomoDovGoiteingibiİslâmtarihivekültürüuzmanıyahudişarkiyatçılardandersaldı,onlardanetkilendi.Öğrencilikyıllarında,sürgündeolanPolonyahükümetininKudüselçilikbinasındaArapça’danPolonyadiline
(Leh çe)çevirileryaptı.19451946yıllarındaBeyrutveŞam’daPolonyahükümetininbasınataşeliğiniyürüttü.1948’demandadönemiyahudiaskerîörgütüHagana’nınHayfabölgesindeArapçayayınyapanradyosundasunucularınmetinlerinihazırladı.19461958arasındaHayfa’dahaRealihaİvrîadlısanatvemeslekokulundaArapçaöğretmenliğiyaptı.1954’tedöneminİsrailhükümetitarafındanortaöğretimdüzeyindeArapçaöğretiminigeliştirmekamacıylakurulanprogramınbaşınagetirildi.Kisterbufaaliyetlerisırasındaakademikçalışmalarınıdaihmaletmedi.Muhammedb.HüseyinesSülemî’ninÂdâbü’½-
½o¼ beadlıeserinintahkiklineşriniyüksek
li sans (1949),ArapkabilesiTemîm’inİslâmöncesidönemdekitarihinikonualançalışmasınıdadoktora(1964)teziolarakhazırladı.Doktorasürecindeİngiltere’yegitti(1953).OxfordÜniversitesi’ndetarih,İslâmtarihiveArapedebiyatısahasındaçalışmalarıylatanınanH.A.R.GibbveyahudiasıllıMacarşarkiyatçısıSamuelMiklosSterniletanışıpkendileriyleçalışmafırsatıbuldu.DoktorasınıtamamladıktansonraKudüsİbrânîÜniversitesi’neöğretimgörevlisiolaraktayinedildive1970’teprofesöroldu.1969’daGideonGoldenbergilebirlikteTelAvivÜniversitesiArapDiliveEdebiyatıBölümü’nükurdu,buradabirkaçyıldersverdi.HayfaÜniversitesiArapDiliveEdebiyatıBölümü’nünkurucularıarasındadayeraldı.1983’teKudüsİbrânîÜniversitesi’ndenemekliyeayrıldı.Kister,İsrail’dedeğişiküniversitelerdegörevyapanArapçaprofesörlerininçoğununhocasıolupemekliliktensonradaArapçaveİslâmiyet’edairçalışmalarınadevametti.Buçalışmalaryanındaİslâmvemüslümanlarhakkındakimutedilgörüşlerivesilesiylemüslümançevrelerin
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nin gi ri şi, s. 18; ShaulShaked,“M.Y.Kisterve
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“M.J.Kister:Bibliography”,JerusalemStudies
inArabicand Islam, IX, Je ru sa lem 1987, s. 
IV; M.J.Kister,“miGalisiyaleTerbut‘Arav”, 
İgeret haAkademyahaLeumithaYisraelit
leMada’im,sy. 26 (2004), s. 1923; R.Tottoli,
“MeirJ.Kister”,OM,XC/2 (2010), s. 299302; 
“IsraelPrize”,EncyclopaediaJudaica,Det roit 

2007, X, 759765; “Kister,Meir J.”, a.e., XII, 
205; http://www.haa retz.co.il/news/education/ 
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.(05.12.2012) מאיר יעקב קיסטר

ÿNuh Ars lan taş

– —KÝTÂB-ý MÜSTETÂB
( كتاب مستطاب )

II.Osman’asunulan
veyazarýbilinmeyenýslahatlâyihasý.
˜ ™

XVII.yüzyılda,Osmanlıdevletvetoplumdüzenindeortayaçıkançeşitlibozukluklarınsebeplerinivebunlarındüzeltilmesiiçinizlenecekyolubelirlemekamacıylakalemealınanıslahatrisâlelerininilkörneklerindenbiridir.Literatürdeilkdefaİ.HakkıUzunçarşılıtarafındankullanılanlâyihayıyayımlayanYaşarYücelbununIII.Murad,III.Mehmed,I.AhmedveII.Osmandevirlerindeyaşamış,devşirmekökenli,Enderunmensubu,adıbilinmeyenbirkişitarafındanyazıldığınıveII.Osman’asunulduğunukaydetmiş,lâyihadaI.Ahmed’den“merhum”diyebahsedilmesi,onikincifaslınsonundakişiirdeII.Osman’ınadınıngeçmesi(Âfitâb-ımülküzıll-iHakOsman
Han/Halk-ıâlemsâye-iadlindebuldular
eman)ve,“SultanMuradHanhazretlerininzamanındanberiyirmibeşyıldanmütecavizdir”ibaresininyeralmasıgibiipuçlarındanhareketleeserin1029 (1620)yılındayazılmışolabileceğiniilerisürmüştür.LâyihayazarınınisminigizlemesiniiseII.Osman’abaşşehirdeduyulanhusumetebağlamıştır(Yücel,s.XX-XXIII).Kısabirgiriş,onikifasılvebirzeyildenoluşanlâyiha,öncelikleXVII.yüzyılınbaşlarındanitibarenortayaçıkankrizdönemininkaramsarlığıiçindekalemealınmıştır.Diğerlâyihalardagörüldüğügibibulâyihadadayazar,toplumdakidüzenin(nizâm-ı
âlem) bozulmasına veeski kanunlarınihlâlineyolaçangelişmelerinnelerolduğunuanlatarakkonuyagirer.Ardındanmevcutbozukluklarınçözümyollarıylailgilitekliflerinisıralar.Ko çi Bey Ri sâ le si’ninanakaynaklarındanolduğuanlaşılan

ortayaçıkanisyanlarlaMüseylime’ninpeygamberlikiddiasınıderinlemesineişleyenKister,Hz.Peygambersonrasıİslâminançveuygulamalarıveterimlerdenhareketleyazdığımakalelerdemüslümantoplumununkarakteriniortayakoyansiyasalvesosyokültürelkonularıaraştırmıştır.Bubağlamdaİslâm’dakişininfarklıgiyinmesineyüklenensembolikanlamvesarık,telbiye,isimkoyma,Kur’an’aabdestsizdokunmameselesi,toprakmülkiyeti,cihad,İslâm’dayönetim,sosyalvedinîanlayışlar,recebveşâbangibikutsalzamanlarlaMekkeMedineveKudüsgibikutsalmekânlarlailgilimakaleleryazmış,Kur’anvehadislerdenhareketlemonoteistdinlerkarşısındaİslâmkimliğinintasarımtarihiyledeilgilenmiştir.BuliteratürışığındaHz.Âdem’eveKur’an’dakibazıâyetleredairyorumlaryanındahadislerinkaydageçişsüreci,hadislerdedilegetirilenbazıhususlarlaİslâmgeleneğindeyahudikökenlirivayetlerin(İsrâiliyat)durumuüzerinearaştırmalaryapmıştır.Kister’inotuzdokuzmakalesikonuyakınlıklarınagöretasnifedilerekStu di es in Jåhi liy ya and 
Early Is lam (London1980), So ci ety and 
Re li gi on from Jåhi liy ya to Is lam (Lon-
don1990)veCon cepts and Ide as at the 
Dawn of Is lam (Hampshire1997)adıylabirarayagetirilmiştir.Bumakalelerdenbirkısmıİbrânîce’yeçevrilerekMah ka rim 
be-Hit ha vut ha-İs lam (İslâm’ın olu şum 
dö ne mi ne da ir)adlıeserdeyayımlanmıştır
(Yeruşalayim1999).Kister’inmakalelerininbirkısmıTürkçe’yetercümeedilmiş,ilâhiyataraştırmalarınayerverensüreliyayınlardaneşredilmiştir.MüellifinThe 
Ency clo pa edia of Is lamveEncy clo pae-
dia of Qur’ångibiansiklopedilerdeçoksayıdamaddesibulunmaktadır.Kister,İslâmkültürüneaitikiönemlieserintahkiklineşrinigerçekleştirmiştir.Bunlardanbiri,Muhammedb.HüseyinesSülemî’nin zühd konusunu işlediği
Âdâ bü’½-½o¼beadlıeseridir(Jerusalem
1954).Müellifinyükseklisansçalışmasıolanneşirdeilkdönemmuhaddislerincerivayetedilenhadislerinbazılarıtarafındaniddiaedildiğiüzereuydurmaolmadığınıortayakoymuş,buyöndekiiddialaracevapvererekzühdünerkendönemlerdenitibarenİslâmtoplumununönemlibirolgusuhalinegeldiğiniifadeetmiştir
(Âdâbü’½½o¼be,s.4-5,neşredeningiri-
şi).AyrıcaMaxSchloessinger’inneşrinebaşladığı,ancaktamamlayamadığıBelâzürî’ninEnsâbü’l-eşrâf’ınınIV.cildininotlarlazenginleştirerekyayımlamıştır
(Jerusalem1971).

2. Su rat İb ra him ve Su rat el-Mü’mi-
nin, İm pe ruş al-Ce la leyn (Yeruşala-
yim1963). 3. Kur’ân im Pe ruş Ce la-
leyn, Ho mer Ter gil (Yeruşalayim1963). 
Tefsîrü’l-Ce lâ leyn’denhareketleYûnus,Şuarâ,DuhânveHucurâtsûrelerinintef
si ri dir. 4. Ta mim in the Pe ri od of Ja hi-
liy ya (Jerusalem1964).Müellifindoktoratezidir. 5. el-MuÅtâr min ¬eÅâßiri’l-
maÅ¹û¹ât (Mivharperekimmiktavyad
Araviyyim‘alTekufathaCahiliyevereşit
haİslam) (Kudüs1979),Kister’in,ArapçaelyazmalarındanseçtiğiCâhiliyedönemiy
le İslâmiyet’inilkdönemlerineaitmetinleriihtivaeder.Kister,İslâmöncesiAraptarihinedaireldeettiğibazısıarkeolojikkazılarladadesteklenenyeniveorijinalbilgilerida haçokmakalelerindeortayakoymuştur.BudönemleilgiliolarakKureyş’inCâhiliyedevrindekidinî,siyasîvesosyoekonomikrolü,Arabistan’ındeğişikbölgelerindenMekke’yegelengruplarlaArapkabilelerinindöneminkrallıklarıylailişkilerikonularınıntarihselarkaplanınıaydınlatmıştır.Bubağlamdadöneminörfâdetveuygulamaları,önemlişahsiyetleri,BenîErfide,Mudar,HazrecveTemîmgibikabileler,Mekke,HîreveTâifgibişehirler,MakåmıİbrâhimveKâbeduvarınaasılanşiirler(mu al lakåt)vb.konulardamakaleleryazanKister’inbumakalelerdekitezleri,dönemleilgiligünümüzdekioryantalistyaklaşımlarınönemlikaynaklarındanbirikabuledilmektedir.Onunilgilendiğikonulardanbiridesiyermegåzîileilkdönemİslâmtarihinedairbazıolaylardır.MekkedönemiylealâkalıolarakKister,Hz.Muhammed’inşahsiyeti,peygamberliköncesihayatıyladinîtutumvedavranışlarıüzerinebirdizimakaleyazmıştır.Döneminilerigelenşahsiyetlerininbiyografileriyanındasiyerliteratürü,Hz.Peygamber’insünnetlidoğması,bi‘setöncesitefekkürsüreci,Hz.Hatice’ninoğullarıgibikonulardadaözgünmakaleleryazanKisterAkabebiatları,BenîNadîr,BenîKurayza,Medineİslâmpazarıvb.biryönüyleyahuditarihinideilgilendirenmeseleleryanındaEbrehe’ninMeadveözellikleÂmirb.Sa‘saakabilesinekarşıdüzenlediğiHulubânseferiveBi’rimaûnefaciasıgibikonularıdaişlemiştir.BununyanındaHz.Peygamber’inyahudilerleilişkilerininsiyasîvesosyoekonomikdinamikleriniortayakoymayaçalışmış,Medineyahudilerinindinîvekültüreleğilimlerineönemvermiştir.Onunbazımakalelerindeisehicretinilkasrındameydanagelenönemliolaylaraışıktutulmuştur.ResûliEkrem’invefatınımüteakip


