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YAZMA ESERLERİN TAHKİKİNDE 
 TAKİP EDİLECEK ESASLAR  

1. Yazma eserin  yeterli sayıda ve vasıfta önemli nüshalarına (ör. müellif nüshası) 
ulaşılabilmişse  bütün nüshaları elde etmek gerekli değildir. Aksi takdirde 
erişilebilen nüshalarına ulaşılmalı ve bunlardan tahkikte esas alınacak olanları,  
nüshaların tamamının değerlendirilmesi sonucunda belirlenmelidir. 

2. Tahkik çalışmasının giriş bölümünde müellif  tanıtılmalı, eserin yeri ve önemi, 
müellife nisbeti, yazma nüshaların bulunduğu yerler ve durumları, tahkik 
çalışmasında esas alınan yazmalar , (varsa) basılmış  nüshalar ve takip edilen 
usûl hakkında bilgi verilmelidir. 

3. Herhangi bir nüshanın aynen alınması yerine tercihli metot kullanılarak esas 
alınan bütün nüshalardan faydalanılmalı ve en doğru ibarenin tespitine 
çalışılmalıdır. Nüshalara  ait farklar dipnotta gösterilmeli, tercih sırasında şerh, 
hâşiye ve ilgisi bulunan diğer kaynaklardan faydalanılmalıdır. Mesela hadis 
metinleri ile asılları bugün mevcut olan eserlerden yapılan nakiller kontrol 
edilmelidir. Ancak müellifin bizzat kaleme aldığı tespit edilmiş olan  veya  –
nüsha üzerinde kendi  yazısıyla şerh düşmesi kaydıyla- müellifin okuduğu yahut 
da kendisine okunan nüshaların bulunması durumunda, tercihli metod 
terkedilerek sözü edilen  nüsha tahkikte  esas alınmalı, diğer nüshaların farkları 
dipnotta gösterilmelidir. Fakat bu durumda dahi âyet ve hadis metinleri ile 
gramer hataları, manaya etki eden imlâ ve yazım hatası sayılabilecek kısımlar, 
ayrıca ana fikri ters çevirecek lafızlar  metinde tashih edilmeli ve gerekirse 
dipnotunda kayıtlar konulmalıdır.   

4. Muhakkik metni düzeltmek için  gerekli gördüğü ilavelere köşeli parantezle asıl 
metin içinde yer verebilir. Ancak metnin anlaşılmasına yönelik açıklamalar 
dipnotlarında yer almalıdır. 

5. Metin içindeki konu değişikliklerinde ve müellifçe serdedilen görüşlerin taksime 
tâbi tutulduğu yerlerde  muhakkik tarafından uygun  paragraflama yapılmalıdır 

6. Muhakkik gerekli gördüğü yerlerde köşeli parantez içine alarak başlık veya alt 
başlık kullanabilir. Bu tür başlıklar yeni yayımlanan bazı kitaplarda görüldüğü 
gibi sayfa kenarında değil metnin bünyesi içinde yer almalıdır. 

7.  Metin için esas kabul edilen yazma nüshanın varak numaraları sayfa kenarında 
(mümkün değilse içinde) gösterilmelidir.  vb. tazim cümleleri 

gösterilmemelidir. “ ” gibi değişik kayıtlar ise tâzim cümlesinin 
unsurlarından sayılmayıp esas alınan nüshanın kaydı tercih edilmeli, nüsha farkları 
belirtilmelidir.  
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8. Nüsha farkları ve muhakkikin talikatı beraberce tek hâşiye içinde verilmelidir. 

9.Metinde istidlâl veya istişhâd için yer alan âyet ve hadisler, tam olarak veya 
amacını gerçekleştirecek derecede uzun kaydedilmemişse dipnotta 
tamamlanmalıdır.  

10.Metinde geçen ve meşhur olmayan  şahıs, fırka, mezhep ve kabileler hakkında 
kısa bilgi verilmeli, anlaşılması zor (garîb) kelimeler dipnotunda kısaca 
açıklanmalı, bilinmeyen özel isimlere ve metnin kritik yerlerine hareke 
konulmalı, anlaşılması zor cümleler dipnotta anlaşılır bir ifade ile açıklanmalı, 
şiirlerin kaynağı gösterilmelidir.  

11. Âyet veya hadis gibi lafızları sabit olan metinlerdeki hatalar ve eksiklikler –
kıraat farklılıklarından kaynaklanan durumlar hariç- muhakkikçe asıl metinde 
düzeltilmeli fakat nüsha farkı olarak gösterilmemelidir.  

12. Doğru olan ibare metni belirlendikten sonra nüshalarda bu metinde  bulunmayan 
veya ziyade edilen metinler birkaç satır da olsa dipnotta gerekli işaretiyle birlikte 
(– , +) aynen yazılmalıdır. Daha uzun metinler ise, eksik olmaları durumunda  
başlangıç ve sonları verilmek suretiyle  kaydedilmeli, ziyade olmaları durumunda 
ise tamamen yazılmalıdır. 

13. Nüsha farkı olarak hurûf-ı meânîler gösterilirken tek başlarına kaydedilmemeli, 
) 

kelimesinden önce ( ) harf-i cerinin  zaid olduğu 
nüshasında bu farklılık  ( )  veya  ( )
( ) şeklinde gösterilmelidir. Metindeki ibarede ( ) veya ( ) gibi 
huruf-ı meânî bulunuyor,    nüshasında bulunmuyor ise, bu takdirde de farklılık  
( )  veya  ( ) olarak  değil  ( )  olarak gösterilmelidir. Her iki 
durumda da dipnot numarası hurûf-ı meânilerden sonraki kelimenin akabinde 
koyulmalıdır.  

14.Tahkik için tercih edilen nüshaların gösterilmesinde gibi uygun 
kısaltmalar kullanılmalıdır. Birden fazla nüsha kısaltmasının aynı yerde 
kaydedilmesi halinde istinsah tarihine göre kronolojik sıralama yapılmalı, 
istinsah tarihinin bilinmemesi durumunda ise nüshaların sıhhati dikkate alınarak 
sıralamaya gidilmelidir.   

15.Bir nüshada yanlış yazılan veya hiç yazılmayan, ancak satır arasında ya da 
kenarda tashih edilen kısımlar için şu örnek formül uygulanmalıdır:  

 (   nüshasında  kısmı eksiktir fakat hâmişte tashih 

( ) şeklinde  gösterilecektir.  
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16.Yazma metninde geçen hadislerin kaynağı Wensinck’e ait Concordance sisteminde 
gösterilmeli, bu arada Müslim'in sahihi ile Mâlik'in Muvatta'ında kitâp isminden sonra 
bâb numarası değil de o kitâbın 1' den başlayan hadis numarasının verilmesinin 
gerektiği unutulmamalıdır. Sıhhati sâbit olmayan veya muhtevası garipsenen 
rivayetlerin kaynağı verilirken eleştirisi hakkında da kısa bilgi eklenmelidir. Bu 
husus için Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin 50 cilt halinde yapılmış olan yeni 
neşri (Müessesetü'r-Risâle), Elbânî'nin eserleri vb. kaynaklardan faydalanmak 
mümkündür.  

17.Gerek anlatım, gerek kaynak gösterme sırasında şahıs isimleri vefat tarihlerine 
göre sıralanmalıdır (buna Concordance'nin içerdiği dokuz kitap da dahildir).  

18.  Metinde isim zikredilmek suretiyle yani   şeklinde değil de 
veya gibi ifadelerle yapılan atıflar için varsa bu kişilerin kendi 
eserlerine, yoksa diğer eserlere başvurularak kaynak gösterilmelidir.  

19.Eserin sonuna âyet, hadis, şiir, şahıs, fırka, mezhep, yer ve eser isimleri ile 
gerekiyorsa terimlerin yer aldığı indeksler konulmalıdır. 

                         İSAM 
            15.04.2010 


