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ek 1: İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES)

TANIM

1. Yazma bir metnin, mevcut tek nüshasına veya nüshalarına da-
yanarak müellifin kaleminden çıkmış haline ulaşmaya çalışıl-
ması ve neşre hazır hale getirilmesine tahkik denir.

Metnin hiçbir nüshasının bulunmadığı durumlarda, ondan 
aktarma yapan kaynaklardaki rivayetlerin derlenmesi suretiyle 
yapılan faaliyete “metin inşâsı”, matbu metinden yapılan neşre 
“ilmî neşir” denilir; tahkik denilmez.

AMAÇ

2. Tahkikin temel amacı, metnin, müellifin kaleminden çıkmış 
veya takririnden elde edilmiş haline ulaşmaya çalışmaktır. Yanı 
sıra, aşağıdaki hususlar da tahkikin tali amaçları arasında yer 
alır:

a. Eserin doğru isminin tespiti.

b. Eserin müellife nispetinin tespiti.

c. Okuyucuya kolaylık sağlayacak gerekli açıklamaları  
eklemek.
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DİRASE / İNCELEME KISMI

3. Tahkik çalışmasının dirâse/inceleme bölümünde şu bilgiler yer 
almalıdır:

a. Müellifin tanıtılması:

 - İsmi, künyesi, lakabı ve nesebi

 - Doğum-ölüm yeri ve tarihi

 - İlmî hayatı, hocaları ve talebeleri

 - Eserleri

b. Eserin müellife nispeti

c. Eserin tanıtımı: Telif sebebi, ilgili literatürün tespiti ve eserin 
bu literatür içindeki yeri, önemi, hakkında yapılmış çalışma-
lar (daha önceki neşirler de dahil), kaynakları, varsa tipik dil 
ve imlâ özellikleri, yazarın kullandığı özel terimler

d. Yazma nüshaların tanıtımı: Nüshaların sayısı, bulundukları 
yerler ve durumları, vb.

Bu tanıtımlarda aşağıda bold olarak yazılan başlıklar takip edi-
lecektir:

1. kütüphane ismi: numarası (remzi)

Yazmadaki eser ismi: Yazma üzerinde yer alan eserin ismi ay-
nen yazılacaktır. Aynı yazmada birden fazla isim kaydedilmişse 
bunlar da belirtilecektir.

Varak-satır sayısı: Yazmanın hangi varaktan (vav, zı) başla-
dığı ve varak sayısı belirtilecektir. Ayrıca her bir sayfanın kaç 
satırdan oluştuğu rakam ile belirtilecektir.

Müstensih ismi: Sadece müstensih ismi yazılacaktır. Yazma 
üzerindeki istinsah kaydının orijinal metnine aşağıda müstakil 
bir başlık altında yer verilecektir.
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İstinsah tarihi: Sadece istinsah tarihi rakamla yazılacaktır. 
Yazma üzerindeki istinsah kaydının orijinal metnine aşağıda 
müstakil bir başlık altında yer verilecektir.

Yazmanın özellikleri: Bu başlıkta yazmanın cildi, varağı ve 
yazısının durumu (türü, rengi, okunaklılığı, tam ya da eksik 
oluşu...) gibi fiziki özellikleri zikredilecektir.

Vakıf kaydı: Bu başlık altında, yazma üzerinde bulunan ve 
yazmanın vakfedilmiş olduğunu ifade edilen kayıt ve mühür-
lere ait bilgilere yer verilecektir. (Vakıf kayıtları “vakf” ya da 
“vakf lillâhi teâlâ” vb. ifadelerden oluşur.)

Temellük/tesâhüb kaydı: Bu başlık altında, yazma üzerinde 
bulunan ve yazmanın kimler tarafından edinildiğini ifade edi-
len kayıtlara yer verilecektir. Mümkün olduğu takdirde, bu ka-
yıtlar üzerinden yazmanın bir “intikal haritası” ortaya konma-
lıdır. (Temellük/tesâhüb kayıtları, “Temelleke’l-fakîr, dahale fî 
nevbeti…, dahale bi-milki’l-fakîr, intekale ile’l-fakîr, sümme 
intekale ilâ…, isteshabehü’l-abdü’l-fakîr, isteshâbtü, min kü-
tübi’l-fakîr” vb. ifadelerden oluşur.)

Kırâat ve semâ kaydı: Bu başlık altında, yazma üzerinde bu-
lunan ve yazmayı okutan-okuyan hoca ve öğrencilere ait ka-
yıtlara yer verilecektir. (Kırâat kayıtları, “Fülân b. fülân eserin 
tamamını -veya bir kısmını- bana okudu, ben de fülân b. fülân 
bunu tashih ettim ve kendisine rivayet hakkını verdim” türü 
ifadelerden oluşur.) 

Mukâbele kaydı: Bu başlık altında, yazma üzerinde bulu-
nan ve yazmanın, istinsaha esas olan nüshasından başka bir 
veya birden çok nüsha ile karşılaştırıldığını yahut müellif ya 
da hocaya arz edilip okunmak suretiyle tashih edildiğini ifa-
de eden kayıtlara yer verilecektir. (Mukâbele kayıtları, “belega 
mukābeleten, belega’l-ırâzu, belega mukābeleten ve tashîhan, 
belegati’l-mukābele, kūbile (kūbilet), kūbile ve suhhiha (kū-
bilet ve suhhihat), ûriza, ârazahû, kābelehû, belega’l-arzu” vb. 
ifadelerden oluşur.)
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Mütâlaa kaydı: Bu başlık altında, yazma üzerine düşülen ve 
yazmanın birileri tarafından okunduğunu yahut göz gezdiril-
mek suretiyle istifade edildiğini bildiren kayıtlara yer verile-
cektir. (Mütâlaa kayıtları, “karae, tâla‘a fî…, nazara fî…, vakafe 
‘alâ…, teemmelehû, istev‘abehû ve’stenâra minhü” vb. ifade-
lerden oluşur.)

Fevâid kaydı: Bu başlık altında, yazma eserlerin başında ve 
sonunda bulunan boş yapraklara okuyucular tarafından dü-
şülen ve muhakkik tarafından önemli görülen notlara yer ve-
rilecektir. 

İstinsâh kaydı: Bu başlık altında, genellikle yazmanın sonun-
da, nadiren de başında bulunan ve yazmanın istinsah tarihini, 
müntensih adını ve istinsah yerini bildiren kayıtlara yer verile-
cektir. (İstinsah kaydı ifadesi olarak genellikle, “ketebehû, kad 
vekaa’l-ferâğ, nemekahû, harrerehû, rakamehû, sevvedehû, 
meşşekahû, nesehahû, satarehû, kalledehû” gibi ibareler kul-
lanılmıştır.)

Değerlendirme: Bu başlık altında muhakkik, yazmanın ilmî 
kıymetine dair değerlendirmelerini ortaya koyacak ve yazmayı 
mukabeleye dahil etme sebebini ifade edecektir. Muhakkik, 
yukarıdaki başlıklar dışında kendisi için başlık açmadığı farklı 
türden mülahazalarına da yine bu başlık altında yer verecektir.

e. Tahkik çalışmasında esas alınan yazmaların, (varsa) basılmış 
nüshaların, yazma eser uzmanlığı gerektirmeyen özellikleri-
nin tanıtımı.

f. Tahkikte takip edilen usul: 1. Genel/standart esaslar açısın-
dan “İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) benimsenmiştir” 
şeklinde bir ifade kullanılır. 2. Ayrıca her bir kitaba özgü 
takip edilen esaslar varsa bunlara işaret edilir. 3. Tahkikte 
kullanılan kısaltma ve işaretler belli bir standart oluşturula-
rak eserin baş kısmında liste halinde bilgi verilir.

g. Kullanılan nüshalardan en fazla 5 tanesinin giriş ve son say-
falarına/varaklarına fotoğraf olarak yer verilmeli. Her bir 
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nüshanın giriş ve son varak fotoğrafı için yalnızca tek bir 
sayfa kullanılmalıdır.

4. Yukarıda belirtilen ve her tahkik çalışmasında muhakkikten 
talep edilecek olan teknik ve standart bilgiler gereğinden fazla 
uzatılmamalı; inceleme bölümünde kitabın hacmi, niteliği ve 
önemine uygun olarak yayın kurulu tarafından belirlenecek 
kelime hacmine bağlı kalınmalıdır.

 Buna göre tek ciltli eserlerde Türkçe dirâse/inceleme bölümü 
yaklaşık 12.000 kelimeyi, özet tercümesi olan Arapça dirâse/
inceleme bölümü ise 4.000 kelimeyi aşmamalıdır.

5. Müellif, eser veya konu hakkında hazırlanan ayrıntılı tahlil ve 
incelemeler yayın kurulu tarafından uygun bulunduğu takdir-
de eserin giriş kısmında yayınlanabilir.

TAHKİK USULÜ / YÖNTEMİ

I. nüsha Seçimi

6. Nüsha seçiminde öncelikli olarak yapılması gereken; eserin mü-
ellif nüshasına, bizzat müellif tarafından/müellife okunmuş nüshası-
na veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshasına/nüshalarına 
ulaşmaktır. Müellif nüshasının gerçekten müellifin elinden çık-
mış son nüsha olduğu (bazı müelliflerin eserlerini hayatları bo-
yunca birkaç defa kaleme aldıkları gerçeği dikkate alınarak) ve 
müellifi tarafından kaleme alınmış müsvedde nüsha olmadığı 
teyit edilmelidir. Bu noktada bazı müstensihlerin, istinsah et-
tikleri nüshanın değerini arttırmak için “müellif nüshası” izleni-
mi verdikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte 
müellife ait müsvedde nüshanın da kıymetli olduğu unutulma-
malı, bu nüsha ile sonraki müstensih nüshaları arasındaki ilişki 
dikkate alınmalıdır. Elimizde sadece müsvedde nüsha varsa, 
onu “müellif nüshası” olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
Müellife ait elimizde birden fazla nüsha varsa, bunların hepsi 
incelenip değerlendirilmeli, muhakkik ve İSAM tahkik editörü 
birlikte çalışarak bir takdirde bulunmalıdır.
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7. Müellif nüshasının bulunmadığı durumlarda bütün nüshalar 
arasındaki ilişki belli bir usul çerçevesinde tespit edilerek tah-
kikte kullanılacak temel nüshalar belirlenir ve nüshalar arası 
karşılaştırma yapılır.

Müellif nüshasının mevcut olması durumunda; nüshanın 
müellif hattı olduğu kesinse, müellif nüshası müsvedde ya 
da eserin ilk versiyonu değilse, diğer nüshalardaki farklılıklar 
sadece yazım hataları ve imla farklılıkları türünden önemsiz 
farklılıklarsa, bu hususu mukaddimede belirtmek kaydıyla 
tahkikte müellif hattı nüshayla yetinip nüsha mukabelesi 
yapılmayabilir.

Ancak:

(a) Diğer nüshalar müellifin mübeyyaza/temize çekilmiş nüs-
hasını temsil ediyorlarsa bu durumda müsvedde nüsha esas 
alınmalı, diğer nüshalar da nüsha tercihinden sonra karşılaş-
tırmaya dahil edilmelidir.

(b) Diğer nüshalar eserin ikinci versiyonunu temsil ediyorlarsa 
bu durumda nüsha karşılaştırmasında bu nüshalar kullanılma-
lı, ilk versiyonu temsil eden müellif nüshası da karşılaştırmaya 
dahil edilmelidir.

(c) Diğer nüshaların eserin mübeyyaza/temize çekilmiş ver-
siyonunu yahut ikinci versiyonunu temsil etmediği durum-
larda; müellif hattı nüsha ile aralarında (kelime değişiklikleri 
dahi olsa) muhteva farklılıkları, takdim-tehirler vb. önemli 
farklar var ise bu nüshaların da karşılaştırma işine dahil edil-
mesi gerekir. 

8. Müellif nüshası, müellif tarafından/müellife okunmuş nüsha 
veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüsha dışındaki te-
mel nüshaların belirlenmesi aşamasında, kural olarak eserin 
bütün nüshalarına ulaşılması gerekir. Ancak tümüne ulaşı-
lamayacak derecede çok sayıda nüshası bulunan eserlerde 
makul ve temsil edici sayıda nüshaya ulaşmak yeterli olacaktır.
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9. Müellif nüshası, müellif tarafından/müellife okunmuş nüsha 
ve müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüsha dışındaki te-
mel nüshaların belirlenmesi aşamasında aşağıdaki tercih kri-
terleri esas alınır:

 - Müellif nüshasından istinsah edilmiş olması,

 - Müellifin tanınmış öğrencilerinden birisi tarafından istinsah 
edilmiş olması,

 - Eski tarihli olması; özellikle müellifin yaşadığı/eserini kale-
me aldığı tarihte ve şehirde istinsah edilmiş olması,

 - Mukabele görmüş olması,

 - Müstensihin âlim ve titiz biri olması,

 - Bir âlim tarafından okunmuş ve/veya notlandırılmış olması,

 - Semâ (kıraat ve icâzet) kayıtlı olması,

 - Tashif ve tahrifin az olması,

 - Tam nüsha olması,

 - Okunaklı olması,

 - Özel itina ile hazırlanmış olması (sultânî nüshalar gibi),

 - İstinsah tarihinin biliniyor olması,

 - Müstensih adının biliniyor olması.

10. Bu tercih kriterleri ve sıralama mutlak olmayıp muhakkik 
tarafından söz konusu bütün özellikler değerlendirilmeli-
dir. Zira daha geç tarihli veya daha az okunaklı bir nüsha-
nın müellifin metnine daha yakın olma ihtimali her zaman 
mevcuttur.

11. Tahkik edilecek eserin nüshaları dışında o eser üzerine yazıl-
mış şerh ve hâşiyeler, reddiyeler, o eserden yapılan iktibaslar, 
eserin klasik dönemde yapılmış çevirileri ve daha önce yapıl-
mış muteber baskıları (özellikle Bulak, Matbaa-i Âmire vb. 
baskılar ile ulaşılamayan nüshaları kullanmış muteber ilmî 
neşirler) da dikkate alınmalıdır.
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12. Çok sayıda nüshası bulunan eserlerde nüsha karşılaştırma 
işlemi için prensip olarak en az üç, en fazla beş nüsha seçil-
melidir.

 Haşiye ve talik gibi esas metnin tamamını içermeyen tahkik 
çalışmalarında tahkik editörünün kararı doğrultusunda esas 
metin tahkik edilebilir ya da tek bir yazmaya/basmaya itimat-
la çalışmada kendisine yer verilebilir.

II. Metnin ortaya çıkarılması

13. Metnin ortaya çıkarılmasında müellif nüshası varsa bu nüsha, 
müellif nüshası bulunmayıp müellif tarafından/müellife okun-
duğu tespit edilen bir nüsha varsa bu nüsha, böyle bir nüshanın 
bulunmadığı durumlarda müellif nüshasıyla mukabele edilmiş 
nüsha esas alınmalıdır. Bu durumda diğer nüshalardaki fark-
lılıkların tamamı dipnotta gösterilmelidir. Müellife ait birden 
fazla nüsha varsa bunlar arasında, müellife okunan birden 
fazla nüsha bulunması halinde de bu nüshalar arasında tercih 
yapılarak biri esas alınmalı ve diğer nüshalardaki farklılıklar 
dipnotlarda gösterilmelidir.

14. Yukarıdaki türlerden (:müellif nüshası, müellif tarafından  /
müellife okunmuş nüsha ve müellif nüshasıyla mukabe-
le edilmiş nüsha) bir nüsha bulunmadığı zaman, tek bir 
nüsha değil belirtilen tercih kriterlerine göre tespit edilmiş 
temel nüshaların her biri asıl kabul edilmek suretiyle ter-
cih (metin seçimi) yöntemi kullanılır ve müellifin elinden 
çıkmış nüshaya en yakın metin ortaya çıkarılmaya çalışılır. 
Bu yöntem, belirlenen nüshalardaki ortak ifadeleri koru-
yup farklı ifadeler söz konusu olduğunda en doğru ifade-
nin tercihi ve hataların muhakkik tarafından tashihi esasına 
dayanmaktadır.

Ancak bu durumda varak numaralarının gösterilebilmesi için 
bir nüsha seçilir ve bu numaralar varak başlangıcına gelmek 
şartıyla metnin içinde şu şekilde [eğik çizgi + köşeli parantez 
içi varak numarası ve harfi] gösterilir:
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وإن لم يكن /]77و[ معتَبًرا عندنا...

وهي محتملة في اآلية على ما أشار إليه /]77ظ[ الفاضل التفتازاني...

Eğer yazma varak olarak değil de sayfa sayfa numaralandırıl-
mışsa bu durumda varak numarası ve harfi yerine sadece sayfa 
numarası aynı formatta kaydedilecektir:

وإن لم يكن /]77[ معتَبًرا عندنا...

وهي محتملة في اآلية على ما أشار إليه /]78[ الفاضل التفتازاني...

Eğer yazma birkaç ciltten teşekkül ediyorsa ilgili cildin başlan-
gıç noktasına dipnot düşülerek gösterilen varak numarasının 
kütüphane kayıt bilgisi verilmelidir:

وإن لم يكن /]1و[1 معتَبًرا عندنا...

___________
من هنا: شهيد علي باشا: 123.  1

وهي محتملة في اآلية على ما أشار إليه /]1و[1 الفاضل التفتازاني...

___________
من هنا: شهيد علي باشا: 124.  1

Teâlâ, sallallâhu aleyhi ve sellem gibi tâzim ve dua cümleleri de 
varak numaralarını göstermek için seçilen bu nüshada olduğu 
gibi kaydedilmeli, diğer nüshalarda bu tür cümlelerde görü-
len farklar da dipnotta gösterilmelidir. Tâzim ve dua cümlele-
ri kaydedilirken esas alınan nüshada kısaltma kullanılmış olsa 
bile, bu cümleler tahkikte açıkça yazılmalı, simge kullanılma-
malıdır. Ayrıca tazim cümleleri iki çizgi arasına alınmadan 
yazılmalıdır.

قال النبي صلى اللّٰ عليه وسلم:

قال اللّٰ تعالى في كتابه:              عن أبي هريرة رضي اللّٰ عنه:
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15. Prensip olarak tahkik yapan araştırmacı gerekli olmadıkça met-
ne müdahale etmemelidir. Buna göre, yazmalarda yer alan ru-
muz ve kısaltmalarda şu şekilde hareket edilmelidir:

A. Metinde kullanılan (تع، صلعم، فح، قال أبو ح… gibi) kısalt-
malar doğrudan açımlanarak (،تعالى، صلى الّل عليه وسلم، فحينئذ 
حنيفة أبو   şeklinde) yazılacak ve bu değişiklik dipnotta …قال 
belirtilmeyecektir. Ancak, إلخ   , ثنا   ve نا örneklerinde olduğu 
gibi, yaygın olarak kullanılan kısaltmalarda açımlama ya-
pılmayacaktır. Ayrıca, çalışmanın dirase kısmında müellifin 
kullandığı, muhakkikin de açımlayarak yazdığı kısaltmaların 
bir tablosuna yer verilecektir.

Ancak; kısaltmanın birden fazla şekilde açımlanabilecek olma-
sı, muhakkikin açımlamada şüpheye düşmesi gibi durumlarda 
her bir açımlamaya düşülecek dipnotlarda yazmada yer alan 
kısaltmalara nüsha farkına işaret eder gibi işaret edilecektir:

لكن هذا خلف1...
_______________

1 ط ر ل: هف ]اختصاًرا من ”هذا خلف“[.

لكن هذا فاسد1...
_______________

1 ط ر ل: هف ]اختصاًرا من »هذا فاسد«[.

B. Müellif tarafından simge/rumuz olarak kullanılan işaretler 
ise açımlanmaksızın olduğu gibi yazılacaktır. Örneğin, Zâhi-
dî’nin Kunye’sinde, Mevsılî’nin Muhtâr’ında ve İbni Âbidîn’in 
Reddü’l-muhtâr’ında kullanılan simgelerde bu şekilde hareket 
edilecektir:

“جت” ]جمع التفاريق[ وال يجب ضمان السوم إال بذكر الثمن.

Bu durumda okuyucuya kolaylık sağlamak üzere dirase kıs-
mında müellif tarafından kullanılan simgelerin açılımlarını 
ihtiva eden bir tabloya yer verilecektir. Ayrıca muhakkik, 
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fayda görmesi halinde simgenin açılımına köşeli parantez 
içerisinde ana metinde yer verebilecektir:

“جت” ]جمع التفاريق[ وال يجب ضمان السوم إال بذكر الثمن.

16. Müellif nüshası, müellif tarafından/müellife okunmuş nüsha 
veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüsha esas alına-
rak metin oluşturulduğunda, asıl nüshadaki hatalar (âyetlerin 
yazımındaki hatalar hariç) metinde aynen korunup bunlara 
dipnotta işaret edilir.

17. Tahkikte kullanılan nüshalarda istikrarlı olarak sürdürülen 
ve günümüz standart Arapça gramerine göre “yanlış” olarak 
değerlendirilen uygulamalar, müellifin üslubuna ve/veya dö-
nemin dil anlayışına ışık tutuyorsa aynen bırakılmalı; girişte, 
eserin bu özelliği mutlaka vurgulanmalıdır.

18. Metin içindeki konu değişikliklerinde ve müellifçe serdedilen 
görüşlerin taksime tâbi tutulduğu yerlerde muhakkik tarafın-
dan uygun paragraflama yapılmalıdır. Paragraflama konusun-
da mutedil bir yol izlenmeli, çok uzun ve kısa paragraflardan 
kaçınılmalıdır.

19. Muhakkik gerekli gördüğü yerlerde köşeli parantez [ ] içine 
alarak başlık-alt başlık ve rakam kullanabilir. Bu tür başlık-
lar ve rakamlar sayfa kenarında değil metnin gövdesinde yer 
almalıdır.

20. Âyetlerin yazımındaki hatalar muhakkikçe asıl metinde dü-
zeltilmeli, fakat nüsha farkı olarak gösterilmemelidir. Mü-
ellif nüshası, müellif tarafından/müellife okunmuş nüsha 
ve müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshadaki bu tür 
hatalar ise metinde düzeltilip dipnotta bu hataya işaret edil-
melidir.

21. Âyetlerde hata gibi görünen hususlar kıraat farklılıklarından 
kaynaklanıyorsa, olduğu gibi bırakılmalı ve dipnotta buna 
işaret edilmelidir.
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22. Müellifin verdiği hadis metni, mâna ile rivayet kabilindense 
veya mevcut hadis eserlerinde eksiksiz olarak bulunamıyorsa 
olduğu gibi bırakılmalı ve dipnotta bu hususa işaret edilerek, 
ona yakın ifadeli hadis rivayeti kaynağıyla verilmelidir. Mâna 
ile rivayet kabilinden sayılamayacak kadar küçük değişiklik-
lerde ise lafız değişikliği olduğuna işaret edilerek sadece kay-
nak belirtilmekle yetinilmelidir.

23. Metinde geçen bir şiir, meşhur şairlerden birine aitse ve onun 
neşredilmiş divanındaki metin ile uyuşmuyorsa olduğu gibi 
bırakılmalı, farklılığa dipnotta işaret edilmelidir.

24. Nüshanın okunamadığı yerlerde, kelime veya cümleye ait fo-
toğraf, iktibas işareti » « içerisinde ilgili yere konulmalıdır:

 » وطالعتها كذا وكذا مرة، والنسخة وقف على المدرسة »
بمصر.

III. Nüsha Farklarının Gösterilmesi ve Açıklamalar

A. nüsha Farkları

25. Tahkikte kullanılan nüshaların gösterilmesinde nüshaların 
bulundukları kütüphaneyi işaret eden أ، ب، ت gibi uygun ru-
muzlar kullanılmalıdır. Meselâ Şehid Ali Paşa Kütüphanesi 
nüshası için ش gibi. Kütüphane adlarının benzer olması du-
rumunda karışıklığa yol açmayacak uygun bir rumuz bulun-
malıdır. Birden fazla rumuzun aynı yerde kaydedilmesi halin-
de nüsha istinsah tarihine göre kronolojik sıralama yapılma-
lı, istinsah tarihinin bilinmemesi durumunda ise nüshaların 
“Giriş/İnceleme” kısmında belirtilen tercih sıralaması dikkate 
alınarak sıralamaya gidilmelidir.

26. Nüsha farklılıkları şu şekilde gösterilecektir:

- Nüshada fazlalık bulunduğu durumda artı + işareti kullanı-
lacaktır: 

.kelimesi fazladır األمر nüshasında ش ,Bunun anlamı ش + األمر 
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- Nüshada eksiklik bulunduğu durumda eksi − işareti kulla-
nılacaktır: 

.kelimesi eksiktir األمر nüshasında ش ,Bunun anlamı ش − األمر 

- Nüshada, diğer nüshalarda bulunan kelimenin/cümlenin 
yerinde başka bir kelime/cümle bulunduğu durumda iki 
nokta : işareti kullanılacaktır:

-keli باألمر Bunun anlamı metinde geçen (örneğin) ش: كاألمر 
mesi yerine ش nüshasında كاألمر ifadesi yer almaktadır.

27. Nüsha farklılığı iki satırdan fazla değil ise dipnotta – veya + 
işareti kullanılarak aynen yazılmalıdır:

ث - وقولـه عـز وجـل وقـد أنزلنـا آيـات بينـات أي آيـات تبيـن حـدود اللّٰ مـن   1

غيـر حـدوده أو مـا يبيـن الحـق مـن الباطـل أو الرسـول مـن غيـره.

ن + والصحيـح مـن األقـوال أن حـم خبـر مبتـدأ محذوف وتنزيل الكتاب خبره   2

مـن اللّٰ صفـة الكتـاب والتقديـر هـذا حـم تنزيـل الكتـاب مـن اللّٰ العزيـز الرحيـم.

28. Nüsha farklılığı iki satırdan daha uzun olduğunda, eksiklikler 
başlangıç ve sonları eksik olan kısım anlaşılacak şekilde veril-
mek suretiyle kaydedilmeli, fazlalıklar ise tamamen yazılmalıdır.

ن - لكنهم... ويلبسون عليهم.  1

29. Nüsha farkı olarak hurûf-ı meânî gösterilirken:

 a. Sonrasındaki kelimeye bitişen و، ب، ف gibi harflerde bunların 
sonrasındaki kelime esas alınmalı ve dipnot rakamı bu kelimeye 
konulmalıdır. Meselâ tercih edilen metnin aksine البيت kelime-
sinden önce و، ب، ف gibi harflerin bulunduğu ن nüshasındaki 
bu farklılık (ن + و veya ن + ب veyahut da ن + ف olarak değil), 
-şeklinde gösterilmeli ن: فالبيت veyahut da ن: بالبيت veya ن: والبيت
dir. Metindeki ibarede والبيت veya بالبيت ya da فالبيت kelimelerinde 
olduğu gibi bu harfler bulunuyor, ن nüshasında bulunmuyorsa, 
bu takdirde farklılık (  ن – و veya ن – ب ya da ن – ف olarak de-
ğil), ن: البيت olarak gösterilmelidir. Her iki durumda da dipnot 
işareti, hurûf-ı meânînin başında bulunduğu kelimenin (meselâ 
yukarıdaki örnekte البيت) sonuna konulmalıdır.
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 b. Sonrasındaki kelimeye bitişmeyen من ، ي
 gibi harflerde عىل، �ف

ise nüsha farklılığında doğrudan bu harflerin kendisi esas 
alınmalı ve dipnot rakamı bu harflerin hemen sonrasına ko-
nulmalıdır. Meselâ tercih edilen metnin aksine البيت kelime-
sinden önce ، ي

-nüshasın ن gibi harflerin bulunduğu عىل، من، �ف
da bu farklılık, ي

�ف ي şeklinde, eksiklik ise ن + 
�ف  ,şeklinde ن – 

metinde geçen ي
عىل ise عىل nüshasında geçen ن yerine �ف  ن: 

şeklinde gösterilecektir.

30. Müstensih tarafından yanlış yazılan kelimenin üstü çizilerek 
aynı satırda doğrusu yazılmış ise bu tür yazım hataları gösteril-
meyecektir. Bir nüshada yanlış yazılan veya hiç yazılmayan, an-
cak satır arasında veya kenarda tashih edilen ibareler ise metne 
alınır ve nüsha farkı olarak dipnotta şu şekilde gösterilir:

1  ن - أن يصير، ]صح في الهامش[.

(“Nûn” nüshasında أن يص�ي ibaresi eksiktir, fakat kenarda tas-
hih edilmiştir).

 Birden fazla nüshada yanlış yazılan veya hiç yazılmayan, ancak 
bir ya da birden fazla nüshanın satır arasında veya kenarında 
tashih edilen ibareler ise nüsha farkı olarak şu şekilde gösterilir:

1  ع ش ن - أن يصير، ]صح في هامش ن[.

(“Ayn, şîn ve nûn” nüshalarında أن يص�ي ibaresi eksiktir, fakat 
“nûn” nüshasının kenarında tashih edilmiştir).

1  ع ش ن ق - أن يصير، ]صح في هامش ن ق[.

(“Ayn, şîn, nûn ve kāf” nüshalarında أن يص�ي ibaresi eksiktir, 
fakat “nûn” ve “kāf” nüshalarının kenarında tashih edilmiştir).

 - Nüshalardan birinde çok fazla صح işareti olması durumunda, 
bu tashihler -en az iki nüshada ana metinde yer almış olmaları 
şartıyla- dipnotta gösterilmeyebilir.

31. Herhangi bir nüshanın hâmişinden gerekli bir nakil yapıla-
caksa şu şekilde gösterilecektir:

1 وفي هامش ن:
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32. Minhuvât notlarındaki (bk. md. 37) nüsha farklılıkları, hadis 
tahriçleri vb. gerekli açıklamalar gösterilirken manuel olarak 
dipnot işaretçisi konulmalı ve normal dipnotlardan farklı ola-
rak üst simge şeklinde parantez içi rakam kullanılmalıdır:

أن  احتمـال  وأمـا)1(  فـي مفهومـه عندهـم،  نـص  العـدد  فـإن  وفـي هامـش ن:   1

يقـال: »معنـى ذلـك أنـه ال يحتمـل النقصـان، ال)2( الزيـادة« فليس بشـيء كما ال 
يخفـى.)3( »منـه«. | )1( ل: أمـا؛ )2( ل: ألن؛ )3( ر - كمـا ال يخفـى.

B. Açıklamalar

33. Metinde delil olarak kısmen yer verilen ya da işaret edilen 
âyetlerde aşağıdaki esaslar takip edilecektir:

a. Metinde kısmî olarak zikredilen âyet ve hadisler, gerek du-
yulduğu takdirde dipnotta başı ve sonuyla birlikte tam ola-
rak zikredilmelidir. Âyetlerin dipnotta tamamlanması du-
rumunda sure ismi ve âyet numarasına metin içerisinde de-
ğil, dipnotta tamamlanan âyetin sonunda yer verilecektir.

b. Âyet ve hadisler dipnotta tamamlanırken öncesinde “يقول 
تعاىل -ve benzeri kayıtlara yer verilmeyecektir. Doğru ”هللا 
dan bir âyete veya hadise telmih özelliği taşıyan ve işa-
ret edilmesi önemli görülen ifadelerde ise “لعله يش�ي إىل قوله 
.gibi cümleler kullanılacaktır ”تعاىل

c. Dipnotta uzun âyet ve hadislerin tamamını vermek gerekli 
olmayıp mahall-i istişhâdı içeren ve ifadeyi eksik bırakma-
yan ibareler kaydedilmelidir.

d. Metinde ve dipnotta geçen âyetler çiçekli parantez içeri-
sine alınacak, varsa ve إلخ kelimesinden sonra virgül, إلخ  
kelimesinden önce üç nokta, sonrasında ise virgül konula-
cak, metinden iki punto daha küçük yazılan sûre ismi ve 
âyet numarası köşeli parantez içinde verilecek, sûre ismin-
den sonra sadece boşluk  konulacak, sûre numarası ve âyet 
numarası arasında eğik çizgi işareti / yer alacaktır:
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ۡزَوٰٗجا َوُذّرِيَّٗة﴾ ]الرعد 38/13[
َ
رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَُهۡم أ

َ
﴿َولََقۡد أ

رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك﴾ اآلية، ]الرعد 38/13[
َ
﴿َولََقۡد أ

34. Hadislerin kaynağı verilirken muhakkikin tercihine göre aşa-
ğıdaki iki sistemden biri takip edilecektir:

1. klasik sistem (Cilt + sayfa + hadis no)

Hadis tahriçlerinde muhakkik tarafından klasik sistemin takip 
edilmesi durumunda Kütüb-i sitte-tis‘a ve diğer hadis kitapları 
arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın önce hadis kaynağı-
nın ismi, virgül sonrasında da cilt-sayfa numarası ile ilgili eseri 
baştan sona numaralayan müteselsil hadis numarası zikredil-
melidir. Kaynaklar arasında ise noktalı virgül kullanılmalıdır.

1 صحيح البخاري، 323/2 )1942(؛ صحيح ابن حبان، 326-325/11 )1322(.

2. Concordance sistemi:

Hadis tahriçlerinde Concordance sisteminin tercih edilmesi du-
rumunda kullanılan hadis kaynaklarının öncelikle bu sistem-
le uyumlu baskılar olması gerekmektedir.2 Tahriç yapılırken  
öncelikle hadis kaynağı zikredilmeli, virgülden sonra kitap 
ismi ve bab numarası, aralarına virgül koymadan verilmelidir. 
Müslim’in Sahîh’i ve Mâlik’in Muvatta’ında bab numarası ye-
rine o kitâbın 1’den başlayan hadis numarası kullanılacaktır. 
Kaynaklar arasında ise yine noktalı virgül kullanılmalıdır

صحيح البخاري، بدء اخللق 8؛ صحيح مسلم، اإليامن 95.  1

Concordance sistemine göre yapılan tahriçlerde Kütüb-i tis‘a 
dışındaki hadis kaynaklarında hadis kaynağı zikredildikten 
sonra cilt-sayfa numarası verilecektir. 

صحيح ابن حبان، 325/11-326؛ املستدرك للحاكم، 379/4.  1

2 Örneğin:
 - el-Kütübü’s-sitte ve şürûhuhâ, İstanbul: Çağrı Yayınları; Tunis: Dâru Sah-

nûn, 1992, XXIII.
 - Mevsûatü’l-hadîsi’ş-şerîf: el-Kütübü’s-sitte, Riyad: Dârü’s-Selam, 2000.
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35. Hadislerin tahricinde:

a. Hadisin kaynaklardaki yerlerine işaret edilmeli, çok gerek-
li olmadıkça hadisin sıhhat derecesine dair bir yargıdan 
kaçınılmalıdır. Ancak tahkik edilen eserin konusuna ve 
tahriç edilen hadisin metindeki bağlamına göre daha ay-
rıntılı bilgi verilebilir.

b. Varsa metin sahibinin kendi kaynaklarına ve mensup ol-
duğu ekole ait kaynaklara öncelikli olarak yer verilmesi 
uygundur. Örneğin İmam Tahâvî’nin Şerhu Me‘âni’l-âsâr’ı 
tahkik edilirken burada geçen hadislerin öncelikli ola-
rak Şerhu Müşkili’l-âsâr’dan ve Şeybânî ile Ebû Yûsuf’un 
Kitâbü’l-Âsâr gibi hadis içerikli eserlerinden tahriç edilme-
si uygundur.

c. Mümkünse en az iki kaynak zikredilmelidir. Hadis Buhârî 
ve Müslim’de varsa bu iki kaynakla yetinilmelidir.

d. Hadis Kütüb-i tis‘a’da mevcutsa bunlarla yetinilmelidir.

36. Metinde geçen ve ilgili alanda meşhur olmayan şahıs, kitap, fır-
ka, mezhep, kabile, yer adları vb. hakkında, ilk zikredildikleri 
yerde dipnotta kısaca bilgi verilmeli, anlaşılması zor (garîb) 
kelimeler kısaca açıklanmalı, şiirlerin kaynağı gösterilmelidir.

 Biyografik açıklamalarda aşağıdaki kural ve örnekler takip 
edilecektir:

a. Tahkik ve dirase metinlerinde geçen, ilgili alanda meşhur 
olmayan isimler için zikredildikleri ilk yerin dipnotunda bi-
yografik açıklama yazılacaktır. Biyografik açıklamada; şahsın 
adı, künyesi, memleketi, mezhebi, uzman olduğu alan ve 
kendisiyle tanındığı; esere, hocasına-öğrencisine ya da özel 
durumuna ait bilgi yer almalıdır. Biyografik açıklama kaynak-
lardan “kopyala-yapıştır” yapılmayacak; yukarıda verdiğimiz 
çerçevede muhakkik tarafından yazılacak ve iki satırı geçme-
yecektir. Bu açıklama notunda aşağıdaki örnek format takip 
edilecektir:
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ـَبْذُموِني الحارثـي  أبـو محمـد عبـد الل بـن محمـد بـن يعقـوب بـن الحـارث السُّ  1

)ت. 340ه/952م(. فقيـه حنفـي مـن أهـل بخـارى، كان معروفـا بـ"األسـتاذ". 

األنسـاب  انظـر:  حنيفـة.  أبـي  اإلمـام  مناقـب  فـي  الشـريفة  اآلثـار  كشـف  لـه: 

.344/2 للقرشـي،  المضيـة  الجواهـر  196/1؛  للسـمعاني، 

Aynı isim hem tahkik metninde hem de dirase metninde 
geçiyorsa bu durumda dirase metninde ismin yanına köşe-
li parantez içerisinde hicri ve miladi ölüm yılı kaydedilecek, 
biyografik açıklama notunun yazımı tahkik bölümünün dip-
notuna bırakılacaktır.

b. Tahkik ve dirase metinlerinde geçen (Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. İbn Mes‘ûd, Hz. İbn Abbas, Ebû Hanîfe, Şâfiî, 
Eş‘arî, Gazzâlî, Râzî… gibi herkes tarafından ya da Serahsî, 
Mergīnânî, İbnü’l-Hümâm gibi ilgili alanda tanınan) meşhur 
isimler için dipnotta biyografik açıklama yazılmayacak, sade-
ce geçtikleri ilk yerde isimlerinin yanına köşeli parantez içeri-
sinde hicrî ve miladi ölüm yılı kaydedilecektir.

واختصر كتاب الغزالي ]ت. 505هـ/1111م[ في األصول المسمى...

فهو عند أبي حنيفة ]ت. 150هـ/767م[ ليس بشرط...

37. Özellikle Osmanlı dönemi metinlerinde çokça karşılaşılan 
ve metnin kenarına "منه"/ minhu (çoğulu "منهوات"/ minhuvât) 
kaydıyla ilâve edilmiş açıklamalara, şayet müellife aitse "منه" 
kaydıyla her durumda, müellif dışında birisine aitse gerekli 
görüldüğü durumlarda dipnotlarda yer verilmelidir.

 kelimesi de eserin baş kısmındaki kısaltmalar listesinde "منه" - 
gösterilmelidir.

 - Ana metinde minhüvât notunun düşüldüğü yerdeki dipnot 
rakamı muhakkik tarafından parantez içine alınmalıdır:
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الرابعة: »طبقة أصحاب التخريج من المقّلدين«: كالرازي )1( وأضرابه.
_______________

الـرازي،  بكـر  أبـي  بـن  علـي  بـن  أحمـد  هـو  الـرازي  ع:  م  ظ  هامـش  1  وفـي 
المعـروف بالجّصـاص خالًفـا لمـن زعـم أّن الجّصـاص غيـر الـرازي، كما أفاده 
فـي الجواهـر المضّيـة. وهـو مـن جماعـة الكرخـي وتمـام ترجمتـه فـي طبقـات 
فـي  ومثلـه  سـنة،  عـن خمـس وسـتين  سـنة 370،  وفاتـه  أّن  وذكـر  التميمـي، 

تراجـم العالمـة قاسـم. »منـه«.

38. Dipnotta kaynaklardan yapılacak alıntılar iktibas işareti » ...« 
içinde gösterilecektir. İktibas işareti içinde yapılan alıntının 
kendi içinde yeniden iktibas işareti kullanmak gerekiyorsa 
çift tırnak “…”, sonraki alıntılarda ise  tek tırnak ‘...’ tercih 
edilecektir.

39. Dipnotta lugat kitaplarından anlamı verilen kelimelerin yeri 
gösterilirken cilt ve sayfa numarası verilmeyecek, maddenin aslî 
harfleri iktibas işareti içinde yazılacaktır, »بثث« ,»كتب« gibi; önce-
sinde (مادة) ve benzeri açıklayıcı kelimeler kaydedilmeyecektir.

40. Dipnotlarda kullanılan kaynaklar müelliflerin vefat tarihleri-
ne göre sıralanmalıdır. (Buna Concordance’ın içerdiği dokuz 
kitap da dahildir.)

 Buna göre hadis kitapları şu şekilde sıralanmalıdır: Muvat-
ta’, Müsned-i Ahmed, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû 
Dâvûd, Tirmizî, Nesâî.

41. Metinde eser ismi zikredilmek suretiyle yapılan atıfların kay-
nağı tespit edilerek dipnotta gösterilmelidir. Eser ismi be-
lirtilmeksizin yapılan atıfların kaynağını göstermek zorunlu 
değildir. Kaynak gösterilecek eserin matbu hali tercih edil-
melidir. Kişi ismi zikredilerek ya da henüz tahkik edilmemiş, 
yazma halindeki eserlere yapılan atıfların tespiti konusunda 
da azami gayret gösterilmelidir. Birden fazla baskısı olan tef-
sir kitaplarına yapılan atıfların gösterilmesinde cilt ve sayfa 
yanında sûre ve âyet numarası da kaydedilmelidir:

تفسري الطربي، 133/1 )البقرة، 23/2(.  1
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42. Müellifin metin içerisinde ileriye ve geriye yaptığı atıfların 
yeri (varsa meselenin-hadisin sıralı rakamı, yoksa cilt-sayfa 
numarası verilmek suretiyle) dipnotta belirtilmelidir.

43. İki farklı türde dipnotun yanyana gelmesi durumunda, ör-
neğin nüsha farkı ile açıklama notu düşülmesi gereken yerin  
metinde aynı kelimeye denk gelmesi durumunda bunlar tek 
dipnot numarası verilerek birlikte gösterilmeli, iki ayrı dipnot 
numarası verilmemelidir. Bu durumda önce nüsha farkı, daha 
sonra muhakkik açıklaması yazılacak ve bu ikisi arasında, ön-
cesinde ve sonrasında birer boşluk bulunan “dikey çizgi işare-
ti” ( | ) yer alacaktır:3

فهـذه ُعجالـة علَّقتهـا علـى مبحـث المفهـوم، وذكـرت فيهـا مـا وقـع فـي بيانـه مـن 

األفاضـل الُقـُروم،1 مـع فوائـد التقطتهـا أثنـاء المدارسـة والمذاكـرة.
___________

ل: القـدوم. | القـروم: جمـع َقـْرم، بمعنـى الفحـل. القاموس املحيط للفيـروز   1

»قـرم«. آبـادي 

44. Dipnotta herhangi bir kaynağa atıf yapılırken, sırasıyla eserin 
ve müellifin meşhur adı, cilt ve sayfa numarasıyla yetinilme-
lidir. Tam künye bibliyografyada verilmelidir. Kaynaklar ara-
sında atıf harfi kullanılmamalıdır.

تبرصة األدلة للنسفي، 849/2؛ اإلمامة والسياسة البن قتيبة، 441.  1

Dipnotta tahkikli bir eserin muhakkikine ait mukaddimesine/
dirasesine ise şu şekilde atıf yapılacaktır:

a. Tahkik çalışmasında muhakkikin tek bir dirasesi kullanış-
mışsa:

»المقدمة« لمحمد أحمد دهمان، 21.

b. Tahkik çalışmasında muhakkikin birden fazla dirasesi kul-
lanışmışsa:

3 Dikey çizgi işareti, klavye Arapça iken “sol shift + bitişiğindeki özel tuş”a basıla-
rak yazılır. 
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»المقدمــة« لمحمــد أحمــد دهمــان )لكتــاب إعــالم الــورى بمــن ولــي نائبــا بدمشــق 
الكبرى( 21.

تاريــخ  فــي  الجوهريــة  القالئــد  )لكتــاب  دهمــان  أحمــد  لمحمــد  »المقدمــة« 
.21 الصالحيــة( 

Her iki durumda da ilgili esere kaynakçada şu şekilde yer verile-
cektir:

- المقدمة؛

محمد أحمد الدهمان.

)ت.  طولـون  بـن  لمحمـد  الصالحيـة  تاريـخ  فـي  الجوهريـة  القالئـد  ضمـن 
.36-5 1433ه/2012م،  بيـروت،  الكتـب،  دار  953هــ/1546م(، 

BİBLİYOGRAFYA VE FİHRİSTLER / İNDEKSLER

45. Eserin sonuna sırasıyla; âyet, hadis, emsal, şiir, fırka, mez-
hep, yer, şahıs ve eser isimleri ile gerekiyorsa terimlerin yer 
aldığı fihristler/indeksler konulmalıdır. Bu indekslerde esas 
metinde geçen öğeler dikkate alınmalı, dipnotlardaki öğeler 
ise ancak (metinde işaret edilen bir âyetin/hadisin metninin 
dipnotta verilmesi, metinde belirsiz olarak geçen şahıs, eser 
vb. isimlerin dipnotta belirlenmesi gibi) metinle bağlantılı 
olan ve/veya ilmî fayda mülahaza edilen durumlarda indekse 
dahil edilmelidir.

a. Konu fihristi eserin en başına konulmalıdır.

b. Âyet indeksi yapılırken âyetlerin Kur’ân-ı Kerim içerisinde 
yer aldıkları sıra dikkate alınacaktır. Buna göre sıralama 
şöyle olacaktır: el-Fâtiha, el-Bakara, Âl-i İmrân…

c. Âyet indeksinde önce sûre numarası, ardından âyet numa-
rası yazılacak, ilgili âyetin metninden sonra eser içerisinde 
zikredildiği sayfa numarası yazılacaktır.
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سورة األنبياء
103 ........................﴾ ُ  ٱللَّ

﴿لَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِلَّ  22/21

131 ................. ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـَٔلُوَن﴾ ﴿َل يُۡسـَُٔل َعمَّ  23/21

250 ..................... ﴾  لَِمِن ٱۡرتََضٰ
﴿َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ  28/21

وَن﴾........................ 307  َفُهُم ٱۡلَخِٰلُ
فَإِيْن ّمِتَّ

َ
﴿أ  34/21

d. Şiir indeksi alfabetik olarak yapılacak ve şiirin başlangıç 
harfi dikkate alınacaktır.

e. Özel isimlerin indeksi (lâm-ı ta‘rîf, eb, ibn, ibnetün, bint, 
ümm, zû, zât vb. kelimeler dikkate alınmaksızın) alfabetik 
yapılacaktır. Eserde birden fazla isimle yer alan şahısların 
isimlerinin tamamı indekse girilecek, daha meşhur olduğu 
isminin karşısına sayfa numarası konulurken diğer isim-
lerde bu isme gönderme yapılacaktır:

الماتريدي: 2، 8، 23، 45
أبو منصور: الماتريدي

f. Ayrı ayrı dizin oluşturma işi teknik olarak zor olduğun-
dan ve bu işin sayfa düzeni (tasarım/mizanpaj) işiyle de 
alâkalı olmasından dolayı muhakkikler sadece dizinde yer 
alacak öğeleri renklendirmek suretiyle seçimini yapacak, 
yukarıdaki dizin işlemleri ise bilgisayar programı üzerin-
de tasarımcı tarafından yapılacaktır. Buna göre eser içeri-
sinde geçen ve dizinde yer alacak bu öğeler muhakkikler 
tarafından Word programı içerisinde “Metin Vurgu Ren-
gi” ile farklı renklerde vurgulanacak; âyetler sarı, hadisler 
(âsâr dahil) açık yeşil, şiirler turkuaz, emsaller pembe, şa-
hıs adları mavi, eser adları kırmızı, şuûb-kabâil-yer adları 
deniz mavisi, edyân-fırka-mezhep-cemaat adları mor, te-
rimler koyu sarı renklerine boyanacaktır.

g. Boyama işlemi tahkik edilen eserin bütün tashihleri bittik-
ten sonra en son aşamada muhakkik tarafından yapılacak-
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tır. Tasarımcı tarafından bilgisayar ortamında oluşturulan 
indeksler muhakkik tarafından kontrol edilip son aşamaya 
getirilecektir.

¡ Metin Vurgu Rengi

46. Bibliyografya dipnotlarda kullanılan bütün kaynakları kapsa-
malıdır.

47. Bibliyografyada sıralama eser adına göre alfabetik olmalıdır.

48. Eserlerin isimleri, satır başında uzun tire işaretinden sonra 
tam olarak ve koyu harflerle (bold) yazılır, sonralarında nok-
talı virgül konulur. Daha sonra yazar ismi, varsa muhakkik 
ismi ve neşir bilgileri, her biri yeni bir paragrafta olmak üzere 
aşağıdaki şekilde kaydedilir:

- األدب املفرد؛
محمد بن إسماعيل البخاري )ت. 256هـ/870م(.  

ــروت  ــة، بي ــب العلمي ــد الباقــي، دار الكت ــؤاد عب ــق: محمــد ف تحقي
1409هـــ/1989م.

- الدر املنثور يف التفسري باملأثور؛

جــالل الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت. 911هـــ/ 
1505م(.

دار الفكر، بيروت 1993م.  
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49. Dipnotlarda esas ismi olmayan meşhur adıyla kaydedilen 
eserler bibliyografyada da dipnottaki şekliyle verilir, ardından 
eserin esas ismi başına المسىم kelimesi eklenerek parantez içi 
yazılır:

- تفسري الطربي )المسمى جامع البيان يف تأويل آي القرآن(؛

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت. 310هـ/923م(.  
دار المعارف، القاهرة 1969م.  

50. Eser adından sonra müellifin meşhur olan künyesi ve/veya 
lakabı, sonra kendisinin ve babasının (ihtiyaç halinde dedesi-
nin) adı, ardından nisbesi, varsa muhakkik veya mütercimin 
yeterli adı, eseri yayımlayan kurum, yayınevi (bunların bu-
lunmaması durumunda matbaa ismi), basıldığı yer ve basım 
tarihi kaydedilecektir.

51. Baskı tarihi eser üzerinde kayıtlı olan tarihten ibaret olup ilâ-
ve ve eksiltme yapılmayacak, hicrî ve milâdî tarihin her ikisi-
nin de bulunduğu durumlarda hicrî/mîlâdî sırasıyla ve sonra-
larında )ه( ve )م( kayıtlarıyla yazılacaktır. Hicrî-şemsî tarihin 
baskı tarihi olarak yer aldığı durumlarda tarihin bitiminde 
.kullanılmalıdır )ه. ش.(

)1388هـ/1969م(

52. Baskı tarihi, baskı yeri ve yayınevi/matbaa ismi taşımayan 
eserlerde, her biri diğerinden virgül ile ayrılan ve tahkike 
konu eserin baş tarafındaki kısaltmalar bölümünde beyan 
edilecek olan aşağıdaki kısaltmalar kullanılacaktır:

 دون نا�ش Yayınevi/matbaa ismi bulunmayan eserler için د. ن.
anlamında.

ن�ش Baskı yeri bulunmayan eserler için د. م. مكان  -anla دون 

mında.
-anla دون تاريــــخ ن�ش Baskı tarihi bulunmayan eserler için د. ت.

mında.
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- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب؛
أبـو الفـالح عبـد الحـي بـن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد 

الحنبلي )ت. 1089هـ/1679م(.
د. ن.، د. م.، د. ت.  

53. Arapça bibliyografyanın ardından diğer dillerdeki eserler için 
 başlığı altında ayrı bir bibliyografya المصادر والمراجع غ�ي العربية 
düzenlenecek ve burada İSAM Yayınları atıf kuralları uygula-
nacaktır.4

 Osmanlıca ve Farsça kaynaklar Arabî harflerle yazılacak ve 
parantez içinde eserin hangi dilde olduğu belirtilecektir:

بهجة الفتاوى؛ ]باللغة التركية العثمانية[
...

İMLÂ

54. Tahkik edilen metinle ilgili aşağıdaki biçimsel kurallar takip 
edilecektir:

- Ana metin (âyet, hadis, şiir, tazim cümleleri vb. yerler de 
dahil olmak üzere) Traditional Naskh ve 13 punto büyük-
lüğünde olacaktır.

- İçerlek yapılan iktibaslar Traditional Naskh ve 12 punto 
büyüklüğünde olacak ve hem baş hem de son taraflarından 
1 cm. girinti yapılacaktır.

- Dipnotlar Traditional Naskh ve 11 punto büyüklüğünde 
olacaktır:

4 Bk. “İsam Yayınları Kaynak Gösterme ve Kaynakça Oluşturma Kuralları”, 
http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/isam_kurallar.pdf
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وأمثالهمـا علـى مخالفـة حكـم مدخولهـا1 ِلمـا عداه2 بطريق اإلشـارة، 
ال المفهوم، ذكره في الفرائد. والمفهوم من كالم ابن السـاعاتي في 

البديع أيًضـا ذلـك، حيـث قال:
ومـن أصنـاف مفهـوم المخالفـة: مفهـوم الغايـة، اختلفـوا 
واْ  تِمُّ

َ
 أ
في أن الحكم إذا ُقّيِد بغاية كما في قوله تعالى: ﴿ُثمَّ

ِۡل﴾: فمذهـب أكثـر الفقهـاء والمتكّلِميـن أنـه  َياَم إَِل ٱلَّ ٱلّصِ
يـدل علـى نفـي الحكـم فيمـا بعـد الغايـة، وعنـد أصحـاب 
: نفـُي الحكـم فيمـا بعـد الغايـة ِمـن  أبـي حنيفـة رحمـه اللّٰ

قبيـل اإلشـارة، ال ِمـن قبيـل المفهـوم.3

العلمـاء،  بعـض  بـه  االعتبـار  إلـى  ذهـب  العدد"،  "مفهوم  ومنهـا: 
والمشـهور أّن الشـافعي رحمـه اللّٰ منهـم. /]71و[ فمـا ذكـره العالمـة 

البيضـاوي فـي فـي تفسـير قولـه تعالـى:
___________

ح: مدلولها. | ش: مدخولهما.  1

ح غ: قبلها.  2

بديع النظام البن الساعاتي، ص 241.  3

55. Âyetlerin yazımında resm-i Osmânî esas alınacak, ancak kı-
raat farklılığından kaynaklanan farklı yazımlar korunacaktır.

56. Tahkik edilen eserin imlâsı günümüz Arapça imlâsına göre 
standart hale getirilir; ancak varsa eserdeki tipik imlâ özel-
likleri giriş/inceleme kısmında açıklanır. Ayrıca özel imlâla-
rı kabul gören besmeledeki “بسم” kelimesi ile “ ،الرحمن، عمرو 
هؤالء أولئك،  طه،  -gibi kelimelerin bu imlâları koruna ” داود، 
caktır.5

5 Arapça’nın güncel imlâsında Abdülalîm İbrahim’e ait el-İmlâ’ ve’t-terkīm 
fi’l-kitâbeti’l-Arabiyye adlı eser ile Kahire Arap Dili Akademisi (Mecma-
u’l-lugati’l-Arabiyye) tarafından yayımlanan el-Mu‘cemü’l-vasît ve Hayreddin 
ez-Ziriklî’ye ait el-A‘lâm’dan istifade etmek mümkündür.
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57. Hemze yazım kuralları konusunda Kahire Arap Dili Akademi-
since 1979 yılında (46. Dönem) “Davâbitu resmi’l-hemze” baş-
lığıyla yayımlanan karar esas alınacaktır. Ancak genel kullanım 
dolayısıyla “ ف �ئِ

َ
ل “ ve ”إلن: 

َّ
ِلئل ال:   kelimeleri bu kurallardan ”ألن 

istisna edilecektir. (Bkz. İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu, s. 73)

58. Maksûr elif ile biten kelimelerin (، ى، مصط�ف  جرى، سىع، موىس، ك�ب
إىل عىل،   ،  görünümlü elif iki (ى) sonlarında yer alan yâ (ح�ت
noktasız yazılacaktır. Kelime sonlarındaki hemzenin bazı du-
rumlardaki imlâsı için gerekli olan yerlerde kullanılan nebra 
(yâ harfi) altında da ( ، شاطئ ئ ، مكا�ف ئ -iki nokta kullanılma (لم ي�ب
yacaktır. Bu durumlar dışında kelime sonlarında yâ (ي) harfi 
bulunan yerlerde harfin altına iki nokta konulacaktır: (،بريء 

، هي ي
، �ف ، يرمي ، المشتكي ي ، كتا�ب .(تركي

59. Dizgi sırasında hurûf-i meânî dahil bütün kelimelerden sonra 
aralık bırakılacak, sadece vâv ( و ) harfi ile istifham edatı olan 
hemze ( أ ) bu kuralın dışında kalacaktır.

60. Metin ve dipnotlarda:

a. Âyetler çiçekli parantez içinde yazılacaktır: ﴾ ﴿, ﴾ ﴿,  .

b. Âyetler, “UthmanicHafs1 Ver09” fontuyla yazılmış Mushaf 
dosyasından kopyalanarak yazılacaktır.

c. Âyetler dışındaki diğer alıntı ve doğrudan iktibaslarda (ha-
dis metinleri de dahil), aktarılan metin üç satırdan uzun 
değilse iktibas işareti »...« içine alınacaktır.

d. Üç satırdan uzunsa iktibas işareti içine konulmaksızın 
içerlek olarak verilecektir.

e. Dipnotlarda iktibaslar her hâlükârda içerlek yapılmaksızın 
iktibas işareti »...« içine alınacaktır.

f. Hadis metinleri de dahil olmak üzere bütün metinlerde 
gerekli yerler dışında hareke kullanılmayacaktır. Bununla 
birlikte âyetlerin tamamı harekelenecektir. Hareke değil 
de bir harf olarak kabul edilen şeddenin metnin tamamın-
da kullanılması uygun görülmektedir. Ayrıca sonu elifle 
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biten kelimelerde tenvin elifin üzerine değil ait olduğu 
harfin üzerine konulacaktır.

- Ayetlerin tamamı harekelenecektir.  

- Sadece farklı okunma ihtimali bulunan kelimelere şedde ko-
nulmalı, bunun dışında şedde kullanılmamalıdır. 

َلْم يعد – َلْم يعدَّ 

- Özellikle “nispet yâ”sına ve lâm-ı târiflerden sonra gelen 
harflere şedde konulmamalıdır.

- Şeddeli harflere hareke konulacaksa mutlaka şeddeyle bir-
likte konulmalı; şeddesiz hareke kullanılmamalıdır.

- Ayrıca sonu elifle biten kelimelerde tenvin elifin üzerine de-
ğil ait olduğu harfin üzerine konulacaktır.

، رجااًل، داالًّ شيًئا، كثيًرا، خالًفا، فضاًل، مستقالًّ

61. Lüzum görülmesi halinde, özellikle belirtilmek istenen terim 
ve kelimeler için çift tırnak işareti “...” kullanılacaktır:

62. Dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konula-
caktır. Metinde yan yana iki dipnot rakamı yer almayacaktır. 
İhtiyaç hissedildiği takdirde (hem nüsha farkını göstermek 
hem de ilâve bilgi vermek gibi) önce nüsha farkı, daha sonra 
muhakkik açıklaması yazılacak ve bu ikisi arasında, öncesin-
de ve sonrasında birer boşluk bulunan “dikey çizgi işareti” 
( | ) yer alacaktır:6

فهـذه ُعجالـة علَّقتهـا علـى مبحـث المفهـوم، وذكـرت فيهـا مـا وقـع 
فـي بيانـه مـن األفاضـل الُقـُروم،1 مـع فوائـد التقطتهـا أثنـاء المدارسـة 

والمذاكـرة.
___________

ل: القـدوم. | القـروم: جمـع َقـْرم، بمعنـى الفحـل. القاموس املحيط للفيـروز   1
»قـرم«. آبـادي 

6 Dikey çizgi işareti, klavye Arapça iken “sol shift + bitişiğindeki özel tuş”a basıla-
rak yazılır. 
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63. Noktalama konusunda aşırı uygulamalardan kaçınılmalıdır. 
Dipnotlarda gösterilen nüsha rumuzları, nüsha farkları nok-
talama ve benzeri işaretlere tâbi değildir.

64. Eser isimleri dipnotlar da dahil olmak üzere metnin tama-
mında koyu harflerle (bold) yazılacaktır.
- “Metin + şerh” ya da “metin + hâşiye” türü eserlerde tamamı 
bold ve parantez içi olan metin bölümü içerisinde geçen kitap 
isimleri ise ayrıca “çift tırnak” içerisine alınacaktır:

)قال يف "الكايف": معناه أن الشك ليس بعادة له ال أنه مل يشك يف عمره 
قط( أقـول: هـذا أحـد مـا قيـل فيـه، وهـو قـول السرخسـي. وقـال فخـر 
ابـن  الصـالة، واختـاره  تلـك  فـي  لـه  مـا عـرض  اإلسـالم: أي: أول 
الفضـل. وقيـل: أول مـا وقـع لـه فـي عمره، وعليه أكثر المشـايخ، كما 

فـي اخلالصة واخلانية والظهريية، كـذا أفـاده المقدسـي.

65. Birden fazla cildi olan eserler kaynak gösterilirken şu formata 
uyulacaktır:

الدّر املنثور للسيوطي، 567/2.  1

66. Kaynak gösterilen tek ciltli eserlerin sayfa numarası verilir-
ken ص kısaltması kullanılmayacaktır. Kısaltma sonrasında 
bir boşluk bırakılacak ve herhangi bir noktalama işareti kul-
lanılmayacaktır:

التعريفات للجرجاني، 78.  1

67. Birden fazla kaynak veya nüsha farkı gösterilmesi durumunda 
atıf harfi kullanılmaksızın aralarına noktalı virgül konula-
caktır:

البحر الرائق البن نجيم، 106/1؛ رد المحتار البن عابدين، 54/1.  1

ن ج: فراه؛ ش: قراه؛ ع - هراة؛ ق + ثوب.  2

68. Dipnotta gösterilen kaynaklarda parantez ve “انظر” kelimesi 
kullanılmayacaktır:

صحيح البخاري، البيوع، 106؛ سنن ابن ماجه، الرهون، 4.  1
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- Dipnotta kendisinden bir bilgi aktarılmayan ancak kendisine 
gönderme yapılan kaynaklarda ise kaynak isimleri parantez-
siz olarak ve “انظر” kelimesinden sonra verilecektir:

لروايـات الحديـث المختلفـة انظـر: صحيح البخاري، بـدء الخلـق 8؛ السنن   1

.265  /5 للبيهقـي،  الكربى  السنن  132؛   /3 للنسـائي،  الكربى 

- Dipnotta bir bilgi “özet olarak” aktarılmışsa, aktarılan kısım ik-
tibas işareti » « içine alınmayacak, kaynak gösterirken önce-
sinde “انظر” kelimesi kullanılacaktır:

هـو بشـر بـن غيـاث المريسـي البغـدادي المعتزلـي، مـن تالمـذة أبـي يوسـف،   1

فقيـه متكلـم، انُتِقـد كثيـًرا بسـبب دخولـه فـي الـكالم، ولـه أقـوال فـي المذهـب 
.450-447 /1 للقرشـي،  املضية  اجلواهر  انظـر:  الحنفـي. 

- Dipnotta bir bilgi “birebir” aktarılmışsa, aktarılan kısım ikti-
bas işareti » « içine alınacak ve kaynak gösterirken öncesinde 
:kelimesi kullanılmayacaktır ”انظر“

ط: والدراهـم. | وقـال السرخسـي: »يعنـي أن فـي عقـد الصـرف تجـوز اإلقالـة   1

الدنانيـر  قـال:  النسـخ  بعـض  وفـي  المقابضـة.  بيـع  بخـالف  هالكهمـا،  بعـد 
والدراهـم، يعنـي إذا اشـتريا عينـا بنقـد ثـم تقايـال فهلـك المعقـود عليـه بطلـت 

للسرخسـي، 12/ 170. املبسوط  قائمـا«.  الثمـن  كان  اإلقالـة وإن 

- Dipnotta devam eden cümle içerisinde kaynak gösterilmesi 
gerektiği durumlarda kaynak isimleri köşeli parantez kullanı-
larak dipnot içerisinde verilecektir:

وفـي هامـش غ: وقـال الشـيخ أكمـل الديـن أيضـا فـي كتـاب الصلـح ]العناية   1

رشح اهلداية، 415/8[ عنـد شـرح قـول المصنـف: »وهـو بمنزلـة النـكاح، حتـى 
إن مـا صلـح مسـمى فيـه صلـح ههنـا«: وال يتوهـم لـزوم العكس؛ فإنه غير الزم 
وال هـو ملتـزم، أال يـرى أن الصلـح عـن القتـل العمـد علـى أقـل مـن عشـرة 

دراهـم صحيـح، وإن لـم يصلـح صداقـا... إلـخ.

69. Noktalama işaretleri ile önceki kelime arasında boşluk bıra-
kılmayacaktır.
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70. Tırnak, iktibas işareti, parantez ve tire ile başında ve sonunda 
bulundukları kelimeler arasında boşluk bırakılmayacaktır.

71. Rakamlar arasına konulan kısa çizginin iki tarafında boşluk 
bırakılmayacaktır.

72. Dipnotta nüsha farkları gösterilirken artı, eksi (+, -) işaretle-
rinden önce ve sonra birer boşluk bırakılacak, iki nokta (:) 
işaretinden önce boşluk olmayacak, sonrasında ise bir boşluk 
bırakılacaktır:

ز + أن يقوم من.  1

ز - قد كان.  2

ز: أن يقوم.  3

73. Alıntıların baş tarafından çıkarılan sözlere işaret eden üç nok-
ta (...) sonrasında bir boşluk bırakılacak, bitirilmemiş cümle 
sonundaki üç nokta ile öncesindeki kelime arasında ise boş-
luk bırakılmayacaktır:

»... واعُترض عليه بمفهوم اللقب«.

»ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السالم جهة«... إلخ.

Ana metin içinde müellife nispet edilen قال - يقول gibi kelime-
ler ile nüsha sonlarında yer alan ...تمت الرسالة türü ifadeler mü

-

ellifin kendisine ait olmayacağı düşüncesiyle kuşak işareti {...} 
içine alınacaktır:

سـيف  المفسـرين،  تـاج  والديـن،  الملـة  نـور  اإلمـام  الشـيخ  }قـال 
المحققين، قامع البدعة، محيي السنة أبو محمد أحمد بن محمود بن 

أبـي بكـر الصابونـي، قـدس اللّٰ روحـه، وجعـل الجنـة مـأواه:{

}تمت الرسالة{
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74. Şahıs isimlerinin sonuna yazılan vefat tarihlerinde aşağıdaki 
düzenlemeye uyulacaktır:

a. Ana metinde şahıs isimlerinin geçtiği ilk yerde haklarında 
biyografik açıklama verilecek ve bu açıklamada vefat tarih-
leri şu şekilde kaydedilecektir:

ـَبْذُموِني الحارثـي  1 أبـو محمـد عبـد الل بـن محمـد بـن يعقـوب بـن الحـارث السُّ

340هـ /952م(. )ت. 

b. Alanında meşhur oldukları için biyografik açıklama yapıl-
mayan şahıslarda ise, isimlerinin ana metinde zikredildiği 
ilk yerde vefat tarihi şu şekilde kaydedilecektir:

وقال أبو حنيفة رحمه الل ]ت. 767/150[: الوتر واجب.

c. Bibliyografyada şahıs isimlerinin sonunda vefat tarihleri şu 
şekilde kaydedilecektir:

- األدب املفرد؛
محمد بن إسماعيل البخاري )ت. 256هـ/870م(.  

ــروت  ــة، بي ــب العلمي ــد الباقــي، دار الكت ــؤاد عب ــق: محمــد ف تحقي
1409هـــ/1989م.

هـو عبـد السـالم بـن محمـد بـن عبـد الوهاب الجبائي، أبو هاشـم )ت. 321هـ/   1

933م( عالـم بعلـم الـكالم، مـن شـيوخ المعتزلـة...

75. Muhakkik tarafından metne yapılan ilâveler köşeli parantez 
[ ] içinde yazılacaktır.

76. Metin içerisinde geçen şiirler paragrafta ortalanacak ve varsa 
dizeleri arasına tab tuşu ile boşluk konulacaktır:

وإن كان األمر واردا بتسبيح االسم. وهذا مستعمل في عرف اللسان 
أن يذكر االسـم ويراد به الذات، كما قال الشـاعر:

إلى الحول ثم اسم السالم عليكما     ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر

والمراد منه "ثم السالم عليكما"، والدليل عليه قوله تعالى...


