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İSAM Tarafından Yapılacak Neşirler İçin  

Metin Tahkiki Esasları  

 

TANIM 

1. Yazma bir metnin, mevcut tek nüshasına veya nüshalarına dayanarak müellifin kaleminden 

çıkmış haline ulaşmaya çalışılması ve neşre hazır hale getirilmesine tahkik denir. Metnin hiçbir 

nüshasının bulunmadığı durumlarda, ondan aktarma yapan kaynaklardaki rivayetlerin 

derlenmesi suretiyle yapılan metin inşâsı faaliyeti tahkik diye anılmaz. 

 

AMAÇ 

2. Tahkikin amacı, metnin, müellifin kaleminden çıkmış veya takririnden elde edilmiş haline 

ulaşmaya çalışmaktır.  

 

MUHAKKİKİN GİRİŞİ/İNCELEME KISMI 

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

a. Müellifin tanıtılması 

b. Eserin müellife nisbeti  

c. Eserin tanıtımı: İlgili literatür içindeki yeri, önemi, hakkında yapılmış çalışmalar (daha 

önceki neşirler de dahil), kaynakları, varsa tipik dil ve imla özellikleri, yazarın kullandığı 

özel terimler 

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

e. Tahkik çalışmasında esas alınan yazmaların, (varsa) basılmış nüshaların tanıtımı: 

Kullanılan nüshalar yazı, cilt, kağıt vb. fizikî özellikleri de dikkate alınarak tavsif edilmeli; 

bu özellikler çerçevesinde mümkün olduğunca nüshaların tarihlendirilmesine ve varsa 

aralarındaki irtibatın ortaya konulmasına çalışılmalıdır. 

f. Tahkikte takip edilen usûl:  

1. Genel/standart esaslar açısından “İSAM tahkik esasları benimsenmiştir” 

şeklinde bir ifade kullanılır.  

2. Ayrıca her bir kitaba özgü takip edilen esaslar varsa bunlara işaret edilir.  

3. Tahkikte kullanılan kısaltma ve işaretlere dair bir standart oluşturularak bilgi 

verilir. 

g. Kullanılan nüshalardan en fazla 5 tanesinin giriş ve son sayfalarına/varaklarına fotoğraf 

olarak yer verilmeli. 

 

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. 

 

5. Eser, müellif veya konu hakkında uzmanlığı olan bir muhakkik tarafından hazırlanan ayrıntılı 

tahlil ve incelemeler yayın kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde eserin giriş kısmında 

yayınlanabilir. 

 

TAHKİK USÛLÜ/YÖNTEMİ 

 

A. Nüsha Seçimi 

6. Nüsha seçiminde öncelikli olarak yapılması gereken, eserin müellif nüshasına veya bizzat 

müellife okunmuş (mukabele edilmiş) nüshasına/nüshalarına ulaşmaktır.  Müellif nüshasının 

gerçekten müellifin elinden çıkmış son nüsha olduğu (bazı müelliflerin eserlerini hayatları 

boyunca birkaç defa kaleme aldıkları gerçeği dikkate alınarak) ve müellifi tarafından kaleme 

alınmış müsvedde nüsha olmadığı teyit edilmelidir. Bu noktada bazı müstensihlerin, istinsah 

ettikleri nüshanın değerini artırmak için “müellif nüshası” izlenimi verdikleri dikkate 

alınmalıdır. Bununla birlikte müellife ait müsvedde nüshanın da kıymetli olduğu göz önünde 

bulundurulmalı, bu nüsha ile sonraki müstensih nüshaları arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır. 

Müsvedde nüsha tek ise onu “müellif nüshası” olarak değerlendirmek gerekmektedir. Müellife 



 2 

ait elimizde birden fazla nüsha varsa, bunların hepsi incelenip değerlendirilmeli, muhakkik ve 

İSAM tahkik editörü birlikte çalışarak bir takdirde bulunmalıdır.1 

 

 

7. Müellif nüshası veya müellife okunmuş nüsha bulunsa da bulunmasa da, bütün nüshalar 

arasındaki ilişki belli bir usul çerçevesinde tesbit edilerek tahkikte kullanılacak temel nüshalar 

belirlenir. 2 

 

8. Müellif nüshası veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüsha dışındaki temel nüshaların 

belirlenmesi aşamasında, kural olarak eserin bütün nüshalarına ulaşılması gerekir.  Ancak 

tümüne ulaşılamayacak derecede çok sayıda nüshası bulunan eserlerde makul ve temsil edici 

sayıda nüshaya ulaşmak yeterli olacaktır. 

 

9. Müellif nüshası veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüsha dışındaki temel nüshaların 

belirlenmesi aşamasında aşağıdaki tercih kriterleri göz önünde bulundurulur.  

 

- Müellif nüshasından istinsah edilmiş olması, 

- Müellifin tanınmış öğrencilerinden birisi tarafından istinsah edilmiş 

olması, 

- Eski tarihli olması; özellikle müellifin yaşadığı/eserini kaleme aldığı 

tarihte ve şehirde istinsah edilmiş olması, 

- Mukabele görmüş olması 

- Müstensihin âlim ve titiz davranan biri olması 

- Bir âlim tarafından okunmuş ve/veya notlandırılmış olması 

- Semâ kayıtlı olması 

- Tashif ve tahrifin az olması 

- Tam nüsha olması 

- Okunaklı olması 

- Özel itina ile hazırlanmış olması (sultanî nüshalar gibi). 

 

10. Bu tercih kriterleri ve sıralama mutlak olmayıp muhakkik tarafından söz konusu bütün 

özellikler değerlendirilmelidir. Zira daha geç tarihli veya daha az okunaklı bir nüshanın 

müellifin metnine daha yakın olma ihtimali her zaman mevcuttur.  

 

11. Tahkik edilecek eserin nüshaları dışında o eser üzerine yazılmış şerh ve haşiyeler, reddiyeler, o 

eserden yapılan iktibaslar, eserin klasik dönemde yapılmış çevirileri ve daha önce yapılmış 

muteber baskıları (özellikle Bulak,  Matbaa-i Âmire vb. baskılar ile ulaşılamayan nüshaları 

kullanmış muteber ilmî neşirler) da dikkate alınmalıdır.   

 

B. Metnin Ortaya Çıkarılması  

12. Metnin ortaya çıkarılmasında müellif nüshası varsa bu nüsha, müellif nüshası bulunmayıp 

müellife okunduğu tesbit edilen bir nüsha varsa bu nüsha esas alınmalıdır. Müellife ait birden 

fazla nüsha varsa bunlar arasında, müellife okunan birden fazla nüsha bulunması halinde de bu 

nüshalar arasında bir tercih yapılmalı ve diğer nüshalardaki farklılıklar dipnotlarda 

gösterilmelidir. 

 

13. Yukarıdaki türlerden bir nüshanın bulunmadığı hallerde, nüshalardan birisi asıl kabul 

edilmeksizin belirtilen tercih kriterlerine göre tesbit edilmiş temel nüshaların her biri asıl kabul 

edilmek sûretiyle tercih (metin seçimi)  yöntemi kullanılır ve müellifin elinden çıkmış nüshaya 

en yakın metnin ortaya çıkarılmasına çalışılır. Bu yöntem, belirlenen nüshalardaki ortak 

ifadeleri koruyup farklı ifadeler söz konusu olduğunda en doğru ifadenin tercihi ve hataların 

muhakkik tarafından tashihi esasına dayanmaktadır. 

          Ancak bu durumda varak numaralarının gösterilebilmesi için bir nüsha seçilir ve bu 

                                                 
1 Bu konuda özellikle yeni muhakkikleri yetiştirmek ve doğru karar vermelerini sağlamak için, gerekli 

durumlarda İSAM tahkik editörü ve yayın kurulu birlikte çalışmalı; tahkik yapacak araştırmacılar bir sunum 

yaparak nüshalar konusunda tahkik editörü ve yayın kurulunun onayını almalıdırlar. 
2 Nüshalar arasındaki ilişkiyi tesbit etme konusunda en yaygın usul, ortak ve ayırt edici yanlışlardan hareket 

ederek nüshalar arasındaki ilişkiyi belirlemeyi hedefleyen stemmatik yöntemidir. 
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numaralar metnin kenarında gösterilir. Teâlâ, Sallallahu aleyhi ve sellem gibi tazim ve dua 

cümleleri de varak numaralarını göstermek için seçilen bu nüshada olduğu gibi kaydedilmeli, 

diğer nüshalarda bu tür cümlelerde görülen farklar gösterilmemelidir.  

 

14. Prensip olarak tahkik yapan araştırmacı gerekli olmadıkça metne müdahale etmemelidir.  

 

15. Müellif nüshası veya mukabele edilmiş nüsha esas alınarak metin oluşturulduğunda, asıl 

nüshadaki hatalar (âyetlerin yazımındaki hatalar hariç) metinde aynen korunup bunlara 

dipnotta işaret edilir.  

 

16. Tercih usulüyle ortaya çıkarılan metinlerde ise, kullanılan nüshaların tümünde bulunan ortak 

hatalar kural olarak metinde aynen korunup bunlara dipnotta işaret edilir. Ancak fahiş maddi 

hatalar muhakkik ve İSAM tahkik editörünün ortak kararıyla metinde düzeltilebilir.  

 

17. Tahkikte kullanılan nüshalarda istikrarlı olarak sürdürülen ve günümüz standart Arapça 

gramerine göre “yanlış” olarak değerlendirilen uygulamalar, müellifin üslubuna ve/veya 

dönemin 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 tarafından uygun paragraflama yapılmalıdır. Paragraflama konusunda 

mutedil bir yol izlenmeli, çok kısa paragraflardan kaçınılmalıdır.  

 

19. Muhakkik gerekli gördüğü yerlerde köşeli parantez [ ] içine alarak başlık veya alt başlık 

kullanabilir. Bu tür başlıklar sayfa kenarında değil metnin gövdesinde yer almalıdır. 

 

20. Âyetlerin yazımındaki hatalar muhakkikçe asıl metinde düzeltilmeli, fakat nüsha farkı olarak 

gösterilmemelidir. Müellif nüshasındaki bu tür hatalar ise metinde düzeltilip dipnotta bu hataya 

işaret edilmelidir. 

 

21. Âyetlerde hata gibi görünen hususlar kıraat farklılıklarından kaynaklanıyorsa, olduğu gibi 

bırakılmalı ve dipnotta buna işaret edilmelidir. 

 

22. Müellifin verdiği hadis metni, manâ 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. 

 

23. Metinde geçen bir şiir, meşhur şairlerden birine aitse ve onun neşredilmiş divanındaki metin ile 

uyuşmuyorsa olduğu gibi bırakılmalı, farklılığa dipnotta işaret edilmelidir. 

 

C. Nüsha Farklarının Gösterilmesi ve Açıklamalar 

 

NÜSHA FARKLARI 

 

24. Tahkikte kullanılan nüshaların gösterilmesinde nüshaların bulundukları kütüphaneyi işaret 

eden ( ،ب  ت  gibi uygun kısaltmalar kullanılmalıdır. Mesela Şehid Ali Paşa Kütüphanesi (أ، 

nüshası için (ش) gibi. Kütüphane adlarının benzer olması durumunda karışıklığa yol 

açmayacak uygun bir kısaltma bulunmalıdır. Birden fazla nüsha kısaltmasının aynı yerde 

kaydedilmesi halinde istinsah tarihine göre kronolojik sıralama yapılmalı, istinsah tarihinin 

bilinmemesi durumunda ise nüshaların “Giriş/İnceleme” kısmında belirtilen tercih sıralaması 

dikkate alınarak sıralamaya gidilmelidir. 

 

25. Nüsha farklılığı birkaç satır uzunluğunda ise dipnotta (–) veya (+) işareti kullanılarak aynen 

yazılmalıdır: 

 

رسول من وقوله عز وجل وقد أنزلنا أيات بينات أي أيات تبين حدود اهلل من غير حدوده أو ما يبين الحق من الباطل أو ال –ث 
.غيره أو المحاد من غير المحاد  
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بره من عف هذا القول ابن عباس رضي اهلل عنه والصحيح من األقوال أن حم خبر مبتدأ محذوف وتنزيل الكتاب خن + وقد ض
  اهلل صفة الكتاب والتقدير هذا حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز الرحيم.

 

26.  Nüsha farklılığının daha uzun olması durumunda, eksiklikler başlangıç ve sonları verilmek 

suretiyle kaydedilmeli, fazlalıklar ise tamamen yazılmalıdır. 

لكنهم ... ويلبسونه عليهم. -ن   
 

27. Nüsha farkı olarak hurûf-ı meânî gösterilirken tek başlarına kaydedilmemeli, sonrasındaki 

kelime esas alınmalıdır. Örneğin tercih edilen metindeki ( البيت) kelimesinden önce (واو) harf-i 

atfının veya (فتي) harf-i cerrinin zaid olduğu (ن) nüshasında bu farklılık (ن+ و) veya (ن+فتي) 

olarak değil ( والبيت  :ن ) veya ( فتي البيت    ( والبيت  ) şeklinde gösterilmelidir. Metindeki ibarede (ن:
veya ( في البي) gibi huruf-ı meânî bulunuyor, ن nüshasında bulunmuyor ise, bu takdirde farklılık 

 olarak gösterilmelidir. Her iki durumda da dipnot (ن: البيت ) olarak değil (ن-فتي) veya (ن- و)

numarası hurûf-ı meâniden sonraki kelimenin akabinde konulmalıdır. 

 

28. Müstensih tarafından yanlış yazılan kelimenin üstü çizilerek aynı satırda doğrusu yazılmış ise 

bu tür yazım hataları gösterilmeyecektir. Bir nüshada yanlış yazılan veya hiç yazılmayan, 

ancak satır arasında veya kenarda tashih edilen ibareler ise nüsha farkı olarak şu şekilde 

gösterilir:  

 .ھ  صح يصير، أن - ن
(Yani: “Nun” nüshasında أن يصير ibaresi eksiktir, fakat dipnotta tashih edilmiştir). 

 

 

 

29. Herhangi bir nüshanın hâmişinden gerekli bir nakil yapılacaksa şu şekilde gösterilecektir: 

 

 :ن هامش وفي
 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 

30. Metinde delil olarak kısmen yer verilen ya da işaret edilen âyet ve hadisler dipnotta amacını 

gerçekleştirecek şekilde tamamlanmalıdır.  

a. Âyet ve hadisler dipnotta tamamlanırken öncesinde ( يقتول اهلل تعتال) ve benzeri kayıtlara 

yer verilmeyecektir. Doğrudan bir âyete veya hadise telmih özelliği taşıyan ve işaret 

edilmesi önemli görülen ifadelerde ise ( يشتتير لعلتته إلتت  قولتته تعتتال ) gibi cümleler 

kullanılacaktır. 

b. Dipnotta tamamlanan âyet ve hadis kısımlarının öncesi veya sonrasında üç nokta 

kullanılmamalıdır. 

c. Dipnotta uzun âyet ve hadislerin tamamını vermek gerekli olmayıp mahall-i istişhâdı 

içeren ve ifadeyi eksik bırakmayan ibareler kaydedilmelidir. 

 

31. Dipnotta kaydedilecek açıklamalarla âyet ve hadislerin gösterilmesi sırasında: 

a. Çiçekli âyet parantezinden sonra virgül koymadan sûre ismi ve âyet numarası normal 

parantez içinde verilecek; sûre isminden sonra virgül konulacak, sûre numarası ve âyet 

numarası arasında bölme işareti (/) yer alacaktır:  

 (٣١/١٣، الرعد سورة) ﴾وذرية أزواجا لهم وجعلنا قبلك من رسال أرسلنا ولقد﴿

b. Âyet ve hadis metinleri olmaksızın sadece kaynak gösterilecekse paranteze gerek yoktur.  

٣١/١٣، الرعد  سورة 
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c. Hadislerin kaynağı (mümkünse en az iki kaynak olmak üzere) Wensinck’e ait 

Concordance sisteminde gösterilmelidir. Hadis kaynağından sonra virgül konulacak, 

kitap ismi ve bâb numarası (Müslim’in Sahîh’i ve Mâlik’in Muvatta’ında o kitâbın 1'den 

başlayan hadis numarası) arasında virgül kullanılmayacaktır. Mesela; 

 ٣ الخلق بدء البخاري، صحيح 
 

32. Hadislerin tahricinde, hadisin kaynaklardaki yerlerine işaret edilmeli (kütüb-i tis‘a’da mevcutsa 

bunlarla yetinilmeli), çok gerekli olmadıkça hadisin sıhhat derecesine dair bir yargıdan 

kaçınılmalıdır. Ancak tahkik edilen eserin konusuna ve tahric edilen hadisin metindeki 

bağlamına göre daha ayrıntılı bilgi verilebilir. 

 

33. Metinde geçen ve meşhur olmayan şahıs, kitap, fırka, mezhep, kabile, yer adları vb. hakkında 

kısaca bilgi verilmeli, anlaşılması zor (garîb) kelimeler kısaca açıklanmalı, şiirlerin kaynağı 

gösterilmelidir.  

 

34. Özellikle Osmanlı dönemi metinlerinde çokça karşılaşılan ve metnin kenarına minhu (çoğulu 

minhuvât) kaydıyla ilave edilmiş açıklamalara, şayet müellife aitse her durumda, müellif 

dışında birisine aitse gerekli görüldüğü durumlarda dipnotlarda yer verilmelidir. 

 

35. Dipnotta kaynaklardan yapılacak alıntılar tırnak «...» içinde gösterilecektir. Tırnak içinde 

yapılan alıntının kendi içinde yeniden tırnak kullanmak gerekiyorsa üst tek tırnak '...' tercih 

edilecektir. 

 

36. Dipnotta lügat kitaplarından anlamı verilen kelimelerin yeri gösterilirken cilt ve sayfa numarası 

verilmeyecek, maddenin aslî harfleri tırnak içinde yazılacaktır («بث»  ) gibi; öncesinde (« كتب » ،

 .ve benzeri açıklayıcı kelimeler kaydedilmeyecektir ( مادة

 

37. Dipnotlarda kullanılan kaynaklar müelliflerin vefat tarihlerine göre sıralanmalıdır (buna 

Concordance'ın içerdiği dokuz kitap da dâhildir).  

 

38. Metinde isim veya eser zikredilmek suretiyle yapılan atıfların kaynağı tesbit edilerek dipnotta 

gösterilmelidir. İsim veya eser belirtilmeksizin yapılan atıfların kaynağını göstermek zorunlu 

değildir. Kaynak gösterilecek eserin matbu hali tercih edilmelidir. Henüz tahkik edilmemiş, 

yazma halindeki eserlere yapılan atıfların tesbiti konusunda da azami gayret gösterilmelidir. 

Birden fazla baskısı olan tefsir kitaplarına yapılan atıfların gösterilmesinde cilt ve sayfa 

yanında sûre ve âyet numarası da kaydedilmelidir.  

 

39. Nüsha farkıyla muhakkikin açıklamasının metinde aynı kelimeye denk gelmesi durumunda 

bunlar tek dipnot numarası verilerek birlikte gösterilmeli, iki ayrı dipnot numarası 

verilmemelidir. 

 

40. Dipnotta herhangi bir kaynağa atıf yapılırken, müellifin ve eserin meşhur adı, cilt ve sayfa 

numarasıyla yetinilmelidir. Tam künye bibliyografyada verilmelidir. 

 

 

BİBLİYOGRAFYA VE FİHRİSTLER 

41. Eserin sonuna âyet, hadis, şiir, şahıs, fırka, mezhep, yer ve eser isimleri ile gerekiyorsa 

terimlerin yer aldığı fihristler konulmalıdır. 

 

42. Bibliyografya dipnotlarda kullanılan bütün kaynakları kapsamalıdır. 

 

43. Bibliyografyada sıralama eser adına göre alfabetik olmalıdır.  

 

44. Eserlerin isimleri, satır başında uzun tire işaretinden sonra tam olarak ve koyu harflerle (bold) 

yazılır, sonralarında noktalı virgül konulur: 

 ؛المفرد األدب - 
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 /ھ٣٠٤١ بيتروت العلميتة، الكتتب دار البتاقي، عبد فؤاد محمد تحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد تتلليف

 .م٣١٣١

 ؛بالمأثور التفسير في المنثور الدر - 

 .م٣١١١ بيروت الفكر، دار السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جاللتلليف 

 

45. Dipnotlarda esas ismi olmayan  meşhur adıyla kaydedilen eserler bibliyografyada da dipnottaki 

şekliyle verilir, ardından eserin esas ismi  başına  المسم  kelimesi eklenerek yazılır: 

 

 ؛الطبري تفسير -

 .م٣١٩١ القاهرة المعارف، دار الطبري، جرير بن محمد جعفر يأب تلليف ؛القرآن آي تأويل في البيان جامع ىاملسم

 

46. Eser adından sonra müellifin meşhur olan künyesi ve/veya lakabı, sonra kendisinin ve 

babasının (ihtiyaç halinde dedesinin) adı, ardından nisbesi, varsa muhakkik veya mütercimin 

yeterli adı, eseri yayımlayan kurum, yayınevi (bunların bulunmaması durumunda matbaa ismi), 

basıldığı yer ve basım tarihi kaydedilecektir. 

 

47. Baskı tarihi eser üzerinde kayıtlı olan tarihten ibaret olup ilave ve eksiltme yapılmayacak, hicrî 

ve milâdî tarihin her ikisinin de bulunduğu durumlarda hicrî/mîlâdî sırasıyla ve sonralarında 

 kayıtlarıyla yazılacaktır. Hicrî-şemsî tarihin baskı tarihi olarak yer aldığı durumlarda (م ) ve (ھ)

tarihin bitiminde  ( .ش. ھ ) kullanılmalıdır. 

 

48. Baskı tarihi taşımayan eserlerde  بتدون تتاري kaydı konulmalı; basım yeri ile basım tarihi veya 

تاري  بدون  kaydı arasında virgül kullanılmamalıdır: 

  ؛ذهب من أخبار في  الذهب شذرات -
 .تاري  بدون بيروت العلمية، الكتب دار الحنبلي، العماد بابن المعروف محمد بن أحمد بن الحي عبد الفالح تلليف أبي

 

49. Arapça bibliyografyanın ardından diğer dillerdeki eserler için مصادر غيتر عربيتة başlığı altında ayrı 

bir bibliyografya düzenlenecek ve burada İSAM Yayınları bibliyografya kuralları 

uygulanacaktır. 

 

İMLÂ 

1. Âyetlerin yazımında resm-i Osmânî esas alınacak, ancak kıraat farklılığından kaynaklanan 

farklı yazımlar korunacaktır. 

 

2. Tahkik edilen eserin imlâsı günümüz Arapça imlâsına göre standart hale getirilir; ancak varsa 

eserdeki tipik imlâ özellikleri giriş/inceleme kısmında açıklanır. Ayrıca özel imlâları kabul 

gören besmeledeki (بستم) kelimesi ile (أولئتك هتؤءء، ،طته  ،داود  ،عمترو  ،الترحمن  ) gibi kelimelerin bu 

imlâları korunacaktır.3 

 

3. Hemze yazım kuralları konusunda Kahire Arap Dili Akademisince 1979 yılında (46. Dönem) 

“Davâbitu resmi’l-hemze” başlığıyla yayımlanan karar esas alınacaktır (bkz. EK1). Ancak 

genel kullanım dolayısıyla (إلن: لئن) (ألن لا:  لئال) kelimeleri bu kurallardan istisna edilecektir. 

  

4. Maksûr elif ile biten kelimelerin ( علت   إلت، ،حتت   ،مصتطف   ،كبتر   ،موست   ،ستع   ،جتر   ) sonlarında yer 

alan yâ ( ى) görünümlü elif iki noktasız yazılacaktır. Kelime sonlarındaki hemzenin bazı 

durumlardaki imlâsı için gerekli olan yerlerde kullanılan nebra (yâ harfi) altında da (مكافئ شاطئ،  

                                                 
3  Arapça'nın güncel imlasında Abdülalîm İbrahim’e ait el-İmlâ’ ve’t-terkīm fi’l-kitâbeti’l-Arabiyye adlı eser ile 

Kahire Arap Dili Akademisi (Mecmau'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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،لتم يئتئ ) iki nokta kullanılmayacaktır. Bu durumlar dışında kelime sonlarında yâ ( ي) harfi 

bulunan yerlerde harfin altına iki nokta konulacaktır: .(في هي، ،يرمي  ،مشتكيال  ،كتابي  ،تركي  ،ءبري  ) 

 

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

 

6. Metin ve dipnotlarda: 

a. Âyetler çiçekli parantez ﴾ ﴿ içinde yazılacaktır. 

b. Âyetler dışındaki diğer alıntı ve doğrudan iktibaslarda (hadis metinleri de dahil), 

aktarılan metin üç satırdan uzun değilse tırnak «...» içine alınacak, üç satırdan uzunsa 

tırnak konulmaksızın içerlek olarak verilecektir. 

c. Âyet ve hadis metinleri de dahil olmak üzere bütün metinlerde gerekli yerler dışında 

hareke kullanılmayacaktır.  

 

7. Lüzum görülmesi halinde, özellikle belirtilmek istenen terim ve kelimeler için üst çift tırnak 

işareti "..." kullanılacaktır. 

8. Dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulacaktır. Metinde yan yana iki dipnot 

rakamı yer almayacaktır. İhtiyaç hissedildiği takdirde (hem nüsha farkını göstermek hem de 

ilave bilgi vermek gibi) dipnotta kelimeler arası aralığın altı misline denk bir boşluk 

bırakıldıktan sonra aynı satırda ilave bilginin kaydına devam edilecektir.  

9. Metinde zikredilen âyetlerden sonra (اآليتتة) kelimesi kullanılmış ise, dipnot numarası bu 

kelimeden önce konulacak, (اآلية) kaydının öncesi ve sonrasında virgül konulacaktır. 

10. Noktalama konusunda aşırı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Dipnotlarda gösterilen nüsha 

farkları noktalama ve benzeri işaretlere tâbi değildir. 

11. Eser isimleri ana metinde koyu harflerle (bold) yazılacaktır. 

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

 

 2/567 ،للسيوطي الدر المنثور

13. Kaynak gösterilen tek ciltli eserlerin sayfa numarası verilirken (ص) kısaltması kullanılacaktır:  

 

 ٨٧ ص للئرجاني، التعريفات

14. Birden fazla kaynak gösterilmesi durumunda aralarına noktalı virgül konulacaktır: 

 

  ٢ الئنة مسلم، صحيح ؛٣ الخلق بدء البخاري، صحيح 

15. Dipnotta herhangi bir nakil yapmaksızın sadece kaynak gösterilmesi halinde parantez ve "انظتر" 

kelimesi kullanılmayacaktır. İktibasların ve Lisânü'l-Arab gibi mu'cemlerden aktarılan 

bilgilerin kaynakları verilirken parantez kullanılacak ancak "انظتتتر " kelimesine yer 

verilmeyecektir. Diğer durumlarda ise kaynak isimleri parantezsiz olarak ve "انظتتتر" 

kelimesinden sonra verilecektir:  

  ٣ الخلق بدء البخاري، صحيح ر:انظ المختلفة ديثالح لروايات
16. Noktalama işaretleri ile önceki kelime arasında boşluk bırakılmayacaktır. 

17. Tırnak, parantez ve tire ile başında ve sonunda bulundukları kelimeler arasında boşluk 

bırakılmayacaktır. 

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

19. Dipnotta nüsha farkları gösterilirken artı, eksi (+ , -) işaretlerinden önce ve sonra birer boşluk 

bırakılacak, iki nokta (:) işaretinden önce boşluk olmayacak, sonrasında ise bir boşluk 

bırakılacaktır. 

20. Alıntıların baş tarafından çıkarılan sözlere işaret eden üç nokta (...) sonrasında bir boşluk 

bırakılacak, bitirilmemiş cümle sonundaki üç nokta ile öncesindeki kelime arasında ise boşluk 

bırakılmayacaktır. 

21. Ana metin içinde müellife nisbet edilen قتتال-يقتتول gibi kelimeler, müellifin kendisine ait 

olmayacağı düşüncesiyle kuşak işareti {...} içine alınacaktır.  
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22. Şahısların vefat tarihleri verilirken şu formata uyulacaktır: (606 / ھ 303ت.  م )  

23. Muhakkik tarafından metne yapılan ilaveler köşeli [ ] parantez içinde yazılacaktır. 

24. Varak numaraları mümkünse sayfa kenarında, imkan bulunmadığı takdirde metin içinde [٣٢٢ و 

] veya [٣٢٢ ظ ] formatında verilecek, numara ve harf arasında boşluk bırakılmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EK1 

 ضوابط رسم الهمزة
 م (8797-م8791الدورة السادسة واألربعين  في اهرة) كما أقرها مجمع اللغة العربية بالق

 

 أوالً: تقوم هذه الضوابط على الدعائم التالية: 
تتئنب الكتابة العربية توالي األمثال، فيكتب الحرف المضعف حرفاً واحداً في  -1 

م" وكتب الحئازيون قديماً )داوود( و)رؤوس( و)شؤون( بواو واحدة هكذا  مثل "قدَّ
 ( و)شون(. )داود( و)روس

تعد من الكلمة اللواصق التي تتصل بآخرها مثل: الضمائر وعالمات التثنية  -2
والئمع، وألف المنصوب، وء يعد منها ما دخل عليها من حروف الئر والعطف 

 وأداة التعريف والسين وهمزة اءستفهام وءم القسم.

بًا تنازلياً عل  النحو الحركات والسكون في الكلمة ترتب من ناحية األولوية ترتي -3 
 التالي: الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون. 

 
 ثانياً: تتلخص قواعد كتابة الهمزة بعد ذلك في القاعدة التالية:

 بللف مطلقاً. أول الكلمةتكتب الهمزة في  
فإنه ينظر فيها إل  حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب عل  ما يوافق  الوسطأما في  

ن الحروف. فتكتب الهمزة عل  ياء في مثل: المستهزئين، أَول  الحركتين م
والمنشئين، وتطمئن، وأفئدة، وفئة، وجئتنا، ألن الكسرة أول  من كل الحركات 
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والسكون. وتكتب عل  واو في مثل : يؤذي، ويؤدي، وسؤل، وأولياؤهم، ألن 
الضمة أول  من الفتحة والسكون، وتكتب عل  ألف في مثل: سلل ويسلل وكلس، 

 ألن الفتحة األول  من السكون. 
فتكتب بحسب ما قبلها فإن كان ما قبلها مكسوراً كتب  عل  ياء مثل: في اآلخر وأما 

بِرَئ وقارئ، وإن كان مضموماً كتب  عل  واو مثل جرؤ وتكافؤ، وإن كان مفتوحاً 
كتب  عل  ألف مثل: بدأ وملئل. وإن كان ما قبلها ساكناً تكتب منفردة مثل: بطء 

 شيء وجزاء وضوء وبطيء ومضيء. و
إذا ترتب عل  كتابة الهمزة عل  ألف أو واو توالي األمثال في الخط، ملحوظة: 

كتب  الهمزة عل  السطر، مثل: يتساءلون ورءوس إء إذا كان ما قبلها من الحروف 
 مما يوصل بما بعده فإنها تكتب عل  نبرة، مثل: بطئها، وشئون، ومسئول. 

 
 القاعدة:استثناءان من 

إذا اجتمع  الهمزة وألف المد في أول الكلمة أو في وسطها اكتفي بعالمة  -1 
 المدة فوق األلف مثل :آدم، وآكل، وآخر، واآلن، ومثل مرآة، وقرآن.

تعّد الفتحة بعد الواو الساكنة في وسط الكلمة بمنزلة السكون، ولذلك تكتب  – 2 
 ن يسوءك، وإن ضوءها. الهمزة منفردة في مثل، مروءة وشنوءة، ول

كما تعد ياء المد قبل الهمزة المتوسطة بمنزلة الكسرة، ولذلك تكتب الهمزة عل  
 نبرة في مثل: خطيئة، ومشيئة، وبريئة.

 

 
      http://www.arabicacademy.org.eg/result3.asp (Erişim: 18.04.2005) 
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