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ŞEREFEDDİN et-TÜSI 

(bk. TÜSi, Şerefeddin) . 

ŞEREFiYE KÜLLİYESİ 

Bitlis 'te 
XVI. yüzyılın ilk yarısında 

inşa edilen külliye. 

_j 

_j 

Bitlis şehir merkezinde Kışla ve Hasar 
derelerinin birleştiği yerde kurulmuştur. 

Kuzey-güney doğrultusunda sıralanan kül
liye binalarının doğu cepheleri dere kena
rına ve caddeye, batı cephesi sarp bir şe
kilde yükselen kayalıklara bakmaktadır. 
Avluya girişi sağlayan taçkapı üzerindeki 
kitabesine göre Bitlis Em'iri IV. Şeref Han 
tarafından 935 ( 1 529) yılında yaptı rılan 

külliye cami, medrese, türbe, imaret ve 
hamamdan oluşmaktadır. Binalardan ca
mi, türbe ve imaret bir avlu etrafında yer 
almakta, medrese caminin güneyinde, ha
mam ise bunların uzağında ana caddede 
bulunmaktadır. Avluya, caminin son ce-

maat yerinin bir uzantısı şeklinde doğu
dan dışa taşan giriş ünitesinin güney yü
züne yerleştirilmiş bir taçkapıdan geçil
mektedir. Taçkapı dikdörtgen görünüşlü 
olup düz ve kaval silme ile üç sıralı mukar
naslı ve geometrik geçmeli bordürle çer
çevelenmiştir. Bordürde sekizgen ve sekiz 
köşeli yıldızlardan gelişen geometrik bir 
düzenleme yer almaktadır. Mukarnas kav
saralı kapı girintisinin köşeleri helezonik 
yivli silindirik sütunçelerle yumuşatılmış

tır. Kavsara iki renkli taşlarla yapılmış üç 
dilimli bir kemerle kuşatılmış, kavsaranın 
altında kartuşlar içerisindeki dört bölüm
lü inşa kitabesi cel'i sülüs hatla yazılmıştır. 

Kapı açıklığı üstten düz lentolu olup ya
rım yıldız şeklinde devam eden bir silme 
ile çevrelenmiş, lento üzerinde geometrik 
bezerneler yapılmıştır. Kapıdan kare plan
lı, üstü kubbe ile örtülü giriş ünitesine ge
çilmektedir. Bunun batı tarafında ikinci bir 
kapı caminin son cemaat yerine açılmak
ta, buradan da avluya ulaşılmaktadır. 

Cami. Avlunun güneyinde yer alan ca
mi, düzgün kesme taş malzeme ile inşa 
edilmiş olup beş bölümlü son cemaat yeri 
ve enine dikdörtgen planlı harimden mey
dana gelmekte, kuzey cephesinde iki kö
şeye kaydırılmış kapılardan harime giril
mektedir. Harim mihrap önü kubbeli ve 
enine üç neflidir. Mihrap önü kubbesi iki 
nefi kesmekte, güneyden kıble duvarına 
diğer üç yönden payelere oturmaktadır. 

Kıble tarafındaki birinci nef köşelerde ku b
be, aralarda beşik tonozla, daha geniş tu
tulmuş ikinci nef beşik tonozlarla, üçüncü 
nef ikisi köşelerde , ikisi ortada dört kub
be ve aralardaki beşik tonozlarla örtülmüş
tür. Mihrap önü kubbesi içten tuğlalarla 
hafif sivri biçimde, dıştan oldukça yüksek 
silindirik kasnaklı ve basıktır. Harim ve 
son cemaat yerinin üstü düz dam şeklin
de ele alınmıştır. Caminin avluya bakan ku
zey cephesinde beş bölümlü son cemaat 
yeri bulunmaktadır. Doğudan gi riş ünite
si, batıdan bir duvarla iki yandan kapatıl
mış olan son cemaat yerinin sütunlara otu
ran sivri kemerli açıklıkları mevcuttur. Bö
lümlerin üzerieri pandantif geçişli kubbe
lerle örtülmüştür. Son cemaat yerinde or
tada bir mihrap nişi , bunun iki yanında 
birer pencere ve köşelerde camiye geçişi 
sağlayan iki kapı mevcuttur. Mihrap, iki 
silmeyle çerçevelenmiş dikdörtgen görü
nüşlü olup yarım daire planlı ve ova! kav
saralıdır. Kavsara ortasındaki yarım gülbe
zek ve köşeliklerdeki ma'kıll yazılar mih
rabı süslemektedir. Kapılar sade dikdört
gen birer açıklıktan ibarettir. Pencereler 
ise birbirine benzer, üstten mukarnasla 
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sonlanan, köşeleri sütunçeli bir girinti içe
risinde dikdörtgen açıklıklıdır. Sütunçe göv
deleri geometrik, başlıkları bitkisel beze
meli olarak yapılmıştır. Caminin batı cep
hesi sağır olup caddeye bakan doğu cep
hesi iki katlı üçer pencere ve aralardaki 
damla motifleriyle, güney cephesi de or
tada mihrap çıkıntısı, köşelere yakın do
ğudaki iki katlı birer pencere ile hareket
lendirilmiştir. Doğu cephesindeki alt pen
cereler dikdörtgen açıklık şeklinde , üstte
kiler sivri kemerli, değişik geometrik şekil
li taş ajurludur. Aralarındaki damla mo
tiflerinin içieri geometrik yıldız motifleriy
le doldurulmuştur. Güney cephesinin or
tasındaki mihrap çıkintıs ı beş kenarlı ola
rak dışa yansımakta. bunu üstten yarım 
piramidal bir külah örtmektedir. Alt pen
cereler köşelerden sütunçelerle sınırlan
dırılmış. üstten mukarnasla nihayetlerren 
girinti içerisinde düz lentolu, diktörtgen 
açıklıklıdır. Sütunçelerin gövde ve başlık
larıyla lento üzerinde zengin bitkisel ve ge
ometrik süslemeler bulunmaktadır. Doğu

daki üst pencere sivri kemer açıklıkl ı. içe
risi ajurlu geometrik desenlerle doldurul
muştur. iç mekanda payeve kemerler düz
gün kesme taş kaplı. duvarlar, kubbe ve 
tonozlar sıvalıdır. Beden duvarları günü
müzde ahşapla yarıya kadar kaplanmıştır. 
Mihrap nişi üstten yarım küre kavsaralı 
ve sıvalıdır. Minber ise ahşaptan olup orUi
nal değildir; üzerinde çeşitli bitkisel ve geo
metrik desenler yer almaktadır. 

Medrese. Caminin güney tarafında yer 
almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 
dikdörtgen bir alana oturan medresenin 
doğu kanadı iki katlıdır. Kuzey cephesinin 
ortasında dışa çıkıntı yapmayan eyvan tü
rü bir taçkapıdan medreseye girilmekte, 
kapıdan giriş eyvanı vasıtasıyla avluya ula
şılmaktadır. Avlu doğu-batı yönünde dik
dörtgen planlı olup oldukça küçük tutul-

Şerefiye Camii 'nin doğu duvarı ile taç kapısın ın birl eştiği kö
şeden bir detay 
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muştur. Girişin karşısında avluya açılan ana 
eyvan mevcuttur. Her iki eyvanın yanla
rında dar birer eyvan daha vardır. İki katlı 
doğu kanadının altında yola açılan birbiri
ne eşit büyüklükte beş mekan bulunur. 
Beşik tonoz örtülü bu mekanlar dükkan 
olarak yapılmıştır. Üstte üzerieri kubbe 
ile örtülü, kare planlı beş medrese odası 
sıralanmaktadır. Bunların dışa bakan dik
dörtgen açıklıklı birer penceresi vardır. Ba
tı kanadında ortadaki dikdörtgen planlı ve 
beşik tonoz örtülü odanın güneyinde bir 
adet, kuzeyinde iki adet kubbeli, kare plan
lı oda yer almaktadır. Her iki kanatta or
tadaki odalara avludan, yanlardaki ikişer 
tanesine koridorlardan birer kapı ile geçil
mektedir. Bab cephesi kayalıklara yaslan
dığından pencere açılmamıştır. Kuzey cep
hesini taçkapı, doğu cephesini pencere
ler hareketlendirmektedir. Üstten örtü düz 
dam şeklindedir. Odalara ait bacalarla ba
tı kanadının ortasındaki tepe penceresi dı
şa yansımaktadır. Düzgün kesme taş iş
çiliğinin görüldüğü yapı oldukça sade ve 
yalın dır. 

Türbe. Avlunun kuzeydoğu köşesinde gi
riş ünitesine bitişik olarak yapılmıştır. De
re kenarında kurulduğundan batı cephesi 
avlu zeminde kalmakta, doğu cephesi ya
maca uydurulmuş olarak aşağı seviyeye 
kadar inmektedir. Tek katlı türbe kuzey
güney doğrultusunda dikdörtgen bir pla
na sahiptir. Güney tarafından bir kemerle 
genişletilmiş türbeye batı cephesinin or-

Şerefiye Külliyesi içindeki Şeref Han Türbesi 
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tasındaki dışa çıkintılı taçkapıdan girilmek
tedir. Türbenin doğu ve güney yönlerine 
dikdörtgen birer pencere açılmıştır. Kü
bik gövdeden üçgen köşe pahlarıyla sekiz
gen kasnağa geçilmekte, kasnak üzerine 
sivri piramidal külah oturmaktadır. Göv
deden dışa çıkıntı yapan taçkapıyı dıştan 
geometrik geçmeli bir bordüfle iki kaval 
silme çevrelemektedir. Sivri kemerli giri
şin ortasına dikdörtgen açıklıklı kapı yer
leştirilmiştir. Kapının üstünde mermer ki
tabe yer almaktadır. Yazı cell sülüs karak
terde, bordür şeklinde dört yandan dolan
makta olup ortası boş bırakılmıştır. Bu ki
tabeden türbenin 940 (1533-34) yılında N. 
Şeref Han için oğlu Emir Şemseddin ta
rafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. İçe
risinde beş sanduka bulunan türbe pan
dantif geçişli bir kubbe ile örtülmüş , gü
ney tarafı kemerle genişletilmiştiL Dış
tan kubbeyi kaplayan sekizgen piramidal 
külah oldukça sivri tutulmuştur. Gövdeye 
açılmış doğudaki pencere dikdörtgen açık
lıklı ve taş ajurludur. İçerisi onikigenlerden 
meydana gelen geometrik geçmeyle şe
bekelendirilmiştir. Türbenin tamamında 
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. 
Süslemeler taçkapı ve pencerelerde yo
ğunlaşmış, üçgen pahlar kübik gövdeyi 
hareketlendirmiştir. 

İmaret. Avlunun kuzey tarafına yerleş
tirilmiştir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen 
planlı yapı diğerlerine göre daha harap 
durumdadır. imarete güney cephesinin or
tasındaki taçkapıdan geçilmektedir. Mer
kezi kubbeli yapı dört kollu bir düzenle
meye sahiptir. Kubbe pandantiflerle ge
çişi sağlanan aydınlık fenerlidir. Kuzey ve 
güney kolları doğu ve batı yönündekilere 
göre daha kısa tutulmuştur. Ayrıca kuzey 
ve doğu kollarının ortasından bir duvarla 
bölündükleri görülmektedir. Yapının dört 
köşesinde birbirine eşit dikdörtgen planlı 
ve beşik tonoz örtülü mekanlar yer almak
tadır. içte düzgün kesme taş, dış cephe
lerde moloz taşların kullanıldığı yapının 
kuzey ve güney cepheleri harap durum
dadır. Günümüzde hela ve abdest alma 
yeri olarak kullanılan yapı sade olup süs
lemeye yer verilmemiştir. 

Minare imaretin güneydoğu duvarına 
bitişik olarak yapılmıştır ve kare kaidenin 
batı yönünde kapısı vardır. Güney yönün
de imaretin çatı hizasına yakın bir yerine 
enine dikdörtgen bir taş plaka yerleştiril
miştir. Dıştan silme, içten iki sıra mukar
nasla çerçevelenmiş, içerisi alttaki kOfi 
yazılardan gelişen geometrik, üstte pal
met motifleriyle sonianan bir kompozis
yonla doldurulmuştur. Bunun üzerinde ka-

Şerefiye imareti ve duvarına bitişik olarak inşa edilen mina· 
resi 

ideyi iki silmeyle sınırlandırılmış palmet 
motifli bir kuşak dolanmaktadır. Kaideden 
ters ve düz üçgen pahlarla sekizgen pa
buçluğa geçilmektedir. Pabuçluğun her 
yüzeyi sivri kemerli olup içlerine kare ve 
dairesel rozetler işlenmiş, rozetlerin içieri 
girift geometrik kompozisyonlarla bezen
miştir. Papuç kısmından sonra gelen si
lindirik gövde alt ve orta kesimde iki ku
şakla bölümlenmiştir. Alttaki kuşakta sil
melerle sınırlandırılmış kOfi yazı dolan
maktadır. Ortadaki çift silmenin sınırlan
dığı kuşak boş bırakılmıştır. Bu iki kuşak 
arasına dört ana yöne gelecek şekilde dört 
adet damla motifi gövdeyi hareketlendir
mektedir. Damla motiflerinin içieri simet
rik palmet ve rOm! kompozisyonlarla dal
durulmuştur. Şerefede demir parmaklıklı 
bir korkuluk mevcuttur. Şerefeden sonra 
silindirik kısa bir petek ve sekizgen pira
midal külah gelmektedir. 

Hamam. Külliye binasının uzağında ana 
cadde üzerinde bulunmaktadır. Vakfİye

sinden hamamın IV. Şeref Han tarafından 
yaptınldığı anlaşılmaktadır. Han Hamarnı 
adıyla anılan yapı düzgün olmayan bir pla
na sahip olup tek hamam şeklinde inşa 
edilmiştir. Güneybatı köşesinde kare plan
lı, üzeri kubbe ile örtülü soyunmalıkyer al
makta, buraya güney cephesinin ortasın
dan beşik tonoz örtülü bir giriş ünitesiyle 
geçilmektedir. Tromplu kubbeyle örtülü 
soyunmalıktan kuzey tarafındaki ılıklık bö
lümüne varılmaktadır. Ortadaki dar bir ko
ridordan birer kapı ile kuzey, batı ve doğu
daki ılıklık hücrelerine ulaşılmakta, bun
lardan doğudaki odadan sıcaklığa geçil
mektedir. Sıcaklık merkezi kubbeli , dört 
eyvanlı ve köşe halvetlidir. Eyvanlar dört 
ana yönde birbirine eşit büyüklükte beşik 
tonozla, köşe halvetleri ise kubbe ile ör
tülüdür. Ancak güneybatıdaki köşe odası 



güneye doğru , güneydoğudaki güneye ve 
doğuya doğru sivr i kemerle ayrılan beşik 
tonozlu ilave mekanlarla genişletilmiştir. 
Güneydoğudaki geniş bölüm külhan ve su 
deposunu teşkil etmektedir. Düzgün kes
me taş malzemenin kullanıldığı yapı günü
müzde faaliyetini sürdürmektedir. 
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ŞEREFÜ ASHABİ'l-HADiS 

( ~.~1 y~i ..J_f> ) 

Hatib el-Bağdadi'nin 

(ö. 463/1071) 
hadis ve hadis ehlinin 

değeri hakkındaki eseri. _j 

Hadis ehlinin dinin öğretilmesindeki ro
lü konusunda telif edilmiş ilk ve en meş
hur eser ·olup müellifin 444'te (ı 053) ger 
çekleştirdiği hac seyahatinden önce ya
zılmış olmalıdır (bk s. 23-24) ; zira bu 
tarihten sonra yaptığı ilim yolculukların
da faydalandığı hocalarının rivayetleri bu 
eserde yer almamaktadır. Ayrıca eser el
Kitdye'den sonra ve el-Cô.mi' li-a{J.lô.
]f_ı'r-rô.vi ve ô.dô.bi's-sô.mi'den önce ka
leme alınmıştır (Şerefü aşf:ıabi ' l-f:ıadfş, 

s. 140) Şerefü aşJ:ıô.bi'l-l:ıadiş'in yazı l

masının sebebi dönemin Mu'tezile ke
lamcılarının Har iciyye'ye ve Revafız'a 

mensup birtakım grupların hadise ve ha
dis ehline karşı tavırlarıdır. Bu gruplara 
mensup olanlar dini meseleleri Kur'an ve 
Sünnet yerine akılla çözme yoluna gitmiş 
ve hadis ehlini hafife almıştır. Bağdadi'ye 
göre Ehl-i sünnet karşıtları hadislerde 
kendi görüşlerine aykırı unsurları görün
ce hadisler in değersizliği fikrini yaymaya 
çalışmışlardır. Müellif eserinde hadislerin 
İslam dinini öğrenmenin yegane kaynağı 
olduğunu ve hadislerde hakkında hüküm 
beyan edilmeyen hususların din açısından 
bir değer taşımadığını belirtmiş , hadis 
alimler inin ulemanın başında geldiğini 

söylemiştir. Hatıb ei-Bağdadl'den yakla
şık iki asır önce İbn Kuteybe aynı endişe
lerle Te'vilü mu{J.telifi'l-J:ıadiş'ini kaleme 
almıştır. 

Şerefü aşl:ıô.bi'l-J:ıadiş üç bölüm ve elli 
sekiz kısımdan meydana gelmekte, eser
de on iki ayet, kırk iki merfü hadis, 250 ci
varında mevkuf ve maktti rivayet yer al
maktadır. Birinci bölümde dini öğrenme 

ve tebliğ konusu ele alınmış, Hz. Peygam
ber'in hadis ehline ikramda bulunmaya 
teşvik ettiği belirtilmiş, hadis ehlinin Pey
gamber' e en yakın ve en güvenilir kimse
ler olduğu, sünnetin öğretilmesinde Resü
lullah 'ın mirasçıları sayıldığı ifade edilmiş, 
isnadın fazileti anlatılmış, bu arada mü
ellif kendi değerlendirmelerini de zikret
miştir. İkinci bölümde gerçeğin hadis eh
liyle birlikte bulunduğu, hadis ehlinin ahi
rette kurtuluşa en layık kimseler olacağı, 
hadis öğrenmek için yapılan yolculukların 
(rihle) fazileti , hadis rivayetiyanında ha
disin fıkhı ile de meşgul olunması gerek
tiği, hadis ehlini sevmenin Ehl-i sünnet'in 
ayırt edici özelliği sayıldığı, hadislerin mü
zakeresi ve yayılmasının teşvik edilmesi gi
bi konular ele alınmıştır. Üçüncü bölümde 
hadis ehlinin manevi dereceleri hakkında 
salih kimselerin gördüğü rüyalar kaydedil
mekte, hadis naklinin üstün bir ibadet ol
duğu belirtilmekte ve hadis ehlinin fazile
tiyle ilgili rivayetler sıralanmaktadır. Eser
de zayıf hadisler de vardır; ancak rivayet
lerin isnadlarıyla birlikte zikredilmesi on
ların değerlendirilmesine imkan vermek
tedir. 

İlk defa Delhi'de ( 1345) , daha sonra ol
dukça hatalı bir şekilde Lahor'da (nşr. Mir
za Muhammed Sadık, 138411964) yayım

lanan Şerefü aşJ:ıô.bi'l-J:ıadiş'in Mehmed 
Said Hatiboğlu tarafından beş nüshaya 
dayanılarak önemli bir neşri gerçekleşti
rilmiştir (Ankara 197 ı. 1991). Kitabı ayrıca 

Amr Abdülmün'im Sellm neşretmiş (Ka
hire 14 ı 7), Ebu Abdurrahman Mahmud 
Teh~ibü Şerefi aşJ:ıô.bi'l-J:ıadiş adıyla ih
tisar etmiştir (Beyrut-Riyad 1414/ 1993) . 
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ŞERH 

( <:rJ!) 

İslam dünyasında bir eserin 
daha geniş biçimde 

açıklanması amacıyla yazılmış 
kitapları ifade eden bir t elif türü_ 

L _j 

Sözlükte şerh "eti kesmek; bir şeyi ge
niş letip yaymak; sözün kapalı kısımlarını 
açıklayıp anlaşılır hale getirmek" demektir 
(Usanü 'l-'Arab, "şrJ::ı" md.; el-Mu'cemü 'l
uasrt, s. 477) . Literatürde sonuncu mana-

ŞERH 

dan hareketle sözlü veya yazılı olarak bir 
konuda yapılan açıklamalara şerh denmiş, 

böylece ilimler tarihinde şerh bir telif türü 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Şerhler bir ilim 
dalında meşhur olmuş genellikle muhta
sar metinler üzerine kaleme alınan , bun
lardaki kapalı ifadelerin açıklandığı , eksik 
bırakılan hususların tamamlandığı , hata
lara işaret edildiği ve örneklerin çoğaltıl

dığı eserlerdir. Ancak Slbeveyhi'nin el-Ki
tô.b ' ı, Müberred'in el-Mu]f_teçlab' ı ve İb
nü's-Serrac'ın el-Uşul'ü gibi geniş hacim
li eserler hakkında da önemleri, kapalı ve
ya aniaşılmayan kısımlarının bulunması do
layısıyla şerhler yazılmıştır. Şerh müellif
leri genellikle metin müelliflerinden farklı 

kişiler olmakla bir likte bazı metin yazarla
rının kendi eserlerini şerhettiği de olmuş

tur. İbn Malik et-Tal'nin Teshilü'l-Fevô.'i d 
ve tekmilü'l-Ma]f_aşıd adlı eseriyle İbn 
Hişam en-Nahvl'nin Şü~Cırü'~-~eheb ve 
Katrü'n -nedô. isimli kitaplarına yazdıkla
rı şerhler bunlardan bazılarıdır. Öte yan
dan şerh üzerine şerhler de kaleme alın
mıştır. Ancak genelde şerhlere dair yapı

lan açıklama , eleştiri ve ilave tarzı notlar
dan oluşan eserler haşiye, haşiyelere dair 
yazılan notlar ise ta'lik 1 ta'likat diye adlan
dırılmıştır. Şerhler umumiyetle bir eserin 
bütününü açıklamak amacıyla kaleme alı
nır. Fakat Mübarek b. Fahır'ın ŞerJ:ıu ljut
beti Edebi'l-kô.tib (İbn Kuteybe). Flrüza
badl'nin Nugbetü (Bugyetü)'r-reşşô.f min 
JJ.utbeti'l-Keşşô.f (Zemahşer!) adlı eserle
ri gibi yalnız önemli görülen mukaddime
leri şerhedilen eserler de bulunmaktadır 
(DİA, XXXI, 116) . Yine bazı eserlerde ge
çen şevahid hakkında yazılmış çok sayıda 
şerh mevcuttur. Abdülkadir ei-Bağdadl'
nin ljizô.netü 'l -edeb'i, Radıyyüddin ei
Esterabadl'nin İbnü'I-Hacib'e ait el-Kô.ti
ye'ye yazdığı şerhte yer alan şahid beyit
leri açıklamak için kaleme alınmıştır. 

Katib Çelebi, eser telifinin gayelerini ye
di madde halinde özetlerken kapalı kal
mış hususları açıklama ve eserdeki hata
ları düzeltme nevilerine de yer verir. As
lında her müellif eserini şerhe ihtiyaç kal
madan anlaşılması için yazdığı halde da
ha çok üç sebeple şerhe ihtiyaç duyuldu
ğu görülmektedir. Birincisi eserin müellifi 
zeka, kabiliyet ve birikiminin seviyesi çer
çevesinde incelediği konuyu kendince ye
terli bir hacimde ortaya koysa da her oku
yucu aynı seviyede olmadığından eserin 
şerhine ihtiyaç duyulur. İkincisi başka bir 
ilmin alanına girmesi dolayısıyla bazı te
mel bilgilere yer verilmemesi, bazılarının 
düzenlenmesinin ihmal edilmesi veya bazı 

hükümlerin illetlerinin belirtilmemesidir. 
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