
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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