
birn rabbimi gördü" gibi bazı sözlerini şat
hiye olarak değerlendirip şerheder ve Amir 
b. Kays gibi tabiinin şathiyelerinden örnek
ler verir. Daha sonra ilk dönem sufılerinden 
elli beş kadarına ait 192 civarında şathiyeyi 
şerheder. Bunlar arasında Bayezid-i Bista
mi. Ebü Bekir eş-Şibli. Ebu Bekir el-Vasıti, 
Hallac-ı Mansur ve Ali b. İbrahim el-Husri'ye 
ait şathiyeler geniş yer tutmaktadır. Bak
li şathiyeleri şerhederken Serrac'ın e1-Lü
ma'ından faydalanmıştır. Ancak Serrac, 
Hallac'ın şathiyelerinden bahsetmediği hal
de Baki! eserde en geniş yeri bunlara ayır
mıştır. Hallac'ın Kitdbü't-Tavdsin'inin tam 
bir şerhini içermesi (s. 456-545) eserin 
Şerf:ı-i Tavasin adıyla anılmasına sebep 
olmuştur. Müellif eserinde "sufılerin nükte
leri" dediği tasavvuf terimlerinin açıklama
sına da yer vermiş, bu konuda da e1-Lü
ma'dan istifade ettiğini belirtmiş, kullan
dığı diğer eserlerin adlarını zikretmemiştir. 

Bakli 'Abherü '1-'dşıXin adlı eserinde m üp
hem ve muhtasar bir şekilde ele aldığı me
seleleri burada daha geniş biçimde açık
lamıştır. Bununla birlikte Şerf:ı-i Şatf:ıiy
ydt mecaz. işaret, remiz ve temsillerle 
dolu, anlaşılması güç bir eserdir. Nitekim 
müellif kitabın sonunda, "Ne dediğimi 
süfiler anlar, aşk remzini anlamaya güç 
yetmez" diyerek bu hususa dikkat çek
miştir. Eseri iki nüshasına (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 1342/2 7 [müellif 
nüshasıJ; Murad Molla Ktp., nr. 1271) da
yanarak neşreden Henry Corbin (Tahran 
1966, 198 1) girişte eseri tanıtıp değerlen
dirmiş (s 1-44). sonuna kapsamlı bir isim 
ve terim indeksi eklemiştir. ŞerJ:ı-i Şat
J:ıiyyô.t uzun süre bilinmediğinden daha 
sonra bu konuda yazılan kitaplar üzerin
de fazla etkili olmamıştır. Rüzbihan- ı Bak
li bu eserden önce Cüneyd-i Bağdad'i ile 
Bayezid-i Bistaml'nin şathiyelerine dair bir 
kitap yazdığım söylerse de eser günümü
ze ulaşmamıştır. 
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ŞERHU'I-AKAİD 
( ~Wlf r:__r, ) 

Necmeddin en-Nesefi'nin akaide dair 
risalesine Sa'deddin et-Teftazani'nin 

(ö. 792/ 1390) yazdığı şerh 

L (bk. AKAiDÜ'n-NESEFi). _j 

ŞERHU'l-ELFİYYE 
(~Yf ~ ) 

İbn Malik et-Tai'nin 
Arap gramerine dair 
el-Elfiyye'si üzerine 

Bahaeddin İbn Akil'in 
(ö. 769/ 1367) 
yazdığı şerh 

L (bk. el-ELFİYYE; İBN AKİL, Bahaeddin). _j 

L 

L 

L 

L 

ŞERHU'l-MAKASID 
( ..w:> Li.oJ f r:__r, ) 

Sa'deddin et-Teftazani'nin 
(ö. 792/1390) 

kelama dair el-Malp'iş1d adlı eserine 
yine kendisinin yazdığı şerh 

(bk. el-MAKASID). 

ŞERHU MEANi'I-AsAR 

(bk. MEANi'I-ASAR). 

ŞERHU'l-MEV AKIF 

( .....,;§f~f~ ) 

Adudüddin ei-İci'nin 
el-Meva}jif adlı eseri üzerine 
Seyyid Şerif ei-Cürcani'nin 

(ö. 816/1413) 
yazdığı şerh 

(bk. el-MEVAKIF). 

ŞERHU's-SÜNNE 
( ~f ~ ) 

Ferra ei-Begavi'nin 
(ö. 516/1122) 

derleyip şerhettiği 

hadislerden oluşan eseri. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Ferra el-Begav'i, kendisine ulaşan isnad
larla elde ettiği veya daha önceki eserler
den derlediği hadisleri kitap ve bab esa
sına göre tasnif ederek eserini meydana 
getirmiştir. "Muhyissünne" lakabıyla anı

lan müellif bu çalışmasıyla sünnetin ihya
sına hizmet etmeyi, böylece Kitap ve Sün
net'ten uzakiaşan toplumu hatalardan kur
tarmayı hedeflediğini belirtir ( Şer/:ıu 's-sün
ne, neşredenlerin girişi, 1, 2-4). İsnadla ri
vayetin terkedilmeye başlandığı bir dönem
de yaşamasına rağmen Ferra ei-Begav'i ha
disleri isnadlarıyla birlikte zikretmiş, eser
deki hadislerin büyük bir kısmını İmam 
Malik'in e1-Muvatta'ı, Abdullah b. Müba
rek'in Kitdbü'z-Zühd'ü , Abdürrezzak b. 
Hemmam'ın e1-Muşannef'i, Ebu Davud 
et-Tayalis'iveAhmed b. Hanbel'in e1-Müs
ned'leri, Buhar! ve Müslim'in e1-Cdmi'u'ş-

ŞERHU's-SÜNNE 

şaJ:ıif:ı'leri ile bunlar üzerine yazılmış müs
tahreclerden, ayrıca Ebü Davud, Tirmizi, 
Nesa! ve Darimi'nin es-Sünen'lerinden der
lemiş , muhaddislerin ittifakla reddettiği 
hadisiere yer vermemiştir. Tasnif meto
du bakımından BuharTnin e1-Cdmi'u'ş-şa
J:ıiJ:ı'ine, şerh yönüyle de Hattabi'nin Me 'd-
1imü's-sünen'ine benzeyen eserinde Be
gav'i kendisinin Me'dlimü't-tenzil'ini, Hat
tabi'nin Me'dlimü's-sünen'i ve A '1dmü's
sünen'ini, Şafii' nin el-Üm ve İl]tildfü '1-
J::ıadiş'ini, ayrıca Taberi'nin Cami' u '1-be
yô.n'ını kaynak olarak kullanmıştır. Dille il
gili kaynaklarının en önemlileri Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam, İbn Kuteybe ve Hattabi'
nin Garibü'l-f:ıadiş'leri ile Muhammed b. 
Ahmed el-Ezherl'nin Teh~ibü'1-1uga'sıdır. 
öte yandan Nevevi el-Minhdc adlı ŞaJ:ıiJ:ı -i 
Müslim şerhinde, Şemseddin Kirmani, İbn 
Hacer el-Askalanl ve Ayni ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]dri 
şerhlerinde, Ali el-Karl Mir]fiitü'1-mefô.
tiJ:ı'inde ve Mübarekpurl Tuf:ıfetü '1-ah
ve~i adlı Sünenü't-Tirmi~i şerhinde Be
gavl'nin eserini kaynak olarak kullanmış
lardır. 

Erken dönem hadis şerhlerinden biri ka
bul edilen Şerf:ıu's-sünne'nin özelliği ha
dis metinlerinde anlaşılması zor yerleri izah 
etmesi, gar'ib kelimeleri açıklaması, hadis
lerden çıkarılabilecek hükümlere işaret et
mesi, açıklamaların genellikle kısa ve özlü 
olmasıdır. Fıkıh konularına göre tasnif edi
len eser kırk iki kitab, 1461 bab ve 4321 
hadis (Züheyr eş-Şavlş ve Şuayb el-Arnafıt 
tahkikindeki numaralandırmaya göre 4422 

hadis). bir başka sayıma göre otuz yedi 
kitab, 1447 bab ve 4318 hadis ihtiva et
mektedir (Sa ncaklı , s. 253). Bu sayılara 
hadislerin şerhi esnasında kaydedilen ve 
genellikle isnadsız olan hadisler dahil de
ğildir. Şerf:ıu's-sünne'yi teşkil eden hadis
lerin yaklaşık üçte biri hem Buhar! hem 
Müslim'in e1-Cdmi'u'ş-şaJ:ıif:ı'lerinde (müt
tefekun aleyh). üçte biri bu iki eserden sa
dece birinde, geri kalan üçte birlik kısmın 
çoğu Kütüb-i Sitte'ye dahil diğer kaynak
larda yer almaktadır. Eserde bulunan az 
sayıdaki zayıf hadisin bu durumuna işa
ret edilmiş olup bunların büyük çoğunlu
ğu ya ravinin zabt kusuruyla veya meçhul 
oluşuyla ya da lika şartının gerçekleşme
miş olmasıyla ilgilidir. Rivayetlerin yakla
şık dörtte birinin sıhhati hakkında ise gö
rüş belirtilmemiştir. Şerf:ıu's-sünne, Be
gav'i'nin Meşdbif:ıu's-sünne adlı eseriyle 
karşılaştırıldığında kitab ve bab adları ba
kımından aralarında büyük benzerlik ol
duğu görülür. Bununla birlikte hadislerin 
isnadsız alındığı Meşdbif:ıu's-sünne'de ha-
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dis sayısı, Şer]J.u's-sünne'de ise kitab ve 
bab sayısı daha fazladır. Ferra ei-Begavi 
hadisleri önce ayetlerle, ardından hadis
Ierle açıklamış. kelimelerin sözlük anlam
ları üzerinde durmuş, sarf ve nahiv tah
lilleri yapmıştır. Hadislerin tamamını şer

hetmeyen müellif ahkama dair hadisle
rin şerhine daha fazla yer ayırmış. birçok 
rivayette ise hadiste geçen Iafzı Iugat ba
kımından açıklamakla yetinmiş, şerh sıra

sında farklı görüşlere yer vermekle birlik
te daha çok Şafii'nin görüşlerini benimse
miştir. 

Şer]J.u 's-sünne, Seyyid Ahmed Sakr ve 
Ebü'n-Nur Muhammed Ahmedi (Kahire 
ı 397/ı 976). Muhammed Züheyr eş-Şaviş 
ve Şuayb ei-Arnaut (I-XVI. Dımaşk 1390-
ı 400/ı 970- ı 980; Beyrut 1403/ 1983). Ali 
Muhammed Muawiz ve Ahmed Abdül
mevcud (ı-vııı. Beyrut I 413/1992) ve Said 
ei-Lahham (I-VIII. Beyrut ı414/l994) tara
fından neşredilmiştir. Eseri Radıyyüddin 
İbrahim b. Muhammed et-Taberi el-Cün
ne ii mu]Jtaşari Şer]J.i's-sünne, Safiyyüd
din ei-Urmevi el-ljuldşa (Mul]taşaru Şer
/:ıi's-sünne) , Ebü'I-Kasım Abdullah b. Ha
san ei-Vasıti el-Lübdb ii Şer]J.i's-sünne, 
Alaüddevle-i Simnani el-Feld]J. mu]Jtaşa
ru Şer]J.i's-sünne ve Muhammed b. Ab
dürrezzak b. Halid ez-Zencani ei-Kazvini 
et-Tecrid ii Tel]Jişi Şer]J.i's-sünne adıyla 
ihtisar etmiştir (Keşfü'?-?Unün, II . 1040-

1041; Abdullah Muhammed ei-Habeşl. 11. 
ıo86-ı087) . Muhammed Hayr ei-Ubudi, 
eserin oruçla ilgili bahsine dair yaptığı ça
lışmasını Tehıibü Kitdbi'ş-Şıydm min 
Şer]J.i's-sünne adıyla yayımiarnıştır (Ürdün 
1416). Begavive Şer]J.u's-sünne üzerine 
Saffet Sancaklı doktora tezi hazırlamış, Re
cep Çakır ve Ali b. Ömer b. Ahmed Badeh
dah yüksek lisans çalışması yapmıştır (bk. 
bibl.). 
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ŞERHU'l-USÜLİ'l-HAMSE 
( ~~ J_,..,YI Lrı ) 
Kadi Abdülcebbar'ın 

(ö. 415/1025) 
Mu'tezile mezhebince benimsenen 

L beş inanç esasını açıkladığı eseri. _j 

Müellifin kendi eseri el-Mugni yanın
da (XX/2, s. 258) Hakim ei-Cüşemi, İbnü'I
Murtaza, Taba]fdtü'z-Zeydiyye müellifi 
Sarimüddin İbrahim b. Kasım, Cündari ve 
el-lfadd,i]fu'd-dürriyye müellifi Ahmed 
b. Hamid tarafından da bazı farklılıklarla 
ona nisbet edilmektedir (Şerf:ıu'l-Uşüli'l
l]amse, neşredenin girişi, s. 26) . UsQI-i 
hamse üzerine Kadi Abdülcebbar'dan ön
ce de eserler yazılmış olup Ebü'I-Hüzeyl ei
AIIaf. Hişam b. Amr ei-Fuvati ve Ca'fer b. 
Harb'in el-Uşulü'l-]Jamse'leri örnek ola
rak zikredilebilir. Ayrıca öğrencilerinden 
Ebu Muhammed İsmail b. Ali ei-Ferzazi 
ve Kıvamüddin Ahmed b. Ebu Haşim ei
Hüseyni (Mankdim) aynı adla risale yazmış
lardır (b k. USÜL-i HAMSE). 

Şer}J.u'l-Uşuli 'l-]Jamse'nin Kadi Abdül
cebbar'a nisbeti konusunda farklı görüş
ler mevcuttur. Eserin hem metin hem şerh 
olarak kendisine ait olduğunu söyleyenıe
rin yanında yukarıdaki metinlerden birine 
ait şerh olduğunu yahut metnin kendisi
ne, şerhin öğrencilerine ait bulunduğunu 
ileri sürenler de vardır. Mesela Eymen Fu
ad Seyyid'e göre Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse'
nin metni Kasım er-Ressi'ye, şerhi Kadi 
Abdülcebbar'a, Mşiyesi Kıvamüddin Ah
med b. Ebu Haşim ei-Hüseyni Mankdim'e 
aittir (Taril]u'l-Me?ahibi'd-dlniyye, s. 226) . 
Ancak bu iddia isabetli görünmemekte
dir, çünkü Kasım er-Ressi'nin yayımlanan 
risalesiyle (nşr. Muhammed Amare. Resa'i
lü'l-'adl ve't-tevf:ıld içinde. Kah i re 1971) 
Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse'nin muhtevaları 

birbirine uymamaktadır. Aynı şekilde bu 
eserin Ca'fer b. Harb'e ait risalenin şerhi 
olması ihtimali de zayıftır, zira Ca'fer Bağ
dat Mu'tezilesi'ne, Kadi Abdülcebbar Bas
ra Mu'tezilesi'ne mensuptur. Söz konusu 
ihtimal doğru olsaydı eserde Bağdat Mu'
tezilesi ile Basra Mu'tezilesi arasındaki tar
tışmaların yer alması gerekirdi. Şer]J.u'l
Uşuli'l-]Jamse'nin İbn Hallad ei-Basri'ye 
nisbeti de söz konusu olamaz. Her ne ka
dar Hakim ei-Cüşemi ve İbnü'I-Murtaza , 
İbn Hallad'ın vaid konusunda yazmaya baş
layıp tamamlayamadığı bir eserine Kadi 
Abdülcebbar'ın tekrnile yazdığından söz 
etmekteyse de bununla kastedilen Şer
]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse değil İbn Hallad'ın 
Şer]J.u'l-UşU1'ü için kaleme alınan tekımi-

!edir. Abdülkerim Osman ise eldeki ese
rin el-Mugni'nin, müellifi tarafından söy
lenip yazdırılması esnasında yazıldığı be
lirtilen (XX/2, s. 258) şerh olduğunu kay
deder (Şerf:ıu'l-UşQli'l-l]amse, neşredenin 
girişi. s. 28). Şerhin Kadi Abdülcebbar'ın 
öğrencilerine nisbet edilmesi de doğru de
ğildir. Çünkü mevcut nüshada öğrencileri 
esere ta'lik yazan kişiler diye kaydedilmek
tedir. Kadi Abdülcebbar'ın imla yoluyla 
meydana getirdiği Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jam
se birçok öğrencisi tarafından kaleme alın
mış. fakat sadece ikisine ait nüshalar gü
nümüze ulaşmıştır (aş.bk.). Eserin bilhas
sa imametle ilgili bölümünde dikkat çe
ken farklılık, Zeydi olan öğrencilerinin ho
calannın görüşünü verdikten sonra muha
lif oldukları konularda kendi görüşlerini de 
ilave etmelerinden kaynaklanmaktadır. Da
niel Gimaret. Kadi Abdülcebbar'a nisbet 
edilen ve Vatikan Kütüphanesi'nde bir nüs
hası bulunan el- Uşulü '1-]Jamse'yi 1979'
da yayımladığı bir makalesinde ele almış
tır (AI, XV 1 ı 979]. s. 47-96) . Daha sonra Pay
sal Bedir Avn, San'a'daki Mektebetü'l-ca
mii'I-kebir'de kayıtlı iki farklı nüshaya da
yanıp Gimaret'nin neşrini ve değerlendir

melerini de göz önünde bulundurarak ese
ri el-Uşulü'l-]Jamse el-mensCıb ila Kiiı;li 
'Abdilcebbdr b. A]J.med el-Eseddbddi 
adıyla yayımiarnıştır (Küveyt ı 998). Her 
iki naşir de Abdülkerim Osman tarafın
dan yayımlanan şerhin Kadi Abdülcebbar'a 
ait olup olmadığı hususunda şüpheler bu
lunduğunu kaydetmektedir. 

Eserde uzun bir mukaddimeden sonra 
tevhid, adi, va'd ve vaid, menzile beyne'I
menzileteyn, emir bi'I-ma'ruf nehiy ani'I
münkerden ibaret olan ve kitabın ana bö
lümlerini teşkil eden usQI-i hamse gelir. 
Mukaddime nazarla (akli istidlal) başlar. 
Burada Allah'ın zaruri değil istidlali ilimle 
bilindiği ve O'nu tanımaya vasıta olan is
tidlalin mükellefe vacip olduğu hususu 
üzerinde durulur. Mükellefin dinin esası
na dair bilmesi gereken şeylerin icmali ve 
tafsili diye ikiye ayrıldığı , avamın icmali, 
seçkinlerin tafsili olanları bilmekle yüküm
lü bulunduğu kaydedilir. Birinci esas olan 
tevhid Allah'ın varlığı, birliği , selbi ve sü
buti sıfatları, müteşabih Iafızlarda geçen 
maddi niteliklerin Allah'a nisbet edileme
yeceği, dolayısıyla O'nun dünyada görüle
mediği gibi ahirette de görülemeyeceği vb. 
konularla Seneviyye, Deysaniyye, Merkü
niyye, Mecusilik, Hıristiyanlık, Nestlirilik, 
Ya'kübilik gibi din ve mezheplerin uluhiy
yet görüşlerine reddiyeleri içerir. İkinci esas 
adi başlığı altında kader, Kur'an'ın mahluk 
olup olmadığı hususu ve nübüwet konu-


