
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hatib el-Bağdadi. Şerefü aşf:ıtibi 'l-/:ıadiş ( n şr. 

Mehmed Said Hatiboğlu), Ankara 1972, neşrede

nin girişi, s. 20-21, 23-25, 36-37 , 140; Keşfü '?

?Unıln, ll, 1044; Kettani. er-Risaletü 'l-müstetrafe 
(Özbek). s. 80, 315; Ali Yardım, Hadis, İzmir 1984, 
I, 56, 88; M. Yaşar Kandemir, "Hatlb el-Bağdadi" , 

DİA, XVI, 455, 456. [i] İBRAHİM HATİBOOLU 

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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ŞERH 

Üçüncü sebep eserde yoruma muhtaç ve
ya mecazi ifadeterin kullanılmasıdır. Ayrı
ca bazı eserlerde görülen yanlışlık ve ek
sikliklerin giderilmesi de şerh yazmayı ge
rekli kılar (Keşfü'?-?Unün, 1, 35-37). Şerh ya
zımında, genellikle ders kitabı olarak oku
tulan özlü metinterin açıklanması suretiy
le eğitim faaliyetine yardım edilmesinin 
yanı sıra geniş ilmi tartışmaların yapılma
sı gibi etkenler de rol oynamıştır. Bu tür
den şerhlerde esas alınan metnin bir prob
lemler veya önermeler listesi şeklinde ka
bul edildiği görülür. Söz konusu şerhlerde 
metin müellifinin ne demek istediği açık

lanmakta. ardından konuyla ilgili görüşler 
tartışılmakta, sonunda şerh yazarının dü
şüncelerine ve itirazlarına yer verilmekte
dir (An ay, Vll/76 11996], s. 13) Bu bakım
dan şerhin hitap ettiği okur kitlesine bağ
lı olarak öğretime yönelik şerhterin kolay 
bir üslupla, doğrudan ilmi katkı ve tartış
maya yönelik şerhterin nisbeten zor anla
şılır bir üslupla kaleme alındığı görülür. 

Şekil bakımından şerhler üç gruba ayrı
lır. 1. Teftazanl'nin ŞerJ:ıu'l-Ma~aşıd'ı ve 
Mahmud b. Abdurrahman el- İsfahanl'nin 
Metali'u'l-en?ar'ı gibi metnin başında 
"kale" (kav1ühQ), şerhin başında "ekülü" ifa
delerinin yer aldığı şerhler. Bu şerhlerde 
metin bazan tamamen, bazan da şerh 
içinde geçtiği için kısmen verilir. z. İbn Ha
cer el-Askalanl ve Kirmanl'nin Buhar!' nin 
el-Cfımi'u'ş-şa.J:ıil:ı'i üzerine yazdıkları şerh

lerde görüldüğü gibi "kavlühü" ifadesiyle 
metnin sadece şerhe konu olan bölümü
nün verildiği çalışmalar. Bu tür şerhlerde 
bazan metnin tamamı hamişte, sayfa ba
şında veya satır aralarında verilir. 3. Me
tin ve şerhin birbirine katıldığı şerhler. Mü
teahhir dönemdeki şerhterin çoğu bu şe
kildedir. Bu türden eserlerin yazma nüs
halarında metne mim (metin) veya sad 
(nass) harfleriyle, şerhe de şin harfiyle işa
ret edilebilir. Bazan da metin, üzerine ko
nulan çizgiyle şerhten ayırt edilir. Ancak 
bunların yanlışa ve karıştırmaya çok mü
sait olduğu belirtilir (Keşfü'?-?unan, ı. 37). 
Bu tür eserlerde metinle şerhin birbirin
den ayrılması için sonraki dönemlerde 
metnin parantez içine yazılması, metin ve 
şerhterin farklı karakterdeki harfler le di
zilmesi gibi yöntemlere başvurulmuştur. 
Bazan da metinler sayfanın üst kısmına, 
şerhler sayfa altlarına yazılır. 

islam ilimleri tarihinde önemli bir konu
ma sahip olan şerh geleneği eski ve yeni 
dönemlerde bazı eleştirilere hedef teşkil 
etmiştir. Buna göre şerhlerde mana ve 
muhtevadan çok lafızlar üzerinde durul
muş, örnekler tekrar edilmiş, sıradan cüm-
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lelerle aynı konularda birçok görüş bir ara
ya toplanmış, gereksiz uzatmalarta konu
lar daha zor anlaşılır hale getirilmiştir. Yi
ne birçok şerhin üstübunun zor, metodu
nun karmaşık olduğu ve genellikle itme 
yeni katkılar sağlamadığı ileri sürülmüş

tür. Şerh ve haşiye yazımının Memlükler 
ve Osmanlılar döneminde başlayıp devam 
ettiği. bu dönemlerin ilmi ve fikri bakım
dan duraklama ve gerilerneyi temsil etti
ği söylenmiştir. Şerh ve haşiye yazanların 
çoğunun eski Arap üstübuna tamamen 
hakim olamadıkları, edebi seviye bakımın

dan yetersiz kaldıkları , hatta bazılarının 
gramer hataları yaptığı iddia edilmiştir. 
Buna karşılık şerhlerde görülen zorlukla
rın büyük ölçüde ele alınan konulardaki 
derinleşme dolayısıyla ortaya çıktığı söy
lenmiş, ayrıca ilim adamlarının zor mese
leleri anlama ve çözme becerileriyle diğer
lerinden ayrıldıkları, bunun kusur değil üs
tünlük sayılması gerektiği belirtilmiştir. 
Bazılarınca ilmi bakımdan gerileme devri 
diye nitelendirilen şerh döneminde birçok 
büyük ilim adamının yetişmiş olması bu 
görüşün isabetsizliğini ortaya koymakta
dır. Bu devirde yazılan eserlerin pedago
jik kurallara uymadığı şeklindeki görüş de 
haksız bulunmuş; metin, şerh, haşiye ve 
ta'lik sıralamasıyla yapılan eğitimin tedrl
dlik yöntemi çerçevesinde ele alındığı ifa
de edilmiştir. Şerhlerden bir kısmının ge
reksiz bilgilerle dotdurulması ve karmaşık 
olması yolundaki iddia bütün şerhler için 
geçerli sayılmadığı gibi bu tür eser yazma 
usulünün dönemin şartları ve ilim anlayı

şından kaynaklandığı, değerlendirme yapı

lırken tarihi bağlamının göz ardı edilme
mesi gerektiği de vurgulanmıştır (Selml, 
s. 267-270). Şerh geleneğinin İslam önce
sinden itibaren çeşitli milletlerde mevcut 
olduğu bilinmektedir. İslam dünyasında
ki şerh ve haşiye geleneğinin ilk dönem
lere kadar uzandığı, daha sonra özellikle 
Memlükler ve ardından Osmanlılar zama
nında yaygınlaştığı görülmektedir. Hz. Pey
gamber'in Kur'an'daki bazı meseleleri tef
sir etmesi, az bilinen kelimelerin mana
larını ve Kur'an hükümlerini açıklaması 
İslam kültüründe şerhin başlangıcı kabul 
edilebilir (Habeşi, I, 7). Dil bilimi, belagat, 
tarih, biyografi vb. birçok dalda ortaya ko
nulan şerh literatürü, islam kültüründe ka
zandığı karakteristik özelliklerini Kur'an'ı 
ve onun i'cazını daha iyi anlamaya yöne
lik araştırmalara borçludur (Kortantamer, 
sy 811994], s. 3). 

İslam literatüründe zengin bir miras 
oluşturan şerh türü eserler Arap dili ve 
edebiyatı alanında büyük miktarlara ulaş-

mıştır. Günümüze kadar gelen en eski Arap 
grameri çalışması olan Slbeveyhi'nin ( ö. 

180/796) el-Kitfıb' ı , ayrıca eserdeki şiir 
örnekleri üzerine çok sayıda şerh kaleme 
alınmıştır. Bunlar arasında Ebu Ömer el
Cerml, Mazinl. Ebu Hatim es-Sicistanl, Ebu 
İshak ez-Zeccac, Ahfeş el-Asgar, İbnü's
Serrac, Ebu Ca'fer en-Nehhas, Ebu Said 
es-Sirafi, Rummanl, Yusuf b. Hasan es
Slrafi, Hatlb el- İskafi, Ebü'l-Ala el-Maarrl, 
A'lem eş-Şentemerl. İbnü'l-Baziş, Zemah
şerl ve Ebü'l-Beka el-Ukberl'nin şerhleri 
sayılabilir. Zemahşerl'nin el-Mufaşşal'ı

nın başlıca şerhleri arasında Muhammed 
b. Sa'd el-Mervezl'nin el-MuJ:ıaşşal, Ka
sım b. Hüseyin el-Harizml'nin et-Tal;)mir 
şerJ:ıu'l-Mufaşşal, Ziyaeddin el-A'ceml'
nin ŞerJ:ıu'l-Mufaşşal, Ebü'l-Beka İbn Ya
lş'in ŞerJ:ıu '1-Mufaşşal, İbnü'l-Hacib'in el
izaJ:ı ii şerJ:ıi'l-Mufaşşal, Şerif er-Radl'
nin el-Mükemmel ii şerf:ıi'l-Mufaşşal, 
Ali b. Ömer HalTI el-Esfenderl'nin el-Mu~
tebes ii tavziJ:ıi me'ltebes, Muhammed 
Tayyib el-Mekkl'nin el-VişaJ:ıu'l-lfamidi 
ve Muhammed Abdülganl'nin el -Mu'av
vel adlı eserleri anılabilir. İbn Malik et
Tal'nin Arap gramerine dair manzum ese
ri el-Elfiyye üzerine de çok sayıda şerh 
kaleme alınmıştır. Bunlardan meşhur olan
ları İbn Malik'in oğlu İbnü'n-Nazım'ın ed
Dürretü'l-muçlıyye, EbG Hayyan el-En
delüsl'nin Menhecü 's-salik fi'l-kelfım 
'ala Elfiyyeti İbn Malik, İbn Hişam en
Nahvl'nin EvçlaJ:ıu'l-mesalik, Bahaeddin 
İbn Akil'in ŞerJ:ıu Elfiyyeti İbn Malik, 
NGreddin el-Üşmünl'nin Menhecü's-sa
lik, Süyütl'nin el-Behcetü'l-marçlıyye ve 
Ahmed b. Zeynl Dahlan'ın el-Ezharü'z
Zeyniyye'sidir. Ebu Hayyan el-Endelüsl'
nin, şerhini İbn Malik'in görüşlerini red
detmek ve onun ilmi şöhretini gölgele
mek amacıyla yazmış olması dikkat çeki
cidir. İbnü'l- Hacib'in nahve dair muhtasar 
eseri el-Kafiye üzerine de çoğu Arapça, 
bir kısmı Türkçe ve Farsça olmak üzere 1 SO 
kadar şerh yazılmıştır. Bunların en meş

hurları bizzat müellifin ŞerJ:ıu '1-Kafiye, 
Radi el-Esterabadl'nin ŞerJ:ıu '1-Kafiye, 
Abdurrahman-ı Cami'nin el-Feva'idü'z
Ziya 'iyye, Bedreddin İbn Cemaa'nın et
Tuf:ıfe 'ale'l -Kdfiye, Seyyid Şerif el-Cür
canl'nin ŞerJ:ıu'l-Kafiye ve SGdl Bosnevl'
nin Şerh-i Kfıfiye'sidir. İbnü'l-Hacib 'in sarf 
ilmine dair eş-Şafiye'si üzerine kendisi, 
Çarperdl, Radi el-Esterabadl ve Nukrekar 
tarafından kaleme alınan şerhlerle İzzed
din ez-Zencanl'nin el-İzzi fi't-taşrif'inin 
Teftazanl şerhi meşhurdur. Sekkaki'nin 
Arap gramerine ve belagatına dair Mifta
J:ıu '1-'ulılm'u hakkında da birçok şerh ya-



zılmıştır. Bunlardan Hüsameddin el-Hariz
rnl'ye ait olan, eserin tamamının şerhi ma
hiyetinde iken, belagatla ilgili üçüncü bö
lüme yapılan en meşhur şerhler Kutbüd
dln-i Şlrazl. Teftazanl ve Seyyid Şerif el
Cürcanl'ye aittir. MiftaJ:ıu '1-'ulı1m'un üçün
cü bölümünün ihtisarı olan Hatlb el-Kaz-
1/inl'nin Te1l;].işu'1-MiftaJ:ı'ı, hakkında en çok 
şerh yazılan belagat kitabıdır. Bu şerh
ler arasında Teftazanl'nin e1-Mutavve1 ile 
Mul;].taşarü'1-me'ô.ni, isamüddin el- İ sfe
ray!nl'nin e1-Atve1, İbn Ya'küb el-Mağribl'
nin Mevô.hibü'1-fettô.J:ı ve Bahaeddin es
Sübki'nin 'Arı1sü'1-efrô.J:ı'ı başta gelen ça
lışmalardır. Arap dilinin günümüze ulaşan 
en hacimli sözlüğü olan Muhammed Mur
taza ez-Zebldl'nin Tô.cü'1- 'arıl.s'u FlrOza
badl'nin e1-Kiimı1sü '1-muJ:ıit'i üzerine ya
zılmış bir şerhtir. Adudüddin el-lcl'nin er
Risa1etü'1-vaz'iyye'siyle ilgili Ali es-Semer
kandl, Ali Kuşçu, Ebü'l-Kasım es-Semer
kandl ve isamüddin el-İsferay!nl'nin şerh
leri bulunmaktadır. Ebü'l-Kasım es-Semer
kandl'nin ıstlareye dair Fera'idü '1-teva'id'i 
(er-Risaletü 's-Semerl).andiyye) hakkında da 
başta isamüddin el-İsferay!nl, Sabban. Ba
curlve Ahmed b. Abdülfettah el-Mollavl'
nin şerhleri olmak üzere çok sayıda şerh, 
haşiye ve ta'lik yazılmıştır. 

Arap edebiyatında bilhassa Cahiliye dö
nemi şairlerine veya kabilelerine ait şiirle

rin toplandığı divanlar ve muhtelif şairler

den yapılan seçmeler sonucu oluşan an
tolojiler hakkında birçok şerh kaleme alın
mıştır. İlk şarihlerin aynı zamanda bu şiir
leri derleyen raviler olduğu görülür. Bun
lar arasında İbnü 's-Sikkit , Muhammed b. 
Hablb, Ebu Hatim es-Sicistanl ve Sükkerl 
gibi isimler dikkat çeker. İlk devrin şerh 
ler i daha çok anlaşılması zor kelimeleri ve 
adları geçen şahıs, yer ve olayları açıkla
maya yöneliktir. Kabile şiirleri divanların
dan günümüze ulaşan tek örnek, Sükkerl 
tarafından derlenip şerhedilen ve Hüzeyl 
kabilesine mensup şairlerin şiirlerini kap
sayan Divô.nü '1-Hü~eliyyin'dir. Arap şiiri

nin en önemli antoloj ilerinden olan Mu'a1-
1a~iit üzerine EbO Bekir İbnü'l-Enbarl, Ebu 
Ca'fer en-Nehhas, Hüseyin b. Ahmed ez
Zevzen! ve Hatlb et-Tebrlii'nin yazdıkları 
şerhler meşhurdur. Ebu Temmam'ın an
toloj isi e1-J:famdse'nin dikkat çeken şerh

leri EbO Bekir es-SOII, EbO Ca'fer en-Neh
has, Ebü'l-Hasan Ali b. Haris el-Biyarl, İbn 
Cinnl, Ebu Hilal el-Askeri, Muhammed b. 
Adem el-Herevl, EbO Ali el-MerzOki, Ebü'l
Ala el-Maarrl, İbn Slde, A'lem eş-Şente
merl , Hatlb et-Tebrlzl. Şümeym el-Him ve 
Ebü'l-Beka el-Ukberl tarafından kaleme 
alınmıştır. Mütenebbl ve Ebü'l-Ala el-Ma-

arrl gibi islami dönemin önde gelen şair
lerinin divanlarına da çok sayıda şerh ya
zılmıştır. Divan ve antolojilerin yanı sıra 
Ka'b b. Züheyr'in ve Büsiri'nin Kaşidetü'1-

bürde'leri gibi yaygınlık kazanmış kaside
ler üzerine de şerhler yazılmıştır. Ka'b b. 
Züheyr şerhlerinin en önemlileri Ebü'l-Ab
bas el-Ahvel, Sa'leb, isa b. Abdülazlz el
Cezull, İbn Düreyd, Ebu Bekir İbnü' l -Enba
rl, Hatlb et-Tebriz!, Abdüllatlf el-Bağdadl, 

İbn Hişam en-Nahvl, İbn Hicce, İbn Seyyi
dünnas, Devletabadl, Süylıtl, İbn Hacer el
Heyteml ve İbrahim el-BacOrl'ye aittir. Bu
slrl'nin kasidesine ait 1 OO'den fazla şerh
ten Şemseddin Muhammed el-Feyylıml, 
Halid b. Abdullah el-Ezherl, İbn Hacer el
Heyteml, ömer b. Ahmed Harp Ot! ve Abi
din Paşa'nın eserleri anılabilir. Diğer taraf
tan Arap nesrinin dikkat çekici örneklerin
den olan Hariri'nin e1-Ma~iimô.t'ı için de 
birçok şerh kaleme alınmış olup en meş
hurları Ahmed b. Abdülmü'min eş-Şerlşl, 

Mutarrizl ve Ebü'l-Beka el-Ukberl'ye ait
tir. 

Çok sayıda şerhin yazıldığı bir alan da 
tasavvuftur. Bu sahanın önemli eserlerin
den olan Muhyiddin İ bnü'l-Arabl'nin Fuşı1-
şü'1-J:ıikem'i için 1 OO'den fazla şerh kale
me alınmıştır. Bunlardan Cendl'nin ŞerJ:ıu 
Fuşı1şi'1-J:ıikem'i metinle irtibatlı ilk tam 
şerh olma özelliğini taşır. Abdürrezzak el
Kaşanl'nin ŞerJ:ıu Fuşı1şi'1-J:ıikem'i met
nin dilini izahtan çok fikri açıklamalarıyla 

önem arzeder. Davud-i Kayseri'nin Mut
ta1a'u i;].uşı1şi'1-kilem'i ise esas metni ta
kip ederek açıklayan ilk düzenli ve kulla
nışlı Fuşı1şü'1-J:ıikem şerhidir. Eser üze
rine ayrıca Abdullah Bosnevl'nin Tecelli
yatü araisi 'n-nusıl.s ve Ahmet Avni Ko
nuk'un Fusı1sü '1-Hikem Tercüme ve 
Şerhi adlı Türkçe şerhler bulunmaktadır. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Meşne 

vi'sinin en yaygın Türkçe şerhleri İsmail 
Rusı1h1 Ankaravl'nin Mecmı1atü'1-1etô.if, 

Sarı Abdullah Efendi'nin birinci cilde ait 
olan Cevô.hir-i Bevô.hir-i Mesnevi, is
mail Hakkı Bursevl'nin Rı1hu'1-Mesnevi, 

eserin tamamını içeren Mehmed Murad 
Efendi'nin Hu1ô.satü'r-rı1h, Abidin Paşa'
nın Tercüme ve Şerh-i Mesnev i-i Ma'
nevi, Ahmet Avni Konuk'un Mesnevi Ter
cüme ve Şerhi, Tahirülmevlel/i'nin Şerh-i 

Mesnevi'sidir. Meşnevi'nin Farsça şerhle

rı arasında Kemaleddln-i Harizml'nin men
sur Cevahirü'1-esrô.r ve zevô.hirü'1-en
vô.r'ı ile manzum Künı1zü'1-J:ıa~ii'i~ ii ru
mıl.zi'd-de~ii'i~, Şah Veli Muhammed Ek
berabadl'nin Mal;].zenü'1-esrô.r, Abdülall 
Muhammed Leknevl'nin BaJ:ırü '1-'ulıl.m ve 

ŞERH 

Şeyh Muhammed Taki-i Ca'ferl'nin Telsir 
ü Na~d u TaJ:ılil-i Meşnevi'si zikredilebi
lir. 

islam felsefesi alanındaki eserler için 
yazılan şerhler arasında en yaygın olanla
rı İbn Sina'nın e1-İşô.rô.t ve 't-tenbihô.t'ına 
Naslrüddln-i Tusl ve Fahreddin er-Razl'
ni_n. yine İbn Sina'nın 'Uyı1nü'1-J:ıikme'si 
ne Fahreddin er-Razl'nin, Sühreverdl'nin 
l:fikmetü'1-işrô.~'ına Muhammed b. Mah
mud eş-Şehrezurl, Kutbüddln-i Şlrazl ve 
Neyrlzl'nin, aynı filozofun H eyô.kilü'n
nıl.r'una Dewanl ve Mlr Gıyaseddin Man
sur'un şerhleridir. Eslrüddin el-Ebherl'nin 
klasik islam felsefesinin problemlerine da
ir Hidô.yetü '1-J:ıikme'si için yazılan çok sa
yıdaki şerhten en meşhur olanları Kadi Mlr 
Meybüdl ile Sadreddin-i Şlrazl'ye ait olan
lardır. İbn Rüşd'ün , Aristo'nun çeşitli eser
lerini yorumlamak ve uyarlamak suretiyle 
oluşturduğu bazı kitapları da şerh olarak 
değerlendirilmiştir. Mantık alanında Esl
rüddin el-Ebherl'nin i sagüci'si üzerine ka
leme alınan şerhlerin en meşhurları Mol
la Fenari'nin e1-Feva'idü '1-Fenô.riyye ve 
Zekeriyya el-Ensarl'nin e1-Muttala'ıdır. Ali 
b. ömer el-Katibl'nin eş-Şemsiyye adlı 
kitabının en meşhur şerhi Kutbüddin er
Razl'nin TaJ:ırirü '1-~avô.'idi'1-mant*ıyye'
sidir. Cedel ve münazara sahasında Mu
hammed b. Eşref es-Semerkandl'nin A.dô.
bü'1-baJ:ış'i hakkında Kemaleddin Mes'ud 
eş-Ş irvanl'nin , Adudüddin el-lcl'nin A dô.
bü'1-baJ:ış'i üzerine Muhammed el-Hane
fi et-Tebrlzl'nin , Saçaklızade'nin er-Risa -
1etü'1-ve1ediyye'si üzerine Abdülvehhab 
b. Hüseyin el-Amidl'nin şerhleri meşhur
dur (diğer ilim dallarındaki şerhler için 
aş bk) 

Şii literatüründe de çok sayıda şerhe 

rastlanır (Aga Büzürg-i Tahran!, XIII, 53-
398; XIV, 3-1 78) Bunlar arasında Şerif er
Radi tarafından derlenen ve Hz. Ali 'ye 
nisbet edilen çeşitli metinlerden oluşmuş 
N e h cü '1-belô.ga üzerine yazılan şerhle
ri n sayısının 21 O kadar olduğu söylenir. 
Bunların en hacimiisi ve en mükemmeli 
İbn Ebü'l-Hadld'in şerhidir. imamiyye Şla
sı 'nın dört temel hadis kitabını oluşturan 
Küleynl'nin e1-Kô.fi, Şeyh Sadlık'un Men 
1ô. yaJ:ırj.uruhü'1-ta~ih ve Ebu Ca'fer et
Tlısl'nin e1-İstibşô.r ve Teh~ibü'1-aJ:ıkô.m ' ı , 
üzerlerine çok sayıda şerh yazılan eserler 
arasındadır. Abdullah Muhammed el-Ha
beşi tarafından hazırlanan Cô.mi'u 'ş -şü

rıl.J:ı ve'1-J:ıavô.şi adlı çalışmada (I-II I, EbO
zabl 1425/2004) İslam literatüründe orta
ya konmuş şerh ve haşiyelerin bir dökü
mü yapılmaktadır. 
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ıt.ı SEDAT ŞENSOY 

D TEFSİR. Tefsir ilminin telif türleri içe
risinde Kur'an-ı Kerim tefsirleri, Kur'an ta
r ihleri, Kur'an ilimlerini ele alan çalışma
lar ve kıraat tarihine dair eserler bulun
maktadır. Bunların içinde tefsirler üzeri
ne yapılmış şerh çalışmaları oldukça azdır. 
Genellikle hacimli olan tefsirler hakkında 
yazılacak şerhler hacmi daha da arttıraca
ğından bu tür eseriere fazla rağbet gös
terilmemiştir. Bunun yerine daha çok ge
niş tefsirlerin muhtasarları hazırlanmış ve
ya tefsir kitaplarında müphem kalan yön
lerin açıklandığı haşiye ve ta'lik çalışmaları 
tercih edilmiştir. Haşiye ve ta'liklerden bir 
kısmı ise şerh mahiyetindedir (DİA, XVI, 
420) . Az sayıdaki şerhler de çok defa ese
rin tamamının değil dil ve ifade bakımın

dan anlaşılması zor olan kısımlarıyla ilgi
lidir. Tefsir ilmi içinde yer alan diğer telif 
türlerinde durum farklı olup bunlardan 
bazıları için çok sayıda şerh yazılmıştır. 

Hacimli olmakla birlikte Matürldi'nin Te'
vildtü'l-Kur'ô.n'ının Ebü'l-Muln en-Nese
fi tarafından yapılan şerhini Alaeddin es
Semerkandl Şerl)u't-Te'vildt adıyla der
lemiştir. Osmanlı alimlerinden Lalezarl' 
nin el-Ydkütetü '1-hamrd adıyla aynı tef
sir üzerine yazdığı şerh Fatiha süresinin S. 
ayetiyle ilgilidir (bk TE'viiATÜ'l-KUR'AN) 

Zemahşerl'nin el-Keşşdfı hakkında da
ha çok haşiye ve ta'lik olmak üzere eliiyi aş
kın çalışma yapılmıştır (b k. el-KEŞŞAF ) Fl-
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rüzabadl'nin, el-Keşşdf'ın girişinin şerhi 

olan Nwjbetü'r-reşşdf min l]utbeü'l-Keş
şdf adlı risalesi gibi kısmi şerhleri de bu
lunmaktadır. Ayrıca Zemahşerl'nin tefsi
rinde kullandığı beyitleri şerhetmek ama
cıyla eserler yazılmıştır. Ebü'l-Fazl Muhib
büddin Muhammed b. Ebubekir Efendi'
nin Tenzilü'l-dydt 'ale'ş-şevdhid mine'l
ebydt'ı ve EbCı Abdullah Muhammed b. 
Tayyib Muhammed el-Fasl'nin Şerl)u şevd
hidi'l-Keşşdfı bunlardan bazılarıdır. Med
reselerde okutulan ve üzerinde en fazla 
çalışma yapılan tefsirlerden bir i de Beyza
vl'nin Envdrü't-tenzil ve esrdrü't-te'vil'i
dir. Çoğunluğu haşiye ve ta'lik türünden 
olan bu çalışmaların sayısı 2SO'nin üze
rindedir. Bunlardan İbn Temcld Muslihud
din Mustafa b. İbrahim er-RCıml'nin ljd
şiye 'ald Envdri't-tenzil ve esrdri't-te'
vil'i, Zekeriyya el-Ensarl'nin Fetl)u'l-celil 
bi-beydni l]afiyyi Envdri't-tenzil'i, Şeyh
zade Muhyiddin Mehmed'in ljaşiye 'ald 
Envdri't-tenzil ve esrdri't-te'vil'i, Şeha
beddin el-Hafacl'nin 'İnayetü'l-KaQ.i ve 
kifayetü'r-Rdt.i'si, Konevi İsmail Efendi'
nin ljdşiyetü'l-Konevi 'ald Tefsiri'l-Bey
zdvi'si, gerek kaynaklarının zenginliği ge
rekse verilen bilgilerin sağlamlığı ve geniş
liği açısından şerh diye nitelendirilebilecek 
çalışmalardır (Bilmen, II, 531-534; DİA, XI, 
261 ; XVI, 421) . Ayrıca Hıdır b. Ataullah el
Mevsıll'nin el-İs'df ii şerl)i şevdhidi'l-Ka
Q.i ve'l-Keşşafı ve MahcCıb Binsalik'in el
Kavlü'l-md<;ii ii şerl)i şevdhidi Tefsiri'l
KaQ.i gibi eserler kaleme alınmıştır. Ebü'I
Berekat en-Nesefı'nin Meddrikü't-tenzil'i 
üzerine Hintli alim Muhammed Abdülhak 
İlahabadl tarafından el-İklil 'ald Medd
riki't-tenzil adıyla kaleme alınan hacimli 
eser ihtiva ettiği bilgiler açısından bir şerh 
görünümündedir (a.g.e., XXX, 490-491) . 
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi Kudsü'l
meşnevi adıyla yazdığı kısa manzum tef
sirini el-Ünsü'l-ma'nevi ii şerl)i Kudsi 'l
meşnevi ismiyle yine manzum olarak şer
hetmiştir. Aynı müellife ait biri kısa , diğeri 

geniş iki tefsirden geniş olanın daima şerh 
niteliği taşıdığı düşünülmemelidir. Mese
la Vahidl'nin el-Veciz ii tefsiri'l-Kur'd
ni'l-'aziz'i et-Tefsirü'l-vasit li'l-Kur'dni'l
kerim'inin (el-Vasıt fi tefslri 'l-Kw"ani'l-me
cld) , bu da el-Basit fi't-te fsir'inin, yine 
Ebu Hayyan el-Endelüsl'nin en-Nehrü'l
mdd'ı el-Bal)rü'l-mul)ifinin ihtisar edil
miş şeklidir. 

İbn Teymiyye'nin Mu]faddime ii uşu
li't-tefsir'ini Muhammed b. Salih el-Usey
mln Şerl)u Mu]faddimeti't-tefsirve Mü
said b. Süleyman et-Tayyar Şerl)u Mu
]faddime ii uşuli't- tefsir li'bn Teymiy-

ye adıyla şerhetmişlerdir. Süyüti'nin el-İt
]fan ii 'ulUmi'l-Kur'dn adlı eseri bir ba
kıma Zerkeşi'nin el-Burhan ii 'uWmi'l
Kur' dn'ının şer hi olarak değerlendirilir (el
İt/!:an [Buga]. müellifin mukaddimesi , 1, 5 
vd.) . Benzer bir ilişki Muhammed b. Akl
le'nin ez-Ziyade ve'l-il)sdn fi 'ulUmi'l
Kur'dn'ı ile el-İt]fan arasında da görül
mektedir. İbn Akile bu hacimli eserinde 
el-İt]fan'ı şerhetmiştir. Şah Veliyyullah ed
Dihlevl'nin el-Fevzü'l-kebir'i Said Ahmed 
BalanpCırltarafından el-'Avnü'l-kebir şer
l)u '1-Fevzi'l-kebir ii uşuli't-tefsir ve Hat
tabi'nin Beydnü İ'cazi'l-Kur'dn'ı ömer 
Muhammed Ömer Bahfızık tarafından Şer
l)u risdleti Beyani İ'cdzi'l-Kur'dn adıyla 
şerhedilmiştir. Mustafa İzmir!, ' Umdetü'l
'irfdn ii tal)riri evcühi 'l-Kur'dn adlı ese
rini Beda'i'u'l-burhdn 'ald ' Umdeti'l- 'ir
tan ismiyle şerhetmiştir. 

Kıraat ilmine dair kitaplara yazılan şerh
Ierin hayli fazla olduğu görülmektedir. Ebu 
Amr ed-Dani 'nin et-Teysir fi'l-]fırd'dti's
seb' adlı kitabı Abdülvahid b. Muhammed 
b. Ali b. Ebü's-Sedad el-Malekl tarafından 
ed-Dürrü'n-neşir ve'l- 'a?;bü 'n-nemir 
adıyla şerhedilmiştir. Kasım b. Flrruh eş
Şatıbi'nin ljırzü'l-emdni ve vechü 't-te
hdni adlı kasidesi, üzerine en çok şerh ve 
haşiye yazılan eserlerden biri olup bunla
rın 118'i bilinmektedir (bk. eş-ŞATIBİYYE) . 

Şatıbl'nin resmü'l-mushaf konusundaki 
'A]filetü etrdbi'l-]faşa 'id fi e sn e '1-me
]faşıd adlı eserine de muhtelif şerhler ya
zılmıştır (bk. el-MUKNİ' ). İbnü'I-Cezerl'nin . 
el-Mu]faddimetü'l-Cezeriyye diye bili
nen Mu]faddime(tü'l-Cezerl) fimd yeci
bü 'ale 'l -]fari'i en ya'lemehu isimli ki
tabını Muhammed Beşir el-Halebi Gazi el
M etdlibü'l-'aliyye 'ald metni'l-Cezeriy
ye ve Abdürrazık b. Ali b. İsmail Musa el
Feva'idü 't-tecvidi yye ii şerl)i 'l-Mu]fad

dimeti'l-Cezeriyye adıyla şerhetmiş, ed
Dürre ii ]fırd'dti'ş-şeldşeti'l-mütemmi
me li'l-'aşere adlı eserine de çeşitli kim
seler şerh yazmıştır (bk. iBNÜ'I-CEZERi) . 

Yine İbnü'l-Cezerl, en-Neşr'ini manzum 
hale getirdiği Tayyibetü'n-Neşr fi'l-]fı

rd'dti'l- 'aşr adlı eserine oğlu Ebu Bekir 
Ahmed Şerl)u Tayyibeti'n -Neşr fi'l-]fı

rd'dti'l- 'aşr, Ebü'l-Kasım Muhibbüddin 
Muhammed b. Muhammed en-Nüveyrl 
Şerl)u Tayyibeti'n-Neşr fi'l-]fırd'dti'l

'aşr, Musa Carullah Şerl)u Tayyibeti'n
Neşr fi'l- 'aşr, Muhammed Salim Muhay
sın el-Mühe?;?;eb fi'l-]fıra'dti'l- 'aşr v e 
tevcihühd min tari]fi Tayyibeti'n-Neşr 
ve el-Hadi şerl)u Tayyibeti'n -Neşr fi'l
]fırd'dti 'l- 'aşr ve'l-keşf 'an 'ileli 'l-]fırd 'd

ti ve tevcihuhd adlarıyla şerh yazmışlar-


