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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-



dır (diğer şerhler için bk. Keşfü';;.-;;.unD.n, 

II , I 118; Brockelmann, GAL, ll , 260; lza
/:ıu'l-meknun, ll, 89; Yüksel, s. 251-252). 

Muhammed b. Muhammed el-Harraz'ın 
Mevridü':v?:am'fın ii resmi (/:ıükmi) a]J.
ruii'l-~ur'fın'ı hakkında Ebu Muhammed 
Abdullah b. Ömer es-Sanhacl et-Tibyfın 
ii şer]J.i Mevridi';;.-;;.am'fın, Ahmed Mu
hammed Ebu Zithar Letfı'itü'l-beyfın ii 
resmi'I-Kur'an ve İbrahim b. Ahmed et
Tunisl Delilü '1-]J.ayrfın 'alfı Mevridi';;.
;;.am'an ii ienneyi'r-resmi ve'z-zabt 
(Delflü '1-/:ı.ayran şer/:ıu Mevridi';;.-;;.am'an If 
resmi ve zabti'l-Kur'an) isimleriyle şerh
ler kaleme almışlardır. Ayrıca Ebü'l-Abbas 

. el-Mehdevl el-Hidfıye ila me~fıhibi'l-]fur
rfı'i's-seb'a adlı kitabını Şer]J.u'l-Hida

ye, Ca'berl Nehcü'd-dimfışe ii ]fırfı'ati'l
e'immeti'ş-şelfışe adlı eserini Ijulfışatü'l
eb]J.fış ii şer]J.i Nehci'l-]fırfı'ati'ş-şelfış 
adıyla şerhetmiştir. Ali b. Muhammed İbn 
Berrl er-Ribatl'nin ed-Dürerü'l-levfımi' ii 
aşli ma]fre'i'l-İmfım Nfıii' adlı manzu
mesine dair otuz civarında şerh yazılmış 
olup Muhammed b. Muhammed el-Har
raz'ın el-Kaşdü 'n-nati' Ii-bwjyeti'n-naşi 
ve'l-bari' 'ale'd-Düreri 'l-levfımi' ii ma]f
re'i'I-İmfım Nfıii'i, MintCırl'nin Şer]J.u'd
Düreri'l-levami' ii aşli'l-ma]fre'i'l-İmfım 
Nfıii'i ve Süleyman el-Amravl el-Cezairl'
nin el-Muljtaşarü'l-cfımi' şer]J.u'd-Dü
reri'l-levfımi'i bunlar arasında zikredile
bilir. Palulu Hamid b. Abdülfettah'ın Züb
detü'I- 'irifın ii vücuhi'I-Kur'fın'ı üzeri
ne Molla Mehmed Emin Efendi'nin yazdı
ğı 'Umdetü '1-ljullfın ii izfı]J.i Zübdeti'l
'irifın adlı eser de kıraat ilmindeki şerh
lerden biridir. 
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i.! ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

D HAD İS. Hadis terimi olarak şerh, "bir 
hadisin veya bir hadis kitabında yer alan 
rivayetlerin kelime ve kavramlarını açıkla
mak, anlaşılması zor yerlerini izah etmek, 
i'rabını belirtmek, hadisten çıkan hüküm
lere yer vermek" gibi anlamlarda kulla
nılır. Hadiste şerh ilk defa Hz. Peygam-

ber tarafından yapılmış, onun bazı sözle
rini anlamayan ashabın sorularına ver
diği cevaplar hadiste şerhin ilk örneklerini 
teşkil etmiştir. Bir mecliste, "Kardeşine 
zalim de olsa mazlum da olsa yardım et" 
demesi üzerine sahabiler zalime nasıl yar
dım edeceklerini sormuşlar, Resul-i Ek
rem de onun zulüm yapmasına engel ol
manın kendisine yardım sayılacağını söy
leyerek bu sözünü şerhetmiştir (Tirmizi, 
"Fiten", 68). Yine bir defasında, kalbinde 
zerre kadar kibir bulunan kimsenin cen
nete giremeyeceğini bildirdiğinde bazı sa
habiler güzel giyinmeyi herkesin arzu et
tiğini söylemişler, Resuluilah da Allah'ın 
güzel olduğunu, güzeli sevdiğini belir
terek sözünde geçen kibirden maksactın 
hakkı kabul etmemek ve onu küçümse
mek olduğunu ifade etmiştir (Müslim, 
"İman", 147) 

Şerh konusu, tabiln ve tebeu't-tabiln 
devrinde özellikle hadislerin tedvlni sıra
sında belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Yüz 
binlerle ifade edilen ve birbirini açıklayan, 
tamamlayan hadisler bu dönemde top
lanmış olup hadisin farklı senedierini bir 
araya getirme, all ve güvenilir isnada ulaş
maya çalışma, sened ve metinde geçen 
şahısların kimliklerine dair bilgileri derle
me, farklı metinlerle rivayet edilen hadis
leri ardarda sıralama, metinlerdeki kapa
lı yerleri açıklama, kelime ve terimlerle il
gili gramer bilgilerini zikrederek hadisle
rin doğru anıaşılmasını sağlama şeklinde 
özetlenebilecek çalışmalar sistemli olma
sa da bu devirde yoğun bir şerh faaliyeti 
bulunduğunu göstermektedir. 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren kaleme alın
maya başlanan ilk hadis şerhleri dil ve 
muhteva ağırlıklı olmak üzere iki grupta 
gelişmiştir. Dil ağırlıklı şerhler garlbü'l-ha
dls adı verilen ve bir nevi hadis lugatı sayı
lan eserlerdir. Bunlarda hadislerde geçen 
garlb kelimelerin açıklanması amaçlandı
ğından onları hadiste şerh faaliyetinin ilk 
çalışmaları olarak değerlendirmek müm
kündür (bk. GARIBÜ'l-HADIS) Hadislerin 
muhtevalarını açıklamaya yönelik şerhler 
içinde de çok kapsamlı sayılrnamakla bir
likte Şafii'nin İljtilfıiü '1-]J.adiş'i, İbn Kutey
be'nin Te'vilü mul]teliii'l-]J.adiş'i, Tahavi'
nin Müşkilü'l-fışar ve Şer]J.u Me'fıni'l
aşfır'ı gibi eserler zikredilebilir. Hadis ki
taplarından ilk şerhedilen eserin İmam 
Malik'in el-Muvattfı'ı olduğu belirtilmekle 
beraber bugünkü anlamda geniş ve sis
temli şerhleri, IV. (X.) yüzyılda Ebu Ah
med Muhammed b. Muhammed el-Kera
blsl tarafından kaleme alınan Şer]J.u'l
Cfımi'i'ş-şa]J.i]J. li'l-Buljfıri ile Hattabl'-

ŞERH 

nin, Buharl'nin el-Cfımi'u 'ş-şa]J.i]J.'ine 

dair kaleme aldığı A'lfımü'l-]J.adiş'i ve Ebu 
Davud'un es-Sünen'ine yazdığı Me'fıli
mü's-Sünen'in teşkil ettiği anlaşılmakta
dır. Daha ziyade Buharl'nin el-Cfımi'u'ş
şa]J.i]J.'i üzerine gittikçe sistemleşen ve 
birbirine kaynaklık eden şerh çalışmaları 
İbn Hacer el-Askalanl'nin Fet]]. u '1-bfıri'si 
ve Ayni'nin 'Umdetü'l-]fari'si ile zirveye 
ulaşmıştır. Daha sonra telif edilenlerle bir
likte Buhfırl'nin eserine yapılmış olan bu 
şerhterin sayısı bir sayıma göre ZOO'e çık
maktadır (Sandıkçı, s. 23-89). Müslim'in 
el-Cfımi'u'ş-şa]J.i]J.'inin de birçok şerhi ya
pılmıştır (Abdullah Muhammed el-Habe
şl . lll. 1672-1695) 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren metotları bir
birinden farklı yoğun bir şerh, haşiye ve 
ta'lik yazma faaliyeti başlamış ve daha çok 
Malik'in el-Muvatta'ı, Ahmed b. Hanbel'in 
eJ-Müsned'i, Tirmizi'nin el-Cfımi'u'ş-şa
]J.i]J.'i, Ebu Davud, Nesa! ve İbn Mace'nin 
es-Sünen'lerine dair şerhler kaleme alın
mıştır. Bunların yanında Ferra el-Begavl'
nin Şer]J.u's-sünne'si gibi müsned, mu
sannef, sahih, sünen, mu'cem ve cüz tü
rü hadis kaynaklarından derlenip şerhe
dilen eserler de vardır. Hadis telif türleri
nin çoğalmasıyla birlikte zaman içinde şerh 
türleri de çoğalmış, kapsamlı hadis me
tin kitapları yanında SüyCıtl'nin Tedribü'r
rfıvi'si gibi hadis usulüne dair bir şerh, Ah
med b. Sa'dullah el-Kuşeyrl ed-Dımaşki'
nin Şer]J.u Teh~ibi'l-Kemal ii esmfı'i'r
ricfıl'i gibi bir veya birden fazla kitabın 
ravilerini inceleyen bir eser, Abdüllatlf el
Bağdadl'nin tıbb-ı nebevl ile ilgili tıadisleri 
içeren Şer]J.u'l-]J.adişi'l-erba'in'indeki gi
bi bir konu hakkında nakledilen hadisiere 
dair müstakil çalışmalar yapılmış ve Kadi 
İyaz'ın Şer]J.u ]J.adişi Ümmi Zerr'inde ol
duğu gibi sadece bir hadisi inceleyen eser
ler de kaleme alınmıştır. Meşhur hadis 
mecmuaları ve özellikle Kütüb-i Sitte üze
rine kaleme alınan şerhler daha çok Vll, 
Vlll ve IX, kısmen de X. (XVI.) yüzyıllara 
aittir. Osmanlı döneminde Arapça olarak 
şerhedilen birçok hadis kitabı yanında Türk
çe'ye tercüme edilip şerhedilenler de var
dır. Babanzade Ahmed Nalm ve Kamil Mi
ras'ın Sahih-i Buhfıri Muhtasarı Tecrid-i 
Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ahmet Da
vudoğlu'nun Sahih-i Müslim Terceme
si ve Şerhi, Hüseyin Kayapınar ile Necati 
Yeniel'in Sünen-i Ebu Dfıvud Terceme 
ve Şerhi, Haydar Hatiboğlu'nun Sünen-i 
İbn Mfıce Tercemesi ve Şerhi, İbrahim 
Canan'ın, İbnü'd-Deyba'ın Teysirü'l-vü
şul'ü üzerine yazdığı Kütüb-i Sitte Muh
tasarı Tercüme ve Şerhi, İsmail Mutlu, 
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