
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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Şaban Döğen ve Abdülaziz Hatip'in birlikte 
hazırladıkları Camiu's-Sağir Muhtasarı 

Tercüme ve Şer hi gibi eserler burada zik
redilebilir ( ayrıca bk. HADİS; MUHTASAR) . 

Klasik hadis şerhleri üs!Gp açısından ge
nellikle iki şekilde kaleme alınmıştır. Bir 
kısmında, İbn Hacer el-Askalanl'nin Fet
.Qu'l-bdri'sinde ve Ayni'nin 'Umdetü'l-M
ri'sinde görüldüğü üzere, müellif "kav
lühG" kelimesiyle şerhettiği metne işaret 
eder. Bir kısmında ise metinle şerhin iba
releri karışık olup metin mim, şerh de şin 
harfiyle gösterilir veya metnin üstüne bir 
çizgi çekilir. "MemzGc" şerh denilen ve çok 
yaygın olan bu şerh türünde metinle şer
hin birbirine karıştırılması endişesi ortaya 
çıkmıştır. Geç dönemlerde asıl metni pa
rantez içine almak, metni ve şerhi farklı 
karakterlerde dizrnek ve sayfa altına dip
not biçimindeki şerhler yaygınlık kazan
mıştır. Şerhedilen bir hadis kitabında şerh, 

ha.şiye ve ta'lik birlikte verilirken eski kay
naklarda ha.şiye ve ta'likler genellikle ke
limenin üzerine ve satır aralarına veya bir 
işaretle sayfanın kenarına yazılmış. mat
baada basılan eserlerde ise sayfalar bir
kaç çizgi ile bölünerek en başta metin, al
tında şerh, daha alt kısımlarda ha.şiye ve 
ta'liklere yer verilmiştir. 

Bazı hadis şerhleri farklı özelliklere sa
hip olmakla birlikte şerhlerde genellikle 
şu noktalar üzerinde durulmuştur: t. Şer
hedilen hadisi açıklayan bir ayet varsa bu 
ayetten yararlanmak. Z. Hadisin konusuy
la ilgili diğer hadisleri derleyip şerhi bun
ların ışığında yapmak. 3. Hadisin sebeb-i 
vürGdu biliniyorsa bunu belirtmek. 4. An
laşılması zor kelimelerin lugat manalarını 
vermek ve kelimelerin hangi kökten türe
diğini, nasıl kullanıldığını göstermek; ha
disi eski Arap şiiriyle istişhad ederek ve 
dil alimlerinin görüşlerine başvurarak açık
lamak. s. Hadisin ihtiva ettiği itikadl veya 
arneli hükmü belirtmek yahut verilmek 
istenen mesaja işaret etmek; bunu ya
parken sahabe başta olmak üzere tabiln ve 
diğer alimlerle mezhep imamlarının fark
lı görüşlerine yer vermek. 6. Birbirine zıt 
gibi görünen hadisleri muhaddislerin çok
ça kullandığı cem', telif, nesh. tercih ve 
tevakkuf metotlarıyla açıklamak. 7. Ha
diste mecazi anlatım varsa buna işaret 
etmek. 8. Te'vil edilecek yerleri te'vil et
mek. 9. Rivayet ve nüsha farkiarına işa
ret etmek. tO. Gereken yerlerde siyer ve 
tarihe dair bilgi vermek. tt. Senedierde 
geçen ravilerle metinlerde geçen kişileri 
tanıtmak. t Z. Şerhedilen veya delil olarak 
kullanılan hadislerin sıhhat derecesini be
lirtmek. t3. Bağlı bulunduğu mezhebin 
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görüşlerini ön plana çıkarmak. t4. Daha 
önce yapılmış şerhlerden nakiller yapmak. 
tS. İçinde yaşanılan döneme ait bazı olay
ları ve güncel meseleleri hadisin ışığında 
açıklamak. 

Geniş bir literatüre sahip olan hadis 
şerh edebiyatı üzerine günümüzde birta
kım değerlendirme çalışmaları yapılmış

tır. Bunlar arasında Hasan Kamil Yılmaz'ın 
Tasavvufi Hadis Şerhleri ve Konevi'
nin Kırk Hadis Şerhi (İstanbul 1990), 
Saffet Sancaklı 'nın Hadislerin Doğru An
laşılmasında Karşılaşılan Problemler 
(Bursa 1999), Enbiya Yıldırım'ın Gelenek
sel Hadis Yorumculuğu (İstanbul 2001) 
ve Ayhan Tekineş' in Hadisleri Anlama 
Problemi (İstanbul 2002) adlı eserleri sa
yılabilir. 
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li MEHMET EFENDİOGLU 

o FIKIH. Bir fıkıh eserini başka bir fı
kıh eserinin teşkil ettiği zeminde yazma 
faaliyetine ve bu faaliyet sonucunda or
taya çıkan ürüne şerh adı verilmiştir. Şer
hin esas aldığı kitap "metin" olarak nite
lenmiş ve metin-şerh kavramları genel
likle bir karşıtlık ilişkisi içinde kullanılmış
tır. Bir fıkıh metninden hareketle başka 
bir fıkıh eseri inşa etme noktasında şerh 
ile ha.şiye kavramlarını ayıran kesin bir çiz
giden söz etmek mümkün değildir. Nite
kim müellifleri tarafından ha.şiye diye ad
landırılan veya bu sıfatla tanınmış birçok 
eserin şerh literatürüne dahil edilmesini 
mümkün kılacak muhteva, dil ve kompo
zisyon özelliklerine sahip olduğu görül
mektedir. Ancak fıkıh tarihi boyunca şerh 
ve ha.şiye olarak kabul edilen eseriere iki 
ayrı bütün halinde bakıldığında bu kav
ramların başlıca üç noktada birbirinden 
ayrıldığı görülmektedir. Öncelikle şerhler 
fıkıh metni üzerine kaleme alınmasına 
mukabil haşiyelerin büyük çoğunluğu şerh
ler üzerine yazılmıştır. Ayrıca şerhler, urou
rniyetle esas aldıkları metnin muhteva ve 
ifade akışını kesintisiz biçimde takip eder-

ken haşiyeler şerhlerin veya metinlerin be
lirli noktaları hakkında kaleme alınmıştır. 

öte yandan şerhlerin ortaya çıkış tarihi
nin lll. (IX. ) yüzyılın sonu ve IV. (X.) yüzyı
lın başı olarak belirlenebilmesine karşılık 
haşiyeler, VII. (XIII. ) yüzyılda izlerine rast
lansa bile ancak VIII. (XIV.) yüzyılda yay
gın bir telif türü haline gelmiştir. 

Fakihin kendi fikirlerini bir fıkıh metnini 
esas kabul edip kaleme alması bu met
nin mefhum, mesele, tasnif ve dil gibi bir
çok boyutunun söz konusu fikir ve kat
kılar üzerinde belirleyici olması anlamına 
gelmektedir. Fıkıh şerhlerinin ortaya çıkı
şı mezheplerin teşekkül sürecindeki en 
önemli gelişmelerden biridir. Zira bir fı
kıh metninin teşkil ettiği zeminde başka 
bir fıkıh eseri telif etmek aynı zamanda 
tarih içinde ortaya çıkmış belirli bir fıkhl 
birikimi seçmek ve bu seçili geçmiş hak
kında konuşmak demektir. Dolayısıyla fı
kıh şerhi, çeşitli fıkhl çevrelerin geçmişte 
ortaya koydukları çalışmalar arasından be
lirli bir kısmının tercih edildiğini ve şarihin 
fıkhl mesaisinin sınırlarını bu seçilen çalış
maların belirlediğini ortaya koymaktadır . 
Şarih söz konusu fıkhl birikimi şerhettiği 
metin üzerinden geliştirmekte ve litera
türe aktarmaktadır. Buna göre fıkıh şerhi 
geçmişte yazılmış bir metni üzerinde fık
hl düşüncenin cereyan edeceği zemin ola
rak seçmekle aynı zamanda mezhebe in
tisabın mahiyet ve sınırlarını belirlemiş ol
maktadır. 

Şerhlerin başlıca beş işlevinden söz edi
lebilir. t. Hükümleri delillendirme. Metinde 
yer alan fıkhl hükümlerin edille-i şer'iyye 
ve mezhep içi istidlal kaynaklarıyla irtibat
larının kurulması veya daha önce kurulan 
irtibatların yeniden düzenlenmesi suretiy
le her bir önermenin ardında yatan akıl 
yürütme, şerhin yazıldığı dönemin tartış
ma ve önceliklerine göre yeniden şekii
lendirilip zenginleştirilmektedir. z. önceki 
katkıları değerlendirme. Metinde yer alan 
meselelerin hükmü veya bu meseleleri 
ifade eden önermelerin kapsamı hakkın
da daha önce dile getirilen görüşleri ele 
alan ve özellikle aynı metinle ilgili telif edil
miş şerh ve ha.şiyelerin bu husustaki kat
kılarını tartışan şerhler bu şekilde fıkhl 
meseleleri n literatür tarihlerini de ortaya 
koymaktadır. 3. Yeniden ifade. Metnin ka
leme alındığı dönemden sonra gelişen te
rim, tasnif, dil ve üsiGba göre metnin öner
melerini yeniden anlatan şerhler, söz ko
nusu metnin hem fıkıh çevrelerinde okun
maya devam etmesini hem de hakkında 
ortaya çıkan şerh geleneğinin daha uzun 
soluklu olmasını sağlamaktadır. Bu çerçe-


