
ŞERH 

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-



vede "tehzip" ve "tertip" diye adlandırılan 
birçok çalışma aslında metnin eskiyen dil 
ve tasnifini yeniden inşa için sarfedilen gay
retlerdir. 4. Metni tenkit. Özellikle "müf
ta bih" görüşleri belirleme hususunda ve 
fıkıh eğitimi müfredatlarında temel me
tinlerden kabul edildiği için yaygın şerh 
geleneğine sahip eseriere karşı eleştiriie
rin dile getirildiği literatür yine bu metin
ler üzerine yazılan şerhlerden oluşmakta
dır. s. Terim ve ifadeleri açıklama. Sarf, na
hiv ve belagat tahlillerinin yapılması, za
mirlerin merciinin ve cümlelerdeki hazfe
dilmiş öğelerin açıklanması, fıkıh ve diğer 
ilimiere dair terimlerin, bilinmeyen keli
melerin ve nadir kullanımların izahı şek
linde ortaya çıkan bu tarz, özellikle fıkıh 
eğitiminin ilk basamaklarında kullanılan 
metinler hakkında yazılmış şerhlerde gö
rülmektedir. 

Şerhler fıkıh literatürünün gelişiminde 
etkin olmuş ve geçmişte kaleme alınan 
eserler arasından sadece bir kısmının se
çilip şerhedilmesi fıkıh tarihinin hangi me
tinler kanalıyla gelişeceğini ve bu tarihi 
seyre hangi eserlerin hakim olacağını bü
yük ölçüde belirlemiştir. Söz konusu işlev
leri dikkate alındığında fıkhl tefekkürün 
üzerinde cereyan ettiği temel literatürün 
şerh olduğu söylenebilir. Fetva ve kazaya 
dair telif gelenekleri, fıkhın problem ala
nının kapsamını genişletme hususunda 
önemli katkılarda bulunmasına rağmen 
fıkıh meselelerini teşkil eden delil, kav
ram ve hüküm gibi unsurların tartışıldığı 
ve kapsamlarının geliştirildiği ana litera
tür şerhtir. Fıkıh şerhleri arasında muh
teva kompozisyonu açısından tesbit edi
len farklılıklar bu eserlerin ağırlıklı olarak 
üstlendiği işievle irtibatlıdır. Nitekim dil 
tahlillerine ağırlık verilen şerhlerde metin 
daha küçük parçalar halinde birimlere ay
rılarak takip edilirken metindeki bir hü
küm vesilesiyle ilgili katkıların değerlendi
rildiği şerhler nisbeten daha büyük par
çalara bölünüp şerhedilir. Belirli bir işievin 
ağırlıkta olduğu eserler kaleme alınmak
la birlikte şerhler çoğunlukla yukarıdaki 
işlevierin birden fazlasını ihtiva etmekte
dir. 

Fıkıh şerhleri, mezhep birikimini her
hangi bir şekilde temsil eden metinler 
üzerine yazılır. Dolayısıyla geniş fıkıh çev
releri tarafından benimsenmemiş bir an
layış ve dille telif edilen eserler şerhedil
memiştir. Müellifin bütün tercihleri (keli
me, kaynak, tasnif, hüküm vb.) şarih için 
son derece önemli olmakla beraber fıkıh 
şerhleri, yazarın dile getirilmemiş niyet
lerini ortaya koyma yahut eserin kaleme 

alındığı tarihi bağiarnı inşa etmeye çalış
ma gibi bir amaç taşımaz. Bu temel özel
liklerinden ötürü fıkıh şerhleri ortaya çık
tıkları andan itibaren gerek bir literatür 
gerekse fıkhl faaliyet türü olarak tefsir 
veya te'vil gibi kelimelerle nitelendirilme
miştir. Şerhlerin bu özelliği yukarıda te
mas edilen birbirinden farkl ı işlevleriyle 

birlikte değerlendirildiğinde, bazı müellif
lerin kendi eserlerini telif ettikten sonra 
bu eserler üzerine hacimli şerhler yazma
larına rağmen daha sonra başka fakihle
rin söz konusu eserleri niçin yeniden şer
hettikleri daha kolay anlaşılacaktır. 

Hanefi, Şafii ve Maliki mezheplerinde 
şerh literatürünün IV. (X.) yüzyılın başın
da ortaya çıktığı rahatlıkla söylenebilir. 
Hanbeli mezhebi için bu tarih aynı yüzyı
lın ikinci yarısına tekabül etmektedir. Fı
kıh şerhleri V (Xl) ve VI. (XII.) yüzyıllarda 
istikrarlı bir şekilde çoğalmış, VII. (XIII.) 
yüzyılda kaleme alınan şerh sayısı nere
deyse bir önceki asrın iki katına ulaşmış. 
ancak en yüksek artış Vlll. (XIV.) yüzyılda 
gerçekleşmiştir. Şerh yazımının nicelik ba
kımından zirve noktasına IX. (XV.) yüzyıl
da ulaştığı anlaşılmaktadır. Fıkıh eserleri
nin ana türlerinden biri olarak yaygınlığı
nı korumasına rağmen X. (XVI.) yüzyıldan 
itibaren verilen ürün sayısında görülen 
azalma daha sonraki iki asırda düzenli bi
çimde sürmüştür. Söz konusu düşüşün 
modernleşme hareketlerinin İslam dün
yasında etkisini gösterdiği XIX ve XX. yüz
yıllarda şaşırtıcı bir şekilde hız kesmekle 
beraber bu dönemde bile yüzlerce şerh in 
kaleme alındığı görülmektedir. Şerh lite
ratürünün İslam medeniyeti tarihi boyun
ca takip ettiği bu seyir, doğrudan fıkıh me
tinleri hakkında yazıimalarına rağmen ha
şiye diye nitelendirilen çalışmaların yüzyıl
lara göre gelişiminin dikkate alınması du
rumunda da değişmemektir. Mezhep lite
ratürlerinin eser ve müellif zenginliği nok
tasında birbirlerine nisbeti fıkıh şerhleri 
söz konusu olduğunda da aynı kalmakta
dır. Nitekim fıkıh şerhleri açısından en ge
niş literatüre sahip mezhepler Şafii ve Ha
n efi mezhepleri iken Maliki şerhleri bun
ların ardında yer almakta ve Hanbeli mez
hebinde kaleme alınan şerh sayısı bazı Şa
fii şerh geleneklerinin sahip olduğu eser 
sayısının bile altına düşmektedir. 

Fıkıh şerhlerine konu olan metinlerin bü
yük çoğunluğu, mezhep birikimini bilgi ve 
delil kaynağı olma açısından hiyerarşik bir 
bünye içinde ele alarak her mesele, te
rim, tasnif ve hükümde mezhep birikimi 
içindeki tartışma ve tercihlere atıfta bu
lunan fürO-i fıkıh muhtasarları üzerine ya-
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zılmıştır (bk. MUHTASAR) . Fıkıh usulü ve 
fürO-i fıkhın bazı alt dallarında oluşan şerh 
gelenekleri incelendiğinde, bu gelenekle
rin de mezhep içinde üretilmiş fıkhi me
sainin bütününü değerlendirme ve yorum
lamada gösterdikleri başarı ile öne çıkan 
metinler olmaları bakımınçlan fürQ muh
tasarıyla aynı karakteristiği taşıdıkları gö
rülmektedir. Bu sebeple mezheplerin he
nüz ortaya çıktığı dönemde telif edilmiş, 
bir kısmı mezhep imamlarına ait olmak
la birlikte birçok eser şerh faaliyetinin ko
nusu yapılmamıştır. Nitekim el-Aşl, Ki
tdbü'l-Ijardc, el-Üm, el-Esediyye ve er
ken dönem Hanbeli simalarının el-Me
sd'il'leri üzerinde herhangi bir şerh gele
neği teşekkül etmemiştir. FürO-i fıkıh muh
tasarları dışında yalnız fıkıh usulü ve fera
iz sahalarında şerh çalışmalarının yoğun
laştığı , buna karşılık fıkıh literatürünün çe
şitli açılardan alt bölümlerini teşkil eden 
nevazil, ahkam-ı sultaniyye, bir fıkıh baş
lığı veya meselesine dair risale, fetva mec
muası ve birkaç istisna dışında şürQt eser
leri hakkında şerh geleneğinin oluşmadığı 
görülmektedir. 

Hanefi mezhebinde Şeybanl'nin (ö. 189/ 
805) el-Cdmi'u '1-kebir, el-Cdmi'u 'ş-şu 

gir ve ez-Ziydddt adlı eserlerinin iç kom
pozisyonunun ve bölüm tasnifinin yeniden 
düzenlenmesine dair çalışmalarla başla
yan ilk şerhlerin lll. (IX.) yüzyılın sonunda 
ortaya çıktığı ve IV. (X.) yüzyılın ilkyarısın
da geliştiği anlaşılmaktadır. Söz konusu 
kitaplar hakkında hazırlanan yeni tehzib
lerin eşliğinde VI. (XII.) yüzyılda tekrar yo
ğunluk kazanan bu şerh geleneği IX. (XV.) 
yüzyılla beraber kesintisiz bir faaliyet ol
ma niteliğini yitirmiştir. Tahavi ve Kerhi'
nin el-Mul]taşar'ları üzerine yazılan şerh
ler, Hanefi mezhebi tarihi için çok önem
li bazı gelişmeleri temsil etmelerine rağ
men değişen fıkıh dili ve mezhep içi ter
cihierin etkisiyle uzun soluklu birer gele
nek teşkil edememişlerdir. Şeybanl şerh

lerinin azalmaya başladığı VI I. (XIII. ) yüz
yıl aynı zamanda KudOrl'nin el-Mul]ta
şar'ı hakkında en çok şerhin kaleme alın
dığı dönemdir. Bu yıllarda ortaya çıkan 
Merginani'nin el-Hiddye'sine dair şerh
ler Vlll. (XIV.) yüzyılda büyük bir artış gös
termiştir. el-Hiddye ile Burhanüşşerla 
Mahmud'un el-Vi]faye'si (Vil):ayetü 'r-riva
ye f1 mesa'ili'L-Hidaye) ve Sadrüşşeria'nın 
bunu ihtisar ettiği en-Nu]faye'den olu
şan metin silsilesi üzerine kaleme alınan 
şerhler Hanefi literatürünün en büyük şerh 
geleneğini meydana getirmektedir. Nice
lik bakımından X. (XVI.) yüzyılda zirveye 
ulaşan bu şerh geleneği Hanefi fıkhının 
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SERH 

gelişimine katkı noktasından diğer şerh 

gelenekleri arasında temayüz etmektedir. 
Xl. (XVII.) yüzyıl , bu çizginin düşüşe geç
mesine karşılık Kenzü'd-de]fa,i.Js, Mülte
]fa'l-ebJ:ıur ve Gurerü'l-aJ:ıkdm hakkın
da en yoğun şerh yazımının görüldüğü dö
nemdir. Öte yandan aynı yüzyılda Tenvi
rü'l-ebşar ekseninde oluşan şerh gele
neği gelişmeye başlarken el-Mu{ıtar ve 
Mecma'u'l-ba]:ıreyn şerhleri ortadan kalk
mıştır. Muhtasarları kadar yaygıntaşama
yan bu iki esere dair çalışmalar, önce Ken
zü'd-de]fii,ils şerhleri ve ardından Osman
lı merkez coğrafyasında ortaya çıkan Mül
te]fa'l-ebJ:ıur ve Gurerü'l-aJ:ıkdm şerh
lerine karşı tutunamamıştır (bu metinler 
ve şerhleri için bk. FlKlH [Literatür); HA

NEFI MEZHEBi [Literatür)). 

Şafii mezhebinin tarihinde dikkat çeken 
ilk şerh geleneği Müzeni'nin (ö . 264/878) 
el-Mu{ıtaşar'ı üzerine yazılmış eserlerdir. 
IV. (X.) yüzyılla birlikte başlayan bu şerh 
çizgisi, VI. (XII.) yüzyıldan itibaren zayıfla
maya başlarken bu dönemde ortaya çıkan 
Ebu İshak eş-Şirazi'nin el-Mühe~~eb'i ve 
özellikle et-Tenbih'i hakkında kaleme alı
nan şerhler üç asır boyunca Şafii mezhe
binin en önemli şerh faaliyetlerinden bi
rini teşkil etmiştir. Müzeni'nin el-Mu{ı

taşar'ına dair yazılan şerhler IX. (Xı/. ) yüz
yıla, el-Mühe~~eb ve et-Tenbih şerhleri 
ise X. (Xı/1.) yüzyıla kadar uzanmasına rağ
men VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren Gazza
li'nin füru-i fıkıh eserlerinden doğan telif 
geleneği hakkında kaleme alınmış şerh
ler Şafii literatürünün yegane hakim un
suru haline gelmiştir. VII. (XIII.) yüzyıldan 
modernleşme sürecine kadar ortaya çıkan 
Şafii şerhlerinin büyük çoğunluğu bu ge
lenek üzerine kaleme alınmıştır. Söz konu
su telif geleneği VI. (XII.) yüzyılın sonuna 
doğru sadece birkaç şerhe sahipken VII. 
(XIII.) yüzyıldaki şerhler Şirazi şerhleri ka
dar yaygınlaşmış. VIII. (XIV.) yüzyılda ise 
hakim şerh geleneği durumuna gelmiş
tir. IX. (XV.) yüzyılda büyük artış gösteren 
bu gelenek, Xl. (Xı/11.) yüzyıldan itibaren 
giderek zayıflamasına rağmen XX. yüz
yılda bile ürün vermeye devam etmiştir. 

Gazzali'nin el-Vasi(ine gösterilen rağbet, 

VII. (XIII.) yüzyılda yoğunlaşan ve VIII. (XIV.) 
yüzyılla birlikte sona eren bir şerh çizgisi
ne konu olmuştur. Çıkış noktası Gazzali'
nin el-Veciz'i olan bir dizi eser hakkında 
kaleme alınan şerhler ise Şafii şerh gele
neğinin ana gövdesini teşkil etmektedir. 
Söz konusu eserlerin büyük çoğunluğu, 
Abdülkerim er-Rafii'nin el-Veciz üzerine 
yazdığı ihtisar ve şerhleri takip eden üç 

· kol halinde tasnif edilebilir. Birinci kol Ra-
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fii'nin el-MuJ:ıarrer'i, Nevevi'nin Minha
cü't-talibin'i, Zekeriyya el-Ensari'nin Men
hecü't-tullab'ı ve İbnü'l-Cevheri'nin Neh
cü't-talib'i hakkında kaleme alınan şerh
lerden oluşup Gazzali'nin füru-i fıkıh eser
lerinden doğan metinlere dair yazılan şerh
Ierin yarısından fazlasını meydana getir
mektedir. Bu kol içinde yer alan Minha
cü't-talibin şerhleri fıkıh tarihinde bir 
metin üzerine yazılan en büyük şerh ge
leneğini teşkil eder. İkinci kol, el-Veciz 
hakkında Rafii'nin FetJ:ıu'l-'aziz adıyla ka
leme aldığı şerhten başlayarak Abdülgaf
far b. Abdülkerim el-Kazvini'nin el-Ifavi'ş
şagir'i, İbnü'l-Verdi'nin el-Behcetü'l-Ver
diyye'si ve İbnü'l-Mukri el-Yemeni'nin İr
şadü'l-giivi'si ile devam eden metin silsi
lesine dair yazılmış şerhlerden oluşmak
tadır. Üçüncü kol yine el-Veciz ve el-Fet
J:ıu'l-'aziz ile başlayan ve Nevevi'nin Rav
zatü't-talibin'i, İbnü'l-Mukri'nin Ravzü't
talib'i, Safiyyüddin Ahmed b. ömer ez
Zebidi'nin el-'Ubdbü'l-MuJ:ıifi ile devam 
eden silsile üzerine kaleme alınan şerh
lerden meydana gelmektedir. Rfıfii dışın
da el-Veciz için ihtisar yazan Muzaffer 
b. İsmail et-Tebriz! ve Abdürrahim b. Mu
hammed el-Mevsıfi'nin eserleri üzerine ka
leme alınan şerhler de yukarıdaki kollar 
kadar yaygın ve etkili olmasa bile özellik
le VIII. (XIV.) yüzyılda dikkat çekici bir fa
aliyet teşkil etmiştir. İbnü'l-Mehfımili'nin 
el-Lübab'ı, Ebu Zür'a el-lraki'nin Ten]fi
J:ıu'l-Lübdb'ı ve Zekeriyya ei-Ensari'nin 
TaJ:ıriru Ten]fiJ:ıi'l-Lübdb'ının oluşturdu

ğu silsile hakkında yazılan şerhler ise Gaz
zali öncesinden başlayıp modernleşme sü
recine kadar devam eden nadir şerh ge
leneklerindendir. Tipik bir muhtasar olmak
tan ziyade fıkıh eğitiminin ilk basamağı için 
hazırlanmış bir metin kabul edilen Ebu 
Şüca' el-İsfahfıni'nin el-Mu{ıtaşar'ı (Gaye
tü'l-il]tişar) üzerine VII. (XIII.) yüzyılda ya
zılmaya başlanan şerhler de X. (Xı/1.) yüz
yıldan itibaren artış göstererek günümü
ze kadar ulaşmıştır. Ayrıca VIII. (XIV.) yüz
yılda kaleme alınan Ahmed b. Ömer en
Neşai'nin Cami'u'l-mu{ıtaşardt'ı ve İb
nü'I-Barizi'nin ez-Zübed'i hakkında yazı
lan şerhler de burada zikredilmelidir (ay
rıca bk. ŞAFii MEZHEBi [Literatür)) 

Maliki mezhebinin teşekkül dönemin
de Sahnun'un (ö. 240/854) el-Müdevve
ne'si üzerine birkaç şerhin yazıldığı riva
yet edilse de bu çalışmalar aslında söz ko
nusu eseri tamamlayan veya diğer "üm
mehat" metinleriyle karşılaştıran metin
lerdir. el-Müdevvene ancak Berazii ta
rafından kaleme alınan et-Teh~ib saye
sinde klasik bir muhtasar haline getirilme-

sinin ardından şerhedilmeye başlanmış
tır. IV. (X.) yüzyılda ve hemen sonrasında 
ortaya çıkan üç muhtasarla Serazil'nin 
eseri hakkında yazılan şerhler mezhebin 
istikrar devrine kadar geçen zaman dili
mindeki şerh faaliyetlerine hakim olmuş
tur. Bu eserler içinde İbn Ebu Zeyd el
Kayrevani'nin er-Risale'si söz konusu dö
nemde en çok şerhedilen metindir. Ge
rek Serazil'nin et-Teh~ib'i gerekse İbn 
Ebu Zeyd'in er-Risale'sine dair V. (Xl.) yüz
yılda başlayan şerhler VIII (XIV) ve IX. (Xı/.) 
yüzyıllarda dikkat çekici bir artış göster
miş. X. (XVI.) yüzyılla birlikte Berazii şerh
lerinin çok azalmasına karşılık er-Risale 
şerhleri modern döneme kadar kesintiye 
uğramadan devam etmiştir. Belirli bir Ma
lik! çevresini temsil eden İbnü'l-Cellab'ın 
et-Tefri'i ve Kacti Abdülvehhab'ın et-Tel
]fin'i üzerine VI. (XII.) yüzyılda başlayan 
şerh çalışmaları hiçbir zaman yaygın bir 
gelenek halini alamamış ve X. (Xı/1.) yüz
yılda sona ermiştir. Mezhep içinde önem
li bir dönüşümü temsil etmesine rağmen 
İbnü'l-Hacib'in Cami'u'l-ümmehat'ı hak
kında yazılan şerhler de aynı yüzyılda cid
di ölçüde azalmıştır. Zira Halil b. İshak el
Cündi'nin el-Mu{ıtaşar'ına gösterilen rağ
bet. Maliki şerh çalışmalarının VIII. (XIV.) 
yüzyıldan itibaren bu eser üzerinde yoğun
laşmasına ve X. (XVI.) yüzyıldan sonra İbn 
Ebu Zeyd'in er-Risale'si dışındaki hemen 
bütün şerh geleneklerinin son bulmasına 
yol açmıştır. Cündi'nin el-Mu]].taşar'ına 
dair kaleme alınan şerhler, Maliki füru-i 
fıkıh şerhlerinin yarısından fazlasını teşkil 

ederek bu mezhepteki şerh literatürünün 
ana gövdesini meydana getirmiştir. Bu 
şerh geleneği, fıkıh tarihinde yoğunluğu
nu büyük ölçüde kaybetmeden modern 
döneme kadar ulaşabilen nadir şerh ça
lışmalarındandır. Cündi şerhlerinin haki
miyeti altında İbn Arafe'nin el-Ifudıld'u 
ve Behram b. Abdullah ed-Demiri'nin eş
Şamil'i gibi metinlere dair şerh gelenekle
rinin oluşamadığı anlaşılmaktadır. Ancak 
Derdir'in A]frebü'l-mesalik'i ve ei-Emirü'I
Kebir es-Sünbfıvi'nin el-Mecmu'u, Cündi 
sonrası mezhep birikimine dair esaslı ge
lişmeleri yansıttıkları için modernleşme 
sürecinin başladığı döneme yakın zaman
da kaleme alınmalarına rağmen birer şerh 
çizgisi oluşturmayı başarmışlardır (ayrıca 
bk. MALiKi MEZHEBi [Literatür)). 

N. (X.) yüzyılda ortaya çıkan fıkıh muhta
sarlarının Hanbeli mezhebindeki en önem
li örneği olan Hıraki'nin el-Mu]].taşar'ı üze
rineyapılan şerh çalışmaları IV-IX. (X-XV.) 
yüzyıllar arasında yoğunluğunu yitirme
den devam etmiştir. VII. (XIII.) yüzyılda Ket-



vezanl'nin e1-Hiddye'sine yazılan şerhler 
uzun soluklu olmamış. VIII. (XIV.) yüzyıl
dan itibaren Hanbeli şerh çalışmaları Mec
düddin İbn Teymiyye'nin e1-MuJ:ıarrer'i, 
Düceyll'nin e1-Veciz'i ve Şemseddin İbn 
Müflih'in e1-Fün1'u üzerinde yoğunlaşmış
tır. Bu şerh çalışmalarının X. (XVI.) yüzyılla 
beraber kesintiye uğramasının temel se
bebi, Muvaffakuddin İbn Kudame. Hac
cavl, İbnü'n-Neccar ei-Fütuhl, Mer'l b. Yu
suf ei-Kerml çizgisinde telif edilen birbi
riyle irtibatlı eserler hakkında kaleme alı
nan şerhlerin HanbeiT literatürünü haki
miyeti altına almasıdır. VII. (XIII.) yüzyılda 
ilk ürünlerini veren bu şerh geleneği mü
teahhirln dönemi Hanbeli şerhlerinin bü
yük çoğunluğunu kapsamaktadır (bk. HAN

BELI MEZHEBi [Literatür]). 

Sünni fıkıh mezheplerinde şerh faali
yetleri IV. (X.) yüzyılda kurumlaşmasına 
rağmen Zeyd! ve Ca'ferl mezheplerinde 
söz konusu gelişmenin daha geç bir dö
nemde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Zey
d! mezhebi tarihindeki ilk dikkat çekici 
şerh geleneğini, Taberistan Zeydlliği'nin 
en önemli isimlerinden Natık-Bilhakk'ın ( ö. 
424/1033) et-TaJ:ırir'i üzerine VII. (XIII.) 
yüzyılda başlayan eserler oluşturmakta
dır. VIII. (XIV.) yüzyılda Emir Ali b. Hüse
yin'in e1-Lüma'ı ve IX. (XV.) yüzyılda Ha
san b. Muhammed en-Nahvl'nin et-Te~
kiretü '1-ffı{J.ire'sine yazılan şerhler uzun 
süre devam etmemiştir. Mehdi-Lidiniilah 
İbnü'I-Murtaza'nın (ö. 840/1437) el-Ezhdr 
ve e1-Baf:ırü'z-ze{J.{J.fır adlı kitapları ek
seninde gelişen şerh çalışmaları ise mü
ellifin yaşadığı dönemden itibaren Zeyd! 
şerhlerinin ana gövdesini teşkil etmiştir. 

Zeyd! tarihiyle ilgili kayıtlarda yer alan şerh
Ierin hemen yarısı söz konusu şerh gele
neğine dahildir. X. (XVI.) yüzyılda ei-Mü
tevekkii-Aiellah Yahya b. Şemseddin'in el
Esmdr'ı hakkında bazı şerhler kaleme alın
mışsa da bunlar sonraki asırlara uzanan 
bir şerh geleneği oluşturamamıştır. Ca'fe
rl mezhebinde ise Ebu Ca'fer et-Tusl'nin 
(ö 460/1067) eserlerine ilişkin telifler VII. 
(XIII.) yüzyıla kadar en önemli şerh çalış
malarını teşkil etmiştir. Söz konusu dö
nemden itibaren Muhakkık ei-Hilll, İbnü'I
Mutahhar ei-Hilll ve hemen ardından Şe
hld-i Ewel'in metinleri üzerine kaleme alı
nan şerhler Ca'ferl şerh geleneğinin ana 
gövdesini teşkil etmiştir (bk. FlKlH (Lite

ratür]). 

Fürü-i fıkıh sistematiğini kapsayan ve 
büyük çoğunluğu muhtasar diye nitele
nen eserler dışında fıkıh tarihinin en çok 
şerhedilen metinleri fıkıh usulü ve feraiz 

sahasına aittir. İbnü'I-Hacib'in Müntehe's
SCıl ve onun muhtasarı olan Mu{J.taşa
rü'l-Müntehd adlı eserleri üzerine ger
çekleştirilen şerh çalışmaları fıkıh usulü 
tarihinin en geniş ve etkili şerh geleneğini 
meydana getirmektedir. Gerek şarihlerin 
mensup olduğu mezhep, yaşadığı bölge 
ve dönem gerekse bu çerçevede kaleme 
alınan eserlerin sayısı ve etkisi açısından 
söz konusu şerh geleneği fıkıh usulünde
ki diğer bütün şerh faaliyetlerinin üstün
de yer alır. İbnü'I-Hacib'in ardından Sad
rüşşerla'nın Ten~if:ıu '1-uşCıJ'ü hakkında 

kaleme alınan eserler sayı bakımından da
ha büyük bir şerh geleneğini temsil etse 
de Taceddin es-Sübkl'nin Cem'u'J-cevd
mi'inin şerhlerinin oluşturduğu silsile mez
hep ve coğrafya açısından daha yaygın bir 
gelenektir. Ebü'I-Berekat en-Nesefı'nin Me
ndrü'l-envfır'ına yazılan şerhler de Ten
~if:ıu'l-uşCı1 şerhlerine yakın bir yoğurıluk
ta olmasına rağmen Hanefi coğrafyasıyla 
sınırlı kalmıştır. Söz konusu eserlerin ar
dından yer alması gereken Kadi Beyzavl'
nin Minhfıcü'l-vüşCıl'ü ekseninde ortaya 
çıkan şerh geleneği de burada zikredil
melidir. Feraiz sahasında en önemli şerh 
geleneklerini Secavendl'nin el-Ferd'izü 's
Sirfıciyye'si ve İbnü'I-Mütefennine'nin er
Raf:ıbiyye'si üzerine yazılan eserler teşkil 
etmektedir (bk. el-FERAİZÜ's-SİAACİYYE; 
er-RAHBİYYE). 

Hafızada tutulması zor ve ayrıntılı bil
gileri vezin ve kafiye yardımıyla zaptet
meye yardımcı olan manzum fıkıh eser
lerine dair ilk şerhler VI. (XII.) yüzyılda gö
rülmesine rağmen ancak IX. (XV.) asırla 
birlikte yaygın bir faaliyet halini almıştır. 
Nicelik bakımından X. (XVI.) yüzyılda en 
yüksek seviyesine ulaşan manzum şerh
ler modern dönemde bile kesintiye uğra
mayarak bunların yaygın olduğu bazı coğ
rafyalarda onlarca eser kaleme alınmıştır. 
Maliki manzum şerhleri bazı fıkıh usulü 
eserlerinin nazımlarıyla kaza, fetva ve 
amel sahalarında esas alınan kural ve gö
rüşleri işleyen metinler üzerinde yoğunlaş
mıştır. Bu çerçevede fıkıh usulünde Ebü'I
Hasan es-Zekkak'ın el-Menhecü'l-müm
te{J.ab adlı eseriyle Sübkl'nin Cem'u'1-ce
vdmi'i ve İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl'
nin el-Vara~at'ının çeşitli nazımları hak
kında yazılan şerhler dikkat çekrnektedir. 
İbn Asım'ın TuJ:ıfetü'1-J:ıükkdm'ı, Zekkak'ın 
Ldmiyye'si, Ebu Zeyd Abdurrahman ei
Fasl'nin e1-'Amelü'l-Fdsi'si kaza, fetva ve 
amel sahalarında üzerine en çok şerh ka
leme alınan manzum eserlerdir. Şafii mez
hebinde feraize dair er-RaJ:ıbiyye dışın
da füru-i fıkıh muhtasarlarının muhteva-
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sına sahip Zeynüddin İbnü'I-Verdl'nin el
Behcetü'l-Verdiyye'si ile Ahmed b. Hüse
yin er-Remll'nin Şafvetü'z-Zübed'i hak
kında yazılan şerhler önemli bir yekün oluş
turmaktadır. Hanefi mezhebinde en çok 
şerhedilen eser Ebu Hafs en-Nesefi'nin 
e1-Man?Cımetü'n-Nesefiyye fi'l-{J.ildfiy
ydt'ıdır. Bazı önemli Hanefi muhtasarları 
nazmedilmişse de bu eseriere dair kayda 
değer bir şerh geleneği teşekkül etme
miştir. Füru muhtasarlarının muhtevası
na sahip İbn Vehban'ın Kaydü'ş-şerd'id'i 
(el-Marı?umetü'l-Vehbaniyye) çeşitli asır

larda üzerine şerhler yazılan manzum bir 
eser olarak dikkati çekmektedir. Maliki 
ve HanbeiT mezheplerinde manzum füru 
muhtasarları, Hanefi mezhebinde ise man
zum usul eserleri etrafında bir şerh gele
neği gelişmemiştir. 

Fıkıh şerhlerinin önemli bir kısmı Şer

J:ıu'l-Menfır, Şerf:ıu'l-Minhfıc, Şerf:ıu'l

Vi~aye gibi, eserin hangi metni esas al
dığını göstermekle yetinen ve umumiyet
le "şerh" kelimesiyle başlayan isimlere sa
hiptir. Fıkıh literatüründe bu tür eseriere 
şarihin adına nisbetle atıf yapılması yay
gın bir uygulamadır (Şerf:ıu'l-Baberti 'ale'l
Hidaye, Şerf:ıu ' l-ki 'ala Mu/]. taşari İbni ' l

Hacib gibi). Kendine has bir adı olan şerh
ler ise İslam medeniyetinde gelişen kitap 
ismi koyma geleneğine uygun biçimde ad
landırılmıştır. Nitekim bu şerhlerin çoğu
na esas aldıkları metnin başlığı ile seeili 
isimler verilmiştir. Mesela Merglnanl'nin 
eJ-Hiddye'sinin şarihleri "inaye, binaye, 
kifaye, nihaye, gaye" gibi kelimeleri eser
lerinin adlarında kullanırken Sübkl'nin 
Cem 'u '1-cevdmi'inin şarihleri çalışmala
rında "el-bedrü't-tali', zevalü'l-mani', teş
nlfü'l-mesami', el-gaysü'l-hfuni'" gibi tam
lamalara yer vermiştir. öte yandan fıkıh 
şerhlerinin isimlerinde belirli anlamlara 
gelen kelimelerin sıkça kullanıldığı görül
mektedir. Söz konusu eserlerin birçoğu
nun ismi aniatma veya açığa çıkarma (vu
zuh, beyan. keşf. feth, irşad, tenbih, zuhur. fehm), 
aydınlık veya ışığın yansıması (lüm'a, beh
ce. gurre. dav', mir'at ve özellikle nur), kap
samlı veya yeterli oluş (kifayet, gına, şümül. 
ihata), hedef ve amaca ulaşma (bulüğ, ga
ye, talep, nehc, hidayet), düzeltme veya göz
den geçirme (tehzTb, ıslah . tenkih). hediye 
verme (tuhfe. minha. hibe, hediye) anlamına 
gelen kelimelerden türetilmiştir. Ayrıca 

değerli taş ve madenlerle (cevher. lü'lü', 
yakut, ibrlz, zeheb ve özellikle dür) gök 
cisimleri ve olaylarını (bedr, kamer, necm, 
kevkeb, berk) ifade eden isimler de yay
gın biçimde kullanılmıştır. 
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[!1!] EYYÜP SAiD K AYA 

D KELAM. 11-111. (VIII-IX.) yüzyıllarda ya
şayan Mu'tezile, Havfıric ve Şia'ya mensup 
alimiere bazı akaid risfıleleri nisbet edil
mekte, Sünni akaide zemin hazırlayan te
lif faaliyetlerinin ise I. (VII.) yüzyılın sonla
rından itibaren başladığı bilinmektedir (bk. 
AKAİD) . IV. (X.) yüzyılın ilkyarısından itiba
ren Mfıtürldl ve Eş' ari ekallerinin teşek
kül etmesiyle Sünni akldeden bahseden 
ilim kelfım niteliği kazanmış, ancak alim
ler, halkı ehl-i bid'atın inançlarından ko
rumak ve onların Sünni akldeyi öğrenme
sini sağlamak amacıyla klasik kelfım eser
lerinin yanı sıra akaid risfıleleri de yazma
ya önem vermiş, ardından bunların şerhe
dilmesine girişilmiştir. 

Akaid alanında ilk defa eser telif eden 
ve eserleri sonraki dönemlere intikal eden 
alim İmfım-ı Azam Ebu Hanlfe'dir. Onun 
el-Fı]fhü'l-ekber'inin talebelerinden Ebu 
Muti' ei-Belhlyoluyla gelen ve el-Fı]fhü'l
ebsat diye adlandırılacak olan rivayetinin 
Ebü'l-Leys es-Semerkandl, Fahrülislfım 
Ebü'l-Usr ei-Pezdevl, Ata b. Ali ei-Cuzcfınl 
ve Ebu İbrahim İsmail el-Hatıri tarafından 
şerhedildiği belirtilmektedir (Brockelmann, 
GAL, 1, 77; Suppl., I, 285-286; Sezgin, 1, 
414) . Hammad b. Ebu Hanife rivayetiyle 
gelen el-Fı]fhü '1-ekber'in en çok tanınan 
şerhlerinden biri Aliei-Karl'nin MineJ:ıu'r
ravzi'l-ezher ii şerJ:ıi'l-Fı]fhi'l-ekber'i
dir. Ebü'l-Müntehfı el-Mağnisavl'nin Şer
J:ıu'l-Fı]fhi'l-ekber adlı eseri Osmanlı dün
yasında çok tanınmıştır. Beyazizade Ah
med Efendi, Ebu Hanife'nin akaid risfıle
lerini kelam kitaplarındaki konu tertibine 
göre el-UşCılü 'l-münife li'l-İmam Ebi 
Hanife ismiyle bir araya getirmiş, daha 
sonra bunları İşaratü'l-meram min 'ibd
rati'l-İmam adıyla şerhetmiştir. Hammad 
rivayetiyle intikal eden el-Fı]fhü'l-ekber'in 
kaynaklarda adları geçen ve bir kısmının 
nüshaları tesbit edilebilen başka şerhleri 
de bulunmaktadır (b k. el-FIKHÜ'I-EKBER). 

Ebu Ca'fer et-Tahavl'nin Ebu Hanife'nin 
görüşlerine ağırlık vererek Sünni akldeyi 
özlü cümlelerle ifade ettiği el-'A]fidetü 't
TaJ:ıaviyye'sinin çok sayıda alim tarafın
dan şerhedildiği bilinmektedir (Keşfü';ç-;çu
nün, ll , ı 14 3) . Bu şerhlerden Sirfıceddin 
Ömer b. İshak ei-Gaznevl el-Hindl, Abdül
ganl ei-Meydfınl, Nfısırüddin el-Eibfınl, İbn 
Ebü'l-İz ed-Dımaşki ve Ekmeleddin el- Bfı-
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bertl'ye ait olanlar yayımlanmıştır (bk. el

AKİDETÜ't-TAHAVİYYE) . Müteahhirln dö
nemi Selef alimlerinden Muvaffakuddin 
İbn Kudame'nin Lüm'atü'l-i'ti]fadi'l-ha
di ila sebili'r-reşad'ını Muhammed Sa
lih el-Useymln; İbn Teymiyye'nin el-'Aipde
tü'l-Vasıtıyye'sini Muhammed Halil Her
ras, Muhammed Salih el-Useymln ve Sa
lih b. Fevzfın b. Abdullah el-Fevzfın Şer
J:ıu'l-'A]fideti'l-Vasıtıyye adıyla, Abdüla
zlz b. Nfısır er-Reşld et-Tenbihatü's-se
niyye 'ale'l-'~deti'l-Vasıtıyye, Abdur
rahman Nfısır es-Sa'dl et-Tenbihatü'l-la
tife fimô. iJ:ıtevet 'aleyhi'l-Vô.sıtıyye mi
ne'l-mebdJ:ıişi'l-münife ve Zeyd b. Ab
dullah Aıü Feyyfız er-Ravzatü'n-nediyye 
ŞerJ:ıu'l-'A]fideti'l-Vasıtıyye ismiyle şer
hetmiştir. 

Mu'tezile kelfımcılarından intikal eden 
ilk eserler Cfıhiz'e ait olmakla beraber Mu'
tezile düşüncesini günümüze ulaştıran asıl 
kitaplar Kadi Abdülcebbar'a aittir. Onun 
el-Mugni ii ebvô.bi't-tevJ:ıid ve'l- 'adi 
adlı bir külliyat niteliğindeki eseri, Mu'te
zile'nin doğuşundan V. (Xl.) yüzyılın başı
na kadar gelen süreçte tartışılan bütün 
konuları içermekte olup Vfısıl b. Ata, Ebü'l
Hüzeyl ei-Allaf, Nazzam, Cfıhiz, Kfı'bl, Ebu 
Ali ei-Cübbal ve oğlu Ebu Haşim gibi Mu'
tezile alimlerinin görüşlerini aktarmakta 
ve bir anlamda şerhetmektedir (bk. el

MUGNI) Kadi Abdülcebbar'a nisbet edile
rek yayımlanan ŞerJ:ıu'l-UşCıli'l-]].amse'
nin, müellifin el- UşCılü'l-]].amse adlı ese
rinin öğrencisi Kıvfımüddin Mankdlm ta
rafından yapılan şerhi olduğu ileri sürüi
mektedir (bk. ŞERHU'l-USÜLİ'l-HAMSE) . el
MecmCı' fi'l-MuJ:ıit bi't-teklif adlı eser 
ise onun el-MuJ:ıit bi't-teklif'ine talebesi 
İbn Metteveyh'in yaptığı şerhtir. Mu'tezi
le alimlerinden Zemahşerl'nin mezhebin 
görüşlerini savunduğu el-Keşşaf adlı tef
siri üzerinde daha çok i'tizall fikirleri eleş
tirmeyi amaçlayan şerh, haşiye ve ta'lik tü
rü eliiyi aşkın çalışma yapılmıştır (bk. el

KEŞŞAF) 

Mfıtürld.iyye mezhebinin ilk fikri teme
linin Ebu Hanife tarafından atıldığı kabul 
edilir. Onun el-Fı]fhü'l-ebsat adlı risfılesi 
şerhedildiği gibi (yk.bk ) Ebu Mansur ei
Matürldl'nin. kelfım konularına ağırlık ve
ren Te'vilatü'l-Kur'an adlı tefsirinin -Ala
eddin es-Semerkandl'ye nisbet edilmekle 
birlikte içeriği Ebü'l-Muln en-Nesefı'ye ait 
açıklamalardan oluşan- ŞerJ:ııi Te'vilati'l
Kur'ô.n'ı da bu arada zikredilmelidir (bk. 
TE'viiATÜ'I-KUR'AN) . Hakim es-Semerkan
d1'nin es-Sevadü'l-a'?am'ını İbrahim Hil
mi b. Hüseyin Selô.mü'l-aJ:ıkem 'ala Se
vadi'l-a'?am adıyla şerhetmiştir. Müte-

ahhirln döneminde Necmeddin en-Nese
fı'nin 'A]fa'idü'n-Nesefi adlı risfılesi, Sa'
deddin et-Teftfızfınl başta olmak üzere 
Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman el
İsfahanl ve Ebu Abdullah eş-Şeyh Zeynüd
din (el-Kavlü ' l-ve(ı) gibi çok sayıda alim 
tarafından şerhedilmiştir. Bunların içinde 
en meşhur olanı Teftfızfınl'nin ŞerJ:ıu'l
'A]fa'id'idir. Eser Osmanlı medreselerin
de ve Ezher'de asırlarca ders kitabı ola
rak okutulmuştur. ŞerJ:ıu '1-'A]fa'id üzeri
ne yazılan şerh, haşiye ve ta'likler Nesefi 
metnine yapılan şerhlerden fazla olup sa
yıları elli civarındadır. Bunların arasında 
Hayarı, Kesterı, isamüddin el-İsferfıyinl, Ab
dülhaklm es-Siyfılkutl ve Ramazan b. Mu
hammed el-Hanefı'nin şerh veya hfışiyele
ri meşhurdur (bk. AKAiDÜ'n-NESEFİ) Hak
kında çok sayıda şerh kaleme alınan risa
lelerden biri de Ali b. Osman el-Üşl'nin el
Emô.li adlı manzum eseridir. Halil b. Ala 
en-Neccfırl'nin Nefisü 'r-riyaz li-i'dami'l
emrô.z, Aliel-Karl'nin J)av'ü'l-me'ali ii 
şerJ:ıi Bed'i'l-emô.live Muhammed b. Sü
leyman ei-Halebl er-Reyhfıvl'nin Nu]].be
tü'l-le'ô.li li-şerJ:ıi Bed'i'l-emmi isimli te
lifleri eserin şerhlerinden bazılarıdır. Mu
hammed b. Malkoca'nın Lamiyye-i Kelô.
miyye Şerhi, Mütercim Asım Efendi'nin 
Merahu'l-meô.li ii şerhi'l-Emali, Bekir 
Topaloğlu'nun Emô.li Şerhi adlı eserleri 
risfılenin Türkçe şerhlerinden bazıları olup 
Topaloğlu'nun çalışması Zayiabidin Acima
matav tarafından Kırgızca'ya çevrilmiştir 
(Bişkek 2008; bk. ei-EMAU) . Ebü'l-Berekfıt 

en-Nesefı'nin el-'Umde adlı risfılesi başta 
kendisi olmak üzere (el-i'timad fi 'l-i'tikad) 
çok sayıda alim tarafından şerhedilmiş
tir (Keşfü';ç-;çunün, Il , 1168; Brockelmann, 
GAL, II, 25 3; Suppl., II, 268) . İbnü'l-Hü
mfım'ın el-Müsayere fi'l- 'a]fa'idi'l-mün
ciye fi'l-ô.]].ire'si üzerine yapılan şerh, hfı
şiye ve atıflarla Mfıtürldiyye kelfımının 

önemli bir kaynağı haline gelmiştir. el
Müsayere'ye müellifin TavziJ:ıu'l-Müsa
yere ve talebesi Kemfıleddin İbn Ebu Şe
rlf'in el-Müsamere'si dışında da şerh ve 
hfışiyeler kaleme alınmıştır. Hızır Bey'in her 
beytinde bir kelfım meselesini açıkladığı 
el-Kaşidetü'n-NCıniyye'si üzerine de bir
çok şerh yazılmıştır. Talebesi Hayall Ah
med Efendi'nin şerhiyle Uryfınl Osman 
Efendi'nin ljayrü'l-~ala'id ŞerJ:ıu Ceva
hiri'l-'aM'id'i ve Lfılezfırl Mehmed Ta
hir'in el-Cevahirü'l-]falemiyye ii tastiri 
esrô.ri'n-NCıniyye'si bu şerhlerden bazı
larıdır. Davild-i Karsi'nin Kaside-i NCımy
ye Şerhi, Manastırlı İsmail Hakkı'nin Me
tô.lib-i İrfô.niyye ve 1zdhat-ı NCıniyye'si 
ve Mustafa Behcet Uranyevl'nin SünCıhat-ı 


