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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 



Vehbiyye ve Esrô.r-ı Nilniyye'si risale
nin Türkçe şerhleri arasında yer almakta
dır (bk ei-KASIDETÜ'n-NÜNİYYE) 

Mütekaddimln dönemi Eş'arl kelamcı
Iarı arasında şerh yöntemi yaygın bir te
lif türü olmamakla beraber İmamü'l-Ha
remeyn el-Cüveynl'nin el-İrşô.d'ı üzerine 
öğrencisi Selman b. Nasır en-Nisabürl'
den itibaren şerhler yazılmış, yine onun 
selef metoduyla kaleme aldığı el-'A~ide
tü'n-Ni;ç;ô.miyye'si M. Zahid Kevserltara
fından şerh mahiyetinde notlar konularak 
yayımlanmıştır (bk. ei-iRŞAD). Gazzall'nin 
İJ:ı yô. 'ü 'ulilmi'd-din'i için Muhammed 
Murtaza ez-Zebldl'nin kaleme aldığı şer

hin (İtf:ıtifü 's-sadeti'l-mütta~in) itikadl ko
nuları içeren ll. cildi başlı başına bir kelam 
kitabı niteliğindedir. Fahreddin er-Razi'
nin kelama dair en hacimli eseri olan el
Metô.1ibü '1-'aliye Çelebizade Abdurrah
man Efendi tarafından şerhedilmiş (Keş
fü '?--?-UnD.n, 11 , 1714), bu eserin muhtasarı 
kabul edilen, felsefi konulara kelam muh
tevası içinde yer verme ve ayrıca iç plan 
açısından sonraki Eş'arl kelamcılarını et
kileyen e1-MuJ:ıaşşal'a dair çok sayıda ça
lışma yapılmıştır (bk. ei-MUHASSAL). Bey
zavl'nin Tavô.li'u'1-envô.r'ına yazılan şerh
ler arasında Mahmud b. Abdurrahman el
İsfahanl'nin Metô.li'u '1-en:.r;ô.r adlı eseri 
çok tanınmış ve Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Eş'ariyye kelamında VIII. (XIV.) yüzyıl

dan itibaren mütekaddimln ve müteah
hirlnin görüşlerini bir araya getiren şerh
ler dönemi başlamıştır. Adudüddin el-lcl'
nin Ehl-i sünnet'in kelam görüşlerini Eş'a

riyye mezhebine göre ortaya koyan e1-Me
vô.~ıf ii 'ilmi'l-kelô.m'ı klasik kelam tari
hinin son hacimli metni olarak kabul edi
lebilir. Eser İslam düşüncesi ve Osmanlı 
ilim anlayışı üzerinde önemli etki bırak
mış, bilhassa Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin 
şerhiyle birlikte Osmanlı medreselerinde 
okutulmuştur. Cürcanl'nin ŞerJ:ıu'l-Me

vô.~ıfı eserin en tanınınışı şerhi olup kay
naklarda Şemseddin el-Kirmanl, Seyfed
din el-Ebherl, Alaeddin Ali et-Tüsl, Hay
dar el-Herevl, İbnü'n-Nakib el-Halebl ve 
Kılıçzade İshak Çelebi tarafından şerhe
dildiği belirtilmektedir. öte yandan İ slam 
alimlerinin Cürcanl'nin şerhi üzerine pek 
çok haşiye ve ta'likat yazmaları, el-Me
vô.~ıf kadar şerhinin de İslam düşünce 
geleneğinde önemli bir yere sahip oldu
ğunu göstermektedir (a.g.e., II , 1891-
I 892). Cürcanl'nin eserine dair kısmi şerh
ler arasında Kesteli'nin anlaşılması zor ye
di konuyu şerhettiği risalesiyle bu risaleye 
müellifinin yanı sıra İbnü'l-Hatlb Muham-

med'in yazdığı şerh zikredilebilir (a.g.e., 1, 
871; bk. el-MEVAKIF) lcl'nin, küçük hac
mine rağmen akaidin hemen bütün me
selelerine temas eden el-'~ii'idü '1-'Açlu
diyye'si için yirmiyi aşkın şerh kaleme alın
mıştır. Bunların en meşhurları Seyyid Şerif 
el-Cürcanl ile Devvanl şerhleridir. Risale 
için yazılan şerhleri beğenmeyen Dewanl 
esere yeni bir şerh yazdığım belirtir. Osman
lı medreselerinde Celô.l adıyla uzun müd
det ders kitabı olarak okutulan Dewanl 
şerhi Siyalkütl, Gelenbevl ve Edirnevi haşi
yeleriyle birlikte basılmıştır (bk. ei-AKAi

DÜ'I-ADUDİYYE) Sa'deddin et-Teftazanl'
nin el-Ma~iişıd adlı eseri ve buna kendisi 
tarafından yapılan şerhi müteahhirln dö
neminin önemli eserlerinden biridir. Şer
J:ıu'l-Ma~iişıd, özellikle Osmanlı medrese
lerinde ŞerJ:ıu'l-Mevô.~ıf'tan sonra rağ
bet gören kitaplar arasında yer almış, hak
kında haşiye ve ta'lik türünden pek çok 
çalışma yapılmıştır (Taşköprizade, I, 632; 
Keşfü '?-·?unO.n, ı ı , I 780-1 781). Eş'ariyye 

alimlerinden Muhammed b. Yusuf es-Se
nüsl'nin e1-Mu]faddime fi't-tevJ:ıid, '~i
detü ehli't-tevJ:ıid eş-şwjrô., 'A]fidetü's
Senilsi e1-vüstô. ve '~idetü ehli't-tev
J:ıid el -kübrô. adlı risalelerini müellifın ken
disi ve çok sayıda alim şerhetmiştir (bk. 
AKAiDÜ's-SENÜSI) İbrahim ei-Lekanl'nin 
Cevheretü't-tevJ:ıid adlı manzum akaid 
risalesi önce müellifi tarafından 'Umde
tü '1-mürid li-Cevhereti't-tevJ:ıid, Tell_ıi
şü 't -tecrid li- 'Umdeti'l-mürid ve Hidô.
yetü '1-mürid li-Cevhereti't-tevJ:ıid adla
rıyla şerhedilmiş , daha sonra oğlu Abdüs
selam aynı esere İrşô.dü'1-mürid ve İtJ:ıô.
fü '1-mürid adıyla iki şerh yazmıştır. Hisa
le ve şerhlerine dair başka çalışmalar da 
yapılmıştır (Brocke lmann , GAL Suppl., II, 
436-437) Eş'ariyye'de şerh ve haşiye dö
neminin son önemli temsilcisi. Lekanl'nin 
eseri hakkında yazdığı TuJ:ıfetü'l-mürid 
'alô. Cevhereti't-tevJ:ıid adlı şerh dışın
da çok sayıda eser üzerine çalışmalar ya
pan İbrahim ei-Bacürl'dir (Brockelmann. 
GAL, ll , 487; Suppl., II , 436-437; bk. BACÜ

Rl). Son dönem İslam alimlerinden Ab
düllatif Harpütl'nin Ten~iJ:ıu'l-kelô.m ii 
'a~ii'idi ehli'l-İslô.m'ı Arapça metninin 
altındaki Türkçe dipnotlarıyla adeta mü
ellifi tarafından şerhedilmiştir. Ömer Na
suhi Bilmen'in başlıca itikad ve kelam ko
nuları yanında İslam inançlarına aykırı ba
zı modern felsefi akımları eleştirdiği Mu
vazzah İlm-i Kelô.m'ı da ele alınan konu
larla ilgili kısa metinlerin izahıyla oluşan 
bir şerh mahiyetindedir. 

Kur'an-ı Kerim, çeşitli hadis kaynakları 
ile akaid ve kelam alanında kaleme alınan 

ŞERH 

eserlerde zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen bir
çok isim ve sıfat bulunmaktadır. lll. (IX.) 

yüzyılın son çeyreğinden itibaren bazı alim
ler -her ne kadar klasik manada "kaleme 
alınmış bir metin üzerine açıklama yap
ma" niteliği taşımasa da- esrna-i hüsna 
konusunda "şerh" kelimesi etrafında isim
lendirilen müstakil eserler kaleme almış
lardır. Zeccac'ın Tefsirü esmô.'illô.hi'l-J:ıüs

nô.'sı. Ebü'l-Kasım ez-Zeccacl'nin İşti]fii~u 
esmô.'illô.h'ı, Hattabi'nin Şe'nü 'd-du'ô.'
sı. Halimi'nin e1-Minhô.c'ı, Abdülkahir el
Bağdadlve Beyhaki'nin el-Esmô.' ve'ş-şı
fô.t'ı , Kuşeyrl'nin et-TaJ:ıbir fi't-te~kir'i , Gaz
zall'nin el-Ma~şadü '1-esnô.'sı, Ebu Bekir 
İbnü'I-Arabl'nin el-Emedü'l-a~şô.'sı ve Fah
reddin er-Razl'nin Levô.mi'u '1-beyyinô. t' ı 

bu tür eserlerin en önemlileri arasında yer 
almaktadır. Son dönemlerde de Türkçe, 
Arapça ve Farsça olarak birçok esrna-i hüs
na şerhi kaleme alınmıştır (bk. ESMA-i HÜS

NA) 

Şla'nın farklı koliarına mensup alimierin 
akaid ve kelam sahasındaki eserleri üze
rine de çok sayıda şerh yazılmıştır. İma
miyye Şlası'nda Şeyh Sactük'un Risô.1etü'1-
i'ti~iidô.t'ı öğrencisi Şeyh Müfid tarafın
dan TaşJ:ıiJ:ıu'1-i'ti~iid adıyla şerhedilmiş
tir. Şeyh Müfid ile başlayan sistematik ke
lam eserleri telif geleneği sonraki alimler 
tarafından devam ettirilmiştir. Naslrüd
dln-i Tüsl'nin Tecridü'l-i'ti]fiid'ına İbnü'I
Mutahhar el-Hilll'nin yazdığı Keşfü'1-mu
rô.d ii şerJ:ıi Tecridi'1-i'ti~iid adlı şerh bu 
ekolün ilim havzelerinde ders kitabı olarak 
okutulan eserler arasında yer almıştır (b k. 
CA'FERİYYE [Literatür]; İSNAAŞERİYYE 

[Literatür]; ŞIA [Literatür]) . 
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liJ MusTAFA SiNANOÖLU 

D TÜRK EDEBİYATI . Osmanlı coğraf

yasında Türkçe ile birlikte Arapça ve Fars
ça da kullanıldığından bu alanda kaleme 
alınmış şerhler çok dillidir. Arapça'dan Hz. 
Ali, Ka'b b. Züheyr, İbnü'I- Farız ve Mu
hammed b. Said ei-Büslrl; Farsça'dan Mev
lana Celaleddin-i Rumi. Ferldüddin Attar, 
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