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ġiir ağırlıklı bir karakter gösteren kl�sik edebiyatımızın ge�miĢten günümüze intik�l eden mîr�sı 

i�erisinde, akademisyenlerin ve ilgililerin iltif�tına mazhar olmak bakımından en Ģanslı metinler -tabîî 

olarak- manzûm edebî nev„ilerde kaleme alınmıĢ olan eserlerdir. Bunda ġark-Ġsl�m dünyasının köklü 

bir an‟anesi olan, manzûmeleri toplayarak bir divan oluĢturma y�nî tedvîn geleneğine bağlı �alıĢma 

kolaylığının etkisinden söz edilebilirse de, ger�ekte asıl sebep, Anadolu‟da Ģekillenen Türk 

edebiyatında, nazmın nesir karĢısındaki tereddütsüz üstünlüğü ve bu üstünlüğün hem sebebi, hem de 

sonucu olan c�zibesidir. Nitekim bugün dünyanın pek az edebiyatında görülebilecek olan manzûm 

lûgat, biyografik eser ve ems�li diğerlerini bu c�zibeye bor�luyuz. 

Fakat kütüph�nelerin daha az mür�caat edilen raflarını oluĢturan mensûr eserlerin büyük 

�oğunluğu ilmî veya dînî muhtev� taĢımakla birlikte, edebî kıymeti h�iz olanlarının sayısı da az 

değildir. Bunlar i�erisinde özellikle Ģiir Ģerhlerinin ayrı bir yeri vardır. Zîr� Ģiir Ģerhleri, herkes�e bilinen 

ve bugün bizim i�in pek kıymetli olan muhtev� zenginliklerinin yanı sıra, eski metinlerimize nüfûz ve 

onları tedkik etme metot ve gayretlerimize zemin/gelenek oluĢturmaları bakımından da hay�tî öneme 

s�hiptirler. ġiir Ģerhleri bahsine ge�meden önce Ģerhin ıstıl�hî m�n�sını kazanma sürecini kısaca 

hatırlamak faydalı olacaktır. 

ġerh 

Lûgatler Ģerhin kelime karĢılığını; a�ma, yarma, a�ıklama, geniĢletme, îz�h etme Ģeklinde 

kaydettikten sonra terim m�n�sı olarak birbiriyle ilintili iki noktanın üzerinde dururlar; “bir metnin 

sırlarını, ince dikkatler gerektiren if�de ve nüktelerini a�ıklama, yorumlama1” ve bu yorum neticesinde 

kaleme alınan “a�ıklayıcı eser”.2 Aslında her türlü a�ıklama ve yorumlama gayreti demek olan bu 

geniĢ anlam, Ģerhe; h�lih�zırda daha mevziî bir m�n�ya bürünen bir baĢka bildik ıstıl�hın: tefsîrin 

hediyesidir. Daha önceleri her türlü metnin a�ıklanması karĢılığında kullanılan tefsîr, vahyin inz�linden 

sonra yalnız Kur‟�nî bir ıstıl�h h�lini alınca, önceki m�n� ufuklarını Ģerh kelimesine terk etmiĢtir.  

Tefsîrin Ģerh üzerindeki etkisi yalnız m�n� ile sınırlı değildir. Keyfiyet îtib�riyle de büyük öl�ekli 

bir benzerlik söz konusudur. Bursalı Mehmet T�hir‟in, Delîlü‟t-Tef�sîr adlı eserinde tefsîr ilminin 

kaynakları olarak belirlediği ilm-i sarf, lûgat, nahiv, ma„�nî, cedel, bedî„, bey�n, kır�at vb. ilim 

dallarından,3 manzûme Ģerhlerinde de -Ģ�rihlerin vukûfları nisbetinde- faydalanıldığı a�ık�a 

görülmektedir. Tefsîr, vahyi a�ıklarken esb�b-ı nüzûl veya n�sıh-mensûh gibi Kur‟�n‟a has b�zı 

ilimlerle bilgi zemînini geniĢlettiği gibi Ģerh de karĢılaĢtığı metnin özelliklerine göre muhtev� 

yelp�zesini alabildiğine renklendirebilir. Zîr� Ģerh yalnız edebî metinlere değil, belki en az onlar kadar 

hadîs, fıkıh, kel�m, ak�id, gramer, astronomi, aritmetik, geometri ve tıb sahasındaki eserlere de 

yazılmıĢtır. Bu s�ha zenginliği bir terim �eĢitliliğini de beraberinde getirmiĢ; h�Ģiye, h�miĢ, ta„lîk, 

telhîs, tahlîl, te‟vîl ve analyse kelimeleri kü�ük nüanslarla birlikte Ģerhin müter�difleri olarak 
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kullanılmıĢtır. �oğunlukla kitap ve ris�le Ģeklinde te‟lif edilen Ģerhlere kimi zaman derken�r veya satır 

arası olarak da rastlamak mümkündür. 

Türk Edebiyatı‟nda ġerh 

�ok yönlü bir yazım türü olarak Ģerhin Osmanlı bilim ve kültür coğrafyasında tem�yüz ettiği en 

önemli mekanlar, hi� Ģüphesiz medreselerdir. Osmanlı medreselerinde sürdürülen eğitim ve ilim 

programlarında Ģerh türünde yazılmıĢ eserlerin hissedilir bir ağırlığı vardır. Aritmetikte Bah�üddin 

Âmilî‟nin Hül�satü‟l-Hes�b‟ına, geometride ġemseddin Semerkandî‟nin EĢk�lü‟t-Te‟sîs‟ine, 

astronomide 

 �ağminî‟nin el-Mülahhas fi‟l-Hey‟e‟sine, tıpta Ġbni Sîn�‟nın K�nûn‟una, fizikte Esîrüddîn el-

Ebherî‟nin Hid�yetü‟l-Hikme‟sine ve Necmüddin el-K�tibî‟nin Hikmetü‟l-Ayn‟ına yazılmıĢ Ģerhler uzun 

yıllar ders kitabı olarak okutulmuĢtur.4 

Ediplerimizin ü� dilde ortaya koydukları dînî ve edebî Ģerhlerin sayısı ise günümüz Ģartlarında 

dahi tam bir bibliyografya oluĢturmayı imkansız kılacak seviyededir desek müb�lağa yapmıĢ 

sayılmayız. Sathî de olsa bir takım ön bilgilere ulaĢmak amacıyla yalnız Türk�e kaleme alınmıĢ 

Ģerhler üzerine yaptığımız bir bibliyografik araĢtırmadan Ģu neticeleri elde ettik: En fazla Ģerh edilen 

eserler: Kırk Hadis mecmûaları, evr�d mecmûaları, hilye-i nebî mecmûaları, Esm�-i Hüsn� ris�leleri, 

Fıkh-ı Ekber, Fusûsü‟l-Hikem, Mesnevî, GülĢen-i R�z, Bost�n, Gülist�n, Bah�rist�n; en �ok Ģerh 

edilen kasîdeler: Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Bür‟e, Kasîde-i Münferice, Kasîde-i T�‟iyye, Mevl�n� ve 

Urfî‟nin kasîdeleri; Ģiirleri en �ok Ģerh edilen Ģ�irler: Mevl�n�, H�fız, Urfî ve Ġbni F�riz‟dir. ġarihler 

arasında ġem‟î ġem„ull�h Prizrenî, Sûdî-i Bosnevî, Davud b. Muhammed Karsî, Ġsmail Hakkı Bursevî, 

Muhammed Vecîhî PaĢa ve Müstakimz�de Süleym�n S�deddin öne �ıkarken, yazdıkları Ģerhlerle 

anılan Sarı Abdullah Efendi (ġ�rih-i Mesnevî) ve Sofyevîz�de B�lî Efendi (Fusûs ġ�rihi) de bu v�dînin 

Ģöhretli isimleridir. 

Türk�e Manzûme ġerhleri ve ġ�rihleri (Tasavvufî ġiir ġerhleri) 

XIV. yüzyılla birlikte Ģekillenmeye baĢlayan Osmanlı edebî kültürünün, filolojik ve retorik

geliĢimlerini �ok daha önceleri tamamlayarak ortak medeniyet nağmeleri terennüm etmeye baĢlamıĢ 

olan Arap ve Fars edebî kültürlerinin tesiri altında kalması ka�ınılmazdı. Bu tesir, bir yandan Arap ve 

Fars dilleriyle yazılmıĢ devrin önemli eserlerinin har�retle okunması, bir yandan da Türk diliyle eserler 

ortaya korken müĢterek bir ses, Ģekil, muhtev� ve imaj kadrosundan istif�de edilmesi Ģeklinde kendini 

hissettiriyordu. Edebî an‟anenin bu tabîî geliĢiminin bir gereği olarak da ilk Türk�e Ģerhler, Arap�a ve 

Fars�a metinlere yazılmıĢtır. Dolayısıyla da Ģerh geleneğimiz daha �ok �eviri ama�lı bir karakter arz 

etmektedir. 

ġiir Ģerhleri i�in de aynı durum söz konusudur. Ġlk Ģerhler; Mevl�n�, H�fız, Urfî ve Ġbni F�riz gibi 

Ģöhreti tüm Ġsl�m coğrafyasını tutmuĢ olan Ģ�irlerin Ģiirlerine yazılmıĢtır. Fakat edebî mahfillerde; 

Bürde, Bür‟e, Münferice, T�‟iyye vb. kasîdelerin Ģerhleri elden ele dolaĢmakta iken, asıl mevzûları 
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olmamakla birlikte edebiyatla al�kalarını her zaman canlı tutmuĢ olan bir baĢka topluluk arasında da 

Türk�e manzûmeleri Ģerh etme teĢebbüsleri görülmektedir. Tasavvuf erb�bının bedîî endîĢeler 

gözetmeden, tasavvufî düĢünceyi öğretmek ve yaymak amacıyla söyledikleri Ģiirler arasından 

Ģathiyy�ne ve girift remizlerle örülü olanları, yine bu �evreye mensup Ģ�rihlerce aynı doğrultuda Ģerh 

edilmeye baĢlanmıĢtır. Müntesiplerin eğitimi amacıyla da kullanıldığını düĢündüğümüz bu Ģerhler o 

derece benimsenmiĢtir ki, mutasavvıflar arasında tesis olunan Türk�e manzûmeleri Ģerh etme 

geleneğimizin, son asra gelinceye dek yine onlara münhasır bir edebî faaliyet olduğu müĢ�hede 

edilmektedir. 

Bildiğimiz kadarıyla Türk�e Ģiirleri Ģerh edilen ilk Ģ�ir Yûnus Emre (ö.1320-21), en eski Türk�e 

manzûme Ģ�rihi ise ġeyhz�de Muhyiddin Mehmed Efendi‟dir (ö.1544).5 Yûnus‟a atfedilen; 

“�ıkdım erik dalına anda yedim üzümü 

Bostan ıssı geld‟eydür uğurladın kozumu” 

matl�lı meĢhur Ģathiyye, ġeyhz�de‟nin yanı sıra Niy�zî-i Mısrî (ö.1694), Ġsmail Hakkı Bursevî 

(ö.1725) ve Ali NakĢibendî tarafından da Ģerh edilmiĢtir.6 Abdülhay Celvetî7, Ġ. Hakkı Bursevî8 ve 

ġeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendilerce9 (ö.1703) Ģerh edilen, Hacı Bayr�m-ı Velî‟nin; 

“�alabım bir Ģ�r yaratmıĢ iki cih�n arasında 

Bakıcak dîd�r görünür ol Ģ�rın ken�resinde” 

matl�lalı meĢhur il�hîsi de Yûnus‟un Ģathiyyesiyle birlikte en �ok Ģerh edilen manzûmelerden 

biridir. XVI. yy‟ın meĢhur mutasavvıflarından ġemseddin Siv�sî (ö.1597) de, Mur�dî mahlasıyla Ģiirler 

yazan III. Murad‟ın (ö.1595) Arap�a ve Fars�a birka� gazeliyle birlikte;  

“Terk eylemiĢim �ü în ü �nı 

Her tarz ile bulmuĢum mek�nı” 

“C�n u c�n�nın arasın hall ider mi iftir�k 

Sûret� ızh�r ider ma„nîde olmaz yahĢi bak” 

“Ehli aĢka oldu ey dil ibtid�-yı sırr Ģart 

Anlagıl meĢrût-ı Ģartı intih�-yı sırr Ģart” 

matl�lı ü� gazelini Ģerh etmiĢtir.10 Siv�sî‟nin, III. Murad‟a ait baĢka gazelleri de Ģerh ettiğini 

tahmin etmekteyiz fakat henüz ulaĢamadık. Sirozlu Halvetî Ģeyhi Âyînez�de Muhammed ġemseddin 

Efendi (ö.1689), “Hazret-i ġ�rih” l�kabıyla tanınan ünlü Mesnevî Ģ�rihi Ġsmail Rüsûhî Dede‟nin 
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(ö.1630); “Ey ki �lemden haberd�rım diyen düny� nedür Bugünün y�rını bilmezsin eger dün y� 

nedür”11 matl�lı gazeli ile �elebi Sultan‟ın; 

“Ey bilen Hakkun kel�mın evvel esm�sı nedür 

Evvel esm�sın bilürsen söyle ma„n�sı nedür”12 

matl�lı gazellerini, Kütahyalı Mustafa Azbî Baba (ö.1747) ise Niy�zî-i Mısrî‟nin;  

“Ezelden n�r-ı aĢkla ben yana geldim cih�n i�re 

Akıtdım ni�e dem yaĢlar gözümden tolu kan i�re”13 

matl�lı gazelini Ģerh etmiĢtir. 

Yine XVII. asırda, yalnız Ģerh geleneğimizin değil 

 bütün bir Türk Edebiyatı‟nın da en velûd müelliflerinden biri olan Ġ.Hakı Bursevî karĢımıza �ıkar. 

Bursevî, daha önce bahsettiğimiz Yûnus ve Hacı Bayram Ģerhlerinin yanı sıra yine Yûnus‟un; 

“Sıratdan gel sıf�ta anda saf� bulasın 

Hay�llere talma kim dosta mahrem olasın”14 

“Yitürdüm Yûsuf‟ı Ken‟�n ilinde 

Bulındı Yûsuf u Ken‟�n bulınmaz”15 

“Adım adım ilerü beĢ �lemden i�erü 

On sekiz bin hic�bı ge�dim bir dağ i�inde”16 

matl�lı gazellerini, ÂĢıkpaĢaz�de‟nin (ö.1484‟ten sonra) Yûnus‟a nazîre olan; 

“�ıkdım b�d�m dalına anda yedim üzümü 

Ol demde üzüm yedim ma„nî buldum sözümü”17 

matl�lı Ģathiyyesini, Hayretî‟nin; 

“Sînemin b�ğında bitmiĢ bir ağa�da dört dal 

Biri elma biri hurma biri sükker biri bal”18 

matl�lı il�hîsini, Niy�zî-i Mısrî‟nin; 

“MüĢkilim var size ey Hak dostları eyleð reĢ�d 
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Kim sev�bın vire olsun Hak katında bermur�d”19  

matl�lı gazelini, Bursalı ġeyh Sahfî‟nin (ö.1733); 

“Seyr eyledim cih�nı halk bend ile girift�r 

Âz�dlar bölügünden yok dertlülere tîm�r”20 

matl�lı Ģathiyyesini, ġeyh Abdurrahman Efendi‟nin; 

“Heft su‟�lim var sana ey �rif-i esr�r-ı Hak 

Cum„ada ön îdde sonra hutbe okunmak nedür”21 

beytiyle baĢlayan manzûmesini, Ahmed adlı bir Ģ�irin; 

“Diðler isen h�limi eydeyim ey nev-civ�n 

Lîk benim müĢkilim eyleyivirgil iy�n”22 

matl�lı gazelini ve kendisine ait; 

“Nedür DerviĢ Muhammed feyz-i Mevl�ya müheyy�dır 

Ne belki katre Ģeklinde görülmüĢ özge dery�dır”23 

matl�lı 99 beyitlik kasîdeyi Kit�bü‟l-Env�r adıyla Ģerh etmiĢtir. Bursevî‟nin halîfelerinden KeĢanlı 

Süleym�n Z�tî Efendi (ö.1738‟ten sonra) ise Ģeyhi Bursevî‟nin; 

“Bir elif bul mekteb-i irf�nda evvel b�yı sor 

Kad-hamîde eyleyip r� gibi andan b�yı sor”24 

beytiyle baĢlayan Kasîde-i Ferîdesini ve Akkirmanlı NakĢî Efendi‟nin (ö.1601/1602); 

“Nedür c�n� bil ol söz kim hadîs ü hem degil Kur‟�n 

Tekellüm itmemiĢdür �ün perî anı ne hod ins�n”25 

matl�lı muamm�sına Ģerh yazmıĢtır. Bir diğer XVII. yy. Ģ�rihi de Edirne GülĢenî Ģeyhi Hasan 

Sez�î Efendi‟dir (ö.1744). Sez�î Efendi, Niy�zî-i Mısrî‟nin; 

“Halk i�re bir �yîneyim herkes bakar bir �n görür 

Herkes görür kendi yüzün ger yahĢi ger yaman görür”26 
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matl�lı gazelini Ģerh etmiĢtir. Bu asrın en önemli Ģ�rihlerinden birisi de hi� Ģüphesiz Sal�haddîn-

i UĢĢ�kî‟dir (ö.1782). UĢĢ�kî, EĢrefoğlu Rûmî‟nin (ö.1469/1470); 

“Tecellî Ģevki dîd�rın beni mest eyledi hayr�n 

Ene‟l-Hak sırrını c�nım anın�ün itmedi pinh�n”27 

matl�lı Ģathiyyesini, Niy�zî-i Mısrî‟nin; 

“Habs i�ün geldi gelür ıtl�k i�ün ferm�n bana 

Evvelî kahr �hirî ihs�n ider sult�n bana”28 

“Ġki kaĢın arasına �ekdi hatt-ı istiv� 

Alleme‟l-esm�yı ta„lîm itdi ol hatdan Hud�”29 

ve 

“Ahv�l-i ser-enc�mım bu s�ate irince 

Diyem sana icm�lin t� g�yete irince”30 

matl�lı gazellerini, �sküdarlı Nasûhî Efendi‟nin (ö.1717); 

“Ol nedür kim eylese ikr�r anı müĢrik olur 

Bu aceb kim itse ink�r Ģübhe yok mülhid olur”31 

beytiyle baĢlayan nutkunu, ÂĢık �mer‟in (ö.1707); 

“Sînemin b�ğında bitmiĢ bir ağa�da iki dal 

Biri alma biri hurma biri sükker biri bal”32 

matl�lı nutku ile; 

“GûĢunu benden yana tut sözlerim femden �ıkar 

BaĢına aklın y�r ise gönlünü kemden �ıkar 

Ârif-i bill�h gerekdir bilmege dört cevheri 

��ünü kılsam bey�n herbirisi mimden �ıkar”33 

dörtlüğüyle baĢlayan lûgazini ve Ġ. Hakkı Bursevî‟nin; 
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“Katre-i hûn-ı ciger dery�-yı Ģîr olmak neden 

Âb-ı oky�nûsdan katre kesîr olmak neden”34 

matl�lı gazelini Ģerh etmiĢtir. Edremidli Müridz�de Mustafa Aczî Ağa (ö.1866) da Niy�zî-i 

Mısrî‟nin; 

“Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübh�n andadır 

Her n‟iĢitse kulağın ma„nî-i Kur‟�n andadır” 

matl�lı gazeli ile kendisinin; 

“Sîneden müjg�n okun y�r �ekmesin 

Dergeh-i ağy�ra kanım dökmesin” 

matl�lı gazeline Ģerh yazmıĢ ve bu Ģerhler ölümünden altı yıl sonra dîv�nıyla birlikte 

basılmıĢtır.35 Tasavvuf ve tarikatler t�rihine d�ir Ģimdiye kadar yazılmıĢ en geniĢ eser olan Tiby�nü 

Ves�‟ili‟l-Hak�yık müellifi Harîrîz�de Mehmed Kem�leddin Efendi (ö.1882) de XIX. yy.‟ın Ģ�rihleri 

arasındadır. Harîrîz�de, Niy�zî-i Mısrî‟nin; 

“Ben sanırdım �lem i�re bana hi� y�r kalmadı 

Ben beni terk eyledim gördüm ki ağy�r kalmadı” 

“Bilenler vech-i c�n�nı bu cism ü c�nı neylerler 

Görünse Ģemsin env�rı meh-i t�b�nı neylerler” 

“T�lib-i Hakkın dev�sız dertdürür serm�yesi 

Anın i�ün �h ü z�r olur hemîn hem-s�yesi” 

matl�lı gazelleri ile, Hasan Sez�î Efendi‟nin; 

“Âdem hemîn bu bezm-i dil�r�ya bir gelir 

Sırr-ı cem�l-i y�ri tem�Ģ�ya bir gelir” 

beytiyle baĢlayan gazelini Ģerh etmiĢtir.36 Sel�nikli ġeyh Ali Urfî Efendi (ö.1887), �ft�de 

Mehmed Muhyiddin Efendi‟nin (ö.1583); 

“Yine duĢ oldu gönül y�rin cem�li Ģem„ine 

Götürüp yüzden nik�bı gark olup env�rına” 
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ve 

“Aslını bilen kiĢi itmez bu yollarda kar�r 

Anın i�ün m�siv�dan bu göðül eyler fir�r” 

matl�lı iki gazeline;37 Cabbarz�de Arif Bey, Sünbül Sinan Efendi‟nin; 

“Gel ey s�lik diyem bir söz ki hakdur 

ĠĢidir hakkı Ģol kim hakkulakdur”38  

matl�lı il�hîsine, Seyyid Ali ġermî ise Ġdrîs-i Muhtefî‟nin (ö.1615/1616); 

“ĠĢbu deme irince ü� kez doğdum �neden 

Bunca yavru u�urdum nice �Ģiy�neden”39 

matl�lı Ģathiyyelerine Ģerh yazmıĢlardır. Kendi manzûmesini Ģerh eden son Ģ�rihimiz 

Süleym�niyeli N�cim Abdurrahman Efendi (ö.1894) de; 

“Biz �yineyiz sûret-i l�hût-nüm�yız  

Biz mazhar-ı elt�f-ı Hud� müĢt-i ged�yız” 

matl�lı gazelini Ģerh ederek Hüviyyet-i Sübh�nî ve M�hiyyet-i Ġns�niyyeye D�ir Ris�ledir adı 

altında bastırmıĢtır. NakĢî‟nin ü�, ġeyhî‟nin bir gazeli40 ile Aziz Mahmud Hüd�î41 (ö.1623) ve 

Sun‟ull�h Gaybî‟nin42 (ö.1663) birer mesnevîsine yazılmıĢ Ģerhlerin Ģ�rihleri hakkında ise adları d�hil 

hi�bir bilgimiz yoktur. Esîrî43 ve Bursevî‟nin44 Muhammediye, Seyyid Muhammed Nûrü‟l-Arabî‟nin 

Dîv�n-ı Ġl�hiy�t45 ve Hüseyin Vass�f Bey‟in Vesîletü‟n-Nec�t46 Ģerhleri ise münferid manzûme değil 

de müstakil eser Ģerhleri olmaları îtib�riyle diğerlerinden ayrılırlar. 

N�dir de olsa baĢka eserler arasında manzûme Ģerhlerinin yapıldığını bildiğimiz gibi, manzûme 

Ģerhi olup değiĢik adlarla basılmıĢ ya da kütüph�ne kayıtlarına ge�miĢ eserler olduğunu da tahmin 

etmekteyiz. Ayrıca, Osmanlı Müellifleri ve Son Asır Türk ġ�irleri gibi antolojik kaynaklar s�yesinde 

varlıklarından haberdar olduğumuz fakat henüz ulaĢamadığımız birtakım Ģerhlerin de bulunduğunu 

hemen ekleyelim. Son olarak da T�hir Olgun‟un muhtelif mecmûalarda yayınladığı ve müsveddeleri 

Süleym�niye Kütüph�nesi‟ne bağıĢlanmıĢ olan Ģerhleri, tasavvufî muhteva taĢımamakla birlikte 

Türk�e manzûme Ģerhleri olmaları bakımından, burada zikretmekte fayda vardır.47 

Muhtev� ve Metot YönündenTasavvufî ġiir ġerhleri 
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Konunun etraflıca Ģekillenmesi amacıyla tasavvufî Ģiir Ģerhlerinin muhtev� ve metot özelliklerini 

ana hatlarıyla özetlemeye �alıĢacağımız son bölüme, orijinal Ģerh metinlerinden kısa bir alıntıyla 

baĢlayacağız. XIX. yy. Ģ�rihlerinden Müridz�de Mustafa Aczî‟nin kendi gazelini Ģerhinden: 

Beyt: 

“Sîneden müjg�n okun y�r �ekmesün  

Dergeh-i ağy�ra k�nım dökmesün” 

“Sîne”den mur�d göðüldür. “Müjg�n oku”ndan mur�d nazar-ı hid�yet ve tecellî-i ir�dîdür ki kalb-i 

mü‟mine ilk� olan muhabbet-i Mevl�dur. Kalb-i mü‟minde muhabbete, sûfiyye tecellî-i ir�dîdür dirler. 

BuyurmuĢlar ki; All�h sübh�nehu ve te„�l� hazretleri bir mü‟min bendesini tabak�t-ı vel�yet-i h�ssa 

ehline iriĢdirüp ilh�k buyurmak mur�d itdükde ibtid� ol bendesinüð göðlüne sıfat-ı ir�detiyle tecellî ider 

ve hem�n �n ol bendenüð göðlünde muhabbet-i Mevl� zuhûra gelüb gitdik�e tez�yüd iderek ol bende 

bî-kar�r olup taleb-i Hak derdine düĢer… 

“Dergeh-i ağy�r”dan mur�d d�m-ı m�sıv�dur; kiĢi nakĢ u tahvîle aldanup meftûn olup bağlanup 

v�dî-i heyh�tda kalmakdur. Zîr� m�-siv� fi‟l-hakîka „adem-i asliyyesi üzre s�bitdür. Nitekim “leyse fi‟d-

d�reyni ğayrühü‟d-Deyy�r” [Her iki evin (dünyanın) i�indeki de ev sahibinden (Allah‟tan) baĢkası 

değildir.] buyurulmuĢdur. Ve dahi m�-siv�dan mur�d menba„-ı fitne olan eĢy�dur ki ta„d�d olunur: 

nisv�n ve hayırsız evl�d ve altun ve gümüĢ ve hayv�n�t ve hır�set ve iĢtiğ�l-i muttasıldur ki kutt�„-ı 

tarîk-i Hakdur ve cümlesi hay�t-ı düny�nıð met�„ıdur. Hay�t-ı düny� z�‟il oldukda cümlesi elden �ıkar. 

Devlet-i b�kîye ancak hüsnü‟l-me‟�bdur ki „indall�h mevcûddur. “Kan”dan mur�d Ģiddet-i giryeden 

dökilen göz yaĢıdur… 

Bu kısa alıntıdan da anlaĢılacağı üzere Ģerhlerin muhtev�sını belirleyen h�kim unsur 

tasavvuftur. ġiirin n�zır olduğu düĢünülen tasavvufî dünya anlatılırken, tasavvufî terminoloji yoğun bir 

Ģekilde kullanılır. Yorumlar �oğunlukla lafzan ya da m�nen yapılan �yet-hadis iktibasları ve 

tasavvufun temel kaynaklarından Arap�a alıntılarla desteklenir. ġ�rihlerimizin; sarf, nahiv ve bel�ğat 

dıĢında tefsir, hadis, fıkıh, kel�m, hikmet, ilm-i tencîm, tıb, kimy�, ilm-i t�bîr-i rüy� ve ebced-muamm� 

gibi �ok �eĢitli ilim dallarında bilgileri vardır ve Ģerh sırasında bu ilimlerden fi„len istif�de ederler. 

ġerhlerin bir�oğunda Ģ�rihin manzûmeyi ni�in Ģerh ettiğini anlattığı sebeb-i teĢrîh denilebilecek 

bölümler bulunur. A�ıklama sırasında sık sık ü� dilde manzûm iktibaslar yapılır. �oğunlukla Ģ�ir olan 

Ģ�rihlerimiz kendi Ģiirlerinden de alıntılar yaparlar. Sözlü ve yazılı Ģark edebî geleneğinin büyük bir 

bölümüne kaynaklık eden kıssa ve menkıbeler Ģerhlerde de önemli bir yer tutar. Peygamber, Dört 

Halîfe ve ash�b-ı kir�m kıssaları, sûfî menkıbeleri, es�tirî m�ceralar ve halk hik�yeleri hemen bütün 

Ģ�rihlerin tahkiye malzemeleridir. Kaziyye, fehv�, mantûk, mefhûm, darb-ı mesel ve kel�m-ı kib�r 

adlarıyla takdim edilen �ok sayıda kalıp if�de kullanımı, ortak bir üslûp özelliği olarak karĢımıza �ıkar. 

ġerh sırasında Ģ�irin hayatı ile bir takım bilgilerden yola �ıkılarak Ģiirin m�n�sı kavranmaya �alıĢılır. 

ġ�rih kendisine ve �oğunlukla baĢkalarına ait her türlü eserden alıntılar yapar ve göndermelerde 
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bulunur. Bu iĢlem b�zan cilt ve sayfa numarası verecek kadar ciddiyetle uygulanır. Manzûmeyle 

al�kalı ya da al�kasız bir�ok konu muh�keme edilir, tenkîde t�bî tutulur. Buna manzûmenin metni de 

d�hildir. Kimi zaman Ģerh edilen Ģiirin varsa farklı varyantları söz konusu edilir, kimi zamansa istinsah 

hat�sı bah�nesiyle metin t�mirine giriĢilir. Tarikat i�i eğitim amacıyla da kullanıldığı i�in umûmiyetle 

vaaza yakın bir anlatım tarzı benimsenir. Konuların îz�hı sırasında sık sık didaktik örneklendirmeye 

ve soru cevap yöntemine baĢvurulur. 

Netice îtib�riyle kl�sik Ģerhlerimiz; günümüzde metin tespiti, metin tedkiki, metin Ģerhi, metin 

îz�hı, metin Ģerhi ve îz�hı, metin îz�h ve Ģerhi, metin tahlili, metin tenkidi, metin �özümlemesi, metin 

a�ımlaması, metin eleĢtirisi vb. terimlerle if�de edilen metin incelemelerinin hemen tamamını kendi 

Ģartları d�hilinde ihtiv� eden fevkal�de önemli kaynaklarımızdır. 
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