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Ebü'l-Kasım

b. Ebi Bekr el-Leysl
es-Semerkandl
(ö. 888/1483'ten sonra)
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Ferfi'idü'l-fevfi'id adlı
eseriyle tamnan
Arap d ili ve edebiyatı alimi.
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Kaynaklarda hayatına dair bilgi bulungibi Ebü'l-Kasım ile EbG Bekir'in
künye mi isim mi olduğuna dair kayıt yoktur. Ancak ona nisbet edilen eserlerde,
özellikle er-Risaletü'l-feride'nin gerek İs
tanbul gerekse Kahire baskılarında ve bununla ilgili birçok eserin yazma nüshalarında Ebü'l-Kasım b. EbG Bekir ve Ebü'lKasım Ali b. EbG Bekir, bazı yazma eserlerde Ebü'l-Kasım Muhammed b. EbG Bekir ismi geçmektedir. Bunlardan hareketle adının Ali veya Muhammed, künyesinin
Ebü'l-Kasım olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Zirikil'nin ayrı kişi olarak kaydettiği Ebü'l- Kasım İbrahim b. Muhammed es-Semerkandl el-Leysi el-Hanefi'nin
de aynı kişi olması ihtimali söz konusudur. Sadrüşşerif diye anılan, Hanefi fakihi ve kıraat alimi diye nitelenen bu kişiye
nisbet edilen Müsta{ılaşü'l-J:ıakii'ik ii şer
J:ıi Kenzi'd-dekii'il;( ile ljaşiye 'ala Envari't-tenzilli'l-Beyzavi adlı eserler Ebü'lKasım es-Semerkandi'ye de izafe edilmektedir. Ebü'l -Ka sım es-Semerkandl'nin vefatıyla ilgili olarak kaynaklarda, ŞerJ:ıu'r
Risaleti'l-'Açludiyye fi'l-vaz' adlı eserinin bitiriliş tarihi olan 4 Şaban 888 (7 Eylül1483) esas alınıp, "Bu tarihten sonra vefat etti"; "Bu tarihte hayattaydı" gibi kayıtlara yer verilmiştir. İbrahim es-Semerkandi'nin ölümüyle ilgili olarak da MüstaJ;laşü'l-J:ıakii'Wi bitirme tarihi olan Receb 907 (Ocak 1502) esas alınıp, "Bu tarihten sonra vefat etti" denilmiştir (Zirikll, I,
65) Buna göre müellifin tam adının Ebü'lKasım İbrahim b. EbG Bekir Muhammed
el-Leysi es-Semerkandi şeklinde olması
mümkündür. Abdurrahman b. Abdullah
el-Cülll, el-Ijadim ii J:ıalli elfazi Ebi'l~iisım adlı er-Risaletü'l-feride şerhinde
(s. 74-75) "eskilerin ve yenilerin ilimlerini
kendisinde toplayan, müteahhirinin efdali, mütebahhirinin imamı" şeklinde nitelediği müellifi Ebü'l-Kasım el-Leysi es-Semerkandi ismiyle anmakta ve 888 (1483)
yılında hayatta olduğunu belirtmektedir.
İsim zincirinde yer alan Leysl nisbesi Hanefi fakihi Ebü'l-Leys es-Semerkandl ile
(ö 373/983) ilgili olmalıdır.
madığı
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Ebü ' l-Kasım

es-semerkandi'nin

ljaşiye

'ala Şerf:ıi'l-l):ısmi 'ş-şaliş mine'l-Mi{tflf:ı adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Köprülü

Ktp. , nr. 502)

Eserleri. 1. Fera'idü'l-feva'id ('ava'id)
li-taJ:ıkikı me'ani'l-isti'arat. Semerkandl'-

nin şöhretini sağlayan eser er-RisCıletü'l
feride, el-Feride, el-Fera'id, Risaletü'lİsti'arat, er-Risaletü't-terşiJ:ıiyye, er-Risaletü's-Semerkandiyye gibi isimlerle de
anılır. Eserin önsözünde Semerkandl istiarenin tanımı, çeşitleri ve alakalarına dair
belagat kitaplarında aniaşılmasını güçleş
tirecek biçimde ayrıntılara yer verildiğini ,
bu sebeple eskilerin ve yenilerin eserlerinde konuyla ilgili bilgileri özlü biçimde
ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Hisale "ıkd" (gerdanlık) adı verilen üç bölüm
içinde "feride" (tek taş, pırlanta) ismiyle
on beş kısımdan oluşur. Birinci bölüm mecaz ve istiare türlerine, ikinci bölüm istiare-i mekniyyeye dair ihtilaflara, üçüncü
bölüm istiarede karine ve terşihle ilgili meselelere ayrılmış, burada müellif özellikle
terşih meselesini ayrıntılı biçimde ele aldığı ve özgün bir yaklaşım ortaya koyduğu içinesere er-Risaletü't-terşiJ:ıiyye adı
nı verenler de olmuştur. Hisalenin müstakil olarak veya bir mecmua içinde çok sayı
da neşri dışında (İstanbul 1274, 1276, 1288,
1290, 1291, 1292, 1308; Kah i re 1276, I 295,
1297, 1303, 1304, 1306; Cezayir 1905) birçok şerh ve haşiyeyle birlikte basımı gerçekleştirilmiştir. Eserin Abdürrezzak el-Eş
ref (Abderrezzak Lacheref), La Samarkandya: Petite traite de rhetorique arabe
adıyla Fransızca tercümesi ve Arapça metniyle birlikteyayımlamıştır (Aiger 1905). Ri-

saıe

bu şerhlere
de takrir ve haşiye
olarak eserler yazılmış, ayrıca ihtisar edilmiş ve nazma çekilmiştir. Otuz kadar şerh
ten en eskisi Mes'Gd b. Hüseyin eş-Şirva
nl'ye (ö. 905/1499) aittir (yazma nüshası
için bk. Brockelmann, GAL Suppl., ll, 259).
Zaman itibariyle ikinci sırada yer alan İsa
müddin el-İsferayinl şerhi yoğun ilgi görerek üzerine eliiye yakın haşiye yazılmış ,
şerhin müstakil veya haşiyeleriyle birlikte
çok sayıda baskısı gerçekleştirilmiştir (istanbul 1276; Tunus 1283; Kahire 1276,
1286 ı. Şerhin haşiyelerinden basılanlar şun
lardır: Şarihin tarunu Ali b. İsmail el-İsfe
raylnl el-İsami (Ka hi re 1321), Hasan ez-Zibari (İstanbull276) , Muhammed el-BehGti (Kahire 1315), Yusuf el-Hafnavl (elHifnl, Kahire 1298), Sabban (Kahire 1282,
1286, 1299, 1303), Müftlzade Muhammed
b. Sadık el-Erzincan! (Kahire 1254, 1275:
İstanbull253, 1279), Muhammedel-İsnevi
(Kahire 1328), SacGri (Bulak I 282, 1302;
Kahire 1303, 1315, 1324, 1344), Halil Fevzi
Efendi (İstanbul 1282, 1287, 1305, 1308:
diğer haşiye ve takrirler için bk. Brockelmann , GAL, ll, 247-248: Suppl., Il, 259-260:
Abdullah Muhammed el-Habeşl, I, 61-72).
Halil Fevzi Efendi'nin 1000 sayfa tutarın
da iki ciltlik el-ljaşiyetü'l-cedide 'alô. Şer
J:ıi'l- 'İ şam li'l-Feride adlı eseri Arap dilinin gramerinde, belagat ve edebiyatında
bir hazine konumundadır. Il. Mahmud ve
Abdülmecid zamanlarında yirmi üç yıl kaüzerine çok

sayıda şerh,

haşiye, bazı haşiyelere

SEMERKANDT, Ebü'I-Leys
dar huzur derslerine muhatap ve mukarrir sıfatıyla katılmış olan Halil Fevzi, haşiye
yi Kayseri'de ahkam-ı şer'iyye hakimi iken
öğrencilerin el-Peride'yi 'İşam şerhiyle birlikte kendisinden okuma talebi üzerine kaleme almıştır. Haşiyede yer yer Türkçe açık
lamalara da yer verilmiştir. el- Peride'nin
yoğun ilgi gören şerhlerinden ikincisi, Ahmed b. Abdülfettah el-Mollavi'nin 'İ~dü'd
düreri'l-behiyye ii şerJ:ıi'r-Risaleti's-Se
mer~andiyye'siyle (eş-Şerf:ıu 'l-kebfr) Mul]taşaru 'İ~di 'd-düreri 'l-behiyye (eş-Şer
f:ıu 'ş-şagir) olarak anılan eserleridir. Ad nan Ömer el-Hatlb önce eş-ŞerJ:ıu'ş-şa
gir'i er-Risaletü's-Semer~andiyye ile birlikte neşretmiş (Dımaşk 1425/2005) . daha
sonra risaleyi 'İşam şerhi ve Mailavi'nin
eş-ŞerJ:ıu'l-kebir'i ile beraber yayımlamış
tır (Dımaşk 1426/2006). Maliavi'nin medrese öğrencileri tarafından çok ilgi gören
eş-ŞerJ:ıu'ş-şagir'i üzerine on beş kadar
haşiye yazılmıştır (Brockelmann, GAL, ll ,
247-248; Suppl., ll , 259-260; Abdullah Muhammed ei-Habeşl, 1, 61-72). Semerkandl
risalesini Muhammed b. isam BulCıgu'l
ereb, Ahmed ed-Derdlr TuJ:ıfetü'l-il]van
(Kahire, ts.) adıyla ihtisar edip yine kendisi bu sonuncusuna şerh yazmıştır. Ali b.
Hüseyin el-BGiaki Tibyanü'l-beyan (Kahire 1308). Ahmed es-Sadravl et-Ta~rirat
adıyla bu şerhe haşiye kaleme almıştır.
Mahmud b. Haydar el-Hakkari de risaleyi
ihtisar edip şerhetmiştir. Semerkandl risalesi İbn Allan, Yusuf b. Salim, Ahmed
ei-Mollavl, Ahmed es-Sücal. Ali Mentala
ed-Dimyatl, Muhammed b. Ahmed es-Sicilmasl, Mansur et-Tablavitarafından nazma çekilmiştir (Abdullah b. Muhammed

e i -Ha beşl , ı . 71-72).

z..ljaşiye 'ale'ş-Şer

J:ıi'l-Mutavvel (Tahran

1304; istanbul
1307). Bu esere isamüddin el-İsferaylnl ha-

şiye yazmıştır. 3. ŞerJ:ıu'r-Risôleti'l-'Acju-

diyye . Adudüddin el-Id' nin vaz' konusundaki risalesinin şerhidir (İstanbul
1267; Kahire 1295 , 1329) 4. ŞerJ:ıu'r-Ri
saleti'l-velediyye. Seyyid . Şerif el-Cürcanl'nin mantığa dair risalesinin şerhidir
(yazma nü shaları için bk. Brockelmann,
GAL Suppl., ll, 259-260) s. ljaşiye 'alô.
ŞerJ:ıi'l-~ısmi'ş-şaliş mine'l-MiftaJ:ı (Köprülü Ktp., nr 502; Millet Ktp., Feyzullah
Efendi. nr. 1812) Teftazanl'nin Sekkal<i'ye
ait MiftaJ:ıu '1- 'ulCım 'un belagat kısmına
yaptığı şerhin haşiyesidir. 6. ŞerJ:ıu Tell]işi'l-Miftô.J:ı (yazmaları için bk. Akseki
Ktp., nr. 293; Tekeli Ktp ., nr. 856; bk. fvlu'cemü'l-maf:ıtütat,

I. 43). 7.

nüshaları için bk. Brockelmann, GAL
Suppl., ı , 738) 9. ljaşiye 'ala ŞerJ:ıi Tavali'i'l-envar. Beyzavl'nin kelam ilmine
dair eserine Mahmud b. Abdurrahman elİsfahanl'nin yazdığı şerhe haşiyedir (yazmaları için bk. a.g.e., I. 743). 10. Müstal]laşü'l-J:ıa~ii'i~ fi şerJ:ıi Kenzi'd-de~ii'*
Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin Hanefi fıkhı
na dair eserinin şerhidir (Delhi 1870, 1882,
1884, 13 13; Leknev 1870, 1874, 1877. 1882,
1884; KanpOr 1882; Bombay 1294, 1299;
Kahire 1309, 1311, 1329; istanbul 1267).
Bu şerhin müellifı olarak Ebü'l-Kasım Sadrüşşerlf İbrahim b . Muhammed el-Leysl
es-Semerkandl'nin adı da geçmektedir. Semerkandl ayrıca ŞerJ:ıu ebyati Müstal]laşi'l-J:ıa~ii'i~ adıyla Farsça bir şerh yazmıştır (Peşaver

1292) .
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dü 'd-düreri'l-behiyye fi şerf:ı i 'r-Risaleti's-Semer
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'i~di'd-dürer: eş-Şerf:ıu'ş-şagir (nşr. Adnan ömer
el-Hatlb). Dımaşk 1425/2005, s. 10-12; Sabban,
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İSMAİL DURMUŞ

SEMERKANDi, Ebü'I-Leys
( -ş..W_rı-!1 ~ı ,ıl)
Ebü'l-Leys İmarnü'l-hüda Nasr
b. Muhammed b. Ahmed
b. İbrahim es-Semerkandi
(ö.

L

373/983)

Fakih, müfessir ve sufi.

_j

Keşfü me'ştebe

he 'ale's-sami'in mine'l-ayi ve'l-al]bar
(Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 3142). 8. ljaşiye 'ala Envari't-tenzilli'l-Beytavi. Molla Hüsrev'in haşiyesine haşiyedir (yazma

Semerkant'ta doğmuş olması muhtemeldir. Bazı kaynaklarda yine Ebü'l-Leys
es-Semerkandl ismiyle bilinen ve 294 (906)
yılında vefat eden bir Mu'tezill alimle za-

man zaman karıştırılmıştır. Hanefi mezhebinin meşhur fakihleri arasında yer alan
Nasr b. Muhammed müfessir, fakih ve zahid diye tanınırken diğeri hafız lakabıyla bilinir. Babasından yaptığı rivayetler dikkate
alınarak ilk hocasının babası olduğu söylenebilir. Fıkıh alanındaki asıl hacası "Küçük Ebu Hanife" diye meşhur olan Belhli
Ebu Ca'fer el-Hinduvanl'dir. Hanefi fıkhı
nın yanı sıra hadis, kelam ve tefsir alanın
da da tahsil gördü. Semerkant. Belh ve
Buhara'dan başka Bağdat'a gitmiş ve orada Muhammed b. Muhammed b. Sehl enNisabGrl'den hadis rivayet etmiş, kendisinden Ali b. Ahmed er-Rezzaz nakilde bulunmuştur. İbn Cenk diye bilinen Semerkant Kadısı Ham b. Ahmed es-Siczl, A'meş
diye meşhur olan Ebu Bekir Muhammed
b. Said ve Ebu Bekir Muhammed b. Fazi
el-Buhar! onun diğer hocaları arasında yer
alır. Lokrnan b. Hakim b. Fazı ve Ebu Bekir
Muhammed b. Abdurrahman et-Tirmizi
yetiştirdiği öğrencilerden bazılarıdır. Vefat yılı konusunda kaynaklarda 373 (983)
ile 393 ( 1003) arasında değişen yedi ayrı
tarih verilirse de genellikle 11 Cemaziyelewel 373'te (21 Ekim 983) öldüğü kabul
edilir. Ebü'l-Leys es-Semerkandl özellikle
vaaz, nasihat ve ilmihal türü n deki eserleri sayesinde islam dünyasında en çok tanınan alimlerden biri olmuştur. Gerek telif ettiği gerekse şöhretinden dolayı kendisine izafe edilen birçok eser Endülüs'ten Endonezya'ya kadar yayılmış ve asırlar
boyunca İslam dünyasının birçok bölgesinde müslüman toplumların İslam anlayışlarını ve dini hayatlarını derinden etkilemiştir. Eserleri çeşitli müslüman toplulukların dillerine çevrilen Ebü'l-Leys şöh
retinin yayıldığı bölgelerde büyük bir veli
olarak kabul edilmiş, kendisi için türbe ve
makamlar inşa edilmiştir.
Ebu Hanife ve bazı talebeleri tarafından
kaleme alınan kelam metinlerinin aktarıl
masında ve Hanefi mezhebinin hakim olduğu bölgelerde benimsenmesinde önemli rol oynayan Ebü'l-Leys'in kelama dair görüşleri genel olarak Matürldl çizgisiyle paraleldir. Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'dan bolca yararlandığı ve nüzGI sebepleri. kıraat farklılıkları ve nesih konularına
önem verdiği tefsirinde israiliyyat'a geniş
yer veren Ebü'l-Leys tasawufi (işari) tefsir
sahasındaki ilk simalardan biri kabul edilmektedir. Birçok müellifin Hanefi fakihler
hiyerarşisinde "meselede müctehid" kabul ettiği Ebü'l-Leys, Hanefi mezhebinin
gelişimine önemli katkılarda bulunmuş
tur. İlk Hanefi muhtasarlarından birini ka-
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