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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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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leme alarak Hanefi fıkıh sistematiğini geliştirmiş ve hilaf sahasındaki çalışmaları ile
Hanefi hilfıf literatürünün temelini teşkil
etmiştir. Ebu Hanife ve talebelerinin görüşlerinin aktarılmasında kilit rollerden birini oynayan Ebü'l-Leys'in nadirü'r-rivaye
hakkında en önemli tedvin çalışmalarını
gerçekleştiren müellif olduğu söylenebilir. Mezhep imamlarının ardından gelen
fakihlerin görüş ve katkılarını bir araya getirmeyi hedefleyen nevazil literatürünün
Hanefi mezhebi tarihindeki ilk örneği de
Ebü'l-Leys'e aittir. lll. (IX.) ve IV. (X.) yüzyılda yaşamış birçok önemli Hanefi fakihinin görüşleri onun bu eseri sayesinde
sonraki nesillere aktarılmıştır.
Eserleri . Değişik alanlarda eserler kaleme alan Ebü'l-Leys'e telif etmediği pek
çok kitap nisbet edilmiş ve bu durum kütüphane kayıtlarına da geçmiştir. Eserlerinin bazıları şunlardır : 1. Ijizanetü'l-fı]fh.
İlk Hanefi muhtasarlarından biri olup Selahaddin en-Nahl tarafından müellifin 'Uyunü'l-mesa'il adlı eseriyle birlikte yayım
lanmıştır (Bağdat 1385-1387/1965-1967)

z. ' Uyunü'l-mesa'il. Ebu Hanife ve talebelerinin zahirü'r-rivaye dışında kalan görüşlerinin (nadirü'r-rivaye) derlendiği eser
Hanefi fıkhının erken dönem tarihi için
önemli bir kaynak niteliğindedir. Müellifin görüşleri de zaman zaman rivayetlerin sonuna eklenmiştir (nşr. Abdürrezzak
el-Kadirl, Haydarabad 1960; n şr. Selahaddin en-Nahl, Bağdat 1385-138711965-1967;
n şr. Seyyid Muhammed Mühenna, Beyrut
1998). Katib Çelebi, Ijasrü'l-mesa'il ve
]faşrü'd-dela'il adlı bir çalışmayı Ebü'lLeys'in 'Uyunü'l-mesa'iii üzerine Alaeddin el-Üsmendl tarafından yapılmış bir şerh
olarak kaydetmişse de bu metnin Necmeddin en-Nesefı'nin hilafa dair el-Man?:r1me adlı eserinin şerhi olduğu belirtilmektedir ('Uyünü'L-mesa'il, ne ş red e nin
girişi, s. 26-29) . 3. en-Nevazil (el-Fetava).
Kayıtlarda Ebü'l-Leys'e nisbet edilen elFetava, en-Nevazil mine'l-fetava, Fetdva'n-nevazil ve Mu]Jtaratü'n-nevazil
adlı eserlerin tamamı aynı eser olup sonradan farklı isimlerle kaydedilmiştir. Haydarabfıd'da 1936'da Fetava'n -nevazil
adıyla basılan ve Ebü'l-Leys'e nisbet edilen eser ona ait değildir. 4. Mu]faddime
fi'ş-şalat. Mu]faddimetü Ebi'l-Leyş, elMu]faddime fi'l-fı]fh diye de anılan eserde namaz bahsinden sonra bazı akaid konularına da yer verilir. Çeşitli alimlerce şer
hedilmiş olup Hasan et-Tfılunl'nin Şer]J.u
Mu]faddimeti Ebi'l-Leyş fi'l-fı]fh' ı ile
Muslihuddin b. Mustafa b. Aydoğmuş'un
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et-Tavzi]J. 'ala Mu~addimeti'ş-şalat lies-S emerlfandi adlı şerhi bunlardandır. Eser Taceddin İbn Arabşah tarafından nazma çekilmiştir. Bu çalışma Türkler arasında çok okunmuş ve pek çok defa Türkçe'ye çevrilmiştir. Memlük-Kıpçak
Türkçesi'yle yapılmış bir çevirisi Arapça'sı ile birlikte tahkik edilerek Ananiasz Zajaczkowski (Varşova ı 962) ve Recep Toparlı (Erzurum 1987) tarafından neşredil
miştir. Türkçe çevirisi ve Arapça aslı yüksek lisans çalışmalarına da konu olmuş
tur. 5. Mu]Jtelefü'r-rivaye (Mul]telifü'rrivaye). Müctehidler arasında çeşitli fıkhl
konulara dair ihtilafları içeren ve hilafiyat
alanına giren bir eserdir. Kaynaklar Ebü'lLeys'in bu adla bir eser kaleme aldığını belirtir, ancak kütüphanelerde aynı adı taşı
yan onlarca yazma nüshada dört farklı yazar adına rastlanmaktadır. Bazı araştırma
cılar bu adla muhtevaları ve tasnifleri farklı metinlerin bulunduğunu ve bunlardan
birinin Ebü'l-Leys'e ait olduğunu ileri sürerken (Kaya, s. 60-62) ilmi neşrini hazır
layan Abdurrahman b. Mübarek el-Ferec
(Riyad 1426/2005) bu isimle kütüphanelerde kayıtlı eserlerin tamamının aynı olduğunu , orüinal halinin Ebü'l-Leys es-Semerkandl tarafından kaleme alındığını,
Alaeddin el-Üsmendl'nin yeni bilgiler ekEbi'l-Leyş

leyerek eseri tekrar kaleme aldığını belirtmiş, bu sebeple kitaba Mu]Jtelefü'r-rivaye li-Ebi'l-Leyş es-Semer~andi bi-rivayeti ve tertibi']-'Ala' el-'alim es-Semer]fandi adını vermiştir. Ona göre Nesefi'nin hilaf ilmine dair el-Man?:Cıme adlı meş
hur eseri Semerkandl'nin Mu]Jtelef'inin
manzum şeklidir. 6. Beyanü 'a]Jideti'luşiJJ*. Ehl-i sünnet'in inanç esaslarını
amentü biçiminde özetleyen risale Endonezya, Malezya ve Güney Afrika'da yaygın
olup buralardaki yerel dillere çevrilmiş, ayrıca yaygınlığı sebebiyle XIX. yüzyıl şarki
yatçılarının ilgisini çeken risale A. W. Juynboll tarafından yayımlanmıştır (Leiden
1881 ). 7. Şer]J.u'l-Fı]fhi'l-ekber. Bu çalış
ma, Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Mutl'
el-Belhl'nin rivayetine el-Fı]fhü'l-ebsat
adı verildiği için Şer]J.u'l-Fı]fhi'l-ebsat diye de bilinir. Eserin tenkitli neşrini hazırla
yan Hans Daiber, içinde sonradan eklenmiş Matürldllik'e vurgu yapan cümlelerin
yer aldığını kabul etse de eserin Ebü'lLeys'e ait olduğunu ileri sürmüştür (The
/slamic Concept of Belief, s. 5-1 O). Ancak
Matürldl'ye nisbet edilerek de neşredilen
kitap hakkında (Haydarabad 132 1/ 1904,
1365) yapılan yeni bir araştırmada esere
ait en eski yazma nüshada müellifinin
Ata b. Ali el-Cuzcanl olduğu belirlenmiş,

Ebü'I-Leys es-semerkanditefsirinin tercümesinin 1. cildinin ilk iki sayfası (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 137)

SEMERKAN DT, Muhammed b. Eş ref
ayrıca eserin muhteva itibariyle Ebü'I-Leys
es-Semerkandl'ye ait olmasını imkansız
kılacak bilgiler içerdiği ve mesela Eş' a
riyye'den söz edildiği tesbit edilmiştir ;
halbuki tarih itibariyle böyle bir mezhep
adından bahsedilmesi mümkün görünmemektedir (Birinci. s. 17- 2 2ı 8. Tefsirü 'l-Kur' ô.ni'l-Kerim (Tefsiru Ebi 'l-L eyş
es-Semer~a ndi). Eserin günümüzde yapıl
mış baskılarında adı BaJ:ı.rü '1-'ulum diye

kaydedilmiş olmasına

rağmen

(Bağdat

1405- 1406/ 1985 -1 986; Beyrut 14ı 3/ ı 993,
ı 4 ı 8/ ı 997ı B aJ:ırü '1-'ulUm adlı tefsirin
asıl müellifi Alaeddin Ali b . Yahya esSemerkandl'dir (ö 860/ 1 4 5 6ı Ebü 'ILeys'in tefsiri, içerdiği tasawufi yorumlar
sebebiyle işarl tefsir olarak adlandırılsa
da sufi-fıkhl bir yönteme sahiptir. Rivayet
ağırlıklı eserde yazar kendi yorumlarını
"kale'l-fakih " şeklinde belirtmiştir. Eserin Şehabeddin İbn Arabşah , Musa iznikl
ve Ahmed-i Dal'ye izafe edilen Türkçe çevirileri günümüze ulaşmıştır. 9. Tenbi hü 'l- g iifilin . Başta Hz. Peygamber'in
sözleri olmak üzere Selef alimlerinden yapılan rivayetlerle işlenen vaaz ve nasihat
eseridir. Kitapta akaid, ibadet, ahlak, Kur'an'ın ve ramazan ayının fazileti. karı-ko
canın karşılıklı hak ve sorumlulukları gibi
konular anlatılmıştır. Tenbihü '1-giifilin islam dünyasında çokça okunmuş, yerli İs
panyol müslümanlarının konuştuğu Aljamia (AUamiado) lehçesine de çevrilmiştir.
Eser müstakil olarak (Kahire 131ı ) ve Bustô.nü '1-' ô.rifin ile birlikte pek çok defa basılmış (Kalküta 1869; Kahire 1303, 1306,
1309, ı 315, 1319; Bombay ı 304; Beyrut
1403/ 1983; D ı maşk ı 405/198 5) ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. Osmanlı döneminde
Yahyaoğlu Murtaza tarafından yapılmış bir
çevirisi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Koğu ş l a r, nr. 1 038ı.
Eser. Bustô.nü '1-'ô.rifin ile birlikte Abdülkadir Akçiçek tarafından Gafletten K urtu l uş adıyla ter cüm e edilmiştir ( İ sta n b ul
1 977ı. 10. Bustanü'/-carifin* . Tenbihü 'lgiifilin tarzında bir vaaz ve nasihat kitabıdır (Ka lküta 1868; i stanbul 1286, ı289,
1296; Bulak 1289; D ı m aşk 1 98 5 ı. 11. ' U~ü
betü ehli'l-kebô.'ir ( n ş r. Mustafa Abdülka dir Ata, Beyrut 1405/1983; Bağd at 1 989ı.
Kaynaklarda ve kütüphane kayıtlarında
Ebü'I-Leys es-Semerkandl'ye nisbet edilen
daha pek çok eser mevcuttur. Bunların bir
kısmı eserlerine ait bölümlerden ibarettir,
bir kısmının ise Ebü'I-Leys'e aidiyeti şüp 
helidir.
Semerkandl ve eserleri üzerinde İshak
Yazıcı (bk. bib l. ı ve Abdürrahim Ahmed

Muhammed ez-Zekke doktora tezi ( Te{sfrü "Ba/:ıri'l-'ulO.m " li-Ebi 'l-L eyş es-Semer~a ndf, 1997, Külliyyet ü dari 'l-ui Om, Kah ire). Eyyüp Said Kaya ve İsmail Güllük lisans tezi hazı rlamışlardır (bk. bib l. ı.
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Muhammed b. Eşref
( ._ş.;.;;s~ ' ....;_rı i 0-! ~ )
Şe msüdd!n

Muhammed b. Eşref
ei-Hüseyn! es-Semerkand!
(ö. 702/ 1303)
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İSHAK YAZlCI

SEMERKANDİ, Hakim
L

(bk.

HAKIM es-S EMERKANDI).

_j

L

Matematik , astronomi, mantık
ve kelam alan ındaki
eserleriyle tanınan a lim .

_j

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Taş
köprizade, Semerkandl'nin hal tercümesine dair hiçbir bilgiye sahip olunamadığı
nı belirtir ( f'vli{ta f:ıu 's-sa' ade, II , ı 79 ı Nisbesinden Semerkant'ta doğduğu veya orada yetiştiği anlaşılmakta , ilmi hayatını faal
olarak sürdürdüğü XIII. yüzyılın son çeyreği Naslrüddln-i Tusl'nin Meraga'da kurmuş olduğu rasathanede ünlü meslektaş
larıyla çalıştığı zamana denk gelmektedir;
ancak Semerkandl bu heyet içinde yer almamıştır. eş- ŞaJ:ıô.'itü'l-ilô.hiyye adlı kitabının bir nüshasına (Süleymaniye Ktp.,
Ş ehid Ali Paşa, nr. 1 688ı düşülen nottan
kendisinin 1287 yılında Mardin yöresinde bulunduğu, buradaki öğrencilerin ısra 
rı üzerine Ş er~u 'l-Mu~addimeti'l-Bur
hô.niyye adlı eserini kaleme aldığı ve bu
şerhi Artuklu Sultanı Kara Arslan'a takdim
ettiği anlaşılmaktadır. Yaşadığı dönemde
mantıkçı olarak dikkat çekmiş , tartışma
sanatı üzerine yazdıkları alanının standart
bir metni haline gelmiş, nihayet kelam ilmi sahasında yazdıklarıyla din ilimlerinde
önemli bir birikime sahip bulunduğunu ortaya koymuştur. Katib Çelebi'nin, Semerkandl'nin 600 (1203) yılı dolaylarında öldüğünü söylemesi (Keş{ü '?·?unO.n, ı. ı05 ) bir
yanılgı eseri ol malıdır. Çünkü Semerkandl
bu tarihten çok sonra 675 (1276-77) yılı
için bir yıldız takvimi hazırlamış, 680'1i
( 128 1ı yıllarda eser vermeyi sürdürmüş ,
mantığa dair bir kitabını 692'de ( 1 293 ı tamamlamıştı r. el-M u't e~ad ô. t adlı eserinin bir öğrencisi tarafından istinsah edilen nüshasında (Süleymaniye Ktp., Laleli ,
nr. 2432ı Semerkandl'nin 22 Şewal 702
(9 Haziran 1303) tarihinde öldüğü kaydedilmektedir (E/2 1ing. l, VIII, 1038; ayrı ca bk.
Bingöl,EFAD,sy. ı 9 i1 9 91J, s. l73-ı74ı .

Semerkandl'nin Öklid geometrisi üzerine yazdığı ve asıl ün ünü borçlu olduğu Eş
kô.lü't-te'sis adlı eser hacminin küçüklüğüne rağmen İslam dünyasında yaygın biçimde okunmuş , hakkında çok sayıda şerh
ve haşiye kaleme alınmış , özellikle Kadıza
de-i Rumi'nin şerhi Osmanlı medreselerinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. Eserin girişinde belirtildiğine gö-
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