
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 görün
memektedir (Birinci. s. 17- 2 2ı 8. Tefsi
rü 'l-Kur' ô.ni 'l-Kerim (Tefsiru Ebi 'l-Leyş 

es-Semer~andi). 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 BaJ:ırü '1-'ulUm adlı tefsirin 
asıl müellifi Alaeddin Ali b. Yahya es
Semerkandl'dir (ö 860/ 1 4 5 6ı Ebü 'I
Leys'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. Ese
rin Şehabeddin İbn Arabşah , Musa iznikl 
ve Ahmed-i Dal'ye izafe edilen Türkçe çe
virileri günümüze ulaşmıştır. 9. Tenbi 
hü 'l-g iifilin . Başta Hz. Peygamber'in 
sözleri olmak üzere Selef alimlerinden ya
pılan 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 is
lam dünyasında çokça okunmuş, yerli İs
panyol müslümanlarının konuştuğu Alja
mia (AUamiado) lehçesine de çevrilmiştir. 
Eser müstakil olarak (Kahire 131 ı ) ve Bus
tô.nü '1-' ô.rifin ile birlikte pek çok defa ba
sılmış (Kalküta 1869; Kahire 1303, 1306, 
1309, ı 315, 1319; Bombay ı 304; Beyrut 
1403/1983; D ı maşk ı 405/1985) ve Türk
çe'ye de çevrilmiştir. Osmanlı döneminde 
Yahyaoğlu M urtaza tarafından yapılmış bir 
çevirisi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Koğuş la r, nr. 1 038ı. 

Eser. Bustô.nü '1-'ô.rifin ile birlikte Abdül
kadir Akçiçek tarafından Gafletten K ur
tuluş adıyla tercüme edilmiştir ( İ stanbul 

1 977ı. 10. Bustanü'/-carifin*. Tenbihü 'l
giifilin tarzında bir vaaz ve nasihat kita
bıdır (Ka lküta 1868; istanbul 1286, ı289, 
1296; Bulak 1289; D ımaşk 1 98 5 ı. 11. ' U~ü

betü ehli 'l-kebô.'ir ( n ş r. Mustafa Abdülka
dir Ata, Beyrut 1405/1983; Bağdat 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{sf
rü "Ba/:ıri'l-'ulO.m " li-Ebi 'l-Leyş es-Semer
~andf, 1997, Külliyyet ü dari 'l-ui Om, Kah i
re). Eyyüp Said Kaya ve İsmail Güllük li
sans tezi hazırlamışlardır (bk. bib l. ı. 
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S EMERKANDi, 
Muhammed b. Eşref 

( ._ş.;.;;s ~' ....; _rı i 0-! ~ ) 

Şemsüdd!n Muhammed b. Eşref 
ei-Hüseyn! es-Semerkand! 

(ö. 702/ 1303) 

Matematik , astronomi, mantık 
ve kelam alanındaki 

eserleriyle tanınan alim . 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Taş

köprizade, Semerkandl'nin hal tercüme
sine dair hiçbir bilgiye sahip olunamadığı
nı belirtir ( f'vli{ta f:ıu 's-sa'ade, II , ı 79 ı Nis
besinden Semerkant'ta doğduğu veya ora
da yetiştiği anlaşılmakta , ilmi hayatını faal 
olarak sürdürdüğü XIII. yüzyılın son çey
reği Naslrüddln-i Tusl'nin Meraga'da kur
muş olduğu rasathanede ünlü meslektaş
larıyla çalıştığı zamana denk gelmektedir; 
ancak Semerkandl bu heyet içinde yer al
mamıştır. eş-ŞaJ:ıô.'itü'l-ilô.hiyye adlı ki
tabının bir nüshasına (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 1 688ı düşülen nottan 
kendisinin 1287 yılında Mardin yöresin
de bulunduğu, buradaki öğrencilerin ısra

rı üzerine Şer~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 il
mi sahasında yazdıklarıyla din ilimlerinde 
önemli bir birikime sahip bulunduğunu or
taya koymuştur. Katib Çelebi 'nin, Semer
kandl'nin 600 (1203) yılı dolaylarında öldü
ğünü söylemesi (Keş{ü '?·?unO.n, ı. ı05 ) bir 
yanılgı eseri olmalıdır. Çünkü Semerkandl 
bu tarihten çok sonra 675 ( 1276-77) yılı 
için bir yıldız takvimi hazırlamış, 680'1i 
( 128 1 ı yıllarda eser vermeyi sürdürmüş , 

mantığa dair bir kitabını 692'de ( 1 293 ı ta
mamlamıştır. el-Mu'te~adô. t adlı eseri
nin bir öğrencisi tarafından istinsah edi
len nüshasında (Süleymaniye Ktp., Laleli , 
nr. 2432ı Semerkandl'nin 22 Şewal 702 
(9 Haziran 1303) tarihinde öldüğü kayde
dilmektedir (E/2 1ing. l , VIII , 1038; ayrı ca bk. 
Bingöl,EFAD,sy. ı 9 i1 991J, s. l73-ı74ı . 

Semerkandl'nin Öklid geometrisi üzeri
ne yazdığı ve asıl ün ünü borçlu olduğu Eş

kô.lü't-te'sis adlı eser hacminin küçüklü
ğüne rağmen İslam dünyasında yaygın bi
çimde okunmuş , hakkında çok sayıda şerh 
ve haşiye kaleme alınmış , özellikle Kadıza

de-i Rumi'nin şerhi Osmanlı medreselerin
de uzun yıllar ders kitabı olarak okutul
muştur. Eserin girişinde belirtildiğine gö-
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SEMERKANDi. Muhammed b. Eşref 

re bazı arkadaşları Semerkandi'den mate
matiğe giriş niteliğinde (berah!nü ' l-uiCı

mi'l-hisabiyye) bir el kitabı yazmasını is
temiş, o da bütün bu bilgilerin Öklid geo
metrisindeki temel şekillerden (eşkalü't
te'sls) hareketle ortaya konabileceğini dü
şünmüştür. Semerkandl'ye göre Öklid'in 
geliştirdiği geometri yöntemini -fizik bi
limlerin yöntemine bağlı olan sonraki ku
şaklara mensup bazı bilginler hariç- bütün 
bilginler izlemiştir. Kendisi de bu yöntemi 
kolay anlaşılır tarzda ortaya koymak üze
re eserini kaleme almak istemiştir. Onun 
geometriye hesap ve ölçüm işlemleri gibi 
pratik amaçlarla yaklaştığı izlenimini ve
ren giriş cümleleri Kadızade tarafından 
garipsenmemiştir. Nitekim Kadızade'nin 
açıklamasında cebir ve ölçüm işlemleri arit
metik bilimlerin birer dalı sayılmakta, an
cak bu tür işlemlere ait teorik dayanakla
rın son tahlilde Öklid geometrisinde bu
lunduğu Semerkandi ile birlikte vurgulan
maktadır (Eşkalü't-te'sfs, s. 35-38). Müel
lif eserinde pratik yarar fikrinden hareket 
etmekle birlikte teorik esaslara inmenin 
gereğini de derinden hisseder. Gregg de 
Young'a göre eser ve şerhindeki bu yak
laşımda geleneksel Eflatuncu ve Yeni Ef
latuncu ezell metafizik idealar, matema
tik (özellikle geometrik) formlar ve değişi
me tabi fizik nesneler ontolojisine dayalı 
olan geometrinin, fizik dünyasının hesap 
ve ölçüm gibi gündelik tecrübesiyle ilgili 
işlem pratiğinden tamamen müstakil bir 
ilim olduğu fikri gözetilmiştir. Dolayısıyla 
Semerkandl ve yorumcusu. daha erken 
tarihlerde İhvan- ı Safa'nın vurgulad.ığı ve 
ikincisine daha az önem atfettiği zihnl ve 
duyusal geometri ayırımını esas almıyor 
görünmektedir. Gregg eserde ele alınan 
Öklidci önermelerin, ölçme pratiğiyle do
laylı bir ilişkisi kurulsa da hem cebir hem 
de ölçme işlemleriyle doğrudan ilgisinin 
bulunmadığına da dikkat çekrnektedir. Bu 
durumdan Semerkandi'nin-Elementler'in 
II. kitabından eserine aldığı - söz konusu 
Öklidci önermeleri gizli bir geometrik ce
bire giriş olarak gördüğü sonucu çıkarıla
bilir. Eserin girişini Öklid'in Arapça'da Uşu
lü'l-hendese veya Kitfıbü'l-Uşul diye bi
linen eserinden alınmış tanımlar ve postu
latlar izlemekte, eserin büyük kısmı , yine 
Elementler'de bulunan toplam 465 öner
meden çıkarılmış otuz beş temel önerme
den oluşmaktadır. Bu önermelerden yir
mi dokuzu Elementler'in 1. kitabından, 
beşi 1. kitabın başlangıç bölümünden, biri 
de VI. kitabın ilk önermesinden alınmadır 
(Young, Zeitschri{t {ür Geschichte, s. 58-61 ). 

Semerkand!, mantık alanındaki üstün 
başarısını Kı.stfısü'l-eikfır ii ta]J]filsi'l-es-
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rfır adlı eserinde ortaya koymuştur. Bu ki
taba yazılan şerhler kendisinin İslam man
tık tarihinde önemli bir yer edindiğini gös
termektedir. Ancak bu şerhlerin ilki biz
zat kendi kaleminden çıkrnadır. Bu tutu
mundan şerhe esas olan metni öğretim 
maksadıyla yazdığı ve iyi bir şerhin örne
ğini bizzat vermek istediği sonucu çıkarı
labilir. Sistematik bir bütünlüğe sahip olan 
eserin geleneksel tasavvurat (kavramlar) ve 
tasdlkat (önermeler) ayırırnma dayalı genel 
mantık konularını içerecek biçimde yazıl
mış olması da bunu ortaya koymaktadır. 

Semerkandl mantığın gerekliliğini temel
lendirrnek için önce bilgiyi zorunlu ve na
zari olması bakımından ikiye ayırmaktadır. 
Ona göre bütün bilgilerin akıl yürütmeyle 
veya zihn1 çabayla elde edilmeyen zorun
lu bilgiler olması durumunda bilinmeyen 
hiçbir şey olmayacak, aynı şekilde bütün 
bilgilerin nazari olması durumunda akıl yü
rütme için ortada bir dayanak kalmayaca
ğından hiçbir şeyi bilinmeyecektir. Man
tık, bilinenden bilinmeyene ulaştıran akıl 
yürütme işlemini belli şart ve yöntemler 
uyarınca bir kanuna bağlama işidir. Bu 
mantık kanunu sayesinde zihin hem akıl 
yürütme işleminin formuna hem de bilgi 
içeriğine ilişkin hataları önleyen bir kural
lar toplamı olarak tanımlanmalıdır. Eserin
de Farab1, İbn sına, Eslrüddin ei-Ebherı. 
Gazzal1, Fahreddin er-Razı ve Ebü'I-Bere
kat ei-Bağdad1 gibi otoritelere başvuran 
Semerkand1, gerek mütekaddimln gerek
se müteahhirlnin çeşitli kavramsal yakla
şımları karşısında eleştirel bir tutum al
maktan çekinmemiştir. Semerkandi'nin ki
tabının sonunda kıyas teorisine bağlı ola
rak mantıktaki cedel bahsine paralel biçim
de araştırma ve tartışma yöntemleri ko
nusunu ele alması ve özgün bir yaklaşım
la müstakil eser verdiği "adabü'l-bahs" di
siplinini bu şekilde mantığa ekiemiş olma
sı dikkat çekicidir (Bingöl, Felsefe Dünya· 
sı, sy 20 [1996], s. 10-33) 

Semerkand1 "Allah'ın zat ve sıfatlarını, 
başlangıç ilkeleri ve nihai amaçları açısın
dan mümkün varlıkların durumunu İslam 
kanununa dayalı olarak araştıran ilim" şek
linde tanımladığı kelam ilminde müteahhi
rln yöntemine bağlı kalmış, bilhassa Fah
reddin er-Razi'nin çizgisini izlemeye çalış
mıştır. Bu tanımdaki İslam kanunu tabiri, 
kelamın bir dini ilim olduğunu ve felsefi 
metafizikten farklı bulunduğunu göster
mektedir. Semerkandl'ye göre genel ola
rak ilahiyat disiplini olmasına ve felsefi me
tafizikle ortak konuları incelemesine rağ
men kelam ilmi İslam vahyine özgü temel 
yöntemlere dayanması sebebiyle ondan ay
rılmaktadır ( eş-Şaf:ı.a'ifü '1-ilahiyye, s. 65-
66) 

Eserleri. 1. Eşkfılü't- te'sis. Öklid'in Ele
mentler adlı eserinden alınmış otuz beş 
temel önerme hakkındadır. Türk mate
matik bilgini Kadızade-i RCıml'nin esere 
Tu]Jietü'r-re'is ii şer]Ji Eşkfıli't-te'sis 
adıyla yazdığı şerh ile birlikte Osmanlı 
medreselerinin vazgeçilmez ders kitabı ol
muştur. Bu şerhe haşiye ve ta'likler yazıl
mış (DİA, XVII, 202; XXIV, 99). III. Selim'in 
emriyle 1 209 ( 1 794-95) yılında M üftlzade 
Abdürrahim Efendi tarafından Türkçe'ye 
tercüme edilmiş, Abdülhamid döneminde 
Tacüssa1d1 diye tanınan Ebü'I-Feth Mu
hammed b. Said ei-Hüseynıtarafından ha
şiyesiyle birlikte iki defa basılmıştır (İstan
bull268, 1274). Kadızade'nin şerhi dışın
da esere Muhammed b. Mübarekşah 'ınki 

başta olmak üzere çeşitli alimlerce şerh
ler yazılmıştır (Abdullah Muhammed el
Habeşi, I. 186-187). Modern neşrini yine 
Kadızade'nin şerhiyle birlikte Muhammed 
Süveys1 gerçekleştirmiştir (Tunus 1405/ 
ı 984). Hami d Dilgan eser hakkında bir 
makale yazmış ("Demonstration du postu
lar d'Euclid par Schams-ed-Din Samarkan
di: Traduction de l'ouvrage Aschkal-üt-te
essis de Samarkandi", Reuue d'histoire des 
sciences et leurs applications, XIII [Paris 
1960]. s. ı 91 - 196). Gregg de Young etraf
lı bir incelemeyle birlikte eserin İngilizce 
tercümesini yayımiarnıştır (bk. bibl.). Z. 
et-Te~kire ii'l-hey'e. Astronomi hakkın

da muhtasar bir eserdir. 3. A 'mfıl-i Ta]f
vim-i Kevfıkib-i Şfıbite. 675 (1276-77) 
yılı için düzenlenmiş bir yıldız takvimidir. 
4. Kitfıbü Envfı'i's-se]Jfıb ii envfı'i'l-]Ji

sfıb . S. Şer]Ju'l-Mecisti (son üç eser için 
bk. Rosenfeld- ihsanoğlu , s. 230) . 6. er
Risfıletü's-Semer]fandiyye ii fıdfıbi'l
ba]Jş . Semerkandl'nin felsefe, fıkıh ve ke
lam disiplinlerinin hepsi için geçerli ola
bilecek şekilde münazara sanatı üzerine 
telif ettiği ünlü eseridir. Daha önceki mü
elliflerin cedel, hilaf veya münazara baş
lığı altında yazdıkları eserler sadece fıkıh 
yahut kelam ilmiyle sınırlı kaldığından bu 
eser tümel bir tartışma yöntemi geliştir
miş olmakla özgün bir niteliğe sahiptir 
(esere yazılmış çok sayıda şerh ve haşiye 
için bk. Abdullah Muhammed el-Habeş!, 

ı. 55-60) . Kitap Mahmud el-İmam el-Man
sur! tarafından neşredilmiştir (Mecmü'a 
müştemile içinde, Kahire 1353, s . 125-132). 
7. Şer]Ju Fuşuli'n-Neseii (Şerf:ı.u 'l-Mu

kaddimeti 'l-Burhaniyye) . Burhaneddin en
Nesefi'nin el-Fuşul ii 'ilmi'l-cedel, Fuşu
lü'n-Nesefi ve el-Mu]faddimetü'l-Bur
hfıniyye adlarıyla bilinen cedel ilmine dair 
eserine yazılmış şerhtir (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3034; Fatih , m. 3087). 8. 
Kıstfısü '1-eikfır ii ta]J]fi]fi'l-esrô.r (Süley-



maniye Ktp., Ayasofya, nr. 2562; Atıf Efen
di Ktp, Atıf Efendi, nr. 1673, 1674; ayrıca 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mantık ve Ada
bü'l-bahs, nr. 38). Esere bizzat müellifi ta
rafından ŞerJ:ıu'l-Kıstô.s li 'ilmi'l-miqô.s 
adıyla şerh yazılmıştır (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 2666, 2667, 2668) Abdülkuddüs 
Bingöl ilki eserdeki kavram mantığını, di
ğeri kıyas teorisini inceleyen iki makale ya
yımlamıştır (bk bibl.) 9. 'Aynü 'n-na:?ar 
ii 'ilmi'l-cedel (fl'l-mantı/!:). Fıkhl tartış

maların yöntemi üzerine yazılmış bir eser 
olup tartışma sanatıyla ilgili telazüm, te
nafı ve deveran terimlerini konu edinmek
tedir (eş-ŞaJ:ıa'ifü'l·ilahiyye, neşredenin gi
ri şi , s. 25). Eserin Kahire'de bir yazması 
bulunmaktadır (Darü ' l-kütübi'l-Mısriyye, 

Mant ı k ve Adabü'l-bahs, nr. 197). 10. el
Mu'te]!:adô.t (Süleymaniye Ktp ., Laleli , m 
2432) 11. Beşô.retü 'l-İşô.rô.t. ibn Sina'nın 
el-İşô.rô.t ve't-tenbihô.t adlı eseri üzerine 
yazılmış bir şerhtir (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2418) 1Z. eş- ŞaJ:ıQ'ifü'l-ilô.hiy

ye (nşr. Ahmed Abdurrahman eş-Şerif, Kü
veyt ı 405/1 985) . Müteahhirln kelam ilmi 
geleneğini yansıtan bir çalışma olup biz
zat Semerkandl esere el-Ma'ô.rif li şer
J:ıi'ş-ŞaJ:ıd'if adıyla şerh yazmıştır. Bu şer
hin istanbul kütüphanelerinde on beşe ya
kın nüshası bulunmaktadır. Semerkandl'-

nin ketama dair görüşleri üzerine ismail 
Yörük bir doktora tezi hazırlamıştır ( Şem
sü'd-Dfn Muhammed b. Eşref al-Husaynf 
al-Semerkandf'nin Belli Başlı Kelamf Gö
rüşleri, 1987, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü). 
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SEMERKANDi, 
Muhammed b. Mahmud 
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Ebu Yahya Şemsüdd!n Muhammed 
b. Mahmud b. Muhammed es-Semerkandi 

(ö. 780/ 1378) 

L 
Kıraat alimi. 

_j 

Aslen Semerkanth olup Hemedan'da 
doğdu . Hayatını Bağdat'ta geçirdi. Kıraat 
ilmini Ca'fer b. Mekkl el-Mevsıll'nin talebe
si olan babasından tahsil etti. ibnü'l-Abd 
Muhammed b. Abdullah'tan kıraate dair 
rivayetlerde bulundu. ibnü'l-Faslh'ten Şa
tıbl'nin Ijırzü'l-emô.ni ve vechü't-tehô.
ni adlı eserini rivayet etti. ibnü'l-Faslh KQ
feli olduğuna, bir müddet Bağdat'ta ho
calıkyaptığına ( DİA, XXI. 43). daha sonra 
Dımaşk'a yerleşip orada vefat ettiğine gö
re Semerkandl ondan Bağdat'ta bulundu
ğu sırada faydalanmış yahut Küfe'ye ve
ya Dımaşk'a seyahat edip bu yerlerin bi
rinde ona talebelik etmiş olabilir. Bağdat
lı is mail Paşa ( Hediyyetü '1-'ari {in, ll , ı 06) 
ve Brockelmann (GAL Suppl., ı , 727) Se
merkandl'nin VI. yüzyılın sonlarında ( 600/ 
ı 203) öldüğünü kaydediyorsa da ibnü'l
Abd (ö. 740/l339'dan sonra) ve ibnü'l-Fa
slh'ten (ö. 755/1354) rivayette bulunduğu 
dikkate alındığında bunun doğru olmadığı 
anlaşılmaktadır. Hat sanatına aşina olan 
ve mushaf yazan Semerkanöı 780'de ( 1378) 
muhtemelen Bağdat'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. eş-Şanô.'i' . Müellifin kendi 
hattıyla yazdığı mushafta uyguladığı sa
natların anlatıldığı ve resmü'l-mushafla 
ilgili bilgilerin yer aldığı eserin iki nüshası 
istanbul'da Nuruosmaniye Kütüphanesi'n
de (nr. 4/l , vr. 1-14; nr. 75, vr. 388-389). di
ğer bir nüshası da Kahire'de el-Hizanetü't
Teymüriyye'de (m 345) kayıtlıdır. 2. Vu]!:ü
fü 'l-Kur'ô.n (Cem' u nücQmi'l-beyan fi 'l-vu
~a{i ve'l-ma'ati ve ecza'i'l-~uran). Süley
maniye Kütüphanesi'nin ilgili bölüm ka
talogunda (İbra him Efendi. nr. 15) Kitô.b 
mine'l-]!:ırô.'ô.t adıyla da zikredilen eserde 
müellif önce Kur'an'daki vakıf yerleri konu
sunda bilgi vermiş, ardından Muhammed 
b. Tayfür es-Secavendl'nin ayetler üzerin
de belirlediği vakıf yerlerini kırmızı rumuz
larta işaretlemiş, Ebü'l-Ala el-Hemedanl'
nin vakıf yerleri için yeşil mürekkep kulla-
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