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Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mant ık ve Adabü'l-bahs, nr. 38). Esere bizzat müellifi tarafından ŞerJ:ıu'l-Kıstô.s li 'ilmi'l-miqô.s
adıyla şerh yazılmıştır (S ül eymaniye Ktp.,
Laleli, nr. 2666, 2667, 2668) Abdülkuddüs
Bingöl ilki eserdeki kavram mantığını, diğeri kıyas teorisini inceleyen iki makale yayımlamıştır (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, tenafı ve deveran terimlerini konu edinmektedir (eş-ŞaJ:ıa'ifü'l·ilahiyye, neşredenin giri şi , s. 25). Eserin Kahire'de bir yazması
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Mant ı k ve Adabü'l-bahs, nr. 197). 10. el-

Mu'te]!:adô.t (Süleymaniye Ktp ., Laleli , m
2432) 11. Beşô.re tü 'l-İşô.rô.t. ibn Sina'nın
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geleneğini yansıtan bir çalışma olup bizzat Semerkandl esere el-Ma'ô.rif li şer
J:ıi'ş-ŞaJ:ıd'if adıyla şerh yazmıştır. Bu şer
hin istanbul kütüphanelerinde on beşe yakın nüshası bulunmaktadır. Semerkandl'-

nin ketama dair görüşleri üzerine ismail
Yörük bir doktora tezi hazırlamıştır (Şem
sü'd-Dfn Muhammed b. Eş ref al-Husay nf
al-Semerkandf'nin Belli Başlı Kelamf Görüşleri, 1987 , Atatürk Üniversitesi Sosya l
Bilimler Enstitüsü).
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99.
Dünyası,

Iii

İLHAN KUTLUER

BİBLİYOGRAFYA :

Muhammed b. Eşref es-Semerkandi. Eşkalü't
te'sis bi-Şerf:ıi jfaçlizade (nşr. Muhammed Süveysi). Tunus 1405/1984, s. 35-38, aynca bk. tür. yer.;
a.mlf.. eş-Şaf:ıa'ifü'l- ilahiyye (nşr. Ahm ed Abdurrahman eş - Şerif), Küveyt 1405/1985, s. 6566, 422-432, ayrıca bk. tür. yer.; ayrıca bk. ne ş
redenin girişi, s . 5-48; Taşköprizade , Mi[taf:ıu 'ssa'ade, ll , 179; Keşfü'?-?Unün, I, 105; Cevat İz
gi. Osman lı Medreselerinde ilim, İstanbul 1997,
ı , 275-285; Gregg de Young . "Kadızade al-RUmi
on Samarkandi's Aslıka l al-Ta'sis: A Mathematical Commentary ", Science and Technology in
the lslamic World (ed. Razau llah Ansari). Turnhout 2002, s. 83-90; a.mlf., "The Aslıkal al-Ta'sis of al-Samarqandi: A Translation and Study",
Zeitschri[t {ür Geschichte der A rabisch-/sla mischen Wissenscha[ten, XIV, Frankfurt 2001 ,
s. 57-113; B. A. Rosenfeld- Ekrneleddin İhsanoğ
lu. Mathematicians, A stronomers and Other
Scholars of lslamic Ciuilization and The ir Works
(7"' -1 9"' c.), lstanbul 2003 , s. 230; Abdullah Muhammed ei- Habeşi. Cam i'u'ş-şürüf:ı ue'l-f:ıautJ.şi,
EbCızabi 1425/2004, 1, 55-60, 186-187; Abdülkuddüs Bingöl. "Şemsu 'd-D in Muhammed b. Eş ref
el-Semerkandi (ölm. 13021 ve Kıstasu'l-Efkar'ı",
EFAD, sy. 19 (1991), s. 173-182; a.mlf .. "Şem
sü'd-Din Muhammed b. Eşref el-Semerkandi

Muhammed b. Eşref es-Semerkandi'nin Beşaretü 'l-işarat ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 2418)

SEMERKANDi,

Muhammed b. Mahmud
( IŞ..W.rı-Jf ~~ 0-1 ~ )

Ebu Yahya Şemsüdd!n Muhammed
b. Mahmud b. Muhammed es-Semerkandi
(ö. 780/ 1378)
L

Kıraat

alimi.
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Aslen Semerkanth olup Hemedan'da
geçirdi. Kıraat
ilmini Ca'fer b. Mekkl el-Mevsıll'nin talebesi 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 KQfeli olduğuna, bir müddet Bağdat'ta hocalıkyaptığına ( DİA, XXI. 43). daha sonra
Dımaşk'a yerleşip orada vefat ettiğine göre Semerkandl ondan Bağdat'ta bulunduğu sırada faydalanmış yahut Küfe'ye veya Dımaşk'a seyahat edip bu yerlerin birinde ona talebelik etmiş olabilir. Bağdat
lı ismail Paşa (Hediyyetü '1-'ari{in, ll, ı 06)
ve Brockelmann (GAL Suppl., ı , 72 7) Semerkandl'nin VI. yüzyılın sonlarında (600/
ı 203) öldüğünü kaydediyorsa da ibnü'lAbd (ö. 740/l339'dan sonra) ve ibnü'l-Faslh'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.
doğdu . Hayatını Bağdat'ta

Eserleri. 1. eş -Şanô.'i' . Müellifin kendi
mushafta uyguladığı sanatların anlatıldığı ve resmü'l-mushafla
ilgili bilgilerin yer aldığı eserin iki nüshası
istanbul'da Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 4/l , vr. 1-14; nr. 75, vr. 388-389). diğer bir nüshası da Kahire'de el-Hizanetü'tTeymüriyye'de (m 345) kayıtlıdır. 2. Vu]!:üfü 'l-Kur'ô.n (Cem' u nücQmi 'l-beyan fi 'l-vu~a{i ve'l-ma'ati ve ecza'i'l-~uran). Süleymaniye Kütüphanesi'nin ilgili bölüm katalogunda (İbra him Efend i. nr. 15) Kitô.b
min e'l-]!:ırô.'ô.t adıyla da zikredilen eserde
müellif önce Kur'an'daki vakıf yerleri konusunda bilgi vermiş, ardından Muhammed
b. Tayfür es-Secavendl'nin ayetler üzerinde belirlediği vakıf yerlerini kırmızı rumuzlarta işaretlemiş , Ebü'l-Ala el-Hemedanl'nin vakıf yerleri için yeşil mürekkep kullahattıyla yazdığı
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333/ 944) mensup bulunduğu tabakadan
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Muhammed b. Mahmüd es·Semerkandi'nin

Vuf:< ufü 'l-J:(uran ' ı n ı n

(Kitab mine 'l-f:<ıra'a t) unvan sayfasıyla ilk sayfas ı (Süley-

maniye Ktp ., İbrahim Efendi, nr. 15)

narak Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar bu
çalışmayı sürdürmüştür. Eserin diğer nüshaları Atıf Efendi Kütüphanesi ile (nr. 45)
Milli Kütüphane'de (nr. 321 ) ve ei-Hizanetü't-Teymuriyye'de (nr. 33 6) bulunmaktadır. 3. Keşfü'l- e srar ii resmi meşa]J.ifi 'l
emş a r. Bir nüshası Kıbrıs 'ta ll. Mahmud
Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (nr. 1557/ 2)
Tayyar Altıkulaç eser üzerinde tahkik çalışması yapmaktadır (d i ğe r n üs h a l a rı için
bk. Brocke lmann , GA L Suppl. , 1, 727 ; eiFihrisü 'ş-şB.mil: Resmü '1-meşaf:ıif, s. 58-59) .
4. el-'İ]fdü'l-ferid fi na'{:mi't-tecvi d. Seksen dokuz beyitten meydana gelen r isalenin iki nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 4/2, vr. 16- 18; nr.
75 , vr. 405 -409 ). İbnü 'I-Cezeri bu eseri "la
be'se bih" (za rarı yok) ifadesiyle değerlen
dirdikten sonra sakin "mim"in hükümleri
konusunda diğer bazıları gibi Semerkandi'nin de yanıldığını belirtmiş, kendisinin
en-Neşr adlı eserinde (!, 222) bu meseleyi açıkiadığını söylemiştir. s. RUJ:ıu 'l-mü
rid ii şer]J.i 'İ]fdi 'l-ferid ii na'{:mi't-tecvid. İlk sayfasında müellif adı Muhammed
b. Muhammed eş-Şerif es-Semerkandi olarak kaydedilen ve bir önceki eserin şerhi
olan risalenin bir nüshası Beyazıt Devlet
Kütüphanesi'nde (nr. 146 ı bulunmaktadır
(d i ğe r nü s h a l a rı için bk. ei-Fihrisü 'ş-şamil:
'Ulumü 'I-Kur'an, ı. 137-13 8). 6. 'Aynü 'ttertil ii beyan i ]J.un1fi 't-tenzil (Kitab fi 'l/s:ıra'ati 's-seb' el-müsemma bi'l-mebsutu 'levsat) . H ediyye tü'l-' ariiin'de el -Me bsut ve'l-mazb ut fi 'I-lwa'ati's-seb' adıy
la zikredilen bu Farsça eserin iki nüshası
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zikredilmiştir.

Ancak Ebü'I-Muin
"Muhtemelen Kerramiyye
mezhebine ilk reddiye yazandır, çünkü söz
konusu mezhep onun döneminde zuhur
etmişti " şeklindeki ifadesi ( Tebşıra tü 'l-edil
le, ı. 358) ve bu mezhebin kurucusu Muhammed b. Kerram' ın 255 (869) yılında vefat etmiş olması dikkate alındığında Semerkandi'nin Matüridi'den önceki nesilden olduğu söylenebilir. Matüridl'nin gençlik döneminde öldüğü antaşılmakla birlikt e ona hocalık yapı p yapmadığı bilinmemektedir. Eğitimini Semerkant'ta aldığı ve
hayatını orada geçirdiği tahmin edilmektedir. Nesefı , aynı nesilden saydığı Kadı
Ebu Abdullah Muhammed b . Eslem eiEzcfı'nin 268'de (88 1) vefat ettiğini yazmış,
ancak Semerkandi'nin ölüm tarihini belirtmemiştir. Katib Çelebi onun da bu tarihte
öldüğünü kaydetmiş , daha sonra bu tarih Semerkandi'nin vefat tarihi olarak kabul edilmiştir.
en-Nesefı' nin ,

Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Ş e hi d
Ali Paşa , nr. 2824; Lala İsmail , nr. 6) . 7. 'İ]f
dü 'd - düreri'l-muçiıyye li'l-]fıra 'ati'§-§e 
la§eti'l-merviyye (Medine Arif Hikmet Bey
Ktp ., nr. 41 ) 8. iza]J.u 'l-{J.avalif ii r esmi'lm eşa]J.if. 9. et-Tescir 'ald tari]fi ' t- teşcir
ii 'ilmi 'l-]fıra'at (son iki eser için bk. Hediyyetü '1-'ari{fn, II , ı 06)
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Suppl. , ı , 727; Fihrisü 'l-ljizaneti 't-Teym üriyy e,
Kahire 1367- 69/ 1948-50, ı , 214, 286; lll , 14 1;
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ı , 137 -1 38; el-Fihrisü 'ş-şamil: Resmü '1-meşa /:ıif,
Arnman 1406/1 986, s. 58-59; Mu'cemü 'l-mai)tütati'l-mevcüde fi mektebati istanbul ve A natülf
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SEMERKANDİ,
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Ebu Bekr Muhammed
b. el~ Yernan es-Semerkand!
. (ö . 268/881 [?])

L

Hanefi fakihi ve kelam alimi.

_j

Nesefı' nin Semerkant kelamcılarının eskilerinden (kudema) saydığı Muhammed
b. Yernan ' ın Semerkant'ta ve genelde Maveraünnehir uleması arasında oldukça saygın bir konuma sahip olduğu anlaşılmak
tadır. Bazı kaynaklarda fakih, mütekellim
ve muhaddis diye zikredilen Semerkandi 'nin başta ketarn olmak üzere fıkıh ve hadis ilimlerinde yetkin bir alim olduğu söylenebilir. Kerramiyye mezhebini eleşti rrnek
için kaleme aldığı eseri gör enlerin onun
ketarn ilmindeki deri nliğini ve usfılü 'd-dln
deki bilgisini antayacağ ını söyleyen Nesefı,
Semerkandi'ye Me ' alim ü 'd-di n , el-İ'ti
şam ve er-R ed ' al e'l-Kerramiyye adlı
eserleri nisbet etmekte ve ketarn ilmine
dair başka teliflerinin de bulunduğunu
belirtmektedir ( Tebş ıra tü 'l-edille, I. 358).
Brockelmann ve Sezgin. Me 'alimü 'ddin'in Meşhed ' de bir nüshasının olduğu 
nu kaydetmekte (GAL Suppl. , 1, 342 ; GAS,
ı . 600), Rudolph ise bu kitapta özellikle fı
kıh meselelerinin ele alındığını söylemektedir (a i-Maturidi, s. 8 1). Nitekim M e'alimü 'd-di n ii fı]fhi 'l- ' amme adını taşıyan
eserde Gazzali, Abdülkerim b . Muhammed er-Rafii, Nevevi ve Beyzavi gibi Şafii
mezhebinin.muahhar dönem alimlerine
sıkça referanslarda bulunulmasından (mesela bk. vr. ! 28b. 171 •, 172b, 18 ıa. 204•) söz
konusu telitin Semer kandl'nin ketama dair
Me'fılimü 'd-din'i değil geç döneme ait bir
Şafii fıkıh kitabı olduğu anlaşılmaktadır.

Nisbesinden Semerkant şehrinde veya
köylerinden birinde doğduğu tahmin edilmektedir. Kureşi, İbn Kutluboğa ve Kefevi
tarafından Ebu Mansur el-Matüridi'nin (ö .

Nesefı.

Semerkandl'nin er-Red 'ale'l-Kerilk Kerramiler'e ait bir görüş de nakleder ( Tebş ı ra tü'l-edille, ı . 164,
358). Yine onun kaydında el-İ'tişam'ın ke-

rfımiyye'sinden

