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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 sayfasıy la ilk sayfas ı (Süley
maniye Ktp ., İbrahim Efendi, nr. 15) 

narak Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar bu 
çalışmayı sürdürmüştür. Eserin diğer nüs
haları Atıf Efendi Kütüphanesi ile (nr. 45) 

Milli Kütüphane'de (nr. 321 ) ve ei-Hizane
tü't-Teymuriyye'de (nr. 336) bulunmakta
dır. 3. Keşfü'l-esrar ii resmi meşa]J.ifi 'l

emşar. Bir nüshası Kıbrıs'ta ll. Mahmud 
Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (nr. 1557/ 2) 

Tayyar Altıkulaç eser üzerinde tahkik ça
lışması yapmaktadır (d iğer nüsha ları için 
bk. Brocke lmann , GAL Suppl. , 1, 727 ; ei
Fihrisü 'ş-şB.mil: Resmü '1-meşaf:ıif, s. 58-59) . 

4. el-'İ]fdü'l-ferid fi na'{:mi't-tecvi d. Sek
sen dokuz beyitten meydana gelen r isa
lenin iki nüshası Nuruosmaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr. 4/2, vr. 16- 18; nr. 
75 , vr. 405 -409). İbnü 'I-Cezeri bu eseri "la 
be'se bih" (zararı yok) ifadesiyle değerlen
dirdikten sonra sakin "mim"in hükümleri 
konusunda diğer bazıları gibi Semerkan
di'nin de yanıldığını belirtmiş, kendisinin 
en-Neşr adlı eserinde (!, 222) bu mese
leyi açıkiadığını söylemiştir. s. RUJ:ıu 'l-mü

rid ii şer]J.i 'İ]fdi 'l-ferid ii na'{:mi' t-tec
vid. İlk sayfasında müellif adı Muhammed 
b. Muhammed eş-Şerif es-Semerkandi ola
rak kaydedilen ve bir önceki eserin şerhi 
olan risalenin bir nüshası Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'nde ( nr. 146 ı bulunmaktadır 

(d iğer nüsha la rı için bk. ei-Fihrisü 'ş-şamil: 

'Ulumü 'I-Kur'an, ı. 137-138). 6. 'Aynü 't
tertil ii beyani ]J.un1fi ' t-tenzil (Kitab fi 'l
/s:ıra'ati 's-seb' el-müsemma bi 'l-mebsutu 'l
evsat) . H ediyye tü'l- ' ariiin'de el -Meb
sut ve'l-mazbut fi 'I-lwa'ati's-seb' adıy
la zikredilen bu Farsça eserin iki nüshası 
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Süleymaniye Kütüphanesi 'ndedir (Şehid 
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 resmi'l
meşa]J.if. 9. et-Tescir 'ald tari]fi ' t- teşcir 

ii 'ilmi 'l-]fıra'at (son iki eser için bk. He
diyyetü '1-'ari{fn, II , ı 06) 
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SEMERKANDİ, 
Muhammed b. Yernan 
( .ş..w~ı ulA&' ~ ~ ) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. el~ Yernan es-Semerkand! 

. (ö. 268/881 [?]) 

Hanefi fakihi ve kelam alimi. 
_j 

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

333/944) mensup bulunduğu tabakadan 
biri diye zikredilmiştir. Ancak Ebü'I-Muin 
en-Nesefı' nin , "Muhtemelen Kerramiyye 
mezhebine ilk reddiye yazandır, çünkü söz 
konusu mezhep onun döneminde zuhur 
etmişti" şeklindeki ifadesi ( Tebşıratü 'l-edil

le, ı. 358) ve bu mezhebin kurucusu Mu
hammed b. Kerram'ın 255 (869) yılında ve
fat etmiş olması dikkate alındığında Se
merkandi'nin Matüridi'den önceki nesil
den olduğu söylenebilir. Matüridl'nin genç
lik döneminde öldüğü antaşılmakla birlik
t e ona hocalık yapıp yapmadığı bilinme
mektedir. Eğitimini Semerkant'ta aldığı ve 
hayatını orada geçirdiği tahmin edilmek
tedir. Nesefı, aynı nesilden saydığı Kadı 
Ebu Abdullah Muhammed b. Eslem ei
Ezcfı'nin 268'de (88 1) vefat ettiğini yazmış, 
ancak Semerkandi'nin ölüm tarihini belirt
memiştir. Katib Çelebi onun da bu tarihte 
öldüğünü kaydetmiş , daha sonra bu ta
rih Semerkandi'nin vefat tarihi olarak ka
bul edilmiştir. 

Nesefı'nin Semerkant kelamcılarının es
kilerinden (kudema) saydığı Muhammed 
b. Yernan'ın Semerkant'ta ve genelde Ma
veraünnehir uleması arasında oldukça say
gın bir konuma sahip olduğu anlaşılmak

tadır. Bazı kaynaklarda fakih, mütekellim 
ve muhaddis diye zikredilen Semerkandi '
nin başta ketarn olmak üzere fıkıh ve ha
dis ilimlerinde yetkin bir alim olduğu söy
lenebilir. Kerramiyye mezhebini eleştirrnek 

için kaleme aldığı eseri görenlerin onun 
ketarn ilmindeki derinliğini ve usfılü 'd-dln

deki bilgisini antayacağını söyleyen Nesefı, 

Semerkandi'ye Me' al imü 'd-din , el-İ'ti
şam ve er-Red ' al e'l-Kerramiyye adlı 
eserleri nisbet etmekte ve ketarn ilmine 
dair başka teliflerinin de bulunduğunu 
belirtmektedir ( Tebşıratü 'l-edille, I. 358). 

Brockelmann ve Sezgin. Me'alimü 'd
din'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 söylemek
tedir (a i-Maturidi, s. 8 1). Nitekim M e'ali
mü 'd-din ii fı]fhi 'l- ' amme adını taşıyan 
eserde Gazzali, Abdülkerim b. Muham
med er-Rafii, Nevevi ve Beyzavi gibi Şafii 
mezhebinin. muahhar dönem alimlerine 
sıkça referanslarda bulunulmasından (me
sela bk. vr. ! 28b. 171 •, 172b, 18 ıa. 204•) söz 
konusu telitin Semerkandl'nin ketama dair 
Me'fılimü 'd-din'i değil geç döneme ait bir 
Şafii fıkıh kitabı olduğu anlaşılmaktadır. 

Nesefı. Semerkandl'nin er-Red 'ale'l-Ker
rfımiyye'sinden ilk Kerramiler'e ait bir gö
rüş de nakleder ( Tebşıratü'l-edille, ı . 164, 

358). Yine onun kaydında el-İ'tişam'ın ke-



lam ilmini ilgilendirdiği belirtilmekle be
raber Katib Çelebi'nin ifadesinden (Keş
fü';;:-;;:unun, ı. ı 19) eserin hadis ilmine dair 
olduğu sonucu çıkarılarak bu tesbit esas 
alınmıştır. Bağdatlı ismail Paşa müellife 
Kitô.bü'I-Envdr adlı bir eser daha nisbet 
etmektedir (Hediyyetü'l-'ari{fn, Il, 17) . An
cak kütüphane kataloglarında bu eserin 
yazma nüshalarına rastlanmamıştır. 
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SEMERKANDİ, 
Muhammed b. Yusuf 

( IŞ ..w .rı-' 1 .........., }! ..:.ı-1 ..>..Ö.=ı ) 

Ebü'l-Kasım Nasırüdclın Muhammed 
b. Yusuf b. Muhammed b. Alt el-Hüseynf 

el-Medeni es-Semerkandt 
(ö . 556/1161) 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Hü
seynl nisbesi bazı kaynaklarda ve kütüp
hane kayıtlarında Haseni şeklinde zikredil
mektedir. Biyografisi hakkında bilgi içeren 
eserlerde ilim ve ahiakından övgüyle söz 
edilmekte, devrinin önde gelen müctehid 

Hamidüddin 
ed-Darir'in 
Semerkandi'ye ait 
el-Fıl}.hü'n-nafi' 

adlı esere 
yaptığı serhin 
ilk iki sayfası 
{Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, 
nr. 858) 

alimlerinden olduğu ve soyu Hz. Hüseyin'e 
ulaşan bir aileden geldiği belirtilmektedir. 
Kendisiyle ilgili sınırlı malumattan 535 
( 1141) yılında hacca gitmek üzere seya
hate çıktığı, bir süre Bağdat'ta kaldığı ve 
543'te (ı 149) memleketine döndüğü, ule
maya dil uzattığı ve 556' da ( ı ı 6 ı ) hapis
te öldüğü anlaşılmaktadır. Bir kısım eser
lerde "şehid" olarak anılması da bu sebep
le olmalıdır. Katib Çelebi bazı yerlerde ölüm 
tarihini 656 ( 1258) olarak kaydederse de 
(Keşfü';;:-;;:unun, Il, 1697, ı 92 ı) diğer yer
lerde 556 diye vermektedir (a.g.e., 1, 565, 

571; II , 1813) Müellifin el-Cdmi'u'l-ke
bir'i 548 (1153) ve el-Mültel:cat'ı 549 (1154) 
yılında yazmış olması da (a.g .e., ı. 571; II. 

181 3; M. Mutl' e i-Hafız , ll , 209-210) 656 
( 1258) tarihinin yanlış olduğunu göster
mektedir. Semerkandl el-Mültel:cat adlı 
eserinde (s 454) Kadı Mahmud b. Abdü
Iazlz'den hacası diye söz etmekte olup bu 
zat meşhur K.3dlhan'ın dedesidir. Kureşl. 
Semerkandl'nin Muhammed b. Ca'fer el
Becell'den rivayette bulunduğunu söyler 
(el-Ceuahirü'l-muc_iiyye, lll , 110). 

Eserleri. 1. el-Fıl:chü'n-nafi' (en-Nafi' 
fi'l-füru') . Hanefi uleması arasında meş
hur olan muhtasar bir fıkıh kitabıdır. Hac
minin küçüklüğüne rağmen bütün fı kıh 
konularını kapsaması , Kitap ve Sünnet'
ten istidla!Iere önem verilmesi ve birçok ko
nuda Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüş
lerinin karşılaştırılması bakımından önem 
taşır. Daha sonraki Hanefi literatüründe 
yapılan atıflar yanında birçok yazmasının 
günümüze ulaşması. Ebü'l-Berekat en-Ne
sefi gibi tanınmış bir alim tarafından şer
hedilmesi esere verilen önemin bir gös
tergesidir. el-Fıl:chü'n-nafi', Riyad Muham
med b. Suud Üniversitesi'nde ibrahim b. 
Muhammed b. ibrahim tarafından dokto
ra tezi olarak neşre hazırlanarak yayımlan
mıştır (I-lll , Riyad !421/2000). Eseri ibnü'l-
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Fasih nazma çevirmiş (Kureşl, I, 204). Ha
mldüddin Ali b. Muhammed ed-Darlr el
Buhar! şerhetmiş (Leknevl, s. 125 ; yazma 
nüshası için bk Süleymaniye Ktp ., Şehid 
Ali Paşa, m 858), daha sonra onun isteği 
üzerine ( Keşfü'?-;;:unun, ll, !922; Fihristü 'l
Kütübf]aneti'l-!jidTuiyye, III. I 30) talebesi 
Ebü'l-Berekat en-Nesefi kitabı önce el
Müstevfa adıyla şerhetmiş, ardından bu
nu el-Müştasfa mine'l-Müstevfô. adıyla 
ihtisar etmiştir. Bu özet şerhin birçok yaz
ma nüshası günümüze ulaşmıştır (Süley
maniye Ktp. , Fatih, nr. 1841 , 1842; izmir 
Milli Ktp., nr. 60 l, 617; İÜ Ktp, AY, m 3085; 

Beyazıt Devlet Ktp. , Bayezid, nr. 2469) . Ka
tib Çelebi ve Brockelmann el-Fıl:chü'n-na
fi' üzerine yapılan diğer bazı şerhlerden 
söz ediyorsa da (Keşfü';;:-;;:unun, ll, 1922; 

GAL Suppl., ı. 655; ayrıca bk. Hediyyetü 'l
'ari!fn, ı. 85) bunların doğruluğu teyit edi
lememiştir. 2. el-Cami'u 'I-ke bir fi'l-teta
vd (Cami'u'l-fetaua). Katib Çelebi'nin mu
teber bir kitap olduğunu kaydettiği ese
rin (Keşfü';;:-;;:unun, ı , 565) çeşitli nüshala
rı mevcuttur (Manisa il Halk Ktp., nr. 80 ı-

804; Darü 'l-kütübi'z-Zahiriye, nr. 2558; Me
lik Suud Üniversitesi Ktp., Riyad, nr. 1827 

M). 3. el-Mülte~dt fi'l-fetô.va . Müellifin 
bir önceki kitaptan seçmelerle meydana 
getirdiği eser Hanefi fukahası arasında 
meşhur olup özellikle ibn Nüceym el-BaJ:ı
rü'r-ra'il:c ve ibn Abidin Reddü'I-muJ:ı
tdr'da sıkça atıfta bulunmuştur. Çok sayı
da yazma nüshasının günümüze ulaşması 
da eserin gördüğü rağbetin bir işareti ol
malıdır (mesela bk Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi , nr. 1000, 100!; Laleli , nr 1165; Şe

hid Ali Paşa , nr. 975; Yenicami, nr. 575). 

Klasik fıkıh kitaplarının tertibine göre dü
zenlenen eserde her başlık altında konu
lar bütün halinde ele alınmayıp ihtiyaç du
yulan hususlar kısa hüküm cümleleri şek
linde kaydedilmiş. bu arada deliliere yer 
verilmemiş, zaman zaman Hanefi mezhe
bi imamları ile daha sonraki ulemaya atıf
lar yapılmıştır. Mahmud Nassar ve Seyyid 
Yusuf Ahmed'inyaptığı neşir (Beyrut 1420/ 

2000) ilmi bir özellik taşımamaktadır. Ki
tap Celalüddin Mahmud b. Hüseyin eı-üs
ruşenl tarafından yeniden düzenlenmiş 
olup yazmaları Tecnisü mesa'ili'l-Mülte
~at (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 596, 598) ve Tertibü'l-Mültel:cat (Sü
leymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 585) adıyla 

kaydedilmiştir. Semerkandl'nin kaynaklar
da adı geçen diğer eserleri de şunlardır : 

el-Kanun ii türu'i'l-Ifanefiyye, Meşa
biJ:ıu's-sübül ii füru'i'l-Ijanefiyye, el
Menşur ii füru'i'I-Ijanefiyye, el-İJ:ıl:cö.l:c, 
FetJ:ı_u'l-galal:c fi't-tevJ:ı_id, Ijalô.şü'l-müf

ti ti'I-türu'. 
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