
sen beş olup bunların büyük bir kısmı 
günümüze ulaşmamış, ancak modern dö
nemde yapılan araştırmalar sonucunda 
klasik kaynaklarda yer almayan bazı eser
leri bulunmuştur (başlıcaları aşağıda ve
rilen eserlerinin geniş bir listesi için bk. 
Rosenfeld- ihsanoğlu , s. 184-186) . 1. el
Bdhir ii ('ilmi)'l-cebr. Dört bölümden olu
şur. Birinci bölümde rasyonel üslü bir bi
linmeyenli çok terimliler üzerine aritme
tik işlemler, ikinci bölümde ikinci derece
den denklemler, üçüncü bölümde irras
yonel nicelikler, dördüncü bölümde cebir
sel ilkelerin problemlere uygulanması ve 
problemierin sınıflandırılması ele alınır. Sa
lah Ahmed ve Rüşdi Raşid tarafından neş
redilmiştir ( Dımaşk ı 972) 2. el-Kitdbü'l
Kıvdmi fi'l -hisdbi'l-Hindi. n. dereceden 
kök hesabını ve ondalık kesirlerle aritme
tiksel işlemleri konu alan eser ondalık ke
sirlerin tarihi açısından önemlidir. Üzerin
de Rüşdi Raşid tarafından bir çalışma ya
pılmıştır (yazma nüshası için bk. Rosen
feld- ihsanoğlu, s. 1 84). 3. Keşfü 'avdri'l
müneccimin ve galatihim ii ekşeri'l
a'mdl ve'l-af:ıkdm. Eserde astrolojinin bi
limsel değerine itiraz edilir ve çeşitli örnek
lerle yanlışlığı gösterilmeye çalışılır ( Sezgi n. 
VI, 65-66) F. Rosenthal tarafından eserin 
giriş kısmı ingilizce'ye tercüme edilmiştir 
(bk bibl) 4. Nüzhetü'l-aşJ:ıdb ve mu'd
şeretü'l-af:ıbdb (nşr. Seyyid Kisrevf Hasan , 
Beyrut 2008). Hasankeyf Artuklu Meliki 
Nilreddin Muhammed b. Karaaslan için 
yazılan eserde klasik İslam tıp geleneğin
de nadiren ele alınan kadın üreme organ
larına ilişkin hastalıklar, jinekoloji ve sek
soloji konuları incelenmiştir. S. İfJ:ıdmü'l
Yehud ve ]fışşatü İsldmi's-Semev'el 
ve rü'ydhü'n-nebi 'aleyhi's-seldm. Se
mev'el'in müslüman olduktan sonra Yahu
diliğe karşı kaleme aldığı polemik içerikli 
bu eser 1339'da Alfonso Buenombre ta-

Semev'el 
ei-Mağribl'nin 

/'lüzhetü'l
aşhab 

adlı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 2129) 

rafından Latince'ye tercüme edilmiş, bu 
arada islam kelimesi Hıristiyanlık ile değiş
tirilerek Semev'el'in Müsevilik'ten Hıristi
yanlığa geçtiği iddia edilmiş, böylece onun 
Ortaçağ Avrupası'nda son derece popüler 
bir isim haline gelmesine yol açılmıştır. Şe
ha beddin ei-Karafı ve özellikle İbn Kayyim 
el-Cevziyye gibi reddiye müelliflerinin ge
niş ölçüde faydalandıkları eseri önce Mos
he Perlmann İngilizce çevirisiyle birlikte ya
yımlamış (New York ı 964). daha sonra Mu
hammed Abdullah eş-Şerkavi ilmi bir neş
rini gerçekleştirmiştir (Kah i re ı 406/1 986). 
Almanca. italyanca. ispanyolca ve Rusça 
tercümeleri de bulunan eser Osman Cilacı 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Bir Rü

yanın izinde, istanbul 2004). 6. Gayetü'l
maksud fi'r-red 'ale'n-Naşdrd ve'l- Ye
hud .(nşr imam Hanefi Seyyid Abdullah, 
Kah i re ı 427/2006) Daha önce iki defa Be?,
lü '1-mechıld ii ifhdmi'l-Yehıld adıyla ba
sılan eser (nşr. Muhammed Ahmed eş-Şa
mi, Kah i re ı 960; nşr Abdülvehhab Abdüs
selam Tavli e, Dımaşk ı 989) bir önceki ki
tabın biraz daha geliştirilmiş şeklidir. Os
man Cilacı bu kitabı da Türkçe'ye çevirmiş
tir (YahudiliğiAnlamak, İ stanbull995 ). 
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~ İHSAN FAZUOGLU 

SEMHÜDi 
( .ş~~l ) 

Ebü'l-Hasen NCırüdd!n Al! 
b. Abdiilah b. Ahmed 

b. Al! ei-Hasen! es-SemhCıd! 
(ö. 911/1506) 

Medine tarihi hakkındaki 
eserleriyle tanınan 

hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

844 (1440) yılında Yukarı Mısır'da Nil'in 
batısında yer alan Semhüd şehrinde doğ
du. Soyu Hz. Hasan'a ulaştığı için şerif. sey
yid unvanlarıyla tanınır. Küçük yaşta Kur
'fm-ı Kerim'i ezberledi, kadı olan babasın
dan hadis, fıkıh ve Arapça dersleri aldı. Eği
timini tamamlamakiçin 8S8'de ( ı454) ba
basıyla birlikte Kahire'ye gitti. Burada Mu
hammed b. Abdülmün'im ei-Cevceri, Sa
lih b. ömer el-Bulkini, Yahya b. Muham
med el-Münavi başta olmak üzere çeşitli 
hocalardan hadis. tefsir. fıkıh. feraiz, man
tık, Arap dili ve edebiyatı , kelam ve usul 
dersleri okudu. Hacası Münavi vasıtasıyla 
tasavvuf yoluna girdi. Genç yaşta ders okut
maya. fetva vermeye başlayan Semhüdi'
yi Münavi kendisine yardımcı olarak seçti. 
Semhüdi. İbn Tolun Camii'nde hadis. Sali
hiyye Medresesi'nde fıkıh dersleri okuttu 
ve Münavi ile birlikte mahkemelerde ha
zır bulundu. Kendisine teklif edilen Sern
hud kadılığı ve Said bölgesindeki naibleri 
denetleme görevini kabul etmedi (Seha
vl, III, 228) 

870'te ( ı 466) hacca gitmek için Kah i re'
den ayrıldı. Fakat hac mevsimine yetişe
mediğinden bir yıl Mekke'de kaldıktan son
ra bu görevini tamamladı. 873'te (ı 468-
69) Medine'ye giderek önce Mescid-i Ne
bevi'nin yanında bir hücrede, ardından ki
raladığı Babürrahme'nin yakınındaki Te
mim ed-Dfıri'den intikal ettiği söylenen 
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bir evde kaldı. Bu yıllarda Mekke ve Medi
ne'deki alimlerle ilmi sohbetlerde bulun
du, hac ve umre için buraya gelen alimler
den ders aldı, kendisi de ders verdi. Medi
ne'de Ahmed b. İsmail el-İbşltl'nin ders
lerine devam ederek ders okutma izni al
dı. Medine ve Mescid-i Nebev'i hakkındaki 
yazılı ve sözlü rivayetleri toplamaya baş
ladı. 

Semhlıdl, 1 Ramazan 6S4'teki (22 Ey
lül 1256) yangında ciddi hasar gören Mes
cid-i Nebev'i'de başlatılan imar faaliyetleri
nin HülagG'nun Bağdat'ı işgali yüzünden 
arzu edilen biçimde tamamlanamamasın
dan duyduğu rahatsızlığın tesiriyle Mes
cid-i Nebelfi'nin aslına uygun biçimde yeni
den inşa edilmesini tavsiye eden bir risaJe 
kaleme aldı. Bu risale, Semhlıdl'nin diğer 
kitapları ve kütüphanesiyle birlikte 13 Ra
mazan 886'daki (5 Kasım 1481) Mescid-i 
Nebevl yangınında yok oldu. Hac mevsi
minin bitimine kadar Mekke'de kaldıktan 
sonra Mısır'a dönüp annesini ziyaret için 
Semhlıd'a gitti. On gün sonra vefat eden 
annesinin defin işlerini tamamlayarak Ka
hire'ye döndü. 

Memlük Sultanı el-Melikü'l-Eşref Kayıt
bay 884'teki ( 1479-80) haccı sırasında Me
dine'ye geldiğinde mihmandarlığını yapan 
Semhlıdl sultanla iyi ilişkiler kurdu. Sul
tan Kayıtbay onun talebiyle Medine halkı
na maddi destekte bulundu, vergilerini 
de kaldırdı. Semhlıdl'ye 1 00 dinar özel tah
sisat yanında çeşitli maddi desteklerde 
bulunan ve maaş bağlayan Memlük sul
tanı, Medine Kütüphanesi'ni kendi adını 
taşıyan medresede yeniden oluşturması
nı istedi ve önemli miktarda kıymetli ki
tabı bu kütüphaneye bağışladı. Semhlıdl 
bunun üzerine 887 (1482-83) yılının sonla
rına doğru tekrar Medine'ye döndü. Mem
lük sultanının desteğiyle Medine'de bazı 
faaliyetlere öncülük etti, bazılarını da biz
zat üstlendi. el-Melikü'l-Eşref'in Mescid-i 
Nebev'i'nin yanındaki medresesinin eğitim 
ve öğretimine katkıda bulunan Semhlıdl 
burada bir kütüphane kurdu, kütüphane 
vakfını denetleme görevini de aldı. Aynı 
şekilde el-Melikü'l-Eşref'in emriyle Zeyniy
ye Medresesi'nin yapımında denetleme 
görevi yaptı ve sultan adına bir ribat in
şa ettirdi. Sultan eşleri ve ümera ile iyi 
ilişkiler kurarak onların Medine halkına 
maddi yardımlarda bulunmalarını sağla
dı. Necid, Bahreyn ve Katlf emirleriyle de 
iyi ilişkiler içindeydi. Medine'de yaşadığı 
süreç içinde başta fıkıh usulü olmak üze
re çeşitli dersler okutan ve Şafii mezhebi
ne göre fetva veren Semhlıdl'nin Hanefi 
fakihi Şemseddin el-Hucendl, Maliki faki-
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hi Menlıfi gibi diğer mezheplere mensup 
öğrencileri de vardı. Haremeyn'de ve özel
likle Medine'de yaşayıp ondan ders alma
yan kişi sayısı çok azdı (İbnü'l-imad, V111, 
5 ı). Hac ve umre için Mekke'ye gittiği za
man Mekke Kadısı Burhaneddin İbn Za
hlre gibi alimlerle ve ilimle uğraşan AI-i 
Fehd, AI-i Mercan! aileleriyle münasebet 
kurdu. İzzeddin İbn Fehd ve Muhibbüd
din İbn Fehd ondan ders ve icazet aldı. 

Semhlıdl'nin ilmi konularda ve Mescid-i 
Nebev'i'de yapılacak düzenlemeler hakkın
da Medine alimleriyle zaman zaman fikir 
ayrılığına düştüğü oldu. Ravza-i Mutahha
ra'da kendisine ağır hakaretlerde bulunan 
Hat\b el-Vezlrl için burada tartışmanın adab 
ve erkanını gösteren Dei'u't-ta'arruz ve'l
inkdr li-bastı ravzati'l-mu}Jtdr adlı bir 
risale telif etti. Togan Şeyh el-Ahmedl'nin 
bu risaleye bir reddiye yazması üzerine bir 
süre Mescid-i Nebev'i'ye devam etmedi ve 
daha sonra Mekke'ye gitti ( Vefa'ü'l-uefa, 
neşredenin girişi, ll, 19-20; Sehavl, lll , 
233) . Zaman zaman Mekke, Kahire ve Ku
düs'e ziyaretlerde bulunan Semhlıdl 18 
Zilkade 911 (12 Nisan 1506) tarihinde Me
dine'de vefat etti ve Cennetü'l-bakl'e 
defnedildi. Semhlıdl'nin ilmi faaliyetlerin 
yanında ticaret yaptığı ölümünden son
ra geride bıraktığı mirastan anlaşılmak
tadır. Medine'de kendi adıyla anılan hur
ma bahçesi ve çiftlik başta olmak üzere 
önemli bir servet bırakan Semhlıdl'den 
geriye kalan mallar Medine'ye yerleşen üç 
kardeşi ve bunların çocukları tarafından 
değerlendirilmiş, içlerinden bazı alimie
rin yetiştiği AI-i Semhlıdl şehrin önemli 
ailelerinden biri olmuştur (Abdurrahman 
b. Abdülkerlm el-EnsM, s. 271-272). 

Memlükler dönemindeki şehir tarihçili
ği geleneğini sürdüren SemhCıdl, çalışma
larını Medine ve Mescid-i Nebevl'nin tari
hi ve kültürü üzerinde yoğunlaştırmıştır. 
SemhCıdl tarih alanındaki çalışmalarında, 
Medine hakkında yazılan en eski eserler
den biri kabul edilen İ bn Zebale'nin kita
bı başta olmak üzere şehrin tarihiyle ilgili 
günümüze ulaşmayan eserlerden iktibas
larda bulunmuş, çalışmalarını kendisinden 
önce yazılanları da kapsayacak biçimde 
planlamıştır. Sadece toplamak ve naklet
mekle yetinmemiş, bilgileri eleştiri süzge
cinden geçirdikten sonra kullanmış, yeni 
ve orüinal ilaveler yapmıştır. Onun tarih 
alanındaki çalışmaları, Medine'nin ve özel
likle Mescid-i Nebevl'nin geçirmiş olduğu 
değişimin takip edilebileceği yegane eser
ler olarak bugün de önemini korumakta
dır. Semhlıdl'nin eserleri ayrıca, hicretten 
sonra Hz. Peygamber'in Medine'deki fa-

aliyetleri ve Medine toplumu hakkındaki 
orüinal bilgileri kayıt altına alması bakı
mından önemlidir. Müellif çalışmalarını 
Medine ve Mescid-i Nebelfi ile sınırlandır-

. mamış, şehrin yakın çevresi, Resul-i Ek
rem'in ziyaret ettiği ·mahaller ve Mescid-i 
Kuba'nın tarihi hakkında da geniş bilgi ver
miştir. Hadis alanındaki çalışmalarını ise 
özellikle mevzG hadisler üzerinde yoğun-

. laştırmıştır. Yaşadığı dönemde Şafii mez
hebinde otorite kabul edilen Semhlıdl'nin 
fıkıh ve fıkıh usulü alanlarında cta çalışma
ları vardır. Bunlar daha çok sosyal hayatla 
ilgili problemlerde yoğunlaşmıştır. Onun 

· günümüze ulaşan az sayıda şiiri mevcuttur 
(mesela bk Vefa'ü'l-uefa, V, 84-85) Sem
hlıdl'nin eserleri kendisi henüz hayatta iken 
kullanılmaya başlanmış , vefatından sonra 
da en çok istifade edilen kaynaklar olmuş
tur. Eserlerine Medine ve Mescid-i Nebe
vl'nin tarihi yanında genel eğitim usulleri 
ve Ehl-i beyt kavramı konusunda sıkça 
başvurulmuştur. el-İşa'a li-eşrati's-sa'a 
adlı eserin müellifi olan Serzenci gibi bazı 
alimler Semhlıdl'nin eserlerinden fayda
lanmak için Medine'ye gelerek çalışmala
rını burada sürdürmüştür. 

Eserleri. 1. Vetd'ü'l-vefd bi-a]Jbdri dd

ri'l-Muştafd. Semhlıdl, İktifd'ü'l-vefd' bi
a}Jbdri ddri'l-Muştafa adlı eserinin diğer 
kitaplarıyla birlikte Mescid-i Nebev'i yangı
nında yok olması üzerine eserde yer ver
diği bilgi ve rivayetlerin önemli bir kısmı
nı muhafaza ederek (a.g.e., 1, 52) Ve

ta'ü'l-vefd bi-a]Jbdri dari'l-Muştafd 

adıyla yeniden yazmıştır. Bir mukaddime 
ile sekiz bölümden oluşan eserin birinci 
bölümünde Medine'nin isimleri, ikinci bö
lümde Medine'nin fazileti ve Hz. Peygam
ber'in Medine'yle ilgili hadisleri, üçüncü bö
lümde Medine'nin ilk kuruluşu ve buraya 
yerleşen kavimler anlatılmaktadır. Dördün
cü bölümde Mescid-i Nebevl ile birlikte 
hücre-i saadet ve Ravza-i Mutahhara ele 
alınmış, hicretten sonra Mescid-i Nebe
vl'nin inşasına bağlı olarak Medine şehir 
planındaki değişim ortaya konulmuştur. 

Beşinci bölümde Resul-i Ekrem'in namaz 
kıldığı ev ve mescidler, Mescid-i Nebev'i dı
şındaki diğer mescidler, müellifin zamanın
dan önce inşa edilip ortadan kalkan mes
cidler, Cennetü'l-baki' ve buraya defnedi
len meşhur şahsiyetlerin kabirleri, bura
da ve Medine'nin çeşitli yerlerindeki meş
hed ve türbelerle Uhud Şehitliği'ni anlatır. 
Altıncı bölümde Medine'nin meşhur ku
yuları , bunların etrafında oluşan kültür, 
ResGl-i Ekrem'e ait hurmalıklar, onun se
ferlerinde uğradığı mescidler ele alınır. Ye
dinci bölümde Medine'deki vadiler, dağlar, 



korular, meşhur bahçe ve çiftliklerle diğer 
önemli mekanlar alfabetik olarak sırala
nır. Sekizinci bölümde ResQlullah ' ın kab
rini ziyaret etmenin önemi ve adabı, Hz. 
Peygamber'in sözleri ve ilk dönem uygula
malarından örneklerle anlatılır. Eserin ta
mamı Türkçe'ye çevrildiği gibi {TSMK, Re
van Köşkü , nr. I 524) Türkçe yazılan Medi
ne tarihlerine de esas olmuştur. Aşki Mus
tafa Efendi, Ta'tiru ercdi'd-devleti'l-m e
cidiyye bi-tayyibi ahbô.ri beledi hayri'l
beriyye adlı üç ciltlik eserinin ilk iki cildinin 
tamamına yakın kısmını Vefô.'ü 'J-vefô. '
nın tercümesinden oluşturmuştur (Erün
sal, sy 6 !1 99 1 ı. s. ı 16- ı ı 7). Eyüb Sabri Pa
şa da Mir 'ô. tü M edine adlı eserinin Sem
hGdl'nin zamanına kadar olan kısmında 
Vefô.'ü'l-vefô. ile ljulô.şatü'l-vefô. bi
aJJ.bfıri dô.ri'l-Muştafô.'yı esas almıştır. 

Birçok defa tıpkıbasımı yapılan Vef ô.
'ü 'l -vef ô. ( Medine ı 326; Kah i re 1326; 
Beyru t ı 393/ 1 973 ) Muhammed Muhyiddin 
Abdülhamld tarafından yayımlanmıştır 

(Kahire ı 3 7 3/ 1954; Beyrut 1 374/ ı 955 , 

ı 39311973, 1401 / 198 1' ı 404/ ı 984, ı 4 1 7/ 

1997) . Ancak bu neşirde hatalar olduğu ile
ri sürülmüş (Hamed el-Casir, s. 38), bu 
eleştirileri dikkate alan Kasım es-Samer
ral eserin tenkitli neşrini gerçekleştir

miştir ( Beyrut 1422/200 ı) . Vefô.'ü '1-ve 
f ô.'da yer alan İbn Zebale rivayetleri Per
dinand Wüstenfeld tarafından bir araya 
getirilmiştir ( Geschicte der Stadt Medina 
im Auszuge aus dem arabischen des Sam
hudi, Goett ingue 1860). Z. ljulô.şatü '1-
Vefô. bi-aJJ.bô.ri dô.ri'l-Muştafô.. Vef a
'ü '1-vefô. ' nın müellif tarafından hazırla
nan muhtasarıdır. Farsça'ya çevirileri bu
lunan eserin önce tıpkıbasımı yapılmış 

(Bulak 1205 , 1285; Mekke ı 3 ı6 ; Dımaşk 

ı 393/ ı 973). ardından Hamed el-Casir 

(Medine 1 392/ ı 972) ve İbrahim el-Fakih 
(Cidde 1403/ 1983) tarafından neşredil

miştir. 3. el-Vefa' bimô. yecibü li-l).azre
ti'l-Muştafô. . Vefô. 'ü'l-vefô. ' nın farklı bir 
nüshası olduğu kabul edilen eser ondan 
önce telif edilmiştir. Muhammed b. Ah
med el-Kastallanl'nin 'Urvetü't-tevşi~ ad
lı kitabından önemli ölçüde faydalanılarak 
hazırlanan eserde Mescid-i Nebev'i'nin ge
çirmiş olduğu yangınlar, tamirler, hücre-i 
saadet ve Ravza-i Mutahhara'nın özellikle
riyle ilgili Vefô.'ü'l-vefô.'da yer almayan 
hususlar anlatılmakta ve Medine'nin sos
yal durumu hakkında SemhGdl'nin diğer 
eserlerinde bulunmayan bilgiler veril
mektedir. Leiden nüshasında adı Zirve
tü'l-vefô.' olan eseri Hamed el-Casir yayım
lamıştır (Resa'il fi taril].i 'l-Medine içinde, 
Ri ya d 1392/ 1972, s. 95- ı 79) 4. Cevô.hirü'l
'i~deyn ii fazli'ş-şerefeyn. ilmin ve ali
min faziletine dair olan eserin ilk bölümü, 
büyük ölçüde Bedreddin İbn Cemila'nın 
Te~kire tü 's-sô.mi' ve'l-mütek ellim ii 
edebi'l- 'alim ve 'l-müte'allim adlı ese
rine dayanmaktadır. İkinci bölümde Ehl-i 
beyt kavramının kapsamı ve nitelikleri, bu
na dahil olanların nesepleri ve faziletleri 
ele alınmıştır. Eser Musa Benay el-Allll ta
rafından edisyon kritiği yapılarak yayım
lanmıştır ( Bağdat 140511984, 1407/ 1987). 
S. eH1ummô.z 'ale'l-lümmô.z fi 'l-ef:ıô. 
dişi'l-müştehire fi 'l-mevzu'ô. ti 'l-meşhu

rô.t. SemhCıdl bu eserinde Sehavl'nin el
Ma~aşıdü 'l-J:ıasene adlı çalışmasından 

büyük ölçüde yararlanmıştır. Kitabı Mu
hammed İshak İbrahim es-Selefı (Riyad 
1401/ 198 1; Beyrut ı406/ 1 986) ve Muham
med Abdülkadir Ata (Beyrut 1406/ 1986) 
edisyon kritiğini yaparak neşretmiştir. 

SemhCıdl'nin günümüze ulaşan diğer ki
tap ve risaleleri de şunlardır : Dürerü 's-

SemhOdi'nin 
el-Lü'lü'ü 'l
menşür 

li naşif:ıati 

vü lati'l-umur 
adl ı eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 
Hacı Beşir Aga, 
nr. 549) 
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sümut fimô. li 'l-vuçtu' mine'ş-şürut (Bu
lak 1285); el-'İ~dü'l-ferid ii af:ıkami 't
ta~lid ( nş r. Ramazan Muhammed Abd 
Heyteml. Kahire 140 1/ 198 1); el-Mevfıri
dü'l-heniyye ii m evlidi l]ayri'l-beriyye 
( İ sta nb ul 1326); Tayyibü 'l-kelô.m bi-fe
vfı'idi 's-selô.m ( Beyazıt Devlet Ktp., Baye
zid, nr. 55 79; Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 
4005, Heki moğlu Ali Paşa, nr. 48 ı ; Man
chester Ktp. , nr. 3624) ; Şifô.'ü'l-eşvô.~ li
f:ıükmi m ô. y üksiru bey'ahu fi 'l-esvô.~ 
(Leiden Ktp., nr. 25570 ); el-Lü'lü'ü 'l-men
şur i i naşil).ati vülfıti 'l-umur (Medine 
Mektebetü'l-evkaf, nr. 14/ 1 00; Süleymani
ye Ktp. , Hacı Beş ir Ağa, nr. 549); el-Kav
lü'l-müstecô.d ii şerl).i kitabi ümmehfı

ti'l-evlô.d (Manchester Ktp., nr. 4899); el
Envfırü 's-seniyye ii cevô.bi 'l-es'ileti'l
Yemeniyye (Tunuslu Hasan Hüsnl Abdül
vehhab' ın özel kütüphanesindedir; bk. Ha
med el-Casir, s. 34); el-A]fvô.lü 'l-müsfire 
'an delô.'ili 'l-magfire (Süleymaniye Ktp. , 
Hüsrev Paşa , nr. 754; Laleli , nr. 3669) ; lza
J:ıu 'l-beyfın li-mô. ra'ahü(eradehü)'l-f:ıüc

ce m en leyse fi'l-imkfın (ebde'u mimma 
kan) (Manchester Ktp., nr. 487 1; Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 218 7, Laleli , nr. 
3661, Şehid Ali Paşa, nr. 2707) . SemhGdl, 
İbn AcurrGm'un el-Acurrumiyye'sini Şer
f:ıu'l-Acurrumiyye (Berlin Ktp., nr. 6677). 
Nevevi'nin el-lzal). i i menô.siki'l-f:ıacc'ını 
Şerl).u 'l-lzal). f i'l-menô.sik (Darü 'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, nr. 84 13) ve yine Nevevi'nin 
Ravzatü 't-tfılibin ve 'umdetü 'l-mütta
~n'ini Emniye tü'l-müftin bi-ravzati't
tfılibin adlarıyla şerhetmiştir. SemhCıdl'

nin bunların dışında günümüze ulaşma
yan çok sayıda eseri vardır (Vefa' ü 'l-vefa, 
neşredenin giri ş i , I, 45-47; Hediyyetü 'l-'ari
fin, I. 740). 
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