SERAHS
Yadigerlikleri", a.e., s. 79-89; a.mlf.. "Saragh
Oazisinin Mavzoleyleri", Türkmenistanın Yadigarlikleri, I/7, Aşkabad 1969, s . 18; Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 307, 312; Oktay Aslanapa,
Türk Sanatı, İstanbul 1984, s. 77, 87-88; Ferheng-i Cogra{ya'i-yi Abadihfı-yi Kişver-i Cumhuri-yi İsLami-yi İran: Seral].s, Tahran 1366/1987,
XXXIII, 1-45; Ara Altun. Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988, s. 22;
Abdülkerim Özaydın, Sultan Muhammed Tapar
Devri Selçuklu Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara 1990, s. 3-4; V. V. Barthold, Moğol İstilası
na Kadar Türkistan (haz Hakkı Dursun Yı ldız),
Ankara 1990, bk. İndeks; İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara 1992, bk. İn
deks; Osman Turan. Selçuklular Tarihi ve Türkislam Medeniyet!, İstanbul 1993, s. 99; Mihrüzzaman Nüban. Nam-i Mekanha-yi Cogra(ya'i der
Bester-i Zaman, Tahran 137 4/1995, s .. 293-294;
Yüksel Sayan, Türkmenistan 'daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, s. 23-24, 6070, ayrıca bk. İndeks; a.mlf .. "Türkmenistan'ın
XI-XVI. Yüzyıl Mimari Anıtlan", Türkler [nşr. Ha"
san Celal Güzel v.dğr. ). Ankara 2002, VI , 71-72;
A. A. Semenov. "Po zakaspiyskim razvalinam",
Izvestiya Sredne Aziatskogo Korniteta po Ohrane Pamyaknikov Starinı i iskusstv, III, Taşkent
1928, s. 71; J. Ruska, "Serahs", İA, X, 502; C. E.
Bosworth. "Sarakhs" , EJ2 [İng.). IX, 34; Mustafa
Fayda, "Abdullah b. Hazim" , DİA, I, 106-107; Erdoğan Merçil. "Gazneliler", a.e., XIII, 482.

li]
ı

L

YüKSEL SAYAN

SERAHSİ, Ahmed b. Tayyib
(bk. İBNÜ't·TAYYİB es-SERAHSİ).

ı

SERAHSİ, Ebu Kudame
L

(bk. EBÜ KUDAME es-SERAHSİ).

ı

SERAHSi, Radıyyüddin

ı

_j
ı

_j
ı

( ~y-Jf ..:,<...Vf~))

Ebu Abdiilah

Radıyyüdd!n

Burhanü' l-İslam Muhammed
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571/11 76)

Hanefi fakihi.

_j

el-V asit adlı eserinin mukaddimesinde
ve el-MuJ:ıi(in bazı yazma nüshaları üzerinde (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, m 1356" 1357) müstensihlerce kaydedilen TGsani nisbesinden aslen Horasan'ın şehirlerinden Merv'e 2 fersah uzaklıktaki Tilsan köyünden olduğu ve Serahsl
nisbesinden yine Horasan'ın bir şehri
olan Serahs'ta bir müddet yaşadığı anlaşılmaktadır. Serahsl'nin el"MuJ:ıit'ini ihtisar eden Muhammed b . Ahmed elHabbazl diğer bütün kaynakların aksine
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diye kaydetmiş, Kueser veren Serahsl ile
Burhaneddin el-Buharl'yi birbiriyle karış
tırmış ve bu sebeple Serahsl'yi Sadr sülalesinden saymıştır ( el-Cevahirü '1-muç/.ıy
ye, IV, 364, 404).
künyesini

Ebü'l-Kasım

reşl, el-MuJ:ıit adıyla

Buhara'da Sadrüşşehld Hüsameddin
Ömer b. Abdülazlz'den öğrenim gören ve
bir rivayete göre Alaeddin es-Semerkandl'ye de öğrencilikyapan (el-Muf:ıft, Millet
Ktp , Feyzullah Efendi, nr. 962, vr. 1al Serahsi muhtemelen hac görevi~i ifa ettikten
sonra Halep'e gitti. İlkcildinin 555 (1160)
tarihli bir nüshası günümüze ulaşan (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 497, vr.
296b) el-MuJ:ıit adlı eserini 561 'de ( 1166)
burada tamamladı. Atabeg Nilreddin Mahmud Zengl'nin kurduğu Halaviyye Medresesi'nde Mahmud b. Abdurrahman elGaznevl'nin yerine müderris tayin edildi
(565/1170 civarı). Ebu Haşim İftiharüddin
Abdülmuttalib b. Fazi el-Belhl el- Haşiml'
nin başını çektiği bir grup Hanefi fakihi tarafından ileri sürülen, Serahsl'nin fıkıh ilminde yetersiz ve kendisine nisbet ettiği
el-MuJ:ıit adlı eserin aslında hocasına ait
olduğu, ayrıca dilindeki tutukluk sebebiyle bazı kelimeleri yanlış telaffuz ettiği iddiaları karşısında Nilreddin Mahmud Zengl tarafından müderrislik görevinden alın
dı ve yerine bu sırada bir elçilik göreviyle
Halep'te bulunan Kasanı getirildi. Serahsl
azlinden sonra Dımaşk'a gitti ve Hatilniyye Berraniyye Medresesi'ne müderris tayin edildi. 27 Receb 571 (1O Şubat 1176)
tarihinde Dımaşk'ta vefat etti (İbn Şed
dad, lll, s. 267-268) Flrilzabadl ve Bağ
ctatlı İsmail Paşa ölüm tarihini 544 (1149)
olarak kaydetmiş, Katib Çelebi bir yerde
544, bir başka yerde 671 ( 1272-73) tarihlerini vermiştir (Keşfü'?-?Unun, ll , 1620.
2002) Varisi bulunmayan Serahsl'nin, elMuJ:ıit adlı eserinin içinde sakladığı 600
dinarın Hatilniyye Medresesi'ndeki fakihlere dağıtılınasını vasiyet etmesinden maddi durumunun iyi olduğu anlaşılmaktadır.
Fatımi hakimiyetinin sona ermesini takip
eden dönemde Halep ve Dımaşk'ta eserleriyle ve medreselerde verdiği derslerle
Hanefi mezhebinin yayılmasına öncülük
etmiş olması kendisine Hanefi fıkıh tarihinde önemli bir mevki kazandırmıştır.
Eserleri. 1. el-MuJ:ıit (el-Muf:ıft bi'l-M:h
[{ı'l-fıl~h], el-Muf:ıftü 'r-Raç/.avi, Mu/:ıftü 's-Se-

ral]sf). Bu eseri Kureşi bir yerde el-BaJ:ı 
bir başka yerde el-BaJ:ır diye
anarsa da (el-Cevahirü'l-muçl.ıyye, N, 58 ı.
589) müellif eserini mukaddimede sadece
el-MuJ:ıit olarak adlandırmıştır. Bir nüshanın ferağ kaydına göre eserin müellif
rü'l-muJ:ıit,

tarafından yazımı 13 Şaban 561 'de ( 14 Haziran 1166) Halep'te tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa. nr. 961,
vr. 626a). Burhaneddin el-Buharl'nin (ö
6 ı 6/ ı 21 9) yazdığı bir başka fıkıh eseri de
el-MuJ:ıit adıyla bilindiğinden iki eseri birbirinden ayırt etmek için birincisine elMuJ:ıitü'r-Raçlavi (Mu/:ıftü's-Seral]sf), ikincisine el-MuJ:ıitü'l-Burhani denmektedir.
Şemsüleimme es-Serahsl'ye ait el-MuJ:ıit
adlı bir eser daha bulunmamasına rağ
men kütüphane kataloglarında bu eserin
bazı nüshalarının kendisine nisbet edilmesi, Serahsl nisbesinden genellikle Şemsü
leimme'nin anlaşılmasından ve Katib Çelebi'nin bu konudaki yanlış yönlendirmesinden (Keşfü'?·?unun, II. 1619-1620) kay-

naklanmış olmalıdır.

Serahsl'nin eserlerinin İstanbul kütüphanelerindeki nüshalarının incelenmesinden el-MuJ:ıit adını verdiği büyük hacimli
bir eser yazdığı ve bundan ihtisar etmek
suretiyle el-V asit ile el-Veciz adlı iki ayrı
eser hazırladığı, el-Veciz'in mukaddimesinden de müellifin kısalttığı bu iki eserini el-MuJ:ıit olarak görmediği ve bu üç
eseri ayrı ayrı isimlendirdiği anlaşılmakta
dır. Buna göre sonraki dönemlerde elMuJ:ıit'e büyük. orta. muhtasar ve küçük
gibi sıfatlar eklenerek kırk, on iki, dört ve
iki ciltlik üç ya da dört versiyonunun bulunduğu şeklindeki değerlendirmeler (mesela bk. Kureş!, ııı. 357; Kınalızade , Tabakatü'l-f:lane{iyye, s. 247; f:laşiye 'ala Düreri'l-f:ıükkam, vr. 9b. ı oa; Keşfü '?-?Unun, II,
1620) eserlerin içerikleri açısından doğru
olsa da müellifin adlandırmasına uymamaktadır. Klasik kaynaklarda hacmi konusunda farklı değerlendirmeler varsa da
esasen el-MuJ:ıi(in nüshaları arasındaki
hacim farkı içerikten değil sayfa büyüklüğü, satır ve sayfa sayısı, kullanılan kalemin incelik ve kalınlığı gibi sebeplerden
kaynaklanmaktadır. Nitekim aynı eserin
birden yirmi cilde varan değişik hacimlerde yazma nüshaları bulunmaktadır (tek
ciltlik nüshalar: Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 602 . Turhan Valide Sultan. nr.
152; Nuruosmaniye Ktp., nr. 1805; TSMK.
III. Ahmed. nr. ı 046; Kayseri Ra ş id Efendi
Ktp., nr. 393; iki ciltlik nüshalar: Beyazıt
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 13561357; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 962963; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 492/l-2 , Darnacl İbrahim Paşa. nr.
657-658; üç ciltlik nüsha: Süleymaniye
Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin, nr. 183
[I. ciltJ, Esad Efendi, nr. 960 [ll. cilt[, Harput, nr. 4 ı I .[lll. cilt, bu cilt daha eski bir
nüsha olup ilk iki ciltle yazı ve stil bakı-
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mından uyuşmamaktadırJ; dört ciltlik nüshalar: Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr.
958 -96! ; Süleymaniye Ktp ., C3rullah
Efendi, nr. 863-865, 867 ; Afyon Gedik Ahmed Paşa il Halk Ktp., nr. !7408, !74!0!74!2; beş ciltlik nüshalar Süleymaniye
Ktp. , Şehid Ali Paşa , nr 957-96!; Fatih, nr.
2!05-2!06 !lll ve V cilt!; yedi ciltlik nüshalar: Süleymaniye Ktp ., Çorlulu Ali Paşa , nr. 248-254 !konuların birbirini izlemesi bakımından eksiksiz görünen bu
nüsha aslında farklı nüshalardan ciltlerin
bir araya getiri lm esiyle oluşturu lmu şturJ;
C'lrullah Efendi, nr. 861 ıvı ve VI! ciltler
bir aradaJ, sekiz ciltlik nüshalar: Süleymaniye Ktp., Rüstem Paşa, nr. 139-145 Jl.
ci lt eksik !; yirmi ciltlik nüsha Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1390- !405 11. XII,
XVII ve XVIII. ciltleri eksiktir ll [l390J, IX
113971 ve Xl . 1I 399! ci ltierin başlangıç ve
bitişleri önceki ve sonraki ciltlerin bitiş
ve başlangıçlarıyla uyuşmamaktadır. Çok
ciltli nüshaların bir kısmı nüshaların
farklı bölümlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaya çalışıldığı için tekrarlar
veya eksiklikler görülmekte, ciltler farklı
koleksiyonlara dağılmış bulunmaktadır).

Eserin mukaddimesinde belirtildiği üzere her bölüme imam Muhammed b. Hasan eş-Şeyban'l'nin el-Aşl (el-Mebsüt) adlı
eseriyle başlanmış, ardından sırasıyla nevadir ve nevazil meseleleri ve el-Cami'u'lkebir'deki meseleler zikredilerek ez-Ziyadat'ın meseleleriyle bölüm sonlandırılmış
tır. Müellifin ifadesine göre zikredilen kitapların meselelerini kuşattığı. faydaları
nı ve hakikatlerini kapsadığı içinesere elMul).it adı verilmiştir. Müellif bu meselelerin nerede başlayıp nerede bittiğini göstermek için el-Mebs(lt, el-Münte.lfa, nevadir, fetava. el-Cami', ez-Ziyadat kelimelerini kullanmış. ilgili yerlerde Şeybii
ni'nin el-Cami'u 'ş-şagir ve bilhassa siyer bölümünde es-Siyerü'l-kebir ve esSiyerü 'ş-şagir adlı eserlerinden iktibaslarda bulunmuş ve bu eserlerin isimlerini
yine iktibasların başlarında vermiştir. elMul).it adı geçen eserlerin bir bütün halinde günümüze intikalini sağlaması, Orta Asya ilim çevresinin fıkıh birikimini Ortadoğu'ya taşıması ve bilhassa günümüze müstakil olarak geldiği bilinmeyen Hakim eş- Şehld'in el-Münte.lfa adlı eserini
nakletmiş olmasıyla ayrı bir öneme sahiptir. Eserin kaynakları arasında Hassaf'ın
Kitabü'n-Naia.lfat ve Kitabü'l-lfiyel'i,
Ebü'l-Leys es-Semerkand'l'nin 'Uy(lnü'lmesa'il'i, Hakim eş-Şehld'in el-Mul]taşar'ı. Natıfi'nin el -E cnas' ı ve Ebu Bekir
Haherzade'nin Şerl).u'l-Mebs(l(u gibi ki-

taplar da bulunmaktadır. Kınalızade Ali
Çelebi ve Katib Çelebi eserin meseleleri
usul (zahirü'r-rivaye). nevadir ve fetava şek
lindeki sıralama yöntemini methederler
(Hfişiye 'ala Düreri'l-f:ıükkam, vr. 7! a; Keş
fü'?-?unün, II, ı 282). Eserde pedagojik bir
amaç güdülerek bütün fıkıh meseleleri
ayrıntılı biçimde tertip edilip bölümlere
ve alt bölümlere ayrılmış. cümleler veciz,
anlam açısından kapsayıcı hale getirilmeye çalışılmakla birlikte iktibas edilen ifadeler korunmuş ve problemli olanlar açık
lanmıştır. el-Mul).it, müellifin yaptığı elVasit ve el-Veciz adlı muhtasarlarından
başka Muhammed b. Ahmed el-Habbazl
tarafından da iki cilt halinde ihtisar edilmiştir (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr.
2479-2480, istinsah tarihi: Ramazan 90!
JMayıs !4961).
Kınalızade

Ali Çelebi, tertip ve tasnif
Hanefi mezhebinin en büyük
eseri olarak takdim ettiği el-Mul).it'te Serahs'l'nin. hacası Sadrüşşehld'in el-Mebs(lt adlı eserindeki metodu ile Alaeddin
es-Semerkand'l'nin Tul).fe tü '1-iu.lfaha'daki metodunu birleştirdiğini ve bazı görüş
lerin daha kuwetli olanını belirlemede (tashlh) Semerkantlılar'ın metodunu Buharalılar'ın metoduna tercih ettiğini kaydeder.
Buharalılar'ın metodunu esas aldığını ifade ettiği el-Mul).itü'l-Burhani ile bu eserin bir mukayesesini yapan Kınalızade'ye
göre meşhur fetva koleksiyonlarında elMul).itü'l-Burhani'den çokça nakil yapıl
masına karşılık Mul).itü's-Seral]si'nin Şam
bölgesinde bulunması ve o sırada orada
Hanefiler'in azlığı sebebiyle kitaplarda bu
eserden fazla nakil yapıldığı görülmez; dolayısıyla. Mul).itü 's-Seral]si gibi eserlerin
tek kaldıkları konularda delil olarak kullanı
lamayacağını söylemek ağır bir hata olur
(el-Muf:ıft, Mi llet Ktp., Feyzullah Efendi,
nr. 962, vr. !")
açısından

z. el-V asit. Müellifın mukaddimede verdiği

bilgiye göre bu eseri. el-Mul).it bi'lsonra bazı arkadaş
larının kendisinden, bu eserden hareketle
sadece rivayetlerle yetinen ve her hükımün
dayandığı kaynağı (asi) gösteren müftülere el kitabı niteliğinde bir eser yazması
nı talep etmeleri üzerine kaleme almıştır.
Mul]taşarü'l-Mul).it adıyla da bilinen eser
aslı olan el-Mul).ft'le üslüp ve tertip açı 
sından benzeşmektedir. Eserin lll. cildi
üzerindeki temellük kaydından dört cilt olduğu anlaşılan bir nüshasının ı ve lll. ciltleriyle iki cilt olan bir nüshasının 1. cildi bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr.
2212 , 22 I 3, I ve lll. ci lt; Beyazıt Devlet Ktp .,
Veliyyüddin Efendi, m !361 , ı. ci lt ) Fatih

iıJsh'ı tamamladıktan

nüshasının

19 Cemaziyelewel 563 (1 Mart
1168) tarihini taşıyan ı. cildinin ferağ kaydının altında (nr 22!2, vr. 286a) Serahsl

kendi el yazısıyla nüsha sahibinin kendisine okuyup tashih ettiğini ifade eden bir
açıklama notu yazmıştır.
3. el- Veciz (fi' l-fetfiufi). Müellifin mukaddimede sadece el"Veciz diye andığı
eser el-Mul).i('ten ihtisar edildiği için yazma nüshalarında Vecizü'l-Mul).it, Kitabü'l-Veciz ve Fetava '1-Veciz fi'l-fı.lfh adlarıyla da anılmaktadır. Mukaddimesinde
belirtildiğine göre müellif el-Mul).it ve elVasit'i tamamladıktan sonra bu eserin
yazımına başlamış ve öğrencilerin kolaylıkla istifade etmeleri için sadece mühim
vakıaları ve sıkça karşılaşılan meseleleri bir
araya getirmiştir. Katib Çelebi eseri elVeciz fi'l-uş(ll başlığı altında Radıyyüd
din es-Serahs'l'ye, el-Veciz fi'l-tetava ismiyle el-Mul).itü 'l-Burhani müellifi Burhaneddin el-Buhar'l'ye nisbet edip ardın
dan el-Mul).itü'r-Raçlavi müellifıne ait olduğuna dair bir görüş kaydederse de (Keş
fü'?-?Unün, Il, 2002) gerek burada kaydettiği mukaddime bilgileri gerekse eserin muhteva ve üslübu Serahs'l'ye ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Birçok
yazma nüshasının mevcut olması bu esere ilginin yoğunluğunu göstermektedir
(Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2545 ,
Veliyyüddin Efendi, nr. 1584, Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa, nr. 323; Süleymaniye
Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 398 , Carullah Efendi , nr. 961, Fatih, nr. 2209, Hamidiye , nr. 6!5, 9!5 , Hekimoğlu, nr. 393,
Şe hid Ali Paşa, nr. ı 003, Turhan Valide Sultan, m 16! ; Millet Ktp. , Feyzullah Efendi ,
nr. !065 ; TSMK, lll. Ahmed, nr. 833, 853 ,
854; Köprülü Ktp., FazılAhmed Paşa, nr.
684 , 685)

e?,-Zal]ire ve el-Fetava'ş -şugra (Kına
Tabakatü'l-Hanefiyye, s. 247: birincisi Burhaneddin el-Buharl'nin, ikincisi
Sadrüşşehid'in eseri olmalıdır), 'Uy(lnü'lmesa'il ve Feva'idü'l-Cami'i'ş-şagir li'ş
Şeybdni adlı eserler ve muhtemelen lakap
benzerliğinden dolayı Radıyyüddin Müeyyed b. Muhammed en-Nisabür'l'ye ait etTari.lfatü'r-Raçlaviyye de Serahs'l'ye nisbet edilmiştir (Zirikli, VII, 249; krş. Keşfü'?
?Unün, Il, 1!13) .
lızade,
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SERAHSi, Şemsüleimme
( ~yo-l! ::W~f ~ )
Ebu Bekr Şemsü ' l-eimme Muhammed
b. Ebi Sehl Ahmed es-Serahsi

(ö. 483/1090 [?])
adlı ese r iyle
Ha n efi fakihi.

el-Mebsut
L

Adı kitaplarının

tanınan

_j

dlbikelerinde yukarıda
geçmektedir; genç bir çağ
ctaşı olan Necmeddin en-Nesefı. Zehebl ve
onu izleyen kaynaklar da ismini böyle kaydeder. Bundan dolayı Kureşi dahil birçok
klasik tabakat müellifinin ve bunlardan alarak Heffening ile (El, IV, 159) Calder'ın (EJ2
[İng]. IX, 35-36) zikrettiği Muhammed b.
Ahmed b. Ebu Sehl şeklindeki şecere yanlıştır. ibn Fazlullah ei-Ömerl'nin Serahsl'nin adını Hasan b. Ahmed diye vermesi de
müstensih hatası olmalıdır. Serahsl ikinci
Şemsüleimme unvanıyla tanınırdı; bu unvanı taşıyan ilk kişi hocası Halviinl idi. Eserlerinin sayısı bakımından şüphesiz en büyük müslüman fakihlerinden biridir. Keyfiyet yönünden ibn Kemal (Risale, vr. 308h)
onu Ebu Hanife ve Şeybanl'den hemen
sonra Hassaf, Tahi'ıvl, Kerhl ve Halvanl ile
yazılan şekilde
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birlikte üçüncü sıradaki müctehidler tabakasına koymaktadır. Nisbesinin de gösterdiği gibi Serahsl bugün Türkmenistaniran sınırında bir kasaba olan Serahs'ta
veya civarında doğmuştur. Onun Türk soyundan geldiğine dair açık bir delil yoksa
da Buhara'da tahsil görmüş, sonra ders
vermiş olduğuna , eserlerini Özkent (Uzcend) Hapishanesi'nde yazdığına ve hayatının son yıllarını Merglnan'da (Fergan a)
geçirdiğine bakılırsa kendisi Karahanlılar
Devleti alimleri arasında yer almalıdır. Yazılarında yalnız Arapça'yı kullanırdı ; bazı

fıkıh

meselelerini izah etmek için çağda
Orta Asya fakihleri gibi arada bir
Arapça terimierin Farsça karşılıklarını vermesi iranlı olduğunu göstermez, çünkü o
dönemde Farsça, şehirlerde aydınların kullandığı iki dilden biriydi. Birçok defa buiGğ
çağı vb. meseleler münasebetiyle Türkler'den bahsetmiştir ki bu da onun iranlı
olmaktan ziyade Türk olarak kabul edilmesinin daha uygun olacağını gösterir. En eski biyografi müellifleri doğum yılını zikretmez. Nisbeten yeni olan müellifler Abdülhay ei-Leknevl (Şerf:ıu '1-Hidaye, Leknevl'nin mukaddimesi, !, 37) ve Fakir Muhammed Cehleml (lfada'i/i:u 'l-lfanefiyye, s.
205) kaynak vermeden Serahsl'nin 400
(1 009-1 O) yılında doğduğunu ve on yaşın
da ticaret maksadıyla Bağdat'a gitmiş olan
babasına refakat ettiğini söyler. Leknevl,
daha meşhur bir biyografi ansiklopedisi
olan el-Fevd'idü'l-behiyye'sinde onun hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye yer vermesine rağmen doğum tarihini açıkça bildirmemektedir. Bununla beraber Serahsl'nin biyografisiyle ilgili başka veriler için
okuyucuyu eski yazılarına havale eder ki
bu da vermiş olduğu doğum tarihini teyit
ettiğini gösterir; aksi takdirde daha önce
yapmış olduğu yaniışı düzeltebilirdi.
ŞI diğer

Serahsl'nin ölüm tarihi için biyografik
eserler umumiyetle 483 ( 1090-91) yılını
zikreder. Bazıları "[4]90 yılına doğru" ve
"SOO yılına doğru" gibi daha müphem ifadeler kullanırsa da bunlar kesin olan tarihi nakzetmez. Yalnız Abdülhay ei-Leknevl
(Şerf:ıu'l-Hidaye, Leknevi'nin mukaddimesi, ı, 37-38) kaynağını belirtmeden, "Cemaziyelewel 494'te (Mart-Nisan 1101) öldü, fakat 483 yılmda öldüğü de söylenir"
ifadesini kullanır. Bu ihtilaf istanbul kütüphanelerindeki yazma eserlerine de yansımıştır ki bunların bazıları bir tarihi, diğer
bazıları öteki tarihi teyit eder. Ancak biyografisini yazanlardan ibn Kutluboğa ve
Kefevl'nin, "Kendisi hapishaneden çıkarıl
dığı zaman hayatının sonuna doğru Fergana'ya gitmiştir" demeleri 483 yılını des-

teklemektedir. Serahsl Şer]J-u's-Siyeri 'l
kebir'inde bu mesut hadisenin 480'de
(ı 087) vukua geldiğini ve hemen Merglnan'a giderek hapishanede başlamış olduğu eserinin geri kalan kısmını burada
tamamladığını söyler.
Hocası Halvanl derslerini Buhara'da veriyordu. Kaynaklara göre sonraları bu meş
hur fakihin parlak bir halefi olan Serahs1
uzun yıllar bu derslerde bulunmuştur. Kefevl, itkanl'den naklen fıkıh silsilesini şu
şekilde vermektedir: Abdülazlz el-Halvani- Ebu Ali en-Nesefi- imam Muhammed
b. Fazi ei-Buhi'ırl - Abdullah b. Muhammed b. Ya'küb es-Sebezmunl - Ebu Abdullah b. Ebu Hafs ei-Keblr- Ebu Hafs eiKeblr- Muhammed b. Hasan- Ebu Hanife. Serahsl, Şerl}-u's-Siyeri'l-kebir'inin
önsözünde Şeyhülislam Ebü'l-Hasan esSuğdl ile Ebu Hafs Ömer b. Mansur eiBezzaz'dan ders gördüğünü açıkça söylemektedir. Bu iki fakih devletler hukukunda otorite ve bu mevzuda Şeybanl tarafından yazılmış olan eser konusunda uzmandı. Suğdl'nin daha Serahsl'nin aklına
gelmeden çok önce Şer]J-u 's-Siyeri'l-ke 
bir adlı bir eser kaleme almış olduğu bilinmektedir. Serahsl'nin derslerinde ne kadar talebe bulunduğu belli değildir; kaynaklar en meşhur birkaç ismi kaydetmiş
tir: Buhara'da uzun yıllar hem dini hem
siyasi olarak önemli görevler üstlenen bir
aile olanAı-i Burhan'ın kurucusu Burhanü'leimme Abdülazlz b. ömer b. Maze, Kadihan'ın dedesi Mahmud b. Abdülazlz eiÖzcendl, el-Hidô.ye yazarı Merglnanl'nin
anne tarafından dedesi Ebu Hafs ömer
b. Hablb, Rükneddin Mes'ud b. Hüseyin eiKüşanl, Osman b. Ali ei-Bikendl ve Şer1}-u 's-Si yeri'l-kebir'i nakletmiş olan Ebu
Bekir Muhammed b. it:irahim el-Haslrl.

Hapis Hayatı. Serahsl'nin biyografisini
yazan en eski müellif olan ibn Fazlullah
el-Ömer! Mesdlikü 'l-ebşdr' ında (VI, 6566) Serahsl'nin büyük bir ketarn alimi, faki h, fıkıh usulü uzmanı ve münazara üstadı olduğunu belirtmektedir. Çağdaşları
ile tartışmaları bir iz bırakmamış ve günümüze kadar gelmemişse de onun uzun
yıllar hapiste kalmasının hükümetin zıd
dına giden hukukl-siyasi meselelerde sarsılmaz düşüncelerinden başka bir sebebi
bulunmadığını söylemek yerinde olacaktır. Hapishanede iken kaleme aldığı , Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl' nin bir eseri üzerine yazdığı notlardan oluşan Nüket'in hi'ıtimesinde bizzat kendisi hapsedilme sebebini üstü kapalı biçimde şu şe
kilde kaydetmektedir: "Bunlar Muhammed'in Ziyddô.tü'z-ziyddô.t'ının ibareleri

