
birer adet olabilir (TSMK. Yeniler, nr. 913; 
Ti EM. nr. 21 91 ) . Kitabın kıymeti ne veya tak
dim edilecek kişinin önemine göre tezhip
li sayfaların ikiden fazla olduğu örnekler 
vardı r. Bunlarda Fatiha suresi karşılıklı iki 
sayfaya yazılarak yazının okunmasını güç
leştirecek yoğunlukta tam sayfa tezhip
lenmiş , Bakara suresinin bir kısmının ya
zıldığı bir sonraki sayfaya da unvan tezhi
bi yapılmıştır; bu ise daha çok iran saha
sında yazılıp bezenmiş mushaflarda görü
lür. Bu devrin Osmanlı yazmalarında altın 
ve bedahşl laciverdi başta olmak üzere 
renk ve motif zenginliği en olgun şekliyle 
tezhipteki yerini almıştır. Hatayi grubu çi
çekler, sarılma rumi motifleri, yarı üslup
laştırılmış çiçekler. saz yolu üslubunda mo
tifler, tığlarda renk ve motif çeşitliliği altın 
ve laciverdin dengeli kullanımı ile ve özen
le işlenmiştir. 

XVII. yüzyıl serlevha tezhibinin sayfa dü
zeni ve tasarımlarında önceki dönemlere 
göre motif ve renkler dışında farklılıklar gö
rülmez (TSMK, Emanet Hazinesi , nr. 140) 
özellikle lacivert canlılığını kaybetmiş, so
luk bir koyu maviye dönüşmüştür. Altın ve 
laciverdin yanında fes renginin kullanılma
sı yenilik olarak görülebilir. Hatayi ve ru
mi motifleri çok yaygındır. Devrin sonları-

Meşnev1-i Şeriften serlevha tezhibi (TİEM , nr. 2019) 

na doğru motiflerde irileşme ve inceliğini 
koruyamayan işçilikte kabalık görülür. XVIII. 
yüzyıl serlevhaları da sayfa düzeni bakı 

mından klasik devrin özelliklerini devam 
ettirir (İ Ü Ktp. , AY. nr. 6543) 

Osmanlı tezhibindeki sayfa tasarımın
da bir yandan gelenek sürerken bir yan
dan yeni biçimler eklenir. Motif ve desen
de Avrupa sanat anlayışının etkileri, rako
ko sanatının motifleri ve renkleri kendini 
gösterir. Bunların başında gölgeli boyana
rak hacim kazanmış . vazo içinde çiçekler, 
bükülüp kıvrılmış yapraklar, örgülü şeritler 
ve kurdeleler gelir. Tabii üsiGptaki çiçek
ler bu devrin en önemli özelliklerindendiL 
Klasik dönem anlayışında yapılan tezhip
lerde kullanılan motiflerin çok sadeleşe
rek tek biçimde kullanıldığı dikkati çeker. 
Tığlarda da kabalık ve yoğunlaşma vardır. 

XIX. yüzyıl serlevha tezhiblerinde sayfa 
düzeni önceki devrin devamıdır. Sıvama 
altın ve iğne perdahtı çok kullanılmış . mo
tifler sadeleşerek kabalaşmış. zerenderzer 
üslubunun hakimiyeti artmıştır. Barak üs
lubun gölgeli boyama tarzı , motiflerdeki 
hareketlilik ve hacim bu devrin öne çıkan 
unsurlarıdır. Bu dönemde barak ve rako
ko karışımı üsiGba daha sonraları empire 
de eklenmiştir. Simetrisi bulunmayan va-
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zo, saksı ve sepetler, perde ve kurdele çe
şitleri, fiyonklar başta gelen motiflerdir 
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 435). Altın 
kullanımı bütün sayfayı kaplayacak kadar 
artmış, bezerneler son derece yoğun bi
çimde klasikten tamamen farklı bir anla
yışla uygulanmaya başlanmıştır. Altın , va
rak haliyle yapıştırma olarak uygulanmış , 

desen bunun üzerine işlenmiştir. 
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Ebü Muhammed Ca'fer b. Ahmed 
b. ei-Hüseyn es-Serrac el-Bağdad! 

(ö. 500/ 1106) 

ı 
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ı 
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Kıraat alimi, ed ip ve hadis hafızı. 
L _j 

419 (1028) yılında Bağdat'ta doğdu . Bu 
tarih 416 (1 025), 417'nin sonları (Ocak 
ı 027) ve 418'in başları (Şubat ı 027) ola
rak da zikredilmiştir. Küçük yaştan itiba
ren hadis öğrenmeye başladı. Bağdat'ta 

Ebu Ali Hasan b. Ahmed b. Şazan , Ebu 
Muhammed Hasan b. Muhammed el-Hal
la! el-Bağdadl, Ebü 'I-Kasım Ubeydullah b. 
Ömer b. Şahin, Ebu ishak ibrahim b. ömer 
el-Bermekl, Ebü'l-Hasan Ali b. ömer el-
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Kazvini gibi alimlerden hadis dersleri al
dı. Tahsil için gittiği Mekke'de Ebu Nasr 
es-Siczi ve Muhammed b. İbrahim el-Er
distani'den, Kahire'de Abdülaziz b. Hasan 
ed-Darrab'dan, Dımaşk'ta Ebu Muhammed 
Abdülaziz el-Kettani, Ebü'l-Kasım Hüse
yin b. Muhammed el-Hinnai ve Hatib el
Bağdadi'den hadis dinledi; bu ilirnde Mfız 
derecesine ulaştı . Hadisin senediyle bir
likte rivayet edilmesine önem verirdi. Oğ
lu Sa'leb, Ebü'l-Kasım İsmail b. Ahmed 
es-Semerkandi, Abdülvehhab el-Enmati, 
Ebü'l-Feth Muhammed b. Abdülbaki el
Batti, Ebu Tahir es-Silefi kendisinden ha
dis rivayet edenler arasında yer alır. Kay
naklarda güzel ahlakına ve dindar kişiliği
ne işaret edilen, sika ve sadCık terimleriy
le değerlendirilen Serrac 20 Safer SOO'de 
( 2 ı Ekim ı ı 06) Bağdat'ta vefat etti ve Ba
büebrez Kabristanı'na defnedildi. Ölüm gü
nü 11 ve 21 Safer, ölüm yılı SO 1 ve S02 ola
rak da zikredilmiştir. Serrac muhtelif kıra
at rivayetlerine ve tarikierine vakıftı. Yıl
larca bu ilmi tedris etmiş, bu sebeple Bağ
ctatlı kıraat alimi diye meşhur olmuş, ay
rıca fıkıh, mev'iza ve dil konularında pek 
çok şiir yazmıştır. Biyografisine Şafii ve Han
beli alimleriyle ilgili tabakat kitaplarında 
yer verilmesinden ve bu mezhepterin bazı 
fıkıh kitaplarını manzum hale getirmesin
den mezhep taassubunun olmadığı anla
şılmaktadır. 

Eserleri. 1. Meşô.ri'u'l-'uşşô.]f. Aşka ve 
aşıklara dair kıssalar ve zarif hikayeler içe
ren eser yirmi dört bölüm halinde tertip 
edilmiş olup her bölümün başında Ser
rac'ın teyitleri yer almaktadır (İstanbul 
1299, 1301, 1302; Beyrut 1378/1958; Bey
rut, ts.; Kah i re ı 324, ı 325; nşr. Ahmed Yu
suf Necati - Ahmed Mürsi Meşali, Kahire 
ı 375/1 956; nşr. Muhammed Hasan İsmail 
- Ahmed Rüşdi Şehate, Beyrut ı 4 ı 9/ 
ı 998). Eser kısmen Almanca'ya çevrilmiş
tir (tre. Rudi Paret, Früharabische Liebes
geschichten. Ein Beitrag zur vergielehen
den Literaturgeschihte, Bem 1 927) . Z. Ne
?:ô.'irü'l-~ur'ô.n (Nezfi'irü 's-süver). Kur
'an-ı Kerim'de ayet sayıları aynı olan su
relerin gruplandırılarak yetmiş beyitte 
tanıtıldığı, Müslim b. Mahmud eş-Şey

zeri'nin Cemretü'l-İslô.m ~ô.tü'n-ne§r 
ve'n-ni{':am adlı eserinde yer alan kaside 
Ali Yusuf NCıreddin'in tahkikiyle yayım

lanmıştır (ffavliyyatü fer'i'l-adabi'l-'Ara
biyye, Camiatü'l-Kıddis Yusuf, Beyrut 
1986-1989, IV, 53-58). 3. lfükmü'ş-şıb

yô.n. 4. Menô.]fıbü's-SCıdô.n (Zühdü's-Sü
dfin, Menakıbü'l-Habeş; son iki eserin gü
nümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemekte
dir). 
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Hatib el-Bağdadi talebesi Serrac'ın bazı 
rivayet ve görüşlerini (fevaid) beş cüz ha
linde tahric etmiş ve bunlarla ilgili değer
lendirmelerde bulunmuştur. el-Fevd'idü '1-
müntel]abe eş-şı.J:ıô.J:ıu '1-' avdlf adıyla bi
linen ve es-Sirô.ciyyô.t olarak da anılan 
eserin tamamı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
de mevcuttur (nr. 14, 27/8, 3 I/12, 98/3; b k. 
DİA, XVI , 458). Kaynaklarda Serrac' ın şu 
eserleri de zikredilmektedir: Kitô.bü '1-
Mübtede' (Vehb b. Münebbih'in eserinin 
manzum şeklidir), Kitdbü Menô.siki'l-J:ıac, 
Kitdbü't-Tenbih (Ebu İshak eş-Şirazl'nin 
Şafii fıkhına dair eserinin manzum şekli
dir), Kitdbü'l-Ijıra]fi (Ebü'l-Kasım el-Hı
raki'nin el-Mul].taşar adıyla bilinen. Han
beli fıkhına dair eserinin manzum şekli
dir) . 
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SERRAC, EbU Nasr 
(rzr; . ..Jı~~ıı 

Ebu Nasr Abdullah b. Ali b. Muhammed 
· es-Serrac etcTtısı 

(ö. 378/988) 

İlk tasawuf klasiklerinden 
el-Lümac adlı eserin müellifi 

(bk. el-LÜMA'). 

SERRAC, Muhammed b . İshak 
( rzı)-Jı Jl=.ı! W-! ~ ) 

Ebü'l-Abbas Muhammed b. İsh~k 
b. İbrahim es-Serrac es-Sekaft 

(ö. 313/925) 

_j 

ı 

Hadis; ridil ve kıraat alimi. 
_j 

216'da (831) Nişabur'da doğdu . Bu ta
rih 218 (833) olarak da zikredilmiştir. Sa
kif kabilesinin azatlısı olan büyük dedesi
ne izafetle Sekafi nisbesiyle, dedelerinden 

birinin eyerci olması sebebiyle Serrac laka
bıyla meşhur oldu. Küçükyaşta ilim mec
lislerine katılmaya başladı. Kendisinin be
lirttiğine göre Nişabur'da Yahya b. Yahya 
el-Minkari'nin ders halkasına girmekle bir
likte yaşı küçük olduğu için duydukların
dan bir şey zaptedemedi (Ebu Ya'Ia el-Ha
Illi, III, 828) . Gençliği yokluk içinde geçti. 
Bununla birlikte Horasan, Rey, Kfıfe, Bas
ra, Bağdat ve Hicaz'a giderek İshak b. Ra
huye, Bişr b. Velid el-Kindi, Kuteybe b. Said, 
Muhammed b. Eban ei-Belhi, Ahmed b. 
Meni', Hennad b. Seri et-Temimi, Sewar 
b. Abdullah ei-Kadi, Ya'küb b. İbrahim ed
Devraki ve Ahmed b. Said ed-Darimi başta 
olmak üzere devrinin tanınmış alimlerin
den hadis dinledi. Ebu Ya'la el-Halili onun 
1SOO'den fazla hocadan hadis öğrendiğini 
söyler (a.g.e., III, 828). 234 (848) yılında 
gittiği Bağdat'ta kırk yıla yakın kalarak ilim 
yanında ticaretle de uğraştı ve büyük bir 
servet kazandı (Sem'arıi, VII, 65). Serveti
ni genellikle hayır işlerinde kullandı, bilhas
sa hadis ilmiyle meşgul olan alim ve tale
belere yardımcı oldu. Onun her hafta ve
ya iki haftada bir hadis ehline ziyafet ver
diği belirtilmektedir (Zehebi, Te?kiretü'l
f:ıufffiz, II , 732-733) . Ayrıca Hz. Peygamber 
adına 12.000 kurban kestiği nakledilmiştir. 
Bağdat'ta kaldığı dönemde çok az rivayet
te bulunan Serrac 274 (887) yılı civarında 
Nlşabur'a döndü ve burada bir ders hal
kası oluşturarak hadis nakletmeye başla
dı. Ünü kısa zamanda yayıldı ve pek çok 
talebe ondan hadis öğrenmek üzere Nlşa
bur'a geldi. Rivayetleri daha çok Horasan 
bölgesinde yayıldığı için "Horasan'ın mu
haddisi" unvanıyla anıldı (Sübki, III, 108). 
Talebeleri arasında İbn Ebü'd-Dünya, Ha
san b. Süfyan, Ebfı Ali en~Nisabfıri, İbn Hib
ban. İbn Adi, Ebu Ali ei-Masercisi, Hakim 
ei-Kebir gibi alimler yer alır. Buhari ve Müs
lim de kendisinden hadis dinlemekle bir
likte el-Cô.mi'u'ş"şaJ:ıiJ:ı'lerinde rivayetle
rine yer vermemişlerdir. Serrac, Rebiüla
hir 313'te (Temmuz 925) Nişabur'da vefat 
etti ve Makberetülhüseyin'de defnedildi. 
Hatib ei-Bağdadi kabrinin ziyaret edildi
ğini ve mezar taşında ölüm tarihinin 313 
olarak yazıldığını nakletmektedir ( TarTI]. u 
Bagdfid, I, 252). 

Hadis alimleri tarafından imam ve ha
fiz gibi lafızlarla anılan Serrac'ı İbn Ebu Ha
tim sadCık ve sika ifadeleriyle değerlendir
miştir ( el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, VII , 196). Talebe
si Su'lfıki onun hadis ilmindeki mevkiine 
işaret ederken, "Serrac sirac (kandil) gibi
dir" ifadesini kullanır .. Rivayet ettiği hadis
Ierin ali isnadlarına uiaŞmak ve bunları bir 
araya getirmek için özel çalışmalar yap-


