SERRAC, Ca'fer b. Ahmed
Kazvini gibi alimlerden hadis dersleri alTahsil için gittiği Mekke'de Ebu Nasr
es-Siczi ve Muhammed b. İbrahim el-Erdistani'den, Kahire'de Abdülaziz b. Hasan
ed-Darrab'dan, Dımaşk'ta Ebu Muhammed
Abdülaziz el-Kettani, Ebü'l - Kasım Hüseyin b. Muhammed el-Hinnai ve Hatib elBağdadi'den hadis dinledi; bu ilirnde Mfız
derecesine ulaştı . Hadisin senediyle birlikte 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 elBatti, Ebu Tahir es-Silefi kendisinden hadis rivayet edenler arasında yer alır. Kaynaklarda güzel ahlakına ve dindar kişiliği 
ne işaret edilen, sika ve sadCık terimleriyle değerlendirilen Serrac 20 Safer SOO'de
(2 ı Ekim ı ı 06) Bağdat'ta vefat etti ve Babüebrez Kabristanı'na defnedildi. Ölüm günü 11 ve 21 Safer, ölüm yılı SO 1 ve S02 olarak 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, ayrıca fıkıh, mev'iza ve dil konularında pek
çok şiir yazmıştır. Biyografisine Şafii ve Hanbeli alimleriyle ilgili tabakat kitaplarında
yer verilmesinden ve bu mezhepterin bazı
fıkıh kitaplarını manzum hale getirmesinden mezhep taassubunun olmadığı anladı.

şılmaktadır.

Eserleri. 1. Meşô.ri'u'l- 'uşşô.]f. Aşka ve
dair kıssalar ve zarif hikayeler içeren eser yirmi dört bölüm halinde tertip
edilmiş olup her bölümün başında Serrac'ın teyitleri yer almaktadır (İstanbul
1299, 1301, 1302; Beyrut 1378/1958; Beyrut, ts.; Kah i re ı 324, ı 325; nşr. Ahmed Yusuf 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 Liebesgeschichten. Ein Beitrag zur vergielehenden Literaturgeschihte, Bem 1927) . Z. Ne?:ô.'irü'l-~ur'ô.n (Nezfi'irü 's-süver). Kur'an-ı Kerim'de ayet sayıları aynı olan surelerin 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-'Arabiyye, Camiatü'l-Kıddis Yusuf, Beyrut
1986-1989, IV, 53-58). 3. lfükmü'ş - şıb
yô.n. 4. Menô.]fıbü's-SCıdô.n (Zühdü's-Südfin, Menakıbü'l-Habeş; son iki eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir).
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Hatib el-Bağdadi talebesi Serrac'ın bazı
rivayet ve görüşlerini (fevaid) beş cüz halinde tahric etmiş ve bunlarla ilgili değer
lendirmelerde bulunmuştur. el-Fevd'idü '1müntel]abe eş-şı.J:ıô.J:ıu '1- ' avdlf adıyla bilinen 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 '1Mübtede' (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. Hanbeli fıkhına dair eserinin manzum şekli
dir) .
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216'da (831) Nişabur'da doğdu . Bu tarih 218 (833) olarak da zikredilmiştir. Sakif kabilesinin azatlısı olan büyük dedesine izafetle Sekafi nisbesiyle, dedelerinden

birinin eyerci olması sebebiyle Serrac lakaoldu. Küçükyaşta ilim meclislerine katılmaya başladı. Kendisinin belirttiğine göre Nişabur'da Yahya b. Yahya
el-Minkari'nin ders halkasına girmekle birlikte yaşı küçük olduğu için duydukların
dan bir şey zaptedemedi (Ebu Ya'Ia el-HaIlli, III, 828) . Gençliği yokluk içinde geçti.
Bununla birlikte Horasan, Rey, Kfıfe, Basra, Bağdat ve Hicaz'a giderek İshak b. Rahuye, 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 edDevraki ve Ahmed b. Said ed-Darimi başta
olmak üzere devrinin tanınmış alimlerinden 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). Servetini genellikle hayır işlerinde kullandı, bilhassa hadis ilmiyle meşgul olan alim ve talebelere yardımcı oldu. Onun her hafta veya iki haftada bir hadis ehline ziyafet verdiği belirtilmektedir (Zehebi, Te?kiretü'lf:ıufffiz, II, 732-733) . Ayrıca Hz. Peygamber
adına 12.000 kurban kestiği nakledilmiştir.
Bağdat'ta kaldığı dönemde çok az rivayette bulunan Serrac 274 (887) yılı civarında
Nlşabur'a döndü ve burada bir ders halkası 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 muhaddisi" unvanıyla anıldı (Sübki, III, 108).
Talebeleri arasında İbn Ebü'd-Dünya, Hasan b. Süfyan, Ebfı Ali en~Nisabfıri, İbn Hibban. İbn Adi, Ebu Ali ei-Masercisi, Hakim
ei-Kebir gibi alimler yer alır. Buhari ve Müslim de kendisinden hadis dinlemekle birlikte el-Cô.mi'u'ş"şaJ:ıiJ:ı'lerinde rivayetlerine yer vermemişlerdir. Serrac, Rebiülahir 313'te (Temmuz 925) Nişabur'da vefat
etti ve Makberetülhüseyin'de defnedildi.
Hatib ei-Bağdadi kabrinin ziyaret edildiğini ve mezar taşında ölüm tarihinin 313
olarak yazıldığını nakletmektedir ( TarTI]. u
Bagdfid, I, 252).
bıyla meşhur

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

SERRAC, Yahya b. Ahmed
mış, bu sebeple yaşlılık döneminde de hadis toplamış ve daha önce yazdığı birçok
hadisin all isnadıyla karşılaştıkça onları tekrar tekrar yazmıştır. Serrac hadis ilmindeki derinliği yanında kıraat ilmiyle de meş
gul olmuş, Ali b. Hamza el-Kisal'nin kıra
atini talebesi Ebü'l-Kasım Humeyd b. Rebl' tarikiyle almış, kendisinden de Muhammed b. Hasan en-Nakkaş rivayet etmiştir
(İbnü ' l-Cezerl , ll . 97) Mezhebi hakkında
kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte
İmam Malik'in 70.000 meseleyle ilgili görüşünü bir eserde toplaması (Hatlb, ı,
251) bu mezhebi benimsediğini düşündür
mektedir. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma konusundaki hassasiyetiyle de bilinen Serrac, Rey ekolünün görüşlerine itibar etmez, Kur'an'ın mahiOk olduğunu söyleyen fırka mensupianna şiddetle karşı çı
kardı . Özellikle Kur'an ve Sünnet çizgisinden ayrıldığını düşündüğü gruplara karşı
tavır almış ve bu eğilimde olan öğrencile
re hadis rivayet etmemiştir.

Eserleri. 1. el-Mılsned. Ziyaeddin elMakdisl tarafından Serrac'ın talebesi Ebü'lHüseyin Ahmed b. Muhammed el-Haffaf'ın
rivayetine dayanarak kaleme alınan bir
eserdir. Konulara göre tasnif edilmekle birlikte rivayetler senedieriyle zikredildiği için
bu adla anılmıştır. Tahfıret ve abctest bahislerine dair altı bölümden sonra tamamı namaz konusuyla ilgili olan eser 1574
hadisi ihtiva etmektedir (nşr. irşadülhak
el-Eseri, Faysalabad, ts .; nşr. Ahmed Fethi Abdurrahman, Beyrut 1426/2 005). Z.
l:fadişü's-Serrfıc. Serrac'ın rivayetlerinden
meydana gelen eseri Horasanlı muhaddis
Zahir b. Tahir kaleme almıştır. Çoğu namaza dair 2746 rivayeti içeren eserde herhangi bir tertip gözetilmemiştir. Eseri neşre
den (I-IV, Kahire 1425/2 005) EbO Abdullah
Hüseyin b. Ukkaşe b. Ramazan, IV. ciltte
ilk üç ciltte geçen hadisleri sahabi müsnedi tertibine göre yeniden tasnif etmiş ve
bu cilde el-İbtihdc bi-etrô.ti e]Jôdişi's
Serrô.c adını vermiştir. Naşir, Ekrem esSindl (Ekrem Hüseyin Ali) tarafından el-Fevô.'id mine'l-Müsta]Jrec 'alô. ŞaJ::ıi]J.i
Müslim li's-Serrô.c adıyla tahkik edilip elCamiatü'l-İslamiyye'ye doktora tezi olarak
takdim edilen ve ardından yayımlanan esere (Medine 1406) bu ismin niçin verildiğini
anlayamadığını. Serrac ' ın el-Müsta]Jrec
'alô. ŞaJ.:ıiJ.:ıi Müslirn'inin bundan farklı bir
çalışma olduğunu söylemiştir (l:fadişü's

Serrac, neşredenin girişi, I, 212). 3. Cüz'ü'levinin önünde bir gece bekleyen talebelerine rivayet ettiği eser
arı isnadlı kırk bir hadis ihtiva eden cüz olup
BeytCıte. Serrac'ın,

hadisler arasında konu bütünlüğü yoktur.
Sabahattin Yıldırım tarafından Ebü'l-Abbô.s es-Serrô.c ve 'BeytCıte' Diye Meş
hur Hadis Cüz'ü adıyla yüksek lisans tezi olarak hazırlanan eser ( ı 98 7. Mü Sosyal Bilimler Enstitüsü) birkaç defa yayım 
lanmıştır (nşr. Ebü'I-Eşbal ez-Züheyrl, Kahire 1408; nşr. Hasan el-MendCıh , Kahire, ts.). Serrac'ın bunların dışında et-Tefsir, et-Tô.ri]J, el-Emô.li, el-Müsta]Jrec
'ala ŞaJ.:ıiJ.:ıi Müslim, el-İ]Jve ve'l-e]Javô.t
ve lfadişü Kuteybe b. Sa'id adlı eserlerinin olduğu belirtilmektedir.
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Fas'ta doğdu. Himyer kabilesinden olup
Endülüs'e yerleşen atalarına nisbet!e Himyen. ailesi Endülüs'ün güneyinde bulunan
Runde (Randa) şehrinden Fas'a göç ettiği
için Rundl, Berber asıllı Nefze kabilesi arasında yaşadığı için Nefzl nisbeleriyle de
anılmıştır. Kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte "eyerci" anlamına gelen Serrac
lakabını atalarından birinin veya kendisinin bu işi yapmış olmasından dolayı aldı
ğı düşünülebilir. Serrac ilk eğitimine Fas'ta babasının yanında başladı. Daha sonra
ilmi seyahatlere çıktı. İbnü'l-Kactl'nin kendisini "rahhale" diye tanıtınası (Dürretü'lf:ıical, lll, 335) Endülüs ve Mağrib'de pek
çokyeri dalaştığını göstermektedir. İbnü'l
Hac el - Billifıki. Ebu Abdullah Muhammed
b. Said er-Ruayn'i, Ahmed b. Kasım b. Abdurrahman ei-Kabbab, Ebu Said Muhammed b. Abdülmüheymin el-Hadram'i, EbO

Said Ferec b. Kasım b. Lüb el-Gırnati, Ali b.
Muhammed el-Huzal. İbn Abbad er-Rundl, Nübah'i, Ebu Abdullah Muhammed b.
Abdülmelik el-MentOrl gibi kişilerle görüş
tü ve bunlardan hadis ve fıkıh başta olmak
üzere çeşitli ilimler tahsil etti. Bu arada
hacası İbn Abbad er-Rundl'nin yanında tasawuf eğitimi aldı. İbnü'l-Kadl. Mağrib
bölgesinde onun el yazısının bulunmadığı
kitabın az olduğunu . dolayısıyla Serrac'ın
bu bölgedeki kütüphanelerde mevcut kitapların tamamına yakınını ineelediğini söyler (Ce?vetü'l-iktibas, ll, 539).
İlm'i seyahatlerini tamamladıktan sonra
Fas şehrine yerleşen Serrac burada özellikle hadis rivayetiyle meşgul oldu. Senedle hadis rivayetinin azaldığı bu devirde isnada büyük önem verdi; döneminde hadis ilminin zirvesi kabul edildi. Abdülhay
el-Kettani ondan "Fas ve Mağrib'in müsnidi" diye söz eder (Fihrisü 'l-feharis, II. 993)
Serrac 80S (1402) yılında Fas'ta vefat etti
ve şehrin Fütuh adıyla bilinen kapısının
iç tarafına, kendisine tasavvufı adab ve erkan konularına dair pek çok mektup yazmış olan hocası. Şazell şeyhi İbn Abbad
er-Rundl'nin yanına defnedildi. Önceleri
etrafı duvarla çevrili olan kabri daha sonra türbe haline getirilmiştir. Ölüm tarihi
803 (1400) olarak da zikredilmiştir.
Serrac'ın Fehrese (Fihrist) dışında bir
eseri bilinmemektedir. Hocaları ile onlardan okuduğu kitapları tanıtan ve bir kısmı
gü-nümüze ulaşan (Brockelmann, GAL, ll.
318) iki ciltlik bu eser hadis ve hadisçilerio
fazileti, hadis öğrenmenin ve rivayet etmenin gerekliliği, hadis öğrenme yolları
ve icazetle hadis almanın önemi gibi konularla başlamakta; müellifin istifade ettiği hocaların adları, okuduğu kitaplar ve
bunlara dair isnadlarla devam etmektedir. Fehrese'nin müellif hattıyla olan nüshasının bir cildini gördüğünü söyleyen Abdülhay el-Kettani'ye göre Faslı alimler tarafından konuya dair kaleme alınan eserlerin en kapsamiısı bu çalışmadır (Fihrisü 'l-feharis, ll , 994) . İdrls b. Mah'i el-İdrls'i
el-Hasenl eseri iki cüz halinde ihtisar etmiştir (Abdüsselam b. Abdülkadir İbn SCı
de, ll, 310).
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