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Kutbüddin zamanında muhtemelen 516 
( 1122) yılında kaleme alınarak Şehzade 
Atsız'a ithaf edilmiştir. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde çeşitli yazmaları mevcut
tur (mesela bk. Ayasofya, nr. K 3695. 3696. 

3731. 3732) . 3. el-Agra:i.ü't-tıbbiyye ve'l
mebahişü'l- 'ala,iyye. Bu kitap da ?a
{ıire ' nin bir özetinden ibaret olmasına 
rağmen Ijuffey 'Ala, i' den daha geniş 
ve ayrıntılıdır. Konular yeni bir yaklaşım
la ele alınmıştır. Keşfü'z-?unı1n 'dan an
laşıldığına göre Vezir Ebü Muhammed 
el-Buhari'nin teklifiyle Atsız'ın şahlık dö
neminde muhtemelen 521-531 (1127-
1137) yılları arasında yazılıp kendisine it
haf edilmiştir. Farsça yazılan eserin 543 
( 1148-49) yılında istinsah edilmiş bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Aya
sofya. nr. 3566). 934 'te ( 1527-28) istinsah 
edilen bir nüshası Londra'daki lndia Offi
ce Library'de bulunmaktadır. Kitabın bun
lardan başka Kalküta'daki Fort William 
College Library'de ve Haydarabad'daki 
Asafiye Kütüphanesi'nde iki nüshası da
ha mevcuttur (Chandpuri. s. 72) lndia Of
fice Library'deki nüsha iki cilt ve toplam 
1005 sayfa dır. Birinci sayfa ile ll. cildin 
başladığı 405. sayfa çok güzel bir şekil
de tezhip edilmiştir. Kitabın sonunda al
tı adet erkek ve kadın iskelet resmi yer 
almaktadır. Muhtevası bölümler. kısım
lar. fasıllar ve bablar halinde sunulmuş
tur. On dokuz fasıldan oluşan ilk bölü
mün birinci kısmı tıp konuları ile alan
larının tanımlanmasını. yedi fasıldan iba
ret olan ikinci kısım vücudun basit or
gan/arını. üçüncü kısım ise karmaşık or
ganları içerir. Daha sonraki kısımla rda 

sırasıyla hastalık. sağlık. hastalık sebep
lerini araştırma (etyoloji) ve belirtiler. na
bız çeşitleri. solunum. idrar ve diğer vü
cut salgıları anlatılır. İki kısım olan ikin
ci bölümde hastalığın seyir, süre ve so
nuçlarını önceden tahmin etme (prognoz) 
ve buhranlar. üçüncü bölümde ise ilaç
lar ve diyetler anlatılmıştır. Müellifin bu 
eserde tatanozu tartışarak sebebinin si
nir irritasyonu olduğunu söylemesi mo
dern tıbba uygun görülmektedir. Eser 
Kausar Chandpuri tarafından Urduca'ya 
tercüme edilmiş. fakat henüz basılma~ 

mıştır. 

Cürcanf' nin bunlardan başka çeşitli 

kaynaklarda er- Risaletü '1-münebbihe, 
Zübdetü't- tıb, el- Ecvibetü't- tıbbiyye 
( yazmalar için bk. Brockelmann, GAL Suppl., 

ı. 889-890; Ullmann. s. ı 61 ı. Yadigar, et
Teı,kiretü 'l-Eşreiiyye fi'ş-şına 'ati't- pb
biyye adlı eserleri zikredilmektedir. 
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CÜRCANi, Seyyid Şerif 
( _;~ _r.JI Uı:_r.ll ~\ ) 

Ebü'l-Hasen All b. Muhammed 
b. All es -Seyyid eş - Şerif 

el-Cürcanl ei-Hanefl 
(ö. 816/ 1413) 

Arap dili, ketarn ve fıkıh alimi. 
_j 

24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihin
de Cürcan yakınlarındaki Takü'de doğ
du. Deylem'deki Zeydi imamlarından olup 
Hz. Peygamber'in soyundan gelen dal 
Muhammed b. Zeyd'in (ö . 287 / 900) on 
üçüncü göbekten tarunu olduğu için Sey
yid Şerif unvanıyla tanınır (Şevkani, 1, 488) 

ilk öğrenimini memleketinde yaptı. Kut-

büddin er- Razi et-Tahtani'nin mantığa 
dair Şer]Ju'ş-Şemsiyye ve Şer]Ju'l-Me
tôli' adlı eserlerini bizzat kendisinden 
okumak için muhtemelen 1362 yılından 
önce Herat'a gitti. Bir müddet sonra yaş
lılığı sebebiyle öğretim faaliyetini sürdü
rerneyen hacası kendisine, Mısır'da ika
met etmekte olan tanınmış mantık ali
mi ve talebesi Mübarek Şah'ın yanına 
gidip ondan okumasını tavsiye etti. Mı
sır yolculuğu sırasında Anadolu 'da şöh
retini duyduğu Cemaleddin Aksarayi'nin 
talebesi olmak arzusuyla onun memle
ketine giderken yolda Aksarayi'nin Şer
hu '1-l:i.ah 'ını inceleme fırsatı buldu. Ese
ri başarısız görerek Aksarayi'den istifa
de ederneyeceği kanaatine vardıysa da 
görüştüğü bazı kimselerden. onun öğ
retimde teliften daha başarılı olduğunu 
öğrenince yoluna devam etti. Ancak Ak
saray'a vardığında hocanın vefat ettiği
ni öğrendi. Bu sırada tanıştığı Aksara
yi'nin talebesi Molla Fenari ile birlikte 
Mısır'a gitti. Yaklaşık on yıl kaldığı Mı

sır'da Şeyh Bedreddin Simavi, şair Ah
medi. hekim Hacı Paşa gibi arkadaşla
rıyla birlikte akli ilimleri Mübarek Şah'
tan. nakli ilimleri de Ekmeleddin el-Ba
berti'den okudu. Bu arada Kutbüddin 
er- Razi'nin Şer]Ju MetCili 'n- envar:ına 
bir haşiye yazdı. Tahsilini tamamladık
tan sonra Bursa ·ya uğrayarak ülkesine 
döndü. Şiraz'da Sa'deddin et-Teftazani 
onu ülkenin hükümdi:ırı Şah Şüca'a tak-

Seyyid Serif el- Cürcjni' nin ljiişiye ' ala Şerhi Hidiiyeti 'l · f:ıikme 'sinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya , m. 2438) 



dim etti ve oradaki Darüşşifa Medrese
si müderrisliğine tayin edildi. On yıl kal
dığı bu medresede öğretim faaliyetleri 
yanında telif çalışmalarını da sürdüre
rek iran'da özellikle akli ilimlerde büyük 
bir şöhret kazandı. Timur'un Şlraz'ı zap
tetmesi üzerine kendisi istemediği hal
de Semerkant'a götürüldü (789/ 1387) 
Burada on sekiz yıl müddetle başmüder
rislik yaptı ve bu süre içinde pek çok eser 
telif etti ; ayrıca Maveraünnehir alimle
riyle. özellikle Teftazanl ile ilmi müna
zaralarda bulundu. Bu münazaralarda 
gösterdiği başarı hem Timur hem de 
meslektaşları nezdinde itibarını arttırdı. 
Semerkant'ta tanıştığı Hace Alaeddin At
tar vasıtasıyla tasawufa karşı ilgi duya
rak Nakşibendiyye tarikatına girdi. Mev
lana Nizameddin Hamüş ile de dostluk 
kurarak onun tasawuff sohbetlerine ka
tıldı. Timur'un ölümünden (807 1 1405) 
sonra fitne ve kargaşanın hakim oldu
ğu Semerkant'tan ayrılarak Şlraz'a dön
dü ve ömrünün geri kalan kısmını bu
rada ilmi faaliyetlerle geçirdi. 6 Rebfü
lahir 816 (6 Temmuz 1413) Çarşamba gü
nü Şlraz'da vefat etti ve Atfk Camii ci
varındaki Vakib Mezarlığı'na defnedildi. 

Cürcanl, yaşadığı döneme kendi dam
gasını vuran ve sonraki yüzyıllarda bir 
otorite olarak etkisini devam ettiren çok 
yönlü birkaç alimden biridir. Başlıca ilgi 
alanı kelam, Arap dili ve edebiyatı olmak
la beraber felsefe. mantık, astronomi, 
matematik, mezhepler tarihi, fıkıh, ha
dis, tefsir, tasawuf gibi dini ve akli ilim
lerin hemen hepsine dair telif, şerh ve 
haşiye türünde eserler vermiş, bundan 
dolayı "allame" unvanını almaya hak ka
zanmıştır. Kaynaklar onun zeki, müdek
kik, muhakkık, derin anlayışlı, fesahat 
ve belagat sahibi, münazarada mahir bir 
alim olduğunda ittifak eder. Cürcanf'nin 
bilhassa Arap dili, feraiz ve kelamla il
gili eserleri medreselerde nesilden ne
sile intikal ederek el kitabı haline gel
miş, kendisi ulema arasında büyük bir 
itimat kazanarak otorite sayılmış gö
rüşleri medreselerin ilmi ve fikri haya
tında asırlarca süren tesirler meydana 
getirmiştir. Anadolu. İran, Türkistan ve 
Hindistan'da yetişen alimlerden bir kıs
mının icazetnamesinin ilmi silsile itiba
riyle Cürcanf'ye, bir kısmının Teftaza
nf'ye bağlı olması bu hususu teyit eder 
mahiyettedir. Ayrıca Cürcanl'den itiba
ren İs lam alimlerinin uzun süre "Cürca
nl ekolü" veya "Teftazanl ekolü"ne bağlı 
gösterilmek suretiyle iki gruba ayrılmış 
bulunması, Cürcanl ile Teftazanl arasın-

daki görüş ayrılıklarında taraflardan bi
r ini savunmak için et - Tavdü'l -münif 
fi'l-intisar li's-Sacd 'caİe'ş-Şerif (Şev
kani), Mesalikü '1- {Jaliis ii tehii1üki'l
{Javaş (Taşköprizade Ahmed Efendi), İ{Jti-
1afü's -Seyyid ve's-Sacd (Mescizade Ab
dullah Efendi) vb. eserlerin telif edilmiş 
olması. Cürdinf'nin Xl/. yüzyıldan itiba
ren İslam düşüncesi tarihinde önemli bir 
yer işgal ettiğini gösterir. Eserlerinin ço
ğu şerh ve haşiye niteliğinde olmasına 
rağmen ulema bu eserleri diğer şerh ve 
haşiyeler gibi teferruat saymak yerine 
asıl metinler kadar. hatta çoğunlukla 
onlardan daha önemli görmüştür. Ye
tiştirdiği talebeler arasında ünlü mate
matikçi Kadızade-i Rüml, Fethullah eş
Şirvanl, Fahreddln-i Acemi gibi isimler 
yer alır. 

Felsefi kelam hareketinin yaygın ol
duğu bir dönemde yetişen Cürcanf se
lefleri Fahreddin er-Razf, Seyfeddin el
Amidl ve Kadi Beyzavl gibi felsefenin te
siri altında kalmış, kelam sisteminde se
leflerine nisbetle felsefeye daha fazla 
ağırlık vermiştir. Nitekim kelama dair 
en hacim li eseri olan Şerjzu '1- Me va ipi'
ta felsefi konuların akaid konularından 
çok fazla yer tutması (k itabın üçte ikisi 
kadar) bunu açıkça göstermektedir. Ba
zı araştırmacılar. Cürcanf'yi İbn Sina fel
sefesine bağlı bir düşünür olarak gös
terirlerse de (Ü lken, s. 11 4, .118) böyle bir 
hükme varmak oldukça güçtür. Zira o 
hem kendisinden önceki kelamcıların, 

hem de İslam filozoflarının görüşlerini 
tartıştıktan sonra genellikle Eş' arl ke
lamcılarının, özellikle de Arnidi'nin gö
rüşlerini benimser görünmektedir. Cür
canl fıkıhta Hanefi mezhebine bağlıdır; 
itikadl konularda ise çoğunlukla Eş'arl
ler'in görüşlerini benimser. Cürcanf'nin 
kelama dair bazı görüşleri şöyle özetle
nebilir: 

1. Bilgi Problemi. İnsan zihni varlığa ait 
form ve kavramları yansıtan bir ayna gi
bidir. Bir bilginin doğruluğu objesine uy
gunluğu ile anlaşılır. Buna göre kesin 
bilgi için objenin zihinde bıraktığı izin. 
dış dünyadaki gerçekliğiyle tam bir uyum 
halinde olması, ayrıca geçmişte verilen 
hükümle şu anda ve gelecekteki hüküm
ler arasında bir uygunluğun bulunması 
ve süje-obj e arasındaki uygunlukla veri
len hükümlerin zaman içindeki tutarlığı
nın birbirini tamamlaması gerekir (Şer· 
fıu ' l -fVIeuakı{, ı. 32-36; Ülken, 139- 145). 
Cürcanf'ye göre bilgiler bize kendilerini 
zorunlu olarak empoze etmez, biz onla
rı düşünerek ve akıl yürüterek elde ede-
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riz. Bu görüşüyle Gazzalf'yi takip etmiş, 
bilgi teorisinde süjenin objeye uygunlu
ğu konusunda safdil realizmden olduğu 
kadar şüphecilikten ve sofistik kanıtlar
dan kaçınma imkanı veren bir sonuca 
ulaşmıştır. Onun bilgi problemine ba
kışı, varlığ ı temeliendiren bir realizmin 
ifadesi olarak değerlendirilir ve çağdaş 
pozitivistlerle bazı ilim filozoflarının ta
nımına yakın kabul edilir (Ü iken. s. 144). 

2. Allah'ın Varlığı ve Sıfatları. Mümkin* 
bir varlık kendi başına var olamadığı gi
bi başkasını da icat edemez. Çünkü var
lığın var etmesi var olmasından sonra 
gelir. Buna göre bir şeyin kendisi var ol
madıkça başkasını meydana getirmesi 
imkansızdır. Eğer varlıkların hepsi mürn
kin olsaydı hiçbir varlığın mevcut olma
ması gerekirdi, halbuki bu gerçeğe ay
kırıdır. Öyleyse mümkinleri var eden zo
runlu (vacip) bir varlık mevcuttur ki o da 
Allah'tır. Değişik ifade şekilleri ve kuru
luş biçimleri bulunan imkan delilinin en 
kuwetlisi ve önermeleri en açık olanı bu
dur (Şerhu ' l -fVIevakı{, ll, 335). İlahi sıfat
ları ispat etmek için en doğru yol, duyu
ların ötesini (gaib) duyular alemiyle (şa
hide) mukayese etmektir. Genel olarak 
bu iilemde ilim sahiplerine alim denildi
ğine göre alim olan Allah 'ta ilim ve di
ğer mana sıfatlarının bulunduğuna da 
hükmetmek gerekir. Naslarda Allah Te
ala 'ya atfedilen haberi sıfatiarın çoğu
nun, zihnl manaların kolayca kavranma
sını sağlayan istiare, mecaz veya kinaye 
gibi anlatım yolları dikkate alınarak açık
lanması icap eder. Bu suretle sıfat-ı me
anlnin ispatıyla ilgili olarak Ehl-i sünnet 
kelamcılarınca kabul edilen metodu be
nimseyen ve haberi sıfatiarın te'vil edil
mesini zaruri gören Cürcanf'ye göre Al
lah'ın ahirette görülmesi keyfiyetsiz (bi
la keyf) olarak gerçekleşecektir (a.g.e., ll, 
339, 367, 373) 

3. Mucize ve Ken'lmet. Mucizeler pey
gamberliği akılla değil bilinen ve alışıla
geleni aşmak suretiyle ispat eder. Me
sela göğe yükselmek, su üzerinde yürü
mek gibi peygamberin gücü dahilinde 
bulunan bazı hadiseler, alışılagelen olay
ların (adet) dışında vuku buldukları ve 
Allah tarafından yaratıldıkları için müci
ze sayılır. Bazı peygamberlerde çocuk
luk çağında görülen harikulade olaylar 
mücize değil keramettir. Bunlar aynı za
manda kerametin hak olduğunu göste
ren birer delildir. Çünkü mucize, peygam
berlik iddiasında bulunan kimseye ait 
bir delil teşkil ettiğine ve çocukluk ça
ğında bu iddia ile ortaya çıkan bir pey-
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gamber mevcut olmadığına göre bunla
rın keramet olarak değerlendirilmesi ge
rekir. Aksi takdirde bunların, kerameti 
inkar eden bazı kişilerin öne sürdüğü 
gibi kendisi ortada bulunmayan bir pey
gambere ait olması icap eder, bu ise im
kansız bir şeydir (a.g.e., ı, 410,41 ı. 412). 

4. İman-İslam. Cüretini'ye göre iman 
tasdikten ibarettir: zira o kalbe (zihne) 
ait bir fiildir. Dini vazeden (şari'), mak
sadını anlatmak için Araplar'a kendi dil
leriyle hitap etmiştir: Arap dilinde ise 
iman bu anlama gelmektedir. İman ile 
İslam aynı şeydir. Nitekim ayette "müs
lim" tabiri "mümin" karşılığında kulla
nılarak ikisinin aynı anlama geldiğine 

işaret edilmiştir (ez-Zariyat 51/35-36). 
Cürcani bu sonuncu görüşünde Matüri
dTier'in telakkisini benimsemiştir. 

5. İman-Küfür Sınırı. Ehl-i kıbleden olup 
büyük günah işleyenler tekfir edilmez. 
Ancak Allah'a eş koşanlar, hulüle inanan
lar, Hz. Peygamber'in nübüwetini inkar 
edip alaya alanlar, dinin haram kıldığı 

hususları helal telakki edenler ve dini 
yükümlülükleri ortadan kaldıranlar kafir 
sayılırlar (Şerf:ıu'l-Mevak{, Il, 463) . 

Cürcani Arap dili ve edebiyatında da
ha çok Basra ekolüne (BasriyyGn) men
sup bir dilci olarak kabul edilir. Bu ko
nuda Zemahşeri ve Cemaleddin İbnü'I
Hacib'in tesiri altında kalmıştır (Gümüş, 
s. 178). Eserlerinde seciden, yerli yersiz 
mecazlardan ve kaba istiarelerden uzak 
olan bir üsiOp kullanmıştır. Cüretini'nin 
edebi yönü, Kemal Ebü Dili'in Al-Jurja
ni 's Theory of Poetic Imagery (Wiltshi
re 1979) adlı eserinde ve Sadreddin Gü
müş'ün Seyyid Şerif Cüretini ve Arap 
Dilindeki Yeri isimli doktora çalışmasın
da (bk. bibl.) inceleme konusu yapılmıştır. 

Eserleri. Cürcani kelam, tasawuf, fel
sefe, mantık, astronomi, aritmetik, mü
nazara, sarf- na hiv, belagat, tefsir, ha
dis, fıkıh, tasawuf gibi değişik ilimiere 
dair irili ufaklı 100 civarında eser kale
me almıştır. Bunların belli başlıları şun
lardır : 

A) Kelam. 1. ŞerJıu'l-Mevakıf. Adudüd
din el -Icfnin el-Mevalfır adlı eserine ya
pılan şerhlerin en meşhurudur (İstanbul 
1292/ 1875) 2. ŞerJıu'l- '~ö.,idi'l- 'Ağu
diyye (TSMK. lll . Ahmed, nr. 1886). 3. Şer
Jıu esma ,i'l-Jıüsna (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 2433 / 17) 4. Risale if beyani'l
fir~ati'n-naciye. Mezheplere dair küçük 
bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Fatih. nr. 
5436/ lO). 5.lfaşiyetü't- Tecrid. lfaşiye 
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'ala Teşyidi '1-~ava 'id ii şerJıi Tecri
di'l- 'a~ö., id ve Haşiye 'ala ŞerJıi't-Tec
rid adlarıyla da bilinen eser, Nasirüddin 
et- Tü si' nin akaid kitabına Şemseddin 

el- İsfahani tarafından yapılan şerhin ha
şiyesidir (Süleymaniye Ktp., Kadızade Meh
med, nr. 55, Ayasofya, nr. 2227; bk. TECRİ

DÜ'I-KELAM) s. lfaşiye 'ala Metali 'n
en?ar şerJıi Tavali 'i'l- en var. Şemsed
din ei-İsfahani'nin Kadi Beyzavi'ye ait 
Tavali 'u'l- envar'a yaptığı şerhin haşi
yesidir (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 
2554). 

B) Felsefe, Mantık ve Astronomi. 1.lfa
şiye 'ala ŞerJıi lfikmeti '1- 'ayn. Ali b. 
Ömer ei-Katibfnin eserine Muhammed 
b. Mübarek Şah tarafından yapılan şer
hin haşiyesidir (Kalküta !845; Kazan 1319, 
1324). 2. lfaşiye 'alô ŞerJıi Hidayeti'l
Jıikme. Eslrüddin el-Ebherfye ait kita
ba Muhammed b. Mübarek Şah'ın yap
tığı şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 2438). 3.lfaşiye 'alô Levii
mi 'i'l- esrar şerJıi Metali 'i'l- en var. lfa
şiye 'alô ŞerJıi M etiili 'n- en var adıyla 
da bilinen kitap, Siraceddin ei-Urmevf
nin eserine Kutbüddin er-Razi tarafın

dan yapılan şerhin haşiyesidir (İstanbul 
1276, 1303). 4. Risôle fi'l-manpJr.. Aslı 
Farsça olarak yazılan bu risaleyi oğlu Nü
reddin Arapça 'ya çevirmiştir (İstanbul 

1288). 5. ŞerJıu'l-MülalJlJ.aş fi'l-hey,e. 
Çağmini'nin astronomiye dair eserine ya
pılmış bir şerhtir (Süleymaniye Ktp .. Aya
sofya, nr. 2654, 2655, Fatih, nr. 3408). 

C) Arap Dili ve Edebiyatı . 1. et-Ta 'rifat*. 
Meşhur bir terimler sözlüğü olup birçok 
defa basılmıştır. 2. ŞerJıu '1- 'İzzi. Zen
ciinfnin eserine dair bir şerhtir (İstanbul 
1266). 3.lfaşiye 'ala ŞerJıi'l-Kafiye. Ra
diyyüddin el- Esterabadi' nin el- Katiye 
(İbnü'l-Hacib'in) şerhine yapı lmış haşiye

dir (İstanbuL· 1275) . 4. Şerhu'l-Kafiye. İb
nü'I-Hacib'in el-Kôtiye'sine yapılan Fars
ça bir şerhtir (İstanbul 1311). 5. lfaşiye 
'ale'l-Mutavvel. Hatlb ei - Kazvlni'nin 
Tell]işü '1- MiftôJı 'ına Teftazanfnin yap
tığı şerhin haşiyesidir (İstanbul 1241). 

D) Fıkıh. 1. lfaşiye 'ala ŞerJıi Mul]
taşari'l-müntehô. İbnü'I-Hacib'in fıkıh 
usulüne dair eserine Adudüddin el-ler 
tarafından yazılan şerhin haşiyesidir (Bu
lak 1316) z. Haşiye 'ale't-TelviJı. Sad
rüşşeria Ubeydullah b. Mes'üd ei-Buha
ri'ye ait TenJr.ihu '1- uşul adlı esere Tef
tazani tarafından yapılan şerhin haşiye
sidir (Süleymaniye Ktp ., Carullah, nr. 460, 
Esad Efendi, nr. 2979). 3. ŞerJıu'l-Fera,i-

zi's- Siraciyye. Secavendi' nin eserine ait 
bir şerh olup birçok defa yayımlanmıştır. 

E) Tasawuf. 1. Risale-i Şev~yye. Fars
ça olarak yazılan r isale sütllerin uyması 
gereken esasları ihtiva eder (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 1755/ 4). 2. er
Risaletü ·ı- B aha, iyye. Bahaeddin Nak
şibend'in menkıbelerine dairdir (Keşfü 'z. 

zunan, 1, 851). 3. Ta'li~a 'ala 'Avarifi'l
ma 'arif. Şehabeddin es-Sühreverdi'nin 
eserine ait bir şerhtir (a.g.e., ll, 1177). 

F) Tefsir. 1. Haşiye 'ale'l- Keşşaf. Ze
mahşeri'ye ait el-Keşşaf'ın baş tarafı
na (Fatiha ile Bakara'nın ilk yirmi beş aye
ti) yapılmış bir haşiye olup el-Keşşaf'ın 
kenarında basılmıştır (Beyrut, ts.). Z.lfa
şiye 'ala Tefsiri'l-Beyiavi (Keşfü'?·?U· 
nan, I, 193). 3. Tefsirü'z-zehraveyn. Sa
kara ve Al-i İmran sürelerinin tefsiridir 
(ag.e., ı . 448). 4. Tercümanü'l-Kur,an 
(Tah(an 1333). Kur'an'daki bazı kelimele
rin Farsça 'ya tercümesinden ibarettir. 

G) Hadis. 1. ed-Dibôcü'l-mü?heb. Ha
dis terimlerine dair olan eser el-Mul]
tasar if uşUJi'l-Jıadiş adıyla da bilinir. 
Birinci adıyla Abdülgaffar Süleyman (Ka
hire, ts.), ikinci adıyla Fuad Abdülmün'im 
Ahmed (İskenderiye 1983). tarafından tah
kik edilerek yayımlanmıştır. z. lfaşiye 

'ala ljulaşati't- Tfbi. Tibfnin hadis usulü
ne dair eserine yapılmış bir şerhtir (Keş
fü'z-zunan, 1, 720). 
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