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(ö. 405/1014) 

ei-Müstedrek adlı eseriyle tanınan 
hadis hafızı. 

L _j 

3 Rebiülewel321 (3 Mart 933) tarihin
de Nişabur'da doğdu. Babası veya ata
larından biri alım satırnda aracılık yaptığı 
yahut iyi pazarlık ettiği için "ibnü'I-Bey
yi'" künyesiyle (Kamus Tercümesi, III, 
196). Nişabur kadılığı yapması sebebiyle 
de "Hakim" lakabıyla tanınır. Anne tara-
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fından soyu muhaddis, fakih ve zahid İb
rahim b. Tahman'a (ö. 163/780) dayanan 
lsa b. Abdurrahman b. Süleyman ed
Dabbi'nin neslinden geldiği için Dabbi ve 
Tahmani nisbeleriyle de anılır. Dokuz ya
şında iken hadis öğrenmeye başladı ve 
on üç yaşında ibn Hibban'dan hadis imla 
etti. Aıimlerle görüşmek üzere 341'de 
(952-53) Irak, 343'te (954-55) Horasan 
taraflarına seyahatler yaptı. Bu ilim mer
kezlerinde ve Maveraünnehir'de tanın
mış muhaddislerle görüşerek ali isoadlar 
elde etti. Sadece Nişabur'da 1000 ho
cadan hadis dinlediği rivayet edilen Ha
kim'in hocalarının sayısı 2000'i bulmak
tadır. ilk hocası, Müslim'i görmüş olan 
babasıdır. Hadis ve hadis ilimleri öğren
diği diğer - hocaları arasında el-Müsned 
ve Tefsirü'l-Kur' an adlı eserleri bulun
duğunu söylediği hafız Ali b. Hamşaz, 
zahid Ebu Abdullah Muhammed b. Ab
dullah es-Saffar, hadis hafızı İbnü'I-Ah
rem, Ebü'I-Abbas ei-Esam, Ebu Ali en
Nisaburi ve Ebu Ahmed Hakim ei-Kebir 
bulunmaktadır. Kıraat ilmini Ebu Ali Ha
san b. Davud en-Nakkar ei-Kufive ibnü'l
imam diye tanınan Ebu Bekir Ahmed b. 
Abbas ei-Bağdadl gibi alimlerden, fıkhı 
Ebu Ali b. Ebu Hüreyre ei-Bağdadi. Ebü'I
Velid ei-Ümevi ve Su'lukl gibi fakihlerden 
öğrendi. Hadis hafızları ibnü;I-Ciabi ve 
Hüseyin b. Muhammed ei-Masercisl ile 
hadis · müzakere etti. Devrio tanınmış 
mutasavvıflarından Ca'fer ei-Huldi, İbn 
Nüceyd ve Ebu Osman ei-Mağribi'nin soh
betlerinde bulundu. 3SS'te (966) Mave
raünnehir'de, 36Tde (977-78) lrak'ta, 
ayrıca Bağdat ve Rey'de imla meclisle
rinde hadis okuttuğu bilinen Hakim'in 
tanınmış talebeleri arasında Ebu Zer ei
Herevi, Ebu Ya'la ei-Haım. Ahmed b. Hü
seyin ei-Beyhaki, Abdülkerim b. Hevazin 
ei-Kuşeyri ve Ebu Salih. ei-Müezzin gibi 
alimler vardır. Hocalarından Ahmed b. 
Ebu Osman ei-Hiri, Ebu ishak ei-Müzek
kl ve Darekutni !;>aşta olmak üzere pek 
çok alim kendisinden hadis rivayet et
miştir. Hakim en-Nisaburi 337 (948) yı
lından itibaren eser telifine başlamış. 
eserleri Ebu Ya'la ei-HaiTII'nin söylediği
ne göre SOO, bazı kaynaklara göre 1000, 
hatta 1.500 (İbn Asakir, s. 228) cüz tuta
cak hacme ulaşmıştır. Hakim'i devrio 
dört tanınmış hafızı ile mukayese eden 
Ebü'I-Kasım Sa'd b. Ali ez-Zencani onun 
güzel eserleriyle diğerlerine üstün oldu
ğunu söylemiştir. 

Kaynaklarda Hakim'in güçlü bir hadis 
hafızı olduğu belirtilmektedir. Hocaların
dan hadis hafızı ve münekkidi Ebü'I-Hü-

seyin Muhammed b. Muhammed el-Hac
cad onun kendisinden daha kuwetli bir 
hafız olduğunu söylemekte, devrio ta
nınmış muhaddisi Hakimei-Kebir de ye
rini ancak talebesi Hakim'in doldurabi
leceğini ifade etmektedir. Çağdaşı ve 
hemşehrisi hadis hafızı Ebu Hazim ei
Abduyi, hadisleri ezberleme ve kusurla
rını bilme hususunda Nişabur'da İmam 
Müslim'den sonra yetişen sayılı hafızlar 
arasında Hakim'in adını da zikretmekte, 
islam dünyasında her dönemde birbiri
nin dengi alimler bulunduğu halde onun 
zamanında bir denginin bulunmadığını 
söylemektedir (İbn Asakir, s. 230; Sübkl. 
ıv. 159). Darekutni de Hakim'in hıfzının 
Ebu Abdullah İbn Mende'ninkinden da
ha sağlam olduğunu belirtmiştir. Devrio 
hadis alimlerinin müşküllerini ona sorup 
hallettikleri, geniş hadis bilgisinden ve 
rivayetlerinden faydalanmak isteyen ta
lebelerin İslam dünyasının dört bir ya
nından kendisine geldikleri bilinmekte
dir. Talebesi Ebu Ya'la ei-Halm, hocasına 
sorulan her soruya onun doyurucu ce
vaplar verdiğini söylemektedir. Hakim'in 
hadis ilimleri sahasında kendini iyi ye
tiştirdiği , hadislerin sağlamını ve zayıfı
nı bilme, ravileri cerh ve ta'dTI etme ko
nularında devrinin en tanınmış alimleri 
arasında yer aldığı ifade edilmektedir. 
ibn Hacer. onun büyük bir alim olduğunu 
söyledikten sonra hayatının son dönem
lerinde hafızasının zayıflamaya başladı
ğına dair rivayetler bulunduğunu, e(j.

I)u'ata' adlı eserinde kendilerinden ke
sinlikle hadis alınmaması gerektiğini 

kaydettiği bazı kimselerin rivayetlerine 
el-Müstedrek'te yer vermesinin de bu
nu gösterdiğini belirtmektedir. el-Müs
tedrek'i hayatının son döneminde yazdı
ğı için onu yeniden gözden geçirmeye 
fırsat bulamaması. hadisleri ve ravileri 
iyi tanımasına rağmen tenkit edilmesine 
sebep olmuştur. Hakim. Samaniler dev
rinde 359 (969-70) yılında Nesa kadılı

ğına getirilmiş, daha sonra kendisine 
teklif edilen Cürcan kadılığını ise kabul 
etmemiştir. Onun Samanller'in temsil
cisi olarak BüveyhTier'e elçi sıfatıyla gitti
ği ve görevini başarıyla yaptığı belirtil
mektedir. 

Hakim en-Nisaburi 3 Safer 405 (3 Ağus
tos 1 o 14) tarihinde vefat etti. Ebu Ya'la 
ei-Halili'nin onun 403'te (1012) vefat et
tiğini söylemesi bir zühul olarak kabul 
edilmiştir. 

Şii Olduğu iddiası . Hakim'in hayatına 
yer veren bütün eserlerde onun ŞiTiiği 

tartışılmıştır. Bazı araştırmacılar Ha-



kim'in Şii olduğunu, bazıları Şilliği'ni giz
leyip Sünni göründüğünü, bazıları da Hz. 
Ebu Bekir ile Ömer'e dil uzatmamakla 
beraber Hz. Ali'yi diğer üç halifeden üs
tün tuttuğunu ileri sürmüşlerdir. Hike 
Abdullah ei-Herevi'nin, onu hadis rivaye
tinde sika bulmakla beraber Rfıfızi diye 
suçlaması Zehebi ve Tikeddin es-Sübkl 
gibi alimler tarafından şiddetle reddedil
miş, bununla beraber Şia'ya meyli oldu
ğu belirtilmiştir. Hace Abdullah'ın koyu 
bir Han beli, Hakim'in ise Şafii olması , ay
rıca itikad bakımından o devirde Hanbe
liler'in şiddetle muhalefet ettiği Eş'ari 
mezhebine mensup bulunması da bu id
diayı zayıflatmaktadır. Konuyu ayrıntılı 

biçimde inceleyen Taceddin es-Sübkl'ye 
göre Hakim'in öncelikle bir muhaddis ol
ması , muhaddisler arasında birkaç istis
na dışında Şii alimierin bulunmaması, 
kendilerinden ilim tahsil ettiği hocaları

nın hepsinin Ehl-i sünnet'e mensup ol
ması. Taril)u Nisabur'da biyografıleri

ne yer verdiği Sünni alimleri övmesi ve 
Şia taraftarlarını bid'atçı sayan Eş'ari 

mezhebini benimsernesi böyle bir iddia
ya ters düşmektedir (Taba~at, IV, 161-
163). Sübkl, bu ilk tesbitten sonra Ha
kim'e Şiilik nisbet edenleri de araştırdı
ğını , onların bir kısmının -anlaşıldığı ka
darıyla Hace Abdullah'ın- Mücessime'ye 
mensup olmakla suçlandığını , bir kısmı
nın Hakim aleyhinde bir şey söylemedik
leri halde bu tür sözlerin kendilerine nis
bet edildiğini, ayrıca onu Sünni görün
mekle beraber Şii olmakla itharn edenle
rin sözlerindeki tutarsızlığın ortada ol
duğunu ifade etmekte, bu arada aynı 
zaman diliminde yaşayanların birbiri aley
hindeki sözlerine önem vermemek ge
rektiğini belirtmektedir. Hakim'i Şiiliği 'ni 

gizlemekle suçlayan İbnü'I-Kayserani'nin 
buna gerekçe olarak Muaviye ve ailesi 
aleyhindeki aşırı tutumunu göstermesi 
güçlü bir delil sayılmamaktadır. Ebu Be
kir b. Hidayetullah ei-Hüseyni'nin Taba
.(fiitü'ş-Şaii'iyye'sinde Hakim'in Hz. Ali'
yi Osman'dan üstün tuttuğuna dair ifa
desi (s. 222) bir zühul eseri olmalıdır. 

Hakim 'in Şiilik'le itharn edilmesinin 
başlıca sebebi, el-Müstedrek'te Hz. Ali'
nin faziletine dair yer alan rivayetlerdir. 
Bunların içinde en çok tenkide uğrayan 
rivayet ise "hadisü't-tayr" diye meşhur 
alanıdır. Buna göre Hz. Peygamber'in 
sofrasına kızartılmış bir kuşun getirildiği 
bir gün ResGl-i Ekrem, "Ya Rabbi! En 
sevdiğin kulunu gönder de bu kuşu 
onunla beraber yiyelim" diye dua etmiş, 
bunun üzerine Hz. Ali çıkagelmiştir (el-

Müstedrek, lll , 142). Bazı alimierin uy
durma kabul ettiği bu hadis Zehebi, Alai 
ve Taceddin es-Sübkl gibi muhaddisler 
tarafından zayıf olmakla birlikte bir da
yanağının bulunduğu gerekçesiyle savu
nulmuş, ayrıca 1irmizı~nin Sünen'i ile 
(" Mena~ıb", 20) N esai'nin ljaşa'işu Emi
ri'l-mü'minin 'Ali b. Ebi Tfılib (s. 29) 
adlı eserinde de yer almıştır. Hakim ve 
diğer bazı alimler hakkında ileri sürülen 
Şiilik iddiası Ehl-i beyt'i biraz daha fazla 
sevmekten ibaret olup Şia mezhebini 
benimsemekle ilgisi yoktur. Hakim'in de 
Hz. Ali'yi diğer halifelerden fazla sevdiği 
anlaşılmaktadır. Fakat onu diğer üç hali
feden üstün tutmadığı el-Müstedrek'
te onları Hz. Ali'den önce zikretmesin
den (lll, 6! -!47). Taceddin es-Sübkl'nin 
bizzat görüp okuduğunu söylediği Kitfı 

bü'l-Erba'in adlı eserinde ilk üç halife
nin Hz. Ali'den üstün olduğuna dair bir 
bölümün varlığından anlaşılmaktadır 

(Taba~at, IV, !67). Allah'ı cisme benze
ten Kerramiyye mezhebi taraftarlarının 
Hakim'e cephe alarak onu evinden dışarı 
çıktığı takdirde öldüreceklerini söyleme
leri üzerine Muhammed b. Hüseyin es
Sülemi Hakim'e bu mezhebin kurucusu 
Muhammed b. Kerram'ın faziletlerine, 
İbn Kesir'e göre ise (el-Bidaye, Xl, 355) 
Muaviye'nin faziletine dair birkaç hadis 
yazdırınayı ve böylece sıkıntıdan kurtul
ınayı tavsiye ettiği zaman Hakim buna 
yanaşmamıştır. Onun bu tutumu, bazı
larının söylediği gibi Şiiliği'ni değil hayatı 
pahasına da olsa hadis konusunda taviz 
vermediğini göstermektedir. 

Eserleri. 1. el-Müstedrek* 'ale'ş-Şa
i)il)ayn (el-Müstedrek 'ale'ş-Şeyl]ayn). 

Müellifbu eserinde, Buhari ile Müslim'in 
veya onlardan birinin el-Cami'u 'ş-şa 

i)ii) 'lerini tasnif ederken gözettikleri 
şartlara uyduğu halde kitaplarına alma
dıkları rivayetleri deriemek istemiş. fa
kat eserde bazı zayıf, hatta mevzu riva
yetler yer almıştır. 8803 rivayeti ihtiva 
eden eser HaydarabM'da (I-IV. !334-
1 342) ve Mustafa Abdülkadir Ata tara
fından Beyrut'ta (I-IV, !41!/!990) yayım

lanmıştır. Zehebi kitabı Teli)işü'l-Müs
tedrek adıyla ihtisar etmiş, bu çalışma
daki 1181 rivayet İbnü'l-Mülakkın tara
fından Mui)taşaru İstidraki'l-l:fafı~ ez
Zehebi 'i:ılfı Müstedreki Ebi 'Abdillah 
el-l:fakim adıyla ve yeni bilgiler eklene
rek ihtisar edilmiştir (bk. bibl.). Z. Mac
rifetü culumi'l-(uşüli'l-) l;ıadiş* . Ram
hürmüzi'nin (ö. 360/971) el-Mul)addi
§Ü'l-faşıl'ından sonra bu sahada kaleme 
alınmış ikinci eser olduğu tahmin edilen 
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kitapta usGI-i hadis meseleleri elli iki bö
lüm halinde ele alınmış. verilen her bilgi 
senedieriyle birlikte zikredilmiştir. Kitap 
Seyyid Muazzam Hüseyin tarafından ya
yımlanmıştır (Kahire 1937; Medine 1397 

/1977 ofset baskı) . 3. Kitabü'l-İklil. Sa
maniler'in Horasan valisi Ebu Ali İbn 
Simetir'un isteği üzerine kaleme aldığı 
ve Hz. Peygamber ile aile fertlerinin ha
yatıyla ilgili bilgileri ve hadisleri toplaya
rak daha önce benzeri görülmeyen bir 
şekilde tertip ettiği eserin (Hakim, el
Medl]al ila Kitabi'l-İklil, s. 30; Zeheb1', A'la
mü'n-nübela', XVll, !67-168) günümüze 
gelip gelmediği bilinmemektedir. 4. el
Medi)al ilfı (ma'ri{etQ Kitabi'l-İklil (el
Medl]al ila ma'rifeti'ş-şa/Jf/J ve's-sa~lm 

mine'l-al]bari'l-merviyye). Kitfıbü '1-İk
lil'in telifinden sonra Ebu Ali İbn Sim
cur'un, bu eserdeki sahih olan ve olma
yan hadislerin tesbit edilmesi ihtiyacı

na işaret etmesi üzerine adı geçen esere 
giriş mahiyetinde yazılmıştır. Hadis usu
lüne dair önemli bilgileri topladığı bu ese
rinde güvenilir rivayetleri on gruba ayı
ran Hakim bunların ilk beşinin ittifakla 
kabul edilenler, ikinci beşinin de hakkın
da farklı görüş ileri sürülenler olduğunu, 
sahih hadislerin ilk derecesi olan, Buhar! 
ile Müslim'in üzerinde ittifak edebilecek
leri hadislerin 1 O.OOO'i bulmayacağını 
belirtmekte, daha sonra cerh türlerini 
ve mecruh riMleri on tabakaya ayırarak 
tanıtmaktadır. Müellifin iki talebesi Ebu 
Bekir ei-Beyhaki ve Ebu Mansur Mu
hammed b. Ahmed b. Mansur ei-Kayini 
tarafından rivayet edilerek günümüze 
ulaşan eserin Kayini rivayetine dayanan 
ve 573 (1177) yılı civarında istinsah edi
len bir nüshası Murad Molla Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (nr. 307/8, vr. 245•-

260b). Kitabı el-Medi)al ii 'ilmi'l-i)adiş 
adıyla önce Muhammed Ragıb et-Tab
bah (Halep 1352/1932), ardından bu 
neşri dikkate alarak bir başka nüshanın 
da yardımıyla J. Robson (London !953). 

daha sonra da el-Medi)al ila Kitôbi 'l
İklil adıyla Fufıd Abdülmün'im Ahmed 
(İskenderiye 1983) yayımlamıştır. 5. el
Medi)al ilfı ma'rifeti'ş-Şal)il)ayn. İbn 
Hayr, üç cüz olduğunu söylediği bu eseri 
Kitôbü 'l-Medl)al ila ma'rifeti'ş-şal)il) 
mine's-sa.(fim ve tebyini ma eşkele 
min esmfı'i'r-rical fi'ş-Şal)il)ayn (Feh
rese, s. 223-224). Zehebi ise el-Medi)al 
ila 'ilmi'ş-şal)ii) ( Te?kiretü 'l-!Juff~, lll, 

l043;A'lamü'n-nübela', XVll, I 70) adıyla 
zikretmektedir. Bu adiandırma daha çok 
el-Medi)al ilfı Kitfıbi'l-İklil'in muh
tevasını hatırlattığı için iki eserin isim-
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lerinin karıştınldığı söylenebilir. Eserin 
günümüze ulaşan bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'ndedir(ŞehidAii Paşa , 

nr. 346/2) . Hakim. Şa}J.i}J.-i Bu]].ari ve 
Şa]J.i]J.-i Müslim' i tanıtmak amacıyla 
yazdığı bu eserinde önce ResQiullah'ın 
söylemediği sözleri ona nisbet etmeyi 
yasaklayan rivayetleri bir araya getir
mekte, kendilerinden ancak durumları 

açıklanarak rivayet edilebilecek 234 ka
dar mecruh raviyi kaydetmektedir. Mü
ellitin eQ.-l)unta' adıyla anılan eserinin. 
bu bölümün müstakil olarak istinsah 
edilmesinden meydana gelmiş bir cüz 
olması muhtemeldir. Ashap, tabiln ve 
sonraki ravilerin adlarını üç kısımda alfa
betik olarak önce her iki eserde bulunan
ları, daha sonra da birinde olup diğerin
de bulunmayan ravileri yine üç kısımda 
ele aldığı bölüm, Zahiriyye Kütüphane
si'ndeki nüshasına dayanılarak Kemal 
Yusuf ei-Hut tarafından Tesmiyetü men 
a}J.recehümü '1-Bu]].ari ve Müslim adıy
la yayımlanmıştır ( Beyrut 1407 /1987). Ar
dından Buharl'nin güvenınediği raviler, 
Şa]J.iJ:ı.ayn'da künyeleriyle meşhur ravi
ler. Müslim'in kendilerinden rivayet et
mesi sebebiyle tenkide uğradığı raviler. 
Buharl'nin nisbeterini zikretmediği şeyh

leri, Buharl'nin görüştüğü ve kendilerin
den hadis duyduğu halde rivayetlerini 
el-Cami'u'ş-şa}J.il)'ine atmayıp sadece 
istişhad ettiği hocalarının adları ve Bu
har! ile Müslim'in Şa}J.i}J.ayn'daki hocala
rının adları zikredilmektedir. Eseri Rebl' 
b. Hadi Ömer ei-Medhall el-Med]].al 
ile'ş-şa]J.i}J. adıyla neşretmiştir (Beyrut 
1984). Abdülganl ei-Ezdl, el-Med}J.al'de 
gördüğü bazı yanlışları düzeltmek mak
sadıyla Taş]J.i]J.u'l-(Keşfü'l-) evhdm elie
ti ii Med]].ali Ebi 'Abdillah el-l:fakim 
adıyla bir eser kaleme almış. eserini ta
mamladıktan sonra Hakim'e göndermiş, 

Hakim de tenkit leri sebebiyle kendisine 
teşekkür etmiştir. Bu eser Kitabü'l-Ev
hdm elieti fi'l-Med}J.al adıyla Meşhur 
Hasan Mahmud Selman tarafından ya
yımlanmıştır (Zerka [Ürdün! 1987). 6. 
Tari}J.u Nisablir. Hakim eserinde önce 
İslamiyet'in başlangıcından kendi zama
nına l<adar olan Nlşabur tarihini ele al
mış. bu şehre gelen saha be, tabiln ve di
ğer İslam büyükleriyle Nlşabur'da yeti
şen alim ve önemli şahsiyetlerin, burada 
ilmi faaliyette bulunan ve bu şehirde 
ölen kimselerin. ayrıca kendi hocalarının 
biyogratisini altı tabaka halinde kronolo
jik olarak yazmıştır. Müellif. 2500'den 
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fazla kişi hakkında bilgi ihtiva ettiği söy
lenen eserde (Elr. , ı . 250) Nlşabur'un 
mescidlerini. kalelerini, mahallelerini, 
kabristanlarını da tanıtmıştır. Ali b. Zeyd 
ei-Beyhaki'nin on iki cilt olduğunu kay
dettiği kitabın (TarTI], s. 33; Sezgin, ı. 

222'de 12 cüz) günümüze gelip gelme
diği bilinmemekte, Hatlb ei-Bağdadl'nin 
Tari]].u Bagdad'da, Sem'anl'nin el-En
sab'da ve İbn Hallikan'ın Veteyaeta eser
den iktihaslarda bulunduğu görülmek
tedir. Kitabın Arapça bir müntehabın
dan. adının Ahmed b. Muhammed b. Ha
san olduğu sanılan Halife en-Nisaburl'
nin Terceme-i Tari]].-i Nişaburi adıyla 
yaptığı Farsça tercümesi günümüze ulaş
mış. Bursa Hüseyin Çelebi Kütüphanesi'n
de bulunan nüshası (nr. 778) Behmen 
Kerim! tarafından Tari]].-i Nişabur adıy
la yayımlanmıştır (Tahran . ts .). Richard 
N. Frye'nin Tari]].u 'ulema'i ehli Nisa
bur adıyla neşrettiği eser (The Hague 
1965) (Elr., ı. 250) muhtemelen Tari]].u 
Nisabur'un muhtasarıdır. Abdülgatir ei
Farisl, Tari]].u Nisablir'a Kitabü's-Si
ya]f li-Tari]].i Nisabliradıyla 510 (t 116) 

yılına kadar gelen bir zeyil yazmış. İbra
him b. Muhammed es-Sarifinl bu eseri 
el-Münte]].ab min Kitabi's-Siya]f li
Tari]].i Nisabur adıyla hulasa etmiştir. 

Katib Çelebi Zehebl'nin Tari}J.u Nisa
bur'u ihtisar ettiğini söylemektedir (Keş
fü'?-?.unan, ı. 308). 7. Su'alatü 'l-l:fakim 
en-Nisabliri li'd-Darel:futni fi'l-cer}J. 
ve't-ta'dil. Mükerrerleriyle birlikte 531 
ravinin ne ölçüde güvenilir olduğu husu
sunda kısa bilgiler ihtiva eden eserden 
Hatlb ei-Bağdadi, Zehebl ve İbn Hacer 
ei-Askalanl başta olmak üzere birçok 
müellif faydalanmıştır. Bilinen tek nüs-

hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan eser (lll. Ahmed. nr. 624/ 
23) Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir 
tarafından yayımlanmıştır (Riyad 1404/ 
1984). 8. Su'aldtü Mes'ud b. 'Ali es
Siczi ma'a es'ileti'l-Bagdadiyyin 'an 
a]J.vali'r-ruvdt. Ravilerin cerh ve ta'dlli
ne. ayrıca hadisle ilgili bazı konulara dair 
sorulan 342 meselenin cevaplarını ihti
va eden eseri Muvaffak b. Abdullah b. 
Abdülkadir neşretmiştir (Beyrut 1408/ 
1988). 9 . el-Feva'id (Feva'idü'ş-şüyül]). 
Eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 55/6, 
vr. 58"-72b) . 10. Cüz' (Chester Beatty Li

brary, nr. 3904, vr. l-ll). 

Fuat Sezgin, müellitin Şi'ru aşJ:ı.abi'l
]J.adiş adlı bir eserinden söz etmekteyse 
de ( GAS, ı. 222) Hakim ei-Keblr'e ait ŞNı
ru aş]J.ôbi'l-}J.adiş'in (M . Nasırüddin el
Eibani. s. 252, nr. 892) adı değiştirilmek 
suretiyle ona nisbet edildiği kütüphane 
kayıtlarının aynı olmasından da anlaşıl
maktadır. Kaynakların belirttiğine ve ken
disinin el-Müstedrek'te verdiği bilgilere 
göre Hakim'in ayrıca şu eserleri bulun
maktadır: eQ.-l)u'ata', el-Emali (el-Erna
li'l-'aşiyyat) , Feza'ilü Fatıma, Feza'ilü'ş
Şafi'i, Ijaşa'işü'l-'iışere, el-'İ Jel ('İlelü'l
f:ıadfş), Kitôbü'd-Du'a', Kitabü'l-Erba'in 
(Taceddin es-Sübki bu eserde. ilk üç ha
lifeyi Hz. Ali'den üstün tuttuğuna dair 
bir bab bulunduğunu bizzat gördüğünü 
söylemektedir) . Kitabü'l-Küna (ve 'l-el
~ab), Ma]:ftelü'l-ljüseyin (bu eserinden 
kendisi söz etmektedir: el-Müstedrek, lll, 
177). el-Ma'rife ii ~ikri'l-mu}J.adramin 
(el-Müstedrek, ı. 24). Mu'cemü şüyu
}J.i'l-ljakim (Teracimü'ş-şüyül]) . Mü
zekki'l-a}J.bôr, Şalatü'Q.-Q.u}].ô, Teraci-
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mü'l-müsned 'ala şarti'ş-Şa]JJl:ıayn, et
Taba]fi'it. Kettani'nin ona nisbet ettiği 
'Avali Malik ise (er-Risaletü'l-müste{ra
fe, s. 356) Ebu Ahmed Hakim el-Keblr'e 
aittir (i b n Hacer. el-Mecma'u '1-mü'esses, 

1, 329-330) 
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HAKIM es-SEMERKANDI 
( ı,S...U yo-!1 ~~) 

Ebü'l-Kasım İshak 
b. Muhammed b. İsmall 

el-Kadi el-Hakim es-Semerkand! 
(ö . 342/953) 

İlk dönem Mi.itüridi i.ilimlerinden. 
L ~ 

Hacası ünlü süfi Ebü Bekir el-Verrak'ın 
vefat tarihinden (280/893) hareketle 260 

(874) yıllarında doğmuş olduğu söylene
bilir. Doğum yerine nisbette Semerkan
dY, hikmetli öğütleri ve uzun müddet yü
rüttüğü Semerkant kadılığı sırasında 
verdiği isabetli kararlarından dolayı "Ha
kim" olarak anılmıştır. Bu unvan zaman
la kendisini diğer Semerkant ulemasın
dan ayıran bir alem haline gelmiştir. 

Bibliyografik kaynaklar. Hakim'in tah
sil hayatının genellikle Belh şehrinde 
geçtiğini ve onun burada Hanefi alimle
rinden Muhammed b. Huzeyme el-Kal
las'tan ders aldığını kaydetmektedir. Ta
sawufi kaynaklarda ise en çok istifade 
ettiği hocasının Ebü Bekir el-Verrak ol
duğu zikredilir (C.3m!, s. 124) . Ebü'l-Mu
ln en-Nesefi'nin kendisine atfettiği bazı 
ifadelerden, Hakim es-Semerkandl'nin 
ilk dönem Matürldiyye alimlerinden Ebü 
Ahmed el-İyazl ile karşılaştığı ve bu alim
den faydalandığı anlaşılmaktadır ( Tebşı
ratü 'l-edille, 1, 357). Abdülkerlm b. Mu
hammed es-Sem'anl ise Hakim'in hoca
ları arasında Abdullah b. Sehl ez-Zahid 
adlı bir kişiden söz eder ( el-Ensab, IV. 
186). Hakkında fazla bilgi bulunmayan 
bu zat muhtemelen, ünlü süfı Hatim ei
Esamm'ın ( ö. 23 7/85 I) ravilerinden biri 
olan Abdullah b. Sehl er-Razl'dir. Bazı 
çağdaş yazarların verdiği bilgilere göre 
Hakim es-Semerkandl, Dımaşk ve çevre
sinde yaşamış olan İbrahim el-Kassar ve 
Ebü Abdullah el-Cella gibi sütllerin de 
öğrencisi olmuştur (E/r., ı. 358) Klasik 
kaynaklarca teyit edilmeyen bu bilgi. Se
merkandl'nin hac yolculuğu sırasında bir 
müddet kaldığı Bağdat'tan sonra söz ko
nusu bölgeye de uğrayarak bazı ilmi faa
liyetlerde bulunduğunu düşündürmek
tedir. 

Semerkandl'nin ketarn ve fıkıh alanın
daki hocasının Ebü Mansur el-Matürldl 
olduğunu iddia edenler bulunduğu gibi, 
bu iddianın çağdaş olan iki alimin görüş
leri arasındaki paralellik sebebiyle orta
ya çıktığını ve bunun bir yakıştırmadan 
ibaret olduğunu ileri sürenler de vardır. 

Aslında bu iki alim arasında bir hoca-ta
lebe münasebetinden ziyade aynı dönem 
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ve çevrede yetişmiş olmanın sağladığı 

bir benzerlik ve yakınlıktan söz etmek 
daha isabetli görünmektedir. 

Başlangıç dönemlerinde oluşmuş bir 
Matürldiyye ketamından bahsetmenin 
mümkün olmadığı görüşünü benimse
yerek ilk dönem müelliflerini "Hanefi ali
mi", eserlerini de "Hanefı akaidi" olarak 

niteleme temayülünde olan bazı Batılı 
araştırmacılar Hakim es-Semerkandl'yi 
de sadece "Hanefi alimi. Semerkant ka
dısı ve süfi" şeklinde tanıtır ve meşhur 
eseri es-Sevadü'l-a'?am'ı da Hanefi aka
idi şeklinde nitelendirirler (a.g.e., ı. 358). 

Halbuki MatürldY alimi Ebü'l-Muln en
Nesefı'nin Tebşıratü 'l-edille'sinde bu gö
rüşün isabetsizliğini ortaya koyan önem
li bilgiler bulunmaktadır. Nesefi bu ese
rinde kendi ekolünün ilk kelamcılarını 
sayarken Hakim es-Semerkandl'yi eş
Şeyh Ebü'l-Kasım şeklinde anarak kendi
sinden ÖVgüyle SÖZ etmekte ve bu alimin 
çağdaşı olan İmam Matürldl'ye büyük 
bir hayranlık duyduğunu belirtmektedir. 
Ebü'l-Muln en-Nesefi. Hakim es-Semer
kandl'nin İmam Matürldl'nin Semerkant 
Cakerdize Mezarlığı'ndaki kabrine yazıl
masını istediği, "Burası bütün hayatını 
itme adayan, bütün gücünü ilmin yay
gınlaşması ve başkalarına intikal etmesi 
yolunda harcayan, ömrünün meyveleri 
olan ve hepsi de övgüyle anılmaya layık 
pek çok eserin müellifinin mezarıdır" 

şeklindeki ifadeleriyle de bu hayranlığını 
açık biçimde dile getirdiğini kaydetmek
tedir (Nesefl. I, 358). 

Hakkında süfiyyeye ait bazı tabakat ki
taplarında bilgi bulunması (mesela bk. 
HerevY. s. 320-323), Kelabaz'i'nin onu mua
melat konusunda eser veren süfiyye ara
sında sayması (et-Ta'arruf, s. 46). ayrıca 

tasawufi hikmet ve irşadlarının mevcut 
olması (Sem'an!. IV. 186) gibi sebeplerle 
onun kelam, fıkıh ve tefsir yanında ta
sawufla da uğraştığını ve zahidane bir 
hayat sürdüğünü söylemek mümkündür 
(Cami, s. 124) . Hakim es-Semerkandl. 
uzun süre kadılığını yaptığı Semerkant'
ta 1 O Muharrem 342 (27 Mayıs 953) tari
hinde vefat etti ve Cakerdize Mezarlı
ğı'nda İmam Matürldl'nin kabrinin yakı
nına defnedildi. 

Eserleri. 1. es-Sevadü'J-a?am*. Matü-
. rldiyye mezhebinin başlangıç devri eser
lerinin önemli örneklerinden biri olup 
kaynaklarda ittifakla Haklm'e nisbet edil
miştir. Altmış iki ana başlıktan oluşan, 
birçok yazma nüshası yanında çeşitli 

baskıları bulunan eser (mesela Bulak 
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