
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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1253; istanbul 1304) yazıldığı dönemde 
Samaniler'in resmi akldesi kabul edilmiş 
ve bölgedeki medreselerde ders kitabı 
olarak okutulmuştur. z. Risô.le fi beya
ni enne'l-imô.n cüz'ün mine'l-'amel 
em lô. (ve mürekkebün em la). es-Sevô.
dü'l-a'?am'ın istanbul baskılarının so
nunda yer alan küçük bir risaledir (me
sela b k. istanbul 1304) Bu risalede çe
şitli itikad'i mezheplerin iman tarifleri 
yanında bu mezheplerin iman- am el iliş
kisi ve imanın artıp eksilmesi gibi konu
lardaki farklı görüşleri incelenmektedir. 
3. er-Risô.le. Özel bir adı bulunmayan 
eser, meşhur yetmiş iki fırka hadisini ko
nu edinmekte olup, Hace Muhammed 
Parsa'nın aynı konudaki bir risalesiyle 
birlikte Muhammed Takl Danişpejüh ta
rafından "Dü Risale der Bare-i Heftad ü 
Dü Gü ruh" başlığı ile yayımlanmıştır ( f'leş
riyy e-i Danişkede-i Edebiyyat-ı Tebriz, 
sy. 79, s. 249-254 ). 

Semerkand'i'nin tasavvufi hikmetlerin
den bazı seçmeler, Mahmud b. Osman'ın 

Firdevsü'l-mürşidiyye (nşr. F Meir, Le
ipzig ı 948) ve Ebu Nasr Tahir b. Mu
hammed Hankah'i'nin Güzide der A.tı
lô.]f u Taşavvuf (nşr. irec Efşar, Tahran 
1347/1968) adlı eserleri içinde günümü
ze ulaşmıştır. 

Bazı bibliyogratik kaynaklarda Hakim 
es-Semerkand'i'ye nisbet edilen (mesela 
bk. Keş{ü'?-?unün, ll , 1157), ancak kütüp
hanelerde herhangi bir nüshasına rast
lanmayan 'A]fidetü'l-İmô.m adlı Farsça 
risale, muhtemelen müellitin es-Sevô.
dü'l-a'?am adlı eserinin Farsça'ya ak
tanimış şeklidir. Nitekim es-Sevô.dü'l
a'?am 'ın eski bir Farsça versiyonunun 
Hace Muhammed Parsa tarafından 795 
( 1393) yılında yenileştirildiği şeklindeki 
bilgiler de (Eir., 1, 359) bu ihtimali güç
lendirmektedir. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı 

bulunan el-İnti{J.ô.b (Ayasofya, nr. 1663) 

ve ŞerJ:ıu Fuşuli'n-Nesefi (Şehid Ali 
Paşa, nr. 2303) adlı eserlerle istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Keşfü'l
ferô.~d (AY, nr. 8947) adlı risalenin müel
liti olarak Hakim es-Semerkand'i göste
rilmektedir. Ancak söz konusu nüshala
rın, müellife nisbetlerini doğrulayacak 
herhangi bir kayıt taşımadıkları ve bu
nun yanlış bir fişlerneden kaynaklandığı 
tesbit edilmiştir. 

Hakim es-Semerkand'i ve es-Sevô.
dü '1-a'?am üzerinde Faruk ömer Abdul
lah el-Ömer tarafından The Doctrines 
of Ma turidi te School with Special Ret
erence to as-Sawiid al-A'zam of Ha-
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kim as-Samarkandi adıyla bir doktora 
çalışması yapılmış (Edinburg Univers ity 
1974 ), Mustafa Can da Hakim es-Se
merkandi ve es-Sevô.dü'l-a'?am baş
lıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(MÜ Sosya l Bilimler Enstitüsü 1986). 
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HAKIM ŞAH ei-KAZVİNi 
( ~5jii.lf ol.;,~) 

Hakim Şah Muhammed 
b. Mübarek el-Kazvini 

(ö. 929/1523'ten sonra) 

Tefsir, kelam ve mantık alimi, 
tabip. 

_j 

Hekim bir babanın çocuğu olarak dün
yaya geldi. Bazı kaynaklar ismini Şah 
Muhammed el-Kazv'inl şeklinde vermek
le yetinir. Daha çok Hakim (Hekim) Şah 
lakabıyla meşhur olmuştur. Hakim Şah, 
ilk tahsilini yaptıktan sonra ünlü alim 
Dewan'i'den istifade etmek üzere muh
temelen onun kadılkudatlıkyaptığı1478-
1497 yılları arasında Şiraz'a gitti. Burada 
uzunca bir süre kaldığı ve tefsir, kelam, 
mantık, nahiv, tıp gibi alanlarda kendini 
yetiştirdiği söylenebilir. Safev'iler iran'a 
hakim olunca Mekke'ye gidip bir müd
det burada mücavir olarak kalan Hakim 
Şah, Müeyyedzade Abdurrahman Efen
di'nin tavsiyesiyle Osmanlı Padişahı ll. 
Bayezid tarafından istanbul'a davet edil
di. Kınalızade Hasan Çelebi, bu davete 
Hakim Şah'ın padişaha gönderdiği tıbba 
dair bir risalenin vesile olduğunu söyler 
(Tezkire, ı . 511) . Hakim Şah, istanbul'da 

120 akçe yevmiye ile saray hekimi olarak 
görevlendirildiyse de ll. Bayezid ile oğlu 
Selim arasındaki taht kavgasında Selim'in 
tarafını tuttuğu söylentisi üzerine göre
vinden uzaklaştırıldı. Ancak ı. Selim'in 
tahta geçmesinden sonra (9 ı 8/15 ı 2) 

görevine iade edildi ve sarayda seçkin bir 
yer elde etti. 

Padişah hekimi sıfatıyla ı. Selim'in bir
çok seferine katılan Hakim Şah, Kanuni 
Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yılla
rında vefat etmiş olup bu tarih Mehmed 
Süreyya tarafından 928 (1522) olarak ve
rilmektedir (Sici li-i Osmanf, IV, 109). An
cak Hakim Şah'a ait NaşiJ:ıatnô.me'nin 

Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki müellif 
hattı nüshasında (Şehid Ali Paşa, nr. 
2799) eserin 929 (1523) yılında yazıldığı 
belirtilmekte, bu bilgi Katib Çelebi tara
fından da kaydedilmektedir (Keşfü'?-?U
nün, ı ı. ı 958). Katib Çelebi ayrıca onun 
vefat tarihini iki yerde 920'li (1514) yıllar 
(a.g.e., ll, I 144, I 146). bir yerde de 966 
(1559) olarak (a.g.e., 1, 208) vermektedir 
kl son kayıt yanlış olmalıdır. Yine Hakim 
Şah'a ait Terceme-i Mecô.lisü'n-ne
fô.'is'in müellif hattı nüshasında (Süley
maniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 3877) eserin 
929 (1523) yılında yazıldığı belirtilmiştir. 

Son dönemlere ait bazı kaynaklarda 
Hakim Şah ile M'irek el-Buhar! olarak bili
nen Muhammed b. Mübarek Şah ( ö. 7 40/ 

1339 [ ?J) birbirine karıştırılmakta ve Ml
rek el-Buhfır'i'ye ait bazı eserler Hakim 
Şah'a nisbet edilmektedir (mesela bk. 
Hediyyetü'l-'arifin, ll , 229; Kehha le, Xl, 

170; Nüveyhiz, ll, 61 O; Ziriklt, VII, 17-18). 

Eserleri. Telif, haşiye, şerh ve tercüme 
olarak Arapça ve Farsça çeşitli eserleri 
bulunan Hakim Şah'ın belli başlı eserle
ri şu şekilde sıralanabilir: 1. Tefsirü '1-
Kur'ô.n (Tefsiru fjakim Şah). Müellitin 
yazdığı en önemli eser olarak kabul edi
lir. Kaynakların çoğunda eserin Feth sü
resinden Kur'an'ın sonuna kadar bir tef
sir olduğu belirtilirken Bağdatlı ismail 
Paşa tefsirin Nahl suresinden itibaren 
başladığını söylemektedir ( Hediyyetü '1-
'ari{in, ll , 229). Z. Kitô.bü'r-Rabt bey
ne's-süver ve'l-ô.yô.t (Rab tu 's-süver 
ue'l-ayat, f:fürü '1-'In fi tebyfni f:ıüsni vee
hi na?mi süveri'l-Kur'an ve'l-kitabi'l-mü
bfn). Müellif hattıyla bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Ayasofya, nr. 375). Ferağ kaydında ese
rin ll. Bayezid'e hediye edilmek üzere 
Mekke'de yazıldığı ifade edilmektedir. 
Eyyüp Sabri Fani, adı geçen nüshayı esas 
alarak hazırladığı yüksek lisans tezinde 
eseri tahkik etmiştir (bk. bi bl.). 3.ljô.şi-


