
HAKIM es-SEMERKANDT 

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-



Hakim Şah ei-Kazvini'nin Kitabü 'r-Rabt beyne's-süver 
ve'L-ayat ad lı eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Aya

sofya, nr. 375) 

ye bld Şer]J.i'l- 'A]fa'idi 'n-Nesefiyye li't
Teftô.zô.ni. Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki müellif hattı nüshasında (Ayasofya, 
nr. 2212) eserin 920'de (1514) yazıldığı 
ve Sultan I. Selim'e takdim edildiği kaydı 
yer almaktadır. Haşiyenin aynı kütüpha
nede iki nüshası daha vardır (Hacı Mah
mud Efendi, nr. ı4ı9; Carullah Efendi , 
nr. 1162) 4 . .Efô.şiye 'ala Şer]J.i'l-'A]fa'i

di'l-'Açludiyye li 'd -Devvani. Eserde, 
Hakim Şah'ın bazı konularda Dewanl'ye 
karşı Bakıliani ve imamü'l-Haremeyn el
Cüveynl'yi desteklediği görülür. Haşiye
nin Hacı Selim Ağa (nr. 605) ve Köprülü 
(nr. 224) kütüphanelerinde birer nüshası 
bulunmaktadır. s. Naşi]J.atname. Aris
to'nun Büyük İskender için yazdığı nasi
hatnarneyi andıran ve Kanuni Sultan Sü
leyman'a sunulmak üzere yazılan Farsça 
bir eserdir. Kitapta sağlığı korumaya yö
nelik tavsiyeler ayet ve hadislerle de te
yit edilmiştir. Eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. 2799/3) 

929 (1523) tarihli müellif hattı bir nüs
hası mevcuttur. 6. er-Risale ii esbabi's-

sitteti'z-zan1riyye. Yine Kanuni Sultan 
Süleyman'a takdim edilmek üzere kale
me alınan risale, sağlıkla ilgili tavsiyeleri 
ihtiva etmekte olup bir nüshası Nuruos
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(nr. 3509). 7. Şer]J.u'l-MCıcez fi't- tıb. İb
nü'n-Nefıs' in el-MCıcez (MCıcezü '1-KanCın) 

adlı eserinin şerhidir. Hastalıkları ve bun
ların tedavi yollarını anlatan ve bazı kay
naklarda Hakim Şah'ın kendi telifı olduğu 
belirtilen eserin Süleymaniye (Beşir Ağa, 
nr. 509; Damad ibrahim Paşa, nr. ı 23) ve 
istanbul Üniversitesi (AY, nr. 2326) kü
tüphanelerinde yazma nüshaları vardır. 

8. Terceme-i Mecô.lisü'n-nefô.'is. Ali Şlr 
Neval'nin Çağatay Türkçesi ile yazdığı M e
calisü'n-nefais'in Farsça tercümesidir. 
Eserin sonuna mütercim tarafından kırk 

bir Türk şairinin biyografısi ilave edilmiş

tir. Süleymaniye Kütüphanesi 'nde müel
lif hattı bir nüshası bulunan (Esad Efen
di, nr. 3877) ve 929'da (1523) yazılıp Ka
nuni Sultan Süleyman'a takdim edildiği 
kaydedilen eser Hikmet Ali Asgar tarafın

dan bir önsözle birlikte yayımlanmıştır 
(Mecalisü 'n-nefa'is der Te?kire-i Şu'ara-i 
Karn- ı Nühüm-i Hicrf içinde, Tahran I 323 
h ş .lı 944, s. ı 80-409) . Bunların dışında 
kaynaklarda Hakim Şah'ın şu eserlerin
den de söz edilmektedir: Şer]]. (Haşiye) 

'ala Şer]J.i'l-Meva]fıf (Adudüddin el
kl'nin ei-Meua~ıf ad l ı eserine Cürcanl'
nin yazdığı şerbin haşiyesi); Keşfü'l-]J.a
]fayı]f (fi şerl)i'l-Kafiye); Şer]J.u'l-!sa
güci (fi'l-mantı~); lfaşiye 'ald Tehdfüti 
ljocazade (Hocazade Muslihuddin Efen
di'nin Tehafütü '1-felasife adlı eserinin ha
şiyesi); Terceme-i lfayatü'l-]J.ayevan 
(Demlrl'nin Hayatü 'l-l)ayeuan adlı ese
rinin Farsça tercümesi olup Hakim Şah ' ın 

bu eseri Sultan I. Se l im'in isteği üzerine 
Farsça'ya tercüme ettiği söylenir). 
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HAKiM eş -SE HTD 

HAKiM eş-ŞEHID 
(~f~L:ı..l f) 

Ebü'l-Fazl Muhammed 
b. Muhammed b. Ahmed el-Mervezi 

el-Belhi el-Hakim eş-Şehid 
(ö . 334/945) 

Samaniler zamanında 
vezirlik yapan Hanefi fakihi. 

Eski kaynaklarda ne zaman doğduğu 
belirtilmemektedir. Bazı çağdaş araştır
macılar, Ahmed b. Hanbel'den rivayette 
bulunduğunu ileri sürerek 241 (855) yı

lından önce doğduğunu kaydetmektey
se de (Sezgin, I, 443) onun Ahmed b. Han
bel'den doğrudan değil Ebu Reca Mu
hammed b. Hamduye vasıtasıyla riva
yette bulunduğu dikkate alınırsa bunun 
doğru olmadığı anlaşılır. Üstlendiği dev
let görevi dolayısıyla "Hakim" (Gerdlzl, s. 
ı 54), bu görevi sırasında öldürülmesi se
bebiyle de "Şehid" lakabını almıştır. 

Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim 
gördü; ilmi şahsiyeti yanında şairliği ve 
münazaralardaki maharetiyle de dikkat 
leri üzerinde topladı. Kendi memleketi 
olan Merv'den başka Buhara, Nişabur, 

Rey, Bağdat, Kufe, Mekke ve Kahire gibi 
ilim merkezlerini dolaşarak Ebu Reca Mu
hammed b. Hamduye el-Hurekanl, Yah
ya b. Sasuye ez-Züheli, Abdullah b. Şlru
ye, Heysem b. Halef ed-Duri, Ali b. Abbas 
el-Beceli, Mufaddal b. Muhammed ei-Ce
nedi, Muhammed b. Said en-Nevcabazl 
ve Hasan b. Süfyan en-Nesevi gibi alim
lerden hadis tahsil etti. 

Döneminde Buhara ve civarının en 
meşhur alimleri arasında yer alan Hakim 
eş-Şehid fıkıh yanında hadis alanındaki 
bilgisi sebebiyle de bir muhaddis olarak 
kabul edilmiştir. Hakim en-Nisaburi gibi 
bazı hadisçiler, özellikle metodoloji açı
sından onu kendi zamanlarındaki fakib
Iere göre hadisçitere daha yakın görmüş

lerdir. Yine Hakim en-Nisaburl, kendile
rinden hadis yazdığı Hanefi alimleri ara
sında ondan daha çok hadis bileni ve ha
disi ondan iyi anlayanı görmediğin i ifade 
eder. Sem'ani de Hakim'in 60.000 hadisi 
ezbere bildiğini söyler. 

Uzun süre Buhara'da kadılık yapan ve 
bu görevi sırasında adaletiyle meşhur olan 
Hakim eş-Şehid , özel hayatındaki örnek 
şahsiyeti ile de halkın sevgisini kazanmış

tır. Bu görevde iken, Samanller'in Hora
san Emlri Nasr b. Ahmed'in oğlu Ebu Mu
hammed Nuh (1. N Oh) başta olmak üzere 
birçok devlet adamı onun ders ve sohbet
lerine devam ediyordu. Nasr b. Ahmed'-
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