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sitteti'z-zan1riyye. Yine Kanuni Sultan
Süleyman'a takdim edilmek üzere kaleme alınan risale, sağlıkla ilgili tavsiyeleri
ihtiva etmekte olup bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bu l unmaktadır
(nr. 3509). 7. Şer]J.u'l-MCıcez fi't- tıb. İb
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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)

nü'n-Nefıs' i n el-M Cıcez (MCıcezü '1-KanCın)
adlı

eserinin şerhidir. Hastalıkları ve buntedavi yollarını anlatan ve bazı kaynaklarda Hakim Şah ' ın kendi telifı olduğu
belirtilen eserin Süleymaniye (Beşir Ağa,
nr. 509; Damad ibrahim Pa ş a, nr. ı 23) ve
istanbul Üniversitesi (AY, nr. 2326) kütüphanelerinde yazma nüsh aları vardır.
8. Terceme-i Mecô.lisü'n-nefô.'is. Ali Şlr
Neval'nin Çağatay Türkçesi ile yazdığı M ecalisü'n-nefais'in Farsça tercümesidir.
Eserin sonuna mütercim ta rafından kırk
bir Türk şairinin biyografısi ilave edilmiş
tir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde müellif hattı bir nüshası bulunan (Esad Efendi, nr. 3877) ve 929'da (1523) yazılıp Kanuni 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 eserlerinden de söz edilmektedir: Şer]]. (Haşiye)
'ala Şer]J.i'l - Meva]fıf (Adudüddin elkl'nin ei-Meua~ıf ad l ı eserine Cürcanl'nin yazdığı şerbin haşiyesi); Keşfü'l-]J.a
ların

Hakim

Şah

ei-Kazvini'nin Kitabü 'r-Rabt beyne's-süver

ve'L-ayat ad lı eserinin ilk
sofya, nr. 375)

sayfası

(Süleymaniye Ktp., Aya-

ye bld Şer]J.i'l- 'A]fa'idi 'n-Nesefiyye li'tTeftô.zô.ni. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki müellif hattı nüshasında (Ayasofya,
nr. 2212) eserin 920'de (1514) yazıldığı
ve Sultan I. Selim'e takdim edildiği kaydı
yer almaktadır. Haşiyenin aynı kütüphanede iki nüshası daha vardır (Hacı Mahmud Efendi, nr. ı4ı9; Carullah Efend i ,
nr. 1162) 4. .Efô.şiye 'ala Şer]J.i'l-'A]fa'i
di'l-'Açludi yye li 'd -Devvani. Eserde,
Hakim Şah'ın bazı konularda Dewanl'ye
karşı Bakıliani ve imamü'l-Haremeyn elCüveynl'yi desteklediği görülür. Haşiye
nin Hacı Selim Ağa (nr. 605) ve Köprülü
(nr. 224) kütüphanelerinde birer nüshası
bulunmaktadır. s. Naşi]J.atname. Aristo'nun Büyük İskender için yazdığı nasihatnarneyi andıran ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmak üzere yazılan Farsça
bir eserdir. Kitapta sağlığı korumaya yönelik tavsiyeler ayet ve hadislerle de teyit edilmiştir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. 2799/3)
929 (1523) tarihli müellif hattı bir nüshası mevcuttur. 6. er-Risale ii esbabi's-

]fayı]f (fi şerl)i'l-Kafiye); Şer]J.u'l- !sa
güci (fi'l-mantı~); lfaşiye 'ald Tehdfüti
ljocazade (Hocazade Muslihuddin Efendi'nin Tehafütü '1-felasife adlı eserinin haşiyesi); 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 lim'in isteği üzerine
Farsça'ya tercüme ettiği söylenir).
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Taşköprizade, eş-Şek:a'ik:,

s. 330 -331; Mecdi.
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Tacü 't-tevarih , ll, 573; Kınalızade, Tezkire, I,
511-513; Hatız Mustafa Vecdi, Tarih, Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4225, vr. 188b; Keş{ü'z-zu
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Brockelmann. GAL Suppl., ll, 292; Hediyyetü 'l·'arifin, ll , 229; Kehhale, Mu'cemü '1-mü'ellifin, Xl, 151 , 170; Danişmend , Kronoloji 2 , ll ,
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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 doğduğu n u kaydetmekteyse de (Sezgin, I, 443) onun Ahmed b. Hanbel'den doğrudan değil Ebu Reca Muhammed b. Hamduye vasıtasıyla rivayette bu l unduğu dikkate alını rsa bunun
doğru ol madığı anlaşılır. Üstlendiği devlet görevi dolayısıyla "Hakim" (Gerdlzl, s.
ı 54), bu görevi sırasında öldürülmesi sebebiyle de " Şehid" lakabını almıştır.
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim
gördü; ilmi şahsiyeti yanında şai rliği 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 Muhammed b. Hamduye el-Hurekanl, Yahya b. Sasuye ez-Züheli, Abdullah b. Şlru
ye, Heysem b. Halef ed-Duri, Ali b. Abbas
el-Beceli, Mufaddal b. Muhammed ei-Cenedi, Muhammed b. Said en-Nevcabazl
ve Hasan b. Süfyan en-Nesevi gibi alimlerden hadis tahsil etti.
Döneminde Buhara ve civarının en
alimleri arasında yer alan Hakim
eş-Şehid fıkıh yanında hadis alanındaki
bilgisi sebebiyle de bir muhaddis olarak
kabul edilmişti r. Hakim en-Nisaburi gibi
bazı hadisçiler, özellikle metodoloji açı
s ınd a n onu kendi zaman l a rınd a ki fakibIere göre hadisçitere daha yakın görmüş
lerdir. Yine Hakim en-Nisaburl, kendilerinden hadis yazdığı Hanefi alimleri arasında ondan daha çok hadis bileni ve hadisi ondan iyi anlayanı görmediğin i ifade
eder. Sem'ani de Hakim'in 60.000 hadisi
ezbere bildiğ ini söyler.
m eşhur

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 Horasan Emlri Nasr b. Ahmed'in oğlu Ebu Muhammed Nuh (1. NOh) başta olmak üzere
birçok devlet adamı onun ders ve sohbetlerine devam ediyordu. Nasr b. Ahmed'-
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den sonra emir olan oğlu Nuh hacası Hakim eş-Şehid'i vezirliğe tayin etti ve bundan sonra adeta bütün devlet işlerini ona
bıraktı. Bu görevi esnasında da ilmi faaliyetlerinden geri kalmayan Hakim eş-Şe
hid, idari açıdan zaman zaman bazı devlet
adamlarının tenkitlerine maruz kalmıştır.
İç isyanların ve devletin dağılma ala-

metlerinin görülmeye başlandığı ı. Nuh
devrinde maaşların ödenmesinde ve erzak dağıtımındaki gecikmelerden veziri
sorumlu tutan askerler bir gece ayaklandılar ve 334 yılı Rebiülahir ayında (Kasım 945) Hakim'i öldürdüler. Ölüm tarihi
335 (946) veya 344 (955) olarak da kaydedilmektedir. Bazı kaynaklarda, ayaklanma sırasında olaylardan sorumlu tutulan Hakim eş-Şehid'in idam edilmek
üzere emir tarafından askerlere teslim
edildiği ileri sürülür.
Eserleri. Çok yönlü bir alim olan Hakim
nakledilen ·eserlerin
büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır.
Bilinen eserleri şunlardır: 1. el-Kdfi. Müellif. en önemli eseri olan ve el-Mul]taşa
rü'l-kdti diye de anılan bu çalışmasında
imam Muhammed'in zahirü'r-rivaye*
eş-Şehid'in yazdığı

kitaplarını birleştirip tekrarları çıkararak

göre tanzim etHanefi mezhebindeki zahirü'r-rivaye görüşlerin tesbiti konusunda güvenilir bir kitap olan el-Kdti mezhepte
İmam Muhammed'in eSerlerinden sonra
temel kaynaklardan biri sayılır (yazma ları için bk. Sezgin, ı . 443). İmam Muhammed'in nevadir* rivayete dayanan Kitdbü'ş-Şürı1t ve Kitdbü'l-lfiyel'i ile Ebu
Yusuf'un İl]tildfü Ebi lfani/e ve İbn
Ebi Leyld adlı eserinin de yer aldığı (elKafi, vr. 653b vd.; Serahsl, XXX, 128-215)
el-Kdfi'nin birkaç şerhi arasında en
önemlisi Şemsüleimme es-Serahsi tarafından kaleme alınan el-Mebsı1ftur (1XXX, Kah i re ı 324- ı 33 1). z. el-Münte]fa. Bir önceki eser gibi mezhep imamı
ve talebelerinin görüşlerini toplayan
önemli kitaplardan biri olup Takıyyüddin
et-Temimi ve Katib Çelebi'nin bazı nevadir görüşleri de ihtiva ettiğini kaydetmelerine karşılık (et- Tabakatü 's-seniyye, ı.
36; Keşfü '?·?Unun, ll, ı 85 1) Abdülhay elLeknevi zahirü'r-rivaye görüşleri topladiğını belirtmektedir (en-Nafi'u'l-kebfr, s.
ı7). Ancak eser el-Kôfi kadar yaygınlaş
mamış ve zamanla kaybolmuştur.
konu l arı fıkıh bablarına

miştir.

Hakim eş-Şehid'e nisbet edilen diğer
eserler de şunlardır: el-Gurer (Keş{ü'?
?Unün, ıı. ı202). el-Müstal]laş mine'lCdmi' (Hediyyetü'l-'arifin, ll, 37). Şer
J:ıu'l-Cômi' (Sem'anl, VII, 426). Uşı1lü'l-
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fı]fh (a.g.e., VII, 426), el-İşdrôt (ibn Abi-

din ,

HAKiM

ı. 2ı). Mul]taşaru

Kitôbi'l-lfiyel,
el-Mul]taşar. Bunlardan bir kısmının yukarıdaki eserlerin değişik adları veya bazı bölümleri olması mümkündür. İmam
Muhammed'in Kitôbü 'l-lfiyel'inin talebesi Ebu Hafs el-Kebir tarafından yapı
lan bir rivayetinin ihtisarı olduğu söylenen Mul]taşaru Kitôbi'l-lfiyel bazı
araştırmacılara göre müstakil bir eser
değildir. Hakim eş-Şehld, imam Muhammed'in bu eserini el-Kôfi içerisinde özetlemiş olup Serahsl'nin el-Mebsı1f unda
ki "Kitabü'l-l:liyel" bu ihtisarın şerhidir. Serahsl, el-Mebsı1t'un mukaddimesinde
ve çeşitli yerlerde el-Kdii'den söz etmeyip şerhettiği metni el-Mul]taşar adıyla
anarken İbn Abidin ve Leknevi her ikisini
ayrı eser olarak kaydetmekte. Leknevi ayrıca el -Mul]taşar'ın EbO Abdullah edDameganl tarafından şerhedildiğini de
belirtmektedir(Mecmü'atü'r-resa'il, ı . 2ı;
el-Feva'idü'l-behiyye, s. ı82 , 185).
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Abdiilah Muhammed b. Ali
b. Hasen et-Tirmizi
(ö. 320/932)
Velilik konusundaki
siifi.

görüşleriyle tanınan

.J

Tirmiz'de muhtemelen lll. (IX.) yüzyı
ve geçirdi, ği ruhi gelişmenin önemli bir kısmını anlattığı Büdüvvü şe'n adlı risalesinde,
"kaderinin mutlu bir tecellisi ve iyi bir
hoca" diye tanımladığı bir zatın kendisini
ilm e teşvik ettiğini söyler. Küçük yaşlar
dan itibaren kendisinden nakli ve akli
ilimleri öğrendiği bu hocanın bir hadis
alimi olan babası olması çok muhtemeldir. Attar, arkadaşları tahsil amacıyla seyahate çıktıkları zaman başka kimsesi
bulunmayan annesini yalnız bırakıp onlara katılamadığı için çok üzülen Hakim
et-Tirmizi'nin Hızır'la karşılaştığını ve
ondan tahsil gördüğünü yazar ( Te?kiretü '1-evliya', II, 9 1-92). Hakim, Tirmiz ve
Belh'te birçok muhaddisten hadis dersleri aldı (Zeheb!, A'lamü'n-nübela', XIII.
439; Sübkl, ll, 245) ve seçkin bir Hanefi
fakihinden fıkıh öğrendi (Hücvlr!, s. 178).
Yirmi yedi yaşında iken hacca gitme arzusuyla yola çıktı . Bir süre Irak'ta kalıp
hadis dinledikten sonra Basra yoluyla
Mekke'ye ulaştı. Büdüvvü şe 'n'de , her
gece seher vakti Kabe civarında dua
edip büyük günahlarından tövbe ettiği
ni, halini düzeltmeye, dünyaya ilgi duymamaya ve Kur ' an ' ı ezberlemeye. muvaffak kılması için Allah'a yakardığını
söyler. Hac dönüşü başladığı hafızlığı
memleketinde tamamlayan Hakim etTirmizi, Allah'ı tanımak ve ahirete yönelmek için kitap okumaya ve araştırmalar
yapmaya, belde belde dolaşıp bir mürşid
aramaya başladı. Bu arada sürekli olarak
oruç tutmaya ve nafile namaz kılmaya
devam etti. Ariflerin sözlerinden etkilendi. Ahmed b. Asım el-Antaki'nin bir eserinin tesiriyle riyazet hayatı yaşaması ve
çile çekmesi gerektiğine kanaat getirerek bu yolu tuttu. Yalnızlıktan hoşlandı
ğı, tek başına kırlarda gezdiği ve sık sık
harabe ve mezarlıkları ziyaret ettiği bu
dönemde kendisine yardım edecek samimi dostlar bulamadığım, ıssız yerlerde dolaşmaya devam ettiği sırada rüyasında Hz. Peygamber'i gördüğünü , nihayet Hak ile arasındaki perdenin kalktığını
ve ilhama mazhar olduğunu, meclisine gelenlerle sabahlara kadar sohbet etmeye
lın başlarında doğdu. Hayatını

