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lih ve necîb bir oðlunun olacaðýný müjdele-
diði, onun da bu sebeple oðluna Ali adýný
verdiði, lakabýný da Necîbüddin koyduðu
kaydedilmektedir.

Kaynaklarda “þeyhü’þ-þüyûh”, “hakikat
ve mârifet kaynaðý” gibi vasýflarýn yaný sýra
âlim ve muhakkýk gibi vasýflarla anýlan Ne-
cîbüddin’in tekkesinde hadis dersleri ver-
mesi iyi bir dinî eðitim aldýðýný göstermek-
tedir. Hocalarý hakkýnda yeterli bilgi bulun-
mamakta, sadece arkadaþý Þemseddin Sa-
fî’den bir süre fýkýh okuduðu, ayrýca mürid-
lik döneminde þeyhi Þehâbeddin es-Süh-
reverdî’den kendi eserlerinin yaný sýra di-
ðer bazý eserleri de okuduðu belirtilmek-
tedir. Babasýnýn zenginliðine ve geniþ im-
kânlarýna raðmen çocukluk ve gençlik yýlla-
rýný derviþler arasýnda geçirerek onlar gibi
az yemeyi ve deðersiz elbiseler giymeyi
tercih eden Necîbüddin’in tarikata intisa-
bý konusunda þöyle bir rivayet nakledilmek-
tedir. Bir gece rüyasýnda Sühreverdiyye sil-
silesine mensup yedi þeyh ile ayrý ayrý mu-
sâfaha ettiðini, yedinci sýradaki þeyhle mu-
sâfaha ederken birinci sýradaki þeyhin ona,
“Bu genç senin yanýnda Allah’ýn emaneti-
dir” dediðini görmüþ, Þeyh Ýbrâhim adlý
meczup bu rüyayý yorumlayarak mânevî
eðitiminin yedinci þeyhe emanet edildiði-
ni, bu zatý bulup tasavvufî eðitimini onun
yanýnda tamamlamasý gerektiðini kendisi-
ne bildirmiþ, bunun üzerine Necîbüddin ba-
basýndan izin alarak arkadaþý Þemseddin
Safî ile birlikte Hicaz’a gitmiþ, orada karþý-
laþtýðý Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin rüya-
sýnda emanet edildiði þeyh olduðunu hatýr-
lamýþ, Þehâbeddin es-Sühreverdî de gör-
düðü rüyanýn ne anlama geldiðini açýkla-
yarak onu ve arkadaþý Þemseddin Safî’yi
müridliðe kabul etmiþtir. Necîbüddin uzun
yýllar Baðdat’ta þeyhin hizmetinde bulun-
du. Arkadaþýyla birlikte icâzet aldýktan son-
ra Þîraz’a döndü. Þehâbeddin es-Sührever-
dî’nin onlarý Þîraz’a gönderirken her birine
yirmiþer külâh verdiði ve bunlarý isimleri
yazýlý kiþilere giydirmelerini söylediði be-
lirtilmektedir. Þeyhinden baþta £Avârifü’l-
ma£ârif’i ve diðer kitaplarý olmak üzere bir-
çok eser okuyan ve bunlarý okutma icâze-
ti alan Necîbüddin, Þîraz’da kurduðu tek-
kesinde irþad faaliyetini sürdürdü. 678
Þâbanýnda (Aralýk 1279) vefat etti ve Þî-
raz’da tekkesinin bulunduðu yerde def-
nedildi. Mahmud Þah’ýn kýzý Melek Hatun
tarafýndan kabri üzerine türbe, etrafýna
medrese ve imarethâne yaptýrýldý. Vefa-
týnda Kadý Seyyid Müctebâ el-Osmânî’nin
söylediði altý beyitlik mersiye Cüneyd-i Þîrâ-
zî tarafýndan kaydedilmiþtir (Þeddü’l-izâr,
s. 337-338). Gulâm Server diðer müellifle-

rin aksine Necîbüddin’in kabrinin Baðdat’ta
olduðunu kaydeder (ƒazînetü’l-a½fiyâß, II,
51).

Cüneyd-i Þîrâzî, Necîbüddin’in o dönem-
de Þehâbeddin es-Sühreverdî, Sadreddin
Eþnehî, Sadreddin Rûzbihân b. Ahmed,
Tâceddin el-Hür, Þehâbeddin Beyzâvî ve
Asîlüddin Abdullah ile birlikte yedi abdal-
dan biri olarak kabul edildiðini söyler (Þed-
dü’l-izâr, s. 307-309). Oðlu Zahîrüddin Ab-
durrahman, Nûreddin Abdüssamed Na-
tanzî, Saîdüddin Ferganî, Kutbüddîn-i Þî-
râzî, Þehâbeddin Zerkûb Þîrâzî, Ahmed b.
Kannad, Þeyh Ahmed b. Abdullah, Þeyh
Fahreddin b. Þeyh Þerefeddin, Þeyh Bahâ-
eddin Ebû Bekir b. Cemâleddin, Þeyh Ha-
san b. Abdullah, Seyyid Ýzzeddin Ahmed
b. Ca‘fer, Mevlânâ Nûreddin Abdülkadir
gibi þahsiyetler onun müridleri arasýnda
zikredilebilir. Abdullah Balyânî, Tâceddin
Düzlaký, Safiyyüddîn-i Erdebîlî gibi þeyhler,
Muhibbüddin Ebû Mûsâ Ca‘fer el-Mevsýlî
gibi âlimlerin yaný sýra dönemin yönetici-
leri de tekkesine gelerek kendisini ziyaret
etmiþlerdir. Moðol Emîri Engiyânû’nun zi-
yareti sýrasýnda ona insanýn hakikati, mülk
ve melekût âlemleri gibi sorular yönelttiði,
þeyhin bu sorulara tatmin edici cevaplar
verdiði nakledilir (Vassâf, s. 112-113). Bu
da onun zâhir ilimlerinde de yetkin bir kiþi-
liðe sahip olduðunu göstermektedir. Ulaþ-
týðý bazý tasavvufî bilgilerin kaynaðýný me-
rak edip araþtýrdýðýný, sonunda Yûsuf el-
Hemedânî’nin rüyasýnda bu bilgilerin ken-
di kitabýndan bir bölüm olduðunu söyleye-
rek ilgili kitabýn ve diðer bazý kitaplarýnýn
adýný verdiðini söylemesi onun araþtýrma-
cý kiþiliðine iþaret etmektedir. Þeyh Necî-
büddin, Þîraz Emîri Atabeg Ebû Bekir’in
güven ve itibarýný da kazanmýþtý. Atabeg,
bazý þathiyeleri sebebiyle ulemânýn küfrü-
ne fetva verip idam edilmesini istediði Ce-
mâleddin Lûrî’nin dönemin bir baþka iti-
barlý þahsiyeti Muînüddin ile Þeyh Necî-
büddin’e de sorulmasýný, onlarýn da ayný
görüþü belirttikleri takdirde idam edilme-
sini söylemiþ, Þeyh Necîbüddin adý geçe-
nin meczup olduðunu söyleyince idamdan
vazgeçilmiþtir.

Þeyh Necîbüddin’in ardýndan Sührever-
diyye tarikatýnda babasýnýn adýna nisbet-
le Büzgaþiyye diye anýlan bir kol meydana
gelmiþ ve silsilesi oðlu Zahîrüddin Abdur-
rahman ve torunu Muînüddin Nasrullah
ile devam etmiþtir. Bu koldan hilâfet alan
Murtazâ ez-Zebîdî kendisine kadar Büzga-
þiyye silsilesinde yer alan þeyhlerin adýný
kaydetmiþtir (£Ýšd, s. 41-42). Necîbüddin’in
halifelerinden Nûreddin Abdüssamed Na-
tanzî ile devam eden silsileden Zeynüddin

malar yapmýþ, bugün kullanýlan Türkçe ba-
zý müzik terimleri bu çalýþmanýn sonucu
olarak tesbit edilmiþtir.
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Necîbüddîn Alî b. Büzgaþ

b. Abdillâh eþ-Þîrâzî
(ö. 678/1279)

Sühreverdiyye tarikatýnýn
Büzgaþiyye kolunun kurucusu.

˜ ™

594’te (1198) Þîraz’da doðdu. Tüccar
olan babasý Büzgaþ b. Abdullah’ýn Rûmî la-
kabýyla tanýnmasý (Münzirî, II, 457; Fasîh-i
Hâfî, II, 347) aslen Anadolulu olduðunu
göstermektedir. Ýbn Nâsýrüddin babasýnýn
adýný “Büzguþ” þeklinde harekelemiþ (Tav-
²î¼u’l-Müþtebih, IX, 211-212), birçok kay-
nakta da bu þekilde kaydedilmiþ, Zebîdî
ise “Büzgaþ” olarak okumuþtur (Tâcü’l-
£arûs, “bzgþ” md.). Ýkamet etmekte olduðu
Þam’dan ticaret maksadýyla Þîraz’a giden
Büzgaþ, Kadý Þerefeddin Muhammed b.
Ýshak el-Hasenî el-Hüseynî’nin kýzýyla evle-
nip oraya yerleþti. Buna göre Necîbüddin
Ali’nin anne tarafýndan soyu Hz. Peygam-
ber’e dayanmaktadýr. Eþinin hamileliði sý-
rasýnda Hz. Ali’nin Büzgaþ’a rüyasýnda sâ-
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Usaybia, s. 472). Sayýsý on civarýndaki eser-
lerinin tamamý týpla ilgilidir.

Eserleri. 1. el-Esbâb ve’l-£alâmât. Has-
talýklara yol açan sebeplerle bunlarýn be-
lirtilerini konu edinen eserin sonraki he-
kimleri beþ yüzyýl kadar etkilediðine inaný-
lýr (Sarton, II, 69). Türkiye kütüphanelerin-
de on sekiz nüshasý bulunmaktadýr (Þe-
þen, s. 369-370). Özellikle Nefîs b. Ývaz el-
Kirmânî’nin bu esere yazdýðý þerh ile on-
dan önemli ölçüde alýntý yapan geç dönem
müelliflerinden Erzânî’nin Týbb-ý Ekberî
adlý hacimli eseri, Semerkandî’nin týp ve
farmakoloji alanýndaki görüþlerinin yay-
gýnlýk kazanmasýnda önemli rol oynamýþ-
týr (Leclerc, II, 127-128). el-Esbâb ve’l-
£alâmât Kirmânî’nin þerhiyle birlikte ya-
yýmlanmýþ (I, Kalküta 1836; II, Leknev 1879),
Medyen b. Abdurrahman el-Kûsûnî bu þer-
he bir tekmile yazmýþtýr (Þeþen, s. 373).
Ýbnü’s-Süveydî tarafýndan da þerhedilen
el-Esbâb ve’l-£alâmât’ý (Manisa Ýl Halk
Ktp., nr. 1831) adý tesbit edilemeyen bir
hekim Türkçe’ye çevirmiþtir (a.g.e., s. 373).
2. el-Ašrâbâ×în. Eserin adý literatürde
Æarâbâ×în ve Kitâbü’l-Æarâbâ×în fi’l-
£ilel þekillerinde de geçmekte ve Ýbn Ebû
Usaybia bunlarý biri büyük, diðeri küçük iki
ayrý eser olarak tanýtmaktadýr (£Uyûnü’l-
enbâß, s. 472). el-Ašrâbâ×în müfred ve
mürekkep ilâçlarý konu alýr. Ýçerdiði bitki,
hayvan ve madenlerden elde edilen 600’-
den fazla madde ile kimya ve eczacýlýk ta-
rihi bakýmýndan önemli bir kaynak sayýl-
maktadýr. Eserin günümüze ulaþan birçok
nüshasý mevcuttur (Þeþen, s. 375-376),
bunlardan biri Martin Levy tarafýndan Ýngi-
lizce çevirisiyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Phi-
ladelphia 1967). 3. el-Edviyetü’l-müfre-
de (a.g.e., s. 368-369). 4. U½ûlü terkîbi’l-
edviye (a.g.e., s. 373-374). 5. E¹£imetü’l-
mer²â. Hastalara verilen diyet yemekleri
hakkýndadýr (a.g.e., s. 374-379). 6. Kitâ-
bü’l-A³×iye ve’l-eþribe ve mâ yette½ý-
lü bihâ (el-A³×iye ve’l-eþribe li’l-a½ý¼¼âß).
Saðlýklý beslenme kurallarýyla ilgilidir (a.g.e.,
s. 375). Semerkandî’nin 2, 4, 5 ve 6. eser-
leri en-Necîbiyyâtü’s-Semeršandiyye
baþlýðý altýnda bir araya getirilmiþ olup bir
nüshasý Patna’daki Hudâbahþ Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (Ullmann, bk. bibl.).
Semerkandî’nin diðer eserleri de þunlar-
dýr: Fî Müdânâti veca£i’l-mefâ½ýl, Mašå-
le fî keyfiyyeti terkîbi ¹abašåti’l-£ayn,
Neb×e £ani’l-ašåš¢ri’s-sehleti’t-tenâvül,
Fî £Ýlâci men süšýye’s-sümûm ev ne-
heþehü’l-hevâm, Fi’l-Edviyeti’l-müsta£-
mele £inde’½-½ayâdile, Fi’ttiÅâ×i mâßi’l-
cibn ve menâfi£ih ve keyfiyyeti isti£mâ-
lih (Brockelmann, GAL Suppl., I, 896; Nû-

rî el-Hâlidî – M. Levy, XVII/1 [1964], s. 35-
36).
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Ebü’l-Mehâmid Necîbüddîn

Muhammed Rýzâ
b. Muhammed-i Tebrîzî Ýsfahânî

(ö. 1100/1689’dan sonra)

Kübrevî -Zehebî þeyhi, þair.
˜ ™

Ýsfahan’da doðdu. Hayatý hakkýnda bili-
nenler eserlerinde verdiði bilgilerle sýnýr-
lýdýr. Aslen Tebrizli bir aileye mensup oldu-
ðu için daha çok Tebrîzî nisbesiyle tanýn-
mýþtýr. Bir þiirinde 1100’de (1689) elli ya-
þýný tamamladýðýný söylediðine göre 1050
(1640) yýlý civarýnda doðmuþ olmalýdýr. Öð-
renimiyle ilgili mâlûmat bulunmadýðýndan
bazý tezkire müellifleri onun ümmî oldu-
ðunu ileri sürmüþtür. Bununla birlikte do-
ðup büyüdüðü Ýsfahan’ýn ilim çevresiyle
yakýn iliþki içinde olmasýna ve özellikle Nû-
rü’l-hidâye adlý eserinin muhtevasýna ba-
kýlarak iyi bir eðitim aldýðý söylenebilir. On
dört yaþýnda iken o sýrada hacdan dönmek-
te olan Kübrevî-Zehebî þeyhi Muhammed
Ali Müezzin-i Horasânî’ye intisap ederek
onunla birlikte Meþhed’e giden Necîbüd-
din þeyhine on yýl hizmet etti. 1073 (1662)
yýlýnda halife tayin edilmesinin ardýndan
irþad faaliyetine baþladý. Ýsfahan ve Meþ-
hed’den çok sayýda mürid edindi. 1078’de
(1667-68) þeyhinin ölümü üzerine onun ye-
rine geçti. Hayatýnýn bundan sonraki döne-
mini irþad faaliyetiyle geçirdi; bir taraftan
da telif çalýþmalarýný sürdürdü. Ýsfahan’-
da vefat etti ve orada defnedildi. Bir þii-
rinden 1100 (1689) yýlýnda hayatta olduðu
anlaþýlan Necîbüddin’in ölümü konusunda

el-Hâfî (ö. 838/1435) tarafýndan kurulan
Sühreverdiyye’nin Zeyniyye kolu doðmuþ-
tur. Bu kola mensup þeyhlerden Abdülla-
tîf Kudsî ve onun halifesi Þeyh Vefâ diye
tanýnan Muslihuddin Mustafa tarikat sil-
silesinde Þehâbeddin es-Sühreverdî’den
sonra Þeyh Necîbüddin’i atlayýp Nûreddin
Abdüssamed Natanzî’nin adýný kaydetmiþ-
lerdir (Lâmiî, s. 551, 561). Ancak birçok
kaynakta Necîbüddin’in adýda silsilede geç-
mektedir (Öngören, s. 12). Nûreddin Ab-
düssamed Natanzî ile devam eden bir baþ-
ka silsileden ise Bedreddin el-Âdilî (ö. 970/
1562) tarafýndan kurulan ve Âdiliyye (Bed-
riyye) adýyla bilinen kol meydana gelmiþtir.
Nûreddin Abdüssamed, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî mektebinin önemli temsilcilerinden
Abdürrezzâk el-Kâþânî’nin de þeyhidir. Ne-
cîbüddin’in birçok risâle kaleme aldýðý be-
lirtilmekteyse de bunlar günümüze ulaþ-
mamýþtýr.
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Ebû Hâmid Muhammed b. Alî

b. Ömer es-Semerkandî
(ö. 619/1222)

XIII. yüzyýlýn
önde gelen hekimlerinden.

˜ ™

Hayatýna dair bilgi yoktur; sadece Fah-
reddin er-Râzî ile çaðdaþ olduðu ve Mo-
ðollar’ýn Herat halkýný kýlýçtan geçirdiði sý-
rada öldürüldüðü bilinmektedir (Ýbn Ebû


