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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.
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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
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Orta Arabistan’da bir bölge.
˜ ™

Civarýndaki çukur alanlara göre yüksek
olan bölgenin adý Necd (yüksek yayla / pla-
to) olup kaynaklarda Nücud þeklinde de
geçer. Klasik kaynaklarda, Arabistan yarý-
madasýnýn sahil þeridini teþkil eden Tihâme
üzerinde yükselen bölge veya yüksek ký-
sýmlarý Tihâme ve Yemen’e, alçak kýsýmla-
rý Irak ve Suriye’ye bakan büyük bir bölü-
mü çöl olan geniþ arazi için kullanýlmakta-
dýr. Bu geniþ anlamý dýþýnda Hicaz ile Irak
arasýnda kalan bölgeye de Necid denilir.
XIX. yüzyýldan itibaren bir siyasî coðrafya
olarak kuzeyden Cebeliþemmer (Beriyye-
tüþþâm) ve Nüfûd çölü batýdan Hicaz, gü-
neyden Rub‘ulhâlî çölü, doðudan Dehnâ
çölü ve Ahsâ’nýn arasýnda kalan bölge ola-
rak tanýmlanýr. Büyük bir bölümü çölden
oluþan Necid’de çöl iklimi hâkimdir. Üç ta-
raftan çöllerle çevrili bu büyük alan, içinde
1400 metreye kadar yükselen volkanik lav
akýntýlarý ve kireçli taþlarla örtülü bir kýsým
sýra daðlar ile parçalý bir görünüm arzeder.
Cebeliþemmer’den güneyde Vâdiddevâsir’e
doðru tedrîcî olarak alçalan geniþ bölge
Âliyetünnecd, Tuveyk ve Arme daðlarýný
içine alan kýsým da Sâfiletünnecd adýyla
anýlýr. Kuzeydoðu istikametinde alçalan Ne-
cid bölgesinde yalnýz ilkbaharda yeþillenen
geniþ vadiler bulunur. Vadiler boyunca bir-
çok yerleþim alaný kurulmuþtur. Bu vadiler
Orta Arabistan’ýn hem ulaþým yollarý hem
de ziraatý için önem arzetmiþtir. XIX. yüzyýl
Osmanlý kaynaklarý ve haritalarýnda bölge
Necd-i Hicâzî ve Necd-i Ârýzî (Urbânî) þeklin-
de gösterilir. Necd-i Hicâzî Kasîm, Cebeli-
þemmer, Veþm, Mahmel ve Südeyr; Necd-i
Ârýzî ise Vehhâbîler’in ilk merkezi Dir‘iye’yi
ve Suudi Arabistan’ýn baþþehri Riyad’ý da
içine alan Vâdiihanîfe, Harc, Eflâc ve Vâdid-
devâsir bölgelerinden oluþur.

Geniþ Necid coðrafyasý en eski göçebe
Arap kabilelerinin yaþadýðý bir mekân diye
bilinir. Hazerî adý verilen ve geniþ vahalar
boyunca yerleþik yahud yarý yerleþik ha-
yatý benimseyen bazý Arap kabilelerinin
varlýðýna dair kayýtlara rastlanmakla birlik-
te bu coðrafyada tarihte etkin olmuþ bir
devlet ortaya çýkmamýþtýr. Bunun tek is-
tisnasý, Yemen’deki Himyerîler’e baðlý ola-
rak Necid ve Yemâme’de kurulan Kinde
Devleti’dir. Hakkýnda çok az bilgi bulunan
bu devlet Ýranlýlar tarafýndan ortadan kal-
dýrýlmýþ, Kinde hânedanýna mensup birçok
kimse Hadramut taraflarýna geçmiþtir.

Hz. Peygamber’in Ýslâm’a davet mektu-
bu gönderdiði devlet adamlarý arasýnda
bu devletten kalan Yemâme hâkimi Hevze
el-Hanefî’nin de bulunduðu bilinmektedir.
Hevze, Resûl-i Ekrem’in elçisine iyi davran-
mýþsa da Ýslâm’ý kabul etmemiþtir. Daha
sonra kabileleri birlikte idare ettikleri Sü-
mâme b. Üsâl, Mekke’ye gidip müslüman
olduðunu bildirmiþ, böylece Ýslâm erken
bir dönemde Necid içlerine kadar ulaþmýþ-
týr. Necid’le ilgili ilk ciddi hadise, Yemâme’-
de Müseylimetülkezzâb’ýn peygamberlik
iddiasýyla ortaya çýkýp halký kendisine biat
etmeye çaðýrmasý ve Hz. Peygamber’in ve-
fatý üzerine zekât ödemek istemeyen bazý
Arap kabilelerini etrafýna toplayarak ridde
hareketlerini baþlatmasýdýr. Halife Ebû Be-
kir dönemindeki ridde savaþlarý da daha
yoðun olarak bu coðrafyada cereyan et-
miþtir. Abbâsîler devrinde IV. (X.) yüzyýl-
dan sonra zaman zaman Mekke þerifleri
nüfuzlarýný Necid’de kabul ettirdiler. Aslýn-
da bu durum Necid kabilelerinin zekât ve
öþürlerini toplamaktan ibaretti. Çünkü Ne-
cid’de hüküm süren geleneksel yapý tam
bir devlet idaresinin tesisine imkân verme-
mekteydi.

Necid çöllerinde dolaþan, çoðunlukla
devecilik ve koyunculukla uðraþan bedevî
Arap kabileleriyle çöllerle çevrili vaha ve va-
dilerde yaþayýp ziraatla uðraþan yerleþik

tezkirelerde farklý tarihler verilmektedir.
Kübrevî -Zehebî tarikatý onun zamanýnda
Horasan’dan Fars bölgesine intikal etmeye
baþlamýþ, halifesi Kutbüddin Tebrîzî döne-
minde bölgeye iyice yerleþmiþ ve günümü-
ze kadar mevcudiyetini sürdürmüþtür.

Eserleri. 1. Dîvân. Cevherî, Necîb, Necî-
büddin, Zerger mahlaslarýný kullanan þairin
divaný 4000’i aþkýn beyit ihtiva eder. Ese-
rin bir nüshasý Tahran Meclis Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (nr. 390). 2. Seb£u’l-
me¦ânî. 1020 beyitlik tasavvufî bir mes-
nevidir. Safevî Hükümdarý Süleyman Þah
zamanýnda 1094 (1683) yýlýnda yazýlan eser
Muhsin Hâlî Ýmâdülfukarâ tarafýndan taþ-
baský olarak neþredilmiþtir (Þîraz 1342). 3.
ƒulâ½atü’l-¼ašåyýš. Felsefî, irfanî ve ta-
savvufî konularý iþleyen iki mesnevi Mu-
hammed Kerim Tebrîzî’nin önsözüyle ya-
yýmlanmýþtýr (Þîraz 1338). 4. Nûrü’l-hidâ-
ye ve ma½darü’l-vilâye. Bir mukaddime,
yedi bölüm ve bir hâtimeden meydana ge-
len mensur eserde yaratýlýþ, ilim ve âlimle-
rin tabakalarý, Allah’ýn zâtýný bilmede insa-
nýn acziyeti, hak ve bâtýl mezhepler, usûl-i
dîn gibi konular ele alýnmýþtýr. Mukaddi-
mede Safevî þahlarýnýn þeceresini man-
zum olarak veren Necîbüddin U¦ûl-i Kâfî
gibi hadis kitaplarýný ve Þeyh Muhammed
Ali Müezzin-i Horasânî’nin Tu¼fetü’l-£Ab-
bâsiyye’sini, Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâß
ve Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâß adlý eserlerini, Sa-
fiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Mašålât’ýný ve kul-
landýðý diðer eserlerin adýný zikretmiþtir.
Sade bir Farsça’nýn hâkim olduðu eserde
Necîbüddin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Þeyh Bahâî, Hâfýz-ý Þîrâzî ve Sa‘dî-i Þîrâzî
gibi þairlerin þiirlerinin yaný sýra kendi þi-
irlerine de yer vermiþtir (Þîraz 1336; Tah-
ran 1365). Necîbüddin’in diðer eserleri ara-
sýnda Mašålât-ý Vâfiye (Tahran Üniversi-
tesi Merkez Ktp., nr. 1570), I½¹ýlâ¼ât-ý Øû-
fiyân (Þîraz, Ahmediye Hankahý, nr. 65/3)
ve bazý tezkire kitaplarýnda ismi anýlan
Destûr-ý Süleymân adlý eserleri bulun-
maktadýr.
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ÿRýza Kurtuluþ

NECÝD

Necid bölgesinde Südeyr yakýnýndaki bir vahada eski bir yerleþimin harabeleri


