SEM'ANI. Abdülker1m b. Muhammed
baktım aziz İstanbul" mısraıyla başlayan

hicaz ve. "Aşıka Bağdat sorulmaz ufukları
aşar gider" mısraıyla başlayan mahur şar
kıları bu usulle bestelenmiş eserlerden bazılarıdır.
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SEM'ANi,
Abdülkerim b. Muhammed
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Ebu Sa'd Abdülker!m b. Muhammed
b. Mansur es-Sem'ani
(ö.

562/1166)

el-Ensab
L

adlı eseriyl e tanınan
tarihçi ve hadis hafızı.
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21 Şaban 506 ( 1o Şu bat 111 3) tarihinde
Merv'de doğdu. Temlm kabilesinden geldiği için Temlml. atalarından Sem'an'a nisbetle Sem'anl. Merv'de doğduğundan Mervezl. Horasan bölgesine nisbetle Horasanl
nisbesiyle anılmıştır. Babası Muhammed
b. Mansur. Horasan bölgesinin en tanın
mış alimlerindendi. Annesi Fatıma bint Hasan ez-Zendehaniyye. Merv'in yönetiminde söz sahibi ailelerden birine mensuptu.
Sem·anl birçok müfessir. muhaddis. fakih.
tarihçi. edip. vaiz ve hatip yetiştiren bir
aile içinde dünyaya geldi. Henüz dört yaşında iken babası onu Nlşabur ' a Abdülgaffar b . Muhammed eş-Şiruyl ve Ubeyd
b . Muhammed el-Kuşeyri gibi alimierin
ders hall<asına götürdü. Aynı yıl içinde ölen
babasının vasiyeti gereği öğrenimiyle arncaları Hasan b. Mansur ile Ahmed b. Mansur ilgilendi. İlk eğitimini İ brahim b. Ahmed el-Mervezi'den aldıktan sonra çeşit
li derslere katılmaya başladı. Yirmi üç yaşından itibaren uzun süre devam edecek
olan ilmi seyahatlere çıktı. 529 ·da 1ı ı 35 ı
başlayan ve altı yıl süren ilk seyahati sıra
sında Horasan. Irak. Suriye ve Hicaz bölgelerini ziyaret etti. 532' de 1ı ı38 ı Bağ
dat'a gitti ve 537 (11 42) yılına kadar burada kaldı. Oğlu Abdürrahim es-Sem'ani'nin eşlik ettiği ikinci seyahatini 540-546
(1145-1151 ) yılları arasında Nlşabur. Herat.
Belh ve Nesa gibi merkeziere yaptı. 549'da 1ı ı 54 ı çıktığı üçüncü seyahatinde Harizm ile Semerkant. Buhara ve Nesef baş-

ta olmak üzere Maveraünnehir bölgesindeki ilim merkezlerini gezdi. Gittiği yerlerde ilim meclislerine katılmanın yanında
diğer alimleri de ziyaret ederek onlardan
faydalanmaya ç alıştı. Bu seyahatler sıra
sında 100 civarında merkeze uğradığı ve
görüştüğü hoca sayısının 7000'e ulaştığı
rivayet edilmektedir (Zehebl. Te?k iretü '1 huffM IV. ı 3ı6 ı Bunlar arasında Muhammed b. Fazı el-Furavi. Temlm b. Ebu Said
el-Cürcani. Hibetullah b. Sehl el-Bistaml
ve EbCı Bekir Muhammed b . Abdülbaki elEnsarı gibi isimler yanında çoğu İsfahan
ve Nlşaburlu seksen civarında hanım hoca
bulunmaktadır. 552 (1157) yılında tamamladığı son seyahatinin ardından Merv'e yerleşen Sem'anl vefat ma kadar bütün zamanını Nizarniye ve Arnidiye medreselerinde
talebe okutarak. eser telif ederek ve vaaz vererek geçirdi. 1 Rebi ülewel 562 (26
Ara lı k 1166) tarihinde vefat etti ve Sencezan Kabristanı ' na defnedildi. Hadiste
imam. sika. hafız. hüccet gibi sıfatlarla anı
lan ve güvenilirliğine işaret edilen Sem·anl ayrıca bir Şafii fakihi olarak meşhur olmuştur. Üstün ilmi birikimi akranlarını ve
hocalarını bile kendisinden rivayete yönlendirmiştir (Sübk!, vı ı . ı82) İ bn Asakir
onun hakkında "Horasan bölgesinin üstadı ". Zehebi " Horasan'ın muhaddisi" . Sübki "Şark'ın muhaddisi" ifadesini kullanmış
tır. Çağdaşı İbnü'l-Cevzi ise kendisini ağır
biçimde suçlamıştır 1el-Mun t~am, X. 224225ı. Yapılan araştırmalarda İbnü ' l-Cev
zi'nin suçlamalarında haklılık payı bulunmadığı ve eleştirilerin mezhep taassubundan kaynaklandığı belirtilmiştir.
Eserleri. Sem'ani'nin eserlerinden çoMerv'i işgali sırasında kaybolmuş. sadece birkaçı günümüze ulaş
mıştır. 1. el-Ensfıb. Müellifin en meşhur
eseridir. 550 (1155) yılında Semerkant'ta
yazılmaya başlanmış. kabilelerin nesebi yanında şehir. belde. ülke. mezhep ve meslek gibi mensubiyetler esas alarak hazır
la n m ıştır. Eserde 5348 nisbe alfabetik olar ak sıralanmıştır. el-Ens fı b'ı ilk defa D. S.
Margoliouth. Sem'anl ve eserleri hakkın
da bir giriş yazısıyla tıpkıbasım halinde yayımlamış (Leiden - London 19 ! 2 ~Bağ
dat ı 970). daha sonra ilk on cildini Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi neşre hazır
lamış 1Beyrut ı 400/ ı 980 ı. son üç cildi de
Pakistan'da yayımlanmıştır 1Haydarabad
ı 980- ı 982 ı Eserin Abdullah ömer el-Barudi tarafından yapılmış bir neşri daha vardır (l-V. Beyrut 1408/!988) İ zzeddin İbnü ' l
Esir el- Ens fıb ' ı el- Lübfıb ii teh?:ibi'l-Ensfı b adıyla ihtisar etmiş (I-lll. Kah i re ı 357ı 369: Beyrut. ts ). Süyuti de İbnü ' l-Esir'in
ğu Moğollar'ın

çalışmasını Lübbü 'l-lübfıb

ii tahriri'l-En-

sfıb adıyla özetlemiştir (nşr.

P. ). Veth. l-ll.
Le iden ! 84 ! -185 1: Bağdat 1963: nşr. Mu hammed Ahmed Abdülaziz - Eşref Ahmed
Abdü laz!z. l-ll . Beyrut I4ı 1/ 1991) Abdullah
b. Salih el-Berak. el-M ilel ve'n-nil:ıal elvfıride ii kitfıbi'l-Ensfı b li's-S em' fıni isimli çalışmada el-Ensfıb ' da dinler ve mezhepler konusunda yer alan bilgileri deriemiş ve
değerlendirmiştir (Ri ya d ı 4 ı 7/ 1996ı 2. elM u'cemü 'l-kebir . Sem'ani. hocalarını tanıtmak amacıyla Mu 'ce mü 'ş -şü yu]] ismiyle de bilinen el-Mu'cemü 'l-kebir ve
bunun ihtisarı olan et -Taf:ıbir fi'l-Mu'ce mi 'l-kebir adıyla iki eser kaleme almıştır.
el-M u'cemü 'l-kebir' in müellifin vefatın
dan kısa bir süre sonra kaybolan asıl nCıs
hasından yapılan ihtisarlardaki bazı farklılıklar günümüzde tartışmalara zemin hazırlamıştır (Sem 'ani . el-M üntei)ab , neşre 
denin g iri şi. I. 89-96). Başı ve sonu eksik
bir nüshadan et- Taf:ı bir fi'l -M u' cemi'lk ebir ismiyle neşredilen muhtasarda (l-ll.
Bağdat 1395/1975) Sem'anl'nin 1193 hocasının hayatı konu edilmektedir. Naciye Abdullah İbrahim. "el-Mer"etü fi menahici'lmü,erril)in" başlıklı makalesinde [ Bu hüş,
s. 534-559). Sem'ani'nin e t- Taf:ıbir adıyla
yayımlanan eserinde hocaları olarak zikrettiği yetmiş civarında hanımı esas alarak o devrin ilim anlayışında kadının yerini
tesbit etmeye çalışmıştır. el -M u'cemü 'lk ebir'in muhtasarı olduğu a nlaşılan . ancak Sem'ani tarafından mı yoksa bir baş
kası tarafından mı ihtisar edildiği belirlenemeyen başka bir nüshada 1el-Mün tei)ab
min M u'cemi ş üy üi) i Ebi Sa'd es-Sem'an f, nş r. Muvaffak b . Abdullah b. Abd ül ka d ir, 1-IV. Riyad !41 7/ 1996) müellifin 1445
hacası tanıtılmaktadır. 3. e?:-Zey l 'alfı Tfı 
ri]]i 'l-Ijati b . 463-562 (1070- 1167) yılları
arasını kapsayan ve on beş ciltten oluşan
eserde Bağdat ile bir şekilde alakası bulunan çok sayıda kişinin biyografisine yer
verildiği nakledilmektedir. Bu eser ve İ b
nü'n-Neccar el- B ağd adl tarafından ya p ı
lan muhtasarı günümüze intikal etmemiş .
sadece asıl nüshanın XX. cildinetekabül ettiği anlaşılan X ve Xl. ciltleriyle ( DİA, XXI,
ı 69) Ahmed b. Aybek ed-Dimyatl'nin bundan seçmeler yaparak 214 kişinin biyografisine yer verdiği el-Müsteffıd min Zeyli Tfıri]]i Ba g dfıd isimli eser zamanımıza
ulaşmıştır ( nş r. M uhammed Mev l Cıd Halef - Beşşar Avvad Ma ·r eıf. Beyrut ı 406/
ı 986) Kitap İbn ManzOr tarafından da ihtisar edilmiş . bu muhtasarın bir nüshası
günümüze intikal etmiştir (Brockelmann .
VI. 63-64) 4. Edebü'l-imlfl ve'l-istimlfl*.
İslam eğitim tarihi açısından önemli bir
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SEM'ANI, AbdülkerTm b. Muhammed
eserdir (nşr. Max Weisweiller, Le iden 1952;
Beyrut 1981 , 1404/ 1984; nşr. Ahmed Muhammed Abdurrahman Muhammed Mahmud , l-ll, Cidde l414/l993) Abdullah Aydınlı "İmla Usülü ve es-Sem'anl'nin Edebü'I-İmla ve'l-istimlaı" (Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, sy. 5
[Erzurum 1982], s. 175-188). Mustafa Receb Beyyumi "es-Sem'ani ve kitabühu
Edebü'l-imla, ve'l-istimla'" ('Alemü '1-kütüb,
XV!l/2 [Riyad 1416/ 1996], s. 119-123) adlı
makalelerinde eseri eğitimdeki önemi açı
sından incelemişlerdir. Ali Zey'ur, et-Terbiye ve'l-adabiyye ve't-tevaşul fi ]fıta'i
ehli'l-J:ıadiş ve'l-fı]fh ve'l-'ibclre, kita bü's-Sem'ani: Edebü'l-imla' ve'l-istimla' adlı çalışmasında (Beyrut 141 3/1993)
Edebü'l-imld' ve'l-istimld'dan hareketle dini ilimlerle meşgul olanların bilmesi
gereken kuralları tesbit etmeye çalışmış
tır. S. Edebü'l-]fö.çl.i. Medine'de (Brockelmann , VI, 66) ve Mısır'da yazmaları bulunmaktadır. 6. Feza'ilü 'ş-Şdm (nşr. Amr
Ali Ömer, Beyrut 1412/ 1992; Dımaşk 1993).
7. Şalavdtü'n-nebi. Farsça tercümesinin
bir nüshası Berlin'de bulunmaktadır (Königlichen Bibliothek, FY, nr. 53) . 8. Cdmi'u'l-behi li-da'avdti'n-nebi (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 1588). Sem'anl'nin günümüze ulaşmayan eserlerinden bazıları
şunlardır : Tırdzü'ı -ıeheb fi edebi't-taleb (EdebüHaleb) , Elf f:ıadiş 'an mi'eti
şey}], Tdri}]u Merv, Tdri}]u'l-vefdt li'lmüte'ehhirin mine'r-ruvdt, Fartu'l-gardm ila sakini bilddi'ş-Şdm, Mu'cemü'l-bülddn, ed-Da'avdtü'l-merviyye
'ani'l-J:ıazreti 'n-ne beviyye, el-Emdli'l}]ams mi'e, el-İsfdr 'ani'l-esfdr, Refu'lirtiydb 'an kitdbeti'l-kitdb, Ma]famü '1'ulemd' beyne yedeyi'l-ümerd', Tebyinü me'ddini'l-me'dni.
Sem'ani'nin eserleri ve fikirleri günümüzde birtakım çalışmalara konu olmuş. tur. Şefik Muhammed Zey'ur. 'Abdülkerim b . Mu]J.ammed es-Sem'dni fi kitdbihi "Edebi'l-imld' ve'l-istimld'" adlı
eserinde (Beyrut 1404/l984) . Abdülemir
Şemseddin, el-Fikrü't-terbevi 'inde 'Abdilkerim b . Mu]J.ammed es-Sem'dni fi
kitdbihi "Edebi'l-imld' ve '1-istimld'"
isimli doktora tezinde (Beyrut 1404/l984:
Beyrut, ts . [eş-Ş er iketü'l-alemiyye li 'l-kitab[) onun görüşlerini eğitim felsefesi açı
sından incelemişlerdir. Münire Nacl Salim,
"ei-Beytü's-Sem'ani mine'l-büyCıtati' l- 'Arabiyye bi-ljorasan" (el-Meurid, V/4 ı B ağdat
1397/ 1976 ]. s. 29-58). Muhammed b. Süleyman b. Salih er-Racihi "Cühudü's-Sem'aniyyin fi meyadlni'H:ıayati'l- 'ilmiyye fi'lmeşri15J'l-İslaml" (Mecelletü'l-İmam Muf:ıam-
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med b. Su'Qd el-İslamiyye, XXXIV [ !422/
2001], s. 629-732) isimli makalelerinde
Sem'anller'in yetiştirdiği alimleri, yaptık
ları hizmetleri ve bıraktıkları eserleri ele
almışlardır. Casim Yasin ed-Derviş ve İbra
him Cedu' el-Busüveylim "Ebu Sa'd esSem'ani cografıyyen" adıyla bir makale yazmışlardır (Müte li'l-buf:ıüş ue'd-dirasat, XII
2 [Ürdün 1416/1996]. s. 83-124) .
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17 Zilkade 53Tde (3 Haziran !143) Nlşa
bur'da dünyaya geldi. Merv'de doğduğu
na dair bilgiler isabetli bulunmamıştır. Babası , yetiştirdiği illimlerle meşhur Sem'ani ailesinin en tanınmış ismi olan Ebu Sa'd
es-Sem'anl'dir. Arap asıllı Temim kabilesine mensup olduğu için Temiml, Merv'de
yaşadığı ve burada vefat ettiği için Mervezi nisbeleriyle de anılmıştır. 540-546 (1 145-

1151 ) yılları arasında Nişabur, Herat. Belh
ve Nesa'ya ilmi seyahate çıkan babası henüz üç yaşında olan Abdürrahim 'i de beraberinde götürdü. Abdürrahim'in ilk hadis hacası Ebu Temmam Ahmed b. Ebü'lİz en-Nisaburi'dir. Babası altı yıl süren bu
seyahati sonunda Merv'e dönünce Abdürrahim burada başta babası olmak üzere
birçok kimseden hadis yanında fıkıh ve
edebiyat okudu. 549-552 (1154-11 57) yıl
larında Maveraünnehir taraflarına yeni bir
seyahate çıkan babasına o da eşlik etti.
Semerkant, Buhara ve Nesef çevrelerinde
yaşayan alimierin meclislerine katılarak
Hüseyin b. Ali eş-Şehharni, Muhammed
b. İsmail ei-Mukri el-Müezzin , zahid Muhammed b. Abdurrahman el-Küşmlhenl,
Muhammed b. Ebu Bekir es-Sinci, Abdullah b. Muhammed el-Furavi. Abdülhalik b.
Zahir eş-Şehhami, zahid Ömer b. Ahmed
İbnü's-Saffar, Ebü'l-Vakt ve Abdülvehh§.b
b. Hasan el-Kirmani gibi şahsiyetlerden
faydalandı. Küçük yaşına rağmen bu hocalardan Buhar! ve Müslim ile Tirmizi'nin
el-Cdmi'u'ş-şaf:ıif:ı, Ebu Davud ve Nesal'nin es-Sünen, Ebu Avane el-İsferaylnl, Heysem b. Küleyb eş-Şaşi ve Muhammed b.
İshak es-Serrac'ın el-Müsned, Fesevi'nin
el-Ma'rife ve't-tdri}], Ebu Nuaym el-İs
fah§.nl'nin lfilyetü'l-evliyd' adlı kitaplarını okudu.
Babasının vefatından (562/1 166) sonra
Merv'e yerleşen Abdürrahim es-Sem'ani, Arnidiye Medresesi'nde ders akutmaya
başladı . 57S'te (ı ı 79). bazı kaynaklara göre ise 576 veya 57Tde hacca gitti. Dönüş
te Bağdat'a uğradı ve burada bir süre ders
okuttu. Daha sonra şöhreti yayılınca ilminden istifade etmek için İslam dünyasının
uzak yerlerinden birçok kişi Merv' e gelmeye başladı. Talebeleri arasında Hazimi, Yaküt el-Hamevl, Ebu Abdullah Zekiyyüddin
Muhammed b. Yusuf el-Birza!I, İbnü's-Sa
lah eş-Şehrezuri. Ziyaeddin el-Makdisi, İb
nü'n-Neccar ei-Bağdacti , Şerefeddin Muhammed b. Abdullah el-Mürsi gibi isimler bulunmaktadır. Sem'ani ailesinin son
halkası olan Abdürrahim es-Sem'ani, Zehebl'nin kaydettiğine göre 617 yılı sonunda ( 1220) veya 618 yılı başında (ı 22 ı) Moğollar'ın Merv'i istilası esnasında idam edildi (el-'İber, lll, ı 74) . Onun 614 (1217). 615 ve
616 tarihlerinde öldüğü de zikredilmiştir.

Faziletli ve güzel ahlak sahibi bir kişi olarak nitelendirilen Abdürrahim es-Sem'ani imam, allam, muhaddis gibi ifadelerle
övülmüştür. Zehebi ondan "Horasan bölgesinin müsnidi" (a.g.e., a.y. ) ve "Merv'in
müftüsü" (Te?kiretü'l-f:ıuff~. IV, 13 16) diye
bahsetmektedir. Mezhepleri ve özellikle

