
Şafii mezhebini iyi bilir, Merv'de en büyük 
Şafii alimi sayılırdı . Pek çok talebe yetiş
tirdiği halde bir kırk hadis derlernesi dı 

şında (isnevl, ll , 62) eser yazmadığı anla
şılmaktadır. Bazı müellifler tarafından ken
disine nisbet edilen kitaplar aslında onun 
telifi olmayıp babası tarafından kendisi adı
na kaleme alınmıştır. Bunlardan biri Mu'
cemü 'ş-şüyu.l] olup çocukluğunda baba
sıyla çıktığı ilmi seyahatlerde görüştüğü 
ve kendilerinden istifade ettiği hocalarını 
tanıtmaktadır (ibnü'd-Dübeysl, IV. 93). Di
ğeri ise babasının kendi hacası Muham
med b. Fazı el-Furavl'den all isnadla nak
lettiği hadisleri oğlu için deriemek suretiy
le meydana getirdiği el-'A vô.li min m es
mu'ô.ti'l-Furô.vi'dir ( Keş{ü ':;; -:;;unun, ll , 
1179). Sem'anl'nin öğrencilikyıllarında oku
duğu kitapların da babası tarafından bir 
cüzde toplandığı nakledilir (ibn Nukta, s. 
359) İbnü'n-Neccar ei-Bağdadl. Abctürra
him es-Sem'anl'nin kendilerinden icazet al
madığı ve sema kayıtlarında isminin bu
lunmadığı bazı hocalara talebelik etmiş 
gibi kendi adını bunlara ilave ettiğini. ho
calardan duymadığı bazı hususları duy
muş gibi naklettiğini . bundan dolayı baba
sının ve güvenilir muhaddislerin hattıyla 
yazılan eserlerden aktardıklarının doğru 
olduğunu , fakat kendi eliyle yazdıklarına 
güvenilemeyeceğini söylemiş. ancak İbn 
Hacer ei-Askalanl. adaleti ve güvenilirliği 
herkes tarafından kabul edilen Abdürra
hlm'in bu şekilde itharn edilemeyeceğini , 

ismini ilave ettiği sema kaydında yer al
ması gerektiği halde isminin yazılmamış 
olmasının da muhtemel bulunduğunu be
lirterek onu savunmuştur ( Lisanü ' 1-M'ızan, 

IV, 6-7) 
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426 Zilhiccesinde (Ekim 1035) Merv'de 
(Merveşşah ica n ) doğdu. Burada bulunan 
Beni Temlm kabilesinin Sem'an koluna 
ve bir ulema ailesine mensuptur. el -En
sô.b müellifi Abdülkerlm b. Muhammed 
es-Sem'anl onun tarunu olup her ikisi 
de İbnü 's-Sem'anl diye anılır. İlk eğitimi
ni Hanefi fakihlerinden olan babasından , 

Ebu Ganim Ahmed b. Ali b. Hüseyin ei-Kü
ral ve İbn Ebu Heysem diye tanınan Mu
hammed b. Abdüssamed et-Türabi'den 
aldı. 461 'de ( ı 068) gittiği Bağdat'ta fıkıh 
ve hadis dersleri aldı. Ebu İshak eş-Şirazl 
ve Ebu Nasr İbnü's-Sabbağ gibi Şafii alim
leriyle müzakerelerde bulundu. Ertesi yıl 
Bağdat'tan Hicaz'a giderken yolunu kesen 
bir grup bedevi tarafından esir alındı. Bir 
süre onların develerine çobanlık yaptı. Be
d evlierin ileri gelenlerinden birinin nika
hını kıyacak bir alim aranınca Sem'anl'yi 
tanıyan bir esir onun Horasan'ın fakihi ol
duğunu söyledi. Bunun üzerine Mekke'ye 
götürüldü. Mekke'de altı yıl kalan Sem'a
nl. Ebü'I-Kasım Sa'd b. Ali ez-Zencanl ve 
başka alimlerden ders aldı. Burada Ha
nefi mezhebinden Şafii mezhebine geçti. 
Bunda Bağdat ve Mekke'de ders aldığı Şa
fii hocalarının etkisi olduğu anlaşılmakta
dır. Ayrıca kardeşine yazdığı bir mektupta 
Merv halkının itikadda kaderciliği benim
sediğini, kendisinin mezhep değiştirerek 
Kaderiyye'yi terkettiğini söylemiştir. Merv'e 
döndüğünde (468/1075-76) Şafılliği benim
sediğini açıklayan Sem'anl'ye kardeşi Ebü'I
Kasım Ali ve ailesi şiddetle tepki gösterdi, 
halk tarafından kınandı. Merv'de oluşan 
huzursuzluk sebebiyle Tüs'a gitmek zo
runda kaldı. Oradan Nlşabur'a geçip med
reselerde ders vermeye başladı , kısa za
manda bölgede şöhreti yayıldı. 479'da 
(ı 086) Merv'e dönüp Şafıller'e ait bir med
resede talebe yetiştirmekle meşgul oldu. 
23 Reblülewel489 (21 Mart 1096) tarihin
de burada vefat etti. 

Fıkıh, hadis. tefsir, kelam ve Arap ede
biyatı alanlarında iyi bir eğitim alan Sem'a
nl otuz yaşına gelmeden önce Hanefi fa
kihi olarak temayüz etmiştir. Bundan do
layı Horasan müftüsü diye anılır. Mecli
sinde ilmi tartışmalara katıldığı İmamü ' I
Haremeyn ei-Cüveynl onu övmüş ve, " Fı-
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kıh elbise olsaydı Ebü'I-Muzaffer onun na
kışı olurdu" demiştir. Sem'anl hayatı bo
yunca Mürcie, Kaderiyye. Mu'tezile, Şla gi
bi Ehl-i sünnet dışı mezheplerin görüşleri
ni eleştirmiş ve Selef akldesini ortaya koy
maya çalışmıştır. Bağdat ve Mekke'den 
başka Cürcan, İsfahan . Hemedan, Kazvin 
ve Nlşabur'da önde gelen muhaddislerin
den hadis almış. medrese hocalığı sırasın
da seksenden fazla mecliste hadis imla 
edip pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunla
rın arasında başta oğlu Ebu Bekir Muham
med ve Kıvamüssünne olmak üzere Ebü'I
Kasım İsmail b. Muhammed et-Teyml ei
İsfahanl. Sultan Sencer'in veziri Ebü'I-Me
all Abdürrezzak b. Abdullah et-Tüsl, Vezir 
Ebü'I-Kasım Mahmud b. Muzaffer ei-Mer
vezl. Ebü'I-Feth Es'ad b. Muhammed ei
Mihenl, süfi Ebü'I-Kasım Cüneyd b. Mu
hammed ei-Kayenl. Ebu Abdullah Hüse
yin b. Ahmed ei-Beyhaki, Ebu Hafs ömer 
b. Muhammed es-Serahsl, Ebu İshak İb
rahim b. Ahmed b. Muhammed ei-Mer
vezl ve Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed 
ei-Büşend anılabilir. Selef akldesinin önem
li temsilcilerinden olan Sem'anl istiva, vech, 
yed gibi müteşabihler konusunda kişiye dü
şen görevin bunlara iman etmek olduğu
nu, üzerlerinde düşünmenin gerekmedi
ğini. bunlar hakkında soru sormanın bid'at 
olduğunu söyler. Fakat tefsirinde bu ayet
lerle ilgili farklı yorumlara yer verir. Na
mazla ilgili olan, "Allah imanınızı boşa çı
karacak değildir" ayetini (ei-Bakara 2/ ı 43) 

delil göstererek arnelin imandan ayrı ol
madığını belirtir. "Gerçek mürninler ancak 
o kimselerdir ki yanlarında Allah anılınca 
kalpleri ürperir, kendilerine O'nun ayetleri 
okununca bu onların imanlarını arttırır ve 
yalnız rablerine güvenip dayanırlar" aye
tinden hareketle (ei-Enfal8/2) imanın ar
tıp eksileceğini ileri sürer. 

Eserleri. 1. Tefsirü'l-Kur'ô.n (Kitabü't

Tefsir) . Daha çok rivayet metoduna daya
nan eserde kelaml izahlara, Arap dili ve 
edebiyatı ile şiire geniş ölçüde yer veril
miştir. Sadece Bakara süresinin tefsirinde 
100 kadar şiirden istifade edilmiştir. Kaf
fal eş-Şaşl. Ebu Bekir en-Nakkaş, Ebu Man
sur ei-Ezherl. Ebu Ubeyd ei-Herevl, İbn Ku
teybe, Müberred, Taberi belli başlı kay
naklarıdır. Eserin en önemli özelliği ayet
lerin açıklanmasında akaid ve kelamla il
gili konulara genişçe değinilmesi, Mu'tezi
le, Mürcie, Hariciye, Şla gibi mezheplerin 
görüşlerini dayandırdıkları ayetlerin aslın
da onların görüşlerine delil olamayacağı
nın ortaya konmaya çalışılması ve kendi
lerine Ehl-i sünnet akldesi doğrultusunda 
cevaplar verilmesidir. Bu bölümlerde Eş'a-
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ri veya Matürldl'den hiç bahsedilmemek
tedir. Bu arada toplumu ilgilendirmeyen 
nazari konulara girilmemiş ve eserde sa
de bir dil kullanılmıştır. İsrailiyat'a ve mev
zQ haberlere yer verilmesi eserin en önem
li zaaf noktalarıdır. Sem'anl ile aynı bölge
de ve ona yakın zamanda yaşamış olan Per
ra ei-Begavl Me'alimü't-tenzil adlı tefsi
rinde bu eserden önemli ölçüde faydalan
mıştır. Çeşitli bölümleri Medine'de ei-Ca
miatü'I-İslamiyye'de farklı araştırmacılar
ca doktora ve yüksek lisans tezi olarak neş
re hazırlanan eser ( 1407) Ebu Temlm Ya
sir b. İbrahim ve Ebu Bilal Ganlm b. Ab
bas tarafından yayımlanmıştır (I-VI. Riyad 
1997) z. Kavatı'u '1-edille fi'l-uşul. Eser
de müellif. usul ve usul-i fıkıh kavramla
rını izah ettikten sonra edille-i şer'iyye hak
kında geniş bilgi verir. Sübkl usulde buna 
benzer bir eser görmediğini söyler. Mu
hammed Hasan Heyto tarafından önce 
Mecelle tü Ma'hedi'l-ma]].tutati'l- 'Ara
biyye'de (XXVII! [Küveyt 140211982[. s. 
209-288), ardından müstakil kitap olarak 
neşredilmiştir ( Beyrut 14 ı 71 ı 996). Eser 
üzerinde Muhammed b. Hafız el-Hakemi 
Muhammed b. Suud Üniversitesi'nde dok
tora tezi hazırlamıştır ( Riyad 140811 988) 
3. el-Iştıldm fi'l-J:ıilaf beyne'l-imameyn 
eş-Şdii'i ve Ebi Ijanife. el-MuJ:ıtaşar 
adıyla da bilinen eser. Hanefi fakihi Ebu 
Zeyd ed-Debüsl'nin el-Esrar adlı kitabına 
cevap olarak yazılmış olup ibadetlere dair 
bölümünü Nayif b. Nafi' el-Ömer! yayımla
mıştır (Kahire 1412-141 3/1992- 1993). Sem
'anl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır: el-El,zadişü'l-elfi'l-l,zisan 
(her birinden on tane olmak üzere top
lam 100 şeyhten alınmış 1000 hasen ha
disten oluşmaktadır) , el-Emali fi'l-l,zadiş, 
Minhacü Ehli's-sünne, er-Red 'ale'l
Kaderiyye (hadis le ilgi li olup yirmi cilt
ten fazla olduğu belirtilir). el-Burhan (hi
lafiyata dair 1000 kadar meseleyi ele alır), 
el-İntişar li-aşl,zdbi'l-l,zadiş, el-Evsat (hi
lafiyat la i lgilidir) , Mesnedü'l-]fader, et
Taba]fat, Mu'cemü'ş-şüyCıJ:ı . 
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466 (1073) yılında Merv'de doğdu. Sem
'anl ailesinin en meşhur alimi kabul edi
len, el-Ensab adlı eserin müellifi Abdül
kerlm b. Muhammed es-Sem'anl'nin ba
basıdır. Soyu Arap asıllı Temlm kabilesin
den geldiği için Temlml. Merv'de doğup 
burada vefat ettiği için Mervezl nisbele
riyle de anılmıştır. Sem'anl küçük yaştan 
itibaren ilim meclislerine katılmaya başla
clı. Merv'de babası başta olmak üzere Ebü'l
Hayr Muhammed b. Ebu İmran es-Saffar 
ve Abdullah b. Ahmed et-Tahir! gibi alim
lerden hadis dinledi. Daha sonra uzun sü
re devam edecek olan ilmi yolculuklarına 
başladı. Nlşabur'da Ebu Ali Nasrullah b. 
Ahmed ei-Huşnaml ve Abdülvahid b. Ab
dülkerlm el-Kuşeyrl; Bağdat'ta Sabit b. 
Bündar. Ebü'l-Hüseyin Mübarek b. Ab
dülcebbar İbnü't-Tuyürl ve Ebü Sa'd Mu
hammed b. Abdülkerlm b. Huşeyş el-Bağ
dadl; Küfe'de Ebü'l-Beka Muammer b. 
Muhammed el-KOfi ei-Habbal ve Ebü'l
Ganaim Muhammed b. Ali en-Nersl; Mek
ke'de Ebü Şakir Ahmed b. Muhammed 
el-Osman!' den dini ve edebi ilimler tahsil 
etti. Hanbeli alimi Ebü'I-Vefa İbn Akil'den 
istifade etti. 497' de ( ı ı o 3) gittiği Bağdat'
ta Ebu Muhammed Abdullah b. Ali İbnü'l
Abenüsl'den Hatlb ei-Bağdadl'nin TariJ:ıu 

Bagdad'ını okudu. Burada kaldığı bir yıl 
içinde Nizarniye Medresesi'nde hadis ders
leri verdi, ayrıca vaaz ve irşad faaliyetle
rinde bulundu. 498'de (ll 04) Hemedan'a 
geçti; İsfahan . Rey ve Herat'a uğradı. Bu
ralarda Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed 
İbn Merdüye, Ebü'I-Feth Ahmed b. Mu
hammed ei-Haddad ve Ebu Sa'd Muham
med b. Muhammed el-Mutarriz gibi alim-

lerle görüşerek kendilerinden yararlandı. 
Uğradığı yerlerde zaman zaman ders hal
kaları oluşturarak hadis rivayet etti. Se
yahatleri sırasında satın alma ve istinsah 
yoluyla pek çok hadis eserine sahip oldu . 
Merv'e dönünce şehrin merkez camisinde 
ders halkası oluşturdu; bir yandan hadis 
okuttu. bir yandan halkı irşad etti. Talebe
leri arasında Mü'temen b. Ahmed es-Sa
cl, Ebü'l-Vefa İbn Akil ve Silefi gibi isimler 
bulunmaktadır. 509'da ( 1115) henüz dört 
yaşında olan oğlu Abdülkerlm'i yanına ala
rak Nlşabur'a gitti. Merv'e döndükten kı
sa bir süre sonra 3 Safer 51 O' da ( 17 Ha
ziran ı ı 16) vefat etti ve Sencezan Kabris
tanı 'nda babasının yanına defnedildi. 

Şam fıkhı . hadis. ilm-i rica!. ensab ve 
tarih konularında temayüz eden Sem'anl 
özellikle hadis ilmindeki derinliği sebebiy
le münekkitler tarafından imam. muhad
dis ve hafız gibi vasıflarla anılmıştır. Ar
kadaşı ve aynı zamanda talebesi olan Si
lefi ondan asrınınalimi (Zehebl, Tarii)u 'l
İslam, s. 261 ), Ebü'I-Ferec İbnü'l-Cevzl de 
all am e ( el-Munta?am, XVII , 150) diye söz 
eder. Merv Camii'ndeki vaazları sırasında 
okuduğu hadisleri senedieriyle birlikte ve 
ezbere naklederdi. Bir vaazında mecliste 
bulunanlardan birinin. senedieri o anda uy
durması ihtimaliyle ilgili tereddüdünün ken
disine ulaştırılması üzerine. "Kim bana ya
lan isnad ederse .. . " (men kezebe aleyye) ha
disini doksan küsur tarikiyle ezberinden 
naklettiği. ardından hadis konularını bilen 
birinin on hadisin sen ed ve metinlerini bir
birine karıştırmasını söylediği , yapılan de
ğişikliklerin hepsini düzelttiği, böylece bil
gisi konusunda ortaya çıkan tereddütleri 
giderdiği zikredilmiştir (Zehebt. Te?kire

tü'l-fwff8.;;, N, 1267-1268) Halkarasında it i
barlı bir kişi olduğu belirtilen Sem'anl'nin 
bir sohbetinde talebelerine yardım edil
mesi yolunda söylediği bir söz üzerine he
men 1 000 dinar para tedarik edilip ken
disine verildiği nakledilmektediL Yazma
ya başladığı birkaç eser ömrü yetmediği 
için yarım kalmış. ancak ders halkalarında 
şerhedip yazdırmak suretiyle rivayet etti
ği hadislerden oluşan el-Emali adlı eseri 
tamamlanmıştır. Üç ciltten oluşan ve 142 
imla meclisini ihtiva eden el-Emali'yi İb
nü's-Salah eş-Şehrezürl türü arasında da
ha önce benzeri yazılmamış bir eser diye 
nitelemektedir ( İbn Kadi Şühbe. ı. 295 ) 
Edebi değeri yüksek olduğu belirtilen şi
irler de yazan Sem'anl hayatının sonlarına 
doğru şiirlerini imha etmiş, bunlardan sa
dece talebeleri tarafından muhafaza edil
miş olanlar günümüze ulaşmıştır (bk ib
nü'l-imad, IV, 30). 


