
lam ilmini ilgilendirdiği belirtilmekle be
raber Katib Çelebi'nin ifadesinden (Keş
fü';;:-;;:unun, ı. ı 19) eserin hadis ilmine dair 
olduğu sonucu çıkarılarak bu tesbit esas 
alınmıştır. Bağdatlı ismail Paşa müellife 
Kitô.bü'I-Envdr adlı bir eser daha nisbet 
etmektedir (Hediyyetü'l-'ari{fn, Il, 17) . An
cak kütüphane kataloglarında bu eserin 
yazma nüshalarına rastlanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nesefı. Tebşıratü'l-edille (Salame). 1, 164, 358; 
Kureş1. el-Ceuahirü'l-muçlıyye, lll, 400-401; Me'a
limü 'd-dfn, Meşhed Ktp., Asitan-i Kuds-i Razav1, 
nr. 2605 (fotokopisi için bk. DİA Ktp., nr. ı 74059). 
vr. 1 ', 128b, 171 ', 172b, 181 ', 204', 248b; İbn Kut
luboğa, Tacü't-teracim ff tabai).ati'l-Hane{lyye, 
Bağdad 1962, s. 68; Mahmud b. Süleyman ei-Ke
fev1, Keta'ibü a'lami'l-al]yar min fulpha'i me?
hebi'n-Nu'mani'l-mul]tar, Süleymaniye Ktp. , Şe
hid Ali Paşa, nr. 1931, vr. 133'; Keş(ü';;:-;;:unun, ı , 

119, 839; ll, 1726; Leknev1. el-Feua'idü'l-behiyye, 
s. 202; Brockelmann. GAL Suppl., ı, 342; He
diyyetü'l-'ari{in, ll , 17; Sezgin, GAS, I, 600; U. 
Rudolph , al-Maturidi und die Sunnitische The
ologie in Samarkand, Leiden 1997, s. 80-82; 1. 
Abbas, "Aba Bakr Mohammad b. al-Yaman al
Samarqandi", Efr., ı, 264-265 . 
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SEMERKANDİ, 
Muhammed b. Yusuf 

( IŞ ..w .rı-' 1 .........., }! ..:.ı-1 ..>..Ö.=ı ) 

Ebü'l-Kasım Nasırüdclın Muhammed 
b. Yusuf b. Muhammed b. Alt el-Hüseynf 

el-Medeni es-Semerkandt 
(ö . 556/1161) 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Hü
seynl nisbesi bazı kaynaklarda ve kütüp
hane kayıtlarında Haseni şeklinde zikredil
mektedir. Biyografisi hakkında bilgi içeren 
eserlerde ilim ve ahiakından övgüyle söz 
edilmekte, devrinin önde gelen müctehid 

Hamidüddin 
ed-Darir'in 
Semerkandi'ye ait 
el-Fıl}.hü'n-nafi' 

adlı esere 
yaptığı serhin 
ilk iki sayfası 
{Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, 
nr. 858) 

alimlerinden olduğu ve soyu Hz. Hüseyin'e 
ulaşan bir aileden geldiği belirtilmektedir. 
Kendisiyle ilgili sınırlı malumattan 535 
( 1141) yılında hacca gitmek üzere seya
hate çıktığı, bir süre Bağdat'ta kaldığı ve 
543'te (ı 149) memleketine döndüğü, ule
maya dil uzattığı ve 556' da ( ı ı 6 ı ) hapis
te öldüğü anlaşılmaktadır. Bir kısım eser
lerde "şehid" olarak anılması da bu sebep
le olmalıdır. Katib Çelebi bazı yerlerde ölüm 
tarihini 656 ( 1258) olarak kaydederse de 
(Keşfü';;:-;;:unun, Il, 1697, ı 92 ı) diğer yer
lerde 556 diye vermektedir (a.g.e., 1, 565, 

571; II , 1813) Müellifin el-Cdmi'u'l-ke
bir'i 548 (1153) ve el-Mültel:cat'ı 549 (1154) 
yılında yazmış olması da (a.g .e., ı. 571; II. 

181 3; M. Mutl' e i-Hafız , ll , 209-210) 656 
( 1258) tarihinin yanlış olduğunu göster
mektedir. Semerkandl el-Mültel:cat adlı 
eserinde (s 454) Kadı Mahmud b. Abdü
Iazlz'den hacası diye söz etmekte olup bu 
zat meşhur K.3dlhan'ın dedesidir. Kureşl. 
Semerkandl'nin Muhammed b. Ca'fer el
Becell'den rivayette bulunduğunu söyler 
(el-Ceuahirü'l-muc_iiyye, lll , 110). 

Eserleri. 1. el-Fıl:chü'n-nafi' (en-Nafi' 
fi'l-füru') . Hanefi uleması arasında meş
hur olan muhtasar bir fıkıh kitabıdır. Hac
minin küçüklüğüne rağmen bütün fı kıh 
konularını kapsaması , Kitap ve Sünnet'
ten istidla!Iere önem verilmesi ve birçok ko
nuda Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüş
lerinin karşılaştırılması bakımından önem 
taşır. Daha sonraki Hanefi literatüründe 
yapılan atıflar yanında birçok yazmasının 
günümüze ulaşması. Ebü'l-Berekat en-Ne
sefi gibi tanınmış bir alim tarafından şer
hedilmesi esere verilen önemin bir gös
tergesidir. el-Fıl:chü'n-nafi', Riyad Muham
med b. Suud Üniversitesi'nde ibrahim b. 
Muhammed b. ibrahim tarafından dokto
ra tezi olarak neşre hazırlanarak yayımlan
mıştır (I-lll , Riyad !421/2000). Eseri ibnü'l-
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Fasih nazma çevirmiş (Kureşl, I, 204). Ha
mldüddin Ali b. Muhammed ed-Darlr el
Buhar! şerhetmiş (Leknevl, s. 125 ; yazma 
nüshası için bk Süleymaniye Ktp ., Şehid 
Ali Paşa, m 858), daha sonra onun isteği 
üzerine ( Keşfü'?-;;:unun, ll, !922; Fihristü 'l
Kütübf]aneti'l-!jidTuiyye, III. I 30) talebesi 
Ebü'l-Berekat en-Nesefi kitabı önce el
Müstevfa adıyla şerhetmiş, ardından bu
nu el-Müştasfa mine'l-Müstevfô. adıyla 
ihtisar etmiştir. Bu özet şerhin birçok yaz
ma nüshası günümüze ulaşmıştır (Süley
maniye Ktp. , Fatih, nr. 1841 , 1842; izmir 
Milli Ktp., nr. 60 l, 617; İÜ Ktp, AY, m 3085; 

Beyazıt Devlet Ktp. , Bayezid, nr. 2469) . Ka
tib Çelebi ve Brockelmann el-Fıl:chü'n-na
fi' üzerine yapılan diğer bazı şerhlerden 
söz ediyorsa da (Keşfü';;:-;;:unun, ll, 1922; 

GAL Suppl., ı. 655; ayrıca bk. Hediyyetü 'l
'ari!fn, ı. 85) bunların doğruluğu teyit edi
lememiştir. 2. el-Cami'u 'I-ke bir fi'l-teta
vd (Cami'u'l-fetaua). Katib Çelebi'nin mu
teber bir kitap olduğunu kaydettiği ese
rin (Keşfü';;:-;;:unun, ı , 565) çeşitli nüshala
rı mevcuttur (Manisa il Halk Ktp., nr. 80 ı-

804; Darü 'l-kütübi'z-Zahiriye, nr. 2558; Me
lik Suud Üniversitesi Ktp., Riyad, nr. 1827 

M). 3. el-Mülte~dt fi'l-fetô.va . Müellifin 
bir önceki kitaptan seçmelerle meydana 
getirdiği eser Hanefi fukahası arasında 
meşhur olup özellikle ibn Nüceym el-BaJ:ı
rü'r-ra'il:c ve ibn Abidin Reddü'I-muJ:ı
tdr'da sıkça atıfta bulunmuştur. Çok sayı
da yazma nüshasının günümüze ulaşması 
da eserin gördüğü rağbetin bir işareti ol
malıdır (mesela bk Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi , nr. 1000, 100!; Laleli , nr 1165; Şe

hid Ali Paşa , nr. 975; Yenicami, nr. 575). 

Klasik fıkıh kitaplarının tertibine göre dü
zenlenen eserde her başlık altında konu
lar bütün halinde ele alınmayıp ihtiyaç du
yulan hususlar kısa hüküm cümleleri şek
linde kaydedilmiş. bu arada deliliere yer 
verilmemiş, zaman zaman Hanefi mezhe
bi imamları ile daha sonraki ulemaya atıf
lar yapılmıştır. Mahmud Nassar ve Seyyid 
Yusuf Ahmed'inyaptığı neşir (Beyrut 1420/ 

2000) ilmi bir özellik taşımamaktadır. Ki
tap Celalüddin Mahmud b. Hüseyin eı-üs
ruşenl tarafından yeniden düzenlenmiş 
olup yazmaları Tecnisü mesa'ili'l-Mülte
~at (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 596, 598) ve Tertibü'l-Mültel:cat (Sü
leymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 585) adıyla 

kaydedilmiştir. Semerkandl'nin kaynaklar
da adı geçen diğer eserleri de şunlardır : 

el-Kanun ii türu'i'l-Ifanefiyye, Meşa
biJ:ıu's-sübül ii füru'i'l-Ijanefiyye, el
Menşur ii füru'i'I-Ijanefiyye, el-İJ:ıl:cö.l:c, 
FetJ:ı_u'l-galal:c fi't-tevJ:ı_id, Ijalô.şü'l-müf

ti ti'I-türu'. 
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BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. YCısuf es-Semerkandi. el-Fık
hü'n-nafi' [nşr. İbrahim b . Muhammed b. İbrahim 
ei-AbbCıd), Riyad 1421/2000, neşredenin giriş i, 

I, 13-36; a.mlf .. el-Mültekatfi'l-{etava'l-fjanefiy
ye [nşr. Mahmud Nassar- Seyyid YCısuf Ahmed), 
Beyrut 1420/2000, s. 454; EbCı Talib ei-Mervez1. 
el-Faf:Jri fi ensabi'!-Talibiyyin [nşr. Mehdi er-Re
cai), Kum 1409, s. 103-104; Kureş1, el-Cevahi
rü 'l-muçiiyye, I, 204; ll, 710; lll, 110, 409, 426; 
İbn Kutluboğa, Tacü't-teracim fi tabakati'l-fjane
fiyye [nşr. M. Hayr Ramazan Yusuf), Dımaşk 1413/ 
1992, s. 229-230, 338, 339; Keşfü'~-~unün, I, 
565, 571' 717; ll, 1313, 1386, 1574, 1697, 1813, 
1861, 1921-1922; Leknevi. el-Feva'idü'l-behiyye, 
s. 125, 219-220; Fihristü'l-Kütübi:Jt!.neti'l-ljidi
viyye, III , 97 , 130; Brockelmann. GAL, I, 475; 
Suppl., ı , 655-656; lzaf:ıu 'l-meknun, ll , 168; He
diyyetü'l-'arifin, I, 85; ll, 94; M. Mutl ei-Hafız, 
Fihrisü maf:J!utati Dari'l-kütübi'~-:?ahiriyye: el
Fıfs:hü'l-fjanefi, Dımaşk 1401/1980-81, I, 251; 
ll, 76-77,170, 209-210; ZirikiL ei-A'Iam[Fethul
lah), VII, 149; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimle-
ri, Ankara 1990, s. 52. r;t;ı .. 

M AHMETÜZEL 

SEMERKANDi, Necibüddin 

(bk. NEclBÜDDİN es-SEMERKANDI). 
L ~ 

SEMERKANDi, 
Ubeydullah b. Muhammed 
( ~..W_,-11 ~ ~ .ı.JJI ~) 

Ebu Muhammed Rüknüddln Ubeydullah 
b. Muhammed b. Abciiiaziz es-Semerkandl 

(ö. 701/1301) 

Müteahhir dönem Matüridiyye alimi. 
L ~ 

Barsah (Barşah) diye tanındığı nakledi
lir. Nisbesinden Semerkantlı olduğu anla
şılmakta ve VII. (XIII.) yüzyılın ortalarında 
doğduğu tahmin edilmektedir. Allame, 
Rükneddin, Veliyyüddin, Zekiyyüddin, Zey
nüddin gibi lakaplarla anılır. Bağdat'ta 
Müstansıriyye Medresesi'nde Muzafferüd
din İbnü's-Saati'nin öğrencisi oldu, 8 Re
ceb 690'da (7 Temmuz ı29ı) hacasından 
Mecma'u'l-baf:ıreyn ve mültel;ca'n-ney
yireyn adlı eserini rivayet etme icazeti aldı 
(Mahmud b. Süleyman el-Kefev!, vr. 26ı•, 
283•). Ardından Dımaşk'a gidip yerleşti. ön
ce camilerde ve Zahiriyye Medresesi'nde 
müderrislikyaptı, daha sonra Nuriyye Med
resesi müderrisliğine tayin edildi. Ancak 
görevine başladığı ilk günlerde Zahiriyye 
Medresesi'nin darülhadis bölümünde bek
çilik yapan Ali el-Havranl tarafından para
sını gasbetmek amacıyla geceleyin öldü
rülerek medresenin havuzuna atıldı ( ı 2 Sa
fer 70 ı 1 ı 7 Ekim ı30 ı) . İki ay sonra sor
gulanan katil suçunu itiraf etti ve aynı yer
de idam edildi (Safed!, A'yanü'l-'aşr, III , 
207; İbn Kes!r, XIV, 18; İbn Hacer, II, 433; 
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Tem!ml. IV, 428). Kaynaklar öğrencilerin
den sadece Yahya b. Süleyman b. Ali ei
Azerbaycani'nin adını zikreder (Kureşl, lll, 
589) 

Döneminde Hanefi mezhebinin önemli 
alimlerinden biri olarak tanıtılan Ubeydul
lah es-Semerkand! kelam, fıkıh, tefsir, ha-. 
dis ve tasavvufta yetişmiş, bu alanlarda 
teliflerde bulunmuştur. Eserlerini öğren
cilerin yararlanabileceği bir sistemle yaz
mıştır. Fıkıhta Hanefiyye, kelamda Matü
rldiyye mezhebine mensuptur. Kitapların
da Ebu Mansur el-Matürldi'den "İmainü'l
hüda" unvanıyla bahsederek bazı görüş
lerini aktarmış, Ebu Hanife, Ebü'l-Leys es
Semerkandl, Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl, Ebü'l
Mu!n en-Nesefi gibi alimlerden nakiller yap
mış , muhalif mezhep ve akımlara karşı 
Ehl-i sünnet'i savunurken Matür!diyye çiz
gisinde yer alıp Eş'ariyye 'yi eleştirmiş, böy
lece döneminde Matürldiyye'nin belli başlı 
temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiş
tir (bk. MATÜRioiYYEı Semerkandl usul-i 
fıkıhla da ilgilenmiş ve Hanefıyye ile Şafıiy
ye arasındaki ihtilafları özetleyen Cdmi'u'l
uşul'ü kaleme almıştır. Abid ve zahid bir 
kişi olarak tanıtılan Semerkandl tasawu
fa da alaka duymuştur. Kitaplarında Cü
neyd-i Bağdadl'den nakillerde bulunmuş, 

esrna-i hüsnaya dair yaptığı açıklamalar
da tasavvufi bir üslup kullanmıştır. Semer
kant ve Buhara yöresinin din anlayışına 
bağlı olarak yetişen Habbazl, Burhaned
din en-Nesefi, Ebü'l-Berekat en-Nesefi gi
bi alimierin tasavvufa bağlılık geleneğini 
sürdüren Semerkandl naslara aykırı inanç
lan benimseyen mutasawıfları eleştirip zın
dıklıkla itharn etmiştir. 

Dikkat çeken bazı görüşleri şöyledir: Ce
nab-ı Hakk'ın lutuf ve ihsanı çerçevesinde 
müttakilerin ilham ve sadık keşf vasıtasıy
la bilgi sahibi olmaları mümkündür; an
cak şeytani vesveseler ve nefsarn arzula
rın da karışabiieceği bu tür bilgiler kesin
lik taşımaz ve delil teşkil etmez ('A~a'i
düş-Şeyl]. Rükniddln, vr. 1b; el-'A~idetü'r

Rükniyye, vr. 3b-4•). Allah'ın varlığı , fıtrl 

eğilimin yanı sıra akli istidlal ve kalbin ma
sivadan tasfiye edilmesi halinde keşf yo
luyla da bilinebilir. Bu sebeple insan fıtra
tı bozulsa bile kişi akıl yürüterek Allah'a 
iman etmekle yükümlüdür (el-'A~idetü'r
Rükniyye, vr. 24b. 42b) . İlahi ilmin varlık ve 
olaylara taalluku hakkında Kur'an'da "bile
lim diye" (el-Bakara 2/143) şeklinde yer alan 
ifadeler mecaz olup "vuku bulmasını gör
mek" anlamındadır. Allah'ın rüyada ve uya
nıklık halinde keyfiyetsiz olarak gözle gö
rülmesi teorik açıdan mümkündür. Bazı 
ve!Tierce rüyada görülmekle birlikte imti-

hanın gerçekleşmesi esnasına bağlı ola
rak uyanıklık halinde görülmesi mümkün 
değildir. Ahirette vuku bulacak rü'yetin key
fiyeti ise bilinemez. Haberi sıfatiara iman 
edip keyfıyetine ilişkin bilgiyi ilahi ilme ha
vale etmek gerekir. Şakl olan said, said 

· olan şakl durumuna gelebilir, bu sebeple 
· bazılarınca ileri sürülen "muvafat" telak
kisi yanlıştır. Nübüvvet ilahi emirlerin bi
linmesi için gereklidir, bunlara akıl yürüt-

. rriek suretiyle vakıf olmak mümkün değil
dir. Hz. Peygamber'in nübüvvetine dair 
önemli delillerden biri onun Kur'an'a ti
tizlikle uymasıdır. Hz. Aişe'nin söylediği gi
bi o gerçek bir peygamber olmasaydı 
Zeyneb'le ilgili kıssayı Kur'an'da zikret
meyip gizli tutardı (a.g.e., vr. !4•-b, 22•, 23b-

24b, 28b·29•, 43•). 

Eserleri. 1. 'Al;cc'i'idü'ş-Şey{J. Rüknid
din es-Semerl;candi. Müellifin kelam ilmi
ne dair en hacimli eseridir. Kitapta kelam
la tasavvuf yöntemini birleştiren bir üs
!Cıp kullanılarak itikadl meseleler ele alın
mıştır. Tek yazma nüshası bilinen eserin 
bazı kısımları okunamamaktadır (Süleyma
niye Ktp., Carullah Efendi , nr. I 248). 2. el
'Al;cidetü'r-Rükniyye ii şerl;i Id ildhe il
lallc'ih Mu]J.ammedün resO.lüllc'ih. Kay
naklarda Şerf:ıu kelimeteyi'ş-şehdde adıy
la da geçer (Keşfü'?-?Unun, II , 1043; Hediy
yetü'l-'arifin, I, 472). Hidlviyye Kütüphane
si katalogunda sadece el-'Al;cide adıyla 
kaydedilmiş (Fihristü 'l-kütübl].aneti 'l-ljidl
viyye, II, 43), A. J . Wensinck buna daya
narak eserden Şerf:ıu Id ildhe iliallah is
miyle söz etmiş (The Muslim Creed, s. 284), 

Brockelmann da bu bilgiye atıfta buluna
rak aynı adı tekrar etmiştir ( GAL Suppl., ll, 
946 ı. Adındaki "rükniyye" kelimesinin yan
lış olarak "zekiyye" şeklinde okunınası ve 
kütüphane kataloguna böyle girmesi so
nucu (Sü leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 
nr. ı 691 ı eser, Türkiye Diyanet Vakfı İs
lam Ansiklopedisi'ne el-'Al;cidetü 'z-ze
kiyye ismiyle madde başı olmuştur. Bir 
önceki kitabın özeti mahiyetinde olan eser 
Mustafa Sinanoğlu tarafından tahkik edi
lerek yayımlanmıştır (İ stanbul 2008) 3. 
Şer]J.u '1-esmô.'i'l-J::ıü snô.. Eserde ilahi 
isimler ve zat-sıfat ilişkisi gibi konular ke
laml-tasavvufi bir üslupla ele alınmakta
dır (Süleymaniye Ktp. , Darülmesnev!. nr. 
178; İÜ Ktp., nr. 3109). 4. Risdle fi'l-imdn 
ve'l-küfr. Eserde Allah'ın varlığını bilmek 
açısından iman ve inkar konusu üzerinde 
durulur (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , 
nr. 1695, HekimoğluAli Paşa, nr. 933; Köp
rülü Ktp. , Mehmed Asım Bey, nr. 244). S. 
Risô.letü'l-'ubO.diyye. İ badetin ve ilahi 
emirlere itaat etmenin sahih olmasına 
ilişkin şartlarla bunların çeşitlerine dairdir 


