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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 
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Ubeydullah b. Muhammed es-semerkandi'nin Şerhu'l-esma'i 'l·f:ıüsna adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Darül
mesnevi, nr. 1 78) 

(Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa, nr. 387; Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler K tp .. 
Ulucami, nr. 1674) 6. Risaletü't-tevbe 
(Sü leymaniye Ktp .. Ayasofya, nr 2354; Be
şir Ağa , nr. 387) 7. Risale fi'r-n1f:ı. Ruhun 
mahiyeti hakkında kelam ve tasawuf açı
sından bazı değerlendirmeler içerir (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 
933). 8. er-Risaletü'l-insaniyye. Varlık 
mertebelerinde insanın yerine. ruhuna 
ve nefsine ilişkin küçük bir risaledir (Sü
leymaniye Ktp. , Beşir Ağa, nr. 387) 9. Ri
sdle fi J:ıa]fil~ati'l- 'dlem. Alemin yaratıl
masının hikmeti ve nür-i Muhammed! ko
nularının tasawufi bakış açısıyla işlendi
ği bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa , 

nr. 387; Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 933). 10. 
Cami'u'l-uşul. Hilaf ilmine dair olan 
eserde medrese öğrencilerine yönelik ola
rak Şafiiler ile Hanefiler arasındaki mez
hep ihtilafları ana hatlarıyla incelenmiştir. 
Eser müellifi tarafından Tel]]işu Cdmi
'i'l-uşul adıyla özetlenmiştir ( Murad 
Molla Ktp., Murad Molla, nr. 641; Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 1318) 11 . el-Ka
vd'idü'l-fı]fhiyye. Eserde bazı temel fı
kıh ilkeleri fer'l meselelerle irtibatlı olarak 
incelenmektedir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3896; Fatih, nr. 1318) 12. İ'cd
zü'l-Kur'dn (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 

168) 13. Tefsirü's-Semer]fandi. Süre 
tertibine riayet edilerek seçilen bazı ayet
terin kelaml-tasawufi üslupla yapılmış tef
siridir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3896) 14. Müla}]]]aş min Şerf:ıi Me'a
ni'l-d§ar. Hadisler arasında çelişki bulun
duğu iddiasını reddetmek amacıyla Ebü 
Ca'fer et-Tahavi tarafından yazılan eserin 
bir özetidir (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, 
nr. 93 I). 
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SEMERKANT 

SEMERKANDiYYE 
( ~..w _rı-ll ) 

Bal;ırü'J.culiim adlı tefsiriyle tanınan 
Alaeddin es-Semerkandi'ye 

(ö . 860/1456) 
nisbet edilen ve silsilesi 

Hüsameddin Bursevi'ye ulaşan 
bir tarikat 

(bk. BAHRÜ'I-ULÜM; 

HÜSMtEDDİN BURSEVI). 

SEMERKANT 

Özbekistan'da tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Grek tarihlerinde Maracanda, Çin veka
yi'namelerinde K'ang ve Hsi-wan-chin ad
larıyla geçer. Semerkant adı, şehrin nisbet 
edildiği şahsın ismi Semer ile Sağdea'da 
"şehir" veya "yerleşim birimi" anlamında
ki kent 1 kant kelimesinden meydana ge
lir. Şehir, ilk olarak Zerefşan (Soğd) nehri
nin güney kıyısında vadiye hakim yüksek 
bir mevkidekurulmuş olup (İstahrl, s. 3 16; 
İbn Havkal, s. 492) günümüze ulaşan ha
rabelerine Efrasiyab adı verilmektedir. Cen
giz Han'ın 617'de (1220) Semerkant'ı tah
rip etmesinden sonra daha güneyde bu
günkü modern Semerkant'ın bulunduğu 
bölgede yeni bir şehir kurulmuştur. Öz
bekistan Cumhuriyeti'nin orta kesiminde 
yer alan ve aynı isimli idari birimin ( ob
last) merkezi olan Semerkant şehri ilk dö
nemlerde bütün Maveraünnehir'in, ardın

dan Soğd (Sogdiana) bölgesinin yönetim 
merkezi olmuştur. Semerkant. Zerefşan 
nehri ve bu nehirden beslenen kanallar 
sayesinde şiddetli yaz sıcağı ve kuraklık
tan pek etkilenmeyen nadir şehirlerden
dir. islam coğrafyacılarının tavsitine göre 
akarsuları, yemyeşil bitki örtüsü ve terte
miz havasıyla sıhhatli bir yaşama son de
rece müsait ve tabii görünümü en güzel 
şehirlerden biridir. Seyyahların cennete 
bemettikleri bir mevkide bulunmaktadır. 

Şehrin tesisi hakkında kaynaklarda çok 
farklı rivayetler yer almaktadır. XX. yüz
yılda bölgede yapılan arkeolajik kazılarda
ki bulgularla bu rivayetlerin birlikte değer

lendirilmesinden şehrin milartan önce 535 
yılında Pers Hükümdan Büyük Cyrus ta
rafından ileri bir karakol olarak kuruldu
ğu ortaya çıkmıştır. Semerkant'ın kahntı
larına adı verilen efsanevl Türk hüküm
dan Efrasiyab'ın (Alp Er Tonga) bu tarih
ten yaklaşık iki yüzyıl önce Semerkant hfı
kimiyetiyle ilgili rivayetler. şehri değil şeh
rin kurulduğu bölgeyi egemenlik altına al
ması olarak anlaşılmalıdır. Arkeolajik bulgu-

481 


