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slam düşüncesi ve özel olarak da Felsefi-Kelam geleneği açısından 

önemi olan varlık problemini konu edinen Şemsüddin Semrkandi’de 
Varlık başlıklı doçentlik çalışması giriş, iki ana bölüm ve sonuç-

değerlendirmeden oluşmaktadır. 

“Şemsüddîn Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî” başlıklı 

giriş bölümünde Şemsüddin Semerkandi’nin hayatı, eserleri, ilmi mevkii 

ve Kelam ilmindeki yeri, İslâm düşüncesine tesiri, itikadi mezhebi ve ke-

lam metodu ile ilgili malumata yer verilmiştir. 

Kaynaklarda hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmadığı için 

Şemsüddin Semerkandi’nin doğduğu ve yaşadığı yerle ilgili kesin veri bu-

lunmadığını belirten Şık, es-Semerkandî nispetine dayanarak onun 

Semerkand şehrinde doğup büyüdüğünü söylemiştir. Kaynaklarda 

Semerkandi’nin vefat tarihi hakkında da birbirinden farklı beyanların bu-

lunduğunu ifade eden Şık’a göre en kuvvetli ihtimal “el-Ma’ârif fî Şerhi’s-
Sahâ’if” adlı eserinin Süleymaniye Kütüphanesi Lâleli bölümünde 2432/5 

numarada kayıtlı nüshanın müstensihi tarafından verilen 22 Şevval 702 (9 

Haziran 1303) tarihidir.  

İslâm düşüncesi açısından önemli bir isim olan es-Semerkandî’nin ha-

yatı ve ilmî şahsiyeti hakkında fazla bilginin mevcut olmayışının sebepleri 

üzerine duran Şık, bunu Mâverâunnehir bölgesinde yaşanan siyasî karga-

şalar neticesinde iktidarların sık sık el değiştirmesi, Mâturîdî kelâm siste-

minin merkezi yönetimden uzak olup medreselere nüfûz edememesi, böl-

gedeki insanların kelâm ilmine gerektiği gibi rağbet etmemesi gibi sebeple-

re bağlayarak dönemin dini, siyasi ve sosyal yönünü göz önüne alarak de-

ğerlendirmiştir. 

Çalışmada, Semerkandi’nin başta Kelâm, Mantık, Matematik, Geomet-

ri ve Astronomi olmak üzere, Tefsir, Âdâb ve Münâzara gibi sahalarda 

çok sayıda te’lifi ve içerikleri hakkında engin bilgiler sunulmuştur. Ayrıca 

çalışmada  Mantık ilmine  gösterdiği özene,  kelam ve akaid  meselelerine 
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getirdiği felsefi bakış açısına dikkat çekilmiş, bi-

lim dünyasında kelamcı, mantıkçı ve astronom 

olarak bilindiğine vurgu yapılmıştır. 

Daha sonra, ortaya koyduğu eserlerle Kelam 

ilmindeki yeri ve İslâm düşüncesine etkisi üze-

rinde durulmuştur. Ardından Semerkandî’nin 

Hanefi-Maturidi ya da Eş’ari geleneğin takipçisi 

olduğu tezlerini de irdeleyerek, Semerkandi’nin 

itikadi mezhebi üzerine durulmuş ve bütün bu 

değerlendirmelerin sentezi olarak Kelam metodu 

ortaya konmuştur. 

“Varlık” başlıklı birinci bölümde varlığın ta-

nımlanmasına ilişkin problemler muvacehesinde 

İslâm felsefesi ve Kelam nezdinde varlık kavramı 

ele alınmıştır. Farabi ve İbn Sina gibi İslâm filo-

zoflarının ve Ebu’l-Huzeyl Allaf gibi Mutezile 

kelamcısının ayrıca Bakillani, Cüveyni, Gazali, 

Şehristani ve Fahrettin Razi gibi Ehli Sünnet ke-

lamcılarının görüşleri ortaya konarak paydaş ol-

dukları ve birbirlerinden ayrıştıkları hususlar 

karşılaştırma metoduyla açığa çıkartılmıştır.  

Varlığın tanımı üzerine durulan bu bölümde 

Farabi ve İbn Sina gibi İslâm filozoflarının varlığın 

tanımlanamayacağı tezine karşılık, Kelamcıların 

varlığın tanımlanacağına dair görüşlerine temas 

edilmiş ve varlığın kısımları üzerine durularak 

Tanrı ve âlem ilişkisine geçilmiştir. İslâm filozofla-

rının Tanrı ve âlem anlayışının kelâmcılardan ol-

dukça farklı olduğunu belirten Şık, onların varlık 

alanını ay altı ve ay üstü âlem olarak ikiye ayırma-

larının sudur nazariyesi bağlamında bir değerlen-

dirmenin gereği olduğuna dikkat çekmiştir. 

Bu bölümde ele alınan diğer konu ise 

“Semerkandi’nin Varlık Anlayışı”dır. Varlık, 

adem/yokluk, hal (varlıkta ara durum), mahiyet 

alt başlıklarının işlendiği bu bölümde 

Semerkandi’nin varlık hakkında yaptığı tanımı, 

varlığın alanları ve çeşitleri ayrıca ademin tanı-

mı, madumun iadesinin mümkün olup olmayaca-

ğı yine varlıkta ara durum denen halin ne olduğu 

ve son olarak ta mahiyetin kısımları ve cüzleri 

gibi meseleler işlenmiştir.  

Razi ile Semerkandi’nin varlık tasavvurunu 

mukayase eden yazar, Semerkandi’nin varlığı 

kevn/oluş olarak tanımladığını ve bu konuda ya-

pılan eleştirilere akli ve nakli cevaplar verdiğini 

belirtmiştir. Ayrıca bölümde ademle direkt bağ-

lantılı olan madumun iadesi işlenmekle birlikte 

bu hususta dile getirilen görüş farklılıkları ile fi-

lozoflardan ve Mutezile’den yöneltilen itirazlara 

Semerkandi tarafından verilen akli ve nakli ce-

vaplara yer verilmiştir.  

Yazarın belirttiğine göre Ehl-i Sünnet ke-

lâmcıları mevcûd/var olan ile ma'dûm/yok olan 

arasında hiçbir vasıta görmezler. Ancak bu konu-

da Mu'tezilî kelâmcılardan Ebû Hâşim el-

Cübbâî'nin tutumu farklıdır. O, ikisi arasında bir 

vasıtanın varlığından söz eder ve bunu “hâl” ola-

rak isimlendirir. Dolayısıyla onların bu yaklaşı-

mı sâbit olma (varoluş); mevcûd, madûm ve hâl 

olmak üzere üçe ayrılır. Bölümde söz konusu 

hâlin varlığını iddia edenlerin delilleriyle 

Semerkandi’nin bu delillerin yanlışlığına dair 

öne sürdüğü cevaplar da yer almaktadır. Yazar 

bölümün sonunda mahiyetin tanımı, Allah için 

mahiyet ifadesinin kullanılıp kullanılmayacağı 

meselesi, Allah’ın varlığının mahiyetiyle ilişkisi, 

mahiyetin kısımları ve cüzlerine yönelik tartış-

malara yer vermiştir. 

Kitabın ikinci bölümü “Varlıkla İlgili Prob-

lemler” başlığını taşımaktadır. Varlık kavramı, 

varlığın mahiyet üzerine eklenti oluşu, varlıkta 

taayyün/belirlenme, varlıkta birlik-çokluk, var-

lıkta zaman, varlıkta illet-malul ilişkisi, varlık ve 

yokluğun mümkine nispeti, eserin müessire ih-

tiyacı, yokluğun illeti, devir ve teselsül, varlığın 

devamında sebep gibi konular bu bölümde ele 

alınan problemlerdendir. Varlığa ilişkin bu ko-

nularda genel olarak İslam filozoflarının, Mute-

zile ve Ehli sünnet kelamcılarının görüşleri 

Semerkandi’nin görüşleri ile karşılaştırmalı ola-

rak takdim edilmiş ve böylece İslam filozofları ile 

kelam âlimleri arasındaki ilişki ortaya konmuş-

tur.  
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Şık’ın tespitine göre varlık, İslâm âlimleri 

arasında ortak bir kavram değildir. Mesela 

Semerkandî’ye göre varlık kavramı bütün varlık-

lar arasında ortak iken başta İslâm filozofları ol-

mak üzere İmâm Eş’ârî ve Mu'tezile’den Ebu’l-

Hüseyn el-Basrî varlık kavramında ortaklık fikri-

ne itiraz etmişlerdir.  

Yazara göre Varlık-mâhiyet ayrımı, birliği ve 

eklentiliği/zâidliği meselesi mümkün varlıktan 

ziyâde vâcibin varlığı ve mâhiyeti üzerinden tar-

tışılmış olduğundan, filozoflar tarafından Al-

lah’ın varlığı ve mâhiyeti meselesi, O’nun sıfat-

ları olarak değerlendirilmiştir. Filozoflar Al-

lah’ın zâtında varlık ve mâhiyet ayrımından 

kaynaklanabilecek kadîmlerin çokluğu proble-

mini ortadan kaldırmaya yönelik bir tavırla Al-

lah için böyle bir ayrımın söz konusu olmadığını 

söylemişlerdir.  

Mahiyet, hâriçte gerçekleşince ona ya mahi-

yetle ilgili veyahut ta izafetle ilgili özel anlamlar 

arız olur. Bu durumda aralarında ortaklığın ger-

çekleşme imkânının kalmadığı tarzda sadece on-

lara özgü olan bir takım vasıflar öne çıkar. Bu sa-

dece ona özgü oluşu sağlayan şeye taayyün/ 

teşahhus”, ondan ve mahiyetten mürekkep olma-

yana ise “hüviyet” denir. Taayyün, mevcut olanı, 

hâriçte ve zihinde onun dışındaki her şeyden 

ayırt eden bir sıfattır. Ancak onun dışındakilerle 

ortak olmasından ötürü taayyün mahiyet değil-

dir. Doğal olarak da vücuddan sonra olduğu için 

vücûd da değildir. Bu açıklamalardan hareketle 

Şık, taayyünün sübüti veya ademi, mutlak ya da 

mukayyet olduğuna dair görüşleri değerlendir-

meye tabi tutmuştur.  

Çalışmada varlığın daha iyi anlaşılması, var-

lık çeşitlerinin kavranması ve varlıklar arası iliş-

kilerin şekillenmesi açısından oldukça önemli 

olmasından dolayı varlıkta zaman, adet yani tek-

lik-çokluk, illet-malul gibi yönler de incelenmiş-

tir.  

Semerkandi’ye göre mümkün varlığın, yok-

luğu mu yoksa varlığı mı daha öncelikli, varlık ve 

yokluğun illete muhtaç olması, âlemin varlığını 

ispat etmede kullanılan devir ve teselsülün im-

kânsızlığı gibi konular da yazarın çalışmada de-

ğindiği hususlardır.  

Söz konusu çalışma oldukça zengin kaynak-

çası, içeriğinin detaylı bir şekilde takdim edildiği 

sonuç bölümü ve İngilizce-Türkçe özetler ile son 

bulmaktadır. 

    DEĞERLENDİRME 

İsmail ŞIK tarafından hazırlanan “Şemsüddin es-

Semerkadi’de Varlık” başlıklı doçentlik tezi, 

Şemsüddin es-Semerkandi ve varlık ile ilgili yapı-

lan akademik çalışmalarda ciddi bir boşluğu dol-

duran, alana ve konuya ilgi duyan araştırmacılar 

için başvurulması gereken bir kaynaktır. 

Şemsüddin es-Semerkandi’nin eserleri  

hakkında verilen geniş ve doyurucu bilgiler, 

araştırmacılar ve ilgi duyanlar için rehber niteli-

ği taşımakta ve daha birçok çalışmanın yapılma-

sı gerektiğini hissettirmektedir. Bu çalışma, 

Semerkandi ile ilgili yapılacak araştırmaların ön-

cülerinden biri olacağı anlaşılmaktadır. 

Varlık problemi ve ilişkili olduğu diğer ko-

nuları mukayeseli bir şekilde ele alan bu çalış-

ma, konu hakkında kavram haritası ortaya koy-

ma bağlamında önemli bir örnek teşkil etmekte-

dir.  

İslam filozofları ve kelamcıların görüşlerinin 

bir arada verilmesi, hem filozof-kelamcı etkileşi-

mini ortaya koyma hem de şahısları ve inanç 

gruplarını mukayese ederek analiz etme fırsatı 

vermektedir.  

Araştırmada detayıyla bilgi verilen yazma 

eserler ve başvurulan birincil ve ikincil derece-

deki zengin kaynakça, çalışmanın ilmi değerini 

daha da artırmaktadır. 


