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İBNÜ' s-SEM' ANi ı 
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ı 
İBNÜ's-SEMH 

ı 

(~I.J-11) 

Ebü ' l-Kasım Asbağ b. Muhammed 
b. es-Semh el-Gırnatl 

(ö . 426/1035) 

Matematik ve astronomi alimi. 
L _j 

Kültürlü bir ailenin çocuğu olarak Kur
tuba'da (Cordoba) doğdu . Öğrencisi Ebü 
Mervan Süleyman b. Muhammed en-Naşl. 
onun güneş yılı hesabıyla elli altı yıl yaşa
dığını ve 18 Receb 426'da (29 Mayıs 1 035) 
vefat ettiğini söylediğine göre (Said ei
Endelüsl, s. 170) 368 (979) yılında doğ
muş olması gerekir. Küçükyaştan itibaren 
akli ilimiere merak duyan İbnü's-Semh. 
döneminde Endülüs'ün en meşhur ma
tematikçisi olan Mesleme b. Ahmed el
Mecrlt'i'den matematik ve astronomi oku
du; ayrıca tıp alanında da bilgi sahibiydi. 
V. (Xl.) yüzyılın başlarında Hakem el-Mun
tasır döneminde çıkan siyasi karışıklıklar 
sebebiyle Kurtuba'dan ayrılarak Gırna
ta'ya (Granada) yerleşti ve huzurlu bir ha
yattan sonra burada öldü. 

Eserleri. 1. el- 'Am el bi'l-usturlab. 
Merce Villadrich Grau tarafından ince
lenip ispanyolca'ya tercüme edilmiştir 
(Barcelona 1986) z. el-Kafi fi'l-]J.isabi'l
heva'i (Risale kafiye fi'l-J:ıisabi'l-heua'T) . 

On bölümden meydana gelen eser zihin
den hesap yapma usulleri üzerine yazıl
mıştır (Sezgin, V, 356). 3. Kitabü Şima
ri'l-'aded . Sayı sistemlerinin pratik ha
yatta sağladığı yararları konu alan eser 
Kitabü'l-Mu'amelat adıyla da anılır 
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(a.g.e., V, 356) 4. Zic 'ala me~hebi's
Sindhind. Sindhind (Siddhanta) yönte
miyle düzenlenen astronomi tablolarını 
konu edinen eser iki bölümden oluşmak
tadır: ilk bölümü cetvellere, ikinci bölümü 
ise bunların izahına ayrılmıştır. İbnü'z
Zerkale'nin el-'Amel bi'ş-şa]J.ife adlı ça
lışmasının 64 ve 65. bablarının bu kitap
tan alındığı sanılmaktadır (EP [İng.J, lll, 

928) . S. Kitabü 't-Ta'rif bi-şO.reti şan'a
ti'l-usturlab. 6. Kitab fi'l-hendese . 7. 

Kitô.bü Tabi'ati'l- 'ad ed. 8. Kitabü '1-
Med}J.al ile 'l-hendese . Öklid'in Ele
mentler'inin tefsiri mahiyetindedir. Bun
lardan başka yıldızların zenit noktaları
nın hesaplanmasına dair bir kitabın 416 
(1 025) yılında Eski ispanyolca'ya yapılan 
bir tercümesi b.ulunmakta ve bunun as
lının İbnü's-Semh'e ait olduğu kabul edil
mektedir (Sezgin, VI, 249). 
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Iii SADEITiN ÖKTEN 

ı 
İBNÜ's-SEMMAK, EbU Amr 

ı 

(!lı.;;_ıl .J-11 j.)"'"= .9-11) 

EbCı Amr Osman b. Ahmed 
b. Abdiilah ed-Dekkak el-Bağdadi 

(ö . 344/955) 

L 
Muhaddis. 

_j 

260 (873) yılı civarında doğduğu tahmin 
edilmekte, el-Bazü'I-eşheb lakabıyla anıl
maktadır. Hanbel b. İshak, Ebu İshak el
Harbl, Ebü Kılabe er-Rekaşl. İbnü'l-Mü
nadl gibi hocalardan hadis dinledi; Ceh
daml ve Muhammed b. Ahmed el-Berra'
dan kıraat öğrendi. Darekutnl, İbn Şahin! 
Hattabl, Ebu Abdullah İbn Men de, Hakim 
en-Nisabürl, Şeyh Müfid ve İbn Şazan el
Bağdadl gibi alimler de on.un talebesi ol
dular. Bağdat'ta yaşadığı anlaşılan İbnü's
Semmak, kendi eserlerini ve kütüphane
sindeki kitapların çoğunu bizzat istinsah 
etti. An. nazil, sağlam ve zayıf ayırımı yap
madan elde ettiği rivayetleri toplamak 
suretiyle hacimli eserler meydana getiren 
İbnü's-Semmak seçici davranmadığı için 

eleştiri! miştir. Darekutnl ve Hatlb el-Bağ
da di gibi alimler onu "sika" ve "sadOk" 
terimleriyle değerlendirirken ( Hatlb, XI, 
303) Zehebl kendisini güvenilir bulmakla 
beraber bazı rivayetlerinin tenkit edildi
ğini söylemektedir (Mizanü'l-i'tidal, lll, 
31 ). İbn Hacer ise Buhar!' den yaklaşık bir 
asır sonra vefat etmesine rağmen onun 
bazı şeyhlerine ulaşıp all isnadlar elde et
tiğini belirtmektedir (Lisanü'l-Mrzan, IV, 
ı 31 ). İbnü's-Semmak26 Reb'iülewel 344'
te (20 Temmuz 955) Bağdat'ta vefat etti 
ve Babüddeyr Kabristanı'nda defnedildi. 

Eserleri. 1. fj.adiş. Talebelerinden İbn 
Şazan el-Bağdad'i'nin rivayet ettiği ve bir
kaç cüzden oluştuğu ifade edilen risale
nin (Kettanı. s. 146) bazı kısımları Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Elbanl. s. 58) z. 
Cüz' fihi ]J.adişü münker ve nekir ve 
hadişü Züreyb vaşiyyi 'isa 'aleyhi's-se
lam ve gayru ~alik (Darü 'l -kütübi'z-Za
hiriyye, Mecmua. nr. 86, vr. 202-207). 3. el
Feva'idü'l-münte]fat. Bazı kısımları Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunan eser
de müellifin, hacası Hanbel b. İshak'ın cü
zünden seçtiği hadisler de yer almaktadır 
(a.g.e., s. 59). 4. Vefeyatü şüyO.]J.ih (Da
rü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. !06). 
s. el-Emali (Darü ' l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua, nr. 89/7, vr. 99-190) 6. Feza'ilü 
Ehli'l-beyt. Eserden Hz. Ali ile ilgili olan 
bazı rivayetler İbn Şehraşüb'un Mena]fı
bü ali Ebi Talib adlı kitabında nakledil
miştir (II, 88, !36. 186.282. 337) 
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li! NuRi TüPALOGLU 

ı İBNÜ's-SEMMAK, Ebü'l-Abbas ı 
( !lı.;;_ıl 0-1 f U"t;ı.JI .9-11) 

Ebü'l-Abbas Muhammed 
b. Sab!h el-Küfi 
(ö. 183/799) 

L 
ilk dönem vaiz ve zahidlerinden. 

_j 

Küfe'de doğdu. İci kabilesinin azatlıla
rındandır. Kaynaklarda İbnü's-Semmak 
olarak tanınan birkaç şahsın bulunması. 
künyesinin Ebü Ca'fer. Ebü Amr. Ebü'l-



Abbas gibi farklı şekillerde verilmesi. ay
rıca Ebü Amr Osman b. Ahmed el-Bağda
di'nin de(ö 344/955) İbnü's-Semmakdi
ye tanınması ve bazı süfilerin sözlerini ri
vayet etmesi (ibnü'l -Eslr, ı . 559; Süleml, s. 
42) bir isim karışıklığına yol açmıştır. İb
nü's-Semmak diye şöhret bulması . dede
sinin veya kendisinin balıkçılıkla uğraşmış 
olması sebebiyledir. Gençlik döneminden 
sonra ilme yönelip özellikle hadisle meş
gul olan İbnü's-Semmak tahsilini Bağ

dat'ta tamamladı. Bu sahada Hişam b. 
Urve. Süleyman b. A'meş. Yezid b. Ebü 
Ziyad ve Süfyan es-Sevrl'den faydalandı. 
Ala b. Amr. Yahya b. Yahya, Muhammed 
b. Abdullah ve Ahmed b. Hanbel kendi

sinden hadis rivayet edenlerin başında 
yer alır. İbnü's-Semmak'in güçlü bir hafı
zaya, düzgün bir hitabete ve etkili bir ko
nuşma tarzına sahip olması şöhretinin 
kısa zamanda yayılmasına sebep oldu. 

Burada Harünürreşid ile yakın dostluk 
kuran İbnü's-Semmak'in yönetimle ilgili 
tavsiyelerinin yanında zühd ve takva ko
nularında da halifeye nasihatlerde bulun
duğu ve meclisinde halifenin ağladığı bi

linmektedir (ibn Hallikan. IV, 302). "Vaiz
lerin efendisi" olarak nitelenen İbnü's
Semmak, uzun müddet Bağdat'ta ya
şadıktan sonra hayatının son dönemin
de tekrar Küfe'ye döndü ve burada vefat 

etti. 

İbnü's-Semmak'in vaaz ve sohbetleri
nin temel konusunu zühd ve ahlak teşkil 
ediyordu. Dünya nimetlerine düşkünlüğü 
insanın boynuna geçirilmiş bir tas ma. 
ayağına takılmış bir bukağı olarak değer
lendirip, "Ailah'tan O'na hiç ibadet etme
miş gibi kork ve hiç günah işlememiş gi
bi de O'ndan umutlu ol" sözüyle havf ve 
reca görüşünü ortaya koymuştur. Ona gö
re Allah korkusunun delili hüzün, şevkin 
delili talep, recanın delili ise ameldir. Onun 
vaaz meclislerinin en belirgin özelliği din
leyenlerin engin bir huzur duymaları ve 
göz yaşı dökımeleriydi. Diğer vaizleri din
lerken ağlayamadıklarını söyleyenlere, 
"Para ile tutulan ağıtçı kadının ağlaması 
ile öz yavrusunu kaybeden annenin ağla
ması bir olur mu?" şeklinde karşılık ver
miştir (Münavl, 1, I 62) Kaynakların ver
diği bilgiye göre Ma'rüf-i Kerhl, Küfe'de 
onun vaazını dinledikten sonra zühd ha
yatına yönelmiş (Kuşeyrl, s. 62), Seri es
Sakat! de ondan etkilenmiştir (Cami. s. 
65) . İbnü's-Semmak, dini hayatını olum
suz yönde etkileyeceği düşüncesiyle ev
lenmeyen zahidlerdendir. Bununla birlik-

te vefatından sonra onu rüyasında gören 
bir dostunun, "Allah sana nasıl muamele 
etti?" şeklindeki sorusuna verdiği cevap
ta Allah'ın kendisine ikram ve ihsanda bu
lunduğunu. ancak zahmet ve meşakkati 
göze alıp aile yüküne katlananlar kadar 

şerefli bir zümrenin olmadığını söylediği 
rivayet edilir. Vaaz esnasında zaman za
man kendi nefsini tenkit etmesini, daha 
sonraki yıllarda tasawufi muhitlerde or
taya çıkan melameti tavrı n ilk örneklerin

den biri olarak değerlendirmek mümkün
dür. Zühd ve ahlak konularına ağırlık ver
mesi sebebiyle bazı tasawuf tabakat ki
taplarında İbnü's-Semmak'in görüşleri 
önemle zikredilmiştir. İbnü'l-Murtaza onu. 

Mu'tezile'nin ilk temsilcilerinden olan Amr 
b. Ubeyd'in arkadaşları arasında gösterir 
(Tabal).atü 'I-Mu'tezile, s. 42) . 
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Iii MEHMET DEMİRCİ 

İBNÜ's-SERHAC 
(~1)-!1 ı,j!') 

Ebu Bekr Muhammed b. es-Seri 
b. Sehl el-Bağdadi 

(ö. 316/929) 

Arap dili 
ve edebiyatı alimi, şair. 

_j 

265 (878) yılı civarında Bağdat'ta doğ
du. Babası veya dedesi saraç olduğu için 
İbnü's-Serrac künyesiyle tanındı. Çocuk
luk ve gençlik yıllarını Bağdat'ta geçirdi. 
Başta dönemin Basra dil mektebi reisi 
Müberred olmak üzere çeşitli hocalardan 
nahiv dersleri aldı. Büyük ölçüde etkisin
de kaldığı Müberred'in vefatı üzerine 
nahvi bırakarak mantık ve mOsikiyle ilgi
lenmeye başladı. Farabi'den mantık oku
du, kendisi de ona nahiv ilmini öğretti. 
Hocalarından Zeccac, nahvi ihmal ettiği 
için kendisine sitemde bulununca tekrar 

iBNÜ's-SERRAC 

nahivle meşgul olmaya başladı. Ebü'l-Ka
sım ez-Zeccacl, Ebü Said es-Sirafi. Ebü 
Ali el-Kall, lugat alimi Muhammed b. Ah
med el-Ezheri. Ebü Ali el-Farisi ve Ali b. 
lsa er-Rummani, İbnü's-Serrac'ın yetiştir
diği talebeler arasında zikredilebilir. Uzun 
yıllar Bağdat'ta dil ve edebiyat dersleri 
veren İbnü's-Serrac 26 Zilhicce 316'da (9 

Şubat 929) vefat etti. 

Müberred ve Zeccac'dan sonra nahiv 
sahasında döneminin en güçlü siması ola
rak kabul edilen İbnü's-Serrac, eserlerin
de selefierinin topladığı Arapça'nın gra
merine dair dağınık malzemeyi düzenli 
bir hale getirmiş, bu sebeple eleştirmen
ler, "Nahiv ilmi deli (dağınık) idi. onu akll
landıran (der! i toplu hale getiren) İbnü's
Serrac oldu" demişlerdir. Basra dil rnek
tebine bağlı kalan İbnü's-Serrac'ın diğer 

bir özelliği de Kitdbü Sibeveyhi'den yap
tığı nakillerde ve rivayetlerde gösterdiği 
titizliktir. Aynı zamanda şair olan İbnü's
Serrac'ın bazı şiirleri kendi eserlerinde ve 
diğer kaynaklarda yer almaktadır. 

Eserleri. 1. el-Uşul . İbnü's-Serrac, bu 
önemli eserinde Kitô.bü Sibeveyhi'den 
çıkardığı malzemeyi benzer kural ve ko
nuları bir araya getirmek suretiyle yeni 
bir tasnife tabi tutmuştur. Üzerinde şerh, 
haşiye, ta'lik ve ihtisar şeklinde birçok ça
lışma yapılan eser (Sezgin. IX. 84) Abdül
hüseyin el-Fetll tarafından üç cilt halin
de neşredilmiştir (Bağdad I 973; Beyrut 
ı 985, ı 988) Bu neşir hakkında Muham
med Tahir el-Hımsl ve Ahmed Matar el
Atıyye birer tenkit yazısı kaleme almışlar
dır (bk. bibl) . Mahmud Muhammed et
Tanahl el-UşUJ'ün çeşitli indekslerini ya
parak Fehô.risü Kitô.bi'l-Uşulli'bni's
Serrô.c adıyla yayımiarnıştır (Kah i re I 986). 

Isa b. Abdülazlz el-Cezı1II. İbn Babeşaz. 
Ebü'l-Hasan İbnü'l-Baziş ve İbn Mu'tl el
Uşul üzerine birer şerh yazmışlardır. 2. 

el-Mucez. Sarf ve nahve dair olan bu 
eser dil alimleri arasında büyük rağbet 
görmüş ve muhtelif çalışmalara konu ol
muştur. Kitabı Mustafa eş-Şüveymi ve 
Bensalim Damerel yayımiarnıştır (Beyrut 
1965). 3. el-'Aruz (nşr. Abdülhüseyin el
Fet!!, Mecelletü Külliyyeti'I-Adab, XV 

[Bağda d I 972 J, s. 2 I I -240). 4. İf:ıticô.cü'l
~urrô.' . Kıraat ilmi ve tefsirle ilgili olup 
Abdülhüseyin el-Fetll tarafından neşre
dilmiştir (DMBİ, lll, 672) . S. el-ljat (el-Hi

ca') . Arapça kelimelerin imiaları konusun
da telif edilen eser. Arapça'da kelimelerin 
imlasıyla gramer kuralları arasında sıkı 
bir ilişki bulunduğundan aynı zamanda 
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