
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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l bnü 's-Serrac' ın et-işti/ı:afı: adlı eserinin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 2358/2) 

bir gramer kitabıdır (nşr. Abdülhüseyin 
Muhammed,el-fl1evrid, V/3[Bağdad 1976J, 
s. ı 03- ı 34) . Yakut el-Hamevibunu el-Hi
ca' ve el-Ijat şeklinde iki ayrı eser olarak 
göstermiştir (fl1u'cemü '1-üdebfı.' , XVIII , 
200) . 6. el-İştiJ_((l~. Arap dilinin etimolojisi 
konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri 
olup Muhammed Ali Derviş Mustafa el
Hudarl ( Dımaş k ı 973) ve Muhammed Sa
lih et-Tikrltl (Bağd a d ı 973) tarafından 
neşredilmiştir. 7. eş-Ş eki ve 'n-na~t
Kur'an-ı Kerim'in noktalanması ve hare
kelenmesinden bahseden eserin bir nüs
hası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğ
rafya Fakültesi Kütüphanesi İsmail Saip 
Sencer bölümünde bulunmaktadır (Sez
gin , IX, 85) . Abdülazlz es-Saverl. İbnü 's
Serrac'a ait "Kitabü'l-~lem" adlı tek say
falık bir metni müellifin eserlerine dair 
bir mukaddimeyle birlikte yayımiarnıştır 
(bk. bibl.) 

İbnü's-Serrac'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: AJ:ıkamü'ş
şi'r, el-Cümel, el-Hemz, 'İlelü'n-naf:ıv, 
Mücmelü'l-Uşul ( Cümelü '1-Uşül, ei-Uşü

lü 'ş-şagir; ei-Uşül' ün özeti olmalıdır), el
MuvaşaJQt ve'I-mü~ekkirat (ei-Muva
şalat, ei-Muvaşalat fi'l-al]btir ve 'l-mii?ek
kirat, ei-Muv<tşalat ve 'l-mii?ekkirat fi'l-al]
btir), er-Riyaf:ı ve'l-heva' ve'n-nar, Şer
J:ıu Kitabi Sibeveyhi, eş-Şi'r ve 'ş-şu'a
ra', Teh~ibi'l-luga ve İttitô.~u ehli'l-lu-
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ga ve fırô.~uhum ve ma yenferidü bi
hi'I-vô.J:ıidü minhüm. 
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İBNÜ's-SIDDiK, Ebü'l-Fazl 
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Ebü'l-Fazl Abdullah b. Muhammed 
b. es-Sıddlk el-Gumari 

(1910-1993) 

Hadis, fıkıh 
ve usUl-i fıkıh alimi. 

L _j 

1 Receb 1328'de (8 Temmuz 191 O) Tan
ca'da doğdu. Ebü'l-Mecd , Ebu Salim ve 
Ebü's-Sena künyeleriyle. babası ve anne
si tarafından Hz. Hasan 'ın ve onun torun
larından olup Mağrib'de İdrlsl sülalesini 
kuran ı. İdrls'in soyundan geldiği için Ha
seni. İdrlsl. ayrıca Mağribl. Tand ve Eseri 
.nisbeleriyle de anılır. Annesi süfi müfes
sir İbn Aclbe'nin torunudur. Kur'an-ı Ke
rlm'i ezberledikten sonra Karaviyyln'e gi
derek oradaki alimlerden faydalan dı. Sıd
dlklyye Zaviyesi'nin şeyhi olan babasının 
okuttuğu dersleri takip etti. Bu sırada 
Teşyidü'l-mebô.ni li-tavzif:ıi mô. f:ıavet
hü '1-mu~addimetü '1-Acurrumiyye 
mine'I-J:ıa~a'i~ ve 'I-me'ani adlı ilk ese
rini kaleme aldı ve Şevkani'nin İrşô.dü'I
füf:ıul'ünü ihtisar etmeye başladı. 1930'
da Ezher Üniversitesi'ne kaydoldu. Ülke
sinde iyi bir tahsil gördüğü için İslami 
ilimlerde yetişkinliğini gösteren icazetler 
aldı ve Ezher öğrencilerine. özellikle de is
lami ilimlerde doktora yapan öğrencilere 
ders verdi. Mısırlı alimierin takdirini ka
zandı; gazetelerde makaleler ve fetvalar 
yayımladı. Başta babası ve ağabeyi Ebü'l
Feyz İbnü's-Sıddlk olmak üzere Libya Kralı 
İdrls es-Senusl. Yusuf b. İsmail en-Neb
hanl. Muhammed Bahlt, Muhammed Ha
seneyn Mahluf el-Adevl. Zahid Kevserl. 
Muhammed Abdülhay el -Kettani gibi 
alimlerden faydalandı. Muhammed Ha
mid el-Hamevl, Abdülfettah Ebu Gudde, 
Muhammed Yasin el-Fadanl, Muhammed 
Avame gibi alimler de onun talebeleri ara
sında yer aldı. Hasan el-Benna ve baba
sıyla yakından görüştüğü gibi İslami ce
miyetlerde dersler ve konferanslar verdi. 
1959-1969 yılları arasında Mısır hüküme
ti tarafından takibe alınarak defalarca 
hapsedilen Ebü'l-Fazl 19 Şaban 1413'te 
(11 Şubat 1993) Tanca'da vefat etti. Aile
sine ait zaviyede babasının yakınına def
nedildi. 

' Eserleri_ 1. Talpicü ef:ıadişi'l-Lüma' 
ti uşuli'I-fı]fh . Ebu İshak eş-Şirazl'nin 


