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zin ve kafiyede birkaç beytinin bulunma
sı bu nisbette etkili olmuştur. Özellikle söz 
konusu şiirinde ve Niftaveyh rivayetiyle 
gelen divanın neşrindeki bazı şiirlerde gö
rülen İslam! unsurlar ve Kur'an! tabirler 
bunların kendisine aidiyetini şüpheli hale 
getirmektedir. Asma!' nin antolojisinde yer 
alan ve Semev'el'e izafe edilen "Taiyye"
nin de (el-Aşma'iyyat, s. 82-86) şaire nis
beti aynı gerekçelerle şüpheli görülmüş

tür. En eski ve güvenilir antoloji yazarla
rından Mufaddal ed-Dabb!'nin el-Mutad
çlaliyyat'ında Semev'el'e ait herhangi bir 
şiirin yer almaması da şüphe ihtimalini 
güçlendirmektedir (Şevki Dayf, I , 389). Ta
deusz Kowalski, Luv'is Şeyho neşri olan di
vandaki yedi numaralı şiirin de şaire aidi
yetini şüpheli görmekte, İslam'ın ilk dö
nem şairlerinden Kays b . Hat!m'in bir şi
irine cevap niteliğindeki kasidesinin Me
dineli Semev'el el-Kuraz! adında tanınma

mış bir şaire ait olması ihtimalinden söz 
etmektedir (EJ2 [Fr.ı. VIII, 1077). Bütün bu 
şüphelere rağmen şarkiyatçılar, sözü edi
len şiirlerde Yahudiliğin İslam'a tesirine dair 
izler bulma ümidiyle konu üzerinde önem
le durmuş ve derin araştırmalara girmiş
tir. Bununla birlikte şaire aidiyeti kesin 
olan şiirlerde Arap muhitinin tesiri ve bu
nun neticesinde şiirlerin Arap şiiri kalıpla
rına uygunluğu görülmüştür. İbn Ebü'l
İsba' hicivde istitrat üs!Cıbunu ilk kullana
nın Semev'el olduğunu kaydeder ( Taf)_ri

rü't-tanbrr,s.I32) . 

Semev'el'in divanını Luvls Şeyho önce 
kendi çıkardığı dergide (Mecelletü'l-Meşri/ı:, 
Xll/3, Beyrut 1909, s. 161-178) , ardından 
müstakil olarak (Beyrut 1909, I920).lsa Sa
ba şerhiyle birlikte Şi'rü's-Semev'el adıy
la (Beyrut 1951), Joachim W. Hirschberg 
(Der Diuan des as-Samau'al İbn 'Adiya', 

Crakow 1931, Almanca tercümesiyle bera
ber) ve Muhammed Hasan Al-i Yasin (Bağ
dat 1955) neşretmiş, ayrıca Urve b . Verd 
divanıyla birlikte basılmıştır (Dfuanü 'Urve 

b. el-Verd ue's-Semeu'el, Beyrut 1964) 
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SEMEV'EL ei-MAGRİBI 
( ~.~ .•• Jf Jl~ı ) 

EbCı Nasr es-Semev'el b. Yahya 
b. Abbas el-Mağrib! 
(ö. 570/ 1175 civarı) 

Matematikçi, tabip_ 
_j 

Gayetü'l-maJ:rşud adlı eserinin ekinde
ki otobiyografisinde verdiği bilgilere göre 
babası Fas, annesi Basra kökenli olup Bağ
dat'a yerleşmiş bir yahudi ailesinin çocu
ğudur. İlk eğitimini kültürlü aile ortamın
da bir rabbi ve şair olan babasından aldı. 
Daha sonra Ebü'l-Hasan ed-Desker1, İb
nü'l-Muzaffer eş-ŞehrezCırl. İbn Ebu Tü
rab ve Ebü'l-Hasan b. Nakkaş'tan matema
tik ve astronomi. filozof Ebü'l-Berekat el
Bağdadl'den tıp ve dayısı Ebü'l-Feth el-Bas
ri'den uygulamalı tıp okudu. Onun Mey
mCın b. Nec1b el-Vasıtl'nin Kitabü'l-ljisab, 
Kerecl'nin el-Bedi' ve Ebu Kamil'in Kita
bü'l-Cebr ve'J-muJ:rabeJe'sini hocalarının 
yardımı olmadan yalnız başına okuduğu 
bilinmektedir. Çok yüksek bir zekaya sa
hip olduğu kaydedilen Semev'el on sekiz 
yaşına geldiğinde eğitimini tamamladı ve 
on dokuz yaşında kendi matematik tarzını 
ortaya koyan el-Bahir adıyla eserini kale
me aldı . Eleştirel bakışı yalnız ilgilendiği 

bilimleri değil dini inançlarını da içine alan 
Semev'el uzun araştırmalar sonucu İslam'ı 
seçti. fakat bu kararını babasını üzmemek 
için uzun süre erteledi. Ancak SS8'de ( 1163) 
Hz. Muhammed'i rüyasında görünce da
ha fazla beklemeden ihtida etti ve dört yıl 
sonra durumu bir mektupla babasına bil
dirdi. Babası dinine geri çevirmek amacıy
la onun yanına gitmek istediyse de yolda 
öldü. Semev'el ömrünün büyük bir kısmı
nı Bağdat. Musul, Diyarbekir ve Meraga'
da geçirdi ve Meraga'da ünlü bir hekim 
olarak vefat etti. Abdüllat1f el-Bağdad! 
onun sayı biliminde döneminde görülme
yen bir seviyeye ulaştığını belirtir ve özel-

likle keskin zekasıyla cebir ilminde en son 
mertebeye çıktığını vurgular. İbnü'l-Kıft! 
de Semev'el'i gerçek anlamıyla sayı teoris
yeni (adedi) ve geometrici (hendes1) kabul 
etmektedir. 

el-Bdhir'de Kerecl'nih el-Fahri ve el
Bedi' adlı eserlerini birlikte el~ alan Se
mev'el, cebrin aritmetikleştirilmesini, "bi
linen yani aritmetik nicelikler üzerinde ger
çekleştirilen bütün işlemleri bilinmeyen ya
ni cebirsel nicelikler üzerinde de yapmak" 
biçiminde tanımlar. Daha sonra tek te
rimlilerle çok terimlilerin ve özellikle çok 
terimlilerin bölünmesiyle ilgili temel arit
metik işlemlerinin incelenmesine geçer ve 
arkasından kesirieri çok terimliler halkası
nın elemanları yardımıyla yaklaşık olarak 
ifade etme imkanlarını araştırır. Bir yan
dan da rasyonel kat sayılı çok terimlilerin 
kareköklerinin hesaplanmasını ele alır. Çok 
terimlilerle ilgili bütün bu hesaplamalarda 
Kerecl'nin bugün kayıp olan bir eserine 

n 
atıfta bulunarak (a + b)n k=~ Wl an-kbk, n 
E N şeklinde ifade edilen iki terimlilerin 
(binom) açılımı ile kat sayılar tablosunu 
vermeye çalışır. Bu sebeple onun, Kere
cl'nin çalışmalarını devam ettirerek ileri
de Pascal üçgeni diye adlandırılacak olan 
(a + b)n açılımının tesbitine yaptığı katkı

lar önemlidir. 

Semev'el, BlrCın1 ve ömer Hayyam'dan 
sonra aritmetik üçgen ve iki terimli formü
lü yardımıyla n kökünün bulunması için 
genelleştirilen yöntemleri tekrar ele almış 
ve altmış tabanlı bir tam sayının n kökü
nü hesaplamak için "yaklaşık değer" kav
ramını tanımiayarak daha sonra Ruffini
Horner adı verilen yöntemi kullanıp Q = O; 
0,0,2,33,43,3,43,36, 48,8, 16,52,30 
olmak üzere f (xl = x5 - Q = O örneğini or
taya koymuştur. X. yüzyılın sonlarında ula
şılan, "İncelenen fonksiyonun tablo değer
lerini oluşturmak için en doğru değeri tes
bit etmek maksadıyla farklı yöntemler na
sıl karşılaştırılmalıdır?" şeklindeki sorunu 
da ele almış ve daha kesin değerler için 
farklı yöntemleri karşılaştırmayı denemiş
tir. öte yandan el-Bahir'de Kerec1 gibi 
y3 = ax + b şeklindeki denklemleri incele
dikten sonra y3 = ax2 + bx denklemini de 
gözden geçirmiş ve benzeri diğer örnek
lerle rasyonel belirsiz denklem analizini ge
liştirmiştir. Semev'el'in matematik ilmine 
diğer bir katkısı da el-Bdhir'in ikinci kita
bında yine Kerec1'yi takip ederek mate
matiksel türnevarım yöntemini başarıyla 
kullanmasıdır. 

Eserleri. Klasik kaynaklarda belirtildiği
ne göre Semev'el'in eserlerinin sayısı sek-



sen beş olup bunların büyük bir kısmı 
günümüze ulaşmamış, ancak modern dö
nemde yapılan araştırmalar sonucunda 
klasik kaynaklarda yer almayan bazı eser
leri bulunmuştur (başlıcaları aşağıda ve
rilen eserlerinin geniş bir listesi için bk. 
Rosenfeld- ihsanoğlu , s. 184-186) . 1. el
Bdhir ii ('ilmi)'l-cebr. Dört bölümden olu
şur. Birinci bölümde rasyonel üslü bir bi
linmeyenli çok terimliler üzerine aritme
tik işlemler, ikinci bölümde ikinci derece
den denklemler, üçüncü bölümde irras
yonel nicelikler, dördüncü bölümde cebir
sel ilkelerin problemlere uygulanması ve 
problemierin sınıflandırılması ele alınır. Sa
lah Ahmed ve Rüşdi Raşid tarafından neş
redilmiştir ( Dımaşk ı 972) 2. el-Kitdbü'l
Kıvdmi fi'l -hisdbi'l-Hindi. n. dereceden 
kök hesabını ve ondalık kesirlerle aritme
tiksel işlemleri konu alan eser ondalık ke
sirlerin tarihi açısından önemlidir. Üzerin
de Rüşdi Raşid tarafından bir çalışma ya
pılmıştır (yazma nüshası için bk. Rosen
feld- ihsanoğlu, s. 1 84). 3. Keşfü 'avdri'l
müneccimin ve galatihim ii ekşeri'l
a'mdl ve'l-af:ıkdm. Eserde astrolojinin bi
limsel değerine itiraz edilir ve çeşitli örnek
lerle yanlışlığı gösterilmeye çalışılır ( Sezgi n. 
VI, 65-66) F. Rosenthal tarafından eserin 
giriş kısmı ingilizce'ye tercüme edilmiştir 
(bk bibl) 4. Nüzhetü'l-aşJ:ıdb ve mu'd
şeretü'l-af:ıbdb (nşr. Seyyid Kisrevf Hasan , 
Beyrut 2008). Hasankeyf Artuklu Meliki 
Nilreddin Muhammed b. Karaaslan için 
yazılan eserde klasik İslam tıp geleneğin
de nadiren ele alınan kadın üreme organ
larına ilişkin hastalıklar, jinekoloji ve sek
soloji konuları incelenmiştir. S. İfJ:ıdmü'l
Yehud ve ]fışşatü İsldmi's-Semev'el 
ve rü'ydhü'n-nebi 'aleyhi's-seldm. Se
mev'el'in müslüman olduktan sonra Yahu
diliğe karşı kaleme aldığı polemik içerikli 
bu eser 1339'da Alfonso Buenombre ta-

Semev'el 
ei-Mağribl'nin 

/'lüzhetü'l
aşhab 

adlı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 2129) 

rafından Latince'ye tercüme edilmiş, bu 
arada islam kelimesi Hıristiyanlık ile değiş
tirilerek Semev'el'in Müsevilik'ten Hıristi
yanlığa geçtiği iddia edilmiş, böylece onun 
Ortaçağ Avrupası'nda son derece popüler 
bir isim haline gelmesine yol açılmıştır. Şe
ha beddin ei-Karafı ve özellikle İbn Kayyim 
el-Cevziyye gibi reddiye müelliflerinin ge
niş ölçüde faydalandıkları eseri önce Mos
he Perlmann İngilizce çevirisiyle birlikte ya
yımlamış (New York ı 964). daha sonra Mu
hammed Abdullah eş-Şerkavi ilmi bir neş
rini gerçekleştirmiştir (Kah i re ı 406/1 986). 
Almanca. italyanca. ispanyolca ve Rusça 
tercümeleri de bulunan eser Osman Cilacı 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Bir Rü

yanın izinde, istanbul 2004). 6. Gayetü'l
maksud fi'r-red 'ale'n-Naşdrd ve'l- Ye
hud .(nşr imam Hanefi Seyyid Abdullah, 
Kah i re ı 427/2006) Daha önce iki defa Be?,
lü '1-mechıld ii ifhdmi'l-Yehıld adıyla ba
sılan eser (nşr. Muhammed Ahmed eş-Şa
mi, Kah i re ı 960; nşr Abdülvehhab Abdüs
selam Tavli e, Dımaşk ı 989) bir önceki ki
tabın biraz daha geliştirilmiş şeklidir. Os
man Cilacı bu kitabı da Türkçe'ye çevirmiş
tir (YahudiliğiAnlamak, İ stanbull995 ). 
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~ İHSAN FAZUOGLU 

SEMHÜDi 
( .ş~~l ) 

Ebü'l-Hasen NCırüdd!n Al! 
b. Abdiilah b. Ahmed 

b. Al! ei-Hasen! es-SemhCıd! 
(ö. 911/1506) 

Medine tarihi hakkındaki 
eserleriyle tanınan 

hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

844 (1440) yılında Yukarı Mısır'da Nil'in 
batısında yer alan Semhüd şehrinde doğ
du. Soyu Hz. Hasan'a ulaştığı için şerif. sey
yid unvanlarıyla tanınır. Küçük yaşta Kur
'fm-ı Kerim'i ezberledi, kadı olan babasın
dan hadis, fıkıh ve Arapça dersleri aldı. Eği
timini tamamlamakiçin 8S8'de ( ı454) ba
basıyla birlikte Kahire'ye gitti. Burada Mu
hammed b. Abdülmün'im ei-Cevceri, Sa
lih b. ömer el-Bulkini, Yahya b. Muham
med el-Münavi başta olmak üzere çeşitli 
hocalardan hadis. tefsir. fıkıh. feraiz, man
tık, Arap dili ve edebiyatı , kelam ve usul 
dersleri okudu. Hacası Münavi vasıtasıyla 
tasavvuf yoluna girdi. Genç yaşta ders okut
maya. fetva vermeye başlayan Semhüdi'
yi Münavi kendisine yardımcı olarak seçti. 
Semhüdi. İbn Tolun Camii'nde hadis. Sali
hiyye Medresesi'nde fıkıh dersleri okuttu 
ve Münavi ile birlikte mahkemelerde ha
zır bulundu. Kendisine teklif edilen Sern
hud kadılığı ve Said bölgesindeki naibleri 
denetleme görevini kabul etmedi (Seha
vl, III, 228) 

870'te ( ı 466) hacca gitmek için Kah i re'
den ayrıldı. Fakat hac mevsimine yetişe
mediğinden bir yıl Mekke'de kaldıktan son
ra bu görevini tamamladı. 873'te (ı 468-
69) Medine'ye giderek önce Mescid-i Ne
bevi'nin yanında bir hücrede, ardından ki
raladığı Babürrahme'nin yakınındaki Te
mim ed-Dfıri'den intikal ettiği söylenen 
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