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SAMBASÎ

– —SÂLİMÎ, Ebû Şekûr

(bk. EBÛ ŞEKÛR es-SÂLİMÎ).
˜ ™

– —SAMBASÎ
( سمبسي )

Ahmed b. Abdilgaffâr
b. Abdillâh Sambasî

(1802-1875)

Endonezyalý mutasavvýf.
˜ ™

Ba tı Ka li man tan’ın (Borneo) Sam bas şeh rin de doğ du. İlk eği ti mi ni Sam bas’ta al dı. Tah si li ni iler let mek üze re 1820’de Mek ke’ye git ti. Da ha son ra Mek ke’ye yerle şe rek ölü mü ne ka dar bu ra da ya şa dı. Mek ke’de da ha çok fı kıh ve ha dis ağır lık lı bir eği tim gör dü. Ma lay lı Şeyh Dâvûd elFe tânî (Pa tanî) ve Şeyh Şem sed din Pata nî, Şâfiî müf tü sü Ömer b. Ab dül kerîm elAttâr, Mâlikî müf tü sü Sey yid Ah med elMer zûk¢, Ha nefî müf tü sü Sey yid Ab dul lah b. Mu ham med elMîrganî, Mu ham med Sâ lih ezZem zemî erRey yis, Ab dülhâfız elAcemî, Bişrî b. Hâşim elCe bertî ve Osman b. Ha san edDimyâtî gi bi ho ca lar dan ders al dı. Bun lar dan Attâr, Acemî ve Reyyis gi bi âlim ler Ah med Hatîb’in ya nı sı ra, Mîr ga niy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su Mu hammed Os man elMîrganî’nin ve Senûsiy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su Mu ham med b. Ali esSenûsî’nin de ho ca la rı dır.Ah med Hatîb’in ta sav vu fa yö nel me sinde Hi caz’da ika met eden Mîrganî ai le sinin önem li et ki si ol du. Genç li ğin de çe şit li ta ri kat la ra in ti sap et tik ten son ra 1860’lı yıl lar da ir şad fa ali ye ti ni yo ğun laş tı ran Ah med Hatîb, Kå di riy yei Nak şi ben diy ye adı ve ri len ta ri ka tın pîri ola rak ka bul edilir. Ha ya tı nın bü yük bö lü mü nü Mek ke’de ilim ve ir şad fa ali ye tiy le ge çir di. Tah sil ve hac için Mek ke’ye ge len Ma lay lı ve En donez ya lı lar ara sın dan çok sa yı da öğ ren ci ye ho ca lık yap tı. Öğ ren ci le ri ve ha li fe le ri vası ta sıy la En do nez ya’da ve ta kı ma da lar da bü yük bir âlim ve şeyh ola rak ta nın dı. Özel lik le Ca va ada sın da ki ulemânın ye tişme sin de önem li kat kı la rı nın bu lun du ğu ka bul edi lir. Sam basî’nin ölüm ta ri hi tam bel li de ğil dir. Ömer Ab dül cebbâr onun ve fa tı için 1289 (1872) yı lı nı ve rir ken Van Bru ines sen gi bi ba zı araş tır ma cı lar bu ta rih ten bir kaç yıl son ra öl dü ğü görüşün de dir. Çün kü ha li fe si Ab dül ke rim, şey hi nin ölü mü üze ri ne En do nez ya’nın Ben tem (Ben ten / Bontam) şeh rin den 1293 

(1876) yı lı baş la rın da Mek ke’ye gelmiştir. Bu se bep le En do nez ya lı araştır ma cı lar 

1875 yı lı nı ölüm ta ri hi ola rak ka bul etmektedir.Ah med Hatîb, XIX. yüz yı lın ikin ci yarı sın da Ma layEn do nez ya böl gelerin de İslâmi yet’in ge liş me sin de rol oy na yan şeyh ve âlim ler üze rin de et ki li ol muş tur. Hol lan da lı şar ki yat çı C. Sno uckHur gron je onun dinî bil gi le rin her ala nın da iyi ye tişmiş bir âlim ol du ğu nu söy ler ve Ca va lı Şeyh Mu ham med b. Ömer enNe vevî elBen tenî’nin ho ca la rı ara sın da zik re der. En do nez ya lı âlim Z. Dho fi er de Ca va’nın ge le nek sel ulemâsı üze rin de Şeyh Sambasî’nin önem li rolünün bulundu ğu nu vur gu lar. Kendisine nis bet edi len Kå diriy yei Nak şi ben diy ye, Kå di riy ye ve Nakşi ben diy ye ta ri kat la rı nı bir leş ti ren bir tari kat ola rak ka bul edi lir. Ma lez ya lı Seyyid Nak¢b elAt tâs, Ah med Hatîb’in Kå di riyye ve Nak şi ben diy ye’den hilâfe ti ol du ğu, mü rid le ri ne bu iki ta ri ka tı bir leş ti re rek tek bir ta ri kat de ğil ay rı ta ri kat lar ola rak tel kin et ti ği gö rü şün de dir.Ah med Hatîb bir çok öğ ren ci ve ha li fe ye tiş tir miş tir. Ha li fe le rin den en önem li si olan Ben tem li Ab dül ke rim icâzet al dık tan bir sü re son ra Sin ga pur’a git miş, 1872’de mem le ke ti Ben tem’e dö nüp ir şad fa aliye ti ne baş la mış tır. Gü ney Su mat ra’nın Pa lem bang böl ge sin de, Lom bok ada sında, Ba tı Ka li man tan’da ve bir sü re kal dı ğı Sin ga pur’da ir şad fa ali ye tin de bu lu nan Şeyh Ab dül ke rim şey hi nin ölü mü üzeri
ne 1876’da Mek ke’ye gi dip yer leş miş tir. Men sup la rı nın ço ğu, Hol lan da sö mür ge yö ne ti mi ne kar şı 1888’de ki Ben tem ayaklan ma sın da önem li rol ler oy na mış tır. Abdül ke rim, Sam basî’den son ra ta ri ka tın en et ki li şey hi dir. Kå di riy yei Nak şi bendiy ye’nin Ca va’da ki beş şu be si nin sil si lesi ona da ya nır. Ba tı Ca va’dan Çi re bon lu Şeyh Tal ha, Do ğu Ca va’dan Ma du ra lı Şeyh Ah med Has bul lah, Ah med Hatîb’in diğer ta nın mış ha li fe le ri dir. Sam basî’nin bir çok ha li fe si ve öğ ren ci si bu lun mak la bir lik te ta ri kat En do nez ya ve Ma lez ya’da bu üç ha li fe si va sı ta sıy la de vam et miştir. Fet¼u’l-£ârifîn ad lı ese ri nin kâti bi ve der le yi ci si olan Ba li li Mu ham med İsmâil, Ba tı Ka li man tan’da ki ha li fe si Ab dül latîf b. Ab dül kå dir Sa ra vakî, Su mat ra ada sından Ha cı Ah med Lam pung, Ma lez ya’dan Ke dah lı Şeyh Yâsîn, Fi li pin ler’den Şeyh Nûred din de di ğer önem li ha li fe le ri arasın da yer al mak ta dır.Kå di riy yei Nak şi ben diy ye, En do nez ya’nın ya nı sı ra Ma lez ya, Sin ga pur, Tay land ve Bru ney gi bi kom şu ül ke ler de de yayıl mış tır. Gü nü müz de et kin li ği ni de vam 

et ti ren ta ri kat böl ge de da ha çok Kå diriy ye ola rak ta nın mak ta dır. Özel lik le Ca va ada sın da ki beş bü yük ge le nek sel dinî eğitim ku ru muy la (pesantren) et ki si ni sürdü re rek gü nü mü ze ka dar yüz bin ler ce mün te sip ka zan mış tır. Ba ğım sız lık sonra sı dö ne mde sos yal ve dinî bir ha re ke te dö nü şen ta ri kat, bu gün hem bir ta ri kat ola rak de vam et mek te hem de ge le neksel dinî eği tim ku rum la rı çer çe ve sin de eği tim fa ali ye ti yü rüt mek te dir.Ah med Hatîb Sam basî’nin ba zı söz le ri, gö rüş le ri, ta ri kat âdâbıy la il gi li uy gu la mala rı Fet¼u’l-£ârifîn adıy la bi li nen Ma lay ca kü çük bir eser de top lan mış tır. Ese rin iki fark lı nüs ha sın dan il ki, Ba li li mü ri di Muham med İsmâil b. Ab dür ra him ta ra fın dan ölü mün den üç yıl son ra (1878) Tâif’te derlen miş tir. Fet¼u’l-£ârifîn ilk de fa 1905’te Mek ke’de, 1927’de Ka hi re’de, da ha sonra çe şit li ta rih ler de ta kı ma da lar da ba sılmış tır. 1980’de En do nez ya’nın Su ra ba ya şeh rin de ya pı lan bas kı nın ilk kıs mı olan mu kad di me bö lü mü, 1933’te eser üzerin de bir in ce le me ya pan W. G. Shel lab ear ta ra fın dan İn gi liz ce’ye ter cü me edil miş tir. Ese rin, Sambasî’nin Pa lem bang lı mü ri di Mu ham med Ma‘rûf b. Ab dul lah elHatîb ta ra fın dan der le nen di ğer nüs ha sı ilk de  fa 1870 yı lın da Sin ga pur’da ba sıl mış olup ta kı ma da lar da ba sı lan ilk İslâmî eser lerden dir. Van Bru ines sen’ın Ta ri kat yang 
di bang sa kan ke pa da Qa di riy yah dan 
Naqs ya ban diy yah ola rak ad lan dır dı ğı nüs ha nın el yaz ma sı En do nez ya’nın Cakar ta şeh rin de ki Millî Kü tüp ha ne’de bulun mak ta dır (ML,nr.149).

BİBLİYOGRAFYA:W. G. Shel la be ar, “AMalayTreatiseonPopu-
larSufiPractices”, The Mac do nald Pre sen tatio n 
Vo lu me, Prin ce ton 1933, s. 351-370; Syed Na qu ib alAt tas, So me As pects of S†fism as 
Unders to od and Prac ti ced among the Ma lays 

(ed.ShirleyGordon), Sin ga po re 1963, s. 33, 

59; Ha wash Ab dul lah, Per kem ban gan İl mu Ta-
sa wuf dan To koh-to kohn ya di Nu san ta ra, Su-
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ra ba ya 1980, s. 177-193; Za makh sya ri Dho fi er, 
Tra di si Pe san tren: Stu di Ten tang Pan dan gan 
Hi dup Kyai, Ja kar ta 1982, s. 85-90; Mar tin van Bru ines sen, “AhmadKhatibSambas”, Dic

tion na ire bi og rap hi que des sa vants et gran des 
fi gu res du mon de mu sul man périphéri que du 
XI X e siècle à nos jo urs (ed.M.Gaboriauv.dğr.), 
Pa ris 1998, s. 14-15; a.mlf., “A¼madKha¹¢b
Sam bas”, The Ency clo pa edia of Is lam Three, 
Lei den 2007, fas. 1, s. 69-71; C. Sno uckHurg ron je, Mek ka in the Lat ter Part of the 19 th 
Cen tury (trc.J.H.Monahan), Lei den 2007, s. 

278, 287, 296. ÿİsmailHakkıGöksoy

– —SÂMERRÂÎ
( السامّرائي )

Ýbrâhîm b. Ahmed
b. Râþid es-Sâ mer râî

(ö. 2001)

Arapdiliveedebiyatýâlimi.
˜ ™

Kay nak la ra gö re 1923, ken di ifa de si ne gö re (Süreyhî,s.94) 1916 yı lın da Irak’ın Amâ re şeh rin de doğ du. De de si Râşid, Sâ mer râ şeh rin den ge le rek Amâre’ye yer leş miş ti. İb râ him esSâ mer râî kü çük yaş ta an ne si ni ve ba ba sı nı kay bet ti ğin den tey ze si nin ya nın da ye tiş ti. İlk ve or ta okulu Amâ re’de oku du. Ar dın dan Bağ dat’a gi de rek Dârü’lmu al limîn elib tidâiy ye’ye gir di (1937). Bu ra yı bi ti rin ce il ko kul öğret me ni ol du (1940). Da ha son ra Bağ dat Üni ver si te si’nde bu gün Kül liy ye tü’tter biye olan Dârü’lmu al limîn elâli ye’den mezun ol du (1945). En önem li ho ca la rı Arap di lin de Mus ta fa Cevâd, Arap ede bi ya tın da Mu ham med Mehdî elBasîr, İslâm ta ri hinde Ab dü lazîz edDûrî ve eği tim ala nın da Mettâ Akrâvî idi. Arap Di li Bö lü mü’ nü bi tirin ce Bağ dat’ta, Arap ça ve İslâm ta ri hi dışın da ki ders ler de eği tim di li İn gi liz ce olan Kül liy ye tü’lMe lik Fay sal ad lı li se se vi yesin de ki oku la Arap di li öğ ret me ni ola rak ta yin edil di (1946).Sâ mer râî, 1948’de dok to ra yap mak üze re bir grup öğ ren ciy le bir lik te Sorbonne Üni ver si te si’ne gön de ril di. Bu ra da İbrâ nî ce, Ârâmîce, Ha beş çe, Se be di li, Asurca, Bâbil ce gi bi Sâmî dil le ri oku du. Je an Can ti ne au, Eva ris te LéviPro ven çal, Lo uis Mas sig non, Régis Blachère ve Char les Pellat gi bi şar ki yat çı lar dan ders al dı. Te mel dok to ra te zi ola rak “elCümû£ fi’lÆurßân mu šå ra ne bi½ıye³i’lcümû£ fi’llu ³å ti’sSâmiy ye” baş lık lı ça lış ma sı nı, yan tez ola rak da Ziyâed din İb nü’lEsîr’in Arap be lâ ga tı na da ir el-Me¦elü’s-sâßir’inin ten kit li neş ri ni tak dim et ti (1956). 1956’da Bağ dat’a dönün ce Kül liy ye tü’lâdâb ve’lulûm’un Arap Di li Bö lü mü’nde öğ re tim gö rev li si ol du, 

Süryânîce ders ler ver di. 1958 as kerî darbe sin den son ra Kül tür Ba kan lı ğı’nda neşri yat mü dü rü ola rak ta yin edil diy se de bir müd det son ra Kül liy ye tü’lâdâb’da ki gö revi ne ia de edil di, 1960’ta yar dım cı do çent, 1965’te de pro fe sör un va nı nı al dı. Tu nus, Kü veyt, Bey rut, Har tum, Lib ya, Ce za yir, Ka hi re ve Pa ris üni ver si te le rin de ders ler ver di. 1981’de emek li ye ayrıl dık tan sonra Am man’a git ti, Ür dün Üni ver si te si’nde 
(1982-1987) ve San‘a Üniversite si’nde 
(1987-1996) ça lış tı. 1996’da Am man’a dö nen Sâ mer râî bi lim sel faali yetle ri ne bu ra da de vam et ti. 25 Ni san 2001 ta rihin de Am man’da ve fat et ti. XX. yüz yı lın en bü yük Arap dil ci le ri ara sın da sa yı lan Sâ mer râî, Arap di li nin ta rihî ge li şi mi ve Arap gra me ri nin ye ni len me si üze ri ne çalış ma lar yap mış tır. elMec mau’lil miy yü’lIrâk¢, Mec mau’llu³ati’lAra biy ye (Mısır,
Su ri ye ve Ür dün), Lec ne tü’lmu‘ce miy yeti’tTûnisiy ye, elMec mau’lil miy yü’lHindî ve elCem‘iy ye tü’llu ga viy ye tü’lFe ren siyye gi bi Arap di li ala nın da fa ali yet gös teren bir çok ku ru ma üye ol muş, ulu sal ve ulus lar ara sı kon gre ve sem poz yum la ra ka tıl mış, yüksek li sans ve dok to ra tez le ri yö net miş tir.

Eser le ri. Sâ mer râî 100’den faz la kitap ha zır la mış, der gi ler de 295 ma ka le si yayım lan mış tır. Ba zı eser le ri şun lar dır: Telif: 
Dirâsât fi’l-lu³a (Bağdat1961), el-A£lâ-

mü’l-£Ara biy ye: Di râ se lu ³a viy ye ic ti-
mâ£iy ye (Bağdat1964), el-Fi£l ze mânühû 

ve eb ni ye tüh (Bağdat1386/1966), Min 

Mu£ce mi £Ab dillâh b. el-Mušaf fa£ (Bey-
rut1974,1984), Ma£a’l-me ½â dir fi’l-lu³a 

ve’l-edeb: Našd li-me râ ci£i’l-lu³a ve’l-
edeb (I-II,Bağdat1979-1980;I-III,Amman
1983), Mu£ce mü’l-fe râßid (Beyrut1984), 
Ma£a’l-Ma£ar rî el-lu ³a vî (Beyrut1984), 
Mi ne’²-²âßi£ min Mu£ce mi’ş-şu£arâß li’l-
Mer zübânî (Beyrut1984), Di râ sât fi’l-lu-

³a teyn es-Süryâniy ye ve’l-£Ara biy ye 
(Beyrut1985), Min Esâ lî bi’l-Æurßân (2.
bs.,Beyrut1987), Mu£ce miy yât (Beyrut
1991), es-Sey yid Ma¼ mûd Şük rî el-

Âlû sî ve Bü lû ³u’l-ereb (Beyrut1992), 
ed-Da Åîl fi’l-Fâ ri siy ye ve’l-£Ara biy ye 
ve’t-Tür kiy ye (Beyrut1997), ¥adî¦ü’s-

si nîn: Sîre ×â tiy ye (Amman1998), Ri¼le 

fi’l-mu£ce mi’t-tâ rîÅî (Kahire1419/1999), 
Fe vâ tü mâ fâte min ¼a dî¦i’s-sinîn (mi-
ne’s-sî re ti’×-×â tiy ye) (Amman2002), Fi’l-

Em ¦â li’l-£Ara biy ye (Küveyt,ts.,Vizâre-
tü’l-i‘lâm).

Neşir: Kutâmî, Dî vânü’l-Æu¹âmî (Bey-
rut1960,AhmedMatlûbilebirlikte); Radıy yüd din esSâgånî, Ki tâ bü Yef£ûl (Bas-
ra1960); Zeccâc, ƒalšu’l-insân (Bağdat
1962,1964); Kays b. Hatîm, Dî vânü Æays 
b. el-¥a ¹îm (Bağdat1962,AhmedMatlûb
ilebirlikte); Ba tal yevsî, Ki tâ bü’l-Mesâßil 
ve’l-ec vi be (Bağdat1964); Resâßil fi’l-

lu³a (Bağdat1964); Süßâlâtü Nâfi£ b. el-
Ez raš ilâ £Ab dillâh İbn £Abbâs (Bağdat
1968); Mec düd din İb nü’lEsîr, el-Mura½-

½a£ fi’l-âbâß ve’l-üm mehât ve’l-benîn 
(ve’l-ebnâß) ve’l-benât ve’l-e×vâß ve’×-
×e vât (Bağdat1391/1971;eser,İstanbul
[1304]baskısındaveChristianFriedrich
Seyboldneşrinde[Weimar-Leipzig1896;
Amsterdam1981]yanlışlıklaZiyâeddinİb-
nü’l-Esîr’enisbetedilmiştir); İbn Dü reyd, 
es-Serc ve’l-licâm (Bağdat1970); Sü yû tî, 
et-Ta£rîf bi-âdâbi’t-teßlîf (Bağdat1969-
1970); İbn Dâ vûd ezZâ hi rî, ez-Zeh re (II,
Bağdat1395/1975;I-II,Zerkå1406/1985,
NûrîHammûdîel-Kaysîilebirlikte); İbn Dü rüs te veyh, Ki tâ bü’l-Küt tâb (Küveyt
1977,Abdülhüseyinel-Fetlîilebirlikte); Ha lîl b. Ah med, Ki tâ bü’l-£Ayn (I-VIII,Bağ-
dat1980-1985,Mehdîel-Mahzûmîilebir-
likte;Beyrut1408/1988;Kum1414/1993); Ebû Firâs elHamdânî, Dî vânü Ebî Firâs 
el-¥am dâ nî (Amman1983); Fah red din erRâzî, Ni hâ ye tü’l-îcâz fî di râ ye ti’l-
i£câz (Amman1985,MuhammedBerekât
ilebirlikte); Ebü’lBe rekât Kemâled din elEn bâ rî, Nü×he tü’l-elibbâß fî ¹abašåti’l-
üde bâß (Bağdat1959;3.bs.,Zerkå1985); İbn Ber rî, Fi’t-Ta£rîb ve’l-Mu£ar reb 
(¥â şi ye tü İbn Berrî £alâ Kitâbi’l-Mu£arreb 
li’b ni’l-Ce vâ lî š¢) (Beyrut1985); Ebû Hâtim esSi cis tâ nî, Ki tâ bü’n-NaÅl (Riyad1985;
Beyrut1985); Resâßil ve nu½û½ fi’l-lu³a 

ve’l-edeb ve’t-tâ rîÅ (Beyrut1411/1991); İb nü’lFâ rız, Dî vân (Ürdün1985); Ebü’lFe rec İb nü’lCevzî, Keş fü’n-ni šåb £ani’l-
es mâß ve’l-elšåb (Beyrut1994); Zemahşe rî, el-Em ki ne ve’l-mi yâh ve’l-ci bâl 
(Bağdat1968).

Tercüme: Lo uis Gar det, et-Tev fîš bey-
ne’d-dîn ve’l-fel se fe £in de’l-Fâ râ bî 
(Bağdat1975); Lo uis Mas sig non, ƒı ¹a ¹ü’l-
Ba½ ra ve Ba³ dâd (Beyrut1981); Ig na-
zio Gu idi, Mu ¼â Ša rât fî tâ rîÅi’l-Ye men Sâmerrâî


