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Ýbrâhîm b. Ahmed
b. Râþid es-Sâmerrâî
(ö. 2001)
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Arapdiliveedebiyatýâlimi.
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Kaynaklara göre 1923, kendi ifadesine
göre (Süreyhî,s.94) 1916 yılında Irak’ın
Amâre şehrinde doğdu. Dedesi Râşid,
Sâmerrâ şehrinden gelerek Amâre’ye
yerleşmişti. İbrâhim esSâmerrâî küçük
yaşta annesini ve babasını kaybettiğinden
teyzesinin yanında yetişti. İlk ve orta oku
lu Amâre’de okudu. Ardından Bağdat’a
giderek Dârü’lmuallimîn elibtidâiyye’ye
girdi (1937). Burayı bitirince ilkokul öğ
retmeni oldu (1940). Daha sonra Bağdat
Üniversitesi’nde bugün Külliyyetü’tterbi
ye olan Dârü’lmuallimîn elâliye’den me
zun oldu (1945). En önemli hocaları Arap
dilinde Mustafa Cevâd, Arap edebiyatında
Muhammed Mehdî elBasîr, İslâm tarihin
de Abdülazîz edDûrî ve eğitim alanında
Mettâ Akrâvî idi. Arap Dili Bölümü’nü biti
rince Bağdat’ta, Arapça ve İslâm tarihi dı
şındaki derslerde eğitim dili İngilizce olan
Külliyyetü’lMelik Faysal adlı lise seviye
sindeki okula Arap dili öğretmeni olarak
tayin edildi (1946).
Sâmerrâî, 1948’de doktora yapmak
üzere bir grup öğrenciyle birlikte Sorbon
ne Üniversitesi’ne gönderildi. Burada İb
rânîce, Ârâmîce, Habeşçe, Sebe dili, Asur
ca, Bâbilce gibi Sâmî dilleri okudu. Jean
Cantineau, Evariste LéviProvençal, Louis
Massignon, Régis Blachère ve Charles Pel
lat gibi şarkiyatçılardan ders aldı. Temel
doktora tezi olarak “elCümû£ fi’lÆurßân
mušårane bi½ıye³i’lcümû£ fi’llu³åti’sSâ
miyye” başlıklı çalışmasını, yan tez olarak
da Ziyâeddin İbnü’lEsîr’in Arap belâgatına
dair el-Me¦elü’s-sâßir’inin tenkitli neşrini
takdim etti (1956). 1956’da Bağdat’a dö
nünce Külliyyetü’lâdâb ve’lulûm’un Arap
Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu,
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Süryânîce dersler verdi. 1958 askerî dar
besinden sonra Kültür Bakanlığı’nda neş
riyat müdürü olarak tayin edildiyse de bir
müddet sonra Külliyyetü’lâdâb’daki göre
vine iade edildi, 1960’ta yardımcı doçent,
1965’te de profesör unvanını aldı. Tunus,
Küveyt, Beyrut, Hartum, Libya, Cezayir,
Kahire ve Paris üniversitelerinde dersler
verdi. 1981’de emekliye ayrıldıktan sonra
Amman’a gitti, Ürdün Üniversitesi’nde
(1982-1987) ve San‘a Üniversitesi’nde
(1987-1996) çalıştı. 1996’da Amman’a
dönen Sâmerrâî bilimsel faaliyetlerine
burada devam etti. 25 Nisan 2001 tari
hinde Amman’da vefat etti. XX. yüzyılın
en büyük Arap dilcileri arasında sayılan
Sâmerrâî, Arap dilinin tarihî gelişimi ve
Arap gramerinin yenilenmesi üzerine ça
lışmalar yapmıştır. elMecmau’lilmiyyü’l
Irâk¢, Mecmau’llu³ati’lArabiyye (Mısır,
Suriye ve Ürdün), Lecnetü’lmu‘cemiyye
ti’tTûnisiyye, elMecmau’lilmiyyü’lHindî
ve elCem‘iyyetü’llugaviyyetü’lFerensiy
ye gibi Arap dili alanında faaliyet göste
ren birçok kuruma üye olmuş, ulusal ve
uluslar arası kongre ve sempozyumlara
katılmış, yüksek lisans ve doktora tezleri
yönetmiştir.
Eserleri. Sâmerrâî 100’den fazla kitap
hazırlamış, dergilerde 295 makalesi ya
yımlanmıştır. Bazı eserleri şunlardır: Telif:
Dirâsât fi’l-lu³a (Bağdat1961), el-A£lâmü’l-£Arabiyye: Dirâse lu³aviyye ictimâ£iyye (Bağdat1964), el-Fi£l zemânühû
ve ebniyetüh (Bağdat1386/1966), Min
Mu£cemi £Abdillâh b. el-Mušaffa£ (Beyrut1974,1984), Ma£a’l-me½âdir fi’l-lu³a
ve’l-edeb: Našd li-merâci£i’l-lu³a ve’ledeb (I-II,Bağdat1979-1980;I-III,Amman
1983), Mu£cemü’l-ferâßid (Beyrut1984),
Ma£a’l-Ma£arrî el-lu³avî (Beyrut1984),
Mine’²-²âßi£ min Mu£cemi’ş-şu£arâß li’lMerzübânî (Beyrut1984), Dirâsât fi’l-lu³ateyn es-Süryâniyye ve’l-£Arabiyye
(Beyrut1985), Min Esâlîbi’l-Æurßân (2.
bs.,Beyrut1987), Mu£cemiyyât (Beyrut
1991), es-Seyyid Ma¼mûd Şükrî el-
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Âlûsî ve Bülû³u’l-ereb (Beyrut1992),
ed-DaÅîl fi’l-Fârisiyye ve’l-£Arabiyye
ve’t-Türkiyye (Beyrut1997), ¥adî¦ü’ssinîn: Sîre ×âtiyye (Amman1998), Ri¼le
fi’l-mu£cemi’t-târîÅî (Kahire1419/1999),
Fevâtü mâ fâte min ¼adî¦i’s-sinîn (mine’s-sîreti’×-×âtiyye) (Amman2002), Fi’lEm¦âli’l-£Arabiyye (Küveyt,ts.,Vizâretü’l-i‘lâm).
Neşir: Kutâmî, Dîvânü’l-Æu¹âmî (Beyrut1960,AhmedMatlûbilebirlikte); Ra
dıyyüddin esSâgånî, Kitâbü Yef£ûl (Basra1960); Zeccâc, ƒalšu’l-insân (Bağdat
1962,1964); Kays b. Hatîm, Dîvânü Æays
b. el-¥a¹îm (Bağdat1962,AhmedMatlûb
ilebirlikte); Batalyevsî, Kitâbü’l-Mesâßil
ve’l-ecvibe (Bağdat1964); Resâßil fi’llu³a (Bağdat1964); Süßâlâtü Nâfi£ b. elEzraš ilâ £Abdillâh İbn £Abbâs (Bağdat
1968); Mecdüddin İbnü’lEsîr, el-Mura½½a£ fi’l-âbâß ve’l-ümmehât ve’l-benîn
(ve’l-ebnâß) ve’l-benât ve’l-e×vâß ve’××evât (Bağdat1391/1971;eser,İstanbul
[1304]baskısındaveChristianFriedrich
Seyboldneşrinde[Weimar-Leipzig1896;
Amsterdam1981]yanlışlıklaZiyâeddinİbnü’l-Esîr’enisbetedilmiştir); İbn Düreyd,
es-Serc ve’l-licâm (Bağdat1970); Süyûtî,
et-Ta£rîf bi-âdâbi’t-teßlîf (Bağdat19691970); İbn Dâvûd ezZâhirî, ez-Zehre (II,
Bağdat1395/1975;I-II,Zerkå1406/1985,
NûrîHammûdîel-Kaysîilebirlikte); İbn
Dürüsteveyh, Kitâbü’l-Küttâb (Küveyt
1977,Abdülhüseyinel-Fetlîilebirlikte);
Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-£Ayn (I-VIII,Bağdat1980-1985,Mehdîel-Mahzûmîilebirlikte;Beyrut1408/1988;Kum1414/1993);
Ebû Firâs elHamdânî, Dîvânü Ebî Firâs
el-¥amdânî (Amman1983); Fahreddin
erRâzî, Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’li£câz (Amman1985,MuhammedBerekât
ilebirlikte); Ebü’lBerekât Kemâleddin el
Enbârî, Nü×hetü’l-elibbâß fî ¹abašåti’lüdebâß (Bağdat1959;3.bs.,Zerkå1985);
İbn Berrî, Fi’t-Ta£rîb ve’l-Mu£arreb
(¥âşiyetü İbn Berrî £alâ Kitâbi’l-Mu£arreb
li’bni’l-Cevâlîš¢) (Beyrut1985); Ebû Hâtim

esSicistânî, Kitâbü’n-NaÅl (Riyad1985;
Beyrut1985); Resâßil ve nu½û½ fi’l-lu³a
ve’l-edeb ve’t-târîÅ (Beyrut1411/1991);
İbnü’lFârız, Dîvân (Ürdün1985); Ebü’l
Ferec İbnü’lCevzî, Keşfü’n-nišåb £ani’lesmâß ve’l-elšåb (Beyrut1994); Zemah
şerî, el-Emkine ve’l-miyâh ve’l-cibâl
(Bağdat1968).
Tercüme: Louis Gardet, et-Tevfîš beyne’d-dîn ve’l-felsefe £inde’l-Fârâbî
(Bağdat1975); Louis Massignon, ƒı¹a¹ü’lBa½ra ve Ba³dâd (Beyrut1981); Ignazio Guidi, Mu¼âŠarât fî târîÅi’l-Yemen

ve’l-Cezîreti’l-£Arabiyye šable’l-İslâm
(Beyrut1986) (Sâmerrâî’nintelif,tahkik
vetercümeettiğimakalevekitaplarıntam
listesiiçinbk.Süreyhî,XI/3[1431/2010],
s.91-132). Hüseyin Ali Ferhân elUkaylî,
ed-Dirâsâtü’n-na¼viyye £inde İbrâhîm
es-Sâmerrâßî adıyla yüksek lisans tezi ha
zırlamıştır (el-Câmiatü’l-Müstansıriyye
külliyyetü’l-âdâb,Bağdat2004).
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Ebû Kâlîcâr Samsâmü’d-devle
ve Þemsü’l-mille Merzübân
b. Adudi’d-devle Fennâ Hüsrev
b. Rükni’d-devle Hasan el-Büveyhî
(ö. 388/998)

˜

Büveyhî hükümdarý
(983-987, 989-998).

™

353’te (964) doğdu. Babası Adudüddev
le’nin ölümünden sonra ileri gelen ordu
kumandanları ve devlet adamları vasiyeti
üzerine oğlu Ebû Kâlîcâr Merzübân’a biat
ederek onu Irak Büveyhî emîri ve emîrü’l
ümerâ ilân ettiler (372/983). Abbâsî Halife
si Tâi‘Lillâh, Ebû Kâlîcâr’ın hâkimiyetini
onaylayarak ahidnâme, hil‘at ve sancak
gönderdi, kendisine Samsâmüddevle ve
Şemsülmille lakaplarını verdi. Samsâmüd
devle’nin Irak hükümdarlığı dönemi hâ

nedan mensupları arasındaki savaşlar
ve ayaklanmalarla geçti. Kendisi tahta
çıktıktan sonra babasının vasiyeti gereği
kardeşleri Ebü’lHüseyin Ahmed’i ve Ebû
Tâhir’i Fars’a gönderdi. Ancak Samsâ
müddevle’nin diğer kardeşi Şerefüddev
le Şirzîl valilik yaptığı Kirman’dan hızlı bir
şekilde hareket ederek onlardan önce
Fars’a ulaştı ve Şîraz’ı ele geçirdi. Fars’ın
tamamına hâkim oldu ve Samsâmüddev
le’nin adını hutbeden çıkartarak kendi
adına hutbe okutmaya başladı. O sırada
Errecân’da bulunan Ebü’lHüseyin Ahmed
oradan Ahvaz’a gitti. Ahvaz’da saltanatı
nı ilân ederek Tâcüddevle lakabıyla kendi
adına hutbe okuttu. Pek çok mal dağıtıp
taraftar topladı. Basra’yı ele geçirip kar
deşi Ziyâüddevle Ebû Tâhir Fîrûzşah’a iktâ
etti. Bunun üzerine Samsâmüddevle ona
karşı babasının hâcibi Emîr Ebü’lHasan
Ali b. Deb‘aş kumandasında büyük bir
ordu sevketti. Kardeşi Ebü’lHüseyin de
Ebü’lEaz Dübeys b. Afîf elEsedî komuta
sında bir ordu gönderdi, iki ordu Kurk†b
denilen yerde karşılaştı. Samsâmüddev
le’nin ordusu mağlûp oldu ve kumandanı
Ebü’lHasan esir düştü (Rebîülevvel373/
Ağustos983).
Hânedan mensupları arasındaki savaş
lar ve istikrarın bozulması bazı bölgelerin
Büveyhîler’in elinden çıkması ile netice
lendi. Adudüddevle zamanında Diyarbe
kir’de gizlenen Kürtler’in Humeydiyye
kabilesine mensup Bâd (Bâz) lakaplı Ebû
Abdullah (EbûŞücâ‘) Hüseyin b. Dûstek
(İbnü’l-EsîronunkünyesiniEbûAbdullah
olarakverir,ancakbazıKürtdostlarının
Bâz’ınEbûŞücâ‘künyesinitaşıdığınıve
EbûAbdullahHüseyin’inBâz’ınkardeşiolduğunusöylediklerinikaydeder, el
Kâmil,IX,36), Adudüddevle’nin vefatını
müteakip 373’te (983) gizlendiği yerden
çıkarak Meyyâfârik¢n’i (Silvan), Diyarbe
kir’e bağlı merkezlerin büyük bir kısmı
nı ve Nusaybin’i zaptederek Mervânîler
adıyla anılacak devletin temellerini attı.
Samsâmüddevle’nin Ebû Sa‘d Behrâm
b. Erdeşîr ve hâcib Ebü’lKåsım Sa‘d b.
Muhammed kumandasında gönderdiği
orduları yenilgiye uğratan Bâd elKürdî,
Musul’u ele geçirip Bağdat’ı tehdit eder
hale geldi. Bunun üzerine Samsâmüd
devle ileri gelen kumandanlarından Ziyâr
b. Şehrâkeveyh’i malî ve askerî açıdan
iyi teçhiz edilmiş kalabalık bir orduyla
Musul’a sevketti. Ziyâr, Bâd elKürdî’yi
mağlûp ederek (Safer374/Temmuz984)
Musul’dan çıkarmayı başardıysa da onu
diğer bölgelerden çıkaramadı. Sonuçta
Samsâmüddevle onunla anlaşma yaptı,
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Diyarbekir’i ve Tûr Abdîn’in batı kısmını
ona bıraktı. Mücadeleler Samsâmüddev
le’nin hâkimiyetini bir hayli zayıflattı. Bu
çekişmeler neticesinde 375 (985-86) yılın
da Bağdat’ta patlak veren Deylemli Esfâr
b. Kerdeveyh’in isyanı Samsâmüddevle
için büyük bir tehlike teşkil etti. İleri gelen
kumandanların ve bazı devlet adamları
nın desteğini sağlayan Esfâr, Samsâmüd
devle’yi iktidardan uzaklaştırıp Ebû Nasr
b. Adudüddevle’yi Şerefüddevle’nin nâibi
olarak emirliğin başına geçirmek istiyor
du. Samsâmüddevle, Deylemli kumandanı
Pûlâd b. Menâzir ve Türk muhafız birliği
sayesinde Esfâr’ın isyanını bastırmayı ba
şardı. Esfâr, Ahvaz’a giderek Ebü’lHüse
yin Ahmed’in hizmetine girdi.
Irak Büveyhî hükümdarlığı dönemin
de Samsâmüddevle’nin devletini tehdit
eden unsurlardan biri de Karmatî tehli
kesiydi. Nitekim 373 (983) yılında Bağdat
yakınlarına kadar gelen Karmatîler’i an
cak vergi ödeyerek geri çevirebildi. Fakat
Rebîülevvel 375 (Ağustos985) tarihinde
Hecer Karmatîleri’nden İshak ve Ca‘fer,
Kûfe’yi işgal edip burada hutbeyi Şerefüd
devle adına okutmaya başladılar. Karmatî
liderleri ayrıca Bağdat’taki nâibleri Ebû
Bekir b. Şâhaveyh’in serbest bırakılmasını
ve Irak beldelerinden vergi toplamaya izin
verilmesini talep ediyordu. Bunun üzerine
Samsâmüddevle Deylemliler, Türkler ve
Araplar’dan oluşturduğu kalabalık ordu
yu hâcib Ebü’lFazl Muzaffer b. Mahmûd
kumandasında onların üzerine gönderdi.
Bağdat ile Kûfe arasındaki Câmiayn adlı
yerde meydana gelen savaşta Karmatîler
mağlûp oldu. Karmatîler’in Kûfe’den sev
kettikleri ikinci ordu ise hâcib Beckem ta
rafından yine aynı yerde ağır bir hezimete
uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Karmatîler
Kûfe’yi terkettiler.
Samsâmüddevle Uman’da otorite tesis
etmeye muvaffak olduysa da bu çok kı
sa sürdü, kardeşi Şerefüddevle, Uman’a
ordu sevkederek bölgeyi yeniden kendi
kontrolü altına aldı (374/984-85). Şere
füddevle daha sonra hâkimiyeti altındaki
toprakları genişleterek 375’te (985-86)
Ahvaz’ın bütün merkezlerini ele geçirdi.
Ardından Basra’ya yürüyüp orayı da zap
tetti. Irak’ta birçok şehir ve kasabanın
vali ve yöneticileri, ileri gelen Deylemli ve
Türk kumandanları Şerefüddevle’nin hu
zuruna gelerek ona itaat arzettiler. Ar
dından Samsâmüddevle barış şartlarını
görüşmek için elçilerini gönderdi. Barış
teklifine ilk başta olumlu yaklaşan Şere
füddevle daha sonra anlaşmaktan vazgeç
ti ve Bağdat’a yürümek için hazırlıklara
467

