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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
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ve’l-Ce zî re ti’l-£Ara biy ye šab le’l-İslâm 
(Beyrut1986) (Sâmerrâî’nintelif,tahkik
vetercümeettiğimakalevekitaplarıntam
listesiiçinbk.Süreyhî,XI/3[1431/2010],
s.91-132). Hü se yin Ali Fer hân elUkay lî, 
ed-Di râ sâ tü’n-na¼viy ye £in de İb râ hîm 
es-Sâ mer râßî adıy la yük sek li sans te zi hazır la mış tır (el-Câmiatü’l-Müstansıriyye
külliyyetü’l-âdâb,Bağdat2004).

BİBLİYOGRAFYA:

A£lâmü’l-ede bi’l-£Ara biy yi’l-mu£â½ır (haz.R.
B.Campbell), Bey rut 1996, II, 693-696; Mahmûd Feh mî Hi câ zî, £İl mü’l-lu³ati’l-£Ara biyye, [baskı
yerivetarihiyok] (DâruGureyyibli’t-tıbâave’n-
neşr ve’t-tevzî‘), s. 317; Bâ kır Emîn elVerd, 
A£lâ mü’l-£Irâ šı’l-¼a dî¦ (1869-1969), Bağdad,
ts. (Matbaatüofseti’l-mînâ), I, 28-29; Ah med elAlâ vi ne, İb râ hîm es-Sâ mer râßî £allâme tü’l-
£Ara biy ye ti’l-kebîr ve’l-bâ¼i¦ü’l-¼üc ce, Dımaşk
1422/2001, tür.yer.; Sa bâh Nûrî elMer zûk, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîn ve’l-küt tâ bi’l-£Irâ šıy yîn, 
Bağdad2002,I,58-70;M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â ½ı rîn: Ve feyâtü 
1315-1424 (1897-2003), Ri yad 1425/2004, I, 

28-29; İyâd Sâ lim Sâ lih esSâ mer râî – Sa bâh Alâvî Halef esSâ mer râî, “İbrâhîm es-Sâmerrâßî ve
ârâßü hû fi’n-na¼vi’l-£Arabî”, Me cel le tü Câ mi£a ti 
Tik rît li’l-£ulûmi’l-insâniy ye, XI II/10, Tik rit 2006, 

s. 118-178; Sabâh Alâ vî Ha lef esSâ mer râî, “et-

Tecdîdve’t-teysîr£indeİbrâhîmes-Sâmerrâßî”, 
Câmi£atü Sâ mer râ Me cel le tü Sür re men raßâ, 
IV/11,Sâmerrâ2008,s.154-172;Senâ’ Tâhir M. Os man enNeftcî, “Teßemmülâtü’d-duktûrİbrâ-
hîm es-Sâ mer râßî fi’l-eb ni ye ve’l-e½vât fî kitâbihî 

Min Va¼ yi’l-Æurßân”, Câmi£atü Mev½ıl Me cel-
le tü’t-terbi ye ve’l-£ilm, XVII/30, Musul 2010,
s. 130-158; Ab dul lah b. Yahyâ esSü reyhî, “ed-

Duktûrİbrâhîmes-Sâmerrâßî£âlimü’l-£Arabiyye
ve’l-lu³åti’s-Sâmiyye”, elMe sâr, XI/3, Tu nus 

1431/2010, s. 91-132; Ali elKå sı mî, “es-Sâ mer-

râßî,İbrâhîmb.A¼med”, Mv.AU, XII, 94-97.

ÿAli Bu lut
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SAMSÂMÜDDEVLE

( صمصام الدولة )

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) doğ du. Ba ba sı Adu düd devle’nin ölü mün den son ra ile ri ge len or du ku man dan la rı ve dev let adam la rı va si ye ti üze ri ne oğ lu Ebû Kâlîcâr Mer zübân’a bi at ede rek onu Irak Bü veyhî emîri ve emîrü’l
üme râ ilân et ti ler (372/983). Abbâsî Halifesi Tâi‘Lillâh, Ebû Kâlîcâr’ın hâki mi ye ti ni onay la ya rak ahidnâme, hil‘at ve san cak gön der di, ken di si ne Sam sâ müd dev le ve Şem sül mil le la kap la rı nı ver di. Sam sâmüddev le’ nin Irak hü küm dar lı ğı dö ne mi hâ

ne dan men sup la rı ara sın da ki sa vaş lar ve ayak lan ma lar la geç ti. Ken di si tah ta çık tık tan son ra ba ba sı nın va si ye ti ge reği kar deş le ri Ebü’lHü se yin Ah med’i ve Ebû Tâ hir’i Fars’a gön der di. An cak Sam sâmüd dev le’ nin di ğer kar de şi Şe refüd devle Şir zîl va li lik yap tı ğı Kir man’dan hız lı bir şe kil de ha re ket ede rek on lar dan ön ce Fars’a ulaş tı ve Şîraz’ı ele ge çir di. Fars’ın ta ma mı na hâkim ol du ve Sam sâ müd devle’ nin adı nı hut be den çı kar ta rak ken di adı na hut be okut ma ya baş la dı. O sı ra da Er recân’da bu lu nan Ebü’lHü se yin Ah med ora dan Ah vaz’a git ti. Ah vaz’da sal ta na tını ilân ede rek Tâcüd dev le la ka bıy la ken di adı na hut be okut tu. Pek çok mal da ğı tıp ta raf tar top la dı. Bas ra’yı ele ge çi rip karde şi Ziyâüd dev le Ebû Tâ hir Fîrûzşah’a iktâ et ti. Bu nun üze ri ne Sam sâ müd dev le ona kar şı ba ba sı nın hâci bi Emîr Ebü’lHa san Ali b. Deb‘aş ku man da sın da bü yük bir or du sev ket ti. Kar de şi Ebü’lHü se yin de Ebü’lEaz Dü beys b. Afîf elEsedî ko mutasın da bir or du gön der di, iki or du Kurk†b de ni len yer de kar şı laş tı. Sam sâ müd devle’ nin or du su mağlûp ol du ve ku man da nı Ebü’lHa san esir düş tü (Rebîülevvel373/
Ağustos983).Hâne dan men sup la rı ara sın da ki sa vaşlar ve is tik ra rın bo zul ma sı ba zı böl ge le rin Bü veyhîler’in elin den çık ma sı ile ne ti celen di. Adu düd dev le za ma nın da Di yar bekir’de giz le nen Kürt ler’in Hu mey diy ye ka bi le si ne men sup Bâd (Bâz) la kap lı Ebû Ab dul lah (EbûŞücâ‘) Hü se yin b. Dûstek 
(İbnü’l-EsîronunkünyesiniEbûAbdullah
olarakverir,ancakbazıKürtdostlarının
Bâz’ınEbûŞücâ‘künyesinitaşıdığınıve
EbûAbdullahHüseyin’inBâz’ınkarde-
şiolduğunusöylediklerinikaydeder,el

Kâ mil,IX,36), Adu düd dev le’nin ve fa tı nı 
mü te akip 373’te (983) giz len di ği yer den çı ka rak Mey yâ fâ ri k¢n’i (Silvan), Di yar bekir’e bağ lı mer kez le rin bü yük bir kıs mını ve Nu say bin’i zap te de rek Mervânîler adıy la anı la cak dev le tin te mel le ri ni at tı. Sam sâ müd dev le’ nin Ebû Sa‘d Behrâm b. Er deşîr ve hâcib Ebü’lKå sım Sa‘d b. Mu ham med ku man da sın da gön der di ği or du la rı ye nil gi ye uğ ra tan Bâd elKür dî, Mu sul’u ele ge çi rip Bağ dat’ı teh dit eder ha le gel di. Bu nun üze ri ne Sam sâ müddev le ile ri ge len ku man dan la rın dan Zi yâr b. Şeh râ ke veyh’i malî ve as kerî açı dan iyi teç hiz edil miş ka la ba lık bir or duy la Mu sul’a sev ket ti. Ziyâr, Bâd elKür dî’yi mağlûp ede rek (Safer374/Temmuz984) Mu sul’dan çı kar ma yı ba şar dıy sa da onu di ğer böl ge ler den çı ka ra ma dı. So nuç ta Sam sâ müd dev le onun la an laş ma yap tı, 

Di yar be kir’i ve Tûr Abdîn’in ba tı kıs mı nı ona bı rak tı. Mü ca de le ler Sam sâ müd devle’ nin hâki mi ye ti ni bir hay li za yıf lat tı. Bu çe kiş me ler ne ti ce sin de 375 (985-86) yı lında Bağ dat’ta pat lak ve ren Dey lem li Esfâr b. Ker de veyh’in is ya nı Sam sâ müd dev le için bü yük bir teh li ke teş kil et ti. İle ri ge len ku man dan la rın ve ba zı dev let adam la rının des te ği ni sağ la yan Esfâr, Sam sâ müddev le’yi ik ti dar dan uzak laş tı rıp Ebû Nasr b. Adu düd dev le’yi Şe re füd dev le’nin nâibi ola rak emir li ğin ba şı na ge çir mek is ti yordu. Sam sâ müd dev le, Dey lem li ku man da nı Pû lâd b. Menâzir ve Türk mu ha fız bir li ği sa ye sin de Esfâr’ın is ya nı nı bas tır ma yı başar dı. Esfâr, Ah vaz’a gi de rek Ebü’lHü seyin Ah med’in hiz me ti ne gir di.Irak Bü veyhî hü küm dar lı ğı dö ne minde Sam sâ müd dev le’ nin dev le ti ni teh dit eden un sur lar dan bi ri de Kar matî teh like siy di. Ni te kim 373 (983) yı lın da Bağ dat ya kın la rı na ka dar ge len Kar matîler’i ancak ver gi öde ye rek ge ri çe vi re bil di. Fa kat Rebîülev vel 375 (Ağustos985) ta ri hin de He cer Kar matîle ri’nden İs hak ve Ca‘fer, Kûfe’yi iş gal edip bu ra da hut be yi Şe re füddev le adı na okut ma ya baş la dı lar. Kar matî li der le ri ay rı ca Bağ dat’ta ki nâib le ri Ebû Be kir b. Şâha veyh’in ser best bı ra kıl ma sı nı ve Irak bel de le rin den ver gi top la ma ya izin ve ril me si ni ta lep edi yor du. Bu nun üze ri ne Sam sâ müd dev le Dey lem li ler, Türk ler ve Arap lar’dan oluş tur du ğu ka la ba lık or duyu hâcib Ebü’lFazl Mu zaf fer b. Mahmûd ku man da sın da on la rın üze ri ne gön der di. Bağ dat ile Kûfe ara sın da ki Câmi ayn ad lı yer de mey da na ge len sa vaş ta Kar matîler mağlûp ol du. Kar matîler’in Kûfe’den sevket tik le ri ikin ci or du ise hâcib Bec kem tara fın dan yi ne ay nı yer de ağır bir he zi me te uğ ra tıl dı. Bu ye nil gi üze ri ne Kar matîler Kû fe’yi ter ket ti ler.Sam sâ müd dev le Uman’da oto ri te te sis et me ye mu vaf fak ol duy sa da bu çok kı  sa sür dü, kar de şi Şe re füd dev le, Uman’a or du sev ke de rek böl ge yi ye ni den ken di kon tro lü al tı na al dı (374/984-85). Şe refüd dev le da ha son ra hâki mi ye ti al tın da ki top rak la rı ge niş le te rek 375’te (985-86) Ah vaz’ın bü tün mer kez le ri ni ele ge çirdi. Ar dın dan Bas ra’ya yü rü yüp ora yı da zaptet ti. Irak’ta bir çok şe hir ve ka sa ba nın va li ve yö ne ti ci le ri, ile ri ge len Dey lem li ve Türk ku man dan la rı Şe re füd dev le’nin huzu ru na ge le rek ona ita at ar zet ti ler. Ardın dan Sam sâ müd dev le ba rış şart la rı nı gö rüş mek için el çi le ri ni gön der di. Ba rış tek li fi ne ilk baş ta olum lu yak la şan Şe refüd dev le da ha son ra an laş mak tan vaz geçti ve Bağ dat’a yü rü mek için ha zır lık la ra 


