
es-Sebtl hürmetine dua ettikleri , çiftçile
rin kaldırdıkları buğdayın ilk ölçeğini onun 
adına fakiriere verdikleri, ihtiyaç sahiple
rine dağıtılan hububat. meyve, et. balık 
gibi ürünlere "abbasiyye" denildiği, Ceza
yir'de muhtaçlara verilmek üzere köylü
lerden hububat, yağ. kurutulmuş meyve 
toplama işinin "abbas" diye anıldığı kay
dedilmektedir. 

Sebtl ayet ve hadisiere dayanarak dün
ya ve ahirette hayra ulaşmanın sebebinin 
ihsan. şerrin sebebinin de cimrilik oldu
ğunu söylemiş. insanın arzuladığı bir şe
ye ulaşması için önce sadaka vermesi ge
rektiğini vurgulamıştır. Bir organı rahat
sızianan kimsenin sıhhat bulması için o 
organa bedel olarak sadaka vermesini tav
siye eden Sebtl yağmur duasına çıkmadan 
önce insanlardan mutlaka sadaka dağıtma
larını ister, kuraklığın cimrilikten ileri gel
diğini belirtirdi. Sebti'ye göre, "Biz emane
ti göklere, yere ve dağlara arzettik de on
lar bunu yüklenmekten kaçındılar, ondan 
korktular; onu insan yüklendi; cidden o 
çok zalim ve çok cahildir" mealindeki ayet
te (el-Ahzab 33/72) ifade edilen emanet 
rızıktır; gökler yağmur. yeryüzü bitkiler, 
dağlar kaynak suları ile bu rızkı insanoğ
luna cömertçe sunmuş. insan ise kendisi
ne verilen rızkı ihtiyaç sahiplerinden esir
geyerek zalim ve cahil durumuna düş
müştür. Sebti'nin, fakir olan güzel kadın
lara kötülüğe düşmeleri tehlikesinden do
layı sadaka vermenin vacip olduğunu söy
lediği belirtilmektedir. Sebti ile Merakeş'
te görüşen Muhyiddin İbnü'I-Arabl cömert
liğine işaret ederek onu "sahibü's-sadaka" 
diye nitelemektedir (el-Füta/:ıat, lll , 292) 
Sebti'nin cömertliğini duyan filozof İbn 
Rüşd. Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. İbra
him el-Hazreel'yi görevlendirerek onu ta
kip ettirmiş ve cömertlik anlayışının , "Var
lık cömertliğin etkisi altındadır" görüşün
den kaynaklandığını ve bunu aynı anlayı
şa sahip olan bir Grek filozofundan almış 
olabileceğini ileri sürmüştür (İbnü'z-Zey
yat, s. 453-454). Halbuki Sebti'nin bu uy
gulaması ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren de
vam etmekte olan tasawuftaki fütüwet 
anlayışına daha uygundur. Nitekim onun, 
kazancının onda dokuzunu dağıttığı belir
tilen mutasawıf Sidl Ebu Yaizzifdan etki
lendiği kabul edilmektedir. Zaman zaman 
sihirbazlık, bid'atçılık, hatta zındıklıkla it
ham edilen Sebti'nin çok etkileyici bir ko
nuşma kabiliyetine sahip olduğu, kendi
sine muhalefet etmek için gelenlerin bile 
ondan etkilenerek tavırlarını değiştirdiği 
belirtilmekte, sohbetlerinde özellikle iba-

detlerin hikmetleri, cihadın sırrı. tevhidin 
manası üzerinde durduğu nakledilmekte
dir. 

Tasawufta Melametiyye anlayışını be
nimseyen ve müridierine kutub olduğunu 
söyleyen Sebtl'nin (a.g.e., s. 465) üç farklı 
tarikat silsilesi vardır. Bunlardan biri Ebu 
Abdullah ei-Fehhar. Kadi İyaz, Ebu Bekir 
İbnü'I-Arabl vasıtasıyla Ebu Yaizza'ya ve 
İmam Gazzali'ye, diğeri Ebu Abdullah ei
Fehhar, Kadi İyaz, Ebu Ali es-Sadefi vası
tasıyla Abdülkadir-i Geylani'ye, üçüncüsü 
Ebu Muhammed Salih vasıtasıyla Ebu Med
yen ei-Mağribi'ye ulaşır. Ebu Medyen'in ku
rucusu olduğu Medyeniyye tarikatında Seb
tl ile birlikte Sebtiyye kolu meydana gel
miş. Sebti'den sonra bu kolda şeyhliği İb
nü'I-Hakim diye bilinen halifesi Ebu Ya'
küb Yusuf b. Muhammed ei-Ensarl üst
lenmiştir. Ayrıca Sebti'nin ardından Abdüs
selam b. Meşlş ei-Hasenl ile devam eden 
bu silsile Şazeliyye tarikatının kurucusu 
Ebü'I-Hasan eş-Şazeli'ye ulaşmaktadır. 

Sebti'nin sohbetlerine katılan İbnü'z-Zey
yat'ın ondan "fakih şeyh" diye söz etmesi 
(Ai]baru Ebi'l-'Abbtis es-Sebti, s. 451, 454, 
4 72, 4 77) onun fıkha vukufunu göstermek
tedir. Ayrıca Sebti'nin Arap dili ve edebi
yatı, hesap, kimya, simya gibi ilimiere va
kıf olduğu, talebelerine okuttuğu dersler 
arasında hesap ilminin de bulunduğu be
lirtilmektedir. İbn Haldun, Sebtl'nin hazır
ladığı "zayirçe-i (zayiçe) alem" ve 11 s be
yitlik manzum açıklamasını kaydetmiştir 
(Mu~addime,III, 1165-1176). Sebti'nin kim
ya ile ilgili otuz dokuz beyitlik bir manzu
mesinin olduğu belirtilmektedir. İbnü 'z
Zeyyat, Sebti'nin sözleri ve hallerinin mü
ridleri tarafından derlenerek yazıldığını be
lirtmekteyse de (Ai]baru Ebi'l-'Abbas es
Sebtf, s. 470) bu derleme zamanımıza ulaş
mamıştır. Okuduğu duaların bir kısmı gü
nümüze kadar gelmiştir (Abbas b. İbrahim , 

ı , 320-322) Sebti ile ilgili ilk risale olan Atı
bam Ebi'l-'Abbas es-Sebti zaman za
man sohbetlerine katılan İbnü'z-Zeyyat ta
rafından hazırlanmıştır. Bu risaleden baş
ka onun hakkında anonim bir menaklb
name ile (Mena~tbu Sidi Ebi'l-'Abbas es
Sebti) İbnü'I-Muvakkit'in hazırladığı Ta'ti
rü '1-enias ii't-ta'rit bi'ş-şey]J Ebi'l-'Ab
bas isimli bir çalışma bulunmaktadır (bk. 
bi bl.). Ayrıca Sebti'yi övmek ya da ruha
niyetiyle tevessül etmekle ilgili birçok şiir 
yazılmıştır (a.g.e., ı. 305,3 12-318, 323). 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

SEBTİYYE 
( •:-.-") 

Medyeniyye tarikatının 
Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl'ye 

(ö. 601/1205) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. SEBTi, Ahmed b. Ca'fer). 

es-SEB'U'l-MESANİ 
( ~~!All e-JI ) 

Naslarda 

_j 

Kur'an ve Fatiha suresi için kullamlan 

L 
bir terkip. 

_j 

Sözlükte "yedi" anlamındaki seb' kelime
siyle "katlamak, bükmek; iki katını almak" 
manasındaki seny kökünden mesnanın 
(bir şeyin katı) çağulu mesaniden oluşur ve 
"tekrarlanan, iki kattan ibaret olan yedi" 
anlamına gelir (Lisanü'l-'Arab, "şny" md.; 
Kamus Tercümesi, IV, 893-894) Terkip bu 
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şekliyle Kur'an'da geçmemekte, "Şu bir 
gerçek ki biz sana 'tekrarlanan yedi'yi ve 
yüce Kur'an' ı verdik'' ( ei-Hicr 15/87) mea
lindeki ayette "seb'an mine'l-meşanl" ifa
desi ve "Allah sözün en güzelini, birbiriyle 
uyumlu ve 'bıkılmadan tekrar tekrar oku
nan bir kitap' olarak indirdi" ( ez-Zümer 39/ 
23) mealindeki ayette kitabın (Kur' an-ı Ke
rim) sıfatı olarak "meşanl" kelimesi yer al
maktadır. Ragıb ei-İsfahani, mesani keli 
mesinin Kur'an süreleri için kullanıldığını 
belirttikten sonra Hicr ve Zümer sürele
rinde geçen bu kelimenin "zamanın geç
mesiyle değerini yitiren şeylere benzemek
sizin tekrar tekrar okunan ve yeniliğini ko
ruyan" manasma geldiğini söyler ( el-Müf
redat, "şny" md.). es-Seb'u'l-mesani ter
kibi hadislerde de yer almaktadır. Hz. Pey
gamber, Fatiha'yı "Kur'an'ın en büyük süre
si" diye niteledikten sonra onun es-seb'u'l
mesani ve kendisine verilen yüce Kur'an 
olduğunu söylemiştir (Müsned, IV, 211; V, 
114; Buhar!, "Tefsir", 111 , 15/3, "Feza,ilü'l
~ur"an", 9; Tirmizi, "Şevabü'l-~ur"an", 1) . 
Nitekim bu terkip, namazların her rek'a
tında okunınası sebebiyle Fatiha süresi
nin isimleri arasında yer alır (bk. FATiHA 

SÜRESİ) . ResQiullah, bir başka hadiste de 
İncil' e karşılık kendisine mesaninin verildi
ğini belirtmiştir (Müsned, IV, 107) 

Müfessirler, söz konusu iki ayetin yoru
mu ve birbiriyle ilişkisi hususunda farklı 
kanaatiere sahip olmuştur. Abdullah b. 
Mes'Qd, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. 
Abbas gibi sahabilerle bazı tabiin alimle
re göre ResQiullah'a verilen es-seb'u'l-me
sanl, Bakara-A'raf arasındaki altı süre ile 
Yunus süresinden (veya Enfal ve Tevbe'nin 
birleştirilmiş şeklinden) oluşan yedi uzun sG
redir (seb '-i tıval) . Çünkü bu sürelerde 
farzlar ve dini hükümler ya da ibret veren 
haber ve kıssalar tekrarlanmaktadır. Hz. 
Ömer, Hz. Ali ve İbn Mes'Qd ile İbn Ab
bas'tan nakledilen diğer bir rivayete göre 
es-seb'u'l-mesani Fatiha sGresidir, zira Fa
tiha her namazda ve her Kur'an okuyuşta 
başlangıç suresi olarak tekrarlanmaktadır. 
Üçüncü bir yorum ise bununla Kur'an'ın 
tamamının kastedildiği yönündedir. Bu an
layış değişik bir tarikle İbn Abbas'a ve ta
biinden itibaren bazı alimiere nisbet edil
miştir. Bu yorumları nakleden Taberi, sıh
hatlerine kanaat getirdiği hadisiere daya
narak es-seb'u'l-mesani ile Fatiha suresi
nin kastedildiği yorumunun isabetli oldu
ğunu söylemiştir (Cami'u'l-beyan, XJV, 69-
80) . Konuyla ilgili olarak ileri sürülen birin
ci görüş, ikisi hariç seb'-i tıvalin Medine'
de nazil olması dolayısıyla kronolojik açı
dan problemli görünmektedir. Zira Mek-
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ki olan Hicr suresinde ( 15/87) "verdik" an
lamında mazi sigası kullanılmaktadır. Ze
mahşeri, EbQ Hayyan ei-Endelüsi, Aıusi ve 
Elmalılı Muhammed Harndi gibi müfes
sirler, terkipte yer alan mesani kelimesi
nin içerdiği ikili sistem muhtevasından ha
reketle Kur'an'ın nazmında bulunan birbi
rine zıt, fakat edebi kuruluş içinde konu
ya açıklık getiren anlatırnlara dikkat çek
ınişlerse de sistemin içinde yer alan yedi 
sayısının konumunu ve inceliğini açıklığa 
kavuşturamamışlardır. 

Çağdaş müfessirlerden Emin Ahsen Is
lahi, Kur'an'da ikili ve bundan oluşan ye
dili bir yapı bulunduğu görüşünü savu
nur. Ona göre Hicr ve Zümer surelerindeki 
ayetler bunun açık delilidir. Islahi Kur'an'ın, 
kendi içinde bütünlük arzeden en önemli 
yapı olarak tek tek sareleri kabul etmek
le birlikte sarelerin bir araya gelerek teş
kil ettiği bütünün tek bir sürenin içerdiği 
anlamdan daha güçlü olduğunu söyler. 
Islahi, Kur'an surelerinin birbiriyle eşie
şerek ikili grupları oluşturduğunu , ikili 
grupların da belli bir düzen içinde birleşe
rekyedi grubu meydana getirdiğini belir
tir. Fatiha, NQr, Ahzab ve Hucurat süreleri 
ise yedili gruptan hiçbirine girmez. Çün
kü Fatiha, Kur'an için bir önsöz mahiyetin
de iken diğerleri öteki grup ve sürelerin ta
mamlayıcısı durumundadır (Birışık, Divan: 
ilmi Araştırmalar, sy 1 1 12001 1, s. 70-77). 
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li! ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

es-SEB'U't-TIVAL 
(JI#I~I) 

İmruülkays b. Hucr, Tarafe b. Abd, 
Züheyr b. Ebu Sülma, Lebid 

b. Rebia, Amr b. Külsum, Antere 
ve Haris b. Hillize'nin 
muallakalarına verilen 

yedi uzun kaside anlamında isim 
(bk. MUALLAMT). 

_j 
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es-SEB'U't-TUVEL 
(J#I~I) 

Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden 
Bakara, AI-i İmran, Nisa, 

Maide, En'am, A'raf 
ve Tevbe'nin (veya Yunus) ortak adı 

(bk. SÜRE). 

SEBÜK TEGİN 
(~) 

Ebu Mansur Nasırü'd-din ve'd-devle 
Sebük Tegin b . Kara Beckem 

(ö. 387 /997) 

Gazneliler hanedanının 
gerçek kurucusu ve ilk hükümdan 

(977-997). 

_j 

_j 

Bugün Kırgızistan sınırları içinde yer alan 
lsık Göl civarındaki Barshan (Barsgan) böl
gesinden veya Barshan adlı Türk boyun
dan olduğuna dair iki görüş bulunmakta
dır. Bir akın sırasında komşu kabilelerden 
1\ıhsılar'a esir düştü ve Samani Emlri I. 
NQh zamanında (943-954) Buhara'ya ge
tirildi. Burada Samani kumandanlarından 
Alp Tegin tarafından satın alındı (348/959) . 
Sebük Tegin, Alp Tegin'in himayesiyle Sa
mani sarayında hızla yükseldi ve önemli 
görevlere tayin edildi. Alp Tegin onu kızıy
la evlendirdi. Maiyetindeki Türk kuman
danlarıyla Gazne'yi ele geçirip Türk haki
miyetinin temellerini atan Alp Tegin'in ölü
münden (352/963) sonra Sebük Tegin onun 
yerine geçen oğlu EbQ İshak İbrahim'in 
en güvenilir adamı oldu. EbQ İshak ibra
him'in oğlu olmadığı için yerine Türk asıllı 
kumandanlardan Bilge Tegin ve onun ölü
münün ardından Böri Tegin geçti. Böri Te
gin'in başarısız olması sebebiyle görevden 
uzaklaştırılması üzerine Sebük Tegin emir
ler tarafından devletin başına getirildi (366/ 
977). Görünürde Samaniler'in bir valisi gibi 
hareket etse de bağımsız Gazneliler Dev
leti'nin gerçek kurucusu Sebük Tegin'dir. 

Sebük Tegin, devletin başına geçtikten 
kısa bir süre sonra Türk hakimiyetini Gaz
ne'den Doğu Afganistan'daki Zabülistan 
bölgesine kadar genişletti. Zabülistan asil
lerinden birinin kızıyla evlenerek bölge hal
kını kazanmaya çalıştı. Büst üzerine yürü
yüp buranın hakimi Togan Tegin'i mağ
IQp ederek şehre hakim oldu (366/977 ve
ya 367/978). Ardından Toharistan'ı ele ge
çirdi. Zemindaver, Doğu Gur ve Kusdar böl
gelerine kadar ulaştı. Askeri açıdan stra
tejik öneme sahip Leşker-i Bazar şehri
ni kurdu. Daha sonra Hindistan'a akıniara 


