
es-SEB'U'I-MESANT 

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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kamus Tercümesi, IV, 893-894; Müsned, IV, 
107, 21 1; V, 114; Taberl, Ci'imi'u 'l-beyan (nşr. S ıd

ki Cemi! ei-Attar) , Beyrut 1415/1995, XIV, 69-80; 
Zemahşerl, el-Keşşaf(nşr. Adil Ahmed Abdülmev
cOd v.dğr. ), Riyad 1418/1998, lll, 416; Fahreddin 
er-Razi, Mefatil:ı.u'l-gayb, Beyrut 1401/1981, XIX, 
213; EbQ Hayyan ei-Endelüsl, e l-Ba/:ırü 'l-muf:ıit 

(nşr. Adil Ahmed AbdülmevcOd v.dğr.), Beyrut 
1413/1993, V, 452; VII, 406; Ebü'I-Fida İbn Kes1r, 
Te{sfrü'l-f:\ur'ani'l-'a;;:fm (nşr. Mustafa Seyyid M. 
Fazi el-Acmavlv.dğr.). Kahire 1421/2000,1, 151-
159, 245-247; lll, 9; VII, 135; VIII, 274-276; Xl, 
123-124; AıOsl, Rüf:ıu 'l-me'fmf, XIV, 78-79; XXIII, 
258-259; Elmal~ı. Hak Dini, V, 3074-3075; Ab
dülhamit Birışık, "Kur'an'da iç Bütünlük: ıslahi'
nin Tefsir Yöntemi", Dfuan: ilmi Araştırmalar, sy. 
11 , İstanbul 2001, s. 70-77; a.mlf., "Islahl, Emin 
Ahsen ", DiA, XIX, 192. 

L 

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). 
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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 



başladı. Ancak merkezi Kabil vadisi olan 
Vayhand Hinduşahl hanedam Gazneliler'in 
Kuzey Hindistan'da yayılmasına bir engel 
teşkil ediyordu. Sebük Tegin, Gazneli akın
larını durdurmak için harekete geçen Hin
duşahl hükümdan Caypal'i iki defa yenil
giye uğrattı. 1 milyon dirhem para ile elli 
fil vermesi ve sınır bölgesindeki bazı kale 
ve kasabaları Gazneliler'e terketmesi şar
tıyla Caypal ile bir anlaşma yapıldı. Ancak 
Caypal anlaşmaya uymayıp Kuzey Hindis
tan'daki diğer Hint racalarıyla bir ittifak 
oluşturdu ve fıllerle takviyeli büyük bir or
dunun başında Gazne'ye doğru yürüdü, 
ancakyenilgiye uğramaktan kurtulamadı 
(376/986). SebükTegin, bu galibiyerten son
ra Lamgan ve Peşaver arasındaki toprakla
rı hakimiyet alanına kattı. Bu bölgede otu
ran Halaç Türkleri ve Afganlar da onun 
emrine girdi. Seferler sonunda adı geçen 
yerlerde hutbe Sebük Tegin adına okun
maya başlandı ve adına sikke basıldı. 

Sebük Tegin'in ülkesini genişlettiği bu 
dönemde Samani Devleti çökrneye ve da
ğılmaya yüz tutmuştu. Bu durumda Sa
manller'in son dayanağı kendilerine tabi 
olmayı sürdüren Sebük Tegin idi. Sebük 
Tegin, Keş şehri civarında yapılan görüş

mede Samani Emlri ll. Nuh'a sadakat ye
mini etmiş ve düşmanıarına karşı ona yar
dımcı olmaya söz vermişti. Bu sırada Sa
mani Devleti'nin Türk kumandanlarından 
Horasan Sipehsaları Ebu Ali es-Simcurl ve 
Faik el-Hassa, ll. Nuh'a karşı birleşerek 
Buhara'ya hakim olmak istediler. Zor du
rumda kalan ll. Nuh, Sebük Tegin'i yardı

mına çağırdı. Oğlu Mahmud ile birlikte ha
rekete geçenSebük Tegin, Heratyakının
daki savaşta (384/994) Ebu Ali ve Faik el
Hassa'yı mağ!Cıp etti. Tahtını Sebük Te
gin'e ve oğluna borçlu olan ll. Nuh, Sebük 
Tegin'i Belh valiliğine, Mahmud'u Horasan 
sipehsalarlığına tayin etti. 

Mahmud, Horasan'da Ebu Ali ve Faik el
Hassa'nın hücumuna uğrayıp Herat'a sı
ğınmak zorunda kalınca Sebük Tegin, Tus'a 
doğru ilerledi ve şehir civarında Ebu Ali 
ile tekrar karşılaştı (385/995), Ebu Ali bu 
defa da mağlup oldu. Savaşın ardından 
Faik yardım isternek için Karahanlılar'ın ya
nına gitti, Ebu Ali ise af dilemek için gitti
ği Buhara'da tutuklandı (386/996). Kara
hantı hükümdarlarından Nasr b. Ali, Faik'in 
kışkırtmasıyla Buhara'ya hücum etmek 
üzere hazırlıkyapmaya başlayınca ll. Nuh 
yine Sebük Tegin'den yardım istedi. Sebük 
Tegin ordusunu Ceyhun'un kuzeyine ge
çirdikten sonra ll. Nuh'u ordugahına çağır
dı. Ancak Vezir Abdullah b. Üzeyr, ll. Nuh'u 

Sebük Tegin aleyhine yönlendirip bu çağ
rıya uymasını engelledi. Gazneli kuwetle
rinin Buhara'ya yürümesi üzerine ll. Nuh 
kendisini yanıltan vezirini hapsetti. Sebük 
Tegin savaş yapmadan Samanller adına 
Karahanlılar ile antlaşma imzaladı. Buna 
göre Samanller, Siriderya (Seyhun) sahası
nı Katvan çölüne kadar Karahanlılar'a bı
rakıyordu. 

Karahanidar ile anlaştıktan sonra Belh'e 
dönen Sebük Tegin burada hastatandı ve 
Gazne'ye giderken Belh yakınlarındaki Mad
ru Muy köyünde vefat etti (Şaban 387 1 
Ağustos 997). Cenazesi Gazne'ye götürü
lerekorada toprağa verildi. Yerine veliaht 
tayin ettiği küçük oğlu İsmail geçti. Sebük 
Tegin askerleri tarafından çok sevilmiş, ölü
münden sonra Gazneliler arasında "Emir-i 
Adil" lakabıyla anılmıştır. Çocuklarının ye
tişmesi için özel bir dikkat göstermiş ve 
başarılı birer hükümdar olmalarını sağ
lamak maksadıyla onlar için Pendname 
adıyla bir eser kaleme almıştır. Başta Ebü'l
Feth el-Büstl olmak üzere dönemin ta
nınmış şairleri onun için mersiyeler yaz
mıştır. 
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Iii ERDOGAN MERÇİL 

SEBZEVART, Muhammed Bakır 

SEBZEVAR 

L 
(bk. BEYHAK). 

_j 

SEBZE V ARi, Muhammed Bakır 
( i.S;f~j-lf }4 ~ ) 

Muhammed Bakır b. Muhammed Mü'min 
es-Sebzevarl el-Horasanl 

L 

(ö. 1090/1679) 

Usü.liyye ekolü mensubu 
iranlı Şii alimi. 

_j 

101 Tde ( 1608- ı 609) iran'ın Horasan eya
letine bağlı Sebzevar'ın (Beyhak) Narnin 
köyünde doğdu. Temel eğitimini memle
ketinde aldı. Babasının ölümü üzerine ilk 
gençlik yıllarında Sebzevar'dan ayrılarak 
önce lrak'a, ardından Safeviler döneminde 
Şii düşüncesinin merkezi haline gelen İs
fahan'a gitti. Dilli ilimlerde Bahaeddin Ami-
11. Muhammed Taki el-Meclisi, Hasan Ali b. 
Abdullah et-Tüsterl (eş-Şüşter1) ve Haydar 
Ali el-İsfahanl gibi alimterin öğrencisi ol
du. Akli ilimlerde daha ziyade Kadi Muiz
züddin Muhammed b. Ca'fer ve Findirisk'i'
den yararlandı; kısa zamanda İsfahan'ın 
tanınmış alimleri arasına girdi. Elde etti
ği ilmi otoritenin yanında Safevi yöneti
miyle yakın ilişkileri sayesinde önemli dini 
makamlara getirildi. Küçük yaşta tahta çı
kan Safevi Sultanı Şah ll. Abbas dönemi
nin (ı 642- ı 666) nüfuz! u veziri Hüseyin b. 
Refiüddin el-Mar'aşl'nin İsfahan uleması 
içinde en çok itibar ettiği kişi olan Sebze
varl, Şii uleması ile iyi ilişkiler kurmaya ça
lışan şahın en yakınındaki alimlerden biri 
oldu. Usuliyye ekolü mensubu bir alim olan 
ve "sultanülulema, halife sultan" lakapla
rıyla tanınan vezir. İsfahan'daki en önem
li Şii eğitim kurumu Abdullah et-Tüsterl 
Medresesi'nin müderrisliğini Hasan Ali b. 
Abdullah et-Tüsterl'den alarak onun öğ
rencisi Sebzevarl'ye verdi. Yine bu dönem
de kendisine İsfahan cuma ve cemaat 
imamlığı yanında İsfahan şeyhülislamı un
vanı verilen Sebzevarl muhtemelen Ali Na
ki el-Kemerel'den ( ö. ı 060/ ı 650) sonra şey
hülislamlık makamına getirildi ve bu ma
kam yaklaşık üç yüz yıl boyunca onun ai
lesinden gelenlerin elinde kaldı (Hansarl. 
ll, 68) 1062'de (1652) hacca gitti ve bir 
yıl Mekke'de kaldı. Hastalandıktan sonra 
Damgan'a yerleşip orada vefat eden Şah 
ll. Abbas'ın son günlerinde yanında bulun
du (Kemal Seyyid. s. 226) . Onun ardından 
tahta geçen oğlu Safi için iki yıl sonra İs
fahan'da düzenlenen. isminin Şah Süley
man olarak değiştirildiği ikinci cülus me-
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