SEBZEVART, Muhammed Bakır
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 Hinduşahl hükümdan Caypal'i iki defa yenilgiye 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 Hindistan'daki diğer Hint racalarıyla bir ittifak
oluşturdu ve fıllerle takviyeli büyük bir ordunun başında Gazne'ye doğru yürüdü,
ancakyenilgiye uğramaktan kurtulamadı
(376/986). SebükTegin, bu galibiyerten sonra Lamgan ve Peşaver arasındaki toprakları hakimiyet alanına kattı. Bu bölgede oturan Halaç Türkleri ve Afganlar da onun
emrine girdi. Seferler sonunda adı geçen
yerlerde hutbe Sebük Tegin adına okunmaya başlandı ve adına sikke basıldı.

Sebük Tegin'in ülkesini genişlettiği bu
dönemde Samani Devleti çökrneye ve dağılmaya yüz tutmuştu. Bu durumda Samanller'in son dayanağı kendilerine tabi
olmayı sürdüren Sebük Tegin idi. Sebük
Tegin, Keş şehri civarında yapılan görüş 
mede Samani Emlri ll. Nuh'a sadakat yemini etmiş ve düşmanıarına karşı ona yardımcı olmaya söz vermişti. Bu sırada Samani 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 durumda kalan ll. Nuh, Sebük Tegin'i yardı 
mına çağırdı. Oğlu Mahmud ile birlikte harekete geçenSebük Tegin, Heratyakının
daki savaşta (384/994) Ebu Ali ve Faik elHassa'yı mağ!Cıp etti. Tahtını Sebük Tegin'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 elhücumuna 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 yanına gitti, Ebu Ali ise af dilemek için gittiği Buhara'da tutuklandı (386/996). Karahantı 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 geçirdikten sonra ll. Nuh'u ordugahına çağır
dı. Ancak Vezir Abdullah b. Üzeyr, ll. Nuh'u
Hassa'nın

Sebük Tegin aleyhine yönlendirip bu çağ
rıya uymasını engelledi. Gazneli kuwetlerinin 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 Madru Muy köyünde vefat etti (Şaban 387 1
Ağustos 997). Cenazesi Gazne'ye götürülerekorada toprağa verildi. Yerine veliaht
tayin ettiği küçük oğlu İsmail geçti. Sebük
Tegin askerleri tarafından çok sevilmiş, ölümünden sonra Gazneliler arasında "Emir-i
Adil" lakabıyla anılmıştır. Çocuklarının yetişmesi için özel bir dikkat göstermiş ve
başarılı birer hükümdar olmalarını sağ
lamak maksadıyla onlar için Pendnam e
adıyla bir eser kaleme almıştır. Başta Ebü'lFeth el-Büstl olmak üzere dönemin tanınmış şairleri onun için mersiyeler yazmıştır.
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Muhammed Bakır b. Muhammed Mü'min
es-Sebzevarl el-Horasanl
(ö. 1090/1679)

L

Usü.liyye ekolü mensubu
iranlı Şii alimi.

_j

101 Tde ( 1608- ı 609) iran'ın Horasan eyaletine bağlı Sebzevar ' ın (Beyhak) Narnin
köyünde doğdu. Temel eğitimini memleketinde 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 Ami11. Muhammed Taki el-Meclisi, Hasan Ali b.
Abdullah et-Tüsterl (eş-Şüşter1) ve Haydar
Ali el-İsfahanl gibi alimterin öğrencisi oldu. Akli ilimlerde daha ziyade Kadi Muizzüddin Muhammed b. Ca'fer ve Findirisk'i'den yararlandı; kısa zamanda İsfahan'ın
tanınmış alimleri arasına girdi. Elde ettiği ilmi otoritenin yanında Safevi yönetimiyle yakın ilişkileri sayesinde önemli dini
makamlara getirildi. Küçük yaşta tahta çı
kan Safevi Sultanı Şah ll. Abbas döneminin (ı 642- ı 666) nüfuz! u veziri Hüseyin b.
Refiüddin el-Mar'aşl'nin İsfahan uleması
içinde en çok itibar ettiği kişi olan Sebzevarl, Şii uleması ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan şahın en yakınındaki alimlerden biri
oldu. Usuliyye ekolü mensubu bir alim olan
ve "sultanülulema, halife sultan" lakaplarıyla tanınan vezir. İsfahan'daki en önemli 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 dönemde kendisine İsfahan cuma ve cemaat
imamlığı yanında İsfahan şeyhülislamı unvanı verilen Sebzevarl muhtemelen Ali Naki el-Kemerel'den (ö. ı 060/ ı 650) sonra şey
hülislamlık makamına getirildi ve bu makam yaklaşık üç yüz yıl boyunca onun ailesinden 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 bulundu (Kemal Seyyid. s. 226) . Onun ardından
tahta geçen oğlu Safi için iki yıl sonra İs
fahan'da düzenlenen. isminin Şah Süleyman olarak değiştirildiği ikinci cülus me-
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rasimine başkanlık etti (Said Amir Arjomand, s. 311; Ef21İng . J, Vlll, 779). 1090'da
( 1679) ölen ve kabri Meşhed'de bulunan
Sebzevarl'nin son on yılını nerede geçirdiği ve nerede vefat ettiği konusunda kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Öğ
rencisi Abdullah Efendi ei-İsfahanl (Riyazü'l-'ulema', V, 45) ve diğer bazı tabakat
yazarları İsfahan'da öldüğünü ve naaşının
Meşhed'e taşındığını belirtir (Hansarl, ll.
70; Tebriz!, V, 244; Abbas ei-Kumml, lll,
160). Bazı kaynaklarda ise hayatının son
döneminde İmam Rıza'ya yakın olma arzusuyla Meşhed'e yerleştiği, ei-Medresetü's-semliyye adlı eski bir medreseyi tamir ettirerek orada dersler verdiği ve bu
medresenin ei-Medresetü'I-Bakırıyye veya
Medresetü Molla Muhammed Bakır esSebzevarl adıyla anıldığı kaydedilir (M . Hasan Han , HI, 678; Mirza Abdurrahman eş
Şirazl, s. 33-34; Aga Büzürg-i Tahrant. xııı,
3 ı 8; XX, 11O). Mirza Abdurrahman eş
Şirazl ayrıca medresenin kitabesinde yer
alan 1083 ( 1672) yılında tamir edildiğine
dair kayda dikkat çeker.

ma namazının farziyyeti düşmediği ve bu
ibadetin yerine getirilmesi tercihe bırakıl
mış değil mutlaka yerine getirilmesi gereken bir veeibe (vacib-i ayni) olduğu gibi namazın geçerliliği için fakihin varlığı da şart
olmayıp ehil ve adil bir imarnın kıldırması
yeterlidir (a.g.e., XXV 11 987 1. s. 92-1 02; cuma nam azı konusundaki görüş leri için bk.
ıal].lretü'l-me'ad, ll, 307- 310; İbn UsfGr elBahranl, IX, 372, 404; H.3nsart, ll, 72-74) . Cuma namazı dışındaki dini veclbelerin yerine getirilmesinde gaib imarnın yetkilerinin
ancak müct ehid (mutlak ya da mütecezzl)
fakihler tarafından kullanılabileceğini düşünen Sebzevarl, bu yetkiyi fakih olmayan
devlet görevlilerinin kullanmasına kesinlikle cevaz vermez. Fakih olmadıkları halde devlet tarafından tayin edilmiş kadılar
(kudatü'l-cevr) adil olamazlar ve bir müminin onlara başvurması caiz değildir. Fı
kıh eserlerinde velayet-i fakih otoritesini
siyasi otoriteyle paylaşınama konusunda
açık bir tavır sergileyen Sebzevarl, Şah ll.
Abbas'a ithafen kaleme aldığı ve bir fıkıh

Şii-imarni uleması arasında Usüliyye ekolünün hakim olduğu ve Şii ulemasının siyasi otoritesinin giderek güç kazandığı Safevller döneminde yetişen Sebzevarl, bu
ekol içer isinde haber-i vahide ve geçmiş
ulemanın ictihadlarına karşı tenkitçi yaklaşımıyla ve aşırı re'yci, mutlak ictihad yanlısı fıkıh anlayışıyla tanınan Mukaddes (Muhakkik) ei-Erdeblll çizgisindedir (Hossein
Modarressi TabatabaL s. 51-52; M. Ali elEnsM, 1, 51 ). Öte yandan Xl. (XVII.) yüzyılda İsfahan'da ortaya çıkan ilk nesil İran
lı Şii ulemasından sayılır. Bahaeddin Arnill'nin öğrencisi olan bu alirnler, bir önceki
yüzyılda Usüliyye ekolünden Mu hakkık eiKerekl tarafından savunulan Safevi Devleti'yle uyumlu ilişkiler kurma anlayışını devam ettirmişlerdir. Şii uleması arasında
yoğun tartışmalara sebep olan, Kerekl ile
İbrahim b. Süleyman ei-Katlfi'nin iki aşırı
ucu temsil ettiği bu konuda Sebzevarl orta yolu benimseyenlerdendir (Calder, XXV
11987 !. s. 96) Gaybet döneminde kamu
otoritesini ilgilendiren dini veclbelerin yerine getirilmesinin meşru olduğu ve gaib
imarnın bu konudaki yetkilerinin müctehid fakihler tarafından onun adına kullanılabileceği kanaatinde olan Sebzevarl'ye
göre devletin görevlendirdiği fakihler tarafından davalara bakılması , had cezaları
nın uygulanması, humus ve zekatın toplanması meşrüdur. m'ıib imarnın cihad ilan
etme yetkisi ise ancak İslam ülkesinin ciddi bir savaş tehdidi altında bulunması halinde fakihlere devredilebilir. Gaybette cu-
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kitabı niteliği taşımayan

Ravzatü'l-en'Abbasi adlı eserinde adil ve hik-

met sahibi bir sultanın iktidarda olması
ve dünyevl işleri idare etmesine duyulan
ihtiyacı dile getirir ve adeta siyasi iktidarın meşruiyeti konusunda bir fıkıh kitabı
kalıpları içerisinde ifade edilemeyecek yeni ve uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyar
(Hamid Enayat, s. 173; Cal der, XXV 11987!.
s. 102- 103) Sebzevarl'nin bunun dışında
ki altı eserini daha Şah ll. Abbas'a ithafen
yazmış olması da onun bu uzlaşmacı yaklaşımının ve şahın Safevi Devleti'ni şer'!
esaslara oturtma yolundaki gayretlerine
verdiği desteğin bir ifadesidir.
Fıkhın yanında felsefeyle de meşgul olan
ve İsfahan ekolünden sayılan Sebzevarl,
süfilerin bid'atları aleyhinde fetva ları bulunmakla birlikte (Aga Büzürg-i Tahranl, X,
209; XII , 224; XVI, 122) hocaları BaMeddin Amm. Muhammed Taki el-Meclisi ve
Mlr Pindiriski gibi tasawufa ılımlı yaklaşanlardandi (Ef21İn g. J, Vlll, 780-781) Süfimeşrep alim Feyz-i Kaşanl ile yakın münasebetleri ve müsiki konusundaki görüş
leri Sebzevarl'nin bu yaklaşımıyla irtibatlıdır. Döneminde mOsikinin dini ve dünyevi her türlüsü haram kabul edilirken yazdığı bir risalede, günah iş lenen eğlence
meclislerinde söylenen şarkılarla Kur'an'ın,
dua ve zikirlerin, insana ahireti hatırlatan
şiirlerin ve Hz. Hüseyin için okunan mersiyelerin makamlı olarak okunınası arasın
da bir ayırım yapılması gerektiği ve günaha teşvik etmeyen müsiki türlerinin haram sayılamayacağı görüşünü ortaya at-

mıştır.

Bu risale Şii uleması arasında yobir tartışma başlatmış , benzer bir risale kaleme alan Feyz-i Kaşanl'ye ve Sebzevarl'ye yönelik reddiyeler yazılmış, bir
Sünni olan Gazzall'nin izinden gitmekle itham edilmişlerdir (Hansarl, ll , 71-77 ; Kemal Seyyid, s. 240-244) .
ğun

Bu eleştirilerde süfilere yakın oldukları
bilinen Şah ll. Abbas ve Vezir Halife Sultan ile (Momen, s. ı 13) ilişkilerinin önemli bir payı vardır. Nitekim Sebzevarl'ye yönelik eleştiriler mOsiki konusuyla sınırlı olmayıp temelde Safev'i yönetimine karşı uzlaşmacı tavrına ve müteahhirln Şii ulemasına muhalif fıkhl görüşlerine yöneliktir.
Usüliyye ve Ahbariyye ekallerine mensup
alimierin eleştirilerine muhatap olmakla
birlikte yine her iki ekole mensup pek çok
alim ve tabakat yazarı kendisinden görüş
lerine itibar edilen iyi bir fakih ve müctehid, rica! tenkidi konusunda muteber bir
muhaddis, akli ilimlerde söz sahibi bir kelamcı ve filozof olarak söz eder. Müteahhirü'l-müteahhirln Şii-imarni ulemasından
sayılan Sebzevarl (İbn UsfGr el-Bahranl,
ll, 87), genellikle Muhakkık es-Sebzevarl
diye meşhur olmakla birlikte bazı kaynaklarda kendisine Fazı! ei-Horasanl lakabıyla
da atıfta bulunulur. Hayatı boyunca nakli
ve akli ilimlerde ders veren Sebzevarl'nin
meşhur öğrencileri Muhammed Sadık b.
Muhammedes-Serab et-Tünükabünl, Muhammed Said b. Ataullah er-Rüdesrl, aynı zamanda kız kardeşinin kocası olan ve
birçok eserine redd.iyesi bulunan Aga Hüseyin Muhakkık ei-Hansarl, Ni'metullah eiCezairl ve Muhammed Şefi' b. Ferec eiCIIanl ei-Meşhedl'dir. Şair ruhlu bir kişili
ğe ve yüksek bir edebi zevke sahip olan
Sebzevarl'nin pek çok şiiri ve bazı ayetleri nazma döktüğü ruhalleri bulunmaktadır. Şiirlerinin toplandığı bir divandan söz
edilir (Aga Büzürg-i Tah ra nt. IX, ı 20). Sebzevarl'nin siyasi görüşleri N. Calder (bk.
bibl.) ve Necef Lekzayl (Enlşe-i Siyası-i Muf:ıal!:kıi!: SebzevarL Kum 1380; Ar. tre. Muhammed Abdürrezzak, Ataku'l-fikri's-siyasl
'inde 'l-Muf:ıakkık es-Sebzevarl, Kum 2005)
tarafından incelenmiş , Henry Corbin de
felsefeciliği ve lfaşiye 'ald İldhiyyati'ş
Şiid' adlı eseri üzerine bir değerlendir
me yazısı yazmıştır (bk. bibl.).
Eserleri. A)

Fıkıh

ve

Fıkıh

Usulü. 1.

Za-

l]iretü 'l-me'ad ii şerJ:ıi'I-İrşad. İbnü ' I
Mutahhar ei-Hilll'nin Şii-İmam! fıkhına dair İrşadü'l-e?,han adlı eserinin ibadet bölümlerine dair geniş bir şerh olup (Aga Büzürg-i Tahranl, XVIII, 99) müellifin ilkeserierinden biridir (Kum, ts.; Tahran 1273-1274).
İlml değeri hakkında olumlu, olumsuz fark-
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lı değerlendirmelerin yapıldığı eser üzerine müellifin öğrencileri Muhammed esSerab ve Aga Hüseyin el-Hansari'nin yanı sıra Vahld ei-Bihbehanl tarafından haşiyeler kaleme alınmıştır (a.g.e., VI , 8586; X, I 9; X III , 277) Z. e1-Kifô.ye. Kifô.yetü '1-fı]fh, Kifô.yetü '1-aJ:ıkô.m, Kifô.yetü '1-mu'te]f1d ve Kifô.yetü'1-mu]fteş1d gibi farklı adlarla anılan kapsamlı
ve muhtasar bir fıkıh kitabıdır. Za.IJfre' den sonra ve adeta onu tamamlamak amacıyla yazılmış olup Za.IJfre'de genişçe ele
alınan ibadet bölümleri özetlenmiş, muamelat konularına ise daha fazla yer ayrılmıştır. Bununla birlikte hacim olarak
onun yaklaşık üçte biri kadardır. Mevcut iki baskısı da eksiktir (İs fahan, ts.;
Tahran 1269; b k. Hansarl, ll. 69; Aga Büzürg-i Tahran!, IV, 35; XVIII, 88. 96, 99).
3. ŞerJ:ıu'z-Zübde . Hacası Bahaeddin
Arnili'nin Zübdetü'1-uşı11 adlı eserinin
şerhi olan kitap Sebzevarl'nin fıkıh usulü
alanındaki yetkinliğini ortaya koyan bir çalışmadır (Hansarl. II, 69; Aga Büzürg-i Tahrani, X III, 298). 4. Risô.1e if şa1ô.ti'1-cum 'a
(ve'l-~avl bi'l-vücübi'l-'ayni) . Sebzevarl,
gaybet döneminde cuma namazının vacib-i ayni olduğu konusunda Arapça ve
Farsça iki risale yazmıştır. Farklı adlarla
anılan ve cuma imamı olması sebebiyle
önem atfedilen bu risalelere Muhakkık eiHansarl'nin öğrencisi Şeyh Ali Rıza el-Erdekani et-Tecelllve Seyyid Abdullah ei-Hüseynl tarafından reddiyeler yazılmış, Sebzevarl'nin öğrencisi Muhammed es-Serab
da Şeyh Ali'nin reddiyesine karşılık vermiş
tir (Hansarl, II, 69, 72-74, 76; Aga Büzürg-i
Tahran!, XV, 74 , 77, 80). Za.1Jfretü'1-me'ô.d'da aynı konu ele alınırken (Il, 307- 3 10)
bu risalelere ve Şeyh Ali'nin reddiyesine
atıf yapılmış olması daha önce yazıldıkla
rını gösterir. S. Risô.1e if mu]faddimeti'1vô.cib. Vacibi yerine getirebilmek için gerekli olan şeylerin de vacip olup olmadığı
konusundaki velayet-i fakih teorisine de
zemin teşkil eden tartışmayla ilgili bir risaledir. Muhakkık ei-Hansarl buna bir reddiye yazmıştır (Ham id Enayat, s. 170-171;
Aga Büzürg-i Tahran!, XXII , 105 , 106) . 6.
Risô.1e fi'1-gınô.'. MOsiki ve dini metinlerin nağmeli olarak okunınası konusunda
müteahhirln Şla ulemasının görüşüne muhalif bir yaklaşım getiren ve büyük tartış
malara yol açan risalesidir. İsmail b. Muhammed ei-Mazenderanl ei-Hacm ve Şe
hld-i Sani'nin tarunu Şeyh Ali b. Muhammed tarafından hakkında reddiyeler yazıl
mıştır (Aga Büzürg-i Tahran!, X, 229; X l ,
I 38; XVI , 60-61; Kemal Seyyid, s. 240-244.
Şey h Ali'nin eleştirilerinin özeti için bk.

Hansarl, II, 71-77). 7. Cô.mi'u'z-ziyô.rô.t-1
'Abbô.sf. Hz. Peygamber, Ehl-i beyt ve
on iki imarnın kabirierine yapılacak ziyaretlerle ilgili hükümler ve adab hakkın
da yazılan "kitabü'l-mezar" türü Farsça
bir eser olup Şah ll. Abbas'a ithaf edilmiştir (Aga Büzürg-i Tahran!, V, 57; XV,
282; XX, 317). 8. er-Risô.1etü'1-'ameliyye. Şii-İmam! fakihlerinin merci-i taklld
olduklarını ilan amacıyla kaleme aldıkla
rı ve özellikle ibadet konularına dair fetvalarını bir araya getirdikleri bir telif türü olup Sebzevarl'nin birden fazla risale-i
ameliyyesi vardır. Hepsi Farsça olan bu risalelerden Risô.1e fi'l-fı]fh, e1-ljilô.fiyye
ve e1-lju1ô.şa'yı Şah ll. Abbas için yazmış
tır. er-Risô.1etü'1-'ameliyye adlı risalesi
üzerine Seyyid Mehdi Bahrülu!Om'un haşiyesi vardır

(a.g.e., VII, 239; Xl, 213; XVI ,
Sebzevarl'nin fıkhl meseleler hakkındaki diğer risaleleri şunlardır:
Risô.1e if fa:Weti'l-müt'a, Risô.1e fi'1-gus1,
Risô.1e fi'ş-şa1ô.t ve'ş-şavm, Risô.1e if taJ:ı
dfdi'n-nehô.r şer' an, Risô.1e if i./]tiyô.ri'ssô.'ô.t, Risô.1e if semti'1-]f1b1e, Menô.sikü '1280; XXVI. 288).

J:ıac.

B) Kelam. 1. ŞerJ:ıu't-TevJ:ıfd. Şeyh SadOk'un imamiyye kelamına dair eseri üzerine yazılmış Farsça bir şerhtir (a.g.e., X III,
ı 53). z. Risô.1etü'1-'a]fa'idi'1-cô.mi'a. Şah
ll. Abbas'a ithaf edilen Farsça bir risaledir
(a.g.e., XV, 282). 3. Def'u şübheti'1-istil
zô.m . Yahudi filozofu İbn KemmOne'nin
birden fazla vacibü'l-vücOd olup olmayacağı konusunda şüphe uyandıran ve imamiyye kelamcıları arasında tartışılan "şüb
hetü'l-istitzam" konusunda bir risaJedir. Muhakkık ei-Hansarl esere bir reddiye yazmış, Sebzevarlde er-Red 'alô. Risô.1eti şüb
heti'1-istilzô.m adlı ikinci bir risaleyle ona
cevap vermiştir (a.g.e., VI II , 229; X, 195,
198).

C) Felsefe, Ahlak ve Siyaset. 1. Ifô.şiye
'a1ô. İ1ô.hiyyô.ti'ş- Şifô.'. İbn Sina'nın eş
Şifa' adlı eserinin "İiahiyyat" bölümü üzerine bir Mşiyedir. Daha ziyade Molla Sadra ve Muhakkık el-Hansari'nin haşiyelerin
den yapılmış nakillerden oluşan eser üzerine Hansari'nin reddiyesi vardır (a.g.e., V I,
14 ı. 142) . Bazı bölümleri Seyyid Celaleddin ei-Aştiyanl tarafından neşredilmiştir
(bk. bibl.). Z. Ifô.şiye 'a1ô. ŞerJ:ıi'1-İşô.rô.t.
Naslrüddln-i TCısl'nin ŞerJ:ıu'1-İşô.rô.t ve'ttenbfhô.t'ına dair bir Mşiye olup yine Hansari ile aralarında reddiye konusu olmuş
tur (a.g.e., VI, II O, ı ı!) . 3. Ravzatü'1-envô.r-1 'Abbô.sf (Ravzatü'l-envar fi adabi'lmülük) . Safeviler döneminde yaygın olan
mesnevi tarzı Farsça siyasetname türünün en güzel örneklerinden biri olup Şah

ll. Abbas'a ithaf edilmiştir. 1073'te ( 1662eser müellifin son çalışması
dır. Ahlak ve siyaset olmak üzere iki bölümden oluşan kitap dönemin ahlak ve
felsefe literatürü içinde sade ve anlaşılır
üslübuyla dikkat çeker. Sebzevari, İran nasihatname ve siyasetname kültürünü Şii
imam! fıkhıyla uyumlu hale getirerek Şii
siyasi düşüncesine yeni bir açılım getirir
(a.g.e., X I , 289; Abstracta lranica, XX II
11999 1. s. 188, 218) İsmail Cengiz! Erdehal (Tahran ı 377/ 1998) ve Necef Lekzay!
(Kum 138 1) tarafından eserin tenkitli neşirleri yapılmıştır. 4. Mefô.tfJ:ıu'n-necô.t-1
'Abbô.sf. Dualar, adab-ı muaşeret ve bazı sünnetler hakkında Şah ll. Abbas' ın isteği üzerine Farsça kaleme alınmış hacimli bir eserdir (Aga Büzürg-i Tahran!, XXI.
308). Müellifin ayrıca Batlamyus'un astronomiyle ilgili el-Mecistf (Almagest) adlı
eseri üzerine tamamlayamadığı bir şerh
çalışmasından söz edilir (Abdullah Efendi el-isfahanl, Riyazü'l-'ulema', V, 45; bütün eserlerinin yazma nü s haları için bk.
Brockelman n, ll, 578 ; Hossein Modarressi Tabatabal, s. 248 Iİnde ks J; Ali Faz ı! elKalnl en-Necefl, Türaş üna, X III/49 114181.
63) yazılan

S. 155 ; Xlll/50-51 1141 8 1.

s. 340, 367) .
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SECAH
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Ümmü Sadır Secah bint el-Haris
b. Süveyd et-Tem!miyye
(ö. 41/661'den sonra)

L

Peygamberlik iddiasında bulunan
bir kadın_

_j

Baba tarafından Tem'im kabilesinin Yerbu' koluna, anne tarafından çoğunluğu hı
ristiyan olan Beni Tağlib'e mensup olduğu
rivayet edilir. Künyesini Secah bint Evs b.
Hık b. üsame şeklinde kaydedenler de vardır (Belazürl, s. 144 ). Peygamberlik iddiasında bulunmadan önce hıristiyan olduğu,
bu dini iyi bildiği, ayrıca kahinlik yaptığı
belirtilmektedir. Tem'im kabilesine mensup Seyf b. Ömer'in Taberi'nin aktardığı rivayetlerine göre (Tarih, I, 1908 vd ). Secah,
ResGl-i Ekrem'in vefatından hemen sonra
el-Cez'ire'de peygamberlik iddiasında bulunmuş, Reb'ia, Tağlib, Nemr, Şeyban ve
İyad kabilelerinden topladığı birçok kişi
nin başına geçerek Medine'ye yürümek
için kabilesi Tem'im'in yaşadığı Yername
taraflarına hareket etmiştir ( 11/632). Tem'im kabilesinin bazı kolları Hz. Peygamber'in vefatının ardından İslamiyet'e bağlı
kalırken Secah'ın mensup olduğu ve reisliğini Malik b . Nüveyre'nin yaptığı YerbG'
ile reisliğini Vekl' b. Malik'in yaptığı Malik
kabileleri zekat vermek istemediklerini belirterek irtidad etmiştir. Secah, Malik ve
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yerde buluşarak onların
ancak bu iki kabileden
ileri gelen bazı kimselerin ittifaka karşı çı
karak kabilelerini terketmeleri üzerine Malik b. Nüveyre, Secah'a Medine'ye yürümek yerine, kendilerine katılmayan Tem'imliler'e karşı yürümeyi tavsiye etmiş, o da
önce Ribab kabilesine saldırmış, saldırıyı
daha ewel haber alan ve hazırlıklı olan Ribablılar karşısında mağ!Gp olunca yolunu
değiştirerek Nibik'a gelmiş, burada Beni
Amr kabilesiyle yaptığı savaşı da kaybetmiştir. Bu başarısızlıktan ve Malik b. Nüveyre ile Vekl' b. Malik'in de kendisinden
ayrılmasından sonra askerleriyle birlikte
Müseylimetülkezzab'ın kabilesi Beni Han'ife'nin yurdu Yername'ye yönelmiştir. Bir
taraftan müslümanlarla mücadele etmekte olan Müseylimetülkezzab bunu öğre
nince endişeye kapılmış, hediyeler gönderip bir heyetle kendisini ziyarete geleceğini bildirerek Secah'tan eman istemiş,
ziyaret sırasında yeryüzünün yarısının Beni Hanife'ye ait olduğunu, diğer yarısının
da eğer adil olsaydı Kureyş kabilesinin olacağını, ancak Kureyş'in bunu kabul etmemesi üzerine Allah'ın bu kısmı Secah'a verdiğini söylemiş. vahiy olarak geldiğini iddia ettiği bazı sözlerini okumuştur. Müseylimetülkezzab'ın bu teklifini kabul eden
Secah, Yername'nin mahsulünün yarısını
alıp gelecek yıla ait yarısını daha sonra
kendisine getirmeleri için üç adamını orada bırakmış, peygamberlik iddiasından
vazgeçerek dayılarının toprağı el-Cez'ire'ye dönmüştür.
Vekf ile Hazn

adlı

desteğini sağlamış,

Seyf b. Ömer dışındaki ravilerin haberlerinde Secah'ın Müseylimetülkezzab ile
görüşmesi çok farklı şekilde anlatılmakta
dır. Müseylime, Beni Hanife yurduna gelen Secah'ı kendisiyle baş başa görüşme
ye ikna edip ona güya vahiy mahsulü olan
müstehcen sözler söylemiş, özel bir çadır
da üç günlüğüne evlenerek beraber olduktan sonra kendisi adına Secah'ın peygamberlik iddiasından vazgeçmesini sağ
lamıştır. Ardından Secah bu gelişmeleri
taraftariarına anlatmış , mehir olarak hiçbir şey almamış olmasına gösterdikleri tepki üzerine tekrar Müseylime'nin yanına gidip mehrini istemiş, o da beş vakit namazdan sabah ve yatsı namazlarını kaldırdığı
nı bildirmiştir (a.g.e., ı. 1917-1919) Belazür'i'nin bir rivayetine göre Secah, Müseylimetülkezzab'ın öldürülmesinden sonra
kardeşlerinin yurduna dönmüştür (Fütüh,
s. 145). Secah'ın Muaviye'nin iktidara geldiği 41 (661) yılında birçok kabilenin yerinin değiştirilmesi sırasında Küfe'ye yerleş
tiği ve müslüman olarak orada öldüğü,

diğer bazı rivayetlerde ise Yername'den
Tem'im kabilesinin yerleştiği Basra'ya geçtiği ve orada öldüğü nakledilir (a.g.e., s.
144-145).
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MusTAFA FAYDA

SECAVEND
( ..l.i.9G:<-Jf )

Tilavet sırasında mana açısından
vakfetmenin gerekli
veya isabetsiz olduğu yerleri
belirtmek üzere konan
işaretiere verilen isim
L

(bk. MUSHAF)-

_j

SECAVENDİ,

Muhammed b- Muhammed
( IŞ..I.Ö.9G:<-Jf ~ ~ ~ )

Ebu Tahir Siracüdd!n Muhammed
b. Muhammed b. Abdirreş!d es-Secavendi
(ö . 596/1200'den sonra)

L

Feraize dair eseriyle tanınan
Hanefi fakihi, hesap alimi.

_j

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Eski ve
yeni biyografi kaynakları yanında el-Ensô.b, el-Lübô.b ve Mu'cemü'l-büldô.n gibi
yaygın eserler onun hakkında bilgi vermemekte, Zirikil de lugat ve coğrafya kitaplarında Secavend'e dair bir şey bulamadı 
ğını belirtmektedir. Bu zatın nisbet edildiği Secavend, Sekavend'in (Segavend) Arapça şeklidir (Dihhuda, VIII, 12069, 12080)
İbn Havkal, Horasan bölgesi hakkında bilgi
verirken Belh ile Gazne arasında yer alan
Samiyan ve Sekavend'i de sayar (Şüretü'l
art, s. 428, 447). DihhGda bir yerde Beyhaki'den naklen Sekavend'in Gazne civa-

