SEFER
nabileceği belirtilmiştir. Esasen rehin İs
lam'dan önce de bilinen bir usul olup ayette sefer haline özel olarak değinilmesi bu
durumda çoğunlukla katip, şahit veya yazı malzemesinin zor bulunması gerçeğiyle
ilgilidir. Nitekim rehnin yolculuk haline özgü olmadığı Hz. Peygamber'in uygulamalarından da anlaşılmaktadır (Cessas , I, 523;
Serahsl, XXI, 64; İbn Kudame, IV, 362).
Seferilik Hükümleri ve Vatan Kavramı.
Fıkıhta, kişinin bulunduğu

yer yolculuk hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması bakımından vatan (ikametyeri) kavramı esas
alınarak üçe ayrılmıştır: Vatan-ı asli, vatan-ı ikamet, vatan-ı sükna. Bir kişinin doğup büyüdüğü veya evlenip yerleştiği yere vatan-ı asli denir. Herhangi bir sebeple asli vatandan başka bir yere yerleşmek
üzere göç edilince yeni yer vatan-ı asli olur.
eski yer bu vasfını kaybeder. Yolcunun asll vatana dönmesiyle yolculuk hali sona
erer. Bir yerde on beş gün ve daha fazla
kalmaya niyet eden kimse için ikamet hükümleri geçerli olur ve bu niyetle kalınan
yere vatan-ı ikamet adı verilir. Buna karşılık bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yerde seferilik hükümleri
devam eder; bu yere vatan-ı sükna ve vatan-ı sefer denir. Şafii ve Malikller'e göre
gidiş ve dönüş günleri hariç bir yerde dört
gün, Hanbelüer'e göre ise dört günden fazla veya yirmi namaz vaktinden fazla kalmaya niyet eden yolcu mukim sayılır.
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Sufilerin nefsi terbiye etmek
ve Hakk'a ermek için
bedenle veya kalple yaptıkları
yolculuk anlamında
bir tasavvuf terimi.

_j

Sözlükte "yolculuk yapmak, seyahat" angelen sefer kelimesi (çoğulu esfar).
tasawufta salikin nefsini terbiye etmek ve
Hakk'a ermek için yaptığı maddi 1 bedeni
ve manevi 1 batıni yolculuğu ifade eder.
SQfilerin kastettikleri anlamda sefere çık
ma işi Kur'an ve hadislerde siyahat, sefere
çıkan kimse de saih kelimesiyle (dişili saiha) belirtilmiştir (et-Tevbe 9/I 12; et-Tahrlm 66/5; Tirmizi, "I:Iac", 102; Ebu DavQd ,
"Cihad", 6). Kur'an'da sefere çıkanlar tövbe, ibadet, rükQ ve secde eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, Allah'ın sı
nırlarını koruyanlarla birlikte zikredilmiş
ve övülmüştür. Oruç tutanlar da sefere çı
kanlara benzetitmiş ve onlara da saih denilmiştir (Zemahşerl, Il, 216-217; IV, 128).
lamına

Aıimleri, şeyhleri, takva sahibi salih müminleri, akrabaları, arkadaşları, mübarek
beldeleri ziyaret etmek; ilim ve edep öğ
renmek, yolculuğun zorluklarına katlanarak nefsi terbiye etmek, riyazet yapmak,
şöhretten kaçıp bilinmeyen bir memlekette tanınmayan biri olarak yaşamak, fitne
ve fesaddan uzaklaşmak ve hicret etmek
seferin maddi ve bedeni sebep ve gayeleridir. İlk zahid ve süfi1er, nefis terbiyesi

bakımından faydalı olduğuna inandıkların

dan çokça yolculuk yapmışlar bu sebeple
"saihun" (seyyahlar) diye anılmışlardır. Ancak tasawuf ehli, kötü bir huydan uzaklaşıp güzel bir huya erişmek ve güzel bir
huydan daha güzeline ulaşmak için kalp
ile yapılan manevi-batıni sefere öncelik
vermiştir. Kuşeyrl, uzun ve meşakkatli bir
yolculuk yaparak ziyaretine geldiğini söyleyen bir dervişe şeyhin, "Nefsinden bir
adım uzaklaşsaydın daha iyi olurdu" dediğini nakleder (Risale, s. 461 ). İlk devir sQfilerinden Ca'fer ei-Huldl, bedenle yapılan
seferden maksactın Allah'ın kudretinin tezahürlerini görerek ibret almak ve O'nun
evliyasını ziyaret etmek; kalp ile yapılan
seferden maksactın ise melekut alemini
temaşa ederek kalbin itminana ermesini
sağlamak olduğunu belirtmiştir (Süleml,
s. 438). Muhammed ei-Farisl de tasawufun bir esası olarak gördüğü seferden amacın varlıklara bakıp ibret almak ve nefsi
terbiye etmekolduğunu söyler (Kelabaz!,
s. 90). Bişr ei-Hafi, "Seyahat ediniz ki arına
sınız, su bir yerde fazla kalırsa bozu1ur" diyerek sufileri sefere teşvik etmiştir (Ebu
Tali b el-Mekk!, Il, 423). Sufilerin maddi sefer konusundaki tavırları birbirinden farklıdır. Cüneyd-i Bağdadl, Sehl et-Tüsterl,
Bayezld-i Bistaml ve Ebu Hafs Haddad gibi süfiler sadece farz olan hac görevini yerine getirmek için sefere çıkmışlar, Ebu
Abdullah ei-Mağribl ve İbrahim b. Edhem
gibi sufiler ömür boyu sefer halinde olmuşlar, genç yaşta ve seyrü süluklerinin
başlarında çokça seyahat eden Ebu Osman ei-Hirl ve Ebu Bekir eş-Şibll gibi sufiler yaşlandıklarında ikameti tercih etmiş
lerd.ir (Ku şeyrl, s. 461 ).
Sufiler kalp ile gerçekleştirilen dört manevi seferden bahsetmiştir. "Kalbin Hakk'a
yönelmesi" diye tarif edilen bu seferler
Hakk'a sefer (seyr ilallah) , Hak'ta Hak ile sefer (seyr fillah), cem' makamına yükselme
şeklindeki sefer, Hak'la birlikte Hak'tan sefer (seyr billah anillah) diye isimlendirilmiş,
Hakk'a sefer halindeki sülük ehline "cenaib" denilmiştir (bk SÜLÜK). Muhyiddin İb
nü'I-Arabl, Kitô.bü'l-İsfô.r 'an netô.'ici'lesfô.r adlı eserinde seferin maddi ve manevi birçok türüne yer vermiş, her peygamberin, hatta her insanın ve canlının bir
seferi olduğunu vurgulamıştır. Alaüddevle-i Simnanl manevi alemde yaptığı bir seyrini Sırru bô.li'l-bô.lli-~evi'l-J:ıô.l adlı kitabında anlatmıştır. Nakşibendiyye tarikatı
nın temel prensiplerinden olan "sefer dervatan" "salikin masivadan Allah 'a doğru
sefer etmesi, kötü huylardan iyi huylara,
beşeri sıfatiardan melek! sıfatiara doğru

SEFFARiNi
yönelmesi, kalp gözünün alemi seyretmesi" yanında "bir şeyh bulmak maksadıyla
yolculuk etme ve şehirleri dolaşma" anlamına da gelmektedir. İranlı filozof Molla
Sadra, varlık ve bilgi konusunu temellendirdiği el-Esffırü'l-erba ' a adlı eserinde
dört tür ruhani sefer üzerinde durmuş
tur. Bu seferler sadece kalbi bir tecrübeden ibaret olmayıp aynı zamanda akli bir
nitelik taşımaktadır. Ona göre akılla soyut
bir şekilde idrak edilen bu seferler tasavvufi tecrübe ile somutlaştırılarak yakine
(kesin bilgi) ulaşılır (DİA, XI, 375)
Tasavvuf ehli maddi seferle ilgili birtakurallar tesbit etmiştir. Sefere çıkan
kimselerin anne, baba ve üstatlarının iznini almaları, geçindirmek zorunda bulundukları aile fertlerinin nafakalarını temin
edip Allah'a tevekkül etmeleri, boy abdesti alarak yola çıktıktan sonra yolculuk esnasında da abdestli olmaları, en az üç kişiden oluşan bir arkadaş grubu ile yolculuk etmeleri, içlerinden birini başkan seçip ona uymaları, yanlarında seccade, ibrik, matara, bıçak, iğne iplik, asa, misvak,
tarak, makas, ayna bulundurmaları, arkadaşlarına ve başkalarına yük olmamaları,
ziyarete gittikleri kimseleri rahatsız etmeme! eri, hiç kimseden bir beklenti içinde
bulunmamaları, evrad ve ibadetlerini aksatmamaları gerekmektedir. Zahiri ve batınl kurallarına riayet edilmeden yapılan
seferlerden hiçbir fayda ve feyiz elde edilerneyeceği belirtilmiştir. İbnü'l-Cevzl, Telbisü İblis'te mutasavvıfların sefer anlayış
larını ve bir kısım uygulamalarını eleştir
miştir (s. 317-340).

SEFER DER-VATAN
( .;.~ )~;...)

(bk. HACEGAN).
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Osmanlı saray teşkilatında
Enderun 'da acemilere eğitim veren,
daha sonra bir nevi ilim
ve sanat mektebi haline gelen
yedi kademeden biri

(bk. ENDERUN).

L

(bk. SEYAHATNAME).

kontrol altında tutmak ve gerekirse
düzenlemek için Slfülbahr'e gönderdi. Ancak seriyye herhangi bir çatışma
olmadan geri döndü. Buna karşılık Mekkeli müşrikler Kürz b. Cabir ei-Fihrl kumandasındaki küçük bir birliği Medine'ye yolladılar. Bu birlik şehrin güneyindeki Cemma (Cümma, Zülcedr) atiağına kadar ilerleyerek deve ve sığırları sürüp götürdü ve
bazı müslümanları öldürdü. Baskını haber
alan ResGl-i Ekrem 2. yılın Reblülevvel ayın
da veya Cemaziyelevvel başında (Eylül veya
Kasım 623) Zeyd b. Harise'yi Medine'de
yerine vekil bırakıp Kürz'ü takip etmek
üzere harekete geçti ve Bedir'in Sefevan
vadisine kadar ilerledi, fakat onlara rastlamadı ve Medine'ye geri döndü.
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nını

baskın

Hacegan s ilsilesi
ve Nakşibendiyye tarikatında,
salikin beşeri sıfatiardan uzaklaşıp
kendini melek! ve ilahi sıfatiara
ulaştıracak olan manevi yolculuğa
yönelmesi anlamında bir terim
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MusTAFA FAYDA
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Hüsrev'in

(bk. EBÜ'l-ABBAS es-SEFFAH).
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(ö. 465/1073'ten sonra)

seyahatname türündeki eseri
(bk. NASIR·ı HÜSREV).
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Ebü'l-Avn (EbCı Abdillah)
Muhammed b. Ahmed
b. Salim es-Seffarlnl
(ö. 1188/ 1 774)

SEFEVAN GAZVESİ

Şemsüddin

( ..;,ıi_,A... ~~~ )
Hz. Peygamber'in
müşriklerden Kürz b. Cabir el-Fihri'yi
takip etmek üzere çıktığı sefer
L

(2/6 23).

L

Hanbeli alimi.
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1114'te ( 1702) Filistin'in Nablus kasabaSeffarln köyünde doğdu ve orada yetişti. Ailesi Hicaz'dan gelip Filistin'e
yerleşmişti. Eseri, Hanbeli ve Nablusl diye de anılır. On dokuz yaşında hafızlığını tamamladıktan sonra tahsil için Dımaşk'a
gitti ve Emeviyye Camii'nde beş yıl kalarak hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, feraiz, tefsir ve
diğer ilimleri okudu. Bu ilimiere dair bazı
eserleri ezberleyerek icazet aldı. Hocaları
arasında Abdülganl b. İsmail en-Nablusl,
İsmail b. Muhammed el-AclQnl, Ahmed elMenlnl, Muhammed b. Abdurrahman elGazzl de vardır. Ayrıca Takıyyüddin İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin birçok eserinden faydalandı. Kıraat ilmine de ilgi duydu. 1148'de ( 1736) hacca
gitti. Öğreniminin ardından Nablus'a yerleşti; burada talebe okuttu, fetva verdi ve
eser telif etti. Hadis alanındaki çalışmala
rıyla ün kazandı. Bu sebeple "şeyhü'l-hasına bağlı

Bu gazveye İlk Bedir Gazvesi de denir.
Kur'an'da anlatıldığı gibi Mekkeliler'in müslümanları Kabe'ye (Mescid-i Haram) gitmekten alıkoymaları, onları yerlerinden
yurtlarından çıkarmaları (el-Bakara 2/2 17),
Mekke'de bırakmakzorunda kaldıkları mallarını gasbetmeleri ve Medine yakınlarına
kadar gelip onlara zarar vermeleri silahlı
mücadeleyi kaçınılmaz hale getirmişti. Savaşa izin veren ayetleri n (el-Bakara 2/190193; el-Hac 22/39 -41 ) nazil olması üzerine Hz. Peygamber Medine'ye hicret eden
müslümanları tehdit eden Kureyşli müş
rikleri bundan vazgeçirmek için, Suriye'ye
giden Kureyş ticaret kervanlarına Medine
yakınlarından geçerken baskınlar düzenlemeye karar verdi. Hicretin 1. yılı Ramazan
ayında (Mart 623) amcası Hamza'yı Ebu
Cehil'in başkanlığındaki bir Kureyş kerva-

299

