
yönelmesi, kalp gözünün alemi seyretme
si" yanında "bir şeyh bulmak maksadıyla 
yolculuk etme ve şehirleri dolaşma" anla
mına da gelmektedir. İranlı filozof Molla 
Sadra, varlık ve bilgi konusunu temellen
dirdiği el-Esffırü'l-erba 'a adlı eserinde 
dört tür ruhani sefer üzerinde durmuş
tur. Bu seferler sadece kalbi bir tecrübe
den ibaret olmayıp aynı zamanda akli bir 
nitelik taşımaktadır. Ona göre akılla soyut 
bir şekilde idrak edilen bu seferler tasav
vufi tecrübe ile somutlaştırılarak yakine 
(kesin bilgi) ulaşılır (DİA, XI, 375) 

Tasavvuf ehli maddi seferle ilgili birta
kım kurallar tesbit etmiştir. Sefere çıkan 
kimselerin anne, baba ve üstatlarının iz
nini almaları, geçindirmek zorunda bulun
dukları aile fertlerinin nafakalarını temin 
edip Allah'a tevekkül etmeleri, boy abdes
ti alarak yola çıktıktan sonra yolculuk es
nasında da abdestli olmaları, en az üç ki
şiden oluşan bir arkadaş grubu ile yolcu
luk etmeleri, içlerinden birini başkan se
çip ona uymaları, yanlarında seccade, ib
rik, matara, bıçak, iğne iplik, asa, misvak, 
tarak, makas, ayna bulundurmaları, arka
daşlarına ve başkalarına yük olmamaları, 
ziyarete gittikleri kimseleri rahatsız etme
me! eri, hiç kimseden bir beklenti içinde 
bulunmamaları, evrad ve ibadetlerini ak
satmamaları gerekmektedir. Zahiri ve ba
tınl kurallarına riayet edilmeden yapılan 
seferlerden hiçbir fayda ve feyiz elde edi
lerneyeceği belirtilmiştir. İbnü'l-Cevzl, Tel
bisü İblis'te mutasavvıfların sefer anlayış
larını ve bir kısım uygulamalarını eleştir
miştir (s. 317-340). 
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SEFER DER-VATAN 

( .;.~ )~;...) 

Hacegan s ilsilesi 
ve Nakşibendiyye tarikatında, 

salikin beşeri sıfatiardan uzaklaşıp 
kendini melek! ve ilahi sıfatiara 

ulaştıracak olan manevi yolculuğa 
yönelmesi anlamında bir terim 

(bk. HACEGAN). 

SEFERLİ KOGUŞU 

Osmanlı saray teşkilatında 
Enderun 'da acemiler e eğitim veren, 

daha sonra bir nevi ilim 
ve sanat mektebi haline gelen 

yedi kademeden biri 
(bk. ENDERUN). 

SEFERNAME 

(bk. SEYAHATNAME). 

SEFERNAME 
(~ı;;...) 

Nasır-ı Hüsrev'in 
(ö. 465/1073'ten sonra) 

seyahatname türündeki eseri 
(bk. NASIR·ı HÜSREV). 

SEFEVAN GAZVESİ 
( ..;,ıi_,A... ~~~ ) 
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Hz. Peygamber'in 
müşriklerden Kürz b. Cabir el-Fihri'yi 

takip etmek üzere çıktığı sefer 

L 
(2/623). 

Bu gazveye İlk Bedir Gazvesi de denir. 
Kur'an'da anlatıldığı gibi Mekkeliler'in müs
lümanları Kabe'ye (Mescid-i Haram) git
mekten alıkoymaları, onları yerlerinden 
yurtlarından çıkarmaları (el-Bakara 2/2 1 7), 
Mekke'de bırakmakzorunda kaldıkları mal
larını gasbetmeleri ve Medine yakınlarına 
kadar gelip onlara zarar vermeleri silahlı 
mücadeleyi kaçınılmaz hale getirmişti. Sa
vaşa izin veren ayetleri n (el-Bakara 2/190-

193; el-Hac 22/39-41 ) nazil olması üzeri
ne 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 düzenle
meye karar verdi. Hicretin 1 . yılı Ramazan 
ayında (Mart 623) amcası Hamza'yı Ebu 
Cehil'in başkanlığındaki bir Kureyş kerva-

SEFFARiNi 

nını kontrol altında tutmak ve gerekirse 
baskın düzenlemek için Slfülbahr'e gön
derdi. Ancak seriyye herhangi bir çatışma 
olmadan geri döndü. Buna karşılık Mekke
li müşrikler Kürz b. Cabir ei-Fihrl kuman
dasındaki küçük bir birliği Medine'ye yol
ladılar. Bu birlik şehrin güneyindeki Cem
ma (Cümma, Zülcedr) atiağına kadar ilerle
yerek 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 rast
lamadı ve Medine'ye geri döndü. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıctı. el-Megazf, ı , 2; İbn Hişam . es-Sfre, ı, 601; 
İbn Sa'd, et·Tabai!:at, Il , 9; Taberi. Tarfb (Ebü 'I
Fazl) . II , 406; Yakut. Mu'cemü 'l-büldan, lll , 225; 
Hüseyin Algül. "Hamza", DİA, XV, 501 ; Asri Çu
bukçu. "Kürz b. Cabir", a.e., XXVI, 575. 

L 

L 

[il MusTAFA FAYDA 

SEFFAH 

(bk. EBÜ'l-ABBAS es-SEFFAH). 

SEFFARiNi 
( . ı.Wı) 
~) 

Ebü'l-Avn (EbCı Abdillah) 
Şemsüddin Muhammed b. Ahmed 

b. Salim es-Seffarlnl 
(ö. 1188/ 1 774) 

Hanbeli alimi. 

_j 

_j 

1114'te ( 1702) Filistin'in Nablus kasaba
sına bağlı Seffarln köyünde doğdu ve ora
da yetişti. Ailesi Hicaz'dan gelip Filistin'e 
yerleşmişti. Eseri, Hanbeli ve Nablusl di
ye de anılır. On dokuz yaşında hafızlığını ta
mamladıktan sonra tahsil için Dımaşk'a 
gitti ve Emeviyye Camii'nde beş yıl kala
rak 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 el
Menlnl, Muhammed b. Abdurrahman el
Gazzl de vardır. Ayrıca Takıyyüddin İbn Tey
miyye ve talebesi İbn Kayyim ei-Cevziyye'
nin birçok eserinden faydalandı. Kıraat il
mine de ilgi duydu. 1148'de ( 1736) hacca 
gitti. Öğreniminin ardından Nablus'a yer
leşti; burada talebe okuttu, fetva verdi ve 
eser telif etti. Hadis alanındaki çalışmala
rıyla ün kazandı. Bu sebeple "şeyhü'l-ha-
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