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edecektir. Kur'an'ın şefaat etmesi tilaveti 
sebebiyle yaratılan meleklerin şefaat et
mesi anlamına gelebilir. Şefaatin vuku bu
lacağına inanmak Ehl-i sünnet'e bağlı ol
manın bir alametidir, şefaate inanmamak 
ahirette ondan mahrum kalışın sebebidir 
(Levami'u'L-envar, II, 209-216; Şerf:ıuŞüla

şiyyat, 1, 272-273, 775-777; el-Buf:ıürü'z-za

i)ire, II, 31-33). 

Seffarlnl itikadl görüşlerinde çoğunluk
la Selefiyye'ye uymuş, özellikle İbn Teymiy
ye, İ bn Kayyim el-Cevziyye ve İbn Ham
dan'dan etkilenerek onlardan bolca ikti
haslarda bulunmuştur. Bununla birlikte 
Allah'ın sonsuz bir varlık olduğunu, O'nun 
birliğinin parçalardan oluşmamak anlamı
na geldiğini, kıdem ve beka sıfatlarının bu
lunduğunu, cennete salih arnellerle değil 
ilahi rahmetle girileceğini, Hz. Peygam
ber'in nurların nuru ve sırların sırrını teş
kil ettiğini, salih alimierin kabirierini ziya
ret etmekten hayır ve uğur beklenebilece
ğini ve Eş'ariyye ile Matürldiyye'nin Ehl-i 
sünnet mezhepleri arasında yer aldığını 
kabul ettiğinden İbn Sehman, Abdullah b. 
Abdurrahman Ebfı Butayn ve İbn Mani' 
gibi son dönem mutaassıp Selefiyye men
suplarınca eleştirilmiştir, çünkü bu görüş
ler kelamcılarla sfıfilere ait olup Selefiyye 
tarafından reddedilmiştir (Muhammed b. 
Abdülazlz b. Mani', s. 93, 106, 142-145; Ne

ta'icü'L-efkar, neşredenin girişi, s. 46-54). 

Eserleri üzerinde çeşitli şerh ve hfışiyele
rin yapılması, mezhep içinde İbn Teymiy
ye ve İbn Kayyim gibi müctehid alimleri 
eleştirmesi Seffar1nl'nin müteahhir dönem 
Selefiyye alimlerinin önemlileri arasında 
yer aldığını kanıtlar. Görüşlerini bazan za
yıf veya mevzfı rivayetlerle delillendirmesi 
ve ahfıd yoluyla rivayet edildiği kesin olan 
bazı hadisleri mütevatir kabul etmesi onun 
hadis konusunda yeterince titiz davran
madığını göstermektedir. Hz. İsa'nın nü
zfılü meselesinde olduğu gibi ayetleri ba
zan peşin kabul çerçevesinde yorumladığı 
da olmuştur. 
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SEFİH 
( 4-Jf) 

Ergenlik çağına ulaşmış ve 
temyiz gücüne sahip olmakla birlikte 
harcamalarındaki ölçüsüzlük sebebiyle 

kısıtlı sayılan kimse 

L 

L 

(bk. HACİR; RÜŞD). 

SEFINE 
(~) 

Ebu Abdirrahman (Ebü'l-Bahteri) Sefine 
(ö. 80/699 [?]) 

Hz. Peygamber'in hizmetkarı. 

_j 

_j 

Aslen İranlı olup kendisinden adının Kays 
olduğu rivayet edilmekle birlikte (Hakim, 
III, 70 ı) kaynaklarda onun hakkında Mih
ran, Umeyr, Salih, Tahman, Necran, Rfı
man, Zekvan, Mervan, Keysan, Süleyman, 
Rebah, Müflih, Eymen, Ahmer, Ahmed gi
bi isimler ileri sürülmektedir. "Gemi" anla
mındaki Sefine, ResGl-i Ekrem tarafından 
ona verilmiş bir lakap olduğundan kendisi 
hep bu lakapla anılmak istemiş ve bu se
beple asıl adı unutulmuştur. Bizzat anlat
tığına göre bir sefer sırasında yorulan ba
zı sahfıbller Resfılullah'ın emri üzerine bir
takım eşyalarını ona yüklemiş, çok mik
tarda eşyayı taşıyabildiğinden Hz. Peygam
ber kendisine "sefine" diye takılmış, o gün
den sonra bu lakapla anılmıştır. Sefine'
nin bedeviler arasında bir köle olarak ye
tiştiği, ResGl-i Ekrem'in hanımı Ümmü Se
leme'nin onu satın alıp ölünceye kadar Re
sfılullah'a hizmet etmesi şartıyla azat et
tiği belirtilmektedir. "Ümmü Selerne şart 
koşmasaydı bile Resul-i Ekrem'e ölünce
ye kadar hizmet ederdim" diyen Sefine'yi 
Ümmü Selerne'nin satın alıp Resfılullah 'a 
hediye ettiği, onu ResGl-i Ekrem'in azat 
ettiği rivayeti yanında Sefine'yi Hz. Pey
gamber'in satın alıp azat ettiği rivayeti de 
mevcuttur. 

Resfılullah'ın hizmetine verildiği sırada 
müslüman olması muhtemel bulunan Se
fine'nin hayatıyla ilgili rivayetlerin birinde 
seyahat ettiği sırada bindiği gemi batın
ca bir tahtaya tutunarak ormanlık bir sa
hile çıktığı, karşılaştığı bir aslana Hz. Pey
gamber'in fizatiısı olduğunu söylemesi üze
rine aslanın kendisine zarar vermediği nak
ledilmiştir (a.g.e., III, 702). Bu olayın, Rfım 
diyarına yapılan bir sefer esnasında ordu
dan geri kaldığı ve orduyu aramaya ko
yulduğu yahut esir edildikten sonra kaç
tığı sırada meydana geldiği de zikredilmiş
tir (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, VI, 46). 

Sefine'nin esmer tenli olduğu, ResGl-i 
Ekrem vefat edinceye kadar onun hizme
tinde bulunduğu, Resfılullah'ın vefatından 

sonra Batn-ı Nahle'de yaşadığı ve 80 (699) 
yılı civarında vefat ettiği kaydedilmektedir. 
Zehebl onun 70 (689) yılından sonra öldü
ğünü belirtir. Hz. Peygamber'den. "Ceb
rail bana geldi ve 'Sefine'yi cehennem ate
şinden kurtulmakla müjdele' dedi" mea
linde bir söz rivayet edilmiştir (Müttakl el
H indi, XI, 692). 

Ehl-i Suffe'den olan Sefine, ResGl-i Ek
rem'den başka Ümmü Selerne ve Hz. Ali'
den hadis nakletmiş, kendisinden oğulla
rı Abdurrahman ve Ömer ile Sa.Jim b. Ab
dullah b. Ömer, Ebu Reyhfıne Abdullah b. 
Matar, Said b. Cümhfın, Hasan-ı Basri, 
Muhammed b. Münkedir, Haşrec b. Nübfı
te, İmran el-Becell rivayette bulunmuş
tur. İbn Hazm, Baki b. Mahled'in el-Müs
ned'ine göre Sefine'nin on dört hadis ri
vayet ettiğini söylemiş ( Esma' ü 'ş-şaf:ıiibe
ti'r-ruvat, s. 141), Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inde (V, 220-222) onun naklettiği 
on beş hadis kaydedilmiş, Buhar! dışın
daki Kütüb-i Sitte müellifleri de Sefine 
vasıtasıyla gelen bazı rivayetlere eserle
rinde yer vermiştir (Wensinck, Vlll, 106) . 
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