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( "'J3"'' ~ ) 
Hafid Efendi'nin 

(ö . 1811) 
Osmanlı kaptan-ı deryalarının 

biyografilerine dair eseri 

(bk. HAFİD EFENDi). 
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o n ikinci imarnın gaybeti döneminde 
onun adına faaliyetleri yürüten kişilere 
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verilen unvan. 
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On birinci imam Hasan el-Askerl'nin 260 
(874) yılında ölümünün ardından beş ve
ya altı yaşındaki oğlu Muhammed b. Ha
san el-Mehdi 260-329 (874-941) yılları ara
sında gaybete girdi. Bu esnada onun ta
rafından görevlendirilen ve Şla toplumu 
içinde imarnın temsilcisi sayılan kimseler 
cemaati imarnın tavsiyesine göre sevk ve 
idare etti. Başta hum us olmak üzere ima
ma verilmesi gereken vergileri teslim al
dı, ortaya çıkan bazı problemleri imama 
arzedip emir ve tavsiyelerini halka bildir
di. Bu işle görevlendirilen kişiler sefir, ve
kil , naib ve bab diye anılmıştır. Sayıları on 
ikinci imam tarafından dörtle sınıriandı
rılan bu kimseler kaynaklarda "es-süfe
raü'l-erbaa" (en-nüwabü'l-erbaa) diye zikre
dilmiştir. Mehdi tarafından görevlendiril
mediği halde sefirlik iddia eden kimseler 
de "es-süferaü'l-müzevvirün" (yalancı sefir
ler) diye nitelendirilmiştir (Ebu Ca'fer et
Tusl, Kitabü'l-Gaybe, s. 246-252). 

Sözü edilen dört sefir şunlardır: 1. Ebu 
Amr Osman b. Said. Beni Esed kabilesin
den ve Küfe'nin tanınmış Şfiler'inden Amr 
b. Hureys es-Sayrafi'nin tarunu olup yağ 
ticaretiyle meşgul olduğundan "Semman" 
diye anılır. Gençliği ve cemaat içindeki fa
aliyetleriyle ilgili fazla bilgi yoktur. Rivayete 
göre on bir yaşında iken dokuzuncu imam 
Muhammed ei-Cevad et-Taki'nin hizmeti
ne girmiş, onun bewabı olmuş, Ali el-Ha
di en-Naki ve Hasan el-Askeri zamanında 
bu görevini sürdürmüş, her üç imamdan 
hakkında övgüler nakledilmiştir. İmamiy
ye'nin gizli "vikale" teşkilatma hakim olan 
Osman b. Said, cemaat içi meseleleri or
ganize ettiği gibi merkezde ve uzak vila-
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yetlerdeki teşkilatı da sistemli hale getir
di. 265 (879) veya 280 (893) yılında Bağ
dat'ta vefat etti. 2. Ebu Ca'fer Muham
med b. Osman b. Said. Bir önceki sefirin 
oğlu olup babasının ölümü üzerine imam
dan aldığı ileri sürülen bir taziye mektubu 
ve babasının görevlendirmesiyle sefirlik 
görevine başladı. Vikale organizasyonun
da kendisine muhalif unsurlarla mücade
le eden, faaliyetlerinde Abbasller'in düş
manlığını eelbedecek davranışlardan ka
çınan, cemaatini Zeydiyye, İsmailiyye ve 
Karmatller gibi gruplardan uzak tutan, 
bununla birlikte 255-270 (869-883) yılla
rındaki Zenc hareketinden ciddi şekilde et
kilenen Muhammed b. Osman, her şeye 
rağmen Şla'nın merkez ve taşra teşkilatı

nın güçlenmesini, buralara vekillerin gön
derilmesini sağladı, zaman zaman vekil 
Ieriyle Bağdat'ta gizli toplantılar düzenle
di, 305 (917) veya TOsl'ye göre 304 (916) 
yılında Bağdat'ta vefat etti. 3. Ebü'I-Ka
sım Hüseyin b. Ruh en-Nevbahtl. Muham
med b. Osman'ın ölümünden sonra Ah
med b. Metll'in sefir olması tekienirken 
on ikinci imarnın emriyle sefirlik görevine 
tayin edildiği ölüm döşeğindeki ikinci se
fir tarafından ilan edildi. 305-326 (917-
938) yılları arasında sefirlik yapan İbn Ruh, 
Kum'un yeriisi olması sebebiyle Kumml, 
Beni Nevbaht'e mensup bulunması dola
yısıyla Nevbahtl nisbesiyle anılır. İlk sefir 
zamanında Bağdat'a getirildi, daha sonra 
Muhammed b. Osman'ın vekili oldu, genç 
yaşına rağmen zekası ve muhalifleriyle iliş
kileri düzenlemedeki başarısı ile temayüz 
etti, bu sayede vikalenin önemli kademele
rine yükseldi. Görevin yürütülmesinde son 
derece titiz davranan İbn Ruh 312-317 
(924-929) yıllarında büyük ihtimalle Kar
matller'le irtibat kurması ve onları Bağ
dat'a saldırmaya teşvik etmesi yüzünden 
beş yıl süreyle hapiste kaldı, ardından Ha
life Muktedir-Billah tarafından serbest bı
rakıldı. Şla'nın çeşitli sıkıntılarla karşılaş

tığı bu devrede gaib imamdan kendisine 
çok sayıda yazılı emir ve tavsiye (tevkl') gel
diğini söyledi ve cemaat zaman zaman 
uyarıldı. İbn Ruh 326'da (938) vefat etti. 
4. Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed es-Se
merr!. Basra yakınında bulunan Semmer 
(Saymer) asıllı olup ailesi, Basra'da bulu
nan geniş arazilerin gelirinin yarısını her 
yıl Hasan el" Askeri'ye getirip teslim eder, 
imamla haberleşme görevini sürdürürdü. 
326-329 (938-941) yıllarında sefirlik göre
vini yürüten Semerrl bu göreve İbn Ruh, 
Tabersl'ye göre ise ( el-İf:ıticac, s. 4 78) biz
zat imam tarafından tayin edildi. Şla inan
cına hizmet eden bir aileden gelmesi se
bebiyle önemli bir muhalefetle karşılaşma-

dı. Ancak kısa süren görevi esnasında Şla 
organizasyonunda önemli değişiklikler yap
ma fırsatı bulamadı. Semerrl'ye ölümün
den bir hafta önce gaib imamdan gelen 
tevki'de kendisinin altı gün sonra öleceği, 
yeni bir sefir tayin etmesine gerek kal
madığı , zira artık ikinci ve tam gaybetin 
başlayacağı bildirildi. Şii rivayetlerine gö
re Semerrl imarnın dediği gün olan 15 Şa
ban 329 ( 15 Mayıs 941) tarihinde vefat et
ti. Böylece büyük gaybet dönemi başladı 
(ayrıca bk. GAYBET; NİYABET). 

Kısa süreli gaybet devrinde bu dört kişi 
dışında sefirlik iddiasında bulunduğu be
lirtilen ve Şla toplumu tarafından itibar 
edilmeyip zaman zaman imamdan gelen 
tevki'lerle lanetlenen kişiler (es-süferaü'l
müzewirGn) ise şunlardır: Ebu Muhammed 
eş-Şürey'l (ŞerTI), NusayrTiiğin kurucusu Mu
hammed b. Nusayr en-Nemiri ei-Fihrl, Ah
med b. Hilal el-Kerhl ei-Abartal. Ebu Ta
hir Muhammed b. Ali b. Bilal, Muhammed 
b. Ahmed b. Osman, Müşebbihe'den Aza
fire fırkasının kurucusu Muhammed b. Ali 
eş-Şelmeganl (İbn Ebü'I-Azafir) . mutasawıf 
Hallac-ı Mansür, Ebu Dülef ei-Katib, Ebu 
Ya'küb İshak b. Muhammed el-Ahmer ve 
Baktani (geniş bilgi için bk. Ebu Ca'fer et
TGs!. Kitabü'l-Gaybe, s. 397-410) . 
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SEGAH 
( olf..ı) 

Türk milsikisinde b ir perde 
ve birleşik makamın adı . 
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Segiili perdesi. Türk müsikisinde, bugün 
kullanılmakta olan Batı notasma ve Arei
Ezgi-Uzdilek nazari sistemine göre porte
nin 3. çizgisinde yer alan si (bQselik) perde
sinin önüne bir koma bemolü konularak 


