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İsnaaşeriyye Şiası'na göre 
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o n ikinci imarnın gaybeti döneminde 
onun adına faaliyetleri yürüten kişilere 

L 
verilen unvan. 

_j 

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 . 

_j 

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 



elde edilen sesin adıdır. Aynı ses do (çar
gah) perdesinin önüne bir küçük mücen
neb bemolü veya la (dügah) perdesinin önü
ne bir büyük mücenneb diyezi getirilerek 
de elde edilebilir. Ancak bu son iki biçim 
sadece "şed"ler için söz konusudur. 

Segc'ih perdesi 

'~ .. ıı ... ı~ .. 
Segah perdesinin bir sekizli pestine "ka

ba segah", bir sekizli tizine de "tiz segah" 
adı verilir. Bu perde Arei-Ezgi-Uzdilek na
zari sistemine göre kaba çargah (veya çar
gah) üzerine kurulu sistem dizisinin 22. 
perdesidir ve bir ana ses değil ara sestir. 
Segah perdesi, Rauf Yekta Bey'in nazari 
sistemine göre yegah perdesi üzerine ku
rulu, sistem dizisinin 17. perdesi olup bir 
ara ses değil ana sestir. Nitekim bu per
denin Are! nazariyatma göre ana ses sa
yılan bOselik perdesinden çok daha fazla 
kullanılmış olduğu bir gerçektir. Ayrıca se
gah perdesinin eski devirlerdeki nazari sis
temlerde de hep ana ses olarak kabul edil
diği görülür. Başta aynı ismi taşıyan se
gah makamı olmak üzere bu perdede ka
rar eden bir grup makam "segah perde
sinde karar eden makamlar" başlığı altın
da toplanır. Segah perdesi Kantemiroğlu 
harf notasında "...,.... ... Nayi Osman Dede 
harf notasında "U"", Abdülbaki Nasır De
de n ota sisteminde "~ ", Hamparsum no
tasında ise "uJ" şekliyle gösterilmiştir. 

Segiih makamı. Seydi'nin şube ve ma
kamlar, Kantemiroğlu ile Abdülbaki N asır 
Dede'nin sadece makamlar arasında zik
rettiği, Türk mOsikisi makam sistemi için
de terkip tarihi bilinmeyen en eski makam
larından biri olup çıkıcı bir seyir karakteri
ne sahiptir. Durağı makamın ismiyle aynı 
adı taşıyan koma bemollü si (segah) per
desidir. Genel olarak segah makamı dizisi 
"segah perdesi üzerinde yer alan bir se
gah beşlisine bakiye diyezli fa (eviç) üze
rinde bir hicaz dörtlüsünün eklenmesi" 
şeklinde tarif edilir: 

Yerinde segc'ih makamı dizisi 

Yerinde tam Eviete 
segc'ih beşiis i hicaz dörtlüsü 

r-------, 

Ancak seyir esnasında zaman zaman 
eviç perdesi yerine acem (fa) sesinin gel
mesiyle segah perdesi üzerindeki S. T. K. T. 
aralıklı segah beşlisi, S. T. K. S. aralıklı 

eksik segah beşiisi haline dönüşür. Küçük 
gibi görünen bu değişiklik dizide önemli de-

ğişmelere yol açar. Bu eksik beşlinin kulla
nılması ile makamın dizisine neva perde
si üzerinde yer alan bir uşşak-bayati dizi
sinin de katılması gerdaniye perdesinde 
bir bOselik beşlisinin meydana gelmesine 
sebep olur. Segah makamının seyrinde bu 
iki dizi karışık biçimde kullanılır, ancak ikin
ci dizi çok daha fazla tercih edilmiştir: 

Nevada ussak-bayati dizisi 

Nevada Gerdc'iniyede 
uşşak dörtlüsü büselik besiisi 

Segah makamını yukarıdaki iki dizi ile 
tarif etmek yanlış değil fakat eksiktir. Ta
rih boyunca dini ve din dışı mOsikide çok 
kullanılmış olan makamın yapısına başka 
çeşni ve özellikler de katılmıştır. Segah 
makamındaki pek çok eserde eviç perdesi 
yerine acem perdesinin tercih edildiği bir 
gerçektir. Özellikle inici nağmelerde iniş 
cazibesiyle eviç yerine acem perdesi gelir. 
Acem perdesinin kullanılması ile eksik se
gah beşiisi haline dönüşen segah beşlisin
de bazan koma bemollü mi (dik hisar), dik 
hisar perdesi yerine de hüseyni perdesi 
gelir. Bunun sonucunda segahtaki beşli 
S. T. T. B. aralıkları ile bir eksik ferahnak 
beşiisi haline dönüşür ve bu sebeple n eva 
perdesinde bir bOselik dizisi meydana gel
miş olur. Eviç perdesinin kullanıldığı du
rumda da bazan dik hisar yerine hüseyni 
perdesi gelir ki bu da S. T. T. K. aralıkları 
ile segahta bir tam ferahnak beşlisidir. Se
gah makamı seyrinde çok az da olsa eviç
te hicaz dörtlüsü kullanılır. 

Bütün bu özellikleri içine alacak biçimde 
segah makamını şöylece tarif etmek müm
kündür: Yerindeki (segahtaki) tam segah 
beşlisine eviçte hicaz dörtlüsünün, neva
da uşşak-bayati dizisinin, yerinde eksik se
gah beşlisinin, segahta tam ve eksik fe
rahnak beşlisinin, nevada bOselik dörtlü 
veya dizisinin birbirine eklenmesi ve karı
şık olarak kullanılmasıyla segah makamı 
oluşur. Buna dik hisarda ferahnak beşli
sinin katılması ile meydana gelen bir dizi 
de ilave edilir ve bunun sonucunda çar
gah perdesinde de bir rast dizisi yer alır. 
Ancak tam kararın segah perdesinde tam 
veya eksik segah beşiisiyle yapılacağı mu
hakkaktır. 

Yerinde tam Eviete 
segc'ih besiisi hicaz dörtlüsü 

SEGAH 

Dikhisarda 
Segc'ih dörtlüsü ferahnc'ik besiisi 

Çc'irgc'ihta rast dizisi 

Nevada Gerdc'iniyede 
ussak dörtlüsü büselik besiisi 

Nevada ussak-bavatf dizisi 

Yerinde 
eksik segc'ih besiisi 

segahta 
eksik ferahnc'ik besiisi 

Segc'ihta 
tam ferahnc'ik besiisi 

Nevada Muhayyerde 
büselik besiisi kürdi dörtlüsü 

Nevada büselik dizisi 

Segah perdesinde karar edilirken karar 
duygusunu kuwetlendirmek için bakiye di
yezli la (kürdl) perdesi yeden olarak kulla
nılır. Bu perde kullanılarak pest tarafa doğ
ru inilirse ırak perdesinde bir hicaz dört
lüsü meydana gelir. Gerçekte eviç perde
sindeki hicaz dörtlüsü de bu ıraktaki hica
zın üst simetriğidir. Dolayısıyla segah dizi
sinde tiz taraftaki esas çeşni nevada uş
şak ve gerdaniyede bOselik çeşnisidir, bu 
sebeple bu tarzdaki dizi (2. şekil) çok da
ha fazla kullanılmıştır. 

Segah makamının güçlüsü neva perde
sidir. Bu perdede bOselikli ve uşşaklı as
ma kararlar yapılır. Dik hisar perdesi de 
segah veya ferahnak çeşnili asma karar
ların yapıldığı bir perdedir. Çargah perde
sinde de rast çeşnisiyle kahnabilir. Dona
mrnma si ve mi için koma bemolü, fa için 
bakiye diyezi konulan segah makamının 
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SEGAH 

diğer özellikler i için gereken değişiklikler 
eser içinde gösterilir. Bakiye diyezli la (kür
dl) perdesini yeden olarak kullanan ma
kamın dizisini meydana getiren seslerin 
isimleri pestten tize doğru segah, çargah, 
neva, dik hisar veya hüseyni, eviç veya 
acem, gerdaniye, sünbüle veya muhay
yer, tiz segah veya sünbüle, tiz çargah ve 
tiz nevadır. Segah makamı yukarıda be
lirtilen özellikleriyle tiz taraftan esasen ge
niş bir seyir alanına sahip olması sebebiyle 
pest taraftan genişler. Bu genişleme rast 
perdesine rast çeşnisiyle düşülerekyapılır: 

Güçlüleri ve güçlüye kadar olan perde

leri ortak olan segah, uşşak ve rast dizile

rinin bu yakınlığı dolayısıyla segah maka

mı rast gibi yegah perdesine rast çeşni

siyle düşerek genişleyebilir. Bu perdeler 

segah makamı için aynı zamanda birer as

ma karar perdesi ve geçki imkanıdır : 

Yerinde 
rast besiisi 

Ayrıca yeden olarak kullanılan kürdi per

desiyle pest tarafa inilirse ırak perdesin

de hicaz dörtlüsü meydana gelir ki bu da 
makamın diğer bir genişleme şeklidir. 

ırakta Yerinde 
hicaz dörtlüsü segah bes iisi 

İlk baştaki sekiz sesli bir dizi ile göste

rilebilen segah makamı, güçlüsünün üçün

cü derece olması ve çok çeşnili bir yapıya 

sahip bulunması sebebiyle birleşik bir ma

kamdır. 

Segah makamının seyrine durak, durak 

civarından veya pest taraftaki genişlemiş 

bölgenin seslerinden başlanabilir. Makamı 

meydana getiren değişik çeşni ve diziler

de karışık gezinilip neva perdesinde yarım 

karar yapılır. Bu arada bütün seyir boyun

ca gerekli asma kararlarda kalışlar yapılır. 

Nihayet yine karışık gezinilerek ve gereki

yorsa pest taraftaki genişlemiş bölgede 
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seyredildikten sonra mutlaka segah per
desinde tam veya eksik segah çeşnisiyle 
ve genellikle yedenli tam karar yapılır. 

Şerif'in darb- ı fetih, Nayl Osman Dede'

nin devr-i kebir, ll. Gazi Giray Han 'ın ağır 

düyek (zülf-i nigar) usulündeki peşrevleri; 

Yusuf Paşa, N ayi Osman Dede ve Salih De
de' nin saz semaileri; Abdülkadir-i Mera

gi'nin hafif usulünde, "Ey şehinşah-ı Ho

rasan ya imam İbnü'l-hümam" mısraıyla 
başlayan karı; Enfı Hasan Ağa'nın muham

mes usulünde, "Bezm-i meyde mutrıba bir 

nağme-i dil-cü kopar" , Zaharya'nın ağır 

çenber usulünde, "Çeşm-i mey-gCınun ki 

bezm-i meyde canan döndürür" mısraıy

la başlayan besteleri; BuhCırizade Musta

fa ltri Efendi'nin, "Der mevc-i perişan-ı ma 

fasıla nist" mısraıyla başlayan ağır semai

si; Ebubekir Ağa'nın, "Etti o güzel ahde 

vefa müjdeler olsun" ve ltrl'nin, "TCıti-i 

mu'cize-gCıyem ne desem laf değil" mıs

raıyla başlayan yürük semaileri; Kazasker 

Mustafa izzet Efendi'nin ağır aksak se

mai usulünde, "Doldur getir ey saki-i gül

çehre piyale", Hacı Arif Bey'in curcuna usu

lünde, "Olmaz ilaç sine-i sad-pareme", Ha
cı Faik Bey'in aksak usulünde, "Zencir-i 

aşkın dil-bestesiyim" mısraıyla başlayan 

şarkıları; Hacı Arif Bey'in evsat usulünde, 
"Sadr-ı cem'i'l-mürselin sensin ya ResCılel

lah" ve Zekai Dede'nin evsat usulünde, 

"Zat- ı mir'at- ı Huda'sın ya Muhammed 

Mustafa" mısraıyla başlayan tevşihleri ; Ha
mamizade İsmail Dede Efendi'nin, "Ey ga

fil uyan rihlet-i nagahı unutma", Hafız Ah

met lrsoy'un, "Hak şerleri hayr eyler" mıs

raıyla başlayan düyek ilahileri segah ma

kamının en güzel örnekleri arasındadır. Ay

rıca segah makamı dizileri, müstear ve se

gah maye ile rüy-i ırak makamlarının te

şekkülünde en önemli unsur olarak yer al

maktadır. 
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SEGEDİN 

L 
Macaristan'da tarihi bir şehir. 

_j 

Macarca Szeged, Latince Segedin şek

linde anılan şehir Tisza ve Maros (Mureş) 

ırmaklarının birleştiği yerde Macaristan, 

Romanya, Sırbistan sınırı yakınında yer alır. 

Macaristan'ın dördüncü büyük şehri olup 

(2001 sayımına göre 168.271 kişi) Csongn3d 
ilinin merkezidir. Bulunduğu topraklar Pa

leolitik çağdan beri bir yerleşim yeri dir. Ar

keolojik bulgulara göre Macarlar'ın yerleş

mesinden önce şehir dolayında İ skitler, 
Keltler, Germenler, H unlar ve Avarlar yaşa

mıştır. Romalılar çağında Maros ırmağının 

kıyısında Partiskan adlı bir ileri karakolun 

varlığı tesbit edilmişse de şehrin Macar

lar'ın gelişinden sonra kurulduğu belirtilir. 

Yazılı belgelerde adı ilk defa 1183 yılında 
Cegeddin biçiminde geçer. Ortaçağ boyun
ca üç yerleşim biriminden oluşuyordu; bun

lar Szeged, Alszeged ( aşağı Szeged) ve Fels

zeged ( yukarı Szeged) idi (bu üç bölge 
1469'da birleş miştir) . Moğol saldırısı sıra

sında ( 1241) şehrin çevresinde henüz bir 
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