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Divanının d'ibacesinde (vr. 5b) adını Hü
sameddin b. Hüseyin el-Meşhur be-Sehab'i 
olarak bildirir. Aşık Çelebi'ye göre (Meşai
rü 'ş-şuara, vr. ı 49b) aslen Hemedanlı ve 
Acem asıllı (Acemiyyü'l-asl) olup Tebriz fet
hinde Şeyhülislam Kadri Çelebi tarafından 
padişaha tavsiye edilmiş ve kuyumculuk
la ilgilenen kardeşi şair B'idar'i ile birlikte 
İstanbul'a getirilmiştir (941/1 534-35). Bu
radaki "Acemiyyü'l-asl" ibaresi onun etnik 
menşeini değil doğup büyüdüğü bölgeyi 
ifade etmektedir. Lat'ifi İstanbul'da yer
leştiğini, Farsça ve Türkçe şiirde iktidar sa
hibi olduğunu, ayrıca muamma yazmayı iyi 
bildiğini zikreder (Tezkire, s. 184) Sehab'i'
nin kuwetli bir eğitim aldığı ve medrese 
tahsili gördüğü hem "Molla" takabmdan 
hem de şiirlerinden anlaşılmaktadır. Kay
naklar da onun ilim ve irfan sahibi oldu
ğunda müttefiktir. Gazzal'i'nin Kimya-yı 
Sa'fıdet'i gibi ilm'i birikim isteyen bir ese
rin tercümesinin ona havale edilmesi bu 
kanaati destekler. Nurbahşiyye tarikatına 
mensup olan şair otuz yıl İstanbul'da ya
şamıştır. Ancak hayatına dair kaynaklar-

da bilgi bulunmamaktadır : divanında ve 
Tedbir-i İksir adlı tercümesinde de bu 
konuda bilgi verilmez. "Kişi öz ihtiyarıyla 
şeha terk-idiyar etmez" (gazel I 52/3 ); "Ga
r'ibindir Sehab'i iltifat et haline şahım 1 Bi
lirsin kim seninçin ihtiyar etmiş vatan ter
kin" (gazel 290/5) gibi mısralarında da so
mut bilgilere rastlanmaz. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın ilgilendiği şairler arasında anı

lan Sehab'i Tedbir-i İksir tercümesiyle bü
yük bir ihsana nail olmuştur (Kınalızade, I, 
451 ). Bizzat sultanın iltifatına mazhar olup 
otuz akçe ulufeye hak kazandığı (Ahdl, vr. 
ı 09•) ve "cemaat-i şuara" faslından aylık 

aldığı bilinmektedir (Erünsal , XIX 1 I 980]. 
s. 2 I 9) Şairin gördüğü yakınlığa karşılık 

padişaha gösterdiği büyük saygı ve sevgi 
divanının neredeyse tamamına yansımak
tadır. Sultan Süleyman methinde yazdığı 
toplam dokuz kaside ve bir muhammes 
yanında birçok gazelinde de hamisini öv
mektedir. Bazı gazellerine mahlas bey
tinden sonra padişahı övücü beyitler ilave 
etmiştir (mesela bk. gazel ı 99/8-9). Se
Mb!, "Dedi Selman vefatma tarih 1 Ruh-ı 
pak-i Sehab'i'ye rahmet" beytinin göster
diği 971 (1564) yılında ölmüştür. Nereye 
defnedildiği bilinmemektedir. 

Sehab'i şiiri "alem-i gayb armağanı" (ga
zel ı 27/5) ve "varidat" (gazel ı 40/7) diye ni
telemekte, bu yolla adının ölümsüzleşece
ğini düşünmektedir. Şiirde hayal ve mana 
güzelliğine çok önem vermiş, yer yer ke
lime oyunlarına sapmış , gerçek şiiri nere
deyse bir büyü kabul etmiş, edebi sanat
ları kullanmakla birlikte aşırı tasannudan 

Sehablnin 
Tedbir-i iksir 
adlı eserinin 

ı. cildinin 
ilk ve son sayfaları 

(N uruosmaniye Ktp., 
nr. 2321) 

SEHABI 

kaçınmıştır. Şiirde manaya verdiği önemi 
bir gazelinde, "Fesahat deştine fikret se
mendiyle güzar ettim 1 O vad'ide olan ma'
n'i gazalin hep şikar ettim" ( gazel 24 7/ ı ı 

şeklinde ifade etmiştir. Molla Cami ve Ha
fız-ı Şlraz'i en beğendiği ve etkilendiği şa
irlerdir. Necati Bey'i Osmanlı şiirinde yeni 
bir üslup getirdiği düşüncesiyle "Nevayl
peyrevi" olarak niteler (gazel430/5). Tezki
relere göre devrinin bilinen ve takdir edi
len simalarından biridir. Aşık Çelebi onun 
divanının incilerle dolu olduğunu (Meşairü 'ş

şuara, vr. ı49b). Kınalızade Farsça ve Türk
çe şiirlerinin çok beğenildiğini ( Tezkire, 1, 
451), Ahd'i ise Anadolu şairleri ve alimle
riyle şiir ve inşa müzakerelerinde bulundu
ğunu ve geçmiş hükümdarların tarihi bildi
ğini ( Gülşen-i Şuara, vr. I 09•) söylemekte
dir. Şiirlerinde kullandığı dil nisbeten sade 
ve diğer şairlere göre daha akıcıdır. Seha
bi'nin şiirlerinde atasözü, deyim ve özlü 
söz gibi unsurlara sıkça rastlanmaktadır. 
Dönemin adetleri, değer yargıları ve batı! 
inançları da şiirinde yer bulmuştur. 

Eserleri. 1. Divan. Tek nüshası Nuru
osmaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 
366/4183) . Eser gerek özenle hazırlanmış 
cildi gerekse tezyinatı itibariyle kitap sa
natları bakımından oldukça değerlidir. 

Özenli cildiyle şairin bizzat Kanuni'nin is
teği üzerine tertip ederek ona takdim et
tiği nüshanın bu nüsha olması kuwetle 
muhtemel olup 966 (1559) tarihini taşı
maktadır. Bir tevhid, bir na't, dört halife 
methiyesi, Kanuni adına dokuz kaside, 434 
gazel, kırk ruba'i, bir tarih kıtası , bir mu-
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hammes, kırk yedi dörtlük ihtiva eden di
van İsmail E. Erünsal tarafından tesbit 
edilmiş, eserle ilgili ilk çalışma Cihan Oku
yucu tarafından yapılmış, daha sonra Ce
mal Bayak eser üzerinde doktora tezi ha
zırlamıştır. İzmir Milli Kütüphane Yazma 
Eserler Katalogu'nda (nr. 3617) Sehabi 
Divanı ismiyle kayıtlı nüshada bulunan şi
irler Sehabl'ye ait değildir. 2. Tedbir-i İk
sir. İmam Gazzaii'nin İ]Jya'ü 'ulumi'd-din 
adlı eserinin Farsça'dan (Kimya-yı Sa'adet) 
Türkçe'ye çevirisi olup birçok nüshası bu
lunmaktadır (mesela bk. Süleymaniye Ktp., 
Hafld Efendi, nr. 191 , 192, 193). Şair eseri 
Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine 
tercüme ettiğini ve "ikslr-i hakikati beyan ve 
takrir" etmesi dolayısıyla ona bu adı verdiği
ni söyler (Süleymaniye Ktp. , Haf!d Efendi, 
nr. 192, vr. 2b) . Sade bir dille yazılan eserde 
yer yer manzum kısımlar bulunmaktadır. 

Tercümenin 970'te (1563) tamamlanıp pa
dişaha sunulduğu ve karşılığında büyük he
diyeler alındığı tezkirelerde belirtilir. Gerek 
ihsanın büyüklüğü gerekse eserin nüshala
rının çokluğu kitabın çok beğenildiğini gös
terir. Osmanlı Müellifleri'nde (II, 227) Se
habl'ye nisbet edilen Kimya-yı Hazdin-i 
İrfan adlı eser de bu tercüme olmalıdır. 
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Hal!l b. Ahmed b. Mecid SeharenpCır1 
. (1852~1927) 

Hindistanlı hadis ve fikıh a limi. 
_j 

Safer 1269'da (Aralık 1852) Hindistan'ın 

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Seharenpur 
şehrinin Nanevte (Nanota) kasabasında doğ
du. İslam'ın Hint yarımadasına ulaşmasın
dan sonra Seharenpur yakınlarındaki En-

3~0 

blte kasabasına yerleşen ve nesebi Ebu 
Eyyüb el-Ensarl'ye dayanan bir aileye men
suptur. İlk eğitimini Nanevte'de Ya'küb b. 
MemlGk Nanevtevl ve Ahmed Nanevtevl'
den aldı. Urduca, Arapça ve Farsça'sını ge
liştirmek için gittiği Enblte'de çeşitli hoca
lardan faydalandı. 1836'da Diyübend Med
resesi'nin açıldığını duyunca buraya gide
rek dayısı Muhammed Ya'küb'un ders hal
kasına katıldı. Ancak Diyubend'de umdu
ğu ilmi ortamı bulamadı ve altı ay sonra Se
harenpGr'da açılan Mezahirü'l-ulGm Med
resesi'ne geçti. Başta tefsir, hadis ve fıkıh 
olmak üzere dini ilimleri başmüderris olan 
dayısı Muhammed Mazhar' dan. mantık ve 
felsefe gibi akli ilimleri de medresenin di
ğer hocalarından okudu. 1871'de buradan 
mezun olunca edebiyat bilgisini geliştir
mek amacıyla Lahor'daki National Colle
ge'a kaydoldu, orada da Feyzülhasan Se
MrenpGrl'den ders aldı . Dönemin tanın 

mış alim ve sufilerinden, aynı zamanda Di
yübend Medresesi'nin kurucularından olan 
Reşld Ahmed GengGhl'nin yanında seyrü 
süluke başladı. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Mezahi
rü'l-uiCım 'da yardımcı hoca olarak göreve 
başlayan Seharenpurl ilki 1877, sonuncu
su 1926 yılında olmak üzere hac maksa
dıyla yedi defa Hicaz'a seyahat etti. Geç
tiği yerlerde alimlerle görüşerek seyahat
lerini ilmi sefere çevirdi. İlk hac yolculu
ğunda Mekke'de Şafii müftüsü Ahmed 
Zeynl Dahlan'dan. Medine'de Abdülganl el
Müceddidl'den. memleketine döndükten 
sonra da Abdülkayyüm Budhanevl'den ha
dis icazeti aldı . 1879'daki ikinci hac yolcu
luğunda Mekke'de sGfi İmdadullah Teha
nevl'nin yanında kaldı ve bir yıl sonra dört 
tarikten aldığı icazetle halifesi oldu. Ülke
sine dönünce büyük bir sevgiyle bağlan
dığı Reşld Ahmed Genguhl'den icazet ala
rak onun da ilk halifesi oldu. 1906'da yap
tığı üçüncü hac ziyaretinde Medine'de gö
rüştüğü Şafii rriüftüsü Seyyid Ahmed ei
Berzencl'den, 191 1'de Bedreddin eş-Şa
m!' den mükatebe yoluyla hadis icazeti al
dı (Bem!, s. 126) . Onun Hint alt kıtasında
ki isnatlaq hocaları olan DiyGbend ulema
sı ·vasıtasıylaŞah Veliyyullah ed-Dihlevl'ye 
ulaşmaktadır. 

' SehareripGrl, Mezahirü'l-ulum'daki ilk 
görevinin ardından 1890'da DiyCıbend Da
rülulumu'na müderris tayin edildi. Bura
da altı yıl görev yaptıktan sonra şeyhi Gen
guhl'nin emriyle Mezahirü'l-uiCım Medre
sesi'ne döndü ve başmüderris sıfatıyla otuz 
yıldan fazla sürecek olan tedrls, telif. fet
va ve irşad faaliyetlerine başladı. 1907'-

den itibaren başkanlığını da üstlendiği bu 
medrese onun döneminde büyük şöhret 
kazandı. Muhammed Yahya Kandehlevl ve 
oğlu Muhammed Zeker iyya Kandehlevl, 
Muhammed Enver Şah Keşmlrl, Muham
med İdrls Kandehlevl , Zafer Ahmed Te
hanevl, Cemll Ahmed Tehanevl, Hüseyin 
Ahmed Medeni, Bedr Alem Mlretl, Mu
hammed Hayat Senbehll, Feyzülhasan Gen
gGhl, İşfakurrahman Kandehlevl, Cema
at-i Tebliğ 'in kurucusu Muhammed İlyas 
Kandehlevl, Abdurrahman KamilpGrl ve 
Muhammed EyyGb Seharenpurl gibi alim
ler onun talebeleri arasında yer aldı . 

Tedrls ve irşad faaliyetlerini yürüttüğü 
dönemde Seharenpurl hadis, fıkıh , kelam, 
tasawuf, ilm-i hilaf ve cedel konuların
da kitaplar ve risaleler kaleme aldı. 133S 
(1916-17) yılında başladığı ve Be?,lü'l-mec
hud ii ]Jalli Ebi Davud adını verdiği ese
rini hac için gittiği Medine'de tamamladı 
ve bu münasebetle büyük bir ziyafet ver
di. Hacdan sonra kaldığı Medine'de 1S Re
blülahir 1346'da (ı 2 Ekim 1927) vefat et
ti, cenazesi Baki' Kabristanı'na defnedildi. 
İki evliliğinden İbrahim ve Münlrünnisa 
adlı çocukları olan SeharenpGrl siyasetten 
uzak durur, müslümanların ve talebelerin 
dertleriyle ilgilenir, hakkı söylemekten çe
kinmez ve sünnete uymaya özen göste
rirdi (Abdülhay el-Hasenl, VIII , 1 36) . 

Ese rleri. 1 . Be?,lü '1-mechud ii J:ıalli Ebi 
DdvıJ.d . Ebu Davud'un es-Sünen'inin şer

hi olup müellifin ömrünün sonlarına doğ

ru bütün birikimini ortaya koyduğu ese
ridir ve yaklaşık on yılda tamamlanmıştır. 

Önce büyük boy beş cilt (FüyQzurrahman , 
ı , 169) , ardından Muhammed Zekeriyya 
Kandehlevl'nin ta'likleriyle birlikte yirmi cilt 
halinde basılmıştır (Leknev-Kahire 1393/ 

I 973 , 140811988; Beyrut, ts .; Riyad, ts .) 
(bk. es-SÜNEN). 2. el-Mühenned 'ale'l
müfenned (Taşdlkat li-defi 't-telbisat) . Bi
relvl hareketinin kurucusu Rıza Han Birel
vi'nin Ijüsô.mü 'l-Ijaremeyn adlı eserinde 
Diyubend ulemasının Ehl-i sünnet'e aykı

rı görüşlerinin bulunduğunu iddia etme
si üzerine ona reddiye olarak yazılmıştır. 

Seharenpurl1907'de yazdığı eserinde Rı

za Han'ın tekfire varan suçlamalarını ce
vaplandırmış. görüşlerini dönemin Hicaz, 
Suriye, Mısır ve Hindistan alimlerinin gö
rüşleriyle desteklemiştir. DiyCıbend ulema
sının tasawufi ve itikadl konulardaki gö
rüşlerinin bir tür özeti sayılan eser kale
me alındıktan hemen sonra basılmış (bas
kı yeri yok, 1325/ 1 907), günümüzde de 
el-Mühenned 'ale 'l-müfenned ya'ni 
'a]fa'id-i 'Ulema' -i Ehl-i Sünnet Diyu-


