
bend adıyla (Lah or ı 987) ve 'A lsö'id-i 
'Ulem ô. '-i Diy ubend or lfüsô.mü'l-lfa
remeyn adlı mecmua içinde Urduca ter
cümesiyle birlikte (Karaçi, ts.) neşredil 

miştir. 3. Hidô.yô. tü 'r-reşid ilô. iif:ıô.

mi'l-'ani d . İmamiyye Şiası'nın bazı ko
nulardaki görüşlerinin tenkidi mahiye
tindedir (baskı yeri yok, 13 36/ 1917) . 4. 

Mitrai}atü'l-kerô.me 'alô. mir'ô. ti'l-imô.
me. İmamiyye Şiası'na reddiye olarak iki 

cilt halinde yazılan eserin önce birinci cil
di (bask ı yeri yok, ı 330/ 19 1 ı ). ardından ta
mamı (La hor ı 980) basılmıştır. s. Tenşi

tu '1-ô.~ô.n ii taf:ılsil}i mal}.alli e~ô.n . Cuma 
namazındaki iç ezanın cami dışında okun
ması gerektiğini ileri süren Birelviler'e ce
vap niteliğinde bir risale olup yayımlanmış
tır (FüyOzurrahman, ı . 168) 6. Berô.hin-i 
Katı'a 'alô. ?:alô.mi'l-Envô.ri's-sô.tı'a . Ab
düsseml RampQrl'nin Envô.r-ı Sô.tı'a adlı 
eserine reddiyedir (baskı yeri yok. 1304/ 

1886; Karaçi I 987) . 7. İtmô.mü'n-ni'am 
'alô. tebvibi 'l-l}.ikem . İbn Ataullah ei-İs
kenderl'nin el-lfikemü '1- 'A tô.'iyye adlı 
eserinin Urduca'ya çevirisi olup yayımlan

mıştır (a.g.e., I. 168-1 69). 8. es-Su'ô.l 'an 
cemi'i 'ulemô.'i'ş-Şi'a . Şia'nın Kur'an an
layışını sorgulayan bir eserdir. 9. Fetô.vô.
yı Me?:ô.hirü'l-'ulı1m . SeharenpQfı'nin Me
zahirü'l-uiQm Medresesi'nde müderrisken 
verdiği fetvaların bir araya getirildiği dört 
ciltlik bir eser olup ilk cildi neşredilmiştir 
(Karaçi 1403/1983) 
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Halid Zaferullah Daudi. Pakistan ve Hindistan'
da Şah Veliyu/lah ed-Dehlevi'den Günümüze 
Kadar Hadis Çalışmaları, istanbul 1995, s. 210-
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Iii MEHMET ÖZŞENEL 

SEHAVi, Alemüddin 
( ~.9l::i....J1~~~~ ) 

Ebü'I-Hasen Alemüddin Ali b. Muhammed 
b. Abdissamed es-Sehavi 

. (ö . 643/1245) 

Kıraat ve tefsir alimi. 
L _j 

SS8 (1163) veya SS9 yılında Aşağı Mı
sır'ın Garbjye bölgesindeki Seha beldesin
de doğdu. Hemdani nisbesiyle de anılmış
tır. S72'de (ı ı 76-77) İskenderiye'ye gitti. 
Burada Ebu Tahir es-Silefi ve Ebu Tahir 
İsmail b. Mekki b. İsmail ei-İskenderani'
den hadis dinledi. Daha sonra Kahire'ye 
geçerek o tarihlerde Mısır'a gelen Kasım 
b. FirrQh eş-Şatıbi'den kıraat tahsil etti; 
uzun müddet talebesi olduğu bu zattan 
nahiv ve dil konularında faydalandı; ken
disinden meşhur kasidesi lfırzü'l-emô.ni 
ve vechü't-tehô.ni'yi okudu. Ayrıca Ebü'I
CüyQş Asakir b. Ali, Ebü'I-CQd Gıyas b. Fa
ris b. Mekki. Ebü 'I-Kasım Hibetullah b. Ali 
ei-BQsiri, İsmail b. Salih b. Yasin gibi alim
lerden istifade etti. Uzun süre Karafe'de 
bir mescidde imamlık yaptı . 

Çocuklarını okuttuğu Emir İmadüddin 
DavOd b. MQsek'le birlikte Dımaşk'a gitti 
ve buraya yerleşti. Ebü'I-Yümn ei-Kindi'
den kıraat, edebiyat ve diğer konularda 
faydalandı. Kur'an ilimleri konusunda bü
yük bir şöhrete sahip olan Sehavi, Zehe
bi'nin değerlendirmesine göre aynı zaman
da Arapça'ya hakim olup fetva veren bir 
fakihti. Kıraat ilminde, kıraat ihtilafları
nın illetlerinde ve tefsirde üstün başanya 
sahipti (A'lamü 'n-nübela' , XXIII . ı 23) . Dı

maşk Camii'nde ve kendi adına inşa edi
len Türbetü's-Salihiyye'de kırk küsur yıl ta
lebe yetiştirdi. İbn Hallikan, Sehavi'yi Dı
maşk'ta gördüğünü , kendisinden kıraat 
okumak isteyenlerin büyük kalabalıklar 
oluşturduğunu ve sıra beklediklerini be
lirtir. Onun iki veya daha çok talebeye bir 
süreyi birlikte okumaya cevaz verdiğini 
kaydeden Zehebi, İbn Hallikan'ın zikretti
ği bu uygulamayı da hatırlattıktan sonra 
Sehavi'den başkası ri ın böyle bir şey yaptı
ğına dair bilgisinin olmadığını söylemiş, bu 
şekilde doğru bir öğrenmenin mümkün ola
mayacağına dikkat çekerek bunun sünne
te de aykırı olduğunu ifade etmiştir (a.g.e., 
XXIII. 124; Tarfl].u 'l-İslam, s. 195). Sehavi'
nin vefatından sonra Türbetü's-Salihiyye'
de onun yerini alan Şemseddin Ebü'I-Feth 
Muhammed b. Ali ei-Ensari. Abdüsselam 
ez-Zevavi, Reşidüddin Ebu Bekir b. Ebü'd
Dür, Cemaleddin İbrahim b. Davud ei-Fa
zıli. Nizameddin Muhammed b. Abdülke-
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ri m et-Te b rizi ve daha pek çok şahsiyet 
kendisinden kıraat ilminde istifade etti. 
Önde gelen talebelerinden Ebu Şame ei
Makdisi kendisinden kıraat. tefsir ve Arap 
dili alanlarında faydalandı. Zeynüddin ei
Faruki, Cemal Abdülvahid b. Kesir, Mu
hammed b. Kaymaz ed-Dakikl, Şerefed
din ei-Fezari, İsmail b. Mektum. Sehavi'
den rivay~tte bulunanlardan bazılarıdır. 

Sehavi önceleri Maliki fıkhı ile meşgul ol
duysa da daha sonra Şafii mezhebine geç
ti ve fetvalarını bu mezhebe göre verdi. 
Dımaşk Camii'nde ve Türbetü's-Salihiyye'
de talebe yetiştirmesi yanında telif çalış
malarıyla meşgul old.u. Diridar ve müte
vazi kişiliği . güzel hitabeti ve takrirleriyle 
talebelerin ve halkın saygı ve sevgisini ka
zanan Sehavi, Ebu Şame'nin düştüğü no
ta göre 12 Cemaziyelahir 643'te (4 Kasım 

ı 245) Türbetü's-Salihiyye'deki evinde vefat 
etti ve CebelikasiyQn'a defnedildi. 

Eserleri. A) Kur'an İlimleri. 1. el-V esi 
l e ilô. keşfi'l- 'Al}ile . Kasım b. Firruh eş
Şatıbi'nin resmü 'l-mesahif konusundaki 
'Al}iletü etrô.bi'l-l}aşô.'id ii esne'l-mal}i'i
şıd adlı 298 beyitlik manzumesi ne dair ya
pılmış ilk şerhtir. Üzerinde Muhammed ei
İdrisi et-Tahiri'nin yüksek lisans çalışma
sı yaptığı eser ( 141 ı / 199 ı , Ca miatü Mu
hammed el-hamis IRabat ll daha sonra adı 
geçenin tahkikiyle yayımlanmıştır (Riyad 
ı 424/2002) 2. Fe tl}.u 'l-vaşid ii şerl}.i'l
,Kaşid . Bu eserin de Kasım b. Firruh eş
Şatıbi'nin lfırz ü'l-emô.ni ve vechü't-te
hô.ni adlı kasidesi hakkında yazılan ilk şerh 
olduğu belirtilmiş ve Şatıbi'nin bu şerhle 
üne kavuştuğu ifade edilmiştir ( İbnü ' I -Ce

zeri. ı . 570) Muhammed ei-İdrisl et-Tahiri 
eserle ilgili bir doktora çalışması yapmış 
(ı 42 1/2000. Ca miatü Muhammed el-ha
mis IRabat ll. ardından onu tahkik ederek 
yayımiarnıştır (Riyad 1423/2002) 3. Ce
m ô.lü '1-l}urrô.' ve kemô.lü '1-il}rô.' . Bazı 
kaynaklarda Tô.cü '1-l}urrô.' adıyla zikredil
mekte olup Kur'an'ın nüzQiü. i ' cazı ve fa
ziletleri, şaz kıraatler, nasih-mensuh, kıra
at imamları. bazı tecvid ve kıraat mesele
leri gibi konuların ele alındığı eser Ali Hü
seyin ei-Bewab (Kah i re ı 408/1 987) ve Ab
dül kerim ez-Zübeydi (Beyrut 14 13/ 1993) 

tarafından neşredilmiştir. 4. Hidô.yetü '1-
mürtô.b ve gi'iyetü'l-l}.uiiô.?: ve't-tullô.b 
fi tebyini müteşô. bihi 'l-kitô.b. Kur'an-ı 

Kerim'de lafzi benzerliği olan kelimelerin 
alfabetik sıraya · göre ele alındığı 431 be
yitlik bir eserdir (Kahire, ts; istanbul ı 306) 

Manzume Abdülkadir ei-Hatib ei-Haseni'
nin tahkikiyle de basılmıştır ( Beyrut ı 4 ı 4/ 
1994). S. Tefsirü'l-Kur'ô.n. Kaynaklarda 
Sehavi'nin tefsirini Kehf süresine kadar ya-
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Alemüddin es-Sehavi'nln Cemalü'l-~urra' adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 655) 

zabildiği belirtilmektedir. İbnü'l-Cezefı'nin, 
"Onu inceleyen bu zatın değerini anlamış 
olur, zira onda diğer tefsirlerde bulunma
yan nükteler ve incelikler vardır" sözleriyle 
değerlendirdiği eserin ( Gayetü 'n-Nihaye, 
I, 570) bir nüshasının Hizanetü't-Teymu
riyye'de bulunduğu (nr. 159) belirtiliyorsa 
da bu nüshanın mikrofilmi üzerinde ince
leme yapan Muhammed el-İdrisi -ilk say
fasında Alemüddin Ebü'l-Hasan Ali b. Mu
hammed es-Sehavi'ye ait olduğu kaydedil
mekle birlikte- onun Sehavi'ye nisbetinin 
doğru olmadığını, zira iki cilt halindeki ese
rin tam bir tefsir olduğunu, ayrıca Ebu 
Şame el-Makdisi'nin bu eserden yaptığı 
bazı alıntıların onda yer almadığını belirt
mektedir (Sehav!, Fet!Ju 'l-vaşid, neşrede
nin girişi, I, 72-75; ayrıca bk. EbO Şame, 
e?-~eyl 'ale'r-Ravzateyn, s. 175; Kitabü'r
Ravzateyn, III, 395). Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi nüshasında (Veliyyüddin Efendi, 
nr. 166) Tayyar Altıkulaç tarafından yapı
lan incelemede ilk yaprağında Tefsirü 's
Se]].avi el-Cami' beyne't-tefsir ve'l-]fı 

ra'at ibaresi yazılı bulunan ve baş tarafın
dan muhtemelen bir yaprağı eksik olan 
nüshanın Kur'an'ın tamamını ihtiva ettiği 
görülmüştür (ayrıca bk. Mollaibrahimoğ
lu, s. 665-667). Bu durumda eserin Seha
vi'ye nisbetinin doğru olmadığı düşünüle
bilirse de tefsir niteliğindeki açıklamaların 
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çok sınırlı, Sehavi'nin asıl ihtisas alanı olan 
kıraat meselelerinin daha geniş biçimde 
ele alındığı dikkate alındığında bu nüsha
nın Sehavi'ye ait başka bir çalışma olması 
ihtimal dahilindedir. 6. el-İfşaJ:ı ve gaye
tü'l-işral,ı ti'l-]fıra'ati's-seb'. üzerinde adı 
bu şekilde yazılı olmakla birlikte yapılan in
celeme sonunda eserin vuküfü'l-Kur'an'la 
ilgili bir çalışma olduğu görülmüştür. Kur
'an okumanın fazileti, Kur'an'da i'rab ko
nusunun önemi, !ahin meseleleri gibi ko
nularla başlayan eserde daha sonra vakıf
la ilgili meseleler incelenmiş, ardından Fa
tiha suresinden Kur'an ' ın sonuna kadar 
vakfedilmesi gereken yerler gösterilmiştir 
(Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III . Ahmed, 
nr. 166). 7. 'Umdetü'l-müiid ve 'udde
tü'l-mücid ii ma'rifeti't-tecvid. Altmış 
dört beyitlik bir kaside olup Musa b. Ubey
dullah el-Hakani'nin tecvide dair kaside
siyle birlikte Ebu Asım Abdülaziz b. Ab
dülfettah'ın tahkikiyle basıldığı gibi müel
lifin Cemalü'l-]furra' ve kemalü'l-i]fra' 
adlı kitabı içinde de yer almaktadır (Fet
!Ju'l-vaşid, neşredenin girişi, I, 78). Biz
zat Sehavi, ayrıca Ebü'l-Fida Cemaleddin 
İsmail b. Muhammed el-Fukkai ve İbn üm
mü Kasım diye meşhur olan Bedreddin Ha
san b. Kasım el-Muradi tarafından şerhe
dilen eserin Muracfı'ye ait şerhini Ali Hüse
yin el-Bewab yayımlamış olup (Zerka 1987) 

Fukkai'ye ait şerhin bir nüshası Nuruos
maniye Kütüphanesi'nde mevcuttur (nr. 

75, vr. 383-387). 8. Tul,ıfetü'l-]furra' ii şer
J:ıi 'Umdeti'l-mütid (el-Müfid fi şer!Ji 'Um
deti'l-mücid fi'n-~mi ve't-tecvid). Bir nüs
hası Berlin Kütüphanesi'nde (nr. 4709) ka
yıtlıdır (diğer nüshaları için bk. el-Fihrisü'ş
şamil, III, 732-733). 9. Risale ii 'ulUmi'l
Kur'an. Kaynaklarda zikredilmeyen risa
lenin bir nüshası Şam'da Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'dedir (nr. 7659. Mecaml' 1 Tefsir 
ve u!Omü'l-Kur'an) . 10. Man~ume ~a'iy
ye ti'l-far]fi beyne'z-~a'i ve'cj.-cj.ad. Yi
ne kaynaklarda adı geçmeyen bu eserin 
iki nüshası Hizanetü't-Teymuriyye'de ka
yıtlıdır (nr. 176, 365) . 11. Man~ume ii al,ı
?abi'l-Kur'an. 12. et-Tebşıra ii şıtati'l
J:ıurut ve al,ıkami'l-med. Bir nüshasının 
Haydarabad'da Asafiye (Asaf) Kütüphane
si'nde bulunduğu belirtilmiştir (Brockel
mann, GAL Suppl., I, 728). 13. Şerl,ıu Ka
şideti'ş-Şatıbi ii ~a'ati 'l-Kur'an. Bir nüs
hası Medine'de el-Camiatü'l-İslamiyye Kü
tüphanesi'nde bir mecmuanın içinde (nr. 

3916/2) bulunmaktadır. 14. Minhacü't
tevfi]f ila ma'rifeti't-tecvid ve't-tal,ı]fi]f. 

Salah Mehdi Abbas tarafından el-Mevrid 
dergisinde neşredilmiştir (bk. bibl.). 

B) Hadis ve Siyer. 1. Ürcuze ii sire
ti'n-nebiyyi şaliallah u 'aleyhi ve sellem. 
770 beyitten meydana gelen eserin bir 
nüshası Berlin Kütüphanesi'ndedir (nr. 

9576) 2. el-Cevahirü'l-mükellele ti'l
a]].bdri'l-müselsele. 3. el-Kaşa'idü's-seb' 
fi'l-meda'il,ıi'n-nebeviyye (fi medfJi sey
yidi'l-l].al~) . Bir nüshasının Berlin Kütüp
hanesi'nde bulunduğu (nr. 7752) kaydedi
len eser Ebu Şame tarafından Şerl,ıu'l
Kaşa'idi'n-nebeviyye adıyla şerhedilmiş

tir (Brockelmann, GAL, I. 387, 523). 4. Şer

J:ıu Meşabil,ıi's-sünne . Ferra el-Begavi'ye 
ait eserin şer hi dir ( el-Fihrisü 'ş-şamil: el
lfadlş, II , IOI 3). 

C) Fıkıh. 1. Tul,ıfetü'l-fürrad ve turfe
tü teh?ibi'l-mürtad. Miras konularının ele 
alındığı 330 beyitlik kasidenin bir nüsha
sı Berlin Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(nr. 4709/1 ). Ürcuze ti'l-tera'id adıyla Se
havi'ye nisbet edilen eserin de aynı kaside 
olduğu tahmin edilmektedir. 2. Tul,ıfe
tü'n-nasik ii ma'rifeti'l-menasik. Keş
fü'~-~unun'da (II, 1830) el-Menasik ve 
Hediyyetü'l-'aritin'de (I, 708-709) Me
nasikü'l-J:ıac adıyla kaydedilen ve dört cilt 
olduğu belirtilen eserin günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı bilinmemektedir. 

D) DiL 1. Sitrü's-sa'ade ve seiirü 'l-ifa
de. Arapça'daki değişik isim kalıpları için 
örnek olarak zikredilen isimlerin yapısı, eti-



moloji ve anlamlarının açıklandığı lugat ve 
sarf ağırlıklı bir eser olup ı. cildinde Kitô.
bü Sibeveyhi'de "ebniye" (kalıplar) adıyla 

geçen ve Cermi, Ebu Hatim es-Sicistani, 
Sa'leb, Ebu Bekir ez-Zübeydi ve Ebü'I-Aia 
ei-Maarri gibi alimler tarafından yazılan 
eserlerde açıklanan bu tür isimler alfabe
tik olarak ele alınmış, müellifın ilaveleriyle 
birlikte 830'dan çok kalıp ve isim izah edil
miştir. Eserin ll. cildinde eski dil ve ede
biyat alimleri arasında geçen bazı filolojik 
tartışmalara, sarf ve nahiv meselelerine, 
i'rabı ve anlamı güç bazı beyitlerin izahı
na, kafiye ilmine dair konulara, sonda da 
Sehavi'nin Z,ô.tü'l-J::ıulel ve mehô.tü'l-ki
lel adını verdiği 243 beyitlik kasidesinin 
açıklamasına yer verilmiştir. Sehavi'nin Ze
mahşeri'ye ait el-Mufaşşal adlı eseri iki 
defa şerhettiği, bunlardan birinin el-Mu
faı;iı;ial (aş. bk.) , diğerinin Sifrü's-sa'ade 
ve sefirü'l-ifô.de olduğu kaydedilmişse de 
(Keşfü'?-?Unun, ll, ı775) her iki eserle ilgi
li inceleme sonunda bunun doğru olma
dığı görülmüştür. Üzerinde Ahmed Abdül
mecid Heridi'nin doktora çalışması yaptı
ğı eseri ( ı978, Camiatü'l-Kahire külliyye
tü 'l-adab) Muhammed Ahmed ed-Dali bir 
fihrist cildiyle birlikte üç cilt halinde neş
retmiştir (Dımaşk ı403/1983) Z. el-Mu
faı;iı;ial ii şerJ::ıi'l-Mufaşşal. Zemahşeri'
ye ait kitabın şerhi olup Abdülkerim Ce
vad Kazım eserin birinci ve ikinci cüzünü 
doktora tezi olarak tahkik etmiş ( ı399/ 

ı979 , Camiatü'l-Ezher külliyyetü 'l-lugati'l
Arabiyye), altıncı kısmında yer alan "Ba
bü'H:ıuruf' Yusuf ei-Haşeki tarafından el
Mufaı;iı;ial ii şerJ::ıi'l-Mufaşşal (Babü'l
f).urCıO adıyla yayımlanmıştır (Am man 2002; 
el-Mufaçlçlal'ın nüshaları için bk. neşrede
nin girişi. s. ı8-ı9) . 3. Man;p1me fi elgiiz 
lugaviyye (Tunus Darü'l-kütübi'l-vataniy
ye, nr. ı57ı ). 4. Münirü'd-deyaci ve dür
rü't-tenô.ci ve fevzü'l-meJ::ıô.ci bi-J::ıav
zi'l-eJ::ıaci. Zemahşeri'nin el-Mul;ô.ccô.t ve 
mütemmimü mehammi erbô.bi'l-l;ô.cô.t 
fi'l-eJ::ıdci ve'I-ügli'itat adlı eserinin şerhi 
olup bir nüshası Cidde'de Muhammed Sü
rur es-Sabban'ın özel kütüphanesinde bu
lunmaktadır (ZiriklT, N, 333). Eser üzerin
de Selame Abdülkadir ei-Meraki doktora 
çalışması yapmıştır ( 1406/ı986, Mekke Ca
miatü ümmi'l-kura külliyyetü'l-lugati'l-Ara
biyye). 

E) Diğer Eserleri. 1. İcô.zetü's-SeJ]avi. 
Sehavi'nin Halife Müstansır-Billah'a yazdı

ğı icazetnameye dair bir manzumedir (Hi
zanetü't-TeymGriyye, m 8ı6). Z. Tenviru'?
?alem fi'I-cudi ve'l-kerem (Keşfü'?-?Unun, 
1, 50 ı) . 3. 'Arusü's-semer ii menô.zili'l
~amer. 4. el-~aşidetü'n-naşıre li-me~-

hebi'l-eşa'ire . S. el-Kevkebü'l-vaJsJsiid 
ti'l-i'tiJsiid. Manzum olan eseri Süyuti el
İJstişad ii şerJ::ıi'J:Kevkebi'l-vaJslsiid adıy
la şerhetmiş, bu şerhin bir nüshasının Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Mecami', m ıı8ı). 

diğer iki nüshasının Timbüktü'de Merkezü 
Ahmed Baba li't-tevsik ve'l-buhusi't-tari
hiyye'de (nr. ı 082 , ı 850) bulunduğu kay
dedilmiştir. 6. MuJ:ıô.ı;iaratü'l-'ulema' ve 
muf:ıô.veretü'I-fühemô.'. Müellifin, Kamil 
b. Selahaddin'in veziri Safiyyüddin Abdul
lah b. Ali'nin Dımaşk'tan Mısır'a gidişi ve
silesiyle onun methine dair kaleme aldığı 
hutbelerden meydana gelen yedi varaklık 
bir eser olup Princeton Üniversitesi'ndeki 
yazmasından (MecmGatü Harit) çekilmiş 
bir nüshası Ürdün Üniversitesi'ne bağlı 
Merkezü'l-vesaik ve'l-mahtCıtat'ta bulun
maktadır. 7. el-Müfô.J]are beyne Dımaşls 
ve'l-~iihire. Sehavı~nin Mısır'dan Dımaşk'a 

geldikten sonra Mısır'daki dostlarıyla ne
sir ve nazım halinde yaptığı yazışmaların 
yer aldığı eserde önce vatan hasretiyle Dı
maşk zemmedilmiş, yeni vatana alışıldık
tan sonra buranın faziletine dair ifadeler 
kullanılmıştır (Ebu Şame, Kitabü 'r-Ravza
teyn, lll , 2ı8). 

Kaynaklarda Sehavi'ye Meratibü'l-uşul 
ve gara'ibü'l-tuşul, Minhô.cü't-tevfils ila 
ma'rifeti't-tecvid ve't-taf:ıJsils ( el-Mevrid 
içinde Salah Mehdi Abbas tarafından ya
yımlanmıştır, bk. bibl.). Neşrü'd-dürer ii 
~ikri'l-ô.yô.ti ve's-süver, Menazilü'l-iclal 
ve't-ta'?im ii fezô.'ili'l-~ur'ani'l-kerim 
gibi risaleler nisbet edilmişse de bunlar 
onun Cemô.lü'l-Jsurrô.' ve kemalü'l-i~ra' 
adlı kitabının içinde yer almaktadır. el-~a
şô.'idü's-seb' fi'l-meda'iJ:ıi'n-nebeviyye 

adlı eserindeki kasideler de bazı kaynak
larda ayrı adlarla (Veda'ü'z-za'ir li'n-nebiy
yi'Hahir, ıatü'l-uşul ve'l-~abıll fi mefa
l]iri'r-Resul .. .) zikredilmiştir (SehiM'nin 
eserleri için ayrıca bk. Sehavi, Fetf).u 'l-va
şfd fi şerf).i'l-Kaşfd, neşredenin girişi, 1, 

70-91; Keşfü'?-?Unun, !, 50 ı, 617; ll , ı ı 7ı

ı ı 72, ı830; Hediyyetü'l-'arifin, !, 708-709; 
Brockelmann, GAL, !, 522-523; Suppl., !, 
550, 727-728; el-Fihrisü'ş-şamil: 'Ulumü 'l
~ur'an mal)tutatü't-tecvfd, ı . 88-98, ı 30, 
133; lll, 732-733; el-Fihrisü'ş-şamil: el-f:la
dfş,ll, ıoı3). 
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Ebü'I-Hayr Şemsüddln Muhammed 
b. Abdirrahman b. Muhammed es-Sehavi 

(ö. 902/ 1497) 

L 
Hadis alimi ve tarihçi. 

_j 

Rebiülewel831 'de (Ocak ı428) Kahire'
de doğdu. Ailesi Mısır'ın Garbiye bölgesin
deki Seha kasabasından Kahire'ye göç et
tiğinden Sehavi nisbesiyle anılır. Çocuklu
ğunda Kahire'de aynı mahallede oturduk
ları İbn Hacer el-Askalani ilmi hayatının 
şekillenmesinde önemli rol oynadı. lsa b. 
Ahmed el-Kahiri ve Hüseyin b. Ahmed el
Ezheri'den ilk dini bilgileri aldı ve Kur'an'ı 
ezberledi. Fakih Şemseddin Muhammed 
b. Ahmed ed-Darir'den tilavet dersleri al
dı. Yedi yaşından itibaren İbn Hacer'in ilim 
meclislerine devam etti ve onun ölümü
ne kadar Kahire'den ayrılmadı. Hocasının 
huzurunda okuduğu eserler arasında İb
nü's-Salah'ın 'Uli'imü '1-J:ıadiş'i, Şafii'nin 
Menalsıb'ı ile hocasının FetJ::ıu'l-bdri, TaJJ
ricü'l-MeşabiJ:ı ve Bulugu'l-meram'ı sa
yılabilir. Sehavi, çok saygı duyduğu İbn Ha
cer için pek çok kitap istinsah ettiği gibi 
bazı kitaplarını ikmal ve şerhetti, bazıla
rına da zeyil yazdı. 

Kahire ve çevresindeki hadis hafızların
dan istifade eden Sehavi, İbn Hacer'in ve
fatının ardından ilmi amaçlı ilk seyahati
ni 853 (1449) yılında Dimyat'a yaptı. Bu
rada bazı muhaddislerin rivayetlerini din
ledi. 856'da ( ı452) annesiyle birlikte çıktı
ğı hac yolculuğu sırasında uğradığı şehir
lerdeki alimlerden faydalandı. Hacası Mü-
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