SEHAVI, Semseddin
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 alfabetik olarak ele alınmış, müellifın ilaveleriyle
birlikte 830'dan çok kalıp ve isim izah edilmiştir. Eserin ll. cildinde eski dil ve edebiyat 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-kilel adını verdiği 243 beyitlik kasidesinin
açıklamasına yer verilmiştir. Sehavi'nin Zemahşeri'ye ait el-Mufaşşal adlı eseri iki
defa şerhettiği, bunlardan birinin el-Mufaı;iı;ial (aş. bk.) , diğerinin Sifrü's-sa'ade
ve sefirü'l-ifô.de olduğu kaydedilmişse de
(Keşfü'?-?Unun, ll, ı775) her iki eserle ilgili inceleme sonunda bunun doğru olmadığı görülmüştür. Üzerinde Ahmed Abdülmecid Heridi'nin doktora çalışması yaptı
ğı eseri ( ı978, Camiatü'l-Kahire külliyyetü'l-adab) Muhammed Ahmed ed-Dali bir
fihrist cildiyle birlikte üç cilt halinde neş
retmiştir (Dımaşk ı403/1983) Z. el-Mufaı;iı;ial
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şerJ::ıi'l-Mufaşşal. Zemahşeri'

ye ait kitabın şerhi olup Abdülkerim Cevad Kazım eserin birinci ve ikinci cüzünü
doktora tezi olarak tahkik etmiş ( ı399/
ı979 , Camiatü'l-Ezher külliyyetü'l-lugati'lArabiyye), altıncı kısmında yer alan "Babü'H:ıuruf' Yusuf ei-Haşeki tarafından elMufaı;iı;ial ii şerJ::ıi'l-Mufaşşal (Babü'lf).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-vataniyye, nr. ı57ı ). 4. Münirü'd-deyaci ve dürrü'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 Sürur es-Sabban'ın özel kütüphanesinde bulunmaktadır (ZiriklT, N, 333). Eser üzerinde Selame Abdülkadir ei-Meraki doktora
çalışması yapmıştır ( 1406/ı986, Mekke Camiatü ümmi'l-kura külliyyetü'l-lugati'l-Arabiyye).
E) Diğer Eserleri. 1. İcô.zetü's-SeJ]avi.
Sehavi'nin Halife Müstansır- Billah'a yazdı
ğı icazetnameye dair bir manzumedir (Hizanetü'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 elİJstişad ii şerJ::ıi'J:Kevkebi'l-vaJslsiid adıy
la şerhetmiş, bu şerhin bir nüshasının Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Mecami', m ıı8ı).
diğer iki nüshasının Timbüktü'de Merkezü
Ahmed Baba li't-tevsik ve'l-buhusi't-tarihiyye'de (nr. ı 082 , ı 850) bulunduğu kaydedilmiştir. 6. MuJ:ıô.ı;iaratü'l-'ulema' ve
muf:ıô.veretü'I-fühemô.'. Müellifin, Kamil
b. Selahaddin'in veziri Safiyyüddin Abdullah b. Ali'nin Dımaşk'tan Mısır'a gidişi vesilesiyle 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 bulunmaktadır. 7. el-Müfô.J]are beyne Dımaşls

1409119881 içinde). s. 323-362; Yakut. Mu'cemü'l-üdeba', )01, 65-66; EbQ Şame, e?-~eyl 'ale'rRavzateyn, s. 175, 177, 179; a.mlf.. Kitabü 'rRavzateyn (nşr. İbrahim ez-Zeybek), Beyrut 1418/
1997, lll , 218, 395; ibn Hallikan, Vefeyat (Abdülhamld). lll , 27-28; Zehebl, A'lamü 'n-nübela',
XXlll, 122-124; a.mlf., Tarll]u'l-lslam: sene 641650, s. 192- ı 96; ibnü'l-Cezerl, Gaye tü 'n-Nihaye,
ı, 568-571; Ahmed b. Muhammed el-Kastallanl,
Leta'ifü 'l-işarat (nşr. Amir Seyyid Osman -AbdüssabOr Şa hin) , Kahire 1392/ 1972, I, 89; Keş
fü'?-?unün, ı , 501 , 617; ll, 1171-1172, 1775,
1830; Brockelmann, GAL, ı, 387, 522-523; Suppl.,
ı , 550, 727 -728; Hediyyetü '1-'ari{in, ı, 708-709;
ZirikiL ei-A'Iam, IV, 332-333; ei-Fihrisü 'ş-şamil:
'Uiümü'l-Kuran, matıtutatü't-tecvld (nşr el-Mecmau'l-melekl), Arnman 1986, 1, 88-98, 130, 133;
lll, 732-733; ei-Fihrisü'ş-şamil: el-Jjadlş (nşr. elMecmau'l-melekl), Arnman 1991 , ll, 1013; Süleyman Mollaibrahimoğlu, Yazma Te{sir Literatürü, istanbul2007, s. 665-667; Abdülilah Nebhan, "Sifrü's-sa'Me ve sefirü'l-irade", 'Aiemü '1-kütüb,
Xl, Riyad 1410/1990, s. 284 vd.

ve'l-~iihire. Sehavı~nin Mısır'dan Dımaşk'a

geldikten sonra Mısır'daki dostlarıyla nesir 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-Ravzateyn, 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 yayımlanmıştır, 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 kaynaklarda ayrı adlarla (Veda'ü'z-za'ir li'n-nebiyyi'Hahir, ıatü'l-uşul ve'l-~abıll fi mefal]iri'r-Resul .. .) zikredilmiştir (SehiM' nin
eserleri için ayrıca bk. Sehavi, Fetf).u 'l-vaşfd 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:ladfş,ll, ıoı3).
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Alemüddin es-Sehavl, ei-Mufaçi(ial fi şerf:ti'l
Mufaşşal: Babü 'l-l;ıurüf (nşr. YOsuf ei-Haşekl).
Arnman 2002, neşredenin girişi , s. 18-19; a.mlf.,
Fetl;ıu'l-vaşld fi şerl;ıi'l-Kaşld (nşr. Muhammed
el-idrlsl et-Tahirl). Riyad 1423/2002, neşredenin
girişi , ı, 70-91; a.mlf., ei-Vesile ila keşfl'I-'Akile
(nşr. Muhammed el-idrisi et-Tahirl), Riyad 1424/
2003, neşredenin girişi, s. 23-33; a.mlf., Minhacü't-tevfik ila ma'ri{eti 't-tecvld ve't-tal;ıkik (nşr.
Sa lah Mehdi Abbas, ei-Mevrid, XVII/4 1Bağdad
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TAYYAR ALTIKULAÇ

SEHAvi, Şemseddin

( .ş,ı;._ıı ı.:.,.ı~l ~ )
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 bölgesindeki Seha kasabasından Kahire'ye göç ettiğinden Sehavi nisbesiyle anılır. Çocukluğunda Kahire'de aynı mahallede oturdukları İbn Hacer el-Askalani ilmi hayatının
şekillenmesinde önemli rol oynadı. lsa b.
Ahmed el-Kahiri ve Hüseyin b. Ahmed elEzheri'den ilk dini bilgileri aldı ve Kur'an'ı
ezberledi. Fakih Şemseddin Muhammed
b. Ahmed ed-Darir'den tilavet dersleri aldı. Yedi yaşından itibaren İbn Hacer'in ilim
meclislerine devam etti ve onun ölümüne 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, TaJJricü'l-MeşabiJ:ı ve Bulugu'l-meram'ı sayılabilir. Sehavi, çok saygı duyduğu İbn Hacer 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 vefatının ardından ilmi amaçlı ilk seyahatini 853 (1449) yılında Dimyat'a yaptı. Burada bazı muhaddislerin rivayetlerini dinledi. 856'da ( ı452) annesiyle birlikte çıktı
ğı hac yolculuğu sırasında uğradığı şehir
lerdeki alimlerden faydalandı. Hacası Mü-
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SEHAVi. Semseddin
navl aracılığıyla tarikata intisap eden Sehavl, Mekke'de Takıyyüddin İbn Fehd ile
Ebü'I-Feth İbnü'I-Meragl ve Burhaneddin
ez-Zemzeml gibi alimlerle görüştü . Me_
-ctine'ye geçerek Bedreddin Abdullah İbn
FerhGn ve Ebü'I-Ferec ei-Meragl'den ders
okudu. Halep, Kudüs, Dımaşk, Hama gibi
şehirlerde dönemin önde gelen muhaddisleriyle tanıştı. Bu seyahatin ardından
Kahire'de kendisini tamamen itme veren
Sehav1870 (1466). 88S (1480), 892 (1487)
ve 896 (1491 ) yıllarındaki . hac yolculukları
dışında buradan aynlmadı. Vefat tarihi hakkı nda çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte Şaban 902'de (Nisan 1497) Medine'de
öldüğü görüşü ağırlık kazanmaktadır. Kendisine pek çok defa kadılık teklif edilmesine rağmen bunu kabul etmemiş , evinde
ve mescidlerde verdiğ i derslerin yanı sıra
Kahire'nin Fazıliyye , Darü'l-hadlsi'I-Kamiliyye, Zahiriyye, Berkükıyye ve Sargatmışiyye gibi medreselerinde hadis akutmuş ve
imıa meclisleri düzenlemiştir.
400'den fazla hocadan ilim tahsil ettiğini belirten Sehavl hocalarının büyük kısmını eçl-l)av'ü'l-Wmi'de zikretmiştir (VIII.
2-15) . İbn Hacer el-Askalaru'nin yanı sıra
Bedreddin el-Ayni. Abdüsselam el-Bağdadi, İbnü'd-Deyrl, Salih b. Ömer el-Bulkinl.
İzzeddin el-Askalanl, Bisatl, Necmeddin
İbn Kadi Ac!Gn, Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe, Celaleddin el-Mahalli, Yahya b. Muhammed el-Münavl. İbn Kutlu boğa, Kafiyeci,
Kemaleddin İ bnü'I-Hümam ve Ebü'l-Fazl
İbnü'ş-Şıhne gibi dönemin önemli simalarından ders okumuş, 'Umdetü'l-aJ:ıkam,
e t-Tenbih, el-Minhac, İbn Malik ve Iraki'nin el-Eltiyye'leri gibi pek çok kitabı ezberlemiştir. Hadis ilminde olduğu kadar
fıkıh , usGI-i fıkıh , tefsir, Arap dili ve edebiyatı, şiir ve tarih gibi alanlarda derin bilgiye sahipti. Sehavi. teliflerinde İbn Hacer'in
kitap larının yanı sıra ondan şifahi olarak
aldığı bilgilerden de istifade etmiştir. Bunun dışında kıraat, sema ve icazet yoluyla Zekeriyya el-Ensari ve Muhammed b.
Ürkrnes ei-Hanefi'den aldığı rivayetleri eklemiştir. Talebeleri arasında Halid b. Abdullah el-Ezheri, Hasan et-TGIGni, Hunci,
İbn Abdüsselam el-MenGfi, izzeddin İbn
Fehd, Muhibbüddin İbn Fehd, İbn Kasım
el-Gazzi, İbnü'l-Kereki, Seriyyüddin İbnü'şŞıhne , Ahmed b. Muhammed el-Kastallani ve Muhammed b. Ebü'I-Feth sayılabilir.
Aşırı gururlu ve sert bir mizaca sahip olan
Sehavl hocası İbn Hacer dışında çağdaşlarının pek çoğunu eleştirmiş, bundan dolayı özellikle SüyGti ile aralarında husumet meydana gelmiş ve birbirlerini ağır
bir dille tenkit etmişlerdir (eçi-l)av'ü 'l-la-
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mi', IV, 65-68; Na;;mü 'l-'ikyan, s. 152- 153)
Ayrıca SüyGtl. Sehavl'nin eçl-l)av'ü'l-Jami' adlı eserine el-Kavi 'ala Taril].i 's-Se-

}].avi ismiyle bir tenkit yazmıştır. Dönemin en veiGd müelliflerinden olan Sehavl
200'ün üzerinde eser telif etmiş , ancak
bunların önemli bir kısmı günümüze ulaşmamıştır.

Eserleri. Hadis ve Hadis İlimleri. 1. BüJdaniyyat. Sehavl bu eserinde ilmi seyahatleri esnasında uğradığı seksen elvarında şehir. kasaba ve köy hakkında bilgi vermiş , buralarda yetişen alimleri tanıtmış ,
ayrıca derlediği hadis, beyit ya da haberi
kitabına kaydetmiştir (n şr. Hüsa m b. Muhammed el-Kattan, Riyad ı 422/200ı ). 2.
'Umdetü'l-l}ari ve's-sami' ti l].atmi'ş-ŞaJ:ıiJ:ıi 'l-Cami'. Buharl'nin ve eseri eş-Ş aJ:ıil:ı'in üstünlüğüne dair bir çalışmadır (nşr.
Mübarek b. Seyf el-Hacerl, Mecelletü 'ş-şen-<a ve Dirasati'l-İslamiyye, XVI/44 1Küveyt
I 4211200 ı J, s. 293-352) . 3. Tal].ricü eJ:ıadişi'l-' adilin li-Ebi Nu'aym el-İşbahani. İsfahanl'nin Faziletü'l-'adilin adlı çalışmasında yer alan hadislerin tahrlcidir
(nşr. Meşhur Hasan Ma hmud Sel man, Amman 1408/ 1988). 4. et-TavziJ:ıu'l-ebher
'ala (li-) Te~kire ti İbni'l-Mülal}l}ın ti 'ilmi'l-eşer (nşr. Hüseyi n İ s m ai l el-Cemel,
Bilb!s 1409/ 1989; nşr. Abdullah b. Muhammed Abdürrah!m b. Hü seyin el-Buharr, Riyad 1418/1998) s. Kitabü'l-Gaye ii şerJ:ıi'l-Hidaye ii 'ilmi'r-rivaye. İbnü'l-Cezerl'nin el-Bidaye (el-Hidaye) ii me'alimi'rrivaye adlı manzum eserinin şerhidir (nşr.
Muhammed Seyyidl M uhammed Emin,
ı-ı ı , Medine 1422/ 2002) . 6. Bugyetü'rragıbi'l-mütemenni ii lj.atmi'n-Nesa'i
(Rivayetü İbni's-Sünnf). Nesai'nin es-Sün en'inin hatim merasimiyle ilgili olan eserde Nesai'nin hayatı ve metodu da incelenmiştir (nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl ibrahim, Kahire-Beyrut 1991 ; n şr. Abdülaz!z b.
Muhammed b. İbrahi m Abdü llatlf. Riyad
1414/ 1993) 7. Gunyetü 'l-muJ:ıtac ii }].atmi ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim b. el-lfaccac. Eserde
Müslim b. Haccac'ın hayatı , hadis ilmindeki yeri ele alındıktan sonra el-Cami'u 'ş şaJ:ıiJ:ı ile ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].ari'nin karşılaştırması yapılmaktadır (nşr. Nazar Muhammed el-Faryabl, Riyad 141 3/ 1992) 8. FetJ:ıu '1-mugiş bi-şerJ:ıi Elfiyye ti'l-J:ıadiş Ji'l'Iral}i (Kahire ı 355/1937 [bir ciltte dört
cilt j; 1-lll, Beyrut ı 983; nşr. Al i Hüseyin Ali,
1-V, Kah i re ı 4 ı 5/ ı 995; bu n eş rin gözden geçirilmi ş ikinci baskısı yapılmı ştır [1 -Y, Kahire 1424/2003]). 9. ei-Ma/iaşıdü 'l-/:ıasene*

fi beyanikeşirin min e'l-eJ:ıadişi'l-müştehire 'ale 'l-elsin e. Eser bu alandaki en
biridir (Leknev ı 303;

meşhur çalışmalardan

n şr.

Abdu ll ah Muhammed Sıdd!k, Kahire
M uh ammed Osman elHu şt, Beyrut 1985). 10. Tal].ricü'l-erba'ine'ş-şiliiyye li-Ebi 'AbdirraJ:ıman es-Sül em i (n ş r. Ali Hasan Ali Abdülham!d, Beyrut ı 4081! 988). Sehavl'nin ayrıca Esani dü'l-kütübi's-sitte ve'l-Muvatta' ve gayrihd, el-Cevahirü'l-mükellele ti'l-al].bdri'l-müselsel e, Ziya'ü '1-enam bi-erba'ine J:ıadişen li'bni'l-Hümam, Fihristü Zekeriyya el-Enşari, Fe tJ:ıu 'l-l}arib ii şer
J:ıi mü'ellefi'n -Nevevi't-Tal}rib, Erba'Cı
ne J:ıadişen min Kitôbi'l-Edebi'l-mütred
li'l-Buhari, Tecridü lfa vaşi 'ala Tenl}iJ:ıi'z- Zerkeşi, Be?;lü'l-mechud ii lj.atmi
Süneni Ebi Davud, ' Um de tü'l-aşJ:ıôb ii
ma'riteti'l-ell}ab gibi eserleri yazma halinde mevcuttur.
1 3 75/ ı 956; nşr.

Tarih ve Biyografi. 1. el-İ'lan bi'Hevbil]. li-m en ?;emme ehle 't-tôril].. İslam
ilimleri açısından tarih ve tarihçiliğin önemini ve şartlarını ortaya koymak için yazı
lan eser bir tarih savunması niteliğindedir.
Tarihin tanımını yaptıktan sonra konusunu, amacını ve faydalarını anlatarak kitabına başlayan Sehavi, tarihe bir hadisçinin bakış açısıyla ve daha ziyade hadislerin sıhhatini tesbit etmek maksadıyla yaklaşmış , modern tarih metodu yönünden
zaman zaman başarılı tanımlamalar yapmıştır. Müellifin, kendisinden önce yaşa
mış veya çağdaşı olan pek çok tarihçinin
eserlerinin mukaddimesinde verdikleri malGmatı eserine dereetmesi önemlidir. Sehavi, islam tarih kaynaklarını metodolajik
ve bütüncül bir yaklaşımla incelemekten
ziyade kendi dönemine yakın veya çağdaşı
tarihçiterin eserlerinden istifade etme yolunu seçmiştir. Eserin ikinci bölümünde
özellikle Zehebl'den faydalanarak kendi dönemine kadar yaşamış tarihçileri ve eserIerini tasnif etmiştir. el-İ'lôn, ilk defa Darü'l-kütübi'l-Mısriyye nüshalarına dayanı

larak (el-Hizanetü't-Teym Oriyye, Tarih, nr.
704, 2047) Hüsameddin el-Kudsi tarafın
dan yayımianmış (Dıma ş k ı 349/1930), tahkikli neşrini Franz Rosenthal gerçekleştir
miş (Bağdat 1963) , bu neş ir daha sonra
pek çok defa yayımlanmıştır. Franz Rosenthal tarafındanA H is tory of Muslim
Historiography içinde "The Open Denunciaton of the Adverse Critics of the Historians" başlığıyla ve notlarla ingilizce'ye
tercüme edilen eser (Leiden ı 968, s. 263529) A History ot Muslim Historiography'nin Salih Ahmed Ali tarafından Arapça çevirisi içinde (Fra nz Rosenthal, 'İlmü 't
tarfi] ' inde'l-müslimfn, Beyrut ı 983, s. 38 ı 725) Arapça olarak tekrar neşredilmiştir.
Eserin 209 hadis münekkidinin ele alındığı
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bölümü el-Mütekellimiln fi'r-rical adıyla
Abdü lfettah Ebu Gudde, Erba'u resa'il fi 'ulümi'l-f:ıadfş içinde,
Beyrut 1400/1980, s. 81-149) . Kitabın son
neşrini Muhammed Osman ei-Huşt gerçekleştirmiştir (Kahire 1409/ 1989). 2. etTibrü '1-mesbuk if ıeyli's-SülU.k. Makrizi'nin es-Süluk li-ma'rifeti düveli'l-müWk'ünün zeyli olup 1878-1896 yılları arasında Bulak'ta basılmıştır. 3. et-TuJ:ıfetü'l
latffe ii tari{J.i'l-Medineti'ş-şerfte . ı. (VII.)
yüzyıldan itibaren Medine ile ilgisi olan kişilerin biyografisini içeren eser "r>" harfine kadar yazıiabilmiştir (nşr. Hamid ei - Fı
ki , 1-11 , Ka h i re I 957- 1958; 1-11 , Beyrut 1993).
4. Bugyetü 'l-'ulema' ve'r-ruvat (e?-leyl
'ala Refi 'l-işr). İbn Hacer'in Ret'u'l-işr 'an
~uçldti Mışr adlı kitabının zeylidir (n ş r.
Cevdet Hilal- Muhammed Mahmud Subh ,
Kah ire 1966) s. Rücf:ıanü'l-kiffe if beyani nübzetin min a{J.bCıri ehli 'ş-şuffe
(nşr. Meş hur b. Hasan Alü Selman - Ahmed eş - Ş ü kayrat. Ri yad 141 5/ 1995). 6. ec;ll)aılu 'J-Iamr li- ehli'l-~arni't-tasi'. 801896 (1398-1491) yılları arasında vefat eden
meşhur kişilerin biyografilerini içerir. Müellif son cildini kadınlara ayırdığı kitabına
kendi biyografisini de eklemiştir (nşr. Hüsameddin el-Kud sl, !-XII, Kahire 13531355/ 1934-1936) . 7. el-Fa{J.rü'l-mütevali
li-men intesebe ile'n-nebi mine'l-b.adim v e'l-mütevali (nşr. M eş hur b. Hasan Alü Selman. Zerka 1407/ 1987; Küveyt
1423/ 2002) . 8. Ve cizü'l-kelCım fi'ı-ıeyl
'ala Düveli'l-İslCım . Zehebl'ye ait eserin
zeyli olan kitap 7 45-898 (1344-1493) yıl
ları arasındaki olayları içerir. Eserde önce
siyasi ve içtimal hadiseler, ardından o yıl
vefat eden kişilerin biyografileri kaydedilmiştir. Bir kısmı Hasan İsmail Merve ve
Mahmud el-Arnaüt (Beyrut 1413/ 1992),
tamamı Beşşar Awad Ma'rüf. İsam Faris
ei-Harestanl ve Ahmed ei-Hutayml tarafından (1-IV, Beyrut 1416/1995) yayımlan
mıştır. 9. el-Cevahir ve'd-dürer ii tercemeti Şey{J.i 'l-İslCım İbn Ijacer. Bir kıs
mı Hamid Abdülmecld ve Taha ez-Zeynl tarafından yayımlanan eseri (1, Kahi re 1406/ 1986) Şemseddin Muhammed b.
Ömer b. Ahmed es-Sefirl Mu{J.taşarü '1Cevahir ve'd-dürer ii tercemeti Şey
b.i'l-İslCım İbn Ijacer (Medine Arif Hikmet Ktp., Tarih , nr. 3941) , Abdullah b. Muhammed b. Ahmed ei-Busravl Cümanü'ddürer min tercemeti Şey{J.i'l-İslam İbn
Ifacer (Da rü ' l-kütübi ' I -Mı s ri yye, Tarih , nr.
726) adıyla ihtisar etmiştir. 10. Kilôbü'lKavli'l-münbi ii tercemeti İbn 'Arabi.
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'yi öven veya eleş
tiren müelliflerin görüşlerini içeren eserin
yayımlanmıştır (n ş r.

bir

nüshası

Berlin Staatsbibliothek'te bu(nr. 2849) . 11. el-Menhelü'l'aıbü'r-ravi ii tercemeti ~utbi'l-evliya'
en-Nevevi (n ş r. Mahmud Ha san Reb1",
Kahire 1354/ 1935; Muhamm ed Id el-Hatravl, Medine 1409/ 1989) 12. el-İntihaz if
{J.atmi'ş-Şita' Ii'l- 'İyaz. Kadi İyaz'ın hayatı ve eş-Şifa' adlı eseri hakkındadır (n ş r.
Abdüllatlf b. Muhammed el -CIIanl, Beyrut 1422/ 200 ı) . Müellifin ayrıca Taba~a
tü'l-Ifanefiyye, İrşfıdü'l-gavi bel is'adü't-tfılib ve'r-ravi li'l-i'lfım bi-tercemeti's-Seb.Qvi ve 'Umdetü'n-nfıs if mena~ıbi seyyidine '1- 'Abbfıs adlı eserleri
zikredilebilir.
lunmaktadır

Diğer Eserleri. 1. el-Ecvibetü 'l-merzıy
ye ifmfı üs'ile 'anhü mine'l-eJ:ıadişi'n
nebeviyye. Hadis, fıkıh, tarih, teracim ve
Arap diliyle ilgili olarak müellife yöneltilen
sorulara verdiği cevaplardan meydana gelir (n ş r. Ali Rıza b. Abdullah b. Ali Rıza, Dı
ma şk 1416/ 1995; Muhammed İshak Muhamm ed İbrahim , Ri yad 141 8/ 1997) 2.
Kurretü '1-'ayn bi'l-meserreti'l-J:ıfışıleti
bi'ş-şevab li'l-meyyiti ve'l-ebeveyn (n ş r.
Nizarn Ya'kübl, Beyrut 1426/2 005) 3. elizfıJ:ı ve't-tebyin bi-mes'eleti't-tel~in.
Önceki eserle birlikte neşredilmiştir. 4. el-

İbtihfıc bi-eıkCıri'l-müsfıfiri'l-f:ıCıc (n ş r.
Rıd va n

Şemsedd i n

Iuiu Ali

Muhamm ed

Rıd va n ,

Kahire 1371 /

es-Sehavi' ni n el-f<.avlü 'l-bed1'
nr. 138)

195 2; n ş r. Ali Rıza b. Abdull ah, Medin e
141 3/ 1993). s. İsticlfıbü irti~a'i'l-guref
bi-J:ıubbi a~ribfı'i'r-Resul ve ıevi'ş-şe
ref (n ş r. Halid b. Ahmed Su mm! Babtln ,
1-11. Beyrut 1421 / 2000) . İbn Hacerei-Heyteml bu eseri özetleyip yer yer bazı ilaveler yapmış ve eş-Şavfı'i~'l-muf:ıri~a adlı kitabının sonuna eklenmesini istemiş
tir. 6. (Cüz'ün {{hi) Taf:ırirü'l-cevfıb 'an
mes'eleti çlarbi'd-devfıb (n ş r. Me ş hur b.
Hasa n Alü Selman-Ahmed eş -Şükay rat,
Mecelletü'l-f:ıikme, sy 4JLeeds 1415/ 19941.
s. 215-257; n ş r. Muhammed Hayr Ram aza n Yu suf, Beyrut 14 ı 8/1998) 7. el-Cevahirü '1-mecmu'a ve 'n-n evadirü '1-m esmu'a. Cömertliğin fazileti ve cimriliğin kötülüğü hakkında olup hadisiere dayanıla
rak hazırlanmıştır (nşr. Muhammed Hayr
Ramazan Yu suf, Beyrut ı 42 1/ 2000) 8. elKana'a fimfı yaJ:ısünü'l-iJ:ıfıta bihi min
eşrati's -s fı'a (n ş r. Mecdl es-Seyyid İbra
him, Kahire, ts. JMektebetü 'I-Kur'anJ ; n ş r.
Muhammed b. Abdülvehhab ei-Ukayl, Riyad 1422/ 2002) . 9. el-Kavlü'l-bedi' fi'ş
şalCıti 'ale'l-Ifabfbi'ş-şeii' (Medine 1397/
1977; Beyrut -Kahire 1407/ 1987). Aişe eiBaGniyye bu eseri kaside (urcOze) şeklin
de ihtisar etmiştir. Bunların yanında müellifin 'Umdetü'l-muf:ıtec ii f:ıükmi şat
ranc, el-Kavlü't-tfım ii fazli'r-remy bi's-

fi'ş -şalati 'ale' l-!jabibi'ş -şefi' adlı

eserinin ilk iki

sayfa s ı

(Süleymaniye Ktp., Çar-

Paşa ,
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SEHAVi. Semseddin
siham, el-İtti'ô'? bi'l-cevab 'an mesa'ili
ba'zi'l-va'ô'?, İrtiya]J_u'l-ekbôd bi-erbô]J_i tı]fdi'l-evlad ve el-Ecvibetü'd-Dümyatiyye adlı eserleri sayılabilir (bütün eserleri için bk. eçl-/)av'ü'l-lami', VIII, 15-19;
Bedr b. Muhammed b. Muhsin el-Ammaş,
bk. bibl.).
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CENGiZTOMAR

olunca Sehl Bey de onunla beraber Manisa'ya giderek (91 0/1504 ı ilk resmi görevine başladı. Latlfl. şairin Manisa'da iken
Necati Bey ile birlikte Kili ve Bağdan seferlerine katıldığını belirtmektedir. Seh'i Bey,
Şehzade Mahmud'un ölümü üzerine Necati Bey'le birlikte İstanbul'a döndü. Franz
Babinger'in muhtemelen Aıı Mustafa Efendi ve Evliya Çelebi'ye dayanarak verdiği ve
başka bir kaynakta yer almayan şairin Necati Bey'in damadı olduğu şeklindeki bilgi
doğru değildir. Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi,
tezkirelerinde Sehl'nin İstanbul'a dönüşün
den sonra divan katipliği yaptığını bildirir.
Nitekim Mevacib Defteri'ndeki bir kayıt
tan bir müddet divan katipliği yaptığı öğ
renilmektedir (Erünsal, XIX 11980]. s. 220) .
Hamisi Necati Bey 914 (1509) yılında İstan
bul'da öldüğü zaman Sehl Bey, Şeyh Vefa
Tekkesi civarında ona bir mezar inşa ettirdi ve kitabesine şu tarih beytini yazdırttı:
"Nakl-i Necati aleme tarih olmağın 1 Tarihini Sehl dedi: Gitti Necati hay."
Şehzade

Süleyman (Kanuni) 1S13'te sancağa çıkınca Sehl Bey şehzadenin divan
katibi olarak onunla birlikte ikinci defa
Manisa'ya gitti. 1520 yılına kadar Manisa'da ve kısa sürelerle Edirne'de olmak
üzere yedi yıl bu hizmette bulundu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 926'da (I 520)
tahta çıkması üzerine önce Kapıkulu Sipahi Bölüğü'ne tayin edildi, ardından Edirne'de küçük bir tevliyet verilerek İstanbul'
dan uzaklaştırıldı. Latlfi ise şairin bu yeni
görevini kendi isteğiyle aldığını belirtmektedir. Sehl Bey ömrünün geri kalan yaklaşık otuz yılını Edirne'de yalnızlık içinde geçirdi. Bu dönemde padişaha, Makbul İb
rahim Paşa'ya ve İskender Çelebi'ye kasideler sunduysa da daha iyi bir görev elde

SEHIBEY
(ö. 955/1548)

L

Osmanlı şairi

ve tezkire müellifi.

_j

Hayatının ilk dönemleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Fatih Sultan Mehmed devrinde Edirne'de dünyaya geldi. Latlfi doğum yerinden bahsetmediği gibi Alı Mustafa Efendi de ondan, "Abdullahoğludur"
diye söz ederek devşirme olduğuna işaret
eder. Şair Necati Bey'in yanında yetişen
Sehl Bey'in eserlerinden iyi bir öğrenim
gördüğü, Sultan ll. Bayezid'in damadı Davud Bey için söylediği bir kasideden gençliğinde bir müddet Mora'da bulunduğu
anlaşılmaktadır. Necati Bey, ll. Bayezid'in
oğlu Mahmud'un Manisa valiliği sırasın
da ( 1504- 15o7ı şehzade hacası ve nişancı
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Sehl Bey

tezkiresinin
ilk ve son sayfaları
(Süleymaniye Ktp. ,
Ayasofya,
nr. 3544)

edemedi. Bir ara Ergene'de ve diğer bazı
imaretlerde mütevellilik yaptı . Muhtemelen son görev yeri olan ve şair Reflkl'nin
939'da (1532ı ölümü üzerine boşalan Edirne darülhadis mütevelliliğine getirildi. Baş
bakanlık Arşivi'ndeki bir tamirat defterindeki kayıtta da bunun 953'te ( 1546 ı Edirne Darülhadisi mütevellisi olduğu belirtilir
(a.g.e., XIX 11980]. s. 22oı. Sehl Bey tezkiresini burada iken tamamlayarak (945/
ı 538) sefer dönüşü Edirne'de konaklayan
Kanuni Sultan Süleyman'a sundu; "Ne ettim bilmezem ben d.irliğimde 1 Ki kapından
sürüldüm plrliğimde 1 N' ola ihsan-ı sultan
olsa mebzul/ Koca kul kapısında olsa makbGI" manzumesini de padişaha arzetti. Sehl
Bey, bu vesileyle nişancılık veya defterdarlık gibi daha önemli bir göreve getirileceğini umuyordu. Ancak bu çalışmasıyla da
beklediği ilgiyi göremediği anlaşılmakta
dır. 955 (1548) yılında Edirne'de öldüğü
zaman seksen yaşını aşmış bulunuyordu.
Eserleri. 1. Divan. Kazasker Fenarizade Muhyiddin Çelebi'nin isteği üzerine tertip edilerek kendisine sunulan eser bir önsözle başlamaktadır. Kasideler, gazeller,
murabbalar, kıtalar, tarihler ve latifelerden ibaret olan , Aşık Çelebi ile Aıı Mustafa Efendi'nin gördüğü ve Hasan Çelebi'nin "mürettep ve mükemmel divan" diye
övdüğü eserin (Tezkire, 1, 495ı bilinen tek
nüshası Paris'te Bibliotheque Nationale'dedir (Supp. Turc., nr. 36oı . Sehl Bey divan
sahibi bir şair olmasına rağmen devrinde
bu yönü ile dikkat çekmemiştir. XVI ve
XVII. yüzyıllara ait bazı şiir mecmualarıy
la nazlre mecmualarında görülen şiirleri
sonraki asırlarda adeta unutulmuş gibidir. z. Heşt Bihişt*. Sehl Bey'in adını günümüze kadar devam ettiren en önem-

