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SERI b. MANSÜR 

ı tir. Bağdat'ta Mühellebl'nin ölümünün ar
dından onun halefi olan Vezir Abbas b. 

L 

r 

(bk. EBÜ's-SEAAYA eş-ŞEYBANİ). 

SERİ er-REFFA 
( ~ıS }1 Cs.rJ! ) 

_j 

Ebü'l-Hasen es-Seri b. Ahmed b. es-Seri 
er-Reffa' el-Kindi el-Mevsıli 

L 

(ö. 362/973 [?]) 

Tasvirleriyle tanınan 
Arap şairi ve antoloji yazarı. 

_j 

Gençliğinin ilk yıllarını elbise tamircili 
ğiyle geçirdiğinden "Reffa" lakabı ile ta
nındı (E bO MansOr es-Sealibl, II, ı 37). Dü
zenli öğrenim görmediği, kendi kendini ye
tiştirdiği kaydedilir. Bununla birlikte ba
zı şiirlerini taklit hatta intihal ettiği Ebu 
MansOr İbn Ebu Berrak adında bir edebi
yat ve şiir üstadından söz edilir (İbnü'n
Nedlm, s. 169). Bir taraftan terzilik mesle
ğini sürdürürken diğer taraftan amatörce 
şiir yazmaya başlayan Seri'nin zamanla pro
fesyonel bir şair haline geldiği anlaşılmak
tadır (E bO MansOr es-Sealibl, II, ı 37- ı 38) 
Şair olarak belli bir şöhret kazandıktan son
ra 345 (956) yılında Halep'teki Hamdanl 
sarayına gitti ve orada Seyfüddevle'nin sa
ray şairleri arasına girdi (İbnü'l-Ad!m, IX, 
428) 

Hamdanl sarayında ne kadar kaldığı bi
linmeyen Seri, Seyfüddevle ve Hamdanl 
emirleri için birçok methiye yazdı; Sealibl 
ve Yaküt'a göre aldığı ihsanlarla maddi du
rumu düzelip zenginleşti (Yetfmetü'd-dehr, 
Il, 119;Mu'cemü 'l-üdeba',X1, 185).Ancak 
Hatlb ei-Bağdadl, onun bu dönemde borç 
yükü altında kamburtaşmış durumda ol
duğundan söz eder ( Tarli)u Bagdad, XI, 
194). Seri, Seyfüddevle ile ilişkisi bozulduk
tan sonra yeni bir hami aramak için Bağ

dat'a gitti. Onun Bağdat'a gidişinin sebe
bi, kendisi gibi Musullu olan azılı hasımla
rı Halidi kardeşler Muhammed b. Haşim 
ile Said b. Haşim'in Seyfüddevle'ye tesir 
etmeleridir. Bağdat'ta Vezir Mühellebl ile 
çevresindekilere methiyeler yazan Seri'nin 
bu teşebbüsü de onun arkasından Bağ
dat'a gelip vezirle ilişkisini bozan bu iki 
kardeş yüzünden sonuçsuz kaldı (bk. ı-ıA
LİDiYYAN). Bazı kaynaklarda (EbO Mansur 
es-Sealib!, II, 140; Yaküt, XI, 184-185; İbn 
Hallikan, II, 359) Sen'nin Seyfüddevle'nin 
vefatından sonra Bağdat'a gittiği kayde
dilirse de bu, tarih bakımından mümkün 
görünmemektedir. Çünkü Seyfüddevle 356 
(967), Mühellebi35Z'de (963) vefat etmiş-

Hüseyin eş-Şirazl ve diğer büyükler nez
dindeki teşebbüsleri de Halidiyyan'ın et
kisiyle bozulunca Seri meslek değiştirmek 
zorunda kaldı. Önce kendi şiirlerini, daha 
sonra başka şairlerin ve özellikle çok be-
ğendiği Küşacim'in şiirlerini istinsah edip 
satmak suretiyle geçimini sağlamaya ça
lıştı ve Bağdat'ta 362 (973) yılında (360'-
tan sonra veya 366' da [ 97 6-77 J) yoksulluk 
içinde öldü. 

Halidi kardeşlerin zorba insanlar olduk
ları zamanın ünlü edibi Ebü İshak es-Sa
bl'nin, Seri tarafını tuttuğuna dair duyum
lar üzerine ona yazdıkları tehdit mektu
buna verdiği cevapta büyük bir korku için
de durumu inkar etmesinden de anlaşıl
maktadır (Dfuan, neşredenin girişi, s. 169-
1 72). Halidi kardeşler. Seri'nin şair olarak 
ünü yayılınca muhtemelen ona kendileri 
adına şiir yazmasını teklif etmişler, o da 
bunu reddedince herkesi onun aleyhine 
kışkırtmışlardır. Bunun üzerine Seri her 
yerde ve özellikle kendilerine methiyeler 
yazdığı kimselerin yanında Halidiyyan'ın 
zulmünden yakınmış. şiirlerini gasbettik
lerini (EbO MansOr es-Sealib!, II, 167-
1 73), Mühellebl ve bazı katiplerle ilgili met
hiyeleri kendisinden intihal ettiklerini an
latmaya çalışmış (Dluan, s. 248-249), on
ları hicveden birçokşiir kaleme almış (a.g.e., 
nşr. Hab!b Hüseyin el-Hasen!, 41, 131, 
133, 143, 194, 197 numaralı şiirler), sat
mak üzere istinsah ettiği Küşacim'in şiir
leri arasına, Halid'i!er'i intihalle suçlayabil
mek için onların şiirlerinden güzel buldu
ğu bazı parçaları katarak öç almaya çalış
mıştır (Yaküt, xı, 183). Bu sebeple Küşa
cim divanının bazı nüshalarında Halidiler'e 
ait şiirlerin yer aldığı ifade edilmiştir (Eb O 
MansOr es-Sealib!, II, ı 18-1 19) 

Seillibl, aslında biri tarafından yazılıp il<j
si adına yayılan Hillidi kardeşierin şiirleriy
le Seri'nin şiirieri arasında şaşırtıcı benzer
Iikierin bulunduğunu, bunların çalıntı mı 
(serika) rastlantı mı (tevarüd) yoksa birbi
rinden aşırma mı (tesaruk) olduğunun be
lirlenmesinin güç olduğunu belirtir (a.g.e., 

ll , 119, 184-186, 199-201). Şiirlerin arasın
da üs!Op ve içerik bakımından benzeriik
Ierin bulunması, dönemindeki şairleri bü
yük ölçüde etkilemiş olan Küşacim'in or
tak etkisiyle açıklanmışsa da gerek Hali
diyyan'ın gerekse Seri'nin mevcut divan
larındaki benzeriikierin birkaç beyti geç
mediği görülür (krş Halidiyyan, s. 31-32; 
Ser!, nşr. Hab!b Hüseyin el-Hasen!, 51, 63, 
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138 numaralı şi irler) Ancak Seri er-Reffa 
da üstadı İbn Ebu Berrak. Ebu Nüvas, 
Ebü Temmam, Di'bil, Buhtürl, İ bnü'r-RO
ml. İbnü'I-Mu'tez. Sanevberl, Mütenebbl. 
Küşacim gibi çoğu muhdes olan birçok şa
irden tam serika şeklinde veya şairler ara
sında yaygın olan ortak ki işeleri kullanmak 
suretiyle çok sayıda intihal yapmıştır (E bO 
MansOres-Sealib!, ll, 141-164). Bu intihal
lerin az bir kısmı orüinalinden daha güzel 
ifade kalıplarıyla ortaya konduğu için sa
nat açısından değerli bulunmuştur. 

Seyfüddevle'nin sarayında Mütenebbl'
den sonra ikinci sırada yer aldığı, şiirleri

nin onunkilerden daha ince duygular ta
şıdığı belirtilen Seri'nin bahar, çiçek, hilal, 
bazı yiyecek ve meyveler gibi çok çeşitli 
öğeleri ele aldığı ve orüinal teşbihlerle be
zediği çok miktarda tasvir şiiri mevcuttur. 
Bunların bir kısmı tek temalı, birçoğu çok 
te malı şiirlerdir ( a.g. e., ll, 196-214). Bun
dan başka şair Nam! ve Halidiyyan ile on
ları tutan şair İbnü'I-Asb ei-Melehl, Müed
dib et-Tel'afrl gibi şahsiyetler için yazdığı 
hicviyeleri (a.g.e., ll, ı 74-185), parlak ne
sib ve gazelleri (a.g.e., ll, 185-187), gençlik 
ve aşk anılan, hüsn-i tehallus şiirleri, Sey
füddevle, Vezir Mühellebl, Selame b. Fehd, 
Vehb b. Harun gibi ileri gelenlere yazdığı 
methiyeleri, savaş ve silahların tasviri, ha
masi şiirler. sitem şiirleri , mersiyeler, hike
miyyat ve ihvaniyyat türü şiirler gibi de
ğişik temalarda eserleri bulunmaktadır 
(a.g.e., II, 187-194; A'yanü'ş-Ş'ta, VII, 207-
21 7). Ehl-i beyt hakkında yirmi yedi, Hz. 
Hüseyin hakkında altı beyitlik mersiyesi 
sebebiyle Seri'yi Şla şairleri arasında sa
yanlar olmuştur (A'yanü'ş-Ş'ta, VII, 207). 
Seri'nin sanatını çok beğenen Sealibl onun 
şiirlerini güvercin, beyaz şahin ve ceylan 
gerdanına, tavus kanadına, dilber gamze
sine benzetirve onları "dehrin alnına ya
zılacak ve fikir Kabe'sine asılacak şiirler" 
diye niteler (Yetfmetü 'd-dehr, ll, 164). Se
rl'nin şiirlerinin Hüseyin b. Muhammed el
Hali' tarafından sema edildiği ve Ahmed 
b. Ali ei-Haim, Ebü Bekir ei-Harizmt. Ebu 
İshak es-Sabl, Hilal b. Muhassin es-Sabl. 
Ebu Ali et-Tenühl gibi dokuz ravi tarafın
dan rivayet edildiği kaydedilir (Hatlb, IX, 
194; ibnü'l-Ad!m, lX, 428). 

Eserleri. 1. Divan. İbnü'n-Nedlm, Seri'
nin bizzat kendisi tarafından bir araya ge
tirilmiş 300 varak hacminde bir divanının 
bulunduğunu ve buna daha sonra bazı ila
veler yaptığını kaydetmekte, bir edip ta
rafından kafiyelerine göre sıralandığını ha
ber vermektedir (el-Fihrist, s. 169). Çeşitli 
baskıları bulunan Divanü's-Seri er-Ret-
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fa'ı {Kahire 1355; Bağdat 1969, 1981 ; Bey
rut 199 ı). Hablb {Hüseyin) el-Haseni dokto
ra tezi olarak hazırlayıp {ı 973, Kah i re Üni
versitesi, Edebiyat Fakültesi) es-Seri er
Reffa' J:ıayatühu ve şi'ruh adıyla neş
retmiştir {1-11, Bağdat 1976) z. el-MuJ:ıib 
ve'l-maJ:ıbub ve'l-meşmum ve'l-meş

rub. Konularına göre düzenlenmiş bir şiir 
antolojisi olup sevgili tasvirleri, aşk şiirle
ri, koku ve çiçek tasvirleri, şarap isim ve 
tasvirleri olmak üzere dört ana bölüm
den oluşur ve daha çok Emevl dönemiyle 
muhdes şairlerden seçmeleri kapsar; İs
lam öncesi dönemden seçmeler azdır. An
tolojinin bir kısmı "Teiletion von Misbah Ga
lavuncl, Mukaddimetü Kitabi'I-Meşmum 
li's-Serl er-Reffa" adıyla neşredilmiş {et
Türflşü'l-'Arabf, XV-XVI 119841. s. 154-166). 
daha sonra 1-111. ciltleri Misbah Galavuncl 
(Dımaşk 140611986). IV. cildi Macid Hasan 
ez-Zehebl (Dımaşk 1407/ 1987) tarafın

dan yayımlanmıştır. 3. Kitabü'd-Deyyire 
{Yaküt. xı . 185; ibn Hallikan, ıı . 362). 

Seri er-Reffa hakkında yapılan çalışma
lardan bazıları şunlardır; Mustafa Şa'ban 

Abdüh, Seyfiyyatü's-Seri er-Reffa' { 1984, 

yüksek lisans tezi , Kahire Üniversitesi); Mu
hammed Ayetullah Cebbarl, et-Teşbih ii 
Şi'ri's-Seri er-Reffa' ( 1986, yüksek lisans 
tezi , Medine, el-Camiatü'l-islamiyye); Mu
hammed! Abdülazlz ei-Hınnarl, Şi'rü's
Seri er-Reffa' ii çlav'i'I-me~ayisi'l-beJQ

gıyye ve'n-na~diyye {Kahire 1985); Tev
fik Yusuf Hadır, es-Seri er-Reffa': Ijaya
tühu ve şi'ruh ( 1985, yüksek lisans tezi. 
Saint-Joseph Üniversitesi [BeyrutJ) . 
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SERi es-SAKA Ti 
(~1Cşy-J1) 

Ebü'I-Hasen Seri b. el-Mugallis es-Sakat! 
{ö 251/865) 

Bağdatlı ilk siifilerden. 
_j 

155'te (772) Bağdat'ın Kerh semtinde 
doğdu . Babasının hurdacılık (sakat!) mesle
ğini devam ettirerek geçimini sağladı. Ha
yatının ilk döneminde hadis tahsil etmek 
için Mekke'ye kadar uzanan seyahatlerde 
bulundu. Tasawuf yolunu tutmasında üs
tadı Ma'ruf-i Kerhl ile Hablb er-Ral'nin et
kisi vardır. Rivayete göre Ma'ruf-i Kerhl ya
nında yetim bir çocukla Seri'nin dükkanı
na gelmiş , ondan çocuğu giydirmesini is
temiş, isteği yerine getiren Seri, Ma'ruf-i 
Kerhl'den aldığı duanın bereketiyle zühd 
yoluna girmiş, bir başka rivayete göre ise 
Hablb er-Ral'ye dervişlere harcanmak üze
re 1 o akçe vermiş, Ral'nin duası üzerine 
gönlü dünyevl ilgilerden soğumuş ve ta
sawufa yönelmiştir (Hücvlrl, s. 137; Ferl
düddin Attar. s. 355) Ma'ruf-i Kerhlve Ha
ris el-Muhasibl ile Bişr el-Hafi gibi döne
min ünlü sufilerinin sohbetinde bulunan 
Seri es-Sakat], Cüneyd-i Bağdadl'nin dayı
sı ve üstadıdır. Menkıbeleri, sözleri ve fi
kirleri genellikle Cüneyd tarafından nakle
dilmiştir. 

Bağdat'tan kuzey bölgelerine yaptığı se
yahat! er sırasında Seri es-Sakat! birçok 
sufi ile tanışma imkanı buldu. Abadan'da 
Basra tasawuf ekolüne mensup sufilere 
ait bir zaviyede riyazete girdi. Yolculuk es
nasında karşılaştığı Ali el-Cürcanl ona Su
riye'ye gitmesini tavsiye etti. Suriye'de İb
rahim b. Edhem'in fütüwet ve ihlas te
melli tasavvuf anlayışını devam ettiren su
filerden etkilendi. Bir süre Dımaşk, Rem
le, Kudüs ve Tarsus'ta ikamet etti. Altmış 
yaşlarında iken o bölgede Bizanslılar'a kar
şı cihada katıldıktan sonra 218 (833) yılın
da Bağdat'a yerleşti ve hayatının sonuna 
kadar burada yaşadı. Seri es-Sakati'nin kab
ri Bağdat'taki Şfınlziyye Kabristanı'nda Cü
neyd-i Bağdildi'nin yanıbaşındadır. 

Seri es-Sakat! Cüneyd-i Bağdadl, Ebu 
Said ei-Harraz, Ebü'l-Hüseyin en-Nun. Sern
nun b. Hamza. İbn Mesruk gibi Bağdatlı 
ve Horasanlı; Ali el-Gadairl ve İsmail b. Ab
dullah eş-Şam! gibi Suriyeli sufilerin ön
deri ve döneminin en başta gelen şeyhle
rindendir. Süleml sonraki sufilerin çoğu
nun Seri'nin yolunu tuttuğunu söyler {Ta

ba/ı:at, s. 48) . Ebu Nuaym ei-İsfahanl ve 
Ferldüddin Attar onu ilim, hikmet, mürüv-

vet, muhabbet, marifet ve şefkat ehli bir 
sufi olarak tanıtır (f:/ilye, X, 48; Tezkiretü 'l
evliya, s. 354). 

Zühd ve takvası ile bilinen Seri es-Saka
tl helalliği şüpheli olan şeyleri yemekten 
ve kullanmaktan hassasiyetle kaçınır, dini 
geçim yolu haline getirenleri şiddetle kı
nar (Süleml, s. 52; Ebu Nuaym, X. 117). 

müridlerine, "Dininin selamette, bedeninin 
rahatta olmasını isteyen inziva köşesine 
çekilsin" diyerek (Süleml, s. 50) uzleti ter
cih etmelerini öğütler, ticaretle meşgul 
olanların gönüllerini bir an bile Hak'tan ayır
mamalarını tavsiye eder, el emeğiyle ge
çinmelerini, gıdası şüpheli olan kimsenin 
kalbine ilahi nurun yansımayacağını söy
lerdi (a.g.e., s. 54). Sırt üstü yatmayacak, 
ayağını kıble tarafına uzatmayacak kadar 
Hak karşısındaki edebe riayetkardı (Ferl
düddin Attar, s. 35 5) Kaynaklarda güna
ha düşmekten sakinarak kendini daima 
murakabe eden, öldükten sonra toprağın 
naaşını kabul etmeyeceği endişesiyle kim
senin kendisini tanımadığı bir yerde öl
meyi arzu edecek kadar riyadan kaçınan, 
oldukça mütevazi (Süleml, s. 53) ; "Keşke 

herkesin üzüntüsünü ben çeksem de on
lar rahatlasa" diyerek başkalarını kendine 
tercih eden bir sufi olduğu belirtilmekte
dir. Nitekim bir menkıbeye göre çarşıda 
çıkan bir yangının ardından kendi dükka
nının yanmadığını haber alınca "elhamdü
lillah" demiş, fakat dükkaniarı yananların 
üzüntülerini paylaşmadığı için hata ettiği
ni anlam ış ve otuz yıl Allah 'tan af dilemiş
tir (İbnü ' I- Cevzl, ll, 371 ). 

Seri es-Sakat!, müridier için zühd ve ta
sawuf yoluna intisap etmeden önce ha
dis tahsilinin gerekli olduğu, aksi halde dini 
hayatın gevşekliğe sürükleneceği görüşün

dedir (Süleml, s. 55) Müridi Cüneyd'e, "Al
lah sana önce sufiliği, sonra hadisi öğre
nen değil önce hadisi, sonra sufiliği öğre
nen bir kişi olmayı nasip etsin" diye dua et
mişti (Ebu Talib ei-Mekkl, ı, 322) Bunun
la birlikte Bişr el-Hafi gibi hadis rivayet et
mekten çok hadisin anlamını kavramaya 
önem vermiş, bu sebeple fazla hadis riva
yet etmemiştir. Sen'ye göre sünnet üzere 
azirnet ehli olmak bid'at üzere çokça ya
pılan arnelden daha hayırlıdır (Süleml. s. 
52) 

Onun tasawuf anlayışında şer'! ve za
hiri hükümlere riayet esastır. İlim ancak 
arnele ulaştırdığı ölçüde değerlidir ve su
finin ulaştığı marifet nuru ondaki takva 
nurunu söndürmemelidir. Allah hakkında 
marifet sahibi olmanın alameti O'nun hu-


