SERI er-REFFA
fa'ı {Kahire 1355; Bağdat 1969, 1981 ; Bey-

r

rut 199 ı). Hablb {Hüseyin) el-Haseni doktora tezi olarak hazırlayıp {ı 973 , Kah i re Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi) es-Seri erReffa' 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 bölümden oluşur ve daha çok Emevl dönemiyle
muhdes şairlerden seçmeleri kapsar; İs
lam öncesi dönemden seçmeler azdır. Antolojinin bir kısmı "Teiletion von Misbah Galavuncl, Mukaddimetü Kitabi'I-Meşmum
li's-Serl er-Reffa" adıyla neşredilmiş {etTürflşü'l-'Arabf, XV-XVI 119841. s. 154-166).
daha sonra 1-111. ciltleri Misbah Galavuncl
(Dım aşk 140611986). IV. cildi Macid Hasan
ez-Zehebl (D ım aşk 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); Muhammed Ayetullah Cebbarl, et-Teşbih ii
Şi'ri's-S eri er-Reffa' ( 1986, yüksek lisans
tezi , Medine, el-Camiatü'l-islamiyye); Muhammed! Abdülazlz ei-Hınnarl, Şi'rü's
Seri er-Reffa' ii çlav'i'I-me~ayisi'l-beJQ
gıyye ve'n-na~diyye {Kahire 1985); Tevfik Yusuf Hadır, es-Seri er-Reffa': Ijayatühu ve şi'ruh ( 1985 , yüksek lisans tezi.
Saint-Joseph Üniversitesi [BeyrutJ) .
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İsMAiL DURMUŞ

SERi es-SAKATi
(~1Cşy-J1)

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

L

155'te (772)

ilk siifilerden.

_j

Bağdat'ın

Kerh semtinde
(sakat!) mesleğini devam ettirerek geçimini sağladı. Hayatının ilk döneminde hadis tahsil etmek
için Mekke'ye kadar uzanan seyahatlerde
bulundu. Tasawuf yolunu tutmasında üstadı Ma'ruf-i Kerhl ile Hablb er-Ral'nin etkisi vardır. Rivayete göre Ma'ruf-i Kerhl yanında yetim bir çocukla Seri'nin dükkanı
na gelmiş , ondan çocuğu giydirmesini istemiş, 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 üzere 1o akçe vermiş, Ral'nin duası üzerine
gönlü dünyevl ilgilerden soğumuş ve tasawufa yönelmiştir (Hücvlrl, s. 137; Ferldüddin Attar. s. 355) Ma'ruf-i Kerhlve Haris el-Muhasibl ile Bişr el-Hafi gibi dönemin ünlü sufilerinin sohbetinde bulunan
Seri es-Sakat], Cüneyd-i Bağdadl'nin dayı
sı ve üstadıdır. Menkıbeleri, sözleri ve fikirleri genellikle Cüneyd tarafından nakledoğdu . Babasının hurdacılık

dilmiştir.

Bağdat'tan kuzey bölgelerine yaptığı seyahat! er sırasında Seri es-Sakat! birçok
sufi ile tanışma imkanı buldu. Abadan'da
Basra tasawuf ekolüne mensup sufilere
ait bir zaviyede riyazete girdi. Yolculuk esnasında karşılaştığı Ali el-Cürcanl ona Suriye'ye gitmesini tavsiye etti. Suriye'de İb
rahim b. Edhem'in fütüwet ve ihlas temelli tasavvuf anlayışını devam ettiren sufilerden etkilendi. Bir süre Dımaşk, Remle, Kudüs ve Tarsus'ta ikamet etti. Altmış
yaşlarında iken o bölgede Bizanslılar'a karşı cihada katıldıktan sonra 218 (833) yılın
da Bağdat'a yerleşti ve hayatının sonuna
kadar burada yaşadı. Seri es-Sakati'nin kabri Bağdat'taki Şfınlziyye Kabristanı'nda Cüneyd-i Bağdildi'nin yanıbaşındadır.

Seri es-Sakat! Cüneyd-i Bağdadl, Ebu
Said ei-Harraz, Ebü'l-Hüseyin en-Nun. Sernnun b . Hamza. İbn Mesruk gibi Bağdatlı
ve Horasanlı; Ali el-Gadairl ve İsmail b. Abdullah eş-Şam! gibi Suriyeli sufilerin önderi ve döneminin en başta gelen şeyhle
rindendir. Süleml sonraki sufilerin çoğu
nun Seri'nin yolunu tuttuğunu söyler {Taba /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 'levliya, s. 354).
Zühd ve takvası ile bilinen Seri es-Sakatl 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 tercih etmelerini öğütler, ticaretle meşgul
olanların gönüllerini bir an bile Hak'tan ayır
mamalarını tavsiye eder, el emeğiyle geçinmelerini, gıdası şüpheli olan kimsenin
kalbine ilahi nurun yansımayacağını söylerdi (a.g.e., s. 54). Sırt üstü yatmayacak,
ayağını kıble tarafına uzatmayacak kadar
Hak karşısındaki edebe riayetkardı (Ferldüddin Attar, s. 35 5) Kaynaklarda günaha düşmekten sakinarak kendini daima
murakabe eden, öldükten sonra toprağın
naaşını kabul etmeyeceği endişesiyle kimsenin kendisini tanımadığı bir yerde ölmeyi arzu edecek kadar riyadan kaçınan,
oldukça mütevazi (Süleml, s. 53) ; " Keşke
herkesin üzüntüsünü ben çeksem de onlar rahatlasa" diyerek başkalarını kendine
tercih eden bir sufi olduğu belirtilmektedir. Nitekim bir menkıbeye göre çarşıda
çıkan bir yangının ardından kendi dükkanının yanmadığını haber alınca "elhamdülillah" 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 tasawuf yoluna intisap etmeden önce hadis tahsilinin gerekli olduğu, aksi halde dini
hayatın gevşekliğe sürükleneceği görüşün

dedir (Süleml, s. 55) Müridi Cüneyd'e, "Allah sana önce sufiliği, sonra hadisi öğre
nen değil önce hadisi, sonra sufiliği öğre
nen bir kişi olmayı nasip etsin" diye dua etmişti (Ebu Talib ei-Mekkl, ı, 322) Bununla birlikte Bişr el-Hafi gibi hadis rivayet etmekten çok hadisin anlamını kavramaya
önem vermiş, bu sebeple fazla hadis rivayet etmemiştir. Sen'ye göre sünnet üzere
azirnet ehli olmak bid'at üzere çokça yapılan arnelden daha hayırlıdır (Süleml. s.
52)
Onun tasawuf anlayışında şer'! ve zahiri hükümlere riayet esastır. İlim ancak
arnele ulaştırdığı ölçüde değerlidir ve sufinin ulaştığı marifet nuru ondaki takva
nurunu söndürmemelidir. Allah hakkında
marifet sahibi olmanın alameti O'nun hu-

SERiYYE
kukunu gözetmek ve mümkün olduğu kadar nefse tercih etmektir (a.g.e., ayı. Arifi
bir temsille anlatan Seri arifin her yeri
ışıklandıran güneş . herkesin yükünü çeken
yeryüzü, hayatın kaynağı olan su ve her tarafı aydınlatan meşale gibi olduğunu söyler. Ona göre Kur'an ve hadislerin zahiri
manalarıyla çelişen batıni bilgi geçersizdir
(Ebu Nuaym, X, 121 ı Batıni marifete ulaş
mak için çokça arnelde bulunarak nefsin
hesaba çekilip eğitilmesi gerekir. Seri'nin
bu tavrında tasawufta nefis muhasebesini esas alan Haris el-Muhasibl'nin etkisi
vardır.

Seri es-Sakat! kerametiere güvenilmemesi ve fazla önem verilmemesi gerektiğini, sCıfinin kerametiere sahip olmasının
ilahi mahremiyet perdelerini yırtmasına
sebep olacağını söylemiş (Kuşeyrf. s. 65ı.
bir bahçeye girildiğinde ağaçlara konan
kuşların. "Selamünaleyküm ey Allah'ın vellsi" şeklinde dile gelmesi vellde gönül rahatlığına sebep oluyorsa bunun keramete
esir olmak anlamına geleceğini ifade etmiş (Ebu Nuaym. X. 118), istidracı da "nefsin kusurlarını görmedeki körlük" şeklinde
tarif etmiştir (Süleml. s. 54ı.
Onun tasavvufi tecrübesinde Allah muhabbeti önemli bir yer tutar. Seri, "Muhabbet ehlinin yüzüne kılıç vurulsa bundan haberi olmaz"; "Allahım! Bana ne ile
azap edersen et, yeter ki aramıza perde
koymak suretiyle azap etme" sözleriyle aşk
derecesindeki muhabbeti fena ve ittihad
haliyle irtibatlandırmıştır (a.g.e., s. 51;
Ebu Nuaym, X. 12oı. Tasawufu güzel ahlaka ulaşma şeklinde algılayan Seri'ye göre farzları yerine getirmek. haramlardan
kaçınmak, gaflette olmamak, çokça sadaka vermek. tövbekar ve şefkatli olmak erdemli kişilerin ahlakıdır (Ebu Nuaym, X,
123ı . Güzel ahlak insanları incitmemek,
kin beslemeden ve öç almayı düşünme
den halktan gelen eziyetlere katlanmaktır (Sülemf, s. 53ı. Bu ahlak anlayışı onun
melametl tavrının bir sonucudur. Seri esSakat(, "seyyidü't-taife" diye anılan Bağ
dat tasawuf ekolünün kurucusu Cüneyd-i Bağdadl'yi yetiştirerek kendinden
sonraki sCıfiler üzerinde etkili olmuştur.
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SERİYYE
( ~.rJI)
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Hz. Peygamber'in bizzat katılınayıp
görevlendirdiği kumandanlarla
sevk ve idare ettiği sefer.

_j

Sözlükte "gece yolculuğu yapmak veya
geceleyin yola çıkmak" anlamındaki sera kökünden türeyen seriyye
"askeri birlik, silahlı tim. ordunun bir bölüğü" manalarına gelir. Bu askeri biriikiere
görevlerinin gereği olarak çok defa geceleyin yol almaları. gizli hareket etmeleri ve
baskın şeklinde harekat planı yürütmeleri dolayısıyla seriyye adı verilmiştir. Kelime terim olarak ResCıl-i Ekrem'in hedef
ve planlarını kendisinin belirlediği. ancak
bizzat kumanda etmeyip sahabeden birinin kumandasında gönderdiği askeri birlik ve harekatlar için kullanılmıştır. Bu yönüyle ResCılullah'ın kumanda ettiği askeri
seferleri ifade eden gazveden ayrılır. Harekat planları . asker sayısı ve operasyon biçimleri açısından gazve ile seriyye arasın
da fark varsa da bu iki terimin ayrılmasın
da en önemli belirleyici unsur Hz. Peygamber'in bizzat kumanda edip etmemesidir.
Bununla birlikte Bi'rimaCıne, Zatüsselasil
ve MCıte gibi bazı seriyyelere kelimenin
sözlük anlamından hareketle gazve adı 
nın verildiğini görmek mümkündür. Ayrıca
bu durumun askeri harekatın büyüklüğü
ve özellikleriyle de ilgili olduğu söylenebilir. Öte yandan gazve ile aynı kökten türeyen ve "savaş. savaş yeri, savaş anı" anlamlarını taşıyan "megza"nın çağulu "megazi" de ResCıl-i Ekrem'in gazve ve seriyyelerinin tamamını içeren bir terim olarak kullanılmış. bu konuda yazılan eseriere
"kitabü'l-megazl" denilmiştir; bunların en
meşhuru Vakıdl'nin kitabıdır. Kaynaklarda
seriyye karşılığında bazan "ba's" (göndermek, sevketmekı teriminin. ayrıca "vak'a,

yaptırmak,

yevm" gibi kelimelerin hem gazve hem seriyye için kullanıldığı görülür.
Hz. Peygamber'in hicretten kısa bir süre sonra başlattığı fiili mücadele döneminin en önemli faaliyetlerinden olan seriyyeler gerek strateji ve savaş taktikleri gerekse dini ve siyasi sonuçları bakımından
büyük önem taşır. Ayrıca kalıcı ve düzenli
askeri gücün oluşumunda planlı tatbikat
rolü oynamış. askeri ve idari açıdan uygulamalı eğitim imkanı sağlamıştır. Seriyyelerin amacı gazvelerle bütünlük içinde, islamiyet'in yayılmasına engel oluşturan unsurları bertaraf etmek, müslümanları maddi ve manevi baskılardan kurtararak dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ortam
sağlamaktır. Bunun yanında seriyyelerin
her biri özel stratejik amaçları olan askeri
operasyonlardır ve bu açıdan bakıldığında
sebep ve sonuçları itibariyle dört ana grupta toplanmaları mümkündür. Birincisi Suriye ticaret yolunu kontrol altına almaya
yönelik. Kureyş kervanlarını takip eden seriyyelerdir. Hicretin ilk iki yılında yoğun biçimde sevkedilen bu seriyyelerle ekonomik ve siyasal ambargo stratejisi uygulayarak Kureyş'in ticareti engellenmeye, böylece bir taraftan onları iktisadi zayıflığa düşürürken bir taraftan da bölgede etkinliğin arttınlmasına ve üstünlüğün ele geçirilmesine çalışılmıştır. Hicretin birinci yı
lında gönderilen Hamza b. Abdülmuttalib
kumandasındaki ls Seriyyesi. Ubeyde b.
Haris kumandasındaki Rabiğ Seriyyesi ve
Sa'd b. EbCı Vakkas kumandasındaki Harrar Seriyyesi bunların başlıcalarıdır.
İkincisi Medine'nin iç ve dış güvenliğini
sağlamaya

yönelik seriyyelerdir. Mekke
ve Medine civarındaki düş
man kabilelerden gelen saldırıları karşıla
mak. yerinde bastırmak ya da gerçekleşen saldırılara cevap vermek amacını taşı
yan bu seriyyelerin sayısı çoktur ve bunlarda önemli sonuçlar elde edilmiştir. EbCı
Selerne el-MahzCıml'nin Katan. Muhammed b. Mesleme'nin Kurata, Ukkaşe b.
Mihsan'ın Gamre, EbCı Ubeyde b. Cerrah'ın
Zülkassa, Zeyd b. Harise'nin Cemlım ve
Alkame b. Mücezziz'in İslam tarihinde ilk
deniz seferi mahiyetindeki Habeş seriyyeleri bu türdendir. Üçüncüsü yine güvenlikle ilgili, istihbarat toplamak ve keşif yapmak için gönderilen seriyyelerdir. Hz. Peygamber'in askeri başarısında büyük payı
olan bu tür seriyyelerin ilki ve en meşhuru,
hicretin on yedinci ayına rastlayarı recebin başında (Ocak 624 ı Abdullah b. Cahş'ın
kumanda ettiği Nahle Seriyyesi'dir. Abmüşriklerinden
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