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tullahla ödüllendirileceklerdir (Mukatil b. 
Süleyman, I, I 96; Matürldl, IV, 380; Fah
reddin er-Razi, XXX, 226). 
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SEV A. TIU'l-İLHAM 
( 1"4;lf'1 cl>'~ ) 

Feyzi-i Hindi'nin 
(ö. 1004/1595) 

Arapça Kur'an tefsiri. 
_j 

Babürlüler dönemi şairlerinden Feyzi-i 
Hindl'nin Arap alfabesindeki noktasız harf
leri kullanarak yazdığı eser, daha sonra 
Mahmud Hamza'nın ( ö. 130511887) kaleme 
aldığı Dürrü'l-esrfır ile birlikte (İstanbul. 
ts.) bu türün en meşhur örneğidir. Bazı 
harfleri kullanmadan yapılan bir söz sana
tı olan hazifle onun alt dallarından olup 
mısra ya da beyit harfleri tamamen nok
tasız harflerden seçilerek uygulanan müh
mele sanatı edebiyatta bilinmekle bera
ber tefsire uygulanması ilk defa Feyzi-i Hin
di tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kısım 
alimler bunu bid'at ve yersiz bir çaba ola
rak niteleyip karşı çıkarken mühmele sa
natının büyük bir marifet sayılması gerek
tiğini göstermesi bakımından onun böyle 
bir eser kaleme almasını olumlu karşıla
yanlar da vardır. 

Feyzl-i Hindi, dönemin meşhur alimle
rinden olan babası Şeyh Mübarek b. Hızır 
ve kardeşi Ebü'l-Fazl el-Allaml ile birlik
te Hindistan'da "din-i ilahi" adıyla çeşitli 
dinlerden karma bir din kurmaya teşeb
büs eden Ekber Şah'a yardım ettiği (onun 
1579'da bizzat okuduğu ve kendisini ilahi 
mertebeye yücelttiğini ileri sürdüğü man
zum hutbeyi Feyzl kaleme almıştır), hat
ta onu dinden uzaklaştırdığı, kendisinin 
de mülhid ve zındık olduğu iddiasıyla dö
neminde suçlanmıştır. Ders arkadaşı olan 
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ve Feyzi'yi tefsirini sekr ve cenabet halin
de kaleme almakla .itham eden Abdülka
dir el-BedaGni, onun böyle zor bir işe kal
kışmasını kendisine yönelik eleştirileri ber
taraf etme arzusuyla açıklar. Ancak Şibli 
Nu'mani gibi alimler Bedauni'nin iddiaları
nı kıskançlık diye nitelerken bunları kişisel 
rekabetle izah edenler de olmuştur (Khan. 
Vl/2 11967], s. I 48; Kidwai, 1X/2 11978 Ls. 
73) . Şahsına yönelik suçlamaların haklı olup 
olmadığı bir yana, imamiyye Şlası'na men
sup olduğu bilinen ve serbest fikirliliğiyle 
tanınan Feyzl-i Hindi'nin tefsirinde islam'ın 
ve Sünni inancının temel ilkelerine aykırı 
herhangi bir hususa yer vermediği bilin
mektedir. 

Tefsirini üç yıldan az bir sürede yazarak 
1 DOZ'de (ı 593) tamamlayan Feyzi eserini 
Ekber Şah'a ithaf etti. Tefsir genellikle tak
dir topladı, Muhammed Hüseyin eş-Şami, 
Emanullah b. Gazi Sirhindi ve Kadi N urul
lah Şüşteri gibi dönemin bazı alimleri eser 
hakkında methiyeler kaleme aldılar. Feyzi 
eserine kendi biyografisi, tefsiri ve bazı 
Kur'an ilimleri hakkında bilgi verdiği bir 
girişle (dlbace) başlar ve eserini Allah'tan 
aldığı ilhamla yazdığım, bu sebeple ona 
Sevfıtı'u'l-ilhfım (ilham parıltıları) adını 
verdiğini belirtir. Eserde her yeni bahse 
geçiş sevatıın tekili olan "satıa" kelimesi 
kullanılarak yapılır. Girişte Kur'an'ın önce
likle Kur'an'la, sonra hadislerle ve nihayet 
kamil ilim ve salih amel sahibi alimierin 
görüşlerine müracaatla tefsir edilmesinin 
en güzel yol olduğu belirtilirse de eserde 
kısa lugat izahları ile yetinilmiştir. Nokta
sız harflerin kullanılması müellifi üslCıp ba-

Sevatı'u 'l-Uham· ı n 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 

Laleli, nr. 142) 

kırnından sıkıntıya sokrnuş, eserin anlaşıl
masını zorlaştırmıştır. Müellif tefsirine nok
talı harfiere sahip olan besmele ile değil 
.. ~lo.) ifj.:>i lo'~ lo <~.o.L:i 'ı!~ 'ı/1 ...,, 'ı! ..iıl" 

ibaresiyle başlamış. Kur'an tefsirinde söz 
sahibi olan kimseleri sayarken de İbn Mes
'Gd'dan "Veledü Mes'Gd" şeklinde söz et
miştir. Bazı süre ve ayetlerin nüzul sebep
lerine rivayetlerin aktarılması şeklinde de
ğil ilgili olaya gönderme yaparak işaret et
miştir (mesela Kevser sGresi. s. 724). Hu
rGf-ı mukattaalarda bunların Allah ile Hz. 
Peygamber arasında bir sır olduğu görü
şü tercih edilmekle birlikte konuyla ilgili 
diğer görüşlere de yer verilmiş ve mesela 
Bakara suresinin başındaki ",..ıT' için şu 
görüş aktarılmıştır: "Allah kelamı gönde
ren, melek getiren ve Muhammed de ken
disine gönderilendir" (s. 22). Sevfıtı'u'l
ilhfım tefsir ilmine katkısından çok müel
lifinin Arap dilindeki kudretini göstermesi 
bakımından önemli görülmüştür. Çeşitli 
nüshaları bulunan eser önce Leknev'de ba
sılmış ( 1306/1889). daha sonra zeylinde 
Şii alimi Abdullah Şübber'in tefsiri olduğu 
halde M urtaza Şlrazi tarafından neşredil
miştir (Kum 1996) 
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li.] HiDAYET A YDAR 

S EV Aü• s-SEBİL 
( ._h:-JI Y I~ ) 

Hedefe ulaştıran 
en kısa yol anlamında 

b ir Kur'an te r imi 

(bk. SIRAT-ı MÜSTAKİM). 

SEVRAN b. BÜCDÜD 
( .:ı~ ~.)! ı.:ı 4~ ) 

~ 

Ebu Abdiilah (Ebu Abdirrahman) Sevban 
b. Bücdüd (Cahder) el-Haşimi el-Himyeri 

(ö . 54/ 674) 

Hz. Peygamber'in azatlısı , sahabi. 
L ~ 

Yemen asıllı olup Himyer kabilesinden
dir. Onun Mekke ile Yemen arasında ya
şayan Serat ahalisinden olduğu (İbn Sa'd, 
VII , 400). Hakem b. Sa'd b. Himyer soyun
dan geldiği de (İbn Hacer, ı , 4 ı 3) belirtil
mektedir. Kabilesine yapılan bir baskında 
esir alındıktan sonra Medine'de köle ola
rak satılan Sevban'ı ResOl-i Ekrem satın 
alıp azat etti, ardından isterse ailesine dö
nebileceğini veya yanında kalabileceğini söy
ledi. Sevban, ResOlullah'ın yanında kalma
yı tercih etti ve kendini onun hizmetine ada
dı. Seferlerde de Hz. Peygamber'den ay
rılmayan Sevban bütün gazvelere onunla 
birlikte katıldı. Suriye, Filistin ve Mısır' ın 

fethinde bulundu. Hayatının ilerleyen dö
nemlerinde önce Remle'ye, daha sonra Mı
sır'a , en sonunda Humus'a yerleşti. 54 (674) 
yılında bu şehirde vefat etti. Onun Mısır ' 

da öldüğüne dair rivayet kabul görmemiş
tir. Remle'de, Mısır'da ve Humus'ta birer 
evinin olduğu , Humus'taki evini buraya ge
len hemşehrilerine tahsis ettiği belirtilmek
tedir (Zehebl , lll , 16). Kendini Hz. Peygam
ber'in ev halkından kabul eden Sevban, bir 
gün ResOiullah'ın aile fertlerine dua etti
ğini görünce kendisinin de Ehl-i beyt'ten 
olup olmadığını sormuş. ResOluilah da ona, 
yöneticilerin veya başkalarının kapısını bir 
beklentiyle çalmadan ve kimseden bir şey 
istemeden yaşayabilirse Ehl-i beyt'ten sa
yılabileceğini söylemiştir (İbn Hacer. ı . 413). 

Sevban daha sonraki hayatında zühde yö
nelmiş ve kimseden bir şey beklememiştir. 

Hz. Aişe onun zühd hayatını insanlara ör
nek olarak gösterirdi (Bel.3.zürl, 1, 481 ). 

Sevban siyasi ve idari işlerden uzak du
rur, fakat yeri geldiğinde idarecileri uyar
maktan çekinmezdi (Müsned, V, 280-28 1 ). 
Daha çok ilirnle meşgul olmuş, Hz. Peygam
ber'den 127 (Ekrem Ziya el-Ömer!, s. 83) 
veya 128 (ibn Hazm, s. 60) hadis nakletmiş
tir. Sahabeden Şeddad b. Evs. tabiinden 
Cübeyr b. Nüfeyr, Ma'dan b. EbO Talha. 
Ebü'I-Hayr ei-Yezeni. EbO Esma er-Reha
bi, EbO İdris ei-Havlani. EbO Selerne b. Ab
durrahman, Halid b. Ma'dan ve Raşid b. 
Sa'd kendisinden rivayette bulunmuştur. 

Hadislerinin bir kısmı Kütüb-i Sitte'de ve 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsn ed'inde yer 
almıştır. Abdullah Muhammed Şüfey' , onun 
el-Müsned'deki rivayetlerini Dirasetü 
merviyyati'ş-şa]Jabe: Sehl b. 'Abdillah 
es-Sa'idi ve'l-'İrba çl b. Sariye ve Şev
ban mevlCı Resulillah şallallö.hu 'aley
hi ve sellem ii Müsnedi'l-İmam AJ:ımed 
b. fjanb el adlı yüksek lisans tezinde ince
lemiştir ( 1404, Camiatü ümmi 'l-kura kül
l iyyetü'ş-şerlat i' I - İs lamiyye ) Şia'nın bazı ri
cal kaynaklarında kendisine yer verilmesi 
(bk. bibl. ) Şiiler'in de Sevban'a önem ver
diğini göstermektedir. 
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SEVBANİYYE 
( ~ 4~1) 

Mürcie alimle r inden 
Ebu Sevh an el-Mürcii'nin 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 

L 
(bk. MÜRCİE) . 

~ 
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SEVDA-y ı DiHLEVT 

SEVDA-yı DİHLEVi 
( -.$~.:> -sf.:ı~ ) 

Mirza Muhammed Refi' 
(ö. 1195/ 1 781) 

Urdu şairi . 
~ 

Delhi'de dünyaya geldi. Doğumu için kay
naklarda 1100'den (1688-89) 1128'e (1716) 
kadar farklı tarihler verilmektedir. Bazı 
kaynaklarda adı Mirza Refiuddin olarak ge
çerse de çağdaşı Mir Muhammed Taki'nin 
NikCıtü 'ş-şu'ara' adlı tezkiresinde de kay
dedildiği gibi ismi Refı' olup "Sevda" mah
lasıdır. Bunu babasının tüccarlık mesleği 
dolayısıyla seçtiğini ileri sürenler bulundu
ğu gibi kelimenin asıl manası (sevda, aşk) 

sebebiyle aldığını belirtenler de vardır. Şiir 

ikliminin şehinşahı , Urduca'nın Hakani'si ve 
Enveri'si, şiir göğün ün parlak yıldızı veya 
güneşi gibi sıfatlarla anılan Mirza Sevda'
ya "melikü'ş-şuara" unvanı da verilmiştir. 

Bir rivayette bu unvanın kendisine İranlı 
şair Şeyh Ali Hazin tarafından verildiği be
lirtilmişse de bu görüş kabul görmemiştir. 

Delhi'nin önde gelen tüccarlarından olan 
babası Mirza Şefi' oğluna büyük bir miras 
bırakmıştı. Sevda'nın atalarının Kabil'den 
Hindistan'a göç ettiği söylenmekle birlik
te dostlarından Nakş Ali onun asıl vatanı

nın Buhara olduğunu belirtmektedir. Sev
da'nın Kabil'de yaşayan Moğollar'ı alaya al
dığı bir hicviyesi de bu görüşü destekler 
niteliktedir. 

Sevda-yı Dihlevi'nin hayatının ilk devresi 
hakkında fazla bilgi bulunmamakta, Fars
ça yanında Arapça ve Türkçe öğrendiği 
kaydedilmektedir. MOsiki sahasında bilgi 
sahibi olduğu ve "sitar" adlı bir enstrüman 
çaldığı bilinmektedir. Çağdaşı birçok şair 
gibi o da önce Farsça şiirler söylemeye baş
ladı, ardından şair Siracüddin Ali Han Ar
zO'nun tavsiyesiyle Urduca'ya yöneldi ve bu 
dilin en büyük şairlerinden biri konumu
na yükseldi. Farsça şiir söylemeyi de sür
dürdü. Şiirdeki üstatları arasında Ali Han 
Arzu'dan başka Şah Hatim Selman Kuli 
Han Vedad, Nizameddin Ahmed Sani'nin 
adları geçmektedir. Mirza Sevda babasın
dan kalan mirası tüketince kendine iş ara
maya başladı ve önceleri intisap ettiği as
kerlik mesleğini dönemin şartlarının uygun 
olmayışı sebebiyle bıraktı. Daha sonra şiiri 
sayesinde kendisine bazı hamiler buldu. 
Şöhretini duyan Babürlü Hükümdan ll . 
Şah Alem onu himayesine aldı ve şiirde 
öğrencisi oldu. Saraydaki şiir meclislerine 
devam eden Sevda hükümdarın kendisi
ne karşı bir hareketine kızarak sarayı ter-

583 


