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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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SEVRAN b. İBRAHiM 
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L 
(bk. ZÜNNÜN el-MISRİ) . 

~ 

ı ı 

SEVBANİYYE 
( ~ 4~1) 

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

verilen ad 

L 
(bk. MÜRCİE) . 

~ 

L 

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-
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