
SEVDA-yı DiHLEVT 

ketti. Buna rağmen Delhi'deki dostları sa
yesinde rahat bir yaşam sürdürdü, bu se
beple Oudh (Evedh 1 Avad) Newabı Şücaüd
devle'nin davetini kabul etmedi. Nadir 
Şah'ın Delhi'yi ele geçirip şehirde katliam 
yapmasından sonra da şehirden ayrılma
dı. Fakat Ahmed Şah Abdall'nin Delhi'yi 
zaptetmesinin ardından şehirdeki karışık
lıklar ve hamilerinin ölmesi yüzünden di
ğer şairler gibi o da Delhi'den ayrılmak zo
runda kaldı. Önce Ferruhabad'a giderek 
şehrin yöneticisi Newab Ahmed Han Ben
geş ve onun şair veziri Mihriban Han Rind'in 
himayesine girdi; 1185'te ( ı 771) Newab 
Ahmed Han'ın ölümü üzerine oradan ay
rılarak Feyzabad'a geçti. Burada Newab 
Şücaüddevle'nin nedimleri arasına giren 
Sevda 1189'da ( 1775) devlet merkezinin 
Leknev'e nakledilmesiyle bu şehre taşındı. 
Şücaüddevle'nin ölümünün ardından tah
ta geçen Newab Asafüddevle zamanında 
da sarayla irtibatını sürdürdü. Fakat Oudh 
newablarının sorumsuz harcamaları ve kö
tü yönetimi neticesinde ülkenin içine düş
tüğü ekonomik sıkıntılardan o da etkilene
rek geçim sıkıntısı çekmeye başladı. 1195'
te (ı 781) Leknev'de vefat etti. 

Eserleri. Urdu edebiyatında Sebk-i Hin
dl'yi takip eden şairler arasında yer alan 
Sevda'nın mensur ve manzum eserlerinin 
bir kısmı günümüze ulaşmamıştır; Urdu 
şairleriyle ilgili tezkiresi bunlardan biridir. 
Sevda, Mir Muhammed Taki'nin mesnevisi 
Şu'le-i 'Iş~'ı nesre aktarmıştır. Bir nüsha
sı Pencap Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
bulunan (nr. 1499/4549) Farsça mensur 
çalışması 'İbretü '1-gafilin, Külliyydt'la 
birlikte basılmıştır. Sevda'nın Külliyyat'ın
da kaside, gazel, mesnevi gibi hemen her 
türden şiirler yer alır (Külliyyat-ı Sevda, 
Leknev 1932; Lahor 1976). Ayrıca şiirlerin

den seçmeler yapılmıştır: Münte.l]abdt-ı 
Me§neviyydt-ı Sevdd (Kalküta 1930). 

İnti.l]ab-ı Külliyyat-ı Sevda (Allahabad 
1927). Münte.l]ab-ı Kaşd'id (Leknev 1868). 

Sevda'nın Farsça şiirlerinden oluşan bir di
vançesi de bulunmaktadır (Pakistan Ka
raçi Milll Müzesi, nr 1958-262/20). 
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Ümmü'I-Esved Sevde bint Zem'a 
b. Kays el-Kureşiyye 

(ö. 23/644) 

Hz. Peygamber'in hanımı. _j 

Mekke'de doğdu. Babası Kureyş'in Amir 
b. Lüey oğulları boyundan Zem'a b. Kays. 
annesi Medine asıllı Neccaroğulları'ndan 
ŞemCıs bint Kays'tır. Soyu baba tarafından 
dedesi Amir b. Lüey'de ResCıl-i Ekrem'in 
soyu ile birleşir. Kendisi gibi ilk müslü
manlardan olan amcasının oğlu Sekran b. 
Amr ile evlendi. Ancak müşriklerin işken
celerine dayanamadıkları için ikinci kafile 
ile Habeşistan'a hicret etmekzorunda kal
dılar. İleri gelen müşriklerden bir kısmı
nın İslam'ı kabul ettiğine dair yayılan asıl
sız haberler üzerine Mekke'ye döndüler. 
Sevde bir süre sonra kocası vefat edince 
beş çocuğu ile yalnız kaldı. Peygamberliğin 
1 O. (620) yılında Hz. Hatice'nin vefatının ar
dından sahabeden Osman b. Maz'Cın'un 
hanımı Havle bint HaKim'in tavsiyesiyle Re
sCıl-i Ekrem Sevde'ye evlenme teklif etti. 
Sevde çocuklarının kendisini rahatsız ede
bileceği endişesini dile getirdiyse de Hz. 
Peygamber bunda bir sakınca bulunmadı
ğını söyledi (Müsned, 1, 318-3 ı 9) ve Sevde'
yi 400 dirhem mehirle nikahladı. Resul-i 
Ekrem, Medine'ye hicret edip orada Hz. 
Aişe ile evienineeye kadar Sevde onun üç 
yıl boyunca tek eşi oldu. Hz. Hatice vefat 
ettiğinde yaşları küçük olan ümmü Kül
sCım ile Fatıma'ya annelik etti. Resuluilah 
da kendisiyle evlendiğinde yaşı ellinin üze
rinde olan Sevde'yi müşrik yakınlarından 
gelebilecek sıkıntılara karşı korudu. 

Sevde uzun boylu, iri yapılı ve yavaş ha
reket eden bir hanımdı. Bu yönüyle dik
kat çektiği ve herkes tarafından tanındı
ğı için hicab ayetinin nüzCılüne vesile oldu 
(BuhM. "Vuçlu,·. 13) Veda haccı sırasın
da kalabalık arasında yürürken sıkıntı çek
tiğinden Hz. Peygamber'den izin alarak 
Müzdelife'den Mina'ya erken geçti ve şey
tan taşlama görevini diğer insanlardan ön
ce yaptı (BuhM. "Hac" , 98) . Dericilikte ma
hir olduğu. Tilif tarzı deri işlediği belirtilen 
Sevde (ibn Hacer, el-İşabe, IV. 286) kazan
dığı para ile yoksullara ve kimsesizlere 
yardım ederdi. Hilafeti döneminde Hz. 

ömer'in kendisine gönderdiği bir kese dir
hemin sadaka olarak dağıtılınasını is
temişti (ibn Sa 'd, VIII , 56) Resfıl-i Ek
rem'in diğer hanımlarıyla ve bilhassa Hz. 
Aişe ile iyi geçinirdi. Aişe de onu sever, 
kendisine benzerneyi arzuladığını söylerdi 
(Müslim. "Raçlacn, 47) . Tahrim suresinin ilk 
ayetlerinin nazil olmasına sebep olan bal 
şerbeti olayında Sevde, Hz. Aişe'nin dedi
ğini yaptı, fakat daha sonra pişman oldu 
(Müslim. "Tala15", 21). Hayatının ilerleyen 
dönemlerinde Hz. Peygamber'in kendi 
yanında geeeleme sırasını Aişe'ye bırak
mış. onun bu davranışı benzeri durum
lar için delil olarak kullanılmıştır (Buharl, 
"Hibe", ı 5). Bir rivayete göre Sevde. yaş
landığı için kendisini boşamasından en
dişe duyarak ResCıl-i Ekrem'e başvurmuş, 

ahirette peygamber hanımı olarak haşrol
mak istediğini ve geeeleme hakkını Hz. 
Aişe'ye devrettiğini belirtmiş, bunun üze
rine Nisa suresinin 128. ayeti nazil olmuş
tur. Hz. Peygamber'in tavsiyelerini yerine 
getirme hususunda büyük hassasiyet 
gösteren Sevde, Veda haccında Resul-i 
Ekrem'in, hanımlarının evlerinde oturma
larının daha iyi olacağını söylemesi üzerine 
onun vefatından sonra hac için de olsa 
uzun yola çıkmadı (Müsned, VI. 324). Sev
de 23 (644) yılında Medine'de vefat etti. 
cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı ve Cen
netü'l-baki'a defnedildi. Onun 54 (674) yı
lında öldüğüne dair rivayet isabetli görül
memiştir. 

Sevde bint Zem'a, İslamiyet'in ilk yılla
rından itibaren Hz. Peygamber'in çok yakı
nında yaşamasına rağmen sadece beş ha
dis rivayet etmiş (ibn Hazm, s. 222). ken
disinden Ebu Hüreyre, Abdullah b. Abbas. 
Abdullah b. Zübeyr gibi sahabilerle Urve 
b. Zübeyr, Ata b. Yesar, İkrime el-Berberi 
gibi tabiiler rivayette bulunmuştur. Re
sCıl-i Ekrem'e, vefatından sonra kendisine 
ilk önce hangi hanımının kavuşacağının 
sorulması üzerine onun "eli en uzun olan" 
(en cömert olan) diye cevap verdiği ve bu
nunla Sevde'yi kastettiği Hz. Aişe tarafın
dan rivayet edilmiştir (Müsned, VI, 12 ı; Bu
harl. "Zekat" , ı ı) . Fatma Şadiye Zevce-i 
Muhtereme-i Hazret-i Fahr-i Alem: 
Hazret-i Sevde bint Zem 'a (İstanbul 
1324) . Muhammed Ali Kutub Sevde bint 
Zem'a ra(lıyallahü 'anhd (Beyrut 1988) 

adıyla birer eser kaleme almışlardır. 
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Iii AYNUR URALER 

SEVGi 

(bk. MUHABBET). 

SEVİK GAZVESi 
( .jı.~f ö_,_f ) 

Bedir'de öldürülen yakınlarının 
intikamını almak için 

Medine civarına baskın düzenleyen 
Ebu Süfyan ve adamlarını 

takip için çıkılan gazve 
(2/624). 

_j 

Bedir mağ!Gbiyetinden sonra, maktul dü
şen Ebu Cehil'in yerine Mekke'nin liderli
ğini üstlenen Ebu Süfyan Hz. Peygamber 
ve ashabından müşriklere büyük bir üzün-

tü veren savaştaki kayıplarının intikamını 
almadıkça eşiyle birlikte olmamaya, yıkan
mamaya ve koku sürünmemeye yemin 
etmişti. Gazvenin ardından bu yeminini 
yerine getirmek için 200 (bazı rivayetlere 
göre 40; Vakıd'1, I, 181) kişilik bir birliğin 
başında Medine'ye doğru yola çıktı: Ne
cid yayiası boyunca devam eden yukarı 
yolu izleyerek Medine'ye yaklaşık bir gün
lük mesafedeki Seyb (Neyb) dağının etek
lerine kadar ilerledi. Hava kararınca adam
larını orada bırakıp ResGl-i Ekrem ve as
habı hakkında bilgi almak için yahudi Na
diroğulları 'nın bölgesine gitti. iık olarak Hu
yey b. Ahtab'ın kapısını çaldı: ancak Hu
yey, Hz. Peygamber' e ihanetleri yüzünden 
dindaşları Beni Kaynuka'ın başına gelen
leri düşünerek ona kapıyı açmadı . Bunun 
üzerine Ebu Süfyan, o sırada kabilenin re
isi ve ortak hazinenin sorumlusu olan Sel
lam b. Mişkem' in yanına gitti ve istediği 
bilgileri ondan aldı. Bütün geceyi Sellam'ın 

evinde geçirdikten sonra sabaha yakın 
adamlarının yanına döndü. Ardından Me
dine yakınındaki Ureyd vadisine küçük bir 
müfreze gönderdi (müfrezeyi kendisinin 
yön ettiğ i de rivayet edilir) . Görevlendirdi
ği adamlar müslümanlara ait hurmalıkları 
ateşe verdiler ve ensardan Ma'bed b. Amr 
ei-Ensari ile bir işçisini öldürdüler. Bunun 
üzerine yeminini yerine getirdiğini söyle
yen Ebu Süfyan birliğini toplayarak Mek
ke'ye doğru yola çıktı. Baskın haberi Me
dine'ye ulaşınca Hz. Peygamber, yerine Ebu 

SEVM 

Lübabe ei-Ensari'yi vekil bırakarak 200 ki
şiyle birlikte onları takip için harekete geç
ti (5 Zilhicce 21 29 Mayı s 624), ancak Kar
karatülküdr denilen mevkiye kadar vardığı 
halde yetişemedi. Çünkü müşrikler, yükle
rini hafifletmek amacıyla azık olarak yan
larında getirdikleri kavrulmuş un (sevlk) 
çuvallarını atarak büyük bir hızla kaçmış
lardı. Toplanıp Medine'ye getirilen çuvallar 
sebebiyle bu gazveye Sevik Gazvesi adı ve
rildi. Gidiş dönüşü beş gün (bazı rivayetlerde 
on beş gün) süren bu sefere katılanlar yap
tıkları takibin gazve sayılıp sayılmayaca
ğını sorduklarında Hz. Peygamber gazve 
sayılacağını söyledi. 
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