
yönelmesi, kalp gözünün alemi seyretme
si" yanında "bir şeyh bulmak maksadıyla 
yolculuk etme ve şehirleri dolaşma" anla
mına da gelmektedir. İranlı filozof Molla 
Sadra, varlık ve bilgi konusunu temellen
dirdiği el-Esffırü'l-erba 'a adlı eserinde 
dört tür ruhani sefer üzerinde durmuş
tur. Bu seferler sadece kalbi bir tecrübe
den ibaret olmayıp aynı zamanda akli bir 
nitelik taşımaktadır. Ona göre akılla soyut 
bir şekilde idrak edilen bu seferler tasav
vufi tecrübe ile somutlaştırılarak yakine 
(kesin bilgi) ulaşılır (DİA, XI, 375) 

Tasavvuf ehli maddi seferle ilgili birta
kım kurallar tesbit etmiştir. Sefere çıkan 
kimselerin anne, baba ve üstatlarının iz
nini almaları, geçindirmek zorunda bulun
dukları aile fertlerinin nafakalarını temin 
edip Allah'a tevekkül etmeleri, boy abdes
ti alarak yola çıktıktan sonra yolculuk es
nasında da abdestli olmaları, en az üç ki
şiden oluşan bir arkadaş grubu ile yolcu
luk etmeleri, içlerinden birini başkan se
çip ona uymaları, yanlarında seccade, ib
rik, matara, bıçak, iğne iplik, asa, misvak, 
tarak, makas, ayna bulundurmaları, arka
daşlarına ve başkalarına yük olmamaları, 
ziyarete gittikleri kimseleri rahatsız etme
me! eri, hiç kimseden bir beklenti içinde 
bulunmamaları, evrad ve ibadetlerini ak
satmamaları gerekmektedir. Zahiri ve ba
tınl kurallarına riayet edilmeden yapılan 
seferlerden hiçbir fayda ve feyiz elde edi
lerneyeceği belirtilmiştir. İbnü'l-Cevzl, Tel
bisü İblis'te mutasavvıfların sefer anlayış
larını ve bir kısım uygulamalarını eleştir
miştir (s. 317-340). 
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SEFER DER-VATAN 

( .;.~ )~;...) 

Hacegan s ilsilesi 
ve Nakşibendiyye tarikatında, 

salikin beşeri sıfatiardan uzaklaşıp 
kendini melek! ve ilahi sıfatiara 

ulaştıracak olan manevi yolculuğa 
yönelmesi anlamında bir terim 

(bk. HACEGAN). 

SEFERLİ KOGUŞU 

Osmanlı saray teşkilatında 
Enderun 'da acemiler e eğitim veren, 

daha sonra bir nevi ilim 
ve sanat mektebi haline gelen 

yedi kademeden biri 
(bk. ENDERUN). 

SEFERNAME 

(bk. SEYAHATNAME). 

SEFERNAME 
(~ı;;...) 

Nasır-ı Hüsrev'in 
(ö. 465/1073'ten sonra) 

seyahatname türündeki eseri 
(bk. NASIR·ı HÜSREV). 

SEFEVAN GAZVESİ 
( ..;,ıi_,A... ~~~ ) 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

_j 

Hz. Peygamber'in 
müşriklerden Kürz b. Cabir el-Fihri'yi 

takip etmek üzere çıktığı sefer 

L 
(2/623). 

Bu gazveye İlk Bedir Gazvesi de denir. 
Kur'an'da anlatıldığı gibi Mekkeliler'in müs
lümanları Kabe'ye (Mescid-i Haram) git
mekten alıkoymaları, onları yerlerinden 
yurtlarından çıkarmaları (el-Bakara 2/2 1 7), 
Mekke'de bırakmakzorunda kaldıkları mal
larını gasbetmeleri ve Medine yakınlarına 
kadar gelip onlara zarar vermeleri silahlı 
mücadeleyi kaçınılmaz hale getirmişti. Sa
vaşa izin veren ayetleri n (el-Bakara 2/190-

193; el-Hac 22/39-41 ) nazil olması üzeri
ne Hz. Peygamber Medine'ye hicret eden 
müslümanları tehdit eden Kureyşli müş
rikleri bundan vazgeçirmek için, Suriye'ye 
giden Kureyş ticaret kervanlarına Medine 
yakınlarından geçerken baskınlar düzenle
meye karar verdi. Hicretin 1 . yılı Ramazan 
ayında (Mart 623) amcası Hamza'yı Ebu 
Cehil'in başkanlığındaki bir Kureyş kerva-

SEFFARiNi 

nını kontrol altında tutmak ve gerekirse 
baskın düzenlemek için Slfülbahr'e gön
derdi. Ancak seriyye herhangi bir çatışma 
olmadan geri döndü. Buna karşılık Mekke
li müşrikler Kürz b. Cabir ei-Fihrl kuman
dasındaki küçük bir birliği Medine'ye yol
ladılar. Bu birlik şehrin güneyindeki Cem
ma (Cümma, Zülcedr) atiağına kadar ilerle
yerek deve ve sığırları sürüp götürdü ve 
bazı müslümanları öldürdü. Baskını haber 
alan ResGl-i Ekrem 2. yılın Reblülevvel ayın
da veya Cemaziyelevvel başında (Eylül veya 
Kasım 623) Zeyd b. Harise'yi Medine'de 
yerine vekil bırakıp Kürz'ü takip etmek 
üzere harekete geçti ve Bedir'in Sefevan 
vadisine kadar ilerledi, fakat onlara rast
lamadı ve Medine'ye geri döndü. 
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[il MusTAFA FAYDA 

SEFFAH 

(bk. EBÜ'l-ABBAS es-SEFFAH). 

SEFFARiNi 
( . ı.Wı) 
~) 

Ebü'l-Avn (EbCı Abdillah) 
Şemsüddin Muhammed b. Ahmed 

b. Salim es-Seffarlnl 
(ö. 1188/ 1 774) 

Hanbeli alimi. 

_j 

_j 

1114'te ( 1702) Filistin'in Nablus kasaba
sına bağlı Seffarln köyünde doğdu ve ora
da yetişti. Ailesi Hicaz'dan gelip Filistin'e 
yerleşmişti. Eseri, Hanbeli ve Nablusl di
ye de anılır. On dokuz yaşında hafızlığını ta
mamladıktan sonra tahsil için Dımaşk'a 
gitti ve Emeviyye Camii'nde beş yıl kala
rak hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, feraiz, tefsir ve 
diğer ilimleri okudu. Bu ilimiere dair bazı 
eserleri ezberleyerek icazet aldı. Hocaları 
arasında Abdülganl b. İsmail en-Nablusl, 
İsmail b. Muhammed el-AclQnl, Ahmed el
Menlnl, Muhammed b. Abdurrahman el
Gazzl de vardır. Ayrıca Takıyyüddin İbn Tey
miyye ve talebesi İbn Kayyim ei-Cevziyye'
nin birçok eserinden faydalandı. Kıraat il
mine de ilgi duydu. 1148'de ( 1736) hacca 
gitti. Öğreniminin ardından Nablus'a yer
leşti; burada talebe okuttu, fetva verdi ve 
eser telif etti. Hadis alanındaki çalışmala
rıyla ün kazandı. Bu sebeple "şeyhü'l-ha-

299 



SEFFARINI 

dls, muhaddisü'ş-Şam" diye anıldı. Selef 
ulemasına son derece bağlı olan Seffarin'i, 
Hz. Peygamber'in sünnetinin uygulanma
sı için gayret sarfetti. Bu arada pek çok 
talebe yetiştirdi. Hadis alimi Abdülkadir 
Gedikzade ve Muhammed Murtaza ez-Ze
bidi önde gelen talebelerindendir. Seff.3.
rin11188'de (ı 774) Nablus'ta vefat etti. Bu 
tarih 1189 olarak da zikredilmiştir. 

Eserleri. Hadis . 1. Şerl)u Şü]{ışiyyati 

Müsnedi'l-İmam A l)med (Nefeşatü şad
ri ' l-mükmed ve l).urretü 'ayni 'l-müs'ad) . 
Eserde Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'
de ResGl-i Ekrem'den üç ravi vasıtasıyla 
rivayet ettiği ve Ziyaeddin el-MakdiSı'nin 
derlediği 363 hadis şerhedilmiştir (nş r. Zü
heyr eş-Şavlş, 1-11 , Dımaşk I 380; Beyrut 
ı 391 , 1399). Z. N eta'icü'l-eikdr i i şerl)i 

l)adişi seyyidi'l-istigiar. Bu eserde "sey
yidü'l-istiğfar" diye bilinen hadisi rivayet 
eden sahabi ile onu eserlerine alan mu
haddislerin biyografileri ve hadisten çıka

rılabilecek faydalar geniş bir şekilde ele 
alınmıştır (bk. bibl.) . 3. ez-ZeJ.].a'ir li-şer

l)i Man?limeti'l-kebd'ir. Hanbeli fakihi 
HacciM'nin yetmiş üç büyük günahı ele 
aldığı manzumesine dair olan çalışma Ve
lid b. Muhammed b. Abdullah el-All tara
fından neşredilmiştir (Beyrut 1422/200ı ). 

4. ed-Derari'l-maşnu'at fi'J.].tişari'l-mev
zu'at (ed-Dürerü'l-maşnu'at fi 'l-eQ.tldişi 'l

mevzu'at). Ebü'ı-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin eJ
Mevzu'dt'ının muhtasarıdır (Zirikl! , VI, ı4). 

5. el-Mülal)u 'l-Garamiyye (Kaşide dartl
mi şa/:ıf/:ı). İbn Ferah'ın Garami şal)il) di
ye de anılan Man~ume ii muştalal)i 'l

l)adi§'ine yazılan pek çok şerhten biri olup 
bir nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir 

(Mustalahu'l-hadl s, nr. 164, Teymur) . 

Akaid. 1. Leva'il)u'l-envari's-seniyye 
ve l eval:nl)u 'l-eikari's-sünniyye şerl)u 
K.aşideti İbn Ebi Davud el-lfa'iyye ii 
'a]fideti ehli'l-aşari's-Seleiiyye. Seffarl
nl, İbn Ebu DavCıd'un rü'yet, kader, kabir 
azabı, havz, mlzan, şefaat, havaric gibi ko
nularda kendisinin, babasının ve Ahmed 
b. Hanbel gibi alimierin görüşlerini otuz 
üç beyitte özetiediği kasidesini şerhetmiş, 

eseri Abdullah b. Muhammed b. Süley
man el-Busayrl yayımiarnıştır (l-ll , Riyad 
1415/ 1 994). z. Levami'u'l-envari'l-behiy
ye ve sevdtı'u'l-esrari'l-eşeriyye şer
l)u'd-Dürreti'l-muc;iıyye ii 'a]fideti'l-('al).
di ehli 'l-) iir]fati 'l-merc;iıyye. Müellif, Şer
l)u 'A]fideti 's-Seiiarini (el-'AI).idetü '1-feri
de) olarak da bilinen ed-Dürretü'l-mu
c;iıyye i i 'a]fideti'l-fir]fati'l-merc;iıyye ad
lı 210 beyitlik manzumesini (Mekke 1364) 
öğrencilerinin arzusu üzerine şerhetmiş

tir (Beyrut 1 323; Kahire I 332 ; Hindistan 
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ı 336; Katar-Cidde I 380; HI, Kah i re 1405/ 
1984). Eser üzerinde Abdullah b. Abdur
rahman Eba Butayn ve Süleyman b. Seh
man gibi alimierin ta'likleri, Hasan eş-Şat

ti el-Hanbel! ve Ali Mansur ei-Kereml'nin 
ihtisarları bulunmaktadır ( Leva'i/:ıu 'l-en

vari 's-seniyye, neş redenin giri ş i , I, 47 ). 
Muhammed b. Ali b. SellCım 'un muhtasa
rıda önemlidir (nş r. Muhammed Zehrl en
Neccar, Beyrut 1403/1 983). ed-Dürretü'l
muc;iıyye'yi Muhammed Abdülazlz b. Ma
ni' el-Kevakibü'd-dürriyye (Şer/:ıu 'l-'AI).i

deti 's-Seffariniyye) adıyla şerhetmiş (nş r. 

EbO Muhammed Eş ref b. Abdülmaksud, 
Riyad ı4I 8/ 1997) , Abdurrahman b. Mu
hammed b. Kasım el-Asım! de esere bir 
haşiye yazmıştır ( baskı yeri yok, 14 ı 6/ 
I 995) . 3. el-Mesil)u'd-Deccal v e esra
rü 's-sa'a (Kahire, ts . [Mektebü't-türasi'l
İs laml ]; Beyrut 1407). 4. el-Bul)urü'z-za
J.].ire ii 'uWmi'l-aJ.].ire. Berzah, eşrat-ı sa
at, mahşer, cennet ve cehennem olarak 
beş bölümden meydana gelen eserin 1. cil
di Bombay'da basılmış (1341) , daha son
ra Muhammed İbrahim Şelebl ŞOrnan ta
mamını yayımiarnıştır (l - ll, Küveyt 1428/ 
2007). 5. Ehvalü yevmi'l-]fıyame v e 'ala
matühe'l-kübra (Beyrut ı 406/ ı986 ) . 

Diğer Eserleri. 1. et-Tal)]fi]f ii butldni't
tel i i]f. Mer'i b. Yusuf'un ibadet ve diğer ko
nularda telfikin caiz olduğuna dair Risa
le ii't-ta]flid ve't-telfi]f adlı eserine reddi
ye şeklinde yazılmış olup Abdülazlz b. İb
rahim ed-Dahil tarafından yayımlanmış
tır (Riyad 1418/1 998). z. Tal)birü'l-Veia 
ii sireti'l-Muştafa. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cev
ii'nin el-V eta ii al)vali'l-Muştafa adlı ese
rinin muhtasarıdır (bk. el-VEFA). 3. Me'a
ricü'l-envar ii sireti'n-nebiyyi 'l -muJ.].tdr 
(Şer/:ıu Nuniyyeti'ş-Şarşarf) . Eserin iki cilt 
olduğu kaydedilmektedir. 4. Gııa'ü'l-el
bdb şerl)u Man?limeti'l-adab. Hanbeli 
fakihi Muhammed b. Abdülkavl el-Merda
vl'ye ait eserin şerhidir (Kah i re ı 324; l-ll , 
Mekke 1393; HI, nş r. Muhammed Abdü
lazlzel-Halid!, Beyrut 1417/ 1996) . 5. Şer
l)u Feza'ili'l-a'mal. Ziyaeddin el-Makdi
sl'nin eserinin şerhidir (Beyrut ı 380) . 6. el
K.avlü '1- 'ali ii ( li-) şerl)i eş eri Emiri'l
mü'minin 'A li (el-Kavlü 'l-'ali şer/:ıu eşeri 
seyyidine 'l-imam 'Aif). Rabat'ta bir nüs
hasının bulunduğu belirtilmektedir (Zirik-
11, vı. 14). 7. Risale ii iazli'l-ia]firi'ş-şa

bir. B. K.ar'u's-siyat ii ]fam'i ehli'l-livat 
(nş r. Raşid el-Gufeyll, Riyad, ts.). 

Seffarini'nin henüz yazma halinde oldu
ğu belirtilen eserlerinden bazıları şunlar
dır : Tul)ietü'n-nüssak ii tazli 's-sivak, 
hocalarından aldığı icazetlere dair Sebet, 
el-Cevabü'l-mul)arrer ii 'l-keşt 'an l)a-

yati (fi keş{i Q.tlli)'l-Ijac;iır ve 'l-İskender, 
Risale i i beyani'ş-şeWş ve's-seb'in tır
lfa ve'l-keldm ' aleyha, Risale ii al)ka
mi'ş-şalat 'ale'l -m eyyit, Keşfü'l-lisam 
Şer]) u 'Umdeti'l-al)kdm li- 'Abdilgani 
el-Ma]fdisi (iki cilt). Şerl)u Nliniyyeti İb
ni'l-K.ayyim, Ta'ziyetü '1-lebi b bi-el)ab
bi l)abib (Hz. Peygamber'in özelliklerine 
dair kasidedir) , 'Urtü'z-zerneb ii şe'ni 's

seyyide Zeyneb, Beyanü küfri tdriki'ş
şaldt. Müellifin ayrıca Ahmed b. Hanbel'in 
Kitabü'z-Zühd'ünü ihtisar ettiği belirtil
mektedir. 

Muhammed b. Nasır el-Aceml'nin Şa
fal)at ii tercemeti'l-imam es-Settarin i 
adlı bir çalışması bulunmaktadır (Beyrut 
1414) 
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~J M . YAŞAR KANDEMİR 

Kela m . Hadis ve fıkhın yanı sıra kelama 
dair de eserler yazan Seffarlni, Hanbeliyye
Selefiyye'nin önemli alimlerinden biridir. 
Fıkıhta haramları mubah kılmaya ve so
nuçta dinin esaslarını ortadan kaldırma
ya götürebileceği düşüncesiyle mezheple
rio telfikini reddetmiş (et- Ta/:ıi).il)., s. I 7 I
ı 76) , yolculuk ve hastalık gibi istisnai du
rumlar dışında namazların cem'ine cevaz 
vermemiş, mazereti bulunmadığı halde 
cemaatle namaz kılmayı terkedenin gü
nahkar olduğuna hükmetmiş (Şer/:ıu Şüla
şiyyat, I, 255-256; II , ı 98), müzik dinleme
yi ve beyazlamış saçları boya~mayı caiz 
görmüştür ( Gı?tl'ü 'l-elbab, I , 122; Şer/:ıu 
Şülaşiyyat, I, 440). Seffarlnltasawufa da 
ilgi duymuştur. Salih müslümanların gö
recekleri sadık rüyalar sayesinde melekCıt 
alemiyle irtibat kurabileceğine, şeytana ve 
nefsani arzulara karşı mücadelede Allah 'ı 


