
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 



zikretmenin en etkili vasıtalardan birini 
teşkil edeceğine ilişkin görüşleri onun bu 
temayülünü teyit edici mahiyettedir (a.g.e., 
ı , ı 74, 55 1-552) . Ayrıca ona bazı keramet
ler de atfedilmiştir (Muhammed b. Abdü
laz!z b. Mani ', neş redenin giri ş i , s. 54-5 5) . 

Akaid alanında kendini Selefiyye'ye nis
bet eden Seffarlnl çok defa bu mezhep
ten Eseriyye diye söz eder ve bu ekolü şöy
le tanımlar : "Eseriyye, inançlarını sadece 
sahih naslara ve bunların ashapla tabiln 
alimlerince nakledilen açıklamalarına da
yandıranlardır. " Ehl-i sünnet'in Selefiyye, 
Eş'ariyye ve Matürldiyye'den oluştuğunu 
kabul etmekle birlikte bunların içinde Se
lefıyye'nin daha isabetli yöntem ve görüş
I ere sahip bulunduğunu savunur (Leva
mi'u'l-envar, ı , 22, 73: Leva'ihu 'l-envar, ı , 

97, 141 - 142,260; ll , 15, 138-1 39) . 0nagö
re büyük mezheplerin imamlarının da Se
lefı görüşleri benimsemesine rağmen Se
lefiyye'nin sadece Ahmed b. Hanbel' e nis
bet edilmesi, onun diğerlerine nisbetle da
ha çok hadis bilgisine sahip olması ve mih
ne olayında görüldüğü gibi ölümü göze 
alacak şekilde Ehl-i bid'at'a karşı amansız 
bir mücadeleye girişmesinden ötürüdür. 
Aslında Malik b. Enes ile Muhammed b . 
İdrls eş-Şafii, Selefiyye mezhebine öncü
lük etmiş, fakat Ahmed b. Hanbel yaban
cı kültürlere karşı direnmek suretiyle onun 
saf bir Sünni mezhep olarak ortaya çık

masını sağlamıştır (Levami'u 'l-envar, I, 3, 
8-1 0, 74-92; Muhammed b. Abdülaz!z b. 
Man i ', neşredenin g iri ş i , s. 26-27, 36-38) . 
Sanıldığının aksine Selef yöntemi düşün
meden yalnızca lafızlara inanmaktan iba
ret değildir. Selefiyye'de dini hükümlerin 
asıl kaynağı Hz. Peygamber ile ashap ve 
tabiln alimlerinden gelen açıklamalardır. 
Her alanda vahiy beşeri görüş ve arzula
rın önüne geçirilmelidir. Çünkü vahiylerde 
akla aykırı değil sadece aklın tek başına 
anlamaktan aciz kaldığı bilgiler vardır (Le
vami'u'l-envar, I, 7-8, 26-27) Gerçeğe ulaş
mak için düşünmek ve kesin kanıtiara baş

vurarak tartışmak zaruri bir şeydir. Bu se
beple kelam ilmi Kur'an ve sahih sünne
tin ışığı altında faaliyet göstermelidir. An
cak yabancı kültürlere dair eserlerin Arap
ça'ya çevrilmesinin ardından ve 200 (815) 
yılından sonra gelişip yayılan kelam ilmin
de Kur'an ve Sünnet bir tarafa bırakılıp 
merkezinde felsefi bilgilerin yer aldığı bir 
inanç sistemi inşa edilmiş, kesin olmayan 
akli deliliere dayanılarak naslar yorumlan
mış ve nasları bu yorumların etrafında 
oluşan mezheplerin ışığında anlamanın 
gerektiği ileri sürülmüş, bu sebeple üm
met e faydalı olunınakla birlikte çokça za-

rar verilmiştir (Levami' u 'l-envar, ı , 8-10, 
20-2 1, 28: Şerhu Şül~iyyat, 1, 556-557: Le
va' ihu'l-envar, I, I 24- I 27: el-Buhürü'z-za
l]ire, IL 53 I : Ehvalü yevmi'l-Js:ıyame, s. 56) 

Müteahhir dönem Selefıyye alimleri ara
sında yer alan Seffarlnl'nin itikadi görüş
leri genel anlamıyla Ehl-i sünnet çizgisin
de olmakla birlikte zaman :z;aman kelam
cılarla Selefiyye arasında tercihler yaptığı 
da görülür. Onun bu tür kanaatlerinin baş
lıcaları şunlardır. Ümmetin kabulüne maz
har olan haber-i vahid usulü'd-din alanın

da kesin delil teşkil eder (G~a'ü'l-elbiib, ll , 
367: Muhammed b. Abdülaz!z b. Mani', s. 
78) . Allah. olayları canlı ve cansız varlıkla
rın tabiatiarına yerleştirdiği sistem saye
sinde yaratır (Levami'u 'l-envar, I, ı 51 - ı 52, 
3 ı ı) . Allah'ın varlığına ve birliğine inan
mak farz olduğu gibi O'nu sevmek de farz
dır, zira O'nu sevmeyenin günah işiernekte 
ısrar etmesi kaçınılmaz bir sonuçtur (el
BuhQrü 'z-zal]ire, I, 255-256: Şerhu Şül~iy

yat, ı , 61 7-620). Allah'ın isim ve sıfatları 
tevkifı olmakla birlikte naslardan dalaylı 
olarak çıkarılan vücOd, kıdem, beka ve tek
vln de onun sıfatlarındandır. Kelam hem 
zatl hem de fiili bir sıfat olup Allah diledi
ği zaman harf ve sesle de konuşur. Haberi 
sıfatlar insan zihnine gelen fikirlerio öte
sinde bir anlam taşır. İlahi fiillerdeki hik
met yaratıkların fiilierindeki hikmete ben
zetilemez. Mesela kendini sena etmek ve 
insanların ruhunu kabzetrnek Allah hak
kında güzel fiiller olduğu halde insanların 
kendilerini övmesi ve birini haksız yere öl
dürmesi çirkindir (Levami'u'l-envar, I, 100-
101 , 190-201 , 23 1-247, 333 , 355-357) . İbn 
Keslr gibi bazı Selef alimleri kadınların ahi
rette Allah' ı göremeyeceğini iddia etmiş
se de bu yanlıştır, çünkü naslar cennete 
giren herkesin Allah'ı göreceğini bildirmiş
tir. Dünyada ise sadece Hz. Peygamber 
O'nu görmüştür, bu da ruhen değil bede
neo vuku bulmuştur. Allah'ın rüyada gö
rülmesi de mümkündür (Leva'ihu 'l-envar, 
ı, 295-297). Kader Allah'ın ezell ilmi, kaza 
ise yaratmasıyla ilişkilidir. Kaza Allah'ın fi
ili, gerçekleşen olay ise (makzT) insanın fi 
ilidir. Buna göre Allah'ın insanı inkar alter
natifini seçebilecek şekilde yaratması ka
za, insanın kendi iradesiyle inkar etmesi 
makzldir. Bu sebeple inkar Allah'ın fiili de
ğil insanı inkar edebilecek şekilde yarat
ma fiilinin bir sonucudur ve inkar etmek
ten sorumlu olan insandır (Levami'u 'l-en
var, I, 151- 152, 311 -3 13, 346-348: Leva'ihu'l
envar, ll , 138-142: G~a'ü 'l-elbab, ll , 417) . 

Peygamberler erkeklerden seçilmiş olup 
kadınlar nübüwetle görevlendirilmemiştir. 
Herhangi bir peygamberi inkar etmek ve-

SEFFARiNi 

ya onu küçümsemek küfrü gerektirir. Re
sOl-i Ekrem'i sevmek ona iman etmenin 
kapsamına dahildir. Kur'an'ın benzerinin 
yapılabileceğini söylemek inkara götüren 
bir kanaattir. Muhammed veya Ahmed is
mini taşıyan kişilerin cehenneme girme
yeceği örneğinde olduğu gibi ResOluilah 
etrafında oluşturulmuş batı! inançlar da 
mevcuttur ( Leva'il:ıu 'l-envar, 1, 238: Şerhu 
Şülaşiyya t, ı. 198- 199, 339-340, 620-62 1: 
Muhammed b. Abdülaz!z b. Mani ', s. 269). 
Kıyamet alametleriyle ilgili hadisler müte
vatir olduğundan deccal ile mehdinin çıkı
şına ve Hz. lsa'nın gökten inmesine inan
mak farzdır. Her ne kadar Kur'an'da isa'
nın vefat ettirilmesi anlamına gelebilecek 
ayet varsa da (Al-i im ran 3/55) burada "te
veffi" kelimesi onun "yeryüzünden kabze
dilip göğe alınması" veya "melekOt alemi
ne yükselmesini engelleyen şehvetinin öl
dürülmesi" manasındadır. Mehdi insanla
rı , Antakya'da gizli bir yerde olan Tevrat 
ve İncil'in bulunmasına yönlendireceği için 
bu adı almıştır. Kur'an'ın dünyadan kaldı
rılması ve Kabe'nin yıktiması da kıyamet 
alametleri arasında yer alır ( Levami'u 'i-en
var, II , 216: ŞerfıuŞülaşiyyat, I, 471 : Le
va'ihu 'l-envar, I, 248: Ehualü yevmi'l-Js:ıya

me, s. 16-35, 45,60,68, 8 1) . Ölüm ruhun 
bedenden meleklerce çıkarılmasıyla ger
çekleşir. Ruh ölümden sonra yok olmaz. 
Kabirde ruhun bedenle dünyadakinden 
farklı bir şekilde irtibat kurması sayesin
de insan azap veya nimeti hisseder. Kabir 
azabı yahut nimeti hem ruhi hem bede
ni olarak gerçekleşir. Kabir ehlinin azabını 
dünyadakilerin nadiren de olsa duyularıy
la idrak etmesi mümkündür. Nitekim bu
na dair çeşitli olaylar nakledilmiştir. Ka bir 
aza bı dirilerce yapılacak dua ve okunacak 
Kur'an sayesinde kesintiye uğrayabilir. Asır

lardan beri müslümanların yaptığı bu uy
gulama bir icma niteliğindedir ( el-Bufıa

rü 'z-zal]ire, I, 100-102, 145- 162 , 226,251-
260, 359-363) Cennet yedi kat göğün üs
t ünde ve arşın altında, cehennem ise yedi 
kat yerin altındadır. İyi arnellerle değil Al
lah'ın rahmeti sayesinde cennete girilir. 
İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye'
nin cehennemdeki azabın sona ereceğine 
dair görüşleri isabetli değildir (a.g.e., I, 
681-728: ll , 44, 521 -523: Levami'u'l-envar, 
II, 234-239: Leva'il:ıu 'l-envar, II , 178-1 8 1, 
I 96) . Fetret ehli ahirette tabi tutulacağı 
imtihanı kazanması halinde kurtuluşa ere
cek, aksi takdirde cehenneme girecektir. 
Hz. Peygamber'in yanı sıra diğer peygam
berler, mukarrebln melekleri, salih alim
ler ve kullar, başta Kur'an tilaveti olmak 
üzere salih arneller günahkarlara şefaat 
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edecektir. Kur'an'ın şefaat etmesi tilaveti 
sebebiyle yaratılan meleklerin şefaat et
mesi anlamına gelebilir. Şefaatin vuku bu
lacağına inanmak Ehl-i sünnet'e bağlı ol
manın bir alametidir, şefaate inanmamak 
ahirette ondan mahrum kalışın sebebidir 
(Levami'u'L-envar, II, 209-216; Şerf:ıuŞüla

şiyyat, 1, 272-273, 775-777; el-Buf:ıürü'z-za

i)ire, II, 31-33). 

Seffarlnl itikadl görüşlerinde çoğunluk
la Selefiyye'ye uymuş, özellikle İbn Teymiy
ye, İ bn Kayyim el-Cevziyye ve İbn Ham
dan'dan etkilenerek onlardan bolca ikti
haslarda bulunmuştur. Bununla birlikte 
Allah'ın sonsuz bir varlık olduğunu, O'nun 
birliğinin parçalardan oluşmamak anlamı
na geldiğini, kıdem ve beka sıfatlarının bu
lunduğunu, cennete salih arnellerle değil 
ilahi rahmetle girileceğini, Hz. Peygam
ber'in nurların nuru ve sırların sırrını teş
kil ettiğini, salih alimierin kabirierini ziya
ret etmekten hayır ve uğur beklenebilece
ğini ve Eş'ariyye ile Matürldiyye'nin Ehl-i 
sünnet mezhepleri arasında yer aldığını 
kabul ettiğinden İbn Sehman, Abdullah b. 
Abdurrahman Ebfı Butayn ve İbn Mani' 
gibi son dönem mutaassıp Selefiyye men
suplarınca eleştirilmiştir, çünkü bu görüş
ler kelamcılarla sfıfilere ait olup Selefiyye 
tarafından reddedilmiştir (Muhammed b. 
Abdülazlz b. Mani', s. 93, 106, 142-145; Ne

ta'icü'L-efkar, neşredenin girişi, s. 46-54). 

Eserleri üzerinde çeşitli şerh ve hfışiyele
rin yapılması, mezhep içinde İbn Teymiy
ye ve İbn Kayyim gibi müctehid alimleri 
eleştirmesi Seffar1nl'nin müteahhir dönem 
Selefiyye alimlerinin önemlileri arasında 
yer aldığını kanıtlar. Görüşlerini bazan za
yıf veya mevzfı rivayetlerle delillendirmesi 
ve ahfıd yoluyla rivayet edildiği kesin olan 
bazı hadisleri mütevatir kabul etmesi onun 
hadis konusunda yeterince titiz davran
madığını göstermektedir. Hz. İsa'nın nü
zfılü meselesinde olduğu gibi ayetleri ba
zan peşin kabul çerçevesinde yorumladığı 
da olmuştur. 
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SEFİH 
( 4-Jf) 

Ergenlik çağına ulaşmış ve 
temyiz gücüne sahip olmakla birlikte 
harcamalarındaki ölçüsüzlük sebebiyle 

kısıtlı sayılan kimse 

L 

L 

(bk. HACİR; RÜŞD). 

SEFINE 
(~) 

Ebu Abdirrahman (Ebü'l-Bahteri) Sefine 
(ö. 80/699 [?]) 

Hz. Peygamber'in hizmetkarı. 

_j 

_j 

Aslen İranlı olup kendisinden adının Kays 
olduğu rivayet edilmekle birlikte (Hakim, 
III, 70 ı) kaynaklarda onun hakkında Mih
ran, Umeyr, Salih, Tahman, Necran, Rfı
man, Zekvan, Mervan, Keysan, Süleyman, 
Rebah, Müflih, Eymen, Ahmer, Ahmed gi
bi isimler ileri sürülmektedir. "Gemi" anla
mındaki Sefine, ResGl-i Ekrem tarafından 
ona verilmiş bir lakap olduğundan kendisi 
hep bu lakapla anılmak istemiş ve bu se
beple asıl adı unutulmuştur. Bizzat anlat
tığına göre bir sefer sırasında yorulan ba
zı sahfıbller Resfılullah'ın emri üzerine bir
takım eşyalarını ona yüklemiş, çok mik
tarda eşyayı taşıyabildiğinden Hz. Peygam
ber kendisine "sefine" diye takılmış, o gün
den sonra bu lakapla anılmıştır. Sefine'
nin bedeviler arasında bir köle olarak ye
tiştiği, ResGl-i Ekrem'in hanımı Ümmü Se
leme'nin onu satın alıp ölünceye kadar Re
sfılullah'a hizmet etmesi şartıyla azat et
tiği belirtilmektedir. "Ümmü Selerne şart 
koşmasaydı bile Resul-i Ekrem'e ölünce
ye kadar hizmet ederdim" diyen Sefine'yi 
Ümmü Selerne'nin satın alıp Resfılullah 'a 
hediye ettiği, onu ResGl-i Ekrem'in azat 
ettiği rivayeti yanında Sefine'yi Hz. Pey
gamber'in satın alıp azat ettiği rivayeti de 
mevcuttur. 

Resfılullah'ın hizmetine verildiği sırada 
müslüman olması muhtemel bulunan Se
fine'nin hayatıyla ilgili rivayetlerin birinde 
seyahat ettiği sırada bindiği gemi batın
ca bir tahtaya tutunarak ormanlık bir sa
hile çıktığı, karşılaştığı bir aslana Hz. Pey
gamber'in fizatiısı olduğunu söylemesi üze
rine aslanın kendisine zarar vermediği nak
ledilmiştir (a.g.e., III, 702). Bu olayın, Rfım 
diyarına yapılan bir sefer esnasında ordu
dan geri kaldığı ve orduyu aramaya ko
yulduğu yahut esir edildikten sonra kaç
tığı sırada meydana geldiği de zikredilmiş
tir (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, VI, 46). 

Sefine'nin esmer tenli olduğu, ResGl-i 
Ekrem vefat edinceye kadar onun hizme
tinde bulunduğu, Resfılullah'ın vefatından 

sonra Batn-ı Nahle'de yaşadığı ve 80 (699) 
yılı civarında vefat ettiği kaydedilmektedir. 
Zehebl onun 70 (689) yılından sonra öldü
ğünü belirtir. Hz. Peygamber'den. "Ceb
rail bana geldi ve 'Sefine'yi cehennem ate
şinden kurtulmakla müjdele' dedi" mea
linde bir söz rivayet edilmiştir (Müttakl el
H indi, XI, 692). 

Ehl-i Suffe'den olan Sefine, ResGl-i Ek
rem'den başka Ümmü Selerne ve Hz. Ali'
den hadis nakletmiş, kendisinden oğulla
rı Abdurrahman ve Ömer ile Sa.Jim b. Ab
dullah b. Ömer, Ebu Reyhfıne Abdullah b. 
Matar, Said b. Cümhfın, Hasan-ı Basri, 
Muhammed b. Münkedir, Haşrec b. Nübfı
te, İmran el-Becell rivayette bulunmuş
tur. İbn Hazm, Baki b. Mahled'in el-Müs
ned'ine göre Sefine'nin on dört hadis ri
vayet ettiğini söylemiş ( Esma' ü 'ş-şaf:ıiibe
ti'r-ruvat, s. 141), Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inde (V, 220-222) onun naklettiği 
on beş hadis kaydedilmiş, Buhar! dışın
daki Kütüb-i Sitte müellifleri de Sefine 
vasıtasıyla gelen bazı rivayetlere eserle
rinde yer vermiştir (Wensinck, Vlll, 106) . 
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