
SEVR MACARASI 

Sevr mağarası ve icinden bir görünüş (Orhan Durgut fotoğ
raf arşivi) 

la birlikte geçirdi. Yapılan plan gereği Ab
dullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp 
Mekke'de geeelemiş gibi davranıyor, müş
riklerin arama faaliyetleriyle ilgili haberleri 
akşamieyin onlara ulaştırıyordu. Hz. Ebu 
Bekir'in çobanı Amir b. Füheyre atıattığı 
koyun sürüsünü akşamları mağara tara
fına sürüyor, sabahleyin Abdullah mağa
radan ayrılınca onun peşini takip ederek 
sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu . Böyle
ce hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem 
de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyor
du. Üçüncü gecenin sabahında kendisine 
önceden emanet edilen develeri mağara

nın yakınına getiren yol rehberi Abdullah 
b. Uraykıt ve Amir b. Füheyre ile birlikte 
Yesrib'e doğru yola çıktılar (ı Reblülevvel 1 
13 Eylül 622ı 

Hadis ve siyer kaynaklarında ResOluilah 
ile Hz. Ebu Bekir'in mağaraya gece ulaş
tıkları, Ebu Bekir'in ResOlullah'tan önce 
mağaraya girip içeride zararlı hayvan bu
lunup bulunmadığını kontrol ettiği, daha 
sonra da ResOlullah 'ın girdiği kaydedilir. 
Ayrıca Hz. Ebu Bekir'in üzerindeki örtüyü 
parçalara ayırıp mağaradaki zararlı böcek 
yuvalarını tıkadığı, ancak bezler yetmedi
ği için son deliği topuğu ile kapatmak zo
runda kaldığı, ardından mağaraya giren 
Hz. Peygamber'in başını Ebu Bekir'in dizi
ne koyarak uyuduğu, topuğu delikteki bir 
yılan tarafından ısırılan Ebu Bekir'in acı
dan göz yaşı döktüğü, yanağına dökülen 
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göz yaşlarından uyanan ResOl-i Ekrem'in 
onu tedavi ettiği, müşriklerin eğilip bak
malarını engellemek için bir örümceğin 
mağaranın girişini ağ örerek kapattığı , ma
ğaranın girişinde bir ağacın bittiği, bir çift 
yabani güvercinin orada durduğu veya yu
va yaparakyumurtladığı şeklinde rivayet
ler varsa da bu rivayetlerin bir kısmı çeşit
li açılardan eleştirilmiştir (Zehebl, III, 307; 
İbn Kesl'r, lll, 180, 182; İbn Hacer, IV, 388; 
M. Nasırüddin. el-Elbanl, III, 260-264ı . 
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SEVÜK, İsmail Habip 
(1892- ı 954ı 

L Edebiyat t a f ihçisi, eğitimci ve yazar. _j 

Edremit'te qoğdu. Asıl adı İsmail Hakkı'
dır. Kafkas kökenli bir aileye mensup olan 
babası, askerliğe intisap etmeden önce 
Sındırgılı Habib Efe namıyla tanınanjan
darma binbaşısı Mustafa Habib, annesi 
Şeyh Mehmed Efendi'nin kızı Abide Hanım'
dır. İlk öğrenimine Edremit'te başladı; Ed
remit Rüşdiyesi ( 1904), Bursa İdadisi ( 1909ı 
ve DarülfünOn~ı Osmani Hukuk Mektebi'
ni ( 1913ı bitirdi. Darülfünun öğrencisiyken 
konferansiarına devam ettiği Türkocağı'n
da dönemin önde gelen edip ve düşünür

leriyle tanıştı. Kastamonu Sultanisi ede
biyat öğretmenliğine tayin edilince ( ı 913 ı 
hem İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp 
müdürlüğünü, hem de bu cemiyetin ya
yın organı olan Köroğlu gazetesinin baş
yazarlığını üstlendi. Bir süre sonra Yeşil 
Ilgaz adıyla çıkmaya başlayan gazetede
ki yazılarında daha çok ı. Dünya Savaşı ile 
ilgili konuları iş)edi. "Mazide Kastamomi" 
ve "Köylü Ruhu" başlıklı dizi yazılarının ya-

nı sıra "Kadınlık-Erkeklik" adlı iki perdelik 
bir oyun kaleme aldı. 1919'da İzmir Sul
tanisi edebiyat öğretmenliğine nakledildL 
Fakat işgal altında bulunan İzmir'de şart
lar giderek ağırlaştığı için 1920 Haziranın
da tekrar Kastamonu'ya döndü ve bu defa 
Kuva-yi Milliye'nin en önemli yayın organ
larından Açıksöz gazetesinin başyazarı ol
du. 20 Ağustos 1921 - 12 Ekim 1922 tarih
leri arasında bu gazetede 109 başyazısı ve 
altmış sekiz fıkrası yayımiandı (İsmail Ha
bib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları 1921-
1922, haz. Mustafa Eski, Ankara 1998ı. An
kara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken 
Aralık 1922'de Yunus Nadi'nin Yeni Gün 
gazetesinde yazarlığa başladı. Hem bu ga
zetenin hem Anadolu Ajansı'nın muhabiri 
olarak Atatürk'ün 1923 Martında Adana
Mersin-Konya illerine yaptığı seyahate ka
tıldı. Dönüşte izienimlerini bir dizi halinde 
Hakimiyet-i Milliye gazetesindeyayım
ladı. Edirne Maarif müdürlüğü ( 1924 ı sı
rasında Edirne Türk Ocağı başkanlığını da 
üstlendi. 1926'da Maarif teşkilatının yeni
den düzenlenmesi üzerine Antalya bölge
si (9 Ekim 1926), daha sonra Adana bölge
si (ı Temmuz 1927ı Maarif eminliğine tayin 
edildi. Bu görevi sırasında çıkardığı Maa
ri f ve Memleket dergilerine çeşitli yazı
lar yazdı. Maarif eminlikleri kaldırılınca 28 
Ağustos 1931 tarihinde Galatasaray Lisesi 
edebiyat öğretmenliğine getirildi. 1939 yı
lının sonuna doğru Mustafa Nihat Özön'ün 
Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Ta
rihi adlı eseri hakkında kaleme aldığı ya
zılar basında birçok yazarın katıldığı tar
tışmalara yol açtı. 1943'te VII. dönem Si
nop milletvekili olarak meclise girdi. 1946 
seçimlerinde aday gösterilmedi. Son yılla
rını yazılarına adayan İsmail Habip 17 Ocak 
19S4'te öldü ve Merkez Efendi Mezarlığı'
na defnedildi. 

Eserler i. 1. Pontus Meselesi (Ankara 
1338ı. Altı kişilik bir komisyon tarafından 
hazırlanan kitabın "Pontus Mezalimi" baş
lıklı ikinci kısmını yazan İsmail Habip 1 
Ocak- 22 Haziran 1922 tarihleri arasın
da Orta Karadeniz bölgesinde Pontusçu 
Rumlar'ın yaptığı mezalimi belge ve fotoğ
raftarla ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. 
2. İmtihan Veren Millete (Kastamonu 
ı 339ı. 1923 seçimlerinde seçim müfetti
şi olarak Kastamonu Sultanisi'nde verdiği 
konferans metnidir. 3. Türk Teceddüd 
Edebiyatı Tarihi (İstanbul 1924). "Med
hal", "Tanzimat Edebiyatı", "S~rvet-i Fü
nCın Edebiyatı", "Milli Cereyan Edebiyatı" 
başlıklı dört bölüm halinde düzenlenen 
eserde Türk edebiyatı, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarına kadar yer yer Fransız edebiyatı ile 
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mukayese edilerek anlatılmaktadır. Bazı 

sübjektif değer yargılarından dolayı eser 
Fazı! Ahmet (Aykaç), Sabri Esat (Siyavuşgil), 
Mehmed Rauf, Ahmed Haşim ve Cenab 
Şahabeddin ' in de katıldığı tartışmalara 
yol açmıştır. 4. Edebi Yeniliğimiz. Ma
arif Vekaleti'nin isteği üzerine Türk Te
ceddüd Edebiyatı Tarihi'nin birtakım ila
velerle yeniden basımıdır (I-ll. Ankara I 93 I
I 932) . Daha sonra eser bazı kısaltmalar

la ve "Edeöı Neviler" bölümünün eklenme
siyle tek cilthalinde yayımianmış (İstan
bul 1 935). Yeni Edebi Yeniliğimiz adıyla 

da basılmıştır ( 1940). 5. Neler Dediler: 
Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi Hak
kında Tenkitler ve Cevaplanın (İstan
bul 1928). Eserde Fazı! Ahmet, Ahmed 
Haşim, Mehmed Rauf, Muzaffer Hamit, 
Reşat Nuri (Güntekin). Yusuf Nazir ve Ce
nab Şahabeddin'in yazıları ile İsmail Ha
bip'in Mehmed Rauf ve Cenab Şahabed

din'e verdiği cevaplar yer almaktadır. 6. 
Tuna'dan Batıya (İstanbul 1 935) . 1934 
yazında üç buçuk aylık bir Avrupa seyaha
tine çıkan yazarın Cumhuriyet gazete
sinde "Avrupa Yolundan Notlar" başlığı al
tında yayımladığı seyahat intibalarının ki
tap haline getirilmiş şekli olup basında yan
kı uyandırmış ve biri tarihsiz üç baskısı da
ha yapılmıştır ( 1944, 1 987) . 7. O Zaman
lar (1920-1923) (İstanbul I 937) İzmir' e 
Doğru, Açıksöz, Yeni Gün ve Hakimi
yet-i M illiye gazetelerinde çıkan Milli Mü
cadele yazılarından bir kısmını ihtiva et
mektedir. 8. Atatürk İçin (İstanbul ı 939) 

Başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere 
çeşitli süreli yayınlarda neşrettiği Atatürk 
hakkındaki yazılarından oluşmaktadır. 9. 
Avrupa Edebiyatı ve Biz (I-II . İstanbul 
ı 940- ı 94 ı). Eserde başlangıçtan 1940 yı
lına kadar Avrupa edebiyatıyla Türkler'in 
İslam medeniyetine girdikten sonraki ede
biyatları ve Avrupa Ortaçağı ile İslam me
deniyetinin teşekkülü mukayeseli olarak 
anlatılmaktadır. Özellikle Batı dillerinden 
yapılmış. oldukça zengin açıklamalı tercü
meler bibliyografyası eserin önemini art
tırmaktadır. Yazarın İslam medeniyeti hak-

kındaki tesbitleri Eşref Edip'le aralarında 
şiddetli bir kalem tartışmasına yol açmış

tır. 10. Edebiyat Bilgileri (İstanbul 1942). 

Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve yeni Türk 
edebiyatının manzum ve mensur türleriy
le vezinler ve edebi sanatlar üzerinde du
rulmaktadır. 11. Yurttan Yazılar (İstanbul 
1943). Adana'da çıkardığı Maarif ve Mem
leket dergilerindeki yazıları ile 1936 yazın
da yaptığı, yurt gezisiyle ilgili intibalarını 
içermektedir. 1Z. Türk Güreşi (İstanbul 
1948). 13. Dil Davası (İstanbul 1949). 

1948-1949 yıllarında Cumhuriyet gaze
tesinde yazdığı on dokuz yazının birtakım 
ilave ve değişikliklerle bir araya toplanma
sından oluşmaktadır. 14. Tanzimat Devri 
Edebiyatı (İstanbul 1951 ). Liselerin üçün
cü sınıfları için ders kitabı olarak hazırlan

mıştır. 15. İkbal Hakkında Konferans
lar (İstanbul ı 952). Muhammed İkbal'in 
14. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Tür
kiye-Pakistan Kültür Cemiyeti'nin 21 Nisan 
195Z'de İstanbul'da düzenlediği konferans
t a Ali Nihad Tarlan, İsmail Habip Sevük ve 
Abdülkadir Karahan'ın yaptığı konuşma

ları ihtiva et mektedir. 16- Mevldna (İs
tanbul ı 954). XI-XIII. yüzyıl Türk edebiya
tı hakkında kısa bilgiler verildikten sonra 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı ve 
eserleri anlatılmakta, bazı şiirleri tahlil edil
mektedir. 17. Yunus Emre (İstanbul 1955). 

Eserde Yunus Emre'nin şiirlerinden seç
melere de yer verilmiştir. 
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Sözlükte "suyun yeryüzünde sürekli ak
ması" anlamındaki seyh kökünden türe
yen seyahat (siyaha) "yürüme, gitme; in
sanların arasını bozmak için ortalıkta do
laşma; kendini ibadete verip ruhban ha
yatı yaşamak için yeryüzünde gezip dolaş

ma" şeklinde açıklanmakta, suyun yeryü
zünde akması gibi yolculukedene de yer
yüzünde gezip dolaştığı için saih veya sey
yah denildiği belirtilmektedir (Ragıb el 
İsfaha n!. el-Müfredat, "svl:ı" md. ; Usanü'l
'Arab, "syl:ı " md.; İbnü' I·Es!r, II , 432; Şev

kan!, II, 465) . Yine "yürüme, gitme, yolcu
luk" gibi manalara gelen rihle, seyr ve se
fer kelimeleri de seyahateyakın anlamlar
da kullanılmaktadır (aş. bk.) . Yeni sözlükler
de yer alan seyahatle ilgili tanımları "plan
lı ve amaçlı yolculuk" şeklinde özetlemek 
mümkündür. 

Kur'an-ı Kerim'de seyahat kavramı üç 
yerde geçmektedir. Bir ayette "slhCı " (se
yahat ediniz) şeklindeki fiil kalıbıyla, put
perestiere Mekke'de kalmaları için verilen 
süreyle ilgili olarak, "Yeryüzünde dört ay 
daha serbestçe dolaşın " mealindeki cüm
lede yer alır (et-Tevbe 9/2). İkinci ayette 
"saihün" (seyahat edenler). Allah ' ın hoş

nutluğunu kazananların övgüyedeğer ni
telikler i arasında sayılmaktadır (et-Tevbe 
9/ 1 1 2) . Tefsirlerin çoğunda saihün kelime
sinin bu bağlamda "saimün" (oruç tutan
lar) anlamında kullanıldığı , nitekim Hz. Pey
gamber'in kelimeyi bu mana ile açıkladı
ğı, Hz. Aişe'nin de, "Bu ümmetin seyaha
ti oruçtur" dediği; seyahat edenler yolcu
lukları sırasında azıksız , aç susuz kalabil
dikleri ve eşlerinden ayrı düştükleri gibi 
oruç t utanlar da belirli bir zaman zarfın
da bunlardan uzak durdukları için ayette 
bunların saihCın diye nitelendirild iği belir
t ilmektedir (mesela bk. Taber!, VI, 484-

486; XII , 156) Üçüncü ayette "sil..ihat" (se
yahat eden kadınlar) kelimesi kendileriyle 
evlenilmesi uygun olan kadınların iyi nite
likleri sıralanırken geçmekte olup (et-Tah· 
r!m 66/5) tefsirlerde çoğunlukla "oruç tu
tan kadınlar" veya "hicret eden kadınlar" 
diye yorumlanmıştır (a .g.e., XII, 156) Şev

kan!, Tevbe süresinin 11 Z. ayetindeki sai
hün kelimesinin "oruç tutanlar" yanında 
"cihad edenler" veya "hicret edenler" ya
hut "hadis toplamak, ilim tahsil etmek için 
seyahate çı.kanlar" manasında kullanıldı
ğına dair rivayetleri aktardıktan sonra Al
lah 'ın seyahat sayesinde itaat yolunda ku-

7 


