
SEYBOLD, Christian Friedrich 

1883-1886 yılları arasında Heilbronn ve 
Maulbronn'daki Protestan eğitim kurum
larında öğretmenlik yaptı. 1886'da Hindo
log Albrecht Weber'in aracılığıyla ilme ve 
felsefeye meraklı Brezilya imparatoru ll. 
Pedro'nun Doğu dilleri hacası oldu ve bu 
vesileyle bilmediği Doğu dilleri, ayrıca Bre
zilya ve çevresinin yerli dillerinden Guara
ni ile de ilgilendi. 1889'da Stockholm'deki 
Şarkiyatçılar Kongresi'ne katıldı. ll. Pedro'
nun ölümüne kadar ( 1891 ) onunla birlikte 
dünyanın çeşitli yerlerini gezdi; bu arada 
im paratorun cömertliği sayesinde çok zen
gin bir kütüphane sahibi oldu (kitapları da
ha sonra Kahire Kütüphanesi'ne satılmıştır) . Tü
bingen Üniversitesi'nde Sami Dilleri Kürsü
sü'ne tayin edilmesinden iki yıl kadar son
ra 1893'te doçentliğe ve 1901'de profe
sörlüğe yükseldi. 27 Ocak 1921'de uzun 
bir hastalıktan sonra Tübingen'de öldü. 
Bir Protestan din adamı olmak amacıyla 
başladığı ilmi karlyerine kişisel eğilimleri 
sonucu Arap dili, edebiyatı , tarihi ve coğ
rafyasına dair çalışmalarıyla devam eden 
ve İslamoloji'nin henüz bağımsızlığını ka
zanmadığı ve semitistik içinde ele alındığı 
bir dönemde yaşayan Seybold titiz ve ay
rıntılara önem veren çalışma tarzıyla ta
nınmış bir dilbilimcidir. 

Eserleri. 1. Ibn al-Anbiiri's Asriir al
'Arabiya (Leiden 1886). Kemaleddin el
Enbari'nin Arap diline dair eserinin neşri
dir. Z. Galiil al-din al-Sujuti's al-Samii
ril) fi 'ilm al-ta'rii), "Die Dattelrispen 
über die Wissenschaft der Chronolo
gie". Nach der Tübinger und den zwei 
Beriiner Handschriften hrsg (Leiden 
1894) Süyüti'nin eş-Şemaril) ii 'ilmi't
taril) adlı eserinin neşridir. 3. "Sujüti's al
M una fi'I-Kuna" (ZDMG, XLIX [1 895 1. s. 
23 ı -243) Süyüti'nin künyelere dair risale
sinin neşridir. 4. Ibn al-Atir's (Magd al
din al-Mubarak) Kunja-Wörterbuch be
titelt Kitiib al-Muraşşa' (Weimar-Leipzig 
ı 896; Amsterdam 198 ı). Mecdüddin İb
nü'I-Esir'in künyelere dair kitabının neşri
dir. 5. Glossarium Latino-Arabicum ex 
unico qui exstat cadice Leidensi unde
cima saeculo in Hispania conscripto 
nunc primum edidit (Berolini 1900). X
XII. yüzyıllar arasında ispanya'da hazırlan
dığı tahmin edilen ve bilinen en eski La
tince-Arapça sözlük olan anonim ve ta
mamlanmamış eserin Leiden nüshasın
dan neşridir. 6. Die Drusenschrift Kitiib 
Alnoqat Waldawii'ir. "Das Buch der 
Punkte und Kreise" . Nach dem Tübin
ger und Münchener Codex hrs., mit 
Einleitung. Faksimiles und Anhiingen 
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versehen (I<irchlein-Leipzig-Halle 1902) . 
Dürziler'e ait Kitabü'n-Nu]fat ve'd-de
va'ir'in neşridir. Seybold'ün kendi adını 
vermeden yayımladığı. Dürziler'de tevhid 
inancının gelişimi konusunda önemli bir 
kaynak olan kitap Dürzi din adamı Zeynüd
din Abdülgaffar Takıyyüddin'e (ö 964/ı 557) 
aittir. Kitabın zeylinde Dürziler'e ait üç 
metne daha yer verilmiştir. 7. Geschichte 
von Sul und Schumul, unbekannte Er
ziihlung aus Tausend und einer Nacht 
(Leipzig 1902). Binbir gece masallarından 
es-Sul ve'ş-Şümul'ün Almanca tercüme
siyle birlikte neşridir. 8. Verzeichnis der 
arabischen Handschriften der König
lichen Universitiitsbibliothek zu Tü
bingen (Tübingen ı 907) Tübingen Üni
versitesi Kütüphanesi'ne diplomat şarki
yatçı Johann Gottfried Wetzstein'den in
tikal eden Arapça el yazmalarının katalo
gudur. 9. "'All lbn At:ımad lbn Sa'ld lbn 
l;lazm, Kitab Naqt ai-'Arüs fı Tawarikh ai
Khulafa' bi ai-Andalus" (Revista del Centro 
de Estudios Hist6ricos de Granada, sy. 3 
[Granada 19111,s. ı60-ı80;sy.4[19Iıı,s. 
237-248). İbn Hazm'ın Naktü'l-'arus ii te
varil)i'l-l)uleta' adlı eserinin neşridir. 10. 
"Das Breslauer arabisch-türkische Wörter
buch des Firiste Oglu = lbn [ai]Malak" (OU, 
XN [191 ı ı. sütun 2 54-2 5 7) İbn Melek diye 
de tanınan Abdüllatif Firişteoğlu'nun Arap
ça-Türkçe sözlüğün ün Breslau nüshası hak
kındadır. 11. Severus ibn al-Muqaffa. 
Alexandrinische Patriarchengeschichte 
von S. Marcus bis Michael I. 61-767. 
Nach der Ciltesten 1266 geschriebenen 
Haroburger Handschrift im arabischen 
Urtext hrsg. (Hamburg 1912). İbnü'I-Mu
kaffa'ın İskenderiye patrikleri tarihinin ilk 
cüzünün neşridir. 1Z. Fleischers Eriefe an 
H assler aus den jahren 1823 bis 1870, 
nach den Ulmer Originalen (Tübingen 
19 ı 4) . Ünlü Alman şarkiyatçısı Heinrich Le
berecht Fleischer'in bir şarkiyatçı ve siya
set adamı olan Konrad Dietrich Hassler'e 
yazdığı mektuplardır. 13. "Die Breslauer 
Glossen zu Siwasl's Kommentar zu Seğa
wendl's Erbrecht (al-fara'ic;l) ai-Sirağije. Der 
Breslauer türkische Kommentar zur Sira
ğije (beide fragmentarisch)" (RSO, VI [ ı9!4-
19151. s. 89-98). Şehabeddin Sivasi'nin Se
cavendi'nin el-Fera'itü's-Siraciyye'si üze
rine yazdığı şerhin Breslau'da bulunan nüs
hası hakkındadır. 

İtalyan şarkiyatçısı lgnazio Guidi'nin Tab
le s alphabetiques du Kitiib al-Agiini 
(Leiden ı 900) adlı eserinin hazırlanması
na yardım eden Seybold'ün ayrıca çeşitli 
dergilerde yayımianmış Almanca'nın yanı 
sıra ispanyolca, italyanca, Fransızca ve in-

gilizce yazdığı çok sayıda makalesi ve ki
tap eleştirisi de bulunmaktadır (eserleri 
için ayrıca bk. Bibliographie, XVII, 545-549; 
XIX, 561-566) . 
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SEYDA, Muhammed Said 
(1890-1968) 

Nakşibendi-Halidi şeyhi. 
_j 

Cizre'de doğdu. Babası Şeyh Ömer-i Zen
gani olup soyunun, Mardin'in Dargeçit il
çesinin günümüzde harabe durumunda 
olan Kureyşa köyünde yatan ve nesebinin 
Hz. Peygamber' e vardığı söylenen Pir-i Ku
reyş (Pikureş) adlı kişiden geldiği ileri sürü
lür. Annesi Şeyh Reşid Dirşevi'nin kızı Ha
lime Hanım'dır. Zengani, Mevlana Halid ei
Bağdadi'nin halifesi Şeyh Halid-i Cezeri'nin 
Cizre'nin hemen yakınında kurduğu Bas
ret (İnceler) Dergahı'nda postnişin olarak 
görev yapmış, daha sonra Cizre'ye yerleş
miş ve evinin yakınındaki camide irşad fa
aliyetine devam etmiştir. Doğumundan al
tı ay sonra babası hac dönüşü Cidde'de 
vefat eden Muhammed Said babasının öğ
rencisi Şeyh Hüseyin Basreti'nin himaye
sine girmiş, onun taltifıyle kendisine "ho
cam" anlamında "Seyda" diye hitap edil
meye başlanmış (Muhammed Şefik, s. 90). 
Cumhuriyet döneminde aile önce Varol so
yadını almışken daha sonra Seyda soyadı
nı tercih etmiştir. 

Seyda, ilk derslerini dayısı Muhammed 
Nüri Dirşevl'den ve babasının yerine post
nişin olan Şeyh Abdülhakim Dirşevl'den al
dı. Şeyh Abdülhakim'in 1905 yılında vefa
tının ardından dergahın başına Seyda'nın 

büyük ağabeyi Şeyh Muhyiddin, medrese
nin başına da ortanca ağabeyi Şeyh Sira
ceddin 'in geçmesi üzerine Seyda medre
se tahsilini bu ağabeyinin yanında tamam
layarak icazet aldı . Siraceddin 1920'de ve
fat edince medrese sorumluluğunu ken-



disi üstlendi. Artık molla olan Seyda. ilk 
icazeti meşhur talebelerinden Molla Sü
leyman Hoseri ile Said Ramazan el-Buti'
nin babası Molla Ramazan'a verdi. Müder
ris olarak bulunduğu bu dönemde Sey
da'ya Şeyh Muhammed Nuri Dirşevi tara
fından tarikat icazeti verildi. Böylece he
nüz müderrisken dayısının yanında tarikat 
çalışmalarına başladı. Dirşevi'nin 1924'te 
vefatından sonra babasından itibaren be
şinci postnişin olarak tarikatın başına geçti. 

1925'te Şeyh Said olayının çıkması ve ay
nı yıl tekkelerin kapatılması üzerine diğer 
aile fertleri. yeğenieri ve bazı öğrencileriy
le birlikte memleketinden ayrılmak zorun
da kaldı. Önce Cizre'nin yakın bir köyü olan 
Çiftik'e, ardından Musul'a giderek yerleşti. 
Musul'da kendisinden istifade ettiği kıra
at alimi Muhammed Salih el-Cewadi ile 
tanıştı . Oradan Şam'a geçti ve memleke
tin sükunete kavuşması üzerine 1928'de 
Cizre'ye döndü. Bu devirde kışın Cizre' de, 
yazın Bağlarbaşı (Serdehl) köyünde veya ci
var beldelerde ders ve irşad faaliyetlerine 
devam etti. Bölgedeki benzer ihtiyacı karşı
lamak amacıyla çok sayıdaki kişiyi medre
se ve dergah faaliyetlerinde görevlendirdi. 

7 Ocak 1968 tarihinde vefat eden Şeyh 
Seyda, Cizre'de aile mezarlığına defnedildi 
ve kabrinin üzerine bir kubbe inşa edildi. 
Kendisinden sonra oğlu Muhammed Nu
rullah Seyda ilmi, edebi ve tasawufi çalış
malarıyla temayüz etmiş ve risaleler şek
linde on üç eser kaleme almış. ancak 1985 
yılında henüz otuz yedi yaşında iken trafik 
kazasında ölmüştür. Şeyh Seyda'nın diğer 

çocukları Taybet Hanım. Muhammed Ata
ullah. Muhammed Baki. Abdullah Veli ve 
Muhammed Saffetullah'tır. 

Muhammed Said Seyda 

Şeyh Seyda'nın altın ve gümüş dışında
ki paraların zekatıyla ilgili Abkdmü'l-en
vat (Dımaşk 1949; istanbu l 1967). eQ.-Pd
bıta fi'r-rdbıta ( Dımaşk 1957), et-Te'lii 
fi't-te'lii ( Dımaşk 1957), et-Taşavvuf (Dı
maşk ı957), Man~umdt (Dımaşk 1957), 
Tenbihü'l-müsterşidin ( Dımaşk ı 957), 
fetvalarından oluşan el-Mecma'u'ş-şagir 

( Dımaşk ı 963) ve et-Tıbbü'n-nebevi (is
tanbul ı 966) gibi eserleri vardır. Halifele
rinden Şeyh Abdüssamed Efendi onun ha
yatını kaleme almış ve seksen beş mektu
bunu bir araya getirmiştir (bk. bi bl.) 

Cizre'de Kale mahallesindeki Şeyh Sey
da Camii'nin müştemilatı içinde bulunan 
dergahta dervişler tarafından zikr-i cehri 
çerçevesinde def (arbana) eşliğinde söyle
nen ilahi ve kasidelerle bir tekke ve klasik 
divan edebiyatı geleneği de canlı tutul
maktadır. Şeyh Seyda Dergahı kimsesizle
rin ve akıl hastalarının barındığı, muhtaç 
insanlarla çevre köylerden işleri için Cizre'
ye gelenlerin yemek yediği, pek çok anlaş
mazlığın çözüme kavuşturulduğu sosyal 
bir hizmet de görmektedir. 
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1!1!!1 ABDURRAHMAN ADAK 

SEYDİ ALİ REİS 
(ö. 970/1562) 

Denizcilik, astronomi 
ve coğrafyaya dair eserleriyle tanınan 

Osmanlı denizcisi. 
L _j 

Denizci bir ailenin çocuğu olarak istan
bul Galata'da doğdu. Ailesinin aslen Sinop
lu olduğu şeklindeki bilgiler kesin değil
dir. Adı bilinmeyen dedesinin Fatih Sultan 
Mehmed döneminde Tersane'de kethü
dalık yaptığı, babası Hüseyin'in de aynı 
mesleğe girdiği belirtilir. Galata'da doğup 
büyüdüğü için Galatalı lakabıyla anılır. Şiir
lerinde "Katibl" mahlasını kullanmıştır. Ay
rıca Katib-i Rumi adıyla da bilinir. Seydi 
Ali Reis kendi ifadesine göre erken yaşlar
da denizeilikle tanıştı ve Tersane hizmeti
ne girdi. Bilinen ilk görevi azebler katipli-

SEVDi ALi REiS 

ğidir, şiirdeki Katibi mahlası da bu göre
vinden kaynaklanmıştır. Zamanla Tersane 
kethüdalığına yükseldi. Genç yaşta KanO
ni Sultan Süleyman'ın Rodos seferine ka
tıldı (928/1522) . Barbaros Hayreddin Pa
şa'nın maiyetinde çalışırken Akdeniz'in her 
tarafını iyice öğrendi. Preveze Deniz Mu
harebesi'nde sağ kolda görev yaptı. Sinan 
Paşa'nın kaptan-ı deryalığı sırasında onun
la Trablusgarp seferine çıktı (958/ 155 ı) . 

Piri Reis'in Basra körfezinde bırakmak 
zorunda kaldığı Hint donanmasını Süveyş'e 

getirmekle görevtendirildiği sırada 30 ak
çe u!Ofeyle sipahi oğlanları zümresinden 
olduğu. denizcilikteki mahareti sebebiyle 
Mısır kaptanlığına getirildiği anlaşılmakta

dır (Orhonlu, ı jl970J, s. 55). 25 Zilhicce 
960 (2 Aralık 1553) tarihli bu tayin kaydına 
göre u!Ofesi 80 akçeye yükselen Seydi Ali 
Reis önce Kanuni'nin Nahcıvan seferi ha
zırlıkları çerçevesinde Halep'e gitti. Ardın
dan 1 Muharrem 961 'de (7 Aralık ı 553) 
Basra'ya gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. 
Birecik, Urfa (Ruha). Nizip, Musul yolu ile 
Bağdat'a. oradan nehir yoluyla Basra'ya 
ulaştı (29 Safer 961 13 Şubat 1554) . Ertesi 
gün beylerbeyi Mustafa Paşa'dan on beş 
gemiden ibaret olan donanınayı teslim al
dı. Yola çıkacak hale getirmek üzere he
men tamir faaliyetlerine başladıysa da de
niz mevsimi olmadığı için beş ay Basra'
da beklemek zorunda kaldı. Bu süre içe
risinde Mustafa Paşa'nın Huveyze muha
sarasını beş kadırga ile denizden destek
ledi, ancak harekatta başarı kazanılamadı 
(Mir'atü 'l-memalik, s. 17) . 

Şerif adlı kılavuzun keşif raporunda kör
fezde dört parçadan başka Portekiz ge
misi olmadığı öğrenilince Seydi Ali Reis Sü
veyş'e gitmek üzere Basra'dan hareket et
ti (ı Şaban 96 ı / 2 Temmuz 1554) . Şerif'in 

rehberliğinde donanma sırasıyla Katif, Bah
reyn adaları , Eski Hürmüz (Kays) adası ve 
Keşim adasına uğrayarak Hürmüz Bağa
zı 'nı geçti. Uman sahillerindeki Hurfakan 
civarına gelindiğinde (ı O Ağustos 1554) 
kuşluk vakti ansızın Hindistan genel valisi 
Alfonso de Noronha'nın oğlu Fernando ku
mandasındaki yirmi beş parçalık bir Por
tekiz donanmasıyla karşıtaşıldı (a.g.e., s. 
ı 9). Çeyrek asırdır Hint Okyanusu'nda re
kabet halinde olan iki imparatorluk donan
ması arasında gerçekleşen bu ilk ciddi çar
pışma Portekizliler'in çekilmesiyle netice
lendi ve ilk safhanın galibi Seydi Ali Reis 
oldu (Özbaran , TD, sy. 3 ı 1 ı 9781. s. I 27). 
Bir an önce yol alabilmek için Portekiz ge
milerini takip etmeyen Seydi Ali Reis, Mas
kat Kalesi ile Kalhat civarına geldi (25 Ağus-
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