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SEYF 

(bk. KILIÇ). 

SEYF-i FERGANi 
(~~}~) 

Mevlana Ebü'l-Mehamid 
Seyfüddin Muhammed Ferganl 

(ö. 705/1305'ten sonra) 

Mutasavvıf - şair. 

_j 

_j 

Kasidelerinin birinde verdiği bilgilerden 
Vll. (XIII.) yüzyıl ortalarında Orta Asya'da 
Fergana bölgesinde doğduğu tahmin edil
mektedir. Şiirlerinde çoğu zaman "Seyf-i 
Fergani", bazan da "Seyfi" mahlasını kul
lanmıştır. Gençlik döneminde Moğol isti
lasının yol açtığı kargaşa içinde vatanın
dan ayrılıp bir süre Tebriz'de kaldı, ardın
dan Anadolu'ya giderek Aksaray'a yerleş
ti. Vl. (XII.) yüzyıl Horasan şairlerinden çok 
etkilendiği anlaşılan Ferganl, Sa'dl-i Şira

zi'ye yakın ilgi duydu, kendisiyle yazıştı ve 
onu öven şiirler kaleme aldı. Devrinin önde 
gelen şairlerinden olmasına rağmen dün
yaya meyletmemesi ve zalim hükümdar
Iara övgüler yazmaktan kaçınması yüzün
den inzivada yaşadığı Aksaray'ın küçük bir 
hankahında vefat etti. Zeöıhullah Safa, di
zelerindeki birtakım tarihi gelişmelere ve 
bazı kaynaklardaki bilgilere dayanarak şai
rin nisbeten uzun bir ömür sürdüğünü, 
bir dizesinde altmış yaşında olduğundan 
söz ettiğini, diğer bazı bilgilerden hareket
le 705-7 49 ( 1305-1349) yılları arasındaki bir 
tarihte öldüğünü ifade etmektedir. Diva
nının bir yerinde (s . 749) Şeyh Necmed
din Erdebill ve Şemseddin Veravi'nin 705 
(1305) yılında mektup gönderip kendileri 
için gazel yazmasını istediklerini belirtme
si bu sırada hayatta bulunduğunu, istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı 
olup (FY, nr. I 7 I) 749 (1349) tarihini taşı-

yan divan nüshasının müstensihi Mehmed 
b. Ali Aksarayi'nin Ferganl'ye rahmet dile
mesi o tarihte hayatta olmadığını göster
mektedir (Divan, neşredenin girişi, s. 5, 
16-17; Zeblhullah Safa, lll/I, s. 624). 

Ferganl'nin bizzat düzenlediği divanı gü
nümüze ulaşmıştır. Divan'da Moğol istila
sından sonra Anadolu'da halkın karşılaştı
ğı felaketler ve sıkıntılar konu edinilir; za
lim valiler, emirler, maliye memurları şid
detle eleştirilir. Şair, çağdaşı şairlerle daha 
sonra gelecek olanlardan bu tür iktidar 
sahiplerini övmemelerini ister. Divan'ın en 
güzel kısımlarını oluşturan gazellerde sık
ça teşbih sanatına başvurulduğu görülür. 
Kasidelerinde olduğu gibi redife çok yer 
vermesi bazı beyitlerin canlılığını azaltsa 
da üslübu her zaman akıcıdır ve kasidele
ri onun şiirde ne kadar usta olduğunu gös
termektedir. Kerbela şehidleri için mersiye 
söylemiş ilk şairler arasında yer alan Fer
ganl'nin genelde sade olan şiirlerinde ça
ğın olumsuzlukları, toplumun tabakaları 
arasında refah düzeyi bakımından oluşan 
farklılıklar eleştirel bir yaklaşımla dile ge
tirilir. Geniş bir tasavvuf bilgisine sahip ol
duğunu gösteren şiirlerinin bir kısmı RO
deki-i Semerkandl, Am'ak-ı Buhar], Evha
düddln-i Enveri, Hakani-i Şirvanl, Ferldüd
din Attar, Kemaleddln-i İsfahanl ve Sa'dl-yi 
Şlrazl gibi şairterin bazı kasidelerine, Sa'
dl-i Şlrazl ve Hümam-ı Tebrlzi gibi şairte
rin gazellerine cevap olarak kaleme alın
mıştır. Bazı şiirleri kelime ve ifade tarzı ba
kımından Hafız-ı Şlrazl'yi hatırlatmaktadır. 

Rüdeki'nin bir şiirine nazlre yazdığı diva
nında, hayatının bir döneminin aynı çağa 
rastlamasına ve Aksaray'a yakın Konya'da 
yaşamasına rağmen Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'ye bir işarette bulunmaması dikkat 
çekicidir. 582 gazel, 120 kaside, beş kıta, 
yirmi üç rubalden oluşan ve 11.000'den faz
la beyit ihtiva eden Divan Zeblhullah Safa 
tarafından neşredilmiştir (Tahran ı 34 ı. 

1364 hş) 
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SEYF b. ÖMER 
(~w-ı~) 

Seyf b. Ömer et-Tern!ml 
(ö. 180/796) 

L 
HuleHi-yi Raşidln devri tarihçisi. 

_j 

Küfe asıllıdır, Esedl (Üseydl), Dabbl, Bür
ciml, Sa'dl, Bağdadl ve KOfi gibi nisbelerle 
anılır. Harünürreşld zamanında Bağdat'a 

gelmiş ve orada 180 (796) yılında vefat 
etmiştir (200/8 1 5-16 yılında öldüğü de ri
vayet edilir). Hayatı hakkındaki bilgi he
men hemen bundan ibarettir. Bazı araş
tırmalarda yer alan, çocukluğunu Medine'
de geçirdiği ve orada eğitim gördüğü şek
lindeki bilgi (Şakir Mustafa, ı. 180; Şeşen, 

s. 34) bir tahminden ibaret olmalıdır. Irak 
tarih ekolünün üç önemli temsilcisinden 
biri olan Seyf (diğerleri Avane b. Hakem ve 
Ebu Mihnef) ridde hadiseleri, fetihler, iç 
karışıklıklar ve Hz. Osman'ın şehid edilme
siyle Cemel Vak'ası'nın sonuna kadar Hule
fa-yi Rc3şidln döneminin en önemli olaylarıy
la ilgili haberleri aktaran önemli bir tarihçi
dir. Muhaddislerle cerh ve ta'dll a!imleri, ilk 
tarihçilerden Vakıdl'ye benzetlikleri Seyf'i 
de ağır biçimde eleştirmişler, onu hadis 
alanında zayıflık, yalancılık ve uydurmacı
lıkla itharn ederek rivayetlerinin büyük ço
ğunluğuna itibar edilemeyeceğini ileri sür
müşlerdir (İbn Ebu Hatim, ll, 278; Zehebl, 
ll, 255-256; İbn Hacer, Teh?fb, IV, 295-296). 

Ancak bunlardan tarih ve hadis rivayeti 
arasındaki farkı dikkate alanlar Seyf'in ta
rih konusunda imam ve otorite olduğunu 
söylemişlerdir (Zehebl, ll, 255; İbn Hacer, 
Ta/!:rfbü't-Teh?fb, I, 344) 

Seyf b. Ömer, çok tartışılan kabilesi Te
mlm eksenli rivayetlerinin büyük çoğun
luğunu her birinden 1 OO'er ayrı haber ol
mak üzere Talha b. A'lem ile Muhammed 
b. Abdullah'tan almıştır. Bunun yanında 
Abdullah b. Amr el-Ömeri. Ebü Züheyr, 
İbn Cerlh, Muhammed b. Saib el-Kelbl ve 
Cabir el-Cu'fı'nin rivayetlerini nakletmiş; Hi
şam b Urve, Musa b. Ukbe ve İbn İshak gi
bi Medine tarih ekolünün temsilcilerinin 
rivayetlerini de kullanmıştır. Hatta onun, 
Übülle'nin fethi konusunda yaptığı gibi Irak 
geleneğine ait bir haberin arkasından Me
din e ekolüne ait bir haberi verip bunlar 
arasındaki farkı açıklamaktan çekinmeye
rek rivayet ve ravi tenkidine yönelebildiği
ne işaret edilmiştir (Taberl. I, 2025) Seyf'in 
rivayetlerini aktaran ravilerin en meşhur
ları Nadr b. Hammad el-Ateki, Ya'küb b. 
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SEYF b. ÖMER 

İbrahim b. Sa'd, Abdurrahman b. Muham
med ei-Muharibl, Cebbare b. Mugalles, Şu

ayb b. İbrahim ve Seri b. Yahya'dır. Mu
hammed b. Cerlr et -Taberl başta olmak 
üzere Halife b. Hayyat, Fesevl, Belazürl, 
İbn Abdülber en-Nemerl, Ebü'I-Kasım İbn 
Asakir, Yaküt ei-Hamevl, İzzeddin İbnü'I
Eslr, Ahmed b. Abdülvehhab en-Nüveyrl, 
Zehebl, Ebü'I-Fida İbn Keslr ve İbn Hacer 
ei-Askalanl gibi önemli tarihçiler Seyf'in 
eserlerinden yararianmışlar ve rivayetleri
nin pek çoğunu eserlerine almışlardır. Ta
beri' nin, eserini yazarken Seyf'in iki kita
bından aldığı rivayetlere çok geniş bir yer 
vermesi, onun rivayetlerini Ebu Mihnef, 
Medaint İbn İshakve Vakıöı'nin rivayetle
rine tercih ederek Hulefa-yi R3şiöın döne
mi tarihini büyük ölçüde onun rivayetleri
ne dayandırması Seyf b. Ömer' e büyük bir 
önem kazandırmıştır. Özellikle ilk fıtne olay
ları ve Cemel Vak'ası konularında Ebu Mih
nef ve Vakıdl rivayetleriyle Seyf'in rivayet
leri arasındaki ciddi farklılık bu önemi da
ha da arttırmıştır. 

Seyf b. Ömer'in · tarihçiliği hakkındaki 
çağdaş değerlendirmeler daha çok Taberi'
nin eser inde yer alan rivayetlerine daya
nılarak yapılmıştır. Seyf'in kabilesi Temlm 
eksenli, çok ayrıntılı ve oldukça zengin ve 
renkli rivayetleri bilhassa şarkiyatçılar tara
fından değerlendirilmiş ve · hakkında pek 
çok yayın gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasın
da Suriye fetihleriyle ilgili olarak Michael 
Jan de Goeje, onu izleyen Julius Wellhausen 
ve Leone Caetani, Seyf'in özellikle fetihie
rin tarihini diğer ravilerden birkaç yıl ön
ce gösteren rivayetleri nakletmesini eleş
tirmişler ve onun haberlerine güvenileme
yeceğini ileri sürmüşlerdir. Sir Harnilton 
Alexander Roskeen Gibb ve E. Landau
Tasseron gibi şarkiyatçılar ise Irak tarih 
ekolünün temsilcileri Ebu Mihnef ve Ava
ne b. Hakem'le birlikte Seyf'in eyyam ede
biyatındaki aniatış tarzıyla ayniyet arze
den, şiir malzemeleriyle süslenmiş ve fe
tihleri roman tarzında yazan, canlı, ayrın
tı ve hadiseleri cesaretle ele alan rivayet
lerinin kabilevi tarafgirliğine rağmen bil
hassa ilk devir İslam tarihinin iç arnilleri
ne dair sağladığı bilgiden dolayı asla ih
mal edilmemesi gerektiğini ve onların ri
vayetlerinde isnadı kullanmalarının da ha
dis geleneğine bağlı kaldıklarını gösterdi
ğini , tenkit edilecek bazı hususların Seyf'
ten daha çok onun ravilerine ait olduğunu 
söyleyerek fetihlerle ilgili rivayetlerine yapı
lan eleştirilere cevap vermişlerdir (Landau
Tasseron, LXVIl 1 19901, s. 1-26; İA, Xl, 785-

786) . 
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Diğer taraftan Seyf b. ömer'in hem ten
kit edildiği hem de meşhur olduğu bir baş
ka rivayetler silsilesi de İslam dünyasında 
ilk fıtnenin ve Şiiliğin ortaya çıkışında önem
li bir rol oynadığı ileri sürülen Abdullah b. 
Sebe ve Sebeiyye hakkındaki haberleridir. 
Abdullah b. Sebe'nin bu olaylarla alakası 
hakkındaki bilgilerin tek kaynağı olan ve 
yine Taberi tarihinde yer alan bu haberler
de Seyf b. Ömer, Hz. Osman'a karşı ger
çekleştirilen isyan ve Cemel Vak'ası 'nın baş 

aktörü olarak bir yahudi dönmesi olan Ab
dullah b. Sebe ve arkadaşlarını göstermek
tedir. Bazı araştırmacılar, zayıf ve metruk 
bir ravi olan Seyf'in kendi içinde de tutar
sız olan bu haberleri, kaynaklarda adı hiç 
geçmeyen Yezld ei-Faka'sl gibi ravilerin 
ağzından uydurduğunu ileri sürmüşlerdir 
(Korkmaz, s. 12-15; DİA, 1, 133•134). İbn 
Sebe'nin Seyf tarafından uydurulan hurafi 
bir şahıs olduğuna dair bir eser yazan Şii 
araştırmacı Seyyid Murtaza el-Askeri onun 
uydurduğunu iddia ettiği, adı diğer kay
naklarda geçmeyen sahabiler konusunda 
da bir kitap hazırlamıştır. Ancak Seyf'in ilk 
fitneyle ilgili rivayetlerinin, aynı zamanda 
olaya şahit olanlara ulaşan ve güvenilir ra
viler yoluyla aktarılan en eski üç rivayetle 
büyük ölçüde uyum gösterdiği tesbit edil
miştir (Yusuf el-Iş, s. 34-35, 65). 

Eserleri. Kaynaklarda Seyf'in iki kitabın
dan söz edilmekte ve bu kitapların uzun 
süre tarihçiler tarafından kullanıldığı bilin
mektedir. Zamanla kaybolan bu kitapların 
bazı bölümleri, 199S'te Riyad İmam Mu
hammed Üniversitesi Kütüphanesi'ne he
diye edilen yazma eserler arasında bulun
muştur. Kasım es-Samerral oldukça eksik 
olan ve Kitdbü'r-Ridde ve'l-fütU]J., Kitd
bü'l-Cemel ve mesiru <A'işe ve <Ali 
isimlerini taşıyan bu iki kitabı bir arada ya
yımlamıştır (Leiden 1415/1995). Birinci ki
tap 1-230, ikinci kitap 231-363 sayfaları 
arasında yer almaktadır. Birinci kitapta 
mevcut 196 haberden 89'unun, ikinci ki
taptaki 108 haberden 33'ünün Taberi'de 
bulunmadığı düşünüldüğünde yayımlanan 

metnin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Seyf b. ömer'in Şark İslam dünyasında ol
duğu gibi Endülüs'te de tanınan bir tarih
çi olduğunu gösteren uzun bir mukaddi
me yazan naşir (neşredenin girişi, S . 5-32) 

metnin indeksini yapmış. dipnotlarında Ta
beri tarihinde yer alan rivayetlerin yerini 
göstermiş, Taberttarihinin M. J. de Goeje 
ve Ebü'I-Fazl İbrahim neşirlerindeki bazı 
yanlışları düzeltmiştir. Ayrıca iki eserin yaz
ma nüshalarının tıpkıbasımı ile hazırladığı 
Arapça mukaddimenin İngilizce tercüme
sini de ayrı bir kitap halinde bastırmıştır 

(aynı yer, aynı tarih). Seyf'in Taberi'de yer 
alan, iç karışıklıklar ve Cemel Vak'ası hak
kındaki rivayetleri de Ahmed Ratib Armuş 
tarafından el-Fitne ve va]f<atü '1-Cemel 
adıyla yayımlanmıştır (Beyrut 1391/1972, 

ı 406/1 986). 
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liJ MusTAFA FAYDA 

SEYF-i SARAYI 
( ı$ ır' ...;...,... ) 

(ö. 796/1394'ten sonra) 

Kıpçak şairi. 
.J 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bil
gi bulunmamakta, sadece şairin Gülistan 
Tercümesi adlı eseriyle bunun sonuna ek
lenmiş, bazıları kendine ait şiir ve nazlre
lerden birtakım bilgiler elde edilmektedir. 
Sarayi nisbesinden Altın Orda Hanlığı'nın 
merkezi Saray şehrinde yetiştiği an laşıl

maktadır. Ahmed Celayir'in Mısır'a gidişi 
dolayısıyla 1393'te söylediği bir ruMisiyle 
1394'te tamamladığı Süheyl ü Güldür
sün mesnevisinden hareketle bu tarihten 
sonra vefat ettiği söylenebilir. Şiirlerinden 
iyi bir öğrenim gördüğü, Fars dili ve ede- · 
biyatını çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Ha-


