
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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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-



rizmi ve Hasanoğlu gibi bazı büyük şairte
rin şiirlerine yazdığı nazireler onun diğer 
Türk lehçelerine de şiir yazabilecek kadar 
hakim olduğunu göstermektedir. 

XIV, ·yüzyılın ikinci yarısında İ dil boyla
rındaki hanlıkların birbiriyle sürekli mü
cadeleleri yüzünden pek çok şair ve yazar 
Türkistan ve Mısır gibi daha emin mem
leketlere gidiyordu. Mısır'a gidenler arasın
da bulunan Seyf-i Sarayi'nin oraya nasıl 
gittiği tam olarak belli değildir. Bazı araş
tıl-macılar onun hayatının ilk devresini Ha
rizm'de geçirdiğini, eğitimini burada al
dıktan sonra Altın Orda ve Kıpçak bölge
lerinde yaşayıp daha sonra Mısır'a gittiği
ni, eserlerini burada kaleme aldığını ifade 
etmektedir (Banarlı, ı. 36ı) Seyf-i Sarayi'
nin kendi şiirleri ve tercümelerinden hare
ketle onun XIV. yüzyılın ikinci yarısındaki 
Türkistan edebiyatında seçkin bir yeri ol
duğu söylenebilir. 

Şair Mısır'da Bathas Bey'in isteği üzeri
ne Sa'di-i Şirazi'nin ünlü eseri Gülistan'ı 
Kitabü Gülistan bi't-Türki adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir. 1 Şewal793 (1 Eylüı1391) 
tarihinde tamamlanan eser Türkçe ilk Gü
listdn tercümesi olup aslındaki mensur 
kısımlar nesir halinde, manzum kısımlar 
da nazmen çevrilmiştir. Mensur kısımlar
da eserin aslına oldukça sadık kalınmak
la birlikte manzum kısımlarda şair sanat
karane bir dil kullanarak bazı ilaveler yap
mıştır. Bu bakımdan eser Codex Cuma
nicus'tan sonra Kıpçak Türkçesi'yle yazıl
mış en önemli dil yadigarı sayılmaktadır. 

Mısır'a göç eden Oğuz Türk boyları ile 
Kıpçak Türkleri birkaç yüzyıl sonra yeni
den birleşip kaynaşınca Türk dili tarihinde 
"Kıpçakça'nın Oğuzcalaşması" meselesi or
taya çıkmıştır ( Eckmann. ı ı9651. s. 3 5-4ı). 
Gülistan Tercümesi, Oğuz Türkçesi ya
nında Kıpçak Türkçesi unsurlarını en faz
la muhafaza eden eserlerden biri olarak 
Türk dili tarihi içinde seçkin bir yere sahip 
olmuş, XIX. yüzyıla kadar Türkistan Türk
leri tarafından seviterek okunmuş, mek
teplerde ders kitabı olarak kullanılmıştır. 

Eserin Hollanda'da Leiden Akademisi Kü
tüphanesi'nde bulunan yegane nüsha
sında (nr. ı553) Gülistan Tercümesi ve 
Seyf-i Sarayi'nin kendi şiirlerinden başka 
çağdaşı şairlerden Mevlana Kadı Muhsin. 
Mevlana İshak. imad-ı Mevlevi', Ahmed Ha
ce Saray!. Muhabbetname müellifi Hariz
mi, Tuğlu Hace ve Hasanoğlu gibi şairterin 
manzumeleri de yer almaktadır. Feridun 
Nafiz Uzluk tarafından bir önsözle bera
ber tıpkıbasım halinde yayımlanan (An

kara ı954) eser üzerinde Ali Fehmi Kara-

manlıoğlu bir doçentlik tezi ( ı968) hazır
lamış ve çalışma önce Gülistan Tercüme
si: Kitdb Gülistan bi't-Türki adıyla ya
yımlanmıştır (istanbul ı978) . Bu çalışma 
daha sonra yayımlandığında (Ankara ı 989), 
eser Karamanlıoğlu'nun daha önce yayım
ladığı "Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercüme
sinin Dil Hususiyetleri" adlı (TM, XV 11 9681. 
s. 75-126) makalesi ile Leiden Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde bulunan tek yazmasının 
(nr. ı 553) fotokopileri de eklenmiştir. Ki
tap Ergeş Fazılov tarafından Taşkent'te 
( ı 968). eser! e ilgili bir dizi makale kaleme 
alan Macar Türkologu Bodrogligeti tara
fından Budapeşte'de ( ı969) yayımlanmış
tır. Ayrıca Emir Necib eseri iki cilt halin
de Atmatı'da ( ı975). Hatip Osman - Zey
nep Maksudova Arap harfleriyle Kazan'
da ( ı 980) neşretmiştir. 

Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesi'n
den başka mesnevi tarzında yazılmış Sü
heyl ü Güldürsün adlı bir eseri daha bu
lunmaktadır. Bu mesnevi Yadigarname 
isimli yedi yapraklık bir yazınada manzum 
bir mukaddimeden sonra Tuğlu Hace ve 
Mevlana İshak'tan birer gazeı. Mevlana Ah
med Ürgenci'den üç şiir mevcut olup ar
dından Seyf-i Sarayi'nin üç rub3isi, iki bey
ti ve Süheyl ü Güldürsün adlı mesnevisi 
yer almaktadır. 1394 yılında tamamlanan 
mesnevinin konusu Leyla ile Mecnun, Hüs
rev ü Şirin , Gül ü Nevruz gibi aşk hikaye
lerine benzemekle birlikte dönemin bazı 
olayiarına da ışık tutmaktadır. Eserde Ti
mur'un Ürgenç'e saldırısı ve zulümleri di
le getirilmiş, devrin zalim yöneticileri ve 
onların yağmacılık siyasetleri eleştirilmiş
tir (Çetin, sy 9 !2007]. s. 140) 
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SEYF b. ZÜVEZEN 
(~j.!IS~~~) 

Ebu Mürre Seyf b. Zlyezen 
b . Zlasbah ei-Himyeıi 

(ö. m. 575 [?]) 

Yemen' i Habeş istilasından kurtaran 
ve adına kahramanlık hikayeleri 

yazılan Arap emirL 
_j 

Himyeri meliklerinin soyundan bir aile
ye mensup olarakSan'a'da doğdu (516 [?ll 
ve orada yetişti. Ebrehe'nin oğlu Mesruk 
zamanında Himyeriler ve diğer Yemen ka
bileleri çok zulüm görmüştü. Habeşli yö
neticilerin bu zulümleri karşısında Seyf b. 
Zuyezen, dışarıdan yardım almak için ön
ce o sıralarda Antakya'da bulunan Bizans 
imparatoruna başvurdu . Hıristiyan Habeş

liler'e karşı mücadeleyi uygun görmeyen 
imparatorun talebini reddetmesi üzerine 
Hire Emiri Nu'man b. Münzir vasıtasıyla 
Sasani Kisrası ı. Hüsrev'den (Nuşirevan-ı 
Adil) yardım istedi. Kisra, Yemenliler'e yar
dımı kabul etti ve tecrübeli kumandanla
rından Vehriz'i rivayetlere göre sayısı 800 
ile 3600 arasında değişen, mahkumlardan 
oluşturulduğu söylenen birliklerle deniz yo
luyla Aden körfezinden Yemen'e gönder
di. Yerli kabilelerden toplanan askerlerle 
iran'dan gelenlerin teşkil ettiği ordu Ha
beşliler'le yaptığı savaşı kazandı, Ebrehe'
nin oğlu Mesruk öldürüldü. San'a'ya giren 
Vehriz, kisraya yıllık vergi ödemek şartıy
la iktidara getirdiği Seyf b. Zuyezen'i Gum
dan sarayına oturtup iran'a döndü. Bazı 
rivayetlerde Habeş işgalini Seyf'in oğlu Ma'
dikerib'in sona erdirdiği söylenirse de bu 
doğru değildir. 

Seyf b. Zuyezen'in yabancı hakimiyeti
ne karşı bu başarısı Arap yarımadasında 
heyecanla karşılanmış. çeşitli şehir ve böl
gelerden gelen heyetler kendisini tebrik 
etmiş, birçok şair onun hakkında şiir söy
lemiştir. Bu heyetlerden biri de Ebrehe'
nin kumandasındaki ordu ile Kabe'yi yık
mak üzere gelen Habeşliler'i unutamayan, 
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