
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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aralarında Hz. Peygamber'in dedesi Abdül
muttalib b. Haşim'in de bulunduğu Kureyş 
temsilcileridir. Bazı kaynaklarda yer alan, 
doğruluğu şüpheli uzun bir rivayete göre 
bu heyetin ziyareti esnasında gönderile
cek peygamber hakkında bilgi sahibi ol
duğu söylenen Seyf b. ZGyezen'in Abdül
muttalib ile baş başa konuştuğu, ona sak
laması şartıyla önemli bir sırrı açıp o sıra
da henüz iki yaşlarında olan tarunu Mu
hammed'in peygamber olarak görevlendi
rileceğini müjdelediği ve sırtındaki nübüv
vet mührü başta olmak üzere bazı özel
liklerini ona açıkladığı anlatılır (Ezraki, I, 
I49- I 54; İbn Abdürabbih, II, 23-28; Sü
heyll, II, 87-88) Bu rivayet dolayısıyla Seyf 
Han1fler'den sayılmış (Cevad Ali, VI, 463), 
hatta onun ResGl-i Ekrem' e ulaştığı ve sa
habi olduğu bile söylenmiştir (İbnü'I-Eslr, 
II, 382-383) Ancak Seyf'in iktidarının yak
laşık iki yıl sürdüğü ve 575 yılında Hz. Mu
hammed henüz dört beş yaşlarında iken 
kendisine hizmet için Yemen'de alıkoydu
ğu bazı Habeşliler tarafından San'a'da öl
dürüldüğü ve yerine kardeşi Şürahbil'in 
geçtiği bilinmektedir. Seyf b. ZGyezen'in 
yabancı işgaline karşı gerçekleştirdiği bu 
mücadele Araplar arasında dilden dile do
laşan bir destan kahramanı olmasını sağ
lamış, Siretü Seyf b. Ziyezen adlı destan 
anonim hikayelerden biri olarak Siretü 
'Antere, Siretü'l-Emire Zatilhimme ve 
Siretü Baybars gibi eserler arasına gir
miştir (bk. SIRETÜ SEYF b. ZIYEZEN). 
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SEYFEDDİN el-AMİDİ 

L 
(bk. AMİDİ, Seyfeddin). 

_j 

ı ı 

SEYFEDDİN el-BAHARZİ 

L 
(bk. BAHARzi, Seyfeddin). 

_j 

ı ı 

SEYFEDDİN EFENDi, Şehzade 
(1874-1927) 

L 
Hanende ve bestekar. 

_j 

10 Şaban 1291 (22 Eylül 1874) tarihinde 
Beşiktaş Saray-ı Hümayunu'nda doğdu. 
Asıl adı Mehmed Seyfeddin'dir; mOsiki ta
rihinde daha çok Seyfeddin Osmanoğlu di
ye tanınır. Sultan Abdülaziz'in beş oğlun
dan en küçüğü olup annesi Gevheri Vali
de Sultan'dır. Çocukluk ve ilk gençlikyılla
rı Fer'iye Sarayı'ndan geçti, bir ara Küçük 
Çamlıca'da bir köşkte yaşadı. Sonraları ha
yatını, yazları Suadiye'deki köşkünde, kış
ları da yine Fer'iye Sarayı'nda geçirdi. Gör
düğÜ denizcilik öğrenimiyle iyi bir kaptan 

' )~~~~~~3i~~~~i;~~~ -~--.. -" 
"?s· :"- < - ~.o.-.-."' <.- ;. (. "' ·n, · 'i w: o~ ;.: # n }<:~'!.-.4 ~ ..~, "-' · 

~'!~~}~~~~~~~'if~i~=ı':. 

30 

Se h zade 
Seyfeddin 
Efendi'nin 
kendi el vazısıyla 
bir eserinin 
notası 

Se h zade 
Seyfeddin 

Efendi 

olarakyetiştL Osmanlı hanedam 1924 Mar
tında Türkiye'yi terketmeye mecbur edil
diğinde bahriye feriki rütbesindeydi. Ha
nedan-ı Al-i Osman, Murassa' Osmani ve 
Murassa' Mecidi nişanları sahibi olan Sey
feddin Efendi yerleştiği Nis'te (Nice) 19 
Ekim 1927'de vefat etti, naaşı Şam'da Se
limiye Camii haziresindeki Sultan Vahded
din'in kabrinin yanına defnedildi. Oğulları 
Şehzade Mehmed Abdülaziz, Mahmud Şev
ket ve Ahmed Tevhid efendiler iyi birer tam
b Gri, kızı Fatma GevherY Sultan pek çok 
bestesi bulunan usta bir tambur ve ke
mençe icracısıdır. 

Osmanlı hanedanında llL Selim'den son
ra yetişmiş en büyük bestekarlardan olan 
Seyfeddin Efendi, İstanbul'da birçok ınG
sikişinası himaye etmiştir. Saraydaki eğiti
mi sırasında sanata karşı yeteneğiyle dik
kat çekmiş, küçük yaşlarda resim ve mG
siki dersleri almaya başlamıştır. Mfısiki
deki hocaları arasında TanbOri Cemil Bey 
ile Santuri Edhem Efendi en önemlileridir. 
Zekaizade Hafız Ahmed Efendi ise (Irsoy) 
imamlığını yapmıştır. Kaptanlığı, ressam
lığı, şairliği ve mahyacılığıyla tanınmasına 
rağmen Seyfeddin Efendi'nin en önemli 
özelliği musikişinaslığıdır. 

Bestekarlığı yanında iyi bir hanende, pi
yano, tambur, kemençe ve özellikle kanun 
sazında düzeyli bir icracıdır. Dini ve din dışı 
sahalarda klasik üslupta bestelediği peş
rev, saz semaisi, marş, longa, tavşanca, 
beste, semai, şarkı, tevşih ve ilahi form
larındaki eserleri onun bestecilikteki ba
şarısını göstermektedir (Murat Bardakçı, 
koleksiyanda bulunan Seyfeddin Efendi'
nin yetmiş üç adet eserinin listesini ya
yımlamıştır; Antik ve Dekor, sy. 100 [20071. 
s. 112). Seyfeddin Efendi'nin bestesi olma
sına rağmen yakın zamanlara kadar Tan-


