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SEYFİYE 
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Osmanlılar'da ehl-i örf de denilen 
idari ve askeri zümre 

mensupları için kullanılan terim 

(bk. EHL-i ÖRF). 

SEYFULLAH EFENDi 
(1859-ı 932) 

Bosna-Hersekli alim. 

_j 

_j 

Bugünkü Bosna-Hersek Cumhuriyeti'
nin Konjiç ( Be!gradcık) kasabasında doğdu. 

Babası Hacı Salih Ağa Proho Mekke'de, 
dedesi Hacı Mustafa Efendi hac yolculu
ğundan dönerken Kahire'de öldü. Seyful
lah Efendi Prohozade (Prohic) ilk öğreni
minin ardından devam ettiği Konjic Med
resesi'nde Ömer Efendi Humo'dan ders al
dı. Daha sonra Saraybosna'da Gazi Hüsrev 
Bey Medresesi'nde tahsilini sürdürdü. Bu
rada Saraybosna müftüsü ve ilk re1sülu
leması olan Mustafa Efendi Hacıömeroviç 
ve Hasan Efendi Spaho'nun derslerine ka
tıldı . 1883 yılında gittiği istanbul'da yük
sek öğrenimini tamamlayıp 1893'te icazet 
aldı . istanbul'daki hocaları arasında Mus
tafa Hakkı b. Ham el-Cum'avl ve Manas
tırlı İsmail Hakkı Efendi zikredilmektedir. 
Ertesi yıl Saraybosna'ya döndüğünde re1-
sülulema tarafından kendisine verilen ka-
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dılık görevini kabul etmeyip Konjiç'te öğ
retmenlik yapmayı tercih etti. On bir yıl 
süreyle Cazin'deki medresede müderris
lik görevini üst! endi. 1908' de Saraybosna'
daki Şeriat ve Kadılık Okulu'na İslam hu
kuku hacası olarak tayin edildi ve uzun 
süre çalıştığı bu kurumdan emekli oldu 
(ı 926) 1930'da gözlerini kaybetti. 29 Ara
lık 1932 tarihinde vefat etti. 

Fıkıh ve feraiz ilminde uzman sayılan, 
Boşnakça yanında Arapça ve Türkçe de bi
len SeyfuUah Efendi bu üç dilde eser ver
miştir. Bosna-Hersek'te İslam! ilimlerde 
Arapça ve Türkçe yazan son dönem alim
lerinden biri olduğu gibi bu sahada Boş
nakça yazan neslin ilk temsilcilerinden biri 
olarak kabul edilmektedir. Ana dilinde eği
timin daha verimli olacağını düşünen Sey
fullah Efendi diğer müslüman milletler gi
bi Boşnaklar'ın da kendi dilleriyle yazılan 
kitaplar sayesinde dinlerini daha kolay öğ
renebileceklerine işaret etmekte ve bu fa
aliyetin ulema için bir farz-ı kifi:lye olduğu
nu belirtmektedir (lslamski Svljet, sy. 22, 

s. 4). Bu yaklaşımı bölgedeki alimler tara
fından desteklenmiş, çalıştığı kurumlarda 
ve özellikle Saraybosna'daki Şeriat ve Ka
dılık Okulu'nda kadıların yetişmesine kat
kısı olmuştur. Türkiye'deki İlahiyat fakül
telerine ve İslam! ilimiere katkısı olan Mu
hammed Tayyib Okiç onun öğrencisidir. 

Eserleri. Çoğu risale şeklinde olan eser
lerinin yalnızca bir kısmı neşredilmiştir. 1. 
Tecvidü'I-inô.s. Arap harfleriyle Boşnakça 
kaleme alınmıştır (Sarajevo 1907, 1927). Z. 
Ahvô.I-i Nisô. . Yine Boşnakça yazılan bir 
risaledir (Sarajevo ı 907, 1927) . 3. Zübde
tü '1-terô.'iz. Hanefi mezhebine göre fera
iz konularını içeren bu Arapça eser Saray
bosna'daki Şeriat ve Kadılık Okulu'nda ders 
kitabı olarak okurulmuştur (Sarajevo 1327/ 

1909). 4. Dürr-i Yektô. Tercümesi. Türkçe'
den Boşnakça'ya bir çeviridir (Cazin 1911). 

s. Kitô.bü'n-Nikô.]J.. Bosna hükümetinin 
1 S Ekim 1916 tarihli kararıyla Saraybosna'
daki Şeriat ve Kadılık Okulu'nda ders kita
bı olarak okutulmuştur (Fat i ma Om erdi c, 
XXV-XXVI 12007). s. 339) (Sara jevo 1916) 

6. Eşa]J.J:ıu'l-a]fzıye ii lübsi'l-]falensüve
ti'n-Naşrô.niyye (Sarajevo 1919) . Eserin 
arkasında dört sayfalık Boşnakça bir muh
tasarıda mevcuttur (Fatima Omerdic. XXV
XXVI 12007). s. 339-340) . 7. A]J.senü'l-ve
sfle ii ma'riieti'l-veşô.yô. ve'l-vaşiyye 
(Sarajevo 1338/1920). 8. Smrt Hazreti Fa
time. Hz. Fatıma'nın vefatını konu alan bu 
manzum eser Arap harfleriyle Boşnakça 
kaleme alınmıştır (Sarajevo 1343/ 1924, 

1360/ 194 1) . 9. Şün1t-i Salô.t. Türkçe'den 
Boşnakça'ya bir çeviri olan eserin Latin harf-

leriyle çeşitli neşirleri vardır (Sarajevo 1930, 

1931. 1933, 1940. 1943) ve her neşirde bazı 
ilaveler yapılmıştır. 10. Bidô.yetü'I-inô.s: 
Najbolji Ilmihal na Bosanskom Jeziku. 
Arap harfleriyle Boşnakça kaleme alınmış 
bir ilmihaldir (Sara jevo. ts.). 

Seyfullah Efendi'nin Boşnakça, Arapça 
ve Türkçe henüz neşredilmemiş eserleri 
de vardır. ' Umdetü'l-terô.'iz adlı kendi 
eserine İstanbul'daki tahsili döneminde 
yazdığı ' U]fdetü'I-ierô.'iz şer]J.u 'Umde
ti 'l-terô.'iZ adlı şerh Saraybosna Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Dob
raca. II , 902-903). Yazma nüshaları bulu
nan diğer belli başlı Arapça eserleri de 
şunlardır: 'Umdetü '1-terô.'iz, Lübbü '1-te
rô.'iz, Hediyyetü't-tullô.b ii üs1Ubi mutô.
Ia'ati'l-kitô.b, el-Fevô.'idü 'n-nefise ii ter
tibi'I-]J.ucec ve'l-a]fyise, Teshilü'l-vuşul, 
Şer]J.u Dibô.ceti 'Ali Kuşci, Ta'Ji]fiit 'ale'l
]favli'l-{J.ô.mis, Teshflü'l-terô.'iz, Nüzhe
tü 'r-rô.'içl şer]J.u Zübdeti'l-ierô.'iz, Kitô.
bü'l-'İbô.dô.t ma'a mu]faddimeti'l-iı]fh, 
Hediyyetü '1-evşıyô.', Kitô.bü '1-Mevô.'iZ. 
Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı eserle
rin başlıcaları şöylece sıralanabilir: Tuh
ie-i Sıbyô.n der Tecvid-i Kur'ô.n, Kavô.
id-i İ'rô.b, Kavô.id-i Sartiyye, Mô. Yen
tetiu bihi'l-mer'ü ba'de mevtih. Boşnak
ça kaleme aldığı eserlerin başlıcaları da 
şunlardır : Ma'ICımô.t-ı İbtidô.iyye, Tec-
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vidü'l-Kur'an, Teshilü't-tecvid, Kifaye
tü'n-nisa, Mesail-i Diniyye, Mesdil-i Fık
hiyye, Vezaif-i İslamiyye, Tedribü'l
mübtedi fi'l-Arabi (yazma olarak günü
müze ulaşan eserleri hakkında bk. Handzic, 
el-Cevherü '1-esna, s. ı 04- ı 05; Sabanovic, 
s. 6 ı 7-620; Dobraca, ll, 902-903; Ahmic, 
s. 364-366; Muharem OmerdiC, s. 16-17; 
Fatima Omerdic, XXV-XXVI 120071. s. 338-
34 ı) . Onun üç sayfadan ibaret otobiyogra
fisi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Arşivi'n
de kayıtlı olup (nr. A-3610ff0) Muharem 
Omerdiç tarafından Boşnakça'ya tercüme 
edilmiştir ("Autobiografija", Islamska Mi
sao, sy. 85-86, Sarajevo, I 986, s. I 8- I 9) 
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SEYFÜDDEVLE, 
Abdüssamed Han 

(..:ı~>~~~ 4l.9~ı ~) 

(ö. ı 150/ 1 737) 

Babürlü devlet adamı_ 

-, 

_j 

Asıl adı Hace Abdürrahlm b. Abdülke
rlm olup Abdüssamed Han adıyla tanınır. 
Aslen Semerkantlı olup nesebi Nakşiben
dl meşayihinden Hace Ubeydullah Ahrar'a 
dayanır. Seyfüddevle ve Derır Ceng unvan
Iarı Babürlü Devleti'ne hizmetlerinden do
layı verilmiştir. Babürlü Hükümdan Ev
rengz\b'in hükümdarlığı döneminde (ı 658-
ı 707) ailesinin bir seyahat için bulundu
ğu Agra'da doğdu . iki yaşında iken ailesi 

Semerkant'a döndü. ilk eğitimini burada 
alan Seyfüddevle genç yaşta Canoğulları'n
dan Sübhan Kulı Han'ın ( 1682- ı 702) mai
yetine girdi ve şeyhülislam rütbesine ulaş
tı . Daha sonra Hindistan'a gitti ve Babür
lü idaresinde Evrengzib'in kumandanla
rından iran asıllı (İran!) Zülfikar Han'ın hi
mayesine mazhar olup onun maiyetinde 
mansabdar oldu. Yine Evrengzib'in kuman
danlarından Türk asıllı (T\.ıranl) Muhammed 
Emin Han'ın kardeşiyle evlenmesinin ar
dından mansabı arttı ve bir müddet Dek
ken ve civarında bulunduktan sonra 1125'
te ( ı 7 ı 3) Sultan Ferruhsiyer zamanında 
Lahor valisi tayin edildi. 1127'de (ı 7 ı 5) Sey
füddevle'ye ilaveten Delir Ceng unvanıyla 
taltif edildi. Ferruhsiyer tarafından o sı
rada Pencap'ta isyan eden Sih lideri Guru 
Banda'nın isyanını bastırmakla görevlen
dirildL Seyfüddevle'nin oğlu Zekeriyya Han 
da babasına yardım için CamınG'ya gön
derildi. Seyfüddevle, 20.000 kişiyi aşkın bir 
kuwetle Guru Banda'yı sekiz ay muhasa
ra ettikten sonra bozguna uğrattı (ı I 27/ 
ı 7 ı 5) . Böylece Sih tehdidini önleyerek Pen
cap bölgesinde asayiş ve huzuru temin et
ti. Aynı şekilde Afgan Hüseyin Han KasG
ri'nin çıkardığı isyanı da bastırdı. 1137'de 
( ı 724) Mültan valisi tayin edilince oğlu La
hor valiliğine getirildi. 28 Rebiülewel1150'
de (26 Temmuz ı 737) vefat eden Seyfüd
devle Lahor'a defnedildi. Babürlü kaynak
larında zeki ve kabiliyetli bir devlet ada
mı, alim ve sanatkarları himaye eden cö
mert bir idareci olarak zikredilir. Dindar 
bir devlet adamı olup gayri müslimlere de 
hoşgörülü davranırdı. Nasırüddin Muham
med Şah zamanında Nizamülmülk Asaf
cah'ın yeniden cizye koymasına karşı çık
mıştı. 
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SEYFUDDEVLE, Sadaka b. Mansur 
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(bk. SADAKA b. MANSÜR). 
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SEYFÜDDEVLE ei-HAMDANI 

SEYFÜDDEVLE el-HAMDANI 
( ~~~~ 4).9...1Jf ~) 

Ebü'I-Hasen Seyfü'd-devle Ali 
b. Abdiilah b. Hamdan b. HamdOn 

et-Tağlibi ei-Hamdani 
(ö. 356/967) 

Hamdaniler'in 
Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri 

L 
(944-967). 

_j 

17 Zilhicce 303 (22 Haziran 916) tarihin
de Meyyfıfarikin'de dünyaya geldi. 301 
(914) yılında doğduğu da rivayet edilir. 
Hamdanl hanedanının kurucusu Ebü'I-Hey
ca Abdullah b. Hamdan'ın oğludur. Baba
sının ölümünden (3 ı 7/929) sonra ağabe
yi Nasırüddevle Hasan'ın himayesinde ye
tişti. iki kardeş Abbfısi halifeleri Mukte
dir-Billah, Kahir-Billah ve Razi-Billah devir
lerinde meydana gelen karışıklıklar sırasın
da Musul'da iktidarlarını sürdürmeye ça
lıştı. Seyfüddevle, Hamdanller'e tabi Di
yarbekir Valisi Ali b. Ca'fer'in isyanını bas
tırarak dikkatleri üzerine çekti (324/936); 
ardından Bizans'ın Şark kuwetleri ku
mandanı loannes Kurkuas'ı bozguna uğ
rattı (326/938). irminiye'de hüküm süren 
bazı Ermeni ve Gürcü prenslerini kendi
ne tabi kıldı . 940'ta Şebinkarahisar'ı tah
rip etmek için Bizans topraklarına girdi. 
Halife Müttaki-Ullah'ın Bağdat'ı tehdit eden 
Beridiler'e karşı Hamdaniler'den yardım is
temesi üzerine Nasırüddevle Hasan, Sey
füddevle'yi yardıma gönderdi. Ancak ha
life, emirü'l-ümera ibn Rail5. ve Seyfüddev
le, Serldller karşısında tutunarnayıp Mu
sul'a çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada 
iki kardeş ibn Rail5-'i öldürdü ve halifeye 
kendisine suikast düzenlemek istediği için 
öldürüldüğünü söyledi. Halife de Hasan el
Hamdanl'yi emlrü'l-ümera tayin edip "Na
sırüddevle", kardeşi Ali'ye "Seyfüddevle" la
kabı nı verdi (ı Şaban 330 1 2 I Nisan 942) . 
Halife, Hamdanller ve Türk Emlri Tüzün ile 
birlikte Bağdat'a yürüyünce Seridiler şeh
ri terkettiler. Ağabeyi Nasırüddevle tara
fından Berldller'i cezalandırmak için Va
sıt'a gönderilen Seyfüddevle onları mağ
IGp etti. Ancak ordusundaki Türk askerle
riyle anlaşarnayıp Bağdat'a döndü. Nası
rüddevle ve Seyfüddevle, Bağdat'ta Türk 
askerleriyle mücadeleye girmekten çeki
nip Musul'a gittiler. Bunun üzerine halife 
Türk kumandanlarından Tüzün'ü emirü'l
ümera tayin etti. Halife Müttaki-Lillah bir 
süre sonra Nasırüddevle'ye haber gönde
rip Musul'da himayesinde kalmak istedi
ğini bildirdi. Tikrit'te Seyfüddevle tarafın
dan karşılanan halife onunla birlikte Rak
ka'ya gitti. Bir süre sonra Tüzün'ün vaad-
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