
ce yazılan şerhlerin en üstünü kabul edi
len bu çalışmasında Seyyagi metindeki 
hadisleri tahric ederek değerlendirmiş ve 
bunlardan çıkarılması gereken hükümleri 
ortaya koymuş, ihtilaflı konularda değişik 
mezheplere mensup ulemanın görüşleri
ni nakletmiştir. Kitabın bütününü şerhet
meye ömrü yetmediği için "Kitabü's-Siyer" 
bölümünün sonundaki üç babın ve eserin 
son bölümü olan "Kitabü'l-Fera'ii:"in şerhi 
XIV. (XX.) yüzyılda bir grup alim tarafından 
gerçekleştirilmiştir (1-N, Kah i re ı 347- ı 349, 
1350; Taif 1388/1968). Abbas b. Ahmed b. 
İbrahim el-Haseni el-Yemeni es-San'ani 
tarafından yazılan tetimme eserin IV. cil
dinin sonunda neşredilmiştir. Eserin ek
sik bölümünü tamamlayanlar arasında Ab
dülkerim b. Abdullah b. Muhammed EbCı 
Talib, Muhammed b. Tahir Cahhaf el-Ha
seni ve Ahmed b. Ahmed b. Muhammed 
es-Seyyagi anılmakta, Ahmed b. Ahmed 
es-Seyyagi'nin el-Menhecü'l-münir te
timmetü'r-Ravzi'n-naçlir adlı hacimli 
eseri yayımianmış bulunmaktadır (nşr. Ab
dullah b. Hammüd b. Dirhem el-izzl , 1-V, 
San'a 1426/2005) . z. el-Müznü 'l-matır 

'ale'r-Ravçlı'n-naçlir ii şer]Ji adabi'l-mü
na~ır (fjaşiyetü 'r-Ravçli 'n-naçlir). Hasan b. 
Ahmed el-Celal'in fıkhi münazaralar konu
sunda uyulması gereken adap ve kuralla
ra dair eseri üzerine yazılan haşiyedir (nşr. 

İ sma il b. Ahmed el-Kebsl , Beyrut 1404/ 
1 984) 3. ŞerJ:ıu Lugzi's-Seyyid İs]fd)f. 
Seyyid İshak b. YCısuf b . el-Mütevekkil
Alellah'ın ürcı1ze tarzında kaleme aldığı, 
anlaşılması zor konularla (lugaz) ilgili 109 
beyitlik eserine (Habeşl, s. 389) yazılan bir 
şerhtir. Seyyagi ayrıca eserin ruhla ilgili bö
lümüne kelam ve tasavvuf kaynaklarından 
bilgiler ilave etmek suretiyle bir haşiye 
yazmıştır. 4. Şalatü 'l-cum'a . Bir nüshası 
San'a'da el-Mektebetü'l-garbiyye'de mev
cuttur. s. Dulp1Iü'l-)ftiçli el-Ijaymi ile'l
Habeşe. Seyyagi'nin Habeşistan'a yaptığı 
seyahatiyle ve bu sırada karşılaştığı olay
larla ilgili bir risaledir (son iki eser için bk. 
Abdüsselam b. Abbas, s. 362-363) 6. Ri
sale ti'l-mesacidi'l-mensiyye. San'a'da 
kaybolan veya terkedilen mescidlerle ilgi
li bir çalışma olup Mesacidü Şan'a isimli 
eser içinde (s. I 16-120) yer almaktadır (Ha
beşi, s. 73) . 
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liJ MusTAFA Öz 

SEVYARi 
( \Ş)L;.Jf ) 

Ebü'l-Abbas Kasım b. Kasım (b. Abdillah) 
b. Mehdi es-Seyyar! el-Mervez! 

(ö. 342/953-54) 

L 
İlk siifllerden. 

_j 

262 (875-76) yılında Horasan'ın Merv 
şehrinde doğdu. Annesinin babası Ahmed 
b. Seyyar'a nisbetle Seyyar! nisbesiyle ta
nındı . Merv'in önde gelen bir ailesine men
sup olan Seyyarl'ye babasından çok mik
tarda miras kaldığı, Hz. Peygamber'in sa
kalından iki tel satın almak için bütün ma
lını verdiği, bunların bereketiyle kendisine 
tövbe nasip olduğu ve devrin tanınmış sCı
fılerinden EbCı Bekir el-Vasıti'nin hizmetin
de bulunduğu belirtilmektedir. Seyyilri, EbCı 
Bekir el-Vasıtl'nin yanı sıra birçok şeyh
ten faydalandı . Fıkıh ve hadis alanlarında 
üstat olduğu, etrafında toplanan mürid
lerine Seyyar! denildiği nakledilir. Vasiyeti 
gereği ResCılullah'ın iki tel kılı ağzına ko
nularak defnedilen Seyyari'nin ölüm tarihi
ni Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, EbCı · 
Nuaym el-İsfahanl ve Abdülkerlm el-Ku
şeyrl gibi kendisinden bahseden ilk sCıfı 
müellifler 342 (953-54) olarak kaydeder
ken (Taba/!:at, s. 440; fjilye, X, 380; Risale, 
s. 168) İbn MakCıla , Abdülkerlm es-Sem'a
nl ve İzzeddin İbnü'l-Eslr 344 (955-56) t ari
hini vermişlerdir ( el-İkmal, N, 509; el-Ensab, 
VII, 21 3; el-Lübab, II , 163) . Merv'de bulu
nan kabrinin önemli ziyaret yerlerinden 
biri olduğu , burada yapılan duaların geri 
çevrilmediği rivayet edilmektedir. Seyyar! 
Ebü'l-Müveccih Muhammed b. ömer el
Mervezi, Ahmed b_ Abbact b. Süleyman, 
Muhammed b. Cabir, Abdülaziz b. Hatem, 
Muhammed b. EyyCıb gibi şahıslardan ha
dis almış, kendisinden hadis hilfızları EbCı 
Abdullah İbn Mende ile Hakim en-Nisabü
rl ve kız kardeşinin oğlu Abdülvahid b. Ali 
es-Seyyar! rivayette bulunmuştur. 

Seyyarinin Merv'de hallerin hakikatlerin
den bahseden ilk sQfı olduğu, tevhid ko-
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nusu üzerinde çokça durduğu ve bu hu
sustaki görüşlerinin Cebriyye'nin anlayışı
na benzediği , bu sebeple Cebriyye'den ol
makla itharn edildiği ve çok sıkıntı çektiği 
belirtilmektedir. Seyyarl'ye göre rubCıbiy
yet Hakk'ın takdir ve hükmünün geçerli 
olması, abdiyyet kulun mabudunu bilme
si ve ahidierini yerine getirmesidir. Kulun 
levh-i mahfCızda kendisi için yazılmış bir 
günahı terketmesi ya da bağlı bulunduğu 
kaza hükmünden dönmesi mümkün de
ğildir. Ona göre, "Allah onları takva kelime
sine bağlı tutmuştu, esasen onlar buna 
layık ve ehil idi" mealindeki ayet (el-Fet h 
48/26), "Allah onları ezelde takvaya ehil kıl
dı ve vakti gelince iman ve ihlas kelimesini 
onlarda ortaya çıkardı" anlamına gelmek
tedir. 

Tasawufta seyrü sülı1k esnasında ya
şanan cem' ve tefrika hallerinden ilk defa 
Seyyar! söz etmiştir. Hücvlrl'nin kaydına 
göre Bayezld-i Bistaml, EbCı Hafs el-Had
dad, Sehl b. Abdullah et-Tüsterl, Ebu Be
kir eş-Şibll, Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim el
Husrl gibi Ebü'l-Abbas es-Seyyar! de de
vamlı surette galebe vaziyetinde (cem') 
bulunmaktaydı. Namaz vakti gelince tef
rika haline döner, namazdan sonra tek
rar eski halini alırdı. Muhtemelen bu se
beple Seyyari'nin tevhid görüşü cem' ha
lini yaşayan sCıfınin durumuyla paralellik 
arzetmektedir. Nitekim ona göre tevhid 
akla Hak Teala'dan başka bir şeyin gelme
mesi, gerçek marifet kalbin O'ndan baş

kasını hatırlamamasıdır. 

Seyyar! müridierin eğitimleri için şer"i 
emirler ve yasaklara karşı sabrı , salihler
le sohbeti, arkadaşlara hizmeti, fakirlerle 
oturup kalkmayı gerekli görür. Onunla bir
likte cem' ve tefrika anlayışına dayalı Sey
yariyye adıyla bir tasavvufı cereyan orta
ya çıkmıştır. Bu adın, mensuplarını tanım
lama bağlamında "cem' ile fark arasında 
gelip gidenler" anlamını ifade etmek için 
verildiği belirtilmişse de (DİA, VII , 278) bu
nu kurucusunun Seyyari nisbesine bağla
mak daha doğrudur. Hücvlrl kendi döne
minde Nesa ve Merv şehirlerinde bu ta
savvufı cereyana mensup sCıfılerin büyük 
bir cemaat teşkil ettiğini, adı geçen şe
hirlerdeki müridierin birbirlerine mektup 
ve risaleler yazarak cem' ve tefrika konu
sunda görüş alışverişinde bulunduklarını 
söyler (Keşfü'l-mahcab, s. 378-379) . Sey
yarl'nin sohbet halkasına katılanlar arasın
da kız kardeşinin oğlu Abdülvahid b. Ali 
es-Seyyar! ile Muhammed b. Muhammed 
b. ömer b. ŞebbCıye el-Mervezl de vardır. 
Seyyar!' den sonra yerine yeğeni Abdülva
hid b. Ali geçmiştir. Harlrlzade, Abdülva-
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hid b. Ali'nin ardından silsilenin Muham
med b. Hüseyin es-Sülemi'ye, ondan da 
Abdülkerim el-Kuşeyri'ye ulaştığını belir
tir. Seyyiki'nin silsilesini ise Ebu Bekir el
Vasıti aracılığıyla Cüneyd-i Bağdadi'ye, on
dan birkaç vasıtayla İbrahim b. Edhem'e, 
ondan da Veysel Karani'ye ulaştırır ( Tibyan, 
II. vr. 166a-b). Seyyari'nin rivayet ettiği ha
disleri kaydettiği (Sülem1, s. 440) ve de
ğerli eserler kaleme aldığı (Hücv!r1, s. 262) 

belirtilmişse de bunlar günümüze ulaşma
mıştır. Sülemi'nin tasavvufi tefsiri lfa]f.a'i
]f.u't-tefsir'de görüşlerine yer verdiği su
filerden biri de Seyyari'dir. Bazı kaynaklar
da Seyyari'nin birkaç beyitlik şiirleri kayde
dilmiştir. 
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li) REŞAT ÖNGÖREN 

SEYYAAİYYE 
(~.)ı;;..sı) 

Ebü'l-Abbas es-Seyyarl'ye 
(ö. 342/953-954) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. SEYYARI). 

SEYYİD 
(~f) 

Hz. Peygamber'in 
soyundan gelenleri ifade eden 

bir terim. 

_j 

_j 

Sözlükte "efendi, bey, önder, sahip, fa
ziletli, kerim" gibi anlamlara gelen seyyid 
kelimesi (çoğulu sadat) Kur'an-ı Kerim'de 
"toplumda seçkin bir yere sahip olan kim
se" (Al-i imran 3/39) ve "kadının kocası" 
(Yusuf 12/25) manasında yer alır. Kelime 

40 

Hz. Peygamber'in hadislerinde sözlük an
lamında sıkça kullanılır (Wensinck, el-Mu'
cem, "syd" md.) . Seyyid terim olarak "şe
refli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek" 
manasma gelen şerif ile (çoğul u eşraf, şü
refa) birlikte "nesi-i pak-i Muhammedi'ye 
mensup olup yüceltmiş olan" anlamında 
Hz. Peygamber'in Hz. Ali ile Fatıma'dan do
ğan torunlarıyla onların soyundan gelen
ler için unvan olarak kullanılmıştır. Hem 
baba hem anne tarafından Hz. Ali'nin so
yundan gelenlere aynı zamanda "seyyidü's
sadat" (tabataba) denilir (Tacü'l-'arCıs, "tbtb" 
md.; EJ2 [İng.], lll, 950) 

Cahiliye döneminde kabilenin yaşlıları 
tarafından seçilen ve başkan olarak tayin 
edilen kimselere seyyid, reis veya şeyh adı 
veriliyordu. Asil bir soydan gelen seyyidin 
kabilesi üzerindeki otoritesi ona duyulan 
saygıyla ilgiliydi ve bunun kazanılması asa
Jet, zenginlik, cömertlik, ticari ve mali alan
da maharet, yaşça büyüklük, yiğitlik, hita
bet ve hilim gibi niteliklerle mümkün olu
yordu. Nüfuz sahibi bir kimse olmasına 
rağmen görevlendirme ve cezalandırma 
yetkisi bulunmadığı için mutlak bir otori
teye sahip olmayan seyyid, kabileyi mey
dana getiren aile liderlerinden oluşan ka
bile meclisiyle istişare ettikten sonra ka
rar verebilirdi. Kabile halkına yol göster
mekten ziyade kabile meclisinin iradesine 
uygun hareket eden, savaş zamanlarında 
kumandanlığı üstlenen ve kabilenin gele
neklerine uygun davranmak zorunda olan 
seyyidin görevi hakemlik yapmaktı. Arap 
toplumunda seyyid gibi şerif de asil bir 
soydan gelen, şeref sahibi kuwetli bir asa
biyetle çevresinde etkin olan kabile reisi
nin kimliğini ifade ediyor, Kabe ve Mekke 
yönetimiyle ilgili vazifeleri üstlenenler için 
kullanılıyordu (Fakih!, v. 153, 196) İslami
yet'ten sonra Hz. Peygamber'in soyunu de
vam ettiren kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali 'nin 
çocukları ve torunlarına aynı zamanda şe
rif unvanı da verilmiştir. Seyyid ve şerif un
vanlarının Hz. Hasan ile Hüseyin'in dışında 
Hz. Ali'nin diğer çocukları (özellikle Havle bint 
Ca'fer adlı eşinden dünyaya gelen oğlu Muham
med b. Hanefiyye'nin soyundan gelenler) için 
de -Ahmed Yesevi örneğinde olduğu gibi
kullanıldığı görülür. Ancak IV. (X.) yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan genel anlayış sey
yid ve şerifin Hz. Hasan ile Hüseyin'in so
yundan gelenlere tahsis edilmesidir. 

İslam'dan sonra, "Ben ademoğullarının 
seyyidiyim" (Ebu Davud, "Sünnet", 13; İbn 

Mace, "Zühd", 37); "Ben kıyamet günün
de insanların seyyidiyim" (Buhar!, "Enbi
ya"', 3; Müslim, "İman", 327-328) gibi ha
dislerle seyyid kavramını "insanların lideri 

ve efendisi" anlamında kullanan Hz. Pey
gamber bu sıfatı almaya en layık kimse 
olarak görülmüştür (Kamus Tercümesi, 1, 
ı ı 74). ResGl-i Ekrem'in unvaniarı arasında 
"seyyid-i kffinat, seyyidü'l-kevneyn, seyyi
dü's-sakaleyn, seyyidü'l-enbiya 1 mürselin, 
seyyidü'l-beşer 1 seyyid-i nev'-i beşer, sey
yidü's-sadat" en meşhur olanlarıdır. Hz. 
Peygamber, tarunu Hz. Hasan'a "toplu
mun efendisi" manasında seyyid unvanını 
bizzat vermiş (Buhar!, "Feza'ilü aşJ:ıabi'n
nebi", 22), Hz. Hasan ve Hüseyin'i cennet 
gençlerinin iki efendisi olarak nitelendirdi
ği için bunlara "seyyideyn" denilmesi adet 
olmuştur (Müsned, lll, 3; Tirmizi, "Mena
~b", 30). Hz. Hamza ve Hüseyin "seyyi
dü'ş-şüheda", Resulullah'ın kızı Fatıma da 
"seyyidetü nisai hazihi'l-ümme" ve "seyyi
detü nisai ehli'l-cenne" unvanlarıyla meş
hurdur. 

ResCılullah'ın Ehl-i beyt'i müslümanlar 
nazarında müstesna bir mevkiye sahip ol
muş, onları sayıp sevmeye tarih boyunca 
büyük önem verilmiştir. Bunda, Resul-i 
Ekrem'e soy bakımından en yakın kimse
leri ifade eden Ehl-i beyt'in fazilet ve üs
tünlüğüne doğrudan veya dalaylı biçimde 
temas eden ayetlerin varlığı (Al-i imran 
3/61; el-Ahzab 33/33; eş-Şura 42123), ha
dislerde de onlara saygı gösterilmesinin 
istenmiş ve bunun Hz. Peygamber'i sev
menin bir gereği sayılmış olması temel et
kendir. 

Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'nın Hz. Ha
san ile Hüseyin vasıtasıyla devam eden so
yundan gelenler için seyyid ve şerif tabir
leri kullanılarak bunların toplum içerisin
de rencide edilmemesi ve kendilerine olan 
saygının sarsılmaması bütün İslam top
lumlarında temel prensip olmuştur. Hali
feliği döneminde Hz. ömer'in Bedir Sava
şı'na katılanların çocuklarına ikişer bin dir
hem tahsis ederken Hz. Hasan ile Hüse
yin'e beşer bin dirhem tahsis etmesi sey
yid ve şeriflere tanınan ayrıcalığın teme
lini oluşturmaktadır (Belazür!, Fütah, s. 
657) Ömer b. Abdülaziz, gerek Medine va
liliği sırasında gerekse halifeliği esnasında 
seyyid ve şeriflere özel ilgi göstermiş, onla
rın her türlü taleplerini karşılayarak top
lumdaki ayrıcalıklı konumlarını sürdürme
lerine önem vermiştir. 

Hz. Hasan ile Hüseyin'den sonra onla
rın soyundan gelenlerin bir kısmı Hicaz'
da kalırken bir kısmının İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerine yayıldığı ve gittikleri yer
lerde bir cazibe merkezi haline geldiği gö
rülür. Hatta çevrelerinde oluşan gruplaş
maların bazan siyasi harekete dönüştüğü 
ve Hz. Hüseyin gibi meşru görmediği mer-


