
SEYYiDLER 

asi lideri Casrat'ı cezalandırmakla görev
lendirdi (845/1441-42). Ancak Beh!Cıl he
defini değiştirip Delhi üzerine yürüyünce 
Muhammed Şah'ın otoritesi iyice sarsıldı. 
Muhammed Şah'ın 847'de (1443) ölümü 
üzerine oğlu Alaeddin Alem Şah tahta çı
karıldı. 

CavnpOr Sultanlığı'nın baskısı ve kuman
danların vefasızlığı Alem Şah'ı zor durum
da bıraktı. 1447'de tahttan feragat edip 
veziri Hamld Han'ı Delhi'de bırakarak da
ha önce valilik yaptığı BedaOn'a yerleşti. 
Hamld Han'ın daveti üzerine başşehir Del
hi'de iktidarı ele geçiren Beh!Ol-i LOdl (855/ 

1451) Alem Şah'ın 883'te (1478) ölümüne 
kadar Bedaun'da hüküm sürmesine rıza 
gösterdi. Sultan Hüseyin Şarki bir süre son
ra BedaOn'u CavnpOr Sultanlığı'na kattı. 
Böylece Mültan'da bir beylik olarak tarih 
sahnesine çıkan Seyyidler Bedaun'da so
na erdi. Alem Şah'ın soyundan gelen aile
ler sonraki yıllarda BedaOn'da Hızır-Hani 
Seyyidler diye anıldı. 

Seyyidler hanedam dönemi Delhi Sultan
Iığı'nda merkezi idarenin sona erdiğinin 
kesin bir göstergesidir. Hükümdarların 
siyasi etki alanı Delhi ve civarındaki 320 
km2 'lik bir alandan ibaretti, buyrukları ise 
yalnızca Delhi'den Palem'e kadar geçerliy
di. Düzenledikleri sayısız seferlerin birço
ğunun kendi itaatsiz idarecileri üzerine ol
ması Seyyidler'in yönetiminin kabul gör
mediğini gösterir. Hükümdarlar valilerden 
daha fazla bir yetkiye sahip değildi. Sikke 
Timur ve oğlu Şahruh adına basıldığı gibi 
hutbe de onlar adına okunuyordu. Hüküm
darlık sembolü olan hil'atler ve bayraklar 
Herat'tan gönderilirdi. Seyyid hükümdar
ları Timurlular'a düzenli şekilde yıllık ver
gi ödemekteydi. Mübarek Şah ve halefieri 
paralarında "naib-i emlrü'l-mü'minln, ha-
11fe-i emlrü'l-mü'minln" unvaniarını kul
Ianmışlardır. Bu da kuwetli bir ihtimalle 
Şahruh'un kendisini halife ve diğer müs
lüman hükümdarların hakimi olarak tanıt
ma tutkusundan kaynaklanıyordu. 

Ülkede siyasi istikrarı sağlayamamış ol
malarına rağmen Seyyid hükümdarları ye
ni şehirler kurmak için çalışmışlardır. Hı
zır Han Hızırabad'ı ve Mübarek Şah , Cem
ne (Cumna) ırmağı kıyısında Mübarekabad'ı 
tesis etmiştir. Mübarek Şah kurduğu şeh
ri müstahkem hale getirmiş ve kendisi için 
bir türbe yaptırmıştır. Alaeddin Alem Şah'ın 
da BedaOn eyaletindeki AlapOr'u iskan et
tiği rivayet edilmektedir. Seyyidler döne
minden günümüze yalnızca "makbere mi
marisi" olarak adlandırılan elliden fazla bü
yük türbe ulaşmıştır. 
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1!1'-1 S. HALUK KoRTEL 

SEYYİE 
(~f) 

Kötü hal ve hareketlerle 
kötü akıbet, ceza 

L ve musibetleri ifade eden bir terim. _j 

Sözlükte "kötülük etmek; kötü ve çirkin 
olmak" anlamlarındaki sev' masdanndan 
türemiş bir sıfat olan seyyi' kelimesinin 
müennes şekli seyyie hem "günah, kötü
lük, çirkin iş. kötü nesne" gibi anlamlarda 
isim hem de sıfat olarak kullanılır; karşıtı 
hasenedir. Aynı kökten türeyen isaet "kö
tülük etmek". isim olan sO' da "günah, kö
tülük, çirkin iş" manasma gelir (Ragıb el
isfahan!, el-Müfredat, "sv" md.; Lisanü 'l
'Arab, "sv" md.; Tacü'l-'aras, "sv" md.; 
Kamus Tercümesi, ı. 53-55). Ragıb el-İsfa
hanl'ye göre hasene her türlü iyilik ve gü
zelliği, seyyie de bütün kötülük ve çirkinlik
leri kapsayan Iafızlar olup bunların Kur'an'
da biri aklın ve dinin değerlendirmesine, 
diğeri insan tabiatınca hoş karşılanması
na göre iyiyi ve kötüyü ifade eden kavram
lar şeklinde kullanıldığı görülür. En'am sü
resinin 160. eyetindeki kullanım birinci gru
ba, A'raf sOresinin 131. ayetindeki ikinci 
gruba örnek teşkil eder ( el-Mü{redtit, "l:ısn", 
"sv"' md.leri). M. Reşid Rıza'nın aktardı
ğına göre Muhammed Abduh, Allah'a kul
luk konusundaki kusurlara "zenb", insan 
haklarıyla ilgili kusurlara ise seyyie denil
diğini belirtmiştir (Tefslrü'l-menar, IV, 302-

303). Seyyie kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yir
mi bir yerde tekil, otuz beş yerde çoğul 
(seyyiat) şekliyle kullanılmıştır (M. F. Ab
dül baki. el-Mu'cem, "sv" md.). Aynı keli
meler hadislerde de sıkça geçmektedir 
(Wensinck, el-Mu'cem, "sv" md.). Ayet ve 
hadislerle diğer İslami kaynaklarda hase-

ne gibi seyyienin de üç anlam ve kapsam
da kullanıldığı görülmektedir. a) Mutlak 
olarak kötü ve çirkin iş, zararlı ve yıkıcı 
davranış; b) Özel bir hal ve hareketin kö
tü niteliği; c) Bela, musibet, ceza gibi kö
tü akıbet ve sonuç; bu kullanımıyla "şer" 
ve "münker" kavramlarının eş anlamiısı ka
bul edilebilir. 

1. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ke
lime en çok ilk anlamda geçmektedir. Bir 
ayette "İyilikler (hasenat) kötülükleri (sey
yiat) yok eder" buyurulmaktadır (Hud ı Il 
ı I 4). Tefsirlerde bu ifade, "İyilikler kötü
lükleri örter, yani hiç işlenınemiş gibi ya
par; Allah'a itaat ve O'nun rızasına uygun 
işler Allah'a asi olmaktan dolayı meydana 
gelen suç ve günahları silip yok eder" şek
linde açıklanır (mesela bk. Taberi, VII, ı 29; 

Şevkan!, II, 603). Hz. Peygamber de kötü
lüğün iyilikle telafi edilebileceğini bildirmiş 
(Müsned, ı. 387), "Bir kötülük işlediğinde 
arkasından bir iyilik yap ki kötülüğü yok 
etsin" demiştir (Müsned, V, 153, 158, 169; 

Tirmizi, "Birr", 55). Diğer bir ayette iyilik
le kötülüğün aynı değerde tutulamayaca
ğı belirtildİkten sonra kötülüğün en güzel 
davranışla savuşturulması öğütlenmekte 

ve bu tutumun düşmanlıkları sıcak dost
luğa çevireceği ifade edilmektedir (Fussı
let 41/34). Zemahşerl kötülüğün en güzel 
davranışla savuşturulmasını açıklarken, "Bi
ri sana kötülük ettiğinde onu affetmen iyi
dir; bundan daha iyi olanı ise onun sana 
yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermen
dir" der ( el-Keşşaf, III. 392) İbn Atıyye bu 
ayetin bütün ahlak güzelliklerini ve hilim 
çeşitlerini kapsadığını belirtmekte; selam 
verme, öfke duygusunu bastırma, alacak 
verecek işlerinde zorluk çıkarınama gibi 
güzel davranışları kötülüğe karşı yapılacak 
iyilikler arasında sıralamakta ve Abdullah 
b. Abbas'ın şu sözünü aktarmaktadır: "Mü
min kişi bir erdemli iş yaparsa Allah onu 
şeytanın etkilerinden korur, düşmanının 
dahi ona saygı duymasını sağlar" (el-Mu
f:ıarrerü 'l-uecfz, V, I 6). Birçok ayet ve ha
diste inanmış bir insan olarak sadaka ve
ya borç vermek, büyük günahlardan sakın
mak, tövbe etmek, din ve dünya için hayırlı 
işler yapmak, namaz ve zekat gibi ibadet
leri yerine getirmek, gerektiğinde Allah 
için hicret etmek, cihad etmek, ana baba
ya karşı saygılı olup onlar için dua etmek, 
Allah'a saygısızlıktan sakınmak, imanla bir
likte din ve dünya için yararlı işler yapmak, 
belalara sabretmek gibi faaliyetlerde bu
lunanların kötülüklerinin bağışlanacağı müj
delenir (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "sv"' 
md.; Wensinck, el-Mu'cem, "sv", "kfr" 
md leri) Furkan sOresinde (25/68-70) Al-



lah'a ortak koşan, adam öldüren ve zina 
edenlerin günahkar olup kıyamet günün
de ağır bir şekilde cezalandırılacaği, bu kö
tülükleri terkederek iman edip hayırlı ve 
faydalı işlere yönelenlerin ise önceki kötü
lüklerinin Allah tarafından iyiliklere çevri
leceği haber verilmektedir. Aynı müjde bir 
hadiste gösterişten uzak olarak içtenlik
le Allah' ı zikredenler için de geçmektedir 
(Müsned, lll , 142). Buradaki kötülüklerin 
iyiliklere çevrilmesi ifadesi tefsirlerde üç 
şekilde açıklanmıştır : a) Tövbe etmeden 
önce işlenmiş olan günahların öbür dün
yada sevaba çevrilmesi; b) Tövbeden ön
ceki günahlarının affedilmesi; c) Daha çok 
benimsenen yoruma göre ise inkarın ima
na. kötü hallerin iyi hallere. olumsuz tu
tum ve davranışların iyiliklere dönüştürül
mesi (Taberl, IX, 418-420; Zemahşerl, lll , 
105; Fahreddin er-Razi, XXIV, ı 12; Şevkanl, 
IV, ı03) 

Z. Seyyie sadece bir ayette özel bir tu
tum ve davranışın niteliğini ifade etmek 
üzere kullanılmıştır (en-Nisa 4/85). Bura
da kelime "bir kötülüğe aracılık etme" an
lamında "şefaa seyyie" şeklinde geçmek
te ve bu şekilde aracılık yapanın kötülük
ten doğan günaha ortak olacağı bildiril
mektedir. Hemen bütün hadis kaynakla
rında yer alan bir hadiste İslam'da güzel 
bir gelenek (sünnet-i hasene) başlatan kim
senin o yoldan gidenler bulunduğu sü
rece sevap kazanacağı, kötü bir gelenek 
(sünnet-i seyyie) başlatanın da aynı şekilde 
bunun vebalini çekeceği bildirilmiştir (Bu
hM, "İ'tişam", ıs; Müslim, "Zekat", 69). 
Ayet ve hadislerde bir tutum ve davranı
şın, bir olay ve olgunun kötü, çirkin veya 
elem verici niteliğini ifade etmek için sey
yie ile aynı kökten gelen sev', sCı' ve sey
yi' kelimeleri de kullanılmıştır. Kötü zan, 
kötü örnek, kötü adam, kötü komşu , kö
tü iş , kötü ahlak, kötü hüküm bu kulla
nımlardan bazılarıdır (M F. Abdülbaki, el
Mu'cem, "sv"' md.; Wensinck, el-Mu'cem, 
"sv' " md.). 

3. Seyyie kavramının üçüncü kullanılışı 
genellikle geçim sıkıntısı, pahalılık, kurak
lık, kıtlık, meşakkat. eziyet, bela gibi insa
nın bedeni ve ruhi taleplerine aykırı olan, 
korkulan sonuçları ifade eder (mesela bk. 
Ta beri, IV, ı 78- ı 79; Fahreddin er-Razi, X, 
188; Şevkanl, I, 549-550) . AI-i İmran süre
sinde ( 3/ ı ı 8- ı 20) M edineli yahudilerin müs
lümanlara karşı besledikleri kötü duygu
lardan bahsedilirken müslümanlar yahu
dileri sevdikleri halde yahudilerin müslü
manları sevmedikleri ve onlara büyük bir 
kin besledikleri anlatılmakta, ardından, 
"Size bir iyilik gelirse bu onları üzer, ama 

başınıza bir kötülük gelirse buna da sevi
nirler" buyuruımaktadır. Diğer bir ayete gö
re Hz. Peygamber'in düşmanları iyi bir du
rumla karşılaştıklarında bunun Allah'tan 
geldiğini, başlarına kötü bir hal geldiğinde 
ise Hz. Muhammed yüzünden, onun yan
lış düşüncesi ve kötü yönetimi sebebiyle 
(Ta beri, N, 176- ı 77) böyle bir durumla kar
şılaştıklarını ileri sürerlerdi (en-Nisa 4/78) 
Ayetin devamında başa gelenlerin hepsi
nin Allah'tan olduğu bildirilmekte, müte
akip ayette ise iyilik Allah'a, kötülük insa
na nisbet edilmektedir. Burada kötülüğün 
insana nisbet edilmesini Mu'tezile alimle
ri, kötülüğü kulun irade ve kudretine bağ
layan kendi görüşlerini destekleyici bir de
lil olarak ileri sürmüşlerdir. Ancak Ehl-i 
sünnet alimlerine göre iyilik gibi kötülü
ğü yaratan da Allah 'tır. Bununla birlikte 
kulun uğradığı bazı zararlar kendi günahı 
veya tedbirsizliği yüzünden meydana gel
diği için ayette seyyie kula nisbet edilmiş
tir (a.g.e., IV, 178-179; İbn Teymiyye, s. 4ı, 
43 , ııı) . Mu'tezile ulemasından Eb Cı Ali 
el-Cübbal ilk ayette Allah'a nisbet edilen 
seyyienin "bela, musibet", ikinci ayette ku
la nisbet edilen seyyienin ise "masiyet" an
lamına geldiğini söylemiştir. Bu bilgiyi ak
taran Fahreddin er-Razi, ikinci anlamda
ki seyyienin de Allah 'ın yaratmasına bağ

lı olmakla birlikte "edebe riayetten dolayı" 
kula nisbet edildiğini veya, "Kötülüğü ken
dinin yarattığını mı sanıyorsun?" şeklinde 
soru anlamı taşıdığını belirtir (Mefatl/:ı.u 'l

gayb, X, 190-192). Bir ayette insanların 
karşılaştıkları iyilik ve kötülüklerin ilahi im
tihan olduğu bildirilmiş (el-A'raf 71168), di
ğer bir ayette insanoğlunun bir iyiliğe nail 
olduğunda bundan sevinç duyduğu, ancak 
bir kötülükle karşılaştığında hemen nan
körce davrandığı anlatılarak (eş-ŞCıra 42/ 
48; ayrıca bk. el-A'rilf 7/95) insanın tabi
atında baskın bir eğilim olan isyankarlık 
ve nankörlüğe dikkat çekilmiştir (Şevkanl , 

IV, 662). Bazı ayet ve hadislerde seyyienin 
sadece dengiyle cezalandırılacağı, hase
nenin karşılığının ise fazlasıyla verileceği 

belirtilmektedir (mesela bk. el-En'am 6/ 

ı60; Yunus ı 0/27; eş-Şura 42/40; Müsned, 

IV. 322 , 345, 346; Buhar! "İman", 3ı, "Ri

~15", 31 ; Müslim "İman" , 203,204, "Zikir", 

22). Hadislerde istenip de işlenmeyen sey

yieninyazılmayacağı (Müsned, I, 227), hat

ta bir hadiste yapılmaktan vazgeçilen sey

yie için bir sevap yazılacağı (BuhM, "Ri

~15", 31) ifade edilmiştir (bk. HASENE). 

Seyyie ile aynı kökten olup "kötülük ve
ya haksızlık etme, bir işi kötü yapma" an-

SEZAT-yi GÜ LSENI 

larnma gelen "isaet", fıkıhta şer'an tasvip 
edilmeyen eylemlerden söz edilirken kul
lanılan genel bir kavramdır. İsaetin konu
su zina, farzın terki, başkasının hakkına 
saldırı gibi bir eylemse haram olarak ni
telenir ve suç teşkil ediyorsa ceza ile kar
şılanır: dini şiar özelliğine sahip sünnetle
re aykırı bir eylemse rnekruh diye nitele
nir ve kınanır. Bazı usulcüler ikinci kısma 
girenierin tahrimen rnekruh ile tenzihen 
rnekruh arasında bir mertebede bulundu
ğunu ileri sürmüştür. Çoğu zaman fakih
ler isae kavramını başkalarına zarar veren 
fiiller, özellikle su alma hakkı, geçit hakkı , 

mecra hakkı gibi irtifak haklarına riayetsiz
lik bağlamında kullanırlar. Bazı fıkıh eser
lerinde eşierin birbirine verdiği zararın da 
bu fiille ifade edildiği görülür (Mv.F, lll , 

141-142) 
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~ MusTAFA ÇAGRicr 

SEYYİÜ'l-HIFZ 

(bk. SÜÜ'I-HIFZ). 

SEzAi-yi GÜLŞEM 
(~ ~!_;... ) 

(Ö: i ,i Sl/1738) 

_j 

Halveti-Gülşeni tarikatının 

Seza iyye kolunun kurucusu, şair. 
L _j 

1 080' de ( ı 669) Mora yarımadasının ku
zeydoğusunda yer alan Gördüs (Korinthos) 
kasabasında doğdu. Hayatı hakkındaki bil
giler MektUbô.t adlı _eserinin baş tarafına 
konulan biyografislne dayanmaktadır. Adı 
Hasan olup "Sezai"nin ona mahlas olarak 
Niyazi-i Mısrl tarafından verildiği rivayet 
edilir (Hüseyin Vassaf, V, 79) . Babasının adı 
Ali, dedesi Kurtbeyzade Hasan'dır. Bazı 

eserlerde ismi Hasan b. Abdullah Laren
devi olarak geçmekte ve dolayısıyla baba
sının adının Abdullah, memleketinin Laren-
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