
SiFR 

r 

L 

SİFR 
( j.Jf) 

Kur'an'da 
kitap veya Tevrat manasında geçen 

bir terim. _j 

Sözlükte "meydana çıkarmak, açıklamak'' 
manasındaki süfür kökünden türeyen sifr 
kelimesine "kitap, hakikatleri ortaya çıka
ran kitap, büyük kitap, Tevrat'ın bölüm
lerinden her biri" gibi anlamlar verilmiş

tir (Lisanü'l-'Arab, "sfr" md.; Tacü'l-'arQs, 
"sfr" md.; Ragıb ei-İsfahanl. el-Müfredat, 
"sfr" md.) . Sifrin ayrıca "cilt'' anlamı da var
dır. Çağulu olan esfar ise daha ziyade "çok 
sayıda ciltten oluşan büyük ilim kitabı ve
ya revrat" karşılığında kullanılmıştır (Ze
mahşerl, IV, 5 18). Hz. Musa'ya verilen beş 
bölümlü revrat "ei-Esfarü'l-hamse" olarak 
da anılır. Eski metinlerde kitap "yazılı şey, 

mektup" manasında kullanılırken günü
müzdeki ismiyle kutsal metinlere işaret 
eden "kitap" anlamı daha çok sifr kelime
siyle karşılanmıştır. Bu kelime herhangi bir 
kitabın bölümlerini ifade etmek için de 
kullanılmıştır. Sifrin Arami ve ibrani dille
rindeki karşılığı sırasıyla sifra ve seferdir. 
Sefer, "yazı, mektup, liste" gibi manalara 
sahiptir (Koehler- Baumgartner, Il, 766) . 
İbranice'de yazma revrat rulosunu ifade 
etmek için "Tevrat kitabı" anlamında rev
rat'ta da yer alan (Tesniye, 31/26) sefer 
ha-Terah kalıbı kullanılmaktadır. Sifra ka
lıbı özel olarak revrat'ın Levililer kitabına 
yapılan tefsiri (midraş), sifranın çağulu olup 
"yazılar, kitaplar" anlamına gelen sifre ise 
revrat'ın Sayılar ve Tesniye kitaplarının tef
sirlerini ifade eder. Söz konusu sifre türü 
eserler en meşhur revrat tefsirleri arasın
da yer almaktadır (Adam, s. 26). 

Sifr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece 
bir ayette çağulu olan esfar biçimiyle ge
çer (el-Cum'a 62/5). "Tevrat'layükümlütu
tulup da onunla amel etmeyenlerin duru
mu ciltlerce kitap (esfar) taşıyan rrierkebin 
durumu gibidir" mealindeki bu ayette es-. 
far lafzının kullanılması Tevrat'a bir işaret 
olarak yorumlanmıştır. Tefsirlerde yer_ alan 
açıklamalara göre kendilerine revrat yük
lenen, yani onunla yükümlü tutulan yahu
diler (ve hİristiyanları bu yukürnlülüklerinl 
yerine getirmemişlerdir. Ancak bu yüküm
lülüğü inkar edeiriedikleri için Tevrat'ın yü
kü.sırtları11da kalmıştır .. Bu yük omuzla': 
rmda hissettikleri bir sorumluluk olmak~ .. 
tan çok sırtlarında taşıdıkları bir ağırlık ha
linde kaldığından bu tutumu benimseyen
ler oldukça ağır bir benzetme yapılarak 
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eleştirilmiştir. Yahudilerin revrat ile amel 
etmemeleri, özel anlamıyla ümmi peygam
bere iman etmeleri gerektiğini bildiren Tev
rat hükümlerini dikkate almamaları ve on
dan faydalanmamaları şeklinde de yorum
lanmıştır. Ayrıca sırtında koca koca kitap
lar taşıdığı halde onların sadece maddi ağır
lığı altında ezilen, fakat kendisiyle onların 
içerikleri arasında bir bağ kurma yetene
ğine sahip olmayan merkep benzetmesi
nin bir mesel olması sebebiyle sırf revrat'
la yükümlü tutulanlara değil aynı tutumu 
benimseyen, yani ilmiyle amel etmeyen 
bütün ilahi din mensupianna da yönE!Itil
miş bir eleştiri ve uyarı niteliğinde olduğu 
ifade edilmiştir (Zemahşerl, ıy, .518; .Elma
lılı, VII, 4958; Karaman v.dğr., V, 345). 
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Hz. Peygamber'in 
Ebu Ubeyde b. Cerrah kumandasında 

gönderdiği seriyye 

L 
(8/ 629). 

_j 

Sifülbahr, Medine'nin batısında Kızılde
niz sahilinde bir yerin adıdır. Beni Cühey
ne kabilesinin arazisi olup, Kureyş kabile
sinin ticaret kervanlarının güzergahında 
bulunuyordu. Hicretten sonra ResQI-i Ek
rem, Medine'ye sığınan müslümanları teh
dit eden Mekke müşriklerinin ticaret ker
vanlanrıı sıkıştırmaya, 1. yılın Ramazan ayın
da (Mart 6Z3) ilk defa buradaki ls mevkiine 
Hamza b. Abdülmuttalib kumandasında 
gönderdiği seriyye ile başladı. Hudeybiye 
Antiaşması'nın müslüman olup Medine'ye 

. sığınanların Mekl:<e'ye i.ade edilmesini ön
gören maddesi gereği11ce Mekke'de müş-

• r ikzulmünden kaçan Ebü Baslr, Sifülbahr'
_de mevzilenerek Kureyş kervanları için bir 
·tehdit unsuru olmuştu . 

Hz. Peygamber, 8 yılının Receb ayında 
(Kasım 629) EbCı Ubeyde b. Cerrah ku-

mandasında aralarında Hz. Ömer ile Kays 
b. Sa'd b. Ubade gibi ensar ve muhacirle
rin yer aldığı 300 veya 31 O kişilik bir kuv
veti Sifülbahr'e yolladı. ilk dönem islam 
tarihi kaynaklarında bu seriyyenin Kızılde
niz sahilinde Medine ile Yenbu' arasında 
Kabeliye'de bulunan Beni Cüheyne üze
rine sevkedildiği belirtilir (Vakıdl , II , 774; 
İbn Sa'd, 11. ı 32). Başta Buhar! olmak üze
re hadis kitaplarına göre ise birlik bir Ku
reyş kervanını gözetlernek için gönderil~ 
miştir (Buhar!, "Megazl" , 65; "Cihad", 124; 
Müsned, lll , 303-304). Hz. Peygamber, çok 
geç kalmalarından dolayı seriyyenin akıbe
tiyle ilgili endişe d uyarak bu tedirginliğini 
döndükten sonra EbCı Ubeyde'ye bilciirmiş, 
o da Kureyş kervanını aradıkları için geÇ 
kaldıklarını söylemişti (İbn Sa'd, lll, 411). 

Vakıdi, yola çıkan birliğin yüklerini taşı
yacak hayvanlardan başka binekleri bulun
madığını, dolayısıyla yaya olduklarını kay
deder (el-Megazi, II. 774). Medine'den ha
reket eden birlik sahile doğru yol alınca Hz. 
Peygamber'in verdiği bir dağarcık dolusu 
hurmadan meydana gelen azıkları tüken
di. Yanlarında bulunan diğer yiyecekleri de 
bitince habat adı verilen, develerio yediği 
dikenli selem ağacının yapraklarını su ile 
ısiatarak yemek zorunda kaldılar. Bundan 
dolayı seriyyeye Habat adı da verilir. Kays 
b. Sa'd erzak sıkıntısı had safhaya ulaştı
ğında Beni Cüheyne'ye mensup bir kişi
den daha sonra Medine'de ödemek üzere 
1 O vesk hurma karşılığında beş deve sa
tın alarak yiyecek ihtiyaçlarını bir süre için 
giderdi (a.g.e., II. 775). Müslüman asker
ler, Sifülbahr'de on beş veya yirmi gün de
niz dalgalarının sahile atmış olduğu am
ber balığının etini yediler (Buhar!, "Mega
zl", 65; Vakıd!, ıı , 774-777; İbn Hişam, IV, 
211; Belazürl, I, 489). İbn Sa'd, müslüman 
askerlerin etinden ve yağından faydalan
dıkları bu balıktan bazı parçaları kuruta
rak yanlarına aldıklarını ve Medine'ye dö
nerken bunun bir kısmını yediklerini kay
deder (et-Tabakat, II, 132). 

Askeri birlik herhangi bir çatışmaya gir
meden yaklaşık bir ay sonra Medine'ye 
döndü. Sefere katılanlar Resül-i Ekrem'e 
başlarından geçenleri ve sahile vuran ba
lıktan yemek zorunda kaldıklarını anlattı
lar. Bunun üzerine ResCıl-i Ekrem, "O Al
lah'ın size gönderdiği bir rızıktır" deyip 
kendisine ikram edilen balıktan bir parça 
yedi (Buhan, "Megazl", 65; İbn Sa'd, lll, . 
411) . Ayrıca ResCılullah, Kays b. Sa'd'ı se
fer esnasındaki faaliyetlerinden dolayı öv
dü. Sa'd b. Ubade de oğlunun borcunu Me-



dine'ye gelen Cüheyneli kişiye ödedi (Vakı

dl. ll , 775-776) . 
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!il ELŞAD MAHMUDOV 

SiGARA 

(bk. TÜTÜN). 

SİGETVAR 

Macaristan' da 
Baranya idari birimine bağlı 

tarihi bir şehir. 

_j 

-, 

_j 

Macaristan'ın güneybatısında Hırvatis

tan sınırına yakın bir mevkide Almas çayı 

yanında ve bataklıkları içinde bulunan ve 
"ada kale" anlamına gelen Szigetvar, XVI 

ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı sancak mer
kezi olup Türk kaynaklarında Sigetvar, bu

gün ise Zigetvar diye geçer. Şehrin adı ilk 
defa 1391 yılında kaleme alınan bir belge

de Sziget (Zygeth) şeklinde Somogy idari 
birimine bağlı yerleşim merkezleri arasın
da anılır. Zamanla 1449'a kadar kalesi ya

pılarak bir şehir statüsü kazanmış olma
lıdır. 

950'de (ı 543) Osmanlılar'ın Estergon 
(Esztergom) seferinden sonra Sigetvar, Ma
car serhat kaleleri içerisinde stratejik bir 
önem kazandı. Burada yerleşmiş olan as
kerler Osmanlı hakimiyeti altındaki bölge
lere sık sık akınlar düzenleyip halktan ver
gi toplamaya çalıştı. Kalenin bu stratejik 
konumunu iyi bilen Osmanlılar, hisarı ilk de
fa Budin Valisi Toygun Paşa kumandasında 
962'de (1555) muhasara ettilerse de ba
şarılı olamadılar. Bir yıl sonraki bir başka 
kuşatmadan da sonuç alamadılar. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'ya kar

şı yürütülmesi düşünülen son seferi sı

rasında 18 Muharrem 974'te (5 Ağustos 

ı 566) Sigetvar'ın önlerine varıldı. Bu sıra

da şehir bir kale ile eski ve yeni kentten 

oluşan üç parça halindeydi ve bunlar bir

birine köprülerle bağlanmıştı. Kale yine 

etrafı surla çevrili bu iki şehrin kuzeyinde 

bulunuyordu. Etrafında su dolu hendekler 

vardı. Kalenin kumandanı Güneybatı Ma

caristan'ın önde gelen asilzade ailesinden 

Kont Miklos Zrinyi'ydi. Bir ay süren kuşat

mada her iki tarafta yüksek miktarda can 

kaybı oldu. Yoğun top ateşi ve hendekler

deki suyun akıtılmasından sonra 13 Ağus

tos'ta eski şehir kısmı, 19 Ağustos'ta da 

yeni şehir bölümü alındı. Kalede direniş 

sürdü. Üç umumi hücumun ardından S 

Eylül'de açılan bir lağıma (tünel) yerleşti

rilen humbaranın ateşlenmesiyle kalenin 

altında müdatilerin sakladığı barut mahze

ni ateş aldı ve ardarda patladı . Savunma

nın çökmesi üzerine ümitsiz duruma düşen 

Zrinyi yanındaki askerlerle kaleden huruç 

hareketine giriştiyse de yaralı halde esir 

düştü. Başı kesilip Gy6r (Yanıkkale, Raab) 

· yakınlarında beklemekte olan Habsburg 

Kralı ll. Maksimilyan'a gönderildi. Bu ara-

SiGETVAR 

da kaleye yapılan hücumdan biraz önce 

Kanuni Sultan Süleyman burada vefat et

ti. İç organlarının Sigetvar'da gömüldüğü 
yolundaki iddialar geç tarihli kaynaklarda 

yer alır ve şüpheyle karşılanır. Olayların ta

nığı olan Feridun Bey, Sigetvar'ın fethiyle 

ilgili yazdığı eserinde bu konuda hiçbir şey 

söylemez. Buradaki gerçekyeri henüz sap" 
tanamayan Kanuni Türbesi'nin ne zaman 

inşa edildiği bilinmemektedir. Kale alınıri

ca süratle güçlendirildi ve içinde bir cami 

inşa edildi. İç ve dış kalenin etrafındaki 
hendek temizlendi, burç ve bedenleri ta

mir edildi. Hemen ardından 978'de (ı 570) 

bölgenin tahriri yapıldı. icmal kayıtlarını 
ihtiva eden bu tahrirle ilgili bir defter bu

güne ulaşmıştır (BA, TD, m. 503). 

Osmanlılar'ın eline geçen Sigetvar yeni 
bir sancak merkezi sıfatını kazandı ve ilk 
sancak beyi daha önce Peçuy (Pecs) alay 
beyliği yapan İskender Bey oldu (BA, KK, nr. 
74, s. 102; BA, MAD, nr. 563, s. 54; Peçuylu 
İbrahim , ı . 420) . Adı geçen idari birimde, 
987 (1579) yılında Drava nehrinin kuze
yindeki bölgede önceden kısmen Peçuy ve 
Mohaç livalarına ait olan Harşan (Nagyhar
sany), Şikloş (Sik16s), Şelin (Sellye), Vaşkasen
marton (Vaskaszentmarton), Gırugal (Görös
gal), Sigetvar, Bobofça (Bab6csa). Berzençe 

Feridun Ahmed Bey'in Nüzhetü 'l·esrari'l-ahbar der Sefer-i Sigetvar adlı eserinde Sigetvar Kalesi'nin kusatılmasını göste· 
ren minyatür [TSMK, Hazine, nr. 1339, vr. 32'-33') 
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