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viyyealaylarınınmutribangrubundaönceHalep,sonradaŞamcephesindemarşmuallimliğiylegörevlendirildi.Beşyıllıkaskerliğininardındantekkelerkapanıncayakadar(1925)zâkirlikgörevinedevametti.Cumhuriyet’inilkyıllarındanitibarenbirsürebaştaKemânîMemduholmaküzerebirçokünlüsanatkârlabirlikteİstanbul,Ankara,İzmirgibişehirlerdefasıltopluluklarındagazelhanlıkvehânendelikyaptı,özelveresmîkurumlardamûsikidersleriverdi.Bilhassa1950’liyıllardansonramersiyehanlıkkültürününyavaşyavaşunutulmayayüztutmasıüzerinekatıldığımevlidmerasimlerindekiicralarıyladahaçokmevlidhanolarakanılmayabaşlandı.1967yılındanvefatınakadarheryılKonya’yagiderekoradamevlidmerasimlerineiştiraketmeyiâdethalinegetirdiğisöylenir.HüseyinSebilci,28 Ağustos1975’teÜsküdar’dakievininkapısınınönündeansızınvefatetti.İkigünsonraÜsküdar’dakiYeniVâlideSultanCamii’ndekılınanöğlenamazınınardındanKaracaahmetMezarlığı’nda,KaracaahmetMescidi’ninbulunduğuadadadefnedildi.Cenazesi,SahaflarŞeyhiolaraktanınanMuzafferOzak’ınbizzatyönettiğitasavvufîgeleneklekaldırıldı.Mezartaşındaki30Ağustos’tavefatettiğinedairkayıt,doğrudeğildir.DinîmûsikidemersiyeformununsontemsilcilerindenkabuledilenHüseyinSebilci,düzenlibirmûsikiöğrenimigörmemesine rağmen aldığı orta seviyedekiderslerlekendiniyetiştirdi.BahariyeMevlevîhânesikudümzenbaşısıŞevkiDede,amcasıMuhammedİzzetDedeveKasımpaşalıünlüzâkirbaşışeyhMehmedCelâleddinEfendi’dendinîmûsiki;SelânikliAhmedEfendiveÛdîAbdiBey’denklasikmûsikimeşketti.GençlikyıllarındabaştaTophane’dekiKådirîhâne,Kasımpaşa’dakiAliAynîBabaTekkesi,Karagümrük’tekiNûreddinCerrâhîTekkesiolmaküzerepek çok tekkede zâkirlik yaptı. AyrıcaHâfızŞaşıOsman,SüleymanKarabacakveDeliHüseyinEfendigibidöneminmeşhurmevlidhanlarıylaokuduğumevlidlerlebusahadaşöhretiyayıldı.NâzikvemütevazikişiliğiyletanınanSebilciHüseyin’inno tabilmemesine rağmen sahip olduğukuvvetliusulbilgisi,eserleriokurkenonaderinbirhâkimiyetsağlamıştır.Fazlaiddialıbirsesesahipolmasadakendineözgügırtlaknağmelerivemakamgeçkileriyleâdetayenibirtavırortayakoydu.Özellikletekkelerdekizikiresnasındatatbikedilen“perdekaldırmatavrı”nıçokiyiuyguladığısöylenir.

Ot to man Em pi re”, New Trends in Ot to man Stu-
di es: Pa pers pre sen ted at the 20  th CIÉPO Sympo-
si um, Rethy mno, 27 Ju ne – 1 July 2012 (ed. M. 

Sa ri yan nis v.dğr.), Rethymno 2014, s. 455-468; NejatGöyünç,“Sa lo mon Schwe ig ger ve Se ya-
hat-nâme si”, TD, XI II/17-18 (1963), s. 118-140; L.Santini,“A pro po si to di una tra du zi one ita li ana 
del Pic co lo Ca tec his mo di M. Lu te ro”, Nu ova Ri-
vis ta Sto ri ca, XLIX/5-6 (1965), s. 627-635; RuhiAyangil,“Wes tern No ta ti on in Tur kish Mu sic”, 
JRAS, se ri es 3, XVI II/4 (2008), s. 412; B.Ebneth,
“Sa lo mo(n) Schwe ig ger (Schwe ic ker, Schwe ig ker, 

Schwe uc ker, Swe ic ker)”, Ne ue De uts che Bi og rap-
hie, XXIV, Ber lin 2010, s. 4546; GülbeyazKula,
“Vom Wis sen um die Le sers chaft: Zur Be de utung 
der Apo de mik für die Re ise besc hre ibun gen von 
Sa lo mon Schwe ig ger und Jo hann Wild am Be is-
pi el des tür kisc hen Ba des (Ha mam)”, Ze itsc hrift 
für Ger ma nis tik, XXIV/1 (2014), s. 10-24.

ÿHed da Re ındl-Kı el

– —SEBÝLCÝ HÜSEYÝN

(1894-1975)

Mevlidhan, mersiyehan,
dinî eserler bestekârý.

˜ ™

İstanbulFatihsemtindekiSultanselimmahallesinde(ba zı ka yıt lar da Şeh re mi ni) doğdu.BabasıİhsanBey,annesiÂmineHanım’dır.Annesininsaraymevlidhanlarındanolduğusöylenir.Okurlarsoyadınıalmışsadabunuhiçkullanmamış,Sebilcikelimesionunismindebirsembololarakkalmıştır.KüçükyaştaKasımpaşa’dakiHüsameddinEfendiDergâhıpostnişiniamcasıMuhammedİzzetDede’nindelâletiyleUşşâkıyyetarikatınaintisapetti.SekizonyaşlarındanitibarenmuharremayındababasıvekardeşiMazharilebirliktesırtlarındameşindenbirelbise,omuzlarındakırba,ellerindetombakkâselerlesokaksokakdolaşıpmersiyeveilâhilerokuyaraksudağıttığındanSebilciHüseyinolaraktanındı.
1913’teBalkanHarbi’ndeaskerealınmasınınardından I.DünyaSavaşı’ndahükümetinemriyleVeledÇelebi’nin(İz

budak)kumandanlığında,gönüllüMevlevîdervişlerindenoluşanMücâhidîniMevle

Ste in, Leipzig 1986)neşredilmiştir.SeyahatnâmeninStefanosYerasimos’unbahsettiği(DBİstA., VI, 480) 1582 (2. bs. ve 

1586)tarihliLatinceözetiSchweigger’indeğil Tübingen’de hocası olan MartinCrusius’unelindençıkmadırveeskiöğrencisininsağsalimmemleketinedönüşünükutlamaküzerebuözetiLatinceveGrekçekalemealınmıştır.HeidiStein’ınhazırladığı nüsha SelmaTürkisNoyantarafındanTürkçe’yetercümeedilmiştir
(Sul tan lar Ken ti ne Yol cu luk, 1577-1581, 
İs tan bul 2004).Schweigger’in 15761608 yıllarındatuttuğu,seyahatlerindeyanınaaldığı,Almanca,Latince,Grekçe,Osmanlıca,Arapça,Ermenice,Gürcücevb.kayıtlarıileresimler(meselâRumPatriğiIII.Metrofanes,
JoachimvonSinzendorff,MelchiorLorichs,
Schweigger’inportreleri)veebrukâğıtlarıiçeren“AlbumAmicorum”(hâtıradefteri), birsüreViyana’dakiAvusturyaMillîKütüphanesi’ndekaldıktansonraeskisahibininvârislerinegeriverilmiş,2006’da Christies’temüzayedeyeçıkarılaraksatılmıştır.Şimdikisahibininkimolduğubilinmemektedir.

BİBLİYOGRAFYA:W.Heyd,“Schwe ig ger, Sa lo mon”, All gemeine 
De uts che Bi og rap hie, Le ip zig 1891 ^ Ber lin 
1971, XXI II, 339-340; G.E.Zachariades, Tü bin-
gen und Kons tan ti no pel im 16. Jahr hun dert, 
Tü bin gen 1941, tür.yer.; V.Vinay,“Die ita li e-
nisc hen Über set zun gen von Lut hers Kle inem Ka te-
chis mus”, Vi er hun dert fünf zig Jah re lut he risc he 
Re for ma ti on 1517-1967: Fests chrift für Franz Lau 
zum 60. Ge burt stag, Göt tin gen 1967, s. 387388; S.Yerasimos, Les vo ya ge urs dans l’Em pi re Ot-
to man (XI V  e-XVI  e siècles), An ka ra 1991, s. 317
318; a.mlf.,“Schwe ig ger, Sa lo mon”, DBİst.A, VI, 

480; H.Bobzin, Der Ko ran im Zei tal ter der Re for-
ma ti on: Stu di en zur Früh geschich te der Ara bis-
tik und Is lam kun de in Eu ro pa, Stutt gart 1995, 
s. 268-272; a.mlf.,“La tin Trans la ti ons of the 
Ko ran: A Short Over vi ew”, Isl., LXX/2 (1993), s. 

197-198 (Türk çe’ si: “Kuran’ın La tin ce Ter cü me
le ri: Kı sa Bir Ge nel Ba kış”, [trc. Yu suf Öz tel], UÜ 
İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, XVI II/1, Bur sa 2009, s. 

613614);W.Neuber,“Tür kisc hes Ze re mo ni ell. 
Al te rität und Ver tra ut he it der os ma nisc hen Herr-
s chaft sde mons tra ti on am Be is pi el von Sa lo mon 
Schwe ig gers Rey›besc hre ibung (1608)”, Ze re mo-
ni ell in der Kri se: Stö rung und Nos talgie (haz. 

B. Jahn v.dğr.), Mar burg 1998, s. 7888; a.mlf.,
“Gra de der Fremd he it: Al te ritätskons truk ti on 
und ex pe ri en tia-Ar gu men ta ti on in de uts chen 
Tur ci ca der Re na is san ce”, Eu ro pa und die Tür-
ken in der Re na is san ce (haz. B. Guth mül ler – 

W. Kühl mann), Tü bin gen 2000, s. 262264; R.SchlechtwegJahn,“Dis kur si ve Gren zen, hybri
de Iden titäten: Sa lo mon Schwe ig gers Re ise ins 
Os ma nisc he Re ich”, Be geg nung und Ver hand-
lung: Mög lich ke iten ei nes Kul tur wan dels durch 
Re ise (haz. C. Ber ke me ier v.dğr.), Müns ter 2004, 
s. 119-132; P.Burschel,“Spa ce, Ti me and the 
Con fes si on of Ri tu al: A Lut he ran Pas tor in the 
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tıdaünlüyazarlarveşairlertarafındanyapılankonuşmalarıveokunanşiirleriderlemiştir.5.MêjûyêEdebêKûrdî(Bağ dat 
1952, 1971; Ser deşt 1361 hş.; Se nen dec 
1389 hş., 1391 hş.).Kürtedebiyatıtarihinedairilkönemlieserolupbualandaaraştırmayapanlariçintemelkaynakniteliğindedir;yazarmukaddimedensonraKürtler’inkökeni,Kürdistantarihi,sosyalhayat,nüfusdağılımıgibikonulardansonraKürtedebiyatıtarihi,edebîtürlerivebaşlangıçtankendizamanınakadaryirmidörtedipveşairhakkındabilgivermekte,212’sininadınızikretmekte,Kürtedebiyatıyladiğeredebiyatlararasındakarşılaştırmalaryapmaktadır.6.Helbi-
jârden(Seç me ler, Bağ dat 1953). 7. Nâ-

vîyêKûrdî(Kürt çe isim ler, Bağ dat 1953). 
8.Geştîkle-Kurdûstânâ(Kür dis tan’da 

se ya hat, Bağ dat 1956).BuseyahatnâmeIrakKürdistanı’ndakiyerleşimmerkezlerinintarihini,sosyal,siyasalvekültüreldurumunuiçermesibakımındanönemlidir.
9.RişteyêMirvârî(£İš dü’l-lüßlüß, Kürt Mi-
ra sı, I-VI II, Bağ dat 1957-1983; Teb riz 1373 
hş.; I-IV, Sa kız 1374 hş.; Sü ley ma ni ye 2004, 
1 cilt te 4 cilt).KürtfolklorunadairönemlibirçalışmaolupIrakKürdistanı’ndahalkarasındayaygınhikâye,masal,destanveatasözleriniihtivaeder.10.Şorişgânîyê
KûrduKûrduKomârîyê£Irâš(Kürt 

dev rim le ri, Kürt ler ve Irak Cum hu ri ye ti; 

başyazarlığınıüstlendiğiilkKürtçeedebiyatdergisiolanaylıkGelâvêj’içıkarmayabaşladı.1941’denkapandığı1949 yılınakadar(105sayı)dergininyazıişlerimüdürlüğünüdeyaptı.30Mart1948’deArapçaveKürtçehaftalıkNizâradlısiyasîbirdergiyayımlamayabaşladıysada15 Şubat1949’dahükümettarafındanyayını22.sayıdansonradurduruldu.Budergidekendiadıylavetakmaisimlerleyazılaryazdı.KürtveAraphalklarınınkardeşlikvebirliğini,ortakdin,tarihvevatandeğerlerinivurguladı.Seccâdî,KralII.Faysal’ınöldürülüpcumhuriyetinilânedildiği14 Temmuz1958askerîdarbesinekadarimamlıkveirşadvazifesinedevametti.ButarihteBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeKürtdiliveedebiyatıhocalığınagetirildi.1970’teelMecmau’lilmiyyü’lKürdî’ninkurucularıarasındayeraldı.1974’teGüneyKürdistanbölgesindekivakıflaragenelsekretertayinedildive1977’deyaşhaddindenemeklioluncayakadarbugörevinisürdürdü.13Aralık
1984tarihindeBağdat’tavefatettiveAbdülkådiriGeylânîKabristanı’nadefnedildi.TakvâsahibibirinsanolanSeccâdî,MollaAbdülkerîmMüderris,MehmedEminZekîBey,ŞeyhMuhammedHâl,MollaCemîlRûzbeyânî,Hejârgibihalkınıntarih,edebiyatvekültürünehizmetetmeyeçalıştı,buamaçlaeserlertelifetti.Süleymaniye’deZeynveRûzîNevî,Bağdat’ta
Mecelletü’l-Mecma£i’l-Kürdîdergileri,Tahran’daİ¹¹ilâ£âtgazetesiveİ¹¹ilâ£ât-ı
Heftegîdergisigibiyayınorganlarındaçoksayıdayazılarıyayımlandı.

Eser le ri. 1.Mu¼ammedEmînZekî
(Bağ dat 1948),TârîÅu’l-KürdveKürdis-
tânileMeşâhîrü’l-KürdveKürdistân adlıeserlerinmüellifiMuhammedEminZekî’ninvefatyılındatelifettiğibiyografidir.2.BihiştuYâdgâr(Bağ dat 1950). 3. 
GûlâleyêMerîvân(Merîvân gü lü; Bağ dat 
1951, Me rî vân, İran Kür dis ta nı’nda bir şe-
hir dir). 4.YâdîPîremerd(Bağ dat 1951). KürtşairveyazarlarındanPîremerd’inölümümünasebetiyledüzenlenentoplan

Kasideokurkentekrarlardabiröncekigüfteyiaynenokumayıpkendisindenbazıilâveleryapmasıicracılığınınönemliözelliklerindendir.SebilciHüseyin’inbestelediğiilâhi,tevşîhvenefesleronunbestekârlıksahasındakibaşarılarınınaçıkbirgöstergesidir.Lirikveparlakbirüslûplabestelediğieserlerindekiusulvegüfteuyuşmasıbilhassamelodikyapınınoluşumundakienbüyüketkenolmuştur.AhmetGül,yaptığıçalışmadaonunbestelemişolduğudinîeserlerdenkırkikitanesininnotasınıgüftesiylebirliktetesbitetmiştir.Birna‘tışerifkalemealmış,bazıfilmlerdedegazellerokumuştur.OnunilkTürkhavaşehitleriiçinokuduğu,“Ağlaannem,ağlamanınyeridir/TayyaredendüşenoğulFethi’dir”mısraıylabiten“Ha vaŞehitleriMersiyesi”plakhalinegelmişönemlibirkayıttır.Ayrıcaözeltoplantılardakaydedilmişpekçoksesbandıgünümüzdemûsikiçevrelerindekiözelarşivlerdeyeralmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:H.RahmiŞenses, Bu gü nün Meş hur Huf faz-ı 

Ki ra mı ve Mev lit han la rı, İs tan bul 1965, s. 6062; AhmetGül, Hü se yin Se bil ci’nin Ha ya tı ve Dînî 
Bes te le ri (yük sek li sans te zi, 1999), MÜ Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü; RamazanAlparslan, İs tan bul 
Ehl-i Kur’an ve Mev lit han la rı, İs tan bul 2014, s. 
45-46; “Bes tekâr ve Mev lid han Se bil ci Hü se yin 
(18941975)”, Ye şi lay Der gi si, sy. 504, İs tan bul 
1975, s. 25.

ÿNu ri Öz can

– —SECCÂDÎ, Alâ ed din
( عاءالدين سّجادي )

(1907-1984)

Iraklý edip,
yazar ve tarihçi.

˜ ™

SüleymaniyeilindeŞehribâzârkazasınabağlıBerzence’ninBârâvköyündetanınmışbiraileninçocuğuolarakdoğdu.BazıkaynaklardaDoğu(İran)Kürdistan’dakiSine’de(Se nen dec) doğduğukaydedilir
(Ab dül ke rîm Mü der ris, s. 547; Bâbâ Mer-
dûh Rû hâ nî, II, 516).BabasınınadıNecmeddin,dedesininadıİsâmüddin’dir.İlkdinîbilgileriköyündealdı,1927’deSüleymaniye’yegiderekŞeyhCelâlveMollaResûlmedreselerindetahsilinitamamladı,
1938’deBabaAlietTekyevî’denicâzetaldı.DahasonragittiğiBağdat’taMeydanmahallesindekiNaîmeHatunMescidi’ndeimamlıkgörevinetayinedildi.BusıradaEmcedezZehâvîveMuhammedelKızılcî’ninyanındadinilimleritahsilini sürdürdü.1939’dayazıişlerimüdürlüğünüİbrâhimAhmed’inyaptığı,kendisinin

Alâeddin

Seccâdî

Alâeddin Seccâdî’nin çıkarttığı Gelâvêj  adlı derginin kapağı


