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geliştiğini,üzümvediğermeyveleriniseazyetiştiğini,busebeplehalkınmeyveihtiyacınıKåbis’tenkarşıladığınısöyler.Sakinbirlimanasahipolanşehriçevreleyentaşya pısur,surundemirkapılarıvesurlardakiburçvekulelerdenbahseder(Øû re tü’l-ar², 
s. 47).BudönemdeSefâkus’tanVenedik’ezeytinihraçedildiğidebilinmektedir.ŞehirdeX.yüzyıldanitibarenPizalılar’ınbirhanı(fun duk)bulunuyordu.Zîrîler’denTemîmb.MuizdevrindeSefâkusValisiHammûb.MellîlelBargavâtîbağımsızlığınıilânetti(454/1062).ArdındanHammâdîEmîriNâsırb.Alennâs’ımetbûtanıyanHammû455 (1063)yılındaEsbec,AdîvediğerbazıArapkabilelerinindesteğiyleMehdiyeüzerineyürüdü.AncakMehdiyeyakınlarındameydanagelensavaştaTemîmkarşısındaağırbiryenilgiyeuğradı.Sefâkus’ualmakiçinhareketegeçenTemîm,474 (1081)ve488 (1095) yıllarında gönderdiği ordular başarısızolunca493’te(1099)bizzatordusununbaşındaSefâkusüzerineyürüdüveotuzaltıyılbağımsızkalanşehritekraritaataltınaaldı.KaçmayıbaşaranHammûiseKåbisemîrinesığındı.Bekrî,V.(XI.)yüzyıldaSefâkus’undurumuhakkındaduyduklarınıaktarırkenöncelerisadecezeytiniylemeşhurolanşehrinzamanlaseçkindokumalarıbakımındanİskenderiyeileyarıştığını,üstünkalitelizeytinyağınındiğermüslümanülkelerinyanısıraSicilyaveBizansülkelerineihraçedildiğini,bugelişmeninziraat,sanatkârlık,ticaretvemimaridedekendinigösterdiğini,şehirdeçoksayıdaçarşı,hamam,han,kasır,sahildeiseribâtlarınbulunduğunu,limanınındageliştiğini,zeytinyağıvediğereşyasatınalmakiçinheryerdentüccarlarıngeldiğinizikreder(el-Me sâ lik, II, 669).

503 (1109)yılındaZîrîyönetimineisyanedenSefâkushalkıvalininköşkünüyağmalayıncaZîrîEmîriYahyâb.TemîmşehrinvaliliğineoğluAli’yigönderdi.Ardındanistikrarakavuşanşehir543’te(1148)Sicilya’yızaptedenNormanlar’ınelinegeçti.BusıradaSefâkus’ahıristiyannüfusyerleştirenII.RogerşehrinidaresiniÖmerb.Ebü’lHüseyinelFiryânî’yebıraktı.AncakÖmerb.Ebü’lHüseyinayaklanarakşehrinidaresinielinealdı,Normanhâkimiyetidesonaerdi(551/1156).Muvahhidler’inkurucusuAbdülmü’minelKûmî’ninMehdiye’yikuşattığınıöğrenenÖmerb.Ebü’lHüseyinelçigöndererekKûmî’yeitaatettiğinibildirincegörevindebırakıldı(554/1159). BuyıllardaSefâkusyöneticileriyleFloransa,Pizagibiİtalyaşehirleriarasındaticarîanlaşmalaryapıldı.Şehirlimanınıkullan

und an gren zen den Ländern 1805-1807 (ed. A. 

Lich ten ber ger), Stutt gart 2002; a.mlf., Ta ge buch 
des Au fent halt in Kons tan ti no pel und die Rei--
se nach Alep po 1802-1803 (ed. V. Ender le in), 
Hildes he im 2012; W.Pertsch, Die ori en talischen 
Hands chrif ten der Her zoglichen Bib li ot hek zu 
Got ha, Got ha 1859-93, I-III, tür.yer.; Ul rich 
Jaspe r Se et zen (1767-1811). Lebe n und Werk. 
Die arabischen Länder und die Nahostforschun g 
im na po le onisc hen Zeitalter : Vorträge des Kol--
loquiums vom 23. und 24. Septem ber 1994 in 
der Fors chungs-und Landesbib li othek Got ha, 
Schloss Frie dens te in, Got ha 1995; J.Schienerl, 
Der Weg in den Ori ent: Der Fors cher Ulric h 
Jas per Se et zen: Von Je ver in den Je men (1802-
1811), Ol den burg 2000; KemalBeydilli,“Jo seph 

von Ham mer-Purg stall (17741856) ve Fundgru
be n des Ori ents (Şark’ın Ha zi ne le ri) Der gi si”, Ki-
tap la ra Vak fe di len Bir Öm re Tuh fe: İs ma il E. 
Erün sal’a Ar ma ğan (haz. Ha ti ce Ay nur v.dğr.), 
İs tan bul 2013, I, 232233.
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Tunus’ta bir liman þehri
ve ayný adý taþýyan

idarî birimin merkezi.
˜ ™

Tunus’un doğusunda Kåbis (Gabes)körfezisahilindeyeralır.TarihiRomadöneminekadargötürülenveSfax,Sıfaks,SefâkısşeklindedeanılanşehrinmilâttanönceIII.yüzyıldaKartacalılar’akarşımücadeleedenBerberîemîrinenisbetlebuis mialdığısöylenir.Sefâkusbölgesi442’deVandallar’ın,533’teBizans’ınelinegeçti.
45 (665)yılındamüslümanlartarafındanfethedildi.BugünküSefâkus,AğlebîHükümdarıI.Muhammedzamanında235’te
(849),RomadönemiyerleşimmerkezlerindenTâbârûraveTîneköylerininyıkıntılarınınbulunduğuyerdekuruldu.İnşaatişleriniyürütmeklegörevlendirilenKadıAlib.SâlimelCibinyânî,şehrinmerkezindeAğlebîlerdönemininönemliyapılarındanolanSefâkusUlucamii’niyaptırdıveşehrikerpiçsurlaçevirdi.SurlarveulucamiAğlebîHükümdarıAhmedb.Muhammeddönemindetaşvekireçkullanılarakyenilendi(245/859).Ağlebîler’densonraFâtımîhâkimiyetinegirenSefâkus300 (912)yılında,Sicilya’daAbbâsîhalifesinebiatettiğiniaçıklayanArapkabilereisiİbnKurhubtarafındangönderilenSicilyadonanmasınınsaldırısınauğradı.Fâtımîler’inMısır’aintikalindensonraZîrîler’inidaresinebırakıldı.İbnHavkal,şehrinIV.(X.)yüzyıldakidurumunuanlatırkengelirininbüyükkısmınınzeytinvezeytinyağındaneldeedildiğini,önceleriucuzolanzeytinfiyatlarınınyaşanankarışıklıklaryüzündenarttığını,balıkçılığında

İngilizseyyahıJamesSilkBuckinghamtarafındanyazılan8Şubattarihli(Bey dilli, I, 

232233)mektuptayeralmaktadır.BunagöreSeetzenEylül1811’deonyedide veyüküyazmaeserleMuhâ’danSan‘a’yadoğru yola çıktı, ancak iki gün sonraMuhâ’yagelenbirhaberkendisininartıkhayattaolmadığınıbildiriyordu.Buckingham’ınnaklettiğigenelkanıyagöreSeetzen,San‘ayoluüzerindeTaizyakınlarındaSan‘aimamınınemriylezehirlenereköldürülmüştür.Kasım1810–Eylül1811 arasındanelerolduğunadairbilgibulunmamaklaberaberbugelişmekarşısındaSeetzen’inMuhâ’daYemenidarecileriyleanlaşmazlığadüştüğü,şehridahaönceterkedemediğivemektupdagönderemediğikabuledilebilir.Ölümsebebiveşeklibugünekadaraydınlatılamadankalmıştır.YazarlarıarasındabulunduğuFund-
grubendesOrientsdergisindekiyazılardananlaşıldığıüzereölümhaberiAvrupa’daepeygeçduyuldu,yanındakionyedideveyüküyazmanınâkıbetiniaydınlatmakmümkünolmadı.Topladığıobjeler,yaptığıçizimler,yazdığımektuplar,yaşadıklarıvegördükleriniusanmadankaydeden,herkesimdenhalkileirtibatneticesindeoluşanizlenimlerinicanlıanlatımvezamanzamanmizahîbirüslûplanakledenSeetzen’inseyahatgünlükleribualanınönemlikaynaklarıarasındadır.Sekizcilthacmindeki18021809arasıseyahatnotlarıOldenburgKütüphanesi’ne
(Lan des bib li ot hek)intikaletmiş,bunlarınsonüçcildi1854’teFriedrichKrusetarafındanyayımlanmıştır(bk. bibl.).BuradakiŞarkyazmaları,bilhassaArapçaolanlarvarlıklarınıbugünneredeyseunutulanSeetzen’eborçludur.Benzerseyyahlardanfarklıolaraktarih,coğrafyavekutsalyerlerbağlamıdışındaözellikledolaştığıbölgelerdekidoğalhayatkendisininilgiodağınıteşkiletmiştir.Topladığınebatatörneklerini,taşvb.doğaobjelerini,satınaldığıyazmalarlabirlikteXIX.yüzyıldaViyanaveBerlin’igeridebırakacakderecedebirkültürmerkezihalinegelenGotha’dakiDevletKütüphanesi’ndevebununyayımlanankatalogundagörmekmümkündür.Buyazmalar,II.DünyaSavaşı’ndansonraburalarıişgaledenSovyetlerBirliğitarafındanMoskova’yataşınmışve1950’liyıllardatekrariadeedilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:
Ul rich Jas per Se et zen’s Rei sen durch Syri en, 

Palästi na, Phö ni ci en, die Trans jor dan-Länder, 
Ara bia Pet ra ea und Un ter-Aegy pten (ed. Fr. Kru

se), IIV, Ber lin 18541859 (tıp kı ba sı mı için bk. 
Hil des he im 2004);UlrichJasperSeetzen, Un ter 
Mönc hen und Be du inen. Rei sen in Palästi na 
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Sefâkushalkı,XI.(XVII.)yüzyıldaMurâdîlerdönemindeAliBeyileMuhammedBeyarasındakiiktidarmücadelesisırasındaönemlisıkıntılaryaşadı(16771684). Hüseynîler’inkurucusuHüseyinPaşa,istikrarınsağlandığışehirdeilmîhareketigüçlendirmekiçinelMedresetü’lHüseyniyye’yiyaptırdı.OnuntamirettirdiğiSefâkusCamii’ndedeöğretimcanlandı.HüseyinPaşazamanında(17051735)ticaretvedokumacılıkgelişti,zeytinağacıdikimiteşvikedildi.Gelişenşehrinnüfusuarttı.AncakSefâkus1160 (1747)yılındaVenedikdonanmasınınsaldırısınauğradı.AliPaşazamanında1190’da (1776)şehringüneyindesurdışındayabancılarınsüreklikalmasınısağlamakamacıylaAvrupavaroşudadenilen,sadeceyabancılarınoturduğubirmahallekuruldu.Sefâkus,HammûdePaşadöneminde17841792 yıllarıarasındadevamedensavaştaVenedikdonanmasıtarafındanbirkaçdefabombalandı.Sonkuşatmasırasındaşehrindoğuvaroşununbirkısmıtahripedildi.OsmanlıdönemindeyaşayanveSefâkustarihçisiolarakbilinenMahmûdb.SaîdMakdîş,KuzeyAfrikaveOsmanlıdönemiTunustarihihakkındaönemlibireserolan
Nüzhetü’l-en¾âr’ınınsonbölümündeSefâkusşehrinedairgenişbilgiverir;siyasîtarihininyanısıraoradayetişençoksayıdavelî,âlimveşairinbiyografilerinikaydeder
(II, 171471).

1830’daAvrupalılar’ınoturduğumahallesurlaçevrildi.BumahalleyeyerleşmişolanyahudilerlebirlikteAvrupalıgöçmenler1875’tenitibarenithalâtveihracatişlerinitekellerialtınaaldılar.Sefâkushalkıiseharapdurumagelenzeytinlikleriniimariçinzeytinağacıyetiştirmeyeyöneldi.ZeytincilikcanlandıveSefâkusyenidenAkdenizhavzasındazeytinyağıihraçedenenönemlişehirlerdenbirioldu.1835’teSefâkus’uziyaretedenAlmanHermannvonPücklerMuskauzeytin,zeytinyağıvedokumalarınyanısıraCerîdbölgesindengetirilenhurma,kına,balvemum,Cerbe’dengetirilençömleklerleSefâkus’unönemlibirticarîmerkezhalinegeldiğinisöyler.TimbüktügibiKaraAfrikasıticaretmerkezleriyledeilişkilerigelişenşehrinsabun,bornoz,yünveipekkumaşlarıylameşhurolduğunu,14.000’iiçindeevbulunan50.000bahçeninşehrikuşattığını,bahçelerdebolmiktardaceviz,fıstık,hurma,incir,naryanındaçeşitlimeyvelerinyetiştirildiğinizikreder(Cum‘a Şîha, s. 
3740). 1840’taSefâkus’auğrayanFransızseyyahıE.P.deReynaudiseşehrinmevkii,konumu,surları,surkapıları,mahalleleri

bilgigünümüzdekicoğrafîbilgilerletamamenuyuşmaktadır.ZiraAkdeniz’demedcezirolayınınenfazlagörüldüğüyerKåbiskörfezikıyılarıdır.Himyerîiseşehirdeçoksayıdacami,hamam,hanbulunduğunu,aralarında166basamaklıdenizfeneriolmaküzeresahilderibâtlarınyeraldığınısöyler(er-Rav²ü’l-mi£¹âr, s. 365366).Muvahhidler’densonraHafsîhâkimiyetinegeçenSefâkus,625 (1228)yılındanitibarenyaklaşıkbirasır istikrariçindeyaşadı.Ancak718 (1318)ve749 (1348) yıllarında isyanlarasahneoldu.758’de
(1357)KåbisValisiAhmedb.Mekkî’ninelinegeçti,772’de(1370)tekrarHafsîler’eitaatetti.IX.(XV.)yüzyılınsonlarındaşehrinsuruyenilendi.Hafsîler’inçöküşdöneminde942’de(1535)İspanyollar’danyardımalanHafsîsultanınakarşıBarbarosHayreddinPaşa’yıdestekleyenSefâkushalkızorlaitaataltınaalındı.956’da 

(1549)TurgutReis’etâbiolanSefâkusikiyılsonraİspanyolişgalinemâruzkaldıysadatekrarOsmanlılar’ınelinegeçti.1551’deTrablusgarp,1593’teTunusvilâyetinebağlandı.BuyıllardaşehriziyaretedenHasanelVezzân,yüksekvesağlamsurlarasahipşehrinöncedenkalabalıkolannüfusununçokazaldığınıveşehirde300400kadaraileyaşadığınısöyler.Halkınınçoğununbalıkçılıklageçindiğini,dokumacılığınyaygınolduğunu,SefâkuslubazıtüccarlarınticaretiçinMısırveTürkiye’yegidipgeldiklerinizikreder(Va½ fü 
İf rî šıy ye, II, 87).

malarına izinverildi, vergikarşılığındaticarîhanlartahsisedildi.NormanişgalinedeişaretedenŞerîfelİdrîsîşehringeçmişiyleosıradakidurumunukıyaslar,imardurumu,çarşılarıveticarîhayatınıncanlılığıbakımındanSefâkus’unNormanişgalindenöncedahaiyidurumdaolduğunusöyler.Şehirdebalıkçılık,zeytinvezeytinyağıüretimininyaygınlığınaişareteder(Nüz he tü’l-müş tâš, I, 280281).SelâhaddîniEyyûbîtarafındanŞerefeddinKarakuşkumandasındaMısır’dangönderilenveOğuzlar’danoluşanaskerîbirliktarafındandadesteklenenYahyâb.Gåniye586’da (1190)Sefâkus’uelegeçirdi.Ancak602 (1206)yılındaMuvahhidHükümdarıMuhammedNâsırLidînillâhşehrigerialmayıbaşardı.Sefâkus,MuvahhidlerdönemindeVII.(XIII.)yüzyıldakaradanbedevîArapkabilelerinin,denizdenkorsanlarınsaldırılarınauğradı.706’da (1306)Sefâkus’uziyaretedenTicânî,şehrinetrafınıaralarındabiratlınıngeçebileceğikadarmesafebulunanikisurunçevrelediğini,sahildeki ribâtların sahili koruduğunu,zeytinliklerinbedevîlertarafındanönemliölçüdetahripedildiğini,sayılamayacakderecedebalıktürüavlandığını,idarecileringiydiğipahalıelbiselerin,“sûfü’lbahr”diyebilinenbirdenizbitkisininliflerindendokunanyanardönerkumaşlardandikildiğini,şehrinsakinbirlimanasahipolduğunu,bununlabirliktesıksıkmedcezirolaylarıyaşandığınıbildirir(Ri¼ le tü’t-Ti câ-
nî, s. 6784).Ortaçağ’aaitkaynaktakibu

Sefâkus’taki ziyaret yerlerinden Bâbüddîvân
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dâri’lCellûlî,Bâbüddîvân,Bâbülcebelî,SîdîAlielKerâyZâviyesi,Kayrevan’dangelipçoksayıdatalebeyetiştirenAlib.MuhammedelLahmî’ninSefâkusKalesi’ndekimezarıileAvâmiriyye,Îseviyye,Kådiriyyegibitarikatlaraaitzâviyelerdir.ŞehirdeyetişenveSefâkusînisbesinitaşıyanmeşhurkişilerinbaşındaEbûAmrOsmanb.EbûBekir,ŞemseddinMuhammedb.Muhammed,el-Mu¼abberü’l-fa½î¼fî
şer¼i’l-BuÅâriyyi’½-½a¼î¼müellifiAbdülvâhidb.Tîn,tefsirvenahivâlimiEbûİshakBurhâneddinİbrâhimb.Muhammed,Alib.SâlimenNûrî,Normanlar’akarşıyürütülenmukavemetinöncüleriolanCebeleb.Hammûd,AbbaselCedîdîelMağribîveSefâkusmüftüsüYahyâb.Zâbit,şairlerdenAlib.HabîbetTenûhî,Mudarb.TemîmelFezârî,AlielGurâb,MuhammedeşŞerefî,XVI.yüzyılınikinciyarısındayaptığıharitalarlaünkazanan,
955’te(1548)sekizyapraklıbiratlashazırlayanAlib.AhmedeşŞerefî,XVII.yüzyılınbaşlarındadoğuyarısıİdrîsî’ninharitasına,batıyarısıKatalonyalıgemicilerinharitalarınadayananbirdünyaharitasıçizenMuhammedb.AlieşŞerefîvedinîilimlerinyanısıramatematikvemantıkalanlarındameşhurolanSefâkustarihçisiMahmûdb.SaîdMakdîşsayılabilir.

BİBLİYOGRAFYA:Ya‘k†bî, el-Büldân (nşr. M. Emîn Dan nâ vî), 
Bey rut 1422/2002, s. 189; İbnHavkal, Øûre tü’l-
ar² (nşr. M. J. de Go eje), Lei den 1873, s. 47; Bekrî, 

olantarihîşehrinenönemlikısmıkalesidir.Suriçindekiçarşılardagelenekselsanatlarcanlıbirşekildedevamettirilmektedir.GüneyTunus’unmerkeziolaraktanınanSefâkus’unekonomikhayatındayünvederisanayii,önemlibirihracatmaddesihalinegelenzeytinvezeytinyağıüretimibüyükönemtaşır.Halkınındörttebirininzeytinliksahibiolduğusöylenir.Gelenekseldokumasanatları,dericilik,ayakkabıvesabunüretimigelişmektedir.Balıkçılıkdayaygındır.FosfatmadenininbulunduğuKafsa’yabağlanandemiryoluylalimanıüzerindenihraçedilenfosfatsebebiyleülkelerarasıfosfatticaretininönemlibirmerkezidir.Sefâkusaynızamandaturizmalanındadagelişmektedir.Turizmingelişmesinde,şehre20km.uzaklıktakiönemlibirturizmmerkeziolanKarkeneadasınınbüyükkatkısıvardır.Ayrıcavilâyetpetrolvedoğalgazkaynaklarıbakımındanzengindir.Sefâkus’ta45.000civarındaöğrencisiolanbirüniversite(CâmiatüSefâkus)vebirhavaalanıvardır.Sefâkus’taki tarihî eserlerinbaşındaTunus’unenönemlidörttarihîcamisindenbiriolanSefâkusUlucamiigelmektedir(di ğer le ri Kay re van Sîdî Uk be Camii, 
Sûse Ca mii ve Zeytûne Ca mii).SîdîİlyâsCamii,AcûzeynCamii,EbûŞüveyşeCamii,SîdîAbdülmevlâCamiideönemlieserlerdir.ÖteyandanSefâkus,Tunus’unsurlarısağlamkalantekşehridir.ŞehirdekidiğerziyaretyerlerininenönemlileriMethafü

hakkındabilgiverir,yahudilerinvehıristiyanlarınoturduğuRabazulkıbelîsemtindenbahsederkenözellikleMalta’dangelenlerolmaküzerenüfusununarttığınaişareteder.Onunanlattığınagöre10.000 nüfusluşehirdebeşcamivardı.BunlardanbirindeHanefîler,diğerindeMâlikîlerolmaküzeresadeceikisindecumanamazıkılınıyordu.Sefâkus,İngilizkumaşları,demirvekeresteithalederkenbirinciderecedeMalta,ikinciderecedeMarsilya’yaolmaküzerezeytinyağı,ceviz,fıstık,kimyon,kurutulmuşbalıkveyünihraçediyordu.Şehirdeİngiltere,Fransa,Sardunya,AmerikaBirleşikDevletleriveNapolikonsolosluklarıbulunuyordu(Des crip ti on, s. 

101105).XIX.yüzyılınsonundaSefâkus’uziyaretedenJ.ServonnetveF.Lafitteikilisideyenimahalleninyanısıraeskişehirdekidarsokaklar,evler,loşdükkânlar,tarihîmescidler,halkıngiyimkuşamşekli,şehirdekiKarkeneli,Mısırlı,Maltalı,Sicilyalı,Yunanlıtüccarlarhakkındabilgiverir
(En Tunisie: Gol fe de Gabès, s. 1286).

1881’deTunus’unişgaliöncesindeFransızlartarafındanbombalananSefâkusişgalekarşıdirenenenönemlişehirlerdenbirioldu.Eyaletinaskerî,hâricîvemalîidaresinifiilenFransa’yabırakan12Mayıs
1881tarihliBordeauxAntlaşması’nıtanımamasıüzerineSefâkus’utekrarbombalayanFransızdonanmasıhalkınınşiddetlidirenişinerağmenşehrikontrolaltınaaldı
(15 Tem muz 1881).İşgalcilerdirenişleriyüzündenhalkı6milyonfranksavaştazminatıödemeyemecburtuttu.Busıradaşehrinnüfusu6000civarındaydı.HimayedönemininüçüncüyılındaAvrupavaroşununsurlarıyıktırıldı.EskişehirledenizarasındakalanvaroşbudönemdeFransız,İtalyanveMaltalılar’ladoldu.BatıtarzıbinalarınbulunduğumahalledekihıristiyanveyahudilerXX.yüzyılınortalarındaşehirdenayrılıncayakadarbarış içindeyaşadılar.ÖzellikleSefâkus’takiAvrupalılar’ınticarîfaaliyetlerinigeliştirmekiçin
1884’telimanaçıldı.Küçükolanlimanfosfatmadeniihracatıdolayısıyla1895, 1907 ve1921’degenişletildi.FosfatınçıkarıldığıKafsaileSefâkus1888’dedemiryoluylabirbirinebağlandı.II.DünyaSavaşısırasındaMihverBlokutarafındanüsyapılanşehrinlimanısavaşesnasındatahripedildiysededahasonraonarılıpgenişletildi.SefâkusgünümüzdebaşşehirTunus’unardındanülkeninikincibüyükşehridir.Surdışındadeniztarafındaözelliklebatıistikametindehızlabüyümektevegelişmekteolanşehrinnüfusu2010’da 287.000’iaşmıştı.Yüksekvesağlambirsurlaçevrili
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šamerbi-¹arîši’d-Dürri’l-yetîm(İb nü’l-
Mec dî’ nin as tro no mi cet vel le ri ni ih ti va 
eden ed-Dür rü’l-yetîm’iy le il gi li bir çalış-
ma dır);Kitâbü’z-Zîc;KitâbüCedâvi-
li’l-kevâkibi’¦-¦âbite bi-ra½adi Ulu³
Begsene1136;ed-Derecâtü’l-verîfefî
ta¼rîrišısseyi’l-£asri’l-evvelve£a½riEbî
¥anîfe;Cedvelimevšı£ı£ašrebi’s-sâ£ât
£alâevšåti’l-£ibâdât;Neb×etünmüfîde
fîma£rifetiistiÅrâci’d-dâßir;Cedâvilli-
resmi’l-mün¼arifâtli-£ar²in;Risâletün
£a¾îmefî¼arekâti’l-eflâki’s-seyyâreve
heyßâtihâve¼arekâtihâveterkîbice-
dâvilihâ£ale’t-târîÅi’l-£Arabî£alâu½û-
li’r-ra½adi’l-cedîd;Netîcetü’l-efkârfî
a£mâli’l-leylve’n-nehâr,ed-Dürrü’l-fe-
rîd£ale’r-ra½adi’l-cedîd(eser le rin yaz ma 

nüs ha la rı ve tav sif le ri için bk. King, s. 111; 
İh sa noğ lu v.dğr., I, 419-426; Ro sen feld – 
İh sa noğ lu, s. 401).

BİBLİYOGRAFYA:Yâk†t, Mu£ce mü’l-büldân (Cündî), III, 253-

254; AliPaşaMübârek, el-ƒı¹a¹ü’t-Tev fî šıy ye, 
Bu lak 1306, X, 199200, 203204; Cebertî, 
£Acâßi bü’l-â¦âr, I, 241-243; Fih ris tü’l-Kü tübÅâ-
ne ti’l-ƒi dî viy ye, V, 230, 233, 270-271, 282, 283, 

308; Brockelmann, GAL, II, 471; Suppl., II, 487; 

Î²â ¼u’l-mek nûn, I, 191, 197, 574; II, 252, 372, 

375, 497, 643; He diy ye tü’l-£âri fîn, I, 371; MuhammedRemzî, el-Æå mû sü’l-co³ râ fî li’l-bi lâ di’l-
Mı½ riy ye, Ka hi re 1953, VI, 242-244; RamazanŞeşen, Ne vâ di rü’l-maÅ ¹û ¹â ti’l-£Ara biy ye fî mek-
tebâti Tür ki yâ, Bey rut 1400/1980, II, 43; Ziriklî, 
el-A£lâm (Fet hul lah), III, 32-33; D.A.King, A Sur-
vey of the Sci en ti fic Ma nus cripts in the Egyp-
tian Na ti onal Lib rary, Wi no na La ke 1986, s. 111; 

râhimelCebertîileyakındostluklarıvardı;vefatınayakınCebertî’yikendimallarınıngözetimiiçinvasîtayinetmişti.Seftî12 Cemâziyelevvel1158’de(12 Ha zi ran 1745) Kahire’devefatetti.
Eser le ri.Seftîyirmicivarındaeserkalemealmıştır:Nüzhetü’n-nefsbi-taš-

vîmi’ş-şems (tak vim ci lik te kul la nı lan 
çi zim tab lo la rın dan olu şan eser deki yön-
tem hem ko lay hem de sıh hat li dir; eser 
Ha san b. İb râ him el-Ce ber tî tarafında n 
ih ti sar edil miş tir);Kifâyetü’¹-¹âlibli-£il-
mi’l-vaštvebu³yeti’r-râ³ıbfîma£rife-
ti’d-dâßirvefa²lihîve’s-semt(mu kad di

me den son ra yir mi üç fa sıl ve bir hâti me-
den oluş mak ta dır);el-Æavlü’l-mu¼kem
fîma£rifetiküsûfi’n-neyyiri’l-a£zam;
el-İt¼âf£alâNüb×eti’l-is£âffîma£rifeti
šavsi’l-Åilâf(Mu ham med b. Ebü’l-Feth 
es-Sûfî’ye ait ese rin ih ti sa rı dır);Bulû³u’l-
va¹ar fi’l-£amelibi’l-šamer;el-Kelâ-
mü’l-ma£rûffîa£mâli’l-küsûfve’l-Åu-
sûf; Bu³yetü’l-va¹ar fi’l-mübâşereti
bi’l-šamer;Reşfü’¾-¾ılâlfîma£rifetiis-
tiÅrâcišavsimek¦i’l-hilâlbi-¹arîšayi’l-
¼isâbve’l-cedvel;Keşfü’l-³ayâhib£an
müşkilâtia£mâli’l-kevâkib;Ma¹âli£u’l-
büdûrfi’Š-Šarbve’l-šısmeve’l-cü×ûr;
Mušavvimâtü’n-neyyireyn£ale’r-ra-
½adi’s-Semeršandî;KitâbüTe£âdüli’l-

el-Me sâ lik, II, 669; Şerîfelİdrîsî, Nüz he tü’l-müş-
tâš, Bey rut 1409/1989, I, 280-281; el-İs tib ½âr fî 
£acâßibi’l-em ½âr (nşr. Sa‘d Zağlûl Ab dül ha mîd), 
Dâ rül beyzâ 1985, s. 116117; Yâk†t, Mu£ce mü’l-
bül dân, III, 223-224; İbnü’lEsîr, el-Kâ mil, bk. İn
deks; Ticânî, Ri¼le tü’t-Ti câ nî, Tu nus 1377/1958, 
s. 67-84, 97, 241; İbnHaldûn, el-£İber (nşr. Halîl 
Şeh hâ de), Bey rut 1421/2001, V, 238; VI, 210-

224, 333-334; Himyerî, er-Rav²ü’l-mi£¹âr, s. 

365-366; HasanelVezzân, Va½ fü İf rî šıy ye, II, 
87; Mahmûdb.SaîdMakdîş, Nüz he tü’l-en¾âr fî 
£acâßi bi’t-te vâ rîÅ ve’l-aÅ bâr (nşr. M. Mah fûz – Ali 
ez-Zü vâ rî), Bey rut 1988, I, 108-109; II, 171-471; E.P.deReynaud, Des crip ti on de la régen ce de 
Tu nis, Pa ris 1853, s. 101-105; J.Servonnet–F.Lafitte, En Tu ni sie: Gol fe de Gabès en 1888, Pa ris 

1888, s. 12-86; MuhammedBayram, Øafvetü’l-
i£ti bâr (nşr. Me’mûn b. Muh yid din Cennân), Bey-

rut 1417/1997, I, 125; Cum‘aŞîhâ, Medîne tü Øe-
fâ šus £ab re’t-târîÅ min Åi lâ lî kü tü bi’r-ra¼alât, 
Tu nus 1416/1995; G.Marçais,“Sfâkes”, İA, X, 

549-550; T.Bachrouch,“Sa få šus”, EI° (İng.), VI II, 

762-764; AliDiyâb,“Øa fâ šus”, el-Mevsû£atü’l-
£Ara biy ye, Dı maşk 2005, XII, 141142.

ÿİs ma il Yi ğit

– —SEFTÎ

( السفطي )
Ramazân b. Sâlih b. Ömer es-Seftî

el-Hânkî (el-Havânikî)
(ö. 1158/1745)

Mýsýrlý
astronomi ve matematik âlimi.

˜ ™

Kahire’nin18km.kuzeyindeSîryâk†sbölgesindekiHânke’de(Havânik)doğdu.Hayatınadairyeterlibilgiyoktur.Mısır’danisbetedildiğiSeftadıylabirçokyerleşimbirimimevcutolup(Yâk†t, III, 253254; 

Mu ham med Remzî, VI, 242-244 [İn deks]) hangisiyleilişkilibulunduğubilinmemektedir.İlkeğitiminimemleketindealdıktansonraKahire’yegiderekdevrinulemâsındantahsilgördü.HocalarıarasındaRıdvânelFelekîEfendi,MuhammedelBirşemsî,dersarkadaşlarıolarakCemâlYûsufelKilârcî,tarihçiAbdurrahmanelCebertî’ninbabasıHasanb.İbrâhimelCebertîveKıttaMiskînlakabıylatanınanHasanEfendi’ninadlarıanılır(Ce ber tî, I, 241).Buhocalardanmatematik,geometri,astronomivemîkåt ilmiokudu.Kahire’dekigözlemevlerindeçalışırkenölçümaletleriningeliştirilmesiüzerindeyoğunlaştı;icatettiğialetlerlegözlemveölçümleryaptı.BusıradaSemerkantRasathânesiveUluğBey’ingözlemyöntemiyleilgiliçalışarakdahakolaybirusulleenhassasölçümyapabilmeninesaslarınıbelirledi.Seftî’nindikkatiçekenbirözelliğideastronomivetakvimcetvellerihazırlarkenuyguladığıilginçbiryöntemlebiryazıştadört,beşnüshakopyaeldeetmesidir.Hasanb.İb

Seftî’nin Reş fü’¾-¾ılâl  adlı eserinin ilk say fa sı  (Nuruosmaniye 

Ktp., nr. 2895/3)

Seftî’nin el-İt¼âf  £alâ Nüb×eti’l-is£âf  adlı eserinin ilk sayfası 

(Michigan Üniversitesi Ktp., nr. 758)


