
486

SEFÂKUS

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)
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SEHEND

hend,Tahran’dakicemiyetlerdeönemliroloynadı.Sehend,üzerindeçalıştığıDedeKorkuthikâyelerindenyazdığıparçalarıbutoplantılardaokuyorvebirhaylitakdirkazanıyordu.1964’tetamamladığıDe de 

Korkud’danaltıhikâyeyiSazımınSözü adıylagizlicebastırdı.İran’dabüyükilgiylekarşılananbumanzumelerTürkiye’de
(An ka ra 1980)veAzerbaycan’da(Bakû 

1983)yayımlandı.SehendgündüzleriçalışıpgecelerişiiryazarakDedeKorkutkitabınındiğerhikâyelerinidenazmaçekti.Böylecetamamıonikihikâyeve“Gurtarış”,“GurtarışaGurtarış”adlıikisonsözdenibaretolaneserinibitirmişoldu.Buhikâyeler,Dedem
Qorkud’un Dilinden: Qardaş Andıadıylaİran’danönceTürkiye’deDursunYıldırımtarafındanyayımlandı(III, An ka

ra 2002).İran’daiseBehrûzİmânî’ninredaktörlüğündeSehend’inEserleriadıylabasıldı(I-II, Teb riz 1382 hş./2003).Bubaskıda“KardaşAndı”adlıbölümündesadece“UşunKocaoğluSeyrek”hikâyesiyeralmış,diğerbeşhikâye“DedeminKitabı”ismiverilenbölümdeyayımlanmıştı.Kitaptaayrıca“BaşkaŞiirler”başlığıaltındaSehend’in“BuzÇiçeği”,“Armağan”(üç 

man zu me)gibişiirleritoplandı.M.AliFerzâneSehend’inbunlarındışındairiliufaklı,tamamveyayarıdakalmış,TürkçeyadaFarsçabirçokşiirininolduğunubelirtmektedir.HayatınınsonyıllarındatasavvuflailgilenmeyebaşlayanSehend,vahdetivücûdnazariyesinebüyükilgiduymuştur.KuzeyAzerbaycanlıeskiFarsedebiyatıuzmanıRüstemAliyev’inyayımladığıNesimîDi-
vanı’nabukonudabirmukaddimeyazdı.Biraraİran’aAzerbaycanhalkedebiyatıürünleriniderlemeyegidenİlhanBaşgöz’eSehendveAliFerzânebüyükyakınlıkgösterdiveyardımetti.BuaradabazıâşıklarımasraflarınıbizzatkarşılayarakTahran’açağırdı.1977ilkbaharındaBakü’yegitti,KuzeyAzerbaycanlıedebiyatadamlarıveöncedenmektuplaştığıdostlarıylagörüştü.Sehend, İran’dakihalkayaklanmasınıngittikçeşiddetlendiği,AzerbaycanTürkleri’ninkısmenrahatbirnefesaldığıgünlerde11Nisan1979tarihindebirkalpkrizineticesindeTahran’daöldü.İkievliliğindendörtoğluveikikızıdünyayagelmiştir.

SazımınSözü’ndegeneldeheceveznikullanılmaklaberaberSehend’in birçokyerdeveznevekafiyeyeriayetetmediğigörülür.Herhikâyedebirgiriş,birdesonuçyazısıvardır.Şairdestanlarınkonuveüslûpözelliklerinesâdıkkalmayaçalışmış,

çalışırkenhükümetinAzerbaycanMillîHareketi’ni1946’dakanlıbirşekildebastırmasıüzerine,birçokaydınlabirliktehapseatıldı.MillîhareketinfelâketvehayalkırıklığıylasonuçlanmasıSehend’iderindenetkiledi,ruhundakapanmazyaralaraçtı.19491950yıllarındahapisteikenyazıpda hasonrageliştirdiği“Araz”ve“Hatire”adlıbüyükmanzumelerimillîhareketincanlıbirtasviridir,aynızamandaonunbuyıllardakiacıhâtıralarınıkapsar.BumanzumelerSehend’inhalkçıvemilliyetçitarafınıdayansıtmaktadır.1951ayaklanmasındanbirkaçgünöncehapistençıkarıldıveTahran’asürgünedildi.Hapisteikenkarşılaştığıkötüolaylar,kırgınlıklar veihanetlerkendisinisarstığındansosyalvesiyasalolaylardanuzakdurduvekendinemahsusbiryoltuttu,edebîfaaliyetlereağırlıkverdi.Hapistebirlikteolduğu,hayatıboyuncayakınilişkilerinidevamettirdiğiMehemmedAliFerzâneilebirlikteTahran’daaylarcaişsizkalıpzorgünlergeçirdiktensonraAliFerzânebirnoteryanında,Sehenddebirhalıdokumaatölyesindeişbuldu.Okuduğukitaplarlakendiniyetiştirmeyeveşiiryazmayadevametti.1953’teTebriz’denAliFerzâne’yebazıkitaplarlabirlikteellekopyaedilmişbirDedeKorkut kitabıgönderilinceSehendkitabıokuyupincelemeyebaşladı.Bueserruhundafırtınalaryarattı.“Araz”ve“Hatire”dedenediğihamâsîşiiriçindahauygunbirkonubuldu.Millîbenliğiunutturulmuşkendihalkına,ezilmiş,istismaredilmişmilletineDedeKorkut’ungürerkeksesiyledüşüncelerinihaykıracak,Azerbaycantoplumunuuyandırmayaçalışacaktır.Eserinazmaçekmeyeogünlerdenitibarenbaşladı.BusıradaRızâŞahPehlevîdeİran’dabir“inkılâbisefîd”yapmayolunagirdiğindenülkedegeçici,kısmîbirserbestlikgörüldü.GüneyAzerbaycanTürklerikendigeçmişleriveedebiyatlarıiledaharahatilgilenmeyebaşladılar;küçükedebîcemiyetleroluşturuldu.AliFerzâneveSe

ZüheyrHumeydân, A£lâ mü’l-¼a Šâ re ti’l-£Ara biy-
ye ti’l-İs lâ miy ye fi’l-£ulû mi’l-esâ siy ye ve’t-ta¹-
bî šıy ye, Dı maşk 1996, VI, 9293; Ekmeleddinİhsanoğluv.dğr., Os man lı As tro no mi Li te ra tü rü 
Ta ri hi, İs tan bul 1997, I, 418426; B.A.Rosenfeld–Ekmeleddinİhsanoğlu, Mat he mat i ci ans, 
As tro no mers and Ot her Scho lars of Is la mic Ci-
vi li sa ti on and The ir Works (9 th-19 th c.), Is tan bul 
2003, s. 401; AbbaselAzzâvî, Tâ rî Åu £il mi’l-fe lek 
fi’l-£Irâš (nşr. Sâlim el-Âlûsî), Bağ dad 1425/2004, 
s. 567-568; M.HişâmenNa‘sân,“es-Se fe ¹î, Ra-

ma ²ân b. Øâ li¼”, Mv.AU, IX, 611-615.

ÿMah mut Ka ya

– —
SEHEND

(1923-1979)

Âzerî millî edebiyatýnýn
en önde gelen þairlerinden.

˜ ™

Merâga’dadoğdu.Doğumyılıbazıkaynaklarda1926olarak(Sa zı mın Sö zü, s. 3) gösterilmeklebirliktekendisiniyakındantanıyanlar1923tarihinivermektedir.AsıladıBuludKaraçorlu’dur.NisbesiniTebriz’ingüneyindeDoğuAzerbaycan’ınenyüksekdağıolanSehend’denalmıştır.KökleriAkkoyunluTürkmenleri’ninKaraçorluoymağınadayananailesiKaradağcivarındangelipMerâga’yayerleşmiştir.SehendbulutluveyağmurlubirgündedoğduğundanbabasıMuttalipoğlunaBuludadınıkoymakistemiş,ancakİran’daTürkçeisimverilmesiyasakolduğuiçinadınüfuskütüğüneBehludşeklindeyazılmış,fakatkendisihayatıboyuncaasıladını kullanmıştır. İlkokuluMerâga’daokuduktansonrageçimsıkıntısıyüzündentahsilinedevamedemedi,ailesindenvehalkkültüründenbeslenerekyetişti.
1941’deİran’dakibaskıyönetimiRızâŞahPehlevî’nintahtıoğlunabırakmasıylageçiciolaraksonaerinceortayaçıkandemokratikhareketlerekatıldı,buyıllardaşiireveedebiyatailgiduyarakilkşiirleriniyayımladı.

1945’teGüneyAzerbaycan’daPîşeverîbaşkanlığındakimillîdemokratikhareketteyeraldı.Biryılkadarsürenbuhareketsırasındamillîbirhükümetkuruldu,AzerbaycanTürkçesi’ninokutulduğumektepleraçıldı,gazete,dergivekitaplarbasıldı.HareketidestekleyenaydınlarTebriz’deŞairlerMeclisiadıylaedebîbircemiyetoluşturdu.Sehendbucemiyetintoplantılarınakatıldı,edebîtartışmalara,siyasîsohbetlereiştiraketti.CemiyetemensupsanatçılarıneserleriniiçerenŞairlerMec-
lisiadlıantolojide(Teb riz 1945)KaraçorluRaziimzasıylaSehend’inüçşiiribasıldı.Sehend19451946’daAzerbaycanDemokratFırkası’nınCivanlarTeşkilâtı’nda Sehend


