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Ba ba sı nın gö rev li ola rak bu lun du ğu Bin-ga zi’de (Lib ya) doğ du. Ba ba sı Bin ba şı Be-kir Hıf zı Bey, an ne si Zeh ra Ha nım’dır. İki ay lık ken ai le ce Kas ta mo nu’ya, iki yıl son ra da İs tan bul’a gel di ler. İb tidâî mek te bi ve rüş di ye den son ra Mer can İdâdîsi’nin ikin ci sı nı fın da iken im ti han la Dârül fü nun Ede-bi yat Fa kül te si’ne gir di. Ba ba sı nın ölü mü üze ri ne ça lış mak zo run da ka lın ca tah si li-ni ta mam la ya ma dı. İdâdîden hoca sı olan Hak kı Ta rık’ın (Us) ara cı lı ğı ile 1919’da İf-
ham ga ze te sin de baş la dı ğı yazar lı ğı nı Va-

kit, Ku run, Bü yük Ga ze te, Cumhuri yet, 

YeniSabah,Yeniİstanbul ga ze te le riy le çe şit li der gi ler de özel lik le ki tap ten ki di ve ti yat ro ya da ir ya zı la rıy la de vam et tir di. 
Ku run ga ze te si nin neş ri yat mü dür lü ğü ne ge ti ril di. Bu ara da Menbaulir fan Mek te-bi’nde, Al man Li se si’nde, Üskü dar Ame-ri kan Kız ve Zap yon Rum Kız li se le rin de 

“ebe dî ola rak kalma” şek lin de iki an la mı ol du ğu nu söy le yen ba zı âlim ler ser medîyi ikin ci tür “hulûd” için kul lan mış, Kådî Ab-dül cebbâr da bu an lamı ter cih etmiştir 
(Şer hu’l-Usûli’l-ham se, II, 102).Ha re ke tin düz ve ya dai revî ol du ğu nu söy le yen Şeh ristânî düz ha re ke tin son lu ol du ğu nu, bi ti şik li ğin sa de ce ezelî olan dai revî ha re ket te bu lun du ğu nu be lir tir 
(el-Mi lel, II, 118). An tik Yu nan fi lo zof la rın-dan Aris to ve onun gi bi dü şü nen ler, fe-lek le rin ha re ke ti nin dai revî olup baş lan-gı cı nın bu lun ma dı ğı nı, do la yı sıy la son lu de ğil ser me dî ol du ğu nu ve her ha re ke ti zin cir le me te tik le yen baş ka bir ha re ke tin var lı ğı nı ka bul et mek te dir (Şeh ristânî, Ni-

hâ ye tü’l-išdâm, s. 5-10). İlk İslâm fi lo zo fu ola rak bi li nen Ya‘k†b b. İs hak el-Kindî, za-man kav ra mı nın nisbî de ğer ta şı dı ğı nı ve gü neş sis te mi ne bağ lı olan in san lar için geç miş ve ge le cek bö lüm le ri ne ay rıl dı ğı nı kay de der, onun geç miş açı sın dan son suz olu şu nu ezelî, ge le cek açı sın dan son suz olu şu nu ebe dî ke li me le riy le be lir tir, ser-me dînin ise hem ezelî hem ebe dî mâna-sı na gel di ği ni söy ler. Kindî’ye gö re za ma-nın ge le cek yö nün de bil fi il son suz ol ma sı müm kün de ğil dir, çün kü sı nır lı ve son lu bir za ma na bir baş ka za man ek le nin ce or-ta ya yi ne sı nır lı za man çı kar. Ak si tak dir de iki son lu dan bir son suz mey da na gel miş olur ki bu imkânsız dır. Geç miş le ge le cek ara sın da bu lu nan or tak sı nı ra “an” de ni lir. Her sı nır lı za ma nın bi ri baş lan gıç, di ğe ri ise son ol mak üze re iki so nu bu lu nur. İki sı nır lı za man or tak bir son da bir le şi yor sa öte ki son la rı da sı nır lı ve bel li de mek tir. Sı nır lı bir za ma na baş ka sı nır lı bir za man ek le nin ce son la rı iti ba riy le bun la rın hep si sı nır lı olur. Do la yı sıy la ge le cek za ma nın bil-fi il son suz ol ma sı müm kün de ğil dir (İslâm 
Fi lo zof la rın dan Fel se fe Me tin le ri, s. 22). Beş ezelî var lık ka bul eden Ebû Be kir er-Râzî bun lar dan bi ri olan za ma nı mut lak ve izâfî di ye iki ye ayı rır. Baş lan gı cı ol ma yan, ha re ket ve sü rek li li ği ifa de eden mut lak za ma nı “dehr” ola rak ad lan dı rır, ebed ve ser med de ni len şe yin de dehr ol du ğu nu be lir tir. İzâfî za ma na ge lin ce bu nun ge ce, gün düz, mev sim ler ve yıl gi bi gök kü re le-ri nin ha re ke ti ne bağ lı ola rak ta sar la nıp ayar la nan za man bi rim le ri ol du ğu nu söy-
ler (a.g.e., s. 88, 90). Bekå sı fa tı nın Cenâb-ı Hakk’ın selbî sı fat la rı için de yer al dı ğı hu-su sun da bü tün kelâmcı lar bir leş mek te dir. Al lah ezelî ol du ğu gi bi ebe dî, do la yı sıy la ser me dîdir. Bu sı fa tı nı Al lah’tan baş ka bir kim se nin ta şı yıp ta şı ma dı ğı ise özel lik le cen net ve ce hen ne min ebe di ye ti bağ la-mın da tar tış ma lı bir ko nu dur.

suz olan (âhiretâlemi) şek lin de tas nif et miş 
ve ser me dî ni te le me si ni so nun cusu için kul lan mış tır (et-Ta£rîfât, “Ser me dî” md.).Ser med ke li me si Kur’ân-ı Kerîm’de peş pe şe iki yer de “sü rek li lik” an la mın da zik re-dil mek te; bun la rın il kin de Cenâb-ı Hakk’ın ge ce yi, ikin ci sin de gün dü zü kı ya met gü nü-ne ka dar ara lık sız de vam et tir me si ha lin de in san la rın iş le ri ni gö re bil me le ri için ay dın lı ğı ve is ti ra hat için ge ce yi Al lah’tan baş ka ki-min ge ti re bi le ce ği so rul mak ta dır (el-Ka sas 
28/71-72). Hadîd sûre sin de (57/3) Al lah’ın “ev vel” ve “âhir” ol du ğu bil di ril mek te dir. Bu ra da ki âhir Cenâb-ı Hakk’ın ebe di ye ti ni, do la yı sıy la ser me di ye ti ni ifa de eder. Yi ne Kur’an’da cen net eh li nin ilk ölüm le rin den baş ka bir ölüm tat ma ya cak la rı nı (ed-Duhân 
44/56), cen net ten çı ka rıl ma ya cak la rı nı (el-
Hicr 15/48), cen net ve ya ce hen nem de ki in-san la rın bu lun duk la rı yer de ebe dî ka la cak-la rı nı (en-Nisâ 4/57, 122; el-Bey yi ne 98/8), cen net yi ye cek le ri ve göl ge le ri nin de vam lı ol du ğu nu (er-Ra‘d 13/35), ora da ki yi ye cek ve içe cek le rin as la tü ken me ye ce ği ni (Sâd 
38/54) bil di ren âyet ler de bu bağlam da de-ğer len di ri le bi lir. Ben zer ifa de ler hadis ler de de yer alır ve cen ne te gi re nin ora da ebe dî ka la ca ğı, öl me ye ce ği, hastalan ma ya ca ğı, yaş lan ma ya ca ğı, ölü mün cennet le ce hen-nem ara sın da tıp kı bir koç gi bi bo ğaz la-na ca ğı bil di ri lir (bk. Müsned, II, 277, 305, 
445; III, 9; Buhârî, “Tef sîr”, 19/1; “Rišåš”, 

50; Müs lim, “Cen net”, 40; Tir mizî, “Tef sîr”, 

19/2; “Cen net”, 2, 20; Dâri mî, “Rišåš”, 100). An cak ön cü lü ğü nü Cehm b. Safvân’ın yap-tı ğı ba zı kelâmcı lar, Kur’an’da Al lah’ın zâtı dı şın da her şe yin fenâ bu la ca ğı nın bil di-ril di ği ni (el-Ka sas 28/88), do la yı sıy la ni ha-yet siz za ma nın söz ko nu su ola ma ya ca ğı nı ile ri sür müş ler dir. Tef tâ zâ nî bu id di ayı ce-vap lan dı rır ken şun la rı söy ler: Cen net ni-met le ri nin de vam lı lı ğı, “tek tek her bi ri nin de vam lı lı ğı” de ğil “bi ri so na erin ce ye ri ne he men ye ni si nin geç me si” an la mın da dır. Bu an lam da de vam lı lık kâina tın bir an için helâk ol ma sıy la çe liş mez (bk. TECEDDÜD-i
EMSÂL). Bu ifa de ay rı ca “vâci bü’l-vücûdun var lı ğı na nis bet le müm kin le rin var lı ğı nın yok hük mün de olu şu” an la mı na ge lir (Şer-
hu’l-Aka id, s. 71-73). İbn Kesîr, Kur’an’da ge çen “hâlidîn...” sö zü nü cen net ni met le ri-nin ve ce hen nem aza bı nın ser me dî ol du ğu şek lin de tef sir et miş, ser me dî ke li me si ni de “de vam lı ve ebe dî” ola rak açık la mış tır 
(Tef sîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IV, 72; VII, 210, 
215). Fah red din er-Râzî, Cenâb-ı Hakk’ı ni-te ler ken zâtı için sa me di yet, sı fat la rı için ser me di yet ifa de si ni kul lan mak ta dır (Me-

fâ tî ¼u’l-³ayb, XXI II, 61). Ce hen nem aza bı-nın ebe dîli ği nin bi ri “uzun sü re”, di ğe ri nin 
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ede bi yat öğ ret men li ği yap tı. Dârül bedâyi Edebî He ye ti (1927-1928) ve İs tan bul Şe-hir Mec li si üye si (1930-1943) ol du. İki dö-nem To kat’tan mil let ve ki li se çil di. Ankara Üniversitesi Dil ve Ta rih-Coğ rafya Fa kül-te si Ti yat ro Ens ti tü sü’nde (1961-1962) ve Dev let Kon servatu va rı’nda Türk ti yat ro su ta ri hi ders le ri ver di. Radyolar Umum Mü-dür lü ğü, Ba sın Ya yın ve Turizm Ba kan lı ğı Rad yo Da ire si Mü dür lü ğü gi bi gö rev ler de bu lu nur ken İs tan bul ve An ka ra rad yo la-rın da “Yüz yıl lar Bo yun ca Halk Şa ir le ri”, “Ça ğı mı zın Halk Şa ir le ri”, “Es ki Şi iri mizin Us ta la rı” üze ri ne yap tı ğı ko nuş ma la rı 
(1963-1964) da ha son ra ki tap ha lin de ya-yım lan dı. Se ven gil, TRT ku ru mu nun ilk yö-ne tim ku ru lu üye si ve ge nel mü dür mü şa-vi ri iken 13 Ey lül 1970’te An ka ra’da öl dü.Ya zı la rın da Şe fik Ra gıp ve R. A. S. im za-la rı nı da kul la nan Re fik Ah met da ha çok ga ze te ya zar lı ğı, rad yo ko nuş ma la rı, ti yat-ro üze ri ne eleş ti ri ve ya zı la rıy la ta nın mış tır. Özel lik le yer li ve ya ban cı kay nak la rı, ga ze te ko lek si yon la rı nı ta ra ya rak or ta ya koy du-ğu Türk ti yat ro su ta ri hiy le il gi li ya zı la rı ve eser le ri bu ko nu da ilk önem li araş tır ma-lar ol muş, da ha son ra bu alan da ça lı şan lar için vaz ge çil mez bir kay nak teş kil et miş tir. Ken di ifa de siy le idea lizm ve rea liz min ter-ki bi olan ro man ve hikâye le ri ya yım lan dı-ğın da eleş tir men le rin il gisi ni çek miş se de za man la unu tul ma ya ter ke dil miş, İmralı,
CeylanAvı,BirMevsimlikAşk,Herkes
YerineDönsün,MadenOcaklarında ad lı ro man la rı tef ri ka ha lin de kal mış tır.

Eserleri.Roman:Çıplaklar(İs tan bul 
1936; Go li Ljo di adıy la Hır vat ça’ya çev ril-
miş tir),Açlık(İs tan bul 1937),Perdenin
Arkası(İs tan bul 1941). Hikâye: Kö yün 

Yo lu (İs tan bul 1938). İnceleme,Araştırma,
Sohbet:İstanbulNasılEğleniyordu?(İs-
tan bul 1927),BizimİstediğimizEdebi-
yat (An ka ra 1933),YakınÇağlardaTürk
TiyatrosuI-II(İs tan bul 1934), Hü se yin 

RahmiGürpınar:Hayatı,Hatıraları,
Eserleri,MünakaşalarıveMektupları
(İs tan bul 1944), Sur l’an ci en neté de l’art 

dra ma ti que turc (İs tan bul 1949), Sa nat 

Yıllığı1950(İs tan bul 1950), Fa tih Dev-

rindeÂlimler,SanatkârlarveKültür
Hayatı(İs tan bul 1953), Es ki Türk ler de 

DramSanatı(An ka ra 1959),OperaSa-
natıileİlkTemaslarımız(An ka ra 1959), 
TürkTiyatrosuTarihiIII:TanzimatTi-
yat ro su (İs tan bul 1961), Türk Ti yat ro su 

Tarihi IV: Saray Tiyatrosu (İs tan bul 
1962),EskiŞiirimizinUstaları(İs tan bul 
1964),YüzyıllarBoyuncaHalkŞairleri
(İs tan bul 1965),ÇağımızınHalkŞairle-
ri (İs tan bul 1967),MeşrutiyetTiyatro- Ali Sevim

su (İs tan bul 1968), Her Gün Bir Edip le 

(mülâkat lar, haz. Mus ta fa Ar ma ğan, İs-
tan bul 2004). Bun ların dı şın da 1926-1931 yıl la rın da ya yımlan mış, da ha son ra bir kaç de fa ba sıl mış, ilk ve or ta okul lar la mu al lim mek tep le ri için yurt bil gi si ve kı ra at ki tap-la rı, ba sıl ma mış rad yo skeç le riy le Dev let Ti yat ro su’nda oy nan mış (1953) Sah ne nin 

DışındakiOyun ad lı bir ti yat ro su var dır.
BİBLİYOGRAFYA:Meh met Beh çet Ya zar, Ede bi yat çı la rı mız ve 

Türk Ede bi ya tı, İstanbul1938,s.357-363;Hasan Âli Ediz, “50 Yıl lık Ar ka da şım ve Dos tum Re fik 
Ah met Se ven gil”, Ye ni Ede bi yat, sy.12,İstanbul
1970,s.4-5;Sa mi N. Özer dim, “Ti yat ro Ta ri hi 
ile Seç kin le şen Çok Yön lü Kül tür Ada mı: Re fik 
Ahmet Se ven gil”, Mil li yet Sa nat Der gisi, sy.149,
İstanbul1975,s.16,27;Sa mi Önal, “Se ven gil, 
Re fik Ah met”, DBİst.A, VI,539-540;“Se ven gil, 
Re fik Ah met”, Tan zi mat’tan Bu gü ne Ede bi yatçı-
lar An sik lo pe di si, İstanbul2001,II,731-732.
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8 Ağus tos 1928’de Ada na’da doğ du. İlk ve or ta öğ re ni mi ni ay nı şe hir de ta mam-la dı. 1951’de An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si Kla sik Şark Dil-le ri Bö lü mü’nden me zun ol du. Li sans öğ-re ni mi sı ra sın da Meh med Fu ad Köp rü lü, Os man Tu ran, Ad nan Sa dık Er zi ve Meh-met Ne ca ti Lu gal gi bi seç kin ta rih çi le rin ders le ri ne gi re rek Ta rih Bö lü mü’nden de ser ti fi ka al dı. 1951-1954 yıl la rın da Türk Ta rih Ku ru mu’nda uz man-mu sah hih ola-rak ça lış tı. 1954’te Dil ve Ta rih-Coğ rafya Fa kül te si Or ta çağ Ta ri hi Kür sü sü’ne asis-tan ta yin edil di. 1956-1959 ara sın da Ham-burg Üni ver si te si Ön As ya Ta rih ve Kül tü-rü Ens ti tü sü’nde Türk çe ders le ri ver di. 
1958’de ArtukoğullarıTarihi ad lı te ziy le dok tor un va nı nı al dı. 1961-1962’de as ker-lik gö re vi ni Ge nel kur may Baş kan lığı Harp Da ire si’nde yap tı. 1964’te Su ri ye’ nin 

SelçuklularTarafındanFethi baş lık lı ça lış ma sıy la do çent li ğe yük sel di. 1968’de Dı şiş le ri Ba kan lı ğı’nca İran ve Pa kis tan’da kon fe rans lar ver mek üze re gö rev len di ril di. 
1970’te Türk Ta rih Ku ru mu mu ha bir üye-li ği ne se çil di. Ay nı yıl Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si’nde Or ta çağ Ta ri hi Kür sü sü’ne pro fe sör ola rak ta yin edil di. 1971-1973, 

1980-1982 yıl la rın da Ta rih Araş tır ma la rı Ens ti tü sü mü dür lü ğü yap tı. 1973’te Türk Ta rih Ku ru mu üye si ol du. 1973-1974’te Ham burg, Köln ve Mü nih şe hir le rin de ilmî araş tır ma lar da bu lun du. 1978-1981 ara-sın da Kon ya Sel çuk Üni ver si te si Fen-Ede-

bi yat Fa kül te si’nde mi sa fir öğ re tim üye si ola rak ders ver di. 1983’te ye ni den Türk Ta rih Ku ru mu aslî üye li ği ne, yü rüt me ku-ru lu na ve 1994’te şe ref üye li ği ne se çil di. 1 Tem muz 1995’te yaş had din den emek li ye ay rıl dı. 9 Ma yıs 2013’te An ka ra’da öl dü.
Eserleri.Telif:SuriyeSelçukluları(I-

II, An ka ra 1965-1985, da ha son ra Suri ye 

ve Fi lis tin Sel çuk lu la rı Ta ri hi adıy la ya-
yım lan mış tır, An ka ra 1983, 1987, 1989, 
2000),MalazgirtMeydanSavaşı(Anka-
ra 1971),İslâmAlemindeTürkler(An-
ka ra 1976, Ya şar Yü cel ile bir lik te), Ge nel 

ÇizgileriyleSelçuklu-Ermeniİlişkileri
(An ka ra 1983), Ana do lu’nun Fet hi Sel-

çuklularDönemi,Başlangıçtan1086
So nu na Ka dar (An ka ra 1988, 1993, 2000, 
2014), Tür ki ye Ta ri hi (I-IV, An ka ra 1989-
1992, 1995, Ya şar Yü cel ile bir lik te),Ünlü
SelçukluKomutanları:Afşin,Atsız,Ar-
tukveAksungur(An ka ra 1990), Ana do-

luFatihiKutalmışoğluSüleymanşah
(An ka ra 1990),SelçukluDevletleriTa-
rihi:Siyaset,TeşkilâtveKültür(An ka ra 
1995, 2014, Er do ğan Mer çil ile bir lik te).

NeşirveTercüme: 1. Sıbt İb nü’l-Cevzî, 
Mir’âtü’z-zamân fî târîhi’l-a‘yân (Sel-
çuk lu lar’la il gi li bö lüm le rin ter cü me si) 
(An ka ra 1968). Önce Belgeler:TürkTa-

rihBelgeleriDergisi’nde (XVI II [An ka ra 
1998], sy. 22, s. 1-90; XIX [1998], sy. 23, s. 
1-51; XX [1999], sy. 24, s. 1-75), ar dın dan 
Ma ka le ler’de (haz. E. Se mih Yal çın – Sü-
ley man Öz bek, An ka ra 2005, II, 3-435) ya-yım lan mış, daha son ra Mir’âtü’z-zamân 

fîtârîhi’l-a‘yân’daSelçuklular adıy la ki-tap ha lin de ba sıl mış tır (An ka ra 2011). 2. Ab† Bakr İbn al-Zak¢, Rav za tü’l-küttâb 

ve hadîka tü’l-elbâb (An ka ra 1972). 3. İb-nü’l-Adîm, Bugyatat-TalabfîTârîhHa-
lab:SelçuklularlaİlgiliHalTercümele-
ri (An ka ra 1976). 4. a.mlf., Biyografilerle
SelçuklularTarihi(Buğyetü’t-ta leb’den 
Sel çuk lu lar’la il gi li ba zı bi yografi le rin ter-
cü me si, An ka ra 1982, 1989). 5.İslâmKay-
naklarınaGöreMalazgirtSavaşı(An-
ka ra 1971, 1989, Fa ruk Sümer ile bir likte). 


