
SEVYARi 

hid b. Ali'nin ardından silsilenin Muham
med b. Hüseyin es-Sülemi'ye, ondan da 
Abdülkerim el-Kuşeyri'ye ulaştığını belir
tir. Seyyiki'nin silsilesini ise Ebu Bekir el
Vasıti aracılığıyla Cüneyd-i Bağdadi'ye, on
dan birkaç vasıtayla İbrahim b. Edhem'e, 
ondan da Veysel Karani'ye ulaştırır ( Tibyan, 
II. vr. 166a-b). Seyyari'nin rivayet ettiği ha
disleri kaydettiği (Sülem1, s. 440) ve de
ğerli eserler kaleme aldığı (Hücv!r1, s. 262) 

belirtilmişse de bunlar günümüze ulaşma
mıştır. Sülemi'nin tasavvufi tefsiri lfa]f.a'i
]f.u't-tefsir'de görüşlerine yer verdiği su
filerden biri de Seyyari'dir. Bazı kaynaklar
da Seyyari'nin birkaç beyitlik şiirleri kayde
dilmiştir. 
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li) REŞAT ÖNGÖREN 

SEYYAAİYYE 
(~.)ı;;..sı) 

Ebü'l-Abbas es-Seyyarl'ye 
(ö. 342/953-954) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. SEYYARI). 

SEYYİD 
(~f) 

Hz. Peygamber'in 
soyundan gelenleri ifade eden 

bir terim. 

_j 

_j 

Sözlükte "efendi, bey, önder, sahip, fa
ziletli, kerim" gibi anlamlara gelen seyyid 
kelimesi (çoğulu sadat) Kur'an-ı Kerim'de 
"toplumda seçkin bir yere sahip olan kim
se" (Al-i imran 3/39) ve "kadının kocası" 
(Yusuf 12/25) manasında yer alır. Kelime 
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Hz. Peygamber'in hadislerinde sözlük an
lamında sıkça kullanılır (Wensinck, el-Mu'
cem, "syd" md.) . Seyyid terim olarak "şe
refli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek" 
manasma gelen şerif ile (çoğul u eşraf, şü
refa) birlikte "nesi-i pak-i Muhammedi'ye 
mensup olup yüceltmiş olan" anlamında 
Hz. Peygamber'in Hz. Ali ile Fatıma'dan do
ğan torunlarıyla onların soyundan gelen
ler için unvan olarak kullanılmıştır. Hem 
baba hem anne tarafından Hz. Ali'nin so
yundan gelenlere aynı zamanda "seyyidü's
sadat" (tabataba) denilir (Tacü'l-'arCıs, "tbtb" 
md.; EJ2 [İng.], lll, 950) 

Cahiliye döneminde kabilenin yaşlıları 
tarafından seçilen ve başkan olarak tayin 
edilen kimselere seyyid, reis veya şeyh adı 
veriliyordu. Asil bir soydan gelen seyyidin 
kabilesi üzerindeki otoritesi ona duyulan 
saygıyla ilgiliydi ve bunun kazanılması asa
Jet, zenginlik, cömertlik, ticari ve mali alan
da maharet, yaşça büyüklük, yiğitlik, hita
bet ve hilim gibi niteliklerle mümkün olu
yordu. Nüfuz sahibi bir kimse olmasına 
rağmen görevlendirme ve cezalandırma 
yetkisi bulunmadığı için mutlak bir otori
teye sahip olmayan seyyid, kabileyi mey
dana getiren aile liderlerinden oluşan ka
bile meclisiyle istişare ettikten sonra ka
rar verebilirdi. Kabile halkına yol göster
mekten ziyade kabile meclisinin iradesine 
uygun hareket eden, savaş zamanlarında 
kumandanlığı üstlenen ve kabilenin gele
neklerine uygun davranmak zorunda olan 
seyyidin görevi hakemlik yapmaktı. Arap 
toplumunda seyyid gibi şerif de asil bir 
soydan gelen, şeref sahibi kuwetli bir asa
biyetle çevresinde etkin olan kabile reisi
nin kimliğini ifade ediyor, Kabe ve Mekke 
yönetimiyle ilgili vazifeleri üstlenenler için 
kullanılıyordu (Fakih!, v. 153, 196) İslami
yet'ten sonra Hz. Peygamber'in soyunu de
vam ettiren kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali 'nin 
çocukları ve torunlarına aynı zamanda şe
rif unvanı da verilmiştir. Seyyid ve şerif un
vanlarının Hz. Hasan ile Hüseyin'in dışında 
Hz. Ali'nin diğer çocukları (özellikle Havle bint 
Ca'fer adlı eşinden dünyaya gelen oğlu Muham
med b. Hanefiyye'nin soyundan gelenler) için 
de -Ahmed Yesevi örneğinde olduğu gibi
kullanıldığı görülür. Ancak IV. (X.) yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan genel anlayış sey
yid ve şerifin Hz. Hasan ile Hüseyin'in so
yundan gelenlere tahsis edilmesidir. 

İslam'dan sonra, "Ben ademoğullarının 
seyyidiyim" (Ebu Davud, "Sünnet", 13; İbn 

Mace, "Zühd", 37); "Ben kıyamet günün
de insanların seyyidiyim" (Buhar!, "Enbi
ya"', 3; Müslim, "İman", 327-328) gibi ha
dislerle seyyid kavramını "insanların lideri 

ve efendisi" anlamında kullanan Hz. Pey
gamber bu sıfatı almaya en layık kimse 
olarak görülmüştür (Kamus Tercümesi, 1, 
ı ı 74). ResGl-i Ekrem'in unvaniarı arasında 
"seyyid-i kffinat, seyyidü'l-kevneyn, seyyi
dü's-sakaleyn, seyyidü'l-enbiya 1 mürselin, 
seyyidü'l-beşer 1 seyyid-i nev'-i beşer, sey
yidü's-sadat" en meşhur olanlarıdır. Hz. 
Peygamber, tarunu Hz. Hasan'a "toplu
mun efendisi" manasında seyyid unvanını 
bizzat vermiş (Buhar!, "Feza'ilü aşJ:ıabi'n
nebi", 22), Hz. Hasan ve Hüseyin'i cennet 
gençlerinin iki efendisi olarak nitelendirdi
ği için bunlara "seyyideyn" denilmesi adet 
olmuştur (Müsned, lll, 3; Tirmizi, "Mena
~b", 30). Hz. Hamza ve Hüseyin "seyyi
dü'ş-şüheda", Resulullah'ın kızı Fatıma da 
"seyyidetü nisai hazihi'l-ümme" ve "seyyi
detü nisai ehli'l-cenne" unvanlarıyla meş
hurdur. 

ResCılullah'ın Ehl-i beyt'i müslümanlar 
nazarında müstesna bir mevkiye sahip ol
muş, onları sayıp sevmeye tarih boyunca 
büyük önem verilmiştir. Bunda, Resul-i 
Ekrem'e soy bakımından en yakın kimse
leri ifade eden Ehl-i beyt'in fazilet ve üs
tünlüğüne doğrudan veya dalaylı biçimde 
temas eden ayetlerin varlığı (Al-i imran 
3/61; el-Ahzab 33/33; eş-Şura 42123), ha
dislerde de onlara saygı gösterilmesinin 
istenmiş ve bunun Hz. Peygamber'i sev
menin bir gereği sayılmış olması temel et
kendir. 

Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'nın Hz. Ha
san ile Hüseyin vasıtasıyla devam eden so
yundan gelenler için seyyid ve şerif tabir
leri kullanılarak bunların toplum içerisin
de rencide edilmemesi ve kendilerine olan 
saygının sarsılmaması bütün İslam top
lumlarında temel prensip olmuştur. Hali
feliği döneminde Hz. ömer'in Bedir Sava
şı'na katılanların çocuklarına ikişer bin dir
hem tahsis ederken Hz. Hasan ile Hüse
yin'e beşer bin dirhem tahsis etmesi sey
yid ve şeriflere tanınan ayrıcalığın teme
lini oluşturmaktadır (Belazür!, Fütah, s. 
657) Ömer b. Abdülaziz, gerek Medine va
liliği sırasında gerekse halifeliği esnasında 
seyyid ve şeriflere özel ilgi göstermiş, onla
rın her türlü taleplerini karşılayarak top
lumdaki ayrıcalıklı konumlarını sürdürme
lerine önem vermiştir. 

Hz. Hasan ile Hüseyin'den sonra onla
rın soyundan gelenlerin bir kısmı Hicaz'
da kalırken bir kısmının İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerine yayıldığı ve gittikleri yer
lerde bir cazibe merkezi haline geldiği gö
rülür. Hatta çevrelerinde oluşan gruplaş
maların bazan siyasi harekete dönüştüğü 
ve Hz. Hüseyin gibi meşru görmediği mer-



kez! yönetime karşı ayaklandıkları ve çe
şitli devletler kurdukları bilinmektedir. Sey
yid ve şeriflere saygı göstermenin Hz. Pey
gamber' e tabi olmanın bir gereği olarak 
görüldüğü toplumda Ehl-i beyt'in hakları
nı verme ve saygınlıklarını koruma konu
sunda yapılan haksızlıklar, yönetim prob
lemleri. insanlara eşit davranılmamasın
dan dolayı halkta Em evi ve AbbasTier'e kar
şı oluşan hoşnutsuzluk bazı seyyid ve şe
riflerin siyasi faaliyetlere girişınesine se
bep olmuştur (Makrlz!, Ma'rifetü, s. 17). 

Abbasller, Emev'iler'e karşı ihtilal hazırlık
ları sürecinde Ehl-i beyt mensuplarıyla bir
likte hareket ediyormuş gibi görünmekle 
birlikte iktidarı ellerine geçirince onlara 
sırt çevirmiştir. Bazı seyyid ve şerifler, za
man zaman bulundukları bölgelerde halk
tan aldıkları destekle siyasi taleplerde bu
lunmuşlarsa da bunlar devrin idarecileri 
tarafından çok sert biçimde cezalandırıl
mıştır. 

Seyyid ve şerifterin Kuzey Afrika ile En
dülüs'te yayılmaları idrisiler hanedanının 
kurucusu olan Hz. Hasan evladından 1. İd
rls vasıtasıyla olmuştur. Bölgede İslami
yet'in gelişmesinde büyük rolü olan İdr'i
s'iler, İslam tarihinde Hz. Peygamber'in so
yundan gelen ve en uzun süre hüküm sü
ren (789-985) hanedanlardan biridir. 

3S8 (969) yılından itibaren Hz. Hasan'ın 
soyundan gelen Mekke emirlerine şerif, 
Hz. Hüseyin'in soyundan gelen Medine 
emirlerine seyyid unvanının verilerek bir 
ayınma gidildiği görülmektedir (Kalkaşen
dl, IV, 281, 302; VI, 45). Ancak bu durum 
seyyid ve şerif unvaniarını bazan ortak ola
rak kullanan Mekke ve Medine emirleriyle 
sınırlı bir uygulama olup Hicaz başta ol
mak üzere İslam dünyasının her yerinde 
hem Haseniler hem Hüseynller için bazan 
birlikte, bazan ayrı olarak kullanılmıştır. 
Özellikle naklbüleşraf görevini üstlenmiş 
olanlar her iki unvanı taşıyordu. 

Hicaz'da seyyid ve şerifterin eskiden be
ri büyük nüfuzları bulunuyordu. Mekke'
nin idaresi bazı aralıklarla da olsa uzun 
süre onların elinde kaldı. Nihayet Hz. Ha
san'ın soyundan gelen seyyidler yönetimi 
ele geçirerek Hicaz'ı idare etmeye başla
dılar (358/969). Bundan sonra Haremeyn'e 
hakim olan seyyid ve şerifler iktisadi ve 
siyasi gelişmelere göre bazan Abbas'iler'in, 
bazan da Hz. Fatıma'nın soyundan geldik
lerini iddia eden Fatım'iler'in safında yer 
aldılar. Bu rekabete daha sonra Selçuklu
lar ve Eyylıbller katıldılar ve bundan en bü
yük yararı bu devletlerin topraklarında ya
şayan seyyid ve şerifler gördüler. 

Seyyid ve şerif olduklarını iddia eden ki
şiler tarafından kurulan pek çok hanedan 
vardır. Bunlar arasında, Zeydller (Taberis
tan, 864- ı 526; Yemen, 897-1962). HammG
diler (Kurtuba ve Maleka, 1016-1058). Sa'
dller (Kuzey Afrika. 1511-1659) ve Filal'iler 
(Fas, XVII. yüzyıldan zamanımıza kadar) 
sayılabilir. Bu hanedanların kurulduğu coğ
rafya seyyid ve şeritlerin yayıldıkları böl
geleri göstermesi bakımından önemlidir. 
Bu arada Hz. Peygamber'in soyundan gel
medikleri halde Seyyidler adıyla anılan ve 
1414-1481 yılları arasında Hindistan'da hü
küm süren bir hanedan daha vardır (bk. 
SEYYİDLER). 

Seyyid ve şeriflere yönelik bazı hizmet
leri ifa etmek için nakib, naklbüleşraf ve
ya nakı'bünnükaba adı verilen görevliler ta
yin edilmiş, seyyid ve şerifterin şecereleri 
kaydedilerek toplumda statü ve asaletle
rinin görünürlük kazanması için çaba gös
terilmiştir. Naklbüleşraflık müessesesinin 
AbbasHer devrinden itibaren kurulup ge
lişmesine zemin hazırlayan bu çaba saye
sinde İslam dünyasının çeşitli bölgelerine 
dağılmış olan seyyid ve şerifterin kayıt al
tına alınma faaliyetleri hız kazanmıştır. Sey
yid ve şerifler sadece devlet katında itibar 
görmüyor, onlara ulema da saygı gösteri
yordu. Ebu Hanife'nin seyyid ve şeriflere 
gizlice maddi destekte bulunduğu, talebe
lerini buna teşvik ettiği, Ahmed b. Han
bel'in de onların önünde yürürnemeye özen 
gösterdiği bilinmektedir (İbn Hacer el
Heyteml, s. 274). 

Naklbüleşraflık müessesesinin görevle
ri arasında seyyid ve şeritlerin şecereleri

nin araştırılıp kaydedilmesi ve bu konuda 
sahte nisbet iddiasında bulunanların ce
zalandırılması başta gelmekteydi. Erken 
dönemden itibaren Hz. Peygamber'in so
yundan geldiğini iddia eden sahte seyyid
lerin (müteseyyid) ortaya çıktığı görülür. 
Bunların içerisinde 1 S1'de (768) Endülüs'
t e ayaklanan Şakna b. Abdülvahid ile zss·
te (869) Basra'da Zenc isyanını çıkaran 
Ali b. Muhammed gibi siyasi talepte bulu
nanlar da vardır. Sonraki dönemlerde si
yaSı ve içtimal sebeplere dayanan bu tür
den girişimler artarak devam etmiş, İslam 
dünyasının çeşitli bölgelerinde çok sayıda 
sahte seyyid ve şerif ortaya çıkmıştır. Sey
yid ve şeriflere büyük saygı gösteren Ma
lik b. Enes, Hz. Peygamber'in soyuna men
sup olmadığı halde bu iddiada bulunanla
rın ağır şekilde cezalandırması gerektiği 

görüşündeydi (Mü'min b. Hasan Mü'min 
eş-Şeblencl, s. 117). İbn Haldun, Ehl-i beyt 
mensuplarının her dönemde lekelenmek 
istendiğini, ancak onların bundan münez-
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zeh olduğunu vurguladıktan sonra, "Dün
ya hayatında onların lehinde mücadele et
tim; onlar da kıyamet günü benim lehi
me mücadele ederler" diyerek Ehl-i beyt'e 
duyduğu saygıyı belirtir (Mul):addime, s. 
31) 

Abbas! halifeleri seyyid ve şeriflere kar
şı dönemlerinin siyasi şartlarına göre farklı 
davrandılar. Abbasller, hem kendi soyları
nı kayıt altına almak hem de Hz. Peygam
ber'in soyunu devam ettiren Ali-Fatıma 
eviadının soy kütüklerini tutmak için na
klbü'l -ensab adı verilen bir görevli tayin 
ettiler ve uygulama yayılınca İslam dün
yasının her bölgesinde bu görevi üstlene
cek kişiler görevlendirdiler. Kendi soy kü
tüklerini tutmaktaki amaçları ResGl-i Ek
rem'in amcasının soyundan geldiklerini 
göstermekti. Nitekim Muhammed en-Nef
süzzekiyye ile siyasi mücadeleye girişen 
Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansfır'un, 
Hz. Peygamber'e amcası vasıtasıyla bağlı 
olduklarını belirtip bu akrabalığın Hz. Fa
tıma vasıtasıyla olandan daha üstün sa
yıldığını iddia etmesi (Belazürl, Ensab, IV, 
323-325) toplumda ResGl-i Ekrem'e ak
raba olmanın önemini göstermesi bakı
mından dikkate değer. 

İhşldller seyyid ve şeriflere büyük saygı 
gösterir, onlara en üst mevkilerde yer ve
rir, kendilerine tahsisat ayırarak protokol
de önlerine geçmemeye özen gösterirler
di (Ali b. Zafir, s. 27-28). Mısır'da İhş'idller'
le başlayan bu gelenek Fatımiler zamanın
da gelişerek sürdü. Cevher es-Sıkıll'i'yi kar
şılama töreninde Şerif Ebu Ca'fer'in diğer 
ilmi ve idari erkanla birlikte en başta yer 
alması, Muiz-Lidlnillah'ın huzuruna ilk de
fa şerifterin kabul edilmesi örneğinde gö
rüldüğü gibi Fatımiler döneminde devlet 
erkanı içerisinde seyyid ve şerifler büyük 
itibar sahibi idi ve bazan emir ve kuman
danlardan daha önde yer alırlardı (Müs
tansır-Billah el-Fatıml, s. 65; Makrlzl, it
ti'§.?ü'l-f:ıunefa, ı, 110; lll, 68, 136). 

İhş'idTier'de olduğu gibi diğer Türk-İslam 
devletlerinde de seyyid ve şeriflere büyük 
itibar gösterilmiştir. Yusuf Has Hacib ta
rafından Xl. yüzyılın ikinci yarısında yazıl
mış olan Kutadgu Bilig'de (s. 436) bir bö
lüm seyyid ve şeriflere ayrılarak onlara Hz. 
Peygamber'in soyundan geldikleri için özel 
muamele gösterilmesi ve bazı imtiyazla
rın tanınması tavsiye edilmiştir. Bu aynı 
zamanda seyyid ve şeritlerin ilk müslü
man-Türk devletleriyle birlikte toplumun 
sosyal tabakasının bir parçası halinde or
taya çıktığını göstermektedir. Karahanlı
lar devrinde olduğu gibi Büyük Selçuklu
lar ve Harizmşahlar döneminde de seyyid 
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ve şeriflere büyük saygı gösterildiği, onla
rın pek çok konuda sultanlar nezdinde bü
yük itibar sahibi olduğu görülür. Nizamül
mülk, Siyasetname'nin elçilerle ilgili bö
lümünde seyyid ve şeriflere itibar edile
rek saygınlıklarının korunması gerektiğini 

söyler ve elçilerin bunlardan seçilmesini 
tavsiye eder. Seyyid ve şeriflere özel ihsan
ların yapıldığı ve onlar için vakıfların oluş
turulduğu Memlükler döneminde sultanın 
huzuruna çıkan Ali-Fatıma eviadına yer 
öptürülmezdi. Xl. yüzyılda Anadolu'ya ge
lip yerleşmeye başlayan seyyid ve şerifler 
XII. yüzyıldan itibaren sülaleleri oluştur
maya başladılar. Anadolu Selçukluları dö
neminde seyyid ve şeriflerin kayıtlarının 
tutularak nesep kargaşasının önlenmesi, 
gelirlerinin temini, her türlü vergi ve re
simden muaf tutulmaları ve bu işleri yü
rüten görevlilerin tayin edilmesi önemli bir 
nüfuza ulaştıklarını göstermektedir. 

Cengiz Han'dan sonra Moğol tahtına çı
kan Ögedey Han zamanında (ı 229- ı 24 ı) 
Buhara mollaları ile seyyid ve şerifler di
ğer dinlerin din adamları gibi vergi ver
mekten muaftutuluyordu. İlhanlılar'da ay
lık ve yıllık muhasebe defterlerinden olan 
mukarreriyye, Divan-ı A'la'dan hükümda
rm emriyle her yıl seyyid ve şeriflere yapı
lan ödemeleri ifade etmekteydi. Seyyid 
ve şeriflere hizmet için darüssiyadeler ve 
bunlara gelir sağlamak için vakıflar oluş
turuldu. Halkının büyük çoğunluğun u X. 
yüzyıldan itibaren müslüman olan çeşitli 
Türk boylarının meydana getirdiği Altın 
Orda Devleti 'nde özellikle Özbek Han za
manından ( ı 3 ı 3- ı 340) itibaren hükümdar
lar ve devlet ileri gelenleri saraylarında sey
yid ve şerifleri barındırarak korudular. XVII. 
yüzyılda Özbek sarayında seyyid olan na
kibler görev yapıyordu . 

Seyyid ve şerifleri ayandan sayarak onla
ra son derece saygılı olan Osmanlı Devle
ti'nde Yıldırım Bayezid zamanında bir ma
kam olarak ortaya çıkan (802/ 1400) ve ll. 
Bayezid döneminde bir kurum haline ge
len nakı'büleşraf teşkilatı devletin sona er i
şine kadar devam etti. Osmanlı toplumun
da seyyid ve şeriflere büyük saygı göste
rildi ve ayrıcalıklar tanındı. Osmanlı Devle
ti'nde "hane-i gayr ez-avarız"a dahil olan 
kesimden sayılan seyyid ve şerifler ava
rız-ı divaniyye ve tekallf-i örfiyye gibi ver
gilerden muaftı. Seyyid ve şeriflere aylık, 

altı aylık veya yıllık tahsisatların yanında 
cevall gibi gelirlerden pay ayrılır ve özel ih
sanlarda bulunulurdu. 

Şeriflik ve seyyidliğin kabulünde Osman
lı döneminde tek şart Ali-Fatıma evladı-
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nın soyundan gelmiş almaktı. Seyyidlik ve 
şeriflik için anne ve babadan herhangi bi
rinin seyyid-şerif olması yeterlidir; anne 
cariye dahi olsa bu unvanı kazanmaya en
gel değildi. Her iki taraftan Hz. Peygam
ber'in soyuna mensup olmak ise daha bü
yük bir şeref telakki edilirdi. Gerek erkek 
gerekse kadın tarafından olsun aynı soy 
kütüğü içerisinde seyyid 1 seyyide ve şe
rif 1 şerife unvanı kullanılır. Bazan aynı ai
leden anne için seyyide, kızı için şerife ve
ya aynı aileden erkek ve kız kardeşlerin ço
cuklarına her iki unvanın verildiği örnek
ler de vardır (Kılıç. s. 27-30). Osmanlı top
lumunda kadın evlendiğinde kocasının sos
yal statüsünü kabul ederdi, ancak seyyi
de ve şerifeler bundan istisna tutulmuş
tur. Seyyide ve şerife olan kadın evlendik
ten sonra da asıl statüsünü sürdürebil
mekte, hatta ondan doğan çocuk annesi 
vasıtasıyla sosyal konumunu belirleyebil
mekteydi. 

Osmanlı bürokratik hiyerarşisinde seyyid 
ve şerifterin önemli bir yeri vardı. Osma
noğulları'ndan ilk kılıç kuşanan Yıldırım 
Bayezid ile hükümdarlık sembolü olarak 
kendisi için ilk kılıç kuşanma merasimi ya
pılan ll. Murad bir seyyid olan Emir Sul
tan'ın elinden kılıç kuşanmış. tahta çıkış 
merasimlerinde, bayram günlerinde na
kibüleşrafın ön sıralarda yer alması adet 
olmuştur. Padişah sefere gittiğinde naki
büleşraf maiyetindeki seyyid ve şeriflerle 
birlikte ona eşlik ederdi. Bölgelerinde ve
kil-i saltanat olan beylerbeyHer sefere çı
kacakları zaman ulema, seyyidler, eşraf ve 
halkın katıldığı büyük bir törenle uğurla
nırdı (Selanikl , ı . 89). 

Süfi çevrelerin yanında Osmanlılar'da 

bürokrasi ve ilmiye kesiminde görev alan 
çok sayıda seyyid ve şerifin bulunması 
bunların etkinliğinin bir işareti olmalıdır. 
Çünkü seyyid ve şerifterin sıradan işlerle 
uğraşmaları hoş görülmemiş, vakıflar baş

ta olmak üzere üst düzey görevlerde bun
lara öncelik verilmesi istenmiştir. Bununla 
birlikte seyyid ve şerifler geçimlerini sağ
lamak için bazan sıradan işlerle uğraşmış
larsa da birtakım örfi vergilerden muaf 
tutulmaları mültezirnlik gibi servet ve nü
fuz gerektiren işlere girmelerine sebep ol
muştur. Osmanlılar'da a'yan-ı vilayet adı 

verilen kesimin içerisinde çok sayıda sey
yid ve şerifin yer alması da bu husus u te
yit etmektedir (Yüksel. s. 356-357) . Os
manlılar'da seyyid ve şerifterin hukuki ih
tilafları , mahkemeye başvurulmadan hu
kuki kurallar ve mahalli teamüller yardı
mıyla nakibüleşraf tarafından çözülürdü. 
Seyyid ve şeriflerin herhangi bir konuda 

sosyal ayrıcalıklarından istifade ederek su
istimal yapmaları veya cezalandırılmama
ları söz konusu değildi (Düzdağ, s. 82-83; 
Kılı ç, s. 94, 105). 

Seyyid ve şerifler başta Anadolu olmak 
üzere İslam dünyasının çeşitli bölgeleri
nin müslümanlaşmasında etkin rol oyna
mıştır. Anadolu 'nun muhtelif yerlerinde 
günümüze kadar ulaşan Konya'daki Sey
dişehir, Ankara'daki Seyyid Ahmedli, İz
mir'deki Seydiköy gibi yer adları Anadolu'
nun iskanında etkin rol oynadıklarının bi
rer işaretidir. Benzer bir durum Anadolu'
nun çeşitli bölgelerinde bir seyyidin adını 
taşıyan çok sayıda zaviye ve bunlara bağlı 
vakıflar için de söz konusudur. İslam dün
yasında yayılmış olan tarikatların kurucu
larının soyu veya silsileleri genellikle Hz. 
Hasan veya Hüseyin ile Hz. Ali yoluyla Re
sOl-i Ekrem'e ulaştırılır. ResOl-i Ekrem'in 
soyundan gelme şerefini taşıyan bu kişi
ler yanında zamanla her tarikat pirinin ma
nen bağlı olduğu Hz. Peygamber' e soy ba
kımından da mensup olması gerektiği şek

linde beliren bir anlayış tasawufi hare
ketlerin önemli bir kısmınca benimsen
miştir. 

Erken dönemlerden itibaren İslam dün
yasında seyyid ve şeriflerin özel renkler
de kıyafet kullanmaları kuralı konmuştur. 
Asaletlerinin görünmesi istenen seyyid ve 
şerifler için seçilen renkyeşildi. İbn Hacer 
el-Heytemi, seyyid ve şeriflerin öncelikli 
görevleri arasında neseplerini koruyup ye
şil giymelerinin de bulunduğunu kaydeder 
(eş-Şavfi'iku 'l-mu/:ırika, s. 280). Abbasi Ha
lifesi Harünürreşid devrinde seyyid ve şe
riflerin yeşil cübbe kullanmaları ve yeşil 
sarık sarmaları kural haline getirilmiştir. 

Me'mün da imam Ali er-Rıza'yı kendisine 
halef olarak seçtiği zaman Abbasi rengi 
olan siyahı terkederek ona yeşil sarık giy
dirmişti. Abbasiler'in sonlarına doğru sey
yid ve şerifterin yeşil cübbeyi ve sarığı ter
kederek başlarına sadece yeşil bir alarnet 
koymaya başlamaları onların diğer halk
tan ayırt edilmesini zorlaştırmıştır. 773'
te (137 1-72) Memlük Sultanı el-Melikü'I
Eşref Şa'ban seyyid ve şerifterin yeşil sa
nk sarmalarını emretmiş. bundan sonra 
başta Suriye, Mısır ve Anadolu olmak üze
re İslam dünyasının tamamında bu kurala 
uyulmuştur. Bu uygulamayı sürdüren Os
ınanlılar yeşil sarığa emirlik sarığı veya si
yadet alameti adını vermek suretiyle sa
dat ve eşraftan kadın erkek herkesin bu 
alameti takmasını istemiştir (Kı lı ç, s. 77-
78). Seyyid veya şerifliği tasdik edilen kişi 

yeşil siyactet sarığını ömür boyu giyrnek 
zorundaydı. Hatta Osmanlılar Mekke emi-



rine gönderilen namelerin, kese, hi!' at ve 
harmanilerin de yeşil renkte olmasına özen 
göstermişlerdir. 
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1!111!!1 MusTAFA SABRi KüçüKAşer 

L 

SEYYİD ABDULLAH-ı BUHARI 

(bk. DERVİŞ ABDI-i MEVLEVI). 

SEYYİD ABDULLAH HAŞiMi 

_j 

L (bk. ABDULLAH EFENDi, Haşimizade). _j 

ı ı 

SEYYİD AHMED ei-BEDEVİ 

L 
(bk. AHMED ei-BEDEVI). 

_j 

ı ı 

SEYYİD AHMED BEDEvi 
KÜLLİYESİ 

Mısır Tanta'da 
Seyyid Ahmed ei-Bedevl'nin 

L 
kabri etrafında gelişen külliye. 

_j 

Bedeviyye tarikatının kurucusu Ahmed 
ei-Bedevl'nin vefatından (676/1277) sonra 
farklı devirlerde inşa edilen türbe, zaviye
medrese-cami ile iki sebilden meydana 
gelmektedir. Ahmed el-Bedevi Tanta'ya ge-

Seyyid 
Ahmed 
Eledevi 
Camii 

ve 
Türbesi

Tanta 1 

Mısır 

SEYYiD AHMED BEDEVI KÜLLiYESi 

lince önce Rüknülyedeyn adlı bir .tüccarın 
evine misafir olmuş, ev sahibi kendisini 
ölünceye kadar yanınd;m ayırinamıştır. 

Rüknülyedeyn'in vefatının ardından Ah
med ei-Bedevl, İbn Şühayt adlı başka bir 
kişinin evine taşınmış ve ölümüne kadar 
orada kalmış. ölünce bu evin içerisine def
nedilmiştir. Talebesi ve halifesi Abdülal, 
şeyhin kabrinin civarında daha sonra Ah
mediyye olarak bilinen zaviyeye dönüşen 
bir halvethane yaptırmıştır. Bu zaviyenin 
Memlük Sultanı Kayıtbay zamanına kadar 
mevcudiyetini koruduğu rivayet edilmek
tedir. Sultan Kayıtbay şeyhin kubbeli tür
besiyle zaviyesi için bir minare inŞa ettir
miştir. İbn İyas , 901 (1495-96) .yılı olayla
rını zikrederken Sultan Kayıtbay'ın Seyyid 
Ahmed ei-Bedevl'nin makamını yeniledi
ğini ve zaviyesini genişlettiğini bildirmek
tedir. Ancak Evliya Çelebi, "Bu büyük bina
yı Sultan Kansu Gavri 721 senesi Zilhicce
sinde yeniledi" diyerek tarihi kronolojiye uy
mayan bir bilgi vermektedir. XVIII. yüzyıl

da Ali Bey ei-Keblr türbeye bitişik durum
da mevcut camiyle birlikte en büyüğü Ah
med ei-Bedevl'ye, onun batısındaki Abdü
lal'e, doğusundaki Şeyh Mücahid'e ait üç 
kubbe ve caminin karşısında bir sebilküt
tab yaptırmıştır. Ayrıca vakıflar tesis et
miş, bu vakıflardan Ahmed ei-Bedevl'nin 
halifelerinin yanı sıra türbedarlar, civarda
ki a.Jimler. fakirler. acizler, yetimler ve ta
rikat mensuplarının faydalanması temin 
edilmiştir. Aynı dönemde (ı 769) burada 
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