
neme ait bazı Sünni tasawuf kaynakla
rında ResGl-i Ekrem'in ilk dört halifeden 
her birine zikir öğrettiği ve bu yolla dört 
ayrı tarikatın oluştuğu kaydedilmiştir (Ha
rlrlzade , I, vr. 8b) Bunlardan Hz. Ali ve Hz. 
Ebu Bekir ile devam eden silsilelerin za
manla yaygınlık kazandığı, Hz. Ali'den ge
len silsitenin Aleviyye, Ebu Bekir'den gele
nin ise Sıddikıyye (Bekriyye) diye adlandırıl

dığı ifade edilir. Tarikat silsitelerine bakıldı
ğında Hacegan tarikatı ve Nakşibendiyye 
hariç diğerlerinin Hz. Ali'den geldiği gö
rülmektedir. 

Silsileler önceleri muhtemelen şifahi yol
la aktarılmış, daha sonra köklü tarikatla
rın kurulmaya başlandığı VI. (XII.) yüzyıl
dan itibaren yazıya geçirilmiştir. Hz. Ali'
den gelen silsilelerin çoğunda Hasan-ı Bas
ri'nin ( ö I I 0/728) Hz. Ali'den ( ö. 40/661) 
tasawufi eğitim aldığı kaydedilmektedir. 
Ancak muteber kaynaklara göre onun Hz. 
Ali ile özel bir yakınlığı olmamıştır. Bu se
beple Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl silsilelerin 
başlangıcının tamamen uydurma olduğu
nu söylemiş, buna karşı SüyGti İtf:ıdiü'l
fır~a bi-refvi'l-};Jır~a adlı eserini yazarak 
Hasan-ı Basri'nin Hz. Ali ile görüştüğünü 
ve ondan hadis rivayet ettiğini, dolayısıy
la kendisinden tasawufi eğitim alması
nın mümkün olduğunu ispat etmeye ça
lışmıştır. 

Tasawufun ilk dönemlerinde yazılan 
eserlerde Hz. Ali'ye ya da Hz. Ebu Bekir' e 
ulaşan bir silsile görülmemektedir. Tasav
vuf tarihinde bilinen ilk silsite Ca'fer el-Hul
di'yi (ö. 348/959) ResGl-i Ekrem'e ulaştıran 
silsiledir. İbnü'n-Nedim'e göre Ca'fer el
Huldl, Cü neyd-i Bağdadi'den tasavvufi eği
tim almış olup silsite geriye doğru şöyle 
devam eder: Cüneyd-i Bağdadi, Seri es
Sakati, Ma'rGf-i Kerhl. Ferkad es-Sabahi, 
Hasan-ı Basri, Enes b. Malik ve Hz. Pey
gamber. Kuşeyri de şeyhi Ebu Ali ed-Dek
kak'ın tarikat silsilesini şöyle verir: Ebü'l
Kasım İbrahim b. Muhammed Nasraba
di , Ebu Bekir eş-Şibli, Cüneyd-i Bağdadi, 

Seri es-Sakatl, Ma'rGf-i Kerhi, DavGd et
Tai ve tabiin nesli. Bu iki silsilenin de Hz. 
Ali'ye veya Ebu Bekir' e ulaşmaması dikkat 
çekicidir. ResGlullah'ın bir kısım özel bilgi
leri ve zikirleri ashabından bazılarına bil
dirdiği şeklinde birçok rivayet bulunmak
la birlikte tasavvufi eserlerde Alevi ve Sıd
diki silsilelerin başlangıcını izah etmek için 
sıhhati tartışmalı olan iki rivayet öne çıka
rılmıştır. Bunlar Hz. Peygamber'in Hz. Ali'
ye kelime-i tevhidi üç defa söylettiği şek
lindeki rivayetle ResGl-i Ekrem' e nisbet edi
len, "Allah benim gönlüme neyi dökmüş
se ben de onu Ebu Bekir'in gönlüne dök
tüm" şeklindeki sözdür. 

Kübreviyye tarikatının kurucusu Nec
meddin-i Kübra'nın (ö. 618/ 1221). müridi 
Radıyyüddin Ali Lala'ya verdiği icazetna
me Hz. Ali'ye ulaşan silsilelerin ilk yazılı ör
neklerinden biridir. Kübra, bu icazetna
mede kendi şeyhlerini sırasıyla yazıp silsi
leyi Hasan-ı Basri ve Hz. Ali kanalıyla Hz. 
Peygamber' e ulaştırmıştır. Yine VI. (XII.) 
yüzyıl sGfilerinden Muhammed b. Münev
ver, Ebu Said-i Ebü'l-Hayr'ın ( ö . 440/l 049) 
silsilesini Hz. Ali kanalıyla ResGl-i Ekrem'e 
kadar çıkarmıştır. Tarikatların kurulmaya 
başlandığı VI. (XII .) yüzyılda Hacegan ta
rikatı da biri Hz. Ali'ye, diğeri Hz. Ebu Be
kir' e ulaşan iki silsilesi bulunduğunu açık

lamıştır. Hz. Ali'ye ulaşan silsileye (Alev!) 
Ehl-i beyt imamlarını ihtiva ettiği için bir 
hürmet ifadesi olarak "silsiletü'z-zeheb" 
(altı n silsile) denmiş, daha sonraları genel
de Hz. Ebu Bekir'e ulaşan (Bekrl, SıddTki) 
silsile esas kabul edilmiştir. 

Diğer İslami ilimlerde liyakatı belgele
mek ve sahtekarlığı önlemek için diplo
ma vazifesi gören icazetnameler bulun
duğu gibi tarikatlarda da hakiki şeyhleri 
sahtelerinden ayırt etmek amacıyla icazet
name verme usulü kullanılmış olmalıdır. 
Bu icazetnamelerde icazet veren zatın 
şeyhlerinin silsilesinin yazılması bir gele
nek olmuş, böylece o şahsın köklü bir ta
sawuf geleneğinin mirasçısı olduğu vur
gulanmak istenmiştir. Başta hadis olmak 
üzere birçok İslami ilirnde Hz. Peygam
ber'e ulaşan icazetnamelerin bulunması 
muhtemelen tasawuf erbabı için de ör
nek teşkil etmiştir (ayrıca bk. icAzET) 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü 'n-NedTm. el-Fihrist, s. 260; Abdülhilli~-ı 
GucdüvanT, Risale-i Şaf:ıibiyye (Makarnfıt-ı YQsu{-i 
Hemedani) (nşr. Sald-i Neflsl. Ferheng-i lran-ze
mfn, lll içinde). Tahran 1332 hş./1953, s. 81 ; Ku
şeyr1, er-Risale, s. 578-579; Ebü'I-Ferec İbnü' I 
Cevzl. Telbisüİblis, Beyrut 1409/1989, s. 171; Mu
hammed b. Münewer, Esrarü't-tev/:ıfd (nş r. Ze
blhullah Safi!). Tahran 1332 hş./1953, s. 27; İbn 
Haldun, Mukaddime (tre. Zakir Kadirl Ugan). İs
tanbul 1989, ll, 555; Muhammed Parsa, Risale-i 
J)udsiyye (nşr. Ahmed Tahiri lraki). Tahran 1354 
hş . /1975, s. 12; Fahreddin Safi, Reşef:ıat-ı 'Ay
nü'l-f:ıayat (nşr. Ali Asgar Muiniyan). Tahran 1977, 
I, 12; SüyCıt1, İt/:ıi!.fü 'l-fırka bi-refui'l-l:wka, Hacı Se
lim Ağa Ktp. , nr. 161, vr. 244b·247' ; Ali el-Karl. 
el-Esrarü'l-mer[a'a fi 'l-ai)bari 'l-meuzü'a, Beyrut 
1986, s. 454; HarTr1zade, Tibyan, ı, vr. Sb, 12b-24'; 
M. Takl DanişpejCıh, fjırka-i Hezarmfi)f (Mecmü'a-i 
Sül)anranfha ue Makaleha der Bare-i Felsefe ue 
'İrfan-ı İslami içinde, nş r. Mehdi Muhakkık- H. 
Landolt). Tahran 1349 hş./1971 , s. 162-164; Ab
dullah Aydınlı. Doğuş Deurinde Tasauuuf ve Ha
dis, İstanbul1986, s. 194-200; J. S. Trimingham, 
The Sufi Orders in Islam, New York 1998, s. 261; 
Ahmet Yıldırım , Tasauuufun Temel Öğretilerinin 
Hadislerdeki Dayanak/an, Ankara 2000, s. 331-
333, 339-341; "Silsila", EJ2 (ing.) , IX, 611. 

~ NECDETTOSUN 

L 

SiLSiLETÜ' I-ASAFiYYE 

SİLSİLETÜ'l-ASAFİYYE 
( ~~ı :u....ı.... ) 

Behceti S eyyid İbrahim' in 
(ö. 1151/1738'den sonra) 

Köprülü a ilesinden yetişmiş 

devlet adamlarının 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Behceti İbrahim'in hayatı hakkında faz
la bilgi yoktur. Genellikle XVII. yüzyılda ya
şamış. şiirlerinde "Behceti" mahlasını kul
lanmış ve Çehrin Seferi'yle ilgili bir eser 
yazmış olan (Mi'racü 'z-zafei*) Hezargrad
lı Hüseyin ile karıştırılmıştır. Doğum yeri
nin Berat şehrinin Timuriçe köyü olması 
kuwetle muhtemeldir. Eserinde çocuklu
ğundan itibaren faydalı faydasız çeşitli ilim
lerle meşgul olduğunu ifade eden yazarın 
düzenli bir medrese eğitimi almadığı an
laşılmaktadır. 1731 'de Sadrazam Köprütü
zade Nüman Paşa'nın oğlu Hafız Ahmed 
Paşa'ya imam olduğunu belirten Behceti 
(vr. ı b , 185b) vefatına kadar Vıdin. Niş, Han
ya, Mısır ve Cidde gibi onun görev yerle
rinde maiyetinde bulundu, bir süre Me
dine'de kaldı, bu arada onunla birlikte hac 
farizasını eda etti ve bazı olaylara şahit 
oldu. Kendi ifadesine göre 1150'de (ı 737) 
Hafız Ahmed Paşa'nın Niş muhasarasına 
hareketi esnasında onun yanında yer al
dı. Yolda Fazı! Ahmed Paşa'nın hasta yat
tığı çiftliğe uğrayarak onun altmış bir yıl 
önce öldüğü adayı ziyaret etti. Eserinin 
1151 ( 1738) yılında sona erdiği göz önüne 
alınırsa bu tarihten sonra ölmüş olmalı

dır. Behceti İbrahim Efendi bazı şiirlerini 
ve düşürdüğü tarihlerini eserine serpiştir
miştir. Nitekim eserinde Niş ' in istirdadı 

hakkında çeşitli tarihler ve kasideler yazıp 
Serasker Hafız Ahmed Paşa'ya sunduğu

nu ifade etmektedir. Farsça şiirlerinin de 
bulunduğu, bazı şiirlerinin Köprülü Kütüp
hanesi'nde kayıtlı Mecmuatü'l-ebydt'ta 
yer aldığı (Hafız Ahmed Paşa , nr 351), f a
kat şairlik yönünün kuwetli olmadığı be
lirtilir (Ergun, II, 786). 

Tam adı Silsiletü 'l-Asafiyye ii Devle
ti'l-Hakiiniyyeti'l-Osmaniyye olan eser, 
sadece Köprülü Mehmed Paşa ile oğulları 
ve torunlarından veziriazam ve vezir rüt
besine yükselmiş olanların hayatları ve dö
nemlerinin olayiarına inhisar ettiği için Ta
rih-i Sülale-i Köprülü adıyla da anılır. 
Nitekim eserin adı yazma nüshasının cilt 
kapağında ve Devr-i Hamidi Köprülü Kü
tüphanesi katalogunda Tarih-i Sülale-i 
Köprülüzade şeklinde geçer (s . 153). Ese
rini çeşitli ilimlerde söz sahibi, özellikle ta-
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rih ve coğrafyada geniş bilgisi olduğunu 
belirttiği Hafız Ahmed Paşa'nın emriyle ka
leme aldığını söyleyen yazar, Köprülü aile
sinin fetih ve icraatlarını yazmanın kendi
sine mutluluk vereceğini ifade eder (vr. 
ı b_ 2"). Eserin telif tarihi kesin olarak bi

linmemekle birlikte Behcetl'nin Ahmed 
Paşa'ya imam olmasından sonra 1735 yı
lından itibaren yazılmaya başlandığı ve iki 
yıl sonra Niş'in istirdadına veya müellifin 
vefatma kadar devam ettiği söylenebilir. 
Muhteva bakımından yedi kısımdan olu
şan Silsiletü'l-Asafiyye'de Vezlriazam 
Köprülü Mehmed Paşa devri olayları (vr. 
2"-76"). oğulları Vezlriazam Fazı! Ahmed 
ve Fazı! Mustafa paşaların dönemlerinde 
meydana gelen olaylar (vr. 76"-J64b, J64b-
178"), yeğeni Veztriazam Amcazade Hüse
yin Paşa dönemi hadiseleri (vr. 178b-J82"), 
Fazı! Mustafa Paşa'dan tarunu Vezlriazam 
Nurnan Paşa devri vak'aları (vr. 182b-J86"), 
bunun kardeşi Vezir Abdullah Paşa'nın bi

yografisi (vr. 186"-198"), nihayet yine NO
man Paşa'nın oğlu olup çeşitli yerlerde va
lilik yapan Vezir Köprülüzade Hafız Ahmed 
Paşa ve dönemi olaylarının 1151 'e ( 1738) 
kadar gelen kısmi (vr. 198b-202") yer alır. 

Eser daha önce yazılmış tarihlerden fay
dalanılarak meydana getirilmiştir. Köprü
tü Mehmed Paşa devri olayları ağırlıklı ola
rak Naima Tarihi'nden (vr. 7 4b), Fazı! Ah-

med Paşa ve halefieri dönemlerinin olay

ları ise bunun devamı olan Raşid Tarihi 
ile (vr. 74b, 182") bunun zeyli olan Çelebiza
de Asım'ın tarihinden nakledilmiştir. Ese

rin beş varaklık son kısmı olan Köprülüza
de Hafız Ahmed Paşa devri olayları ise ya
zarın gözlemlerine dayanır (vr. 2"). Biyog

rafik bilgiler yer yer Osmanzade Ahmed 
Taib'in Hadikatü'l-vüzera'sından alınmış
tır (vr. 2b) . Eserin diğer kaynakları arasın
da Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin, 
lsazade'nin, Veclhl'nin, Mehmed Halife'nin 
ve Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa'nın ta
rihleri yer alır (vr. 26b, 45", 47b, 6Jb). Silsile
tü'l-Asafiyye bu bakımdan orüinaliteden 
uzak, basit bir derlemeden ibaret bir eser 

niteliğindedir. Bu özelliği yanında müsved
de halinde kalmış olmasından dolayı pek 
tanınmamış, modern dönem tarihçileri dı
şında araştırmacıların dikkatini çekmemiş
tir. 

Silsiletü'l-Asafiyye'nin günümüze tek 
nüshası intikal etmiştir. Köprülü Kütüpha
nesi Hafız Ahmed Paşa kitapları arasında 
( nr. 212) bulunan bu nüshanın ihtiva etti
ği bazı boşluktarla üzerinde yapılan tas
hih (vr. 114") ve ilavelerden, hatta müelli
fin, "Bu mahalle Vezir Fazlı Paşa hikayesi 
bulunup yazılmalıdır, Veclhl'de olmak ge
rektir" (vr. 52b) gibi notlarının bulunmasın
dan müellif hattıyla yazılmış olduğu kana-

Silsiletü'l-Asa{iyye'nin il k iki sayfası (Köprülü Ktp., Hiıfız Ahmed Paşa, nr. 212) 
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ati doğmuştur. Zahrında Köprülüzade Ha
fız Ahmed Paşa'nın vakıf mühürleri bulu
nan nüsha 219 varak olup adi ta'lik hatta 
yazılmıştır. ihtiva ettiği ma!Omattan ziya
de Osmanlı tarih edebiyatında ilk defa bir 
vezir ailesine hasrediimiş olması dolayısıy
la önem kazanan eser üzerinde Mehmet 
Fatih Gökçek tarafından bir yüksek lisans 
tezi hazırlanmıştır (Behcetr Seyyid İbra
him Efendi, Tarfh-i Sülale-i Köprülü, 2006, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
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SİLSİLETÜ'z-ZEHEB 
(~..:vı:u...ı....) 

En güvenilir isnad anlamında 

kullanılan bir hadis tabiri. 
_j 

"Bir hadisi veya bir sözü ilk söyleyene 
nisbet etmek için senedinde yer alan ravi
lerin adlarını zikretmek" anlamındaki isnad 
hadis uydurma faaliyetlerine karşı geliş
tirilmiş en önemli tedbirdir (bk İSNAD) . 

Hadis alimleri isnadda bulunan her raviyi 
araştırdıkları gibi isnadları da bir bütün 
olarak incelemişler, onları ravi sayısına gö
re "all" ve "nazil", güvenilir veya zayıf raYi
lerden meydana gelmesine göre "esah
hu'l-esanld" (isnadların en sahihi) ve "ehve'l
esanld" (isnadların en zayıfı) şeklinde kısırn
lara ayırrnışlardır. Tamamı güvenilir raviler
den meydana gelen isnad "silsiletü'z-ze
heb" (altın zincir). "esahhu'l-esanld", "ecel
lü'l-esanld" (isnadların en üstünü), "ecvedü'l
esanld" (isnadların en güzeli). "esbetü'l-esa
nld" (isnadların en sağlamı) , "akve'l-esanld" 
(isnadların en güçlüsü). "ercahu'l-esanld" (is
nadların en çok tercih edileni), "ahfezü'l-esa
nld" (isnadların en sahihi). "ahsenü'l-esanld" 
(isnadların en güzeli) tabirleriyle ifade edil
miştir. Ancak hadis alimlerinin en sahih 
isnad olduğunda icma etmeleri ve isna
dında Ahmed b. Hanbel, Şafii ile Malik ol
mak üzere üç imarnın bulunması sebe
biyle Abdülkahir el-Bağdactl'ye göre Ah

med b. Hanbel > imam Şafii> imam Ma
lik > Nafi' > Abdullah b. Ömer isnadı en 
sahih isnadlar arasında silsiletü'z-zeheb 


