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şAzELİYYE 
( a:;r~ı.;,sı ) 

Ebü'l-Hasan eş-Şazeli'ye 
(ö. 656/1258) 

nisbet edilen tarikat . 
_j 

Mürşidi Abdüsselam b. Meşiş'in emriy
le 1224-1226 yıllarında İfrikıye'ye gidip Şa
zile beldesindeki Zağvan dağında bir ma
ğarada inzivaya çekilen Ebü'l-Hasan eş-Şa
zeli'nin otuz dört-otuz beş yaşlarında iken 
o dönemde İfrikıye bölgesinin başşehri olan 
TUnus'a geçip irşad faaliyetine başlama
sıyla tarikatın temelleri atılmıştır. Şazeli'
nin 642'de (1244) TUnus'tan İskenderiye'
ye gelmesiyle birlikte tarikat çok daha ge
niş kesimlere ulaşma imkanı bulmuştur. 
Onun makamına geçen Ebü'l-Abbas el
Mürsi, Mürsi'nin halifelerinden Yaküt el
Arşi. Şazeli'nin gözde müridierinden Me
kinüddin el-Esmer, yine Şazeliyye silsile
sinde yer alan DavOd b. ömer Bahili gibi 
önemli sirnaların kabirierini barındıran İs
kenderiye, Şazeliyye'nin bütün dünyaya ya
yıldığı merkez konumuna gelmiştir. Bazı 

sazeıi'n in mürsidi Abdüsselam b. Mesis'in türbesi 

çağdaş araştırmacılar, Şazeliyye pirinin 
esasında İbn Meşiş olduğu. Ebü'l-Hasan 
eş-Şazeli'nin tarikatı ve kutbiyyet görevi
ni İbn Meşiş'ten devraldığı görüşündedir 
(Mackeen, XCI/4 11 97 1 ı. s. 481) AncakŞa

zeli tarikatına dair bütün kaynaklarda ta
rikat Şazeli'nin söz, menkıbe ve adabı üze
rine temellendirilmekte ve onun tarikatın 
kurucusu olduğu hususunda bir tereddüt 
bulunmamaktadır. Üstadının kim olduğu 
sorulduğunda, "Geçmişte İbn Meşiş ile bir
likteydim. ona tabiydim; şimdi ise herhan
gi biriyle bir bağlantım yoktur" diye cevap 
vermesi de Şazeli'nin kendisini pir olarak 
gördüğünü ortaya koymaktadır (İbn Ata
ullah, Leta'ifü 'l-minen, s. 54). 

Şazeliyye öncelikle İskenderiye, Kahire, 
TUnus gibi şehir ortamlarında teşekkül et
miş. sonraki dönemlerde Mısır'ın yanı sı
ra Mağrib bölgesinin kırsal alanlarında 
yayılma imkanı bulmuş. geniş halk taba
kasının ve şeyhlerin uygulamalarına bağ
lı olarak ulema üzerinde de etkili olmuş
tur. Zaman içinde Suriye başta olmak üze
re Arap dünyasında, Hint alt kıtasında, 
Malezya ve Endonezya'da, Afrika'da. Ana
dolu ve Balkanlar'da, Amerika'da ve bir
çok Avrupa ülkesinde yayılmıştır. Şazeliy
ye, Anadolu'ya XVI. yüzyılın başlarında Mey
mOniyye kolunun kurucusu Ali b. MeymOn 
tarafından getirilmiştir. Hayatının son za
manlarında altı yıl Bursa'da kalan Ali b. 
MeymOn memleketi Suriye'ye dönerken 
yerine SOfızade diye bilinen Şeyh Abdur
rahman'ı halife olarak bırakmıştır. ileriki 
yıllarda Bekıriyye kolunun kurucusu Ebü'l
Mekarim el-Bekıri'nin istanbul'a geldiği, ll. 
Selim'den destek gördüğü, Şazeli-Cezüli 
şeyhi Ebü'l-Mevahib Ahmed b. Ali es-Si
mavi'nin istanbul ve Balkanlar'da faaliyet 
gösterdiği bilinmektedir. Bu ilk temaslar
dan uzunca bir süre sonra 1200 (1786) 
yılında Silahdar Abdullah Ağa tarafından 
yaptırılan Alibeyköy Şazeli Dergahı istan
bul'da açılan ilk Şazeli zaviyesidir. Bu ta
rihten itibaren istanbul'da Unkapanı, Be
şiktaş ( Ertuğrul) . Kabataş (Çizmeciler) ve 
Çemberlitaş'ta Şazeli dergahları açılmış

tır. Bunlardan Beşiktaş'taki dergahla kıs
men Unkapanı'ndaki dergah dışındakiler
den herhangi bir iz kalmamıştır. istanbul'
da en çok bilinen ve etki bırakan Şazeli 
şeyhi Şeyh Zilfir diye tanınan Muhammed 
Zilfir el-Medeni'dir (ö . 1903) ll. Abdülha
mid, Zilfir el-Medeni için Beşiktaş'ta Er
tuğrul Tekkesi olarak da bilinen tekkeyi 
yaptırmış. tekkenin zengin bir vakıf geliri
ne sahip olmasını temin etmiş. kendisi de 
sık sık buradaki ayinlere katılmıştır. Şaze
liyye'de Ehl-i sünnet sınırları içinde kalma-
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ya azami özen gösterilmiştir. Tarikat men
suplarının Kuzey Afrika'nın batısında şe

riflerin dini hayattaki etkin ve belirleyici 
rollerine her zaman saygı duymaları, Şeyh 
Şazeli başta olmak üzere meşayih içeri
sinde çok sayıda şerif bulunması, tarikat 
silsilesinin Hz. Hasan ve Hz. Ali yoluyla Hz. 
Peygamber' e ulaşması bu durumu hemen 
hiç etkilememiş , Ni'metullahiyye gibi Şii 
renkler taşıyan kolunun bir benzeri orta
ya çıkmamıştır. 

Şazeliyye marifet kavramına güçlü vur
gu yapan bir tasawuf yoludur. Marifetul
lah konusu gerek Şeyh Şazeli'nin hizb, dua 
ve veeizelerinde gerekse sonraki Şazeli 
şeyhlerinin eserlerinde önemli bir yer tu
tar. Şazeli'nin halifesi Ebü'l-Abbas el-Mür
si ashabın arnelleriyle seçkinleştiğini, ken
di zamanının ehline bunu milrifetle ger
çekleştirme imkanının verildiğini söyler 
(Udde b. TOni s, s. 134). Marifet sahibi ol
mak Şazeli yolun dervişlerinin temel ama
cıdır. Ahmed ez-ZerrOk, "İhsan Allah'ı gö
rüyormuş gibi ibadet etmendir, sen O'nu 
görmesen de O seni görüyor" anlamındaki 
meşhur hadisin ilk kısmının marifet mer
tebesi olduğunu . Şazeli ve takipçilerinin 
bu ilk kısma, Gazzali ve takipçilerinin ha
disin ikinci kısmına vurgu yaptığını söyler 
(Kava'idü't-taşavvu{, s. 82). Şazeliyye'nin 

önemli esaslarından biri de tevekkül an
layışıdır. Şeyh Şazeli kendisine rüyada Al
lah 'ın huzurunda hiçbir tercihte bulunma
ması, seçim yapacaksa ResOlullah'a uya
rakAilah'a kulluğu seçmesinin, eğer mut
laka bir şeyi seçmesi gerekiyorsa seçme
meyi ve her şeyi Allah'ın seçimine, ihtiyar 
ve iradesine bırakmasının söylendiğini an
latır. Şazeliyye'nin Mürsi'den sonraki üçün
cü mürşidi İbn Ataullah el-İskenderi et
Tenvir ii ıs~titi't-tedbir adlı eserini yal
nız bu konuya ayırmıştır. Şazeliyye kera
metler ve olağan üstü haller konusunda 
mutedil bir yol izlemiştir. Keşif, varit gibi 
hususlarda dinin temel kaynaklarının esas 
alınması gerektiğini bizzat Ebü'l-Hasan 
eş-Şazeli söylemiş , hakikat cihetinden bir 
varit aldığında bunu ancak iki adil şahide 
(Kur'an ve Sünnet) sahip olduğunda ka
bul edeceğini belirtmiştir (Muhammed el
Fas!, s. 9). Tarikatın fseviyye gibi bazı kolla
rında ateş, yılan ve akıreplerle yapılan gös
teriler başka kollarda benimsenmemiştir. 

Dünya nimetlerinden sıkı sıkıya kaçınan 
bir zühd anlayışı yerine Şazeliyye'de dünya 
nimetlerini bağışlayana şükür ifade eden 
bir tutum sergilenmektedir. İbn Ataullah 
el-İskenderi, şeyhi Mürsi'nin şükreden bir 
zengini sabreden bir fakire tercih ettiğini, 
bunun İbn Ata ve Hakimet-Tirmizi'nin yo-
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lu olduğunu, Mürsl'nin şükrün cennetiik
Ierin sıfatı olduğunu, sabrın ise böyle ol
madığını söylediğini aktarır (Leta'ifü'l-mi
nen, s. 147). İbn Ataullah el-İskender! de 
şükürle birlikte olması durumunda güzel 
giymenin ve yiyip içmenin sCıfiye bir zara
rı dokunmayacağı görüşündedir. Şazeli yo
lunun ruhbanlık ile arpa ve kepek yeme 
yolu olmadığını, hidayette yakine ulaşma 
ve sabır yolu olduğunu söylemiş, Ebu'I
Abbas el-MürSı seyrü sü!Cık usulün ün, mü
ridi dünyadan kopararak ve dünyevl her
hangi bir şeyle meşguliyetine izin verme
yerek tarikata yönelmesini sağlamak yeri
ne onun dünyevl meşguliyete devam ede
rek tarikatta yol almasını, ilahi ihsanların 
nurlarıyla karşılaşınca kalbinin kendiliğin
den dünyadan kopmasını temin etmek ol
duğuna işaret eder (a.g.e., s. 145). Şaze
liyye şeyhleri mensupianna gündelik işle
rinden geri kalmamalarını tavsiye etmiş
ler, Şazell de ziraat yaparak geçimini sağ
lamıştır. 

Kollar arasında az çok farklılık görül
mekle birlikte Şazeliyye'de intisap uygu
laması şöyledir: Talip biattan önce tövbe 
ve tecdld-i lman eder. Müridle şeyh dizleri 
birbirine değecek biçimde karşılıklı oturur 
ve iki elleriyle birbirlerinin ellerini tutar, 
birbirlerine doğru eğilirler; şeyh, Feth sCı
resinin 10. ayetini ve Salatü't-tefriciyye'yi 
okur. Biattan sonra eller açılarak hazır bu
lunanlarla birlikte dua edilir. Tarikatın bazı 
kollarında bu törenin ardından mürid ken
disine öğretilen bu törene has bazı lafız
larla bir müddet zikreder, daha sonra şeyh 
virde devam etmesi hususunda ve başka 
konularda tavsiyelerde bulunur. Vird sa
bah ve akşam namazlarının ardından oku-

nur. Koliara göre Vakıa suresi ya da Mülk 
suresinin veya Salatü'l-Meşlşiyye'nin okun
masıyla başlayan vird 1 00 defa estağfırul
lah, 100 salavat, tevhid ve bazı kollarda 
100 defa "elhamdü Iiilah ve'ş-şükrü Iillah" 
tesbihiyle sürer. 

Şazeliyye tarikatında zikir cehrl olup ku
Gdi ve kıyaml olarak yapılır. Haftada bir, 
perşembe ya da cuma günü gerçekleştiri

len ve çoğunlukla "meclis" adı verilen ayin
lerde halka şeklinde veya karşılıklı saf şek
linde oturulur. Şazell meşayihinden birine 
ait divandan okunan ve "sema" diye ad
landırılan kaside ve şügüllerin genellikle 
tevhid ve salavat içeren nakarat kısımla
rına bütün müridier katılır. Ayinlerde dini 
mCısikiye yer verilmesi konusunda Şaze
liyye tarihi içinde farklı görüşler ve uygu
lamalar ortaya çıkmıştır. Şeyh Şazerı ya da 
Ahmed ez-ZerrCık gibi önemli bir Şazell 
şeyhi kendi zamanındaki uygulamaları de
ğerlendirirken dini mCısiki hakkında olum
suz bir tutum takınınakla birlikte zaman 
içinde tarikatın birçok kolunda sema ayi
nin esasını teşkil eder hale gelmiştir. Ba
zı kollarda ise meclisiere Şazell'nin ljiz
bü'l-kebir'i ve evrad-ı şerifesi okunarak 
başlanır, kıyami zikirle devam edilir. Zikrin 
sonunda şeyh sohbet yapar. Birçok kolda 
sohbete "müzakere" adı verilir. Şeyhin ha
zır bulunmadığı meclislerde onun talima
tı doğrultusunda bir metin okunur. 

Ebü'l-Hasan eş-Şazell, kendi zamanında 
bilhassa mevlid-i ne bl gibi önemli günler
de büyük toplantılar düzenlemiş, bayrak
lar ve kösler eşliğinde alaylar kurmuş. bü
yük halk kitleleri bu toplantılarda hazır bu
lunmuştur. Bugün de Şazeliyye mensup
larınca "ihtifal" denilen bu tür yıllık top-

lbn Ataullah el-iskenderi'nin kabri ile ibn Ataullah lskenderi Camii'nin cümle kap ı sı 
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lantılar yapılmaktadır. En az üç gün süren 
toplantılar dünyanın farklı ülkelerindeki 
müridierin şeyhleriyle buluşmalarını, yo
ğun biçimde zikir ve sohbetle meşgul ol
malarını temin eder. Seyahat ve ziyaret 
Şazeliyye'de önem verilen bir uygulama
dır. Şeyhler müridierini bulundukları yer
de ziyaret eder, farklı ülke ve şehirlerde 
yaşayan müridierin birbirlerini ziyaret et
melerini tavsiye ederler. Aleviyye gibi XX. 
yüzyılın etkili bir Şazell kolunun kurucusu 
olan Ahmed el-Alevl'nin mensupları, onun 
kaleme aldığı etkileyici bir metin sayılan 
Münôcôt'ı okumak üzere ayin günü dı
şında haftada bir gün toplanırlar. Bu met
nin haftada en az bir defa okunınası mü
ridlere tavsiye edilir. Şazeliyye'de müsta
kil bir tarikat hüviyeti bulunmamaktadır. 
Tarikatın XX. yüzyıldaki en önemli kolla
rından olan ve yaşayan alt kollarıyla günü
müzde de etkisini sürdüren Derkaviyye'
ye mensup müridier boyunlarında iri ta
neli tesbihler ve ellerinde asa taşırlar. An
cak bu sadece Derkaviyye'ye ait bir uygu
lamadır. 

Şeyh Şazell geride herhangi bir kitap bı
rakmamış, ancak en meşhurları Jjizbü'l
ba}J.r olan çok sayıda hizb ve dua metni 
tertip etmiş, bunlar kaydedilerek zama
nımıza ulaşmıştır.Jjizbü'l-ba}J.r başka ta
rikatlarda da kabul görmüş ve okunmuş
tur. Şazell'nin tasavvuf arılayışına paralel 
olarak mutlak kulluğun gerçekleştirilme
si, tam bir teslimiyet, manevi sırların ta
lebi, samimi bir boyun eğişin ve tevazuun 
ifadesi olan bu hizipler tarikat mensupla
rı nezdinde büyük değer taşımaktadır. Ab
düsselam b. Meşlş'in terkip ettiği, "Hica
bü'l-a'zam" olarak da bilinen Salatü'l-Me
şlşiyye, Şazeliyye'nin önemli metinlerinden 
biridir. Şazeliyye'nin bazı kollarında gün
lük vird içinde yer alan Salatü'l-Meşişiyye, 
Şazeliyye dışındaki bazı tarikatlarda da 
okunmaktadır. Şazeliyye'nin CezCıliyye ko
lunun kurucusu Muhammed b. Süleyman 
el-CezCıll'nin tertip ettiği Delô'ilü '1-{J.ay
rôt adlı salavat mecmuası sadece Şazeliy
ye içinde değil Nakşibendllik başta olmak 
üzere birçok tarikatta tanınmakta, gün
lük ya da haftalık vird şeklinde bölümler 
halinde okunmaktadır. Ebü'l-Hasan eş-Şa
zell ve diğer Şazell şeyhleri tarafından ter
tip edilen vird ve hizipleri Ahmed Ziyaed
din Gümüşhanevi Mecmu'atü'l-amôb'ın
da bir araya getirmiştir. 

Şazeliyye 1 OO'ün üzerindeki alt koluyla 
İslam dünyasında en yaygın tarikatlardan 
biridir (tam bir listesi için bk. Güven , s. 
307-362). Bu kollardan en meşhurları şun
lardır: Vetaiyye (kurucusu: Muhammed Ve-



fa b. Muhammed ei-Mağribl, ö. 765/ ı364); 

Yafiiyye (kurucusu: Abdullah b. Es'ad ei
Yafil, ö. 768/ ı 367). Cezuliyye (kurucusu: 
Muhammed b. Sü leyman el-CezGIJ, ö. 870/ 
1 465). Arusiyye (kurucusu Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed b. ArQs ei-Hewari, 
ö. 868/ı463). Zerruk.ıyye (kurucusu: Ah
med ez-ZerrGk, ö. 899/ ı493). Meymuniy
ye (Ali b. MeymQn el-idrisi, ö. 9ı7/l 5ıı). 

Raşidiyye (kurucusu: Ahmed b. Yusuf er
Raşidi, ö. 927/ 1 52ı). Iseviyye (kurucusu: 
Muhammed b.Isa ei-Meknesi ei-Mağribi, 
ö. 930/ı524). Bekkiyye (kurucusu: Ömer b. 
Seyyid Ahmed ei-Bekki et-TGnisi, ö. 960/ 
ı 552). Bekriyye (kurucusu: Ebü'I-Mekarim 
ei-Bekrl. ö. 994/ 1 586). Nasıriyye (kurucu
su: Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 
b. N as ı r ed-Deri, ö. ı 085/ı674) , Hızıriyye 

(kurucusu: Abdülazlz ed-Debbağ, ö. ıı32/ 

ı720). Beyyumiyye (kurucusu: Ali Nured
din b. Hicaz! ei-BeyyOml, ö. ı ı 83/ ı769) . 

Derkaviyye (kurucusu: Ebu Ham id Mevlay 
ei-Arabi b. Ahmed ed-Derkavi, ö. ı239/ 

1823). Medeniyye (kurucusu Muhammed 
Hasan b. Hamza Zafir el-Medeni, ö . ı 263/ 
1847). Yeşrutiyye (kurucusu : Seyyid Ali 
NGreddin b. Yeşrutl et-TGnisi , ö. ı 3 ı6/ 

1 899). Aleviyye (kurucusu: Ahmed el-Ale
vi, ö. ı934) Şazeliyye'nin birçok kolu bu
gün yaşamamakta veya kendi arasından 
çıkan bir kolun içinde devam etmektedir. 

Ebü'l-Hasan eş-Şazeli ve Şazeliyye ile 
Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve onun temsil et
tiği Ekberiyye yolundan hangisinin üstün 
olduğu son zamanlarda önemli bir tartış

maya konu olmuştur. İbn Ataullah el-İs
kenderi Ebü'I-Hasan eş-Şazell'nin İsken
deriye'de ikamet ederken Sadreddin Ko
nevi ile buluştuğunu, bu sırada ona za
manın kutbunun kim olduğunu sorduğu

nu, Konevi'nin bu soruya bir cevap verme
diğini söyler (Leta'ifü'L-minen, s. 63-64). 
Paul Nwiya bu rivayette Şazeliyye'nin Şa
zeli'nin yolunu bizzat kutubdan talim et-

mesi sebebiyle Muhyiddin İbnü'l-Arabi ta
rafından temsil edilen yola üstünlüğüne 
dair bir ima bulunduğunu ileri sürmüş , 

bir İbnü'l-Arabi uzmanı olan Michel Chod
kiewicz bu görüşü reddetmiştir. Ona gö
re İbnü'l-Arabi tarafından temsil edilen 
"hatem"lik rolü kutbun rolüyle çatışma
maktadır (EJ2 ! İ ng ı. IX, ı72). Bazı araş

tırmacılara göre bu görüşme, Sadreddin 
Konevi'nin Mısır'a ikinci gidişinden sonra 
muhtemelen 1243'te gerçekleşmiştir. Bu 
da Şazeli ile Sadreddin Konevi arasında 
kutba dair bir konuşmanın cereyan etme
diğinin kanıtıdır. Çünkü İbnü'l-Arabi bu ta
rihten en az iki yıl önce öldüğünden ku
tubluğun adaylarından biri olarnamakta
dır (McGregor. s. ı 07- ı ı7). Öte yandan Şa
zeli şeyhleri İbnü'l-Arabi'ye ve görüşlerine 
yakın ilgi göstermiş, mesela İbn Ataullah 
el-İskenderi, Letô.'itü '1-minen'de ondan 
doğrudan alıntılar yapmıştır (s. 57, ııoı 

İbn Ataullah'ın ve İbnü'I -Arabi'nin Ebu 
Medyen'in "Ma lezzetü'Hş ... "diye başla
yan meşhur kasidesine şerh yazmaları da 
kayda değer bir husustur. Çağdaş Şaze
liyye için de durum aynıdır. Ahmed el
Alevi'nin eserlerinde İbnü'l-Arabi'ye atıfla
ra rastlanmaktadır. Onun el-BaJ:ırü'l-mes

ci'i.r adlı tefsiri İbnü'l -Arabi'yi hatırlatan 
ifadelerle bezenmiştir. 

Dünyanın hemen her yerinde müntesibi 
bulunan Şazeliyye XX. yüzyılda Batı'da en 
çok ilgi gören tarikatlardan biridir. Rene 
Guenon (Abdülvahid Yahya). Michel Valsan, 
Frithjof Schuon (lsa NGreddin) . Martin Lings 
(EbGbekir Siraceddin). Titus Burckhardt, lan 
Dallas (Abdülkadir es-SGfi). Gai Eaton gibi 
ihtida etmiş önemli aydınların Şazeliyye 
tarikatına intisap etmesi tarikatı Batılı 
çevrelerde bir ilgi odağı haline getirmiştir. 
XX. yüzyılda Şazeliyye tarikatının en önem
li şahsiyeti olan Ahmed el-Alevi'nin kitap
ları , aralarında Türkçe'nin de olduğu birçok 
dile çevrilmiştir. Daha hayatta iken yüz 

Mürsi Camii 
ve caminin 
taekapısı 
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binleri bulan müridieri dünyanın belli baş
lı merkezlerinde Aleviyye zaYiyeleri açmış
tır. Günümüzde Cezayir'den Malezya'ya, 
Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar bu 
kala mensup şeyhlerce açılmış zaviyeler 
faaliyetlerini sürdürmekte, müridier her 
yıl dünyanın farklı ülkelerinde ihtifal top
lantılarında bir araya gelmektedir. 
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ŞAzERVAN 
( .;.ıı,)~I,;.Jf) 

Kabe'nin temellerinin 
üst tarafındaki çıkıntı. 

_j 

Kabe'nin temelleri ile 25 cm. içeriden 
başlayan duvarların arasında kalan, 45° 
meyilli ve üzeri mermerle kaplı kısmıdır. 

Üzerinde Kabe örtüsünü tutturmak için 
bakır halkalar yer almaktadır. Kelimenin 
aslı Farsça şiizirvan olup (Mv.F, XXV, 3 14) 

Kabe'nin bu bölümüne, yapı eteği tarzın
daki çıkintısı izarı andırdığı veya üzerinde 
yer alan bakır halkalara Kabe'nin örtüsü 
bağlandığı için te'zirü'l-beyt de denir, ay
rıca cezr (her şeyin as lı. temeli) veya cedr 
(duvarın temeli) adı da verilir (Lisanü'l· 
'Arab, "cdr", "czr" md.). 

Kabe'nin doğu, batı ve güney tarafında 
yer alan ve mültezemin bulunduğu bölüm
de burada dua edeceklere kolaylık sağla
mak için kaldırılan şazervanın her bir cep
hesinin genişliği ve yüksekliği hakkında 
farklı bilgiler verilir. Ancak bu, herhangi 
bir değişikliğe uğramasından değil muh
temelen metrik sistemdeki değişiklikler
den kaynaklanmaktadır. Ezraki şazervan 
taşlarının toplam sayısını altmış sekiz ola
rak verir. Rüknülyemani ile Rüknülgarb'i 
arasında, içlerinde 3,5 arşın uzunluğunda 
sonradan kapatılan eski kapının eşiği du
rumundaki taş da olmak üzere yirmi beş 
adet, Rüknülyemanl ile Rüknülhacerüles
ved arasında on dokuz, Rüknüşşaml ile 
Rüknülhacerülesved arasında yirmi üç adet 
taş vardır (AI].baru Mekke, I, 2 ı 7-2 18). İ b-
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rahim Rifat Paşa, Kabe'nin ölçülerini gü
nümüze yakın biçimde belirtirken şazer
van ölçülerini kuzeyde SO cm. yükseklik 
ve 39 cm. genişlik, batı duvarında 27 cm. 
yükseklik ve 80 cm. genişlik, güneyde 24 
cm. yükseklik ve 87 cm. genişlik, doğu du
varında 22 cm. yükseklik ve 66 cm. geniş
lik şeklinde vermektedir (Miratü'l-fjare
meyn, ı , 263). Kabe'nin Hat'im tarafında 
şazervan, 13 cm. yükseklik ve 45 cm. enin
deki bir basamak daha daraltılmış olarak 
devam eder. Ancak bu bölüm bazılarınca 
şazervandan sayılmaz. Başlangıçta üstün
de yürünebilecek bir yüzeyi olan şazervan 
duvarı daha sonra kolay yürünemeyecek 
şekilde 45° eğimli hale getirilmiştir. Şazer
vanın tamamı üzerinde Kabe'nin örtüsü
nü aşağıdan bağlamak için elli beş bakır 
halka bulunmaktadır. 

Şazervan, Kureyşliler'in 605 yılında Ka
be'yi imarları sırasında maddi imkanları
nın yetersizliğinden dolayı Kabe'nin duva
rının kalınlığını azaltmalarından sonra or
taya çıkmıştır. Bu bölümün, Abdullah b. 
Zübeyr tarafından 684'te gerçekleştirilen 
imar esnasında Kabe'nin temelinin sudan, 
rutubetten veya aşınınaktan korunması 
için yapıldığı da rivayet edilmektedir. Şa
zervan 542 (1147-48). 838 (1434-35). 841 
(1437-38). 846 (1442). 1010 (1602), 1022 
(1613). 1098 (1687) ve 1417 (1996-97) yıl
larında bakım ve onarım görmüştür. 

Şazervanın Kabe'nin aslından mı oldu
ğu yoksa sonradan mı ilave edildiği husu
sunda farklı görüşler vardır. Alimierin ço
ğunluğuna göre şazervanın tamamı Kabe'
ye dahildir ve tavaf sırasında bedenin bü
tünüyle bunun dışında olması gerekir. Çün
kü Kureyşliler imar esnasında şazervanı 
dışarıda bırakmıştır. Şafii. Maliki ve Han
belller'in görüşü bu doğrultudadır. Hatta 
vücudun bir kısmının tavaf sırasında onun 
üzerinde bulunması veya bir adım dahi ol
sa üstüne basıtması halinde tavaf sahih 
olmaz. Hacerülesved'i öpmek için eğilen 
kimse bazan şazervan üzerine basarak ta
vafına zarar verir. Hanefiler başta olmak 
üzere alimierin bir kısmına göre ise şazer
van Kabe'den değildir. Çünkü Kabe duva
rının alt kısmına konan, bilhassa duvarın 
sellerden zarar görmesini engellemek için 
bir destek mahiyetindedir ve bu konuda 
sahih bir rivayet yoktur. Bu alimiere göre 
Abdullah b. Zübeyr, Kabe'yi Hicr tarafına 
doğru genişletmiş ve onu yıkıp Hz. İbra
him'in temelleri üzere bina etmiştir. Daha 
sonra Haccac tarafından yaptırılan yapıda 
bu kısım değiştirilmemiştir. Muhibbüddin 
et-Taberi İsti]fşa'ü'l-beyan ii mes' ele
ti'ş-şaıervan (Berlin Staatsbibliothek. nr. 

5536/10). Mısırlı alim Hasan el-İdvl el-Ma
lik!, Kenzü'l-metalib ii ta:i:li'l-Beyti'l
lfaram ve'l-hicr ve'ş-şaıervan ve ma 
ii ziyareti'l-]fabri'ş-şerit mine'l-me'arib 
(Kah i re ı 279. ı 282) adıyla birer eser kale
me almıştır. 
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liiJ NEsi BozKURT 

Ş Azİ LI 

(bk. ŞAzELI). 

ŞEAİR 

(bk. şiAR). 

ŞEB-i ARÜS 
( U"l~..,...;.) 

Düğün gecesi anlamında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 

ilahi sevgiliye kavuşmasına 
işaret eden öldüğü gece; bu gecenin 

yıl dönümlerinde yapılan tören 
(bk. MEVLANA CElALEDDIN-i RÜMI). 

ŞEBANKAREi 
( .sı~)ı.s::ı~) 

Muhammed b. Ali 
b. Muhammed Şebankare! 

(ö. 759/1358 [?]) 

İranlı şair ve tarihçi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Tahminen 697 (1298) yılında Fars bölge
sinin Şebankare şehrinde doğdu. Şairliği
nin yanı sıra Farsça Mecma'u'l-ensabli't
tevaril]. adlı eseriyle tanınmaktadır. Şiirle

rinde övdüğü İlhanlı Hükümdan EbO Said 
Sahadır Han'ın veziri Gıyaseddin Muham-


