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ŞECERE-i TERAKiME 
( W"'lj ÇQ~ ) 

Ebülgazi Sahadır Han'ın 

(ö. 1074/ 1663) 
Oğuz Han soyuna 

ve Türkmenler'e dair eseri 

(bk. EBÜLGAZİ BAHADIR HAN). 

ŞECERETÜRRIDVAN 

(bk. AGAÇ; BEY'ATÜRRIDVAN). 

ŞECERÜDDÜR 
()~1~ ) 

(ö. 655/1257) 

Bazı tarihçilere göre 
Memlükler'in ilk sultam olan hanım 

(1250). 
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Mısır EyyGbl Sultanı ei-Melikü's-Salih Nec
meddin EyyCıb'un Türk asıllı cariyesi Şe
cerüddür (Şeceretüddür) hakkındaki ilk bil
gi Kerek'te kocasıyla birlikte tutuklanma
sıyla ilgilidir. ei-Melikü's-Salih Necmeddin 
EyyCıb , babası ei-Melikü'I-Kamil Muham
med'in ölümünün ardından Mısır'da tah
ta oturan kardeşi ll. ei-Melikü't-Adil Sey
feddin'e karşı başlattığı iktidar mücade
lesi sırasında amcasının oğlu , Kerek haki
mi ei-Melikü'n-Nasır DavCıd tarafından Nab
tus'ta ele geçirilip Kerek'te hapse atılmıştı 
(637/1239) . Bu sırada yanında bulunan Şe
cerüddür hapisteyken bir erkek çocuğu 
dünyaya getirince ei-Melikü's-Salih tarafın
dan nikahlanmış, Halll adı verilen bu çocuk 
altı yaşındayken ölmüştü. 

Fransa Kralı IX. Saint Louis kumanda
sındaki Haçlılar'ın Dimyat'ı işgal etmesi 
üzerine ağır hasta olmasına rağmen or
dunun başında MansCıre'ye gelen ei-Me
likü's-Salih Necmeddin EyyCıb ordugahın
da vefat ettiğinde ( 15 Şaban 64 71 23 Ka
sım 1249) yanında bulunan Şecerüddür 
idareyi eline alarak kocasının ölümünü as
kerlerden gizledi. Bundan haberdar olan 
vezirle bazı emirleri, sultanın hayatta olan 
tek oğlu Turan Şah'ın gelişine kadar ölü
mün gizlenmesi gerektiğine ikna etti. Hısnı

keyfa'da (Hasankeyf) bulunan Turan Şah'a 
haber gönderilip Mısır'a çağırıldı. Şecerüd
dür, sultanın öldüğünü belli etmemek için 
cesedinin bulunduğu odaya yemekler gön
dermeye, fermanları onun imzasını taklit 
ederek çıkarmaya devam etti. Ayrıca emir
leri toplayıp hasta olan kocasının kendisin
den sonra oğlu Turan Şah'a itaati emret-
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tiğini bildirdi ve bu hususta onlardan bağ
lılık yemini aldı. Kahire'deki sultan naibine 
ve valilere de aynı mahiyette fermanlar 
gönderdi. Ancak bu tedbirlere rağmen sul
tanın ölüm haberi asker arasında yayıldı 
ve bunu bir saldırı fırsatı sayan Haçlılar ta
rafından duyuldu. Haçlılar'ın saldırıya geç
mesiyle iki taraf arasında şiddetli çatış
malar başladı; çatışmalar devam ederken 
MansCıre'ye gelen Turan Şah sultanlık ma
kamına oturdu (I Şubat 1250). 7 Nisan'a 
kadar devam eden savaşta Haçlılar kesin 
yenilgiye uğratıldı ve Kral IX. Saint Louis 
maiyetiyle birlikte esir alındı. 

Turan Şah'ın saltanata geçmesinde 
önemli rol oynayan Şecerüddür ondan bek
lediği karşılığı göremedi. Babasının, mem
lüklerine ve özellikle Şecerüddürr'e iyi dav
ranması hususundaki vasiyetine de uyma
yan Turan Şah, Haçlılar'a karşı kazanılan 
zaferin sarhoşluğuyla üvey annesine ve 
babasının memlüklerine kötü davrandı. 
Kendini eğlenceye veren sultan, Şecerüd
dürr'e bir mektup göndererek onu baba
sının hazinesini saklamakla itharn etti; ha
zineyi derhal iade etmesini istedi ve ona 
ağır hakaretlerde bulundu. Hazinenin ken
disi Hısnıkeyfa'dan MansCıre'ye gelinceye 
kadar geçen sürede Haçlılar'la mücadele 
için kullanıldığını bildiren Şecerüddür, bu 
durumu Turan Şah'ın hakaretlerine ma
ruz kalan Bahri Memlük emirlerine de du
yurdu. 

Şecerüddür ile aynı soydan gelen Bahri 
Memlük emirleri Turan Şah'a karşı bir ha
reket başlattı . Baybars ei-Bundukdarl li
derliğindeki Bahri Memlük emirleri Turan 
Şah 'ı öldürdüler ve Şecerüddürr'ü sultan 
seçtiler, Memlük emirlerinden izzeddin Ay
bek'i de ona atabek tayin ettiler (30 Mu
harrem 648 1 4 Mayıs 1250) . Bu olay Mı
sır'da EyyCıbller devrinin sonu ve Memlük
ler devrinin başlangıcı olarak kabul edil
miştir. Bunun sebebi, Şecerüddürr'ün ei
Melikü's-Salih'in hanımı olduğu için sultan 
ilan edilse de Türk asıllı bir cariye olması , 

Türk asıllı memlükler tarafından tahta çı
karılması ve Mısır'da iktidarın Türk Mem
lükleri'ne (Bahri Memlükleri) geçmesinde 
bir aracı vazifesi görmesidir. Hatta Mem
lük tarihçisi Makrizl, Şecerüddürr'ü Mısır 
Türk Memlükleri'nin ilk sultanı saymıştır 
(es-Sülak, 1/2, s. 361 ). Şecerüddür hutbe
lerde kendi adıyla değil "ismetüddin vali
detü-Ham es-Salihiyye, ismetü'd-dünya 
ve'd-dln ümmü Halll ei-Müsta'sımiyye, Sa
hibetü'I-Meliki's-Salih" unvanlarıyla anıldı 
ve adına basılan paralara da bu ifadeler 
yazıldı. 

Tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak Haçlı 
meselesiyle ilgilenen Şecerüddür esir alı
nan Fransa Kralı IX. Louis ile, serbest bı
rakılması karşılığında Haçlı işgali altındaki 

Dimyat'ı tahliye etmesi, bir miktar para 
ödemesi ve islam ülkelerine saidırmama
ya yemin etmesi şartıyla bir antlaşma yap
tı ve onu serbest bıraktı. Ardından Haçlı
lar Dimyat'ı tahliye ettiler (Safer 6481 Ma
yıs 1250) . Şecerüddür daha sonra ekono
mik tedbirlere yöneldi; genelde vergi in
dirimine gidilirken bazı vergiler kaldırıldı. 
Bununla halkın, dağıttığı bol bahşişlerle de 
emirlerin görılünü kazandı. Ancak ilk ic
raatlarındaki bu başarıları , diğer merkez
lerdeki EyyCıbl emirlerinin şiddetli muha
lefeti yüzünden bir işe yaramadı. Suriye 
bölgesindeki EyyCıbi melikleri, Mısır EyyCı
bi yönetiminin Türk Memlükleri'nin des
teklediği Şecerüddürr'ün eline geçmesi
ne karşı çıktılar. Ayrıca bir kadının tahta 
geçmesi büyük tepkilere sebep oldu. Bu 
arada Şecerüddürr'ün Dımaşk naibi sıfa
tıyla görevlendirdiği emir orada idareyi 
teslim alamadı. Dımaşk'ta EyyCıbller'in na
ibi olan Cemateddin b. Yağmur hutbeyi Şe
cerüddür adına okumayı kabul etmedi. Ar
dından Gazze, Kerek ve Şevbek şehirleri 
de EyyCıbller'in yönetimine geçti. Böylece 
Suriye ve Ürdün Şecerüddürr'ün elinden 
çıkmış oldu. 

Şecerüddür, Mısır'daki em1rlere pek çok 
ihsanda bulunmasına rağmen Kahire'de 
de ona karşı ayaklanmalar başladı. Suriye 
ve Mısır'da çıkan isyanlar yüzünden Bahri 
Memlükleri ; Bağdat Abbasi halifelerinin 
sonuncusu olan Müsta'sım-Billah'tan Şe

cerüddürr'ün sultanlığını teyit için men
şur istediler. Fakat bir kadının sultan olma
sını onaylamayan Müsta'sım-Billah emirle
rin isteğini reddetti. Şecerüddürr'ün sul
tanlığında ısrar ettikleri takdirde Mısır'da 
iktidarlarını sürdüremeyeceklerini anlayan 
emirler. Şecerüddürr'e Atabeg izzeddin 
Aybeg et-Türkmaru ile evlenip sultanlığı 
ona devretınesini teklif ettiler. Bu teklifi 
kabul eden Şecerüddür yaklaşık iki aylık 
sultanlıktan sonra izzeddin Aybeg ile ev
lendi ve sultanlığı, Memlük tarihçilerinin 
çoğunun Memlük Devleti'nin ilk sultanı 
olarak kabul ettiği yeni kocasına bıraktı 
(1 Reblülahir 6481 3 Temmuz 1250) . Bu
nunla birlikte Şecerüddür devlet işlerin
den elini çekmedi ve kendi adına ferman 
çıkartmaya devam etti. Özellikle izzeddin 
Aybeg'in rakibi olan güçlü emirlerin or
tadan kaldırılmasında önemli rol oynadı. 
Onun sürekli müdahalelerinden bıkan iz
zeddin Aybeg'in Musul hakimi Bedreddin 
Lü'lü'ün kızıyla nişanlanması aralarındaki 



ilişkiyi bozdu; Şecerüddür buna rıza gös
termedi ve İzzeddin Aybeg'i hizmetçileri
ne boğdurttu (22 Reblü lewel 655 1 9 Ni
san 1257). 

Kocasının öldürüldüğü gece Şecerüd
dür. sultanlığı emirlerden Cemaleddin b. 
Aydoğdu ei-Azlzl'ye ve daha sonra İzzeddin 
Aybeg el-Halebi'ye teklif ettiyse de onlar 
bunu kabul etmediler ve durum bir anda 
onun aleyhine döndü. İzzeddin Aybeg'in 
memlükleri kısa sürede kontrolü ellerine 
geçirdiler ve onun katillerinden yakaladık
larını öldürdüler, bu arada Şecerüddürr'ü 

de öldürmek istediler. Ancak önceki koca
sı Necmeddin Eyyilb'un memlüklerinin kar
şı çıkması üzerine kalede tevkif etmekle 
yetindiler. Bu defa ölümden kurtulan Şe
cerüddür, İzzeddin Aybeg'in memlükleri ta
rafından tahta çıkarılan ei-Melikü'I-Man
sCır NCıreddin Ali ve annesinin hışmından 
kurtulamadı. Onların emriyle cariyeter ta
rafından öldürülerek cesedi bir hendeğe 
atıldı (ll Reblü lahir 655 128 Nisan 1257). 
Birkaç gün sonra oradan alınan cesedi Sey
yide Nefıse Türbesi civarında yaptırdığı tür
besine defnedildi. 

Şecerüddür güzelliği ve zekasıyla öne 
çıkmış. devlet idaresini bilen dirayetli bir 
kadın diye tanıtılır. Onun Kabe'ye "burku"' 
adı verilen kapı örtüsünü gönderme ge
leneğini başlatan ilk sultan olduğu kay
dedilir. el-Melikü's-Salih'in mezarı üzerine 
bir türbe yaptırmıştı . İslam tarihinde hü
küm süren birkaç kadın sultandan biri sa
yılan Şecerüddürr'ün hayatı modern Arap 
edebiyatında çeşitli eseriere konu olmuş
tur. Cord Zeydan Şecerüddür adlı bir ro
man (Kahire 1914, Farsça tre. Hablbullah-ı 
Amüzgar, Melike-iİsliim, Tahran 1298). Mah
mud Bedevi de aynı adla bir tiyatro eseri 
(Kahire 1933 ) yayımlamıştır. 
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Fütüvvet ve tarikat ehline has 
tasavvufi-folklorik 

bir gelenek. 
_j 

Sözlükte şedd "yünden veya pamuktan 
örülen bağ, kemer. kuşak, peştamal" an
lamına gelir. Fütüwet ehli ve tarikat men
supları düzenledikleri özel bir törende şed 
kuşanırlar ve bunu kendini fütüwet ve 
seyrü sülCık yoluna vermiş kişinin bu yola 
bağlandığını , hizmete ahdettiğini bildiren 
bir sembol diye kabul ederler. Şed uygu
lamaya Türkçe'de "şed bağlamak, şed ku
şanmak, bel bağlamak" , Farsça'da "kemer 
besten, miyan-bend" adı verilir. Zerdüştl
ler'in kutsal saydıkları kustl adı verilen ku
şak, kapalı bir topluluğa girmek için değil 
yetişkinliğe geçiş töreninde kuşanılır. Fa
kat bu kuşağa atfedilen sembolik değer 
-bedenin kıymetli kısımlarının bayağı kısım
larından ayrılması- şed geleneğini uygula
yan hiçbir grupta akis bulmamıştır. İslam' 
da şed kuşanma. öncelikle sabır, sebat ve 
teslimiyetin simgesi olarak görülmüştür. 

Fütüwetnamelere göre ilk şed kuşanan 
kişi Hz. Adem'dir. Bu eserlerde Cebrail'in, 
sözünde durması. şeytana uymaması ve 
ona muhalefet etmesi, dünyaya muhab
bet beslememesi, kaza ve kadere sabret
mesinin nişanesi olarak Hz. Adem'e şed 
bağladığı. buna "şedd-i vefa" denildiği kay
dedilir. Fütüwet ehline göre şed Cebrail 
vasıtasıyla Hz. Peygamber'in beline sarıl
mış. o da Hz. Ali'ye bağlamıştır. Hz. Ali , Re
sCıl-i Ekrem'in emriyle sahabeye, Selman-ı 
Farisi de Hz. Ali'nin emriyle bazı kimselere 
şed bağlamıştır. Yolda sabit olmanın. tes
limiyetin, vefanın sembolü olan şed bağ-
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lama geleneği bu şekilde ortaya çıkmış
tır. Kur'an'da şeddi onaylayıcı bir delil bu
lunmamakla birlikte Hz. Musa'nın . karde
şi HarCın hakkındaki duasında ("Onunla 
benim gücümü pekiştir". Ta ha 20/31) ge
çen "üşdüd" (pekiştir) fiilinin köken bakı
mından şedde işaret ettiği ileri sürülmek
tedir (Taeschner, s. 162). 

Şed bağlama töreninde fütüwet ehli (fit
yan) tarafından geleneğin başlatıcısı ka
bul edilen Hz. Ali 'nin, Vlll . (XIV.) yüzyıldan 
itibaren de on iki imarnın adlarının zikre
dilmesi esastı. Şeddin sol ucu Hz. Hüse
yin'e işaret eder ve Hasan'a işaret eden 
sağ ucundan uzun tutulurdu (Çağatay, s. 
45-4 7). Şed bağlama töreni "meşdCıd" ve
ya "meşdCıdü'l-vasat" adı verilen tatibe tuz
lu su içirilmesiyle son bulurdu. Su hikmeti, 
tuz adaleti simgelerdi (Taeschner, s. 139). 
Şed çoğunlukla yünden yapılır, bir tokay
la tutturulmak yerine çoğunlukla düğüm
lenir ve birkaç defa bele sarılırdı . Deriden, 
ipten ve pamuklu bezden yapılanları da 
makbuldü. Şeddin zimmllerin kuşandığı 
zünnara benzernemesi şarttı (Resa'il-i Ci
vanmerdan, s. 77) . İhtida etmeleri umu
lan yahudi ve hıristiyanların fütüwet teş
kilatma katılmalarına izin verilir. ancak ih
tida ettikleri takdirde şed kuşanabilirler

di (Taeschner, s. 116) . Şed kuşatılan tali
be sütCıkünü tamamladıktan sonra "sirval" 
(şalvar) giydirilirdi. Şed bağlama töreni ni
kah merasimine. talibin sütCıkünü tamam
layıp şalvar giymesi zifaf gecesine benze
tilmiştir (a.g.e., s. 141; Resa'il-i Civanmer
dan, s. 77) . Şed bağlama törenine benze
yen bir tören esnaf teşkilatlarında ve ahi 
loncalarında vardır. Bu törenlerde ilgili 
meslek grubunun plri kabul edilen bir sa
hablnin ismi de zikredilirdi. Yahudi ve hı
ristiyanlar da kendi toncalarını kurmuşlar. 

müslümanların tesis ettiği teşkilatlara da 
kabul edilmişlerdir. XIX. yüzyılda Suriye'
de gayri müslimler şed bağlama merami
sinde Tevrat'taki on emri okurlar ya da Al
lah'a dua ederlerdi (Taeschner, s. 585) . Os
manlılar'da her esnaf teşkilatının kendine 
özgü şed bağlama şekli ve merasimi var
dı. Meddahiara şedd- i ellfi (şedd-i rOmiyan), 
gaza ehline şedd-i kavsl (şedd-i filhiran) . 
sakalara şedd-i lamellfı (şedd- i i şt i rak), sa
vaşlarda çadır kuran ferraşlara şedd-i Sü
leyman! (şedd-i hadiman), dervişlere şedd-i 
YCısufı (şedd-i Mısriyan), seccade sahibi şeyh
Iere şedd-i mihrabl (şedd-i taziyan), cerrah. 
kasap ve hamam hizmetçilerine şedd-i ha
rı kuşatılırdı (İA, XII, 380). Toplum düzeni
ni bozmak için teşkilatianan ve fütüwe
tin ilkelerini bozan ayyarların da şed ku
şandıkları kaydedilmektedir. Nitekim İb-
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