
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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nü'l-Eslr. 532 (1138) yılında Bağdat Emlri 
Ebü'l-Kerem'in yeğeni Ebü'l-Kasım'a Bağ
dat'! tehdit eden ayyarların reisi İbn Bek
ran tarafından şed bağlandığını yazar (el

Kamil, XI, 24). 

Tarikat mensupları genellikle tarikata 
intisap etmek isteyen tatibe şed bağlama 
yerine hırka giydirirlerdi. Bununla birlikte 
bazı tarikatlarda fütüwet geleneğinin et
kisiyle şed bağlandığı görülmektedir. Ab
bas! Halifesi Nasır-Lidlnillah tarafından 
Bağdat'ta oluşturulan fütüwet teşkilatı
nın kurucusu ve Sühreverdiyye tarikatı şey
hi olan ŞeMbeddin es-Sühreverdl, 'Ava
rifü'l-ma'qrifte seyahate çıkmadan önce 
şed kuşanmanın Hz. Peygamber'in sün
netinden kabul edildiğini söyler. Tasawuf 
ehli arasında ilk şed kuşatanın Sührever
dl olduğu ileri sürülmektedir. İbn BattQ
ta, Kahire'deki hankahlara uğrayan sQfıle
rin şed. kuşandıklarını, yanlarında asa, ab
dest almak için testi ve namaz kılmak için 
hasır bulund urduklarını ( er-Ril:ıle, s. 38). 
şeddin tasawufi bir anlamı olmayıp sa
dece ihtiyaç duyulan bir kemerden ibaret 
olduğunu, Hürmüz'de iken Anadolu'dan 
gelmiş bir şeyhin kendisine şed bağladı
ğını. bunun sadece giysilerini sıkıca tut
ması için yapıldığını, birçok Acem fukara
sının kemer bağladığını söyler (a.g.e., s. 
274). 

MevlevTiik ve Bektaşilik'te şed kuşanma 
uygulaması bulunmaktadır. Bu durum fü
tüwet ve ahi geleneğinin bir yansıması 
şeklinde değerlendirilebilir. Mevlevllik'te 
ucu sivri, elif harfine benzetilen, dört beş 
parmak eninde yün bir kuşak olan. kemer 
gibi tennOrenin üstünde bele sarılan tiğ
bend şeddin bir başka şeklidir. Tiğbend 
Bektaşi geleneğinde de vardır. Bektaşüik'

te tiğbendin aslı şu rivayete dayanır: Erne
vi Halifesi Hişam b. Abdülmelik, imam Mu
hammed el-Bakır'ı idam etmek için tu
tuklamış. boynuna üç defa kiriş takıp çek
mek istemiş, imam ilkinde "Allah", ikinci
sinde "Muhammed", üçüncüsünde "Ali" 
diye nida ettiğinden kiriş boğazını sıkma
yıp düğüm düğüm olmuş; imarnın takipçi
lerinden Mü'min-i Ayyar kirişin koyun ba
ğırsağından yapıldığı için idamdan bir so
nuç alınamadığını ifade etmiş, bir kurban
lık koçun yapağısından üç düğüm atıp bir 
tiğbend bükmesinden sonra kendini dar 
ağacına çekmiş ve ölmüş; bunu gören ha
lifenin adamları Mü'min-i Ayyar'ın boğa

zından söktükleri tiğbend.le İmam Muham
med el-Bakır'ı asmak için hapsedildiği hüc
reye gitmişler, ancak imarnın vefat ettiği
ni görünce idamı gerçekleştirememişler
dir. Bektaşller bu rivayete dayanarak tiğ-
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bend bağlamayı ferdi ve manevi kurtulu
şun, teslimiyetin bir remzi diye kabul et
mişlerdir. 1iğbende üç düğüm atılması Al
lah, Muhammed, Ali üçlüsüne ve eline, di
line, beline sahip olma düsturlarına işa
ret eder (Ahmed Rifat, s. 268-270; Birge, 
s. 170, !8!. !92, 234-235 ) Diğer bazı Os
manlı tarikatlarında ve Türk etkisi taşıyan 
Vefaiyye, Rifaiyye, Sa'diyye ve Bedeviyye 
gibi Arap tarikatlarında da şed geleneği 
uygulanmıştır. iran'da şed bağlama Hak
sari dervişlerinde yaygındır. Yedi boğum
lu Haksar kemeri nefsin yedi engelini or
tadan kaldırıp yerine yedi erdemi koyma
yı ifade eder. Bektaşller gibi Haksarller'in 
de tarikat erkanından olarak koç kurban 
etmeleri her iki grubun ortak kaynaklara 
dayandıklarını göstermektedir. Osmanlı
lar'da bir şeyhin padişaha kılıç kuşatması 
fütüwet ve tarikat müntesipleri arasın
da uygulanan şed bağlama töreninin bir 
uzantısıdır. Türk sQfılerinin şed bağlama 
geleneği hür masonlarda farklı bir şekil
de uygulanmıştır (Zarcone, s. 3 !2) . 
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Genısiemis kısım 

Muhayyerde Nevada 

ŞEDARABAN 

L Türk milsikisinde bir şed makam. _j 

Aslı şedd-i araban olup Türk mOsikisin
de Arei-Ezgi nazariyatma göre yegfıh per
desinde karar eden şed (göçürülmüş) ma
kamlardan biridir. Zamanımıza ulaşan en 
eski örneğinin ll. Gazi Giray Han'a ait oldu
ğu göz önüne alınarak onun tarafından 
terkip edildiği söylenmektedir. Şedaraban 
makamı dizisi, neva perdesindeki zirgü
leli hicazdizisinin (araban makamı dizisi) 
bir sekizli pesteyani yegah perdesine gö
çürülmesiyle elde edilir. Dolayısıyla maka
mın dizisi, yegah perdesindeki zirgüleli 
hicaz beşlisine beşinci derece olan dügah 
perdesinde bir hicaz dörtlüsünün eklen
mesinden meydana gelmiştir. Bu durum
da makamın durağı yegah perdesi ve se
yir özelliği inicidir. 

Düg!hta Yeg!hta 
hicaz dörtlüsü hicaz besiisi 

F'r*r] Wua*w i 
~~7rin~de-se~d-ara7ba_n_m~ak-am-ı ~diz7isi~ 

<Yeg!hta zirgüleli hlcaz dizisi) 

(iJ) 

Makamın seyir karakteri inici olduğun
dan seyre tiz durak neva perdesi civarın
dan başlanır ve bu perdede yarım karar 
yapılır. Makamın güçlüsünün neva per
desi olması sebebiyle neva perdesinin 
üst tarafında bir seyir alanına ihtiyaç var
dır. Bu da durak yegah perdesi üzerinde 
bulunan bütün dizinin tiz durak neva per
desine simetrik olarak göçürülmesiyle el
de edilir. Bu suretle şedaraban makamı
nın asıl seyir alanı elde edilmiş olur: 

hlcaz dörtlüsü hicaz beşiisi Dügahta Yegahta 
1 hicaz dörtlüsü hicaz beşiisi 

t 'f ~r f E 'f ~F t 'f tf J J ,J d 
1 Nevada simetrik zirgüleli hicaz dizisi ll Ara dizi 
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ıııııru HAMiD ALGAR 

Şedaraban makamının dizisi ve seyir ala
nı her ne kadar şekilde görüldüğü gibi te
şekkül ederse de makam tarih içinde kul
lanılırken bazı değişikliklere uğramış ve di
zide çeşni değişiklikleriyle daha renkli bir 
duruma getirilmiştir. Bunların sayısız ör
neklerini klasik beste, semai, peşrev ve 
saz semailerinde görmek mümkündür. Bu 
değişiklikler şu şekillerde olur: 1. Neva per
desi üzerinde bulunan simetrik dizi deği
şikliğe uğrayarak neva perdesindeki hicaz 


