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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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 
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1340, s. 241; İbnü'I-Esir. el-Kamil, Xl, 24; Şeha
beddin es-Sühreverdi, 'Avarifü'l·ma'arif (Gazza
li, İf:ıya' [Beyrut]. V içinde), s. 95; İbn Battüta, 
er·Ri/:ı le (nşr. Kerem el-Bustilni), Beyrut 1384/ 
1964, s. 38, 274; Ahmed Rifat, Mir'atü'l-maka
sıd, istanbul 1293, s. 268-270; J. K. Birge, The 
Bektashi Ord er of Dervishes, London 1937, s. 
170, 181, 192, 234-235; J. Duchesne-Guillemin, 
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115; Abdülbilki Gölpınarlı, Mevlevi Adab ve Er
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İA, XII, 378-381 ; J. S. Trimingham, The Sufi Or
ders in Islam, Oxford 1971 , s. 35, 185; Resa'il-i 
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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 

Yerinde sedaraban makamı dizisi ve seyir alanı 

dersehatten im Islam, Zürich-München 1979, s. 
116, 139, 141, 162, 585; Mustafa Kara, Din, Ha
yat, Sanat Açısından Tekkeler De Zaviyeler, İs
tanbul 1980, s. 166-168; Neşet Çağatay, Bir Türk 
Kurumu OlanAh1lik, Konya 1981 , s. 45-47, 156-
157, 181 ; Seyyid Muhammed Ali Haceddin. Keş
kal-ifjaksar1, Tebriz 1360 hş./ 1981 , s. 69-75; Sü
leyman Uludağ, TasavtJu{Terimleri Sözlüğü, istan
bul 1991, s. 447-448; Th. Zarcone, Mystiques, phi
losophes et franc-maçons en Islam, Paris 1993, 
s. 312; Pakalın, Ul, 314; Hamid Algar, "Shadd", 
EI2 ( İng).IX,166-168. 1:;;;:1 
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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 



beşiisi dörtlü haline girer. Bu sebeple be
şinci derece olan muhayyer perdesi öne
mini kaybeder ve gerdaniye perdesi önem 
kazanır. Bu perdenin üzerine bir bGselik 
beşiisi getirilerek nevadaki zirgüleli hicaz 
dizisi nevada bir hümayun dizisi halini alır: 

Gerdaniyede 
büselik besiisi 
~~~~~ 

Nevada 
hicaz dörtlüsü Dügahta 

hicaz dörtlüsü 

Zaman içinde meydana gelen bu deği
şiklikle tiz tarafta güzel bir renk ve duy
gu farklılığı oluşur. 

2. Eski nazariyat kitaplarında şedaraban 
makamı. "Yerinde neveser makamının ic
rasından sonra yegah perdesinde zirgü
leli hicaz ile karar vermektir" şeklinde ta
rif edilmiştir. Bu tarif makamı bir şed ma
kamdan çok bir mürekkep makam olarak 
gösterir. Gerçekten elde bulunan klasik 
eserler incelendiğinde makamın bu tarife 
uygun biçimde kullanıldığı görülmektedir. 
Çünkü neva perdesinde hicazlı yarım ka
rar yapıldıktan sonra rast perdesine nik
riz çeşnisiyle düşüldüğünde dügah perde
si önemini kaybeder ve rast perdesi önem 
kazanır. Neva perdesindeki hicaz çeşni
sinin ardından rast perdesine nikriz çeş~ 
nisiyle düşülerek neveser makamı dizisi 
meydana gelir. Hatta neva perdesi üzerin
deki genişlemiş dizinin hümayun dizisine 
dönüşmüş olması neveser dizisinin geniş

lemesinden doğmuştur denebilir. 

(Not: Neveser dizisi Batı müziği bakı
mından sol minör oryantaldir). 

Gerdanivede 
büselik beşiisi 

Yerinde Neveser Dizisi 

Nevada 
hicaz dörtlüsü Rastta 

nikriz besiisi 

Bütün bu değişiklikler, şedaraban ma
kamının ilk teşkil edildiğinde belki bir şed 
makamı olduğunu fakat zaman içinde yu
karıdaki biçimde kullanılıp birleşik hale 
geldiğini göstermektedir. Gerçekte Arei
Ezgi nazariyatında şed olarak sınıflandırı
lan makamların hemen hepsinde bu tür 
değişiklikler eserlerde görülür ki bu da şed 
makam kavramını şüpheye sokar. Arei-Ez
gi nazariyatında makamların basit, şed, 
birleşik şeklinde tasnif edilmesinin sadece 
öğrenim kolaylığı açısından değerlendiri

lebileceği söylenebilir. Zira gerçekte basit 

makamların bile basitliği tartışılabilir. Şe
daraban makamının birinci mertebe güç
lüsü ana dizinin tiz durağı olan neva per
desidir ve bu perdede zirgüleli hicaz çeş
nisiyle makamın yarım kararı yapılır. 

Makam, bünyesinde yer alan değişiklik
ler sebebiyle asma kararlar bakımından 

Yegahta 
hicaz besiisi 

zengindir. Makamın tiz (geniş lemiş) bölge
sinde meydana gelen değişiklikle muhay
yer perdesi önemini kaybetmiş ve gerda
niye perdesi önem kazanmıştır. Bu perde 
üzerinde b uselik çeşnisi yer alır. Ana dizi
de de dügah perdesi önemini kaybetmiş, 
rast perdesi önem kazanmıştır ve rast 
perdesindeki çeşni ise nikrizlidir. Kısaca 
gerdaniye perdesinde bGselikli, rast perde
sinde nikrizli asma kararlar yapılır. Gerek 
muhayyer gerekse dügah perdesinde hi
cazlı asma kararlar yapılabilir. Ancak ma
kamdaki değişiklikler bunlarla sınırlı de
ğildir. Eserlerin incelenmesi ana dizide de 
bazı değişikliklerin olduğunu veya olabi
leceğini göstermektedir. Ana dizideki bu 
değişiklik rast ve neva perdeleri arasında 
meydana gelir. 

Neveser ve bGseliğin rast perdesindeki 
şeddi olan nihavend makamları yakın ma
kamlardır. Bu yakınlık dolayısıyla seyir es
nasında zaman zaman rast perdesine bG
selik çeşnisiyle düşülür. Bunun için do di
yez (nlm hicaz) perdesi atılıp yerine çargah 
perdesi kullanılır. Neva perdesi üzerinde 
de bir hicaz dörtlüsü olduğuna göre bu
rada bir nihavend dizisi meydana gelir. Şu 

Yegahta 
hicaz dörtlüsü 

halde şedaraban seyri sırasında zaman 
zaman nihavend makamına da geçkiler 
yapılır. Hatta nihavend ile seyre başlayan 
şedaraban eserler bile vardır. 

Nevada Rastta 
hicaz dörtlüsü büselik besiisi 

Rastta ikinci şekil 
bQselik-nihavend dizisi 

Rast perdesindeki bGselik beşlisinden 

sonra yegah perdesine hicaz dörtlüsüyle 

SEDARABAN 

düşülürse yegahtan neva perdesine ka
dar bir hümayun dizisi meydana gelmiş 
olur. Birçok şedaraban eserde tam karara 
yedeni yarım sesli olan yegahtaki bu hüma
yun dizisiyle gidilip karar edildiği görülür. 
Sadullah Ağa ve TanbOri izak'ın eserleri 
böyledir. Esasen zirgüleli hicaz dizisi baş

ka bir perdeye göçürüldüğünde genellik
le ana diziye sadık kalmaz ve diğer hicaz 
ailesi makamıarına geçerek değişiklik gös
terir. 

Rastta 
büselik besiisi 

Yegahta 
hicaz dörtlüsü 

Yeg8hta hümayun dizisil 

Bu değişiklikler dolayısıyla şedaraban 
makamının "yegahta ve nevada yedeni 
yarım sesli olan hümayun dizileri" şeklin
de tarif edilmesi daha pratiktir. Makam 
büyük formlarda bu şekilde kullanılmış
tır. Bunların dışında çok az olmakla birlik
te yine rast perdesinde rast çeşnisiyle kal
mak da mümkündür. Rasttaki bu rastlı 
asma kalıştan sonra yegah perdesine hi
caz çeşnisiyle düşülürse bu defa yegahta 
inici bir hicaz dizisi meydana gelmiş olur. 

Yerinde Yeg8hta 
rast besiisi hicaz dörtlüsü 
~--~ 

Yegahta hicaz dizisO 

Makamdaki bu değişiklikler hicaz ailesi 
makamlarının birbirine geçme adetinden 
doğmaktadır. Fakat şunu belirtmek ge
rekir ki şedaraban makamında rast per
desi çok önem kazanmış ve ikinci merte
be güçlü durumuna gelmiştir. Bütün bu 
değişiklikler ve asma kararlar özetlenirse 
neva perdesindeki hicazlı yarım karardan 
sonra gerdaniye perdesinde bGselikli, ba
zan hicazlı; rast perdesinde nikrizli, daha 
çok bGselikli ve çok az olarak rastlı asma 
kararlar yapılır. 

Şedaraban makamının donanımına si ve 
mi için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye 
diyezi konulur. Gerekli değişiklikler eser 
içinde gösterilir. Makamın ana dizisini oluş
turan sesler pestten tize doğru yegah, ka
bahisar, ırak, rast, dügah, dik kürdl, nlm 
hicaz ve nevactır. Makamın yedeni ise her 
zaman için portenin altındaki bakiye di
yezli do (kaba nlm hicaz) perdesidir. Maka
mın genişlemesi simetrik olarak yapılır. 
Bu genişleme esnasında meydana gelen 
değişiklikler yukarıda açıklanmıştır. 
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Sedaraban 
makamı 

seyir 
örneği 

Şedaraban makamının seyrine tiz durak 
neva perdesi civarından başlanır. Bu perde
nin iki tarafında ve genişlemiş bölgede ge
zinilip nevada zirgüleli hicaz çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Daha önce veya sonra di
ğer asma kararlar ve çeşni değişiklikleri 
gösteritip sonunda yegah perdesinde yede
ni zirgüleli olan hümayun dizisiyle tam ka
rar yapılır. Ayrıca yegahta ana dizi olan tam 
zirgüleli hicaz dizisiyle de karar edilebilir. 

ll. Gazi Giray Han'ın devr-i keblr usulün
de peşrevi ve saz semaisi; TanbOri Cemi! 
Bey'in fahte usulünde peşrevi ve saz se
maisi; Hacı Sadullah Ağa'nın , "Ne dem ki 
sinesi o gül-ruhun küşade olur" mısraıyla 
başlayan zencir, TanbOri izak'ın, "Ey safa
yı arızından çeşme-i hurşld-i ab" mısraıy
la başlayan hafif usulündeki besteleri; yi
ne Hacı Sadullah Ağa'nın, "Nedir murad- ı 

dil kOy-i yari biz biliriz" mısraıyla başlayan 
ağır semaisi; Sultan lll. Selim'in, "Gönlüm 
bir gonca-i nazik-tene düştü", TanbOri 
izak'ın, "Pir olmada gerçi gönül amma ci
van ister" mısraıyla başlayan yürük sema
ileri; Şakir Ağa'nın ağır aksak usulünde, 
"İhtira-ı hazret-i şah-ı cihandır bu bina" , 
Şemseddin Ziya Bey'in sengin semai usu
lünde, "Ey gonca açıl zevkini sür fasl- ı ba
harın" mısraıyla başlayan (bazı repertu
varlarda sOzidil olarak kayıtlıdır) şarkıla
rı; Ali Rıza Şengel'in, "Neb'iler serveri fah
rü'l-veranın ümmetiyiz biz" mısraıyla baş
layan tevşlhi ile "Mest ü hayranım zar ü 
giryanım" mısraıyla başlayan ilahisi bu ma
kamın örnekleri arasındadır. 
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ŞEDDAD b. EVS 
( ...,..,i .,)i ,:)1~ ) 

Ebu Ya'la (Ebu Abdirrahman) 
Şeddad b. Evs 

b. Sabit el-Ensari 
(ö. 58/678) 

Sahabi. 
_j 

Yetmiş beş yaşında vefat ettiğine göre 
(İbn Sa 'd, VII, 40 ı) miladi 603'te doğmuş 
olmalıdır. Şair sahabi Hassan b. Sabit'in 
kardeşi Evs b. Sabit'in oğludur. Evs b. Sa
bit Akabe biatında bulunmuş, Bedir Gaz
vesi'ne katılmış, Uhud Gazvesi'nde şehid 
olmuştur. Evs'in Mekke'nin fethinden ön
ce veya sonra yahut Hz. Osman'ın hilafeti 
sırasında öldüğü de zikredilmiştir. Annesi 
Sırma (Sureyme). ResGl-i Ekrem ile arala
rında soy yakınlığı bulunan Neccaroğulları 
kabilesinden Adi b. Neccar'ın neslinden
dir. Şeddad b. Evs'in Bedir Gazvesi'ne işti
rak ettiğine dair rivayet doğru değilse de 
Uhud, Hendek gazveterine ve diğer savaş
lara katıldığı bilinmektedir. 

Hz. Peygamber'in vefatının yaklaştığını 
anlayan Şeddad'ın, "Artık yeryüzü bana 
dar gelmeye başladı ey Allah'ın resulü!" di
yerek üzüntüsünü dile getirince ResGl-i 
Ekrem'in, "Haberin olsun, Şam ve Beytül
makdis fethedilecek; inşallah sen ve sen
den sonra evladın oraların yöneticileri olur
sunuz" dediği rivayet edilmektedir (Tabe
ranl. VII, 289). Hz. ömer'in Humus valisi 
tayin ettiği Şeddad, Hz. Osman'ın katli do
layısıyla idari işleri bıraktı, toplum haya
tından uzaklaşarak kendini ibadete verdi 
ve Dımaşk'ta bir ev yaptırdı. Muaviye b. 
Ebu Süfyan döneminde Dımaşk kadısı ol
du (i b n Sa'd, VII, 40 ı) Şeddad b. Evs 58 
(678) yılında Filistin'de vefat etti. Bu tarih 
41 (661) ve 64 (683-84) olarak da kayde
dilmiştir. Kabri Kudüs'te Mescid-i Aksa ya
kınında pek çok sahaöınin bulunduğu kab
ristandadır. Şeddad'ın Ya'la, Muhammed, 

Abdülvehhab ve Münzir adlı dört oğlu ile 
Hazrec adında bir kızı olmuştur. 

Şeddad b. Evs'ten rivayette bulunan bir
çok ravi arasında oğulları Ya'la ve Muham
med ile Ebu İdrls el-Havlanl, Ebü'l-Eş'as 
es-San'anl, Abdurrahman b. Ganm, Cübeyr 
b. Nüfeyr, Beşir b. Ka'b el-Adevl, Halid b. 
Ma'dan, Mahmud b. Rebl', Mahmud b. Le
bld ve Damre b. Hablb sayılır. Talebesi Ha
lid b. Ma'dan'ın, "Dımaşk'ta Resülullah'ın 

ashabından Ubade b. Sarnit ile Şeddad b. 
Evs'ten daha güvenilir, daha fakih ve da
ha güzel ahlaklı bir kimse kalmadı" dediği 
nakledilmiştir. Dımaşk kadısı Ebü'd-Derda 
her ümmetin bir fakihi bulunduğunu, bu 
ümmetin fakihinin Şeddad b. Evs olduğu
nu söylemiş, Ubade b. Sarnit (veya Ebü'd
Derda). Şeddad b. Evs'in hem ilim hem de 
hilim verilen kimselerden olduğunu belirt
miştir. Şeddad'ın talebesi Esed b. Vedaa, 
zahid bir insan olan hocasının yatağına yat
tıktan sonra sağa sola dönüp durduğunu, 
"Allahım! Cehennem azabını düşünmek uy
kumu kaçırdı" diyerekyatağından kalktığı

nı ve sabaha kadar namaz kıldığını zikret
miştir. Baki b. Mahled'in eJ-Müsned'inde 
Şeddad b. Evs'in rivayetlerinden müker
rerleriyle birlikte elli hadisin bulunduğu 
belirtilmektedir (Zehebl, A'lamü'n-nübe
la', ıı. 467). Onun rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer almış olup Beni İ srail'e dair r iva
yetleriyle bilinen tabiln alimi Ka'b el-Ah
bar'dan rivayetleri vardır. 

Şeddad, Resul-i Ekrem'in bir çift ayak
kabısını saklamış, daha sonra bu ayakkabı 
oğlu Muhammed' e intikal etmiş, Muham
med de kız kardeşi Hazrec'in isteği üzerj; 
ne bir tekini ona vermiştir. Abbas'i Halifesi 
Mehdi-Billah, Kudüs'e geldiğinde bu ayak
kabıdan haberdar olmuş, Hazrec'in çocuk
larındaki ayakkabının tekini satın alarak on
ların her birine 1 000 dinar ve birer arazi 
vermiş , oldukça yaşlı ve hasta olan Mu
hammed'deki diğer tekini de almak iste
miş, fakat onun ağlayarak vermek iste
mediğini görünce bundan vazgeçmiştir 
(a.g.e., II, 463). 

Sed d ad 
b. Evs"in 

kab ri 


