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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). 
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9 5 1-11 7 5 yılları arasında 
Arran ve Doğu Anadolu'nun 
bazı şehirlerinde hüküm süren 

bir İslam hanedanı. 
_j 

Abbasller'in zayıflamasından sonra or
taya çıkan mahalli hanedanlardan biri olup 
bilinen ilk atası Muhammed b. Şeddad b. 
Kurtuk'tur. Müneccimbaşı'nın Şeddadller 
döneminde yazılan, ancak günümüze ulaş
mayan Taril]-i Babü 'l-ebvab adlı eser
den yaptığı nakillere bakılarak hanedanın 
Kürt asıllı olduğu söylenebilir. Fakat İbnü'I
Eslr'in hanedan mensupları için Rewadl 
nisbesini kullanması bu konuda şüphe 
uyandırmaktadır. Zira merkezi Tebriz ol
mak üzere İran'da hüküm süren Rewadl
ler aslen Yemenli Arap kabilelerindendir. 
Bu durumda Şeddadller'in Dvin (Duvln, Du
veyn) yöresine geldikten sonra yaptıkları 
evlilikler sonucu Kürtleştikleri ileri sürüle
bilir. Bunun yanında Deylemce ve Ermeni
ce isimler kullanmaları meseleyi daha kar
maşık duruma getirmektedir (EFi İng.J. IX, 
169) . 

IV. (X.) yüzyılda Azerbaycan'ı yöneten 
Müsafirller'in 337'de (948) Rey önlerinde 
Büveyhller'e mağlup olmaları, Azerbay
can'ın çeşitli bölgelerini Müsafirller adına 
idare eden mahalli yöneticilerin bağımsız 

hareket etmesine yol açtı. Muhammed b. 
Şeddad bu durumdan yararlanarak Dvin'i 
ele geçirdi ve Şeddadller hanedanını kur
du (951) . Müsafırl Hükümdan Merzüban'ın 
oğlu İbrahim'in ülkesini taparlama gayret
leri sonuçsuz kaldı. Onun Dvin'e gönderdi
ği, Ermeni ve Lezgi gibi gayri müslim un
surlardan oluşan orduyu Muhammed b . 
Şeddad geri püskürttü. Muhammed, Lez
giler'in tehditlerine karşı Dvin civarında bir 
kale inşa ettirip ailesini oraya nakletti. Er
debil'de durumu haber alan İbrahim b. 
Merzüban Deylemli, Kürt ve Ermeniler'den 
meydana gelen yeni bir orduyu Dvin'e sev-

ketti. Muhammed bu kuwetleri de püs
kürtmeyi başardı. Ancak kaledeki Deylem
li garnizonunun ihaneti yüzünden Van yö
resinde hüküm süren Ermeni Vaspurakan 
prensine iltica etmek zorunda kaldı. Bu 
sırada Kafkasya'da yeniden denetimi sağ
lamak üzere baskılarını iyice arttıran Bi
zans imparatoru nezdinde Dvin'i geri ala
bilmek için bazı teşebbüslerde bulunduy
sa da bir sonuç alamadı ve 344 (955) yı
lında vefat etti. 

Muhammed b. Şeddad'ın üç oğlundan 
en büyüğü olan Ebü'l-Hasan Ali ei- Leşkerl, 
Parisos hakimi Ermeni Grigor'un hizmeti
ne girip karşılığında Sotk ve Berd-Şeml
ram'ı aldı. İkinci oğlu Fazi (FaziQn), Ham
danller'in Amid valisi Neca'nın hizmetine 
girdi. Valinin öldürülmesiyle kardeşlerinin 
yanına dönen Fazi hıristiyanlara hizmet 
etmek istemediği için onlardan ayrıldı; da
ha sonra İbrahim b. Merzüban ' ın Gence 
valisi Ali et-Tazl'nin yanına gitti ve Gen
ce'ye yönelik saldırıların püskürtülmesin
de önemli rol oynadı. Bu olayın ardından 
kardeşi Ali ei-Leşkerl'nin yardımıyla valiyi 
bertaraf edip Gence'yi ele geçirdi ( 360/ 

97 ı). İbrahim b. Merzüban, ertesi yıl Gen
ce'yi geri alma giriş imi başarısızlıkla so
nuçlanınca Şeddadller'i tanımak zorunda 
kaldı. Müsafirller'in güç kaybetmesinden 
yararlanan Ali ei-Leşkerl topraklarını ku
zeybatıda Şemkur'dan doğuda Serdea'ya 
kadar genişletti. 368'de (978) vefat eden 
Ali ei-Leşkerl, Fazl'ı veliaht tayin etmesi
ne rağmen yerine ordunun ve halkın des
teğini kazanan diğer kardeşi Merzüban 
geçti. Merzüban'ın 372'de (982-83). Şirvan

şah'a yeniJip Serdea'yı kaybetmesi itibarı

nın sarsılmasına sebep oldu. Bazı söylen
tiler iki kardeşin arasının açılmasına yol aç
tı. Fazi bir av sırasında Merzüban'ı bizzat 
öldürerekyönetimi ele geçirdi (375/ 985). 

ardından Serdea ve Beylekan' ı geri aldı. 
Daha sonra Gürcü toprakları üzerine yü
rüdü , ancak yenilgiye uğradı (989) . Fazi, 
Kaket ve Heref i istila edince Gürcü Kralı 

III. Bagrat, Ani Ermeni prensi Gagik ile bir
likte Şemkur'u kuşatıp onu barışa zorladı. 
1003 yılında Parisos Prensi Grigor'un ölü
münün ardından yerine geçen oğlu Filip'i 
davet ederek zincire vurduran Fazi, Şaş
vaş ve Sotk'u topraklarına kattı. 413'te 
(1022) Ermeniler'den aldığı Dvin'in idare
sini oğlu Ebü'l-Esvar Şavur'a (Şaver) ver
di. Ardından Şemkur'un batısındaki Siya
vurdiyye topraklarını zaptetti ve tekrar 
Şemkur'u kuşatan Gürcü Kralı Giorgi'yi ye
nilgiye uğrattı ( 1026). Ertesi yıl hakimiyet 
alanını Azerbaycan'a doğru genişletmek 
amacıyla Aras nehri üzerinde bir köprü 

ŞEDDADTLER 

yaptırdı. Gürcistan'a düzenlediği bir se
ferden dönerken Gürcü kralı ile müttefik
lerinin baskınına uğrayan Fazi aldığı bü
tün ganimetierin yanı sıra 10.000 askeri
ni kaybetti (1030) . Aynı yıl oğlu Askereveyh 
(AskerQye) Beylekan'da isyan etti. Gence'
ye yürümeye hazırlanan Askereveyh'e kar
şı diğer oğlu Musa'yı gönderdi. Musa, Rus 
kuwetlerinin yardımıyla Beylekan'ı alıp kar
deşini öldürdü. Fazl1 Zilhicce 422 (19 Ka
sım 1031) tarihinde vefat edince yerine oğ
lu Ebü'l-Fazl Musa geçti; ancak 1034 yılın
da oğlu Ebü'I-Hasan ll. Ali ei-Leşkerl tara
fından bir suikast neticesinde öldürüldü. 

ll. Ali ei-Leşkerl dönemiyle ilgili fazla bil
gi bulunmamaktadır. Gence'deki sarayın
da himayesinde bulunan İranlı şair Kat
ran-ı Tebrlzl'nin kendisi için kaleme aldığı 
şiirlerde onun müttefik Gürcü ve Ermeni 
ordularına karşı kazandığı bir zaferden söz 
edilmektedir. Orta Asya'dan batıya doğru 

olan göçler sebebiyle bölgede asayişin bo
zulduğu bu dönemde Rewact\' Emlri Veh
sudan'ın hizmetindeki Oğuzlar, Şeddadl 
topraklarına akınlar düzenledi. l l. Ali ei
Leşken, Vehsudan'la iyi ilişkiler kurarak ge
lecek tehlikelere karşı tedbir almak istedi. 
Bu çerçevede Tiflis valisine Gürcüler ile 
mücadelesinde destek vererek cepheyi ge
nişletti. Fakat sonraki dönemde Ermeni
ler' e karşı yürüttüğü siyasetin bir netice
si olarak Bizans'ın, diğer taraftan da Oğuz
lar'ın baskısına maruz kaldı . Selçuklu Dev
leti kurulunca Selçuklular'ın hedefi duru
muna geldi. Gence 438 (1046-47) yılında 
Kutalmış tarafından kuşatıldıysa da Bizans 
ordusunun yaklaşması yüzünden kuşatma 
kaldırıldı. Bizans imparatorunu bir kurtarı
cı gibi karşılayan ll. Ali ei-Leşkerl. Bizans'a 
tabi olup oğlu Erdeşlr'i imparatora rehi
ne olarak verdi. Buna rağmen Bizans ve 
Selçuklular karşısında kendini güvende gör
mediğinden ölünceye kadar (441/1049-50) 

ülkesinde sık sık yer değiştirerek yaşamak 
zorunda kaldı. Yerine geçen küçük oğlu Ebu 
Mansur Enuşirvan, Bizans' ın Arran üze
rindeki baskılarını azaltmak düşüncesiyle 
bazı sınır kalelerini Gürcü yönetimine dev
retmeyi kararlaştırdı. Ancak bu durum 
tahttan indirilmesine ve yerine Fazi'ın oğ
lu Ebü'I-Esvar Şavur'un geçiritmesine yol 
açtı. İdari tecrübeye sahip Ebü'I-Esvar, Er
meni prensinin kız kardeşiyle evli olması
na rağmen Ermeniler ondan çekiniyordu. 
Müslümanlar arasında da örnek bir mü
cahid olarak tanınıyordu . Ebü'I-Esvar, Bi
zans'a tabi olması sebebiyle İmparator IX. 
Konstantinos Monomakhos'un Ani bölge
sine düzenlediği sefere destek verdi ve bu 
durumdan faydalanar ak bazı toprakları ele 
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