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TARiHi SÜREÇTE SEYYİD VE ŞERİF
KAVRAMLARININ KULLANIMI

Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI*

Tarih boyunca Hz. Muhammed'in aile ve yakın akrabası özellikle de
kızı Fatıma'nın iki oğlu vasıtasıyla devam eden soyundan gelenler İslam
toplumlarında müstesna bir mevkiye sahip olmuş, onları sayıp sevmek dini
bir veeibe kabul edilmiştir. İslam Peygamberi'nin nesiini devam ettiren,
gerek devlet katında ve gerekse toplum içerisinde büyük saygı gören Aı-i
Fatıma mensuplan için kullanılan seyyid ve şerif kelimelerinin terim olarak
oluşum süreci bu yazının konusunu oluşturacaktır.
Arap dilinde "yönetici ve öncü olmak, liderlik yapmak, hükmetmek,
kadri yüce olmak" gibi anlamlara gelen "siyadet" kökünden türeyen seyyid,
"efendi, bey, önder, sahip, lider, ulu, faziletli, kerim, halim" gibi sıfat ve
unvanları yüklenenler için kullanılır. 1 "Şerefli ve soylu olmak" anlamındaki
"şerafet" kökünden türeyen şerif ise "şerefli, asil, saygın, yüce, soylu, onurlu, kutsal, mübarek" gibi sıfat ve unvanıarı üzerinde taşıyanlar için kullanı
lır.2 Terin:ı: olarak seyyid ve şerif ise "nesl-i pak-ı Muhammedi'ye mensup

2

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
İbn Manzür, Lisanii'l-Arab, "svd" md.; Mütercim Asım Efendi, el-Okyaniisii'l-basit fi
terceıneti'l-Kiimiisi'l-ınuhit, "svd" md. Seyyid Kur'an-ı Kerim'de "toplumda seçkin bir
yere sahip olan kimse" (AI-i İmriin 3/39) ve "kadının kocası (efendisi)" (Yüsuf 12/25)
anlamında iki kez yer alırken, hadis literatüründe sözlük anlamında sıkça kullanılır. bk.
Wensinck, el-Mu'cemii'l"nliifohres li-elfazi'l-Hadisi'n-Nebevi, "syd" md.
İbn Manzür, "şrf' md.; Mütercim Asım Efendi, "şrf'' md.
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olup yüceltilmiş" 3 anlamında Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fatıma'nın Hz. Ali
ile evliliğinden dünyaya gelen torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile
onların soyundan gelenler için kullanılan bir unvandır. Al-i Fatıma'ya
mensup olanlar için bu iki unvanın çoğulları "sadat, sade", "eşraf, şürefii"nın
kullanımı da yaygındır. Hem baba hem de anne tarafından Hz. Ali'nin soyundan gefenlere ise Nabati diliı:lde . "seyyidü's-sadat" anlamına gelen
"tabataba" denilir.4 Soyları hem baba hem de anne tarafından Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin' e ulaşanların unvanı ise "her iki taraftan şerefli" anlamında
5
"zü'l-şerefeyn"dir. Bunlar ve gen~llikle niiklbüleşriif görevini yüklenenler
için seyyid ve şerif unvanıarı birlikte kullanılır. 6 Al-i Fatıma'ya mensup
olmadığı halde seyyid ve şeriflere toplumda gösterilen itibar ve tanınan
haklardan istifade etmek isteyenlere ise "müteseyyid (sahte seyyid)" denilir. 7
Cahiliye döneminde kabilenin yaşlıları tarafından seçilerek başkan
olan kimselere seyyid (reis veya şeyh) adı verilirdi. Asil bir soydan gelen
şeref sahibi, kuvvetli bir asabiyetle kabilesi ve çevresinde etkin olan

4

Şemseddin Sami, Kamus-ı Tiirkf, İstanbull317, II, 755,777.
bk. İbn Inebe, Umdetii't-tlilib fi enslibi Al-i Ebf Tlilib (nşr. A. es-Sade-A. ·Abdülgani,
Dımaşk 2005), s. 261; Abdülmelik b. Hüseyin el-Asımi, Semtii'n-niicftmi'l-'avlilf fi
enba'i'l-evli'il ve't-tevlilf (nşr. Adil Ahmed Abdülmevcı1d-Ali M. Muavvaz), Beyrut
1419/1998, III, 539; Zebidi, Tlicii'l-anls, "tbtb" md. Abbasiler'den Me'mı1n'a karşı bir
hurı1c hareketi gerçekleştiren (199/815) Ebu Abdilialı Muhammed b. İbrahim için
kullanılan "tabataba" tabiri küçüklüğünde dilindeki pelteklik yüzünden elbiseye "kaba
kaba" diyeceği yerde "tab§. taba demesi sebebiyle ona ve soyundan gelenlere
kullanılmıştır.

İbnü'l-Esir, el-Kiinıil fi't-tlirfh (nşr. C. J. Tomberg), Beyrut 1979, X, 58; Nevevi,
6

7

Tehzfbii'l-esmli' ve'l-luglit, Beyrut ts., III, 309.
bk. Safedi, Kitlibii'l-VIifi bi'l-vefeylit (nşr. H. Ritter v. dgr.), Wiesbaden 1962, VIII, 30;
İbn Inebe, s. 227, 246; İbn Tagriberdi, en-Niicumii 'z-zlihire fi mülftki Mısr ve'l-Kahire
(nşr. A. el-Adevi), Kahire 1963, X, 322; XI, 10; İbnü'l-Adim, Bugyetii't-taleb fi tlirfhi
Ha/eb (nşr. Süheyl Zekkar), Beyrut ts., VI, 2972. Makrizi benzer bilgileri verirken
nakibüleşraf görevini üstlenenler için genellikle sadece şerif unvanını tercih eder. bk.
Makrizi, es-Sülftk li ma'rifeti düveli'l-nıülftk (nşr. Muhammed Abdülkadir Ata), Beyrut
1418/1997,II,282,499;fV,216,230,248,280.
Mübahat S. Kütükoğlu, "Lütfi Paşa Asafuamesi", Prof Dr. Bekir Kütükoğlu'na
Armağan, İstanbul 1991, s. 98; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lftgat,
Ankara 1980, s. 936; Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözliik, İstanbul2007, rv, 3455.
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seyyidin aşireti üzerindeki otoritesi esas itibanyla ona duyulan saygıyla
ilgiliydi; bunun kazanılması asalet, zenginlik, cömertlik, ticaret ve maliye
alanında maharet, yaşça büyüklük, yiğitlik, hitabet ve hilim gibi şahsi
niteliklerle mümkün oluyordu. 8 Hz. Peygamber'in büyük dedesi Haşim b.
Abdümenafın babasından tevarus ettiği seyyidliğini kıskanan kardeşi
Abdüşems'in oğlu Ümeyye'nin, onu nesep, şan ve şerefkonusunda övünmek
anlamına gelen münafereye davet etmesi ve mağlup olduktan sonra on yıl
Dımaşk'ta ikamet etmek zorunda kalması, bu kavramın İslam öncesinde ne
kadar etkin olduğunun önemli göstergelerinden birisidir. 9 İslam'dan önce
siyasi, idari ve sosyal bir fonksiyonu ifade eden asabiyet kavramının egemen
olduğu Arap toplumunda seyyid gibi şerif de asil bir soydan gelen şeref
sahibi ve kuvvetli bir asabiyetle çevresinde etkin olan kabile reisinin
kimliğini ifade ediyor, Kabe ve Mekke yönetimiyle ilgili vazifeleri üstlenenler için kullanılıyordu. 10
Seyyid ve şerif kavramlan İslamiyet'ten sonra toplumun ileri gelenlerini ve etkili kimselerini ifade etmeyi sürdürdü; bu unvanlan almaya hasep
ve nesep bakımından insanların en şerefiisi olan ResiU-i Ekrem en • fazla
liyakatli görüldü. ll Seyyid kavramını "insanların lideri, önderi ve efendisi"

9

°

1

ll

Bu konuda geniş bilgi için bk. Mustafa Fayda, "Bedevi", DİA, V, 313-315; Rüya Kılıç,
Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler, İstanbul 2005, s. 32 vd.; Mustafa S. Küçükaşcı,
"Seyyid",DIA,XXXVII, 39.
'
bk. İbnü'l-Esir, II, I 7; İbrahim Sarıçan1, ''Haşim b. Abdümenaf, DlA, XVI, 405.
Hiişimiler ile Emeviler'in atalan arasında rtıeydana gelen bu olay İslam öncesinde Mekke
toplumunda kabile asabiyeti kadar boy asabiyetinin de etkin olduğunu göstermektedir.
Hz. Muhammed'in nübüvvetiyle birlikte seyyide yardımcı olan meclisin yerini mele' aldı.
Kur'an'da peygamberlere karşı çıkan gruplardan bazılarını ifade etmek· için kullanılan
mele"in Mekke döneminde Hz. Muhammed'e karşı ortak bir muhalefet· hareketi olarak
etkin bir rol üstlendiği görülür. Bu konuda geniş bilgi için bk. İbrahim Çelik, "Mele"',
DİA, XXIX, 36-37.
Fiikihi, Ahban1 Mekke fi Icadimi'd-de/ır ve hadisi/ı (nşr. Abdülmelik b. Abdullah b.
Dehiş), Mekke 1407/1986-87, V, 153, 196.
İbn Hacer el-Heyteıni, ei-Fetevii e/-lıadisiyye, Kahire 1989, s. 168; Mütercim Asım
Efendi, "svd" md.
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anlamında kullanan12 İslam Peygamberi torunlan Hz. Hasan ve Hz. Hüse-

yin'e bu anlamdaki seyyid unvanını bizzat vermiş, 13 bunlara iki seyyid
anlamında "seyyideyn" denilmesi gelenekselleşmiştir. 14 Hz. Ömer'in, Cerir
b. Abdullah el-Beceli'yi hem Cahiliye hem de İslami dönemin lideri ve
efendisi olarak nitelendirmesi seyyid kavramının her iki dönemde aynı
anlamda kullanıldığını göstermektedir. 15 .

12

13

14

15

"Ben ademoğullannın seyyidiyim" (Ebu Davı1d, "Sünnet", 13; İbn Mace, "Zühd", 37),
"Ben kıyamet gününde insaniann seyyidiyiın'~ (Ebu Davı1d, "Sünnet", 13; İbn Mace,
"Zühd", 37; Buhiiri, ''Enbiya", 3; Müslim, ''İman", 367, 369). Hz. Peygamber'in meşhur
unvanlan arasında "seyyid-i kainat,. (kainatın efendisi), se}ryidü'I-kevneyn (iki alemin
efendisi), seyyidü's-sakaleyn (irtsah ve cinlerin efendisi) seyyidü'l-enbiyii.lmürselin
(nebilerin/resullerin efendisi), seyyidü'l-beşer/seyyid-i nev'i beşer (insanlann efendisi)
yer almaktadır. Mütercim Asım Efendi, "svd" md.; Şemseddin Sami, II, 755; Elmalılı,
Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1979, IX, 6319; Devellioğlu, s. 1136; Küçükaşcı,
"Seyyid", DiA, XXXVII, 40.
Buhari, "Fezailü ashabi'n-nebi", 22; Müsned, III, 3; V, 49; Tirmizi, Meniikıbü'l-Hasen
ve'l-Hüseyn", 30; Beliizüri, Ensabii'/-eşraj (nşr. S. Zekkiir-R. Zirikli), Beyrut 1996, I,
297; İbn Kesir, el-Bidl1ye ve'n-nihaye, Kahire 1988, VIII, 37. Hz. Peygamber, torunlan
Hz. Hasiın ve Hz. Hüseyin için yaptığı duayı daha önce Hz. İbrahim'in de oğullan Hz.
İsmail ve Hz. İshak için yaptığını ifade etmiştir. bk. Miisned, I, 236; Ebu Davı1d,
"Sünnet", 20; İbn Mace, "Tıb", 36; Tirmizi, "Tıb",-14.
Hz. Hamza ve Hz. Hüseyin "seyyidüş-şüheda (şehidlerin efendisi)", Hz. Hüseyin
"seyyidü'l-Arab (Araplann efendisi)", Hz.Peygamber'in kızı Fatıma'da "seyyidetü nisiii
hiizihi'l-ürnme (mümin hanımiann efendisi)" ve "seyyidetü nisai ehli'l-cenne (cennet
hanımlannın efendisi)" unvanlanyla meşhurdur. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in kızlan için
"seyyide" unvanının kullanımı da yaygındır. bk. İbn İshak, Siretii ibn ishak (nşr. M.
Hamidullah), Konya 1981, s. 308; Buhiiri, "Fezailü ashabi'n-nebi", 12; Müsned, I, 293;
İbn Kesir, II, 61; Safedi, XII, 227; İbn Tagriberdi, II, 185; Fasi, el-ikdii's-semfn fi
Tarfhi'/-Be/edi'l-Emin (nşr. M. A. Ata), Beyrut 1998, VI, 424; İbn Fehd, ithafii'l-vera bi
ahbari Ümmi'l-kura (nşr. nşr. F. M. Şeltı1t ve dğr.), Mekke 1983, II, 43 vd. ·
İbn Kesir, VIII, 58. Cahiliye ve İslam'ın ilk dönemine ait orijinal anekdot ve rivayetlerin
günümüze ulaşmasına büyük katkıda bulunan ensab alimlerinden Muhammed b. Habib'in
(ö. 245/860) eserlerinden birisinin unvanı Esma'ii'l-muğtalfn mine'I-eşraf fi'/-Cahi/iyye
ve'l-is/am ve esma'ii men lmtile mine'ş-şu'ara şeklinde vermiş olması eşraf unvanının
hem cahiliye hem de İslamiyet'in ilk dönemindeki kullanımına bir misaldir. İbn Habib
gibi çok sayıda eser veren muhaddis, mutasavvıf, eğilirnci ve Hanbeli fakibi olan İbn
Ebü'd-Dünya (ö. 281/894) alim, kadı, idareci ve edebiyatçılar hakkındaki haber ve
şiiriere yer verdiği eserine el-işraj fi mentızili'/-eşraj unvanını vermiş olması benzer
anlayışın sürdüğünü göstermektedir.
·
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Emeviler'in kurucusu Muaviye'nin yönetim tarzı esas itibanyla İslam
öncesinde var olan, seyyid ve şeritlerin otoritesinin gelişerek Arap tarzına
dönüşmesi anlamına gelirken; Abdullah b. Zübeyr'i ortadan kaldırarak
Emevi otoritesini yeniden tesis eden Abdülmelik, seletlerinin bir Arap
seyyidi gibi hareket etme alışkanlıklannı terk ederek bir hükümdar gibi
davranan ilk halife olmuştur. 16
Abbasiler döneminin ikinci yansından itibaren halife, sultan ve üst
düzey devlet görevlilerinin ·urivanlap arasında seyyidin sıkça yer aldığı
görülür. Tuğrul Bey zamanında Selçuklularla Abbasiler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinde büyük katkılan olan vezir Kündüri'ye Halife
Kaim-Biemrillab tarafindan "seyyidü'l-vüzera (vezirlerin lideri ve efendisi)"
lakabı verilmişti. 17 Anadolu Selçuklulan'nda hisbe teşkilatının başında bulunan kimseye "seyyidü'l-hisbe" adı veriliyordu. 18 Osmanlı sultanlan da
yabancı prenslerle amirnca "seyyidü's-selatin" unvanını alıyorlardı. 19
İslam öncesi Arap toplumunda kabilenin hakim ailesini temsil eden

"ehlü'l-beyt" ile meşhur bir kimsenin soyuna, kabilesine, banedanına veya
temsil ettiği fikirlere bağlı olan kesimler için kullanılan "al"20 tabirleri, İsla
miyet'ten sonra Hz. Peygamber'in ailesi ve soyuna tahsis edilerek aynen

16
17

18
19

20

bk. Bemard Lewis, The Arabs in Histoıy, London 1964, s. 74-75.
Fütüvvet ehli tarafından cesaret ve cömertliği sebebiyle Hasan-ı Basri "seyyidü'l-fityiin"
olarak kabul ediliyor ve sultan ile üst düzey devlet görevlilerine seyyid unvanının
verilmesinin yaygınlaştığı Selçuklular zamarnndan itibaren sultan ve vezirler için
"seyyidü'l-mülilld'l-ürnem", ~·seyyidü's-seHitiıı" gibi unvanlar veriliyordu. Sultan
Alparslan'ın unvanlan arasında "seyyidü'l-müliiki'l-ürnem", Irak Selçuklu Sultanı (I 1181131) Mahmud b. Muhammed Tapar'ın ise "seyyidü's-seliitin11 yer alıyordu. b k.
Kalkaşendl, Sıibhu'I-A ~a fi sına'ati'l-inşa (nşr. M. H. Şemseddin), Beyrut 1987, VI, 56;
M. Altay Köymen, Biiyiik Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1984-1992, II, 9-11;
III, 75-76.
bk. Efliikl, Ariflerin Menlahe/eri (tre. Tahsin Yazıcı), İstanbul 1987, II, 856.
bk. d'Ohsson, Tableaıı Gemiral de L'Empire Ottoman, Paris1791, IV, 516-517.
Hz. Muhammed'in ailesi ve yakınianna delalet eden bu iki kavramdan başka "ıtre" de
kullanılır. bk. Şemseddin Sami, II, 927.
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veya "Al-i Muhammed" şeklinde kullanılınıştır. 21 Bu bağlamda Hz. Muhammed' e getirilen salatü selfunda da geçen "Al-i Muhammed" kavramının
kapsamına kimlerin girdiği konusu tartışılmış; kendilerine zekat ve sadaka
verilmesi yasaklanan, soy (nesep) bakımından Hz. Muhammed'e en yakın
kimseleri ifade ettiği konusunda genel bir kanaat oluşmuştur. 22 Fahreddin
Razi, Al-i Muhammed'in, salat, selam, tahiiret, tahrim-i sadaka ve sevgi
konusunda Resul-i Ekre~'le eşit olduğu görüşündedir. 23 Sadeddin Teftazam
de, sabaheye ve ehl-i kıbleye ta'n etmenin caiz olmadığını, yalnız Ehl-i
beyt'e (Al-i Muhammed) zulmedeplerin bu çerçevenin dışında değerlen
dirilmesi gerektiği görüşünü ileri sürmektedir.24 Ehl-i beyt ile ilgili bir risale
yazan Takıyyüddin Makrizi de eserini kaleme alış sebebini şu sözlerle
açıklar: "Ben insanların pek çoğunun Ehl-i beyt'in haklan konusunda
kusurlu davrandıklarını, onların haklarından yüz çevirdiklerini,
saygınlıklarına değer vermediklerini ve Allah'ın onlara balışettiği

21

22

23

24

İbn Manzür, Lisiinü'l-Arab, "ehl" ve "al" md.leri; Mustafa S. Küçükaşcı, "Mensübiyet ile
Asabiyet Arasında Al-i Fatıma", Türklük Araştırmaları Dergisi, sy. 18, (2005), s. 46-47.
Bu kanaatİn oluşması, Al-i Muhammed'in fazilet ve üstünlüğüne doğrudan veya dolaylı
olarak temas eden ayetlerin varlığı (bk. Al-i İmriin 3/61; el-Ahzab 33/6, 28-34, 53) ve
hadis literatüründe onlara saygı beslenmesinin istenınesi ve bunun Hz. Muhammed'i
sevmenin bir gereği sayılmış olmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu konuda geniş bilgi için bk.
İbn Hacer el-Heytemi, es-Savii'ilat'l-muhrika, Beyrut 1405/1985, s. 218 vd.
bk. Mü'min b. Hasan Mü'min eş-Şeblenci, Nurii'l-ebsiir fi meniiiabi Al-i beyti'nnebiyyi'l-muhtiir, Kahire, ts., s. 115. Buradasalatile namazda son teşehhüdde (selamdan
önce) Al-i Muhammed'e dua okumak kasdedilıniştir. Bu konuda geniş bilgi için aynca
bk. A. Özel, "AI", DİA, II, 306.
bk. Sa'deddin et-Teftaziini, Şerhu'l-Mekiisıd (nşr. Abdurrahman Umeyre), Beyrut 1989,
V, 311. Resül-i Ekrem "sekaleyn" (bk. Müsned, V, 181; Müslim, "Fezailü's-sahiibe", 36)
unvanıyla meşhur olan hadisinde ashabına, Kur'an ile Ehl-i beyt'inden ibaret olan iki
değerli kaynak bıraktığını söylemiş ve onlar hakkında dikkatli olmalarını istemiştir.
Bununla birlikte Veda hutbesi başta olmak üzere daha yaygın olan rivayetlerin bir
kısmında sadece Kur'an-ı Kerim zikredilmekte, bazılannda ise onunla birlikte sünııete
sarılma hususuna önem verilmektedir. bk. Ebü Davüd, "Meniisik", 56; İbn Mace,
"Menasik", 84; e1-Muvatta, "Kader", 3.
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karar

25

İslam Peygamberi'nin Ehl-i beyt'ine kimlerin dahil olduğu konusunda
farklı görüşler varsa da, Ehl-i beyt ile ilgili ayetin26 Hz. Peygamber'in
hanımlanndan Üınmü Selerne'nin odasında iken nazil olduğu rivayeri bu
kavramın kapsamına

kimlerin girdiği hususunda genel bir kanaatin oluş
masına, özellikle de Al-i Fatıma'nın sonraki dönemlerde kazandığı toplumsal statünün temellendirilmesine önemli katkılarda bulunmuştıır. 27 Buna göre
Hz. Muhammed orada bulunan veya sonradan gelen Ali, Fatıma, Hasan ve
Hüseyin'i abasının altına alarak, "Allahım, bunlar benim Ehl-i beytimdir,
onlan günahlarından temizle!" diye dua etıniş, bunun üzerine Üınmü Selerne
kendisinin Ehl-i beyt'ten olup olmadığını sormuş, Hz. Peygamber ona, "Sen
zaten kendi yerindesin, sen hayır üzeresin" · şeklinde cevap vermiştir.2 8
Benzer bir durum Al-i İmran sılresinin "mübabele"29 adıyla meşhur olan 61.
ayeti için de söz konusudur. Hz. Peygamber bu ayetin nazil olmasından
sonra yanına kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunlan Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin'i alarak Medine'de bulunan Necran heyetinin yanına giderek onlan
25

26

27

28
29

Makrizi, Ma'rifo ma yecibu li al-i'/- beyti'n -Nebeviyye mine'I-Ha/ek ala men adahüm
(nşr. M. A. Aşür, Beyrut 1972), s. 17.
" ...Ey Ehl-i beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor"
(el-Ahzab 33/33).
Bazı rivayetlere göre Resı11-i Ekrem, Zeyneb ile evlendiği gün başta Aişe olmak üzere
bütün hanımlarının odalannı dolaşmış, her' birine, "Allah'ın selamı üzerinize olsun ey
Ehl-i beyt!" diye hitap etmiş ve onların Ehl-i beyt'in asıl mensuplan olduğunu
vurgulamıştır (Buhiiri, "Tefsir", 33/8). Bundan dolayı Hz. Peygamber'in eşlerinin de Ehl-i
ôeyt'e dahil olduğu yorumlan yapılmıştır. Ehl-i beyt'in kapsamına kimlerin girdiği ve bu
konudaki tartışma ve farklı görüşler hakkında geniş bilgi için bk. İbn Kayyim elCevziyye, Cila'ü'l-ejham (nşr. Şuayb el-Arnaut-Abdülkadir el-Arnaut), Dımaşk
1407/1987, s. 210 vd.; İbn Hacer el-Heytemi, Sava'ik, s. 218 vd.; M. Bahaüddin Varol,
Ehli Beyt Kavramsal Boyut, Konya 2004, s. 62-99.
Tirmizi, ''Meniikıb", 3 ı.
Bir tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah'ın lanetine uğraması için beddua
edilmesi anlamına gelen mübahele kavramı Hz. Peygamber'in Necran Hıristiyan heyetini
konuyla ilgili iiyetin nazil olmasından sonra mübiiheleye davet etmesiyle meşhur
olmuştıır. bk. Mustafa Fayda "Mübiihele", DİA, XXXI, 425.
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mübiiheleye davet etmiştir. 30 Hz. Peygamber'den sonraki dönemde konuyla
ilgili ayetin ifade ettiği şekliyle mübahele merasimlerinin yapılıp yapılma
dığı hususu belli olmamakla birlikte3 ı bu olayın Ehl-i beyt'in fazileti ve
kapsamına kimlerin girdiği konusunda önemli ipuçları verdiği muhakkaktır.
Nitekim Zemahşeri bu ayet ve bağlı gelişmelerin Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin'in İslam kül~deki ehemmiyetlerine yönelik en
güzel örnek olduğu görüşünü ileri sürmektedir. 32 Hz. Peygamber'in Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin'in elinden tutarak, "Her kim beni, bu iki çocuğu, anne
ve babalarını severse kıyamet günü benimle beraber be~ derecemdedir"
ve Enes b. Malik'in "Ehl-i beyt'inden h~gisi daha sevirnlidir?" sorusuna
"Hasan ve Hüseyin" cevabını vermiş olması da bu hususu teyit etmektedir.33
Bütün bu haberler Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın çocuklan Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin ile onların vasıtasıyla devam eden soyuna mensup
30

3ı

32
33

Hz. Muhammed'in İsliimiyet'e girmeyi veya cizye ödemeyi teklif eden mektubunu alan
Necran Hıristiyanlan hicretin 9. yılında (631) Medine'ye içlerinde önemli din
adamlanrun da yer aldığı altmış kişilik bir heyet gönderdiler. İki taraf arasında dini
konularda yapılan bazı tartışmalardan sonra Hz. Peygamber mübahele ayetinin niizil
olmasından sonra yanına kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torıınlan Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin'i alarak Necran heyetinin yanına gitti ve onlan mübiiheleye davet etti.
Necranlılar aralannda yaptıklan kısa istişareden sonra Hz. Muharnrned'in peygamber
olma ihtimalini de göz önüne alarak mübiiheleye cesaret edemediler ve cizye anlaşması
yaparak memleketlerine döndüler. Necran heyetinin Medine'ye gelişi ve yapılan
tartışmalar hakkında geniş bilgi için bk. İbn Sa'd, et-Tabakfıtü'l-Kübra (nşr. M.
Abdülkadir Ata), Beynıt 1990, I, 267-269; Mustafa Fayda, "Hz. Muhammed'in Necranlı
Hıristiyanlarla Görüşmesi ve Mübiihele", AÜ ilahiyat Fakültesi İslam İlim/eri Enstitüsü
Dergisi, II, Ankara 1975, s. 143-149.
bk. Fayda, ''Mübiihele", DİA, XXXI, 425.
bk. Zemiihşeri, el-Keşşaf, Beynıt 1397/1977, I, 343.
Tinnizi, "Meniikıb", 87. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hasan yaptığı
konuşmalanndan birisinde Ehl-i beyt'in önemine ilişkin olarak, " ... Ben Hz.
Muharnrned'in oğlum dediği bir kimseyirn ve Cenab-ı Allah'ın Müslümanlar üzerine
meveddet ve dostluklannı farz kıldığı Ehl-i beyt'tenim ... " sözlerini sarfettikten sonra
Şı1ra süresinin 23. ayetini okuyarak Ehl-i beyt ile ilgili kısmıru şu şekilde yorınnlarnıştır:
"Güzel arnelierin elde edilmesi biz Ehl-i beyt'e meveddettir. bk. Hiikim en-Nisabfui, elMüstedrek 'ale's-Sahfhaynfi'l-hadis (nşr. Mustafa Abdülkadir Ata), Beynıt 1411/1990,
ID, 188; Muhibbüddin et-Taberi, Zeha'irü'l-'ukbfı fi menala bi zevi'l-kıırbfı, Beynıt 1974,
s. 138.
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olanların

ilgi görmesine, toplum içerisinde rencide edilmemesi ve kendileiçin özel önem verilmesine sebep olmuştur.
Çocukları konusunda değişik rivayetler bulunan Hz. Ali'nin soyu oğulları
Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Abbas ve Ömer yoluyla devam
etmiştir. 34 Bununla birlikte terim anlamında şerif ve seyyid unvanları
umumiyetle Hz. Ali'nin Hz. Fatıma ile evliliğinden dünyaya gelen Hasan ve
Hüseyin'in soyundan gelenlere verilmiş ve bunlar İslam dünyasının çeşitli
bölgelerine dağılarak nesilleri günümüze kadar devam etmiştir. 35 Bu iki
unvandan seyyidin Al-i Fatıma dışındaki Ali evladı, özellikle de onun Havle
bint Ca'fer adlı eşinden dünyaya gelen Muhammed b. Hanefiyye'nin soyundan gelenler için -Ahmed Yesevi'de olduğu gibi-36 kullamldığı çok
yaygın olmayan örnekler vardır. 37 Ahmet Vefık Paşa Hz. Ali'nin soyundan
gelenler anlamında "siidat-ı aleviyye (alevi)" terimini "Al-i Fatıma'dan olmayan evliid-ı Ali" şeklinde tasnif ederek seyyid ve şerif unvanıarının
sadece Hz. Peygamber'in soyundan gelenlere tahsis edildiğini özellikle
belirtir. 38
rine olan

saygının sarsılmaması

Erken dönemden itibaren Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlerin toplum içerisinde görünür kılınmalarına önem verilmiş ve nesillerinin çoğalması da teşvik edilmiştir. Bu bağlamda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
ile onların soyundan gelenlere bazı ayrıcalıklar tanınmış ve bunların toplum
içerisinde öneınli ve etkin konumlarım sürdürmelerine imkan veren
34

35

36

37
38

bk. Taberi, Tiirfhu'r-Rusiil ve'l-Miilılk (nşr. M. Ebu'l-Fazl), Beyrut ts., V, 155; Ebu Bişr
ed.-Duliibl, ez-Ziirriyyetii 't-tiihire (nşr. M. H;üseyin el-Celali), Beyrut 1408/1988, s. 97 vd.
Ali eviadının yaşadığı coğrafya ile bunlara mensup olduklannı iddia eden şahıslar
tarafından kurulan büyük küçük hanedanlar hakkında daha geniş bilgi için bk.
Kalkaşendi, I, 413; Me'iisirii'l-iniife fi me'iilimi'l-hiliife (nşr. Abdüssettiir A. Ferrac),
Beyrut 1980, I, 201-202; Gülgün Uyar, Ehl-i Beyt İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evliidı,
İstanbul 2004, 451-497; Kılıç, s. 47 vd.
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1966, s. 40, 50; Selçuk
Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat/ar, İstanbul 1994, s. 324-325; Kılıç, s. 24. Muhammed
İbnü'l-Hanefıyye'nin soyu babası Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Peygamber' e ulaşıyordu.
bk. İbn Inebe, s. 574-575, 597.
bk. Ahmet Vefık Paşa, Lehce-i Osmiinf' (haz. Recep Toparlı), Ankara 2000, s. 798.
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uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Hz. Ömer'in divan teşkilatını kurduktan sonra Bedir Savaşı'na katılanların çocuklarına ikişer bin dirhem tahsis
ederken, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e beşer bin dirhem tahsis etmesi Al-i
Fatıma'ya tanınan ayrıcalığın ilk örneklerindendir.39
Al-i Fatıma'ya mensup olanlara saygı ve ilitimarn gerek toplum,
gerekse devlet katmda siyasi alanda· aleyhlerine gelişen olaylara ve
uğradıkları haksızlıklara rağmen artarak devam etmiştir. 4° Kerbela'dan
yaşının küçüklüğü veya hastalığı nedeniyle kurtulan dördüncü imam
Zeynelabidin Ali b. Hüseyin'in hayatı boyunca ilgi odağı olduğu halife ve
valilerin kendisiyle sıkça İstişarelerde bulundukları bilinmektedir. 41 Eski şiir
üsh1bunu sürdüren zamanının üç öneıiili şairinden birisi olan Ferezdak,
Emevllerle olan yakın ilişkisine rağmen Ehli beyt' e duyduğu muhabbeti
hiçbir zaman gizlememiş ve bu sevgisi Zeynelabidin'i övdüğü meşhur kasidesinde zirveye ulaşmıştı. Bu kasidesinden dolayı ödüllendirilıneyi "Ben
·söylediklerimi aziz ve celil olan Allah'ın. rızasını kazanmak ve O'nun
RtJsillü'nün zürriyetinin hakkını teslim etmek için söyledim" diyerek kabul
etmemişti. 42 Fedek arazisini Al-i Fatıma'ya iade eden Ömer b. Abdülaziz
Medine valiliği ve halifeliği esnasında bu aileye öze~ ilgi göstererek her türlü
taleplerini karşılamaya ve toplumdaki ayrıcalıklı konurnlarını sürdürmelerine
özel önem vermiş; onların bütün ihtiyaçlarının her hangi bir başvuru

39

40

41

42

Belaztirl, Fütühu'l-büldrin (tre. Mustafa Fayda), Ankara 1987, s. 664; Taberi', III, 614.
Hz. Ali'nin. şehit edilmesinden sonra yürüttüğü hiliifet görevinden Muaviye b. Ebu
Süfyan lehine feragat eden Hz. Hasan'ın kansı Ca'de hint Eş'as tarafından zehirlenerek
öldürülmesinden sonra Al-i Fatıma'nın lideri olan Hz. Hüseyin yakınlanyla birlikte
Kerbela'da Emevi ordusu tarafından şehid edildi. bk. Taberi', V, 467-470; Mes'ftdi,
Müriicü'z-Zeheb (nşr. Muhammed Muhyiddin), Beyrut, 1964-65, III, 5-6, 78; İbnü'l-Esir,
III, 460; Ebü'l-Ferec el-İsfahani, Mekiitilü't-Trilibiyyin (nşr. S. Ahmed Sakr), Beyrut ts., s.
73.
.
İbn Kesir, IX, 110-111. Asma! Hz. HüSeyin'in nesiinin Zeynelabidin Ali b. Hüseyin ile
Ali b. Hüseyin'in nesiinin ise amcasının oğlu Hasan vasıtasıyla devam ettiğini kaydeder.
İbn Kesir, IX, 113-114.
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gelmemelerini

Emeviler' le birlikte İslam coğrafYası içerisinde İslamiyet öncesi devlet
geleneklerinin müesseseleşme düzeyinde özümsenmeye başlanması ve siyasi
uygulamaları etkileyen kabile anlayışı, özellikle Aı-i Fatıma'ya yönelik
izlenilen politikanın belirlenmesinde etkin rol oynadı. Gittikçe kabilevi
eğilimlerin arttığı bu siyaset tarzı, Emeviler' in son zamanlarında ve
Abbasiler'in de ilk döneııılerinde İslam dünyasının çeşitli bölgelerine
yayılarak çevrelerinde öneıııli gruplaşmaların olduğıı bir çekim merkezi
haline gelen Aı-i Fatıma mensuplannın siyasi alanda etkinliklerinin artmasını da beraberinde getirdi. 44 Yönetim probleıııleri, insanlara eşit davranılma
ması, insan fıtratında var olan hükmetme duygusu, toplumda Bınevi ve Abbiisiler'e karşı oluşan hoşnutsuzluk ve Ehl-i beyt'e özellikle de Al-i Hasan
ve Aı-i Hüseyin'e Hz. Peygamber'e tabi olmanın bir gereği olarak sevgi ve
hünnet duyulmasından kaynaklanan bakış açısı Ali evliidrnın zaman zaman
siyasi faaliyetlere de girmesine sebep oldu. Artık özellikle toplum baskısıyla
bazen siyasi taleplerde bulunan bundan dolayı felaketiere miiruz kalan Al-i
Fatıma mensupları potansiyel muhalefetin başında telakkı ediliyor; bununla
43

44

Hayher'in fethinden sonra banş yoluyla alınan ve yansı Hz. Peygambere tahsis edilen
Fedek arazisinin kullanımı tartışma konusu olmuştur. Hz. Peygamber'in vefatından sonra
beytülmale geçen bu araziyi Hz. Ömer AI-i Fatıma'ya .vermek istemişse de bu ancak
torunu Ömer b. Abdülaziz tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Daha sonra bazen Fatıma
eviadına verilen bazen de devletleştirilen Fedek arazisi konusunda klasik kaynaklardaki
temel vurgu zaman zaman başkalan tarafından kullanılmışsa da asıl hak sahibin AI-i
Fatıma olduğu hususudur bk. Kudame b. Ca'fer, el-Harac ve Sına'atii'l-Kitabe (nşr. M.
Hüseyin ez-Zebidi), Bağdat 1981, s. 260; Beliizüri, Fiituhu'l-biildan, s. 41-48; Şeblenci,
s. 124; M. Bahaüddin Varol, Hilafet Mücadelesinde Ehli Beyt N es/i, Konya 2004, s. 33.
Abbas! ihtilalinin başanya ulaşmasında büyük rolü olan Abbasiler'in ilk veziri Ebı1
Selerne ei-Hallal gibi pek çok önemli şahsiyet Ali eviadını destekliyor ve 'hilafetin daha
çok onlann hakkı olduğunu düşünüyordu. Hatta Abbas! davetinin önde gelenleri başta
olmak ÜZere toplumun ileri gelenleri tarafından Ali eviadının açıkça desteklenmesi
kuruluş aşamasında Abbasiler için önemli bir problem olmuş ve hiliifetin AI-i Ali'ye
tevdi edilmesi için çaba gösterilmiş ve çeşitli girişimlerde bulunulmuştu; Bu konuda
geniş bilgi ve tartışmalar için bk. Mustafa S. Küçükaşcı, Abbasiler'den Osmanlılar'a
Mekke-Medine Tarihi, İstanbul2007, s. 59-61.
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birlikte gerek devlet ve gerekse toplum
ilitirnam gösteriliyordu.

katında

soylannın

bilinip

korunmasına
Bınevi

ve Abbasiler'in iktidarlarında hak ve adaletten yana olmamalan, şiddet kullanmalan, devlet gelirlerini eşit dağıtmamalan ve karanlığı
aydınlatan ışık ve İslfuniyet'in direkleri olarak görülen Al-i Fatıma'yı bundan mahrum etmeleri ve Hz. Muhamrried'in Al-i Ümeyye ve Al-i Abbas
dışında varisi olmadığına toplumu inandırmaya çalışmalan; onlara karşı
ciddi ve islamı gelenekiere dayalı bir çıkış hareketini meşrıl hale getiriyor ve
bunun liderliğini üstleurneye ehil ve hak sahibi olarak Al-i Fatıma görülüyordu.45
İktidara "Al'i Muhammed veya Allah Resı1lü'nün Ehl-i beyt'inden
razı olmak" 46 sloganıyla gelen Abbasller'in Ali eviadına yönelik siyasetleri

çok olumlu

olmamış

hatta çok kere zulüm ve

şiddete

varan uygulamalarla

sonuçlanrnıştı. Aslında Al-i Fatıma mensuplan Emevller'e karşı Abbasi hare-

ketine büyük destek

venniş,

ancak siyasi ve idari alanda her hangi bir
görünce bir kısmı Ca'fer es-Sadık gibi inzivaya
çekilerek tamamen ilmi ve kültürel faaliyetlere yönelmiş, bir kısmı da özellikle toplumdan gördükleri destek ve Abbasiler'in zülüm ve şiddete dayalı
poltikalan yüzünden İslam dünyasının dört bir yanında siyasi alana çıkma
larına sebep olmuştur. 47 Öbür yandan Abbasller döneminde Al-i Fatıma'nın
kendi içerisinde bazı problemler yaşadığı ve Abbasi idarecilerin bunlan
dikkatle izleyerek aralanndaki problemleri artırmak suretiyle iktidarlannı
güçlendirmek istedikleri de bilinmektedir. Ancak Haseni ve Hüseyniler
arasındaki rekabet ve ekonomik avantaj ve siyasi görüş farklılıklanndan
değişikliğin olmadığını

45
46
47

bk. Makrizi, en-Nizii ve't-Tehiisımıfimii beyne Beni Ünıeyye ve Beni Hiişim (nşr. Hüseyin
Mun'is), Kahire 1988, 68-70, 95 vd.; Cahiz, "Risaletü Beni Ümeyye", a. g. e. , s. 126;
Küçükaşcı, "Mensübiyet ile Asabiyet Arasında AI-i Fatıma", s. 46-47.
Belazüri, Ensiibii'l-eşriif, N, 110, 158; Taberi, VII, 358, 380.
Ali eviadının Medine merkez olmak üzere liderliğini üstlenen Abdullah b. Hasan b.
Hasan b. Ali b. Ebi Talib'in yedi çocuğundan dördünün İslam dünyasının Çeşitli
bölgelerine giderek siyasi faaliyetlerde bulunmalan buna bir misaldir. bk. Ebü'l-Ferec elİsfahani, s. 180-181; İbn Ebü Zer, el-Enfsii'l-nıutrib, Rabat 1972, 15-16; Safedi, III, 299.
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dolayı

birlikte hareket etmemişlerse bile hiçbir zaman merkezi otoriteden
yana olmamışlardır. 48 Bununla birlikte bazen Aı-i Hasan ile Aı-i Hüseyin'in
Hz. Peygamber'in yakını olmaya daha layık olduklarını iddia. etmeleri gibi
kendi içlerinde görüş ayrılıklarına düştükleri nadir örnekler de vardır. Beni
Hüseyin'den bazılarının Al-i beyt'in kapsamına sadece kendilerinin girdiği
konusundaki iddiaları bizzat bu aileden Zeyd b. Ali tarafından kabul
edilmemiş ve Beni Hasan'ın kendileri kadar bu konuda haklan olduğu
vurgulanmıştır.

49

Abbas! halifeleri zaman zaman siyasi mücadele yapmak zorunda
kaldıkları Aı-i.Hitıma'nın toplum içerisindeki saygınlık ve etkinliklerini yok
saymadıkları gibi onları özellikle ekonomik alanda desteklemek suretiyle
gönüllerini alarak muhalefet ve kalkışmalarını öıiıemeye çalışıyorlardı. 50
Tahta çıkınca hapiste bulunan Ali eviadını serbest bırakan ve Muhammed
en-Nefsüzzekiyye kalkışmasına destek verdikleri için babasının iptal ettiği
Mekke ve Medine'ye ait imtiyazları geri veren Mehdi-Billah el konulan
mülkierin iadesinin yanında yeni iktalar da vermişti. 5 ı Hilafetinin başlarında
daha önceki yıllardan intikal eden bazı iç meselelerle uğraşmak zorunda
kalan Hil.rfuıürreşid bazen siyasi ihtilaflar yaşasa da, Al-i Fatıma'nın gönlünü

48

49
50

5ı

bk. Taberi, VII, 538; İbnü'l-Esir, V, 522. l22'de (740) Aı-i Fatıma'dan Zeyd b. Ali ile
Emevi hilafetine karşı başlayan muhalefet ve kalkışma hareketleri Abbasiler döneminde
genellikle Al-i Hasan 'ın öncülüğünde artarak sürdü. Hüseyniler her ne kadar aktif olarak
siyasi olayiann içerisinde yer almamışlars'a da zaman zaman destekledikleri Haseniler'e
karşı Abbasiler'in safında yer almadılar. Doğrudan siyasi olayiann içerisinde yer
almayan Ca'fer es-Sadık'ın Beni Hasen'eyapılan bazı uygulamalan hoş karşılamayarak
tepkisini dile getirmesi ve Mansur'a bütün çabalanna rağmen destek vermemiş olması
bunun delilidir. bk. Taberi, VII, 538, 540-541, 603.
Varol, Ehli Bey/ Kavramsal Boyut, s. I 10.
İlk Abbasi Hiı.lifesi Seffiih Abdullah b. Hasan b. Ali b. Ebi Tiilib'e 2 milyon, çocuklan
Muhammed ve İbrahim'e de 1 milyon dirhem tahsisat ayırmıştı. İbn Dokmak, elCevlıerü's-senıin fi siyeri'l-huleja' ve'l-nıüli'tk ve's-selatin (nşr. Said Abdülfettah Aşur),
Mekke 1403/1982, s. 90; Kalkaşendi, Me'asirii'l-inaje, I, 171.
Yakııbi, Tarflıu'l-Ya'kiibf (nşr. M. Houtsma), Beynıt ts., II, 394-395; Taberi, VIII, 117,
133; Kalkaşendi, Me'asirü'l-inaje, I, 185; Nahide Bozkurt, "Mehdi-Billiih", DİA, XXVTII,
378.
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tutmaya çalışmış ve onlan ekonomik alanda rahatlatmak için her türlü
tedbiri almış, hatta misafirleri için bile tahsisat ayırınayı ihmal etmeınişti. 52
Al-i Fatıma'ya yönelik en büyük siyasi adım Abbasilerin gelenekselleşen
siyah yerine Al-i Fatıma'nın sembolü yeşil rengini kullanmaya başlayan,
kendisinden önceki halifeterin aksine kendi ailesi yerine bu aileden İmam
Ali er-Rıza'yı veliahd tayin eden (201/817), Abbasoğullan'nın şiddetli
tepkisi ve Ali er-Rıza'nın şüpheli bir şekilde ölümü (29 Safer 203/5 Eylül
818) üzerine bu girişimi sonuçsuz kalan Halife Me'mfuı tarafından atıl
mıştı. 53 İkinci dönem Abbas! halifeleri içinde ise Al-i Fatıma'ya muhabbetini
izhar eden, onların ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem veren ve Hz. Hüseyin'in kabrinin ziyaret edilmesini emredenler olduğu gibi54 onlara karşı
şiddeı: ve sertlik yanlısı politika izleyerek Hz. Hüseyin'in kabriııin tahrip
edilerek ziyaretinin yasaklanmasım isteyenler bile vardı. 55 Ayrıca Abbiisi
halifelerinden bazılan Al-i· Fatıma'ya olan ilginin azalıp ·azalmadığını tespit
için onlan ilgiyle ve yakından takip ediyor ve bu konuyla ilgili bilgi
atıyorlardı.. 56
Abbasiler döneminde bazı üst düzey görevlilerin Al-i Fatıma'yla sıcak
kurduklan ve bunların toplum içerisindeki saygınlıklannın korun-

ilişkiler

52

53

54
55
56

bk. Taberl, VIII, 603; Ebü'l-Ferec el-İsfahani, s. 471; Cehşiyiirl, Kitdbü'l-viizera' ve'lküttab (nşr. Mustafa es-Sekka, İbrahim el-Ebyarl ve Abdülhafiz Şelebi), Kahire
140111980, s. 196; İbn Kesir, X, 167-168; Yahya ez-Zehriini, en-Nafakat ve iddretüha
ji'd-devleti'l-'Abbasiyye, Mekke 1406/1986, s. 192.
Taberl, VIII, 554-555; İbnü'l-Esir, VI, 326; İbnü't-Tiktaka, Kitdbii'l-Fahri, Beyrut ts., s.
217; İbn Kesir, X, 258; Varol, Hilafet Mücadelesinde Ehli Beyt Nesli, s. 217. Me'mün'un
bu girişiminde yetiştiği çevre, Ehl-i beyt muhabbeti ve özellikle de veziri Fazl b. Sehl
temel etken olmuştu. Me'mün, kız kardeşi Ümmü Rabibe'yi de Ali er-Rıza ile kızı
Ümmü'l-Fazl'ı da Ali er-Rıza'nın oğlu Muhammed el-Ceviid ile evlendirdi; bayrağın ve
askerlerinin üniformasının rengini Abbiisi rengi olan siyah yerine yeşile çevirdi;
kendisinin ve Ali er-Rıza'nın adını taşıyan alhn ve gümüş paralar bashrdı. bk. Cehşiyiirl,
s. 312-314; Kalkaşendi, Me'dsirii'l-indfe, I, 211-212.
İbn Dokmak, s. 149; Kalkaşendi, Me'dsirii'l-indfe, I, 238.
Taberl, IX, 185-186; Zehebi, Tdrihu'l-İsliim (nşr. B. Avvad v. dğr.), Beyrut 1987-., XVII,
18.
İbnü'l-Esir, VII, 91.
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masına ilitirnam gösterdikleri bilinmektedir.57 Benzer bir durum o dönemin

alimleri için de söz konusudur. Ömrünün elli iki yılı Emeviler, on sekiz yılı
Abbasiler döneminde geçen Ebil Hanife'nin Ehl-i beyt'e karşı kalbi yakınlık
ve bağlılık duyduğu bilinmektedir. Bu sebeple Emeviler'in Ehl-i beyt'e karşı
tutumu sertleşince Ebil Hanife onları açıkça tenkit etmekten çekinmemiştir. 58
Aı-i Fatıma'ya mensup olanlara büyük saygı gösteren Malik b. Enes Hz.
Peygamber'in soyuna mensup olmadığı halde böyle olduğunu iddia edenlerin ağır şekilde cezalandırmaları gerektiği görüşünü ileri sürerek bunların
ayrıcalıklı korrumiarına dikkat çekmiştir. 59
Genelde Ehl-i beyt'e özelde ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e sevgi ve
saygı gösterilmesine delalet eden bu haberlerin varlığı İslam dünyasında
makes bulmuş ve Abbasiler döneminden itibaren Hz. Muhammed'in soyundan gelme şerefini taşıyanAı-i Fatıma'ya yönelik bazı hizmetler ifa etmek
57

58

59

Kuruluş sürecinde etkin rol oynayan "Al-i Muhammed'in veziri" unvanıyla meşhur olan
ve Abbasiler döneminde ortadan kaldınlan ilk önemli devlet adamlanndan Ebu Selerne
el-Hallal ile Mehdi dönemi vezirlerinden Ya'kı1b b. Davı1d'un halifenin öldürmesini
istediği kişinin ''Ben Fatıma'nın evlatlanndan biriyim" demesi üzerine bundan
vazgeçmesi üzerine aziedilerek hapsedilmesi gibi örnekler bu hususu teyit etmektedir. bk.
Beliizüri, Ensabü'l-eşraj, N, 303-204; Taberi, VII, 449-450; Cehşiyari, s. 90, 155-156;
İbnü'l-Esir, VI, 72; İbnü't-Tiktaka, s. 185.
Ebu Hanife Hz. Ali eviadının haklannı koruyacağını söyleyen Abbiisiler'in kuruluşundan
memnun ve bu hanedandan ümitvar olduğu için daha önce gittiği Mekke'den Kufe'ye
dönerek arkadaşlanyla birlikte Ebü'l-Abbas es-Seffilh'a biat etmişti. Ancak gelişmelerden
hoşnut olmamış ve Abbasilere karşı nisl,ıeten mutedil tutumunu değiştirmiştir. Bundan
dolayı Emeviler döneminde Zeyd b. Ali'nin, Abbasiler döneminde de Medine'de
Muhammed en-Nefsüzzekiyye, Irak'ta kardeşi İbrahim b. Hasan gibi Ehl-i beyt'e mensup
kişilerin mevcut idareye karşı giriştiği mücadeleleri meşru kabul etmiş, hatta onlara
maddeten ve manen destek vermiştir. Çünkü Ebu Hanife'ye göre Hz. Ebu Bekir ve Hz.
Ömer'den sonra Hz. Ali ashabın en faziletlisidir ve muhalifleriyle olan anlaşmazlıklannda
da haklıdır; hilafete de idareyi zorla ellerine geçiren Emevi ve Abbiisiler değil ümmetinişlerini düzeltmek isteyen Ali eviadı daha layıktır. bk. M. Ebu Zehre, Ebıi Hanife, Kahire
1976, s. 160-165; Yusuf Şevki Yavuz, "Ebu Hanife", DİA, X, 139; Küçükaşcı, MekkeMedine Tarihi, s. 64-66.
Mü'rnin b. Hasan eş-Şeblenci, s. 117. İmam Malik'in "zorlanarak (kerhen) yapılan biat
geçerli değildir" diyerek Abbasiler'e karşı muhalefete geçen Muhammed enNefsüzzekiyye'yi destekiemiş olması dikkat çekicidir. Taberi, VII, 560; İbn Kesir, X, 86;
Küçükaşcı, Mekke-Medine Tarihi, s. 64.
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için naklb, naklbüleşraf veya naklbünnükeba adı verilen görevliler tayin
edilmeye başlanmıştır. 60 İbn Haldun bu görevin hilafet veya beytülmaldeki
hakka ulaşınaya esas teşkil ettiğini, hilafet ve onunla ilgili makam ve
payelerio ortadan kalkmasıyla bunun yok olduğunu ileri sürmek suretiyle
. Aı-i Fatıma ile ilgilenmenin halifeterin görevi ve dini bir vazife olduğunu
kaydeder. 61 Naklbüleşriif görevini üstl~nenler toplum içerisinde büyük saygı
ve hürmet gören seyyid ve şeriflerin şecerelerini kaydederek seyyidlik iddiasında bulunanların (müteseyyid) seyyidlere sağlanan imtiyaz ve imkanlardan
istifade etmelerini engellemek suretiyle onların toplum içerisindeki statüleri
ve asaletlerinin görünürlük kazanmasıyla yükümlüydüler. 62 Abbasller sadece
Ali evlildı için değil kendi soylarının ·bilinmesine önem vermiş, hatta
başlangıçta Tatibiler için kullanılan şerif terimi daha da şümullenerek bütün
Abbas! hanedanını kapsar hale gelrnişti. 63 Naklbüleşriif görevinin hac
emirliği, kadılık, hatiplik, cami ve mescidlerle ilgili işler ve vezirlikle birleş
tirildiği olmuşsa da, bu vazifeyi üstlenenterin asıl görevi Al-i Fatıma'ya
mensup olanlarla ilgilenmektir.64
Aı-i Fatıma'nın soylarının korunması konusundaki ilitirnam naklbüleşriif kurumunun oluşturulmasının çok öncesine gider. Bu konunun tarihsel
sürecine girmeden önce Hz. Peygamber'in soyunun o dönemde yaygın olan
60
61

62

63

64

Taberi, IX, 266; Ş. Tufan Buzpınar, "Nakibüleşraf', DİA, XXXII, 322-324.
bk. İbn Haldun, Mukaddime/ii İbn Haldun, nşr. Derviş Cüveydi, Kahire ts., s. 226.
Maverdi nikabet görevini nüfus işlerinin özel kısmına dahil olduğunu ve bu görevi
üstlenenlerin, AI-i Fatıma'nın soyiınun korunması, diğer kabilelerle akrabalık oluşmuşsa
bunun tespiti, toplumda onlara duyulan saygının Hz. Peygamber'den dolayı sürmesinin
sağlanması, sadat ve eşrafın adi ve bayağı işlerle uğraşmaları ve günaha sebep olan işlerin
engellenmesi, ganimet hisselerinin verilmesi, onlara verilen cezaların had dışında
olanların hatalarma dikkat çekilerek affedilmesi, denk olmayanlada evlenmelerine mani
olunması gibi hususlan dikkate almak zorunda olduklannı kaydeder. bk. el-Ahkiimii 'sSultiiniyye, Beyrut ts., s. 121-125.
Taberi, IX, 266; Safedi, VII, 65-66; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkiliitı,
Ankara 1988, s. 161. İbn Hacer şerifunvanının Mısır'da AI-i Ali, Bağdat'ta AI-i Abbas'ı
karşıladığını kaydeder. bk. İbn Hacer, Nüzhetii'l-elbiib fi'l-elkab (nşr. Alıdülaziz b.
Muhanımed es-Sedidi), Riyad 1409/1989, I, 399
Kalkaşendi, III, 273, 481-482; IV, 37.
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nesiinin erkek çocuklar vasıtasıyla devam etmesi anlayışının aksine
kızından devam etmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan
birisidir. 65 Bilindiği gibi İslam Peygamberi'nin soyu kızı Fatıma'nın
çocukları Hasan ve Hüseyin'in soyundan gelenlerle devam etmiştir. İbn
Kayyim el-Cevziyye bu durumun yeryüzünde sadece Hz. Muhammed'e ait
bir özellik olduğu görüşünü ileri sürmektedir. 66 Nitekim Hz. Peygamber'in
kızından devam eden soyuyla sıhriyet bağı kurmak erken dönemden itibaren
arzu edilen bir husustu ve bu konuda ilgi odağı Al-i Fatıma mensuplanyla
evlenip çocuk sahibi olmak büyük şeref vesilesi sayılıyordu. 67 Daha önce
değişik kabilelerden hanımlarla evlilikler yapan Hz. Ömer'in son evliliğini
Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın kızlan Ümmü Gülsüm'le yapması ve bunun
gerçekleşmesi için ciddi çaba göstermiş olması bu hususu teyit etmektedir. 68
Oğlu Hz. Hasan'ın "rnıtlak (çok boşayan)" unvanıyla meşhur olmasından
rahatsız olan Hz. Ali çevresindekilere bu durumu hatırlatınası üzerine ayağa
kalkan bir Hemediin'lı "... mutlaka onunla evlilik yapacağız. Yüksek mehir
ödeyecek o/sak bile yine bunu yapacağız, çünkü bu birliktelikten doğacak
çocuk şerif olacak" şeklinde cevap vermişti. 69
Cemel Savaşı esnasında Hz. Ali'nin etrafındaki insanlara Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin'e dikkat etmelerini ve onlar hayatlarını kaybedederse Hz.
Peygamber'in nesiinin kesilmesinden endişe ettiğini söylediğine dair rivayet
de Al-i Fatıma ile ilgili İslam dünyasında oluşan anlayışın ipuçlarını vermektedir.70 Emevi halifelerinden Mervan b. Hakem, Al-i Fatıma'dan Ali b.
'

65

66

67
68
69
70

Hz. Hasan'ın tarunu Muhammed en-Nefsüzzekiyye ile Abbasi halifesi Mansfır arasındaki
iktidar mücadelesi esnasındaki yazışmalarda bu husus gündeme gelmiş, Muhammed Hz.
Peygamber'in soyundan geldikleri hususuna vurgu yaparken, Mansur kendilerinin Hz.
Peygamber'e amcası vasıtasıyla bağlı olduklanndan bu yolla "asabe" olmanın Fatıma
vasıtasıyla olandan daha üstün olduğunu söylemiş olması dikkat çekicidir. bk. Beliizüri,
Ensiibii'l-eşrôf, IV, 323-325.
İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 265.
Kalkaşendi, Me'iisirii'l-inôfe I, 105.
bk. Taberi, IV, 69; Ebıi Bişr ed-Dıilabi, s. 158-160.
İbn Manzıir, Lisônii '1-Arab, "tlg" md.; Kalkaşendi, XIII, 237.
bk. M. Bahaüddin Varol, Siyasal/aşma Sürecinde Ehli Beyt, Konya 2004, s. 109.
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Hüseyin'in nesiinin çoğalması için onu teşvik etmiş ve bu amaçla ödünç
olarak verdiği 100.000 dirhemi vefatından önce ondan geri istememelerini
çocuklarına vasiyet etmişti. 71
Abbasiler döneminde Muhammed en-Nefsüzzekiyye'nin katledilmesinden sonra Kabil' e kaçan çocuklann~an Abdullah Eşter el-Kabili siyasi
faaliyetlerinden dolayı 768 yılında Ilc adı verilen dağda öldürülmüş; geride
bıraktığı oğlu Muhammed'i teslim alan Mansfu-Billah çocuğu nesebinin
sıhhatini gösteren bir mektupla Medine'yegöndererek Bem Hasan'a teslim
edilmesini sağlamıştı. 72 Yine Mansı1r döneminde Medine valiliği yapan Belli
Hasan' dan Hasan b. Zeyd'in görevden alınmasından sonra müsadere edilen
mallan arasında bulunan bir cariyeyi Medineli bir kimse satın almış,
cariyenin bebek beklediğini söylemesi üzerine doğumuna kadar beklenmiş
ve dünyaya gelen çocuk babasının soyundan geldiği Al-i Hasan'a teslim
edilmişti. 73 Bu iki haber siyasi mücadelelerin yoğun olarak yaşandığı Mansur
döneminde Al-i Fatıma'nın soylarının muhafaza edilmesi konusunda bir
teamülün oluştıığunu göstermektedir.74 Nitekim İbn Haldftn, her dönemde
Al-i Fatıma'nın nesebinin lekelenmek istendiğini, ancak onların bundan
masum ve münezzeh olduğunu vurgularlıktan sonra, dünya hayatında onlar
lehinde mücadele ettim; onlar da kıyamet günü benim lehime mücadele
ederler diyerek Ehl-i beyt'in nesebinin zamanına kadar sıhhatli bir şekilde
kayıt altına alınmış olduğunu kaydetmiştir. 75 789-985 yıllan arasında Fas'ta
71
72
73

74

75

•

İbn Kesir, IX, 110.
Ebü'l-Ferec el-İsfahiini, 314; Taberi, VIII, 36.
Zübeyr b. Bekkıir, el-AhbGnı'l-muvaffakiyyiit (nşr. S. M. el-Ani), Bağdat- 1972, s. 305;
Uyar, s. 237.
480'de (1087-1088) vefat eden Muhammed b. Muhammed el-Hüseyni'nin malianna el
konulması üzerine "şimdi nesebimin sahihliği tahakkuk etti. Çünkü ben nimetler
içerisinde büyüdüm ve kendi kendime benim gibi birisi mutlaka mihnete uğramalıdır."
diyerek ailesinin geçmişte uğradıklanna atıfta bulunması dikkat çekmektedir. İbn Kesir,
XII, 142-143.
İbn Haldun, s. 31. AI-i Fatıma mensuplannın beratlannın bulunması başta olmak üzere
toplum içerisinde özellikle Osmanlı dönemindeki konumlan hakkında gerliş bilgi için bk.
Kütükoğlu, s. 98; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s. 171-172; Kılıç, s. 62-69.
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hüküm süren Mekke emirliği görevini üstlenen şerifler bir yana bırakılırsa
İslam tarihinde Hz. Muhammed'in soyundan gelen en uzun hanedan olan
İdrisiler'in kurucusu İdris b. Abdullah el-Haseni vefat ettiği zaman hayatta
erkek çocuğu buluıimuyordu. Ancak halifenin N efze kabilesine mensup
cariyesinin hamile olduğu anlaşılınca I. İdris'in hacibi Raşid Berberileri
toplayıp doğacak çocuk erkek olursa ona biat edilmesini teklif etti. I. İdris'in
siyasi vizyonunun genişliği yanında özellikle de Ehl-i beyt'e sevgi ve
hürmetlerinden çocuk dünyaya gelinceye kadar beklendi ve doğan çocuğa
babasına çok benzediği için İdris adı verilerek biat edildi. 76
Bu arada kendisinin Hz. Fatıma'nın soyundan geldiğini iddia eden
kimselerin görülmeye başlandığı en erken örneklerden birisine Endülüs'te rastlanmaktadır. 768 yılında ayaklanan Şakna b. Abdülviihid, Endülüs
Bınevi Devleti'nin kunıcusu olan I. Abdurrahman'ı epeyce uğraştırmış ve
ı60 yılında (776-777) pusuya düşürülerek öldürülmesiyle hareketi başarısız
lıkla sonuçlanmıştı. 77 İlk sahte seyyid (müteseyyid) örneği olarak nitelendirilebilecek olan bu olay Al-i Fatıma'nın bulundukları bölgelerde çevrelerinde Hz. Peygamber'e saygı ve Ehl-i beyt'e duyulan muhabbetten dolayı
toplum içerisinde büyük itibar gördüklerine ve siyasi faaliyetler için
etraflarında gruplaşmaların kolaylıkla gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.
bazı

Naklbüleşraf kurumunun oluşumuna paralel olarak Al-i Fatıma'nın
toplumdaki görünürlüğü daha belirgin hale geldi ve İslam dünyasının siyasi

olarak bölünmesinden sonra önemli bir unsur olarak ortaya çıktı. 78 909'dan
ı ı 7ı 'e kadar Suriye, Kuzey Afrika ve Mısır'da etkin olan ve soylarının adını
-·ı

76

77
78

.

SeHivi, el-İstiksii (nşr. Ca'fer en-Nasıri-Muhamıned en-Nasıri), Darülbeyza 1997, IV,
115; Ebü'1-Ferec el-İsfahani, s. 487-488; İbnü'l-Esir, VI, 93; Zehebi, el-İberfi haberi men
gaber, nşr. S. Müneccid, Kuveyt 1984, I, 256; Kalkaşendi, Me'asirü'l-inafe, I, 201-202.
İbnü'l-Esir, V, 605; VI, 9, 35, 42, 49; Uyar, s. 243.
Nikabet kurumunun olduğuna dair her hangi bir bilginin bulunmadığı, Mısır, Suriye ve
Filistin'de 935-969 yıllan arasında hüküm süren bir Türk hanedanı olan İbşidiler şeriflere
büyük ihtiram göstererek onlara en üst mevkilerde yer vererek günlük tahsisat ayırmış ve
onlann yanında üst mevkide olmamaya özen göstermişlerdir. Geniş bilgi için bk. Ali b.
Zafır, Ahbiirü'd-Düveli'l-Miinkatı'a (nşr. A. Ferre), Kahire 1972, s. 27-28.
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Hz. Fatıma yoluyla Hz. Peygamber'e ulaştığını iddia eden Fatı
miler'in siyaset sahnesine çıkmalan Al-i Fatıma'nın İslam dünyasındaki
etkinliğini artıran gelişmelerdendir. 79 Fatımiler döneminde İhşidiler'de olduğu gibi Hz. Peygamber'in soyundan gelenler için şerif unvanı kullanılmakta,
bunlar diğerlerine üstün tuttuklan Fatımiler'in kendi soy kütüklerine mensup
olanlar ve Talibiler olarak bilinen Hz .. Ali'nin soyundan gelenler olmak üzere
ikiye aynlmaktaydı. 80 Bürokratik hiyerarşide ve törenlerde önce Fatımi, daha
sonra da Tatibi şerifler geliyordu. 81 Tarilisel süreç içerisinde nikabet
müessesesinin ilgi alanı daraldı ve Fatımiler'in sonlarına doğru sadece şerif
unvanını alan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlerle ilgilenmeye
başladı. 82 İmam Suyı1ti (ö. 911/1505) şerif unvanının İslamiyet'in ilk
döneınlerinde "eş-Şerif el-Abbiisi, eş-Şerif el-Ca'feri, eş-Şerif el-Ukayli, eş
Şerif ez-Zeynebi" şeklinde bütün Ali evlildı için kullanıldığını, Fatımiler'in
iktidanyla bunun sınırlandınlarak Al-i Fatıma'ya tahsis edildiğini ve bu
uygulamanın zamanına kadar sürdüğünü kaydeder. 83

79

İbnü'l-Esir bu konuda kitap yazıldığını, İbn Kesir ise Bağdat alimlerinin 402'de (1011)
yaptıklan

80

81

82
83

toplantıdan soma yayınladıklan bildireye dayanarak Fiitımiler'in Hz.
Peygamber'in kızı Fatıma'nın sayımdan gelmedikleri görüşünü ileri sürer. bk. el-Kamil,
IX, 236; e/-Bidaye, XI, 369-370.
Fatımiler döneminde mevki olarak doğrudan halifeye en yakın kimse konumunda yer
alan, AI-i Fatıma'nın işleriyle ilgilenen, Al-i Fatıma'nın genel bir vasisi ve vekili
konumunda telakki edilen ve aylık yüz dinar alan görevliye "şeyhu nikabetü't-talibin" adı
veriliyordu. Bu görevli şeritlerin işleriyle ilgilenerek onlann soylannın sahihliğini tespit
eder ve ilgili defterleri tuttuğu gibi şeritlerin düğün, ölüm, hastalık ve ihtiyaçlannın
giderilmesini sağlardı. Fatımiler döneminde devlet erkanı içerisinde büyük itibar sahibi
olan Hüseyni ve Haseni şerif örnekleri için bk. es-Sicillatü'l-Müstansıriyye, s. 65;
Makrizi, İtti'iizü'l-hunefa' biahbari'l-e'immeti'I-Fatımiyyfn e/-hıdefa' (nşr. C-emaleddin eş
Şeyyal), Kahire 1996, II, 251, 449; Kalkaşendi, m, 481-482,496, 521; Ali b. Ziifir, s. 27.
Müstansır-Billah el-Fatımi, es-Sicillatü'l-Miistansıriyye (nşr. Abdülmün'im Macid),
Kahire, ts., s. 65; Makrizi, İttiiiz, I, llO; m, 68, 136; Kalkaşendi, m, 496. Fatımiler'in
kendilerine yakın olan şeritlerin işleriyle uğraşan lideri üst düzey bürokratlarla birlikte
aylık 100 dinar ücret alırdı. Kalkaşendi, m, 521.
İbn Hacer el-Heytemi, Feteva, s. 168.
bk. Suyiit!, ei-Havf li'l-fetavf, Beyrut, ts., II, 183. Suyiiti'nin kayıtlan Eyyiibiler ve
Fatımiler döneminde bu anlayışın sürdüğünü göstermektedir.
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Fatırniler'in

tarih sahnesinden çekilmeleriyle İslam dünyasında
Selçuklular'ın yaşadığı coğrafya başta olmak üzere Mısır ve Hicaz dışındaki
bölgelerde AI-i Fatıma için şerif unvanının yanında seyyid unvanının
kullanımının yaygınlaşmaya başladığı görülür. Yusuf Has Hacib tarafından
XI. yüzyılda yazılmış, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin en önenıli kaynaklarından olan Kutadgu Bilig'de İslam Peygamberi'nin Ehl-i beyt'inden
olan seyyidlere Hz. Peygamber hakkı ve sevgisi için saygı gösteritip hoş
muamele yapılmasını sultaniara tavsiye edilmektedir. 84 Bu anlayıŞ bütün
Karahanlı ve Selçuklu sultanlan tarafından benimsenmiş ve adil bir yönetirnin temel hareket noktası seyyidlerle ilgili oluşan geleneğin muhafaza
edilmesi olarak görülmüştür. 85 İslam kültür ve medeniyeri içerisinde devlet
yönetimiyle ilgili Siyasetname adlı eseriyle tanınan ünlü Selçuklu Veziri
Nizamülmülk (ö.485/1092) elçilik görevinin gittikleri yerde hasep ve nesep
bakımından saygı gören seyyid ve şeriflere verilmesini tavsiye eder. 86
Nitekim Selçuklu Sultanı Alparslan Abbas! Halifesi Kaim-Biemrillah'a elçi
olarak Şerif Muhammed b. Ubeydullah el-Hüseyni'yi göndererek Nizamülmülk'ün bu tavsiyesini yerine getirmiştir. 87
Gerek Haseni ve gerekse Hüseym olsun daha çok seyyid unvamnın
Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'nun Ç!fşitli yerlerinde
"darü 's-siyade" adı verilen sadece Hz. Peygamber'in soyundan gelenlere
hizmet eden mekanlar oluşturulmuştu. 88 İlhanlılar döneminde bu mekanların
sayısının arttığı ve hatta her şehirde kurulması için çaba gösterildiği
kullamldığı

84
85

86
87
88

YusufHas Hiicib, Kutadgu Bilig (nşr. Reşit Rahmeti Arat), Ankara 1979, s. 313.
bk. A. K. Larnbton, "Changing Concepts of Justice and Injustice from the 5th/11 th
century to the 8th/14th century in Persia: The Seljuq Empire and the llkhanate", Studia
Islamica, LXVIII (1988), s. 46-47.
bk. Niziimülmülk, Siyasetname (nşr. ve tre. Mehmet Altay Köymen), Ankara 1999, s.
125.
Safedi, IV, 18.
bk. Takiirinı'l-meniisıb (nşr. Osman Turan), Ankara 1988, s. 70-75. A. Efiakl bunu
"Hankiih-ı Siidiit" olarak isimlendirir. bk. Meniilabü'l-iirifin (nşr. Tahsin Yazıcı), İstanbul
1986, n, 210.
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bilinmektedir. 89 XN. yüzyılın ikinci çeyreğinde Sivas'a gelen İbn Battılta
buradaki Dfuiissiyade hakkında şunları kaydeder."Burada medrese tarzında
inşa edilmiş Dfuiissiyade adı verilen büyük bir bina vardır. Nakibüleşnifın da
ikamet ettiği bu binada sadece şerifler ağırlanır. "90 Osmanlı döneminde Edirne'de91 ve İran'ın bazı şehirlerinde bu kurumlar varlıklarını sürdürmüş
lerdir.92
Osmanlılarda diğer Türk-İslfun devletlerinde olduğu gibi şerafet ve

siyadetin kabulünde tek şart Al-i Fatıma'nın soyundan olmaktı; 93 seyyidlik
ve şeriflik için baba yeterliydi, ancak anne tarafından da bu unvanlar
alınabiliyordu. 94 Hz. Muhammed'in soyundan gelen seyyid ve şerifler
dışında irs! bir soyluluk olmayan Osmanlı toplumunda bunlar sosyoekonomik anlamda bir sınıf teşkil etmemiş, bununla birlikte bazı örfi vergilerden

89

90
91
92

93

94

İlhanlılar döneminde Al-i Fatıma'ya mensup olaniann işleriyle "nakibi nukebayı sadat"
adı verilen görevli ilgilenirdi. Moğol geleneklerini sürdürmeye büyük önem veren Sultan
Timur seyyidlere olan ilginin sürmesi için her türlü tedbiri almıştı. bk. Fuad Köprülü,
Anadolu'da İsliimiyel (haz. Mehmet Kanar), İstanbul 1996, s. 74; Bertold Spuler, İran
Moğolları (çev. Cemal Köprülü), Ankara 1987, s. 209; İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devlet Teşkilatma Medhal, Ankara 1988,246-247.
İbn Battüta, er-Rihle (nşr. Ali el-Muntasır el-Kettiini), Beyrut 1985, I, 325.
Neşri,. Edirne'de Fazlullah Paşa tarafından yaptırıldığını kaydeder. Neşri, Cihannümii
(nşr. Necdet Öztürk), İstanbul 2008, s. 386.
Nıirullah Şüşteri, Meciilisü '1-mii'minfn, Tahran 1365, I, 520.
Abbasiler döneminde başlayan yeşil sank giyme adetini düzenli olarak uygulayan
Osmanlılar, bu rengi şeritlerin alameti saydıklanndan Mekke emirine gönderilen
narnelerin keselerinin, hil'atlerin ve harvanilerin yeşil renkte olmasına özen gösterirlerdi.
773'de Memlük Sultanı el-Melikü'l-Eşref Şa'biin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in
soyundan gelen şeritlerin başkalanndan ayırt edilebilmeleri için yeşil sarık giyme
zonınluluğu getirmişti. bk. Şami, Siibiilul-hiidii ve'r-reşiid fi-sfreti hayri'l-'ibiid (nşr.
Mustafa Abdülviihid ve dğr.), Kahire 1407-1417/1986-1997, XI, 51; Asımi, I, 531; Kılıç,
s. 55-56.
Bazen aynı aileden anııe için seyyide kızı için şerife veya aynı aileden erkek ve hanım
kardeşlerin çocuklanna her iki unvanın da verildiği örnekler vardır. Bununla birlikte
hanımlar için "şerife" unvanının daha çok tercih edildiği görülür. R. Kılıç kadın soyu
kabul edilmekle birlikte bunlan daha asil olan baba soyundan gelen seyyidlerden ayırmak
için bazen şerifveya şerife unvanlannın verildiğini ileri sürer. bk. Kılıç, s,27-31.
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muaf tutularak çeşitli ayncalık.larla donanmışlardı. 95 Osmanlı döneminde
nakibüleşr§fmakamına getirilen Seyyid Mebmed Efendi'nin babasının Şerif
Muhammed Efendi olarak kayıt altına alınmış olması her iki unvanın aynı
soydan gelenlere kullanılabileceğine verilebilecek örneklerden sadece birisidir.96
İlk olarak şerif ile başlayan daha sonra seyyid ilavesiyle devam eden

Al-i Fatıma'ya verilen bu iki unvanın tarilı, biyografi, seyahat ve edebiyat
kitaplarına yansıması da nakibüleşr§f makamının kurumsallaşmasından sonra olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber'in ilk eşi -Manyetü'l-Kıbtiyye'den .
doğan İbrahim hariç bütün çocuklarının annesi- Hz. Hatice'nin unvanıarı
arasında "şerife"nin yer aldığını kaydeden, seyyid ve şerifi toplumun önder
ve ileri gelenleri anlamında sıkça kullanan ve Hz. Peygamber'in soyundan
gelenlerin kayıtlarının tutulduğu nikabet kurumunun oluşumuna dair
haberlere yer veren Taberi (ö. 3 10/922) başta olmak üzere erken dönem tarih
ve edebiyat kitaplarında bu iki kavramın Al-i Fatıma'ya tahsisine dair her
hangi bir kayıt yoktur. 97
Hadis hafizı ve tarihçi Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'am'nin (ö.
562/1 166) nisbeleri esas alarak telif ettiği el-Ensiib adlı eserindeki kayıtlar
dikkate alındığında seyyid ve şerif unvanının Al-i Fatıma'ya tahsis .edildiği

95

96
97

Asafiıiime adlı eserini bir giriş ve dört bölüm halinde düzenleyen Lutfi Paşa, dördüncü

bölümde seyyid ve şerifler gibi bazı imtiyazlı zümreterin dururnlarından bahseder. Bu
makanun önemli görevlerinden biri de seyyid ve şerifterin şeceresini kaydederek
müteseyyidlerin seyyidlere sağlanan imtiyaz ve imkanlardan istifadesini engellemektir.
Lutfi Paşa'ya göre XVI. yüzyılda birçok müteseyyid ortaya çıknuş ve bu durum kayıt
defterlerinin öneınini arttırmıştı. Kütükoğlu, s. 98.
Katib Çelebi, Takvimü't-teviirih, İstanbul 1146, s. 206-207; Ahmet Rifat, Devhatü'nnukebii (haz. Hasan Yüksel-M. Fatih Köksal), Sivas 1998, s. 18/72.
bk. Taberi, II, 281; VIII, 36; IX, 266. Abbasi davetçiterinin Horasan'daki faaliyetlerini
anlatırken Al-i Fatıma sevgisine yer veren Taberi, özellikle hilafet konusundaki
tartışmalarda Beni ijaşim'in yanında Beni Hasen, Beni Hüseyin, ve Al-i Ebi Talib
terimlerini sıkça kullanır. bk. Taberi, V, 268, 571; VII, 49-50, 161.
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ve şerif unvanının daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. 98 AI-i Fatıma'dan
Hüseyni bir kişi için seyyid ve şerif unvanlannı birlikte kullanan Sem'ani'nin çağdaşı İbn Asakir'in (ö. 571111 76) bu konuya çok fazla yer
vermemiş olması da bu anlayışın tam anlamıyla henüz yerleşmediğinin bir
işareti olmalıdır. 99 Fihrist yazma çığırının öncülerinden ayın dönemde
yaşayan İbn Hayr el-İşblli'nin (ö. 575/1179) kayıtlarından her iki unvamıı
birlikte ve tek olarak şerif unvam kullanımının yaygın olması Batı İslam
dünyasında da Aı-i Fahma'yla ilgili terminolojinin yerleşmeye başladığını
göstermektedir. 100
itibaren her iki unvanın Haseni ve Hüseyni
ayrınıı yapılmadan çok yoğun olmamakla birlikte Aı-i Fatıma'ya verilmeye
başlandığı görülür. Hz. Peygamber ve kendi zamamna kadar gelen soyu ile
ilgili muhtasar bir eser kaleme alan Ebu Talib el-Mervezi (ö. 614/1217'den
sonra) Aı-i Fatıma'nın İslam dünyasına yayılışı hakkında ayrınhlı bilgi
verirken Haseni ve Hüseyni ayrınıı yapmadan seyyid ve şerif kavrarnlarını
çok sık olmamakla birlikte kullanır. 101 Bununla birlikte Mervezi'nin "zü'ş
şerefeyn, Aı-i Resiilillah, seyyidü'l-eşraf, şerefü's-sade, a'yaru's-sade, seyyidü's-sade, siyade, sadat" gibi unvanıarı Aı-i Fatıma için kullanması seyyid
XIII.

98

99

100

101

yüzyılın başından

Sem'iini, el-Ensc1b (nşr. Abdullah Ömer el-Biiriidi), Beyrut 1408/1988, III, 95; IV, 7; V,
499. Hz. Hüseyin'in soyundan gelip şerif unvanını alan Al-i Fiitıma mensuplannı kayıt
altına aldığı örneklere bolca rastlanan Sem'ani'nin et-Tahbfr adlı diğer eserinde de benzer
bir durum söz konusudur. bk. et-Tahbfr fi'l-mu'cemi'l-kebfr (nşr. Münire Naci Salim),
Bağdad 1395/1975, I, 337.
bk. İbn Asiikir; Tc1rflıu Medfneti Dmıaşk (nşr. M. Ebü Sa'id el-Amravi), Beynıt 19951998, XV, 379. Aynca İbn Asakir İbrahim b. Abbas ei-Hüseyni için şerif unvanını
kullanır. bk. Tc1rflıu Medfneti Dımaşk, LV, 212.
bk. İbn Hayr el-İşbili, Felıresetii ma revc1lıii 'an şüyiilıilıf mine'd-devc1vfni'l-nıusannefe fi
duriıbi'l-'ilm ve envc1'i'l-ma'c1rif(nşr. M. Fuad Mansür), Beynıt 1419/1998, 132, 136. İbn
Hayr'ın kayıtlanndan özellikle Al-i Fatıma'dan erken dönemden itibaren bütün ilimlerde
özellikle de nesep konusunda uzman alimlerinin yetişmiş olduğu anlaşılmaktadır.
bk. Ebü Tiilib el-Mervezi, el-Falırf fi ensc1bi't-Tc1libiyyfn (nşr. Mehdi er-Recai), Kum
1409, s. 41, 83, 102-103, 108, 112, 121, 138, 156,240.
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lll

şerif unvanlannın

belirginleşmediğinin

Haselli ve Hüseyniler' e tahsis edilmesinin iyice
bir işareti olmalıdır. 102

Benzer bir durum tarih yazımında Taberi'nin yolunu takip eden ve
seyyid ve şerifi öncelikli olarak toplumun ileri gelenlerine tahsis eden
İbnü'l-Esir (ö. 630/1233) için de söz konusudur. Şerif unvanını ilk defa
380'de (990-991) nikabet görevini üstlenen, soyu Yedinci İmam Musa
Kazım yoluyla Hz. Hüseyin, annesi Fatıma bintü'l-Hüseyin vasıtasıyla Hz.
Hasan'a ulaştığı için "zü'l-hasebeyn" lakabını da alan er-Radi'nin 103 babası
Ebu Ahmed için kullanır. 104 Daha sonra Şerif er-Radi'nin vefatma kadar (ö.
406/1015) ailesi ve nikabet göreviyle ilgili bilgileri kayıt altına alan ve şerif
unvanını Al-i Fatıma'dan er-Radi için kullanan İbnü'l-Esir, bu unvanı 386
(996) yılında Mekke emirine verir. 105 Bu çerçevede XI. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren şerif unvanını çok sık olmamakla birlikte Al-i Fatıma,
Mekke emirleri ve nikabet görevini üstlenenler için kullanan İbnü'l-Esir, Ali Fatıma'ya mensup olanlar için pek çok çağdaşı gibi Haselli veya Hüseyni
tahsisi yerine bu aileye mensubiyeti ifade eden "el-Alevi" nisbesine de sıkça
yer verir. 106 İbnü'l-Esir Al-i Fatıma için seyyid unvanını ise ilk defa 502
(ı ı 08- ı ı 09) yılı olaylarında Hemedan reisi Ebu Haşim Zeyd el-Haselli için
kullandıktan sonra 588'de (1192) olduğu gibi şerif kadar sık olmamakla
birlikte zaman zaman her hangi bir Haselli veya Hüseylli aynmı yapmadan
seyyid unvanına yer verir. 107

102
103

104
105
106

107

bk. Mervezt, s. 43, 57, 63, 81, 103, 122, 151, 157, 185, 191, 242.
Şair, dil ve edebiyat bilgini, müfessir ve muhaddis olan Ebü'l-Hasen er-Radi babası
şerifin yanında Musa Kiizım yoluyla Hz. Hüseyn'e, annesi Fatıma yoluyla Hz. Hasan'a
ulaştığı için "zülhasebeyn" lakabıyla meşhurdur. bk. İbn Hallikan, Vefeyatii'l-a'yan ve
enba'ii ebnai'z-zaman (nşr. İ. Abbas), Beyrut 1978, IV, 414; Safedi, II, 375.
İbnü'l-Esir, IX, 77-78.
İbnü'l-Esir, IX~ 123, 162, 175,261,526,638.
İbnü'l-Estr, IX, 340, 596; X, 18-19, 54, 88, 159, 181, 239, 472-473, 508, 660; XII, 403,
413.
bk. İbnü'l-Estr, X, 473; XII, 94.
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İbnü'l-Esir'in çağdaşı sayılabilecek olan İbnü'l-Adirn (ö. 66011262)
Halep'in tarihi, coğrafyası ve ünlü şahısiarına dair Bugyetü 't-taleb fi tô.rfhi
Ha/eb adlı eserinde AI-i Hitırna için genellikle şerif108 bazen de seyyid
kavranılarını kııllanır. 109 Benzer bir durıırn İbnü'l-Müstevfi (ö.637/1239) için
de söz konusudur ve her iki unvan bazen birlikte olmak üzere AI-i Fatıma'ya
unvan olarak verilir. 110
Haçlı

seferlerinin yanında Zengi, Eyyilbi ve Selçuk hük.iimdarları
önemli bilgileri bir araya getirmiş olan Ebii Şame el-Makdisi de (ö.
665/1267) Al-i Fatıma'ya mensup olan Hüseyni şerifleri kaydeder. ı ı ı İslam
tariliinde biyografı alanında en eski örneklerden sayılan meşhurlar ansiklopedisini kaleme alınış olan İbn Hallikan (ö. 681/1282) Al-i Fatıma'ya mensup olanların biyografilerini verirken Haseni ve Hüseyni ayrımı yapar ve
daha çok şerif unvanını kullamr.m İbn Halikan'ın Vefeyô.'tü'/-a'yô.n adlı
eserine zeyl yazan Kütübi de (76411363) aynı metodu takip etmiş bazen
yalmz başına şerif bazen de seyyid-şerif unvanım birlikte kullanmayı
hakkında

benimsemiştir. ı ı 3

Ortaçağ'ın en büyük müslüman seyyahı İbn Battftta'mn (ö. 770/1368-

1369) kayıtları bu iki unvanın İslam dünyasının neredeyse tamamına
önemli bilgiler verir. ı ı 4 İbn Battftta

yakınında nasıl kullanıldığı hakkında

Hüseyni şerif örnekleri için bk. İbnü'l-Adim, II, 633-634, 682; m, 1187, 1468; N, 1588;
VI, 2802, 2946.
109
İbnü'l-Adim, N, 1686; V, 2258; VII, 3416, 3527. "Ehli's-sade" ye de yer verir. bk.
İbnü'l-Adim, V, 2416.
ııo İbnü'l-Müstevfi, Ttirfhu Erbil (nşr. Sami es-Sakkar), Bağdad 1980, I, 353. Seyyidi
Haseni olan birisine unvan olarak kullanan İbnü'l-Müstevfi İbn Osman adlı bir şahsın
annesinin Hüseyn'l ve Şer'lfe olduğunu kaydeder. Ttirfhu Erbil, I, 203, 375
ı ı ı Ebu Şame el-Makdisi, Kittibü'r-Ravzateyn fi ahbtiri'd-devleteyn en-Nuriyye ve 'sSaltihiyye (nşr. İbrahim ez-Zeybek), Beyrut 1418/1997, II, 249; m, 370.
ııı bk. İbn Hallikan, I, 129, 347; m, 57, 83, 443; V, 356.
ıı 3 bk. Kütüb'l, Fevtitü'l-Vefeytit ve'z-zeyl 'a/eyhti (nşr. Ali Muhammed M.- Adil A.
Abdülmevcı1d), Beyrut 2000, I, 627; II, 336.
ıı 4 İbn Battfita'nın gezdiği bütün bölgelerin tarihini ve coğrafyasını ondan yaklaşık çeyrek
asır önce kaleme alan İbn Fazlullah el-Ömer'l'nin (ö.74911349) Ehl-i beyt'ten olduklan ve
108
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Suriye, Irak ve Mısır' da bazen şerif, bazen de seyyid ve şerif unvanlannı
birlikte kullanırken 115 Mekke ve Medine emirlerinin unvanlannın şerif
olduğunu da kayıt altına alır. 116 Endülüs 'te Hüseyni bir şerifi zikrederken
Şiraz'da devletten maaşlı 1400'ü aşan şerif ile bunların başındaki
naldbüleşrafın aynı unvanlı bir Hüseyni olduğunu bildirir. 117 XIV. yüzyılın
ortalanna doğru Karadeniz'in kuzeyinde Deştikıpçak'ı gezerek Sultan
Muhammed Özbek Han ile görüşen ve burada çok sayıda şerif ve bunların
yönetimiyle ilgilenen naldbüleşrafın seyyid ve şerif olduğunu kaydeden İbn
Battı1ta'nın çağında şerif unvanının hem Haseni hem de Hüseyniler için
İslam dünyasının öneınli bir kısmında yaygınlaştığını göstermektedir. 118
Ortaçağ İslam dünyasının öneınli alimlerinden birisi olan Zehebi
(784/1348) A'ltimii 'n-nübelti ve Ttirfhu 'l-İsltim gibi ansiklopedik eserlerinde
Hasen1 119 ve Hüseyniler 120 için her hangi bir aynm yapmadan şerif ve seyyid
unvanını sıkça kaydeder. Özellikle Ttirihu 'l-İsliim adlı eserinde nakibüleşraf
görevini üstlenen kimseler başta olınak üzere Al-i Fatıma mensuplanna her
iki unvanın birlikte kullanıldığı bol miktarda örneğe yer verir. 121 Bununla
birlikte bazen seyyid kavramını "Haşimoğulları'nın efendisi" gibi toplumun
önde gelen kimselerine tahsis ederken bazen de aynı kişi için "seyyidü's-

115
116
117
118
119
120

121

Hz. Peygamber'in soyunu devam ettirdikleri için özel bir bölümde ele aldığı Haseni ve
Hüseyn'iler için bu unvanlan kullanmamış olması dikkat çekicidir. bk. Mesa/ilı:ii '1-ebsar fi
Mema/iki'l-emsar (nşr. Yahya el-Cubfui), Abu Dabi 2003, XXIV, 25 vd.
bk. İbn Battı1ta, I, 62, 67, 123, 235, 255.
bk. .İbn Battfita, I, 169, 182,200-203,265,269. Şerifunvanlı Medine emirinin Hüseyni
olduğunu da özellikle kaydeder.
·
İbn Battfita, I, 235; II, 769.
İbn Battı1ta, I, 368. Sivas'taki Dil.rüssiyil.de'yi anlatırken her iki unvana yer verir. İbn
Battuta, I, 325
Hasani seyyid örnekleri için bk. Zehebi, Siyenı a'lami'n-nübe/a' (nşr. Ş. Arnavut v. dğr.),
I-XXIII, 1981-1985, VI, 210; XVII, 98, 279; Tarfhu'I-İs/am, XXVIII, 50; LI, 391.
Hüseyni şerif unvanı örnekleri için bk. A/amü 'n-nübe/a, XVII, 285, 588; XIX, 358; XX,
480; XXI, 221; Tarfhu'I-İs/am, XIX, 218; XXVII, 364; XLI, 477; Tezkiretü'l-hujfaz,
Beyrut ts., IV, 1209.
bk. Zehebl, Tarfhu'I-İs/am, XLI, 301; XLVIII, 421; LII, 245.

Mustafa S. KÜÇÜK.AŞCI

114

sadat" ve "kibari'ş-şürefa"unvanlannı birlikte kullanarak bu iki
Al-i Fatıma'ya has olduğuna işaret eden önemli bilgiler verir. 122

kavramın

Hocası

Zehebi'nin metodolojisini esas alan Safedi (ö. 764/1363) eladlı ansiklopedik eserinde bazen birlikte aynı şahıs için
kullandığı seyyid ve şerif unvanlarını hem Haseni 123 hem de Hüseyni124
ayrımı yapmadan Al-i Fatıma için kullanır ve bunlarla ilgili görevleri
üstlenen kimselere nakibüleşrafın yanında "şeyhu'l-eşraf' adını da verir. 125
Bazen aynı şahıs ile aynı aileye mensup kişinin soy zinciri içerisinde hem
şerif hem de seyyid unvanını kullanan· Safedi'nin kayıtları arasında Al-i
Fatıma için "şerefü's-sade, seyyidü's-sadat, eşrafü'l-alevi, a'yanü's-sade"
gibi tabirler de sıkça görülür. 126
Vafi bi '1-vefeyat

Tarih yazımında İbnü'l-Esir'in usülünü takip eden İbn Kesir (ö.
774/1373) şerif unvanını ilk defa 346 (957-958) yılı olaylarını anlatırken
Mısır'da nikabet görevini üstlenen Ahmed b. Muhammed el-Haseni için
kullanır. 127 Bundan sonra birkaç istisna isim dışında şerif unvanlı veya
nakibüleşraf görevini üstlenen Al-i Fatıma'ya mensup Haseni ve Hüseyni
olan kişilerin haberleri çok sık olınaksızın yer alınaya başlar 128 ve seyyid,
şerifın aksine daha çok toplumun ileri gelenleri için kullanılır. 129 Bundan
122
123
124
125
126
127

128

129

Zehebi, Atamii'n-niibela, X, ıo5; XVIII, 524; XIX, 358.
Haseni seyyid örnekleri için bk. Safedi, II, 275; X, 206; XII, ı 03; XVI, 3ı O.
Hüseyni şerif örnekleri için bk. Safedi, I, ı26; II, ı44; III, 57; IV, 69; VIII, 30; XIII, 32-33.
Safedi, II, 275; IX, ı10.
bk. Safedi, IX, 66, ı70; XI, ıı8; XV, 271.
İbn Kesir, XI, 246. İbn Kesir bundan sonra şerif unvanını Emeviyye Camisi'ne 7
Rebiülevvel 4ı7' de (28 Nisan ı 026) fıskiye ve şadırvan yaptıran Eb il Ali Hamza b.
Hasanel-Haseni ve 4ı8'de (ı027) vefat eden Ebil İshak İbrahim b. Tabiitabii için Haseni
veya Hüseyni kaydı zikretıneksizin kullanır. bk. el-Bidaye, IX, ı65; XII, 26.
bk. İbn Kesir, XIII, 75, lll; XIV, ll, 146, ı69. İbn Kesir 2 Nisan 1075'te tahta çıkan
Abbiisi Halifesi Muktedi-Biernrilliih'ın cülus törenine katılanlar arasında eşriifın yer
aldığını ve ilk biat edenin ''Bir seyyid (efendi) göçüp gidince yerine başka bir efendi
gelir" sözleriyle ŞerifEbu Ca'fer b. Ebi Milsii el-Abbiisi olduğunu ve bu yıl hac eınirliği
görevini de Şerif Ebil Tiilib el-Hüseyni'nin üstlendiğini kaydeder. bk. el-Bidaye, İbn
Kesir, XII, lı8-119, ı65.
bk. İbn Kesir, XII, ı26.
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sonraki süreçte Al-i Fatıma mensuplannı seyyid ve şerifunvanlanyla blı:likte
anan İbn Kesir, Mekke ve Medine emirlerini Haseni ve Hüseyni ayrunı
yaparak her hangi bir unvan kullanmadan kaydeder. 130
İbnü'l-Esir'in el-Kiimil, İbn Hallikfuı'ın Vefeyiitü'l-a'yiin ve Zehe-

bi'nin Tiirfhu '1-İsliim'ından yaptığı özetlerden eserini hazırlayan el-Yafii (ö.
768/1367) Al-i Fatıma için seyyid ve şerif unvanlannı her hangi bir ayrım
yapmadan kullamr. 131 Bir mezhebe mensup aliınlerle ilgili ilk tabakat kitabı
kabul edilen eserin müellifi Abdülkadir el-Kureşi'nin (ö. 775/1373) seyyid
ve şerif kavraınlarını Haseni ve Hüseyni ayrımı yapmadan kullanmasından,
XIV. yüzyılın sonlanna doğru şeritin yanında seyyid unvanının da terim
olarak yaygınlaştığı söylenebilir. 132 Bu bakımdan Osmanlı dönemine ait
yazılı kaynaklar özellikle de şer'iyye sicillerindeki hüccet ve nakibüleşraf
defterlerindeki kayıtlardan Aı-i Fatıma'nın hem şerif hem de seyyid
unvanını aldıklan görülmektedir. 133 XVI. yüzyılın başında hayatta olan
Neşri'nin genellikle seyyid unvanını kullanması gibi Osmanlı döneminde
Aı-i Fatıma için seyyid unvanının daha yaygın olarak kullamldığım da
söylemeye imkan vennektedir. 134
XV. yüzyılın başında Nizameddin ŞiiiDi'nin Timur'un fütühiitını anlatmak için kaleme aldığı Zafername'de Hz. Fatıma'nın gözünün nurlan olan

130

131

132

133

134

İbn Kes'ir, XIII, 17, 45, 51, 307, 339; XIV;22.
bk. Yiifi'i, Mir'iitü'l-cemin ve ibretü'l-yakziin fi ma'rifeti'z-zamiin, Kahire 1993, IV, 235.
Bir diğer biyografi yazan İbn Ferhün da {ö.799/1397)aynı şekilde her iki kavramı her
hangi bir ayrım yapmadan kullanır. bk. ed-Dibiicü'l-müzlıeb fi ma'rifeti a'yiini 'ulemii'i'lmezlıeb (nşr. Muhammed el-Ahmed! Ebü'n-Nür), Kahire 1972, I, 48; II, 253, 279, 316,
326.
Haseni ve Hüseyn'i seyyid ve şerif ile bunlann birlikte kullanıldığı örnekleri için bk.
Abdülkadir el-Kureş'i, el-Ceviilıirii'l-mudıyye fi tabakati'l-Hanefiyye (nşr. Abdülfettiih
Muhammed el-Hulv), Kaiıire 1413/1993, I, 266-267, 412, 518; II, 99; III, 94-95, 312.
Nakibüleşriif defterleri ve özellikleri hakkında geniş bilgi için bk. Bilgin Aydın, ''Meşihat
Arşivi'nde Muhafaza Edilen Nakibu'l-eşriif Defterleri", Türklük Araştırmaları Dergisi,
sy. 10, (2001), s. 21-26.
bk. Cilıiinnümii, s. 97, 245, 384.
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Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere seyyid unvanı verilir. 135
EbU Talib ailesinin özellikleri ve nesebi konusundaki önemli alimlerden
birisi olan İbn Inebe (ö. 828/1424) 'Umdetü 't-tô.lib fi ensô.bi ô.li Ebf Tô.lib
adlı eserinin mukaddimesinde ravileri arasında yer .alan Taceddin Muhammed Ebu Abdullah el-Haseni'nin unvanlarını seyyid ve nakıo şeklinde verir
ve ilk defa Hz. Hasan'ın 9 veya 10. göbekten torunlan için seyyid unvanı,
çoğulu sadat ile kullanır. 136
Aynı

dönemde Mekke tarihiyle ilgili eserleriyle tanınan Takiyyüddin
el-Fasi (ö. 832/1429) seyyid ve şerif unvanlanm genellikle Mekke ve
Medine emirleri için kullanır. Ayrıca Fasi'nin eserlerinde Mekke emirleri
için seyyid unvanının verildiği bol miktarda örnek vardır. 137 Bu bakımdan
Mekke emirlerinin unvanlan varsa mutlaka zikreden Fasi'nin şerif veya
seyyidi bu çerçevede ele almamış olması dikkat çekicidir. 138 XV. asrın son
çeyreğinde yaşayan Timurlnlar devrinin İranlı tarihçi ve münşilerinden
Abdürrezzak es-Semerkandi'nin (ö.887/1482) Mat/au' sadeyn ve mecmau'lbahreyn adlı eserinde de benzer bir durum söz konusu olup Mekke emiri için
seyyid unvanı kullamlmıştır. 139
Tarih, coğrafya, edebiyat, kitabet ilıni, örf ve adetler gibi konularda
pek çok kaynaktan faydalanan Memlüklü döneminin önemli alim ve
münşllerinden Kalkaşendi (ö.821/1418) Subhu'l-a'şô. fi sınô.'ati'l-inşô. adlı
eserinde seyyid ve şerifı birer lakap olarak değerlendirir. Hz. Peygamber'in
135
136

137

138
139

Nizameddin Şiimi, Zafemiime (tre. Necati Lugal), Ankara 1987, s. 9.
İbn Inebe, s. 16, 97, 103, 105. Baba tarafından Hüseyni, anne tarafından Haseni olan Ibn
Inebe her iki unvan konusunda çok aynm yapmaz seyyid ve çoğu1u siid~t unvaniamu
daha çok tercih eder.
bk. Fiisi, Şifiiii'l-gariim bi-ahbiiri'l-be/edi'l-hariim (nşr. Ö. A. Tedmüri), Beyrut 1985, II,
332-335; el-Ikdü's-semin, III, 27, 320, 349, 361, 402, 445; V, 189, 281. Mekke emiri
Hasan b. Acliin için bazen her iki unvanı birlikte, bazen de bu iki unvan tek olarak aynı
şahıs için kullarulır. bk. Fiisi, Şifiiii'l-gariim, II, 329-334; el-lkdii's-semfn, III, 387 vd.
bk. Fiisi, el-lkdii's-semfn, III, 256, 283, 347.
Abdürrezziik es-Semerkandi, Mat/au' sadeyn ve mecmau'l-bahreyn (nşr. Abdülhüseyin
Neviit), Tahran 1353, s. 415.
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unvanı olan seyyidi İslam öncesi ve sonrasında olduğu gibi toplumun ileri

gelenleri, kabile reisleri, devlet adaınları ve bilginierin lakabı olarak yazış
malarda mutlaka yer alması gerektiğine vurgu yaparken İslam Peygamberi'nin soyundan gelenlerinin unvam olduğuna dair her hangi bir bilgi
vermez. 140 Şerifin çoğulu olan eşraf nisbesini ise Hz. Peygamber'in
amcasının çocukları oldukları için Abbasiler ile Hz. Fatıma'mn soyundan
gelenlere tahsis eder. 141 Bununla birlikte şerifin yanında "hasib, nesib, tahir,
fahr, celalü'l-ıtre, zeynü'l-ıtre" gibi lakapların sadece Mekke ve Medine
emirleri için kullanılabileceğini bu unvanları kullanmaya Al-i Fatıma'nın .
daha layık olduğunu özellikle vurgıılar. 142 Kalkaşendi'de yer alan bilgilerden
XV. yüzyılın başlarında toplumun önder ve üst düzey mensuplarını da ifade
eden şerif unvammn hem Haseni hem de Hüseyniler için kullamldığı açık
olarak anlaşılmaktadır.
Ortaçağ İslam dünyasının siyasi tariliinin yanında sosyal ve kültürel

tarihinin günümüze ulaşmasını sağlayanların başında gelen Takıyyüddin elMakrizi (ö. 845/1442) Al-i Fatıma için daha çok şerif unvanını kullanır. 143
774'te (1372-1373) nakibüleşraflık görevinden alınan Şerif Asım elHüseyni'nin yerine atanan Fahreddin için şerifunvanını kullanırken, ayın yıl
içerisindeki başka bir olayda seyyid, bir diğerinde de seyyid-şerif unvanıarının birlikte kullanmış olması bu iki unvanın her hangi bir ayrım
gözetmeksizin Al-i Fatıma için kullanıldığının bir işareti olmalıdır. 144
Hüseyni olan Medine ve Haseni olaı;ı Mekke emirleri için şerif unvanının

140

Subhu'l-a'şii'nın sadece altıncı cildinde bu konuyla ilgili çok sayıda örnek vardır. bk.
VI, 56, 81, 103-104, 126-133, 142, 145, 148,427,435,487:
Kalkaşendi, VI, 32, 98. Bağdat'taki bütün Abbasiler, Mısır'da ise Ali evlildı bu lakabı
almaya daha layıktırlar. bk. İbn Hacer, Niizhetii'/-elbiib, I, 399; Asımi, I, 532.
Kalkaşendi, IV, 216, 295, VI, 32-33,45, 54, 64, 97-98.
bk. Makrizi, Sii/Ctk, I, 478; IV, 248, 354. Seyyid ve şerifunvanlannın birlikte kullanıldığı
çok sayıda örneği de kayıt altına almıştır. bk. Makrizi, Sii/ılk, V, 21, 25.
bk. Makrizi, Siilıik, IV, 354, V, 5, V, 240.
Kalkaşendi,

141

142
143

144
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kullanılmış

olması

Kalkaşendi'nin

sürdürüldüğünü göstermektedir.

anlayışının

Makrizi

tarafından

da

145

Ortadoğu'nun en önemli hadis inimlerinden İbn Hacer el-Askalfuıi

(ö.852/1449), 701-800 (1301-1398) yılları arasında vefat eden İsliim dünyasının çeşitli bölgelerindeki 4500 civarındaki meşhur şahsiyetlerin hal
tercümelerini ele aldığı ed-Dürerü'l-ktimine fi aydni'l-mieti's-sdmine adlı
eserinde zikredilenleri çağdaşları gibi şerif unvanını hem Haseni ve hem de
Hüseyniler'e tahsis eder. 146
Memlüklü döneminin önemli tarihçilerinden İbn Tagriberdi (ö.
87411470) Haseni ve Hüseyniler için seyyid ve şerif unvanıarını daha çok
birlikte olmak üzere sıkça kullamr. 147 Bununla birlikte hocası Makrizi'den
farklı olarak her sultanın dönemini ayrı bir bölüm olarak ele alan İbn
Tagriberdi Mekke ve Medine emirleri için seyyid ve şerif unvanlarını
birlikte kayıt altına alır. 148
XV ve XVI. yüzyılda Mekke'nin ilim ve fikir hayatında etkin rol
oynayan İbn Fehd ailesinden Necmeddin İbn Fehd (ö. 885/1480) şerif
unvanını ilk defa bir Hüseyni Şerif er-R.adi'nin babası Ebu Ahmed için 361
(972) yılında kullanır. 149 Bundan sonra Haseni ve Hüseyni ayrımı yapmadan
daha çok şerif unvanını tercih eden İbn Fehd'in eserinde Selahaddin-i

145
146

147

148
149

bk. Makrizi, Siilıik, I, 299, 341, 510.
İbn Hacer e1-Askaliini, ed-Dürerii'l-kômine fi ayiini'l-mieti's-siimine (nşr. Muhammed
Abdülmuid Han), Hindistan 1392/1972), I, 44; II, 112; V, 157. Şafı' mezhebine mensup
alimleri bir araya toplayan İbn Kadi Şühbe de (ö.851/1448) aynı yolu takip ederek bazen
birlikte kullandığı seyyid ve şerif kavramlarını AI-i Fatıma'ya tahsis etme geleneğini
sürdürür. Haseni ve Hüseyni seyyid ve şerif ile bunların birlikte kullanıldığı örnekleri için
bk. İbn Kadi Şühbe, Tabakatii'ş-Şiifi'iyye (nşr. Hafız Abdülalim Han), Beyrut 140711987,
II, 170;III,31, 119,129.
bk. İbn Tagriberdi,V, 371; VI, 218; X, 322; XI, 10, 306; XII, 15, 162; XV, 164; XVI, 8,
178-179. Nikabet görevini üstlenmeyen seyyid-şerifleri özellikle kayıt altına alır.
bk. İbn Tagriberdi, X, 250; XI, 139, 218, 308, 311, XIII, 30, 176~177; XV, 135; XVI, 5.
bk. İbn Fehd, II, 409. Hüseyni şerif örnekleri için bk. İthiifii'l-verii, III, 38, 302.
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Eyyı1bi'nin

Mekke emirine 597'de (1200-1201) yazdığı mektupta150 şerif
unvanını kullanmasından sonra eınirler ve aileleri için bu unvan ve çoğulu
daha sık yer almaya başlar. 151 Mekke emirleri için de zaman zaman seyyid
unvanını kullanan İbn Fehd'in Hüseyni olan Medine emiıi için şerif unvanı
kullanmış olması bu hususta her hangi bir ayrıının olmadığının bir işareti
olmalıdır. 152 Yaşadığı dönernin en velfıd alimlerinden olan Şemseddin
Sehil.vi (902/1497) ed-Davii'l-lômi' ile "rııiın" harfine kadar yazabildiği etTuhfetii'l-latife fi tiirfhi'l-Medfneti'ş-şerife adlı biyografı kitaplarına çok
sayıda Al-i Fatıma'ya mensup şahıs alınış ve bunlar için bazen seyyid 153
bazen de şerif154 unvanı vermiştir. 155
Al-i Fatıma'ya verilen unvan .konusunda meşhur alim Suyfıti tarafın
dan yapılan değerlendirmeler hem bu lakaplarııı kimlere verilmesi gerektiği
150

151

152

153

154

155

bk. İbn Fehd, II, 567-568. İbn Fehd'in burada kaydettiği mektubun daha önceki bir
seneye ait olması gerekmektedir. Çünkü Sultan Selahaddin bu tarihten önce 27 Safer
589'da (22 Şubat 1193) vefat etmişti. Mektubun yazıldığı tarihte Mekke'nin idaresi
mektup yazılan Emir Müksir'in ailesinden (Beni Füleyte) Beni Katiide'ye geçmişti. bk.
Ramazan Şeşen, Salahaddin Devrinde Eyyilbiler Devleti, İstanbul 1983, s. 91; Küçükaşcı,
Mekke-Medine Tarihi, s. 103.
bk. İbn Fehd, III, 3, 8, ı!, 14, 19,, 76-77, ı53, 184, 231,241, 253, 329,393, 649; IV, 53,
207. XV ve XVII. yüzyıllarda Yemen, Hindistan, Endonezya ve Mısır'da önemli dini
faaliyetlerde bulunan Hadramut asıllı bir aile olan Ayden1s'a mensup "seyyid", "şerif' ve
"alevi" unvanlanyla anılan otuz kadar alim ve süfiyi Muhibbi (ö. 1 ı 1111699) ünlü
biyografi kitabında kayıt altına almıştır. bk. Muhibbi, Huliisatii'l-eser fi a'yiini'l-karni'lhiidi 'aşer, Beyrut, ts., I, 482; II, 235-236, 335; III, 51, 166-168,440-442.
bk. İbn Fehd, II, 56-57. Haseni seyyid örnekleri için aynca bk. İthiifii'l-verii, III, 359; IV,
289-290,447,457,544,640.
'
Haseni seyyid ve şerif örnekleri için bk. Sehiivi, ed-Davii'l-Liinıf', Beyrut ts., I, 367; VII,
118; a. mlf., et-Tulıfetii'l-Latifefi Tiirihi'l-Medineti'ş-Şerife, Medine 1979, I, 73, lll, 479;
II, 253; III, 602, 715. Seyyid ve şerif unvanlannı genellikle birlikte kullanan Ahmed b.
Muhammed el-Büreyhi'nin (ö. 904/1498-1499) Hz. Peygamber'in soyundan geldiklerini
özellikle vurgular. bk. Büreyhi, Tabakaiii sulehii'i'l-Yenıen (nşr. Abdullah Muhammed elHabeşi), Beyrut 1414/1994, s. 20,221, 339-340.
Hüseyni seyyid ve şerif örnekleri için bk. ed-Davii'l-liinıi, I, 333; et- Tulıfetii '1-latife, III,
313.
Mekke emirleri için seyyid unvanını kullanırken Medine emirleri için de şerif unvanını
kullanan Sehavi sıkça bahsettiği Haseni olan Medine tarihçisi Semhüdi'ye bazen şerif
bazen de seyyid unvanı verir. bk. ed-Davii'l-liinıi, I, 80; V, 245; et-Tuhfetii'l-latife, I, 134,
177, 481; III, 67, 227, 234, 318, 417,609.
.
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hem de kullanımının ne şekilde olduğu hususlannın izahı bakımından büyük
önem arz etmektedir. Suyı1ti çeşitli ilim dallanna ait fetva ve görüşlerini
içeren -898 (1493) tarihli- soru-cevap şeklinde düzenlenen ansiklopedik bir
çalışma mahiyeti arzeden devrinin dini anlayışı, toplumsal yapısı ve sosyokültürel değerlerini ele aldığı eserinde bu konuyla ilgili olarak şunları
kaydetmektedir: "Şerifin Mısır halkı nazannda çeşitli arilamlan vardır: Bir
manaya göre Ehl-i beytin tamamını içine almaktadır. İkinci bir anlama göre
ise sadece Resul-i Ekrem'in zürriyetini kapsamaktadır. Buna göre Zeyneb'in
soyundan gelenherkes buna dahildir. Ancak Bir kişiyi "falanın evladı" diye
nitelemekle onu soyuna dayandırmak arasında fark vardır ve bundan dolayı
onların Aı-i Fatıma'ya mensı1biyetleri . Haseni ve Hüseyniler ile aynı
seviyede değildir. Bir diğer anlama göre sadece Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyuna tahsis edilmiştir. Bunlar Ehl-i beytten olduklan için sadaka
verilmesi yasaktır ve zilkurba hissesine varis oldukları gibi Habeşistan'daki
vakıf gelirlerinden yararlanırlar. Bununla birlikte bunlar şeriflere bırakılan
vakfıyeden istifade edemezler. Vasiyet edenin veya vakfedenin ifadelerinde
onlann dahil olduğunu açıkça ifade eden bir husus varsa aynen onlan da
kapsar. Eğer böyle açık bir delil yoksa fıkıh kurallan vasiyetin ve vakfın o
bölgenin örfüne göre düzenlenmesini gerektirir. Veyahut da Fatımi
halifelerinden itibaren Mısır'da yürülükte olan örf esas alınır. Şerif sadece
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere verilen sıfat olduğu için
onlar bu örfe girmezler." 156
Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili en geniş eserlerden birisini kaleme
almış olan Muhammed b. Salih eş-Şami (ö. 942/1536) İslam Peygamberi'nin
Aı ve Ehl-i beyt ile onun soyundan olan Ca'feriler'in 157 Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin'in evlatlanna katılmayacağını ileri sürerek Suyı1ti'nin bu görüşünü
teyit eder. 158
156
157
158

bk. Suyı1ti, II, 179-180.
Ca'fer b. Ebü Tiilib'in oğlu Abdullah ile Hz. Fatıma'nın kızı Zeyneb'in evliliklerinden
sonra devam eden soylanna mensup olan kimseler için kullanılır. bk. Asım!, I, 530.
bk. Şiiml, XI, 50-52. İslam'ın ilk döneminden başlayarak zamanına kadar kronolojik bir
tarih kitabı yazan ve eserinin bir bölümünü Tiilibiler'in nesebine ayıran Abdülmelik b.
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XV. yüzyılın sonlarında Mısır'daki anlayışı yansıtan bu bilgiler İsHim
dört bir yanını dolaşarak eserini telif eden nesep alimi Şemseddin
Muhammed b. Ahmed el-Hüseyni en-Necefi (929/1523'dan sonra) tarafın
dan da teyit edilmektedir. Kendisi de Aı-i Fatıma'dan olan Şemseddin elHüseylli İslam coğrafyasındaki Haselli ve Hüseyilller'i tespite çalışmış ve
kayıt altına alırken iki unvandan birisini terelli eden bir anlayışı benimsememiştir. Onun tarafından kayıt altına alınan bilgiler Murtaza ez-Zebidl'nin
zeyl ve istidrakiyle yayımlanmış ve bu metinde her iki unvan ayn ayn ve
birlikte Haselli ve Hüseyilller için kullanılmıştır. 159 Hatta Şemseddin elHüseylli'nin Mekke emirlerini anlatmaya "Sadat-ı Mekke" 160 başlığıyla
başlaması bu konuda bir aynnıın olmadığı ve bu iki unvandan bazılarının bir
bölgede daha yoğun olarak kullanıldığını da göstermektedir.
dünyasının

Mekke ve Yemen tariliine dair eserleriyle tanınan ve Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a yönelik hizmetleriyle ilgili en önemli kayıtlan tutan
Kutbüddin en-Nehrevali'nin (ö.990/1582) Mekke emirleri için her iki unvanı
(bazen birlikte) kullanmış olması, Osmanlılar'ın Haremeyn hakimiyetlerinin
ilk döneminde, seyyid ve şerifın her hangi bir aynm yapılmadan Al-i
Fatıma'ya tahsisinin sürdüğünü göstermektedir. 161
Özellikle Şii ve İran coğrafyası hakkında önemli kaynaklardan birisi
olan Meciilisü'l-mü'minfn adlı eserinde kendisi seyyid olan Şüşterl (ö.

159

160
161

Hüseyin el-Asımi (111111699) Şami gibi bu bilgileri aynen aktaniıktan sonra şunları
kaydeder: "Allah Resulü arkasında kızı· Fatıma'dan başka kimseyi bırakmadı. Onun
şerefli soyu sadece torunlan Hasan ve Hüseyin vasıtasıyla yayıldı. Birincisine mensub
olanlara Haseni, ikincisine mensub olanlara ise Hüseyni denilir." bk. Asım!, I, 5.30-532.
Muhammed b. Ahmed; Kitcibii '1-miişecceri '1-keşşcif li-tahkfld usıili 's-sadeti '1-Eşrcif (nşr.
Arif Abdülgani), Dımaşk 1422/2001, I, 134, 139-140. Aynca bk. indeks.
Muhammed b. Ahmed, I, 975 vd.
Nehrevali, et-İ'lanı bia'lcinıi Beytillcihi (beledillahi)'l-haram (nşr. Ali Muhammed Ömer),
Kahire 1425/2004, s. 59, 109. Benzer bir anlayışı XVI. yüzyılın son çeyreğine kadar hac
konusunda yazılan eserlerin en önemlilerinden birisini kaleme almış olan Abclükadir b.
Muhammed el-Ceziri'de (1568'den sonra) benimsemiştir. bk. Abdülkadir b. Muhammed
el-Ceziri, ed-Düren'i'l-ferciidi'l-munazzama fi ahbari'l-hac ve tarfki Mekkete'l-nıuazzama
(nşr. Muhammed Hasen Muhammed İsmail), Beyrut 1422/2002, tür.yer.
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101911610) Aı-i Fatıma için daha çok seyyid ve çoğulu "sadat" kavramlanın
kullanır ve Haselli ve Hüseyni aynmı yapmadan her iki lakabı bazen ayn
ayn bazen de birlikte kullanır. 162 Nikabet görevini üstlenmiş olanlar için şerif
unvamm tercih eden Şüşteri seyyid olarak nitelendirdiği Ali b. Muhammed
el-Hüseyni el-Cürcaru'nin şerif olarak meşhur olduğunu kayıt altına alması,
döneminde her iki unvanın'ther hangi bir aynm yapılmadan Aı-i Fatıma için
kullamldığımn bir işareti olmalıdır. 163
Mernlükler döneminde yaygınlaşan "el-havadis ve'l-vefeyat" türü
kitaplann en meşhurlanndan birisini kaleme alınış olan İbnü'l-İmad'ın (ö.
108911679) kayıtlarından Al-i F~tıma için hem seyyid hem de şerif unvanının ortak olarak kullanımının yerleştiği görülür. 164 Haselli veya Hüseyn1
olan aynı kişiye iki unvanın birlikte verildiği örneklere de sıkça rastlamr. 165
İbnü'l-İmad, II. Bayezid zamanında İstanbul'a gelen ve padişahin emriyle
adına bir medrese inşa edilen Bedreddin Abdilirahim ö. Ahmed için seyyid
ve şerif unvanlarını birlikte kullamr. 166 Mekke ve Medine emirlerine şerifın
yanında seyyid unvanımn da verilıniş olması İbnü'l-İmad'ın döneminde
seyyid ve şeritin hem Haselli hem de Hüseyniler için her hangi bir aynm
yapılmadan kullanıldığım göstermektedir. 167 Bu bağlamda Osmanlı döneminde seyyid ve şeritlerin siyadet ve şerafet huccetlerinin kaydedilerek isim162
163

164

ı 65
ı 66
167

Şüşteri, I, 493,497, 500-503, 509, 519, 532; II, 51-52,288,319-322.
Şüşteri, II, 193, 217, 220, 291-294. Seyyid olarak nitelendirdiği Emir Şemseddin b.
Muhammed için şerif unvanını birlikte h.'Ullanan Şüşteri şerif olduklannı kayıt altına
aldığı Mekke emirlerine seyyid unvanını da kullanır.
bk. İbnü'l-İmad, Şezeriitü'z-zeheb fi ahbiiri men zeheb (nşr. Abdülkadir-Mahmut Amaut),
Beynıt 1986, VII, 134, 305; VIII, 60.
bk. İbnü'l-İmad, V, 402; VI, 944; 43; VII, 134; VIII, 60, 338,433.
bk. İbnü'l-İmiid, VIII, 336-337. Osmanlı kaynaklannda bu kişi için sadece şerif unvanı
kullanılır. bk. Mehmed Mecdi, Hadiiikü'ş-şekôik (nşr. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989,
I, 410.
bk. İbnü'l-İmad, VIII, 141. XIV. yüzyıldan kendi zamanına kadar gelip geçen ve hemen
hepsi müctehid olan alimierin biyografilerini kaleme alan Şevkiint (ö. 1250/1834) seyyid
unvanını pek çok alim için kullanmakta ve bunlardan Al-i Fatıma'ya mensup olanlan
Haseni ve Hüseyni olarak tasnif etmektedir. bk. Şevkani, el-Bedrii't-tiili, Beynıt ts., II, 60,
63, 69,73-74,77, 80-81, 116, 126,240.
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nakibüleşraf defterlerinde

görülen en bariz husus bu iki unHaseni ve Hüseyni aynmının yapılmamış olduğıı
dur.168 Nitekim bu husus ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin (1095/1684 [?])
kayıtlarında açıkça görülür. Evliya Çelebi gerek İstanbul ve gerekse Hicaz
başta olmak üzere gezdiği yerlerde Al-i Fatıma için daha çok seyyid olmak
üzere her iki unvanı her hangi bir ayırım yapmadan kullanır. 169
vanın kullanılmasında

Mekke'de ilim geleneğini sürdüren meşhur ailelerden birisine mensup
olan ve Mekke ve Kiibe tarihine dair eserleriyle tanınan Ali b. Abdülkadir etTaberi (ö. 1070/1660) Mekke emirleri için seyyid ve şerifunvanıarını bazen
birlikte bazen de ayn ayn kullanır. 170 Bu arada Mekke emirleri için şerif
unvanı verilirken emir ailesinin diğerleri için seyyid unvanının benimsenmiş
olması bu iki kavramla ilgili oluşan geleneği yansıtması bakımından
önemlidir. 171 İstanbul ulemasıyla ilişkisi olan ve Medine emirleri için de şerif
unvanını kullanan Ali et-Taberi'nin benimsediği anlayış Osmanlı döneminde
bu iki unvanla ilgili oluşan anlayışın önemli göstergelerinden birisidir. 172
Mekke tarihi yazmış olan bir diğer alim Ali es-Sincan de (ö. 1125/1 713) aynı usulü takip etmiş şerif olarak kaydettiği Mekke emirleri ve ailesi mensuplan için zaman zaman seyyid unvanının yanında "es-sadetü'l-eşraf'
terimini de kullanmıştır. 173 Nitekim Mekke'de oluşan bu anlayışın sürdüğü·
XVIII. yüzyılın son çeyreğinde bir süre Mekke'de yaşayan ve hac ve
168 Bu konuda örnekler için bk. Meşihat Arşivi, Nakfbüleşraf Defter/eri, nr. 1, 3, 7, 12, tür.
'
yer; Aydın, s. 24-25.
Evliya Çelebi, Seyahatname (haz. Yücel Dağlı v. dğr.), İstanbul 1996-2005, I, 227.
Aynca bk. tür. yer.
170 bk. Ali et-Taberi, e!-Ercii'l-miskf fi't-tarlhi'l-Mekkf ve teracimii '1-miilı/k ve '1-hulefa' (nşr
Eşref Ahmed el-Ceınmal), Mekke 1416/1996, s. 117 vd., 192 vd.
171 bk. Ali et-Taberi, s. 121.
172
bk. Ali et-Taberi, s. 119. Ali et-Taberi Mekke'deki emir ailesi için "seyyidü's-sadat" ve
"es-sadetü'l-eşraf' unvanlannı da sıkça kullanır. bk. el-Ercii'l-miskf, s. 124-128, 192 vd.
173 bk. Ali es-Sincan, Mena'ihu'l-kerem fi ahbôri Mekke ve'l-beyt ve vülati'l-Harem (nşr.
Cemll Abdullah el-Mısri-Macide Faysal Zekeriyya), Mekke 141911998, II, 212-213, 224,
228, 282, 313, 367; m, ıoı, ıo6, ı5ı, 523; N, 176, 224, 274, 450-453; 476, 488, 495,
501, 535; V, 88, 289. Sinciiri eşraf, seyyid ve sade kavramlannı toplumun ileri gelenleri
için de kullanır. bk. Mena'ihu'l-kerem, I, 211; II, 26, 116
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Mekke'nin tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan ve şeritlerin (eşrafin) ileri
gelenlerine seyyid unvanının verildiğini kaydeden C. S. Hurgronje'nin
kayıtlarından anlaşılmaktadır. 174

Seyyid ve şerif kavraınlanyla ilgili olarak tarih, edebiyat, biyografi ve
seyahat kitaplarına yansıyan bu dı.:iruın lugatler için de söz konusudur.
Cevheri (ö. 400/1009'dan önce), İbn Mıinzur (ö. 711/1311), Firftzil.badi (ö.
817/1415) ve Murtaza ez-Zebidi (ö. 1205/1791) gibi klasik dönem Arapça
sözlüklerde seyyid ve şerifın lugat anlamları aynntılı bir şekilde ele alınırken
terim anlamına hiç yer verilmez. 175 Aynı şekilde Firftzabil.di'nin el-Kiimusü 'l-muhft adlı eserini tercüme, ikmal ve tashih etmek suretiyle Türkçeleş
tiren Mütercim Alımed Asım Efendi, bu iki kavramın lugat anlarnlarım geniş
olarak açıklarken terim anlaınına her hangi bir işaret veya telmilıte
bulunmaz. 176 Benzer bir durum Nevevi (ö. 676/1277) ve Münil.vi (ö.
1031/1622) gibi bazı özel isim ve ıshlahları bir araya getiren il.liınler için de
geçerlidir. 177 Bununla birlikte seyyid ile şerif kavraınlarının geç dönem
- ArapÇa sözlüklerde Hz. Peygamber'in soyundan gelen herkesi ifade eden bir
şekilde yer almaya başladığı görülür. 178 Arapça-İngilizce sözlüğüyle tanınan
174

175
176
177
178

C. S. Hurgronje, Safahiit min tiirihi Mekkete'l-miikerreme (tre. Ali Avde eş-Şüyilh. nşr.
M. MahmUd es-Seryani- Mi'rac Nevvab Mirza). Mekke 1419/1999, I, 146. Mekke
tarihçilerinden Ahmed b. Zeyni Dalılan da (ö.1304/1886), 1095 (1684) yılına kadar olan
kısmı Sincari'nin tarihinin bir muhtasan ve sonraki kısımlan kendi telifı olan XIX. yüzyıl
Mekke tarihine dair öriemli kaynaklardan olan eserinde benzer bir anlayışı benimsemiştir.
Ahmed b. Zeyni Dalılan'ın bu anlayışı aynı Mekke emirine bazen seyyid bazen de şerif
unvanı veren öğrencisi Muhammed es-Sabbağ (ö. 1321/1903-1904) tarafindan da
sürdürülmüştür. bk. Huliisatii'l-keliinı fi beyiini iimerii'i'l-Beledi'l-hariinı, Kahire 1305,
tür. yer; Tahsflii'l-meriinı fi ahbiiri'l-Beyti'l-hariim ve'l-meşiiiri'l- 'ıziim ve Mekke ve'lHarenı ve viiliitilıe'-1-felıiim (nşr. Abdülmelik b. Abdullah b. Dehiş), Mekke 1424/2004,
II, 752-755.
Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sıhiih, Kahire 1956-1957, I, 418; II, 1055-1056; Murtaza
ez-Zebidi, Tiicii'l-an/s, "svd", "şrf', md.leri.
Mütercim Asım Efendi, "svd", "şrf', md.leri.
Muhammed Abdürraı1f el-Münavi, et-Tevlı:if ala miihimmati't-taarif (nşr. Muhammed
Rıdvan ed-Daye), Beyrut 1410/1990, s. 393.
Luvis M. el-Yesiii, el-Miincidfi'l-luga ve'l-a'liim, Beyrut 1986, s. 361, 383; el~Mu'cemii'l
vasft, İstanbul1992, s. 461.
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Edward W. Lane, "seyyid" ile "şerif' kavramlarının sözlük anlamlarını
ayrıntılı olarak verdikten sonra bu iki kavramı Hz. Muhammed'in soyundan
gelenleri ifade eden birer terim olarak kaydetmiş olması bu iki unvanın
kullanımının yaygınlaştığının bir işareti olmalıdır. 179 İngiliz şarkiyatçısı, dil
bilimci ve lugatçı olan Sir James William Redhouse tarafından hazırlananA
Turkish and English Lexicon adlı eserde her iki unvan Hz. Peygamber'in
soyundan gelenlere tahsis edilir. 180
Türkçe lugatlerde seyyid ve şerif unvanıarının terim olarak kullanı
lışının da belirtilen çizgiyi takip ettiği söylenebilir. Türkçe'de kullamlan
Arapça ve Farsça kelimeleri bir araya toplayan Muallim Naci şerifi "sülil.le-i
peygamberden olan zat" şeklinde -açıklarken seyyidin çoğulu "sadat" ve
"siyadet" kelimelerine terim anlamlarına dair her hangi bir açıklama yapmadan yer verir. 181 Şemseddin Sami ilk telifinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen hala yüksek değerini koruyan Kamus-ı Türkf adlı çalış
masında seyyid ve şerifi lugat anlaımyla açıkladıktan sonra bunlan her hangi
bir ayrıma tabi tutmadan Al-i Fatıma'ya tahsis eder. 182 Bir diğer Türkçe
sözlük Lugat-ı Remzi'de seyyid "Peygamber-i zişan efendimizin al-i ve
ensabi ve neslinden olan kirnesne ", şerif ise "al-i nebiden olan kimesne"
şeklinde her hangi bir ayrım yapılmadan yer alır. 183
İlk Türkologlardan sayılan Ahmet Vefik Paşa (ö. 1891) seyyidi

peygamber" şerifi ise "evlad-ı resul" şeklinde tarif ederek bu iki unvanın Al-i Fatıma'ya karşılık olarak kullanıldığını ve şerMetin aym zamanda
seyyidlik olduğunu beyan eder. 184 İlk Türkçe Haremeyn tarihinin muellifi
"evlad-ı

179
180
181
182

183
184

Edward W. Lane, An Arabic English Lexicon, Beyrut 1980, IV, 1462-1463, 1538.
Sir James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, İstanbul1978, s. 1100, 1124.
Muallim Naci, Lugat-i Naci, İstanbul1987, s. 462, 487,499.
Şemseddin Sami, II, 755, 777. Ş. Sami şerif'in genellikle isim gibi kullanılan çoğulunun
soydaki şerafeti işaret ettiğinde "eşraf', Hz. Peygamber'in soyundan gelenleri ifade ettiği
zaman ise "şürefıi" geldiğini kaydeder. Ancak Mekke emirleri-için kullanılan "Şürefıi-ı
Mekke" istisna edilirse böyle bir ayrım çok isabetli görünmemektedir.
bk. Hüseyin Remzi, Lugat-i Remzi, İstanbull305, I, 696-697, 721.
bk. Ahmet Vefik Paşa, s. 812, 826.
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olan Eyüp Sabri Paşa da (ö. 1890) aynı anlayışı benimseyerek her iki unvanı
Haseni ve Hüseyniler için kullanmıştır. 185 Bu arada seyyidin çoğulu olan
sactat açıklanırken "sadat-ı aleviyye" kavramının "Al-i Fatıma'dan olmayan
eviad-ı Ali" şeklinde tasnif edilmiş olması bu iki unvanın sadece Hz.
Peygamber'in soyundan gelenlere tahsis edildiğini göstermektedir. 186
XX. yüzyılın ortalarından itibaren Haseni soydan gelen Mekke
emirleri için şerif ve çağulu şüre!anın kullanımının yaygınlaşması bu iki
unvandan şerifın Haseni, seyyidin ise Hüseyniler'e tahsis edildiği gibi önceki
tarih ve edebiyat kitaplan tarafından teyit edilmeyen bir anlayışın ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Bu anlayışın ortaya çıkmasında İsmail Hakkı
Uzunçarşılı'nın, "Fatımiler zamanında şerif unvanı Al-i Fatıma'ya mahsustu,
sonraki dönemlerde ise şerif Hz. Hasan'ın, seyyid ise Hz. Hüseyin'in
soyundan gelenleri karşılayacak şekilde taammüm etti" ve "Türkçe'de Hz.
Hasan'dan gelen kola şerif, Hz. Hüseyin'den gelen kola seyyid denilmek
suretiyle iki kol birbirinden tefrik olunur'' şeklindeki ifadelerinin önemli bir
rolü vardır: 187 Bundan sonra daha önceki kaynaklara gitmeyen bazı tarih ve
dil araştırmacılan bu anlayışı tekrarlamak suretiyle yanlışın yerleşmesine
zemin hazırlamışlardır. Bu husus Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri,
Osmanlı Tarih Lfigatı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük gibi geniş kapsamlı
çalışmalarda açık olarak görülür. 188 Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
hazırlanan İslam Ansiklopedisi için de benzer durum söz konusudur. 189

185

bk. Eyüp Sııbri Paşa, Mir'fıtü Cezfreti'l-Arab, İstanbul1306, s. 55 vd.

186

bk. Lehce-i Osman!', s. 798.

187

Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara 1984, s. 5; İlmiye Teşkilatı, s. 161.
Örnekler için bk. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
İstanbull946-1956, III, 200, 342; Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Liigati, İstanbull986,
s. 313, 324; İlhan Ayverdi, Asırlar Boyu Tarihf Seyri İçinde Misal/i Büyük Türkçe Sözlük,
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İstanbul2Ö05, III, 2764, 2939.
Mesela bk. DİA, II, 305, 393; X, 500. Semhiidl maddesinden başlamak üzere bu iki
unvanın AI-i Fatıma'ya tahsis edildiği klasik anlayışa dönülmüştür. bk. DİA, XXXVI,
489; XXXVII, 39-41.
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Ferit Devellioğlu ise bu anlayışın aksine bir tutumu beııimseyerek
seyyidi Haseııl, şerifi ise Hüseynller'e tahsis etmiştir. 190 Aslında Türkçe
sözlüklerde ıstılahiarın etimolojileri üzerinde durolmadan hazırlandığını
gösteren diğer bir örnek Türk Dil Kurumu'nun lugatinde yer alır. Türkçe
Sözlük adlı bu eserde seyyid "Hz. Muhammed'in soyundan gelen kimse"
olarak açıklanırken, şerif için lugat anlamı dışında her hangi bir bilgi
verilmez, bununla birlikte şeritin Amerika ve İngiltere'deki terim anlamına
yer verilir. 191
Burada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de seyyid
çevrelerde ve bazı toplumsal kesimlerdeki kazanmış olduğu
anlarndır. Ortaçağ İslam dünyasının çeşitli bölgelerine yayılmış olan
tasavvuf cereyanlarının silsilelen genellikle Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin
yoluyla bazen de Hz. Ali'nin diğer çocukları özellikle de Muhammed İbnü'l
Hane:fiyye vasıtasıyla Hz. Peygarnber'e ulaşır. 192 Hz. Muhammed'in
soyundan gelme şerefini taşıyan, daha çok seyyid unvanını alan, özellikle de
Anadolu ve İran' da örneklerine sıklıkla rastlanan bu kişiler yaşadıkları çağ
ve coğrafyalarda etkin bir rol üstlenmiş ve zaman içerisinde her tarikat ileri
geleninin manen bağlı olduğu Hz. Peygamber'in misyonuna soy bakımından
da mensup olması gerektiği şeklinde bir anlayış, tasavvufi hareketlerin
önemli bir kısmınca benimsenmiştir. 193 Benzer bir durum aşiretler için de söz
konusu olmuş, şeref ve asalet duygusunun egemen olduğu bu topluluklar
kendilerini asil bir nesebe bağlama ihtiyacı duymuşlardır. 194 Bu bakımdan
kavramının sı1fi

190
191
192
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bk. Devellioğlu, s. 1136, 1187.
bk. Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 1744, 1861.
bk. Eraydın, s. 322, 359, 373, 430-431, 439; Nihat Azarnat, ''K.adiriyye", DİA, XXIV,
133. Bu arada Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkadir el-Geylanf'nin (ö. 561/116566) soyunun Hz. Hasan'a, Rifiiiyye tarikatının kurucusu Ahmed er-Rifiii'nin soyunun ise
Hz. Hüseyin'e (ö. 578/1182) ulaşması gibi nesepleri Al-i Fatıma'ya ulaşan şeyhler
mevcuttur.
Burada temel amaç soy bakımından olmaktan çok Hz. Peygamber'e ınanevi bir bağlılık
anlamına gelmektedir. Zira mürşidin Hz. Peygamber'in bıraktığı ilim ve takvaya viiris
olması şarttır. bk. Eraydın, s. 118, 132.
bk. Kılıç, s. 131-134.
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her iki kesim içerisinde soylan sahih bir şekilde Aı-i Fatıma'ya ulaşanlar
olduğu gibi maddi bir bağlılıktan çok manevi anlam ifade edenlerinin
bulunduğunu burada belirtmeliyiz.
Mekke'nin tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Ahmed esSibiii şerifleşraf teriminin ilk defa Mekke'de Ca'fer b. Muhammed elHaseıll'nin hakimiyetiyle (358/969) birlikte başladığım, Al-i Fatıma'nın
umumuna ise "es-sade" denildiğini bu dönemden önce bu lakabların Al-i
Fatıma için !rullanılınadığını kaydetmektedir. 195 Nitekim C. S. Hurgronje'nin
XIX. yüzyılın son çeyreğinde şeritlerin (eşrafın) ileri gelenlerine seyyid
lakabının verildiğini, Mekke'de Hüseyılller'e seyyid denildiğini, ancak
Yemen' deki Haseılller için de "es-sade" lakabının kullanıldığının altını
çizerek ayrım yapmanın mümkün olınadığım kaydetmesi ve Mısır, Suriye,
Ceziretü'l-Arab ve İslam dünyasının genelinde Hz. Peygamber'in soyundan
gelenlere şerif unvanının verildiğini özellikle zikretmiş olınası bu konuda
her hangi bir ayrım olınadığı hususunu teyit etmektedir. 196 Al-i Fatıma'ya
dair yazılmış olan ensab kitaplan üzerinde çalışan Arif Ahmed Abdülgaıll de
el-Cevhent 'ş-şefiif fi ensabi 's-sadeti '/-eşraf adlı Hüseyılller'i bir araya
getirdiği eserinde her iki unvanı zaman zaman kullanarak bunların Hz.
Peygamber'in soyundan gelenlerin lakabı oldll;ğıınU özellikle vurgular. 197
Sonuç yerine; İslam dünyasında erken dönemden itibaren Ehl-i beyt'e
karşı kalbi yakınlık ve bağlılık konusunda genel bir kanaat oluşmuş, Hz.
Peygamber'in soyundan gelen Aı-i Fatıma mensupları, hem toplum hem de
devlet katında büyük itibar görerek ayrıcalıklı bir konumda değerlendirilıniş,
bunların işleriyle uğraşan, adlarını, şecerelerini, çocuklarını, ahlak ve
davranışlarını özel bir deftere kaydeden Nakibüleşraf kurumu oluşturul
muştur. Bu teşkilatın görevleri arasında seyyid ve şeritlerin ayrıcalıklı
konumlarından menfaat sağlamak için Hz. Muhammed'e intisap iddiasında
195
196
197

Ahmed es-Sibiii, Tarihu Mekke, Mekke 1994, II, 217.
Hurgronje, I, 146.
Arif Abdü1gani, el-Cevheru 'ş-şeftifji enstibi 's-sadeti '!-Eşraf, I-II, Dımaşk 1417/1997.
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bulunan sahtelerini (müteseyyid) takibatta bulunarak cezalandırmak da
bulunuyordu. Şerif ve seyyid unvam alan bu kişilerin toplum içerisinde
rencide olmamalan ve kendil€rine gösterilen saygının sarsılmaması için
beytülmalden özel fonlar ayrıldığı gibi halk arasında tanınmalan için de
muhtelif devirlerde hususi kıyafetler düzenlemniştir. Nakibüleşr§f
kurumunun ilgi alanına giren Al-i Fatıma mensuplarına bu iki unvandan
şerifin tahsisi Abbasiler'le birlikte başlayarak Fatımiler'den itibaren
yaygınlaşmıştır. 198 Buna karşılık toplumun ileri gelenleri ve önderleri için
İslam öncesinden itibaren kulliınılan seyyid unvam ise daha geç dönemde
İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde Haseni ve Hüseyniler'in lakabı olarak
kullanıldığı görülmektedir. Mekke. emaretinin kurulmasından sonra şerif
unvanı, Haseni olan emirler, Medine emaretinin de Hüseyniler' e
geçmesinden sonra burayı yönetenler için ayırt edici bir lakap olmuştıır. 199
Özellikle Osmanlı ve İran coğrafyalarında Mekke emirlerinin ayırt edici
lakabı olarak şerif kullanıldığında bütün Haseni ve Hüseyniler için seyyid
teriminin tercih edildiği dönemlere de rastlanılmaktadır. Ayrıca bu iki unvan
her iki taraftan Aı-i Fatıma'ya mensup olan ve sıklıkla nakibüleşraf görevini
üstlenenler için birlikte kullamlan bir lakap da olmuştıır.
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bk. Ali el-Kiiıi, Mirkatü'l-meftitih, nşr. C. Aytanl', Beyrut 2001, X, 101; Suyıltl', II, 183;
VI, ll, 33.
bk. Kalkaşendi, IV, 216, 295; VI, 45; Asım!, IV, 139. Aynı zamanda şeyYid unvanı da
alan Mekke emirleri için şerif unvanın da kullanıldığı dönemde Yemen'de bu iki unvan
Haseni ve Hüseynl'ler için ortak olarak olarak kullanılıyordu.
Kalkaşendi,
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