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sek yöneticisine þeyhü’l-Ezher denilir. Med-
rese, dârü’l-hadîs, zâviye ve ribât gibi ku-
rumlarýn baþýnda bulunan kimse (þeyhü’z-
zâviye, þeyhü’r-ribât gibi), belirli bir sanat ve
meslek grubunun baþ temsilcisi de (þey-
hü’t-tüccâr, þeyhü’d-debbâgýn, þeyhü’s-sûk gibi)
þeyh diye adlandýrýlmýþtýr. Þeyhlerin reisine
ise þeyhü’þ-þüyûh denilirdi. Hacýlara reh-
berlik eden mutavviflere þeyhü’l-hac, bun-
larýn tâife denilen alt gruplarýnýn baþkaný-
na þeyhü’l-mutavvifîn, bütün teþkilâtýn ba-
þýnda bulunan, þeyhlerin kendi aralarýndan
seçtikleri kiþiye þeyhü’l-meþâyih denilmek-
teydi. Eyyûbîler döneminden itibaren Mes-
cid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî ile ilgili hiz-
metlerden sorumlu olanlar veya bu mes-
cidlerde ders veren âlimler þeyhü’l-Harem
veya þeyhü’l-Haremeyn olarak anýlmýþtýr.
Meselâ bu lakabý alan Muhibbüddin et-
Taberî’nin þöhretini duyan Yemen Resûlî
Sultaný el-Melikü’l-Muzaffer onu Mekke ka-
dýlýðýna tayin etmiþ ve Yemen’e davet ede-
rek ondan bir müddet hadis okumuþtur.

Endülüs’te düþmanla savaþmak üzere
görevlendirilen kumandanlara þeyhü’l-gu-
zât ve’l-mücâhidîn (Kalkaþendî, XI, 19; Ha-
san el-Bâþâ, el-Fünûnü’l-Ýslâmiyye, II, 631),
Sicilya’da vali ve diðer görevliler dýþýnda þeh-
rin yönetiminde söz sahibi olanlara þü-
yûhu’l-bilâd (þüyûhu’l-medîne) ismi verilirdi
(a.g.e., a.y.). Muvahhidler’de devletin ku-
rucusu Ýbn Tûmert’in Murâbýtlar’la mü-
cadelesinde ön plana çýkmýþ arkadaþlarý ve
yakýnlarýndan olup “eþyâh” (usre) denilen
liderler yönetimde söz sahibiydi. Halifeyi
azletme yetkisine sahip olan eþyâhýn özel-
likle ilk dönemlerde büyük nüfuzu vardý.
Bunlarýn baþýnda þeyhü’l-Muvahhidîn (eþ-
þeyhü’l-muazzam) yer alýrdý. Muvahhid or-
dusunda bazý üst rütbeli askerlere el-eþ-
yâhu’l-kibâr, daha alt rütbelilere el-eþyâ-
hu’s-sýgar denilmekteydi. Merînîler’de þe-
hirlerde “meþyeha” denilen nüfuzlu kimse-
ler bulunurdu. Hafsîler’de idarî, siyasî ve
askerî konularda geniþ yetkilerle donatýl-
mýþ baþvezir konumundaki görevli þeyhü’l-
Muvahhidîn olarak adlandýrýlýrdý (Ýbn Hal-
dûn, I, 633). Hafsîler’de din ve devlet adam-
larýndan seçilen on kiþilik þûra heyetinin
(tabakatü’l-aþere) her bir üyesine þeyh de-
nilir ve þûraya sultan tarafýndan seçilen
þeyhü’l-a‘zam baþkanlýk ederdi. Vattâsî hü-
kümdarlarýndan I. Muhammed b. Yahyâ ile
Sa‘dîler’in kurucusu Kaim-Biemrillâh es-
Sa‘dî ve diðer bazý sultanlar þeyh unvaný
almýþlardýr.

IV. (X.) yüzyýlda Ýbâzýyye’nin Nükkâr ko-
luna mensup Hâricî reisi Ebû Yezîd en-

Nükkârî þeyhü’l-mü’minîn diye isimlendi-
rilmekteydi (Ýbn Ýzârî, I, 217). Ýbâzîler’in
dinî ve idarî iþlerini yürüten meclisin (hal-
ka) baþkaný þeyh olarak anýldýðý gibi Nizâ-
rîler’de dâi’d-duât karþýlýðýnda þeyh keli-
mesi kullanýlmýþtýr. 1331 yýlýnda Sultan Ebû
Bekir b. Ömer zamanýnda Makdiþu’yu zi-
yaret eden Ýbn Battûta sultana þeyh de-
nildiðini kaydetmektedir (er-Ri¼le, s. 253-
257). Osmanlý Devleti’nde dinî kurumlarýn,
mahkemelerin ve ilmiye sýnýfýnýn reisi du-
rumundaki en yüksek rütbeli din adamý-
na þeyhü’l-islâm unvaný verildiði gibi Os-
manlý hâkimiyetindeki Mýsýr’da en yetkili
Memlük beyi þeyhü’l-beled diye meþhur-
du. Arap kabile temsilcilerine de þeyhü’l-
Arap denilmekteydi. Ahî teþkilâtýnda ve
loncalarda bir esnaf birliðinin baþý duru-
munda olan kimse de þeyh unvanýyla bi-
linirdi (sahaflar þeyhi gibi). Bir imareti yö-
neten, yoksullara gerekli yardýmý yapan
kimse þeyh-i imâret, bugünkü okçuluk fe-
derasyonu durumundaki Okmeydaný Tek-
kesi’nin baþýnda olan kimse þeyhü’l-mey-
dân (þeyh-i kemankeþân / þeyh-i râmiyân), ve-
zirler içerisinde en yaþlý kimse þeyhü’l-vü-
zerâ olarak isimlendirilmiþtir.

Günümüzde özellikle Arap ülkelerinde
devlet baþkanlarý, bürokratlar, çeþitli ilmî
ve idarî görevlilerle kabile reisleri ve toplu-
mun önde gelenleri için þeyh unvaný kul-
lanýlmaktadýr. Hindistan’da ensar ve mu-
hacirlerden bazý meþhur sahâbîlerin so-
yundan gelenlere veya genelde Arap asýllý
müslümanlara þeyh denilmektedir. Bunlar
Abbâsî, Fârûký, Sýddîký, Osmânî, Alevî, Ca‘-
ferî, Ensârî ve Kureþî gibi otuza yakýn alt
gruba ayrýlmýþtýr (Biswas, IV, 1303, 1305).
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Bir kabile veya grubun lideri,
reis, yönetici, devlet adamý.
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Sözlükte “yaþlý kimse” mânasýna gelen
þeyh kelimesi (çoðulu þüyûh, eþyâh, me-
þâyih) çeþitli Ýslâm devletleri ve toplum-
larýnda saygýnlýk ifadesi olarak birçok an-
lamda kullanýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’de üç
yerde tekil (Hûd 11/72; Yûsuf 12/78; el-
Kasas 28/23), bir yerde çoðul (el-Mü’min
40/67) þekliyle geçmekte olup bunlarýn
hepsinde sözlük anlamýndadýr. Hadis kay-
naklarýnda da ayný mânada birçok yer-
de zikredilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
“þyp” md.).

Araplar’da kabile baþkanlarýna seyyid
veya reis denildiði gibi þeyh adý da veril-
mekteydi. Þahsî meziyetleri veya zengin-
likleri sebebiyle kabile baþkaný olarak ta-
nýnan kimselerin fazla bir imtiyazý bulun-
madýðý halde görev ve sorumluluklarý aðýr-
dý. Asýl görevleri savaþta ve barýþta kabi-
leyi bir arada tutmak ve çeþitli ihtiyaçla-
rýný karþýlamaktý. Bununla birlikte kabile
mensuplarý üzerinde mutlak bir otoriteye
sahip deðillerdi ve önemli konularý aile bü-
yüklerinden oluþan bir mecliste tartýþmak
zorundaydýlar; bu bakýmdan emretmek-
ten çok hakemlik yaparlardý. Kabile þeyh-
lerinin sabýrlý, cömert ve misafirperver ol-
malarý yanýnda kabile menfaatleri için ken-
dilerini tehlikeye atmaktan çekinmeyecek
cesarete ve liderlik özelliklerine sahip bu-
lunmasý gerekirdi.

Çeþitli ilim dallarýnda otorite kabul edil-
miþ âlimlere de þeyh denilmekteydi: Þey-
hü’l-müfessirîn, þeyhü’l-muhaddisîn, þey-
hü’l-fukahâ, þeyhü’l-kurrâ, þeyhü’l-luga-
viyyîn, þeyhü’l-müerrihîn, þeyhü’l-üdebâ,
þeyhü’l-etýbbâ’ gibi. Bazan da þeyh kelime-
si ilim dalýna izâfetle kullanýlýrdý: Þeyhü’l-
hadîs, þeyhü ilmi’l-hikme gibi. Hadiste ve
tasavvufta þeyhin daha farklý anlamlarý var-
dýr (aþ.bk.). Belli alanlarda en üst merte-
bede bulunan iki kimse birlikte “þeyhân”
veya “þeyhayn” olarak anýlýr. Meselâ Ýslâm
tarihinde Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer þey-
hayn diye anýlmýþ, hadis ilminin iki önemli
ismi Buhârî ile Müslim de ayný lakapla meþ-
hur olmuþtur. Ýmâm-ý Âzam Ebû Hanîfe ile
talebesi Ýmam Ebû Yûsuf da fýkýhta þey-
hayn diye bilinmiþtir.

Bazý kurum ve kuruluþlarýn baþýnda bu-
lunan üst düzey görevliler þeyh olarak isim-
lendirilmektedir. Meselâ Ezher’in en yük-
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