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Müridlere rehberlik yapan
ve onlarý irþad eden kiþi anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi (çoðulu þüyûh, meþâyih) tasav-
vufta velî, pîr ve mürþidle eþ anlamlý ola-
rak kullanýlmýþtýr. Türkçe’de er, eren ve
ermiþ kelimeleri de “þeyh” mânasýna ge-
lir. Þeyh kelimesi Kur’an’da (Hûd 11/72;
Yûsuf 12/78; el-Kasas 28/23; el-Mü’min 40/
67) ve hadislerde (Wensinck, el-Mu£cem,
“þeyp” md.) sözlük anlamýyla geçmekte-
dir. Mürþid Kehf sûresinde (18/17) “doðru
yolu gösteren rehber” mânasýndadýr. Bu-
na göre þeyh “tâliplere doðru yolu göste-
ren ve onlarý irþad eden kimse” demektir.
Ýlk âbid ve zâhidlerin þeyh olarak anýldý-
ðýna dair bir bilgi bulunmamaktadýr. Ebû
Nasr es-Serrâc (ö. 378/988), Muhammed
b. Ýbrâhim el-Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Mu-
hammed b. Hüseyin es-Sülemî (ö. 412/
1021) gibi sûfî müelliflerin tasavvuf bü-
yükleri için þeyh sýfatýný kullanmalarý, ke-
limenin bu anlamýyla IV. (X.) yüzyýlýn orta-
larýndan itibaren yaygýnlýk kazanmaya baþ-
ladýðýný göstermektedir. Serrâc el-Lüma£
adlý eserinde tasavvuf önderlerinin sohbet
âdâbý, müridleriyle münasebetleri, semâ
hakkýndaki görüþleri, günlük dualarý ve ya-
þadýklarý vecd hallerini kaydettiði bölüm-
ler için “meþâyih” kelimesini kullanmýþ, bu
çerçevede Biþr el-Hâfî, Zünnûn el-Mýsrî,
Yahyâ b. Muâz, Ali b. Muvaffak, Ebü’l-Hü-
seyin en-Nûrî, Cüneyd-i Baðdâdî, Cerîrî,
Ebû Bekir eþ-Þiblî gibi ilk dönem sûfîleri-
ne yer vermiþtir. Kelâbâzî, et-Ta£arruf’ta
tasavvuf makamlarýyla ilgili kýsmýn baþýnda
görüþlerine yer verdiði sûfîleri meþâyih di-
ye anmýþtýr. Sülemî ªabašåt’ýnda Serî es-
Sakatî, Hâris el-Muhâsibî, Hâtim el-Esam,
Ahmed b. Ebü’l-Havârî, Ahmed b. Hadra-
veyh, Hamdûn el-Kassâr, Ebû Türâb en-
Nahþebî gibi birçok sûfîyi bu unvanla zik-

retmiþtir. Tasavvuf ehline göre þeyh bir ta-
rikata intisap ederek seyrü sülûkünü ta-
mamlayan ve þeriat, tarikat, hakikat ilim-
lerinde yüksek dereceye ulaþan kimsedir.
En yüksek mârifet makamýna eriþen kim-
seye “þeyhü’l-ârifîn” denilir (Abdürrezzâk
el-Kâþânî, s. 319). Abdullah b. Ömer’den
rivayet edilen ve bazýlarýnca zayýf, bazýla-
rýnca uydurma olduðu ileri sürülen bir ha-
diste, “Kavmi içindeki þeyh ümmeti içinde-
ki peygamber gibidir” denilmektedir (Ac-
lûnî, II, 17). Bu sebeple tasavvufta þeyh-
lik makamý tarikat yolunun en yüce mer-
tebesi, Allah’a davet konusunda peygam-
ber vekilliðinin en üstün derecesi kabul
edilmiþtir. Nitekim þeyh müridlerinin her
bakýmdan Resûlullah’a uymasýný saðlamak-
la Allah’ý onlara sevdirmekte ve nefisleri-
ni temizleme yollarýný öðretmek suretiyle
onlarý Allah’a sevdirmektedir (Sülemî, s.
73).

Seyrü sülûkünü devam ettiren mücer-
ret sâliklerle seyrü sülûksüz Hakk’ýn te-
cellîlerine mazhar olan mücerret meczup-
lar þeyhlik yapamaz. Seyrü sülûkle birlikte
cezbe kabiliyetine sahip olan sâlik-i mec-
zûb ve cezbe tarafý aðýr basan meczûb-i
sâlikler ise þeyhlik makamýna yükselebi-
lir. Öte yandan sâlik-i meczûblar Allah’ý se-
venler (muhib) arasýndan çýkmakta ve bun-
lar nefsânî duygularýn etkisinden kurtul-
duklarý halde çoðunlukla kalbî duygularýn
etkisinden kurtulamamaktadýr. Meczûb-i
sâlikler ise Allah tarafýndan sevilenlerin
(mahbûb) içinden çýkmakta, hem nefsâ-
nî hem kalbî duygularýn etkisinden kurtu-
labilmektedirler; dolayýsýyla þeyhlik maka-
mýnda en yüksek dereceye sahip olurlar.
Bu þeyhlerin sadrý ve kalbi geniþleyerek
her türlü ilâhî tecellîyi kabul edebilecek
hale gelir. Hak onlarda keþf ve yakýn nur-
larýyla zuhur eder; sözleri þifa, nazarlarý
deva olur (a.g.e., s. 75-76).

Tasavvuf kaynaklarýnda erken dönem-
den itibaren bir þeyhte bulunmasý gere-
ken temel nitelikler üzerinde durulmuþtur.
Serrâc, eserinde þeyhlerin müridlerine olan
ilgisini ve onlara maddî-mânevî yardýmla-
rýný gösteren örneklere yer vermiþtir (el-
Lüma£, s. 273-274). Tekke âdâbýný ilk tes-
bit eden sûfî olarak bilinen Ebû Saîd-i Ebü’l-
Hayr (ö. 440/1049) müridin eðitimini esas
alýp þeyhin vasýflarýný þu þekilde saymýþtýr:
Þeyh örnek alýnabilmesi için örneklik vas-
fý olan, yol gösterebilmesi için yol tecrübe-
si bulunan, edep öðretebilmesi için edep-
li, müridin ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi için
cömert, müridin malýna göz dikmemesi
için tok gözlü, iþaret ve davranýþla öðüt
verebildiði sürece söze baþvurmayan, yu-
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Ta‘dîlin en aþaðý derecelerini
ifade eden hadis terimi.

˜ ™

Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi (çoðulu þüyûh) hadis literatürün-
de “kendisinden hadis rivayet edilen hoca”
mânasýna gelir; bunun “kýrâe ale’þ-þeyh,
semâ‘ min lafzi’þ-þeyh” biçiminde kullaný-
mý yaygýndýr. Öte yandan bu terim râvinin
zayýflýðýný ifade eden ta‘dîl lafzý olarak da
zikredilmektedir. Ýlk defa kimin tarafýndan
kullanýldýðý bilinmeyen þeyh teriminin III.
(IX.) yüzyýlda bu anlamda geçtiði görül-
mektedir. Ýbn Ebû Hâtim, þeyh lafzýnýn
zabtý araþtýrýlmak üzere hadisi yazýlan za-
yýf râviler için kullanýldýðýný belirtmiþ, Ýb-
nü’s-Salâh da bu görüþü benimsemiþtir.
Hakkýnda “þeyhun” lafzýna yer verilen râvi-
nin rivayeti terkedilmezse de tek baþýna
delil olarak alýnmaz. Zehebî þeyh kelime-
sinin meçhul olmaktan kurtulmuþ, hak-
kýnda cerh de bulunmayan mestûr râviler
için kullanýldýðýný söylemiþse de bu anlam-
daki kullanýmýn yaygýn olmadýðý görülmek-
tedir.

Ýbnü’l-Kattân el-Fâsî, Zehebî ve Ýbn Re-
ceb el-Hanbelî gibi âlimler þeyh kelimesi-
nin ta‘dîl lafzý dýþýnda baþka anlamlarda
geçtiðine dikkat çekmiþlerdir. Buna göre
þeyh, yalnýz hadis rivayetiyle meþgul olup
sened ve metnin durumuyla ilgili tenkit
yapmayan muhaddistir. Þu halde þeyh te-
rimi râvinin imam ve hâfýz seviyesine ula-
þamadýðýný, râvi ile rivayeti hakkýnda bilgi-
si olmadýðýný, dolayýsýyla her ikisini de eleþ-
tirecek seviyede bulunmadýðýný ifade et-
mektedir. Þeyh kelimesi râvinin fakih ol-
madýðýný belirtmek üzere de kullanýlmýþ-
týr. Yaygýn sayýlmamakla birlikte þeyh te-
rimi ayrýca “önde gelen muhaddis, hadis-
leri iyi bilen âlim” anlamýnda zikredilmiþ-
tir. Özellikle Endülüs’te “þeyhü’l-hadîs” çok
sayýda hadisi senedleriyle beraber ezbere
bilen, ileri seviyede Kur’an ve hadis bilgisi-
ne sahip, Arap diline hâkim, Þiî ve Mu‘te-
zilî olmayan Ehl-i sünnet taraftarý kimse-
lere verilen bir unvandýr. Memlükler döne-
minde de hadis hocalarýna þeyhü’l-hadîs ve
þeyhü’r-rivâye denilmiþtir. Bir âlimin ken-
dilerinden okuyup icâzet aldýðý hocalarýna
dair bilgi vermek için kaleme aldýðý eser-
lere genellikle “mu‘cemü’þ-þüyûh” adý ve-
rilmiþtir (bk. FEHRESE).
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