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Ta‘dîlin en aþaðý derecelerini
ifade eden hadis terimi.

˜

™

Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi (çoðulu þüyûh) hadis literatüründe “kendisinden hadis rivayet edilen hoca”
mânasýna gelir; bunun “kýrâe ale’þ-þeyh,
semâ‘ min lafzi’þ-þeyh” biçiminde kullanýmý 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 görülmektedir. Ýbn Ebû Hâtim, þeyh lafzýnýn
zabtý araþtýrýlmak üzere hadisi yazýlan zayýf râviler için kullanýldýðýný belirtmiþ, Ýbnü’s-Salâh da bu görüþü benimsemiþtir.
Hakkýnda “þeyhun” lafzýna yer verilen râvinin rivayeti terkedilmezse de tek baþýna
delil olarak alýnmaz. Zehebî þeyh kelimesinin meçhul olmaktan kurtulmuþ, hakkýnda cerh de bulunmayan mestûr râviler
için kullanýldýðýný söylemiþse de bu anlamdaki kullanýmýn yaygýn olmadýðý görülmektedir.
Ýbnü’l-Kattân el-Fâsî, Zehebî ve Ýbn Receb el-Hanbelî gibi âlimler þeyh kelimesinin 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 terimi râvinin imam ve hâfýz seviyesine ulaþamadýðýný, râvi ile rivayeti hakkýnda bilgisi olmadýðýný, dolayýsýyla her ikisini de eleþtirecek seviyede bulunmadýðýný ifade etmektedir. Þeyh kelimesi râvinin fakih olmadýðýný belirtmek üzere de kullanýlmýþtýr. Yaygýn sayýlmamakla birlikte þeyh terimi ayrýca “önde gelen muhaddis, hadisleri iyi bilen âlim” anlamýnda zikredilmiþtir. Özellikle Endülüs’te “þeyhü’l-hadîs” çok
sayýda hadisi senedleriyle beraber ezbere
bilen, ileri seviyede Kur’an ve hadis bilgisine sahip, Arap diline hâkim, Þiî ve Mu‘tezilî olmayan Ehl-i sünnet taraftarý kimselere verilen bir unvandýr. Memlükler döneminde de hadis hocalarýna þeyhü’l-hadîs ve
þeyhü’r-rivâye denilmiþtir. Bir âlimin kendilerinden okuyup icâzet aldýðý hocalarýna
dair bilgi vermek için kaleme aldýðý eserlere genellikle “mu‘cemü’þ-þüyûh” adý verilmiþtir (bk. FEHRESE).
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Müridlere rehberlik yapan
ve onlarý irþad eden kiþi anlamýnda
tasavvuf terimi.
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Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi (çoðulu þüyûh, meþâyih) tasavvufta velî, pîr ve mürþidle eþ anlamlý olarak kullanýlmýþtýr. Türkçe’de er, eren ve
ermiþ kelimeleri de “þeyh” mânasýna gelir. 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 geçmektedir. Mürþid Kehf sûresinde (18/17) “doðru
yolu gösteren rehber” mânasýndadýr. Buna göre þeyh “tâliplere doðru yolu gösteren ve onlarý irþad eden kimse” demektir.
Ýlk âbid ve zâhidlerin þeyh olarak anýldýðýna dair bir bilgi bulunmamaktadýr. Ebû
Nasr es-Serrâc (ö. 378/988), Muhammed
b. Ýbrâhim el-Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (ö. 412/
1021) gibi sûfî müelliflerin tasavvuf büyükleri için þeyh sýfatýný kullanmalarý, kelimenin bu anlamýyla IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren yaygýnlýk kazanmaya baþladýðýný göstermektedir. Serrâc el-Lüma£
adlý eserinde tasavvuf önderlerinin sohbet
âdâbý, müridleriyle münasebetleri, semâ
hakkýndaki görüþleri, günlük dualarý ve yaþadýklarý vecd hallerini kaydettiði bölümler için “meþâyih” kelimesini kullanmýþ, bu
çerçevede Biþr el-Hâfî, Zünnûn el-Mýsrî,
Yahyâ b. Muâz, Ali b. Muvaffak, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî, Cüneyd-i Baðdâdî, Cerîrî,
Ebû Bekir eþ-Þiblî gibi ilk dönem sûfîlerine yer vermiþtir. Kelâbâzî, et-Ta£arruf’ta
tasavvuf makamlarýyla ilgili kýsmýn baþýnda
görüþlerine yer verdiði sûfîleri meþâyih diye anmýþtýr. Sülemî ªabašåt’ýnda Serî esSakatî, Hâris el-Muhâsibî, Hâtim el-Esam,
Ahmed b. Ebü’l-Havârî, Ahmed b. Hadraveyh, Hamdûn el-Kassâr, Ebû Türâb enNahþebî gibi birçok sûfîyi bu unvanla zik-

retmiþtir. Tasavvuf ehline göre þeyh bir tarikata intisap ederek seyrü sülûkünü tamamlayan ve þeriat, tarikat, hakikat ilimlerinde yüksek dereceye ulaþan kimsedir.
En yüksek mârifet makamýna eriþen kimseye “þeyhü’l-ârifîn” denilir (Abdürrezzâk
el-Kâþânî, s. 319). Abdullah b. Ömer’den
rivayet edilen ve bazýlarýnca zayýf, bazýlarýnca uydurma olduðu ileri sürülen bir hadiste, “Kavmi içindeki þeyh ümmeti içindeki peygamber gibidir” denilmektedir (Aclûnî, II, 17). Bu sebeple tasavvufta þeyhlik makamý tarikat yolunun en yüce mertebesi, Allah’a davet konusunda peygamber vekilliðinin en üstün derecesi kabul
edilmiþtir. Nitekim þeyh müridlerinin her
bakýmdan Resûlullah’a uymasýný saðlamakla Allah’ý onlara sevdirmekte ve nefislerini temizleme yollarýný öðretmek suretiyle
onlarý Allah’a sevdirmektedir (Sülemî, s.
73).
Seyrü sülûkünü devam ettiren mücerret sâliklerle seyrü sülûksüz Hakk’ýn tecellîlerine mazhar olan mücerret meczuplar þeyhlik yapamaz. Seyrü sülûkle birlikte
cezbe kabiliyetine sahip olan sâlik-i meczûb ve cezbe tarafý aðýr basan meczûb-i
sâlikler ise þeyhlik makamýna yükselebilir. Öte yandan sâlik-i meczûblar Allah’ý sevenler (muhib) arasýndan çýkmakta ve bunlar nefsânî duygularýn etkisinden kurtulduklarý halde çoðunlukla kalbî duygularýn
etkisinden kurtulamamaktadýr. Meczûb-i
sâlikler ise Allah tarafýndan sevilenlerin
(mahbûb) içinden çýkmakta, hem nefsânî hem kalbî duygularýn etkisinden kurtulabilmektedirler; dolayýsýyla þeyhlik makamýnda en yüksek dereceye sahip olurlar.
Bu þeyhlerin sadrý ve kalbi geniþleyerek
her türlü ilâhî tecellîyi kabul edebilecek
hale gelir. Hak onlarda keþf ve yakýn nurlarýyla zuhur eder; sözleri þifa, nazarlarý
deva olur (a.g.e., s. 75-76).
Tasavvuf kaynaklarýnda erken dönemden itibaren bir þeyhte bulunmasý gereken temel nitelikler üzerinde durulmuþtur.
Serrâc, eserinde þeyhlerin müridlerine olan
ilgisini ve onlara maddî-mânevî yardýmlarýný gösteren örneklere yer vermiþtir (elLüma£, s. 273-274). Tekke âdâbýný ilk tesbit eden sûfî olarak bilinen Ebû Saîd-i Ebü’lHayr (ö. 440/1049) müridin eðitimini esas
alýp þeyhin vasýflarýný þu þekilde saymýþtýr:
Þeyh örnek alýnabilmesi için örneklik vasfý olan, yol gösterebilmesi için yol tecrübesi bulunan, edep öðretebilmesi için edepli, müridin ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi için
cömert, müridin malýna göz dikmemesi
için tok gözlü, iþaret ve davranýþla öðüt
verebildiði sürece söze baþvurmayan, yu-

ÞEYH

muþaklýkla terbiye mümkün iken þiddete
meyletmeyen, emrettiði þeyi önce kendisi yapan, yasakladýklarýndan önce kendisi
sakýnan, Allah için kabul ettiði müridi halkýn sözlerine bakarak býrakmayan kimsedir (Muhammed b. Münevver, s. 329-330).
Necmeddîn-i Dâye yine müridlerin ihtiyacý
çerçevesinde þeyhin temel þeriat bilgilerini öðrenmesi, Ehl-i sünnet inancýna sahip olmasý gibi özelliklerden baþlayarak yirmi nitelik saymýþtýr. Þeyhliðin rükünleri diye nitelendirdiði bu vasýflarýn yaný sýra Necmeddîn-i Dâye ayrýca þeyhliðin þartlarý olarak Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Kehf 18/66) Hýzýr’ýn vasýflarý arasýnda geçen Allah’a ubûdiyyet, Hak’tan gelen hakikatleri doðrudan
almaya ehliyet, Hak katýndan gelen özel
rahmete mazhariyet, vasýtasýz þekilde Hak’tan bilgi öðrenme, ilm-i ledün sahibi olma
gibi özellikleri kaydetmiþtir (Mir½âdü’l-£ibâd,
s. 132-134, 137-139). Sonraki dönemlerde
gerek þeyh gerekse mürid açýsýndan deðiþik meseleler ortaya çýktýkça bir þeyhte bulunmasý gereken vasýflarla olmamasý gereken zaaflar üzerinde durulmuþ, ayrýca
sahte þeyhlere iþaret edilmiþtir.
Þeyhler eðitim usullerine göre tâlim þeyhi, sohbet þeyhi ve tarikat (irþad / sülûk)
þeyhi gibi kýsýmlara ayrýlýr. Tâlim þeyhleri
Ýslâm’ý bilen takvâ sahibi sâlih müminlerdir. Kendilerine baþvuran müminlere dinin
zâhir hükümleriyle birlikte bâtýn hükümlerini de öðretir; sohbet ve nasihatlerle
nefislerini arýndýrýp ahlâklarýný düzeltmek
hususunda onlara yardýmcý olurlar. Sohbet þeyhlerinin meclislerinde sohbet yapýlmakla birlikte þeyhin müride nazar etmesi ve müridin þeyhi görmesi daha çok
önemsenir. Sohbet þeyhi, müridlerini çoðunlukla söze ihtiyaç duymaksýzýn hal ve
tavýrlarýyla etkileyerek terbiye eder. Terbiye þeyhi ise kendisine baðlanan bir müridi týpký bir anne babanýn çocuklarýný, bir

öðretmenin öðrencisini, bir ustanýn çýraðýný yetiþtirmesi gibi yetiþtirir. Bu þeyhler
müridin seyrü sülûküne nezaret ettiði için
teslik / sülûk þeyhi, müridler kendisine kayýtsýz þartsýz itaat edeceðine söz verdiði
ve bu niyetle müridlik hýrkasý giydiði için
þeyh-i metbû þeklinde de anýlýr. Terbiye
þeyhleri genellikle tâlim ve sohbet þeyhlerinin özelliklerine sahip olurlar. Öte yandan müridi kabiliyeti çerçevesinde eðiten
þeyhlere kâmil þeyh, mânevî tasarrufuyla
müridin yeteneðini daha da geliþtirerek
kemale erdiren þeyhlere ekmel þeyh diyenler de vardýr. Ayrýca bir müride hýrka
giydirene hýrka þeyhi, zikir tarif edene zikir / telkin þeyhi adý verilmektedir. Fakat
bunlarýn mürid üzerindeki etkileri doðrudan olmayýp giydirdikleri hýrka ve tarif ettikleri zikir vasýtasýyla gerçekleþtiðinden
þeyhlikleri mecazidir. Seyrü sülûk için bir
þeyhten müridlik hýrkasý giyen kimsenin
baþka þeyhlerden de teberrüken hýrka giymesi mümkündür (Muhammed b. Abdullah el-Hânî, s. 28). Tasavvuf ehli, þeyhte
bulunmasý gereken þartlarý taþýmadýðý halde þeyhlik taslayanlarý “müteþâyih, ehl-i
teþeyyuh, kal þeyhi, mustasvif” gibi isimlerle anmýþlar, mürid olmak isteyenleri
bunlara karþý uyarmýþlardýr: “Her mürþide dil verme kim yolun sarpa uðratýr / Mürþidi kâmil olanýn gayet yolu âsân imiþ” (Niyâzî-i Mýsrî).
Kâmil bir þeyhe biat eden müridin seyrü sülûkünü tamamlayýncaya kadar þeyhin denetimi altýnda bulunmasý þart koþulmuþtur. Zira þeyhin rehberliði olmadan sülûke devam eden mürid nefsin ve
þeytanýn hilelerinden kurtulamaz. Bu sebeple þeyhinden ayrýlan müride “mürîd-i
mürted” denilmiþtir. Bâyezîd-i Bistâmî sülûke þeyhsiz devam etmenin tehlikesini,
“Üstadý olmayanýn imamý þeytandýr” sö-

Mevlevî, Sa‘dî, Bektaþî ve Gülþenî þeyhleri (D’Ohsson, Tableau général, II, lv. 109, 111, 113 ve 119)

züyle dile getirmiþ (Kuþeyrî, II, 735), Kuþeyrî de, “Üstadý olmayan mürid ebediyen
iflâh olmaz” demiþtir (a.g.e., a.y.). Ýbn Haldûn takvâ, istikamet ve keþf biçiminde
sýraladýðý mücâhede þekillerinden ilk ikisinde þeyhi gerekli görmezken keþf mücâhedesi için zorunlu saymýþtýr (Þifâßü’ssâßil, s. 80-81). Esmâ yolunu seyrü sülûkün esasý olarak kabul eden tarikatlarda
þeyh müridlerini nefis terbiyesi, evrâd, ezkâr, halvet, riyâzet ve rüya yorumlarýyla
terbiye eder. Müsemmâ yolu olan melâmetî tavýrda aþk, sohbet ve mürþid nazarý
esastýr. Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî,
seyrü sülûk esnasýnda müridde meydana
gelen kemâlât derecesini þeyhin nazarýnýn
ölçüsüyle irtibatlandýrmýþtýr (Tasavvufun
Ana Ýlkeleri, s. 7-8). Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî kâmil þeyhin söze ihtiyaç duymaksýzýn müridin bâtýnýna tasarruf ettiðini belirtir (Konuk, III, 369). Þeyhin müridini mânen olgunlaþtýrmak amacýyla ona nazar etmesine “teveccüh” denilmektedir. Ancak
müridini nazarla terbiye edebilen þeyhe
rastlamak çok zordur. Nakþibendiyye gibi
bazý tarikatlarda þeyhin nazarý önemsenmekle birlikte sohbete daha çok önem verilmiþtir. Müridin hayatta olan bir þeyh tarafýndan eðitilmesi esastýr. Bununla birlikte hayatta bulunmayan bir þeyhin ruhaniyeti vasýtasýyla da eðitilmek mümkündür; tasavvufta buna Üveysîlik yolu denilir. Þeyhin davranýþlarýný taklit edebilmek
ve onun mânevî halini kendi üzerine yansýtabilmek için müridin þeyhine güvenmesi ve onu gönülden sevmesi gerekir. Bu
sevginin gücü nisbetinde müride þeyhten
mânevî hal sirayet eder. Sâlikin kâmil bir
mürþide gönlünü baðlamasý onun sûret
ve sîretini düþünmesine “râbýta” adý verilmektedir. Gazzâlî müridin þeyhini takip
etmesi, tavsiyelerini yerine getirmesi, hatta onun yanlýþýný kendi doðrusuna tercih
etmesinin gereði üzerinde durmuþ (Ý¼yâß,
III, 75-76), Necmeddîn-i Kübrâ da þeyhin
yanýnda müridin küçük bir çocuk gibi olduðunu, dolayýsýyla irade ve ihtiyarýný þeyhine býrakmasýnýn kendisine daha çok yarar saðlayacaðýný belirterek þeyhiyle devamlý kalbî irtibat içinde bulunmanýn önemini vurgulamýþtýr (Tasavvufî Hayat, s.
94). Ýbnü’l-Arabî ise müridin þeyhe teslimiyetinin ölünün teneþirde yýkayýcýya teslimiyeti gibi olmasý icap ettiðini, bir insan
olarak mâsum sayýlmayan þeyhten þeriata muhalif bir fiil zuhur etse bile niyetini
bozmamasý gerektiðini belirtmiþtir (etTedbîrâtü’l-ilâhiyye, s. 223). Ayrýca müridin þeyhin izni dýþýnda hareket etmesi uygun görülmemektedir. Müridin her bakým51
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dan þeyhini taklit ederek iradesini ona teslim etmesine þeyhte fâni olmak (fenâ fi’þþeyh) denir ve bu Allah’ta fâni olmanýn (fenâ fillâh) ilk basamaðý kabul edilir. Mürid
seyrü sülûkünü tamamlayýp irþad ehliyetini kazansa da þeyhinden icâzet almadan
irþad faaliyetine giriþmemelidir. Þeyhi tarafýndan irþad izni verildiðinde mürid þeyhin halifesi olur ve kendisine hilâfet hýrkasý, irþad hýrkasý, icâzet hýrkasý gibi isimlerle anýlan bir hýrka giydirilir. Bu hýrkayý giyen mürid bir þeyh sýfatýyla baþkalarýný irþad etmeye yetkili kýlýnmýþ olur.
Sûfîlere göre Hak’tan gelen feyiz Resûl-i
Ekrem aracýlýðýyla velîlere, onlar aracýlýðýyla insanlara ulaþtýðýndan müridlerin feyiz
menbaý irþad makamýndaki þeyhlerdir. Þeyhin doðrudan doðruya Hz. Peygamber vasýtasýyla Hak’tan aldýðý feyze “feyz-i ilâhî”,
silsile vasýtasýyla aldýðý feyze “feyz-i isnâdî”
denir. Müridin tarikata girip þeyhten feyiz ve irfan almasýna “ahz-ý feyz” adý verilir.
Þeyhin eðitimiyle müridin ikinci defa doðduðu kabul edilir. Normal doðum müridi
mülk âlemiyle (dünya), mânevî doðum ise
melekût âlemiyle (gayb) irtibata geçirir.
Nakþibendiyye tarikatýnda þeyh karþýlýðý
olarak “hâce” (çoðulu hâcegân), Nakþibendiyye’den ayrýlan Yeseviyye’de “ata” kelimesi kullanýlmýþtýr. Ata kelimesinin Orta
Asya’da Türk sûfîleri arasýnda XII. yüzyýldan beri þeyh yerine kullanýldýðý bilinmektedir. Türkistan’da ve Ýdil havzasý Türkler’inde þeyhler için “îþân” tabirine de rastlanýr. Bazý tarikat mensuplarý Anadolu’da
þeyh yerine “baba” kelimesini tercih etmiþtir. Bektaþîler’de þeyh mevkiindeki kiþiye XVI. yüzyýldan itibaren “dede-baba”
denilmiþtir.
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ÞEYH FETHULLAH KÜLLÝYESÝ

˜

Gaziantep’te
XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
inþa edilen külliye.

™

Vakfiyelerine göre cami, zâviye, hamam,
medrese, kastel (bir çeþit su yapýsý), hazîre ve bir evden meydana gelmektedir. Buradaki cami, Yukarý Þeyh Camii olarak bilinen Þah Velî Camii’yle karýþmamasý için
þer‘î mahkeme sicillerine ve bazý kayýtlara Aþaðý Þeyh Camii adýyla kaydedilmiþtir.
Mimarý bilinmeyen ve kitâbesi olmayan
külliyenin bânisi Þeyh Abdüllatif oðlu Þeyh
Fethullah’týr. Yapýyla ilgili olarak bâninin
tanzim ettirdiði 23 Receb 966 (1 Mayýs
1559) ve 1 Ramazan 971 (13 Nisan 1564)
tarihli iki vakfiye ile 5 Rebîülâhir 991 (28
Nisan 1583) tarihli bir ferman mevcuttur.
Külliyenin 1550’li yýllarda yaptýrýldýðý tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi de cami,
medrese ve hamamdan bahsetmekte, fakat inþa tarihleri konusunda bilgi vermemektedir. Caminin 15 Ramazan 1005’te
(2 Mayýs 1597) tamir geçirdiði bilinmektedir. Hamam 1957, 1960 ve 1972 yýllarýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
onarýlmýþtýr. Son olarak 1974’te cami tamir edilmiþ, bu esnada son cemaat yeri
camekânla kapatýlmýþ, ahþap müezzin
mahfili demir doðrama olarak yenilenmiþ,
minarenin bazý taþlarý deðiþtirilmiþ, avlu
ve þadýrvan yeniden düzenlenmiþtir.
Üç tarafýnýn medrese odalarýyla çevrili
olduðu düþünülen avluda, günümüzde bu
mekânlarýn yerini cami görevlilerine ait betonarme üç oda almýþtýr. Avlu güneyden
birbirine bitiþik cami ve zâviye ile kuþatýlmýþtýr. Bâlî Paþa’nýn (ö. 900/1494-95 [?])
adýyla da anýlan medrese Cumhuriyet dö-

