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diði bilgiler açýsýndan kuruluþ devri için
önemli bir kitaptýr. Dört bölüm (bab) ha-
linde yazýlan eserin “Padiþahlar ve beyler
gidiþinde” baþlýðýný taþýyan birinci bölü-
münde padiþahýn kendi arzularýna uyma-
masý, iþleri hak fermanýna göre yürütme-
si, tebaasýný gözetmesi, ilme önem verme-
si, zalimleri zulümlerinden, fâsýklarý fýskla-
rýndan menetmesi gerektiði belirtilir. Ýkin-
ci bölüm, “Padiþahlarýn sîretlerinde ve hâ-
letlerindeki her taifeyle ne resme muame-
le etmek gerek ve cemî-i halka nicesi þef-
kat göstermek gerek”, üçüncü bölüm “Ve-
zirlerin ve kalem ehlinin ve nâiblerin revi-
þin beyan eyler”, dördüncü bölüm “Ulemâ
reviþinde müftülerden ve kadýlardan ve
vâizlerden” baþlýklarýný taþýmaktadýr. Son
bölümde ilimlere dair bir tasnife yer ve-
rilmiþtir. Eserin bundan sonraki kýsmýn-
da “tenbih”ler bulunmaktadýr. Þeyhoðlu
toplum içinde yer alan “güzîn, nârin, nâ-
zenin, þerif ve zarif” birkaç taife sayesin-
de devlet ve milletin ayakta durduðunu
belirtmektedir. Kitabýný herkesin okuyup
okutmasýný isteyen müellif eserinin telif ol-
duðunu söylemekle birlikte Necmeddîn-i
Dâye’nin Mir½âdü’l-£ibâd’ýndan tercüme
edildiðini ileri sürenler vardýr. Orhan Þaik
Gökyay da eseri çeviri diye zikretmiþtir.
Kitabýn aslýnýn Necmeddîn-i Dâye’nin ese-
rinden alýndýðý, fakat müellifin Germiyan
ve Osmanlý saraylarýndaki tecrübe ve mü-
þahedeleriyle zenginleþtirilip geliþtirildiði
söylenebilir. Eserdeki þiirlerin büyük bir
kýsmý Hurþîdnâme’den aktarýlmýþ, bazýla-
rý ise Elvan Çelebi, Gülþehrî, Hoca Dehhâ-
nî, Hoca Mesud, Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-
mî ve Yûsuf Meddâh gibi þairlerden alýn-
mýþtýr. Dil özellikleri bakýmýndan Eski Ana-
dolu Türkçesi’nin önemli bir metni olan
eserin transkripsiyonlu metni, edebiyat ve
dil açýsýndan yapýlan bir incelemeyle birlik-
te Kemal Yavuz tarafýndan yayýmlanmýþ-
týr (bk. bibl.).
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Kahire’de þehir idaresinden sorumlu
Memlük beylerinin unvaný.

˜ ™

Bu tabir, XVIII. yüzyýlda Kahire’de ida-
reyi ellerinde tutan güçlü Memlük beyle-
rinin unvaný olarak ortaya çýkmýþtýr. Þey-
hülbeledlik þehir halkýný temsil eden, dev-
letin aldýðý kararlarýn uygulanmasýnda, ver-
gi daðýtýmý ve toplanmasýnda aracý rol üst-
lenen þehir kethüdâsýna benzer bir görev
iken daha sonra idarede söz sahibi olan
Memlük beyleri için kullanýlmýþtýr. Bu un-
van Osmanlý resmî belgelerinde XVIII. yüz-
yýl ortalarýna kadar geçmez. 931 (1524) ta-
rihli Mýsýr kanunnâmesinde beylerbeyine
yardým eden ve eyaletin maliyeye dair iþ-
lerine bakan nâzýr-ý emvâlin yardýmcýsý sý-
fatýyla þehremininin adýna rastlanýr. Þeh-
remini baþyardýmcýsý olduðu nâzýr-ý emvâ-
lin yetkisi altýndaki malî iþleri görür ve tef-
tiþini gerçekleþtirirdi. Bunlardan bazýlarý
nâzýr-ý emvâlliðe terfi ederdi. Muhteme-
len bu görev zaman içerisinde geniþlemiþ
ve güçleri artan yerli Memlük beylerinin
eline geçmiþtir. Bu beylere emîr-i Mýsr, ke-
bîrü’l-kavm, kebîrü’l-beled dendiði ve bu-
radan hareketle þeyhülbeled unvanýnýn or-
taya çýktýðý belirtilir.

Þeyhülbeledliðin Mýsýr’da Memlük bey-
lerinin edindiði en yüksek görev haline gel-
mesi ve devlet tarafýndan bunun resmî-
leþtirilmesi, XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda ger-
çekleþmiþtir. Nitekim 1138 (1726) ve 1143
(1730) yýllarýna ait Osmanlý fermanlarýnda
bu unvanýn kullanýlmamasý ve sonradan
ortaya çýktýðý için (bid‘at) yasaklanmasý
istenmiþtir. Ancak 1159’da (1746) Osman-
lý merkezî idaresinin þeyhülbeledliði emîr-i
haclýkla birlikte kullanmaya baþladýðý dik-

me Tercümesi, Ankara 1973) Farsça ve
Türkçe metinleri karþýlaþtýrarak Þeyhoð-
lu’nun tercümede bazý hikâyeleri atladýðý-
ný tesbit etmiþtir. Merzübânnâme Ter-
cümesi’nden ilk defa söz eden A. Zajac-
kowski eserin Varþova Üniversitesi Ýslâm
Eserleri Kütüphanesi’ndeki nüshasýný ta-
nýtmýþtýr. 1944 yýlýnda II. Dünya Savaþý sý-
rasýnda yanan bu nüsha dýþýnda eserin tek
yazmasý Berlin Devlet Kütüphanesi’nde bu-
lunmaktadýr. Altmýþ dokuz yaprak olan bu
nüshanýn baþ tarafý eksiktir (Türklük, I/1
[1939], s. 6). 2. Hurþîdnâme (Hurþîd ü Fe-
rahþâd). 789’da (1387) kaleme alýnan 7903
beyitlik bu mesnevi bir aþk hikâyesidir. Mü-
ellif bu eserinde çaðdaþý bazý yazarlar gibi
nazým dili olarak Türkçe’nin elveriþsizliðin-
den uzun uzun þikâyet eder. Þeyhoðlu, “Ki
Türkî nazm edem bir hoþ hikâyet / Arab’-
dan nitekim oldu rivâyet” derse de Arap-
ça kaynaklarda böyle bir hikâyeye rastlan-
maz. Birbirini görmeden âþýk olan Maðrib
padiþahýnýn oðlu Ferahþâd ile Acem Þahý
Siyâvuþ’un kýzý Hurþîd’in rakipler yüzün-
den çýkan engeller dolayýsýyla geçirdikleri
maceralarýn ve bunlarýn sonunda kavuþ-
malarýnýn anlatýldýðý eserde kiþiler Ýslâmî
bir hüviyete sahiptir. Þeyhoðlu mesnevi-
sinde örf ve âdetlere, saray teþrifatýna ge-
niþ yer vermiþ, benzer aþk mesnevilerinde
olduðu gibi eserini kahramanlarýnýn aðzýn-
dan söylediði gazellerle süslemiþtir. Hur-
þîdnâme Hüseyin Ayan tarafýndan neþre-
dilmiþtir (bk. bibl.). 3. Kåbûsnâme Tercü-
mesi. Þeyhoðlu’nun Germiyan Beyi Süley-
man Þah’ýn emriyle Æåbûsnâme’yi Fars-
ça’dan Türkçe’ye çevirdiði Kahire Devlet
Kütüphanesi’nde (eski Hidîviyye) bulunan
bir yazmadan anlaþýlmaktadýr (Korkmaz,
TDAY Belleten [1966], s. 270-271). 4. Ken-
zü’l-küberâ ve mehekkü’l-ulemâ. Ha-
yatýnýn sonlarýna doðru Paþa Aða b. Hoca
Paþa adýna kaleme aldýðý, siyaset ahlâký-
na dair bu eserinde müellif, Germiyan ve
Osmanlý saraylarýndaki tecrübelerini ak-
tarýrken bu alanda yazýlan diðer kitaplar-
dan da faydalanmýþtýr. Þeyhoðlu þeriatýn
unutulduðunu, büyüklerin yoluna uyulma-
dýðýný ve âlimlerin sustuðunu görerek ese-
rini yazma ihtiyacý duyduðunu belirtir. Eser-
de peygamberlerden ve geçmiþ padiþah-
lardan örnekler verilmiþ, devlet idaresiyle
ilgili terim ve deyimler kullanýlmýþtýr. Os-
manlýlar’ýn bir taraftan Avrupa’ya açýldýðý
fetihler devrinde, diðer taraftan Ankara
Savaþý’nýn eþiðine gelindiði bir zamanda
kaleme alýnan Kenzü’l-küberâ, Yûsuf Has
Hâcib’in Kutadgu Bilig’inden sonra yazýl-
dýðý bilinen ikinci siyasetnâme olmasý ya-
nýnda devlet ve toplum idaresiyle ilgili ver-
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Mescid-i Harâm ile Mescid-i Nebevî’de
ders veren tanýnmýþ âlimlere,

buralarda görev yapan
hizmetlilerden sorumlu kiþilere,

ayrýca Mekke ve Medine’nin
yönetimini üstlenen

kimselere verilen unvan.
˜ ™

Dinî bakýmdan sahip olduklarý kutsallýk
ve saygýnlýk dolayýsýyla “Harem” diye aný-
lan Mekke ve Medine þehirlerindeki dinî ve
kültürel hayat yine Harem olarak bilinen
Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî’de þe-
killeniyor, burada ders veren, ilmî kudret-
leri ve þöhretleriyle temayüz etmiþ âlim-
lere þeyhülharem unvaný veriliyordu. Bil-
hassa dinî ilimler alanýnda otorite sayýlan
ve bu unvaný alan ilk âlimlere Mescid-i Ha-
râm’da rastlanýr. Zehebî, ilmî faaliyetleriy-
le þöhret kazanan sahâbîlerden sonra Mes-
cid-i Harâm’da Mücâhid b. Cebr (ö. 103/
721), Atâ b. Ebû Rebâh ve Kays b. Sa‘d’ýn
þeyhülharem unvaný taþýdýklarýný ve bu ge-
leneðin kendi zamanýnda yalnýz baþýna bu
unvaný taþýyan Ýbn Cüreyc ile (ö. 150/767)
sürdüðünü kaydeder (A£lâmü’n-nübelâß,
VI, 332). Abbâsîler döneminden itibaren
Mescid-i Harâm’daki ilmî faaliyetleri Ab-
dülazîz b. Ebû Revvâd, Abdullah b. Yezîd
el-Adevî, Abdülmecîd el-Mekkî, Hallâd b.
Yahyâ, Saîd b. Mansûr, Ebû Saîd Ýbnü’l-
A‘râbî, Ýbn Ebû Ömer, Ebû Ca‘fer es-Sâið,
Meyyâniþî ve Ýbnü’l-Husrî gibi þeyhülha-
rem unvaný almýþ âlimler yönlendiriyordu.
Bunlar sadece ders vermekle kalmýyor, baþ-
ta hac olmak üzere Mekke’deki dinî faali-
yetlerin aslýna uygun biçimde yapýlmasý-
na öncülük ediyor, Mekke Haremi, Kâbe
ve Mescid-i Harâm’la ilgili düzenlemeler on-
larýn onayýna sunulduktan sonra yürürlü-
ðe konuluyordu. Dört yýl boyunca Mekke’-
ye Abbâsî hac kafilesinin gelememesi yü-
zünden yenilenemeyen ve çýkan fýrtýnada
hasar gören Kâbe’nin örtüsünü 644 (1246)
yýlýnda Yemen nâibi deðiþtirmek istemiþ,
o sýrada þeyhülharem olan Afîfüddin Ýbn

Menaa, Kâbe’ye ancak halifenin göndere-
ceði örtünün giydirilebileceðini söyleyerek
buna izin vermemiþ ve bulduðu ödünç pa-
rayla eski örtüleri ýslah ederek yirmi bir ge-
ce örtüsüz kalan Kâbe’yi örtmüþtür (Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, XIII, 183).

Mescid-i Nebevî’de ders veren âlimle-
rin þeyhülharem unvaný almalarý Mescid-i
Harâm’a göre daha geç tarihlerde gerçek-
leþmiþtir. Bunun sebebi, Medine Haremi’-
ne mahsus ibadet ve kurallarýn bulunma-
masýnýn yaný sýra Mekke Haremi’ndeki gi-
bi bazý fiillerin yasaklanmamýþ olmasýdýr.
Eyyûbîler döneminden itibaren Mescid-i
Nebevî’de ders veren âlimlere de þeyhül-
harem unvaný verilmesi yaygýnlaþmýþ, Mek-
ke ve Medine’de kadýlýk görevine getirile-
cek kimseler bunlarýn arasýndan seçilmiþ-
tir. Mekke’de þeyhülharemlik makamýna
yükselen Muhibbüddin et-Taberî’nin þöh-
retini duyan Yemen Resûlî Sultaný el-Me-
likü’l-Muzaffer onu Mekke kadýlýðýna tayin
etmiþ ve Yemen’e davet ederek kendisin-
den bir süre hadis dersi almýþtýr. Muham-
med b. Ömer el-Kurtubî ve Medine tarihi-
ne dair eserleriyle tanýnan Semhûdî gibi
âlimlerin yaný sýra Mekke ve Medine müf-
tüsü olarak ün kazanan Beþîr b. Hâmid ez-
Zeynebî, Medine’de þeyhülharem unvaný-
ný taþýyan âlimlerin en meþhurlarýdýr.

Eyyûbîler dönemiyle birlikte þeyhülha-
remlik görevi önce Medine’de, ardýndan
Mekke’de idarî bir anlam ifade etmeye
baþlamýþtýr. 557’de (1162) Nûreddin Mah-
mud Zengî tarafýndan ihdas edilen, Mes-
cid-i Nebevî’de yapýlacak hizmetler için ha-
dým görevlendirme uygulamasýný sürdüren
Selâhaddîn-i Eyyûbî bunlarýn baþýna þey-
hülharem unvanýyla Bedreddin el-Esedî’yi
getirmiþ, bundan sonra þeyhülharem Ey-
yûbîler’in Medine’deki idarî ve siyasî oto-
ritesini temsil eden en önemli görevli sa-
yýlmýþtýr (Þemseddin es-Sehâvî, I, 384).
Eyyûbîler zamanýndaki uygulama Mem-
lükler devrinde sürdürülmüþtür. Emirlik
ve kadýlýktan sonra “meþîhatü’l-harem” adý
verilen kurumun baþýna merkezî otorite-
nin tayin ettiði görevli, Mescid-i Nebevî’-
deki hadýmlar baþta olmak üzere bütün
görevlilerin reisi kabul ediliyordu (Kalka-
þendî, XII, 254). XIV. yüzyýlýn baþýndan iti-
baren Medine’de þeyhülharemin etkinliði
giderek artmýþ ve Osmanlý hâkimiyetine
kadar þehir tek yetkili kabul edilen þey-
hülharem veya nâibleri tarafýndan yöne-
tilmiþtir (Ârif Abdülganî, s. 265 vd.). Eyyû-
bîler ve Memlükler devrinde Mekke’de gö-
revlendirilen þeyhülharem ise (nâibülharem)
sadece Mescid-i Harâm’daki en üst yetkili
sayýlýyor ve bunun görevlerini Mekke ka-

kati çeker. Bu pâyeye Memlük beyleri ara-
sýnda en güçlü olanlar yükselmiþtir. Hi-
yerarþide þeyhülbeledin hemen ardýndan
emîr-i hac gelirdi. Devlet kademesinde et-
kin konuma yükselebilmek için þeyhülbe-
led ve emîr-i hac arasýnda sürekli çatýþma-
lar olmuþtur. Þeyhülbeledlerden biri öldü-
ðünde Memlük nizamýnýn bir devamý olan
þeyhülbeledlik için Memlük beyleri arala-
rýnda mücadeleye baþlar, bunlardan biri
galip gelerek þeyhülbeled oluncaya veya
aralarýnda bir anlaþmaya varýncaya kadar
bu mücadele devam ederdi. Ýþ baþýna ge-
çenler kendi taraftarlarýný öne çýkarýp des-
tekçilerine menfaat saðlar, muhalifleri-
ni uzaklaþtýrýr ve hapse attýrýrdý. 1172’de
(1758) öldürülen Sabuncu lakaplý Kazdað-
lý Hüseyin Bey’in yerine geçen Bulutkapan
Ali Bey “hoþdaþ” denilen adamlarýný sür-
günden getirtip onlara yeniden görevler
daðýtmýþtý. Kahire’nin reisi konumundaki
þeyhülbeledin etki alaný sadece Kahire’yi
deðil bütün Mýsýr bölgesini kapsayacak bir
geniþlikteydi. Mýsýr’daki Arap kabilelerinin
ona itaat etmesi bu gücün taþradaki yan-
sýmalarý açýsýndan son derece önemliydi.
Güçlerini giderek arttýran þeyhülbeledler
diðer Memlük beyleri üzerinde otorite ku-
rup Osmanlý valisini sembolik bir görevli
haline getirmiþtir.

Þeyhülbeled olarak anýlan ilk Memlük
beyi XVIII. yüzyýlýn birinci yarýsýnda Çerkez
Muhammed Bey’dir. Yüzyýlýn ikinci yarýsý-
na doðru güçlü bir konuma gelen Kazdað-
lýlar bu unvaný kullanmýþtýr. Osmanlý tarih-
çisi Þem‘dânîzâde, Koca Râgýb Paþa’nýn Mý-
sýr valiliði sýrasýnda Kazdaðlý Hüseyin Bey’i
þeyhülbeled diye anar. En çok tanýnan þey-
hülbeled ise Mýsýr’a tamamýyla hâkim olan
ve Osmanlý idaresine baþ kaldýran Bulut-
kapan Ali Bey’dir. Þeyhülbeledlik Kahire’-
de 1798’de Fransýz iþgaline kadar varlýðý-
ný sürdürmüþtür. Fransýzlar’ýn Mýsýr’a gir-
mesi üzerine þeyhülbeled Ýbrâhim ve Mu-
rad beyler kaçmýþ, böylece þeyhülbeledlik
makamý sona ermiþtir. Mýsýr’da Osmanlý
döneminde köylerin yerel reisine de þey-
hülbeled denilmekteydi.
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