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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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remlikleri yeniden ayrýlmýþ ve Medine þey-
hülharemliðine Emin Paþa getirilmiþtir (BA,
A.MKT. MHM, nr. 382/93, 388/31). 1869’-
da yapýlan yeni bir düzenlemeyle Medine’-
de þeyhülharemlik ve muhafýzlýk görevleri
birbirinden ayrýlmýþtýr. Vilâyet Kanunu’nun
yürürlüðe girmesinden sonra þeyhülharem
tarafýndan üstlenilen görevlerin bir kýsmý-
ný Mekke’de kurulan belediye teþkilâtý üst-
lenmeye baþlamýþ ve dinî iþlerde þeyhül-
haremin yanýnda Mekke müftüsü ve geç
dönemde ortaya çýkan Harem-i þerif mü-
dürleri söz sahibi olmuþtur.

Osmanlý idaresinin yerleþmesinde önem-
li katkýlarý olan þeyhülharemler kadýlýk se-
viyesine ulaþmýþ ulemâ arasýndan tayin
edilirdi. Bununla birlikte özellikle Medine
þeyhülharemleri saray aðalarýndan seçil-
diði gibi daha sonra bu görev askerî mü-
þir ve feriklere de verilmiþtir (Mir’âtü’l-
Haremeyn, I, 76). Medine þeyhülharemi ve-
zir rütbesindeydi. Bazý durumlarda Me-
dine ile ilgili iþlerde Mekke þeyhülharemi
yetkili kýlýnýrdý. Düzenli maaþlarý olan þey-
hülharemler ilmî faaliyetleri yönlendirir,
ihtiyaç sahiplerini tesbit eder ve bunlara
tahsisat ayrýlmasýný teklif ederdi (BA, Cev-
det-Maarif, nr. 71, 3508). Medine’de harem
aðalarý genellikle þeyhülharemliði kendi te-
kellerine almaya çalýþmýþtýr. 20 Muharrem
1012 (30 Haziran 1603) tarihli bir emirde,
Budin sýnýr boylarýnda sefer hazýrlýklarý ya-
pan Osmanlý ordusunda ordu þeyhliðine
tayin edilen Ebûbekir Efendi’ye zafer ka-
zanýldýðý takdirde þeyhülharemlik verile-
ceði ifade edilmiþtir (BA, Cevdet-Askerî,
nr. 644, 27091). Vezirlikten azledilen Halil
Hamîd Paþa’nýn Mekke’ye, XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren Osmanlý Devleti’-
ni uzun süre uðraþtýran Buþetli ailesinin
son temsilcisi Mustafa Paþa’nýn Medine’-
ye þeyhülharem olmasý örneklerinde gö-
rüldüðü gibi merkezden uzaklaþtýrýlmak is-
tenen kiþilere de bu görev veriliyordu. Me-
dine þeyhülharemlerinin ilk dönemlerde gö-
rev süreleriyle ilgili herhangi bir kýsýtlama
yoktu. Sonraki devirlerde genellikle dört
yýl görev yapmýþlarsa da bu süreyi doldur-
madan azledilenlere de rastlanýr. Þeyhülha-
remlerin Arapça bilmesi gerekli olduðun-
dan bazan yapýlan tayinler bu sebeple ip-
tal ediliyordu. Ayrýca hacý kafilelerinin Me-
dine veya Mekke’de problemlerle karþýlaþ-
malarý yüzünden merkeze yapýlan þikâyet-
ler dolayýsýyla azledilenler olmuþtur. Þey-
hülharem unvanýnýn tevcihi Osmanlýlar’dan
sonra da sürmüþtür. Günümüzde Mes-
cid-i Harâm’da ve Mescid-i Nebevî’de gö-
rev yapan baþimamlarýn unvanlarý arasýn-
da þeyhülharem de yer almaktadýr.
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Osmanlýlar’da ilmiye teþkilâtýnýn
baþýndaki âlimin unvaný.

˜ ™

Sözlükte “yaþlý kimse, reis, bilge” anlam-
larýndaki þeyh ile Ýslâm kelimesinden olu-
þan þeyhü’l-Ýslâm tabiri, Ýslâm dünyasýn-
da önde gelen ulemâ ve sûfîlere verilen
bir þeref unvaný olarak X. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda ortaya çýkmýþ, daha sonra “âlimle-
rin en kýdemlisi, reisi” mânasýný kazanarak
bir unvan halinde kullanýlmýþtýr. XI. yüz-
yýlda Horasan’da Þâfiîler’in baþýndaki âlim
þeyhülislâm unvanýyla anýlýrdý. Zamanla ke-
limenin kullanýmý yaygýnlaþmýþ, Memlük-
ler’de fetvalarý ile þöhret bulan fýkýh âlim-
lerinin þeref unvaný olmuþ, bir nevi dinî re-
is þeklinde anlaþýlmýþtýr. 1300 yýllarýna doð-
ru ise tanýnmýþ müftüleri nitelemiþtir. Bu
þekliyle Ýslâm dünyasýnda yaygýn biçimde
yer almýþ, Evliya Çelebi de þehirleri tasvir
ederken buralardaki fetva verme yetkisine
sahip müftüleri þeyhülislâm diye anmýþ-
týr. Özellikle Orta Asya’da ve Çin’de önem-
li þehir merkezlerinde þeyhülislâm olarak
nitelendirilen âlimlerin fetva yanýnda med-
reseleri teftiþ etme, okutulacak dersleri
belirleme, icâzet verme ve kadýya yardým
etme gibi görevleri bulunmaktaydý. Ýran’-
da ise þeyhülislâmlýk Osmanlýlar’a benzer

dýsý da yerine getirebiliyordu. Memlükler’-
den itibaren Kudüs’te vali veya nâiblerden
baþka þeyhülharem veya nâzýrü’l-harem
adý verilen bir görevli bulunuyordu (Ebü’l-
Yümn el-Uleymî, II, 40, 269, 275).

Osmanlýlar, Haremeyn’e hâkim olunca
idarî yapýda herhangi bir deðiþiklik yap-
mamýþ, Mýsýr’a baðlý Cidde eyaleti ve Ha-
beþ beylerbeyiliðiyle Harem-i þerif’in iþle-
rini üstlenen Mekke þeyhülharemliðini te-
sis etmiþtir. Mekke’de Osmanlý otoritesi,
merkezî hükümetin tayin ettiði þeyhülha-
remle her yýl Mýsýr’dan gönderilen askerî
birlik tarafýndan, mahallî otorite ise Os-
manlý sultanýnýn muvafakatiyle göreve ge-
len Mekke emîrleri vasýtasýyla temsil edi-
liyordu. Medine’de de Osmanlý otoritesini
merkezî hükümetin tayin ettiði þeyhül-
haremle ordu kumandaný temsil ediyor
ve bazan bu iki görev tek kiþinin uhdesin-
de bulunabiliyordu. Osmanlý padiþahlarýnýn
Medine’deki temsilcisi olan þeyhülharem
özellikle Mescid-i Nebevî’ye dair iþlerden
sorumluydu. Bunun yanýnda Mahmud Çe-
lebi’nin 946’da (1539) Medine surlarýný ye-
nilemesinde görüldüðü gibi þehirle ilgili
konularla da uðraþýyordu (Ârif Abdülganî,
s. 328). XVIII. yüzyýla kadar Cidde sancak
beyliðiyle Mekke þeyhülharemliði birlikte
tevcih edilirken 1701’den itibaren müsta-
kil olmaktan çýkarýlan Habeþ eyaleti Cidde
sancaðý ile birleþtirildiðinden Habeþ bey-
lerbeyileri ayný zamanda þeyhülharemliði
de yürütmeye baþlamýþtýr. Ayný yüzyýlda
Cidde eyaleti valisi Habeþ beylerbeyi ve
Mekke þeyhülharemi unvanlarýyla anýlýyor,
Mekke ve Medine ile birlikte Habeþ eya-
letine baðlý Sevâkin ve Masavva‘ý da yöne-
tiyordu. Sekiz yýl süren bir mücadelenin so-
nunda Vehhâbîler’i Hicaz’dan çýkaran Meh-
med Ali Paþa’nýn oðullarý Ýbrâhim Paþa ile
Tosun Paþa, vezir rütbesiyle bir süre Cid-
de sancaðý ile beraber Habeþ eyaleti valili-
ði ve Mekke þeyhülharemliðine tayin edil-
miþlerdi (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 55, 2704;
nr. 61, 10782; nr. 75, 3745). Tosun Paþa ve
Ýbrâhim Paþa Mekke yanýnda Medine þey-
hülharemliðini de üstlenmiþlerdi (Ârif Ab-
dülganî, s. 405-407). Büyük devletlerin ara-
ya girmesiyle Mýsýr meselesinin halledilme-
sinden sonra (1840) Hicaz tekrar Bâbýâli’-
nin kontrolüne geçince Medine þeyhülha-
remi öne çýkmýþtýr. 1864 tarihli Vilâyet Ka-
nunu’na göre vilâyete dönüþtürülen Hicaz’-
da Mekke eyalet merkezi olurken sancak
haline getirilen Medine eskiden olduðu gi-
bi þeyhülharemliði de uhdesinde bulundu-
ran bir muhafýzýn idaresine býrakýlmýþtýr.
21 Muharrem 1284 (25 Mayýs 1867) tarihli
hükme göre Mekke ve Medine þeyhülha-
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