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1923’ te Er zu rum’da tek rar teş kilâtla na-rak Şeyh Said is ya nı nı plan la dı. Ni te kim ku ru luş için de yer alan isim le re ba kıl dı ğın-
da (CibranlıHâlidBey,KörHüseyinPaşa,
HasenanlıHâlidBey,YûsufZiyâBey,Ek
remCemilBey,ŞûrâyıDevleteskireisi
SeyidAbdülkadirBey) bun la rın po tan si yel bir güç oluş tur du ğu gö rü lür. Hü kü met 
bu or ga ni zas yo nu 1924’te Irak sı nı rın da çı kan bir is yan la iliş ki len di re rek da ğıt mak is te di, ba zı li der le ri tu tuk lan dı, Şeyh Said de bun lar aley hin de ifa de ver me ye çağ-rıl dı. Fa kat Şeyh Said bu na uy mak ye ri ne, 
muh te me len ken di si ni gü ven de his set-me di ği için Pa lu’da ki de de si nin kab ri ni zi-ya ret mak sa dıy la Hı nıs’tan yo la çık tı. Pek çok mü ri di ve bağ lı la rı da ona eş lik et ti. Es ki den ika met et ti ği Di yar ba kır ya kın la-rın da ki Pi ran kö yü ne (bugünküDicleilçe
si) mi sa fir ol du ve ilk ri va yet te bah se di len 
olay lar mey da na gel di.Bir bi riy le ya kın iliş ki si bu lun ma sı na rağ-men fark lı yo rum la nan bu olay lar, Şeyh Sa id’in mer kezî hü kü me te kar şı ge liş-tir di ği mu ha lif fi kir le ri ni et ra fın da ki ler le gö rüş tü ğü nü ve muh te mel bir ha rekât da plan la mış ol du ğu nu gös te rir. Ba zı kay nak lar da be lir til di ği ne gö re bu amaç-
la 1925 Ocak ayı için de çe şit li köy le ri ve ka sa ba la rı do la şa rak dü şün ce le ri ni an lat tı ve oğul la rı ara cı lı ğı ile ba zı ha zır lık lar yap-tı. Fa kat Âzâ dî ör gü tüy le ha re ket et ti ği-ne da ir ye ter li de lil yok tur. Ayak lan ma nın baş la ma sı ise ta ma men ken di kon tro lü dı şın da ya âni ge liş me le re pa ra lel ya da ken di bil gi si da hi lin de ol ma yan dış et ki-
ler le mey da na gel di. Ni te kim bir çok kay-nak ta olay la rın, Şeyh Said 13 Şu bat ta ri-hin de Pi ran’a gel di ğin de ora da bu lu nan jan dar ma la rın tu tuk lu luk ka ra rı bu lu nan ba zı ki şi le ri ya ka la mak is te di ği için pat lak ver di ği kay de dil mek te dir. Tu tuk la ma la rın en azın dan ken di si ora da iken ya pıl ma sı nı 
is te me yen ya da en gel le yen le re de ma ni ola ma yan Şeyh Sa id, -da ha son ra sa vun-ma sın da da söy le di ği gi bi- ken di si ni âde ta ha di se le rin akı şı na ter ket ti. Hız la ge li şen olay lar da Şeyh Sa id’in adam la rı 17 Şu-bat’ta Genç vi lâ ye ti nin Da ra hi ni ka za sı nı ba sa rak Va li İs mâ il Bey’le bir lik te di ğer mülkî yet ki li le ri ve jan dar ma la rı esir al dı. Tel graf hat la rı tah rip edil di, ha pis ha ne-ler açı la rak mah kûm lar ser best bı ra kıl-dı. Şeyh Sa id’in İs lâm adı na ilk bil di ri si de bun dan son ra or ta ya çık tı. “Emîrü’l-mücâhidîn Mu ham med Saîd en-Nak şi-bendî” im za sı ile ya yım la nan bil di ri ler de mer kezî hü kü me tin ve Mus ta fa Ke mal’in uy gu la ma ları nın İs lâm’a ay kı rı bu lun du-ğu, hilâfet siz Müs lü man lı ğın ola ma ya ca ğı 

kez li bir dev let ola rak or ta ya çı kan Tür ki ye Cum hu ri ye ti, mer kezî oto ri te si ni sağ la-ma yı ve ge le nek sel ya pı dan uzak la şan mo dern in kılâplar yap ma yı ar zu edi yor du. Ni te kim Cum hu ri yet’in ilânın dan son ra ki fa ali yet ler mer kez de ve taş ra da hem ta-raf tar hem de mu ha lif ler oluş tur du. Bir ta raf tan es ki im ti yaz la rı nı kay bet me en-di şe si için de olan ye rel ya pı lar, di ğer ta-raf tan üm me ti tem sil et ti ği ka bul edi len hilâfe tin il ga sı, müs lü man coğ raf ya sı nın pek ço ğun da ol du ğu gi bi Do ğu Ana do-lu’da da olum suz yan kı lar uyan dır dı. 13 Şu bat 1925 ta ri hin de baş la yan Şeyh Said is ya nı, Tür ki ye’nin iç si ya sî ya pı lan ma sı ya nın da ulus lar ara sı iliş ki le ri ne de yan sı-ya cak so nuç lar do ğur du.İs ya nın çık ma sı ve ge liş me si dö ne min kar ma şık iç ve dış prob lem le riy le para-lellik ar zet ti ğin den bu gü ne ka dar ger-çek sebep le ri ka ran lık ta kal mış tır. İs ya-nı dinî, si ya sî, millî ve ik ti sadî se bep lere bağ la yanlar ol du ğu gi bi doğ ru dan dış un sur la rın ve özel lik le İn gi liz ler’in et kisiy-le mey da na gel di ği ni ile ri sü ren ler de var dır. He men her ke sim bu is ya na ay rı an lam lar yüklemek te, ba zı la rın ca dev leti he def alan bir ayak lan ma, ba zı la rın ca da bir kah ra man lık des ta nı ola rak ni te-len mek te dir. İs ya nın çı kı şıy la il gi li te mel an la tım lar şun lar dır: Bir gö rü şe gö re, I. Dün ya Sava şı’nda Mu sul ci va rın da Türk-ler’e kar şı sa vaş mış olan ba zı Nes tû rî ler sa vaş tan son ra Irak’ta kal mış tı. Bun lar 
1925 yı lı baş ların da es ki yer le ri ne dön mek 
is tedik le rin de An ka ra hü kü me ti bunu ka-
bul et me di ve üzerleri ne as kerî bir lik sev-ke dil di. Bu sı ra da Türk bir lik le rin de ki ba zı Kürt su bay lar kar şı ta ra fa geç ti. Su bay lar-
dan bi ri olan Al bay Hâ lid Bey ya ka la na rak tu tuk lan dı. An cak böl ge de ki ba zı Kürt ağa la rı ta ra fın dan kur ta rıl dı ve hep si bir-den Şeyh Sa id’e sı ğın dı. Şeyh Said esa sen hü kü me tin ger çek leş tir di ği in kılâpla ra şüp he ile bak mak ta ve açık ça mu ha le fet et mek tey di. Bu se bep le sı ğın ma cı la rı ka-bul et mek te te red düt gös ter me di. Hü kü-met le Şeyh Said ara sın da çı kan bu ger-gin li ğin ar dın dan ye rel as kerî gö rev li ler, 
11 Şu bat’ta Şeyh Sa id’in ya nın da bu lu nan ve suç lu ol duk la rı dü şü nü len iki ada mı-nı tes lim et me si ni is te di. Şeyh Said bu nu red de din ce çı kan kü çük çar pış ma da ba zı as ker ler ya ra lan dı ve is ya nın ilk kı vıl cım la rı or ta ya çık mış ol du.Bir baş ka gö rüş, Şeyh Sa id’in 1912’de Kürt uya nı şı nı sağ la ma yı he def le yen Kürt 
ha re ke ti nin bir ko lu ile bir lik te bu lun du-ğu yö nün de dir. Âzâ dî isim li bu ha re ket, za man la öne mi ni kay bet mek le bir lik te 
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Nakþibendî-Hâ lidî þeyhi,
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Pa lu’da doğ du. Do ğu Ana do lu’da ya şa-yan aşi ret ler den Za za kö ken li olup Nak şi-ben dî ta ri ka tı nın Hâ lidiy ye ko lu na men-sup Pa lu lu Şeyh Ali Sebtî’nin to ru nu dur. Ali Seb tî’ nin Hâ lid el-Bağ dâ dî’nin ya hut onun kar de şi ve ha li fe si Mah mud Sâhib’in ha li fe si ol du ğu, oğ lu Mah mud’un da ken-di ha li fe le ri ara sın da yer al dı ğı kay de di lir 
(Memiş,s.198199). Şeyh Sa id’in ba ba-sı uzun yıl lar Hı nıs’ta ika met eden Şeyh Mah mud Fev zi, an ne si Gu le Ha nım’dır. I. Dün ya Sa va şı yıl la rın da Pi ran böl ge si-ne göç eden Şeyh Said sa vaş tan son ra tek rar Hı nıs’a yer leş ti. Pa lu ve Hı nıs’ta ba zı med re se ler kur du; bu med re se le-rin mü der ri si ve Nak şi bendî ta ri ka tı nın Pa levî ko lu nun şey hi ola rak ün ka zan dı. Böy le ce hem mü der ris lik hem de meşâyih sı nı fı na men su bi ye tiy le öne çık tı. Ay nı za-man da çev re de ki aşi ret le rin de rei si, dinî ve iç ti maî ko nu lar da, aşi ret ler ara sı ça-tış ma lar da böl ge hal kı nın ilk baş vur du ğu ki şi idi. Ev li lik yo luy la Ha mi di ye Alay la rı ku man dan la rın dan Cib ran lı Hâ lid ile de ak ra ba lı ğı var dı. Sey yid ol du ğu yo lun da-ki id di ala ra rağ men bu nu ka nıt la ya cak 
bir de lil yok tur. Ni te kim ai le sin de sey yid la ka bı ile anı lan kim se bu lun ma dı ğı gi bi ken di si de bu la ka bı kul lan ma mış tır. Böl-ge nin ge le nek sel ya pı sı için de sö zü ge çen, fet va la rı na baş vu ru lan, ta ri kat ge le ne ği için de say gı du yu lan et kin bir ki şi li ğe sa-
hip ti. 1925’te çı kan is yan la adı nı du yu ran Şeyh Sa id’in gü nü mü ze ula şan her han gi 
bir ese ri yok tur.Şeyh Sa id’e at fe di len ayak lan ma ya yol açan se bep le rin an la şı la bil me si için ge rek böl ge nin uzun za man dır ya şa dı ğı de ği-şim sü re ci, ge rek se ye ni ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde ki si ya sal ge liş me le ri iyi tah lil et mek ge re kir. Kürt ler’le Za za lar ara sın da yay gın olan Kå di rî ta ri ka tı ye-ri ne Os manlı Dev le ti’nin mer ke zi yet çi li-ği ni des tek le yen Nak şi bendî ta ri ka tı II. Mah mud’dan iti ba ren böl ge de kök sal dı. Bu ta ri ka ta men sup şeyh ler hal kı âde ta 
mer kezî hü kü me tin tem sil ci le ri gi bi, hat-ta da ha da faz la et ki le me ye baş la dı. Di ğer ta raf tan sı nır lı da ol sa 1908’den iti ba ren mil li yet çi eği lim ler gös te ren fa ali yet ler de 
mev cut tu ve her iki ha re ket 1920’ler de can lı lı ğı nı ko ru mak tay dı. Bu na kar şı lık Millî Mü ca de le’nin ar dın dan An ka ra mer-
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ki si ne rağ men is yan da doğ ru dan Kürt ler’e da ya lı müs ta kil bir dev let kur ma ve ya oto-no mi el de et me ama cı nın gü dül dü ğü nü söy le mek için ye ter li de lil bu lun ma mak-ta dır. Fa kat za man için de bu fi kir le rin ye-şer me si ne de kat kı sağ la dı ğı ka bul edil-
me li dir.Şeyh Said is ya nı iç po li ti ka da sert lik yan-lı sı olan la rın işi ne ya ra mış tır. Özel lik le bir üye le ri nin Şeyh Said is ya nı ile iliş ki si, ay rı ca si ya sî prog ram la rın da yer alan dinî dü şün-ce ve inanç la ra say gı lı ol duk la rı ifa de si dik-ka te alı na rak ye ni fi liz len mek te olan çok par ti li ha ya tın ön cü sü Te rak ki per ver Cum-hu ri yet Fır ka sı’nın ka pa tıl ma sı na ve Ur fa şu be si nin so rum lu su emek li yar bay Fet hi Bey’in beş yıl hap si ne se bep ol muş tur. Ay-rı ca Takrîr-i Sükûn Ka nu nu’na da ya na rak pek çok ga ze te ci ve mu ha lif tu tuk lan mış-tır. Gö rev sü re si 1927 yı lı na ka dar de vam eden Şark İs tik lâl mah ke me le ri pek çok idam ve mahkûmi yet ka ra rı ver miş, böy-le ce tek par ti ik ti da rı nın muha le fet siz ola-rak uzun yıl lar sür me sinin önü açıl mış tır. Dış po li ti ka yö nün den ise nor mal leş me sey ri gös te ren Tür ki ye-İngilte re iliş ki le ri ze de len miş tir. Her ne ka dar 1926 yı lın-da Tür ki ye, İn gil te re ve Irak’la bir dostlu k ant laş ma sı im za la mış sa da ant laş ma mad de le ri nin ço ğu nun sı nır me se le si ve Kürt ler’le il gi li ol ma sı so ru na iki ta ra fın da yak la şı mı nı gös ter me si ba kı mın dan ma ni dar dır. Şeyh Said is ya nı nın Mu sul me se le si yü zün den İn gi liz ler ta ra fın dan ter tip edi le rek des tek len di ği id di ala rı için ye ter li de lil yok sa da is yan son ra sı or ta ya çı kan ne ti ce le rin bu ama ca hiz met et ti ği âşi kârdır.
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he def le yen ba zı ilâve ler yap tı lar. İs ya nın ge niş le me ye de vam et me si ve baş ba ka nın sert ted bir ler al ma ma sı An ka ra’da cid di bir en di şe ya rat tı ve tar tış ma lar cum hur-baş ka nı na bil di ril di. 2 Mart 1925’te top-la nan ka bi ne de ya pı lan uzun bir mü za-ke re nin ar dın dan Baş ba kan Ali Fet hi Bey is ti fa sı nı cum hur baş ka nı na sun du; Mus-ta fa Ke mal 3 Mart’ta İs met Pa şa’yı ye ni hü kü me ti kur mak la gö rev len dir di. Er te si gün hü kü me ti ku ran İs met Pa şa’nın, bu is yan kar şı sın da dev let oto ri te si nin te yi di için sert ted bir ler ala ca ğı nı ve Şark İs tik-lâl mah ke me le ri ni ku ra ca ğı nı ifa de eden prog ra mı ka bul edil di ve bü yük ço ğun luk-la gü ve no yu al dı. Ay rı ca ek ted bir ola rak 
muh te mel mu ha le fet ha re ket le ri ni en gel-le mek ama cıy la 1929 yı lı na ka dar yü rür-lük te ka la cak olan Takrîr-i Sükûn Ka nu nu 
tek lif edil di ve 22 ret oyu na kar şı lık 122 oy la ka bul edil di. Öte yan dan Şeyh Said is ya nı de vam edi yor du ve he def te Di yar-ba kır var dı. İs yan cı lar 7 ve 8 Mart’ta üç kol dan Di yar ba kır’a sal dır dı lar, bu sal dı rı-lar biz zat Şeyh Said ta ra fın dan yö ne til di. An cak sal dı rı ba şa rı lı ol ma dı ve is yan ge-ri le me ye baş la dı. Zi ra Şeyh Said aşiretler-den bek le di ği des te ği ala ma dı ğı gi bi ken di kuv vet le ri ne de hâkim ola mıyor du. Dü zen-
siz bi çim de ha re ket eden ve imkân buldu-ğun da yağ ma ya da yö ne len is yan cılar ne-ti ce de ba şa rı ka za na ma dı. Hü kü met yap-tı ğı ha va ha rekâtı ya nın da böl ge ye hız lı bir şe kil de as kerî kuv vet sev ket ti. Mart ayı so nun da ve ni sa nın ilk haf ta la rın da ordu bir lik le ri nin ger çek leş tir di ği ha rekâtla is-yan cı la rın bü yük bö lü mü Ça pak çur böl ge-sin de ye nil gi ye uğ ra tıl dı. Şeyh Said ge ri 
çe kil diy se de 15 Ni san’da Muş ile Var to ara sın da ki Ça rın çur kö yün de ya ka lan dı. Şeyh Said ve ar ka daş la rı 26 Ma yıs’ta Şark İs tik lâl mah ke me le ri ta ra fın dan Di yar ba-kır’da yar gı lan ma ya baş lan dı. Şeyh Said ifa de sin de, is ya nın ön ce ta sar lan mış bir ha re ket ol ma dı ğı nı, ken di li ğin den ge liş-ti ği ni, ama cı nın Di yar ba kır’a ka dar gi dip ora da ulemâ ile bir lik te şer‘î ka nun la rın uy gu lan ma sı nın ge rek li li ği ni An ka ra’ya bil-dir mek ol du ğu nu söy le di. 28 Ha zi ran’da mah ke me ken di siy le bir lik te kırk al tı ki-şi nin ida mı na ka rar ver di ve ka rar er te si 
gün he men in faz edil di.Şeyh Sa id’in, Şer‘iy ye ve Ev kaf Vekâleti’-nin kal dı rıl ma sıy la böl ge de ki med re se ve tek ke le rin ge le ce ği, Nakşî-Hâ lidîler’in et-kin li ği ve im ti yaz la rı nın aza la ca ğı, des tek ve ren aşi ret le rin geç miş te ki kısmî özerk-lik le ri nin sar sı la ca ğı gi bi en di şe ler le is yan et miş ola ca ğı dü şü nü le bi lir. An cak Şeyh Ab dül ka dir gi bi ba zı Kürt li der le riy le iliş-

ifa de edi le rek is ya nı nın ge rek çe si açık la nı-yor du. Ay rı ca bir kı sım Za za ve Kürt aşi-ret re is le ri ne de ken disine ka tıl ma la rı için mek tup lar gön der di. Ele ge çir di ği yer le-
re mülkî ida re ci ler ve ku man dan lar ta yin ede rek ar tık kon tro lü ele al dı ğı nı gös ter di. Ba zı aşi ret le rin des te ği ni alan Şeyh Sa-id’in kuv vet le ri kı sa sü re de bir ta raf tan Di yar ba kır’a ka dar yü rür ken bir grup da Var to’yu ele ge çi rip Muş’a ha re ket et ti. 
Hü kü met 21 Şu bat’ta Di yar ba kır, Ela zığ, Genç, Si ve rek, Mar din, Ur fa, Si irt, Bit lis, Van, Hakkâri böl ge le riy le Er zu rum’un bir kıs mın da sı kı yö ne tim ilân et ti.Böl ge de ki or du bir lik le ri ba şa rı lı ola ma-yın ca Di yar ba kır’a ge ri çe kil di. Bir gün son-
ra 24 Şu bat’ta Ela zığ da is yan cı la rın eli ne geç ti. Du ru mu ay nı gün Tür ki ye Bü yük 
Mil let Mec li si Umu mi He ye ti’ne an la tan Baş ba kan Ali Fet hi Bey (Okyar) me se leyi “dinî kis ve li bir is yan” şek lin de ni te le mek le bir lik te ye rel bir ha re ket ola rak da gör-dü ğü nü, idarî ön lem ler ve böl ge sel ba zı ted bir ler le çö zü le ce ği ka na ati ni di le ge tir-di. İçiş le ri ba ka nı olan Re cep Pe ker ise ak-si ni dü şün dü ğün den ka bi ne de ih ti lâf baş gös ter di. Böy le ce ge rek ken di si ne mu ha-lif olan lar, ge rek se bu is ya nı Türki ye’ de in kılâpla ra kar şı bir ta vır ola rak al gı la yan ba zı si ya set çi ler, bas kı ya pa rak Tür ki ye 
Bü yük Mil let Mec li si’nin 25 Şu bat ta rih li otu ru mun da mec li sin da ha ön ce çı kar-dı ğı Hıyânet-i Va ta niy ye Ka nu nu’nun 1. mad de si ne “dinî is tis ma rı en gel le me”yi 

Şeyh Said (oturan beyaz sakallı), sağında Şeyh Şerif, arkasında 

ortada Binbaşı Kasım (Ataç), solunda Şeyh Abdullah ile
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(117374) yı lın da Se lâ had dîn-i Ey yû bî ta-ra fın dan ta yin edil di (Makrîzî,el-ƒı¹a¹, III, 
570). Böy le ce Mı sır ve Su ri ye böl ge le ri ne iki ay rı şey hüş şü yûh gö rev len dir me uy-gu la ma sı baş la tıl mış ol du, bu uy gu la ma Mem lük ler’in son dö nem le ri ne ka dar de-vam et ti. Zen gî ler dev ri bo yun ca gö re-vin de ka lan İbn Ha me viy ye, Ey yû bî ler’in böl ge de hâki mi ye ti ele ge çir me le rin den son ra Se lâ had dîn-i Ey yû bî dö ne min de de Dı maşk şey hüş şü yû hu ola rak gö re vi ni sür-dür dü. Se lâ had din’in ar dın dan Ey yû bî ler’in sür dür dü ğü si yasî ve idarî açı dan par ça lı ya pı için de Mı sır şey hüş şü yû hu Mı sır’a, Dı-maşk şey hüş şü yû hu Dı maşk’a hâkim olan me lik ler ta ra fın dan göreve getirildi. Ay rı ca bu dö nem de Su ri ye böl ge si çoğu za man bir den faz la me lik ta ra fın dan yöne til di-ğin den Dı maşk’ta ki şey hüş şü yûhun gö-rev ala nın da za man za man de ği şik lik ler 
mey da na gel di. Mem lük ler dev rin de ise Mı sır’da gö rev ya pan şey hüş şü yû hu biz zat sul tan ta yin edi yor du. Dı maşk şey hüş şü-yû hu ço ğu za man Mı sır’da ki sul tan, ba zan da onun Su ri ye’de ki nâibi ta ra fın dan ata-nır dı (Kalkaşendî,XI,370).Dı maşk şey hüş şü yû hu, ay nı za man da şe hir de ki en önem li sûfî ku ru mu olan Sü mey sâ tiy ye Han ka hı’nın şeyh li ği ni de elin de bu lun du rur du. Zen gî ler, Ey yû bî ler ve Mem lük ler dev ri bo yun ca Dı maşk şey-hüş şü yûh la rı bu ra da ika met et ti (Makrîzî,
es-Sü lûk,I/3,s.927;M.Mutî‘elHâfız,s.6,
11). Mı sır’da ki ilk şey hüş şü yûh, Se lâ had-
din’in 569’da (1173-74) vak fet ti ği Ka hi re’-
de ki Saîdüs su adâ (Salâhiyye) Han ka hı’nın şeyh li ği ni uh de sin de bu lun du rur du, bu-ra nın şey hi olan kim se Mı sır’da ki bü tün sûfî va kıf la rı nın ida re sin den so rum luy du. Mı sır’da ki şey hüş şü yû hun Saîdüs su adâ Han ka hı’nın da şeyh li ği ni üst len me si ve bu ra da ika met et me si ge le ne ği Mem lük-ler dö ne min de de bir sü re de vam et ti. Mu-ham med b. Ka la vun ta ra fın dan Ka hire’ nin he men dı şın da Sîr yâ k† se (Siryakos) Han ka-hı’nın in şa edil me si nin ar dın dan bu han ka-hın şeyh li ği ni üst le nen kim se ay nı za man-da şey hüş şü yûh un va nıy la anıl dı ve bü tün Mı sır’da ki sûfî va kıf la rı nın yö ne ti min den 
so rum lu tu tul du. Mem lük ler dev ri nin son la rı na doğ ru Sîr yâ k† se şey hüş şü yû-hu, sa de ce Mı sır’da ki de ğil bü tün Mem lük coğ raf ya sın da ki sûfî va kıf la rı nın üst dü zey gö rev li si ola rak ka bul edil di (Kalkaşendî,
XI,370;Makrîzî,el-ƒı¹a¹, III, 570). Mak rî zî şey hüş şü yûh un va nı nı, Mem lük ler’in so-nu na ka dar “sûfî va kıf la rı nın ida re sin den so rum lu en üst dü zey yö ne ti ci” an la mın da kul la nır sa da (a.g.e., III, 571) özel lik le IX. 
(XV.) asır dan iti ba ren Mı sır ve Su ri ye’de ki 

Cum hu ri ye ti, İstanbul1995,s.58-64;Ab dur rah-man Me miş, Hâ lid-i Bağ dâ dî ve Ana do lu’da Hâ-
lidî lik, İstanbul2000,s.198-199;Ah met Sü rey ya 
Ör ge ev ren, Şeyh Sa it İs ya nı ve Şark İstik lâl Mah-
keme si, Ve si ka lar, Olaylar, Ha tı ra lar (haz.Os
manSelimKocahanoğlu),İstanbul2002,tür.yer.;
W. Jwa ideh, The Kur dish Na ti onal Mo vement: 
Its Ori gins and De ve lop ment, Syra cu se 2006, s. 

203-213; Ah met De mi rel, Tek Par ti nin İk ti da rı: 
Tür ki ye’de Se çim ler ve Si ya set (1923-1946), İs-
tan bul 2013, s. 75-76; İn gi liz Yıl lık Ra por la rın da 
Tür ki ye: 1925-1926 (der.AliSatan,trc.Nilgün
Engin),İstanbul2013,s.21-27;Na ci Kut lay, Os-

man lı’dan Gü nü müze Kürt ler, Kürdolo ji Not la rı, 
Ankara2014,s.244-270;Nur gün Koç, “ŞeyhSait
Ayaklanması”, Tur kish Stu di es, VIII/2 (2013), s. 

153-166; Ci hat Kar, “80.YılındaŞeyhSaidAyak-
lanmasıveGerçekler I” (https://saklibelgeler.
wordpress.com/2012/03/21/80yilindaseyhsaid
ayaklanmasivegercekleriekitappdf/) (13Şubat
2015). ÿZekeriyaKurşun

– —ÞEYHÜÞÞÜYÛH
( شيخ الشيوخ )

Hankah, zâviye ve ribâtlarýn
idaresindensorumlusûfîveâlimlerle

fütüvvetteþkilâtýnda
en üst makam sahiplerine

verilen unvan.
˜ ™

“Şeyh ler şey hi” an la mı na ge len şeyhü’ş-
şüyûh, her han gi bir ilim de oto ri te ka bul edi len ki şi le rin ya nı sı ra özel lik le Şe hâ bed-din es-Süh re verdî gi bi ön de gelen sûfîle-re ve ri len bir şe ref un va nı ola rak kul la nıl-mak la bir lik te Zen gî ler dö ne minde sûfîle-
re ait mü es se se le rin ida re sin den so rum-lu ki şi lere un van ola rak ve ril miştir (DİA, 
XXXVIII , 40). Bu mü es se se ye ise “me şî ha-tü’ş-şü yûh, me şî ha tü’l-me şâyîh” de nil miş-tir. Res mî bir gö rev ola rak şeyhüş şü yûh tayini nin ilk de fa Nû red din Zen gî dev rin de ger çek leş ti ği an la şıl mak ta dır. Dö ne min ön de ge len fa kih ve sû fîle rini çev re sin de 
top la mak is te yen ve on lar için bir çok ye ni va kıf ku ran Nû red din Zen gî’nin sûfî va kıf-la rı nın kon tro lü ama cıy la 568 (117273) yı lın da Dı maşk’a da vet edip şey hüş şü yûh ta yin et ti ği ilk ki şi sûfî Ebü’l-Feth İmâ düd-
din Ömer b. Ali b. Mu ham med b. Ha me-
viyye’ dir (Hameveyh). Dö ne min meş hur inşâ kâ ti bi İmâ düd din el-Kâtib el-İs fahânî ta ra fın dan ka le me alı nan men şur dan anlaşıl dı ğı na gö re İbn Ha me viy ye Dı maşk, 
Hama, Hu mus, Ba‘le bek ve Ha lep’te ki sûfî va kıf la rıy la il gi li tek yet ki li ki şiy di (Münzirî,
III,16;EbûŞâmeelMakdisî,II,173,264
265;İbnVâsıl,III,257).Zen gî ler’den son ra Ey yû bî ler ve Mem-lük ler dö ne min de de Su ri ye ve Mı sır’da ki sûfî va kıf la rın dan so rum lu bir şey hüş şü-yûh ta yi ni ge le ne ği sür dü rül dü. Ey yû bî ler dev rin de Mı sır’da ki ilk şey hüş şü yûh 569 

sûfî va kıf la rı nın ba şın da ki bü tün şeyh ler için bu un va na rast lan mak ta dır. Böl ge-de ki sû fîle rin tem sil ci si ka bul edi len Mı sır ve Dı maşk şey hüş şü yûhla rı han kah, zâvi ye ve ribâtla rın ve ora da ba rı nan der viş le rin bü tün iş le riy le il gi le nir di. Sûfî va kıf la rı nın ida re si ve bu ra la ra ya pı la cak ta yin ler on-la rın so rum lu lu ğun day dı. El le rin de bü-tün sûfî va kıf la rı nın bir lis te si bu lu nur du. 
Bu ra lar da kim le rin kal mak ta ve ya bu va-kıf lar dan ya rar lan mak ta ol du ğu na, han-gi han ka ha ne le rin ba ğış lan dı ğı na, va kıf ge lir gi der le ri ne da ir ka yıt lar var dı, ay rı ca bu han kah lar şey hüş şü yûh ta ra fın dan sü-
rek li kontrol edil mek tey di (Kalkaşendî,IV,
193;M.Mutî‘elHâfız,s.12).Şey hüş şüyûh özel lik le ilk or ta ya çıktı ğı dö nem ler de sûfîler ara sın dan ta yin edilir-ken za man la ulemâdan da bu gö reve ge ti-ri len ler ol du. Baş lan gı cın dan Mem lük ler’in 
so nu na ka dar hem med re se de mü der ris-lik ya pan hem de şey hüş şü yûh olan çok sa yı da âlim bu lun mak ta dır. İmâ düd din İbn Ha me viy ye’nin oğ lu Sad red din Mu-
ham med (ö. 617/1220) Mı sır’da hem şey-hüş şü yûh luk gö re vi ne ge ti ril di hem de bazı med re se ler de mü der ris lik yap tı. Yi ne Mem lük ler dev rin de Dı maşk’ta ka dı lık / kådıl kudâtlık la şey hüş şü yûh luk gö re vi nin Bed red din İbn Cemâa ör ne ğin de ol du ğu gi bi ay nı şah sa ve ril di ği de gö rül mek te dir 
(Makrîzî,es-Sü lûk, II/1,s.287;DİA, XIX, 

389). Kal ka şendî, Mem lük ler dö ne min-de en önem li bü rok ra tik gö rev ler den bi ri ha li ne ge len şey hüş şü yûhlu ğu dinî mer-te be le rin de en yük se ği ola rak gös te rir 
(Øub ¼u’l-a£şâ, XII, 411).İmâ düd din b. Ha me viy ye’nin so yun dan 
ge len Benî Ha me viy ye ai le sin den Ey yû bî-ler ve Mem lük ler dö ne min de şey hüş şü-yûh lu ğu üst le nen çok sa yı da isim ye tiş ti. İbn Ha me viy ye’den son ra oğ lu Sad red din Mu ham med’in ve ar dın dan onun oğul la rı Ebü’l-Feth İmâ düd din Ömer ve Tâced din İbn Ha me viy ye bu gö re vi üst len di ler. VII. 
(XI II.) yüz yı lın baş la rın da fü tüv vet teş kilâtı hi ye rar şi sin de en üst ma kam da bu lu nan-la ra da şey hüş şü yûh de ni lir di (DİA, XXXII, 

322).
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