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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
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“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).

BİBLİYOGRAFYA:İb nü’l-Esîr, el-Kâmil (nşr.HalîlMe’mûnŞîhâ), 
Bey rut 1422/2002, IX, 710; Bün dâ rî, Se ne’l-Ber-
šı’ş-Şâmî (nşr.RamazanŞeşen),İstanbul1425/
2004, s. 65; Mün zirî, et-Tek mi le, III, 16; Ebû Şâme 
el-Mak di sî, Ki tâ bü’r-Rav ²a teyn (nşr.İbrâhimŞem
seddin), Bey rut 2002, II, 173, 264-265; İbn Vâ sıl, 
Mü fer ri cü’l-kürûb, III, 257; Kal ka şendî, Øub ¼u’l-
a£şâ, IV, 193; XI, 370; XII, 411; Mak rî zî, es-Sü lûk 
(Ziyâde), I/3, s. 927; II/1-2, s. 287; a.mlf., el-ƒı ¹a¹ 
(nşr.MuhammedZeynühüm), Ka hi re 1998, III, 

570, 571; Gazzî, el-Kevâki bü’s-sâßire, III, 51-53; M. C. Şe ha bed din Te kin dağ, Ber kuk Dev rin de 



563

ÞEYHZÂDE, Abdürrahim

Fenârî, Ha yâlî, İbn Ke mal Pa şa ve Habbâzî 
gi bi Hanefî-Mâtü rîdî çiz gi de ki âlim ler-den Ebû İs hak el-İs fe râyînî, Bâ kıl lâ nî, İmâmü’l-Ha re meyn el-Cü veynî, Dev vâ nî, Sey yid Şerîf el-Cürcânî, Fah red din er-Râzî, 
Beyzâvî, Senûsî, Lekånî, Tef tâ zâ nî, Sey-fed din el-Âmidî, Şeh ristânî, Kådî Beyzâvî ve di ğer ün lü Eş‘arî âlim le rin eser le rin den fay da lan mış tır.Çe şit li kü tüp ha ne ler de bir çok nüs ha sı 
bu lu nan Na¾mü’l-ferâßid’in er ken dö-nem den iti ba ren bas kı la rı da ya pıl mış tır 
(İstanbul1288;Kahire1317,1323). Eser Fâ tih der siâmla rın dan Il gın lı Ha cı Ali Efen-dizâde Mu ham med Emin ta ra fın dan Os-man lı Türk çe si’ne çev ril miş ve Tedk¢k-ı Mü el lefât-ı Şer‘iy ye Mec li si’nin iz niy le Os-man lı Mat ba ası’nda ba sıl mış tır (İstanbul
1328). Mü ter cim ça lış ma sı nın söz konusu eserin ba zan meâlen, ba zan di ğer dinî ki-tap lar dan fay da la na rak or ta ya kon muş bir ter cü mesi ol du ğu nu kay de der.Şeyhzâde’nin ikin ci ese ri Şer¼u’l-
£Ašåßidi’¹-ªa¼âvî olup nüs ha la rı Amasya Be ya zıt İl Halk Kü tüp ha ne si’nde 1509 (vr.
61b-115a,istinsahtarihi1721) ve 565 (vr.
1b-54b) nu ma ra lar da ka yıt lı dır (ayrıcabk.
Î²â ¼u’l-meknûn, II, 103). Di ğer bir ese ri 
de Teh×îbü’l-İşârât adı nı ta şı mak ta dır. Şeyh zâ de Na¾mü’l-ferâßid’de kelâm sı fa tı mü na se be tiy le ha ber çe şit le ri ni açık lar ken 

me se le ha lin de ele al dı ğı Na¾mü’l-ferâßid
vecem£u’l-fevâßid ad lı ese riy le ta nın-mak ta dır. Ki ta bın adı mu kad di me de böy-le geç mek te olup ka pak say fa sın da bu na 
“fî beyâni’l-mesâili’lletî va kaa fîhâ ihtilâf beyne’l-Mâtürîdiy ye ve’l-Eş‘ariyye fi’l-akåid maa zik ri edil le ti’l-ferîkayn” şeklin de bir ilâve ya pıl mış tır. Eser de “ferîde” baş lı ğı al tın da ko nu ya iliş kin temel me se le le re, “fâide” alt baş lı ğın da ise tamamlayı cı bil-gi le re yer ve ril miş tir. Eser vücûb ve vücûd kav ram la rı; bekå, kudret, irade, sem‘, ba-sar, kelâm ve tekvin sı fat la rı; isim-mü-semmâ, ka der-kazâ prob lemleri; Al lah hak kın da vârit olan mü teşâbih haber ler; 
tevfîk, teklîf-i mâ lâ yutâk, ilâhî fi il ler de hik me tin ye ri, Al lah’ın vaîdin den dön-mesi nin câiz olup ol ma dı ğı, hü sün-ku buh, Allah’a ima nın ak len vâcip olup ol ma dı ğı, ima nın ha ki ka ti, naklî delille rin ke sin lik ifa-de edip et mediği, saa det ve şekavet, nü-
büv vet, tekfir, ir ti dad ve ihbât* mesele-le ri etra fın da cere yan eden tartış ma la rı 
konu edinmektedir. Na¾mü’l-ferâßid kay nak açı sın dan çok zen gin bir eser olup Şeyhzâde başta Ebû Hanîfe ve İmam 
Mâtürîdî olmak üze re Tahâvî, Serahsî, Şem sed din es-Se mer kandî, Rüstüfağ nî, Sad rüş şerîa, Beyâzîzâde, İb nü’l-Hümâm, Ebü’l-Muîn en-Ne se fî, Ali el-Kårî, Nûreddin 
es-Sâbûnî, Ebü’l-Usr Ali el-Pez devî, Mol la 

Mem lûk Sul tan lı ğı, İstanbul1961,s.150;İs ma il Yi ğit, Si ya sî-Dinî-Kül tü rel-Sos yal İs lâm Tâ ri hi: 
Mem lük ler, İstanbul1991,VII,387;R. van Leeu-
wen, Waqfs and Ur ban Struc tu res: The Ca se 
of Ot to man Da mas cus, Lei den 1999, s. 76-77; Ra ma zan Şe şen, Sa lâ had din Ey yû bî ve Dev ri, 
İstanbul2002,s.456;J. P. Ber key, The For ma ti on 
of Is lam, Cambridge2003,s.242;M. Mutî‘ el-Hâ fız, el-ƒan šå hü’s-Sü mey sâ ¹ıy ye bi-Dı maşš: 
el-Med re se tü’½-½ûfiy ye, Bey rut 1427/2006, s. 6, 

11, 12; Ce mil Ak pı nar, “İbnCemâa,Bedreddin”, 
DİA, XIX, 389; Gül gün Uyar, “Nakib”, a.e., XXXII, 

322; Ha san Kâmil Yıl maz, “Sühreverdî,Şehâbed-
din”, a.e., XXXVI II, 40.
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Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Na¾-
mü’l-ferâßidvecem£u’l-fevâßid ad lı ese-rin de adı Ab dür ra hîm b. Ali el-Meşhûr bi-Şeyhzâde ola rak geç mek te dir. Ese rin Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si Bağ dat lı Veh bi 
Efen di (nr.2064) ve Esad Efen di (nr.1291) nüs ha la rın da ya zı mı ve te mi ze çe kil me-
si nin 1133 (1721) yı lın da ta mam lan dı ğı, ba zı kay nak lar da ise 1136’da (1724) te lif edil di ği be lir til mek te dir (Fih ris tü’l-Kü tüb-
Åâ ne ti’l-ƒidîviy ye, VII/1, s. 143-144). Yi ne ay nı kü tüp ha ne nin Esad Efen di nüs ha sı 
ile Sü ley ma ni ye (nr.1036) nüs ha sı nın ilk say fa la rın da mü el li fin Baf ra’da müf tü lük yap tı ğı kay de di lir. Bu na gö re Şeyhzâde’nin 
ve fat ta ri hi ni 944 (1537) ola rak gös te ren Bağ dat lı İsmâil Pa şa (He diy ye tü’l-£ârifîn, 
I,563;Î²â¼u’l-meknûn,II,103,659;ayrıca
bk.Kehhâle,V,209210) onu Mü ey yed-zâ de Ab dür ra him ile ka rış tır mış tır. Ni-te kim Şeyhzâde’nin, adı ge çen ese rin de Ali el-Kårî (ö. 1014/1605) ve Beyâzîzâde 
Ah med Efen di (ö. 1098/1687) gi bi bu ta-rih ten son ra ya şa mış ki şi ler den na kil de bu lun ma sı da bu nu te yit et mek te dir. Ha cı Çe le bi ve ya Ha cı Halîfe ola rak da ta nı nan Mü ey yedzâde Ab dür ra him ise Amas ya lı meş hur bir ai le den dir. Ba ba sı Alâed din Ali Çe le bi, de de si Şeyh Şem sed din Mü ey-yed Çe le bi’dir. Ta nın mış âlim ler den Mü-
ey yedzâde Ab dur rah man Efen di’nin (ö. 

922/1516) kar de şi olan Ab dür ra him Efen-di, Şey hü lislâm Ab dülkadir Şeyhî Efen-di’nin de ba ba sı olup 944 (1537) yı lın da ve fat et miş tir (Müstakimzâde,s.256257;
Si cill-i Osmânî, III, 328).

Da ha çok kelâm il miy le il gi le nen Ab dür-ra him Şeyhzâde, Mâtürîdiy ye ve Eş‘ariy ye mez hep le ri ara sın da ki gö rüş fark la rı nı kırk 

Abdürrahim Şeyhzâde’nin Na¾ mü’l-ferâßid  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2064)


