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ŞEHABEDDİN es-SÜHREVERDI 

(bk. SÜHREVERDI, Şehilbeddin). 

ŞEHA8EDDİN 
SÜHREVERDI KÜLLİYESİ 

Konya Ereğiisi'nde 
XIII. yüzyılın ikinci yarısında 
veya XIV. yüzyılın başlarında 

inşa edilen külliye. 

_j 
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Halk arasında "ulu şeyh" Şehabeddin 
Sühreverd'ı"ye izafe edilen külliye zaviye, 
mescid, türbe ve açık türbelerden oluş
maktadır. Mevcut kaynaklar, 1985-1987 yıl
ları arasında yapılan kazılar ve son araş
tırmalarda ortaya çıkan yeni bilgiler inşa 
tarihi, banisinin kimliği ve yapıların asrı du
rumları hakkında yorum yapmaya yeterli 
değildir. İbrahim Hakkı Konyalı , bu zaviye
de bulunan açık türbenin Abbasi Halifesi 
Nasır Lidinillah'ın kurduğu fütüwet teşki-
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tatının kurucu şeyhi Şehabeddin EbG Hafs 
Ömer es-Sühreverd'ı"ye ait bir makam-me
zar olduğunu , sanduka üzerindeki ölüm 
tarihinin Şewal 632 (Temmuz 1235) olarak 
verildiğini belirtmiştir. Beyhan Karamağa
ralı'nın iki dönemde yaptığı kazılarda batı 
tarafındaki zaviyenin temelleri ortaya çı
karılmış ve önemli küçük buluntutar elde 
edilmiştir. Ancak bu külliyenin Bağdat'ta 
mezarı bulunan Sühreverd'ı"nin makam
türbesi olmadığı, buradaki zaviyeyi Ereğiili 
ahi yöneticilerinden Şehabeddin Çoban'ın 
kurduğu, zaviyenin Karamanoğulları dö
neminde Süleyman Bey'in kızı Nasiha Ha
tun tarafından 793'te (I 391) tamir ettiril
diği, Nasiha Hatun'un çocuklarıyla birlikte 
kapalı türbede medfun bulunduğu kabul 
edilmiştir. Mikail Bayram yaptığı bir araş
tırmada, bu zaviyede medfun olan ve Şeyh 
Şehabeddin Makbul ismiyle İl Yazıcı def
terlerinde yer alan kişinin Ereğiili Şeyh Şe
habeddin Çoban olduğunu, ayrıca Bedred
din adlı kardeşinin bulunduğunu ve bunla
rın Anadolu'nun ilk ahilerinden sayıldığını 
belirtmekte, Şehabeddin Çoban'ın 1238 yı
lında vefat eden Türkmen sGfisi Şeyh Ev
hadüddin-i Kirmani'nin halifesi olduğunu 
ve Karamanoğulları ile ilişkilerinin bulun
duğunu açıklamaktadır. Şehabeddin Ço
ban'ın Sadreddin Konevi'ye talebelik etti
ği, hocasının tavsiyesi üzerine Na'{.mü'd
dürer'i manzum şekilde Farsça'ya çevir
diği bilinmektedir. Şehabeddin Çoban ve 
kardeşi Bedreddin'in babaları Ahiatlı Ha
ce Mevdud tüccardı; alimleri himaye et
miş ve Ereğli'deki bu külliyeyi kurmuştur. 

Zaviyenin mimarisi üzerinde yapılan çalış
malar neticesinde mevcut yapıları şöylece 
tanımlamak mümkündür: 

Zaviye. 1987 yılının sonuna kadar batı 
bölümünde devam eden kazılarda ortaya 
çıkan zaviyenin temel izleri mekanların ta-
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nımlanmasını tam olarak sağlayamadığı 
için bu izler sağlamlaştırılarak muhafaza 
edilmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan bir 
koridorun iki yanında sıralanmış bazı bö
lümler görülmektedir. Bu koridorun kuze
yinde çeşitli mekanlar ve ortada bir holün 
iki yanında yer alan sekiz hücreli bölüm ve 
tanımlanamayan dikdörtgen bir mekan or
taya çıkmıştır. Kare ve dikdörtgen planlı 
yirmi dört odanın halvethaneye ait me
kanlar olduğu ve duvarlarında şamdan 
koymak için küçük nişlerin bulunduğu an
laşılmıştır. Güneyde aşevi, tandırlar ve bir 
ocak etrafına sıralanmış on yedi odalı der
viş hücreleri yer almaktadır. Bu bölümün 
batısında ikinci kapıdan basarnaklarta dı
şarıya çıkılmakta , burada da yine çeşitli 
mekanlar ve bir kuyu görülmektedir. Ya
pıda genelde moloz taş, kireç harç kulla
nılmıştır. Yer yer kesme taş izleriyle de 
karşılaşılır. Duvar kaplamalarında alçı mal
zemeden dekoratif amaçla faydalanılmış
tır. Burada mevcut alçı malzeme üzerin
deki bitkisel ve hayvan figürleri Konya Kı
lıcarslan Köşkü ile benzerlik göstermek
tedir. Bu sebeple zaviye XIII. yüzyılın orta
larına tarihlenebilir. Zaviyenin ne zaman 
ortadan kalktığı bilinmemektedir. 

Mescid ve Türbe. 1950-1951 yıllarında 
onarılarak bugünkü görünümünü kazan
mış, daha önce yer yer çökmüş bir halde 
düz toprak dam iken üzeri ahşap çatı ile 
örtülmüştür. Giriş bölümü harimden bir 
camekanla ayrılmış, üstüne ahşap korku
luklu galeri katı yapılmıştır. Mescid bölü
mü dikdörtgen planlıdır. üst örtü içten, 
tavan dıştan eğimli ahşap çatıdır. Mihra
bın üzerinde üç sivri kemerli tepe pence
resi bulunmakta, batı yönünde bir pence
re, doğudaki açık türbeye bir büyük pen
cere ile açılmaktadır. Bu pencereler büyük 
sivri kemerli nişler içerisinde yer almak
tadır. Eski fotoğraflardan mescidin mihra
bının çok zengin alçı süslemelerle bezeli 
olduğu anlaşılmaktadır. Alçı mihrap mu-
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karnasil bir nişe sahiptir. Etrafında geniş 
geometrik bir bordür yer alır. Taç kısmın
da palmet ve rumili bir süsleme görülür. 
Mescidin yan duvarlarının belirli yüksekli
ğe kadar alçı süslemeli olduğu belli olmak
tadır. Mescidin güneydoğu köşesinde kare 
planlı, dört ayağın taşıdığı kemerler üze
rine oturtulmuş, pandantifli kubbeli tür
be yer alır. Türbe mek2ını kuzey ve doğu 
yönüne nişlerle genişletilmiştiL içerisin
de dört adet ahşap sanduka bulunmak
tadır. Türbenin ne zaman ve kimin adına 
yapıldığını gösteren herhangi bir kıtabesi 
yoktur. Konya Ereğli Müzesi'ndeki kıtabe
ye göre zaviye ve imaret 793 ( 1391) yılında 
Karamanoğlu Süleyman Bey'in kızı Nasiha 
Hatun tarafından inşa ettirildiğine göre 
türbe ve mescid de muhtemelen bu yıllar
da yapılmıştır. ibrahim Hakkı Konyalı tür
beyi Nasiha Hatun'a, Mikail Bayram Şeyh 
Şehabeddin Çoban'a atfetmektedir. 

Açık Türbe. Mescidinin doğusundaki 
türbede üç sanduka yer almaktadır. Bu
rada yapılan kazılarda hazirenin sınırla
rı belirlenmiş ve erken tarihli Selçuklu 
küçük buluntuları ele geçmiştir. Kuwetli 
bir ihtimale göre taş süslemeli büyük san
duka Şehabeddin Çoban'a aittir. Öyle an
laşılıyor ki Selçuklular zamanında yapılan 
mescid harap olunca Karamanil Nasiha 
Hatun tarafından onarılmış. yapıya ken
disi ve yakınları için bir türbe ilave edil
miştir. Zaviyenin batı yakınında Şeyh Süh
reverdi Çoban'a atfedilen. XJV-)0}. yüzyıla 
tarihi en en tek gözlü bir taş köprü bulun
maktadır. 
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ŞEHABEDDİN SÜLEYMAN 
(1885-1919) 

Yazar, fikir adamı, eğitimci. 
_j 

istanbul'da doğdu . izmir Defter-i Haka
ni müdürü olan babası Süleyman Şevket 
Bey. 1717-1718 yıllarında Türkmenistan'
dan gelerek Sındırgı-Bigadiç civarına yer
leşen Çavdarlı Ali Ağa hanedanına men
suptur. Yüksek bürokratlar yetiştiren aile
nin en tanınmış şahsiyeti istanbul valiliği, 
Maarif ve Dahiliye ( 1919) nazırlığı, ŞOra-yı 
Devlet reisliği yapan Damad Mehmed Şe
rif Paşa. Şehabeddin Süleyman'ın amca
sının oğludur ve başta İbn BattCıta Seya
hatnamesi olmak üzere tercüme ve telif 
eserleri vardır. Şehabeddin Süleyman'ın 
kardeşleri Memduh Süleyman ve Rıza Çav
darlı da basılmış eserleri bulunan yazar
Jardır. Şehabeddin Süleyman 'ın 1914'te ev
lendi ği ihsan Raif devrin tanınmış kadın 
şairlerinden olup Köse Raif Paşa'nın kızı
dır. 

izmir idadisi (ı 904) ve Mekteb-i Mülkiy
ye'den (ı 908) mezun olan Şehabeddin Sü
leyman'ın ilk resmi vazifesi, Eylül 1908'de 
tayin edildiği Maarif Nezareti izmir Ted
rlsat-ı ibtidaiyye katipliğidir. Aynı yılın so
nunda Vefa idadlsi Fransızca muallimliği 
ve müdür muavinliğine getirildi. Fakat "ah
laksızlığı yayıcı" suçlamasıyla eleştirilen Çık

maz Sokak adlı piyesi yüzünden görevin
den uzaklaştırıldı (Mayıs ı 9 ı O). II. Meşru
tiyet'in ilanı üzerine siyasetle ilgilenmeye 
başlayan Şehabeddin Süleyman, öğretmen
likten uzaklaştınldığı sıralarda ittihat ve 
Terakki Fırkası'na karşı Osmanlı Demok
rat Fırkası (Fırka-i ibad) saflarında yer aldı 
ve bu grubun yayın organı durumundaki 
Hakimiyet-i M illiye gazetesinde siyasi 
yazılar yayımladı. Muhalif tavrını aynı par
tinin yayın organı Yeni Ses ve Muahede 
gazetelerinde başyazar olarak sürdürdü. 
Bu partinin çekirdeği olan Selamet-i UmQ-
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miyye Kulübü'nün de üyesiydi. On bir ay 
açıkta kaldıktan sonra Nisan 1911'de is
tanbul Mekteb-i Sultanisi lisan - ı Osmani 
muallimliğine getirildi. 1914'te Darülmu
allimln-i Aliye'de edebiyat ve Fransızca mu
allimliği yanında müdür muavinliği de yap
tı. Son resmi vazifesi 191 S'te tayin edildi
ği Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde ede
biyat ve istanbul Sultanisi'nde edebiyat 
ve felsefe öğretmenliğidir. Bu sırada sağ
lığı bozulan yazar basın hayatından çekil
miş gibiydi. Tedavi için gittiği isviçre'nin 
Davos-Piatz kasabasında ispanyol gribin
den öldü ve oraya defnedildi (Ocak 19 I 9). 

Şehabeddin Süleyman idadi yıllarında 
Ahenk gazetesinde başladığı (I 903) yazı 
hayatını yine izmir'deki Hizmet, Hafta
lık İzmir ( İzmir). 11 Temmuz ve Sedat 
gazetelerinde ll. Meşrutiyet'i takip eden 
birkaç ayda daha sürdürdü. Mülkiye'yi bi
tirdikten sonra tür, tema ve konu bakı
mından hayli zenginlik gösteren yazıları

na Büyük Duygu, Çocuk Duygusu, Do
nanma, Gençlik (izmir). İkdam, Genç 
Kalemler, Hak, Hakk'm İlavesi, İctihad, 
İştirak, Karagözün Salnamesi , Musav
ver Erganun, Musavver Eşref, Musav
ver Hal e, Musavver Muhit, Mehasin, 
Nevsal-i Milli, Nihai, Piyano, Rübdb, 
Resimli İstanbul, Resimli Kitab, Resim
li Roman, Sühd, Servet-i Fünun, Sabah 
Gazetesi, Sada-yı Millet, Safahat-ı Şiir 

ve Fikir, Şehbdl, Tenkit, Teminat Ga
zetesi, Yeni Nesil gibi gazete ve dergi
lerde devam etti. Ayrıca Fecr-i Ati'nin çı
karmayı düşündüğü dergi yayımlanama
yınca bunun yerine çok kısa ömürlü Şiir 

ve Tefekkür ile (2-9 Eylül I 909) Jale (25 
Kasım ı 909) mecmualarını neşretti. 

Şehabeddin Süleyman 20 Mart 1909 ta
rihinde toplanan Fecr-i Ati'nin öncü kuru
cularındandır. grubun ilke olarak benim
sediği, "Sanat şahsi ve muhteremdir" slo
ganı da ona aittir (Karaosmanoğlu, Genç

lik ue Edebiyat Hatıraları, s. 40). Bu grup 
içinde tiyatro, hikaye, fanteziye ( mensur şiir) 

ve eleştiri yazılarıyla tanındı . Yeni Lisan ha
reketini takdir etmekle birlikte alışkanlık
larından dolayı ona katılamayacağını açık
ladı. Batı edebiyatı akımlarıyla beslenip 
Anadolu'nun Türkleşmeye başladığı döne
min şairlerindeki samimi söyleyişi esas alan 
Nayiler adlı yeni bir edebi zümre oluştur
mak istedi. Darü't-temsil-i Osman] ve Ye
ni Tiyatro Cemiyeti gibi kuruluşların ede
bi heyetinde yer alan Şehabeddin Süley
man'ın amatörce tiyatro oyunculuğu da 
vardır. 

Hikaye, mensure ve piyeslerinde aşk. kıs

kançlık, ihanet. ihtiras, aile içi geçimsiz-
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