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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

E. Diez v. dğr., Karaman Deuri Sanatı, istanbul 
1950, s. 117 vd.; Konyalı, Konya Ereğli'si Tarihi, 
s. 496-502; Beyhan Karamağaralı, "Ereğli Şeyh 
Şihabü'd-Din Sühreverd1, Türbe, Mescid ve Za
viyesi Sondajlan", VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 
Ankara 1985, s. 661-667; a.mlf., "Ereğli Şeyh Şi
habü'd-Din SührevercliKülliye Kazısı" , VII. Vakıf 
Haftası: 5-7 Aralık 1989 (Konuşmalar ue Tebliğ
ler), Ankara 1990, s . 255-278; Mikail Bayram, 
"Ereğli'de Medfım Olan Şeyh Şihabü'd-Din Mak
bul Kimdir?", lll. Milli Selçuklu Kültür ue Mede
niyeti Semineri Bildirileri (20-22 Mayıs 1993), 
Konya 1994, s. 119-126; Osman Nuri Dülgerler, 
Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, Ankara 2006, 
s. 127-128. ı:;g;ı 

J!l!l!!l HAŞİM KARPUZ 

L 

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-

421 



ŞEHABEDD i N SÜLEYMAN 

lil~ler, çocuk sevgisi, sanat ve meslek gay
reti, siyasi çekişmeler, istibdat, taassup, 
aydın-halk-yönetici anlaşmazlığı, nesil ve 
kültür farklılıklarının doğurduğu sorunlar 
gibi temaları işledi. Şehabeddin Süleyman, 
aynı zamanda Türkiye'de modern anlam
daki edebiyat tarihi çalışmalarının kuru
cusu sayılır. İdadllerin müfredatına ede
biyat tarihi konulunca ( 1909) ders kitabı 
olarak onun yazdığı Tdrih -i Edebiyyat-ı 

Osmaniyye kabul edildi. Hippolyte Taine 
ve Gustave Lanson metodundan faydala
narak kaleme aldığı bu kitabı geliştirerek 
sultanller için Mehmed Fuad'ın da (Köprü
lü) imzasıyla Yeni Osmanlı Tarih -i Ede
biyyatı adlı eseri yayımladı. Birlikte imza 
koydukları kitapta Köprülü'nün fazla bir 
katkısının olmadığı anlaşılmaktadır (Po
lat. Şehabettin Süleyman, s. 118-119; Meh
met Kaplan İçin, s. 1 90- 1 99) . 

Eserleri: Rehber-i Erib-Kamil: Bir Mu
allimin Şakirdlerine Dersleri (I-III. 191 O, 
ilk iki cildi Brunot'dan tercüme ve adap
te, III. cilt Türkçe parçalardan oluşan an
tolojidir); Tfırih-i Edebiyyat-ı Osmaniy
ye (1910); Namık Kemal-Karabeli'ı Mü
nasebetiyle ( 191 1; Nam ık Kemal'in ese
rini tenkit ederek onun tiyatro yazarı, ro
mancı, tenkitçi ve şair saydamayacağını 
ileri sürmektedir); Sanat-ı Tahrir ve Ede
biyat ( 1911 ); Resimli Muktatafi'ıt (I -III, 
1911-1912, antoloji); Meşn1tiyette Ter
biye-i Etfal ( 1912, Mehmed Fuad ile bir
likte); Ma'lCımat-ı Edebiyye (I-II, 1912-
1913, Mehmed Fuad ile birlikte) ; Osman
lılıkta Vahime-i Mes'uliyyet ( 1913); Ab
dülhak Hi'ımid: Hayatı ve Sanatkar 
(1913); Yeni Osmanlı Tarih -i Edebiy
yatı ( 1914, Mehmed Fuad ile birlikte). Ti
yatroları : Fırtına ( 191 O); Ben .. . Başkal 
( 1911, Tahsin N ahi d ile birlikte); Çıkmaz 
Sokak (1911); Kösem Sultan (Rübab 
dergisinde 1912'de kısmen tefrika edilen 
eser inci Enginün tarafından yayımlan
mıştır : Ankara 1990). Nurhan Şeşen tiyat
roları üzerine mezuniyet tezi hazırlamış
tır (bk. bibl.) . Dergilerde hikayeleri, men
sureleri , edebi tenkitleri de bulunan Şe
habeddin Süleyman 'ın fikri ve edebi ter
cümelerinden sadece Emi! Faguet'den 
Aşk: Nesayih-i Aşereden adlı çevirisi ba
sılmıştır ( ı 911 ) . Küçük hikayeleriyle ilgi ola
rak da bir mezuniyet tezi yapılmıştır (b k 
bibl.) . 
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ŞEHADET 

(bk. KELiME-i TEVHİD; ŞAHİT; ŞEHİD). 
L ~ 

ŞEHADET ALEMi 
(ö.:ı~,~~ ) 

Duyularla idrak edilen 
varlıklar dünyası anlamında bir terim. 

L ~ 

Sözlükte "kesinlik derecesinde haber ver
mek; bir yerde hazır bulunmak" anlamla
rında masdar, "tanıklık yapma; duyutarla 
algılanan şey" manalarında isim şeklinde 
kullanılan şehadet ile alem (yaratıcısının 
varlığına alarnet teşkil eden şey) kelimele
rinden oluşan şehadet alemi (alemü'ş-şe

hade) "duyularla idrak edilen her şey" de
mektir (Lisanü'l-'Arab, "<aJm", "şhd" md.
leri) Kur'an-ı Kerim'de "fılimü'l-gaybi ve'ş

şehfıde" ( duyuların idrakini aşan ve aşmayan 
şeyleri bilen [Allah]) ifadesiyle on yerde geç
mektedir (M. F. Abdülbakl, el-Mu'cem, 
"şhd" md.). Bu terkipte şehadet gaybın 
karşıtı olarak kullanılırken alem kelimesi 
yer almamakta, buna karşılık ilahi ilmin 
taalluk alanı gayb ve şehadet şeklinde iki 
kısma ayrılmakta, dolayısıyla iki farklı ale
min bulunduğuna işaret edilmektedir. Yi
ne Kur'an'da "yevmün meşhud" (her şeyin 
apaçıkortaya kanacağı gün) (Hud 11/103), Al
lah hakkında "şahid" (hazır bulunan, tanıklık 
eden), yaratıklar için "meşhud" (hazır bulun
durulan) ( el-Burüc 8513) tabirleri yer almak
tadır. Cenab- ı Hak, ilminin batıni varlıkla
ra taalluk etmesi bakımından hablr diye 
nitelendirildiği gibi zahiri varlıklara taal
luk etmesi açısından şehld olarak nitelen
dirilmiştir. Kur'an'da şehfıdet-gayb karşı

lığında "mülk-melekut, halk-emr" kelime
leri de zikredilmektedir. Şehadet ve gayb 

kelimeleri hadislerde birbirinin alternatifi 
şeklinde yer almaktadır (Müsned, IV, 264; 
N esai, "Sehv", 62). Ayrıca Kur'an'da oldu
ğu gibi hadislerde de "alimü'l-gaybi ve'ş
şehade" ifadesi sıkça geçmektedir (Wen
sinck, el-Mu'cem, "Şehfıdet" md.) 

Ketarn ilminde şehactet alemi-gayb ale
mi ilişkisi önemli bazı konuların açıklan
masında başvurulan bir ilke konumunda
dır. Kur'an-ı Kerim'de akaidin temel esası

nı teşkil eden Allah'ın varlığı, ayrıca ceza 
ve mükfıfat günü olan ahiretin mutlaka 
gerçekleşeceği gibi konular hakkında şe
hadet aleminin yani tabiatın kuruluş ve 
işleyişindeki fevkaladelikle istidlal edilir. is
bat-ı vacib için kullanılan hudus, gaye ve 
nizarn delilleri ayrıca İs lam filozoflarının 
tercih ettiği imkan delili Kur'an'da "sema
vat ve arz" diye ifade edilen tabiatın mü
şahedesine dayanır, böylece şehadet ale
minden duyu ötesi olan yaratıcının varlı
ğına geçilir. Ebu Mansur el-Matürldl. du
yulur alemin duyu ötesi için delil teşkil et
mesi ilkesini öne sürerek alemin kadim ol
duğunu söyleyenleri eleştirmiş, buradaki 
delaletin şahidle gaibin birbirinin aynı ve
ya benzeri oluşuna değil onların mevcudi
yetine, kısmen de bazı niteliklerine yöne
lik olabileceğini belirtmiştir. Böylece ma
teryalistlerin değişikliğe uğramayacağını 
zannettikleri madde fıleminin kadim oldu
ğu şeklindeki görüşlerini çürütmüş, yara
tanla yaratılanlar arasındaki ilişkinin (de
lalet) benzerlik veya denklik değil yaratı
lanların her yönden ihtiyaç içinde olmala
rı, yaratanın ise bundan münezzeh bulun
ması (zıtlık , hilil.f) esasına dayandığını is
pat etmiştir (Kitabü't-Tev/:ıfd, s. 47-50). İs
lam tarihinde az sayıdaki Müşebbihe men
supları da Allah'ın bazı sıfatiarını (sıfat-ı 
haberiyye) beşeri sıfatiarına benzeterek 
şehadet ve gayb alemleri arasındaki dela
lette hataya düşmüştür. 

İslam filozofları eski Yunan düşüncesin
den etkilenip alemi ulvl ve süfll şeklinde 
ikiye ayırmış, ay dahil olmak üzere fetek
ler ve akıllardan teşekkül eden ulvl ale
min kuruluş ve işleyişini kadim diye nite
lemiş, arzdan ibaret bulunan, oluş ve bo
zuluşa maruz kalan ay altı aleminin ise fa
ni olduğunu ileri sürmüştür. Akaid ve ke
lam alimleri, "kıyasü'I-gaib ale'ş-şahid" il
kesi çerçevesinde düşünerek ve Kur'an'ın 
beyaniarına dayanarak SÖZ konusu alemin 
de arzdakine benzer maddelerden meyda
na gelebileceğini ve onun da mutlaka fani 
olduğunu söylemiştir. İlml araştırmalar so
nunda ayla birlikte diğer gezegen ve yıl
dızlar hakkında elde edilen bilgiler kelam 
alimlerini haklı çıkarmıştır. 


