
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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Mehmet Öztürk, Şahabeddin Süleyman'ın Kü
çük Hikaye leri, Mensur Şiirleri ve Panlazileri 
(mezuniyet tezi, 1967), İÜ Ed. Fak.; Ali Çankaya, 
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, İstanbul 
1968-69, lll, 1183-1189; Nurhan Şeşen, Şaha
beddin Süleyman'ın Tiyatroları (mezuniyet tezi , 
1969), İÜ Ed. Fak.; Bilge Ercilasun, "Şahabeddin 
Süleyman 'ın Tenkid Görüşleri" , Mehmet Kap
lan'aArmağan, İstanbu\1984, s. 117-143; Nazım 
H. Polat, Şahabettin Süleyman, Ankara 1987; 
a .mlf .. "Fuad Köprülü ile Şahabettin Süleyman'ın 
Ortak Eserleri", Mehmet Kaplan İçin (haz. Zey
nep Kerman), Ankara 1988, s.l89-199; a.mlf., 
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Altı Şair", Kaplan, sy. 1, İstanbu\1335/1919, s . 6; 
sy. 2 (1335/1919), s . 4-6 . r;,i;l 

1!1!!1 NAZIM H. PoLAT 

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. 



Kur'an-ı Kerlm'de, ilahi dinlerin birey 
ve toplum açısından büyük önem verdiği 
ahiretin varlığını ispat sadedinde şeha
det alemindeki oluşumlardan, insan nes
Iinin üreme biçiminden çok sayıda örnek 
verilir, böylece şehadet aleminden duyu 
ötesi aleme geçilir: "Biz ilk yaratma sıra
sında acz emaresi mi gösterdik? Hayır, ha
kikat şu ki bazı insanlar yeni yaratma hu
susunda zihin karışıklığı içindedir" (Kaf 50/ 
1 5). Bazı alim ler, şehadet alemiyle gayb 
alemi arasında bağ kuramayarak kabir 
azabmm mümkün olmayacağını ileri sür
müştür. Ancak alimierin büyük çoğunlu
ğu kabir azabmm hak ve gerçek olduğu
nu söylemiş, ölüye ilahi rahmet veya aza
bı hissedecek derecede ruhani ve cisma
nl bir hayatiyetin verileceğini kabul et
miştir. Nitekim canlıların temel varlığını 
meydana getiren hücre ve gen alanında
ki bilimsel gelişmeler çoğunluğun haklılı
ğını ortaya koymaktadır (bk. ACBÜ'z-ZE

NEB). Şehadet alemi-gayb alemi ilişkisinin, 
İslam filozofları tarafından kabul edilme
yen haşr-ı cismanl meselesine ve naslar
da cennetle ilgili bazı tasvirlerin yorumla
nıp aniaşılmasına ışık tutması da müm
kündür (bk CENNET [Tasviri]; HAŞİR). 
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Iii İLYAS ÇELEBİ 

ŞEHBAL 
(J~) 

1909-1914 yılları arasında 
yayımlanan magazin 

ve fikir dergisi. 
_j 

1 Mart 1325 - 1 Temmuz 1330 ( 14 Mart 
1909 - 14 Temmuz 1914) tarihleri arasında 
1 00 sayısı çıkan derginin sahibi ve sorum
lu müdürü Hüseyin Sadeddin'dir (Are!) Ya
yımı, başlık altında on beş günde bir diye 
belirtilmişse de on altı sayısı İtalya'da ha
zırlanan fotoğraf baskı kalıplarının ve Av
rupa ülkelerinden temin edilen kağıdın za
manında gelmemesi veya Arel'in görevli 
olarakAvrupa'da bulunması sebebiyle ge
cikmelerle çıkabilmiştir. İdari müdürü Jak 
Saya Balyan'dır. 

Yayın ilkeleri "nefaset, nezaket, neza
het, ciddiyet, bl-taraflık ve müfitlik" şek
linde özetleneo dergide (nr. ı6, s. 306) sos
yal hayatın hemen her yönüne ilgi göste-

rilmiştir. İlksayıda açıklandığı üzere ("Şeh
MI'in Programı", s. 2) "Zübde-i Siyasiyye, 
Atf-ı Nazar (siyasi olaylar ve yorumlar) , Ha
nımlar İçin, Menakıb-ı MOsikiyye, İçtima
iyyat-ı MOsikiyye, Felsefe, Musahabe-i Fen
niyye, İlimler ile Fenler, Vesaik ve Hakayik 
(icatlar ve keşifler), Sanayi-i Nefise (resim, 
heykel, mimari), Fekahet (mizah), Matbuat 
Aleminde (yeni gazete ve dergiler), Her Şey
den (sağ lık. spor, moda, makyaj vb.), Hikmet 
Çiçekleri (Doğu ve Batı felsefesinden). Şikes
te Faideler (dikiş, nakış ve ev işleri), Unutul
muş Yazılar (eski edebiyatçılardan metinler), 
Kitaplar ve Muharrirler (yeni yayınlar hak
kında tenkit ve bibliyografya), Telhis-i Resail 
(Alman, Fransız, ingiliz ve Amerikan dergilerin
den seçmeler) , Musahabe-i Edebiyye, Mü
bahase-i Lisaniyye" gibi başlıklar altında 
sütunlar açılmış. savaşlardan dantel işle
melerine kadar hemen her konu dergide 
yer almıştır. Derginin en önemli özelliği her 
türlü olaya ve duruma ait sayfalarında yer 
alan ve sayısı 3SOO'e yaklaşan fotoğraflar
dır. Başta Trablusgarp ve Balkan savaşla
rıyla ilgili görüntüler olmak üzere Osman
lı veya yabancı devlet adamları, mCısikişi
nas, ressam, öğretmen. mühendis, kimya
ger gibi meslek sahiplerinden okuyucula
ra kadar pek çok kimsenin fotoğrafı ile 
cami, çeşme, köprü, kütüphane, gemi, 
meşhur ressamların tabloları, şehir man
zaraları, çeşitli ülkelerdeki yaşayışı göste
ren manzaralar, dikiş nakış ve ev işleri gibi 

Şehbiil'in 1 Mart 1325 tarihli birinci savısının kapak sayfas ı 

ŞE H BAL 

alanlarda fotoğraflar en nefis şekilde ba
sılmıştır. 

Bu görsel malzeme zenginliğiyle birlik
te Şehbô.l edebi, fikri ve kültürel faaliyet
ler bakımından da yüksek düzeyli bir der
gidir. Şiir, hikaye, tiyatro metinleriyle Do
ğu ve Batı edebiyatlarından tercümeler 
yayımlanmıştır. Halide Edip (Adıvar), Sali
me Servet Seyfi (Seyfioğlu), Nigar Hanım, 
Fatma Aliye, Prenses Kadriye Hüseyin, Ay
şe Bedla gibi kadın yazarlar yanında İzzet 
Melih (Devrim), Ali Rıza Seyfi (Seyfioğlu ) ve 
daha başkalarının kadınlık hayatıyla ilgi
li yazılarıyla Bed! Mensl (Hüseyin Sadeddin 
Are!), Rauf Yekta ve Ahmed Yekta'nın mO
sikiye, Ahmed Refik'in (Altınay) tarihe, Fi
libeli Şehbenderzade Ahmed Hilmi'nin fel
sefeye, Rusçuklu Hakkı ve Galip Ata'nın 
(Ataç) sağlığa, Selim Sırrı'nın (Tarcan) spo
ra, Hüseyin Sadeddin, Süleyman Nazif ve 
Keçecizade İzzet Fuad'ın dil konularına, 
Enis Behiç'in (Koryürek) mOsiki usullerin
den istifadeyle yeni vezinler icadına, Şeha
beddin Süleyman, Raif Necdet (Kestelli), 
Cenab Şahabeddin, Celal Nuri (ileri), Mus
tafa Haluk, Bedii Nuri'nin çeşitli sanat me
selelerine, Mehmed Rauf'un İngiliz edebi
yatma dair yazıları önemli edebiyat ve fi
kir metinleridir. Ayrıca Abdülhak Hamid'in 
(Tarhan) Gardm'ı, Mehmet Enisi'nin (Yal
kı) Solmuş Çiçekler'i ve İzzet Melih'in 
(Devrim) Tezat'ı tefrika edilmiş, araların

da Halit Ziya'nın (Uşaklıgi l ) çocukluk ha
tıraları, Abdullah Cevdet'in Romeo ve Jul
liet'i, Halil Nihat'ın (Boztepe) tercümeleri, 
Feyzullah Sacit'in (Ü lkü ) "Paris Mektupla
rı"nın bulunduğu yazı serileri yayımlanmış
tır. Ramazan ( nr ı ı ), asker ( nr 2 4) özel 
sayılarıyla Balkan savaşları sırasında Avru
pa'da Türkler'i savunan Pierre Loti hakkın

da altmış iki aydının katıldığı bir anketin 
de yer aldığı Pierre Loti (nr. 8 ı) özel sayısı 
çıkarılmıştır. 

Abdullah Cevdet, FaikAli (Ozansoy), Fa
lih Rıfkı (Atay), Halil Ethem (Eidem). Yunus 
Nadi (Abal ıoğlu). Abdurrahman Şeref, Ab
dülfeyyaz Tevfik (Yergök), Abdülhak Hay
ri, Abdülhak Adnan (Ad ıvar). Fe ri k Ahmed 
Muhtar Paşa, Ahmed Rasim, Ali Canip (Yön
tem), Ali Ekrem (Bolayır). Ali Sami (Yen). Ali 
Haydar Emir (Aipagot), Selahattin Enis (Ata
beyoğlu). İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Saffet Ür
fi (Betin). Halil Nihat (Boztepe), Halit Fahri 
(Ozansoy), İsmail Hami (Danişmend), Muhsin 
Ertuğrul , Hayrettin Nedim (Göçen). Hıfzı 

Tevfik (Gönensay), İbrahim Alaeddin (Göv
sa). Hüseyin Arif, Kamuran Sırrı, Mithat Ce
mal (Kuntay), Nazmi Ziya (Güran). Rıza Nur, 
Orhan Seyfi (Orhan). Reşit Süreyya (Gürsey), 
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