
sırada tanıdığı ve görüşlerinden etkilen
diği SenGsiler'in siyasi mücadelelerini ve 
ıslahatçı düşüncelerini takdir etmiş. ilk ki
tabını onlar hakkında yazmıştır. Osmanlı
lar'ın ağır buhranlar yaşadığı ve siyasi kriz
Iere girdiği bir dönemde bütün meseleler
le ilgilenen ve çeşitli engellemelere rağ
men fikirlerini ortaya koymaktan vazgeç
meyen Şehbenderzade din. gelenek ve mo
dernleşme arasındaki gergin ilişkileri ken
di içinde yaşayan, bunları çözümlerneye 
çalışıp eserlerine yansıtan bir fikir adamı 
olarak tarihte yerini almıştır. 
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ŞEHDi OSMAN EFENDi 
(ö. ı 183/1 770) 

Osmanlı bürokratı 

ve sefaretname müellifi. 
_j 

Hayatının ilk yıllarına dair bilgi yoktur. 
Bazı belge ve kaynaklarda Arnavut asıllı 
olduğu belirtilir. Fakat bir belgede Akovalı 
şeklinde belirtilmesi Boşnak asıllı olabile
ceği ihtimalini ortaya koyar. Hakkındaki en 
eski kayıt, 1153'te (1 740) Emnl Mehmed 

Efendi'nin kethüdası olarak Rusya sefaret 
heyetinde bulunmasıyla ilgilidir. Rusya'ya 
bu ilk yolculuğu onun 1171'de (ı 75 7) Rus
ya sefiri tayin edilmesinde etkili olmuştur. 

Muhtemelen divan veya maliye katipliğin
den yetişmiştir. Bir kaynağa göre Hekimoğ
lu Ali Paşa'nın divan katipliğini de yapmış
tır. 1740'ta Rusya'ya giden elçilik heyetin
de iken kethüda idi. 1747 Ekiminden önce 
kağıt emini vekilliği yaptı. 8 Şewal 1160'
tan (13 Ekim ı747) itibaren biryıl süreyle 
Avlonya ve Eğriboz mukataacılığında bu
lundu. İki yıl boşta kaldıktan sonra 21 Ekim 
1 750 - 30 Ocak 1 753 tarihlerinde çavuşlar 
katipliği yaptı. 28 Temmuz 1754- 16 Tem
muz 1755 tarihleri arasında kağıt eminiy
di (Afyon cu, XX/24 1 ı 9991. s. ı ı o). lll. Mus
tafa'nın cülüsunu bildirmek üzere şıkk-ı 
sani defterdarlığı payesiyle 26 Safer 1171'
de (9 Kasım I 757) Rusya'ya sefir olarak 
tayin edildi. 1 Reblülahir 1171'de (ı 3 Ara
lık ı 757) İstanbul'dan ayrılan sefaret heye
tinin gidiş ve dönüşü bir yıl sürdü. Şehdl 
Osman Efendi bu göreviyle ilgili bir sefa
retname kaleme aldı. 

Şehdl Osman'ın sefirliği daha başlangı
cından itibaren tartışmalara sebep oldu. 
Özellikle sefareti sırasında kendisine sığı
nanları koruması Rus görevlileri tarafın
dan eleştirildL Olay daha da büyüyünce 
bir sefire yakışmayacak hareketlerde bu
lunduğu gerekçesiyle Sadrazam Ragıb Pa
şa tarafından ağır bir dille uyarıldı (BA. Cev
det-Saray, nr. 3638), ardından Ruslar da 
heyete müdahale etti. Problemierin bir di
ğeri teşrifatla ilgiliydi. Kendisini "name-i 
hümayun sefiri" diye tanıtan Osman Efen
di teşrifatın buna göre düzenlenmesini is
tedi. Ancak Rus yetkilileri ise Osmanlılar'
la artık eşit şartlarda karşı karşıya geldik
lerini her fırsatta göstermeye çalışıyordu. 
Şehdl Osman bilhassa müsavat konusu
na karşı çıktı ve kendisinin balyoslarla bir 
tutulmasına itiraz etti. Onun bu davranış

ları, lll. Mustafa'nın tahta çıkışını tebrik 
için 1761'de Çariçe Elisabeth tarafından 
İstanbul'a gönderilen Prens Şahovski'nin 
şikayetlerine konu oldu, özellikle name-i 
hümayunu bizzat çariçenin eline vermek
te ısrar etmesi kınandı ( Hammer. IV, 50 ı. 

527) Teşrifat problemleri dışında Rus yet
kilileri, Şehdl Osman'a Rusya'nın ihtişamı
nı ve Batılılaşan yüzünü göstermek için 
ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bun
ların farkında olan Osman Efendi zoraki 
de olsa davetiere icabet etti. Bu ziyaret
lerden artık hızla yükselen bir Rusya ile 
karşı karşıya gelindiğini anladı. Bu bakım
dan onun verdiği bilgiler daha sonraki Rus 
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politikasında ve Osmanlı-Rus ilişkilerinde 
önem kazanacaktır. 

İstanbul'a döndükten sonra 31 Mayıs 
1759 - 20 Mayıs 1760 tarihleri arasında 
Tophane nazırlığı yapan Şehdl Osman 
Efendi S Şewal 117S'te (29 Nisan 1762) 
kalyonlar katipliğine tayin edildi. 6 Şewal 
1177'de (8 Nisan 1764) yeniden Tophane 
nazırı oldu. 1766 yılındaki büyük deprem 
sebebiyle hasar gören pek çok bina arasın
da bulunan Baruthane'nin tamiri işiyle gö
revlendirildi (Vasıf, ı . 276) Ardından silah
darve 1 Şewal 1182'de (8 Şubat ı 769) si
pahi katipliğine getirildi (BA, Cevdet-As
ker!, nr. 29697, 42444; BA, ADVN, nr. 8ı2, 

s. 3; Afyon cu, XX/24 119991. s. ı ı 0). Yeni
çeri katibi Subhi Mehmed Efendi'nin vefat 
etmesiyle bu göreve tayini istendiyse de 1 
Muharrem 1183'te (7 Mayıs ı 769) Sadra
zam Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa'nın 
karşı çıkması üzerine başmuhasebeci oldu 
(TSMA, nr. E 2380/34; Vekayi'nüvis Enverf, 

s. 24). Ordunun Bender'e girmesinden son
ra burada gerekli hazırlıklar daha önceden 
yapılmadığı gerekçesiyle aziedilen Bender 
defterdarının yerine 27 Safer 1183'te (2 

Temmuz ı 769) geçici olarak Osman Efen
di tayin edildi (TSMA, nr. E 2380/66) Bu 
görev onun için oldukça zor geçti. Çünkü 
özellikle erzak sıkıntısı yüzünden isyan 
eden askerlerin ilk muhatabı oldu. Yine 
böyle bir asker nümayişinde ağır şekilde 
yaralandı (TSMA, nr. E 2380/66) Bu görev
de uzun süre kalmadı ve ordunun Hande
pesi'ne taşınması kararlaştırılınca Bender 
defterdarlığı sona erdi. 1770'in ilk ayla
rında vefat eden Şehdl Osman Efendi'nin 
malları müsadere edilip evi mühürlendi. 
Bunun üzerine hanımı ve kızının itirazı, 
ayrıca borçlarının ödenmesi için yeterli 
mala sahip olduğunun aniaşılmasıyla mal
ların bir kısmı iade edildi (BA, AE, III. Mus
tafa, nr. 5344). Osman Efendi, Konya'nın 
Hadım kazasında yaptırılan Ebusaid Meh
med Hadımi Külliyesi'nde Hacı Beşir Ağa'

nın inşa ettirdiği kütüphaneye kitaplarını 
vakfetmiştir. Ayrıca Saraybosna'da İshak
beyoğlu Isa Bey Camii yanına 1759-1760'
ta bir kütüphane ekiettiği de belirtilmek
tedir. 

Şehd'i'nin 1740 ve 1757'deki sefaret he
yetlerinde iken elde ettiği bilgiler, onun 
1768-177 4 savaşında meşveret meclisle
rinde görüşlerine değer verilen bir kişi ol
masını sağlamış, cepheden padişaha gön
derdiği gizli raporlarla önemli hizmetler 
ifa etmiştir (TSMA, nr E 2380/19, E 2380/ 

32, E 2380/37, E 2380/107, E 2380/ı 43, E 
3498, E 3 ı 76/2) Petersburg'a kadar olan 
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yolculuğunu . geçtiği şehirleri, sefiireti sı
rasında başından geçenleri, Petersburg'
daki olayları. Rus askeri teşkilatını ve ta
limlerini naklettiği sefaretnamesi Faik Re
şit Unat tarafından Topkapı Sarıy Kütüp
hanesi'ndeki nüshasına göre yayımianmış 
("XVIII. Asır Tarih Vesikalanndan: Şehdl Os
man Efendi Sefaretnamesi", TV, sy. ı [An
kara 19411. s. 66-80; sy. 2. s. 156-159; sy. 
3, S. 232-240; sy. 4, S. 303-320; sy. 5, S. 

390-400). Türkan Polatçı, Paris ve Topka
pı nüshalarını kullanarak yüksek lisans te
zi hazırlamıştır (Şehdf Osman Efendi'nin 
Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1757-
1758), 2003, Tokat Gaziosmanpaşa Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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ŞEHİD 
(~f) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri_ 

_j 

Sözlükte "bir şeyin mahiyetine vakıf ol
mak, onu bilmek, sözle ifade etmek" an
lamındaki şehadet kökünden türeyen şe
hld "kesin olarak bilen, bildiğini haber ver
me konusunda güvenilen kimse" demek
tir. Bu kelime Allah'a nisbet edildiğinde 
"her şeyi gözetlemiş gibi bilen, hiçbir şey 
ilminden gizli kalmayan" manasma gelir. 
Ragıb et-isfahanl şehil.deti "iç veya dış du
yular yoluyla meydana gelen bilginin ifa
de edilmesi" diye açıklamakta ve zat-ı ila
hiyye için kullanılan "alimü'l-gaybi ve'ş-şe-
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hil.de" nitelemesini "insanların duyularına 
ve sezişlerine gizli kalan hususları bilen" 
şeklinde yorumlamaktadır (Ragıb el-isfa
hanl, el-Müfredat, "şhd" md.) . Gazzall ise 
asıl anlamı "bilen" olan şehld ile muhteva 
yakınlığı içinde bulunan diğer ilahi isimle
rin özelliklerini şöyle belirtmiştir: ilim kav
ramı kayıtsız olarak düşünüldüğünde alim 
ismi. batıni hususlara nisbet edildiğinde 
hablr, zahiri konulara izafe edildiğinde ise 
şehld isimleri kullanılır ( el-Ma/i:şadü 'l-esna, 
S. 137, I 73) 

Şehil.det kavramı yedi ayette fiil kalıp
larıyla, iki ayette şahid ve on dokuz ayet
te şehld biçiminde Allah'a nisbet edilmiş, 
bir ayettezat-ı ilahiyye ism-i tafdll ile "en 
büyük şahid" (ekberu şehade) diye nitelendi
rilmiştir. Ayrıca "atimü'l-gaybi ve'ş-şehil.de" 
ibaresi on ayette geçmekte ve dotaylı şe
kilde şehld isminin manasını pekiştirmek
tedir (M F Abdülbaki, el-Mu' cem, "şhd" 
md) . Şehld ismi İbn Mace ve Tirmizi riva
yetlerinde yer almış ("Du'a"', 10: "Da'a
vat", 82). Hz. Peygamber'in Veda haccın
da irat ettiği hutbenin sonlarında, "Aila
hım, emirlerini tebliğ ettim, şahit ot. sen 
şahit ol!" anlamındaki sözleriyle Allah'a 
nisbet edilmiştir (Müsned, V, 30; Buhar!, 
"I:Iac", 132; İbn Mace, "Menasik", 76; EbG 
DavGd, "Menasik", 56). Şehadet kavramı 
Allah ' ı niteleme bağlamında başka hadis 
rivayetlerinde de yer almaktadır (mesela 
bk. Müsned, I, I 5, 28, 48; V, 172; Müslim. 
"Mesacid", 78) 

Aıimler, şehld isminin temel manasının 
"bilen" olduğu ve şahidden daha zengin 
bir muhtevaya sahip bulunduğu hususun
da ittifak etmiştir. Şehld "müşahede yo
luyla meydana gelmiş itme sahip olan var
lık" demektir. Buradaki müşahede EbQ Be
kir İbnü'l-Araöı'ye göre işitme dışındaki du
yu vasıtalarıyla elde edilen bilgidir (el-Eme

dü'l-al!:şa, vr. 673
). insanlar duyu organları 

ile bilgi edindikleri halde Allah bu tür vası
tatardan münezzehtir (Ebu Abdullah el
Hallml, I, 200). Allah'ın hem gizli hem de 
aşikar olanı bildiğini ifade eden ayetler şe
hld isminin muhtevasına duyular ötesini 
de katmakta ve ona "her şeyi asli hüviye
tiyle tam olarak bilen" manasını kazandır
maktadır. Bazı alimler şehld isminin "şa
hit olmak, tanıklık etmek" anlamına da 

gelebileceğini belirtmiş ve bu tanıklığın ahi
ret hayatında sorguya çekilecek insanların 
dünyadaki davranışlarıyla ilgili olacağını 
söylemiştir. Bunun yanında şehldin "ken
disine şahitlik edilen" (meşhOd) manasında 
kullanılması da muhtemeldir, çünkü mü
minler Allah 'ın birliğine tanıklık etmekte-

dir. Bu görüş zat-ı ilahiyyeye doğrudan bir 
nitelik atfetmemekte, "tapınılan" anlamın
daki mabud kelimesinde olduğu gibi ya
ratılmışlara özgü bir sıfata zat- ı ilahiyye
nin konu teşkil ettiğini belirtmektedir. EbG 
Bekir İbnü'I-Arabl şehld ismine "mübeyyin" 
(çeşitli delil ve hüccetleri vazedip açıklayan) an
lamının verilmesini doğru bulmamaktadır 
( el-Emedü'l-a/i:şa, vr. 673

; krş. Kuşeyrl, s. 
67-68; Fahreddin er-Razi. s. 292). Allah'ın 
zat! isim ve sıfatları içinde mütalaa edilen 
şehld ismi, O'nun alim, seml', baslr, hablr, 
muhsl, müheymin ve rakib isimleriyle an

lam yakınlığı içinde bulunur. 
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Sözlükte "bir olaya şahit olmak, bildiği
ni söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır 
bulunmak" gibi anlamlara gelen şehadet 
(şühfid) masdanndan türeyen şehld (ço
ğulu şüheda) dini bir terim olarak Allah 
yolunda öldürülen müslümanı ifade eder 
(dört mezheple Zahiriyye, Zeydiyye, ima
miyye ve ibazıyye mezheplerindeki şehid 
tanımları için bk. Mu.Fi, VII, 59-61 ). Keli
menin sözlük ve terim anlamları arasında
ki bağı "görülen, tanıklık edilen" (meşhOd) 
manasma göre açıklayan atimler, canını Al
lah yolunda feda eden kimsenin hemen 
cennet nimetlerine erişmesine Allah ve 
melekler tarafından şahitlik edilmesinden 
dolayı, "gören, tanıklık eden" (şah id) anla
mını esas alanlar ise Allah'ın vaad ettiği 
nimetleri hazır olarak görüp onlardan ya
rarlandığı yahut kıyamet gününde kendi
sinden Hz. Peygamber'le birlikte geçmiş 
ümmetler hakkında şahitlik etmesi iste
neceği için ona şehid dendiğini belirtirler. 

Kur'an-ı Kerim'de biri ikil. yirmisi çoğul 
olmak üzere elli altı defa geçen şehid ke
limesi (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "şhd" 

md.). çoğu yerde "tanık" anlamında, bazı 
ayetlerde esrna-i hüsnadan biri olarak (bk. 


