
SEHDT OSMAN EFENDi 

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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(~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-

428 

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. 


