
yazılan eserler arasında Hüseyin Vaiz-i Ka
şifi'nin Rav:iatü'ş-şühedô.' adlı eseri seç
kin bir yere sahiptir. 
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IJWb.J FARRETTİN ATAR 

Diğer Dinlerde. Şehid İslamiyet'in yanı 
sıra Yahudilik, Hıristiyanlık ve Sih dinle
rinde de yer alan bir kavramdır. Şehid ke
limesi Batı dillerinde "şahit" anlamındaki 
Grekçe martu(y)stan türeyen ve buradan 
Latince'ye geçen martyr, martirer kelime
leriyle karşılanmıştır. Buna paralel bir di
ğer kavram eski Yunan ve Roma gelenek
leriyle Hint ve Çin kökenli dinlerce benim
senen, "inanç veya yüce bir amaç uğruna 
kişinin kahramanca kendi hayatına son 
vermesi" anlamındaki dini intihardır (bk 
iNTiHAR) . Onurlu veya soylu ölüm diye de 
isimlendirilen dini intihar, şehitliği kutsal 
gören dinlerce resmen kabul edilmemek
le birlikte Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta ör
nekleri mevcuttur. Dolayısıyla bilhassa uy
gulama noktasında şehitlikle dini intiharı 
birbirinden ayırmak güçtür. Dinler tarihi 
çalışmalarında bir ölümün şehitlik kapsa
mında değerlendirilmesi için a) Zulüm ve
ya baskı ortamının bulunması; b) Tanık

ların gözünde ölümün kahramanca ger
çekleşmiş olması; c) Ölümün isteyerek gö
ze alınması, hatta bazan kişinin bizzat ken
di hayatına son vermesi; d) Bunun baş
kaları için yarar sağlaması ; e) Bu şekilde 
öldükten sonra kurtuluş veya öteki dün
yada mükafat beklentisinin bulunması şek
lindeki unsurları, özellikle son ikisini içer
mesi beklenmiştir. 

Şehid kavramının Yahudilik'te önemli bir 
yere sahip olmasına rağmen Ahd-i Atik'te 
yukarıdaki şartları taşıyan bir kavram mev
cut değildir. Buna karşılık onurlu ölüm 
kapsamında değerlendirilebilecek şekilde 

altı kişinin (Abimelek, Samson !ŞimşonJ, 
Ahitofel, Saul, Saul'un silahdan ve Zimri) 
intiharından bahsedilmiştir (Hakimler, 9/ 
53-54; 16/28-30; ı Samuel, 31/4-5; ll. Sa
muel, 17/23; I. Krallar, 16/18). İkinci mabed 
dönemi (m.ö. V - m.s. ı yüzyıllar) önce
sinde İsrail dininde şehitlik fikrinin olma
yışı, bu dönemden önce İsrailoğulları 'nın 
muhatap olduğu yönetimlerin (Asur, Ba
bil, Mısır vb.) başka inançlara ve senkre-
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tizme karşı genellikle müsamahalı davran
masına atıfla açıklanmıştır. Bu devirde di
ğer inançlara karşı en müsamahasız top
lum monoteist yapısı gereği İsrail'dir (Çı
kış, 20/2-6; ı Krallar, 18/2 ı). Bir diğer se
bep de şehitliğin önemli unsurlarından olan 
ölüm sonrası mükafat ya da kurtuluş fik
rinin İsrail dinine geç dönemde girmesi
dir. İsrailoğulları'nın ruhun ölümsüzlüğü 
ve yeniden dirilme kavramlarıyla henüz 
tanışmadığı ikinci mabed öncesi devirde 
ölüm sonrasında iyi veya kötü herkesin 
yer altında kasvetli bir yere (şeol) gittiği
ne i nanılmış, ölüm sonrası hayat cazibesi 
olmayan bir durum biçiminde tasvir edil
miştir. 

Buna karşılık Ahd-i Atik'te iç veya dış 
baskılar karşısında inanç uğruna ölümü 
göze alma örnekleri mevcuttur. Saf mo
noteizm adına İsrail toplumundaki çok tan
ncı senkretiklere karşı (Kral Ahab ve ka
rısı İzebel) mücadele eden İlyas peygam
ber (ı Krallar, 19/1-10; krş. II. Krallar, 2/10), 
Vezir Harnan'ın komplosu karşısında hal
kını kıyımdan kurtarmaya çalışan Kraliçe 
Ester (Ester kitabı), Babil sürgünü döne
minde imparatorluk heykelinin önünde 
eğilmeyi reddeden Daniel'in üç arkadaşı ve 
benzer şekilde krala ibadet etmeyi red
deden Daniel'in durumları (Daniel, 3 ve 6. 

bab lar) potansiyel şehitlik kapsamında gö
rülmüştür. Fakat şehitlik kavramına yak
laşan bu örneklerde de genellikle kişiler 
direnişlerini ölmeyi isteyerek ve ölümden 
sonra daha iyi bir hayat umarak yapma
dıkları gibi Tanrı'nın araya girip kendileri
ni kurtaracaklarını ummuşlardır ve daha 
da önemlisi direnişleri ölümle sonuçlan
mamıştır. Şehitlik kavramının İsrail toplu
munda ilk ortaya çıkışı Grek-Selevkos Kra
lı IV. Antiyok devriyle (mö. 167- I64) ilişki

lendirilmektedir. Bu dönemin özelliği daha 
önce görülmemiş dini baskı ve kanlı mü
cadele ortamının bulunması, buna paralel 
olarak yeniden diril me ve öteki dünyada 
elde edilecek mükafat ve kurtuluş fikrinin 
İsrailoğulları arasında yeşermeye başlama
sıdır (Daniel, I2/2-3) Aynı dönemde Mak
kabHer öncülüğündeki yahudi direnişinde 
ferdi şehid, daha sonra Roma'ya karşı baş
latılan yahudi isyanında toplu intihar (Ma
sada, m.s. 73) örnekleri yer almıştır (11. 
Makkabil er, 7. bab; )osephus, The Wars of 
the Jews, 7 9. I) 

Yahudi sözlü geleneğini oluşturan Tal
mud öğretisinde şehid karşılığında "kid
duş ha-Şem" (Tanrı'nın isminin kutsanması) 
kavramı yer almaktadır. Ahd-i Atik'te de 
geçen (Levililer, 22/3 I -32; Hezekiel, 36/ 
23) bu ifadenin karşılığı Talmud'da daha 
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belirgin ve kapsamlı hale getirilip doğru
dan şehitlikle ilişkilendirilmiştir (Sanhed
rin, 74"-b; Abodah Zara, 27b). Buna göre 
Tanrı'nın isminin kutsanması üç şekilde 
gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki putpe
restlik, gayri meşru cinsel ilişki ve ma
sum cana kıyma şeklindeki üç büyük gü
nah fiili işlemektense ölümü göze almak
tır. Normal zamanda alen! olarak, yani on 
yahudinin önünde, kıyım zamanında ise 
her halükarda ölüm pahasına bu üç fiili 
işlernekten kaçınmakyahudiler için önem
li bir yükümlülük kabul edilmiş, bu emrin 
ihlali ise "hillul ha-Şem" (Tanrı'nın ismine hür
metsizlik etmek) diye isimlendirilmiştir (The 
Code of Maimonides: The Book of Know
ledge, "Fundamentals of Torah", 5: 1, 5). 
Bu şekilde ölen kişi "kadoş" (kutsal) olarak 
nitelendirilmiştir. Bu üç günahın dışında 
kalan ve hayatın ölüme tercih edilmesi ge
reken durumlarda gönüllü olarak ölümü 
tercih etmek ise bazı yahudi alimlerine gö
re günah, bazılarına göre sevap kapsamın
da görülmüştür. Tanrı'nın isminin kutsan
masının ikinci yolu şeriatın emretmediği 
hususlarda bile örnek davranışta bulun
mak suretiyle yabancıların gözünde ya
hudi dininin ve toplumunun yücelmesine 
hizmet etmektir (Gittin, 46"; Abodah Za
ra, 28a). Üçüncüsü ise dua yoluyla her gün 
Tanrı için ölmeyi kabul etmek (Mezmur
lar, 44/22; 79/2-3) veya yahudi mistik ge
leneğinde (Kabala) vurgulandığı gibi Tan
rı'yı ve Tanrı'nın ismini yücelten duaları 
(Şema Yisrael, Keduşa, Kadiş vb.) okumak 
suretiyle manevi anlamda ölümü yaşa-
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maktır. Ölülerin arkasından okunan Ka
diş duasının esasen yahudi şehidlerinin 
son nefeslerini verirken ettikleri bir dua 
olduğuna işaret edilmiştir. Ortaçağ'da hı

ristiyan baskısı altında dini-milll kimlikle
rini korumak amacıyla mücadele etme ve 
bunun sonucunda toplu katliam ve hatta 
toplu intihara maruz ve mecbur kalma ya
hudilerin sıkça yaşadığı tecrübelerden dir. 
Nitekim bu sebeple bir yahudi aile reisi
nin ailesiyle birlikte intihar etmeden önce 
okuyacağı dua Ortaçağ yahudi dua kitap
larında yer almıştır. 

Hıristiyanlık söz konusu olduğunda Ahd-i 
Ced!d öğretisinde ölümün ruha değil be
dene etkili olduğu şeklindeki genel kabul
den hareketle şehid olmak, ölümün ve be
denin üzerine çıkış ve İsa Mesih'in çarmıh
ta ölümünün tekran anlamında yeniden 
doğuş ve kurtuluşun garantisi şeklinde gö
rülmüş (Matta, 10/39; 16/25; Markos, 8/35; 
1 0/45; Luka, 9/24; Vahiy, 20/4-6; Korintos
lular'a Birinci Mektup, 15/26), bu yüzden 
de kilise babalarının öğretisinde şehidler 
"ikinci İsa" diye nitelenmiştir. Roma Dev
leti'nin koruyucusu sayılan pagan tanrıia
rına ibadet etmeyi reddettikleri için ölüm
le cezalandırılan ilk hıristiyan şehidlerinin 
başında havari Petrus ve Pavlus gelmek
tedir (Petrus'un Birinci Mektubu, 4/14-16). 
Fakat başta İmparator Oiocletian dönemi 
(m.s. 284-305) olmak üzere hıristiyanlara 
yönelik sistematik kıyımın yapıldığı Il. yüz
yılın ortaları ile IV. yüzyılın başları arasın
da Romalılar tarafından şehid edilen hı
ristiyanların çoğunluğu, Roma tanrılarını 
alenen aşağılayıp bunlar adına yapılan hey
kellere zarar vererek resmi otoriteleri tah
rik etme veya kendilerini ele verme yoluy
la ölümü seçen gönüllü şehidlerden oluş
maktaydı. Bu tavırda Makkabi direnişiyle 
eski Yunan ve Roma'nın onurlu ölüm kav
ramının da etkili olduğu ileri sürülmüştür. 
Fakat onurlu ölüm anlayışı kurban duru
muna düşmektense kahramanca kendi 
hayatına son vermeyi, yani dünyevl onur 
fikrini esas alırken gönüllü şehitlik anlayışı
nın temelinde kurtuluşa ulaşmak için kur
ban olmayı kabullenme, hatta bunu teş
vik etme, yani uhrevY mükafat fikri mev
cuttur. Gönüllü şehitlik, cemaat üzerinde
ki baskıyı ve hıristiyan katliamını arttırdığı 
gerekçesiyle kilise babalarının sert tepki
siyle karşılaşsa da bu şekilde ölümü seçen 
hıristiyanlar cemaat tarafınpan şehid ola
rak kutsanmış, ilgili hıristiyan kaynakla
rında da (martyrologium) şehid diye anıl
mıştır. Şehidlerin yüceltilmesi sonucunda 
IV. yüzyıldan itibaren hıristiyan şehidleri
nin mezarlarını ziyaret etme adeti gerek 

Batı gerekse Doğu Hıristiyanlığı'nda yay
gınlaşmış, şehidlerle ilişkilendirilen yerle
re kiliseler (martyrium) inşa edilmiş, hika
yeleri ayinlerde okunmuş, eşyalarına ve 
kemiklerine koruyucu ve şefaat edici güç 
atfedilmiştir. Aziz kültüne karşı olan Pro
testan Hıristiyanlık'ta da şehitlik özel öne
me sahip olmuştur. Hıristiyanlığın Bizans'ın 
resmi din! haline gelmesinin ardından hı
ristiyanların verdiği şehidler daha ziyade 
mezheple ilgili çekişmelerin (Katolik/ he
retik 1 Ortodoks 1 Protestan 1 Anglikan vb.) 
neticesidir. İkona karşıtı dönemde (730-
787) resmi ve din! otoritelerce öldürülen 
ikona taraftarları için Doğu hıristiyan kili
sesinin kullandığı "yeni şehid" (Neomartyre) 
ifadesi, daha sonra bilhassa Osmanlı yöne
timi altında ölen ya da baskı altında inanç
larını ikrara devam eden, aynı zamanda 
Rus ve Çin komünist rejimleri tarafından 
öldürülen Ortodoks hıristiyanlara da teş
mil edilmiştir. 

Eklektik karakterli Sih dininde şehid kav
ramı diğer Hint dinlerinden farklı olarak 
önemli yere sahiptir. Sih öğretisinde şe
hitlik, Tanrı'nın iradesine boyun eğme yü
kümlülüğünün tabii bir sonucudur. Başta 
ilk Sih şehidi Guru Arjan (ö. 1606) ve Gu
ru Teg Sahadur (ö. 1675) olmak üzere Mo
ğol imparatorlarının elinde hayatını kaybe
den Sihler için Arapça şehid kelimesi kul
lanılmaktadır. Sih dayanışmasını esas alan 
Khalsa teşkilatının kurulması da ( ı 699) Sih 
inancı ve bu inancı oluşturan Sih liderleri 
adına kendini ortaya koyıma prensibine da
yanmaktadır. Sih toplumunun gördüğü 
baskıları ve şehidlerin inançları uğruna 
kahramanca ölümlerini anlatan hikayeler 
müstakil kitaplarda yer almakta, bunlar 
düzenli biçimde ibadette okunmakta, bu 
şekilde Sih idealinin genç nesillere intikali 
amaçlanmaktadır. Gerek geçmişte gerek
se modern dönemde şehid olan Guru ve di
ğer Sihler için yıllık anma törenleri düzen
lenınektedir (ayrıca bk. SİH DiNi) . 
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ŞEHİD ALİ PAŞA 
(ö. 1128/1 716) 

Osmanlı sadrazamı. _j 

İznik gölü kenarında bulunan Sölöz kö
yünde doğdu. Öldüğünde otuz beş yaşın
da olduğu bilindiğine göre 1 093 ( 1682) yı
lında dünyaya geldiği söylenebilir. Kaynak
larda Silahdar ve Damad unvanlarıyla da 
anılır. Bazı Batı kaynaklarında geçen Cin 
lakabı muhtemelen Has Oda'da iken padi
şahı çeşitli hakkabazlıklar ve sihirbazlıklar
la oyalamasından kaynaklanmıştır. Baba
sı istanbul'a gelerek bazı paşaların kethü
dalığında bulunmuş olan Hacı Hüseyin (ba
zı kaynaklarda Hasan) Ağa'dır. Küçük yaşta 
ll. Ahmed döneminin (ı 691-1695) sonla
rında saraya girdi, Enderun'da Kiler Oda
sı'nda eğitim gördü ve bu sırada halife un
vanını aldı. Çariulu Ali Paşa'nın silahdarlı
ğı esnasında ona intisap etti ve ll. Mus
tafa'ya takdim edilerek bu padişahın has 
kulları arasına katıldı. lll. Ahmed'in cülü
sundan sonra da durumunu korudu, Has 
Oda'da sırasıyla rikabdar, çuhadar ve silah
dar oldu; dört yıl süreyle bu görevde kal
dı. Bu sırada Has Oda nizarnında değişik
likler yaptığı, Şeyhülislam Paşmakçızade 
Ali Efendi ile baba-oğul gibi oldukları ve 
onun tesiriyle Bayrami-Melaml şeyhi La'-
1\'zade Abdülbaki Efendi'ye intisap ettiği 
rivayet edilir (DİA, XX.Vll, 90-91) . 

1120'de ( 1708) lll. Ahmed'in musahibi 
olan Ali Ağa, bir süre sonra padişahın kızı 
Fatma Sultan'la nikahlandı (Reb\'ü levvel 
1121 1 Mayıs 1709) ve ikinci vezirlikle taltif 
edildi. Çok geçmeden rikab-ı hümayun kay
makamlığına getirilince nüfuzu daha da 
arttı. sadrazam tayinlerinde bile etkili hale 
geldi. O sırada sadrazamlık yapan Çorlu! u 

Ali Paşa'nın makamından aziedilmesinde 
rol oynadı. Baltacı Mehmed Paşa kendisini 
padişahın yanından uzaklaştırmaya çalış

tıysa da bunu başaramadı. Hoca İbrahim 
Paşa'nın sadrazamlığa tayininde etkili ol
du. Fakat sadrazarnın kendisine karşı bir 
suikast tertibi içinde bulunduğunu öğre
nince onu katlettirdi; 1 Reblülahir 1125 (27 
Nisan 1713) tarihinde kendisi sadrazamlığa 
getirildi. 

Sadrazamlıkta Ali Paşa'nın ilk icraatı. 
Prut Antiaşması'nın Rusya ve Lehistan'la 
ilgili bazı maddelerini açıklığa kavuştur
mak ve Rusya'nın anlaşma şartlarına uy
masını sağlamak oldu (Te m m uz I 713). Se
l efieri gibi 1699 Karlofça Antiaşması ile 
kaybedilen yerleri geri alma siyaseti izle
di. İlk hedefi ise Mora idi. Venedikliler'in 
Karlofça Antiaşması'na aykırı biçimde Ak
deniz' deki Osmanlı ticaret gemilerini sü
rekli tacizleri, 1713'te hamilik anlaşması 
yaptıkları Karadağlılar'ı Osmanlılar aleyhi
ne kışkırtmaları ilişkileri gergin bir nokta
ya getirmişti. Ali Paşa, Venedik'e mektup 
göndererek bu devleti uyardıysa da sonuç 
alamadı ve sefer hazırlıklarına başladı. Bu 
arada Köprülüzade NCıman Paşa, Vene
dikliler'in tahrikiyle ayaklanan Karadağlı 

lar'ı yatıştırmıştı. Ancak kaçan bazı asi Ka
radağlılar, Akdeniz'deki Osmanlı gemileri
ne saldırmıştı. Bu durum antlaşmanın bo
zulması olarak kabul edildi ve Venedik'e 
savaş açıldı. Avusturya'ya elçi gönderildi 
ve Rus savaşında olduğu gibi bu savaşta 
da tarafsız kalması istendi. Çok kısa süre
de sefer hazırlıklarını tamamlayan ve da
ha ziyade müsadere yoluyla pek çok kişi
nin maliarına el koyan Serdanekrem Ali 
Paşa karadan, Kaptanıderyil Canım Hoca 
Mehmed Paşa da otuz kalyon ve kırk ka
dırgadan meydana gelen donanma ile de
nizden Mora seferine çıktı. Kara ve deniz 
kuvvetleri Selanik'te buluştu. Sadrazam ku
mandasındaki kara ordusu ilk hamlede 
Mora Kasteli'ni alırken kaptanpaşa da is
tendi! ve Egine (iğne) adalarını zaptetti. 
Gördüs (Korintos), Anabolu (Nauplion). Ar
gos, inebahtı ve Preveze'nin zaptından 
sonra Kuzey Mora'nın fethi tamamlandı. 
Ardından güneye hareket eden Ali Paşa 
Modon. Koron ve Navarin üzerine yürüdü, 
bunlardan sadece Modon'da Venedik di
renişiyle karşılaştı, fakat kısa sürede Gü
ney Mora'nın da fethini tamamladı. Ayrı
ca yarımadanın doğu ucundaki Benefşe, 
Çuka ve Ayamavra adaları ile Bosna sını
rındaki Bihke Kalesi geri alındı. Katalik Ve
nedik'in mali ve dini baskılarından bıkan 
Moralı Rumlar, Osmanlı dönüşünden mem-
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nun olmuşlardı. Bu arada halktan Vene
dik'e yardımda bulunanlar tenkil edildi, 
yurtlarından çıkarılanların yeniden iskan
ları yapıldı. Böylece civarındaki adalarla bir
likte kısa sürede geri alınan Mora yarıma
dası Eğriboz sancağının ilavesiyle eyalet 
haline getirildi. Tekrar tahriri yapılarak ka
lelere yeni muhafızlar ve bir defterdar ta
yin edilirken Mora fatihi diye anılan Ali Pa
şa da Edirne'ye döndü (I l Kasım 1715) . 
Bu zafer münasebetiyle Osmanzade Ah
med Taib bir kaside, Derviş Musa da bir 
manzume yazdı. 

Ali Paşa. Mora'nın geri alınmasıyla me
selenin bitmediği kanaatindeydi. Zira Kor 
fu adası ile Zadra, Venedik'in kontrolü al
tındaydı ve bu devletin donanmasına ya
taklık yapıyordu. Bu yüzden Kaptanıderyil 
Canım Hoca Mehmed Paşa'nın telkinleriy
le yeni bir seferin hazırlıklarına başlandı. 
Yapılan hazırlıklardan haberdar olan Ve
nedikliler de Avusturya ile ittifak yaparak 
savaş hazırlıklarına girişmişti. Avusturya 
Başvekili Prens Eugen, Ali Paşa'ya gön
derdiği mektupta Venedikliler'den alınan 
yerlerin iadesini ve zararlarının tazminini 
istiyor. barışın bozulabileceğini ifade edi
yordu. Bunun üzerine Ali Paşa donanma
yı Korfu'ya göndermeye, kendisi de Avus
turya seferine çıkmaya karar verdi. Da
vud Paşa Kışiası'nda toplanan meşveret 
meclisinde böyle önemli seferler için da
ha büyük hazırlıklar yapılmasını öne sü
ren mazul Anadolu kazaskeri Mirzazade 
Şeyh Mehmed Efendi gibi muhalifler sus
turuldu. Özellikle şeyhülislamın sefer lehi
ne verdiği fetvaya Anadolu kazaskerinin, 
"Arada kan dökülmeden sulhü bozmak 
na-meşrüdur" şeklindeki itirazına karşılık 

Ali Paşa. "İşte kafir yakamıza yapıştı. ar
tık nasıl sulh gözetilir?" diyerek onu Pra
vadi'ye sürdü. 

1 OO.OOO'i aşkın bir orduyla (2 Cemazi
yelevvel 1128/24Nisan 1716),Avustur
ya seferine çıkan Serdanekrem Ali Paşa. 
Belgrad'da yapılan istişare toplantısında 
Tımışvar tarafına gidilerek Avusturyalı

lar'ın bu yöne doğru çekilmesi teklifini ka
bul etmedi. Rumeli Beylerbeyi Sarı Ahmed 
Paşa' nın telkiniyle Avusturya ordusunun 
beklediği Varadin tarafına gitmeyi emret
ti. Avusturya kuvvetlerinin mevcudu 64.000 
kadardı. Belgrad Kalesi'nden alınan top
larla Osmanlı ordusu Zernun yakasına geç
ti. Ancak ordunun top ve mühimmat ek
sikliği vardı. Toplanan savaş meclisinde he
men hücuma geçilmesi öne sürüldüyse 
de Sarı Ahmed Paşa'nın ordunun yorgun 
olduğu yolundaki sözleriyle bu yapılmadı. 
Ertesi gün de Ahmed Paşa saldırıyı en-
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