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filan için mümin, filan için kafir denemez. 
Eş'arlve İbn Hazm gibi alimler, Şahham'ın 
bu görüşünü eleştirerek, kendi içinde tu
tarsız olduğunu ileri sürer (Ma~aliit, s. 162; 
ibnü'l-Murtaza, el-Kala' id, s. 55). Öte yan
dan öğrencisi EbQ Ali el-Cübbai'nin kabir 
azabı hakkındaki sorusuna karşı Şahham, 
Dırar b. Amr dışında hiçbir Mu'tezile alimi
nin kabir azabını inkar etmediğini söylemiş
tir (İbnü'l-Murtaza, el-Münye ue'l-emel, s. 
40). Yaşadığı dönemde Şahham'ın düşün
celerini benimseyenler Şahhamiyye diye 
anılmıştır. Şahham'ın eserleri hakkında ye
terli bilgi mevcut olmamakla birlikte genel 
anlamda reddiye ve Kur'an tefsiri hakkın
da çalışmaları bulunduğu, daha çok vü
cud-adem ve sıfatlar üzerinde durduğu 
anlaşılmaktadır. Ona nisbet edilen eserle
rinin bir kısmı şunlardır: Kitflbü'l-İstitfi'a 
'ale'l-Mücbire, Kitflbü'l-İrade, Kitabü 
Kflne ve yekCın, Kitflbü Delflleti'l-a'raz 
(İbnü'l-Murtaza, Taba~atü'l-Mu'tezile, s. 
71-72, 280-281; Nader, s. 35). 
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(ö. 270/883 [?]) 
mensupianna verilen isim 

(bk. ŞAHHAM). 
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Sözlükte "yüksekliği veya görünür cis
mi olan varlık; kişi, insan" anlamlarında
ki şahs hukuk terimi olarak "haklara ve 
borçlara ehil olan varlık" demektir. Fıkıh 
literatüründe aynı mananın "insan" keli-
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mesiyle karşılanması dini delillerle destek
lenen ontolojik bir bakışa dayanmaktadır 
(aş.bk.). Hukukun en temel kavramların
dan sayılan hak ve borçtan söz edilebilme
si şahsın mevcudiyetine bağlıdır. Bir başka 
anlatımla şahıs hakların ve borçların vaz
geçilmez öğesidir. Bazı teorilerde taşınmaz 
mal üzerindeki bir kısım irtifak haklarının 
mahiyeti açıklanırken hak sahibinin şahıs 
değil gayri menkul olduğu ifade edilirse 
de bu, belirtilen ilişkide şahıs unsurunun 
bulunmadığı değil şahsın belirli olmadığı 
anlamındadır (Mustafa Ahmed ez-Zerka, 
lll, 234) . 

Hukuk terminolojisinde şahıs (İng . ve 
Alm. "Person", Fr. "Personne") "hukuk dü
zeni tarafından kendisine hak süjesi olma 
iktidarı tanınmış varlık" manasındadır, do

layısıyla bu kavram tabii değil hukuki bir 
varlığı ifade eder. Roma hukukunda şahsı 
belirtmek için "persona" ( oyuncunun sah
neye çıkarken yüzüne taktığı, temsill ola
rak canlandırdığı kişiliklere göre değişen 
maske) kelimesinin kullanılması da (Mo
nier, s. 217-218) böyle bir bakış açısıyla izah 
edilerek Romalılar'ın, kişi olma iktidarının 
adeta hukuk düzeni tarafından belirli ka
tegorideki varlıklara giydirilmiş bir mas
ke olduğunu düşündükleri söylenir (Aki
pek- Akıntür k, s. 229-230). Hukukun top
lum düzenini sağlama amacı ve toplumun 
insanlardan meydana gelmesi, hukuk dü
zenince şahıs diye nitelenecek yegane var
lığın insan olması gerektiğini akla getirir. 
Bu ilkenin bir istisnası olarak hukuk tari
hinde köle vb. bazı insanlar şahıs kabul 
edilmediği gibi insanlardan ayrı bağımsız 
bazı toplulukların "tüzel kişi" adı altında 
şahıs sayılarak kavramın kapsamında bir 
genişletmeye ihtiyaç duyulmuştur. Gaius 
ve lustinianos'un lnstitutiones'lerinde ol
duğu üzere Roma hukukunda kişinin hu
kukuna başlarda yer verildiği gibi Kara Av
rupası medeni hukuk kodifikasyonlarında 
da bu kapsamdaki ilişkilerin (aile. miras, 
eşya, borç ilişkileri) hareket noktasını şa
hıs oluşturduğundan kişinin hukuku ön 
planda tutulmuştur. Ancak bu hukuk çev
resine mensup kanunların hepsinde kişi
ler hukuku müstakil bir bölüm halinde dü
zenlenmemiştir. Mesela İsviçre Medeni Ka
nunu ile onu takip eden eski ve yeni Türk 
medeni kanunlarının ilk kitabını kişiler hu
kuku oluştururken (yeni Türk Medeni Ka
nunu, md. 8-117) Fransız, İtalyan ve Avus
turya medeni kanunlarında bu konu aile 
hukukuyla birlikte, Alman Medeni Kanu
nu'nda genel kurallar bölümünde düzen
lenmiştir (Köprülü, s. 181). Öteyandan ce-

za hukukunda "şahıs aleyhine işlenen cü
rümler", ticaret hukukunda "şahıs şirket
leri" biçimindeki ayırımlarda olduğu gibi 
değişik hukuk daliarına ait pozitif hukuk 
düzenlemelerinde şahıs kavramının mer
kezi bir role sahip bulunduğu görülür. 

İslam hukuk düşüncesinde şahsiyet ko
nusunun erken dönem usul eserlerinden 
itibaren ontolojik bir esasa dayandınlarak 
ele alındığı, şahsiyetin esasını meydana ge
tiren ehliyetin doğrudan "insan" ve "ade
ml" kavramiarına bağlanıp insan olmanın 
haklara ve borçlara ehil olmak için yega
ne şart olarak kabul edildiği, ehliyetin ken
di iradesiyle haklar ve borçlar meydana ge
tirebilme yönü temellendirilirken insanın 
sorumluluk üstlenen ve irade beyanına so
nuçlar bağlanan bir varlık olma özelliğini 
vurgulayan ayetlere (el-A'rat 7/172; el-İs
ra 17/13; el-Ahzab 33/72) atıflar yapıldığı 
görülür. İlk usul eserlerinden Ta]fvimü'l
edille'de ve onu izleyen birçok eserde eh
liyet konusu incelenirken ilgili ayetlerde 
geçen emanet, zimmet ve ahid kavram
larından hareketle ismet (masuniyet, suçsuz
luk karlnesi). hürriyet ve mülkiyet hakları 
insana doğuştan tanınan haklar (hukOkul
lah) ve insan onurunun sabit olan vazge
çilmezleri (keramat) arasında zikredilir; dini
hukuki hak ve sorumluluklar bağlamında 
şahsiyetin fikri temelleriyle ilgili derin ana
lizlere yer verilir (Debüs!, s. 417 vd.; Pez
devl, IV, 392 vd.; Şemsüleimme es-Serah
sl, rı. 332 vd.; Abdülazlz el-Buhar!, lV, 392 
vd.). Hemen bütün hukuk dallarını ilgilen
dirmesi yanında dini sorumluluklar açısın
dan özel bir .önem taşıyan ehliyet, fıkıh 
usulü eserlerinde bir teori halinde ele alın
dığı gibi bunun uzantısı olan meselelerle 
kişiler hukukunun diğer meseleleri fıkıh 
eserlerinin sistematiği içinde "hacr, me'
zQn, bey' 1 büyü', nikah, talak, nafaka, ne
sep, velayet, vesayet, vakıf, miras 1 fera
iz" gibi başlıklar altında incelenmiştir. XIX. 
yüzyılda İslam ülkelerindeki kanunlaştır
ma teşebbüsleri içinde kişiler hukukuyla 
ilgili ilk çalışma, el-A]J_kflmü'ş-şer'iyye 
fi'l-a]J_vflli'ş-şaJ]şiyye adıyla Muhammed 
Kadri Paşa tarafından gerçekleştirilmiş-

. tir. Şahsın hukukuna dair hükümleri aile 
hukuku ve miras hukuku konularıyla bir
likte inceleyen ve bir kanun taslağı halin
de kaleme alınan bu eser kanun şeklinde 
yürürlüğe konmasa bile Mısır hükümeti 
tarafından yayımianmış ve yarı resmi bir 
hüviyet kazanmıştır. 

Hukukta şahıs denince öncelikle gerçek 
kişiler yani canlı, belirli fiziksel ve doğal 
özelliklere sahip varlıklar (insanlar) akla ge-



lir. Fakat zamanla hukuk düzenlerince özel 
örgütlenme gerektiren bir amacı gerçek
leştirmek üzere bir araya gelen insan top
lulukları veya belirli ve sürekli bir amaca 
tahsis edilen mal toplulukları da birer var
lık kabul edilerek şahıs diye nitelenmiştir. 

İnsanı belirtmek için gerçek kişi 1 hakiki 
şahıs, doğal kişi 1 tabii şahıs, fiziksel kişi, 
maddi kişi, bireysel kişi 1 ferdi şahıs; hu
kukun şahıs saydığı insan toplulukları ve 
mal toplulukları için tüzel kişi 1 hükml şa
hıs, kolektif kişi, sosyal kişi, manevi şahıs 
gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bazı ge
rekçelerle tüzel kişi karşıtı olarak gerçek 
kişi kavramının kullanılması eleştiriise de 
özellikle Türk hukuk doktrin ve uygulama
sında bu kavramın benimsendiği görül
mektedir. Tüzel kişiliğin dayandığı düşün
ce modern hukuk teorilerinde geniş biçim
de tartışıldığı gibi fıkıhta bu tür bir kişilik 
telakkisinin bulunup bulunmadığı son dö
nem İslam hukuku çalışmalarında yoğun 
şekilde gündeme gelmiştir. Buna olumlu 
cevap verenler bu yönde bir acilandırma 
olmasa da devlet, beytülmal ve vakıf gibi 
kurumların yapısı ve işleyiş biçiminin İslam 
hukukunda manevi şahsiyet fikrinin mev
cudiyetine delil teşkil ettiğine dikkat çeker
ler (mesel.§ bk. Mustafa Ahmed ez-Zerka, 
lll, 236-2 38, 256-270) 

Gerek İslam hukukunda gerekse mo
dern hukuk düzenlerinde hayvanlar şahıs 
olarak kabul edilmez. Hayvaniara kötü dav
rananlar hakkında bazı cezalar öngörül
mesi yanında fıkıhta hayvanların bakım 
giderlerinin bir hukuki yükümlülük şek
linde düzenlenmesi (bk. NAFAKA) bu var
lıkların şahıs sayıldığı anlamına gelmez. 
İnsani duyguları rencide etmesi veya so
rumlu bir varlık halinde insana yaraşır dav
ranılmasının istenmesi sebebiyle benim
senen bu tür ceza hükümleri veya görev
ler sonuçta insanların gözetUmesini hedef
Iernekte ve insanlara yönelik birer yüküm
lülük niteliği taşımaktadır. Yine insanın şa
hıs sayılması hayatta bulunması şartına 
bağlı olduğundan ceset hukuki anlamda 
kişi olarak değerlendirilmez. Ölüyle ilgili 
hakaret içeren sözlerin, onun hatırasına 
veya bizzat cesede karşı işlenen saygısız
ca davranışların ceza'i hükümlere konu ol
ması da insani duygu ve düşüncelere ya 
da ölenin mirasçılarının kişilik haklarının 
korunması düşüncesine dayanmakta, yani 
gerçekte yine yaşayan insanların korun
ması amacını gözetmekte veya onlara bir 
yükümlülük getirmektedir. 

Modern hukuk düzenlerinde insanın şa
hıs kabul edilmesi istisnasız bir ilke olmak-

la birlikte hukuk tarihinde bazı insanlara 
şahıs muamelesi yapılmadığına dair birçok 
örneğe rastlanır. Eski zamanlardan beri bi
linen ve köleleri hak sahibi değil eşya gibi 
hak konusu sayan kölelik kurumu uygu
lamaları bu örneklerin başında gelir. Bu 
kurum Ortaçağ'a kadar yaşamış. daha son
ra esirlik ve toprak köleliği mahiyetinde 
XIX. yüzyılın sonlarına kadar dünyanın pek 
çok yerinde devam etmiştir. Roma huku
kunda insanlar hür ve köle diye ayınma 
tabi tutulduğu gibi hür olmakla birlikte 
aile babasının (pater familias) egemenli
ği altında bulunanlar da esasen hak ehli
yetine sahip kabul edilmediklerinden hu
kuki durumları bir bakıma kölelerinkine 
benziyordu. Bazı hukuk düzenlerinde ruh
ban sınıfına girenlerle küreğe veya sür
güne mahkum edilenler de hukuk bakı
mından şahıs sayılmazdı. Mesela Fransız 
hukukunda 1850 yılına kadar hukuki bir 
kurum halinde varlığını sürdüren medeni 
ölüm müessesesi bu insanların kişiliğini ve 
buna bağlı hakların büyük bir kısmını or
tadan kaldırıyordu. Bu kimseler hukuken 
ölmüş kabul edildiğinden haklara ve borç
lara sahip olma ehliyetini yitirir, siyasi hak
Iardan yoksun hale gelir, evliyse bu bağ
ları sona erer ve malları mirasçılarına ge
çerdi. Yine Roma hukukunun ilk dönem
lerinde yabancılar (Roma vatandaşı olmayan
lar) '1us civile" bakımından şahıs sayılmaz
dı. Yerli-yabancı ayırımı konusunda Cer
men hukukunda da durum bundan farklı 
değildi (Akipek- Akın türk, s. 238-239). 

İslam hukukunda her insanın şahıs sa
yılması ilkesinin yegane istisnasını kölelik 
kurumunun kabul edilmesi oluşturur. An
cak fıkhın iki ana kaynağında yer alan bü
tün anlatımların ve düzenlemelerin, köleli
ğin tedricen kaldırılması ve var olduğu sü
rece bu konumdaki kimselerin belirli hak
larının hukuk güvencesi altına alınıp on
lara karşı muamelenin olabildiğince insa
ni ölçülere yaklaştırılması şeklinde özetle
nebilecek iki hedefinin bulunduğu açıktır. 
Bu temel yaklaşımın uygulamaya yansıtıl
ma düzeyi bir yana fıkıh doktrinlerinde ilgi
li ayet ve hadisler ışığında hukuk tarihin
de benzerine rastlanmayan bir teorik ça
ba ortaya kanarak kölelerin özgürlüğe ka
vuşturulmasını özendiren çok sayıda dü
zenlemeye geniş yer ayrıldığı ve belirtilen 
hedeflere yardımcı olacak -mükateb, üm
mü'l-veled, müdebber gibi- statüler ve ku
rallar geliştirildiği görülür. 

Şahsiyetin Başlaması ve Sona Ermesi. 

Genellikle benimsenen kural şahsiyetin ço
cuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu an-
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da başlamasıdır. Bunun gerçekleşmesi, ço
cuğun annenin vücudundan tamamıyla ay
rılıp bağımsız bir varlık haline gelmesi ve 
canlı olarak doğması , yani annenin vücu
dundan ayrıldıktan sonra bir kere de olsa 
nefes alması şartlarına bağlıdır. Ayrıca ço
cuğun insan şeklinde doğması, sakatlığı
nın bulunmaması, yaşamaya elverişli ol
ması gibi şartlar aranmaz. Bu açıdan İs
viçre, Türk ve Alman medeni kanunları, do
ğan çocuğun kişilik kazanabilmesini yaşa
ma yeteneğine sahip bulunması şartına 
bağlayan Fransız Medeni Kanunu'ndan 
(md 725, 906) ve en az yirmi dört saat 
yaşamış olma yanında insan biçiminde dağ
ma şartını arayan İspanyol Medeni Kanu
nu'ndan (md 30) ayrılır. Fakihlerin çoğun
luğuna göre çocuğun sağ doğmuş sayıl
ması için doğum olayı gerçekleştiği anda 
canlılık belirtilerinin görülmesi gerekir. Ha
nefiler ise normal doğumda göğsün, ters 
doğumda göbeğin anneden ayrılması anı
na kadar canlı olması halinde çocuğun sağ 
doğduğunu kabul eder. Genellikle hukuk 
düzenlerinde ana karnındaki çocuk (cenin) 
hakkında, çoğu onun mirasçı olma sıfatı
nın tanınması ve lehine yapılmış bağışları 
kazanmasının sağlanması amacı taşıyan 

özel hükümler konulmakla birlikte (me
sela Alman Medeni Kanunu, md. 331/ll, 

844/11, 1912, 1923; Fransız Medeni Kanu
nu, md. 725, 906). Türk Medeni Kanunu'n
da çocuğun hak ehliyetini -sağ doğmak 
şartıyla- ana rahmine düştüğü andan baş
layarak elde edeceği kuralı benimsenmiş
tir. Buna göre ceninin ana rahmine düş
tüğü andan itibaren haklara ve borçlara 
sahip olabileceği, mesela kanuni mirasçı 
olma, lehine yapılan bağışları ve vasiyet
leri kazanma yanında nafaka mükellefiye
tinden ve kendisine düşen mirastan do
ğan borçlarının olabileceği kabul edilir. Sağ 
olarak doğumundan hemen sonra ölmesi 
durumunda cenine düşen miras payı ken
di mirasçılarına. ölü doğması halinde ona 
miras bırakanın mirasçılarına geçer. Ceni
ne ait hakların korunabilmesi için gerekti
ğinde mahkemece bir kayyım tayin edilir 
(md. 427, bent 3). Fakihlerin çoğunluğu

na göre ceninin hak (vücQb) ehliyeti nakıs 
olup sadece belirli haklardan yararlanabi
lir, borçlara ehil sayılmaz; ancak Hanbeli 
mezhebindeki bir görüşe göre cenin borç
lara da ehil olup mesela nafaka yükümlü
lüğünden doğan borcu olabilir. İslam hu
kukunda da ceninin haklarının korunması 
amacıyla mahkemece bir görevli (çoğun lu

ğa göre vasi, Haneffler'e göre yediemin) tayin 
edilmesi öngörülmüştür. Öte yandan is-
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lam hukukunda ceninin korunması için be
nimsenen bir hüküm şahsiyet konusun
da farklı bir yaklaşım ortaya çıkarmıştır. 

Buna göre ceninin bir haksız fiil sonucun
da ölü doğması halinde takdiren sağ doğ
muş kabul edilir ve gerek -onun için ayrı
lan miras payı gibi- sağ doğması halinde 
kendisine ait olacak haklar gerekse hak
sız fiili işieyenin ödeyeceği tazminat (gur
re) kendi mirasçılarına intikal eder (ayrıca 
bk. CENİN). 

Kişilik ölümle birlikte sona erer. Doğal 
bir hadise olan ölüm, aynı zamanda ken
disine bilhassa miras ve aile hukuku ba
kımından birçok hükmün bağlandığı hu
kuki bir olay niteliğindedir. Ancak gerçek 
ölüm anının tesbiti, özellikle beyin ölümü
nün hukuki bakımdan ölüm diye nitelenip 
nitelenemeyeceği ve yaşadığı ya da öldü
ğü kesin olarak bilinmeyen kişilerin han
gi durumlarda hukuken ölü sayılabileceği 
gibi hususlar şahsiyetin sona ermesi açı

sından özel bir öneme sahiptir. Ölenin be
deni (ceset) hak süjesi olmaktan çıkmakla 
birlikte hukuken bir eşya niteliği de kazan
maz. Buna göre satıma konu olamaz ve 
üzerinde diğer ayni haklar kurulamaz. Ölü
ye karşı son görevlerin ifası ve bununla il
gili masrafların karşılanması dini ve ahla
ki açıdan önem taşıdığı gibi hukuki düzen
lemeleri gerektiren bir konu olmuştur (bk 
CENAZE; MEFKÜD; ORGAN NAKLİ; ÖLÜ; 

ÖLÜM). 

Şahsiyetin Geniş Anlamı . Günümüzde 
yapılan kişiler hukuku incelemelerinde ki
şi (şahıs) ve kişilik (şahsiyet) kavramları ara
sındaki ilişki üzerinde önemle durulur. Dar 
anlamıyla kişilik haklara ve borçlara ehil 
olmayı ve hak süjesini ifade eder yani ki
şi kavramını karşılar. Geniş anlamda kişi
lik çok daha kapsamlı bir muhtevaya sa
hip olup kişinin bütün hukuki ehliyetleri
ni , hukuken değer taşıyan maddi ve ına

nevivarlıklarını (şahsiyet hakkı), kişisel du
rumlarını (ahval-i şahsiyye) içine alır. Bu
na göre kişilik kavramı hak süjesinin: a) 
Bir yandan haklara ve borçlara ehil olma
sını (hak ehliyeti), diğer yandan kendi fiil 
ve işlemleriyle kendini alacaklı veya borç
lukılabilmesini (fiil ehliyeti); b) İsmi, mad
di ve fiziki bütünlüğü, manevi bütünlüğü 
ve iktisadi bütünlüğü üzerindeki haklarını 
(kişilik hakkı); c) Kendini aile ve toplum 
içerisinde başkalarından ayırmaya yara
yan, hukuk düzenince birtakım hüküm ve 
sonuçların bağlandığı niteliklerini (şahsi 
haller) kapsamaktadır. Ancak kişiliğin bu 
çeşitli yönleri veya unsurları iç içe oldu
ğundan bunlar arasında kesin bir ayınma 
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gidilmesi yapay olur. Esasen kişilik hakkı
nın içerik ve sınırlarını kesin ve açık biçim
de belirleyip diğer haklardan ayırt edecek 
bir tanım üzerinde ittifak sağlanamadığı 
gibi genel bir kişilik hakkının mevcut olup 
olmadığı sorunu hukuk doktrininde ve çe
şitli hukuk düzenlerinde tartışmalıdır. Da
ha çok Roma hukukunun etkisinde kalan 
hukukçular ve özellikle Savigny böyle bir 
hakkın varlığını inkar etmiş, bu yaklaşım 
Alman Medeni Kanunu'nda ve genel ola
rakAlmanya'da benimsenmiştir. Buna kar
şılık Cermen hukukunun etkisiyle yine ilk 
defa bazı Alman hukukçularının ortaya at
tığı, genel nitelikte bir kişilik hakkının mev
cut olduğu fikri Almanya'da kendine pek 
çok taraftar bulduğu gibi Bonn anayasa
sına girmiş ve İsviçre-Türk hukuklarında 
benimsenmiştir. Öte yandan özel kişilik 
haklarının belirlenmesi esas itibariyle po
zitif hukuka kalmış bir konu olduğu için 
bunları önceden sabit biçimde tasnif et
mek mümkün olmamakla birlikte hukuk 
doktrininden ve mahkeme ictihadlarından 
hareketle bazı gruplandırmalar yapılmak
tadır. Kişilik hakkının mahiyeti ele alınır
ken bunun mutlak hak olma, kişiye sıkı sı
kıya bağlı bulunma şeklinde özetlenebile
cek karakteristik özellikleri, kamu hakların
dan ve fikri haklardan farkı üzerinde du
rulmakta, kişiliği korumanın gerekliliği vur
gulandıktan sonra kişinin kişiliğini bizzat 
korumasına (meşrO. müdafaa hakkı) deği
nilmekte ve ardından kanunla koruma yol
ları geniş biçimde işlenmektedir. Bu çer
çevede, hak süjesinin kendi kişiliğini aşırı 
derecede sınırlandırmasının geçerli sayıl
maması ilkesi kişiliğin içe karşı korunma
sı, kişiliğin üçüncü kişilerin fiilieriyle ger
çekleşen saldırılara karşı muhafazası kişi

liğin dışa karşı korunması kavramlarıyla ifa
de edilir. Bu bağlamda temel hak ve hür
riyetlerden tamamen feragat edilmesi ve
ya bunların hukuk ve ahlaka aykırı biçim
de sınırlandırılması, şeref ve haysiyete ya
hut sır çevresi ve gizlilik alanı üzerindeki 
haklara saldırı ve vücut bütünlüğüne mü
dahale konuları özel bir öneme sahiptir 
(Akipek- Akın türk, s. 339-437). Kişisel du
rum (şahsi hal), gerçek kişilerin hak ve yü
kümlülüklerinin belirlenmesinde etkili olan 
doğal ve sosyal niteliklerin bütününü ifa-· 
de eder. Medeni hukuk bakımından sos
yal niteliktekiler arasında önemli olanı ki
şinin sadece aile içindeki konumuyla ilgili 
nitelikleridir. Bir insanın doğal niteliklerin
den olan yaşı ve cinsiyeti yanında bekar, 
nişanlı, evli, dul, boşanmış olma, velayet 
veya vesayet altında bulunma, kısıtlı, kü-

çük veya ergin olma gibi aile içindeki ni
telikleri de o kişinin şahsi hallerini oluştu
rur. Gerek kişiler arasında gerekse kişiyle 
devlet arasındaki ilişkilerin düzenli ve gü
venli işleyişi bakımından kişisel durumla
rın bilinmesi gerektiğinden tarihin eski 
devirlerinden beri bunların kayıt ve tesci
line önem verilmiştir. Türk medeni huku
kunda kişisel durum sicilinin (nüfus kütü
ğü) tutulması devletin görevleri arasında 
yer almıştır. Bir yönüyle beden bütünlüğü

ne yapılan müdahale niteliğinde olan cin
siyet değiştirmenin şartları, yeni Türk Me
deni Kanunu'nda kişisel durum sicilinin 
düzeltilmesi kapsamında düzenlenmiştir 

(md 40). Hem gerçek hem tüzel kişiler 
hakkında yerleşim yeri (ikametgah) ve sa
dece gerçek kişiler bakımından hısımlık 
konusu da kişiler hukuku incelemelerin
de özel bir yere sahiptir (a.g.e., s. 439-
497). 

İslam hukukçuları usul eserlerinde kişi
nin hukuki ehliyetlerini vücOb (hak) ehliye
ti ve eda (fiil) ehliyeti şeklinde iki bölüm
de ele almışlardır. VücOb ehliyetinin hakla
ra sahip olma (ilzam) ve borçlar altına gir
me (iltizam) yönlerini, insan hayatının dev
relerine ve kişinin özelliklerine göre eda 
ehliyetini ortadan kaldıran veya daraltan 
durumları belli kavramlar altında incele
dikleri gibi eda ehliyeti çerçevesinde hu
kuki muamele ehliyeti ve haksız fiil ehli
yetiyle ilgili ayrıntılı tahliller ve değerlen
dirmeler yapmışlardır. Konu kişinin dini so
rumlulukları ile de yakından ilgili olduğun
dan ehliyeti ortadan kaldıran veya daral
tan durumlar (avarızu'l-ehliyye) teknik an
lamda ehliyet kavramının sınırları içinde 
değil dini-hukuki sonucu etkilernesi açısın
dan incelenmiş, dolayısıyla bu başlık altın

da uzunca bir liste oluşmuştur (bk. EHLİ

YET; HACİR). Batı hukukçevrelerince son 
dönemlerde yoğun biçimde tartışmaya açı

lan kişilik haklarıyla ilgili sorunlardan bir
çoğunun sistematik bir sunum içinde ol
masa da İslam alimlerince ilk dönemler
den itibaren ele alındığı, bu konuda bazı 
önemli kavramların ortaya konduğu ve il
kelerin belirlendiği görülür. İslam teşriinin 
ana gayeleriyle ilgili incelemelerde yarar
lar (mesalih) önem açısından derecelendi
rilirken din, can, akıl, nesil ve malın muha
fazası şeklinde beş (bazı eserlerde ırz eklene
rek altı) maddede özetlenen ve en üst sı
raya yerleştirilen "zarOriyyat" bir bakıma 
insanın maddi ve fiziki bütünlüğü, mane
vi bütünlüğü ve iktisadi bütünlüğü üze
rindeki haklarının bir ifadesi olup bunların 
korunmasıyla ilgili birçok hukuki düzenle-



me söz konusudur (ayrıca bk. MASIAHAT). 

Günümüzde fıkıh i\limleri ve fetva kurulla
rı tarafından geniş anlamıyla kişilik kap
samındaki haklarla ilgili güncel meselele
rin, özellikle beden bütünlüğüne müdaha
lenin şartlarının ele alındığı çok sayıda eser 
yazılmış ve fetva yayımlanmıştır. Kişinin 
özel hayatının ve gizlilik çevresinin korun
ması İslam alimlerince daha çok ahlaki bo
yutuyla incelenmiş olmakla birlikte fıkıh 
eserlerinin değişik bölümlerinde bu kap
samdaki hükümlere temas edilmiştir. 
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l.!lllliJ İBRAHiM KA:Fi DöNMEZ 

r ı 
şAH i 

L 
(bk. PAoişAHİ). 

_j 

r ı 
şAHin 

L 
(bk. İSTiŞHAo; ŞAHiT). 

_j 

L 

şAHin 
(~L;.Jf) 

Ferd veya garib b ir hadisin 
başka bir isnadla gelen r ivayeti 

anlamında hadis terimi. 
_j 

Sözlükte şiilıid "bir olayın meydana geli
şini gören kimse, tanık" anlamındadır. Tek 
bir isnadla gelen ferd veya garib bir hadi
sin başka bir isnadla gelip gelmediğinin 
araştırılması (i'tibar) sonucunda ikinci bir 
isnadla da geldiği belirlenirse hem bu ikin
ci rivayete hem de onun ravisine şahid, 
böyle bir rivayeti delil olarak zikretmeye 
istişhild denir. Şahid terimiyle yakın an
lamda, bazan da aynı manada kullanılan 
bir diğer terim mütabi'dir. Bu iki terimin 
anlamları hakkında muhaddislerden farklı 
görüşler nakledilmiştir. 1. İ'tibar neticesin
de bulunan rivayetin lafzı ferd veya garib 
hadisin aynı ise ona mütabi', lafızları fark
lı olmakla birlikte anlam bakımından ben
zer ise şahid adı verilir. Mütabie "şahid bi'l
lafz", diğerine "şahid bi'l-ma'na" diyenler 
de vardır. 2. Şahid ve mütabi' eş anlamlı
dır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. 3. 
Her iki rivayet aynı sahabiden geliyorsa bu
na mütabi' , farklı sahabilerden geliyorsa 
şahid denir. 4. İ'tibar sonucu bulunan ha
dis. teferrüd eden ravinin akranı bir ravi 
tarafından aynı hocadan naklediliyorsa mü
tabi', senedin kaynağına daha yakın bir 
hocadan naklediliyorsa şahid adını alır. Bi
rinciye "el-mütabaatü't-tamme", ikinciye 
"el-mütabaatü'l-kasıra" (nakısa. gayr-ı tam
me) diyenler de vardır. Hadisin garib veya 
ferd olmaktan kurtulabilmesi için şahid du
rumunda olan rivayetin sahih olması şart 
değildir ve usulcülerin tabiriyle i'tibara (is
tişhada, mütabaata) layık görülmesi yeterli
dir. Fakat ileri derecede zayıf olmamalıdır; 
çünkü i'tibardan maksat ferd hadisin za
yıflığını gidermek değil onu ferd olmaktan 
(teferrüd) kurtarmaktır. Bir kişinin tek şey
hi veya tek ravisi varsa o rivayet hakkında 
herhangi bir yargıda bulunmadan şahid 
veya mütabiin araştırılmasına devam edi
lir (bk MÜTABAAT) 
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[il SALAHATIİN POLAT 

şAHini, İbrahim 
(ö. 957 /1550) 

Divan şairi ve lugat yazarı. 
_j 

875 (1470) yılında Muğla'da doğdu. Bu
radaki mevlevihilnenin şeyhi Salih Hüdayi 
Dede'nin oğludur. Mahlasının "Şahidi'' , ken
disinin M evievi ve Muğlalı olduğunu, "Ge
dayim Şahidi-i Mevleviyim 1 Diyar-ı Mente
şe'de Muğlaviyim" mısralarıyla ifade et
mektedir. Hayatıyla ilgili olarak Gülşen-i 
Esrar adlı eserinin son kısmında bazı bil
giler vermekte ve Türkçe divanından bazı 
ipuçları elde edilmektedir. İlk dini bilgileri 
aldı ğı ve Farsça'yı öğrendiği babasını on 
yaşında iken kaybetti. Onun vasiyeti üze
rine bir müddet sufi bir kazzazın yanında 
çıraklık yaptıysa da okumak istediği için 
bu mesleği bıraktı. On sekiz yaşına geldi
ğinde bölgede kendisine ders verecek ho
ca bulamayınca Muğla'dan ayrıldı; İstan
bul'da Fatih, Bursa'da Yıldırım medrese
sinde tahsil gördü. Muğla'ya dönen ve der
viş olma arzusu galip gelen Şahidi Muğ
la'da Şeyh Bedreddin'e, Lazkiye'de Mev
levi şeyhi Fani Dede'ye, ardından Mevla
na Celaleddin-i Rumi soyundan Paşa Çe
lebi'ye intisap etti ve Paşa Çelebi'nin oğlu 
Emir Adil 'e hocalık yapmaya başladı. So
nunda yine Mevlana soyundan gelen ve 
Karahisar'da (Afyon) Mevlevi şeyhi olan Di
vane Mehmed Çelebi'ye intisap etti. İyi bir 
tasawufi terbiye de alıp müfessir ve mu
haddisliği yanında Me§nevi şarihi olarak 
yetişti (Latlfl, vr. ı 09•). Divane Mehmed 
Çelebi'nin vefatı.nın ardından Muğla Mev
levihanesi'nin şeyhliğini üstlendi. Ömrünün 
kalan kısmını halkı irşadla geçirdi ve bazı 
eserler yazdı. Her yıl şeyhinin Karahisar'
daki kabrini ziyaret eden Şahidi son sefer
de orada kırk gün kaldı ; oğlu Şühudi'ye 

şeyhliği teslim edip onu Muğla'ya gönder
di ve vefatında şeyhinin ayak ucuna gö
müldü (Sakıb Dede, Il, 18; Esrar Dede, vr. 
75b) Sakıb Dede, halk arasında kabrinin 
Muğla'da babasının kabrinin yanında bu
lunduğunun söylendiğini, Şühudi'nin me
zarının ise Şahidi'ye ait olduğu zannıyla zi
yaret edildiğini bildirir (Se {ine, Il. ı 8). M ev-
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