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Türkan Aka'nın. kı z ı Sad-ı Mülk icin
besi icindeki ciniler

yaptırdığı

türbenin kub-

Timur'un hanımı Toman Aka tarafından
ettirilen 1405 tarihli türbe, mescid, giriş mekanı ve taçkapıdan müteşekkil topluluk üst kısımda bulunmaktadır. Mescid
üç bölümlü olup orta kısmı daha geniştir.
Türbe, kare planlı kübik alt kısım üzerinde silindirik tambur üstündeki dış kubbesiyle dışarıdan dikkati çekmektedir. İçeri
den kubbeye mukarnaslı köşe kemerleriyle geçilmektedir. Mescidin orta kısmı yıl
dız tonoz, yan kısımları üçlü tonoz bölmeleriyle örtülüdür. Mermerin de kullanıldığı
tezyinatta sır üstü ve sır altı çinilerle birlikte mozaik çiniler de vardır. Kadızade-i
Rumi Türbesi olarak bilinen ve yaklaşık
1430 yılına tarihlenen yapının kripta kıs
mında kazı ile ortaya çıkarılan iskeletin bir
kadına ait olması bu türbenin başka bir
kişi için inşa edildiğini göstermektedir. İki
bölümlü yapıda küçük boyutlu türbe kıs
mı, kemerler üstündeki kare bir bölüm üzerinde alçı mukarnas dolgu! u geçişli kubbesi olan bir örtü sistemine sahiptir. Geniş
oda köşe kemerleri üstünde bulunan sekizgen bölmeli, iki aşamalı mimari teşki
lat üzerindeki kubbeyle örtülüdür. Dış kubbelerin kasnakları ve soğan biçimi külahları göz alıcıdır. Uluğ Bey devri mimarisinin
güzel bir örneği olan türbenin dış tezyinatı sırlı çini ve sırlı tuğla tekniğiyle elde
edilmiş elemanlar taşırken içeride mavi boyalı alçı tezyinat hakim durumdadır. Mevcut türbeler arasında en geç tarihli olanı
sekizgen planlı Aştek Türbesi )0!. yüzyılın
ilk yarısına aittir. İki kubbeli binanın sekizgen kısmı üzerinde bir tamburu olduğu bellidir. Yapıda sı rlı tuğla süslemeler
inşa

vardır.
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ŞAHHAM
(f ~ l)

eserleri günümüze ulaşmadı
bir kısmını Ebü'l-Hasan el-Eş' ar! ve Abdülkahir el-Bağdadl gibi
Sünni müelliflerin yanı sıra Ebü'l-Hüseyin
ei-Hayyat ve Kadi Abdülcebbar gibi Mu'tezile alimlerince yapılan nakillerden öğ
renilmektedir. Şahham'a göre alem yaratılmıştır, ancak Allah her şeyi ezell olarak
bilir, ma'dum da bir "şey" dir. Şey varlık sahasına gelmeden önce de şey niteliğini taşıyordu. Müteahhir'in Mu'tezile alimlerinin
çoğunun benimsediği bu görüşün ilk defa
onun tarafından ele alındığı kabul edilir
(EJ2 [İng.J, IX, 202-203) Şahham ' a ve bazı
Bağdat Mu'tezillleri'ne göre bir şeyin var
oluşu esnasında nitelendirilmesi imkansız
bulunan hareketli, mümin, kafir gibi özelliklerle var olmadan önce de nitelendirilmesi mümkün değildir. Ancak birleşik cisim (müellef) var oluş halinde bunlarla nitelendirilir. Şahham böyle bir ayırımı Allah'ın
sıfatlarının tasnifı için yapmıştır. Buna göre mürld, mütekellim, adi gibi sıfatlar fiilidir (Eş'arl, s. 505) .
göre Mu'tezile'nin genel kaolarak bir fillin iki fail (kadir)
tarafından meydana getirilmesi caizdir.
Ancak öğrencisi Cübbal bu görüşü benimsememiştir. Abdülkahir ei-Bağdadl, bazı
larının Şahham'ın bu düşüncesiyle Sıfatiy
ye (Ehl-i sünnet) arasında benzerlik kurduğunu, halbuki onun bu sözüyle iki failden
her birinin bir tek fiili bedel yoluyla (bir nevi iştirak) meydana getirmesini caiz gördüğünü belirtir. Sıfatiyye ise fiilierin oluş
masında iki yaratıcı (Allah-insan) kabul etmeyip Allah'ın fıiline "halk", kulun fıiline "iktisap" demiştir (el-Fart,:, s. 178; krş . Eş'arl,
s. I 99, 549-550) Şahham'a göre Allah alemdeki varlık ve olayları yaratmadan önce de
biliyordu. Yine Allah her şeyi başlangıçta
bir sıfata büründürerek takdir etmiş ve
onu bu sıfatla bilmiştir. Ancak nesne ve
olaylar Allah tarafından yaratılmadan söz
konusu sıfatla anılmaz. Buna bağlı olarak
naatine

(ö. 270/883 [?])

L

Şahham'ın

ğından görüşlerinin

Şahham'a

Ebu Ya'kob Yusuf b. Abdiilah
b. İshak eş-Şahham el-Basri
Basra Mu'tezilesi ileri gelenlerinden,
kelam ve tefsir alimi.

ne gelmesinde önemli katkıları oldu. Yetiş
tirdiği talebeler Mu'tezile ekolünün geliş
mesine ve güçlenmesine hizmet etti. Öğ
rencileri arasında Ebu Ali el-Cübbal gibi
meşhur alimler bulunmaktadır (İbnü'l-Mur
taza, el-Münye ve'l-emel, s. 5-6; Ali Sami enNeşşar, I, 4IO, 45 ı) Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'ın
ardından cedel metodunu uygulama konusunda ün yapan ve Mu'tezile'nin yedinci tabakasına mensup olan Şahham, Abbas! Halifesi Vasi~-Billah zamanında Dlvanü'l-harac'da görev yaptı. Ölüm tarihiyle
ilgili farklı rivayetler bulunmakla birlikte
tercih edilen görüşe göre 270 (883) yılın
da Basra'da vefat etti.

_j

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Basra'da doğduğu, küçük
yaştan itibaren çevresindeki ilmi muhitten etkilendiği, Ebü'l-Hüzeyl el-Ailaf baş
ta olmak üzere Mu'tezile alimlerinden faydalandığı bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere bir dönem iç yağı ticaretiyle uğraştı. Genç yaşta Basra'da ve Bağ
dat'ta katıldığı ilim meclislerinde yaptığı
münazaralardaki başarısıyla dikkat çekti. Hocası Ebü'l-Hüzeyl'in ölümünden (235/
849) sonra Basra Mu'tezilesi'nin lideri sı
fatıyla hayatının sonuna kadar ders okuttu . Mu'tezile'nin itikadl bir mezhep hali-

aykırı

269

ŞAHHAM

filan için mümin, filan için kafir denemez.
Eş'arlve İbn Hazm gibi alimler, Şahham'ın
bu görüşünü eleştirerek, kendi içinde tutarsız olduğunu ileri sürer (Ma~aliit, s. 162;
ibnü'l-Murtaza, el-Kala' id, s. 55). Öte yandan öğrencisi EbQ Ali el-Cübbai'nin kabir
azabı hakkındaki sorusuna karşı Şahham,
Dırar b. Amr dışında hiçbir Mu'tezile aliminin 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 yeterli bilgi mevcut olmamakla birlikte genel
anlamda reddiye ve Kur'an tefsiri hakkın
da çalışmaları bulunduğu, daha çok vücud-adem ve sıfatlar üzerinde durduğu
anlaşılmaktadır. Ona nisbet edilen eserlerinin 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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Sözlükte "yüksekliği veya görünür cismi 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 desteklenen ontolojik bir bakışa dayanmaktadır
(aş.bk.). Hukukun en temel kavramların
dan sayılan hak ve borçtan söz edilebilmesi şahsın mevcudiyetine bağlıdır. Bir başka
anlatımla şahıs hakların ve borçların vazgeçilmez 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 düzeni tarafından kendisine hak süjesi olma
iktidarı tanınmış varlık" manasındadır, dolayısıyla bu kavram tabii değil hukuki bir
varlığı ifade eder. Roma hukukunda şahsı
belirtmek için "persona" (oyuncunun sahneye çıkarken yüzüne taktığı, temsill olarak canlandırdığı kişiliklere göre değişen
maske) kelimesinin kullanılması da (Monier, s. 217-218) böyle bir bakış açısıyla izah
edilerek Romalılar'ın, kişi olma iktidarının
adeta hukuk düzeni tarafından belirli kategorideki varlıklara giydirilmiş bir maske olduğunu düşündükleri söylenir (Akipek- Akıntür k, s. 229-230). Hukukun toplum düzenini sağlama amacı ve toplumun
insanlardan meydana gelmesi, hukuk düzenince şahıs diye nitelenecek yegane varlığın insan olması gerektiğini akla getirir.
Bu ilkenin bir istisnası olarak hukuk tarihinde 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 olduğu üzere Roma hukukunda kişinin hukukuna başlarda yer verildiği gibi Kara Avrupası 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 çevresine mensup kanunların hepsinde kişi
ler hukuku müstakil bir bölüm halinde düzenlenmemiştir. Mesela İsviçre Medeni Kanunu ile onu takip eden eski ve yeni Türk
medeni kanunlarının ilk kitabını kişiler hukuku oluştururken (yeni Türk Medeni Kanunu, md. 8-117) Fransız, İtalyan ve Avusturya medeni kanunlarında bu konu aile
hukukuyla birlikte, Alman Medeni Kanunu'nda genel kurallar bölümünde düzenlenmiştir (Köprülü, s. 181). Öteyandan ce-

za hukukunda "şahıs aleyhine işlenen cürümler", ticaret hukukunda "şahıs şirket
leri" biçimindeki ayırımlarda olduğu gibi
değişik hukuk daliarına ait pozitif hukuk
düzenlemelerinde şahıs kavramının merkezi bir role sahip bulunduğu görülür.
İslam hukuk düşüncesinde şahsiyet konusunun erken dönem usul eserlerinden
itibaren ontolojik bir esasa dayandınlarak
ele alındığı, şahsiyetin esasını meydana getiren ehliyetin doğrudan "insan" ve "ademl" kavramiarına bağlanıp insan olmanın
haklara ve borçlara ehil olmak için yegane şart olarak kabul edildiği, ehliyetin kendi iradesiyle haklar ve borçlar meydana getirebilme yönü temellendirilirken insanın
sorumluluk üstlenen ve irade beyanına sonuçlar 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'ledille'de ve onu izleyen birçok eserde ehliyet konusu incelenirken ilgili ayetlerde
geçen emanet, zimmet ve ahid kavramlarından hareketle ismet (masuniyet, suçsuzluk karlnesi). hürriyet ve mülkiyet hakları
insana doğuştan tanınan haklar (hukOkullah) ve insan onurunun sabit olan vazgeçilmezleri (keramat) arasında zikredilir; dinihukuki hak ve sorumluluklar bağlamında
şahsiyetin fikri temelleriyle ilgili derin analizlere yer verilir (Debüs!, s. 417 vd.; Pezdevl, IV, 392 vd.; Şemsüleimme es-Serahsl, rı. 332 vd.; Abdülazlz el-Buhar!, lV, 392
vd.). Hemen bütün hukuk dallarını ilgilendirmesi 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, nesep, velayet, vesayet, vakıf, miras 1 feraiz" 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 birlikte inceleyen ve bir kanun taslağı halinde kaleme alınan bu eser kanun şeklinde
yürürlüğe konmasa bile Mısır hükümeti
tarafından yayımianmış ve yarı resmi bir
hüviyet kazanmıştır.

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

