SAHiDT, ibrahim
me söz konusudur (ayrıca bk. MASIAHAT).
Günümüzde fıkıh i\limleri ve fetva kurulları tarafından geniş anlamıyla kişilik kapsamındaki haklarla ilgili güncel meselelerin, özellikle beden bütünlüğüne müdahalenin şartlarının ele alındığı çok sayıda eser
yazılmış ve fetva yayımlanmıştır. Kişinin
özel hayatının ve gizlilik çevresinin korunması İslam alimlerince daha çok ahlaki boyutuyla incelenmiş olmakla birlikte fıkıh
eserlerinin değişik bölümlerinde bu kapsamdaki hükümlere temas edilmiştir.
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Sözlükte şiilıid "bir olayın meydana gelişini gören kimse, tanık" anlamındadır. Tek
bir isnadla gelen ferd veya garib bir hadisin başka bir isnadla gelip gelmediğinin
araştırılması (i'tibar) sonucunda ikinci bir
isnadla da geldiği belirlenirse hem bu ikinci rivayete hem de onun ravisine şahid,
böyle bir rivayeti delil olarak zikretmeye
istişhild denir. Şahid terimiyle yakın anlamda, bazan da aynı manada kullanılan
bir diğer terim mütabi'dir. Bu iki terimin
anlamları hakkında muhaddislerden farklı
görüşler nakledilmiştir. 1. İ'tibar neticesinde bulunan rivayetin lafzı ferd veya garib
hadisin ayn ı ise ona mütabi', lafızları farklı olmakla birlikte anlam bakımından benzer ise şahid adı verilir. Mütabie "şahid bi'llafz", 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 buna mütabi', farklı sahabilerden geliyorsa
şahid denir. 4. İ'tibar sonucu bulunan hadis. teferrüd eden ravinin akranı bir ravi
tarafından aynı hocadan naklediliyorsa mütabi', senedin kaynağına daha yakın bir
hocadan naklediliyorsa şahid adını alır. Birinciye "el-mütabaatü't-tamme", ikinciye
"el-mütabaatü'l-kasıra" (nakısa. gayr-ı tamme) diyenler de vardır. Hadisin garib veya
ferd olmaktan kurtulabilmesi için şahid durumunda olan rivayetin sahih olması şart
değildir ve usulcülerin tabiriyle i'tibara (istişhada, mütabaata) layık görülmesi yeterlidir. Fakat ileri derecede zayıf olmamalıdır;
çünkü i'tibardan maksat ferd hadisin zayıflığını 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 edilir (bk MÜTABAAT)
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875 (1470) yılında Muğla'da doğdu. Buradaki mevlevihilnenin şeyhi Salih Hüdayi
Dede'nin oğludur. Mahlasının "Şahidi'' , kendisinin Mevievi ve Muğlalı olduğunu, "Gedayim Şahidi-i Mevleviyim 1 Diyar-ı Menteşe'de Muğlaviyim" mısralarıyla ifade etmektedir. Hayatıyla ilgili olarak Gülşen-i
Esrar adlı eserinin son kısmında bazı bilgiler vermekte ve Türkçe divanından bazı
ipuçları elde edilmektedir. İlk dini bilgileri
ald ı ğı ve Farsça'yı öğrendiği babasını on
yaşında iken kaybetti. Onun vasiyeti üzerine bir müddet sufi bir kazzazın yanında
çıraklık yaptıysa da okumak istediği için
bu mesleği bıraktı. On sekiz yaşına geldiğinde bölgede kendisine ders verecek hoca bulamayınca Muğla'dan ayrıldı; İstan
bul'da Fatih, Bursa'da Yıldırım medresesinde tahsil gördü. Muğla'ya dönen ve derviş olma arzusu galip gelen Şahidi Muğ
la'da Şeyh Bedreddin'e, Lazkiye'de Mevlevi şeyhi Fani Dede'ye, ardından Mevlana Celaleddin-i Rumi soyundan Paşa Çelebi'ye intisap etti ve Paşa Çelebi'nin oğlu
Emir Adil'e hocalık yapmaya başladı. Sonunda yine Mevlana soyundan gelen ve
Karahisar'da (Afyon) Mevlevi şeyhi olan Divane Mehmed Çelebi'ye intisap etti. İyi bir
tasawufi terbiye de alıp müfessir ve muhaddisliği yanında Me§nevi şarihi olarak
yetişti (Latlfl, vr. ı 09•). Divane Mehmed
Çelebi'nin vefatı.nın ardından Muğla Mevlevihanesi'nin şeyhliğini üstlendi. Ömrünün
kalan kısmını halkı irşadla geçirdi ve bazı
eserler yazdı. Her yıl şeyhinin Karahisar'daki kabrini ziyaret eden Şahidi son seferde orada kırk gün kaldı ; oğlu Şühudi'ye
şeyhliği teslim edip onu Muğla'ya gönderdi ve vefatında şeyhinin ayak ucuna gömüldü (Sakıb Dede, Il, 18; Esrar Dede, vr.
75b) Sakıb Dede, halk arasında kabrinin
Muğla'da babasının kabrinin yanında bulunduğunun söylendiğin i, Şühudi'nin mezarının ise Şahidi'ye ait olduğu zannıyla ziyaret edildiğini bildirir (Se{ine, Il. ı 8). Mev-
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