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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lana' nın etkisinde kalan Şahidi'nin özellikle
tasawufi şiirlerinde Divane Mehmed Çelebi'nin ve babası Hüdayl'nin etkileri görülür. Zaman zaman güzel ve samimi şiir
ler söylemekle birlikte şiirlerinin hepsinde
aynı başarıyı gösterememiş , şiiri dini bilgileri ve Mevleviliği yaymak için bir vasıta
kabul etm iştir.

Eserleri. 1. Divan . Tam bir nüshası bulunmayan divandaki şiirlerin sayısı daha önce kırk üç olarak tesbit edildiği halde Mustafa Çıpan ' ın yüksek lisans çalışmasında
(bk. bibl.) 107 şiiri belirlenmiştir. Eserin bilinen yedi nüshasından Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı ol anında (İ z mir, nr.
551) diğerlerine göre daha fazla şiir vardır. Nüshalardan bazıları Süleymaniye (Şe
hid Ali Paşa , nr. 2850/ 20; Ha cı Mahmud
Efendi, nr. 3580) ve Mevlana Müzesi (nr.
2 179) küt üphanelerindedir. Divanda iki kaside, bir terciibend, üç muhammes, iki tahmis, bir müstezad, seksenden fazla gazel,
dört kıta , bir rubai ve yedi beyit mevcutt ur. Şahidi'n in hece vezniyle yazılmış bir
ş i iri var dır. z. Gülşen -i Vahde t. 943'te
(ı 536 ı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Meş
n evi'si tarzında ve aynı vezinde yazılmış
491 beyitlik bir mesnevidir. Eserde Türkçe ve Farsça iki önsöz vardır. İ nsan güzelliğine ait remizlerin tasawufi manalarının
etraflı şekilde açıklandığı bu didaktik eserde sade ve hareketli bir dil ku lla nı lmıştır.
Çok rağbet gören mesnevi Nurnan Külekçi tarafından yayımlanmıştır (Şa hidi İb ra
him Dede, Gülşen-i Vahdet, Ankara 1996).
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3. Gülşen-i Tev]J.i d. 937 (1530) yılında yine Mevlana Cela.Ieddin-i Rumi'nin Meşn e 
vi'si tarzında ve aynı vezinde kaleme alın
mış Farsça bir eserdir. M eşn evi' nin her
cildinden 100 beyit seçilmiş ve her beyit
beşer beyitle şerhedilmiştir. Mesnevide
Yusuf Sineçak'in Cezire-i Mesnevi adlı
eserinin etkisi görülür. Kırk iki nüshası tesbit edilen eser Ahmed Niyazi tarafından
neşredilmiştir (İsta n bul 1298) Midhat Bahar! Baytur mesneviyi aynı adla Türkçe'ye
ter cüme etmiştir (İ st a nbul 1967) . 4. Gülşen-i Esrar. Farsça olan bu eserde şairin
hem kendi hayatı hem de M evievilik hakkında önemli bilgiler verilmiştir. 951 'de
( 1544) kaleme alınan eser üzerinde Nuri Şimşekler bir dokt ora çalışması yapmıştır (Şahidi İbrahim Dede'nin Gülşen-i
Esrarı Tenkit/i Metin-Tahlil, 1998 , SÜ Sosyal Biliml er En stitü sü) . s. Tuhfe-i Şahi
di. Meşne vi' nin anlaşılması için hazır
lanmış Farsça-Türkçe manzum bir sözlüktür. Esere verilen önem yapılan şerhle
rinin çokluğundan anlaşılmaktadır (bilinen
yirmi dokuz şe rhi için bk. Tuhfe-i Şahid!,
s. 56-58 ). 920'de ( 15 14) telif edilen eser
mesnevi tarzında yazıl mış altmış bir beyitlik bir manzume ile başlar. Yirmi altı bölüm halinde beş ile yirmi beyit arasında
değişen "nazım " larla düzenlenen sözlüğün
her bölümünde bir kıta başlığı bulunur.
Yine mesnevi şeklindeki 136 beyitlik yirmi yedinci bölümden sonra "Der Beyan-ı
Tarih-i Şah'id'i" başlıklı bölüm gelmektedir.
Diğer Farsça-Türkçe sözlüklere göre daha
hacimli olan eser iptidai seviyede Farsça
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öğretim ini hedeflemektedir. Bazı nazireleri de bulunan sözlükyayımianmış olup ingilizce'ye de çevrilmiştir (bk. bibL ). 6. M evlid. 823 beyitlik bir eserdir. Diğer mevlidlerden farklı olan eser üzerinde Metahat
Yöntem mezuniyet tezi hazırlamıştır ( ı 971 ,
iü Ed . Fak. ). 7. Şer]J.-i Gülistan . Sa'di-i Şi
razi'ye ait eserin Farsça şerhi olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki nüshası vardır ( H ac ı Mahmud Efendi, nr. 979, 525 5).
B. Risale-i A tM u Enfüs. Mevlana Müzesi (nr. 2155 , 2462 , 5016) ve Konya İl Halk
(Uzluk, nr. 713 7/5, 7 138/6) kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur. 9. Sohbetname.
Sakıb Dede'nin Setin e'de ve Sahih Ahmed
Dede'nin M ecmuatü't-tevarihi'l-Mevl eviyye'de kaydettiği eser mürşidle mürid
arasındaki sohbet adabına dairdir. 10. Gülşen-i 'İrfan. Esrar Dede'nin zikrettiği, şai
rin oğlu Şühüd'i'ye hitaben yazılmış Farsça
eserin nüshası tesbit edilememiştir. 11.
Di van. Semahane-i Edeb'de kaydedilen
bu Farsça divanın da nüshası bilinmemektedir. 1z. Tıra şn am e . Farsça olan eserin
Şahidi'ye aidiyeti şüphelidir. önceleri Mevlana'ya veya Sultan Veled'e atfedilen eser
yetmiş dokuz beyitlik tasavvufi bir mesnevidir. 13. M ü ş ah e d a t-ı Şahidiyye . Hakkında yalnız Setine'de bilgi verilen risalede Şahidi' nin Mevlana'dan ve Divane Mehmed Çelebi'den aldığı feyizleri ve gördüğü
manevi lutufları anlattığı belirtilmektedir.
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