
!eşik hayata geçmede zorlanmalarının bir 
sonucu olarak ekonomik ve soysal sıkın
tılara maruz kaldılar. 1940'larda tekrar 
göçebe çobanlığa başlayan ve gevşek bir 
biçimde de olsa aşiret konfederasyonunu 
ihya eden Şahsevenler Sovyet işgal güçleri 
ile ardından 1946'da kurulan demokratik 
rejime pek çok problem çıkardılar. 1960'
tan itibaren bir dizi kanun aşiret organi
zasyonunu dağıttı. Beylerin yetkileri elle
rinden alındı ve şahın toprak reformu bey
lerin gücünü sarstı. Aynı zamanda dağlık 
araziler devletleştirildi . Eski otlaklarına dön
mek için izin almaya mecbur kalmaları ve 
göç esnasında deve yerine kamyon kullan
maları göçebeleri daha geniş ekonomik ve 
politik bir yapının içine çekti. Mugan'da 
yeni sulama şebekesi inşa edildi. 1970'ler
de tarım endüstrisinin gelişmesi göçebe
lerin büyük kısmının yerleşik hayata geç
mesini kolaylaştırdı. 

1978-1979 İran İslam Devrimi'ne Şah
seven göçebelerinin az bir kesimi iştirak 
etti. Yerleşik aşiret halkları Mişkinşehr gi
bi yerlerdeki olaylara ve Mugan'daki grev
Iere katıldılar. Bu olaylarda Şahsevenler'

den birçok kişi öldü. Pek çok eski bey öl
dürüldü, bazısı sürgüne gönderildi. Şah
seven ismi resmi olarak İlseven şeklinde 
değiştirildi. Ancak kendileri hiçbir zaman 
bu yeni adı kabul etmediler. 199Z'den iti
baren resmiyette de az kullanılır oldu. Gö
çebe çobanlık İran'ın diğer yerlerinde oldu
ğu gibi Şahsevenler arasında da kısmen 
canlandı . 1986 göçebelerin sosyoekonomik 
sayımında Şahseven göçebelerinin sayısı 
1960'lı yıllarda olduğu gibi 6000 aile civa
rındaydı. 1990'ların ortalarında Mugan'
da ve dağlık bölgedeki Şahsevenler'in ot
laklarının başkaları tarafından ele geçiril
mesi üzerine hayvancılıkla uğraşan göçe
belerin artık varlığını eskisi gibi sürdüre
mediği anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
G. Schweizer. "Nordost-Azerbaidschan und 

Shah Sevan-Nomaden", Strukturwandlungen 
im Nomadisch-Bauerlichen Lebensraum des 
Orients (ed. E. Ehlers v.dğr.), Wiesbaden 1970, 
s. 83-148; N. Tapper, "The Women's Sub-Soci
ety among the Shahsevan Nomads", Women in 
the Muslim World (ed. L. Beck- N. Keddie), 
Cambridge 1978, s. 374-398; R. Tapper, Pastu
re and Politics: Economics Conflict and Ritual 
among Shahsevan Nomads o{ Northwestem 
Iran, London- New York 1979; a.mlf .. Frontier 
Nomads of Iran: A Political and Social History of 
theShahsevan, Cambridge 1997; a.mlf., "Shahse
van in Safavis Persia", BS O AS, XXXVII/2 ( 197 4). 
s . 321-354; a.mlf .. "Shahsewan", Ef2 (İng.), IX, 
221-225; A. A. Shamim, "Shahsevan" , Encyclo
paedia of the World Muslims (ed. N. Kr. Sing
A. M. Khan). Delhi 2001, VI, 1288-1291. 

Iii RICHARD LIONEL TAPPER 

L 

ŞAHSiYET 
( ~1 ) 

_j 

Sözlükte "fert, kişi, birey" anlamındaki 
şahstan oluşturulmuş yapma masdar olan 
şahsiyyetin kökü şuhus "yükselmek, uzak
tan görünmek", şahaset ise "irileşmek, 
büyümek" demektir (Lisanü'l-'Arab, "şb.ş" 
md.) Şahıs bu anlamlarıyla felsefe ve man
tık kitaplarında kullanılırsa da (mesela bk. 
İbn sına. s. 341. 387, 595-596, 705, 708) 

şahsiyet kelimesi modern psikolojinin bir 
terimi olup buna klasik İslami kaynaklar
da rastlanmaz. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis
lerde bu kökten türemiş kelimeler geç
mekle birlikte (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"şb.ş" md.; Wensinck, el-Mu'cem, "şb.ş" 

md ) bunların şahsiyetle anlam ilişkisi yok
tur. Öte yandan gerek Kur'an'da ve ha
dislerde gerekse İslam kaynaklarında in
san kişiliğiyle ilgili bazı kavramlar yer alır. 
Bunların en kapsamiısı olan nefs sözlük
te "kişi, şahıs, zat, benlik" gibi anlamlarda 
kullanılmakta (Lisanü'l-'Arab, "nfs" md.). 
terim halinde kişiliğin iç yapısını, bedeni 
ve ruhi boyutuyla insan benliğinin eğilim
lerini, ruhsal hayatın bütününü ve beşeri 
kişiliği ifade etmektedir. Benlik ve kişiliği 
oluşturan bütün yapılar, yeti (meleke) ve 
yetenekler, fonksiyon ve süreçler nefıs kav
ramına girer (Mu'cemü elf§.?i'l-Kur"an, I, 
521-522; İbn Kayyim, s. 218-219) Bunun 
yanında tab'. garlze, mizac, hulk, seciy
ye, şakile gibi kişiliğin çeşitli yönlerini an
latan kelimeler İslam kaynaklarında geç
mektedir. Sözlükte "yaratılış, tabiat; içgü
dü" gibi anlamlara gelen garlze terim ola
rak "kişilik özelliklerinin kaynağını meyda
na getiren meleke, bir canlının tabiatın
dan kaynaklanan eğilimlerinin bütünü" di
ye tanımlanır. Garlze gibi tab' ve tabiat da 
kişiliğin doğuştan gelen temel unsurlarını 
ifade eder. Fahreddin er-Razi'ye göre in
san akıl, hikmet. tabiat ve şehvetten olu
şan bir varlıktır (en-Nefs ve 'r-rü/:ı, s. 4). İs
lam ahlakçıları insanın her bakımdan ge
lişip olgunlaşmasının tabiat ve sanat de
nilen iki temele dayandığını söyler. Allah 
vergisi ve irade dışı olan tabiat doğuştan 
sahip olunan özellikler, yetenekler ve dav
ranış eğilimleridir, bunların her birine ga
rlze denir. Sanat ise kişinin kendi tercih
leri, yaşantıları ve etkileşimleri sonucu el
de ettiği ikinci tabiat ve karakterdir (Kına
lızade, I, 150-153; Mehmed Fazı!, s. 66-67). 

Şahsiyetle ilgili diğer bir terim hulktur ( ço
ğul u ahlak) ve "tabiat, yaratılış, seciye" an
lamlarına gelir (Lisanü'l-'Arab, "b.l15" md.); 
daha çok "yerleşik huy, karakter. tabiatın 
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gelişmiş şekli" diye tanımlanır. Kur'an-ı Ke
rlm'de bir ayette geçen şakile (el-İsra 17/ 

84) sözlükte "hissi ve manevi sO ret" de
mektir (Mu'cemü elf§.?i'l-Kur"an, II, 30); 

terim olarak "tabiat, adet, ahlak, seciye, 
mizaç, karakter" gibi daha çok ahlaki kişi
likle ilgili anlamlarda kullanılmaktadır (El
malı lı. V, 3197). 

Batı dillerinde şahsiyet kavramı "perso
nality" (İng.), "personalite!" (Fr) kelimele
riyle ifade edilir. Şahsiyet ve onunla ilgili 
benlik, kendilik, kimlik gibi kavramlar Türk
çe'de ve modern Arapça'da kullanılmak
tadır. Karakter ise daha çok ahlak ağırlıklı 
bir anlam içerir. Şahsiyetle karakterin en 
önemli farkı, şahsiyetin bir kişiyi tanımla
yan ve hem doğuştan gelen hem de son
radan kazanılan özellikleri ihtiva etmesi, 
karakterin ise kahtımsal etkiler, soydan 
gelen özellikler ve olgunlaşmanın bütü
nünden oluşmasıdır (Sillamy, s. 52-53). Bu
na göre karakter şahsiyet kavramına da
hildir. Karakterli insan davranışlarını top
lumun değer yargıianna uygun biçimde 
yönetebilen, değerler sistemini içselleştir
miş olan kimsedir. İslami literatürde yeni 
bir kavram olan karakteri müslüman mü
elliflerin bazıları seeiye (İsmail Fenni, s. 
77-78; Tunç, s. 315), bazıları hulk ile kar
şılamıştır. Ahmed Naim'e göre karakter 
Arapça'daki hulk kelimesinin tam karşılı
ğıdır, bunu seeiye ile karşılamak doğru ol
maz; çünkü karakterler gibi ahiakın da iyi
si ve kötüsü bulunur, seeiyenin ise kötüsü 
yoktur (Fonsegrive, s. 55). Modern Arap
ça sözlüklerde karakterin hulk kelimesiy
le karşılandığı görülmektedir (mesela bk. 
Hifnl, l, 132; Bedevl, s. 56, 279). Bu yakla
şımdan hareketle ahlak ilmini "insan ka
rakterinden bahseden ilim" diye tarif eden
ler olmuştur (Kam, s. 9, ll). 

Başta ahlak ilmiyle ilgilenenler olmak 
üzere müslüman alimler insan şahsiyeti
nin yapısı. gelişimi ve bununla ilgili kavram
lar üzerinde günümüzde de geçerli olan 
görüş ve değerlendirmeler ortaya koymuş
lardır. Nitekim şahsiyetin ve karakterin 
hem doğuştan getirilen hem de çevre ile 
etkileşim içerisinde geliştiriJip kazanılan 
özelliklerden meydana geldiğine dair za
manımızdaki anlayış müslüman illimler ta
rafından da benimsenmiştir. Gazzali'ye gö
re insan tabiatı dört unsurdan oluşur ve 
bunlar onun bütün psikolojik eğilimleri
nin, ilgi ve davranışlarının kaynağını teş
kil eder. Rabbaniyet, behlmiyet (hayvani
yet). sebüiyet ve şeytaniyet diye sıralanan 
bu unsurlardan rabbaniyet bağımsızlık, üs
tünlük, başarılı olma. engelleri aşma, ama
cına ulaşma, önder olma, sevilme ve be-
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ğenilme gibi istek ve eğilimlerin çıkış kay
nağı, psikolojinin adlandırmasıyla "kendi
ni gerçekleştirme" melekesidir. Behlmiyet 
beslenme, boşaltım, teneffüs, cinsellik gi
bi fizyolojik ihtiyaçların tatmini yönünde
ki davranışların esasıdır; bütün bu istek
ler şehvet kelimesiyle ifade edilir. SebQi
yet öfkelenme, saldırma, tahrip etme gi
bi davranışların kaynağıdır; buna gazap 
gücü de denir; günümüz psikolojisi bunu 
"saldırganlık dürtüsü" diye adlandırır. Şey
taniyet aldatma, hile yapma, kötülüğü iyi
lik gibi göstermeye çalışma, akıl ve düşün
ceyi kötülük yolunda kullanma eğilimleri
ni meydana getirir. Gazap ve şehvet bakı
mından hayvanla insan tabiatı ortak iken 
benlik bilinci, akıl ve düşünce ile kötülük 
yapma gücü yönünden insan tamamen 
kendine özgü bir türdür (İ/:ıya', lll, lO) 
Aynı şekilde İbn HaldQn'un, çeşitli ırk ve 
milletlerde görülen farklı mizaç ve karak
ter tiplerinin oluşmasında iklimler. besin
ler, geçinme ve beslenme biçimleri gibi 
faktörlerin etkisinin bulunduğu yönünde
ki tezi bugün geçerliliğini korumaktadır. 
Ona göre kişilerin uğraştıkları iş ve mes
lek kollarının, toplumsal konumlarının kişi
lik ve karakterinin şekillenmesinde önemli 
etkileri bulunmaktadır. İbn HaldOn bu açı
dan çeşitli mesleklere göre şahsiyet ve ka
rakter tahlilleri yapmaktadır. Ayrıca top
lumdaki yönetim tarzının insanların kişi
lik ve karakter yapıları üzerine önemli et
kileri vardır. Eğer yönetim adil ve yumu
şaksa böyle bir yönetim altında yaşayan 
kimselerde kendine güven duygusu geli
şir. Buna karşılık zulme, zor ve baskıya da
yanan, aşırı otoriteye ve cezaya başvuran 
bir yönetirnde yaşayan kimselerde korku 
hakim olur; direnme ve metanet gücü or
tadan kalkar, aşağılık duygusu, kendine 
güvensizlik ve bağımlılık eğilimi gelişir. 
Böyle bir şahsiyet yapısıyla yetişen birey
lerin oluşturduğu toplulukta yenileşme ve 
gelişme olmaz; tutuculuk, katılık ve gerilik 
hakim olur (Mul,:addime, s. 82-91, 123-

127, 372-374, 394, 396, 399). 

İslam alimleri eski milletierin geliştirdi
ği, insan şahsiyeti ve karakteri konusuna 
yoğunlaşan bazı bilgi daliarına da ilgi duy
muşlar, bunları kendi geleneklerine kat
mışlardır. Aristo'ya atfedilen Phsionomi
ca adlı eserde insandaki sabit yüz çizgile
ri incelenerek şahsiyet ve karakter şekil
leri hakkında sonuçlar çıkarılmaya çalışıl
mıştır. Yunan filozofları arasında yerleş
miş olan bu görüşte hakim eğilim hayvan
ların çehre biçimleri, onlarda bariz şekil
de görülen mizaç ve karakter vasıfları ve 
bunlara tekabül eden bedeni özelliklerle 
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insanların aynı türden özellikleri arasında 
bir uygunluk bulmaya çalışma ve bu sa
yede insanların karakterleri hakkında bir 
hüküm verme yönündedir. Bazı fizyonomi 
bilginleri, bu araştırmaları çeşitli milletle
re ve ırkiara genelleştirip ortak çehre şekil

lerinden onlara has milli karakterleri mey
dana çıkarmaya uğraşmışlardır. İslam dün
yasında "ilm-i slma, ilmü'l-esrar, ilmü kıya

feti'l-beşer, ilmü'l-firase" gibi isimler altın

da birçok eserin varlığı bilinmektedir. Bun
ların konusu insanın organlarının özellik
lerinden ve dış görünüşünden onun huy, 
mizaç, şahsiyet ve karakter özelliklerini 
tesbit etmektir. Yarı ilmi, yarı edebi olan, 
istidlal ve akıl yürütmeden çok sezgi, tah
min, şahsi gözlem ve tecrübeye dayanan 
bu bilgilerin yer aldığı çalışmalar yakın za
manlara kadar sürdürülmüştür. Ya'küb 
b. İshak ei-Kindl'nin Risdle ii'l-iirdse adlı 
eseri bu konuda yazılmış ilk örneklerden 
biridir. Fahreddin er-Razl'nin Kitdbü'l-Fi
rdse'si türün en iyi eserlerinden kabul edil
mektedir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl, el-Fü
tU.J:ı{jtü'l-Mekkiyye'nin 148 ve et-Tedbi
rdtü'l-ildhiyye'nin sekizinci bölümünü bu 
konuya ayırmıştır. Erzurumlu İbrahim Hak
kı'nın Kıydietndme'si bu türdeki eserle
rin en ünlüsüdür (bk. KIYAFETNAME). Bu 
eserler günümüz bilim çevreleri tarafın 

dan benimsenmemektedir. Bugün şahsi
yet araştırmaları psikanalitik, ayıncı özel
lik, biyolojik yaklaşım, insancıl yaklaşım, 
davranışsal 1 sosyal öğrenme yaklaşımı, 
bitişsel yaklaşım gibi teoriler çerçevesinde 
sürdürülmektedir. Bedenle irtibatlı yorum
lara ise en çok psikanalitik teoride içgü
düler ve dürtüler, biyolojik teoride gene
tik kalıtıma bağlı mizaç karakterleri sevi
yesinde yer verilmektedir. 
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Sözlükte "bir şeyi bütün incelikleriyle bil
mek, sezerek vakıf olmak; ölçülü ve ahenk
li söz söylemek" anlamlarındaki şi'r kökün
den türeyen şair kelimesi "nesne ve olay
lara bilerek ve sezerek vakıf olan, ölçülü 
ve ahenkli SÖZ söyleyen" demektir. Terim 
olarak "bilgi, seziş, duygu ve heyecanlarını 
ölçülü ve ahenkli biçimde ifade eden kim
se" şeklinde tanımlanabilir. Zamanımıza 
şiirleri ulaşan kadim Arap şairleri İslami
yet'ten 150-200 yıl öncesine dayanırsa da 
mevcut örneklerin gelişme süresi 2000 yıl
dan az değildir. Dil bilginleri l l. (VIII.) yüz
yılın sonlarından başlayarak şairleri taba
kalara ayırmışlar, İbn Sellam ei-Cumahl (ö. 
231/846 [?])başta olmak üzere bazı edip
ler bu konuda müstakil eserler yazmışlar
dır. Ebu Ubeyde ile Asınal'nin şairleri Ca
hill, İslami ve muhadraml diye üç grup ha
linde ele aldıklarını söyleyen İbn Sellam Ca
hiliye şairlerini on üç, İslam şairlerini on 
tabakaya ayırmıştır. Onun çağdaşı EbQ 
Temmam'ın Ful:ıı1Iü'ş-şu'ard' adlı eserin
de de yukarıdaki üç grup yer alır. Muhad
ram, Cahiliye devrinde ve İslami dönem
de yaşayıp şiir yazmış olanlar, İslami şair
ler ise sadr-ı İslam'da ve Emev! devrinde 
yaşayanlardır. Uzun Abbas! dönemi için
de şairler, saf Arap olma veya yabancılaş
ma ölçülerine göre şiirlerinin dilde delil sa
yılıp sayılmayacağı tartışmalarıyla müvel
led (saf Arap olmayan). muhdes (çağdaş) 
,veya müteahhir (son dönemde yaşayan) 


