
ride Kıvamüddin; mOsikide Abdülkadir-i 
Meragl, Endicanlı Yusuf; tarihçilikte Ha
fız-ı Eb rO, Şerefeddin Ali Yezdl ve tezkire
lerde sayısı yüzleri aşan şairleriyle Herat, 
ayrıca Uluğ Bey'in başkanlığında Kadıza

de-i ROml. Gıyaseddin Cemşld Kaşl ve Ali 
Kuşçu'nun yürüttüğü çalışmalarla Semer
kant doğu dünyasında rönesansı yaşıyor

du. Bu durum Batı'da "Timurlu rönesan
sı" sözünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Şahruh, Timur'un ölümünün ardından 
meydana gelen karışıklıklar yüzünden baş
langıçta imar faaliyetleriyle ilgilenememiş, 
ancak Herat şehrinin emniyetini sağlamak 
amacıyla İhtiyarüddin Kalesi'nin onarılma
sını emretmiştir. Daha sonra bu kalenin 
eteğinde bir medrese ile bir hankah yapıl
masını istemiş, bunlar 812 (1410) yılında 
tamamlanmıştır. Hanımı Gevher Şad, Meş
hed'de bir cami (Meşhed Ulucamii) i nşa 

ettirmiş ve caminin açılışında Şahruh ile 
Gevher Şad da hazır bulunmuştur (82 1/ 
1418). Herat'ta bir darüşşifa inşa ettiren 
Şahruh, Hace Abdullah - ı Ensarl'nin kabri 
üzerinde büyük bir türbe yaptırmış (829/ 

1426) ve ulucaminin bitişiğİndeki Ali er
Rıza Türbesi'ne çok değerli bir kandil ar
mağan etmiştir. Gevher Şad'ın en büyük 
eseri Herat'ta yaptırdığı Gevher Şad Med
resesi ve Camii olup 836'da (1432-33) ta
mamlanmış, medresenin kuzeyinde ayrıca 
bir türbe inşa edilmiştir. Şahruh'un 1403'
te evlendiği diğer hanımı Milket (Meliket) 
Aga da Her at dışında bir medrese yaptır
dığı gibi Belh'te bir medrese inşa ettirmiş 
ve 844'te ( 1440) ölünce bu medresenin bi
tişiğindeki türbeye gömülmüştür. Şahruh, 
Herat'ı tahkim ederek güzelleştirmiş ve 
yaptırdığı binalarla burayı devletin mer
kezi haline getirmiştir. Moğol istilası sıra

sında tahrip edilmiş olan Merv şehrin i 812 
(1410) yılında adeta yeniden inşa etmiş, 
ayrıca bütün Horasan'ın imar faaliyetleri 
kapsamına alınmasını istemiştir. Bu saye
de yollar yapılmış, yeni köprüler inşa edilip 
eskileri yenilen miştir. Şehirler cami, mes
cid, pazar yeri, hamam, han, hankah ve 
medreselerle süslenerek eski canlı iktisa
di hayatına kavuşmuştur (Şahruh zama
nında inşa edilen diğer eserler için b k. Aka, 
S. 197-200) 
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İran'ın kuzeybatısında yaşayan 
aşiretler topluluğu . 

_j 

Kelime "şahın dostları" anlamına gel
mekte olup ilk Safevi şahlarından itibaren 
hanedana karşı sadakat ve dini bağlarla 
bağlananlar için kullanılmıştır. Bu mana
da özellikle XX. yüzyılda İran'ın kuzeyba
tısının değişik bölgelerinde, bilhassa Mu
gan (bugün Azerbaycan-iran sınırı) ve Er
debi! ile Tahran ve Zencan arasındaki Ha
r akan ve Hamse'de yerleşen birkaç aşire
tin adıdır. Şahsevenler göçebe bir hayat 
tarzını benimseyerek kışları Mugan boz
kırlarında, yazları 1 00 mil güneyde yüksek 
Savalan meralarında ve Erdebil, Mişkin, 
Serab bölgelerinde yaşamışlardır. XX. yüz-
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yıl sonlarında yerleşik hayata geçmişler, 

eski aşiret yapısını ve göçebe çoban kül
türünü önemli ölçüde yitirmişlerdir. An
cak S-6000 hane (yaklaşık 40.000 kiş i) hala 
göçebe ve yarı göçebe hayat tarzını sür
dürmektedir. Şahseven ili. her birinde sa
yıları elli ile birkaç yüz arasında değişen 
hanenin bulunduğu yaklaşık kırk kabileye 
ayrılmıştır. Bunlar bölgenin azınlık nüfusu
nu oluştururlar, Tat diye bilinen yerleşik 

çoğunluk gibi Şiidirler ve Azeri Türkçesi'y
le konuşurlar. 

Şahsevenlerin kökeni büyük ölçüde Türk
ler' e dayanır. Hayatlarının ve kültürlerinin 
karakteristik özellikleri İran 'da ve başka 
yerlerdeki Türkler'inkine benzer. Bunlar 
daha çok Xl. yüzyılda Güneybatı Asya'ya 
göç etmiş Oğuz Türkleri'nin izlerini taşır. 

Şahseven aşiret ve konfederasyonunun 
kökleriyle ilgili üç farklı rivayet bulunmak
tadır. Bunlardan en çok bilineni Sir John 
Malcolm'un History of Persia (1815) adlı 

eserinde yer alır. Buna göre Şah I. Abbas, 
atası Şah İsmail'in Safevi hanedanını kur
masına yardımcı olan asi kızılbaşların baş
lattığı ayaklanmaları bastırmak için Şah
seven adında bir aşiret birliği oluşturmuş
tur. Vladimir F. Minorsky ise onlarla ilgili 
bilinenierin Malcolm'un aniattıklarından bi
raz farklılık gösterdiğini, çağdaş Safevi kro
niklerinde Şah Abbas'ın Şahseven adıyla 
kurduğu düzenli bir aşiret birliğinden söz 
edilmediğ ini yazar. Ancak XVII. yüzyıl or
talarında şaha bağlı özel saray muhafız
ları için bu tabirin kullanıldığı bilinmekte
dir. Son araştırmalar Şah Abbas'ın bir aşi
ret birliği oluşturduğunu doğrulayacak bir 
kanıta ulaşamamıştır. Buna rağmen bir
çok tarihçi Malcolm'un iddiasını benimse
miştir. Minorsky'nin XIX. yüzyılın sonları

na doğru onlarla görüşen bazı Rus seyyah 
ve araştırmacılarından naklettiği bilgilere 
göre Şahsevenler kendilerinin Yünsür Pa
şa liderliğinde Anadolu'dan geldiklerinde 
hemfikirdirler. Bunlar Şahseven aşiretle

rinin Yünsür Paşa'nın soyundan gelen ilbe
yi olarak tayin edilmiş hanlar tarafından 
yönetildiklerini. "beyzade" ve "hampa" (ra
yet 1 raiyyet) diye ikiye ayrı ldıklarını belirt
mişlerdir. Mugan ve Erdebil otlaklarının , 

liderlerine şahlar tarafından bağışlandığı
nı ifade etmişlerdir. Muhtemelen aşiret li
derlerinin beyanlarından kaynaklanan bu 
rivayet! er, onların gerek halkın gerekse ot
lakların kontrolündeki otoritelerini meşru

laştırma gayretinin bir ürünüdür. XX. yüz
yılda sıradan aşiretler arasında ve onlarla 
ilgili yazılarda anlatılan Şahsevenler' in kö
kenleri hususundaki üçüncü rivayet, bun
ların eşit statüde ve her biri kendi bağım-
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sız liderlerine sahip otuz iki cemaat 1 tai
feye bölündükleri şeklindedir. Burada bey
zade ve ilbeylerinden söz edilmez. Ancak 
bunun da kaynağında belirsizlik vardır. Yi
ne de otuz iki grup olarak sayılan XVI-XVII. 
yüzyıl kızılbaş aşiretleri arasında Şahseven 

kökenlilerin bulunduğu söylenebilir. 

Çağdaş kaynaklar, XVII. yüzyılın sonla
rında Mugan ve Erdebil'de Afşar (Avşar) 
ve Şamh1 (başlıca obaları : Beydilli, inallı , 

Acirli 1 Biçeri i) gibi kızılbaş aşiret isimleri 
yanında milis olarak Şahseven adlı grup
ların ve kişilerin varlığından söz eder. Böl
genin diğer önemli aşiretleri Kızılbaş Te
keli, Kürt Şakaki ve Muganlı idi. Ancak bir 
sonraki yüzyıla, Nadir Şah zamanına ka
dar birleşik bir Şahseven aşireti veya kon
federasyonunun kurulduğuna dair bir de
lil yoktur. 1132'lerde (ı 720) Safevller'i mağ
lüp eden Afganlar'ın İsfahan'a hakim ol
maları ve Kuzeybatı İran'daki Osmanlı ve 
Rus akınları dolayısıyla Mugan ve Erdebil 
bu üç gücün karşılaşma noktası oldu. Bu 
yıllara ait kayıtlarda ilk defa Mugan ve Er
debi! bölgesindeki Şahseven ve diğer aşi
ret gruplarının faaliyetlerine rastlanır. Bun
lar, özellikle 1 726 ve 1728 savaşlarında Os
manlı hücumlarına karşı direnmek ve Sa
vefıler'in kutsal şehri Erdebil'i savunmak 
için mücadele veren sadık sınır güçleri ola
rak tasvir edilir. Osmanlı orduları 1728 son
baharında Mişkin'de Şakakiler'i bozguna 
uğrattı, diğer aşiretleri de Mugan'da sıkış
tırdı. İnallı ve Afşar boyları Osmanlılar'a bo
yun eğerken Şahseven ve Muganlılar ma
ham bir toprak ağ ası olan Ali Kulı Han Şah
seven liderliğinde Ruslar'a sığınmak için 
Kur nehrinden Salyan'a geçtiler ve Nadir 
Şah'ın bölgeyi ele geçirdiği 1145 (1732) yı
lında İran 'a döndüler. Nadir Şah, Horasan 
ve Türkistan seferlerine kumandan olarak 
katılan Bedir Han liderliğinde Şahseven 
gruplarını birleşik ve merkezi bir konfe
derasyon halinde düzenledi. Muhtemelen 
Ali Kulı Han'ın oğlu olan Bedir Han XIX. 
yüzyılda çıkan Yünsür Paşa hikayeleriyle 
özdeşleştirilmiştir. Bedir Han'ın ailesinin 
Saruhanbeyli'nin Urmiye Afşarları'ndan ol
duğuna dair sağlam deliller vardır. Koca
beyli, Isalı, Balabeyli, Mast-Alibeyli, Ali Sa
balı, Polatlı ve Demircili gibi eski beyzade 
aşiretleri Saruhanbeyli Afşarı ile akraba
lık izleri taşırsa da birçok aşiret Şamlü kö
kenlidir. 

Osmanlılar'a yenilen Mugan'daki Şakaki, 
inallı ve Afşar aşiretleri, Nadir Şah'ın ken
di eyaleti Horasan'a sürgün ettiği pek çok 
aşiret arasında yer almış olmalıdır. Nadir 
Şah'ın ölümünden (ı ı 60/ ı 7 4 7) sonra Şa
kakiler Miyana, Serab ve Halhal çevresine, 
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İnallı ve Afşarlar (her ikisi de Şahseven 
adını taşımaktaydı) Erdebil'in güney ve gü
neybatısında Harakan, Hamse ve Ter'im 
bölgelerine yerleştiler. Nadir Şah'a suikast 
yapanlardan Şahseven Musa Bey Terim'e 
yerleşmiş Afşarlar'dandı. Nadir Şah'ın ölü
münün ardından geçen çalkantılı yıllarda 
Bedir Han'ın oğlu Şahseven N azar Ali Han, 
Erdebil şehri ve bölgesini yönetimi altında 
bulundurdu. XVIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru Saruhanbeyli ailesi, Şahseven konfede
rasyonunu Mişkin ve Erdebil bölgeleriyle 
özdeşleşecek biçimde ikiye ayırdı. Şahse
ven hanları, yarı bağımsız komşuları Kara
dağ, Karabağ, Kubbe, Serab ve Gilan han
lıkları, Afşar, Afgan, Zend ve Kaçar aşiret
leriyle Rus güçleri ve temsilcilerin içinde 
bulunduğu rekabet ve ittifak politikaları 
sahnesinde aktif rol üstlendiler. 

Kaçarlar'ın ilk döneminde Ruslar'la yapı
lan iki savaş Şahseven topraklarında cere
yan etti ve Mugan'daki kışlıkları Ruslar'ın 
işgaline uğradı. Bunun üzerine aşiretler 
güneye doğru hareketlendi. Erdebil han
ları, özellikle Nazar Ali Han'ın yeğeni Fe
recullah Han ile kendisiyle aynı adı taşıyan 
torun u N azar Ali Han, Kaçar hanedanını 
desteklediler; kuzenleri ve rakipleri olan 
Mişkin hanları, bilhassa Ata Han ve karde
şi Şükür Han, Rus işgalcilerle iş birliği için
de oldular. Türkmençay Antiaşması'ndan 
(ı 828) yaklaşık 30 yıl sonra Rusya, Şahse
ven göçebelerine Mugan'daki eski otlak
larına şartlı giriş izni verdi, ancak onlar bu 
şartlara uymadı. Ruslar, yeni kazandıkla
rı toprakları genişletmek için Şahseven
ler'in başı boşluğunu siyasi bir avantaja 
dönüştürdü ve İran hükümetine karşı si
yasi baskı aracı haline getirerek bu kural 
tanımaz aşiretlerin dizginlenmesini veya 
iskan edilmelerini istedi. İran hükümeti
nin aşiretler üzerinde uyguladığı politika 
ise yetkilerini almaktan te' dip seferleri dü
zenlemeye kadar değişiklik göstermektey
di. Nihayet 1860-1861 yıllarında bunların 
tamamını iskan etme teşebbüsünde bu
lundu. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Şah
seven aşiret toplulukları hakkındaki bilgi
ler daha da ayrıntılıdır. Ruslar Mugan'ı işgal 
ettiklerinde Erdebil aşiretlerinin çoğu yer
leşikti. Mişkin aşiretleri ise bir süre daha 
göçebe kaldılar, fakat onlar da XX. yüzyıl 
başlarında yerleşik hayata geçtiler. Bunla
rın liderleri aşiretleri üzerindeki kontrol
lerini kaybettiler. Artık bir aileye dayalı tek 
merkezli birleşik bir konfederasyon olan 
Şahseven'in aşiret yapısı yeni kurallar çer
çevesinde yeniden düzenlendi. Bağımlı aşi
ret grupları Mişkin'de Kocabeyli (özellikle 

NOrullah Bey) , lsalı, Hacı Hocalı ve Geyikli; 
Erdebil'de Polatlı ve Yurtçı'nın savaşçı bey
lerden oluşan yeni seçkinleri etrafında kü
meleşti. Değişen ittifaklar ve rekabetten 
kaynaklanan mücadeleler Ucarulı, Alarlı, 
Şatranlı (Şakaki soyundan) ve Karadağlı, 
Çelebiyanlı ve Hacı Alili'nin güçlü beyleri
ni de kapsayan komşu topraklara kadar 
yayıldı. Mugan'daki Rus sınırı 1884 yılın
da Şahsevenler'e kapatıldı . İran'daki kış
Iakları da aşiretler arasında dağıtıldı. Yi
ne de Erdebil ve Mugan bölgesiyle sınırlı 
bir alanda varlıklarını sürdürdüler. Aile sa
yısı 1 O.OOO'i geçen Şahsevenler yaklaşık 
kırkyıl hemen hemen merkezi hükümet
ten bağımsız yaşadılar. En büyük aşiret 
olan Muganlı gibi bazı Şahseven cemaat
leri barışçı bir şekilde kendi göçebe çoban
lık hayatını devam ettirdilerse de hakim 
aşiretlerin saldırı , soygun ve baskısı altın
da kaldılar. Bu dönem Hanhanlık veya Eş
rarlık (bağımsız hanlar veya asiler) zamanı 
olarak kabul edilir. 

Şahseven aşiretleri XX. yüzyılın ilk yılla
rında etki ve güçlerinin en faal dönemini 
yaşadılar. 1906 yılında başlayan İran Meş
rutiyet hareketinin kritik döneminde ve 
Rıza Han'ın yükselişe geçtiği yıllarda çe
şitli olaylarda yer aldılar. 1908 baharında 
Şahseven aşiret milisleriyle Rus sınır mu
hafızlarının karıştığı sınır olayları Ruslar'a, 
Tahran'daki Meşrutiyet hükümetinin düş
mesini hızlandıracak ölçüde Azerbaycan'a 
askeri müdahale yapmasına bahane oluş
turdu. 1909 sonlarında yeni milli hükümet 
ülkede kontrolü ele almak için mücadele 
verirken Şahseven beylerinin çoğu Meşru
tiyet' e karşı olduklarını ve Tahran'a doğru 
harekete geçip Muhammed Ali Şah'ı tek
rar tahta çıkarmak niyetinde bulundukla
rını açıklayarak Doğu Azerbaycan aşiret 
birliğine katıldılar. Erdebil'i yağmalama
ları Avrupa basınında geniş biçimde yer 
aldı. Ancak çok geçmeden Yeprem Han li
derliğinde Tahran'dan gelen milli kuwet
ler tarafından yenilgiye uğratıldılar. Şah

seven savaşçılarının Erdebil'de işgalci Rus 
kuwetlerine karşı gerilla savaşiarına de
vam etmesi, 1912'de General Fidorov ku
mandasında 5000 kişilik gücün onlara kar
şı bir harekata girişınesine yol açtı. Bölgi
yılı (bölünme yılı) diye hatırlanan bu felake
te rağmen Şahseven milisieri gerilla dire
nişini sürdürdüler. 1. Dünya Savaşı esna
sında değişik zamanlarda Rus, Türk ve İn
gilizler onları kendi taraflarına çekmeye 
çalıştılar. 

Pehleviler döneminde aşiretler, yeni ulus 
devlete beylerinin liderliğinde eşit birim
ler halinde entegre oldular. 1930'larda yer-



!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. 
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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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