
bunların toplam nüfusu yaklaşık 127.060'
tır. Şehrizor yöresi günümüzde Irak'ın Sü
leymaniye muhafazasının sınırları içinde 
kalmıştır. Yeri kesin olarak bilinerneyen 
Şehrizor'un Yasintepe, Kızkale veya Gü
lanber Kalesi civarındaki kalıntılar olduğu 
görüşleri ileri sürülmüştür (İA, Xl , 397). 

Şehrizor, aslen Şehrizorlu Beni Şehrezı1-
ri ve Beni Asrun ailelerine mensup fakih 
ve kadılarıyla meşhur olmuştur. Ortaçağ'

da Şehrezuri (ŞehrüzOr'i) nisbesiyle tanın
mış çok sayıda fakih, muhaddis, kıraat 
alimi ve müfessir vardır. Bunlardan bazı
ları şöylece sıralanabilir: Kadı Hadır b. Da
vud, Kadılhafikayn (Doğu'nun ve Batı'nın ka
dısı) lakabıyla tanınan Ebu Bekir Muham
med b. Kasım, babası Ebu Ahmed Kasım 

b. Muzaffer, kardeşi Ebu Mansur Muzaf
fer b. Kasım, meşhur feraiz alimi Ebü'l
Muzaffer Muhammed b. Ali b. Hüseyin, 
el-MişbdJ:ıu'z-zdhir adlı eseriyle tanınan 
kıraat alimi Mübarek b. Hasan, muhaddis 
Ebu Bekir Ahmed b. Ubeyd b. Abdullah 
(Sem'anl, III, 473-475). tarihçi ve hakim 
Muhammed b. Mahmud. 
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Tıp tarihçisi ve deontolog. 
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istanbul'da Beyazıt semtinde doğdu. 
Babası Üsküdar Bidayet Mahkemesi reisi 
Neşet Bey'in oğlu, Tıbbiyye-i Şahane'nin 
1901 mezunlarından Yusuf Selami Bey. 
annesi eski Tugay kumandanlarından Mi
ralay Arif Bey'in kızı Şefika Nurünnisa Ha
nım' dır. İlk ve orta öğrenimini Kabataş'ta, 
liseyi Kadıköy Lisesi'nde tamamladı. Ço
cukluktan beri kararlı olduğu baba mes
leğini seçti ve 1933'te girdiği istanbul Tıp 
Fakültesi'ni 1939'da bitirdi. Daha tıp öğ
rencisi iken çeşitli ortaokul ve liselerde 
Türkçe, biyoloji ve fizik dersleri okuttu. 
Yatılı öğrenci olması dolayısıyla zorunlu 
hizmetle yükümlü tutulup Adana'ya sıt
ma mücadele stajına gönderildi. Askerli
ğini 1939-1941 yıllarında Kayseri'de yap
tı. Ardından Eskişehir sıtma mücadele şu
be hekimliğine tayin edildi. İki yıl sonra çı
kan bir salgın yüzünden Tifüs Mücadele 
Heyeti ile birlikte istanbul'a geldi. Bura
da merkez hükümet tabibi, emraz-ı sari
ye tabibi ve sağlık müdür muavini olarak 
çalıştı. 1944-1945'te ikinci defa askere alın
dı ve Kartat'da ll. TankAlayı tabibi sıfatıy
la hizmet yaptı. Ardından sağlık müdür
lüğündeki görevine döndü. 1947'de çıkan 
kolera salgını sıralarında kurulan müca
dele ekiplerinden ilkinin şefi olarak Mısır 
ve Hicaz'a gitti. 

1948'de Beyrut, Kıbrıs ve Mısır'a seya
hat etti; aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı müfettişliğine getirildi. 1949'da 
Rockefeller Foundation'ın davetiyle Ame
rika'ya gitti. Dönüşünde istanbul Tıp Fa
kültesi'nin isteği üzerine üniversiteye asis
tan alındı. 1953'te tıp tarihi uzmanı unva
nını aldı. 1955'te tıp tarihi ve deontoloji 
doçenti oldu. Çeşitli yerlerde tıp tarihi ve 
deontoloji konusunda konferanslar verdi. 
İstanbul ve bazı Anadolu kütüphanelerin
de çalışmalar yaparak yeni tıp yazmaları 
tesbit etti. Bu arada çeşitli kongre ve sem
pozyumlara katılıp tebliğler sundu. 1962'
de profesörlüğe yükseldi. 13 Mayıs 1977'
de ölen Bedii N. Şehsuvaroğlu'nun ikisi kız 
üç çocuğu olmuştur. Türk Tıp Tarihi Ku
rumu, Türk Sosyoloji Cemiyeti, Türk Fi
ziki ve Tabii İlimler Cemiyeti, Societe ln
ternationale d'Histoire de la Mectecine, 
Academie lnternationale d'Histoire des 
Sciences gibi bilimsel kuruluşların asli ve 
Academie de la Mediterranee'nin muha
bir üyesiydi. Küçük yaştan beri topladığı 
zengin koleksiyonu bugün istanbul Tıp Fa-
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Bedii N. Şehsuvaroğlu 

kültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim 
Dalı arşivlerinin bir parçasını oluşturmak
tadır. 

Tıp tarihi, deontoloji ve diğer alanlarda 
çok sayıda yayını bulunan Şehsuvaroğlu' 

nun çalışmalarında genellikle geçmişteki 
tıbbi olaylarla bugünkü tıbbi olayları bir 
hekim sıfatıyla kıyasladığı görülür. Türk 
tıp tarihiyle ilgili yazma eserleri yıllarca 
büyük bir titizlikle incelemiş, bilhassa Os
manlılar'da verem, kolera, akıl hastalıkla
rı, çiçek aşısı , hekim biyografileri, sağlık 
kuruluşları, karantina, tıpta iz bırakmış ki
şiler, İslam tıbbı, bilimler tarihi gibi konu
larda çalışmalar yapmıştır. Medeniyet ta
rihinin bir parçası olarak gördüğü tıp ta
rihinin tıp talebelerine öğretilmesinin ge
reği üzerinde durmuş, böylece geçmişteki 
tıp bilgileriyle günümüzdeki bilgileri kar
şılaştırarak bir sonuca varma, halk ara
sındaki tıbbi folklorla ilgili bilgileri incele
me ve milletierin kendine özgü tıbbını or
taya çıkarma amacını gütmüştür. Batı 
dünyasında yazılan birçok tıp tarihi kita
bında İslam öncesi ve sonrası Türkler'le 
ilgili malumata rastlanmadığı kanaatin
dedir. Bu bakımdan gerek Osmanlı tıbbı
nın gerekse daha önceki Türk toplulukla
rıyla ilgili tıbbi gelişmelerin Türkler tara
fından araştırılması ve Batı dünyasına ta
nıtılmasının gerektiğini düşünmüştür. Ken
disi Anadolu'daki darüşşifalar ve Türk he
kimleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Tür
kiye'de ve dünyadaki çeşitli kütüphane
lerde Türkçe tıp yazmalarını inceleyerek 
tıpkı basımlarını hazırlamış ve tıp tarihi, 
tıbbi deontoloji, tıp etiği konusunda ya
rarlı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. 

Şehsuvaroğlu asıl mesaisini tıbbi deon
toloji ve tıp etiği konularına ayırmakla bir
likte hekim sorumluluğu, hekimin görev
leri, şarlatanlık, konsültasyon, hekim ra
porları, ötenazi, ilaç alışkanlığı, organ nak-
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li, hibemasyon ( dondurarak yaşatma), tıbbi 
denemeler gibi deontolojik konuları tıp hu
kuku ve tıp etiği açısından aydınlatmaya 
çalışmıştır. Ona göre deontoloji "görev bi
limi, mesleki davranış ve meslek ahlakı" 
demektir. Tıbbın kendine özgü bir deon
tolojisi vardır. Nitekim Tıbbi Deontoloji 
adlı ders kitabında konunun tarihçesine 
geniş yer ayırmakta, böylece tıbbi deon
toloji ve tıp etiği tarihinin bugünkü deon
toloji ve etik açısından önemini vurgula
maktadır. Şehsuvaroğlu, insanlarda organ 
nakli konusunda günümüze kadar gelen 
aşamaları 1970'li yıllarda ele alarak mo
dern tıp etiğine dair görüşlerini de belir
tir. Ayrıca aile planlaması, tüpbebek ve ya
pay döllenme konularına değinmiş, bun
ların tıp etiği sorunlarını incelemiştir. Ge
leceğin önemli bir konusu olan hibernas
yonu 1970'li yıllarda ele almıştır. 

Eserleri. Birçok kitap ve makale yazan 
Şehsuvaroğlu'nun başlıca eserleri şunlar

dır: Farabi: 870-950 (İstanbul 1950); Dok
torAkil Muhtar Özden Bibliyogratya
sı (İstanbul 1951 ); İstanbul'da 500 Yıllık 
Sağlık Hayatımız (İstanbul 1953); Şair 
ve Hekim Ahmedi: Hayatı ve Eserleri 
(İstanbull954); Anadolu'da Dokuz Asır
lık Türk Tıp Tarihi (İstanbul 1957); Ebu 
Reyhan Bir(lnf ve Kitô.bü's-saydele (İs
tanbul 1959); Hazô.inü's-saô.det: 1460/h. 
864 (Eşref b. Muhammed, haz. B. N. Ş., 
Ankara 1961 ); Cüzam ve Türkçe Tıp Yaz
malan (İstanbul 1961); Göztepe (İstan
bul 1969); Bezacılık Tarihi Dersleri (İs
tanbul 1970); Hekim Bir Siyasimizin 
Portresi, Büyükelçi DoktorA. Hulusi 
Fuad Tugay (İstanbul 1972); Dinlerde ve 
Tarikatlarda Sembolizm, Remizler (İs
tanbull973) ; Bezacı Yarbay Nayzen Ha
lil Can (1905-1973) (İstanbull974); Tıb
bi Deontoloji Dersleri (İstanbul 1975). 
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ŞEHVET 

(~~1) 

Bir şeye karşı duyulan şiddetli arzu, 
tut ku, nefsin arzu gücü, 

cinse l ihtiyacın uyardığı is tek. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi isteme, sevme, arzu
lama, şiddetli arzu, tutku" anlamında mas
dar-isim olan şehvet için (çoğulu şehevat) 
terim olarak "nefsin kendisi için uygun ola
nı talep etmek üzere harekete geçmesi" , 
"kişinin hissi zevklere duyduğu güçlü ar
zu", "hazza ulaşmak için gerekli veya fay
dalı olduğuna inanılan şeylere doğru insa
nı tahrik eden güç" gibi tanımlar yapılmış
tır. Aynı kökten iştiha alelade arzuyu, şeh
van ve şehvani bir şeyi şiddetle arzulayan 
kimseyi, şehi ve müşteha ise arzulanan 
şeyi ifade eder (Ragıb ei-İsfahani, el-Mü{re
dat, "şehv" md.; et-Ta'ri{fit, "şehvet" md.; 
Lisfinü'l-'Arab, "şhv" md.; Gazzal!, s. 25-
26). Kaynaklarda şehvet yerine heva da 
kullanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de şehvet kelimesi iki yer
de "cinsel istek" manasında kullanılmıştır 
(el-A'ril.f 7/81; en-Neml27/55). Üç ayette 
geçen şehevat ile genel olarak nefsani is
teklerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bun
ların ilkinde insanlara dünya nimetlerinin 
çekici kılındığı belirtilmekte (Al-i imran 3/ 
ı 4), diğer ikisinde şehvetlerine uyanlar 
eleştirilmektedir (en-Nisa 4/27; Meryem 
ı 9/59) Ayrıca sekiz ayette "istemek ve ar
zulamak" anlamında olmak üzere iştiha 
masdanndan fiiller yer alır. Biri hariç (en
N ah! 16/57) bu fiiller cennet nimetlerine 
duyulan güçlü arzuyu ifade etmek için kul
lanılmıştır (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"şhv" md.). Hadislerde de aynı kullanım
lar söz konusudur (Wensinck, el-Mu'cem, 
"şhv" md.) . Bu hadislerden birinde Resil
lullah, ümmeti hakkında en çok kaygı duy
duğu iki şeyin şirk ve gizli şehvet olduğu
nu belirtmiştir (Müsned, N, 124). Gizli şeh
vet tabiri bazı kaynaklarda kadını da içi
ne alan dünya zevkleri (a.g.e., IV, ı 26), 
bazılarında kişinin daima içinde yaşattığı 
kötü arzular (mesela bk. İbnü'l-Es!r, ll, 
516) şeklinde açıklanmıştır. "Cennet şeh
vetlerle, cehennem hoşlanılmayan şeyler

le çevrilmiştir" mealindeki hadiste geçen 
şehvetler (Müsned, ll, 260; BuhM, "RW't~", 
27; Müslim, "Cennet" , ı) genellikle dinen 
sakinealı olan dünyevi hazlar diye yorum
lanır. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubl'
ye göre bu hadisteki temsilde cennetin 
ancak kötülüklere karşı direnerek kazanı
lacağı , cehennemden kurtulmanın ise nef
si kötü arzulardan korumakla mümkün 

olduğu anıatılmak istenmiştir (el-Cami', 
N, 28). Arap dilinde şehvet kelimesinin te
kil kullanımlarında genellikle cinsel istek 
anlamı kastedildiği gibi fıkıh literatürün
de de şehvet daha çok "cinsel arzu" anla
mında kullanılmıştır. 

İbrahim b. Musa eş-Şatıb!, yaratılıştan 
gelen bir duygu olduğuna göre şariin bi
zatihi şehveti yasaklamasının düşünüle
meyeceğini, gerçekte dinen yasaklananın 
helal sayılmayan fiiliere götürecek şekil
de şehveti tahrik eden davranışlar olduğu

nu belirtir. Ayrıca dini hükümlerin amaç
larını, bunların kulların istek ve şehvetle
riyle ilgisi yönünden asli ve tabi şeklinde 
ikiye ayırıp insanın istek ve şehvetlerinin 
göz önünde bulundumlmadığı amaçların 
birinci, diğerlerinin ikinci gruba girdiğini 
söyler. Buna göre tabi gayelere yönelik hü
kümler, insanın yaratılışında bulunan şeh
vet ve istekler aracılığıyla bazı amaçlara 
ulaşmayı sağlar; zira yüce yaratıcının hik
meti, dini ve dünyev! işlerin insanı kendi
sinin ve başkasının ihtiyaçlarını karşılama

ya iten istek ve meyiller vasıtasıyla gerçek
leşip düzene konmasını gerekli kılmıştır. 
Mesela yeme içme arzusu ile cinsel şeh

vet, insanı bu ihtiyaçlarını karşılamak için 
gereken sebeplere sarılma yönünde hare
kete geçirir. Aynı şekilde sıcaktan, soğuk

tan ve beklenmedik durumlardan korun
ma isteği insanı barınma ve giyinme ihti
yacını gidermek için çalışmaya sevkeder 
(el-Muvafal).at, Il, 110, 178-179). 

Fıkıh düşüncesindeki temel kabule gö
re haram kılınan hususlar dışında kişinin 

şehvetine ve nefsani duygularına uyması 
helal dairesi içine girer; hatta kişi normal 
durumlarda mubah olan nefsani istekle
rini karşılarken haramdan uzak durması 
sebebiyle bundan sevap da alabilir. Nite
kim Hz. Peygamber, bir müslümanın cin
sel ihtiyacını normal yoldan karşılamasıy

la sevap kazanabileceğini ifade edip saha
bller bunu şaşkınlıkla karşılayınca, "Bir dü
şünün, o müslüman bunu haram yolla yap
saydı günahkar olmaz mıydı? Öyleyse he
la! yoldan yapmasından dolayı sevap alır" 
demiştir (Müslim, "Zekat", 53). Mubah 
olan şehvetleri nefse tattırma konusun
da üç yaklaşım biçimi vardır. 1. Sınırı aş

maktan korunmak için nefsi tamamen en
gellemek. 2. Dinç ve neşeli kalabilmek için 
nefsin her istediğine geçit vermek. 3. Bu 
ikisi arasında orta bir yol izlemek. İs lam 
alimlerince sonuncu davranışın tercih edil
mesi önerilmiştir. Çünkü nefsin her iste
diğini yapmak insanın kendini kontrol ede
meyip arzularının esiri olmasına, nefsin is
tediklerinin hiçbirini yapmamak ise nor-


