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mak üzere iki tür şehvetten bahseder. İlki 
beden sağlığının korunması için gerekli 
olan nimetlere, ikincisi yokluğunun böyle 
bir tehlike doğurmayacağı şeylere yöne
likarzudur (el-Müfredat, "şhv" md.). Şeh
vetin iyi ve kötü türleri vardır. Beden sağ
lığına yararlı olduğu düşünülen şeyleri el
de etmeye yarayan iyi şehvet Allah tara
fından verilmiştir; nefsin sırf bedeni !ez
zetler elde etmek için boyun eğdiği kötü 
şehvet ise insanın kendi eyleminin eseri
dir. Akılla şehvet arasında işleyen düşün

ce faaliyeti üstündeki akla yönelirse yük
sek bir düşünce olur ve iyilikler üretir; al
tındaki şehvete yönelirse değersiz bir dü
şünce olur ve kötülükler üretir. Düşünceyi 
ıslah edip hak-batı!, doğru-yanlış. iyi-kötü 
ayırımı yapacak olgunluğa ulaştırmanın 
yolu eğitimdir ( e?-Zen"'a ila mekarimi'ş-şe

rl'a, s. ı 08- ı 09, lll ) . İnsandaki temel güç
ler arasında ilk ortaya çıkan ve etkisi en 
ağır olan şehvettir, dolayısıyla eğitilmesi en 
zor olan da bu duygudur. Şehveti öldüren
ler veya bu mümkün olmazsa onu kontrol 
altında tutanlar gerçek hürriyetlerini ka
zanmış olur. Şehvet duygusu eğitildiğinde 
mutluluğa götüren yararlı bir imkan hali
ni alabilir. Ayrıca şehvetin cennetteki mad
di lezzetleri arzulatma gibi bir etkisi var
dır (a.g.e., s. 117-119). 

Ragıb el-İsfahfıni'nin görüşlerini yer yer 
aynı ifadelerle tekrarlayan Gazzall (mese
la bk. İf:ıya', Ili, 7, 9, 56-57; Mfzanü'l-'amel, 
s. 30-31.47, 54), İ]Jya' adlı eserinin yirmi 
ikinci bölümünü nefsin terbiye edilmesi 
ve ahiakın güzelleştirilmesine, yirmi üçün
cü bölümünü mide şehvetiyle cinsel şeh
vetin dizginlenmesine ayırmış (lll, 48-1 07), 
İbn Sina psikolojiyle tasawuf geleneğin 
den yararlanarak İslam ahlakının diğer bir
çok meselesi gibi şehvet konusunu da ge
rek sistem gerekse muhteva bakımından 
büyük bir vukufla incelemiştir. Gazzall'ye 
göre insanın temel amacı mutluluğu ka
zanmaktır. İster dünyada ister ahirette 
olsun mutluluğu elde etmek için belli bir 
yetkinliğe ulaşmak gerekir. İnsana özgü 
olan ve insanı diğer canlılardan ayıran ye
tenek akıldır. Şu halde insani yetkinliğe 
akla göre davranınakla ulaşılır. Bu ise an
cak diğer canlılarla ortak yanı oluşturan, 
dolayısıyla insani yetkinliğe engel teşkil 
eden iki temel duyguyu, şehvet ve gaza
bı aklın emrine verip dizginlemekle müm
kündür. Bu çerçevede şehvet duygusu ak
lın kontrolüne girdiğinde iffet erdemi ka
zanılır. İffet şehvetin itidal noktasında tu
tulmasıdır. İtidalin ölçüsü akıl ve dindir. 
Gazzali de aşırı şehvet düşkünlüğü gibi 
şehvet duygusunu öldürmenin de yar atı -
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lıştaki hikmete aykırı olduğunu belirtir. Çün
kü insanın hem bedeni varlığını hem tü
rünü koruması bu duyguya bağlıdır (İf:ıya', 
III, 53-54, 57; Mfzanü'l-'amel, s. 67-69). İn
san için ahlaki tehlikelerin en büyüğü mi
de şehvetidir; zira mide bütün şehevi ar
zuların, ahlaki hastalık ve afetierin kayna
ğıdır. hatta cinsel şehveti de mide şehveti 
besler (İf:ıya', lll, 80). Bu sebeple Gazzali 
eserinde açlığın fazilet ve faydalarına, mi
de şehvetini yenmenin yollarına geniş yer 
vermiş; bu arada, aç kalmanın hükmünü 
incelediği bölümde diğer birçok ahlaki er
dem gibi yeme içme konusunda da en 
doğru yolun ifrat ve tefritin ortasını gö
zetmek olduğunu ifade etmiş; ayrıca halk 
arasında yemek yemeyip zahidlik taslar
ken gizlice yemeyi büyük afet ve gizli şirk 
olarak değerlendirmiştir (a.g.e., lll, 80-99). 
Cinsel şehvete gelince Gazzali'ye göre bu 
duygu başlıca iki yararı sebebiyle insan ta
biatına verilmiştir. İlki, şehvete konu olan 
şeyleri tatmanın insanlarda cennetteki lez
zetlere dair bir tecrübe ve iştiyak doğur
ması, ikincisi insan soyunun devamını sağ
lamasıdır. Ancak şehvet kontrol edilip iti
dal noktasında tutulmazsa insanı dinini 
ve dünyasını yıkacak tehlikelere sürükler. 
Bundan dolayı mide şehveti gibi cinsel şeh
veti de ifrat ve tefritten koruyarak aklın 
ve dinin belirlediği itidal derecesinde tut
mak gerekir. Bu bağlamda Gazzali aşkı 
boş kalan kalbin hastalığı diye niteler. Ay
rıca göz zinası, el zinası gibi zina çeşitlerin

den SÖZ eden hadis]e diğer ayet ve hadis
leri hatırlatarak (en-NQr 24/30-31; Müs
ned, II, 276,317, 369; Buhar!. "İsti'zan", 12; 
"~der", 9; Müslim, "~der", 20, 21) cin
sel şehvet duygusunun etkisiyle ortaya çı
kan davranışların haram olduğunu söyler 
(İf:ıya', lll, 99-103, 106). Sonuç olarak ger
çek hürriyet cinsel arzuları yenmekle el
de edilir. Nice hükümdarlar var ki şehevi 
arzuları karşısında köle olmuştur. Şehve
ti kontrol altında tutmanın yolu riyazet ve 
mücahededir. Bu sebeple Gazzali, amel 
kavramının asıl anlamının "nefsin şehevi 
duygularını terbiye etmek, öfkeyi dizginle
mek ve bu iki sıfatı akla boyun eğecek şe
kilde kontrolde tutmak" olduğunu, fazilet
Iere bu yolla ulaşılabileceğini belirtmek
tedir (Mlzanü'l-'amel, s. 19, 36-37). 
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ŞEHZADE 

(o~1~) 

Hükümdar çocukları için kullanılan 
bir terim. 

_j 

Farsça şah ile (şeh) (hükümdar) zade 
(oğul) kelimelerinden meydana gelen şeh
zade hükümdar (padişah, halife, sultan 
vb.) oğlunu ya da bunların ailesinden ge
len erkek çocukları ifade eder. Daha çok 
Osmanlılar'da yaygın olan şehzade tabiri
ne başka adlarla da olsa bütün İslam ve 
Türk devletlerinde rastlanmaktadır. Dev
let yönetimine ait eserlerde ve özellikle si
yasetnamelerde hükümdar çocukları ve 
onların yetiştirilmeleriyle ilgili bir bölüm 
mutlaka yer alır. Şehzadelerin doğumu, 
öğrenime başlaması, evlenmesi, bürokra
side görev alması, veliaht olması belli mer
tebelere göreydi. Bilhassa sünnetleri ve 
düğünleri günlerce süren merasim ve eğ
lencelere, hil'at ve hediye takdimine vesi
le olurdu. Emeviler döneminden itibaren 
halife çocuklarına verilen ihsan ve atıyye
lerin belli bir maaş düzenine kavuşması 
Abbasi halifelerinden Mu'tazıd-Billah dö
nemine (892-902) rastlar (Zehranl. s. I 74). 
Şehzadelerin iyi yetişmesi amacıyla do
ğumlarından itibaren gerekli tedbirler alı
nır, eğitilip yetiştirilmeleri için devrin ön
de gelen alimleri görevlendirilir ve bunla
ra "müeddip" adı verilirdi. Muaviye b. Ebü 
Süfyan'dan itibarenEmevi halifeleri çocuk
larını fasih Arapça öğrenmeleri için Suri
ye çöllerindeki Arap kabjJelerine gönderi
yorlardı. Abdülmelik b. Mervan oğlu Velid'i 
çok sevdiğinden onu yanından ayırmamış. 
fakat konuşmalarında hata yapmaya baş
layınca badiyeye göndermediğine pişman 
olmuş. Velid en iyi Arapça hocalarından 
ders almasına rağmen bu eksikliğini gi
derememiştir (İbn Abdürabbih, II, 309; V, 
ı 71 ) . Şehzadeler genellikle halifeler tara
fından belirlenen eğitim ve öğretim prog
ramları çerçevesinde Kur'an-ı Kerim, ha
dis, tarih, ahlak ve Arap dili ve edebiyatı 
dersleri de alıyorlardı (İbn Kuteybe, II, 182-
183; İbn Haldun, s. 539). Halife ve sultan
lar müeddiplere maaşlarının yanında ayrı-



ca ihsanlarda bulunur ve disiplinden taviz 
vermemelerini özellikle tembih ederlerdi. 
Fatım'iler, şehzadelere yönelik eğitimi da
ha da ileriye götürerek onlarla birlikte bü
rokraside görev alacak diğer kişiler için 
özel bir program geliştirmişlerdi (Makrlzl, 
ı, 443) Şehzadelerin özel eğitime tabi tu
tulması Endülüs Emev'ileri, Karahanlılar, 
Gazneliler, Selçuklular, İlhanlılar, Beylikler, 
Memlükler ve Timurlular devrinde de sür
dürülmüştür. Türk devletlerinde şehzade
ler küçük yaşlardan itibaren silah kullanı
mı. savaş taktikleri, ordu sevki gibi husus
larda eğitilirlerdi. Selçuklular'da ve daha 
sonra kurulan Türk devletlerinde şehza
delerin eğitim ve öğretiminde aynı zaman
da onların naibi sayılan atabegler önemli 
rol oynamıştır. İbn Blbl'nin, Anadolu Sel
çuklu Sultanı ll. Kılıcarslan'ın oğullarının 
bilgili ve faziletli olmalarının yanında hat 
gibi güzel sanatlarla uğraşanlarının bulun
duğuna dair kayıtlar ( el-Evamirü '1-Alaiy
ye, ı , 41 ) şehzadelerin eğitimine her za
man önem verildiğini göstermektedir. Ana
dolu'da Farsça'nın etkisiyle Xlll. yüzyıldan 
itibaren şehzadelerin eğitimiyle ilgilenen 
ve yetişmelerinden sorumlu olan kişilere 
"!ala" adı veriliyordu. Atabeglik kurumu
nun bir benzeri olan bu kurum Memlük, 
Akkoyunlu ve Karakoyunlular'da da görül
mektedir. 

Hükümdar çocukları, tecrübe kazanma
ları için idari ve askeri görevlerle çeşitli 
vilayetlere gönderilirlerdi. Emeıfiler ve Ab
bas'iler zamanında şehzadeler valilik, ku
mandanlık, hac emirliği gibi görevler üst
lenmiş. veliaht seçimlerinde ve tahta çı
kışlarında bu görevlerdeki başarıları önem
li rol oynamıştır. Şehzadeliğinde Horasan 
valiliği yapan Me'mQn'un buradaki başa
rılı icraatları kardeşi Emin' e karşı mücade
lesi ve hilafeti ele geçirmesinde etkili ol
muştur (Taberl, VIII, 275, 320) . Mu'tazıd
Billah'ın oğlu Müktefi-Billah idari hayatı
na Rey valiliğiyle başlamış, beş yıl süren 
bu görevi esnasında Dülefıler'i ortadan kal
dırarak bölgede yeniden Abbas! hakimi
yetini tesis etmiş, bundan dolayı 286'da 
(899) el-Cezlre valiliğiyle ödüllendirilmişti 
(a.g.e. , X, 36-37, 70-71). 

Sasanl geleneklerini yeniden canlandır
mak isteyen ve çocuklarına Fenna Hüs
rev. Hüsrev FlrQz gibi adlar veren Büvey
h'iler zamanında hanedan mensuplarıyla 
hükümdar çocuklarına iktalar verilir, bazı 
yerlerin idaresi de onlara bırakılırdı. Siya
si ihtilaflar yüzünden şehzadeler arasında 
yoğun mücadeleler yaşanıyordu (İbnü ' l

Eslr, ı x. 415-416) . Karahanlılar'da şehza
delere "tegin" (tigin), "tegit" ve özellikle 

hakanın küçük çocuklarına "öge tegit" adı 
verilirdi. Tegin hem hanedana mensup 
şehzadeler hem de kölelikten yetişme 
emirler için kullanılırdı. Teginler ikili teş
kilat esasına göre idare edilen devletin vi
layetlerinde görev alıyorlardı. Gazneliler'de 
sultanların erkek çocuklarına "hudavendza
de, melikzade" adı verilir, hanedanın bü
tün erkek çocukları için emir unvanı kulla
nılırdı (Nuhoğlu , s. 128). Şehzadelere bel
li bir yaşa gelince birer vilayet tevcih edi
lerek devlet işlerinde yetişmeleri sağla
nırdı. Emirlik payesini kazanan her şeh
zadenin yanında idari bir teşkilat vardı ve 
sultan Abbas! halifesinden bunlar için un
van talep ederdi. Bir vilayetin emirliğine 
tayin edilen şehzade maiyeti ve kendi or
dusuyla sultanın önünde geçit resmi yap
tıktan sonra yola çıkardı. Görev yaptıkları 
eyaletlerde hutbede halife ve sultandan 
sonra adları zikredilir, merkezdeki sultan 
gibi davranarak kendilerine ait tevkii kul
lanır ve komşu devletlerle yazışmalar ya
pabilirlerdi. Bazan şehzade görevlendirildi
ği vilayete gitmez, buranın menşuru şeh
zade adına verilir, işleri onun narnma yü
rütecek vezir makamında bir kethüda gön
derilirdi. Vilayetlerde görev yapan şehza
deler yılda bir defa Gazne'ye çağrılarak bir 
müddet sultanın hizmetinde bulunurdu. 
Sultan sefere çıktığında şehzadelerden 
birini Gazne'de vekil bırakırdı. Delhi Türk 
Sultanlığı'nda hükümdarın erkek çocuk
larına şehzade yanında "padişahzade" adı 

verilir, ergenlik çağına gelince çeşitli eya
letlere vali olarak tayin edilirlerdi. Ordu
daki en yüksek rütbe olan han unvanı ta
şıyan şehzadeler bazan sultanlık kuwet
lerinin başında sefer düzenlemekle görev
lendirilirlerdi. Şehzadeler saray protoko
lünde hükümdarın arkasında yer alırlardı. 

Devleti hanedanın ortak malı sayan Türk 
hakimiyet anlayışına göre melik unvanı 
alan Selçuklu şehzadelerine bir bölge ve
ya şehir ikta edilirdi, kendi ordusu ve gu
lamları olan melikler temlik edilen arazi
lerden geçimlerini sağlarlardı. Şehzadeli
ği esnasında adına para bastıran, çeşitli 
seferlere katılarak üstün başarı sağlayan 
Sultan Alparslan ve Melikşah gibi sultan
lar meliklikleri döneminde iktidarın en güç
lü adayı olmayı başarıyor ve emirlerle hal
kın desteğini alarak sultan oluyorlardı. Sel
çuklu sultanları günde beş defa nevbet 
çaldırırken şehzadeler üç defa nevbet çal
dırırdı. Harizmşahlar'da da şehzadelere 
çeşitli bölgeler ikta edilirdi. Böylece belirli 
miktardaki askeri kuwetin kumandanı sı
fatıyla bulundukları bölgenin savunması
nı üstlendikleri gibi burada idari sistemin 
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başı olarak görev yaparlardı. Harizmşah 
hükümdarları özellikle Cend gibi önemli 
bölgelerde şehzadeleri görevlendiriyorlar
dı (İbnü ' l-Eslr, Xl, 303) Şehzadeler, Cend'i 
aynı zamanda üs olarak kullanıp daha ku
zeye ulaşma politikasına uygun askeri fa
aliyetler yürütüyorlardı. Devletin sınırları
nın genişlemesiyle şehzadenin hakimiyet 
sahası da genişliyor ve bazan merkezi hü
kümete karşı potansiyel muhalefetin oluş
masına zemin hazırlıyordu (Gürbüz, s. 135-
136) . Şehzadeler bölgenin ordu kuman
danlığını üstlendikleri için "emir-i sipeh
salar" unvanı taşıyorlardı. Büyük Selçuk
lular'da olduğu gibi Anadolu Selçuklula
rı'nda da şehzadeler atabeg veya "!ala" adı 
verilen tecrübeli devlet adamlarının gö
zetimi altında bir eyalet yahut vilayette 
görevlendirilir ve kendilerine ikta verilirdi 
(İbn B!bl, I, 57, 371 -372) Onlar da görev 
yaptıkları yerdeki araziyi ikta mülk ve va
kıf olarak istediklerine verebilirlerdi. Yıl
da bir defa sultanın yanına gelerek faali
yetleri hakkında bilgi verir ve bölgeleriyle 
ilgili taleplerde bulunurlardı (a.g.e., ı. 41 ). 
Anadolu beyliklerinde de şehzadeler iller
de görevlendirilir, seferlerde ordunun kol
Iarına kumanda ederlerdi. 

İlhanlılar 'da önemli kararların alındığı 
kurultayın daimi üyesi ve aile mirası ka
bul edilen ülkede hak sahibi olan şehza
deler arasında başhatunun çocuğu diğer
lerine göre daha üst mevkide kabul edilir 
ve Horasan valiliğine tayin edilirdi. Gazan 
Han dönemine kadar Cengiz yasasının ge
çerli olduğu İlhanlılar'da şehzadelerin is
yan ve muhalefet hareketleri içerisinde 
yer almadıkları sürece hayatiarına doku
nulmazdı . İlhanlı hanedanının özel mülk
leri ve malları demek olan "incü"ler hü
kümdar veya hanedan üyelerinin çocuk
larına miras kalıyordu. Bu veraset huku
kuna dayanarak şehzadelikleri sırasında 
Argun, Ahmed Teküder'e ve Gazan Han 
Baydu'ya karşı babalarının Fars'taki incü 
arazileri üzerinde hak iddia etmişlerdi. ik
tidarında pek çok uygulamaya yeni dü
zenlemeler getiren Gazan Han. şehzade 
ve hatunlara ait incülerin vefatlarından 
sonra erkek eviatıarına intikal etmesini 
istemiştir. 

İranlılar ile doğudaki Türk boylarında ve 
özellikle Timurlular'da hükümdarın erkek 
çocuklarına, diğer hanedan mensupları
na, büyük arazi sahiplerine ve bazı itibarlı 
kimselere "mirza" unvanı verilirdi. Bu un
van hanedan üyeleri ve şehzadeler için 
kullanıldığında ismin sonuna, diğerleri için 
kullanıldığında başına eklenirdi. Bir hü
kümdar çocuğu dünyaya gelince annesin-
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den alınarak sütannenin veya saraydaki 
büyük hanımlardan birinin gözetimi altı
na verilirdi. Babası hükümdar olmayan ha
nedan mensubu çocuklar idareyi ellerin
de tutan akrabalarının himayesinde yeti
şirdi. Timur ele geçirdiği yerleri oğulları 
ve torunlarının idaresine vermiş, saltanat 
konusunda aynı hakka sahip olan mirza
lardan tahta geçmesi düşünülen mirzanın 
Horasan'ın idaresine getirilmesi uygulama
sını yaygınlaştırmıştı. Bulundukları yerde 
yarı bağımsız hareket eden, komşu dev
letlerle diplomatik ilişkiler kurabilen mir
zalara herhangi bir isyana teşebbüs et
medikçe ve başarısız olmadıkça müdaha
le edilmez, böyle bir durum söz konusu ol
duğunda onlarla birlikte yanlarındaki emir
ler de cezalandırılırdı. Mirza unvanının ve
rilmesi Babürlüler döneminde de sürmüş
tür. Babür, Kabil'e yerleştikten sonra o 
güne kadar Timur sülalesinden tahta ge
çenler için kullanılan mirza unvanı yerine 
kendisine padişah denilmesini emretmiş
tir ( Vekayi', II, 279). 

Akkoyunlular ve daha sonra Safevller'
de de şehzadelere (mirza) sınır vilayetle
rinin idaresinin verilmesi ve bazı eyaletle
rin tahsisi, ayrıca yanlarında tecrübeli ku
mandanların naib ve mürebbi sıfatıyla ve 
!ala unvanıyla görevlendirilmesi uygulama
sı devam etmiştir. ı. Şah İsmail'in oğulla
rından Elkas Mirza, Şah ı. Tahmasb'a kar
şı isyan hareketine girişip başarısız olun
ca Osmanlı Devleti'ne sığınarak Kanuni 
Sultan Süleyman'ı iran'a karşı tekrar ha
rekete geçmeye teşvik etmiştir. Kardeş
leriyle birlikte Tebriz'de bir sanat ortamı 
içinde yetişenElkas Mirza, İstanbul'a ge
lirken değerli kitaplarını ve maiyetinde ki
tabdarı ile nesta'lik hattatı ve tezhip us
tası EflatCın - ı Şirvanl'yi de getirmişti. El
kas Mirza'nın İstanbul'da kaldığı süre içe
risinde kitap sanatı alanında ciddi geliş
meler sağlanmıştır (Tanındı , s. 237). On
dan sonra Osmanlı sarayına gelen ikinci 
Safevi şehzadesi Şah ı. Abbas'ın kardeşi

nin oğlu olan ve kalabalık maiyetiyle ba
rış rehinesi olarak 1590'da istanbul'a gön
derilen Haydar Mirza' dır. Haydar Mirza'nın 
sunduğu hediyeler arasında tezhipli ve 
resimli yirmi cilt kitap bulunmaktaydı. ı. 

Abbas 1 038'de ( 1629) vefat edince şeh
zadelerin bir kısmının gözlerine mil çekil
miş, bazıları taht iddiasında bulunma ih
timaline karşı öldürülmüştür. Bundan do
layı şehzadelerin eyafetlerde görevlendi
rilmesi uygulaması kaldırılmıştır. iran'da
ki son Türk sülalesi olan Kaçarlar'ın sara
yında başlarında lalabaşının olduğu şehza

de mürebbileri görev yapar, şehzadeler 
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en önemli eyafet durumundaki Azerbay
can'da görevlendirilirdi. Yaşları küçük olan 
diğer şehzadeler bir vezirle birlikte vila
yetlere gönderilirdi. Karakoyunlular'da ba
zı vilayetler şehzadeler tarafından yöne
tilirdi. Bunların da kendilerine ait asker
leri vardı ve bunlara "nöker" adı verilirdi. 
Kırım Hanlığı'nda iktidarın birinci adayı 
olan hanedan mensubu veya şehzadeye 
"kalgay", ikinci adaya "nCıreddin" unvanı 
verilirdi. NCıreddinler de resmi muhabe
ratta bulunabilir ve kalgayın han olmasıy
la onun makamına yükselebilirdi. 
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li MUSTAFA SABRİ KüÇÜKAŞCI 

Osmanlılar' da. Hanedanın erkek üyele
rine Osmanlılar'da da şehzade denirdi. İlk 
dönemlerde ise paşa, emir, çelebi, sultan, 
beylerbeyi gibi unvanlarla anıldıkları görü-

!ür. Bunlardan paşa ve emir unvaniarını bü
yük şehzadelerin, çelebi unvanını küçük 
şehzadelerin kullandığı anlaşılmaktadır. Os
manlılar'da şehzadelik kurumu iki devreye 
ayrılır. İlkini şehzadelerin XVI. yüzyıl sonla
rına kadar taşrada idarecilik yaptıkları de
vir, ikincisini, sancağa çıkma usulünün kal
dırılmasıyla sarayda kapalı bir hayata mah
kum edildikleri dönem teşkil eder. 

Osmanlı sisteminde geleceğin hüküm
dan olma şansları eşit sayılan şehzadele
rin doğumlarının sarayda büyük bir se
vinçle karşılandığı bilinmektedir. Padişa
hın çocukları kimden dağarsa dağsun ara
larında ayırım yapılmazdı. XVII. yüzyıla ait 
bilgilere göre şehzadelerin doğumu hal
ka ilan edilir, top atışları yapılır, şenlikler
le kutlanırdı. Bu vesileyle sarayda devlet 
ricalinin ve yüksek memurların katıldığı 
tebrik töreni düzenlenirdi. Yeni doğan şeh
zadelerin hizmetine usta denilen yirmi ka
dar cariye verilir, annesi de bakırnma ne
zaret ederdi. Sütten kesilme döneminde 
maiyetlerine üç has adalı tayin edilir, en 
yaşiısı başiala olarak anılır, onun emri al
tındaki hadım ağaları !ala unvanı taşırdı. 
XVII. yüzyılın başlarına kadar iki aşama
dan oluşan şehzade eğitimlerinin birinci 
aşaması saray içindeki teorik eğitimi kap
sardı. İkinci aşama sancağa çıkarılmala
rıyla başlayan pratik eğitim dönemiydi. 
Şehzadelerin teorik eğitimi devrin en ile
ri gelen hocaları tarafından yürütülürdü. 
Bu dersler, genellikle şehzadeler on-on üç 
yaşiarına gelinceye kadar sürerdi. Sarayda 
şehzadelerin eğitimlerinin yapıldığı yere 
şehzade okulu adı verilirdi. Ayrıca sarayın 
üçüncü avlusunda iç oğlanlarla birlikte 
özellikle binicilik ve dövüş sanatı eğitimi 
alırlardı. Bunun yanı sıra şehzadelere teş
rifat kuralları ve siyaset öğretilir, yönetici
lik sıfatını kazanmalarına özen gösterilir
di. Arapça ve Farsça başta olmak üzere 
aldıkları derslerin felsefe, edebiyat, fen, 
matematik, astronomi, umumi tarih , İs
lam tarihi ve edebiyatı, Yunan, Latin tari
hi ve edebiyatı , milletler ve medeniyetler 
tarihi, devlet yönetimi olduğu yolundaki 
bilgiler çağdaş kaynaklarca teyit edilme
mektedir. Şehzadeler saray içi teorik eği
timlerini tamamladıktan sonra sünnet olur
lardı ve bu vesileyle büyük törenler, eğ
lenceler yapılırdı. Sünnet merasiminin ar
dından pratik eğitimlerini görevlendiril
dikleri sancaklarda sancak beyi olarak ta
mamlarlardı. Osmanlılar'da ilk dönemler
de yeni ele geçirilen topraklar. eski Türk 
devletlerindeki uygulamaya benzer şekil
de sancak haline getirildİkten sonra ha
nedan üyelerinin sancak beyi tayin edi!-


