
ŞEHSUVAROGLU, Bedii Nuri 

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-



mal hayatın etkinliklerinden uzak kalma
ya yol açar (Şirblnl, IV, 310) 

"Aranızdaki bekarları ... evlendirin. Eğer 
bunlar fakir iseler Allah lutfu ile onları ih
tiyaçtan kurtarır. Allah lutfu geniş olan ve 
her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulama
yanlar ise Allah lutfu ile onların ihtiyaçla
rını giderineeye kadar iffetlerini korusun
lar" mealindeki ayetle (en-NCır 24/32-33) 
Resul-i Ekrem'in. "Gençler! Evlenıneye gü
cü yeteniniz evlensin; bu, gözü haramdan 
sakınma ve iffeti koruma açısından daha 
uygundur. Gücü yetmeyen ise oruç tut
sun, bu da onun nefsini dizginler" hadi
sinde (BuhM, "NikiH:ı", 2-3) cinsel istek
Ierin evlenme yoluyla karşılanması, imkan 
bulamayanların ise oruç vb. yöntemlerle 
istek ve arzularını kontrol altına alıp iffet
lerini koruması tavsiye edilmektedir. Bu 
deliller ışığında fakihlerin büyük kısmı ev
lenmenin normal hallerde sünnet, cinsel 
isteğin zinaya yol açacağı bilinen durum
larda vacip olduğuna hükmetmiştir. Pa
kihler, Hz. Peygamber'in hadım olmak is
teyen bazı sahabilere izin vermediğini (Bu
har!, "NikaJ:ı", 8) delil göstererek şehveti 
tamamen ortadan kaldıran hadım vb. yön
temlere başvurmayı haram diye nitelemiş

tir. Şehveti geçici olarak azaltan ilaç kul
lanma vb. yöntemleri alimierin çoğunluğu 
hadiste tavsiye edilen oruca ya da azile 
kıyas edip caiz görmüş, bazı alimler ise bir 
yönüyle hadıma benzediği gerek.çesiyle bu
nu rnekruh saymıştır (Şemseddin er-Rem-
11, VI, !82-183; Vlll, 443; BuhCıtl, I, 218) 

Birçok fıkhi meselede şehvetin hükme 
etkisi üzerinde durulmuştur. a) Erkek ve 
kadının birbirine dokunması sebebiyle ab
destin bozulmasında şehvet şartının ara
nıp aranmayacağı tartışılmıştır. Şafiiler'e 

göre aralarında mahremiyet bağı bulun
mayan erkek ve kadının birbirine şehvet
le veya şehvetsiz dokunması halinde ab
dest bozulur. Onların delili, "Kadınlara do
kunup da su bulamazsanız temiz toprak 
ile teyemmüm edin" ayetleridir (en-N isa 
4/43; el-Milide 5/6). Bu ayetlerdeki dokun
ma Şafii mezhebine göre mutlak dokun
ma şeklinde anlaşılırken Maliki ve Hanbe
liler'e göre şehvetle dokunma ve cinsel bir
leşmeyi kapsayacak biçimde, Hanefıler'e 
göre ise sadece cinsel birleşme şeklinde 
anlaşılmıştır. Mezheplerin bu konudaki ih
tilafı, sahilbe ve tabiinin SÖZ konusu ayeti 
farklı yorumlamasına ve konuyla ilgili ba
zı hadisiere dayanır. Bununla birlikte mezi 
gelmesi kuwetle muhtemel olduğundan 
Hanefıler'e göre cinsel organların birbi
rine değmesihalinde abdest bozulur. b) 
Oruçlu kimsenin eşine şehvetle dokunma 

vb. hareketlerden uzak durması gerekir; 
ancak bu tür hareketler meni gelmesi gi
bi şartlara bağlı olarak orucu bozar (bk. 
ORUÇ). c) Hac ve umre ibadetini yerine 
getirmekte olan kişinin ihramlı iken şeh
vetle dokunması. öpmesi, bakması, şe
hevi duyguları uyandıracak konuşma vb. 
hareketlerde bulunması yasak olup bun
ların yapılması halinde ceza gerekir, fakat 
hac ve umre bozulmaz (bk İHRAM) d) Ka
rı -koca dışındaki insanların birbirine şeh
vetle bakması ve dokunması caiz değildir. 
Şehvet kastı veya fitne korkusu bulunma
dığı zaman erkeğin, mahremi olmayan ka
dının el ve yüzüne bakması alimierin ço
ğunluğu tarafından caiz görülmüştür. e) 
Hanefıler'e göre bir erkek şehvetle, evli ol
madığı bir kadına dokunur veya onu öper 
yahut tenasül uzvuna bakarsa o kadının 
usul ve fürüu ile evlenmesi ebediyen ha
ram olur. Diğer mezhepler bu görüşte de
ğildir (bk SIHRİYET). f) Hanefı, Maliki ve 
Hanbeli mezheplerine göre ric'i talakla bo
şanan eşler arasında iddet süresi içinde 
şehvetle dokunma vb. hareketler vaki olur
sa bu evliliğe dönüş anlamına gelir; Şafii
ler'e göre ise evliliğe dönüş bu tür hare
ketlerle değil ancak sözle ifade edildiği za
man geçerli olur. 
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M FARUK BEŞER 

D İSLAMDÜŞÜNCESİVEAHLAK. Grek 
felsefesinden intikal eden. insanın temel 
güçleriyle bunlardan doğan fazilet ve re
ziletlere dair görüşler müslüman filozof
ların yanında diğer ahlak alimlerince de 
ana hatlarıyla benimsenmiştir. Buna göre 
şehvet insanın hayvanla ortak yanını teş
kil eder. Şehvet duygusu aklın kontrolüne 
verilir. arzulanan şeyler arasında doğru bir 
ayırım yapılırsa bundan iffet fazileti do
ğar. İffet şehvet düşkünlüğüyle şehvet za
yıflığı şeklindeki iki aşırılığın ortasıdır. İh
van-ı Safa risalelerinde insanın bütün bil
gi ve ahlak yeteneklerinin nebati-şehvani, 
gazabi ve niltık nefıs denilen psikolojik güç
lerden doğduğu belirtilmekte, bu yete
nekierin her biri için şehvet kelimesi kul-
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Ianılmaktadır. Eserde yaratılış amacı ba
kımından bu güç ve yetenekierin insanı 
küçük alem yapan ilahi Iutuflar olduğu ifa
de edilir ( er-Resa' il, lll , 312-315). İhvan-ı 
Safa'ya göre bütün iyi huyların ve güzel 
davranışların kaynağı niltık nefıs, kötü huy
ların ve çirkin işlerin kaynağı da şehevi ve 
gazabi nefistir; bu bakımdan niltık nefis 
meleğe, diğerleri şeytana benzetilir (a.g.e., 

III, 364-368). İbn Sina psikolojisinde, insan 
nefsinin diğer canlılarla ortak olan başlı

ca yeteneklerinden arzu gücüne bağlı iki 
duygudan birinin gazap, diğerinin şehvet 
olduğu belirtilir. Şehvet duygusu lezzeti, 
gazap da galebeyi ister ( en-Necat, s. 342-
343, 627). 

Ebü'l-Hasan el-Maverdi esas itibariyle 
şehvetin kötülükleri iyilik, çirkinlikleri gü
zellik gibi göstererek akılları çeldiğini, do
layısıyla yapılan her kötülükte şehvetin te
siri bulunduğunu söyler (Edebü'd-dünya 
ue'd-dln, s. 310). Şehvetin, biri ihtiyaçtan 
fazla şeylere sahip olma arzusu, diğeri haz 
veren şeyleri elde etme isteği şeklinde iki 
türü vardır. Bunların ilki akıl ve din tara
fından menedilir. Çünkü bu şehvette ezi
yet doğuracak derecede ifrat, zarara yol 
açacak derecede arzu sapması vardır. İkin
cisi de insanı azgınlığa götürecek bir aşı
rılık, aşağılık duruma düşürecek bir sap
madır. Maverdi, şehevi arzuları karşılama
nın meşruiyet ölçüsü konusunda farklı dü
şüncelerden söz eder. Bazıları haz veren 
şeylerden tamamen uzak durmak gerek
tiğini savunurken bazıları haram olmayan 
şeylerden yararlanmayı uygun görmüştür. 

Maverdi'nin de katıldığı bir kesime göre 
ise mubah olan nefsani arzular konusun
da bile orta bir yol izlemek daha doğru
dur. Zira nefse her istediğini vermek in
sanı aptallaştırır; onu bazı nimetlerden 
mahrum bırakmak kişi üzerindeki baskı
sını önlediği gibi bazılarından yararlandır
mak da onu aptallıktan korur (a.g.e., s. 
335-336). Ragıb el-İsfahilni insanın biri hay
vanlara, diğeri meleklere benzeyen iki yö
nünün bulunduğunu belirterek yeme iç
me ve cinsel ilişkiyle ilgili bedensel arzula
rı (şehevat) yönünden hayvanlara; hikmet, 
adalet, cömertlik gibi ahlaki güçleri bakı
mından meleklere benzediğini, Allah'ın in
sanlara iki yol gösterdiğini bildiren ayetin 
(el-Beled 90/10) buna işaret ettiğini be
lirtmektedir (e?-Zerfa ila mekarimi'ş-şen"'a, 
s. 89) İsfahani'ye göre bütün kötü huylar 
insandaki fikir, şehvet ve harniyet denilen 
üç yeteneğin bozulmasından doğar. Şeh

vetin aşırıya kaçması veya zayıf kalması 
çeşitli reziletler doğurur (a.g.e., s. 100). İs
fahilni ayrıca biri doğru , diğeri yalancı ol-
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