
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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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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1!!11!.1 MUSTAFA ÇAGRICI 

L 

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-


