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Sözlükte "el sürme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masdar olup "istemek. aramak" manasma gelen iltimas
Türkçe'de " haksız yere adam kayırma ,
birine arka çıkma, ona ayrıcalık tanıma "
anlamlarında kullanılmaktadır. Arapça' da ise şefaat, i sar, t afdil gibi kelimeler
bu anlamda da kullanılır.
iltimas, genel olarak dinlerin ve hukuk
sistemlerinin adalet anlayışı ile bağdaş
mayan bir davranış olup dini metinlerde
ve hukuk sistemlerinde bu tür davranış
ları önlemeye yönelik bazı hükümler bulunmaktadır. Mesela Tevrat'ta iki kadın
la evli olan bir adamın daha çok sevdiği
ikinci karısının çocuklarına iltimas etmesinin yasaklandığı belirtilir (Tesniye, 21/
ı

5- ı 7).

Kur'an-ı Kerim'de iltimas kelimesi bir
ayette sözlük anlamıyla geçer (el-Hadld
57/13) . Bununla birlikte hak, adalet, dürüstlük gibi ahlaki konulara dair pek çok
ayet iltimas yasağını da kapsar. Ayrıca
"insanların belli bir amaca ulaşmak için
birbirlerine aracı olmaları " anlamına gelen şefaat kelimesi Kur'an'da "şefaat-i
hasene" ve " şefaat-i seyyie" şeklinde ikiye ayrılmış olup (en-N isa 4/85) şefaat-i
seyyie Türkçe'deki iltiması ifade etmektedir. Yargı işlerinde yakıniara iltimasta
bulunma, zengin-fakir ayırımı yapma ve
duygusal davranıp adaletten ayrılma yasaklanırken kişinin kendisi, ana babası ve
yakın akrabası aleyhine de olsa şahitlik
ederken doğruluktan sapmaması emredilir (en-N isa 4/135)

İltimas kelimesi çok sayıda hadiste yine
sözlük anlamında kullanılmışsa da (Wensinck, el-fvlu'cem, "lms" md.) başka ifadelerle iltiması yasaklayan hadisler de vardır. Mesela bazı sahabllerin. Beni MahzQm'dan hırsızlıkyapan bir kadına asaleti
dolayısıyla had uygulanmaması konusunda ricada bulunması için Üsame b. Zeyd'i
kendisine göndermelerine üzülen Hz.
Peygamber, suç işlemesi halinde kızı Fatıma'yı bile cezalandırmakta tereddüt etmeyeceğini, önceki milletierin ceza uygulamasında zengin ve asille zayıf, fakir ve
aşağı tabakadan olanlar arasında ayırım
yapmaları yüzünden helilk olduklarını belirtmiştir (Buhar\', "EnbiyiJ.>", 54, "J:Iudüd",
ı 1, 12; Müslim, "J:Iudüd", 8-9). Bu hadiste Üsame'nin aracılığı şefaat kelimesiyle
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ifade edilir. İslam adiiye tarihi, kararların
da iltimasa yer vermeyen kadıların menkı beleriyle doludur. Bunlardan biri olan
Kadi Şüreyh'in Hz. Ali ile bir yahudiyi muhakeme etmesi meşhurdur. Kadı halifeye makamından dolayı iltimas etmediği
gibi oğlu Hasan'ın babası lehine şehade
tini de kabul etmemişti r (SuyQtl, s. ı 84) .
İltimas yalnız müslümanlara değil İslam
devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin eşrafı arasında yaygın olan zinaya onların kendi hukukiarına göre had uygulamaktan kaçınmalarını onaylamamış
tır (Müslim, "J:Iudüd", 28) .
Kur'an-ı

Kerim. "emanet" olarak nitelegörevlerin ehil olanlara verilmesini ve
insanlar arasında adaletle davranılması
nı emrederken (en-N isa 4/58) aynı zamanda vazife taksiminde iltimas; onaylamayan genel bir ilke ortaya koymuştur. Hz.
Peygamber görev dağıtımı sırasında talepten ziyade liyakat ararrış, kendisinden
sonra adam kayırma işinin görüleceğini
bildirerek bu gelişmeler karşısında sabırlı
olunmasını öğütlemiştir (Buhar\', "Fiten",
2, "AI:ıkam", 7, "Menal}ıbü'l-enşar", 8;
Müslim. "İmare ", 14. 48) . Bir hadiste de,
" İş ehli olmayana verildiğinde kıyameti
bekle" denilerek iltimas kıyamet alameti
olarak zikredilmiştir (Buhar\', "'ilim", 2) .
Özellikle devlet yönetimine dair siyasetname türü kitaplarda Kur'an ve Sünnet'te esasları konulan liyakat ve adalet ilkelerine geniş yer verilirken aynı zamanda
iltimas da reddedilir.
diği

BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü'l-'Arab, "lms" md.; Wensinck, elMu'cem, "lms" md.; Buhari. "'ilim", 2, " Enbiya, ', 54, "l;!udüd " , ll , 12, " Fiten", 2, "MenaJ5ıbü'l-enşar", 8, ·~AJ:ıkam", 7; Müslim. "l;!udfıd " , 8-9, 28, "irnare" , 14, 48; Ebu Davuct.
" l;!udüd", 4 ; Nesai, "SariJ5" , 6; Maverdi. Naşi
J:ıatü 'l-mülük (n ş r. H ı dır Muhammed Hıdır). Küveyt1403/ 1983, s. 176-177,180,186-191 , 202203; ibn Ebu Rendeka et-Turtüşi, Siracü'l-mülük (nşr. Muh amm ed Fethi EbO Bekir). Kahire
1414/1994, s. 211-212, 228, 249, 255, 4(;il,
533 -534, 554-555, 560-562, 569-572; SüyQti.
Taril)u'l-l)ulefa' (n ş r. M. Muhyiddin Abdülhamld). Kahire 1389/1969, s. 184.

Iii
r

N EBi BozKURT

İLTİZAM

--,

(r'F"Y' ı

(bk. DElALET).

L

r

İ LTİZAM
(bk. LÜZUM-ı

MA LA YELZEM).

--,
_j

İ LTİZAM

(r'F' ı
Os manlılar'da

L

devlete ait vergi gelirinin
özel bir şahsa verilmesini
ifade eden bir terim.
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Lüzüm kökünden türeyen iltizam sözlükte "gerekli sayma, üzerine alma, bir
tarafı tutma" gibi anlamlara gelir. Terim
olarak "özel bir şahsın devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir
yıllık bedel karşılığında üzerine alması"
demektir. Bu işi yapan kiş iye m ültezim
denir. İltizamla eş anlamlı olarak deruhde. t evcih, füruht, ihale ve taahhüd tabirleri de kullanılmıştır. Günümüzün deyimiyle vergilendirmenin bir tür özelleş 
tirilmesi şekl i nde nitelenebilecek olan iltizam. zirai toplumun hakim olduğu dönemin yaygın bir uygulaması şeklinde İlk
çağ'dan XX. yüzyılın başlarına kadar dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmış bir
vergilendirme metodudur.
Devlet için vergilendirmenin başlıca iki
yolu vardır. Bunlardan biri, günümüzde
hemen her devlette o l duğu gibi maaşlı
memur kadroları ile vergilendirme yap ı l
mas ı . diğeri ise vergilendirme görevinin
özel teşebbüs gibi hareket eden kişilere
belirli şartlarda devredilmesidiL Bu iki
metot, vergilendirmede devletin kullanabileceği mekanizmaların iki ideal şema
tik kutbudur. Uygulamada bu iki kutup
arasında değişik şekiller her zaman için
mevcut olmuştur. Osmanlılar, emanet
ve iltizam usulleri diye adlandırdıkları bu
metotların her ikisini de kullanmışlardır.
Ancak başlangıçtan itibaren iltizamı
emanete tercih etmişler ve bu tercih le. rini XIX. yüzyılın ortalarına kadar pek değiştirmemişlerdir. Tanzimat'tan itibaren
tercih istikameti emanetin lehine değiş
mekle birlikte iltizam tam olarak tasfiye
edilerneden imparatorluğun sonuna kadar varlığını korumuş ve Osmanlı sisteminin yaşıtı sayı labilecek nadir kurumlardan biri olma niteliğini kazanm ıştır.
İltizamı. uzun tarihi boyunca geçirdiği
çeşitli değişmelerin

Bir lafzın , zihin tarafından
konusuyla bağlantılı görüle n
başka bir varlık ve manaya
delalet etmesi anlamında
mantık terimi
L
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içinde ort aya çıkan
temel unsurlarını ayıklayarak genel bir
model halinde şöyle tanımlamak mümkündür: Devletin, genellikle belirli bir mekanla sınırlı kanuni ve 1 veya şer'! vergi
unsurlarından oluşan bir demeti ifade

