
merkant'ta ve Maveraünnehir çevresinde 
meşhur bir Hanefi ve Matürldl alimi ola
rak bilindiği anlaşılmaktadır. Fıkıhta Ma
türldJ ile ihtilafa düştüğü belirtilen mese
lelerden biri ictihadda isabet konusudur. 
MatürldJ'ye göre müctehid vardığı hüküm
de isabet etmemişse ictihadında (ictihad 
biçiminde) yanıtmıştır (krş. Te'uiltitü'l·Kuran, 
IV, 293-294; VIII, 275) Rüstüfağnl'ye göre 
ise ictihadında (ictihada başvurmasında) doğ
rudur. Çünkü Ebu Hanife'den gelen rivayet 
şöyledir: Her müctehid isabet etmiştir ve 
Allah katındaki doğrular birdir; müctehid 
bazan ulaştığı sonuç açısından hatalı olsa 
da arayışında (ictihad yöntemini kullanmasın
dal isabetlidir (Kureşl, II, 570-57ı) . Mukal
lidin imanının muteber olup olmadığı hu
susunda alimterin farklı görüşleri vardır. 
Ebü'l-Muln en-Nesefı kelamcıların çoğu
nun, imanın sahih veya neticeye götürücü 
olabilmesi için kişinin itikadını dayandıra
cağı bir delilinin bulunmasını şart koştuğu
nu kaydettikten sonra Rüstüfağnl'nin ka
naatini şöyle belirtir: Kişinin itikadl konu
ların her birinde akl! istidlalde bulunması 
şart değildir. O, inancını nübüweti muci
zelerle sabit olmuş Peygamber'in tebliği
ne dayandırdığı ve bu tebliğin ana muh
tevasına vakıf olduğu takdirde kurtuluşa 
erer ( Tebşıratü'l-edille, ı. 28). Rüstüfağnl, 
Matürldl gibi ölünün bir nevi hayata sahip 
olmaksızın kabir azabmm gerçekleşmeye
ceğini kabul eder; ancak alimler, kabirdeki 
hayatın ruhla mı yoksa başka bir şekilde 
mi olacağı hususunda kesin bir kanaate 
varamamıştır (a.g.e., II, 764; Nureddin es
Sabun!, el-Ki{aye, II , 920-92 ı , 926; Kureşl, 
ll, 570-57 ı) 

Rüstüfağnl'nin ilmi şahsiyetinde Matü
rldiyye doğrultusundaki kelamcılık, fıkıh 
konularında ise Hanefilik yönü ağır basar. 
Büyük bir ihtimalle Matürldiyye'nin sistem
li bir mezhep haline gelip yayılmasında 
önemli hizmetler ifa etmiştir. Onun ketam
dan başka alanlarda da eserleri olduğu 
zikredilir. Kitaplarında yer alan bazı görüş
lerinin Ebü'I-Muln en-Nesefı ve Nureddin 
es-Sabun! gibi MatürldJ alimlerince nakle
dilmesi onun Matürldiyye çevrelerinde be
nimsendiğine işaret etmektedir. Müteva
zi bir hayat yaşadığı için fazla meşhur ol
mamış, kaynaklarda kendisine yeterince 
atıfta bulunulmamıştır. İlml hayatına, ya
şadığı bölgeye ve eserlerine bakılırsa onun 
Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Türkçe'ye 
de vakıf olduğu söylenebilir. 

Eserleri. Kaynaklarda Rüstüfağnl'ye nis
bet edilen eserlerin mevcudiyeti tesbit edi
lememiştir. Nesefi, ondan bahsederken ke
lama dair İrşddü'l-mühtedive ez-Zevd'id 

ve'l-fevd'id adlı iki eserini zikreder, ayrıca 
ketarn ilmine ait başka eserlerinin de bu
lunduğunu belirtir ( Tebşıratü 'l-edille, 1, 91, 
358) Tabakat kitapları da bu iki eseri Rüs
tüfağnl'ye nisbet etmiştir (İbn Kutlu boğa, 
s. 41; Kureşl, II , 570) Katib Çelebi, İrşd
dü'l-mühtedi'yi fürua dair kaydıyla zik
rettikten sonra (Keşfü';ç:-;ç:unün, ı. 67) usu
lü'd-dlne dair el-İrşdd isimli bir eserine 
daha yer verir ( a.g.e., I, 70). Onun ilk ese
rin konusunu belirlemede yanıldığı , ikin
cisinde ise kitabın ismini kısalttığı anlaşıl
maktadır. Leknevl söz konusu iki esere 
Kitdb fi'l-]Jildf'ı da ekler ( el-Feua'idü 'l
behiyye, s. 65) . Katib Çelebi'nin Fetdvd 
er-Rüstüfagni, Kehhale'nin el-Fetdvd di
ye kaydettiği iki eser aynı telif olmalıdır 
(Keş{ü';ç:-;ç:unun, II, ı223; Mu'cemü'l-mü'el
lifln, II, 445). Fuat Sezgin, Rüstüfağnl'ye el
Es'ile ve'l-ecvibe adlı bir eser izafe etmiş
tir (Millet Ktp., Murad Molla, nr. 1829, vr. 
ı 54a_ ı 76h; GAS, 1, 607). Yapılan inceleme
de, sözü edilen yazma mecmuanın 1 S4b 
varaklnın yeni bir risalenin başlangıcı for
munda, "Büyük imam Ali b. Said er-Rüs
tüfağnl'den soruldu ki ... " cümlesiyle baş
ladığı görülmüştür. Ancak yarım varak ka
dar devam eden ve ketarn meselelerine 
dair olan altı sorunun sonuncusuna ait ce
vap bitmeden başka bir risaleye geçilmek
tedir (vr. I 55a) İçinde Gazzall, Fahreddin 
er-Razı ve Süyutı gibi isimterin yer aldığı 
bu risale Arap dili ve edebiyatı, temel İsla
mi ilimler ve "ulum-i dahlle" hakkında kısa 
bilgiler içermektedir. 
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Hak yolunda yürüme, 
iyiyi kötüden ayırt etme gücü 

gibi anlamlara gelen 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "hak yolunda kararlı bir şekil
de dosdoğru gitmek, doğru yolu bulmak" 
manasma gelen rüşd (reşed, reşad), hidayet 
ile yakın anlama sahiptir. Kur'an-ı Kerim'
de bir ayette (el-Bakara 2/256) rüşdün kar
şıtı olarak gayy (sapma. dalalet), birçok ayet
te (el-Bakara 2/ı6; Yunus ıo/ı08; el-Kasas 
28/85) hidayetin karşıtı olarakdaliii (yoldan 
çıkma, sapma) kelimesi geçmektedir. Di
ğer bazı ayetlerde de rüşd ile hidayet (el
Mü' min 40/29, 38; el-Cin 72/2) ve gayy ile 
data! (en-Necm 53/2) birbirinin anlamını 
teyit edecek şekilde kullanılmıştır. Raşid 
doğru yolda olan, irşad da doğru yola ulaş
tırmak anlamındadır. 

Kur'an'da rüşd kökünden türeyen keli
meler on dokuz yerde geçmektedir (M. 
Fuad Abdülbaki, el-Mu'cem, "rşd" md ). 
Dinde zorlama olmadığına dair ayette (el
Bakara 2/256), "Şüphesiz doğruluk (rüşd) 
sapkınlıktan (gayy) ayrılmıştır" buyurula
rak rüşd kelimesi zıddı ile açıklanmıştır. 
Fahreddin er-Razı bu ayette rüşd ile "hak, 
hayır, hidayet" manalarının kastedildiğini 
bildirmektedir (Me{atfl:ıu 'l-gayb, VII, ı 5; ay
rıca bk. Elmalılı, II, 862). Buradaki rüşd ile 
imanın, gayy ile küfrün kastedildiği de söy
lenmiştir ki (Zemahşerl, 1, 299) bu yorum 
ayetin başlangıcı ve sonu ile uyum göster
mektedir. Bazı tefsirlerde ayetteki din ke
limesine İslam manasının verildiği, rüşdün 
de İslam olarak yorumlandığı görülmekte 
(Matürldl, ll, ı 59- ı 60; ibn K esir, 1, 459), 

ayetin nüzQI sebebi bağlamında zikredilen 
rivayetler de bunu teyit etmektedir (Ta
beri, III, 14-15: Vahidl, s. 85-87: Süyutl, ll, 

20-2 ı). Nisa suresinin 6. ayetinde geçen 
rüşd kelimesine "aklın ve dini terbiyenin 
tamam olması, kendini ve sahip olduğu 
malı güzel bir şekilde koruma gücünün 
elde edilmesi" anlamı verilmiş (Alusl, IV, 
205; Elmalılı, ll, ı 293) ve ayet daha çok fı
kıh ilminin çerçevesi içinde değerlendiril
miştir (bk RÜŞD) . Enbiya suresinin 51. 

ayetinde yer alan rüşd kelimesine muhte
lif manalar verilmekle birlikte (Zemahşerl, 
lll, ı 18) hakim kanaate göre burada keli
me "nübüwet" anlamında kullanılmıştır 
(Fahreddin er-Razi, XXII, ı 79- ı 80). Hz. 
Musa ile kendisine ilim verilen kişi (Hızır) 
arasında geçen olayların söz konusu edil
diği Kehf suresinin 66. ayetinde rüşdün 
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"doğru yola, hakka götüren ilim" anlamı
na geldiği belirtilmiştir (Zemahşerl, ll, 705; 
Fahreddin er-Razi , XXI, ı 50) . 

Cin suresinin 1 O ve 21 . ayetlerinde reşed 
şerrin ve zararın karşıtı olarak kullanılmış 
olup bunlarla hayır, iyilik, menfaat ve gü
zellik kastedilmiş (Zemahşerl, IV, 6 I 4, 6 ı 8; 
Fahreddin er-Razi, XXX, !64), bu ayetlerde
ki reşed ile iman, hidayet ve nimetin kas
tedilmiş olabileceği de söylenmiştir (Kur
tubl, XIX, 25; E lmalılı , VIII, 541 2). Buna 
göre ayette Hz. Peygamber'in gönderil
mesindeki asıl maksactın insanların küfre 
düşerek helak olmaları değil iman ederek 
hidayete ermeleri olduğu vurgulanmakta
dır (ayrıca bk. HiDAYET). 

Kur'an'da iki yerde geçen reşad kelime
si sebil ile (yol) birlikte kullanılmış olup 
bunlardan birincisi Firavun'un bir iddiası 
olarak, "Ben sizi ancak doğru yola götü
rüyorum" (el-Mü' min 40/29). diğeri Hz. Mu
sa'ya olan imanını gizleyen kişinin bir SÖZÜ 

olarak, "Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru 
yola götüreyim" (el-Mü'min 40/38) şeklin
de geçmiştir. Firavun'un söylediği söz an
cak bir aldatmacadır, imanını gizleyen kişi 
ise Hz. Musa'nın tebliğ ettiği hak yola ça
ğırmaktadır. Buna göre rüşd kavramı söy
leyenin niyetine göre bir anlam kazanmak
tadır. 

Kehf suresinin 17. ayetinde yer alan 
mürşid "insanlara doğru yolu gösterecek 
olan rehber" anlamındadır. Hud sOresinin 
78. ayetinde LOt peygamberle kavmi ara
sındaki tartışma konu edilirken Hz. LOt 
kavmine, "İçinizde reşid bir adam yok mu
dur?" derken aklı başında, olgun ve tutar
lı bir kişiyi kastetmiştir. Aynı sürenin 87. 
ayetinde kavminin Şuayb peygamberi ayıp
ladığı ve ona, "Sen kesinlikle yumuşak huy
lu ve doğru hareket eden (reşid) bir adam
sın" dediği anlatılmaktadır. H ucurat sOre
sinin 7. ayetinde raşidOn "doğru yolda olup 
haktan ayrılmayanlar" manasında kullanıl

mıştır. Bu şekilde nitelendirilenler Allah'ın 

kendilerine imanı sevdirip onu kalplerinde 
süslediği, küfür, fısk ve isyanı çirkin gös
terdiği kimselerdir. 

Raşid ve reşld hadis kaynaklarında Al
lah 'ın isimleri arasında sayılmaktadır. Kur
'an'da Allah hakkında geçmeyen raşid Al
lah 'ın doksan dokuz isminin yer aldığı ha
dislerin birinde zikredilmektedir (İbn Ma
ce, "Du'a" ', IO). Bu sıfatlar "mürşid" veya 
"hadi" anlamına gelmektedir. Buna göre 
Allah takdir ettiğini en güzel şekilde tak
dir eden, mahlukatı onların maslahatma 
en uygun olan tarafa yönlendiren ve onla
rı en doğru yola ulaştırandır (bk. REŞID) . 
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Hadislerde rüşd kavramı muhtelif vesile
lerle geçer. Müslim'in eş-ŞaJ:ıiJ:ı 'inde yer 
alan bir rivayete göre sahabeden biri Re
sOl-i Ekrem'in huzurunda hutbe okumuş 
ve, "Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse 
doğru yolu bulur ( rüşd). kim her ikisine is
yan ederse yoldan çıkmış olur (gayy)" de
miş (Müslim, "Cum'a", 48). ResOluilah 
onun kullandığı kelimelere itiraz etmemiş
tir. Hz. Peygamber, kendisinin ve kendi
sinden sonra gelecek halifelerin sünneti
ne uyulmasını isterken "el-hulefaü'r-raşi
dOn" tabirini kullanmıştır. ResOlullah, im
ran'ın babası Husayn'a, "Allahım! Bana 
benim için her şeyin iyisini, doğrusunu 
(rüşd) ilham et ve beni nefsimin şerrin
den koru" şeklinde dua etmesini tavsiye 
etmiştir (Tirmizi , "Da'avat", 69; kavramın 

hadislerde kullanımıyla ilgili olarak ayrı 

ca bk. Wensinck, el-Mu'cem, " rşd" md.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberi. Cami' u'l-beyan (Bulak). lll, 14-15; Ma
türidi. Te'vila tü 'l-~ui'an ( nşr. Ahmet Van l ıoğlu ). 

İstanbul 2005, ll, 159-160; Vahidi, Esbabü 'n-nü
zül ( n şr. Kemal BesyGni Zaği G I ). Beyrut 1411 / 
1991, s. 85-87; Zemahşeri, el-Keşşaf, Beyrut 1415/ 
1995, 1, 299; ll, 404, 705; lll, 11 8; IV, 614-618; 
Pahreddin er-Razi, Me{atfl:ıu 'l-gayb, VII, 15; XV, 
4; XVIII , 44; XXI, 150; XXII, 179-180; XXX, 164; 
Kurtubi. el-Cami', lll, 278; XIX, 25; İbn Kesir, Tef
sfrü 'l-~ui'an, l, 459; SüyGti, ed-Dürrü 'l-menşür, 

Beyrut 1403/1983, ll , 20-21 ; Ebü'l-Beka, el-Kül
liyyat, s. 476; Aıusi, Rül:ıu'l-me'anf, IV, 205; El
malılı, Hak Dini, ll, 862, 1293; VIII, 5412; Süley
man Ateş , Yüce Kur'an 'ın Çağdaş Te{siri, İstan-
bul 1997, ll , 204. r:;ı,:ı 

iM HiDAYET AYDAR 

r 

L 

RÜŞD 
( ~}1) 

Kişinin mallarını 
uygun biçimde koruyup 

harcamasını sağlayan fikri olgunluk 
anlamında fıkıh t erimi. 

_j 

Sözlükte "doğru yolu bulmak, makul dav
ranmak'' gibi manalara gelen rüşd kelime
si fıkıh terimi olarak kişinin mallarını din, 
akıl , mantık ve iktisat prensiplerine uygun 
biçimde koruyup harcamasını sağlayan fik
ri olgunluğa sahip olmasını, Şafii'ye göre 
bunun yanı sıra dini ve ahlaki açıdan ada
let vasfını taşımasını ifade eder. Bu vasfı 
taşıyana reşld denir. Rüşdün karşıtı olan 
sefeh ise (sefahe: "hafiflik ") fıkıhta akli 
melekesi yerinde ve temyiz kudretine tam 
sahip olmakla birlikte mal ve servetini din, 
akıl, mantık ve iktisat prensipleriyle bağ
daşmaz biçimde harcayan kimsenin ted
birsizlik halini, Şafii'ye göre bunun yanın
da kişinin fısk vasfını taşımasını belirtmek 
için kullanılır. Bu durumdaki kişiye sefih 

(çoğulu süfeha) adı verilir. Sefeh mallta
sarruflardan menedilme (hacir) sebeple
rinden biri olup biri kişinin bu!Oğa erme
siyle birlikte devam eden, diğeri bu!Oğa 
erip rüşd hali sabit olduktan sonra orta
ya çıkan sefeh hali olmak üzere iki nevidir. 
Reşid ve sefihin tasarrufianna dair hü
kümler daha çok fürO-i fıkıh kitaplarının 
hacir bölümlerinde ve Hanefi fıkıh usulü 
eserlerinin ehliyet bahislerinde ele alınır. 

Kur'an-ı Kerim'de hukuki tasarruflar 
bağlamında kullanıldığında rüşd kavramı, 

çocukluk çağını takiben cinsel gelişmenin · 
ötesinde bir fikri olgunluk düzeyine eriş

meyi ifade eder (en-N isa 4/6). Fıkıh ve usul 
terminolojisinde de rüşd , insan hayatının 
devreleri incelenirken kişinin kendi fiiliyle 
haklar ve borçlar meydana getirebilmeye 
ehil sayılması anlamına gelen eda ehliyeti
nin tam olarak kazanılması aşamasını be
lirtmek için kullanılır. Kişi reşid olarak b uc 
!Oğa erince iman, ibadet ve diğer husus
lardaki şer'! mükellefiyetiere ait hitabın 
muhatabı sayılıp yaptığı hukuka aykırı fi
illerden sorumlu tutulur ve hukuki işlem 
ehliyetine tam anlamıyla sahip olur. Sefi
hin de mali sonuçları olan hukuki işlemle
ri dışındaki hususlarda eda ehliyeti tam
dır ; bu tür işlemler bakımından ise hacir 
altındadır ( aş. bk . ) . 

Klasik fıkıh eserlerinde bu!Oğ çağına yak
laşan veya erişen çocuğun reşid olup ol
madığını tesbit etmek amacıyla emsali ta
rafından yapılan tasarruflarda bulunma
sı için kendisine fırsat verilmesi gerektiği 
belirtilir. Mesela bulunduğu çevre itibariy
le ticaret, ziraat veya belirli bir meslekle 
uğraşması beklenen çocuk o işle ilgili ge
reken faaliyet ve harcamaları yapmakla gö
revlendirilmeli ve birkaç defa denendikten 
sonra reşid olup olmadığına karar veril
melidir. Hanefiler'le Şafii ve Hanbelller'in 
çoğunluğuna göre bu deneme buluğdan 
önce olmalıdır; çünkü Nisa sOresinin 6. 
ayetinde denemeye tabi tutulacak kişiler 
"yetim" olarak nitelenmektedir, yetimlik 
ise bu!Oğdan önce olur. Ayrıca denemenin 
bulOğdan sonra yapılması baliğ ve reşid 
kimsenin hacir altında tutulmasına yol 
açar. Fakat denenecek çocuk temyiz gü
cüne sahip ve bu!Oğa yaklaşmış olmalıdır. 
Maliki mezhebiyle Şafii ve Hanbeliler'in bir 
kısmına göre bu deneme bu!Oğdan sonra 
yapılır; zira rüşde ancak bu!Oğdan sonra 
erişilebilir. Bu görüşlerin pratikte belirsiz
lik ve istikrarsızlığa yol açacağı düşünüle
rek sonraki alimler devlet tarafından içti
mal ve iktisadi şartlara göre bu!Oğdan son
raki herhangi bir yaşın rüşd yaşı olarak be
lirlenebileceğine hükmetmişlerdi r. Günü-


