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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) . 

298 

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-



m üzde medeni hukuk alanıyla ilgili düzen
lemelerde İslam hukukunu esas alan ül
kelerin kanunlarında rüşd yaşı on sekiz ile 
yirmi bir arasında değişmektedir. 

Malik!, Şafii ve Hanbel'i mezhepleriyle 
Hanefi mezhebinde tercihe şayan bulu
nan Ebu Yusuf ve Muhammed'in ictihadı
na göre bulQğa erdiği halde reşid olmayıp 
sefeh hali devam eden kişi yaşı ne kadar 
ilerlerse ileriesin reşid olana kadar malla
rı veli veya vasisinin elinde bırakılarak ha
cir altında tutulur. Nisa suresinin 5 ve 6. 
ayetlerini birlikte değerlendiren bu fakih
ler burada sefihlere (reşid olmayanlara) mal
larının verilmemesi emredildikten sonra 
ancak bulfiğ ve rüşd şartları gerçekleşirse 
mallarının onlara verilebileceğin in bildiril
diğini, bu sebeple rüşd şartı olmadan bu
IQğ şartıyla yetinmenin doğru olmayaca
ğını ileri sürerler. Bu görüşü desteklemek 
üzere zikrettikleri diğer bazı deliller şun

lardır: a) Kur'an-ı Kerim'de borcun yazdı
rılmasından söz edilirken sefihin kendini 
ifade edememesi halinde velisinin ifade
sinin onunkinin yerine geçeceğinin bildi
rilmesi (el-Bakara 2/282) belirtilen durum
da hacrin meşruiyetine işaret eder. b) Hz. 
Peygamber malın zayi edilmesini Allah'ın 
sevmediği davranışlar arasında saymıştır 

(Buhar!, "İsti]5raz", 19). Malın zayi edilme
mesi için onu boşa harcayan sefihin hac
redilmesi gerekir. c) Hz. Ali, malını boşa 
harcadığı gerekçesiyle Abdullah b. Ca'fer'in 
hacir altına alınmasını Hz. Osman'dan is
temiş, bu arada Abdullah b. Ca'fer hacir
den kurtulmak için Zübeyr b. Awam'ın 
kendisine ortak olmasını rica etmiş, bunu 
gören Hz. Osman, "Zübeyr ile ortak olan 
birini nasıl hacir altına alırım" demiştir 
(Şafii, lll, 220). Bu olayda sahabenin sefeh 
sebebiyle hacir altına almaya prensipte 
karşı çıkmadığı görülmektedir. d) Yersiz 
veya aşırı harcamalarıyla kendini ve ailesi
ni topluma yük haline getiren sefihin ma
ll tasarrufianna belirli sın ırlamalar geti
rilmesinde kamu yararı açısından zaruret 
bulunmaktadır. 

Ebu Hanife'ye göre um uma zarar veren 
bir davranışta bulunmadıkça akl! mele
keleri yerinde ve bulQğa ermiş bir kimse 
sefeh sebebiyle hacir altına alınamaz. Bu 
durumdaki kişinin fiilen reşid olduğu sa
bit oluncaya veya yirmi beş yaşına gelin
ceye kadar ihtiyat! bir tedbir olarak mal
ları kendisine teslim edilmeyip veli ya da 
vasisinin elinde bırakılır. Yirmi beş yaşına 
erince mail tasarruflarında makul biçim
de davranınayıp malını israf etmeye de
vam etse de malları kendisine teslim edi-

lir; çünkü malının ona verilmemesinin se
bebi hacir altında olması değil gözetim 
ve eğitimine devam ediliyor olmasıdır. Bu 
yaşa gelmiş bir kimsenin malına eğitim 
maksadıyla el konulmasını uygun görme
yen ve insanlık onurunun korunmasının 
malının korunmasından daha önemli ol
duğunu belirten Ebu Hanife'nin delillerin
den biri şudur: Alışverişlerde çokça aldan
dığı için ailesinin hacir altına alınmasını 
istediği Habban b. Münkız'ın, "Ben alışve

riş yapmadan duramam" demesi üzerine 
Hz. Peygamber, "Alışveriş yaptığında 'al
datmaca yok ve benim üç gün muhayyer
lik hakkım var' de" buyurmuş ve onu hacir 
altına almamıştır (İbn Mace. "Ahl5§m", 24). 
Reşid olduktan sonra ortaya çıkan sefeh 
halini de çoğunluk hacir sebebi sayarken 
İbrahim en-Nehai, İbn Slr'in. Ebu Hanife 
ve Züfer aksi yönde görüş belirtmiştir. 

Diğer mezheplerden farklı olarak Şafii
ler reşid olmak için din! ve ahlak! adalet 
vasfına sahip olmayı gerekli görmüştür. 
BulQğa eren kişinin malını iyi idare et
mekle birlikte fasık olması durumunda Şa
fii mezhebine göre hacir devam ettirilir, 
çünkü henüz rüşdü sabit değildir ve fasık 
kişinin malı koruyacağına güvenilmez; an
cak reşid olduktan sonra hacir altına alı
nabilmesi için fısk yeterli bir sebep kabul 
edilmeyip savurganlık (tebzlr) vasfının bu
lunması şarttır. Rüşd konusunda Malik! 
mezhebinin diğerlerinden ayrıldığı bir hu
sus kız çocuğu için ayrı hükümler getiril
miş olmasıdır. Bu mezhepte -dönemin ve 
çevrenin hakim telakkileriyle kadının içti
mal ve ticari hayata katılımı konusundaki 
tecrübenin de etkisiyle- babası sağ olan 
kızın belirli bir süre evlilik hayatı yaşaya
na kadar onun velayeti altında kalması ve 
reşid sayılmaması esası benimsenmiş, ba
bası sağ olmayanın rüşdünü nasıl kaza
nacağı hakkında değişik görüşler ileri sü
rülmüştür (Hattab, V. 67) 

Buluğa erdikten sonra sefeh hali devam 
eden kişinin hukuken sefih sayılabilmesi 
için Şaflı ve Hanbel'i mezhepleriyle Muham
med b. Hasan'a göre hakim kararına gerek 
yoktur. Bu durumdaki kişinin sefeh hali 
çocukluğundan itibaren kesintisiz devam 
etmekte olup reşid olmadığı sürece ken
disine mallarının verilmemesi ayet hük
müyle sabit olduğundan hacir kararı ge
reksiz bir uygulamadır. Malik) mezhebine 
ve Ebu Yusuf'a göre ise hakimin hacir ka
rarı gereklidir; çünkü sefihin hacir altına 
alınması onun menfaatlerini koruı:nak için 
yapılsa da bu kararda sözlerinin geçersiz 
sayılması gibi onun zararına olan bir yön 
de bulunmakta olup iki yönü bulunan böy-
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le bir kararın hakim tarafından alınması 
daha uygundur. 

Reşid olduktan sonra meydana gelen 
sefehin hakim kararıyla tesbit edilmesi
nin gerekliliği hususunda da ihtilat vardır. 
Malik!, Şafii ve Hanbel'i mezhepleriyle Ebu 
Yusuf'a göre bu durumda hakimin kara
rı gereklidir; nitekim Hz. Ali, Abdullah b. 
Ca'fer'in hacir altına alınması için Hz. Os
man'a müracaat etmiştir. Ayrıca savur
ganlık halinin tesbiti hakimin ictihadına 
göre değişebileceğinden müflisin hacir al
tına alınmasında olduğu gibi bu kararın 
hakim tarafından verilmesi gerekir. Mu
hammed b. Hasan ve Malikller'den İbnü'l
Kasım'a göre bu durumda hakimin kara
rına gerek yoktur; çünkü malında makul 
biçimde tasarrufta bulunması hacir hali
nin kendiliğinden kalkmasını doğurduğu 
gibi savurganlık hacir halinin kendiliğinden 
geri gelmesini gerektirir. Hanbelller'in bir 
kısmına göre, bu!Qğa erdikten sonra ha
kim kararıyla reşid kılınan kişinin sefih 
sayılabilmesi için yine hakim kararı gere
kir; böyle bir karar bulunmadan reşid sa
yılan kişinin sefih sayılabilmesi için hakim 
kararına gerek yoktur. Bu tür sefihin an
cak hakim kararıyla hacir altına alınabilece
ğini düşünen Malik!, Şafii ve Hanbel'i mez
hepleri bunun şahitler huzurunda yapıl
masının, ayrıca çarşı ve pazarlarda ilan edi
lip duyurulmasının uygun olacağını belirt
mişlerdir. Sefihin hacir altına alınması için 
hakim kararını gerekli görüp görmeme
nin pratik sonucu sefih olduğu bilinerek ya 
da bilinmeyerek sefihle satım veya ödünç 
verme gibi bir muamele yapıldığı takdirde 
satın alınan malın telef olması veya bor
cun ödenmemesi durumunda tazmin yü
kümlülüğünün kime ait olacağı meselesin
de ortaya çıkar. Malik'iler'e göre, hacir al
tında olduğu biliniyorsa hakim kararıyla 
hacir hükmü kaldırılmadan sefihle yapı
lan muameleler geçersiz, mahcQr olduğu 
bilinmiyorsa kendisiyle yapılan muamele
ler geçerlidir. Şafii ve Hanbelller'le Ebu Yu
suf'a göre mahcur olduğu bilinsin veya bi
linmesin hakim kararıyla sefih olan kişiyle 
yapılan muameleler geçersizdir. Buluğa er
dikten sonra sefeh sebebiyle hacir duru
mu devam eden kişinin hacrinin sona er
mesi için çoğunluğa göre hakim kararı ge
rekmezken Ebu Yusuf ve bir kısım Şafii
ler' e göre hakim kararı gerekir. Reşid ol
duktan sonra sefeh sebebiyle hacir altına 
alınan kişinin hacrinin kaldırılması için Ma
lik!, Şaflı ve Hanbel'i mezhepleriyle Ebu Yu
suf'a göre hakim kararı gerekirken Han
belller'den Ebü'l-Hattab'a göre hakim ka
rarı gerekmez. 
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Hacir altındaki sefihin mali sonuçları 
olan hukuki işlemleri mümeyyiz küçükler
de olduğu gibi üçlü bir ayınma tabidir. Hi
be gibi sırf mal varlığında eksilme mey
dana getiren tasarruflardan birini yapar
sa velisi veya vasisi muvafakat etse bile 
batıldır. Hibe, sadaka kabulü gibi sırf mal 
varlığında artış meydana getiren tasar
rufları velisi veya vasisinin muvafakatine 
gerek olmaksızın hüküm ifade eder. Sa
tım sözleşmesi gibi mal varlığında hem 
artış hem eksiitme meydana getiren ta
sarruflardan birini yaparsa bu velisi veya 
vasisinin muvafakatine bağlı olur; muva
fakat ederse geçerli, aksi halde batı! olur. 
Sefihin çeşitli tasarruflarını ayrıntılı biçim
de inceleyen fakihlerin ibadetler, medeni 
hukuk ve ceza hukukunun farklı bölüm
lerini ilgilendiren tasarruflarla ilgili görüş
lerini şöylece özetlemek mümkündür: Se
fih zekat ödemekle yükümlüdür. Zekatın 
ibadet yönünü öne çıkaran Hanefiler sefı
hin bizzat zekat vermesini gerekli görür
ken cumhura göre bu ödemeyi sefıhin ken
disi değil velisi yapmalıdır. Ancak Şafıller' e 
göre zekat ödenecek kişinin veli tarafın
dan belirlenmesi şartıyla sefihin kendi
sinin ödemesi de caizdir. Sefih farz haccı
nı eda etmekten ve eğer hiç yapmadıysa 
-alimlerin bir kısmına göre farz sayılan
umre yapmaktan menedilemez; hac ve 
umre nafakası güvenilir bir kişiye teslim 
edilir ve gerekli harcamalar onun tarafın
dan yapılır. Evlendirme konusunda Şafii
ler sefihin velayetini kabul etmezken di
ğer mezhepler kabul etmektedir. Sefihin 
evlenmesinin velisinin iznine bağlı olup ol
madığı fakihler arasında tartışılmıştır. Ha
nefive Hanbelller'e göre, maliyönü bulun
sa da esasen mali bir akid olmayıp insa
nın temel ihtiyaçlarından sayılan nikahın 
sefih tarafından akdedilmesi caizdir. Ma
likller'e göre sefihin nikahı sahih, ancak 
mevkuf hükmünde olup velisi muvafakat 
ederse caiz, aksi takdirde batı! olur. Şafii
ler' e göre ise velisinin izni olmadan sefihin 
nikahı caiz değildir. Nikahı caiz görenler
den Ebu Hanife mehrin miktarına bir sınır 
getirmezken diğer alimler bunun mehr-i 
mis! ile sınırlı olacağını belirtmişlerdir. Ço
ğunluk sefihin boşamasını caiz görürken 
İbrahim en-Nehai, İbn Ebu Leyla ve Ebu 
Yusuf bunu caiz görmemiştir. İslam hu
kukçularına göre sefıhin ve bakınakla yü
kümlü olduğu kişilerin nafakası kendi ma
lından velisi tarafından karşılanır. Velisi
nin izni olmadan sefıhin yaptığı alım satım 
akidleri cumhur tarafından caiz görülmez
ken İmam Malik, Ebu Yusuf ve Muham
med'e göre mevkuf hükmünde olup sefi-
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hin menfaatine olan durumlarda velinin 
muvafakat etmesiyle caiz olur. Velinin ön
ceden izin vermesi durumunda sefıhin yap
tığı satım sözleşmesi Ebu Yusuf, Muham
med ve Malikller'e göre geçerli, Şafii ve 
Hanbelller'e göre geçersizdir. Ancak Şafii 
ve Hanbelller'in bir kısmına göre velinin 
semeni tayin etmesi ve akdin ivazlı olma
sı durumunda sefihin yaptığı akidler caiz 
görülmüştür. Sefihin hacir altına alınma
sını gerekli gören fakihlerin görüş birliğiy
le velisi izin verse de sefıhin karşılıksız hibe 
yapması geçersiz sayılmıştır; ancak Mali
kller ivaz karşılığında hibeyi velinin izniyle 
caiz kabul etmiştir. Sefıhin başkasına ve
kil olması veya şahitliğinin kabulü de fa
kihler arasında tartışmalıdır. Fakihlerin bü
yük çoğunluğuna göre sefıhin hayır yolun
da yaptığı vasiyet terekenin üçte birini aş
madığı sürece caizdir. Fakat Hanefi ve Ma
likller'e göre vasiyetin hayrayönelik olma
ması veya sefihin akli dengesinde bozuk
luk olduğunu gösteren bir husus bulun
ması durumunda vasiyet geçersiz sayılır. 
şam ve Hanbelller'in bir kısmı sefıhin va
siyetini caiz görmemiştir. Hacrini gerekli 
gören fakihler sefihin borç vermesini veya 
borç almasını caiz görmez. Ancak Hane
filer bu kurala bazı istisnalar getirmiştir. 
Mesela sefıhin, mehr-i mis! ödemek için 
veya hakimin nafakasını ödememesi du
rumunda nafaka-i mis! miktarında borç
lanması Hanefi fakihlerince caiz görülmüş
tür. Sefıhin gasbettiği malı tazmin etmek
le yükümlü olduğu konusunda ihtilaf yok
tur. Sefihin mali konulardaki ikrarı dört 
mezhep tarafından geçersiz sayılmıştır ; 

çünkü geçerli sayılması sefihin ikrar yolu
nu işletip hacri etkisiz hale getirmesine 
imkan verir. Hanbeli mezhebinde bir gö
rüşe göre hacir kaldırıldıktan sonra ikra
rın gereği yerine getirilir. Şafii mezhebin
de tercihe şayan bulunmayan bir görüşe 
göre sefıhin mali konulardaki ikrarı geçer
lidir. Nesep, had ve kısas davalarında se
fihin ikrarı ittifakla geçerli olmakla birlikte 
tazminat gereken durumlarda farklı gö
rüşler bulunmaktadır. 
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IJ!II!II SAFFET KösE 

L 

RÜŞDİYE 
(<li~)) 

Tanzimat döneminde 
Batı tarzında oluşturulan, 

zamanla ilk öğretim kadernesiyle 
birleşen orta öğretim kurumu. 

.J 

Rüşdiye adı verilen mekteplerin açılma
sına zemin hazırlayan eğitim hareketleri 
ll. Mahmud devrinin sonlarında başlamış
tır. 1838'de kurulan Meclis-i UmQr-ı Natia, 
sıbyan 1 mahalle mektebinin üzerinde "se
latin-i izam mektepleri" adıyla yüksek öğ
retime öğrenci yetiştirecek orta öğretim 


