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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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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 



Rüsdiye mektebi diploması 

kurumlarının açılmasını teklif etmişti. Bu 
teklifi hayata geçirecek çalışmaları yürüt
mek üzere aynı yıl Mekatib-i Rüşdiyye Ne
zareti kuruldu. Ancak bu çalışmaların so
nunda Meclis-i Umur-ı Nafıa'nın öngördü
ğü şekilde Batı tarzı genel orta öğretim 
kurumları açılamadı ; yeni gelişmekte olan 
Babıali bürokrasisine memur yetiştirmek 
için Mekteb-i Maarif-i Adliyye ( 1839) ve 
Mekteb-i Ulum-i Edebiyye'nin ( 1839) ku
rulması ile yetinildi. 

Rüşdiyelerin açılmasını hazırlayan süreç. 
Sultan Abdülmecid'in 1845 yılında, Tanzi
mat Fermanı'nda sözü edilen düzenlerne
lerin gerçekleştirilmesi için ülkede Avru
pa( standartlarda yeni bir eğitim sistemi 
kurulmasını öngören bir ferman yayımla
masıyla başladı. Gerekli ön hazırlıkları yap
mak üzere aynı yıl oluşturulan Muvakkat 
Meclis-i Maarif , Ağustos 1846'da sundu
ğu raporda sıbyan ve rüşdiye mektepleriy
le darülfünundan meydana gelen, Avru
pa'da olduğu gibi üç kademeli bireğitim 
sistemi kurulmasını teklif etti. Bu projeyi 
gerçekleştirmek için bir danışma ve ka
rar organı niteliğindeki Meclis-i Maarif-i 
Umumiyye ile bu meclisin kararlarını uy
gulayacak Mekatib-i Umumiyye Nezareti 
tesis edildi. İlk rüşdiye 1847'de, daha son
ra Maarif nazırlığına kadar yükselecek olan 
Mekatib-i Umumiyye Nazırı Kemal Efendi'
nin özel gayretleriyle istanbul'da Davud 
Paşa Mektebi'nde açıldı : Bu okulda "usGI-i 

cedlde" yöntemlerine göre eğitim ve öğ
retim gerçekleştirildi. İlk öğretim yılının 
sonunda Babıali 'de padişahın huzurunda 
yapılan sınavda öğrenciler üstün başarı 
gösterince ertesi yıl rüşdiyeler beşe çıka

rıldı. Okul sayısındaki artış medrese dışın
da usul-i ced!deye göre öğretmen yetişti
recek bir okulun açılmasını zorunlu hale 
getirdi. 1848'de bu amaçla istanbul Fatih'
te Darülmuallimln-i Rüşdl açıldı. Türkiye'
nin ilk öğretmen okulu olan Darülmualli
m!n-i Rüşdl'den mezun olanların sayısı art
tıkça taşradaki belli başlı yerleşim merkez
lerinde de rüşdiyeler ortaya çıkmaya baş
ladı . Rüşdiyelerin mezun vermesiyle saray 
ve Babıali 'nin büyük ümit bağladığı aske
r! idadller nitelikli öğrenciler bulmuş ol
du. Aynı şekilde Tanzimat devrinden itiba
ren açılmaya başlanan sivil orta 1 yüksek 
öğretim kurumları için de öğrenci kayna
ğı oluşturdu. Tanzimat döneminde rüşdi
yelerin mezunları genellikle devlet bürok
rasisinde memur olarak istihdam edildi. 
Gerek bu durum gerekse mevcut rüşdiye
lerden mezun olanların askeri okullardaki 
eğitim öğretime intibak etmekte zorlan
ması Babıali'yi askeri idadller için askeri 
rüşdiyeler açmaya mecbur etti. 1875'ten 
itibaren İstanbul ve taşrada askeri rüşdi
yeler kuruldu. 

Rüşdiyeler, Osmanlı Devleti'nde kız ço
cuklarının sıbyan 1 mahalle mektebi üzerine 
öğrenim görme imkanına sahip olabildik
leri ilk eğitim kurumları olmuştur. 1858'de 
kızların da orta öğrenim görmesini sağla
mak için istanbul Sultanahmet'te Cevrl 
Kalfa inas Rüşdiyesi açıldı. Ancak bu okul 
başlangıçta sekiz on yaşına gelen kız ço
cuklarını okula göndermeye alışkın olmayan 
halktan fazla ilgi görmedi. Kızların okula 
gönderilmesi için Takvim-i Vekayi' aracı
lığı ile duyuruda bulunuldu. Özellikle, er
genlik çağındaki kızların okula gitmesinin 

H alep 
Rüşdiyesi 

avlusu 
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önünde dinen hiçbir engel olmadığı, aksi
ne İslamiyet'in erkeklerin yanı sıra kızların 
da iyi bir eğitim almasını emrettiği vur
gulandı. Bu çabalar neticesinde öğrenci 
sayısı yeterli olmamakla birlikte her geçen 
gün arttı. Buna paralel olarak Tanzimat'ın 
son yıllarında İstanbul'da başka kız rüşdi
yeleri kuruldu. Mevcut rüşdiyelerde ev ida
resi , dikiş . ütü gibi dersler kadınlar tara
fından verildiği halde teorik dersler için ye
terli sayıda kadın öğretmen bulunamadı

ğından bu dersler yaşlı erkek öğretmen
lerce yürütülüyordu. Buna rağmen birçok 
aile kızlarını erkek öğretmenierin görev 
yaptığı okullara göndermek istemiyordu. 
1860' lı yıllarda bile kız rüşdiyelerindeki öğ
renci sayısı beklenenin altında kaldı. Bu
nun üzerine 1870'te istanbul Sultanah
met'te kız rüşdiyelerine öğretmen yetiş
tirmek için bir kız öğretmen okulu (Darül
muallimat) açıldı. Bu okulun açılışı . İslam 
dünyasında kızların 1 kadınların eğitimi 
için olduğu kadar çalışma hayatı ve sos
yal statü edinme bakımından da bir dö
nüm noktası teşkil eder. Böylece kızlara 1 
kadınlara rüşdiyeden sonra öğrenimlerini 

sürdürerek öğretmen olma ve ücretle ka
mu kurumlarında çalışma yolu açılmış olu
yordu. 

Osmanlı eğitim sistemini Fransız eğitim 
sistemine göre üç kademeli olarak yapı
landıran 1869 tarihli Maarif-i Umumiyye 
Nizamnamesi erkek ve kız rüşdiyelerinin 
açılış esasları ve programlarını yeniden 
düzenledi. Buna göre nüfusu soo haneyi 
geçen her yerleşim biriminde birer erkek 
rüşdiyesi , şimdilik vilayet merkezlerinde, 
daha sonra büyük şehirlerde birer kız rüş

diyesi açılacaktı. Nüfusu karma olan yerle
şim birimlerinde söz konusu din! grubun 
hane sayısı SOO'ü geçmek kaydıyla hem 
müslümanlar hem de gayri müslimler için 
rüşdiye açılabilecekti. Nizamnameye göre 
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H alep Rüşdiyesi kapısı üzerinde ver alan arma ve kitabe (Arif 

Yılmaz fotoğraf arşivi) 

bu okulların yapım masrafı ile öğretmen 
maaşları yerel maarif idaresi sandığınca 
karşılanacaktı. Öğretim süresi sıbyan mek
tebi üzerine dört yıldı. 

Maarif-i Umümiyye Nizamnamesi, diğer 
Osmanlı eğitim kurumlarında olduğu gibi 
rüşdiyelerde de eğitim ve öğretimin nite
liğini arttırmayı amaçlamış ve bunu ger
çekleştirmek için eğitim programını yeni
den düzenlemiştir. Buna göre erkek rüş
diyelerinin programı şöyledir: Mebild1-i 
ulUm-i dlniyye, !isan-ı Osman! kavaidi, im
la ve inşa, kavaid-i Arabiyye ve Farisiyye 
(tertib-i ced1d üzere), tersim-i hutüt, me
bam-i hendese, defter tutma usulü, tarm-i 
umumi, tarih-i Osman!, coğrafya, jimnas
tik, mahall1 dil (okulun bulunduğu yerdeki 
halkın çoğunluğunun dili), Fransızca (ti
caret merkezlerinde bulunan okullarda dör
düncü yılda başarılı öğrencilerden istek
lilere). Nizarnname gayri müslimler için 
açılacak rüşdiyelerin programını da belir
lemişti. Buna göre gayri müslim milletie
rin mezheple ilgili dersleri bağlı oldukları 
ruhani otorite tarafından tayin edilecek 
öğretmenlerce yürütülecek ve söz konu
su dersler bu milletterin kendi dillerinde 
verilecekti. 

Kız rüşdiyelerinin programı ise şöyledir: 
Mebad1-i ulum-i dlniyye, !isan-ı Osman! ka
vaidi, imla ve inşa, mebild1-i kavaid-i Ara
biyye ve Farisiyye, muhtasar tarih ve coğ
rafya, müntehabilt-ı edebiyye, hesap ve 
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defter tutma usulü, resim (nakışa yardım
cı olacak kadar), ameliyyat-ı hıyatiyye, ted
blr-i menzil, müsiki (mecburi değil). Er
kek rüşdiyelerinde olduğu gibi kız gayri 
müslim rüşdiyelerinde dini dersler bağlı 
olunan dine göre ilgili dini otorite tarafın
dan tayin edilen öğretmenler tarafından 
verilecek, aynı zamanda Mebad1-i kavaid-i 
Arabiyye ve Farisiyye yerine kendi dilleri 
öğretilecektir. Nizarnname kız rüşdiyele
rinin öğretmenlerinin kadın olmasıyla il
gili kuralı hüküm altına almış, bununla bir
likte yeterli sayıda kadın öğretmen yetiş
tirilineeye kadar yaşlı erkeklerin öğretmen 
olarak tayinine izin vermiştir. 

Maarif-i Umümiyye Nizamnamesi tara
fından rüşdiyeler için belirlenen program 
zaman içinde bazı değişikliklere uğradı. 
Her şeyden önce nizamnamenin yayımla
nışını izleyen yıllardan itibaren !isan-ı Os
man! adı yerine 1913 yılına kadar !isan-ı 
Türki veya Türkçe adları tercih edildi. Öte 
yandan Fransızca ll. Abdülhamid devrin
de bir süre mecburi ders haline getiriidiy
se de zamanla programdan tamamıyla çı
karıldı ve ll. Meşrutiyet devrinde yeniden 
programa alındı. Bu dönemde ll. Meşru
tiyet'le birlikte kurulan anayasal düzenin 
öngördüğü vatandaşlık eğitimini vermek 
üzere programa ma'lümat-ı vataniyye der
si konuldu. Bu yıllarda rüşdiyelerin prog
ramında meydana gelen en önemli de
ğişikliklerden biri de ma'lQmat-ı fenniyye 
adıyla yeni bir derse yer verilmesidir. 

Açıldıkları yıllarda yüksek öğretime öğ
renci hazırlayan birer orta öğretim kuru
mu şeklinde kabul edilen rüşdiyeler geçen 
süre içinde giderek ilk öğretim kademesi
ne doğru kaydı. 1880'li yıllarda ilki 1874'
te açılan mülki idad1lerin birinci kadernesi 
olarak rüşdiyeler kuruldu. Buna göre vila
yet merkezlerinde rüşdiye ile birlikte yedi, 
sancak merkezlerinde ise rüşdiye ile bir-

likte beş yıllık iki tür idildl ortaya çıktı. Tan
zimat'ın sonlarında istanbul'da yirmi beş 
rüşdiye bulunuyordu ve bunların sekizi kız
lara mahsustu. 1880'li yıllarda mülki idil
düerin bünyesinde rüşdiyelerin açılması bu 
okulların sayısını arttırdı. ll. Abdülhamid 
devrinin sonlarında imparatorlukta top
lam 619 rüşdiye vardı; bunların yetmiş 
dördü kızlara aitti. Bütün rüşdiyelerde 
40.000 kadar öğrenci öğrenim görüyordu. 
Bu yıllarda müstakil rüşdiyeler büyük na
hiye merkezlerine kadar yayıldı. 191 O yılın
da imparatorluktaki 463 rüşdiye öğret
meninden yalnız o/o 32'si Darülmuallim1n-i 
Rüşd1 mezunu idi. Diğer öğretmenler baş
ka kurumlardan mezundu, bir bölümü de 
yeterlilik sınavına girmiş "ehliyetnameli" 
öğretmendi. Çok farklı kaynaklardan ge
len ve yeterli mesleki formasyonu olma
yan öğretmenler rüşdiyelerde eğitimin ni
teliğini düşüren faktörler arasında yer al
mıştır. ll. Meşrutiyet devrinde diğer rüş

diyelere model oluşturmak üzere "numu
ne rüşdiyeleri" açıldı. 1909-1910 öğretim 
yılında bu okulların sayısı yirmi bire ulaş
tı. 1913 reformuyla genel rüşdiyelerle bir
likte bu okulların bir kısmı kadroları ve 
öğrencileri altı yıllık ibtida1 mekteplerine 
aktanlmak suretiyle kapatıldı, bir kısmı da 
numune rüşdiyeleri adıyla Cumhuriyet'e 
kadar varlığını sürdürdü. 

ll. Abdülhamid döneminde özellikle taş
rada bulunan rüşdiyeler devlet daireleri
ne memur yetiştiren birer kurum haline 
geldi. ll. Meşrutiyet devrinde rüşdiyeleri 
ilk öğretim kademesinin içine alma çaba
ları arttı. Nihayet 1913 yılında yürürlüğe 
konan Tedr1sat-ı İbtidaiyye Kanün-ı Mu
vakkati ile rüşdiyeler, öğretim süresi altı 
yıla çıkarılan ibtida1 rnektsplerinin çatısı 
altına alınarak bağımsız bir okul olarak ta
rihe karıştı . Söz konusu yasa ile birlikte 
başlayan ilk öğretim reformu ile yeni ib-

üsküdar'da askeri rüsdiye lle rüsdlyenln kapısı üzerindeki kltabe ve arma 



tidal mekteplerinin programında önemli 
değişiklikler meydana geldi. 

Rüşdiyelerin nicelik ve nitelik olarak ge
liştirilmesi Osmanlı eğitim reformları bakı

mından büyük öneme sahiptir. Çünkü bu 
okullar, imparatorluk coğrafyasının önem
li bir bölümünde halkın modern eğitim
den faydalanabilme imkanı bulduğu tek 
eğitim kurumu olmuştur. Maarif-i Umu
miyye Nizamnamesi, inşa masrafları ve öğ
retmen maaşları dahil olmak üzere rüşdi
yelerin bütün giderlerini karşılama göre
vini vilayetterin maarif idaresi sandığına 
bırakmıştı. Bu sebeple vilayetterin kısıtlı 

mal1 imkanları rüşdiyelerin hem nicelik 
hem nitelik yönünden gelişmesini olum
suz etkilemiştir. Devrin birçok aydını ede
bi eserlerle gazete ve dergilerdeki yazıla
rında rüşdiyelerin fiziki şartlar ve eğitim 
öğretimin niteliği bakımından iyi bir du
rumda olmadığından söz etmiştir. 
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Iii CEMİL Ö ZTÜRK 

RÜŞDÜ PAŞA, Mütercim 

(bk. MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA). 

RÜŞDÜ PAŞA, Şirvanizade 

(bk. ŞİRVANizAnE 

MEHMED RÜŞDÜ PAŞA). 

.J 
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RÜŞVET 
( ö~}l) 

Yetkiyi, görevi veya nüfuzu 
kötüye kullanarak sağlanan 

gayri meşru menfaat. 
.J 

Sözlükte başka anlamları yanında "hak
sız bir menfaat sağlamak için verilen ödül, 
ücret veya ödenen bedel" manasındaki 
reşv kökünden türeyen rüşvet (reşvet. riş

vet) kelimesi fıkıhta yetkiyi , görevi veya 
nüfuzu kötüye kullanarak sağlanan gayri 
meşru menfaati ifade eder. Rüşvet karşı

lıklı çıkar teminine ve ittimasa dayandığı 
için musanaa (karş ılıklı iyilik yapmak) ve 
muhabat (kayırmak) kelimeleriyle de be
lirtilmiştir. Rüşvet verene raşl. alana mür
teşl, aracılık yapana raiş denilir. 

Kur'an-ı Kerim'de rüşvet lafız olarak geç
memekle birlikte, "Bile bile, günaha sapa
rak insanların mallarından bir kısmını ye
mek için onları -mallarınızın bir parçasını
yetkililere aktarmayın" mealindeki ayette 
(ei -Bakara 2/ 188) açık biçimde yasaklan
mıştır. Ayrıca haram (suht) yemeyi davra
nış biçimi haline getiren yahudileri kına

yan ayetteki (ei-Maide 5/42) "suht" keli
mesi başta rüşvet olmak üzere "haram 
kazanç yolları " diye yorumlanmıştır. Hz. 
Peygamber tarafından vergi memuru ola
rak Hayber'e gönderilen Abdullah b. Reva
ha'nın vergiyi az alması için kadınlarının 
ziynet eşyalarını rüşvet vermeyi teklif eden 
yahudilere, "Teklif ettiğiniz bu rüşvet bir 
suhttür. biz onu yemeyiz" diyerek reddet
ınesi (el-Muvatta', "Müsa~at", 2); yine 
"suht" ile beslenmiş vücudun cennete gi
remeyeceğini ve cehennemin ona daha uy
gun olduğunu bildiren ResOl-i Ekrem'in 
suhtün ne anlama geldiği sorusuna "hü
kümde rüşvettir" şeklinde cevap vermesi 
(Taberl, IV, 581 ) bu yorumu desteklemek
tedir. Suht kelimesinin rüşvet anlamına 
geldiği Hz. Ömer, Ali, Abdullah b. Mes'Od, 
Abdullah b. Abbas ve Zeyd b. Sabit gibi 
sahab1lerle Mücahid b. Cebr. Katade b. 
Diame ve Dahhak b. Müzahim gibi tabiln 
devrinin ileri gelen alimlerinden de nakle
dilmektedir (a.g.e., IV, 580; Sadrüşşehld , 

S . 86) . 

Rüşvet hadislerde de yasaklanarak rüş
vet alan, veren (İbn Ma ce. "AI:ıkaın", 2; Ebu 
Davud, "AkZıye" , 4; Tirmizi, "AJ:ıkam" , 9) 
ve bu işe aracılık eden (Müsned, V, 279) 

lanetlenmiştir. Ayrıca ResOl-i Ekrem özel
de zekat memurlarına (Müsned, V, 424). 
genelde devlet görevlilerine (Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhaki. X, 233) verilen hedi-

RÜŞVET 

yeleri "devlet malına hıyanet, ganimetten 
çalma" şeklinde nitelemiş (bk. GULÜL), nü
fuzu kötüye kullanıp menfaat temin et
menin her türlüsünü yasaklamıştır. Konuy
la ilgili rivayetlerden birine göre Hz. Pey
gamber, zekat tahsiliyle görevlendirdiği 

İbnü'I-Lütbiyye'nin vazifesi sırasında ken
disine verilen hediyeleri sahiplenmesi üze
rine hiddetlenmiş ve şöyle buyurmuştur: 
"Annesinin babasının evinde oturmuş ol
saydı kendisine böyle hediyeler verilir miy
di? Muhammed'in canı elinde olan Allah 'a 
yemin ederim ki herhangi biriniz bu mal
da hainlik yaparak haksız bir şey alırsa kı
yamet gününde o malı böğüren bir deve 
veya bir sığır yahut meteyen bir koyun şek
linde boynunda taşıyarak getirecektir" (Bu
hM, "Eyman", 3; "J::Iiyel", 15 ; Dariml, "Ze
kat" , 30; "Siyer" , 52) . 

İslam hukuk literatüründe rüşvetin biri 
geniş. diğeri dar olmak üzere iki anlamda 
geçtiği görülür. Geniş anlamıyla rüşvet kav
ramının kullanıldığı durumlardan biri, özel 
hukuk alanına giren konularda da olsa bir 
vazifenin ifası karşılığında haksız ücret ve
ya menfaat elde edilmesidir. Mesela Ka
sani, evlilik içinde kadının çocuğunu em
zirme karşılığında kocasından ücret iste
mesini rüşvet olarak nitelendirir (Beda'i', 
IV, 40-41). Yine Hanefıler, ihtisas kabilin
den olan mücerret haklardan doğan men
faatierin akid yoluyla başkasına devri müm
kün olmadığından karşılığında alınan be
deli de rüşvet kapsamında değerlendire

rek caiz görmezler. Hanefi fakihleri bu tür 
hakların temlik edilemediğini (a.g.e., VI. 
190) ve sadece ilgili kişilerin zararını gi
dermek için meşru kılındığını, hak sahibi
nin bedele rıza göstermesinin ise zararın 
bulunmadığına delalet ettiğini ileri sürer
ler (İbn Abidln , IV, I4-15) Mesela şüf'a 
hakkının devri karşılığında alınan bedel 
rüşvetle ilişki tendirilerek ciliz görülmez (M u
hammed b. Hüseyin b. Ali et-Tur!, VIII. 
255; Abdülganl b. Talib el -Meydan!, ıı . 

11 3). Mera, yayla, odun toplama alanları 
gibi kamunun kullanımına açık alanlarda 
bazı kişilerin yetkili olmadıkları halde bu
ralardan istifade edenlerden istedikleri üc
ret de rüşvet kapsamında kabul edilir (İbn 
Nüceym, er-Resa'ilü'z-Zeyniyye, s. 202-
203). Bir mala ücret mukabilinde kefil ol
mak gibi ahlaki bir vazife karşılığında üc
ret istenmesi de rüşvet sayılmıştır. 

Dar anlamda rüşvet. "kamu görevlisinin 
yetkisini ya da nüfuzunu kötüye kullana
rak sağladığı çıkar" şeklinde tanımlanabi

lir. Fıkıh literatüründe rüşvetle ilgili konu
lar genellikle fürO kitaplarının yargılama 

usulü (edebü'l-kadf) bölümlerinde ve aynı 

303 


