
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). 
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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 
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isimle kaleme alınmış müstakil eserlerde 
işlenir. Adaleti tevzi konumunda bulunan 
hakimiere bu hastalığın bulaşması duru
munda rüşvetle mücadele imkansız hale 
geleceği için rüşvetle ilgili konular hakimi 
merkeze alarak incelenmiş , hatta bazı 
alimler rüşvetin tanımını yargıçlara sağla
nan haksız kazançla sınırlı tutmuştur (Ebu 
Hilal el-Asker!, s. 195) . Rüşvet büyük gü
nahlardan olduğu ve yıkıcı etkisi güçlü suç
larla mücadelede hukuki müeyyide yanın
da dini ve ahlaki değerlere dayalı sorum
luluk bilincinin ön plana çıkarılması gerek
tiği için islam ahlakıyla ilgili eserlerde de 
bu konu üzerinde geniş biçimde durul
muştur (mese la bk. Gazzall, II, 154- 156; 

Zehebl, s. 142) . 

Tedavisi en zor ve en eski toplumsal 
hastalıklardan olan rüşvet bütün ilahi din
lerde yasaklandığı gibi eski Hint, Mısır, 

İran, Sumer ve Yunan toplumlarında da 
bu suçla mücadele edilerek özellikle adli 
rüşvete ağır cezalar verilmiş, Roma hu
kukunda rüşvet alan yargıca ölüm cezası 
öngörülmüş ve memurların basit eşyalar 
dışında hediye kabul etmesi yasaklanmış
tır (Mumcu, s. 22-41 ). Eski Ahid'de rüşvet, 

adam kayırma , yargı la rken taraf tutma 
menedilmiş , rüşvetin gören insanı hatta 
bilge kişiyi kör ettiği, hakiıyı haksız çıkar
dığı (Çıkış, 23/8; Tesniye, 16/19). adaleti 
saptırmak için gizlice rüşvet alanın kötü 
kişi olduğu (Süleyman'ın Meselleri, 17/23) 

belirtilmiş ve suçsuz birini öldürmek için 
rüşvet alan açıkça lanetlenmiş (Tesn iye, 
27/25). hediye isteyen ve rüşvet alan ön
derler, yargıçlar (Mika, 3/11 ; 7/3). adalet
ten sapıp rüşveti seven ve armağan peşi
ne düşen şehir halkı (İşaya , 1/23) kötülen
miştir. Eski Ahid'in daha birçok yerinde 
rüşvet konusu üzerinde geniş biçimde du
rulması o dönemde yahudiler arasında rüş
vetin oldukça yaygın olduğunu göstermek
tedir; Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri de bu hu
susu teyit etmektedir (ykbk.) . 

Yeni Ahid'de Pavlus'un yargılanması sı
rasında Sezerya Valisi Felix'in ondan rüş

vet beklentisi içinde olduğundan söz edil
diği (Resullerin i şle ri, 24/26) ve Pavlus'un 
bu beklentiye cevap vermediği yolundaki 
ifadeler dikkate alındığında hıristiyan kut
sal kitabının rüşveti tasvip etmediği so
nucuna ulaşılır. Hıristiyanlık'ta rüşvet dini 
açıdan günah olduğu gibi kilise hukukun
da da suç sayılmıştır. Katalik kilise huku
kuna göre yargıcın taraflardan herhangi 
bir menfaat talep etmesi rüşvet suçunun 
teşekkülü için yeterlidir. Rüşvet veren ba
kımından ise suç hükümden önce yargı
ca menfaat teklifinin yapılmasıyla oluşur. 
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Rüşvet alan yargıç ve rüşvet veren kişi ki
liseden ihraç edilir. Ayrıca böyle bir suça 
karışan yargıç görevinden azledilir. Kilise 
görevlilerinin para karşılığı günah çıkar
ma gibi ruhani yetkilerin.i kötüye kullana
rak menfaat temin etmeleri kiliseden az
ledilmelerini, rüşveti verenin de kiliseden 
ihracını gerektiren bir suçtur. Bizans im
paratoru Jüstinyen tesbit edilen rüşvetin 
kiliseye gelir olarak kaydedilmesi esasını 
koymuştur. Katalikler dışındaki diğer hı
ristiyan mezheplerinde de rüşvet bir suç 
olarak kabul edilmiş ve özellikle kilise gö
revlilerinin işlediği bu tür suçlar diğerleri
ne göre daha ağır müeyyidelerle karşılan
mıştır. 

İslam alimleri rüşvetin haram olduğu hu
susunda icma etmiştir. Suçun topluma et
kisi oranında cezasının arttığı veya azaldı
ğı dikkate alınarak başta adiiye teşkilatın
dakiler olmak üzere üst düzey memurla
rın aldığı rüşvetin cezasının hukuki/ dün
yevl ve uhrevl müeyyidesinin daha büyük 
olduğu belirtilmiştir. Rüşvetin görevli kim
senin bilgisi dahilinde çocuklarına veya 
ailesinden birine verilmesi de aynı sonuç
ları doğurur. İslam hukukçuları alan ve ve
renin hükümleri açısından rüşveti bazı kı
sımlara ayırmıştır. t. Herhangi bir hakkı 
iptal/ engelleme veya haksızı haklı gös
terme amacıyla verilip alınan rüşvet hem 
veren hem alan açısından haramdır. Ha
nefi fakihi Cessas rüşvet alan hakimin biri 
haksız kazanç sağlamak, diğeri adalet il
kelerine aykırı şekilde haksız hüküm ver
mek suretiyle iki açıdan günaha girdiğini, 
rüşvet verenin de bu sonuçlara katkısı se
bebiyle aynı durumda olduğunu ifade eder 
(AJ:ıkamü 'l-}furan, Il , 433) 2. "Bir görev 
alabilmek için yetkililere temin edilen men
faat" anlamındaki rüşvet de her iki taraf 
için haramdır. Zira belli vazifeye tayin edi
lecek kişinin ehliyet ve liyakat şartlarını ta
şıyıp taşımadığının araştırılıp buna göre 
hareket edilmesi yetkililerin görevi olup 
görev karşılığında sağlanan çıkar rüşvet
tir. Diğer taraf da normal usulün dışına 
çıkarak haksız veya başkalarının hakkını ih
lal eden bir görev elde etme konumunda 
olduğu için sağladığı menfaat rüşvet hük
mündedir. İslam hukukçuları bu konuyu 
daha çok rüşvet vererek kadılık görevi al
ma meselesi dolayısıyla tartışırlar. 3. Bir 
hakkı elde edebilmenin veya zarar ve zul
mü defedebilmenin ancak rüşvet vermek
le mümkün olduğu durumlarda alan açı
sından rüşvet haram olmakla birlikte fa
kihlerin çoğunluğuna göre veren bakımın
dan zaruret hali oluştuğu için haram de
ğildir. Müşriklerin zulmü sebebiyle Habe-

şistan'a hicret edip orada rehin alınan Ab
dullah b. Mes'üd'un rüşvet vererek kurtul
ctuğu şeklindeki rivayet bu görüşü destek
leyen deliller arasında zikredilir (Sadrüşşe
hld, s. 91-92; Şelebl, V. 31) . Aynı şekilde 
bir kimsenin hakkı olduğu halde devlet 
görevlisine yaptıramadığı bir işini yapma
sını temin için memur olmayan bir şahsa 
aracılık ücreti vermesi fakihlerin çoğunlu

ğunca tecviz edilmekle birlikte bu ücret 
alan açısından haram sayılmıştır. Çünkü 
haklı olana yardım etmek görev olup gö
rev icabı yapılması gereken bir iş karşılı

ğında ücret almak veya menfaat temin 
etmek rüşvet kapsamına girer. Karşılık
sız yapılan işlerin bitiminden sonra me
mur olmayan ar acıya verilen bahşiş kabi
linden yardımları da rüşvet kapsamında 
düşünenler bulunmakla birlikte bunun kar
şılık beklemeksizin iyilikte bulunana iyilik
le mukabele etme ve iyilikte yardımlaşma 
anlamına geleceği , dolayısıyla rüşvet sa
yılmaması gerektiği yönündeki ictihad ka
bul görmüştür. Başlangıçta şart koşuima

makla beraber cemaatin imam ve müez
zin için toplayıp görev sonunda verdikleri 
hediye kabilinden yardımların caiz görül
mesi bu görüşü destekleyen bir dayanak 
olarak zikredilir (Sad rüşşehld , s. 84-85) 
Bazı alimler, rüşveti yasaklayan nasların 
ihtiyaç durumunda tahsis edildiğini gös
teren delil bulunmadığı , insanların malla
rını haksız sebeplerle yemeyi yasaklayan 
açık naslar bulunduğu ve rüşvet verenin 
de böyle bir haksızlığa yardımcı olduğu, 
haklı olanın hakkını almak için verdiği rüş
vetin malın israfı anlamına geldiği gibi ge
rekçelerle çoğunluğun görüşüne karşı çık
maktadır (Şevkanl, VIII , 268) 

Rüşvetin naslarla belirlenmiş bir cezası 
bulunmadığından fıkıhta bu konuda şart

lara ve ihtiyaçlara göre farklı düzenleme
ler yapılması esası benimsenmiştir (bk. 
TA'zlR). Rüşvet alan, veren ve rüşvete ara
cı olan prensip itibariyle aynı derecede so
rumludur. Bununla birlikte suça katkısı 
oranında ilgililere farklı cezaların verilme
si mümkündür. Hassas konumu sebebiyle 
rüşvet suçunu işleyen hakimin görevin
den alınacağı hususunda fakihler görüş 
birliği içindedir. Diğer kamu görevlilerinin 
ise pişmanlık durumuna ve ihtiyaca göre 
vazifeye iade edilebileceği belirtilir (Bed
reddin el-Aynl, ll , 67). Rüşvet suçu ikrar, 
belge, şahitlik gibi delillerle ispat edilebil
diği gibi bu konuda kesin karinelere de da
yanılabilir (Abdullah b. Abdülmuhsin ei
Mansur, s. ı 09- ı ı 2). 

islam hukukçuları hakimlik görevine ta
yin edilmek için rüşvet vermenin haram 



olduğu, bu yolla atanan kişinin hakim ola
rak görev yapamayacağı ve verdiği karar
ların geçersiz sayılacağı hususunda görüş 
birliği içindedir ( İ bn Hacer ei-Heytem! , s. 
1 34; Abdullah b. Abdülmuhsin el-MansGr, 
s. 147). Rüşvet alan hakimin adalet vasfı
nı yitirip fasık olduğu ittifakla kabul edil
mekle birlikte verdiği hükmün geçerli olup 
olmadığı hakkında farklı görüşler vardır. 1. 
Usulüne uygun biçimde yürüyen bir da
vada rüşvet alması hakimin doğrudan doğ
ruya aziedilmiş sayılmasını gerektirmedi
ği gibi bu suretle oluşan fısk hali tek ba
şına hükmün geçerliliğini etkilemez. Dola
yısıyla hakim azledilinceye kadar verdiği 
hükümler geçerlidir. Hanefi fakihlerinden 
Fahreddin el-Pezdevl'nin tercihi bu yön
dedir. İbn Abidin (ö . 1252/1836). kendi dö
nemindeki hakimierin yaygın biçimde du
ruşma öncesinde veya sonrasında "mah
sul" adı altında rüşvet aldıkiarına dikkat 
çeker ve bu gerekçeyle hakimierin verdiği 
hükümterin geçersiz sayılması halinde yar
gının işleyişinde aksamalar meydana ge
leceğini belirterek bu görüşe katılır (Red

dü '1-muf:ıtar, IV. 304). 2. Tayini esnasında 
meslek ahlakına yakışmayan ve fasık du
rumuna düşüren eylemlerde bulunması 
halinde aziedilmiş sayılacağı yönünde bir 
şart ileri sürülmemişse rüşvet alan haki
min görevi kendiliğinden sona ermez: dev
let başkanı veya ilgili kurum tarafından 
aziedilmesi ve cezalandırılması gerekir. Bu 
takdirde rüşvet aldığı sabit olan davayla 
ilgili hükmü adil bile olsa geçersizdir. Bu
na karşılık azledilinceye kadar usulüne uy
gun biçimde verdiği diğer kararlarla rüşve
tin kendi bilgisi dışında aile fertlerine ve
rilmiş ve adaletle hükmetmiş olduğu da
valarda verdiği hükümler geçerlidir. Mali
ki mezhebinin ve Hanetiler'den Hasan b. 
Ziyad, Hassaf, Serahsi'nin yanı sıra Buha
ra ve Semerkand meşayihinin görüşü bu 
yöndedir (Sadrüşşeh!d, s. 85; Burhaned
din ei-Buhart, Vlll , 37; Ali Haydar, lV, 682). 

3. Hakimin rüşvet aldığı davada ve bun
dan sonra baktığı bütün uyuşmazlıklarda 
verdiği hükümler geçersizdir. Zira rüşvet 
aldığı sabit olan hakim bu göreve tayin sı
rasında aranan adalet niteliğini yitirmiş ve 
kendiliğinden aziedilmiş sayılır. Ebu Hani
fe ile Şafii ve Hanbeli mezheplerinin görü
şü ve Malikiler'ce sahih kabul edilen gö
rüş budur. Hanetiler'den Ali er-Razi, Ta
havi, Kerhi ve Irak meşayihi bu ictihadı 
tercih etmiştir. Ali Haydar Efendi'nin bu 
görüşü aynı zamanda Hassaf'a nisbet et
mesi (Dürerü 'l-hükkam, IV, 682) hatalı gö
rünmektedir (krş. Burhaneddin el-Buhar!, 
Vlll , 37) 

Rüşvet olarak verilen mal Hanefi, Şafii 
ve Hanbell mezheplerinde tercih edilen 
görüşe göre sahibinin mülkiyetinden çık
maz. Bu durumdaki malın sahibi biliniyor
sa ve ulaştırmada zorluk yoksa kendisine 
iade edilmesi gerekir; sahibi bilinmiyorsa 
veya iadenin mümkün olmadığı ya da me
şakkatli olacağı bir yerde ise bulunmuş 
mal hükümleri uygulanır (bk. LUKATA). Ma
likiler'e ve bir kısım Hanefi, Şafii ve Han
beliler'e göre ise rüşvet olarak verilen mal 
sahibinin mülkiyetinden çıkar ve mal edin
menin meşru yollarından biri olmadığı için 
alınıp kamu yararına harcanmak üzere 
beytülmale konur. Bu görüşte olanlar, Hz. 
Peygamber'in zekat memuru olarak tayin 
ettiği İbnü'I-Lütbiyye'nin kendisine verilen 
hediyeleri almasını tasvip etmemekle bir
likte bunları sahiplerine de iade etmeme
sini hazineye irat kaydettiği şeklinde yo
rumlamakta, ayrıca Hulefa-yi Raşidin ve 
bazı sahabiler in bu yöndeki uygulamala
rını esas almaktadır. Rüşvet yoluyla kaza
nılmış bir malı miras veya vasiyet yoluyla 
iktisap eden kimsenin birinci görüşe gö
re bunu sahibine iade etmesi ve sahibini 
bilmiyorsa onun adına ihtiyaç sahiplerine 
tasadduk etmesi, ikinci görüşe göre ise 
beytülmale vermesi gerekir. 

Rüşvetin çoğu zaman hediye görüntü
sü altında alınıp verilmesi sebebiyle bun
lar arasındaki ilişki ilk dönemlerden itiba
ren üzerinde durulan problemlerden ol
muştur. Esasen rüşvetin hediye adı altın
da sunulması , hukuken izin verilmeyen so
nuçların ya da menfaatlerin meşru hüküm
ler arkasına gizlenip şekli bir meşruiyet 
zemini hazırlama (kanuna karşı hile) çaba
larının bir örneğini teşkil eder. Hz. Peygam
ber, samimi duygularla hediye verilmesi
ni ve hediyeleşmeyi özendirmekle birlikte 
kamu görevi ifa edenlerin rüşvet veya nü
fuzun kötüye kullanılması anlamına gele
bilecek nitelikteki hediyeleri kabul etme
lerini yasaklamıştır. Onun, -hediye görün
tüsü altındaki rüşvet dahil olmak üzere
helallerin arkasına gizlenmiş hararniara 
bulaşmanın toplumu felakete sürükleyen 
sebepler arasında saydığına dair rivayet 
(Ş1rGye b. Şehreda r ed-Deyleml, 1, 334), 

temel hadis kaynaklarında yer almasa bile 
kendisine takdim edilen hediyeleri sahip
lenen zekat memuru İbnü'I-Lütbiyye için 
söyledikleri bu rivayeti destekler mahiyet
tedir (yk.bk. ). ResGl-i Ekrem'in uyarılarını 
dikkate alan Hulefa-yi Raşidin'in uygula
malarından ve özellikle valilere yolladıkla
rı genelge ve talimatlardan hediye görü
nümü verilerek rüşveti meşrulaştırma ça
balarına karşı hassasiyet gösterdikleri an-
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laşılmaktadır (Cessas, ll , 434; Sadrüşşehld , 

s. 9 1; ayrı ca bk. HEDiYE). 

Hukuki ilişkilere ve fıkhi hükümlere et
kisi fıkıh eserlerinde ayrıntılı biçimde ele 
alınan rüşvetle ilgili diğer bazı hükümler 
şöylece özetlenebilir: 1. Evlilik akdinde eş
ler arasında denklik konusu işienirken üs
tün mevki sahibi de olsa rüşvet alan bir 
erkeğin ahlaken mazbut (saliha) kıza denk 
sayılamayacağı belirtilir. 2. Eda ehliyeti ba
kımından önemli sonuçları bulunan rüşd 
şartının (en-Nisa 4/6) gerçekleşip gerçek
leşmediği belirlenirken kişinin mallarını 
rüşvet gibi haram yollara sarfedip etme
diği dikkate alınır. 3. Rüşvet vermeksizin 
ibadetin ifasına imkan bulunmaması du
rumunda rüşvet vermenin caiz olup olma
yacağı haccın edasının şartlarından olan 
yol güvenliği meselesinde tartışılmıştır. 
Hacca gidebilmek için yol güvenliğini en
gelleyen eşkıyaya rüşvet verilmesine bazı 
fakihler -ibadetin masiyete yol açacağı dü
şüncesinden hareketle- karşı çıkmış ve bu 
durumda haccın farz olmaktan çıkacağı
nı ileri sürmüştür. Buna karşılık zaruret 
hali dolayısıyla rüşvetin verene değil ala
na haram olacağını ve bu yola başvurma
nın mubah hale geleceğini düşünenler ço
ğunluktadır (Muvaffakuddin İbn Kudame, 
V, 8; İ b n Abidln, Il , 144- 145) . Ancak bu 
cevaz farzlarla sınırlı tutulmuş, Kabe'nin 
içine girmek ya da Makam-ı İbrahim'i ziya
ret gibi mendup ibadetler için caiz görül
memiştir (İbn Abidln, ll , 255-256). 4. Emek
sermaye ortaklığında (mudarebe) işlet
meci, gümrük memuru gibi görevlilere 
işlerini kolaylaştırmaları ve onlardan ge
lebilecek zararı defetmek için rüşvet ve
r irse bu masrafları şirket hesabına yaza
maz, kendisi öder (Abdullah b. Mahmud 
el-Mevs ıll. lll. 25) . s. Şahitlikte adalet şart 
olduğu (et-Talak 65/2 ) ve rüşvet kişi nin 

adaletini ortadan kaldırdığı için rüşvet ala
nın şahitliği kabul edilmez. 
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Sözlükte "görmek" anlamındaki rü'yet 
kökünden türeyen rü'ya kelimesi uyku sı
rasında zihinde beliren görüntüterin bütü
nünü (düş) ifade eder. Sözlük anlamı aynı 
olan hulm (çoğul u ahlam) ise daha çok kor
kunç düşler için kullanılır. Hz. Peygamber, 
"Rüya Allah'tan, hulm ise şeytandandır" 
demiştir (Buhar!. "Th'b\'r", 3, 4, lO, 14; Müs
lim. "Rü'ya", 2; Tirmizi , "Rü"ya", 5). Rüya
ların rahmanl olanına "rü'ya-yı sadıka, sa
liha, hasene"; şeytani olanına "hulm" de
nilir. Ehadis, menarn ve mübeşşirat keli
melerinin de "rüya" anlamında kullanım
ları vardır. Adgas (ot demetleri) kelimesi
nin bir ayette ahiama izafe edilmesiyle or
taya çıkan "adgasü ahlam" tabiri (YGsuf 
12/44) "yaşı kurusuna karışmış ot demet
leri gibi yenisi eskisine karışmış uyku hal
leri, hiçbir anlamı olmayan karmakarışık 
hayaller" anlamına gelmektedir. Taşköp
rizade rüyanın düşünme yetisinin (nefs-i 
natıka) bir işlevi olduğunu. hakikatinin ol
maması durumunda insanda var olan ye
tilerin yaratılmasının bir anlamı olmaya
cağını söyler (Mi{tfi.f:ıu 's-sa'ade, 1, 335). 

Rüya insanla birlikte var olan bir olgu
dur. İnsan fizyonamisi üzerinde yapılan 
araştırmalar rüyanın yeme içme gibi bir ih
tiyaç olduğunu göstermektedir. İlkel top
lumlar yaşanan olaylarla görülen rüyaların 
ayırt edilmesi hususunda uzun süre te
reddüt etmiş ve rüyada görülenterin uya
nıkken yaşananlar kadar gerçek olduğunu 
düşünmüştür. Eski Mısırlılar, Asurlular 
ve Yunanlılar'da kahin ve büyücüterin en 
önemli görevlerinden biri rüyaları yorum
lamaktı. Rüya tabiri konusunda ilk metin
ler milattan önce SOOO'li yıllarda Asurlu
lar tarafından yazılmıştır. Bu konuda gü
nümüze ulaşan en eski eser, British Mu
seum'da saklanan ve milattan önce 2000 
yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir Mı
sır papirüsüdür. Burada 200 çeşit rüya ta
birine yer verilmektedir. Eski Mısır inancı
na göre vazifesi rüya gören kişileri uyar
mak ve onların sorularına cevap vermek 
olan Serapis adında bir tanrı vardır. Kahin
ler ve rüya tabircileri bu tanrıya ait tapı
naklarda otururdu. Milattan önce 669-626 
yılları arasında Nineva'da yaşamış olan Asur 
imparatoru Banipal'in kütüphanesinde rü
yaya dair taş basması eserler bulunmuş
tur. Milattan önce 1500-1 000 yıllarında 
Hindistan'da yazılan Vedalar'da rüyalara 
ait listeler yer almaktadır. Eski Yunanlılar 
uykuda ruhun vücudu terkedip tanrıları 

ziyarete gittiğine inanırlardı. Rüya konu
sunda Hipokrat, Eflatun ve Aristo'ya bazı 
eserler nisbet edilir (Türek, s. 13; Çoruh, 
s. 59-62) . Democritos'tan Hıristiyanlığın or
taya çıkışına kadar geçen sürede Grekçe 
olarak yirmi altı rüya tabiri kitabının ya
zıldığı tesbit edilmiş olup bunlardan sade
ce Efesli Artemidoros'un (Art\'m\'dur) Hu
neyn b. İshak tarafından Kitabü Ta'biri'r
rü'ya adıyla Arapça'ya tercüme edilen ese
ri (nşr. Tevfik Fehd, Dımaşk 1964) günü
müze kadar gelmiştir. Yunanistan, İtalya 
ve Anadolu'daki anlayışları beş kitap ha
linde toplayan bu eserin ilk üç kitabında 
rüya tabirlerine, son ikisinde rüya tabireisi 
olmak için gereken şartlara yer verilmiş
tir (Çoruh, s. 59-62) . 

revrat'ın Tek.vln bölümünde Hz. YCısuf'un 
rüyalarından bahsedilir. Ayrıca Talmud'un 
son kısmında rüyalarla ilgili bir bölüm bu
lunmaktadır. İncil'de rüya anlamına gelen 
on iki ayrı kelime geçmekte, bu arada bir
çok yahudi ve hıristiyan rüya tabireisinin 
varlığı bilinmektedir. İslam öncesi Türk
ler'de rüyanın haber taşıyıcılık açısından 
önemli bir yeri vardı. Uygur Türeyiş efsa
nesinde -Böğü Han örneğinde görüldüğü 
gibi- hanlar gördükleri rüyalar doğrultu
sunda hareket etmişlerdir (Öge!, 1, 75) . 
Cahiliye devrinde rüya tabiri yaygın bir uy
gulamaydı, kahinterin görevlerinden biri 
de rüyaları yorumlamaktı . Bunlar arasında 
Şık, Satih, Rabia b. Nasr el-Lahml ve Se
vad b. Karlb gibi meşhur isimler vardı. 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, Yusuf ve 
Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan 
söz edilmekte (YQsuf 12/4-5, 43, LOO; es
Saftat 37/ 105), ResOl-i Ekrem'in gördüğü 
bir rüyanın doğru çıktığı Allah tarafından 
bildirilmektedir (el-Feth 48/27). Kur'an'da 
rüyaların yorumu için "ta'blrü'r-rü'ya" (YG
suf 12/43). "te'vilü'r-rü'ya" (YGsuf 12/100). 
"te'vllü'l-ahlam" (YGsuf 12/44). "te'vllü'l
ehadls" (YGsuf 12/6, 21) tamlamaları ve 
"ifta" (hüküm açıklama) kelimesinin çeşit
li türevleri (YGsuf 12/43, 46) kullanılmıştır. 
Hz. Yusuf'a rüyaların yorumunun öğretil
diği (YGsuf 12/6, 21 ). Hz. İbrahim, Ya'küb 
ve Yusuf'un gördükleri rüyaları tabir ede
rek bu yorum ışığında hareket ettikleri 
(YGsuf 12/4-6; es-Saffat 37/1 02) belirtil
mektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'
den rüyasında oğlunu kurban etmesinin 
istendiği ( es-Saffat 3 71 I 00- 113). Hz. YG
suf'un rüyasında on bir yıldızın, ay ve gü
neşin kendisine secde ettiğini gördüğü ve 
bu rüya ile onun ileride peygamber olarak 
seçileceğine işaret edildiği (Y Gs uf 12/4-5), 
yine YGsuf'un Mısır'da hapse atılması sı
rasında hapisteki iki gencin ve Mısır kralı-


