
hat kitaplarında da bu duruma işaret 
edildiği görülür. Nitekim Sünbülzade 
Vehbf. oğlu Lutfı'ye nasihat için yazdığı 
''Lutfiyye"de bu şairleri, "Sözleri bir çü
rük akçe etmez 1 Caize almasa kalkıp 

gitmez" beytiyle tasvir eder ve bu du
ruma düşülmemesi gerektiğini belirtir. 
Aynı şair "sühan" redifli kasidesinde de, 
"Nice na-ehl-i geda-tıynet ü sail-meş
reb 1 Cerri sermaye eder eylese im la- yı 
sühan" diyerek işi bu derecede ayağa 
düşürenleri yerer. 

Eskiden, yazılan eserler karşılığında 

devlet büyüklerinden alınan bir nevi te
lif ücreti olarak da kabul edilebilecek 
olan caize günümüzde bir anlamda şe
kil değiştirerek müesseseleşmiş, çeşitli 
sanat ve edebiyat kuruluşlarının jüriler 
aracılığıyla seçilen yazar ve eseriere ver
dikleri ödül biçimine dönüşmüştür. 

Osmanlı Teşkilatında Caize. Caize ta
biri Osmanlı idari ve mali teşkilatında, 
özellikle yüksek makamlara tayin edi
len kişiler tarafından verilmesi matat 
olan ayni ve nakdi çeşitli hediyeler (ge
lirler) için kullanılmıştır. Nitekim başta 
padişah ve sadrazam olmak üzere tayi
nin yapılmasında yetkili olanlara ve ma
iyetlerindeki memurlara rütbelerine uy
gun olarak hediyeler ( diize 1 pTşkeş) veril
mesi yerleşmiş bir usuldü. Padişahlara 
verilen caizeye "Tuğ -ı HümayQn caizesr 
denilirdi. Sadrazam dahil pek çok dev
let adamının, Tanzimat'a kadar aylık be
lirli bir maaş yerine has, zeamet vb. isim
lerle alınan yıllık gelirler yanında (Uğur, 
s. 246) böyle bir gelirden de faydalanma
sı , o günün şartlarına göre bir ihtiyaç 
ve belki de bir zaruretti. XVI. yüzyılda 
Vezir Damad İbrahim Paşa'nın "harc ve 
havayicine lazım olan mühimmat masra
fı için bir miktar caize elde etmek mak
sadıyla" bir kişiyi Eflak voyvodalığına ta
yin ettiğini Selani ki tabii bir hareket ola
rak bildirmektedir. Başlangıcından iti
baren uygulandığı her dönemde çeşitli 
mahzurların ortaya çıkması, XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda rüşvet dedikoduianna sebe
biyet vermesi, hatta son devirlerde rüş
vete dönüşmesi dolayısıyla zaman za
man uygulamadan kaldırılmakla birlik
te uzun müddet geçerli olmuş bu usu
lün bir ara hazineye gelir sağlamak üze
re kullanıldığı da görülmektedir. Nite
kim 11 09'da (1697-98) sadrazamiara Mı
sır eyaletinden verilen SO kese caize ha
zineye gelir kaydedilmiştir (Karamursal. 
s. 192) 

Uygulanmaya başlandığı tarih kesin 
olarak tesbit edilemeyen ve XVI. yüzyıl-

da artık bir kanun haline gelen bu usu
le göre. bir kişinin herhangi bir şekilde 
divanda görevlendirilmesinde (menasıb-ı 
dfvaniyye) kendisinden. eyalet tevcihle
rinde ise valilerden, tayin edildikleri vi
layetin varidatına göre kanunen bir mik
tar caize alınarak sadrazama ve maiye
tine verilirdi. PTşkeş olarak adlandırılan 
bu meblağ bazan tayinden önce de ve
rilmekle birlikte tayinden sonra verilme
si usulü daha yaygındı. Ancak caizenin 
zamanla adeta tayinin yapılması için ön
ceden verilen bir rüşvet haline geldiği 
ve rüşvetle eş anlamlı olarak kullanıldı
ğı görülmektedir (Koçi Bey, s. 21). Hatta 
bazan caize peşin alındığı halde tayinin 
gerçekleşmediği de olurdu. Selaniki'nin 
bildirdiğine göre önceden caizesi alınıp 

Mısır'da Circe beyliğine tayini emredilen 
Hüseyin Paşa'nın buraya gitmesi müm
kün olmamış, görevi Lahsa beylerbeyili
ğine çevrilmiştir. 

En çok caizesi olan yerlerden biri Mı
sır valiliği idi. Bu husustaki pek çok ör
nek arasında, Osman Paşa'nın (ö 1686) 

Mısır valiliği için 900 kese altın ödediği 
kaynaklarda belirtilmektedir (Mumcu, s. 
91) 

XVIII. yüzyılda vali tayinlerinden 1 0.000 
kuruş olarak alınan caizenin defterdar 
ve yeniçeri ağası tayinlerinden yirmişer 
bin, gümrük emini tayininden 30.000 
kuruş olarak alındığı bilinmektedir. Ve
zirlerden ise tayin edildikleri hizmete 
göre çeşitli miktarlarda olmak üzere 
"tuğ caizesi" ve "mansıb caizesi" adıyla 
iki türlü vergi alınırdı . 

Tayinlerden başka yüksek dereceli me
murların, bulundukları yerde bırakıldık
larında yani senelik ibkalarda sadrazam
la sadaret kethüdasına kürk ve kumaş 
hediye ettikleri gibi nakdi caizeler gön
derdikleri de bilinmektedir. Tayinierin 
yıllık olarak yapılmasının veya her yıl ye
nilenmesinin sebepleri arasında, devlet 
erkanının bu yolla gelir elde etmesinin 
de tesiri olduğu belirtilmektedir. XVII ve 
XVIII. yüzyıllarda bir yerin cizyesini ma
likane olarak alan kişinin bu sebeple ver
diği caizeye "cizye caizesi" denilmekte
dir (Cezar, s. 106, 346). 

1779 yılında sadrazamdan başkasına 
tevcihat dolayısıyla caize verilmemesi 
emredilmiştir (Uzunçarşılı, s. 157). Vezir
lerin yaptığı tayinlerden caize alma usulü 
1828'de kaldırılmışsa da bir süre sonra 
yeniden konmuş, alınan para mukataat 
hazinesine gelir kaydedilmiştir (a.g.e., s. 
202). Sultan Abdülmecid zamanında ise 
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sadrazamiara maaş bağlanarak caize al
ma usulü kesin olarak kaldırılmıştır. 

Caizenin bir makama tayin için peşin 
olarak alınan bir rüşvet haline dönüş
mesi, vak'anüvis tarihlerinde. siyasetna
melerde vb. klasik kaynaklarda şikayet 
konusu olduğu gibi (Selanik!, ll, 479) ye
ni yayınlarda da umumiyetle bu şekilde 
telakki edilmektedir (Mumcu, s. 86) . An
cak caize meselesini her yönüyle ele alan 
müstakil çalışmalar yapılmadıkça konu
nun bütünüyle aydınlığa kavuşması ve 
kesin hükümler verilmesi mümkün de
ğildir. 
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liJ MusTAFA UzuN 

D FlKlH. Yapılan bir iş veya elde edi
len bir başarıdan dolayı caize vermek 
ve almak, faydalı ve hayırlı şeylere özen
dirdiği için mubah kabul edilmiştir. Gay
ri meşru olmaması şartıyla caizenin dini 
veya dünyevi bir iş karşılığında verilme
si bu hükmü değiştirmez. Ancak fıkıh 
kaynaklarında caize ele alınırken konu
ya iki açıdan baktidığı görülmektedir. 

1. Hanefi alimleri. servetlerinin çoğu
nu meşrQ olmayan yollardan elde eden 
kimselerle mallarını bu şekilde elde et
meleri ihtimali kuwetli olan zalim dev
let adamlarından caize almayı meşrQ 

görmemişlerdir. Böyle olduğu bilinme
yen devlet adamlarından veya diğer 

kimselerden EbQ Hanife ve İmam Mu
hammed' e göre caize alınmasında bir 
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mahzur yoktur. Şafifler'e göre serveti
nin çoğu haram olduğu bilinen kimse
den. doğrudan haram maldan verme
mesi şartıyl a sadaka, hediye ve benzeri 
şeyler almak haram olmamakla birlikte 
mekruhtur. Ahmed b. Hanbel de devlet 
adamlarından caize almayı rnekruh gör
müş ve yakınlarını bundan menetmiştir. 
Ona göre böylelerinin maliarına genellik
le haram karışır ve onlardan alınacak 

herhangi bir şey, Hz. Peygamber'in sa
kındırdığı "şüpheli şeyler" (bk Buhari, 
"İman", 39. "Büyıl'" , 2 ; Müslim, "Müsa
kat", 107- 108) grubuna girer. Ayrıca dev
let adamlarından caize almak. minnet 
altında kalma ve dolayısıyla onların hak 
ve hukuka uymayan icraatlarını tasvip 
etme veya gerçeği dile getirmeme so
nucunu doğurabilir. Özellikle davranış
ları örnek olarak kabu l edilen ilim ve fa
zilet sahibi kimselerin bu tür hareket
lerden kaçınması gerekli görülmüştür. 
Nitekim Huzeyfe b. Yeman, Ebu Ubey
de b. Cerrah, Muaz b. Cebel. Ebü Hürey
re ve Abdullah b. Ömer gibi sahabiler 
devlet adamlarından herhangi bir şey 
kabul etmemişlerdir. Ancak Ahmed b. 
Hanbel caizeyi haram kabul etmemiş ve 
sultandan caize a lmanın sadaka alma
ya tercih edileceğini söylemiştir (ibn Ku
dame, VI. 443-444) Çünkü sadaka insan
ların manevi k iri sayılmış, Hz. Peygam
ber kendisini sadakadan uzak tuttuğu 
gibi ailesini de sakındırmıştır. 

2. Caizeye vesile olan hususlar. ilim ve 
sanat alanında elde edilmiş başarılar ve
ya takdir ve teşvike değer üstün hizmet 
gibi meşru şeyler türünden olmalıdır. 

Bundan başka binicilik, atıcılık. koşu ve 
yüzme gibi sportif faaliyetlerle ilgili ya
rışmalar fakihler tarafından meşru ka
bul edilmiştir. Sağlık açısından zararlı 

olan. israfa sebebiyet veren. tabiatın tah
ribine yol açan. hayvaniara işkence ya
pan. din ve ahlak kurallarına aykırı olan 
yarışmalar ve bunlar için konulan ödül
ler meşru sayılmamıştır (bk. MÜSABAKA). 

Öte yandan caizenin meşru sayılabil
mesi için cins ve miktarının belirlenme
si, islam'da mal olarak kabul edilen bir 
nesne olması, devlet başkanı veya yet
kili kıldığı kimse yahut yarışan taraflar
dan yalnızca biri tarafından konmuş ol
ması da gerekli kabul edilmiştir. Yarı

şan taraflardan her birinin bir bedel koy
ması ve kazanan tarafın onu alması ku
mar sayılacağından caiz görülmemiştir. 
Hanefi. Şafii ve Hanbeli mezheplerine 
göre iki yarışmacının karşılıklı ödül ko
yarak yaptıkları müsabakaya üçüncü bir 

30 

yarışmacının ödül koymaksızın katı lma
sı halinde kumar niteliği ortadan kalka
cağından ödülün alınması meşrOdur. Ma
liki mezhebinde ise böyle bir durumda 
da müsabakanın kumara dönüşme ihti
mali mevcut olduğundan söz konusu ca
izeyi almak haram sayrlmıştır. 
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CAKARTA 

Endonezya Cumhuriyeti'nin 
başşehri. 

_j 

Geniş bir alana (578 km 2 ) yayılmış olup 
ülkenin en büyük liman şehridir ve idari 
bakımdan Cava'nın (Java) vilayet statü
sünde ayrı bir yönetim birimini (Jakarta 
Raya ) teşkil eder. Cava adasının kuzey
batı kıyısında , Cava denizi ile Sunda. Ka
rimata ve Malaka (Malacca) boğazları gi
bi önemli ticaret yollarının geçtiği sula
rı denetlerneye elverişli Teluk Cakarta 

Cakarta 
Liman ı ' ndan 

bir görünüş 

körfezinin gerisinde ve Tjiliwung ırma
ğının ağzında kurulmuş olan Cakarta 
çok önemli bir konuma sahiptir. Bol ya
ğışlı (yıllık ortalama yağış 1760 mm ), aşı
rı nemli ( y ıl boyunca nisbi nem % 80-85) 

ve çok sıcak olan ( ay l a rın ortalama sıcak
l ığı 26-28' cı iklimi sağlığa elverişli değil
dir. İkiimin yağışlı ve nemli olmasından 
dolayı şehrin çevresi yaz kış yeşil kalan 
çay ve benzeri bitkilerle kaplıdır. 

Güneydoğu Asya'nın en kalabalık şeh
ri olan Cakarta'nın nüfusu, Endonezya'
nın bağımsızlığını ilan ettiği ll. Dünya Sa
vaşı sonrası yıllarda 1 milyon dolayında 
iken 19SO'de 1.4 milyona. 1961 'de 2.9 
milyona, 1971 'de 4.5 milyona ve 1988'
de 7.991.939'a ulaşmıştır. Nüfusta göz
lenen bu hızlı artış, Cakarta ' nın ticaret, 
kültür, finans ve eğitim merkezi oluşu
nun yanı sıra iş bulma imkanlarının di
ğer şehirlere göre daha çok olmasından 
dolayı köylerden buraya yönelen göçler 
sebebiyledir. Kısa zamanda şehir nüfu
sunun dört beş misli artması konut. ay
dınlanma. içme suyu ve istihdam soru
nu gibi bazı ciddi problemler ortaya çı
karmıştır. Merkezi ve mahalli yönetim
ler bu problemlere çözüm getirmede 
zorlanmaktadırlar. Cakarta'nın nüfusu 
hem etnik hem de dini bakımdan çeşit
lilik arzeder. Çoğunluğu müslüman ol
makla birlikte sömürge döneminde hı

ristiyan laştırı lmış olan yerlilerle Ameri
ka ve Avrupa ülkelerine mensup Kato
lik ve Protestanlar da önemli bir nisbe
te sahiptirler; daha çok ticaret alanın
da çalışan yahudilere de rastlanır. Nü
fusun çoğunu Endonezya'nın çeşitli yer
lerinden buraya gelip yerleşmiş yerli 
halk oluşturmakta ise de sömürge dö
neminde ülke dışından gelen Çinliler'in, 
Araplar'ın ve Avrupalılar'ın sayısı az de
ğildir. XVII. yüzyılın başlarından itibaren 


