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&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R&Uuml;ŞVET
&lsquo;R&uuml;şvet&rsquo;, hakkı yok etmek veya batılı reva&ccedil;ta g&ouml;stermek
i&ccedil;in yahut mutlaka maksadı temin i&ccedil;in hakkı olmayan kimseye verilen para ve
kıymetlere denir.[1] Bir yetkilinin konumunu k&ouml;t&uuml;ye kullanarak yapması gereken bir işi
yapmaması veya yapmaması gereken bir işi yapması karşılığında kendisine veya başkalarına
para, hediye veya başka herhangi bir ad altında haksız bir &ccedil;ıkar sağlaması olarak da
tanımlayabileceğimiz r&uuml;şvet; haksız kazan&ccedil; yollarından biridir ve din, ahl&acirc;k ve
hukuk kurallarına tamamen aykırıdır. &lsquo;R&acirc;şi&rsquo;, r&uuml;şvet veren, &lsquo;
m&uuml;rteş&icirc;&rsquo; de r&uuml;şvet alan demektir. Bazı rivayetlerde &lsquo;r&acirc;iş
&rsquo; de zikredilmiştir ki, bu işte aracılık yapan demektir. Y&uuml;ce dinimiz İsl&acirc;m; emir ve
yasaklarıyla fert ve toplum yararını g&ouml;zetmiş; insanların d&uuml;nya ve ahiret mutluluklarına
zarar verecek her t&uuml;rl&uuml; s&ouml;z, fiil ve davranışları ise haram kılmıştır. Bu maksatla
kamu mallarını zimmete ge&ccedil;irmek, hırsızlık, gasp vb. gayri meşru kazan&ccedil; yollarını
yasakladığı gibi fert ve toplum hayatı i&ccedil;in son derece zararlı olan r&uuml;şvet alıp-vermeyi
de yasaklamıştır. Bu konuda Y&uuml;ce Rabbimiz ş&ouml;yle buyurmaktadır:
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1583;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1570; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1617;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1602;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1579;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile
bile, g&uuml;naha girerek yemek i&ccedil;in onları yetkililere (r&uuml;şvet olarak)
vermeyin.&rdquo;[2] Peygamber Efendimiz(s.a.v.) de, &nbsp; &ldquo;R&uuml;şveti alan da veren
de Cehennemdedir.&rdquo; buyurarak r&uuml;şvet almanın veya vermenin kişinin cehenneme
girmesine sebep olacağını a&ccedil;ık bir şekilde vurgulamıştır. Yine başka bir hadis-i şerifte de,
her zaman insanların affedilmesi i&ccedil;in dua eden Y&uuml;ce Peygamberimizin r&uuml;şvetin
toplumda meydana getirdiği b&uuml;y&uuml;k hasar sebebiyle,
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; .
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1588;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;&#1578;&#1614;&#15
88;&#1616;&#1610; &#1601;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1618;&#1605;&#1616; R&uuml;şvet alanı ve

r&uuml;şvet vereni ve bu ikisi arasında aracılık yapanı lanetlediği belirtilmektedir.[3] İsl&acirc;m'ın
&uuml;zerinde &ouml;nemle durduğu adalet m&uuml;essesesini yerle bir edecek en &ouml;nemli
hastalık olan r&uuml;şvet, şiddetle yasaklanmıştır. Ancak kişinin, gasp edilen hakkını almak
i&ccedil;in başka yol kalmadığı takdirde veya maruz kaldığı zulm&uuml; defetmek i&ccedil;in
verdiği r&uuml;şvetin haram kısma d&acirc;hil olmadığı s&ouml;ylenmiştir. Tarih boyunca,
r&uuml;şvet hadiseleri, meden&icirc; milletlerin siyas&icirc; ve sosyal hayatlarında cidd&icirc; bir
&ccedil;ıkmaz olagelmiştir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde d&uuml;nya &uuml;lkelerinde meydana
gelen ve b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya kamuoyunu meşgul eden r&uuml;şvet skandallarına pek
sık tanık olmaktayız. R&uuml;şvet olayı, bir&ccedil;ok sosyal hastalığın baş sorumlusu olması
sebebiyle k&uuml;&ccedil;&uuml;msenip ge&ccedil;ilecek bir problem değildir. Kanunların tarafsız
ve adil bir şekilde tatbikatını &ouml;nlediği i&ccedil;in, adalet mekanizmasına, dolayısıyla devlete
karşı g&uuml;veni sarsmaktadır. Devletin adaletinden emin olmayan insanlar, kendileri
ihk&acirc;k-ı hak (kendi hakkını kendisi alma) yoluna girmekte ve b&ouml;ylece kanun
h&acirc;kimiyetini zedelemekte, anarşiye sebep olmaktadırlar. Hak sahipleri, hak ettiğini yasal
yoldan alamayınca kabiliyet ve gayret sahipleri atalete itilmekte, kalkınmanın sosyal dinamiği
rekabet s&ouml;nmektedir. &Ouml;zetle hangi bakış a&ccedil;ısından ele alırsak alalım,
r&uuml;şvetin &uuml;mmet ve millet hayatında m&uuml;thiş bir &ouml;ld&uuml;r&uuml;c&uuml;
zehir olduğunu, sosyal huzurun, mill&icirc; kalkınmanın en m&uuml;him engellerinden birisi
olduğunu g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. Bu sebeple onu lanetlemiş, İsl&acirc;m toplumundan
uzaklaştırmak i&ccedil;in gerekeni yapmıştır. Hemen hemen b&uuml;t&uuml;n hadis kitaplarına
girmiş bulunan ve Tirmiz&icirc; tarafından sah&icirc;h olduğu tey&icirc;d edilen bir hadis-i şerifte
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in &#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; .
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1588;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;&#1578;&#1614;&#15
88;&#1616;&#1610; &#1601;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1618;&#1605;&#1616; &nbsp;R&uuml;şvet
alana, r&uuml;şvet verene (ve hatta verenle alan arasında aracılık yapana) l&acirc;net ettiğini
g&ouml;rmekteyiz. Hz. Peygamber (s.a.v)'in, &#1608;&#1593;&#1606;
&#1605;&#1593;&#1575;&#1584; &#1576;&#1606; &#1580;&#1576;&#1604;
&#1585;&#1614;&#1590;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;
&#1602;&#1575;&#1604;:
&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1579;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; . &#1575;&#1604;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1610;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1617;&#1575;
&#1587;&#1616;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1571;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#1604;&#1614; &#1601;&#1610;
&#1571;&#1579;&#1614;&#1585;&#1610;
&#1601;&#1614;&#1585;&#1615;&#1583;&#1616;&#1583;&#1618;&#1578;&#1615;.
&#1601;&#1602;&#1575;&#1604; &#1571;&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1610;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1579;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1573;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;&#1567; &#1602;&#1575;&#1604;:
&#1614; &#1578;&#1615;&#1589;&#1616;&#1610;&#1576;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;

&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1575;&#1611;
&#1576;&#1616;&#1594;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1573;&#1584;&#1618;&#1606;&#1610;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1594;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1604;&#1612;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1604;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1571;&#1578;&#1616; &#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1594;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1577;&#16
16;&#1548; &#1604;&#1607;&#1584;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1593;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1605;&#1618;&#1590;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614; Mu&acirc;z
İbnu Cebel (r.a.)'i Yemen'e vali tayin ederken, konunun &ouml;nemini vurgulayacak bir tarzda,
r&uuml;şvetle alakalı olarak verdiği talimat, memur atamalarında bu hususun &ouml;zellikle
hatırlatılmış olacağını ifade etmektedir. Hz. Mu&acirc;z (r.a.)'ın anlattığına g&ouml;re Yemen'e vali
olarak g&ouml;revlendirildikten sonra, (daha yola &ccedil;ıkmadan) Peygamber (s.a.v.),
O&rsquo;nu geri &ccedil;ağırtır. Peygamber (s.a.v.)&rsquo;in huzuruna girince: &ldquo;Seni niye
geri &ccedil;ağırdım biliyor musun?&rdquo; diye sorar ve ekler: &ldquo;Benim iznim
olmadık&ccedil;a hi&ccedil;bir şeye dokunmayacaksın. Z&icirc;ra, bu gul&ucirc;ld&uuml;r (devlet
malından &ccedil;almak ve ihanet). Kim gul&ucirc;lde bulunursa Kıyamet g&uuml;n&uuml;
&ccedil;aldığı şeyle birlikte gelir. İşte bunu hatırlatmak i&ccedil;in &ccedil;ağırdım. Haydi, işine
git.&rdquo; buyurdular.[4] Rivayette belirtilen geri &ccedil;ağrılma olayı, memur ataması yapılırken
yapılan bir&ccedil;ok uyarılar, verilen talimatlar arasında r&uuml;şvet konusunun dikkatten
ka&ccedil;mış olması ihtimaline binaen, bunun &ouml;neminin zihinde iyice yerleşmesi, bu noktaya
dikkati &ccedil;ekme amacına y&ouml;neliktir. Buh&acirc;r&icirc;'de gelen bir rivayetten de,
zek&acirc;t memuru olarak g&ouml;revlendirilen memurların d&ouml;n&uuml;şlerinde (aldıkları ve
sarf ettikleri hakkında) &lsquo;muhasebe&rsquo; edildiklerini anlamaktayız.[5] R&uuml;şvet
konusunda sık&ccedil;a ge&ccedil;en deyimlerden biri &lsquo;GUL&Ucirc;L'd&uuml;r. Hadislerde
r&uuml;şvetin bazı nevilerinin fenalığını belirtmede gul&ucirc;le teşbih edilmiş olmasına bakılırsa
bu kelimenin ifade ettiği anlamın, o zamanın Araplarınca daha iyi bilindiği, herkesin
k&ouml;t&uuml; g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; bir şey olduğu anlaşılmaktadır. Gul&ucirc;l, l&uuml;gat
olarak hıyanet manasını taşırsa da, şer&rsquo;i &ouml;rfte ganimet gibi (devlete, kamuya ait mala
karşı yapılan hırsızlık ve) ihanete isim olmuştur. Rivayetlerden Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sık sık,
&ouml;zel şekilde gul&ucirc;l meselesini el alıp, bunun din a&ccedil;ısından ehemmiyetini
zihinlerde tespit etmeye &ccedil;alıştığı anlaşılmaktadır. Resulullah&rsquo;dan gelen rivayetlerde
ayakkabı bağı, iğne, iplik ve hatta bunlardan da değersiz devlete ait şeyleri &ccedil;almanın ihanet
olduğu, ganimetten b&ouml;yle değersiz bir şey &ccedil;almış olarak cephede &ouml;len bir
askerin şehitlik mertebesini kaybedeceği belirtilir.[6] Başta M&uuml;slim'in Sah&icirc;h'i olmak
&uuml;zere, hemen hemen b&uuml;t&uuml;n hadis kitaplarında rivayet edilen bir olay
&uuml;zerinde durduğumuz konuyu aydınlatacağı i&ccedil;in aynen aktarıyorum:
&#1608;&#1593;&#1606; &#1593;&#1583;&#1609;&#1617; &#1576;&#1606;
&#1593;&#1605;&#1610;&#1585;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1606;&#1583;&#1609;
&#1585;&#1614;&#1590;&#1616;&#1609;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;
&#1602;&#1575;&#1604;&#1614;: ]&#1602;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1585;&#1587;&#1608;&#1604;&#1615; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607; #:

&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1618;&#16
06;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609;
&#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1613;
&#1601;&#1614;&#1603;&#1614;&#1578;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1582;&#1618;&#1610;&#1614;&#1591;&#1575;&#1611; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1608;&#1618;&#1602;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1594;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1611;
&#1610;&#1614;&#1571;&#1578;&#1616;&#1609; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1577;&#16
16;&#1548; &#1601;&#1602;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1573;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&lsquo;&#1606;&#1618;&#1589;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;
&#1601;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1575;&#1602;&#1618;&#1576;&#1614;&#1604;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1614;&#1603;&#1614; &#1610;&#1575;
&#1585;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616;. &#1602;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1603;&#1614;&#1567;
&#1602;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1587;&#1614;&#1605;&#1616;&#1593;&#1618;&#1578;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; &#1603;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1584;&#1614;&#1575;. &#1602;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1608;&#1614;&#1571;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615; &#1575;&#1606;&#1614;:
&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1618;&#16
06;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1609; &#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1613;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1580;&#1616;&#1574;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1602;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;&#1616;&#1607;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1603;&#1614;&#1579;&#1610;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1578;&#1616;&#1609;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1571;&#1582;&#1614;&#1584;&#1614;&#1548; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1606;&#1615;&#1607;&#1616;&#1609;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;&#1607;&#1609; Adiyy İbnu Am&icirc;re el-Kind&icirc;
(radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) buyurdular
ki: "Bir işe me'mur tayin ettiğimiz kimse, bizden bir iğne veya ondan daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k
bir şeyi gizlemiş olsa, bu bir hiyanettir (gul&ucirc;l), kıyamet g&uuml;n&uuml; onu getirecektir."
Bunun &uuml;zerine, Ensar'dan bir zat kalkarak: "Ey Allah'ın Res&ucirc;l&uuml;! Vazifeyi benden

geri al!" dedi. Hz. Peygamber (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m): "Sana ne oldu?" diye sordu:
"Senin (az &ouml;nce şunu şunu) s&ouml;ylediğini işittim ya!" deyince Hz. Peygamber
(aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m): "Ben onu şu anda tekrar ediyorum: "Kimi memur tayin
edersek az veya &ccedil;ok ne varsa bize getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, ne
yasaklanırsa onu terkeder." [7] Ras&ucirc;lullah (s.a.v.), hediyede g&ouml;z&uuml; k&ouml;r,
kulağı sağır, kalbi bağlı kılan g&uuml;c&uuml; g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in adalete,
d&uuml;r&uuml;st icraata mani olacak hediyeleşmeyi yasaklamıştır: &ldquo;İhsan, sıla-ı rahme
vesile olduğu m&uuml;ddet&ccedil;e alın. Dine karşı bir r&uuml;şvete d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nce
sakın hediye kabul etmeyin.&rdquo;[8] Bazı hadislerde r&uuml;şvet olan hediyeler hakkında
a&ccedil;ıklamalar gelmiştir. &ldquo;Em&icirc;rin (Devlet başkanı) hediye alması haramdır.
H&acirc;kimin r&uuml;şvet alması k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r.&rdquo; Yine gelen haberler arasında
şu ifadeler de yer almaktadır: &ldquo;Umeraya (y&ouml;neticilere) verilen hediyeler
hırsızlıktır&rdquo;, &ldquo;İmama (Devlet başkanı) hediye gul&uuml;ld&uuml;r (devlet malını
yağmalama).&rdquo; [9] Şu halde memurun hediye alması, memura hediye verilmesi r&uuml;şvet
sayılmıştır, haram ilan edilmiştir. Ras&ucirc;lullah (s.a.v.)'ın zek&acirc;t toplamak &uuml;zere
g&ouml;nderdiği memurlardan, d&ouml;n&uuml;şte &lsquo;şu zek&acirc;t malı, şu da bana verilen
hediye&rsquo; diyen olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.), memurun aldıklarının hediye sayılmayıp
r&uuml;şvet olacağı anlamında ge&ccedil;erli bir &ouml;l&ccedil;&uuml; koyar:
&#1607;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575; &#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1584;&#1575;
&#1571;&#1615;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1609;&#1614; &#1604;&#1609; !
&#1571;&#1601;&#1614;&#1614; &#1580;&#1614;&#1604;&#1614;&#1587;&#1614;
&#1601;&#1610; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1616;
&#1571;&#1576;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616; &#1571;&#1608;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1616;
&#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1578;&#1616;&#1610;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1607;&#1614;&#1583;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1578;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1573;&#1606;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1602;&#1575;&#1611;&#1567; &ldquo;Bu size aittir,
şu da bana hediye edilenler!" der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer
doğru s&ouml;zl&uuml;yse hediyesi ayağına gelseydi ya?&rdquo;[10] &Ouml;yleyse, memuriyet
&ouml;zelliği olmadan evinde oturduğu halde verilmeyecek olan bir şey memura verildiyse bu
r&uuml;şvettir. Şefaat mukabili alınan da ribadır: Yasak hediyelerden biri, biri lehinde
şefaat&ccedil;i olur, işinin olmasına yardımcı olursa, buna mukabil alınan &uuml;cret
r&uuml;şvettir. &ldquo;Kim bir din kardeşine şefaat&ccedil;i olur ve bu şefaatine karşı &uuml;cret
alırsa riba kapılarından b&uuml;y&uuml;k bir kapıya gelmiş olur.&rdquo;[11] Ras&ucirc;lullah
(s.a.v.), Hayber Yahudilerinden, &uuml;r&uuml;nlerdeki İsl&acirc;m Devleti'nin payını kendileriyle
yapılan anlaşma şartlarına uygun olarak alması i&ccedil;in Abdullah İbn Revaha'yı g&ouml;nderir.
Yahudiler buna r&uuml;şvet teklif eder. O: &lsquo;Ey Yahudi cemaati, Allah (c.c.)'a yemin olsun ki,
siz benim yanımda insanların en nefret edilenisiniz.&rsquo; der ve reddeder. Onlar bu manzara
karşısında: &lsquo;Ey İbn Revaha! Sen bu yaptığın (d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k) sebebiyledir ki,
semavat&nbsp; (g&ouml;kler) ve arz (yer) ayaktadır&rsquo; diye takdirlerini ifade ederler.[12]
R&uuml;şveti alan-veren kim olursa olsun b&uuml;y&uuml;k bir haram işlemiş olmakla beraber,
bilhassa insanlara adalet dağıtma konumunda olan hakimlerin h&uuml;k&uuml;mlerine etki edecek
şekilde alacakları r&uuml;şvetin felaketine &ouml;zellikle dikkat &ccedil;ekilmiştir. Hz. Peygamber
(s.a.v.) ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Ateşte yanmaya en layık olan şey &lsquo;SUHT&rsquo;

yoluyla elde edilen kazancın hasıl ettiği ettir.&rdquo; Huzurda bulunanlar: &lsquo;Ey Allah'ın
Res&ucirc;l&uuml; suht da nedir?&rsquo; diye sorarlar. Hz. Peygamber (s.a.v.) :
&ldquo;H&uuml;k&uuml;m vermede alınan r&uuml;şvettir.&rdquo; cevabını verir. Hz. Peygamber
(s.a.v.), hakimlerin alacakları r&uuml;şvetin k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne bu rivayette
katlamalı şekilde dikkat &ccedil;ekmektedir: a) Diğer muhtelif memurların alacakları r&uuml;şvet
genel bir ifade ile yasaklanırken, burada &ldquo;h&uuml;k&uuml;mdeki r&uuml;şvet&rdquo; ayrıca
anılmıştır. b) Muhatapların dikkatini &ccedil;ekmek maksadıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
başvurduğu y&ouml;ntemlerden biri, anlatacağı şeyi muhatapta hayret uyandıracak, soru
sorduracak bir i&ccedil;erikte ve ilgi uyandıracak şekilde sormaktır. Nitekim burada herkesin tam
anlayamayacağı bir kelime olan &lsquo;SUHT&rsquo;un k&ouml;t&uuml; g&ouml;r&uuml;lmesi
s&ouml;z konusu olmuştur. Hadis ş&acirc;rihlerince &lsquo;yenmesinden ar duyulan her
şey&rsquo; olarak a&ccedil;ıklanan suht'un, bu anlamı Hz. Peygamber (s.a.v.)'in muhatapları
zamanında taşıyıp taşımaması &ouml;nemli değildir. H&uuml;k&uuml;m verirken alınan
r&uuml;şvete hadiste gelen bu &ouml;zel dikkat &ccedil;ekmeye paralel olarak, alimlerin şu
hususta ittifak ettikleri belirtilir: &lsquo;Bir hakim r&uuml;şvet almışsa, r&uuml;şvet aldığı meselede
vermiş olduğu h&uuml;k&uuml;m infaz edilmez. Aynı şekilde hakimlik makamını r&uuml;şvetle
elde eden bir kimse ebediyen hakim olamaz ve şayet vermiş olduğu h&uuml;k&uuml;m varsa infaz
edilmez.&rsquo;[13] Hz. Peygamber (s.a.v.)'in devlet ve m&uuml;lk&uuml;n esası, sosyal huzur ve
meden&icirc; kalkınmanın temeli olan adaletin eksiksiz ve tarafsız olarak dağıtımını ihl&acirc;le
sevk eden r&uuml;şvet almak, memuriyeti şahs&icirc; menfaatlere alet etmek gibi hususlara karşı
tebligatında verdiği bu ehemmiyet sonucu, ilk devir M&uuml;sl&uuml;manlarında fevkalade bir
adalet ve titizlik &ouml;rneğine rastlanmaktadır. Devlet işlerini g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; sırada
kabul ettiği ziyaret&ccedil;isi ile &ouml;zel sohbetine ge&ccedil;erken devlet mumunu
s&ouml;nd&uuml;r&uuml;p şahs&icirc; mumunu yakacak kadar titizliği ileri g&ouml;t&uuml;ren Hz.
&Ouml;mer (r.a.)'in bu konu ile al&acirc;kalı menk&icirc;besi &ccedil;oktur. Burada herkes
tarafından bilinmeyen bir tanesini aktaracağız: Riv&acirc;yete g&ouml;re, Hz. &Ouml;mer (r.a.)'in
oğlu Abdullah (r.a.) bir deve satın alarak koruluğa salar ve orada deve semirir. Hz. &Ouml;mer
(r.a.) &ccedil;arşıda g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; bu semiz devenin kime ait olduğunu sorar. Oğlu
Abdullah'ın olduğunu &ouml;ğrenince onu &ccedil;ağırtır. Oğlunu dinledikten sonra:
&lsquo;M&uuml;minlerin y&ouml;neticisinin oğlunun devesini g&uuml;d&uuml;n, sulayın, semirtin...
Olmaz b&ouml;yle şey! Ey Abdullah deveyi sat, sermayeni al, fazlasını devlet hazinesine
(beyt&uuml;&rsquo;l-mal) koy&rsquo; der ve &ouml;yle yapılır. İbnu Mes'&ucirc;d (r.a.),
h&uuml;k&uuml;mle alakalı r&uuml;şveti k&uuml;f&uuml;r, halk arasındaki r&uuml;şveti suht
(haram) olarak tanımlamıştır. T&acirc;bi&icirc;n'den Mesr&ucirc;k: &lsquo;Hediye yiyen kadı
(hakim), suht (r&uuml;şvet) yemiştir, r&uuml;şvet alan da bu davranışıyla k&uuml;fre
d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.&rsquo; Sind&icirc;, bu s&ouml;zde Mesr&ucirc;k'un kadılarca alınan
hediyeyi haram tel&acirc;kk&icirc; ettiğini, r&uuml;şveti ise, k&uuml;f&uuml;r mes&acirc;besinde
tuttuğunu, bu telakk&icirc;lerden maksadının da bunlardan ka&ccedil;mak olduğunu,
b&uuml;t&uuml;n vera (ve takva) sahiplerince b&ouml;yle anlaşıldığını belirtir. İsl&acirc;m
tarihinde, saltanat s&uuml;resi kısa olmakla beraber, alim-cahil b&uuml;t&uuml;n vatandaşları
tarafından asrının &lsquo;mehd&icirc;si, m&uuml;ceddidi&rsquo; kabul edilecek kadar
olağan&uuml;st&uuml; g&uuml;zel bir y&ouml;netim &ouml;rneği sunan &Ouml;mer İbnu Abdilaziz
(r.a.)'in bu mevzudaki anlayışı da burada kayda değer: Bizzat Buh&acirc;r&icirc; tarafından
kaydedilen g&ouml;r&uuml;ş&uuml; şudur: &lsquo;Hz. Peygamber (s.a.v.) ve R&acirc;şid
Hal&icirc;felerden sonra devlet memurlarına verilen hediyeler r&uuml;şvettir.&rsquo; Hadis
kitaplarında, bu kanaatini ifade etmeye neden olan olay kısaca ş&ouml;yle anlatılır: &lsquo;Bir
g&uuml;n &Ouml;mer İbnu Abdil-Aziz'in canı meyve yemek ister, ancak sarayda ne meyve var, ne
de meyve alacak para. (Belki de bu durumun duyulması &uuml;zerine) Hal&icirc;fe'ye hediye

olarak meyve gelir. Fakat Halife, meyveden bir tanesini alıp kokladıktan sonra hediye tabağına
tekrar bırakarak geri &ccedil;evirir. Yanındakiler: &lsquo;Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Eb&ucirc;
Bekir (r.a.), Hz. &Ouml;mer (r.a.) hediye kabul ederlerdi, sen niye etmiyorsun?&rsquo; diye
sorarlar. O şu cevabı verir: &lsquo;Hediye, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında hediye idi, fakat
onlardan sonra memurlar hakkında r&uuml;şvettir.&rsquo; İsl&acirc;m dininin r&uuml;şvet
karşısındaki titizliğini anlamak i&ccedil;in, r&uuml;şvet anlamına dahil edilen şeyleri
g&ouml;rmemizde fayda vardır. Bunu kavramak i&ccedil;in &ouml;nce r&uuml;şvet nedir?
Başlangı&ccedil;ta yapılan tanımlamada, &lsquo;bir hakkın iptali veya hakkı olmayan bir şeyin
(batılın) elde edilmesi (ihkakı) i&ccedil;in verilen şey&rsquo; olarak; diğer bazılarınca &lsquo;mevki
sahibinden c&acirc;iz olmayan (gayr-i meşr&ucirc;) bir şey i&ccedil;in yardım satın almak
maksadıyla verilen mal&rsquo;, &lsquo;karşılık verilmeksizin alınan ve alanın da ayıplanmasına
sebep olan şey&rsquo; vs. olarak tarif edilmektedir. Şu halde &lsquo;hakkımız olmayan bir yararın
elde edilmesi i&ccedil;in verilen her şeyin r&uuml;şvet&rsquo; olduğu bilinmelidir. Bu sebeple Hz.
Peygamber (s.a.v.), bir&ccedil;ok hadisleriyle teşv&icirc;k ettiği &lsquo;hediye&rsquo;yi, memurlar
hakkında yasaklamıştır: &ldquo;Memurlara (ummal) verilen hediyeler gul&ucirc;l&rsquo;d&uuml;r
(ih&acirc;nettir), (her &ccedil;eşidiyle haramdır).&rdquo; Hadislerde a&ccedil;ık ve net olarak
hediye ve hediyeleşmek sıklıkla teşv&icirc;k edilmiş olmasına rağmen memurların hediyeden men
edilişindeki sebebi anlamak i&ccedil;in İbnu'l-Arab&icirc; tarafından sunulan ve İbnu Hacer
tarafından aynen benimsenen g&ouml;r&uuml;ş ş&ouml;yledir: &lsquo;Bir hediyede bulunan
kimse, bu hediyeyi vermekle şu &uuml;&ccedil; maksattan birini g&uuml;der; bunun dışında
kalması m&uuml;mk&uuml;n değildir: Hediye verdiği kimsenin, 1. Muhabbetini kazanmak. 2.
Yardımını temin etmek. 3. Malını elde etmek. Hediye ile bir kimsenin malı veya sevgisi
ama&ccedil;lanırsa bu c&acirc;izdir. Ancak, bunlardan sevgi kazanmak i&ccedil;in verilen hediye,
diğerinden daha iyidir. Bir arzusunun yerine gelmesinde yardımını elde etmek i&ccedil;in verilen
hediyeye gelince, bakılır, eğer (peşinde koştuğu şey) m&acirc;siyet nevinden ise, bu hediye
c&acirc;iz değildir, haramdır; bu (İsl&acirc;m&rsquo;ın meşru kıldığı) hediye değil, r&uuml;şvettir.
Bu, taatle al&acirc;kalı ise bu da c&acirc;izdir. Eğer bu, bir zulm&uuml;n, m&acirc;ruz kalınan bir
haksızlığın def'i i&ccedil;inse ve (hediye verilen kimse) emretme ile (hediye verenden) bu
zulm&uuml; bertaraf edecek g&uuml;&ccedil; (yetki ve makamın)da ise bu hediye de
r&uuml;şvettir. Eğer, hediye verilen kimse bu konumda değil de, s&ouml;z konusu olan
zulm&uuml; ve haksızlığı &ouml;zel bir gayret ve şahs&icirc; bir hile, tedbir ve teşvik ile bertaraf
edecekse yine c&acirc;izdir. Z&icirc;ra insanlardan zulm&uuml; defetmek, ul&ucirc;'l-emre yani
makam sahiplerine farz-ı ayındır, makam sahibi olmayanlara ise, farz-ı kif&acirc;yedir..&rsquo;
Haksız bir menfaat elde etmek i&ccedil;in kişilere &ccedil;ıkar sağlama; lehe h&uuml;k&uuml;m
vermesi i&ccedil;in hakime verilen mal veya para; başkasının malını haksızlıkla yeme yollarından
biridir. R&uuml;şvetle ya hak edilmeyen bir menfaat ele ge&ccedil;irilmekte veya başkasının
hakkına tecav&uuml;z edilmektedir. R&uuml;şvet, yalnız alan i&ccedil;in değil veren ve aracılık
yapan i&ccedil;in de haramdır. Allah Te&acirc;l&acirc;; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1583;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1570; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1617;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1602;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;

&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1579;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların
mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz i&ccedil;in o malları h&acirc;kimlere (idarecilere
veya mahkeme h&acirc;kimlerine) vermeyin.&rdquo; [14] buyurmaktadır.
&#1610;&#1614;&#1570;&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#16
16; &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1578;&#1616;&#1580;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618; &#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1590;&#1613;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1578;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1570;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1576;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575; &ldquo;Ey iman edenler!
Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali m&uuml;stesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram
yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi &ouml;ld&uuml;rmeyin. Ş&uuml;phesiz
Allah, sizi esirgeyecektir.&rdquo;[15] R&uuml;şvetin devlet dairelerine, &ouml;zellikle
mahkemelere girmesi &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir su&ccedil;tur. Ras&ucirc;l-i Ekrem
Efendimiz &#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; .
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1588;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;&#1578;&#1614;&#15
88;&#1616;&#1610; &#1601;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1603;&#1618;&#1605;&#1616;
&ldquo;H&uuml;k&uuml;m vermede r&uuml;şvet verene ve alana Allah lanet etsin&rdquo;[16]diye
beddua etmiştir. Bir memurun r&uuml;şvetle haksızlık yapması &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; bir iştir.
R&uuml;şvet, bir hakkı araştırmak, bir işi yapmak i&ccedil;in de alınamaz. Bu zaten memurun
g&ouml;revidir. R&uuml;şvetin Kısımları R&uuml;şvet d&ouml;rt kısımda ele alınır: 1- Memur,
h&acirc;kim veya idareci olabilmek i&ccedil;in verilen r&uuml;şvet. 2- H&acirc;kimin lehinde
h&uuml;k&uuml;m vermesini sağlamak i&ccedil;in verilen r&uuml;şvet. 3- Bir kimse ile idarecinin
arasını d&uuml;zeltmek karşılığında &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye verilen r&uuml;şvet.
Burada r&uuml;şvet ya idareciden gelecek bir zararı &ouml;nlemek veya meşru bir menfaat elde
etmek istemektir. 4- Bir kimsenin malına ve canına bir zarar vereceğinden korktuğu kişiye verdiği
r&uuml;şvet. R&uuml;şvet alan bir kimse almış olduğu mala dinen sahip olamaz; onu geri vermesi
gerekir. Bir kimsenin dinine gelecek bir zararı &ouml;nlemek i&ccedil;in r&uuml;şvet vermesi bir

&ccedil;are ise verebilir. Bu, veren i&ccedil;in haram olmaz. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) dine
dil uzatan şairlere ve aleyhte bulunmalarını istemediği kimselere bir şeyler verirdi. Bu konuda
m&uuml;ellefe-i kul&ucirc;b&rsquo;a (kalpleri İsl&acirc;m&rsquo;a ısındırılanlar) zek&acirc;ttan pay
verilmiş olması yeterli bir delildir.&rdquo;[17] R&uuml;şvetin Haram Olmayanı R&uuml;şveti, hakkı
olmayan bir şeye ulaşmak i&ccedil;in verilen mal veya menfaat diye tarif etmiştik. Buna g&ouml;re
başka bir yolla alamadığı hakkını elde etmek ve dinini ve ırzını zalimlerden korumak i&ccedil;in
verilen şey, verene g&ouml;re r&uuml;şvet değildir. [18]Ama alan i&ccedil;in r&uuml;şvettir ve en
&ccedil;irkin haramlardandır. S&ouml;z&uuml;n&uuml; ettiğiniz hakkınızı elde edebilmek
i&ccedil;in başka &ccedil;areniz yoksa r&uuml;şvet vermenizde dinen sakınca yoktur. Ancak
şartları sonuna kadar zorlamanız gerekir. T&acirc; ki, başkasının haram işlemesine de sebep
olmuş olmayasınız. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R&uuml;şvet Hastalığından Kurtuluş Yolu R&uuml;şvet, toplumsal bir hastalıktır. R&uuml;şvetin
yaygınlaştığı yerlerde halkın birbirine ve devlete karşı besledikleri g&uuml;ven duygusu yok olur.
Herkes yapılan işlerden, &ouml;zellikle mahkemelerde verilen kararlardan ş&uuml;phe eder; her
işin, her kararın arkasında r&uuml;şvet var zanneder, r&uuml;şvetsiz iş yapılmayacağına inanır.
Bu inanca namuslu insanların da kapılması, r&uuml;şveti toplumsal bir felaket haline getirir. Artık
doğru d&uuml;r&uuml;st hi&ccedil;bir şey yapılamaz olur. Giderek devlet &ccedil;arkı işlemez, işler
zamanında yapılamaz hale gelir; haksızlık her yanı sarar, diğer ahl&acirc;ksızlıklar &ccedil;oğalır.
B&uuml;t&uuml;n bunların alışkanlık haline gelmesi, toplum hayatını temelinden sarsar hatta
b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n &ccedil;&ouml;kertir. R&uuml;şvet liberal ekonomilerde ve demokratik
rejimlerde &ccedil;ok sık rastlanan toplumsal bir hastalıktır. R&uuml;şvetin sadece topluma değil,
onu alana da zararı vardır. Az-&ccedil;ok dini inancı olan insanlar, er-ge&ccedil; yaptıkları işin
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; anlayacak ve vicdanları rahatsız olacaktır. Asıl
&ouml;nemlisi de &uuml;&ccedil; beş kuruşluk menfaat sağlamak i&ccedil;in r&uuml;şvet alanların
Allah (c.c.)&rsquo;ın l&acirc;netine m&uuml;stahak olmaları ve d&uuml;nyaları i&ccedil;in
ahiretlerini kaybetmeleridir. İsl&acirc;m&rsquo;ın h&acirc;kim olduğu toplumlarda r&uuml;şvet olayı
asgari sınıra &ccedil;ekilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)&rsquo;in r&uuml;şvet alana da verene de
l&acirc;net ettiği ve ikisinin de cehennemlik olduğunu ifade ettiğini bilen m&uuml;sl&uuml;manlar
mutlaka bundan uzak dururlar. R&uuml;şvet almak veya vermek, bu işi yapan insanların ruhi ve
ahl&acirc;k&icirc; bozukluklarının ve dini duygularının zayıf olduğunun bir g&ouml;stergesidir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; r&uuml;şveti ancak menfaat d&uuml;şk&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;, hırs ve
doyumsuzluk gibi ahl&acirc;k dışı ve dince yasaklanan &ouml;zelliklere sahip olan kimseler alır
veya verirler. B&ouml;ylece r&uuml;şvet, en &uuml;st&uuml;n varlık olarak yaratılan insanın
al&ccedil;almasına, faziletlerinin yok olmasına ve kişiliğini kaybetmesine neden olur. R&uuml;şvet,
toplumu temelinden sarsan ve onun i&ccedil;ten yıkılmasına neden olan en tehlikeli sosyal
hastalıklardan biridir. R&uuml;şvetin yaygın olduğu toplumlarda hak ve adaletten s&ouml;z
edilemez. Diğer taraftan, r&uuml;şvetin yaygınlaşmasıyla toplumda haksız kazan&ccedil; sağlama
yolları a&ccedil;ılmış olur. Bu gibi durumlar, zamanla normal bir yol gibi g&ouml;r&uuml;lmeye
başlanır. Bu ise toplum i&ccedil;in bir felakettir. R&uuml;şvet, karıştığı işin amacından sapmasına
ve bozulmasına, girdiği toplumun perişan olup dağılmasına sebep olur. Tarihe bakıldığında, pek
&ccedil;ok milletin yok olmasının sebepleri arasında, r&uuml;şvet hastalığının olduğu
g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. R&uuml;şvetin girdiği toplumda adaletsizlik yaygınlaşır. Emanetler ehline
verilmez, &ouml;nemli g&ouml;revler layık olmayan kimselerin eline ge&ccedil;er. İnsanların
birbirlerine g&uuml;venleri kalmaz. Hak haklıya değil, parası ve g&uuml;c&uuml; olana verilir.
Dolayısıyla g&uuml;&ccedil;s&uuml;zlere ve yoksullara zulmedilmiş olur. Bunun sonucunda ise
toplum d&uuml;zeni sarsılır. Kısaca ifade etmek gerekirse r&uuml;şvet; toplumları felakete
g&ouml;t&uuml;ren, birlik ve kardeşlik duygularını k&ouml;k&uuml;nden sarsan, g&uuml;ven
duygusunu zedeleyen &ccedil;irkin davranışlardan biridir. Kendisinin Allah (c.c.) tarafından her

yerde g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;ne ve bir g&uuml;n mutlaka hesaba &ccedil;ekileceğine
inanan insanların hayatlarında bu t&uuml;r olumsuz davranışlara rastlanmaz. Fert ve toplum
olarak, bu kadar zararları olan r&uuml;şvetin yaşadığımız toplumda yaygınlaşmaması i&ccedil;in
elimizden geleni yapalım. D&uuml;nya malının d&uuml;nyada kalacağını, insanın alın teriyle
kazandığının daha bereketli ve değerli olduğunu unutmayalım. Ne mutlu, kısa d&uuml;nya
hayatının basit &ccedil;ıkarları i&ccedil;in hakkından başkasını istemeyen, rızkını helal yoldan
temin eden, r&uuml;şvet &ccedil;amuruna d&uuml;şmeyen erdemli M&uuml;sl&uuml;manlara!
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