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önce selamı zikrettiği görülmektedir(Da
riml. "Şalat", 88). d) İzin isteyen kişi ken
dini açıkça tanıtmalıdır. Nitekim Resul-i 
Ekrem içeri girmek isteyen birine kim ol
duğunu sorunca bu kişinin "benim" de
mesine karşılık, "Sen de kimsin?" diyerek 
yaptığının yanlış olduğunu hatırlatmıştır 

(Buhilrl, "isti'zan", ı 7; "Edeb", 94). Bu du
rumda kapı tokmağını kullanma, zil çal
ma. elektrikli aletlerle seslenme gibi mo
dern imkanlardan yararlanırken 'de ken
dini açıkça tanıtmak gerekir. e) Bir kim
senin izinsiz girmesi caiz olmayan yeri, 
iyi niyetle de olsa kapı aralığından veya 
pencereden gözetlernesi uygun değildir. 
Zira izin isteme hükmünün asıl konuluş 
sebebi aile mahremiyetini yabancı gözle
re karşı korumaktır (Ayni, xvııı. 286, 294). 
Müminlerin casusluk yapar gibi birbirle
rinin mahrem durumlarını araştırmala
rını yasaklayan ayetin (el-Hucurat 49/1 2) 
bu konuyla da ilgili olduğu kabul edilmek
tedir. Hz. Peygamber bir kişinin bu şekil
de evini gözetlediğini görünce onu sert 
bir dille uyarmıştır (Buhar!, " İsti'zan", ı ı; 

"Diyat", ı 5, 23). Bazı fakihler, bu hadisin 
lafzl ifadesini dikkate alarak hane sahibi
nin izinsiz olarak evinin içini gözetleyen 
kimseyi cezalandırabileceğini ileri sür
müşlerse de (Ali MahfQz, s. 387) hadisin 
hukuki bir hüküm koymayıp sadece uya
rı amacı taşıdığı yönündeki görüş (Ayni. 
xvııı , 295) daha makul görünmektedir. 
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O FlKlH. Fıkıhta bir kimsenin hukuken 
tabi olduğu kısıtlılık halinin kaldırılması

nı ifade eden izin, fıkıh usulünde teknik 
anlamda bir terim olmamakla beraber 
cevaz ve ibaha terimleri ile yakından iliş
kilidir. Bu kavramlardan biri tanımlanır
ken diğerlerinden yararlanma gereğinin 
duyulması ve literatürde çok defa birbir-
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lerinin yerine kullanılmaları bunlar arasın
daki anlam yakınlığını ve iç içeliğini gös
terir. Bazı usulcüler cevaz ve i b ahanın eş 
anlamlı olduğunu , bazıları cevazın ibaha
dan daha genel sayıldığını söylese de esas 
itibariyle her ikisi de şariin izninin sonu
cu olduğundan izin kavramının daha ge
nel bir içeriğe sahip bulunduğu görülür. 
İznin ayrıca af ve helal kavramlarıyla da 
yakın anlam ilişkisi bulunmaktadır. ilişki
li olduğu bu kavrarnlara bakildığı zaman 
iznin bazı yerde engelleme ve yasaklama
nın. bazı yerde de haram ve vacibin kar
şıt anlamiısı olarak kullanıldığı söylenebi
lir (Ka raf!, el-Fur0./5:, 1, 195-1 96; ibnü'I-Kay
yim ei-Cevziyye I, 332) . İzin kelimesi fıkıh 
literatüründe. ibadet ve muamelat hu
kukunun bütün alt dallarını kapsayacak 
şekilde yaygın bir kullanıma sahip olmak
la birlikte bunların büyük bir kısmında ke
limenin kullanımının sözlük anlamı çerçe
vesinde kaldığı görülür. Mesela kocanın 
karısına oruç veya i'tikaf izni, ebeveynin 
çocuğa hac veya evi en me izni, devlet baş
kanının ölü araziyi ihya veya bir cezayı in
faz izni böyledir. Ancak izin kelimesi za
manLa muamelat alanında, kölelik ve yaş 
küçüklüğü sebebiyle eda ehliyeti kısıtlı 
kimseye velisi tarafından mali nitelikte 
hukuki işlem yapabilme serbesliğinin ve
rilmesini ifade eden bir terim haline gel
miş, me'zun denince de bu şekilde ticaret 
serbesliği tanınan kimseler kastedilmiş
tir. Nitekim Serahsl izni, "kölelik sebebiy
le hukuken sabit olan kısıtlılığın (hacr) çö
zülmesi. tasarruf engelinin kalkması" di
ye tanımlar (el-MebsO.t, XXV. 2). İleri dö
nem literatüründe de izin "kölelik. yaş kü
çüklüğü vb. sebeplerle bir kimsenin hu
kuken tabi olduğu tasarruf ehliyeti kısıt
lılığının kalkması" şeklinde tanımlanmış

tır ( et-Ta'rifat, "jzn" md.; Tehanevl, I, 93; 
İbn Abidln. VI, 1 55) . 

Hukuki Mahiyeti. İzin. borçlar hukuku 
alanında birçok hukuki işlemle ilişkili ol
duğu gibi bazı işlemlerin de mahiyeti ge
reği tanımında yer alan bir kavramdır. Şa

fii fakihi izzeddin İbn Abdüsselam. hukuki 
işlemlerin bir türünün de izin olduğun
dan söz ederek izne bağlı tasarrufları ya
rarı n ait olacağ ı kişi açısından ikili ayırı

ma tabi tutar. Buna göre faydası izin ve
rilene yönelik olan izin grubunda ariyet, 
bağış ve hediye verme gibi işler yer alır. 

Şafii ekolündeki hakim görüşe göre karz 
da darnan şartıyla itlaf hususunda bir izin 
olduğu için sözlü kabule gerek duymaz. 
Faydası izin verene yönelik olan izin kap
samında ise istisna· (eser). hizmet veka
let sözleşmeleri ya da kabza izin gibi fiili 

veya sözlü tasarruflara izin yer alır (!Sa
va'idü'L-a/:ıkam, II, 69, 73-74). Bu gruplan
dırmada iznin vekalet verme ile oldukça 
yakın bir anlam benzerliği taşıdığı görül
mektedir. Her ikisinde de "başkasının ta
sarrufuna rıza gösterme" anlamı mevcut 
olmakla beraber izin vekalet vermekten 
daha genel bir içeriğe sahiptir, bu sebep
le şirket vb. birçok tasarruf yanında veka
let vermenin de genel anlamda izin kap
samında olduğu belirtilir. 

Kısıtlılık halinin kaldırılmasına ilişkin 
bir işlem oluşu bakımından iznin doktrin
de ayrıntılı biçimde tartışıldığı ve tanımı. 
mahiyeti. alanı gibi konularda fakihler 
arasında bazı görüş ayrılıkları bulundu
ğu görülür. Şafii ve Hanbeli mezhebinde 
izin bir tür vekalet verme (tevkll ve inabe) 
olarak değerlendirilmiştir; Hanefi mez
hebinde ise özellikle ticaret alanında kı
sıtlılık durumunun kaldırılması (fekkü 'I
hacr) ve hakkın düşürülmesi (ıskat) şek
linde tanımlandığı için. bir borçlar huku
ku kavramı olarak büyük ölçüde ticari iş
lemler yapmasına izin verilen köle ve ço
cuk ekseninde ele alınıp sistemleştiril
miştir. Bu sebeple Hanefi ve HanbeiTfıkıh 
literatüründe genellikle hacr bahsinden 
sonra yer alan "Kitabü'l-Me'zün" başlığı 
altında ticaret izni verilen köle ve çocuğa 
ilişkin hükümler ele alınmıştır. Ayrıca kı
sıtlılık açısından aralarında benzerlik bu
lunan sefih ve borçlu da bazı hükümler 
yönünden bu çerçevede değerlendirilmiş
tir. Klasik fıkıh literatüründe bu konu için 
özel bir bölüm açılıp ayrıntılı düzenleme
ler yapılması. o dönemlerde tüccarların 
yaygın olarak köleleri ticari işlerde kul
landıklarının bir göstergesi sayılabilir. 

İznin sahih şekilde gerçekleşebilmesi 
için izin verilecek kişinin potansiyel olarak 
tasarruf ehliyetine sahip bulunması ge
rekir; ancak kimlerin tasarruf ehliyetine 
sahip olduğu konusu doktrinde tartışma
lıdır. Akıllı olarak bulüğa eren kölenin ti
caret iznine muhatap olabileceğinde ve 

bu izne dayanarak tıpkı h ür kimseler gibi 
ticaret yapabileceğinde ihtilaf yoktur. Şa
filler dışındaki fakihler izin kapsamına kö
le yanında mümeyyiz çocuğu ve ma'tühu 
da dahil ederler. Şafii'ye göre ise ticaret 

. ehliyeti ancak kamil akılla elde edilebile
ceği için ister h ür isterse köle olsun çocu
ğa ticaret izni vermek caiz olmadığı gibi 
ma'tüha verilen ticaret izni de sahih de
ğildir. 

Hanefiler'e göre kölenin kısıtlılık hali 
efendisinin bir hakkı olarak sabit bulun
duğundan efendi izin vermekle bu hakkı 



ıskat etmiş sayılır. Fakat izin ticarete iliş
kin olduğu için kölenin evlenme, cariye 
edinme, borç verme ve hibe gibi diğer 
hususlardaki kıs ıtlılık durumu devam 
eder. Mümeyyiz çocuğun tasarruflarının 
işlerlik kazanmasının velinin iznine ve ica
zetine bağlanması ve böylelikle çocuk için 
bir kısıtlılık durumunun doğması ise veli
nin değil bizzat çocuğun menfaatiyle il
gilidir. Bu kısıtlılık durumu özü itibariyle 
çocuğun korunması amacına dayalı oldu
ğundan onun hibeyi kabul gibi kendisi için 
sırf yarar sağlayan tasarruflarında kural 
olarak izne ve icazete gerek bulunmaz
ken talak, hibe ve mali kefalet gibi ken
disi açısından sırf zarar olan tasarrufla
rında izin cereyan etmez. Sefih hakkında 
sabit olan kısıtlılık da benzer bir amaçla 
açıklanabilir. 

Uygulama alanı büyük ölçüde ticaret 
konuları olan izin bir yönüyle vekalet ver
me, bir yönüyle hakkı düşürme anlamını 
içermektedir. Fıkıh mezhepleri, benim
sedikleri genel fıkıh sistematiği ve man
tığı doğrultusunda bu anlamlardan biri
ni ön plana çıkarmışlardır. Hanefiler izni 
bir hakkın düşürülmesi mahiyetinde gör
müş ve bunu iznin tanırnma dahil etmiş
lerdir. Buna karşılık Şafii ve Hanbelller ile 
Hanefi fakih Züfer, izni bir hakkın kulla
nımının devri ve vekalet verme mahiye
tinde saymışlardır. Bu anlayış farklılığı
nın pratik sonucu iznin şartata'lik edil
mesiyle zaman, mekan ve alan (tür) itiba
riyle kayıtlanmasının sa hi h olup olmadığı 
konusunda ortaya çıkar. Hanefiler'e göre 
bir hakkın ispat ve iadesi anlamını içeren 
kısıtlamadan farklı olarak izin, bir ıskat 
tasarrufu olduğu için diğer ıskat tasar
rufları gibi kural olarakta'lik ve izafeye 
elverişli bulunmakla birlikte kayıtlama ve 
daraltmaya elverişli değildir. Böyle oldu
ğu için de izin bir zaman ve mekan la ka
yıtlanamayacağı gibi bir alışveriş türüne
de tahsis edilemez . Mesela mümeyyiz 
çocuğun velisi, çocuğa bir ay süreyle izin 
verdiğini söylese bile bir ayın bitiminde 
yeniden onu hacretmediği takdirde bir 
aylık izin süresiz izne dönüşür. İkinci grup 
fakihe göre ise izin bir tevkll ve inabe ma
hiyetinde olduğundan tıpkı bunlar gibi za
man ve mekanla kayıtlanması ve bir alış
veriş türüne tahsis edilmesi mümkündür. 
Bu anlayışa göre köle izin kaynaklı olarak 
tasarrufta bulunmaktadır; dolayısıyla 
onun tasarrufu tıpkı vekil ve mudarib gi
bi izin verilen konuların dışına çıkamaz. 

İbn Ku dam e, Hanefiler'in izni ıskat say
malarının ve ıskatı kayıtlanmaya elverişli 

görmemelerinin temelinde, kısıtlılık du
rumunun bir bütün olup bölünemeyeceği 
düşüncesinin yattığını ve ayrıca onların 
kısıtlılık durumunun kaldırılmasını adeta 
çocuğun buluğa ermesi mesabesinde 
tuttuklarını öne sürer. İbn Kudame'nin 
Hanefiler'in bu görüşüne getirdiği tenki
din özünü, çocuk ve kölenin ancak kendi
lerine hak sahibi kimse tarafından veri
len izinle tasarrufta bulunabildikleri , bu
nun için de iznin vekil ve mudaribdeki 
gibi sadece verildiği alanla kayıtlı olacağı 
noktası teşkil eder. 

Şekli ve Türleri. İzin, biçim itibariyle 
sarih ve dalaylı (delaleten) kısımlarına ay
rıldığı gibi alanı itibariyle genel (am) ve 
özel (has), yapısı itibariyle de bir şarta ve
ya vakte bağlanmaksızın derhal hüküm 
ifade eden (müneccez). şartata'lik edilmiş 
ve bir vakte bağlanmış izin çeşitlerine ay
rılır. Sarih izin. izin verildiğinin açıkça söy
lenınesi ve duyurulması olup konusuna 
göre genel ve özel kısımlarına ayrılır. Ge
nel iznin literatürde "tasarruf-ı neviye 
izin" ve "akd-i mükerrerlere izin" olarak 
adiandınidığı da olur (Ali Haydar. lll , 47) . 
Özel iznin anlamı ve mahiyeti konusunda 
Hanefi literatüründe bir karışıklık ve be
lirsizlik bulunmaktadır. Bazıları, köle veya 
çocuğun gündelik işler konusunda kulla
nılmasını özel izin olarak nitelendirirken 
bazıları, bir tasarruf türüne ilişkin olarak 
verilen izni özel izin şeklinde tarif etmiş
lerdir. Hanefi fakihlerinden Kasanl. nor
mal olarak ticaret izni verilmesine gerek 
olmayan gündelik işler konusundaki ta
sarruf iznini özel izin şeklinde değerlen
dirmiş ve genel kurala göre ticaret izni 
bölünme kabul etmez bir mahiyete sahip 
olduğundan , herhangi bir ticari işlem 
hususunda verilen iznin bütün ticari iş
lemler için geçerli olan bir izne dönüşmesi 
gerekirken bu tür izinierin örf sebebiyle 
istihsan gerekçesinden hareketle ticaret 
izni anlamına gelmeyeceğini ifade etmiş
tir (Beda'i', vıı. 192). Doktrinde de Kasa
ni'nin görüşü benimsenerek bu tür izin
ler geç dönem literatürde "bir akdi n icra
sını emir" ve "şahsltasarrufa izin" olarak 
anılmış (Ali Haydar, lll, 4 7) ve genel ıskat 
hükümleri dışında tutulmuştur. Buna 
karşılık Hanefi mezhebinin temel metin
lerinden olan el-İ{ıtiyfır'da özel bir tica
ret veya meslek türüne tahsis edilen izin 
özel izin olarak adlandırılmıştır. İznin me
sela sadece buğday ticaretine veya sade
ce terzilik işine tahsis edilmesi özel izin
dir (ll, ı 00-1 o ı). Ayrıca Kasanl. verilen iz
nin sıhhati için izin verilen kimsenin bu 
izni ve iznin türünü bilmesinin gerekli 
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olup olmadığını tartışır (Beda'i', VII , 193-
194). 

Hanefi mezhebinde hakim görüşe gö
re ticaret izni bölünme ve bir türle kayıt
lanma kabul etmez. Bunun için de bir ti
caret türüyle ilgili izin bütün ticaret tür
leri ve meslekler konusunda geçerli olur. 
Aynı şekilde bir ay veya bir yıl ticaret yap
masına izin verilen kişi, daha sonra yeni
den hacredilmediği müddetçe daimi ola
rak izinli sayılır. Çünkü ticaret izni kar 
sağlamak amacına yöneliktir ve kar ihti
mali açısından bir türle ötekisi arasında 
fark yoktur. Bir türe ilişkin olarak verilen 
sari h izin diğer türler hakkında da dela
leten izin yerine geçer. Nitekim velinin sa
ri h izni olmaksızın çocuğun hibeyi kabul 
hakkına sahip olması iznin delaleten var
lığı sebebiyledir. Burada da aynı durum 
söz konusudur. Maliki mezhebinde de bir 
konuda verilen ticaret izninin bütün tica
ret türleri için geçerli olacağı , fakat bir 
meslek için verilen izni n onunla sınırlı ka
lacağı, ticaret ve borçlanma hususunda 
izin sayılmayacağı görüşü hakimdir (Ka
raf!, e?-lai].Tre, V. 31 1) . 

Dalaylı izin iznin sarih biçimin dışında 
bir yolla sabit olmasıdır. Dalaylı izin şekil
lerinden sayılıp sayılmayacağı tartışmalı 
olan hususların başında sükut gelmekte
dir. Doktrinde hakim olan anlayışa göre 
susana söz isnat edilerneyeceği için sü
kGt kural olarak izin yerine geçmez. An
cak rıza açıklaması sayılmasının müm
kün olduğu yerlerde sükut izin yerine 
geçebilir. Bu durum Mecelle'de, "Sa
kite bir söz isnat olunmaz. Fakat ma'rız-ı 
hacette sükut beyandır" (md. 67; bk. 
Sera h s!. XXX. 139-140; Kasa n!, VII, 193) 
şeklinde ifade edilir. Hanefiler, velinin ço
cuğu alışveriş yaparken görüp sükGt et
mesi durumunda bu sükGtun izin yerine 
geçeceği ni söylemişlerdir. Ancak sükut 
yoluyla sabit olan bu izin. Hanefiler'in bu 
konudaki yaklaşımlarının tabii sonucu ola
rak sadece o alışveriş hakkında değil da
ha sonra yapılacak bütün alışverişler hu
susunda da delaleten izin sayılır. Aynı hü
küm köle hakkında da geçerli olup sükG
tun izne delaleti. yapılan akdin sahih ve
ya fasid olmasına göre değişmeyeceği için 
kölenin yapmış olduğu akdin sahih ya da 
fasid olması da kölenin izinli hale gelmesi
ni etkilemez. İmam Şafii. Ahmed b. Han
bel ve İmam Züfer'e göre ise efendinin 
sükfitu ile köle mezun olmaz (İbn Kuda
me, VII, 194). 

Hükmü. Çocuğun malında tasarrufa ve 
ticarete yetkili olan velinin, ticarete izin 
vermeye de velayeti vardır. Bir çocuğa 
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veya ma'tuha velisi tarafından izin veri
lince bunlar izin altına giren hususlarda 
baliğ kişi hükmünde olurlar ve kendileri
nin yapması caiz olan şeyler için birine 
vekalet verebilir ler. Mezun köle de Han e
tiler' e göre vekaletyoluyla efendisi adına 
değil izin sayesinde sahip olduğu ehliyet
le tıpkı mükatebe akdinden sonra olduğu 
gibi kendi adına tasarrufta bulunur ( ibn 
Abidln. VI, I 55) . 

İzin kapsamına vekalet verme. rehin al
ma ve verme, ariyet. selem ve mudarebe 
akidleri yapma. borç ikrarında bulunma 
gibi ticaret kabilinden ve ticaretin gerek
lerinden olan bütün hukuki işlem türleri 
girer; ticaretin gerekleri dışında kalan hu
suslarda ise yetkili değildir. Bu bakımdan 
borç vermesi, hibede bulunması veya ke
fil olması caiz görülmemiştir. Maliki eko
lünde, izinli kölenin ticaret kapsamında
ki her tasarrufu yapabileceği ve vekil ko
numunda olduğu benimsenmekle birlik
te hibe. sadaka ve ıtk gibi tasarrufları an
cak efendisinin özel izniyle yapabileceği 
belirtilmiştir. 

Mezun un gabn-i yeslr ile yaptığ ı alış

verişlerin sahih olduğunda görüş birliği 
bulunmakla birlikte gabn-i fahişle yapa
cağı akidlerin hükmü tartışmalıdır. Ebu 
Hanife gabn-i fahişle alım satımı da mut
lak alım satım kapsamına . dolayısıyla ti
caret izni kapsamına dahil gördüğü için 
mezun un gabn-i fahişle alım satım yapa
bileceğini kabul etmiştir. Gabn-i tahişle 
alım satım yapma konusunda mezun ile 
vekil arasında fark gözeten Ebu Hanife'
ye göre mezunun gabn-i fahişle satması 
veya satın alması caizken vekilin satması 
caiz. fakat satın alması caiz değildir. Çün
kü vekilin gabn-i fahişle satın alması 
hususu, esasen kendisi için aldığı halde 
gabn-i fahiş ortaya çıkınca müvekkili için 
satın aldığını söyleyebileceğinden suisti
male açık bir konudur. Mezun, kendisi için 
almaya malik olmayıp izin verene rücu 
hakkı bu l unmadığı için onun açısından 
alım ve satım birbirine eşittir ve böyle bir 
töhmet söz konusu olmaz. Ebu Yusuf ve 
Muhammed'e göre ise çocuk gabn-i ta
h işle akid yapma hak ve yetkisine sahip 
değildir. Çünkü böyle bir akid teberru 
hükmündedir. çocuk ise teberrua ehil de
ğildir (Kasa n!, VII, ı 94- ı 98) . Mezunun ta
sarrufları sebebiyle gerek veli veya efen
dinin gerekse mezunla ticari ilişkide bu
lunan kişilerin mağduriyetinin önlenebil
mesi için doktrinde gündeme gelen ön
lemlerden biri de kölenin rakabesi tuta
rını aşan borçlanmalardan bizzat kendi
sinin sorumlu tutulmasıdır (Abdullah b. 
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Mahmud el-Mevs ıll, ll , I O I ; ibn Abi din, VI. 
ı 55) . 

Sona Ermesi. Ticaret iznini geçersiz ha
le getirecek sebepler şu şekilde s ı ralanır : 

1. Yeniden hacir altına alma. Bu hacrio 
sahih olabilmesi için taraflarca. özellikle 
de çarşı esnafı tarafından bilinmesi ge
rekir. Maliki ekolündeki hakim görüş . 

yeniden hacretmenin kamu otoritesinin 
bilgisi dahilinde olması gerektiğ i yönün
dedir (Ka raf!, ~-ıalfire, V, 3 ı 8; ibn C üzey, 
s. 3 ı 8). 2. Efendinin köleyi satması. 3. 
Ölüm. Efendinin ölümüyle köle. baba ve
ya vasinin ölümüyle çocuk yeniden kısıtlı 
hale gelir. Ancak hakim kararıyla mezun 
olan kişi hakim in ölmesiyle kısıtlı hale 
gelmez. 4. Efendinin veya kölenin delir
mesi durumunda da köle yeniden kısıtlı
lık durumuna döner. s. Kölenin veya efen
dinin irtidad ederek düşman ülkesine il
tica etmesi. 6. Kölenin kaçması. Hanefiler 
kölenin kaçmasının izni iptal edeceğini. 
Şafii ve Hanbeliler ise kölenin kaçmakla 
aziedilmiş olmayacağını ifade ederler. 
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D TASAVVUF. Tasawuf literatüründe 
izin "bir velinin Allah ' ın ve Peygamber'in 
izniyle konuşması, hareket etmesi" veya 
"bir müridin önemli bir iş yapacağı za
man mürşidinden izin alması" anlamın

da kullanılır. TasawuftaAllah'tan ve Pey
gamber'den keş if ve ilham yoluyla izin 
alındığına inanılır ve bu anlamdaki izne 
büyük önem verilir. Ebu Nasr es-Serrac 
sufilerin. mallarını Allah'tan aldıkları izin
le harcadıklarını veya harcamayıp elde 
tuttuklarını . izinle hareket etmeyen su
filerin kemal mertebesine varamadıkla
rını belirtir (el-Lüma', s. 523). Bir kimse
nin ikamet ettiği yere izinsiz girilemeye
ceğini belirten Gazzali'ye göre (İf:ıya', II, 
193) kalbine Allah'ın en özel sıfatı olan 
ilim tevdi edilmiş bulunan alim ilahi hazi
nedeki en değerli cevherin hazinedan olup 
Allah adına ihtiyaç sahipleri için bunu har
camak konusunda izinlidir (a.g.e., I, 20) . 

Abdülkadir-i Geylani. insanın ancakAllah 
izin verirse nefsinin istediği bir şeye yö
neleceğini, aksi takdirde günaha girece
ğini söyler ( Fütaf:ıu'l-gayb, s. 87) . Burada 
izin ilhamla aynı anlamda kullanılmıştır. 

Ebü'I-Hasan eş-Şazeli. ljizbü'l-ba]J.r adlı 

dua risalesini tanıtırken eserin her harfini 
Allah ve Resulü'nün izniyle yazdığım be
lirtir (ismail Ha kkı Bursevl, IV, 258). Muta
sawıflar özellikle tarikat şeyhlerinin söz
lerinin. eserlerinin. düzenledikleri duala
rın Allah'tan izin ve onay alındıktan son
ra yazıldığına ve söylendiğine inanır
lar. Muhyiddin İ bnü'I-Arabi, Fuşuşü '1-]J.i

kem'in önsözünde (1 , 47) bu eseri rüyada 
gördüğü Hz. Peygamber'in emriyle yaz
dığını söylemiştir. Aynı sufi. Allah 'ın tak
dir ettiği bir şeyin vakti gelince O'nun iz
niyle vücut bulduğunu belirtir ve varlık 
alemindeki her olayı ve nesneyi Hakk' ın 

iznine bağlar ; "Hiçbir nefis Allah ' ın izni 
olmadan ölmez" (Al-i imran 3/145) mea
lindeki ayeti bu yönde açıklar. Ona göre 
bir veli Allah'tan aldığı izinle hareket ede
bilir. konuşabilir. Bununla birlikte onun 
bu izne göre hareket etmemesi günah 
değildir. Çünkü izin bir ruhsattır. mubah 
olan hususlarda bahis konusudur; yapıl
ması için izin verilen bir şeyi yapmayan 
günaha girmez (Şa ' ranl, el-Yevaklt, ll , 95) . 

Bununla beraber tasawufta izin çok defa 
edep ve ahlak bakımından emir telakki 
edilmiş , Allah ve Resulü'nün izniyle ko
nuştuklarını ve yazdıklarını ileri süren bir
çok kişinin sözleri ve yazdıkları mutlak 
doğrular sayılmıştır. 

Tasawufi hayatta. özellikle tarikatlarda 
mürşidden izin alarak hareket etmek, ko-


