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yıldığına işaret eder. Aynı tarihlerde Özü 
Kalesi'nin ilerisinde nehrin denize dökül
düğü yerde Küçük Hasan Paşa ufak bir ka
le daha inşa ettirmişti. Evliya Çelebi 1 068 
Muharreminde (Ekim 1657) burada iken 
kalenin Kazak saldırısına uğradığını belir
terek yapılan savaşı anlatır ( Seyahatna
me, V, 94-108). Ayrıca kalenin önünde bir 
iskelesi bulunduğu, küçük bir filonun bu 
sularda görev yaptığı, Akkirman, Kili ve 
ismail'e buradan mal taşındığı bilinmek
tedir. 

Özü'nün askeri önemi xvııı . yüzyılda da
ha da arttı. Özellikle Rus baskısı karşısın
da buraya asker takviyesi yapıldı. Karade
niz' e çıkişın kilidi olan Azak, Kerç Boğazı, 
Bender ve Özü üzerinde Ruslar bu yüzyıl
da büyük mücadeleler verdiler. 1700 barı
şı sonucu Rus elçisine Özü Kalesi'nin du
rumu hakkında bilgi toplama görevi de 
verildi. Çar Petro, Özü nehrini takiben Ka
radeniz'e çıkmak istedi ve Özü nehrinin 
aşağısına iki önemli kale yaptırdı. Rus
lar'ın Özü yönündeki en önemli faaliyetle
ri 1 736-1739 savaşında kendini gösterdi. 
Bu savaşta Özü Ruslar'ın eline geçti ( ll 
Temmuz 1737) . Ancak 1739 antlaşmasıy
la bütün istihkamlarını yıktıktan sonra bu
rayı yeniden Osmanlılar'a teslim etti. Sa
vaşın ardından Ruslar 1768-1 77 4 savaşı 
ile ciddi ilerleme kaydettiler. 1787'de Rus
lar, Özü Kalesi'nin kendilerine teslimi da
hil olmak üzere birtakım tekliflerde bulun
dular ve ll. Katerina'nın sıcak denizlere in
me projesinin en önemli aşamasını uygu
lamaya koydular. Buna karşılık Osmanlı
lar, Ruslar'a karşı savaş kararı aldı. 1787'
de başlayan Osmanlı-Rus savaşında Özü 
Ruslar'ın ana hedefi oldu. 1788 Aralığında 
Rus Mareşali Suvarov, Özü Kalesi'ne sal
dırdı ve o sırada hüküm süren şiddetli kı
şın da etkisiyle kale müdafileri fazla da
yanamadı. Yardıma gelen Osmanlı fılosu 
da başarısızlığa uğradı. Kaleyi ele geçiren 
Ruslar 20.000 kadar sivil halkı tamamen 
katietti ( 1789). Rus işgali öncesinde Özü'
nün nüfusunun 25.000 dolayında olduğu 
tesbit edilmiştir. Özü'nün kaybedildiği ha
berini alan 1. Abdülhamid'in üzüntüsün
den hayatını kaybettiği belirtilir. Özü'nün 
Ruslar'ın eline geçmesi Akdeniz'deki çı

karları tehlikeye düşebilecek olan ingiliz
ler'in tepkisine yol açtı. William Pitt, Özü 
Kalesi'nin Ruslar'a bırakılmaması yönün
de parlamentoda tartışma başlattı (Oça
kof krizi) , fakat bir netice alınamadı. 1792 
Yaş Antiaşması'yla resmen Rusya'ya bıra
kılan Özü, 18SS'te Kırım savaşı sırasında 
müttefik güçlerin kısa süreli işgaline uğra-
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dı. 1897'de burada 10.784 kişi yaşıyordu. 
Bugün Özü küçük bir sahil kasabası özel
liği taşır. 2000'de nüfusu yaklaşık 16.900 
idi. XV. yüzyılda yapıldığı sanılan bir cami 
Suvorov Müzesi olarak hizmet vermekte
dir. Burası 1804'te St. Nicholas adıyla ki
liseye çevrilmiş ve 1842' de Rus stilinde ye
niden inşa edilmiştir. 1997'de Türk Tarih 
Kurumu ile Ukrayna Bilimler Akademisi'
nin kalede gerçekleştirdiği kazı çalışmala
rında Osmanlı dönemine ait pek çok obje 
ve bulgu elde edilmiştir. 
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Dinen veya hukuken meşru sayılan 
mazeret anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "bir kusurun hoş görülmesini 
gerektiren sebep, mazeret. sakatlık, bo
zukluk, eksiklik, kusur" anlamlarına gelen 
uzr (uzür) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli 
olan özürün fıkıhta sözlük manalarma uy
gun değişik kullanımları vardır. Kelime iki 
ayette yer aldığı gibi (el-Kehf 18/76; el
Mürselat 77/6) aynı kökten türeyen keli
meler Kur'an'da ve hadislerde pek çok 
yerde geçer (M. F Abdü lbaki , el-Mu'cem, 
"'uır" md.; Wensinck, el-Mu'cem, "'uır" 
md.). Fıkıhta özür terimi "dinen veya hu
kuken meşru sayılan mazeret" anlamında 
kullanılır ve özrü bulunan kişiye ma'zur 
denir. Fıkıh usulünde ruhsat için yapılan 
tanımlarda özür ruhsatın meşru kılınma
sının sebebi olarak anılır. Bu bağlamda 
İbn Emlru Hac özrü "sonradan ortaya çı
kan ve mükellefin işini kotaylaştırmaya 

yarayan durum" diye tanımlamıştır (et
Takrfr ue't-taf).bfr, Il, 204). Cürcfuıl'ye gö
re özür, "şerl gerekiere uyularak bir işe 
devam etmenin ancak ek bir zarar 1 zor
luk ile mümkün olması durumu"dur (et
Ta'rf{at, '"uır" md.; Zekeriyya el-Ensarl, s. 
70). "Avarızü'l-ehliyye" arasında sayılan bil
gisizlik (cehl). zorlama (ikrah) gibi sebep
terin hangi durumlarda özür teşkil ede
ceği fıkıh usulünün hüküm bahislerinde 
ve çeşitli fıkıh bölümlerinde incelenmek
tedir. Mecelle'de yer alan, "Bir özür için 
caiz olan şey ol özrün zevaliyle batı! olur" 
şeklindeki kaide (md. 23) fıkhın özrün sü
resi hakkındaki temel yaklaşımını özetle
mektedir. 

Özür ve ma'zur terimlerinin fıkıhta en 
yaygın kullanıldığı konuların başında ab
desti bozan haller gelir. Fıkıhta zorluğun 
giderilmesi ilkesinden hareketle özür sa
hibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebil
meleri için özel hükümler öngörülerek ko
laylıklar sağlanmış, normal durumlarda ab
desti bozulmuş sayılacak kişinin bu du
rumda abctestti olduğu var sayılarak vak
tinde ve kolaylıkla ibadet etmesine fırsat 
tanınmıştır. Hanefi mezhebinde başlangıç
ta bir farz namaz vakti süresince devam 
eden, bundan sonra da her namaz vaktin
de en az bir defa meydana gelen ve ab
desti bozan bedeni rahatsızlıklara özür, 
bu durumdaki kişiye ma'zlır veya "sahib-i 
özür" denir. İdrar yahut dışkısmı tutama
yan, burnu veya vücudundaki yarası sü
rekli kanayan, devamlı kusan, vücudundan 



irin, iltihap yahut sarı su gibi mayi akan 
kişi, adet veya loğusalık dışında bir has
talık sebebiyle kanı veya akıntısı durma
yan kadın (bk. İSTiHAzE ) özür sahibi sa
yılır ve abdest konusunda özel hükümle
re tabi olur. Bazı böbrek rahatsızlıkların
da olduğu gibi tıbbi cihaziara bağlı olarak 
tedavileri yapılan hastalar da tedavileri sü
resince özür sahibi kabul edilir. Bir kim
senin özür sahibi kabul edilebilmesi için 
mevcut özrün bir farz namaz vakti içinde 
abdest alıp namaz kılabilecek kadar kısa 
bir süre dahi olsa kesilmemesi ve bundan 
sonra da her namaz vaktinde en az bir de
fa aynı durumun meydana gelmesi gere
kir. Aksi takdirde özür hali sona ermiş sa
yılır. Özür sahibinin abdesti, vakit içeri
sinde kendisini özür sahibi kılan sebebin 
dışında abdesti bozan hallerden biri vuku 
bulmadıkça bozulmaz. Hanefi mezhebin
de sahih kabul edilen görüşe göre özür sa
hibi kimsenin abdesti namaz vaktinin çık
masıyla da bozulur. Özür sahibi olanlar her 
namaz vakti için ayrı abdest alır, özür de
vam ederken o vakit içinde aldığı abdestle 
onu bozan başka bir durum meydana gel
medikçe diledikleri kadar farz ve nafile na
maz kılabilirler. Ayrıca özür sahibi abdest
li iken Kabe'yi tavaf edebilir, Kur'an oku
yabilir. Özür sahibi kimsenin çamaşırma 
idrar. kan , irin ve akıntı gibi necis şeylerin 
bulaşması halinde bunlar -miktarı ne ka
dar çok olursa olsun- özür devam ettiği 
sürece namazın sıhhatine engel teşkil et
mez ve özür sahibi kimse kirlenen yerle
ri tekrar temizlemekle veya çamaşır de
ğiştirmekle mükellef tutulmaz. Ancak bu 
necis maddeler aralıklarla geliyorsa veya 
kişinin çamaşırma tekrar bulaşmayacak
sa bunların yıkanması gerekir. Özür sahi
bi kişi, özür sahibi olmayanlara imamlık 
yapamaz. 

Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler bu 
konuyu "seles, el-hadesü'd-daim" gibi te
rimlerle ele almışlardır. Millikiler'in bir kıs
mına göre namaz vaktinin, diğer bir kıs

mına göre günün yarısında veya çoğunda 
mazereti devam eden kişi özür sahibi sa
yılır. Malil<ller'e göre özür sahibinin her va
kit için ayrı abdest alması vacip değil müs
tehaptır. Şafii ve Hanbelller'e göre özür 
sahibi olabilmek için abdesti bozan halin 
sürekli olması gerekir; eğer kişi abdest alıp 
namazını kılacak kadar bir süre temiz du
rabiliyorsa özür sahibi sayılmaz . Şafiller 'e 

göre özür sahibinin ister kaza ister eda ol
sun her farz namaz için ayrı abdest alma
sı gerekir. Hanbelller'e göre özür sahibi al
dığı abdestle dilediği kadar farz veya na
file namaz kılabilir ; ancak abdestten sonra 

özür sebebi olan maddenin çıkması ha
linde her vakit için ayrı abdest alması ge
rekir. 

Özür sayılan çeşitli durumların nama
zın kılınışı , cuma ve cemaat namaziarına 
gitmeyle ilgili hükümlere de etkisi vardır. 
Geçerli bir mazeret sebebiyle ayakta na
maz kılamayan kimse oturarak kılar. Ayağa 

kalkınca ağrı ve hastalığın artması, akın
tı , düşman tarafından görülme ihtimali 
gibi sebepler de böyledir. Hastalık, can gü
venliğinin bulunmaması gibi mazeretie
rin varlığı halinde farz olan cuma namazı 
kılınmayabilir ; bu durumda öğle namazı 
kılınır. Farz namazların cemaatle kılınma
sı üzerinde önemle durulmuş, hatta bazı 
fakihlerce vacip sayılmış olmakla birlikte 
bu da çeşitli mazeretlerle terkedilebilir. Hz. 
Peygamber can güvenliğinin bulunmayı
şını , hastalığı, sefer halinde iken gece ka
ranlığını ve yerin çarnuri u olmasını cema
ate gitmemek için geçerli mazeretlerden 
saymış, fakihler de bundan hareketle bu 
konuda mazeret sayılabilecek durumları 
geniş biçimde incelemişlerdir. Fakihlerin 
çoğunluğuna göre başta yolculuk olmak 
üzere bazı mazeretierin bulunması halin
de öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazla
rının birlikte kılınması caizdir (bk. CEM' ). 

Oruçla ilgili mazeretiere gelince, Kur'an-ı 

Kerim'de (el-Bakara 2/184, 185) hastalık ve 
yolculuk hallerinin orucu ertelemeyi meş
ru kılan gerekçeler olduğu belirtilmiştir. 

Başka deliller ve genel ilkeler ışığında bun
ların açılımı niteliğ indeki bazı durumlar da 
ramazan orucunun ertelenmesi veya baş
lanmışsa bozulması için geçerli birer ma
zeret sayılmıştır. Bu durumlarda kişi tu
tamadığı oruçları daha sonra kaza eder. 

Borçlar hukukunda akdin ifasının süre
yi gerektirdiği hallerde, kısmen müzara
ada, özellikle -günümüzde kira ve iş akid
lerine tekabül eden- icarede, akdin sür
dürülmesinin kiracı 1 işveren açısından ön
görülmeyen ve bizzat akid sebebiyle hak 
edilmeyen bir zarara yol açması durumun
da Hanetiler'ce zarara uğrayan tarafa ak
di feshetme hakkı tanınmış ve bu du
rumlar özür terimiyle ifade edilmiştir. Fa
kihlerin çoğunluğu ise bazı münferit me
selelerde kural dışına çıkınakla birlikte 
mazeretleri ilke olarak fesih sebebi kabul 
etmez. Hanefi hukukçularınca geliştirilen, 
mazeret sebebiyle akdin feshi telakkisi 
modern hukuktaki beklenmeyen hal teo
risinin temelindeki mantıkla benzerlik ta
ş ır. 

Ama ve topa! gibi engellilerle hastaların 
cihaddan ve güç yetiremeyecekleri diğer 

ÖZYAZICI, Mustafa Halim 

ödevlerden muaf oldukları Kur'an-ı Kerim'
de ifade edilmiştir (en-Nur 24/61; el-Feth 
48/1 7; Şevkanl, IV, 52-53 ). Ayrıca Hz. Pey
gamber'in özellikle ama sahabi İbn ümmü 
Mektum'la ilgili söz ve uygulamaları özür
lülerle ilgili çeşitli hükümlere açıklık ge
tirmiş , mesela bu gibi kimselerin yöneti
cilik ve imamlık yapabilecekleri, buna kar
şılık savaşa iştirak etmekten muaf olduk
ları bildirilmiştir. 
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L XX. yüzyılın büyük Türk hattatı . _j 

14 Ocak 1898'de İstanbul'da Etyemez 
semtinde doğdu . Asıl adı Abdülhalim ol
makla beraber Halim ismiyle tanınır. Ba
bası Kırımlı nalıncı Hacı Cemal Efendi, an
nesi Sudanlı Adviye Bacı 'dır. Esekapı (lsa
kapısı ) İbtidal Mektebi'ni bitirdikten sonra 
Aksaray'daki Husus! Gülşen-i Maarif Rüş
diyesi'ne girdi. Burada hat muallimi olan 
Harnit (Aytaç) kendisindeki kabiliyeti seze
rek onunla ayrıca ilgilendi; rik'a, sülüs, ne
sih ve divan! yazılarını mektep seviyesinde 
meşketti. Rüşdiyeden mezun olunca 1914'
te Sanayi-i Netise Mektebi'ne hak şubesi
ne kaydoldu. Tahsilinin ilk yılının ardından 
20 Mayıs 1915'te Babıali'de açılan Medre
setü'l-hattatln'e geçti. Burada Hasan Rı
za Efendi ve Kamil Efendi 'den (Akdi k) sü
lüs, nesih ve rika', Mehmet Hulusi Efendi'
den (Yazgan) ta'lik, tuğrakeş İsmail Hakkı 
Bey'den (Altunbezer) eel! sülüs ve tuğra, 
Ferid Bey'den divan! ve eel! divan!, Said 
Bey'den rik'a yazılarını meşketti. Fırsat bul
dukça Yeniköylü Nuri Bey ve Bahaeddin 
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