
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 
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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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ÖZV AZI CI, Mustafa Halim 
(1898-1964) 

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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Efendi'yle (Toka tlıoğlu) tezyinl motiflere 
de çalıştı. 

Medreseye girişinden altı ay sonra ho
cası Said Bey'in aracılığı ile Divan-ı Hüma
yun Kalemi'ne devam etmeye başladı ve 
resmi yazışmalar hususunda bilgisini ge
liştirdi. Mart 1916'da askerliğe çağrıldı
ğında müracaatı üzerine Harbiye Nezare
ti'nce Matbaa-i Askeriyye hattatlığına ge
t irildi, bu arada Medresetü'l-hattatln'de
ki derslerini de aksatmadı. 6 Ekim 1918'
de on üç arkadaşı ile beraber icazet ala
rak mezun oldu. Medresede öğretilen bü
tün hat cinslerini meşkettiği halde icazet
namesi eel! sülüs ve tuğra nevilerindendir. 
Divan-ı Hümayun'daki kalem efendilerine 
mahlas verilmesi adet olduğundan bura
da aldığı "Zühdl" mahlasını sonraki yıllar

da yazılarına imza atarken zaman zaman 
kullanmıştır. Mezuniyetinden sonra askeri 
matbaadave Evkaf-ı İslamiyye Matbaa
sı 'ndaki çalışmalarının yanı sıra bazı mek
teplerde ve Cağaloğlu çevresindeki mat
baalarda faaliyetini sürdürdü. Şubat 1924 
sonunda terhis edilince Babtali caddesin
de bir yazıhane açarak 1928 yılı sonuna ka
dar her türlü hatla levha, kartvizit, mü
hür, kitap başlığı tasar iayarak yazmıştır. 
Kalemindeki sürat alışkanlığını serbest ça
lıştığı bu yıllarda kazanmıştır. 

1929'da uygulanmaya başlanan harf in
kılabı kanunuyla bütün hattatlar gibi Ha
lim Efendi de mesleğinden koparak Hazi
ran 1927'den itibaren üstlendiği Devlet 
Matbaası hattatlığından ayrılmak mecbu
riyetinde kaldı. Henüz otuz yaşındayken 
sanatının zirvesine varmış bulunan Halim 
Efendi, Ağustos 1929'da bu hattın geçer
li olduğu Mısır'a gidip yerleşmek için Mı

sır Konsolosluğu 'na müracaat ettiyse de 
bu teşebbüsü neticesiz kaldı. Bunun üze-
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rine Topkapı dışında Tepebağ semtinde yir
mi bir dönümlük bir arazi satın alarak üzüm 
yetiştirmeye başladı. Eserlerine "sabıkan 
hattat, halen bağban" şerhiyle imza koy
duğu o yıllarda da sanatından kopmadı. 
Latin yazısının her türlüsünü en güzel şe
kilde yazabilen Halim Efendi, istanbul Üni
versitesi'nin birçok fakültesinin diplama
larını yazdı. Maçka'daki İnönü heykelinin 
kaidesindeki yazılar da ona aittir. 

Halim Efendi , 1930 yılının sonunda Va
kıflar Umum Müdürlüğü tarafından tamiri 
kararlaştırılan camiierin yazılarının yenilen
mesinde çalıştı. Yavuz Selim Camii ile baş
ladığı kubbe yazısı çalışmasına Balipaşa ve 
Azapkapı ile Sultanahmet'teki Sokullu Meh
med Paşa camileriyle devam etti; bu ara
da yarım kubbe yazıları ile kalem sahasını 
genişletti. Arkasından Beyoğlu Ağa Ca
mii'nin kuşakyazısını yeniledi. Ankara'da
ki Hacı Bayram Camii'nin tamirine muh
telif yazılarıyla katıldı . Şehremini Camii'
ne de bir kuşak yazdı. Yeni yapılan İzmir'-
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de Alsancak, Rize'de Şeyh . Denizli'de De
likliçınar camilerinden sonra Ankara'daki 
Maltepe Camii'nin ku b be ve kuşak yazıla

rını 1958'de tamamladı. Süleymaniye Ca
mü'nin 1960'taki büyük tamirinde aslan gö
ğüsleri üzerindeki Hasan Çelebi'ye (ö. 1002/ 
1594'ten sonra) ait yazıları asiina bağlı 
kalarak tekrar yazdı. Yeni yapılan bazı 
mescid ve camiler için varak altınla cihar
yar takımları hazırladı. Özyazıcı bu cerı sü
lüs hatlarını , alışılageldiği gibi önce küçük 
yazdıktan sonra bunu satranç usulüyle 
büyüterek değil daha başlarken kurşun 
kalemi veya füzenle harflerin yerlerini ta
sarlayıp provasız olarak doğrudan eel! ka
lemiyle ve çok süratle yazabiliyordu. Bu 
durum, daha önce Durmuşzade Ahmed 
ve Yesarlzade Mustafa izzet efendilerle 
Mehmed Şefik Bey gibi ender birkaç üstat
ta görülmüştür, fakat onların yazdıkları hat 
nevileri Halim Efendi'ye göre sınırlı kalır. 

1946 Ağustosunda Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi Türk Tezyinl Sanatlar Şube

si'ne hüsn-i hat muallimi olarak tayin 
edildi. Sayısı otuza varan ve çoğu misafir 
öğrenci olarak derslere katılan talebeleriy
le yakından ilgilendi. Ancak devamda se
bat gösterip icazet alan talebesi olmadı . 

Ocak 1963'te yaş haddinden emekliye ay
rıldı. Kendisinden meşk alanlar arasında 
sülüs-nesihte Mustafa Bekir Pekten, Saim 
Özel, Recep Berk, Aydın Yüksel, Ali Rüştü 
Oran; divani. eel! divanlde Ali Alparslan, 
Mehmet Uzunoğlu ; ta'likte Saha Dağra
macı öne çıkan isimlerdir. 20 Eylül 1964'
te geçirdiği bir trafik kazası sonucu 30 Ey
lül 1964'te vefat eden Halim Efendi 2 Ekim 
1964'te Sünbül Efendi Camii'nde kılınan 
cenaze namazının ardından Kozlu Mezar
lığı 'na defnedildi. Özyazıcı'nın eserleri eel! 
boyda cami yazıları ve baskı için yazdıkları 
dışında daha ziyade cüz, kıta ve çoklukla 



levha biçimindedir. Bunlara da müzelerde 
(mesela bk. TSMK, İsmail Akgün Bağışı, 
Güzel Yazılar. nr. 1534, 1536-1538, 1540-
1542, 1544, 1545, 1547-1554"te kayıtlı on 
yedi levhası) ve hususi koleksiyonlarda 
rastlamak mümkündür. 
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