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Bağdattı

R0h1-i Bağdad1 divanının ilk iki

sayfası

(Süleymaniye Ktp. , Naliz

Paşa,

nr. 902)

ıııııru

anlatırnda sactetiği

tercih edip külfetli sözlerden kaçınmıştır. İçtenlik ve lirizmin hakim olduğu gazellerinde rindane bir üslup
vardır. Çoğunlukla aruz vezninin düz kalıp
larını tercih eder ve bunları hatasız kullanır. Şiirlerinde en çok oğlu Fazli ile de dost
olduğu bilinen hemşehrisi FuzQii'nin etkisi
ve aynı coğrafyada kendisiyle benzer bir
hayatı yaşayan FuzQii'ye bağlılığı hissedilir. Öte yandan Hurufi şairi Nesimi'yi hem
meşrep hem söyleyiş yönünden önemsediği görülür.
Ruhi'nin günümüze ulaşan eseri KülliyRuhi-i Bağdddi adıyla 1287de ( ı870) İstanbul'da basılan divanıciır. Arı
cak burada kaside, tarih ve gazelleri eksiktir. Divanın ilmi neşrini gerçekleştiren
Coşkun Ak (bk. bibl.) çeşitli nüshalar üzerinde yaptığı inceleme sonunda şaire ait
ikisi manzum mektup olmak üzere kırk
kaside, değişik kişiler için yazılmış altı mersiye, bir terkibibend, bir terciibend, üç muaşşer, iki müsemmen, yedi müseddes, bir
muhammes, doksan dört tarih, iki murabba, üç değişik beyitti manzume, bir muamma, sekiz gazelin tahmisi, 1115 gazel ,
yirmi sekiz rubai, yirmi altı kıta ve padişahı öven dokuz beyitlik bir manzume tesbit etmiştir. Ruhi'nin ölümsüz eseri hiç
şüphesiz terkibibendidir. Hayatının sonlarına doğru yazdığı anlaşılan, Hakim Mehydt-ı Eş'dr-ı
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med Efendi, Cevri, Sami, Fehim, Sünbülzade Vehbi, Abdi, Rilşid Efendi, Şeyh Galib,
Leyla Hanım, Ziya Paşa, Kazım Paşa ve
Muallim Naci gibi pek çok şairin nazire
yazdığı ve bazılarıyla birlikte basıldığı (istan bul ı 304) terkibiben d sahasında eşsiz
kabul edilmektedir. Ruhi'nin tenkitçi ve
alaycı yönünü gözler önüne seren on yedi benttik bu eserde şair gerçek dervişle
re karşılık riyakar, kalpleri paslı, imanı zayıf kişilerden de bahsetmiş, cömert geçinen, ellerinden bir dirhemi atınınca kıya
metler koparanlara çatmış, daima mihnet ve meşakkat içinde bulunan rindlerin
hali için Allah'a serzenişte bulunmuştur.
Ayrıca felekten şikayet ederek dünyanın
faniliğini anlatmış, paranın gücünü, insanların paraya esir oluşunu dile getirip mürüwetsiz kişilerden ihsan bekleyenlere, hırs
ve tamah sahibi kişilere, şan ve şöhret
düşkünlerine, alim geçinen cahillere, sahte mürşidlere çatarak dünyada değer verilen boş şeylere lanet yağdırmıştır. Terkibiben d, onun bizzat gözlem ve tecrübelerini aktarmak bakımından önemli olduğu gibi XVI. yüzyıl toplumunun aksayan
yönlerini göstermesi bakımından da değerli bir belge niteliğindedir.
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RÜHi ÇELEBİ
(ö . 928/1522)
Osmanlı

L

tarihçisi, şair
ve ilim adamı.

_j

Fahreddin er-Razi'nin soyundan geldiği
belirtilir. Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi'nin beş oğlundan biri olup Muhyiddin Mehmed Şah'ın küçüğüdür. Kaynaklarda Mevlana Fazı!, Fazı! Çelebi ve Ruhi olarak da
geçmektedir. Asıl adı Fazıl, mahlası Ruhi
olmalıdır. Ruhi Çelebi tahsilini kısa sürede
tamamladıktan sonra müderris olarak görevlendirildi. Bu arada hac farizasını yerine
getirdi. Çok genç yaşta Sultan ll. Bayezid'in ve Osmanlı devlet adamlarının dikkatini çekti. 909-917 ( 1503-1S11) yıllarına
ait in'amat kayıtlarında "müşaherehoran"
içinde zikredilen şairler arasında adı geçen
Ruhi'nin Ruhi Çelebi ile aynı kişi olup olmadığı konusunda bir açıklıkyoktur (Erünsal,
sy 10- ı ı 1198ı], s. 306-336). Onun bir süre
müderrislik yaptıktan sonra Divan-ı Hümayun'da katip sıfatıyla çalışmaya başla
dığı belirtilmektedir. Tarihinde müşahede
lerine dayanan ayrıntılı bilgiler, Ruhi Çelebi'nin "küçük kıyamet" diye nitelendirilen
915 (1509) İstanbul depreminden hemen
sonra ll. Bayezid ile Edirne'ye gittiğini göstermektedir. Latifi'ye göre Rodos adası
nın fethi sırasında (928/1522) İstanbul'da
vefat etti ve Zeyrek Yokuşu'nda babası-

RUHSAT
nın

kabrinin bulunduğu Zenbilli Ali Efendi
Muallimhanesi'nin bitişiğindeki aile kabristanına defnedildi. Dönemin ileri gelen
şairlerinden sayılan Ruhi Çelebi'nin şiirle
rinde kullandığı dil çağdaşlarınınkine nisbetle oldukça sadedir.

Tevô.rih-i Al-i Osmô.n adlı bir tarihin
Ruhi mahlaslı bir kişiye ait olduğu bilinmektedir. J. H. Mordtmann. All Mustafa
Efendi ve Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin
nakillerine dayanarak bu eserin Ruhl-i Edirnevi'ye atfedilen tarih olduğu kanaatine
varmıştır. Bursalı Mehmed Tahir ise "Tarih-i Al-i Osman"ı yazanın Zenbilli'nin oğ
lu Ruhi Fazı! Çelebi olduğuna işaret etmektedir. ll. Bayezid'e yakınlığı ve Divan-ı
Hümayun'da katip olduğu, bu sebeple
padişahla birlikte istanbul ve Edirne'de
bulunması gerektiği göz önüne alınırsa
bu eserin Ruhi Çelebi tarafından yazıl
dığı söylenebilir. Nitekim eserin ll. Bayezid'in arzusu üzerine telif edildiği kitapta verilen bilgilerden anlaşılmaktadır.
Tevô.rih-i Al-i Osmô.n, Osmanlı Devleti'nin başlangıcından 917 (1511) yılında Yavuz Sultan Selim'in babasına baş kaldırma
sına kadar vuku bulan olayları içermektedir. ll. Bayezid döneminden önceki hadiseler diğer Osmanlı kroniklerinin birçoğun
da görüldüğü gibi daha ewel yazılmış eserlerden derlenmiştir. Ruhi Çelebi'nin sade
bir dille yazdığı tarih "me bad!" ve "metalib" başlıkları altında iki kısımdan meydana gelmektedir. Çeşitli konulara dair olan
birinci kısım iki bölüme, ikinci kısım sekiz
bölüme ayrılmış olup her bölüm bir padişahın devrine aittir. Ruhi'nin eserinden
başta Lutfi Paşa, All Mustafa Efendi ve
Müneccimbaşı Ahmed Dede olmak üzere
birçok Osmanlı tarihçisi yararlanmıştır.
Eserin bilinen beş nüshası Berlin Staatsbibliothek'te (Tübingen MS, Or., 4, nr. 821).
Oxford Bodleian Kütüphanesi'nde. Cezayir
Bibliotheque-Musee'de, Edirne Selimiye
Badi Efendi Kütüphanesi'nde ve M. Fuad
Köprülü'nün kitapları arasında bulunmaktadır. Ancak son araştırmalarda Edirne'deki yazmanın Ruhi'ye ait bir eser değil
anonim bir kitap olduğu anlaşılmıştır (TTK
Belgeler, s. 359). Oxford Bodleian Kütüphanesi'ndeki nüshanın da ona aidiyeti konusunda şüpheler vardır. Bu nüsha Yaşar
Yücel ve Halil Erdoğan Cengiz tarafından
yayımlanmıştır (bk. bibl.)
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Bazı mazeretlerden dolayı
asli hükmün gereğine uymamayı
meşru hale getiren
geçici hüküm.

_j

Sözlükte "kolaylık" anlamına gelen ruhsat
kelimesi, fıkıh usulü terimi olarak şer' an
geçerli mazeretiere binaen normal durumlara ait asli hükmün (azlmet) gereğine uymamayı meşru hale getiren, kolayiaştırma
esasına dayalı geçici hükmü ifade eder
(azim et ve ruhsatın anlamlarıyla ilgili farklı yaklaşımlar için bk. Abdülazlz el-Buhar!, LI, 298-299). Mesela normal şartlarda
şarap içmek haram iken susuzluktan ölme tehlikesinin bulunduğu durumlarda
buna müsaade edilmiştir. Yine normal şart
larda ramazan orucunun vaktinde tutulması farz olmakla birlikte seferilik halinde bunun ertelenmesine izin verilmiştir.
Belirli durumlara bağlı olarak verilen bu
müsaade ruhsat adını alırken normal şart
lar altında aynı fiilin hükümleri azirnet diye adlandırılır. Ruhsat kavramının fıkıh literatüründe diğer başlıca kullanımları şun
lardır: 1. Kolaylık ve kolayiaştırma (yüsr ve
teyslr) prensibi anlamıyla ruhsat, başta istislahl ictihad olmak üzere fıkhl meseleleri çözüme kavuştururken izlenen bütün
ictihad yöntemlerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Bu anlayışı yansıtan , "Meşakkat
teyslri celbeder" ilkesi (Mecelle, md. ı 7)
fıkhın tamamını kuşattığı kabul edilen beş
külli kaideden birini oluşturur. Bu anlamıyla ruhsat ve dayandığı deliller. ruhsatın daha dar kapsamlı diğer kullanımları
nı da destekleyen meşruiyet temeli niteliğindedir. Fıkhın hemen bütün bölümle-

rinde kendisine atıfta bulunulan bu ilkeyle ilgili teorik incelemeler daha çok kavaid
kitaplarında yer almıştır. 2. Kişinin fıkıh
mezheplerinin farklı ictihadları arasında
kendine en kolay geleni seçmesi anlamıy
la ruhsat (tetebbuu'r-ruhas) ictihad ve taklid bahislerinin önemli kavram ve meselelerinden biridir (bk. TELFIK). 3. Hanefi usul
eserlerinde icmaın sarih yolla oluşması azlmet, sükut yoluyla oluşması ruhsat olarak
nitelenir. 4. Fıkıh usulünde hadisin gerek
zaptı gerekse edası konusunda asıl kabul
edilen şekiller azlmet, kolayiaştırma ilkesinden destek alınıp tecviz edilenler ruhsat diye anılır (Şemsüleimme es-Serahsl,
I, 379- 380). s. Füru eserlerinde ibaha ve
ruhsatın izin ve müsaade manası esas kabul edilerek bir nesnenin tüketilmesi veya
menfaatinden yararlanılması için ilgili kişinin başkalarına izin vermesi de ibaha ve
aynı anlamda olmak üzere ruhsat kavramıyla ifade edilir (ruhsat kavramıyla iliş
kili olan veya karıştırılabilen bazı kavram
ve meseleler için bk. Dönmez, s. 266-268).
Ruhsat kelimesi ve türevleri hadislerde
sözlük anlamı yanında fıkıh usulündeki terim manasma yakın biçimde kullanılır (mesela bk. Müsned, II , 108; IV. ı 58; ayrıca bk.
Wensinck, el-Mu'cem, "rl;ı.ş" md.). Kolaylı
ğın, kolaylaştırmanın, zorluk ve sıkintıyı gidermenin islam dininin temel ilkelerinden
olduğunu belirten, dolayısıyla ruhsat düşüncesine dayanak teşkil eden birçok ayet
ve hadis bulunduğu gibi (mesela bk. elBakara 21185; el-inşirah 94/5-6; Buhar!,
"İman", 29; Nesa!, "İman", 28). bazı ruhsat hükümlerini destekleyen özel deliller
de vardır. Mesela zorda kalanın -belirli ölçüler dahilinde- haram yiyeceklerden yemesinin günah olmadığı (el-Bakara 2/173;
el-Maide 5/3; el-En' am 6/1 ı 9, 145; Dariml. "Mu)5addime", 56, "EçlaJ::ıi", 24), ağır
baskı altında olan kişinin söz ve eylemlerinden dinen sorumlu olmayacağı, hatta
-kalbindeki inancı koruyarak- Allah'ı inkar
sözlerini söyleyebileceği (en-Nahl 16/ 106;
ibn Mace, "Tala)5", 16) ifade edilmiştir.
Bazı alimler azirnet ve ruhsatı hükme
konu olan fiilin (el-mahkum flh), usulcülerin çoğunluğu ise hükmün sıfatı olarak
kabul eder. Birinci görüşte olanlara göre
mesela yolcunun ramazan orucunu vaktinde tutması azlmet, ertelemesi ruhsat diye
nitelenirken çoğunluğa göre orucu vaktinde tutmanın hükmü azlmet. ertelemenin hükmü ruhsattır. Azirnet ve ruhsatın
teklifi hükümlerden mi vaz'! hükümlerden mi sayılması gerektiği hususu da usul
alimlerince tartışılmıştır. Bir grup alim şa
riin normal durumu asil hükümlerin de-
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