
nın kabrinin bulunduğu Zenbilli Ali Efendi 
Muallimhanesi'nin bitişiğindeki aile kab
ristanına defnedildi. Dönemin ileri gelen 
şairlerinden sayılan Ruhi Çelebi'nin şiirle
rinde kullandığı dil çağdaşlarınınkine nis
betle oldukça sadedir. 

Tevô.rih-i Al-i Osmô.n adlı bir tarihin 
Ruhi mahlaslı bir kişiye ait olduğu bilin
mektedir. J. H. Mordtmann. All Mustafa 
Efendi ve Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin 
nakillerine dayanarak bu eserin Ruhl-i Edir
nevi'ye atfedilen tarih olduğu kanaatine 
varmıştır. Bursalı Mehmed Tahir ise "Ta
rih-i Al-i Osman"ı yazanın Zenbilli'nin oğ
lu Ruhi Fazı! Çelebi olduğuna işaret et
mektedir. 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. Ba
yezid'in arzusu üzerine telif edildiği ki
tapta verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Tevô.rih-i Al-i Osmô.n, Osmanlı Devleti'
nin başlangıcından 917 (1511) yılında Ya
vuz Sultan Selim'in babasına baş kaldırma
sına kadar vuku bulan olayları içermekte
dir. ll. Bayezid döneminden önceki hadi
seler diğer Osmanlı kroniklerinin birçoğun
da görüldüğü gibi daha ewel yazılmış eser
lerden derlenmiştir. Ruhi Çelebi'nin sade 
bir dille yazdığı tarih "me bad!" ve "meta
li b" başlıkları altında iki kısımdan meyda
na gelmektedir. Çeşitli konulara dair olan 
birinci kısım iki bölüme, ikinci kısım sekiz 
bölüme ayrılmış olup her bölüm bir padi
şahın 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 Staats
bibliothek'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 bulunmak
tadır. Ancak son araştırmalarda Edirne'
deki yazmanın Ruhi'ye ait bir eser değil 
anonim bir kitap olduğu anlaşılmıştır (TTK 

Belgeler, s. 359). Oxford Bodleian Kütüp
hanesi'ndeki nüshanın da ona aidiyeti ko
nusunda şüpheler vardır. Bu nüsha Yaşar 
Yücel ve Halil Erdoğan Cengiz tarafından 
yayımlanmıştır (bk. bibl.) 
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Rühl Tarihi (TTK Belgeler, XIV/18 (1992( için
de, tıpkı basımı ile birlikte nşr. Yaşar Yücel- Ha
lil Erdoğan Cengiz). s. 359-472; Abdülkadir Efen
di, /11ünşeat Mecmuası, Millet Ktp., Ali Emiri, 
Edebiyat, nr. 487, vr. 125b; Sehl, Tezklre; s. 127; 
Latifl. Tezkiretü 'ş-şu'ara ue tabsıratü'n-nuzama 

(haz. Rıdvan Canım ). Ankara 2000, s. 28ı-282; 
Mecdi, Şekalk Tercümesi, s. 308; Kınalızade, Tez
klre, 1, 424; Müstakimzade, /11ecelletü'n-nlsab, 
Süleymaniye Ktp. , Halet Efendi, nr. 628, vr. 242•; 
Sicill-i Osman i, 11, 42ı; Osmanlı /11üelll{lerl, lll, 
54; Gökbilgin. Edirne ve Paşa U vas ı, s. 4 79; V. L. 
M{mage, "Edirne'li Ruhi'ye Atfedilen Osmanlı 
Tarihinden iki Parça", ismall Hakkı Uzunçarşı
lı 'ya Armağan, Ankara ı 976, s. 3 ı ı -333; Babin
ger (Üçok), s. 48-49; a.mlf. - [Christine Woodhe
ad], "Rül:ıi", EP (İng.). Vni, 594; Halil İnalcık, Fa
tih Devri Üzerinde Tetklkler ue Veslkalar, Anka
ra ı 987, ı, 6 ı; Yusuf Küçükdağ, //. Bay ez id, Ya
vuz ve Kanünl Devirlerinde Cemall Ailesi, İs
tanbul ı995, s. ı27-ı32; J. H. Mordtmann. "Rü
hl Edrenewl", /1100, ll ( 1925). s. ı29-ı36; İsma
il Erünsal. "Türk Edebiyatı Tarihi'nin Arşiv Kay
naklan I: II. Bayezid Devrine Ait Bir İn'amat Def
teri", TED, sy. ı0-11 (1981), s. 306-336; M. K. 
özergin, "Ruh!", iA, IX, 764-765. 
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RUHSAT 
( ~}1) 

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 durum
lara ait asli hükmün (azlmet) gereğine uy
mamayı meşru hale getiren, kolayiaştırma 
esasına dayalı geçici hükmü ifade eder 
(azim et ve ruhsatın anlamlarıyla ilgili fark
lı yaklaşımlar için bk. Abdülazlz el-Buha
r!, LI, 298-299). Mesela normal şartlarda 
şarap içmek haram iken susuzluktan öl
me tehlikesinin bulunduğu durumlarda 
buna müsaade edilmiştir. Yine normal şart

larda ramazan orucunun vaktinde tutul
ması farz olmakla birlikte seferilik halin
de bunun ertelenmesine izin verilmiştir. 

Belirli durumlara bağlı olarak verilen bu 
müsaade ruhsat adını alırken normal şart
lar altında aynı fiilin hükümleri azirnet di
ye adlandırılır. Ruhsat kavramının fıkıh li
teratüründe diğer başlıca kullanımları şun
lardır: 1. Kolaylık ve kolayiaştırma (yüsr ve 
teyslr) prensibi anlamıyla ruhsat, başta is
tislahl ictihad olmak üzere fıkhl mesele
leri 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 anla
mıyla ruhsat ve dayandığı deliller. ruhsa
tın daha dar kapsamlı diğer kullanımları
nı da destekleyen meşruiyet temeli nite
liğindedir. Fıkhın hemen bütün bölümle-
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rinde kendisine atıfta bulunulan bu ilkey
le 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 tak
lid bahislerinin önemli kavram ve mesele
lerinden biridir (bk. TELFIK). 3. Hanefi usul 
eserlerinde icmaın sarih yolla oluşması azl
met, sükut yoluyla oluşması ruhsat olarak 
nitelenir. 4. Fıkıh usulünde hadisin gerek 
zaptı gerekse edası konusunda asıl kabul 
edilen şekiller azlmet, kolayiaştırma ilke
sinden destek alınıp tecviz edilenler ruh
sat diye anılır (Şemsüleimme es-Serahsl, 
I, 379-380). s. Füru eserlerinde ibaha ve 
ruhsatın izin ve müsaade manası esas ka
bul edilerek bir nesnenin tüketilmesi veya 
menfaatinden yararlanılması için ilgili ki
şinin başkalarına izin vermesi de ibaha ve 
aynı anlamda olmak üzere ruhsat kavra
mıyla 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 te
rim manasma yakın biçimde kullanılır (me
sela bk. Müsned, II , 108; IV. ı 58; ayrıca bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "rl;ı.ş" md.). Kolaylı
ğın, kolaylaştırmanın, zorluk ve sıkintıyı gi
dermenin islam dininin temel ilkelerinden 
olduğunu belirten, dolayısıyla ruhsat dü
şüncesine dayanak teşkil eden birçok ayet 
ve hadis bulunduğu gibi (mesela bk. el
Bakara 21185; el-inşirah 94/5-6; Buhar!, 
"İman", 29; Nesa!, "İman", 28). bazı ruh
sat hükümlerini destekleyen özel deliller 
de vardır. Mesela zorda kalanın -belirli öl
çüler dahilinde- haram yiyeceklerden ye
mesinin günah olmadığı (el-Bakara 2/173; 

el-Maide 5/3; el-En' am 6/1 ı 9, 145; Dari
ml. "Mu)5addime", 56, "EçlaJ::ıi", 24), ağır 

baskı altında olan kişinin söz ve eylemle
rinden 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), usulcü
lerin çoğunluğu ise hükmün sıfatı olarak 
kabul eder. Birinci görüşte olanlara göre 
mesela yolcunun ramazan orucunu vaktin
de tutması azlmet, ertelemesi ruhsat diye 
nitelenirken çoğunluğa göre orucu vaktin
de tutmanın hükmü azlmet. erteleme
nin hükmü ruhsattır. Azirnet ve ruhsatın 
teklifi hükümlerden mi vaz'! hükümler
den mi sayılması gerektiği hususu da usul 
alimlerince tartışılmıştır. Bir grup alim şa
riin normal durumu asil hükümlerin de-
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vamı için, normal dışı durumları da kulla
ra kolaylık sağlanıp geçici hükümler uygu
lanması için sebep kıldığını, sebep vaz'! 
hükümlerden olduğuna göre azirnet ve 
ruhsatın bu grupta düşünülmesi gerekti
ğini söyler. Diğer grup ise azirnet ve ruh
satta ya bir talebin (iktiza) veya bir müsa
adenin (ibaha) söz konusu olduğu , dolayı

sıyla bunların teklifi hükümlerden sayıl
ması gerektiği kanaatindedir. Nitekim azi
rnet ancak ruhsat söz konusu olduğunda 
kullanılan bir kavram olup normal şartlar
da teklifi hükümlerin hepsi (farz 1 vilcip, 
mendup, haram, rnekruh ve bir görüşe gö
re mubah) azirnet niteliğindedir. Pezdevl'
nin azimeti farz, vikip, sünnet ve nefl 
şeklinde dört kısımda incelemesinden bu 
kavramı sadece dinen yapılması istenen
lerle sınırlı düşündüğü izlenimi ediniliyar
sa da gerek azirnet için verdiği tanımdan 
gerekse ruhsatın kısımlarıyla ilgili açıkla
malarından yapılmaması istenenleri, hat
ta mubahı da bu kapsamda mütalaa etti
ği anlaşılmaktadır (Kenzü'l-vüşul, II, 299, 
300, 315-317; krş. Abdülaz!z el-Buhar!, II, 
298-299, 300, 316). Diğer birçok usul mü
ellifi de bu dörtlü taksirnde azimetin se
vap getirici meşru fiiller kısmının kaste
dildiğini belirtir (Abdülall Muhammed el
Ensarı, I, 119). Azimet-ruhsat ayırımının 
temelindeki düşünce ve ortaya çıkardığı 
sonuçlar incelendiğinde gerçekte usulcü
lerin bu kavramlarla teklifi hükümleri mü
kellefi çevreleyen şartlar bakımından ele 
alarak belli durumlarda hükümde meyda
na gelen değişikliği dini düşünce yönün
den açıklığa kavuşturmaya ve bu durum
larda görevi terk veya yasağı işleme for
mu taşıyan fiilierin meşruiyetini yine din
den aldığını ortaya koymaya çalıştıkları gö
rülür (mesela bk. Pezdev!, II, 315-317; Ab
dülazfz el-Buh3rl, Il, 299-300, 315-317). Bir 
başka anlatımla fıkıh usulünün bu bah
sinde dinin emir, yasak ve tavsiyelerine ti
tizlikle riayet iradesi ve çabası içinde olan 
bir müslümanın şer'an geçerli mazeret
Ierin baskısı altında yasak 1 rnekruh bir fi
ili işiemekten veya farz 1 vikip 1 mendup 
bir fiili terketmekten yahut edası için be
lirlenen vakitten sonraya ertelemekten 
dolayı dindarlığına hale! gelmeyeceği, ak
sine meşruiyet dairesi içinde kalarak ve 
yine şariin iradesine uyarak hareket etmiş 
olacağı fikri hüküm teorisinin bir parçası 
olarak ve özel bir terminolojiyle temellendi
rilmektedir (bu fikre işaret eden bazı açık
lamalar için bk. Şatıbl, I, 346; Şah Veliy
yullah ed-Dihlevl, I, 102-104). Öte yandan 
fıkıh usulünde ruhsat kavramı incelenir
ken hukuk felsefesi bakımından zengin 
içerikli tartışmalara, özellikle ceza huku-
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kunun önemli meselelerinden biri olan hu
kuka uygunluk sebeplerinin cezasızlık so
nucu doğuran gerekçeler mi yoksa hukuka 
aykırılığı ortadan kaldıran durumlar olarak 
mı değerlendirilmesi gerektiği konusuyla 
ilgili görüşlere yer verildiği görülmektedir. 

Verilen müsaadenin fıilin yapılmasına ve
ya yapılmamasına yönelik olması açısın
dan ruhsat iki kısma ayrılır: a) Hararnı iş
leme ruhsatı. Asli hükmü haram olan bir 
fıil şer'an geçerli mazeretler sebebiyle mu
bah hale gelebilir. Mesela canına veya vü
cut bütünlüğüne yönelik ciddi tehdit altın
da bulunan kişi -imanını kalbinde saklaya
rak- Allah'ı inkar sözleri söyleyebilir; açlık 
sebebiyle hayati tehlike içinde olan kimse 
domuz eti yiyebilir. b) Vacibi terketme 
ruhsatı. Asli hükmü farz 1 vacip olan bir 
fiil, o arnele ilişkin özel müsaade gerekçe
leri bulunduğunda veya zaruret hallerin
de ertelenebilir yahut daha sonra kazası 
mümkün değilse terkedilebilir. Mesela oruç 
tutamayacak kadar hasta olan kimse ra
mazan orucunu erteleyebilir. Yine canına 
veya vücut bütünlüğüne yönelik tehdit al
tında bulunan kişi ramazan orucunu er
teleyebilir, bayram namazını terkedebilir. 

Hanefi usulcüleri hakikat ve mecaz an
lamında kullanılması açısından ruhsatı iki 
kısma ayırır. t. Hakikat anlamında: a) Ha
ram kılma gerekçesi ve haramlık hükmü 
birlikte mevcut olduğu halde fiilin mubah 
sayıldığı durumlar. Bu, hakikat anlamın
da ruhsat kavramını en fazla hak ettiren 
nevi olarak görülür. Allah ' ı inkar sözünü 
söylemeye zorlanan kişinin bu fiili işleme
sine müsaade edilmesi böyledir. Baskı al
tında başkasının malını itlaf etme, orucu
nu bozma, ihramlı olduğu halde hac ya
sağını işleme ve hayatı tehlike oluşturan 
açlık durumunda izinsiz olarak başkasının 
malından yeme bu türün örnekleri arasın
da yer alır. b) Gerekçesi mevcut olmakla 
birlikte hükmün ertelenmesi sebebiyle fii
lin mubah sayıldığı durumlar. Yolculuk ha
lindeki mükellefin ramazan orucunu er
telemesine izin verilmesi bu tür ruhsata 
örnek teşkil eder; zira oruç tutmanın farz 
veya orucu terketmenin haram olma ge
rekçesi (ramazan ayına erişme olgusu) mev
cuttur, fakat hüküm ertelenmiştir. z. Me
caz anlamında: a) önceki ilahi dinlerde 
mevcut bazı ağır yükümlülüklerin müslü
manlardan kaldırılarak kolaylık sağlandığı 
durumlar. Bu, mecaz anlamında ruhsat 
kavramını en fazla hak ettiren nevi kabul 
edilir. Elbisenin pislik bulaşan kısmının ke
silip atılması . malın dörtte birinin zekat 
olarak verilmesi gibi yükümlülüklerin kal
dırılmış olması bu türdendir. b) İslam'da 

genel bir hükümden istisna yapılarak ko
laylık sağlanan durumlar. Mevcut olmayan 
malın satımı yasağından istisna edilerek 
selem akdinin caiz görülmesi böyledir. İk
rah altında veya ıztırar halinde şarap iç
menin veya murdar hayvan etini yeme
nin mubah hale gelmesi ve sefer halinde 
dört rek'atlı namazların kısaltılması bu tü
rün örnekleri arasında zikredilir. Bu ayı
rım mütekellimln metoduna göre yazılan 
bazı usul eserlerinde de benimsenmiştir 
(Gazzall. 1, 98-99). 

Yine Hanefi usulcüleri tarafından ruh
satlar azirnet hükmünün varlığını koruyup 
korumaması açısından ikiye ayrılmış, ha
kikat anlamında olanlar terfih ruhsatı, me
caz anlamındakiler ıskat ruhsatı diye ad
laridırılmıştır. Buna göre birinci kısımda yer 
alanlar gerçek manada ruhsat olup mü
kellefin önünde iki seçenek bulunmakta, 
yani ruhsatın karşılığında azirnet hükmü 
varlığını sürdürmektedir. Bunun terfıh ola
rak adiandıniması da belirtilen durumda 
yüküıniüye bir rahatlama sağlandığını ifa
de etmektedir. Bu kısmın birinci türü hak
kında özellikle şu deliliere dayanıldığı gö
rülmektedir: Sahte peygamber Müseyli
me'nin ashaptan iki kişiyi kaçırıp kendisi
nin peygamber olduğunu beyan etmele
rini istemesi üzerine biri ölümü göze alıp 
direnmiş ve öldürülmüş, diğeri istenen 
yönde beyanda bulunmuş, bu haber Re
sOl-i Ekrem'e ulaşınca birincinin iki kat se
vap elde ettiğini , ikincinin ise dinen tanı
nan ruhsatı kullandığı için günahkar olma
dığını belirtmiştir. Yine müşrikler tarafın
dan kaçırılıp putlarını tanrı olarak kabul 
etmesi istenen Hubeyb b. Adi'nin bu ta
lebe karşı direnip öldürüldüğü haberi ge
lince Hz. Peygamber onun şehidler arasın
da seçkin bir yere sahip olduğunu ve cen
nette kendisinin refiki olacağını bildirmiş
tir. Diğer taraftan Resülullah, böyle bir 
baskı altında inkar sözcüklerini söylemek 
zorunda kalan Arnmar b. Yasir'e benzer 
durumda kaldığında imanını kalbinde ko
ruyarak aynı şeyi yapmasını söylemiştir 
(olaylarla ilgili farklı rivayetler için b k. İbn 
Ebu Şeybe, VI, 473; Taberl, XIV, 182; Ab
dülazlz el-Buh3rl, II, 316-317). Buna göre 
ikrah altında Allah veya kul haklarını ihlal 
eden bir yasağı işleme yahut ıztırar sebe
biyle izinsiz olarak başkasının malından ye
me durumunda kalan mükellef bu fiili iş
leyebilir ve bu müsaadeyi kullanmaktan 
veya kullanmamaktan dolayı günahkar ol
maz; dinin bu haklara verdiği değeri kendi 
yararından üstün tutarak müsaadeyi kul
lanmaz ve hayatını tehlikeye atarsa veya 
feda ederse sevap kazanır. Birinci kısmın 



ikinci türü terfıh ruhsatı diye adlandırılır
ken ilgili ayet ve hadislerden ramazan oru
cunu ertelemeyi meşru kılan mazeret du
rumlarında -hangisinin daha faziletli ol
duğu noktasında görüş ayrılığı bulunsa da
mükellefin dilerse orucunu tutabileceği , 

dilerse erteleyebileceği anlamının çıkma
sı delil olarak gösterilmektedir. 

İkinci kısımdakilerde ise mükellefin se
çim yapması söz konusu olmayıp ruhsa
tın karşılığındaki hüküm sakıtolmuştur ve 
mecaz yoluyla ruhsat diye anılan hüküm 
artık azirnet niteliğindedir. Buna göre bir 
kimse canını yitirme tehlikesine rağmen 
-başkasına zarar vermesi de söz konusu 
olmaksızın- haram olan bir nesneyi yiyip 
içmemekte direnip ölürse günahkar olur, 
çünkü bu konuda özel istisna getiren ayet
lerin (yk.bk.) açık biçimde verdiği izni kul
lanınayıp canına kıymış sayılır; bazıları bu 
izni ibaha-i asliyye prensibiyle destekler 
(baskı altında inkar sözcüklerini söylemey
le ilgili ayette ise [en-Nahl 16/ 1061 haram
lık hükmünden değil ilahi gazaba uğrama 
müeyyidesinden i stisnanın söz konusu ol
duğu belirtilir) . Hanefıler'in çoğunluğu bu 
görüşte olmakla birlikte Ebu Yusuf'tan 
gelen bir rivayete ve imam Şafii'nin iki gö
rüşünden birine göre ıztırar sebebiyle ha
ram nesneyi yiyip içme durumunda da fii
lin haramlığı baki olup sadece ilgiliye fiili 
işleme müsaadesi verilm iştir; dolayısıyla 

dinin yasakladığı işten kaçınma amacıyla 
direnip hayatını yitiren kişi bundan dolayı 
günahkar olmaz. Esasen her iki görüşün 
sahiplerince yapılan açıklamalar incelendi
ğinde zorda kaldığı halde haram fiili işle
mernekte direnen kişinin bu durumu han
gi şartlar altında ve ne gibi bir amaçla or
taya koyduğunun önemli olduğu, başta ya
şama hakkı olmak üzere kulluk görevini 
ifa için gerekli olan değerlerin korunma
sına öncelik verilerek şer'an tanınan mü
saadeyi kullanmak gerektiği , ancak din in 
korunması diye nitelenebilecek bir hedef
ten emin olunduğu durumlarda daha alt 
kademedeki değerleri feda etmenin dinen 
takdir edilen bir davranış sayılabileceği an
laşılmaktadır. Mesela savaş sırasında kar
şı tarafa ciddi bir kayıp verdirmeden öl
dürüleceğini bildiği halde kişinin kendini 
ortaya atması sevap beklenecek bir dav
ranış değil boşuna can kaybına sebebiyet 
verme şeklinde değerlendirilmiştir. Oruç 
tutamayacak durumda olduğunu bildiği 
halde oruç tutmakta direnerek ölüme git
me örneğinde olduğu gibi dinin kolaylık 
sağlayan açık düzenlemesini terkedip ha
yatını tehlikeye atan kişi düşmanla savaş-

ta kullandığı kılıçla kendini öldüren kim
seye benzetilmiştir (Abdülaziz el-Buhan, 
Il, 3 ı 7-32 ı ) Önceki ilahi dinlerin müslü
manlar bakımından yürürlükten kaldırılan 
hükümleriyle selem akdinin tecvizi örne
ğinde olduğu gibi istisna yoluyla konmak
la birlikte artık geçici durumlara özgü ol
mayan hükümlerin mecazi anlamda ruh
sat olarak nitelenmesi ve ruhsatın karşı
lığındaki hükmün sakıt sayılması kolay an
laşılabilir bir husus olmakla birlikte, haya
ti tehlike halinde haram olan bir fiili işle
meyle ilgili örneklerde ayırım yaparak bir 
kısmını hakikat anlamında ruhsat (terfıh 
ruhsatı). bir kısmını mecaz anlamında ruh
sat (ıskat ruhsatı) sayma yaklaşımı bazı ya
zarlarca eleştirilmiştir (Abdülvehhab Hal
laf, s. ı 24 ). Sefer halinde dört rek'atlı na
mazların kısaltılmasının mecazi ruhsat kap
samında sayılması ise Hanefıler 'ce şöyle 

açıklanmaktadır: Hz. Aişe'nin bu konuda
ki rivayetinden anlaşıldığı üzere namazlar 
başlangıçta gerek mukim gerekse seferi 
olanlar için ikişer rek'at şeklinde farz kılın
mış . daha sonra yolculuk hali için ilk teşri' 
kılındığı şekilde bırakltıp bazıları ikamet 
halinde olanlar bakımından dört rek'ata 
tamamlanmıştır (Buhar!, "Menal5ıbü' l-en

şar" , 48; Ebü Davüd, "Sefer", I) ; dolayısıy

la sefer halinde asil hükme dönülmüş ol
maktadır. Buna göre seferde olanın dört 
yerine iki rek'at kılması Allah 'ın kullarına 

bir ikramı olup farz bununla sınırlıdır. Ha
nefı müellifleri buna ilavede bulunulması
nı kulun gönüllü olarak yaptığı meşru bir 
fiil sayınakla birlikte değişik izahlar la bu
nun rnekruh olduğunu belirtirler. 

Hanefıler'in dışındaki usulcüler (özellik
le Şafiller) ruhsatları şöyle bir ayınma tabi 
tutar: 1. Vacip (farz) ruhsat. lztırar halinde 
domuz eti yemek farz olup mükellef bu 
ruhsatı kullanmaması sebebiyle ölürse gü
nahkar sayılır. Yine -mukim ve sağlıklı olsa 
da- açlık ve susuzluktan ölme tehlikesiy
le karşı karşıya olan oruçlu kimsenin oru
cu bozma müsaadesini kullanması farzdır. 

2. Mendup ruhsat. Yolculukta dört rek'atlı 
namazların kısaltılması ve meşakkatli ola
cağı anlaşıldığında yolcunun orucunu er
telemesi böyledir. 3. Mubah ruhsat. Selem 
akdi yapmak gibi. 4. Daha üstün sayılan 
seçeneğin aksi yönündeki ruhsat. Yolcu
nun zarar görmeyeceğini anladığı durum
larda orucunu ertelemesi, mestlere mes
hetmesi ve belli namazları cemetmesi bu 
türe örnek gösterilir. Zira bu durumlarda 
oruç tutmak, ayakları yıkamak ve namaz
ları birleştirmeden kılmak daha üstün ka
bul edilir. Bazı Şafii müellifleri bunlara 
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rnekruh ruhsat şeklinde bir beşinciyi ek
ler ve muayyen sefer mesafesinin altında
ki (iki merhalelik) yolculuklarda dört rek'atlı 

namazları kısaltınayı bu türe örnek gös
terir; diğer müellifler ise bunu dördüncü 
türe dahil eder ( ruhsatın kı s ımları hakkın
da yapılan başka ayırımlar için bk. Dön
mez, s. 259-260) . 

Ruhsat sebepleri ele alınırken genellik
le, bazı dini yükümlülüklerin hafifJetilme
si veya kaldırılmasında etkili olan ve yedi 
başlık altında toplanan şu gerekçelerin 
tekrar edildiği görülür: Yolculuk, hastalık. 
baskı altında olma, unutma, bilgisizlik, me
şakkat (umOmü'l-belva). akıl hastalığı ve yaş 
küçüklüğü gibi yükümlülük için gerekli ba
zı şartları taşımama. Ancak tahfif, fıkıh 
usulündeki teknik anlamıyla ruhsata gö
re daha kapsamlı bir kavram olup ruhsat 
konusunda mazeret sayılan gerekçeler ay
nı zamanda tahfif sebebidir. Buna karşılık 
bütün tahfif sebepleri, belirli bir mazeret 
süresince azirnet hükmüne uymamanın 
meşru kabul edilmesi anlamındaki ruhsa
tın gerekçeleri değildir. Mesela unutma 
bazı durumlarda kolaylık hükmünün da
yanağı olsa da fıkıh usulündeki anlamıyla 
ruhsatın sebepleri arasında yer almaz. Bu
na göre ruhsat sebeplerini yolculuk, hasta
lık, ikrah ve ıztırar olmak üzere dört başlık 
altında toplamak mümkündür. Bunlardan 
yolculuk şartları ve hükümleri özel olarak 
düzenlenmiş bir gerekçedir (bk. SEFER). 
Hastalık özellikle ibadetlerle ilgili bazı du
rumlarda kolaylık hükümlerine dayanak 
teşkil eder; ancak fıkıh usulünde belirli bir 
tanımla hukuki tasarruflara etkisi bakı
mından incelenen özel şekli ölümle sonuç
lanan hastalıktır (bk. MARAZ-ı MEVT). Ge
nel nitelikli ruhsat sebepleri ise ikrah ve 
ıztırar halleridir. Zaruret ve ıztırar fıkıhta 
birbirinin yerine kullanılabilen kavramlar 
olmakla birlikte daha özel kullanımlarda 
bunlardan ilki kişinin ağır şartların baskı
sı altında kalmasının soyut bir ifadesi iken 
ikincisi somut olaylarda zaruretin ortaya 
çıkışını belirtir. Ruhsat durumunda yasak
ların günah olmaktan çıkması, ilgili ayet 
ve hadislerde dinin hükmünü ihlal iradesi 
taşırnama ve olayın gerektirdiği sınırı aş
mama şeklinde iki esasa bağlanmış olup 
bu sınırla ilgili ölçüler daha çok zaruret 
kavramı çerçevesinde incelenmiştir. İkra
hı bir yönüyle ıztırarın bir türü olarak de
ğerlendirmek mümkün olmakla birlikte 
özellikle ruhsat hükümleri bakımından bun
lara farklı sonuçlar bağlanabildiği görül
mektedir (yk.bk) . Ayrıca hukuki ilişkiler 
bağlamında önemli sonuçları bulunması 
sebebiyle kişinin başkalarını.n maddi veya 
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manevi baskısı altında bulunması hali fı
kıh ve usul eserlerinde geniş biçimde iş
lenmiştir (bk. iKRAH) . Sağlanan kolaylığın 
tezahür şekilleri bakımından ruhsatlar dü
şürme (ıskat), eksiitme (tenkis), değiştirme 
(ibdal), öne alma (takdim). erteleme (tehir) 
ve şer'l engele rağmen mubah sayma (iba
ha maa kıyami'l-mani') şeklinde bir ayınma 
tabi tutulsa da (örnekleri için bk. Mv.F, 
XXII. ı 59-161) bunlarda da tahfif kavra
mının esas alındığı ve usuldeki anlamıyla 
ruhsatın söz konusu olmadığı anlaşılmak
tadır. Yine ruhsat konusundaki görüş ay
rılıkları arasında zikredilen. nasla belirlen
miş ruhsatlara kıyas yapılarak hükımün ge
nişletilip genişletilemeyeceği meselesinin 
teknik anlamda ruhsatla değil istisnai ola
rak konan kolayiaştırma hükümleriyle ilgili 
olduğu görülmektedir. 

Her bir meselenin kendinE) has özellikle
rinden ve her bir mükellefin' içinde bulun
duğu şartların farklılıklarından bağımsız 

olarak ele alındığında ruhsatın genel ve 
ortak hükmü mubahlıktır. Bu tür bir ma
zeretin varlığı halinde normal şartlarda iş
lenmesi rnekruh veya yapılması mendup 
olan fiilin de mubah hale gelmesi evlevi
yet gereğidir. Şatıbl, bu bağlamda mubah
lıktan maksadın mükellefı yapıp yapmama 
arasında muhayyer bırakıma değil zorlu
ğun kaldırılması (ref'u'l-harec) anlamında 
olduğunu ifade eder (el-Muvafa~at, ı . 318, 
350-351). Ruhsatımı yoksa azimeti mi ter
cih etmenin daha üstün olduğu hususu 
geniş biçimde tartışılmıştır. iki tarafın de
lillerini aktaran Şatıbl, kendisi kural ma
hiyetinde açık bir görüş belirtıneden bu
nun müctehidin bakışına göre değişiklik 
gösterebileceğini ve meselenin meşakkat 
kavramıyla ilgili izahlar çerçevesinde ele 
alınmasının uygun olacağını ifade eder 
(a.g.e., 1, 323-345) Bu konuda usulcülerin 
ortaya koydukları görüşler ve zikrettikle
ri örnekler incelendiğinde farklı sonuçlara 
ulaşılmasının şu sebeplere dayalı olduğu 
görülür: a) Bazı meseleler hakkında özel 
delillerin (nas) bulunması. b) Ruhsatı ter
cih etmemenin dine bağlılık göstergesi ola
rak değerlendirilebilmesi. c) Ruhsat sebe
bi sayılan mazeretin mükellef üzerindeki 
etkisini değerlendirme gereği. Buna göre 
azimet-ruhsat üstünlüğü konusunda bi
rinci gerekçenin bulunmadığı durumlarda 
her bir olayın ve mükellefin ayrı değerlen
dirilmesi gerekir. Şatıbl'nin anlatımıyla 
-hakkında özel şer'! delil bulunmadıkça
ruhsat görecelidir, asli hüküm değildir ; 

dolayısıyla azimet-ruhsat tercihinde her 
bir mükellefin kendi fakihi olması gerekir 
(a.g.e. , 1, 314; lll , 154-155) 
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Iii İBRAHiM KAFi DöNMEZ 

D TASA VVUF. Tasawufta günah olma
sı ihtimali ve şüphesi bulunan her şeyden 
kaçınmak esastır. Bu sebeple tasawuf bir 
ruhsat yolu değil azirnet yoludur. SQfıler 
ruhsatlara meyletmez, te'villerden sakınır. 
Seferde olanların oruç tutmamasını caiz 
görür, fakat kendileri oruç tutarlar; vakti 
geldiğinde namazı hemen kılar, ancak bu
nun şart olmadığını bilirler. Kendilerine 
hac farz olduğunda hemen hacca gider
ler; zekatlarını verirler. ihtiyaçtan fazla ye
memek, uyumamak ve konuşmamak mu
bah konulardaki azlmettir. SQfıler başkala
rına ruhsata göre amel etmeleri için fetva 
verir, kendileri vera' ve takva esasına gö
re amel eder. Dini hükümleri en mükem
mel şekilde yerine getirmeye çalışır, baş
kalarına kolaylık gösterirken nefislerine bu 
hakkı tanımaz. Nefse müsamaha ve kolay
lık gösterilmesinin ihmale ve gevşemeye 
yol açmasından ve dini hassasiyetin aza!-

masından korkarlar. Dini hassasiyeti doğ
ruların, salihlerin, takva ehlinin ve sıddlk
ların hassasiyeti olmak üzere dörde ayırır, 
sıddlkların hassasiyetini en mükemmel din
darlık olarak görür, bu dereceye ulaşınaya 
çalışırlar (Gazza ll, ll , 95-99) . 

ilk safilerden ibrahim b. Muhammed 
en-Nasrabadl ruhsat ve te'villere meylet
memenin tasawufun esaslarından olduğu
nu söylerken ibn Hafif nefse müsamaha 
göstermeyi, ruhsata meyletmeyi ve te'vil
leri kabullenmeyi müridier için son derece 
zararlı görür (Süleml, s. 210,465, 488). Ku
şeyrl müridiere ruhsatlara göre davran
mamalarını, ihtiyatı elden bırakımamaları
nı öğütler; ruhsatların zayıf kişiler ve meş
guliyeti çok olanlar için olduğuna dikkat 
çeker. SQfınin bu yola girerken azirnet esa
sına göre hareket edeceğine dair Allah'a 
söz verdiğini, ruhsat seviyesine indiğinde 
ahdini bozmuş olacağını belirtir ( er-Risale, 
s. 735). Hz. Peygamber'in zaman zaman 
ruhsata göre hareket ettiğini söyleyen 
Serrac onun bu davranışını örnek oluşuna 
bağlamakta, bu şekilde davranmak sure
tiyle ümmetine ruhsatları fiilen öğrettiğini 
ifade etmektedir (el-Lüma', s. 143). Süh
reverdl ise Resul-i Ekrem'in ümmetine 
emir veya tavsiye ettiklerinden daha faz
lasını kendisinin yaptığına dikkat çekerek 
onun söylediklerine göre hareket etmenin 
ruhsat, yaptıklarını örnek almanın azirnet 
olduğunu vurgular ('Avarifü'l-ma'arif, s. 
541 ). Sehl b. Abdullah et-Tüsterl'ye göre 
dini hükümlere uymamak sıradan mümin
ler, ruhsat ve te'villere meyletmek muta
savvıflar, üzerine düşeni ilk fırsatta yerine 
getirmernek ise (azlmet yolunu tutmamak) 
arifler için fıtnedir (Süleml, S. 465). Serrac 
sQfılerin takva sahibi müminlerin gösterdiği 
dini hassasiyeti gösterdiklerini, ancak bu
nun ötesinde diğer mürninlerden farklı ola
rak kendilerine has azirnet esasına dayalı 
dini yaşantıları olduğunu ve bu yaşantıla
rını başkalarının kendilerine örnek alma
ları gerekmediğini söyler (el-Lüma', s. 143). 
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