
RUHSAT 

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) 

210 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, ll, 108; IV, 158; İbn Ebü Şeybe, el-Mu
şannef(nşr. KemiH Yüsuf el-Hüt), Beyrut 1409/ 
1989, VI , 473; Taberi, Gimi'u 'l-beyan, Beyrut 
1405/1985, XIV, 182; İbn Hazm, el-Mu/:talla, VI, 
240; Pezdevi, Kenzü'l-vüşül, İstanbul 1308, ll , 
298-328; Şemsüleimme es-Serahsi, el-Uşül ( nş r. 

Ebü'l-Vefil el-Efganl), Haydariibiid 1372 --> Bey
rut 1393/1973, ı , 117-124, 379-380; Gazzall, el
Müstaşfa, Bulak 1324, ı , 98-99; Şatıbl, el-Muva
fa/i:at, ı, 314, 318, 323-346, 350-351; lll, 154-
155; Abdülazlz el-Buhar!, Keş{ü ' /-esrar, İstanbul 
1308, ll, 298-328; Şah Veliyyullah ed-Dihlevl. Jjüc
cetullahi 'l-baliga, )baskı yeri yok) 1322 (el -Mat
baatü' l-Hayriyye ), 1, 102-104; Abdülall Muham
med ei-Ensarl, Fevatil:ıu 'r-ral:tamüt (Gazzall. el
Müstaş{fi içinde), Bulak 1324, 1, 116-120; Mecel
le, md. 17; M. Sellam Medkür, Meba/:tişü 'l-l:tükm 

'inde'l-uşüliyyin, Kahire 1379/ 1959, 1, 115-130; 
Abdülvehhab Hallilf, 'İlmü uşüli'l-fı/i:h, Küveyt 
1388/ 1968, s. 124; Sald Ali M. ei-Humeyrl, el-Jjük
mü'l-vat'i 'inde'l-uşüliyyin, Mekke 1405/1984; 
Sulhi Dönmezer- Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki 
Ceza Hukuku, İstanbul1986, ll, 1-30, 87-156; M. 
Hüsnl İbrahim Selim, er-Rui]aş ve esbabü 't-terai]
i]uş fi 'l-fi/i:hi 'l-İslami, )baskı yeri yok)1407/1987 
( Da rü 't-tıbaati'l-Muhammediyye); Hüseyin Halef 
ei-Cübürl, A/:tkamü 'r-rui]aş fi 'ş-şeri"ati 'l-İslamiy
y e, Mekke 1408/ 1988; Abdülkerlm b. Ali b. Mu
hammed en-Nemle, er-Rui]aşü'ş-şer'iyye ve iş
batüha bi 'l-/i:ıyas, Riyad 1410/ 1990; Muhammed 
eş-Şerif er-Rahmünl, er-Rui]aşü '1-fı/i:hiyye mine'I
Kuran ve 's-sünneti'n-nebeviyye, Tunus 1992; 
Abdülfettah Mahmüd İdrls, er-Rui]aşü 'l-müte'al
lifi:a bi 'l-marat fi'l-fi/i:hi'l-İslami, ) bask ı yeri yok! 
1415/1995 (en-Nesrü 'z-Zehebl li't -tıbaa); Halit 
Çalış, İslam'da Kolayiaştırma ilkesi, Konya 2004; 
Mustafa Baktır, İslam Hukukunda Zararet Hali, 
Ankara, ts. (Emel Matbaacılık), s. 195-208; Mecel
letü Mecma'i'l-fi/i:hi'l-İslami, Vlll/1 , Cidde 1415/ 
1994, s. 41-640; İbrahim Kafi Dönmez, "er-Rub
şa ve tetebbu'i.ı'r-ru\ı.aş fı ' l-fıl5hi'l-isHi.mJ", a.e., 
s. 243-282; "Rubşa", Mv.F, XXII, 151-164; R. Pe
ters. " Rukhşa", EJ2 (İng. ). VIII , 595-596. 

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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