RUHSAT
manevi baskısı altında bulunması hali fı
kıh ve usul eserlerinde geniş biçimde iş
lenmiştir (bk. iKRAH) . Sağlanan kolaylığın
tezahür şekilleri bakımından ruhsatlar düşürme (ıskat), eksiitme (tenkis), değiştirme
(ibdal), öne alma (takdim). erteleme (tehir)
ve şer'l engele rağmen mubah sayma (ibaha maa kıyami'l-mani') şeklinde bir ayınma
tabi tutulsa da (örnekleri için bk. Mv .F,
XXII. ı 59-161) bunlarda da tahfif kavramının esas alındığı ve usuldeki anlamıyla
ruhsatın söz konusu olmadığı anlaşılmak
tadır. Yine ruhsat konusundaki görüş ayrılıkları arasında zikredilen. nasla belirlenmiş ruhsatlara kıyas yapılarak hükımün genişletilip genişletilemeyeceği meselesinin
teknik anlamda ruhsatla değil istisnai olarak konan kolayiaştırma hükümleriyle ilgili
olduğu görülmektedir.
Her bir meselenin kendinE) has özelliklerinden ve her bir mükellefin' içinde bulunduğu şartların farklılıklarından bağımsız

olarak ele alındığında ruhsatın genel ve
ortak hükmü mubahlıktır. Bu tür bir mazeretin varlığı halinde normal şartlarda iş
lenmesi rnekruh veya yapılması mendup
olan fiilin de mubah hale gelmesi evleviyet gereğidir. Şatıbl, bu bağlamda mubahlıktan maksadın mükellefı yapıp yapmama
arasında muhayyer bırakıma değil zorluğun kaldırılması (ref'u'l-harec) anlamında
olduğunu ifade eder (el-Muvafa~at, ı . 318,
350-351). Ruhsatımı yoksa azimeti mi tercih etmenin daha üstün olduğu hususu
geniş biçimde tartışılmıştır. iki tarafın delillerini aktaran Şatıbl, kendisi kural mahiyetinde açık bir görüş belirtıneden bunun 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 zikrettikleri örnekler incelendiğinde farklı sonuçlara
ulaşılmasının şu sebeplere dayalı olduğu
görülür: a) Bazı meseleler hakkında özel
delillerin (nas) bulunması. b) Ruhsatı tercih etmemenin dine bağlılık göstergesi olarak değerlendirilebilmesi. c) Ruhsat sebebi sayılan mazeretin mükellef üzerindeki
etkisini değerlendirme gereği. Buna göre
azimet-ruhsat üstünlüğü konusunda birinci 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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D TASAVVUF. Tasawufta günah olmaihtimali 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 bunun şart olmadığını bilirler. Kendilerine
hac farz olduğunda hemen hacca giderler; zekatlarını verirler. ihtiyaçtan fazla yememek, uyumamak ve konuşmamak mubah konulardaki azlmettir. SQfıler başkala
rına ruhsata göre amel etmeleri için fetva
verir, kendileri vera' ve takva esasına göre amel eder. Dini hükümleri en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışır, baş
kalarına kolaylık gösterirken nefislerine bu
hakkı tanımaz. Nefse müsamaha ve kolaylık gösterilmesinin ihmale ve gevşemeye
yol açmasından ve dini hassasiyetin aza!sı

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

ilk safilerden ibrahim b. Muhammed
en-Nasrabadl ruhsat ve te'villere meyletmemenin tasawufun esaslarından olduğu
nu söylerken ibn Hafif nefse müsamaha
göstermeyi, ruhsata meyletmeyi ve te'villeri kabullenmeyi müridier için son derece
zararlı görür (Süleml, s. 210,465, 488) . Kuşeyrl müridiere ruhsatlara göre davranmamalarını, ihtiyatı elden bırakımamaları
nı öğütler ; ruhsatların zayıf kişiler ve meş
guliyeti çok olanlar için olduğuna dikkat
çeker. SQfınin bu yola girerken azirnet esasına 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 suretiyle ümmetine ruhsatları fiilen öğrettiğini
ifade etmektedir (el-Lüma', s. 143). Sühreverdl ise Resul-i Ekrem'in ümmetine
emir veya tavsiye ettiklerinden daha fazlasını 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 müminler, ruhsat ve te'villere meyletmek mutasavvıflar, 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 bunun ötesinde diğer mürninlerden farklı olarak kendilerine has azirnet esasına dayalı
dini yaşantıları olduğunu ve bu yaşantıla
rını başkalarının kendilerine örnek almaları gerekmediğini söyler (el-Lüma', s. 143).
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