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paranın yıllık faizine tekabül etmektedir 
(EJ2 Suppl. [İng.j, s. 369) . 

Hikr usulü vakıf araziye el uzatman ın ve 
onu kullanmanın hatta temellükün ade
ta bir yolu olmuştur. Vakıf idarecileri çok 
defa vakıf kiralarını toplamada ihmalkar 
davrandıklarından bir süre sonra zaman 
aşımı ile bu yerler tasarruf edenlerin 
mülkiyetine geçmiştir. Ayrıca bazı vakıf 

nazır ve mütevellileri tarafından da bu 
usul istismar edilmiştir. Nitekim XIX. yüz
yılda Filistin'de bazı mahalli kadı ve ev
kaf müdürleri birçok vakfı süratli bir şe
kilde icare-i vahide usulünden icareteyne 
çevirmiş, vakfın zararına olarak bazı kim
seler de bu yolla kazanç sağlamıştır. Niha
yet 19 Cemaziyelahir 1280 (1 Aralık 1863) 
tarihli irade-i seniyye ile, mahkeme hük
mü ve padişah iradesi olmadan vakıf sta
tüsünde değişim yasaklan mıştır. 

Hikr büyük ekseriyetle hayri, yani gelir
leri cami, hastahane, mektep, medrese 
ve fakiriere tahsis edilmiş olan amme va
kıflarında uygulanmıştır. Kahira'deki ha
mamların çoğu eski büyük vakıflara hikr 
ödemekte, bundan da bu hamamların o 
vakıflara ait olduğu ortaya çıkmaktadır 
(Ali Paşa Mübarek, II, 28, 38, 1 13, 1 16; IV, 
45; VI, 67-71) . Mısır'da hikr gelirlerinin 
çok az yekün tuttuğu görülür. Ali Paşa 
Mübarek'in verdiği bilgilere göre XIX. 
yüzyılın üçüncü çeyreğinde Kahire cami
lerinin bütün hikr gelirleri toplam gelirin 
ancak yüzde biri civarındaydı. 

XX. yüzyılın başından itibaren hikri fes
hetmek için çalışmalar yapılmıştır. Mısır 
Evkaf İdaresi, 1898'den başlayarak çok az 
gelir sağladığı ve masrafını karşılamadı
ğı için hikrleri satma yoluna gitmiştir. Fa
kat vakıfların satılması yasak olduğundan 
bu hususta büyük zorluklarla karşılaşıl
mıştır. Ehl'ivakıflarda hikr Mısır'da 1952'
de kaldırıldı. Irak'ta ise 1929'da vakıf ida
resi kanunu ile hikr ve icareteyn lağve
dildi; ancak etkili olmadı. 1960 ve 1962'
de hikrle ilgili yeni kanun çıktı. Buna gö
re mahkeme emiakin değerini, vakfın ve 
müstecirin hisselerini belirleyecekti (EJ2 
Suppl. [İng.J, s. 369-370). Türkiye'de ica
reteyn ve mukataa (hikr) S Haziran 1935 
tarihinde çıkarılan kanunla kaldırıldı. 
Bundan sonra bu uygulama yasaklana
rak mevcutlar tasfiye edildi. Bu vakıflar 
müstehkirlere bırakıldı; bunlar da yıllık 
olarak ödedikleri hikr bedelinin yirmi ka
tı karşılığında arazilerin maliki oldular 
(Köprülü,XVlll [19521. s. 246vd.). 
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Mekke ve Medine haremlerinin 
dışında kalan bölge için kullanılan 

hkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin helal .olması, bir 
borcun ödenme vaktinin yaklaşması, bir 
yeminin yerine getirilmesi" gibi anlam
lara gelen hill kelimesi, dini literatürde 
sözlükteki "helat olma" anlamı çerçeve
sinde terim anlamları kazanmıştır. Fıkıh 
usulünde hil helal, mubah ve caiz ile eş 
anlamlı olarak kullanılırsa da son üç terim 
daha yaygındır. İhramdan çıkmaya da ih
ramda yasak olan fiilierin serbestlik ka
zanması sebebiyle h il veya tehallül den i
lir. H il kelimesi örfi ve dini kullanımda, 
Mekke ve Medine haremlerinin dışında 
ve mikatsınırları içinde kalan bölgeyi ifa
de eder (bk. AFAKI; HAREM; MIKAT). Bu 
bağlamda hil teriminin, sözlük anlamıyla 
da ilişki kurularak harem bölgesine mah
sus yasakların kalktığı yasaksız bölgeyi 
veya ihramın sona erdiği bölgeyi ifade et
tiği, bundan hareketle Mekke ve Medine 
(veya sadece Mekke) haremi dışında ka
Ian bütün yeryüzünü kapsadığı ileri sü-

rülebilirse de (Mv.F, XVIII, 103) hillin fıkıh 
literatüründeki bilinen ve yaygın anlamı, 
Mekke haremini belirleyen işaretierin 
(alem) dışında ve mikatsınırları içinde ka
lan bölge olmasıdır. Bu bölgeye bustan 
da denildiği gibi bölgede oturanlar hilli, 
bustani veya mikati diye anılır. Bu anlam
da harem -hil ayırımının tarih ve coğraf
ya literatüründe de sıkça kullanıldığı gö
rülür (Ezraki, II, 130-13 ı, 309; İbn Hişam , · 
lll, 333; Muhammed b. Ahmed el-Fas!, ı , 

87, 92, 103, 1 14-115; Muhammed b. İshak 
el-Fakihi. v, 87-88) . 

Hil bölgesinde oturanlar hac ve umre 
ibadetinin ifası, özellikle de ihrama gir
me ve ihram yasakları konusundaki fıkhl 
hükümler açısından harem bölgesinde 
oturanlara ( haremiveya Mekkl) yahut mi
kat sınırları dışında oturanlara (atak!) nis
bette bazı imtiyaziara sahip oldukları gi
bi bazı mükellefiyetieri de vardır. Gerek 
Mekke haremi gerekse Medine haremin
de yasak olan avlanma, ağaç kesme ve ot 
koparma gibi davranışlar hil bölgesinde 
helal olur. Hilde oturanlar hac veya um re 
niyetiyle harem bölgesine geçmek iste
diklerinde hilde ihrama girmek zorunda
dırlar. Ancak Malikiler, bunların ihram 
mikatının evleri veya mescidleri, Şafii ve 
Hanbeliler ise oturdukları yerleşim mer
kezi olduğunu belirtmişlerdir. Hanefiler'e 
göre evlerinde ihrama girmeleri daha fa
ziletli olmakla birlikte harem sınırına ka
dar herhangi bir yerden de girebilirler. 
Buna karşılık hil sakinlerinin hac ve um
re dışında bir maksatla harem bölgesine 
geçmek istediklerinde ihrama girmeleri 
gerekli görülmemiştir. Atakilerin hangi 
amaçla olursa olsun mlkat sınırlarına ih
ramsız girmeleri caiz görülmemişkan hii
IIlerin veya haremde oturup da hil bölge
sine geçenlerin hac ve umre dışında bir 
maksatla harerne ihramsız girmelerinin 
caiz görülmesi, harem bölgesine sıkça gi
rip çıkmak zorunda olan bu kişileri böyle 
bir dini mükellefiyetle sıkıntıya sakma
mak içindir. Daha önce harerne ihramla 
gelip ihramdan çıktıktan sonra hil bölge
sine giden atakiler için de hüküm aynıdır. 
Ayrıca afakiler, harerne gitme niyetleri ol
madan hil bölgesine geldiklerinde ibadet 
için değil herhangi bir ihtiyaç için harem 
bölgesine girmede hil sakinleri gibidirler. 

Harem halkının veya herhangi bir amaç
la harem sınırları içinde bulunanların um
re amacıyla ihrama girmek istemeleri ha
linde hil bölgesine çıkmaları gerekir. Çün
kü umre ibadetinde de hacda olduğu gi-



bi haremle hi! bölgelerini birleştirmek, 
yani bu ibadetleri hem harem hem de hil 
bölgelerinde ifa etmek şarttır. Bunların 
hac ihramı için hil bölgesine gitme mec
buriyeti olmaması ise Arafat'ın hil bölge
sinde bulunması ve vakfe sırasında bu 
mükellefiyetİn gerçekleşmesi sebebiyle
dir. 

Mekke'de bulunanların hil bölgesinde 
nerede ihrama girmelerinin daha fazilet
li olduğu hususunda mezhepler arasında 
görüş ayrılığı vardır. Hanefi ve Hanbeli 
mezheplerine göre fazilet sıralamasında 
önce Mescidü Aişe'nin bulunduğu Tenlm, 
ardından Ci 'rane, üçüncü s ırada da Hu
deybiye gelmektedir. Şafii ve Maliki mez
heplerinde ise bu sıralama Ci'rane, Tenlm 
ve Hudeybiye şeklindedir. Söz konusu gö
rüş ayrılığı , Reslıl-i Ekrem'in Hz. Aişe'yi ih
rama girmek üzere Mekke'den Ten'im'e 
göndermesine karşılık (Buhar!, "I:Iac", 3 ı. 
77, 81; "Megazl", 77; Müslim, "I:Iac", lll
ı 12, 120) kendisinin Mekke'nin fethedil
diği yıl Ci'rane'de ihrama girmiş olması 
(Müsned, IV, 430; Nesa!, "Menasik" , 104) 
uygulamalarına dayanmaktadır. Hanefi 
mezhebine göre kavli sünnet fiil1 sünnet
ten daha kuwetli sayıldığı için Hz. Pey
gamber'in Hz. Aişe'yi ihrama girmesi için 
gönderdiği Ten'im bizzat kendisinin ih
rama girmek için gittiği Ci'rane'den ef
daldir. 

Mekke haremi konusunda fakihler ara
sında görüş birliği bulunduğu için Mek
ke'ye ait hil konusunda da görüş birliği 
mevcutken Medine haremiyle ilgili görüş 
ayrılıkiarına bağlı olarak Medine'ye ait hil 
bölgesinden söz edilip edilerneyeceği tar
tışmalıdır. Buna göre Medine'nin de Mek
ke gibi haremi bulunduğunu ve bu hare
min sınırlarının ResOl-i Ekrem tarafından 
belirlendiğini kabul eden Maliki, Şafii ve 
Hanbeli mezheplerine göre söz konusu 
harem sın ırının bittiği yerden hil sınırı 
başlamaktadır. Medine'nin haremi olma
dığını ileri süren Hanefiler ise bu görüşü
nün tabii bir sonucu olarak Medine'ye ait 
bir hil bölgesinin de bulunmadığını söyle
mektedir. 

Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de işaret 
edilen (et-Tevbe 9/36) ve Hz. Peygamber 
tarafından isimleri tek tek zikredilen zil
kade, zilhicce, muharrem ve receb ayları 
(Buhar!, "Bed'ü'l-ijal~", 2, "Megazl", 77; 
Müslim, "1\asame", 29; Ebu DavOd, "Me
nasik", 67) haram aylar olarak anıldığı 
için bu dört ayın dışında kalan sekiz ay 
da hil ayları olarak bilinmektedir. 
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Hiı.AF 
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Bazı dini ilimlere , özellikle 
fıkıh konularına uyarlanmış 

cedel tekniği , 
fıkıh mezhepleri arasındaki 

ihtilafları konu edinen 
ilim dalı , hilafiyat. 

_j 

Sözlükte "karşı gelmek, aykırı davran
mak. muhalefet etmek, zıtlaşmak" gibi 
anlamlara gelen hilaf, "söz veya davra
nışta birinin tuttuğu yoldan başka bir yol 
tutmak, farklı bir tavır ortaya koymak" 
manasıyla aynı kökten türeyen ihtilat ve 
muhalefet kelimeleriyle birleşir. insanlar 
arasındaki görüş ayrılığı netice itibariyle 
tartışma ve çekişmeye götürdüğü için 
ihtilaf kelimesi mecazen "münazaa" ve 
"mücadele" anlamında da kullanılır. 

Hilaf kelimesi zaman zaman ihtilafla 
aynı veya benzer anlamda kullanılsa da 
genellikle aralarındaki ince fark korunma
ya çalışılmıştır. ihtilaf basit anlamıyla it
tifakın karşıtı olup "görüş ayrılığına düş
mek. uzlaşamamak" veya "farklı görüşle
re sahip olmak" manasma gelir. Buna gö
re ihtilaf, farklı görüşler karşısında içle
rinden birini daha güçlü veya zayıf olarak 
nitelendirmeyip tarafsız kalmayı yahut 
zayıf da olsa bir tarafa temayülü yansıt
tığından bir ölçüde olumlu çağrışıma sa
hiptir. H il af ise tez ve anti tezden birini 
benimseme ve diğerine karşı tavır alma 
anlam ı taşır. Aralarındaki bu farklar se-

Hi lAF 

bebiyle ihtilaftabiri çoğunlukla delile da
yalı görüş, hilaf ise delilsiz görüş hakkında 
kullanılır. Bir başka söyleyişle güçlü olan 
ve yaygınlık kazanan görüş genelde ihti
lafla, zayıf veya genel kabul görmeyen 
ise hilaf terimiyle ifade edilir. Sünnet ve 
icma karşısında hilaf "açıkça muhalefet 
etmek" anlamına gelir. islam alimleri ve
ya mezhepleri arasındaki farklı görüşle
re yer veren literatürde oldukça sık kul
lanılan "hilafen li-fulan" deyimi ise öne 
sürülen görüşe bir muhalefetin varlığını 
belirtip biraz da muhalif görüşün zayıflı
ğını hissettirecek bir anlatıma sahip ol
makla birlikte hangi görüşün önce oldu
ğu ve hangisinin sonradan ona muhalif 
olarak ortaya çıktığı hakkında ip ucu ver
mez. 

ihtilaf ilk dönemlere ilişkin olarak kul
lanıldığında bilhassa sahabe ile tabiinin 
ve müteakip dönemdeki müctehidlerin 
görüş ayrılıkları kastedilir ve "ilmü'l-ih
tilaf" tabiri bu farklı görüşleri bilmek 
anlamına gelir. Esasen ilk dönemlerdeki 
görüşlerin önemini ve değerini vurgu
layan ihtilafı bilmeyen kimselerin fet
va vermesinin uygun olmadığı şeklin
deki anlayış. bu farklı görüşlerin derle
nip bir araya getirilmesinde de etkili ol
muştur. Pratik ve olumlu amaçlarla ya
pılan bu derleme faaliyeti, reddiye li
teratürü istisna edilirse teknik anlam
da ilm-i hilaf (ilmü'I-hilat) olmadığı gibi bir 
mezhebin ve görüşün savunulması, üs
tün gösterilmesi anlamında bir hilafiyat 
da değildir. Bununla birlikte farklı görüş
lere yer verildiği için bu faaliyetin genel 
olarak hilafiyat kapsamında değerlendi

rilmesi mümkündür. Ancak literatürde 
çok defa ilm-i hilaf ve hilafiyat (el-hilafiy
yat) tabirlerinin eş anlamlı gibi birbirinin 
yerine kullanılması, aralarında işaret edi
len anlam ve kullanım farkının bulunup 
bu l unmadığını t esbitte güçlük doğur

maktadır. Bu anlam yakınlığı sebebiyle
dir ki daha sonraları, sahabe ve tabii n gö
rüşlerinden ayrı olarak fakihlerin farklı 
görüşlerinin gerek mukayese gerek sa
vunma amacıyla bir araya getirilmesi işi
nin hilafiyat şeklinde adiandıniması yan
lış olmaz. Nitekim ilm-i h il af terkibi, bir 
mezhebin görüşlerini kendi bütünlüğü 
içerisinde öğrenme anlamındaki "ilmü'l
mezheb"in mukabili olarak kullanıldığın
da bununla teknik anlamda ilm-i hilafın 
kastedilmiş olması ihtimali bulunsa bile 
genelde farklı görüşleri bilme ve birbirle
riyle mukayese etme anlamında basit bir 
hilaf bilgisi kastedilir. Dolayısıyla farklı 
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