iHBAT
tir (Şeyh Müfld, s. 361-362; Fahreddin erRazi, Kitabü 'L-Erba'fn, s. 236; Ca'fer esSübhanl, ll, 863-865) İ hbat taraftarların
ca yapılan istidlallerde bazı yanlışların bulunduğu belirtilmiştir. Mesela itaatte masiyetin eşit olm ası halinde müslümanın
arnellerine karşılık vermenin imkansız olduğu ileri sürülmektedir. Halbuki bu durumda itaat dikkate alınabilir, çünkü yapılan bir itaate karşılık on sevabın , masiyete mukabil ise bir günahın verileceği
naslarda bildirilmiştir. Şu halde iyi ve kötü arnelierin eş it olması durumunda sevap tarafının dikkate alınacağını söylemek mümkündür (Nesefl, II. 787; Seyyid
Şerif el-Cürcanl. s. 449). Ayrıca masiyete
terettüp edecek olan azap tevhid inancını
ve onun sevabın ı yok etmez, çünkü tevhidin sevabı fıskı terketmenin sevabmdan
büyüktür. Bu da bir keblre işieyenin bütün itaatlerinin yok olacağını iddia eden
ihbat anlayışını geçersiz kılar (İbn Furek.
s. 159-160, 1 72-1 73) 3. Küfrün bütün iyi
amelleri, itaatterin de masiyetleri sileceğinde şüphe yoktur. Küfür dışında büyük
günah olan masiyetler ise imanı ortadan
kaldırınarnakla birlikte bazı itaatterin sevabını yok edebilir. İbn Teymiyye ile onun
izinden giden bazı Selefiyye alimleri bu
görüştedir. Başlıca delillerinden biri, naslarda zina edenlere uygulanacak ceza beyan edildiği halde o nl arın kafir oldukları
belirtilmemiştir. Yine naslarda, sadaka
verilen kişiye eziyet etmenin ve yapılan
iyili ği başına kakmanın sadakaya ait sevabı geçersiz kıldığının, büyük günah işle 
menin de arnelleri boşa çıkardığının bildirilmesi (el-Bakara 2/264; Muhammed 47/
33), bazı masiyetlerin bazı itaatleri geçersiz kılacağına delil teşkil eder. Masiyetler
bütün itaatlere ait sevabı yok etseydi ahirette arnelierin tartılmasına gerek kalmazdı. öte yandan f arz ve vaCip olan ibadetlere ait rükünlerden birini terketmek
ibadeti bütünüyle geçersiz kılmaz, sadece eksik hale getirir (İbn Teymiyye, Mecmü'u fetaua, X, 638-639; Minhacü's-sünne, V, 296-298). 4. İhbat ve tekfir konuları hem dünya ve ahiret açısından hem de
büyük ve küçük günah bakımından farklılık arzeder. Tekfirle, sadece farzları yerine getirmenin büyük günahları örtmesi kastedilirse bu anlamda bir tekfirden
söz edilemez. Fakatihbat ve tekfirle, ahirette sevapiarta büyük günahların tartı
hp büyük günahların sevaplar karşılığın
da silinmesi ve sonunda günah miktarın
ca sevapiarın azalıp tükenınesi kastedilirse bu doğrudur. Ayrıca bir büyük günahın
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hangi itaat karşılığında silineceği bilinemez. Küçük zannedilen bir iyilik ahirette
büyük bir günahı yok edebilir. Küçük günahlara gelince bunlar yapılan itaatlerle
dünyada silinir. Samimi bir tövbe de hem
küçük hem büyük günahları yok eder. İbn
Receb ve Seffarlnl gibi baz ı Selefi- Hanbeli alimleri bu görüşte olup daha çok hadislere ve ashapla tabiinden nakledilen
rivayetlere dayanmışla r dır (Seffarlnl, I,
377-379).

298; a.mlf .. Mecmu'u {etava, X, 638-639; Yahya b. Hamza el-Alevi, el-Me'alimü 'd-dfniyye fi'l'aka'idi'l-ilahiyye, Beyrut ı988, s . ı ı 1-ı 12;
Teftazanl. Şer/:ıu'l-Maki'işıd, İstanbul 1305, ll,
232-233; Seyyid Şerif ei-Cürcanı. Şer/:ıu'l-Me
vakıf. İstanbul ı292, s. 448-449; İbnü'I-Murta
za. el-~ala'id fi taş/:ıfl:ıi'l-'aka'id, Beyrut ı985,
s . 123-125; Seffarln!. Levami'.u 'l-envari'l-behiyye, Beyrut, ts . (ei-Mektebetü'l-islamiyye), 1,
377-379; Ca'fer es-Sübhanl. el-İlahiyyat (nşr.
Hasan Muhammed Mekk!ei-Amil!), Gadlr ı4ıO;
1990, ll, 862-874; Aişe Yusuf ei~Mennal, Uşu
lü'l-'akide beyne'l-Mu'tezile ve'ş-Şf'ati'l-İma
miyye, Devha ı4ı2/1992, s. 338-341.

İhbat ve tekfir konularında tartışmala

daha çok ihbat üzerinde yoğunlaştığı
ve alimierin çoğunluğunun tekfiri benimsediği anlaşılmaktad ır. ilgili naslar dikkate alındığında ihbatı mutlak anlamda
reddetmenin mümkün olmadığı kabul
edilmelidir. Zira inkar ve şirkin yanı sıra
Allah'ın indirdiği hükümleri hiçe saymak,
insanları Allah yolundan alıkoymak, Hz.
Peygamber' e saygıs ızlık göstermek, adaleti emredenleri öldürmek, ahireti inkar
etmek gibi inanç ve davranışların yapılan
iyi arnelleri yok ettiği Kur'an'da açıkça
belirtilmiştir. Bunun dışında işlenen büyük günahların , iman dahil olmak üzere
bütün itaatleri geçersiz kılıp sevap i arını
yok ettiğin i söylemek isabetli görünmemektedir. Ancak ahirette itaatlerle masiyetlerin tartılacağ ı ve kişinin ağır gelen
arnellerine göre muameleye tabi tutulacağı unutulmamalıdır. Bu anlamda bir
ihbatın kabul edilmesi mümkündür. Fakat küfre düşmeyenierin fasık bile olsalar
gerçekleştirdikleri itaatterin karşılıksız
kalmayıp masiyetlerinin cezasını çektikten sonra mük§.fat göreceklerinde ş üph e
yoktur.
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İHDAD
( ~~...l>~f)
Kocası

ölen veya kesin boşarnayla
sona eren kadının
belli bir süre bazı davranışlardan
evliliği

kaçınması anlamında
fıkıh

L

terimi.

_j

Sözlükte "menetmek, sınır koymak"
manasma gelen ihdad (hidad), fıkıhta
ölüm veya kesin (bain) boşama sebebiyle
evl iliği sona eren kadının evlenme yasağı
bulunan iddet süresince yas tuttuğu izlenimini verecek şekilde üzüntüsünü dışa
vurmasını. çevresinin yadırgayacağı şekil
de memnun ve mutlu görünmekten sakınmasını ifade eder. Ancak kadının yas
tutmasının hükmü, hangi durumlarda ve
ne kadar süreyle yas tutacağı, bu esnada
ne gibi davranışlardan kaçmacağı fakihler arasında tartışmalı dır. Hanefi ve Zeydiyye mezhebi fakihleri ve eski görüşün
de imam Şafii ile bir rivayete göre Ahmed
b. Hanbel bunu gerekli görürken bir grup
tabiln fakihi , Malikil er. yeni görüşünde Şa
fii ve çoğunlukla Hanbelller gerekli görmezler; bu sonuncular arasında ihdadı
m üstehap kabul edenler de vardır.
Kocası

ölen kadının bir süre yas tuthemen hemen bütün toplumlarda,
özellikle de Sami gelenekte öteden beri
bilinen bir adet olup aynı zamanda kadın
dan beklenen insani ve .ahlaki bir ödev
olarak da görülmüştür. islam öncesi Hicaz Arap toplumunda kocası ölen kadın
bir yıl süreyle iddet bekler ve yas tutar,
bu süre zarfında küçük bir odaya veya çadıra kapanıp en gösterişsiz elbiselerini gi. yer, koku sürünmez, saçlarını taramaz.
bu suretle tam bir matem havasına girerdi. Bir yılın sonunda belli simgesel davranışlarla yas süresinin sona erdiğini ilan
eder. normal hayata dönerdi. Boşanmış
kadınların ise iddet beklernesi ve yas
tutması gerekli görülmezdi (Buhar!, "Taması

İHDAD
la~",

46; Müslim.

"Tala~".

58; Cevad Ali.

V, 557)

İslam dininde doğum ve hayat kadar
ölümün de tabii karşılanması ve ilahitakdire rıza gösterilmesi istenmiş. ölünün
arkasından taşkınlık derecesinde bağırıp
çağırmak, ağıt yakmak ve uzun süreli yas
tutmakyasaklanmıştır. Kocası ölen kadı 
nın aşırılığa kaçmadan dört ay on günlük
veya hamile ise dağuma kadarki iddet
süresince üzüntüsünü belirtmesine imkan tanınmış. bu süre zarfında ölen kocasının hatırasına saygısızlık sayılabilecek.

onun yakınlarını incitebilecek veya yeni
bir evlilik hazırlığı gibi algılanabilecek davranışlardan kaçınması istenmiştir. Böylece İslam öncesi dönemin yas tutma adeti
hem içerik olarak mutedil bir çizgiye çekilmiş hem de yas süresi normalde üç güne. kocası ölen kadınlar için de iddet süresine indirilmiştir. Kur'an'da kocalara hitaben, ölmeleri halinde geride bırakacak
ları eşlerinin bir yıl süreyle evlerinden çı
karılmaksızın geçimlerini sağlayacak bir
malı vasiyet etmelerinin emredilmiş olması (el-Bakara 2/240). ilk bakışta Cahiliye döneminin bir yıllık iddet ve yas adetine atıf gibi anlaşıldığından fakihler, bu
ayetin daha sonra inen iddet ve miras
ayetleriyle süre ve vasiyetin gerekliliği
yönünden neshedildiğini söylemişlerdir
(Cessas. II. 118-119).
Kur'an'da, evliliği sona eren kadınların
yeniden evlenebilmeleri için değişik durumlara göre beklemeleri gereken iddet
süresinden ve bu esnadaki bazı hak ve
yükümlülüklerinden ayrıntılı olarak bahsedilirse de yas tutma konusuna temas
edilmez (bk. İDDET). Bu konuda az sayı
daki hadislerde ise kocası ölen kadının
normal yas süresi olan üç günden sonra
da iddet süresince yas tutabileceği, bu
esnada sürme çekme. koku sürünme,
ziynet takınma ve süslü elbiseler giyme
gibi davranışlardan kaçınması gerektiği
bildirilir (Şevkanl. VI. 328-335). Kocası ölen
bir kadının, iddet beklerken gözlerinin ağ
rımasından endişe ederek sürme çekmesine izin vermesi için Hz. Peygamber'e
başvurması üzerine ResGl-i Ekrem'in ona
Cahiliye dönemindeki külfetli yas tutma
adetini tasvir etmesi ve İslam'daki dört
ay on günlük iddet süresini hatırlatması,
bu konuda orta bir yolun benimsendiği
ne işaret etmesi bakımından dikkat çekicidir (Buhar!. "Tala~". 47; Müslim, "Tala~",
60). Ancak bu açıklamaların. mevcut örfün süre kısıtlaması ve içerik tashihi ya-

pılarak devamına

izin mi verdiği, yoksa
için dini bir yükümlülük getirmeyi mi hedeflediği yeterince açık değildir.
Esasen kocası ölen kadının, iddet süresince kocasının ve sona eren evliliğin hatıra
sına saygıyı ve kocasının yakınlarının h üzn üne iştiraki ifade eden bir tutum ve davranış içinde olması. ayrıca bu dönemde
yeni bir evlilik beklentisi izlenimini verecek tavırlardan kaçınması öncelikle ahlaki ve insani bir ödevdir. Hadislerde yer
alan onay ve tavsiyenin bu tabii duruma
vurgu şeklinde anlaşılması, diğer bir ifadeyle iddet süresince yas tutmayı emretmeye değil evlilik hazırlığı sayılabilecek
davranışları önlemeye matuf bir düzenleme olarak görülmesi gerekir. Bununla
birlikte fakihlerin. ihdadı aynı zamanda
dini (şer'!) bir veeibe ve kocanın karısı üzerinde hakkı olarak tanıtmaları. bazı boşa
ma türleri sonrasında kadın için yas tutmayı gerekli görmeleri. biraz da onların
öteden beri var olan bu geleneği İslam
sonrasında da korumak istemiş olmalarıyla açıklanabilir. Böyle olunca fıkıh kültüründeki ihdad telakkisinde dönemin
evlilik anlayışının. kadının erkek karşısın
daki konumuyla ilgili gelenek ve kültürün
baskın etkisi olmuştur. Bu anlayış sonucudur ki ihdad, fıkıhta yas tutma içerikli
şer'i bir hak ve veeibe olarak telakkı edilmiş, terkedilmesi yönünde kocanın vasiyeti bulunsa bile kadının uhdesinden düş
meyen, kasten terkedilmesi günahı gerektiren bir davranış olarak nitelendirilkadın

miştir.

Fıkıh literatüründe ihdadla ilgili öncelikli tartışma bunun hangi durumlarda
gerekli olduğu hususundadır. Zifaftan önce bile olsa kocası vefat eden ve bu sebeple iddet bekleyen müslüman kadının
yas tutmasının gerektiğinde bütün fakihIer görüş birliği içindedir. Delil olarak da
Hz. Peygamber'in, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocasından
başka bir ölü için üç günden fazla yas tutmasının helal o lmadığını, ancak kocası
için dört ay on gün yas tutabileceğini, bu
süre zarfında kadının neleri yapıp neleri
yapamayacağını bildiren hadisi ve sahabi
sözlerinden, ayrıca kocası ölen bir kadının
iddeti içinde gözlerine sürme çekme isteğini Resul-i Ekrem'in onaylamamış olmasından (Buhar!, "Tala~". 46-49; Müslim,
"Tala~". 58-67; EbG DavGd, "Tala~". 43;
Şevkanl. VI. 328- 332) hareket etmişlerdir.
Ayrıca bu rivayetlerden bir kadının kocasından başka biri için üç günden fazla
yas tutmasının caiz görülmediği, karısı

ölen veya karısından ayrılan koca için böyle bir yas tutma mecburiyetinin bulunmadığı, yas süresinin azami dört ay on
gün veya hamilelik müddeti olduğu da
anlaşılmaktadır. Doktrinde hakim görüş
böyle olmakla birlikte Hasan-ı Basri. Şa' 
bi gibi bazı tabiin alimleri, kocası ölen kadın için öngörülen dört ay on günlük sürenin sadece evlenme yasağı için konulmuş olduğunu söylemiş ve bu kadının da
diğerleri gibi üç gün yas tutmasını yeterli
saymışlardır. Bu görüş sahipleri Hz. Peygamber'in, Ca'fer b. EbQ Talib'in şehid
olması üzerinden üç gün geçince karısı
Esma bint Umeys'in yanına gidip ona artık yas tutmamasını söylediği şeklindeki
rivayetten hareket ederler. Ancak bu rivayet cumhur tarafından zayıf bulunmuş
veya zorlama te'villere tabi tutularak daha kuwetli görünen yukarıdaki rivayetler
alınmıştır (Şevkanl, VI. 330 . 333).
Dönülebilir (ric'l) talakla boşanan kadı 
yas tutmasının gerekli olmadığı, aksine. tehlikeye giren evliliğin devamın ı
sağlamak için ihdadı terketmesinin uygun olacağı hususunda görüş birliği vardır. Esasen ric'i talakı izleyen iddet esnasında evliliğin hükmen devam etmesi de
ihdada imkan vermemektedir.
nın

İhdad ile ilgili hükümlerin doğabilmesi
için sahih bir evlilik akdinin bulunması gerekir; fasid nikah sonrası kocanın ölümü
halinde kadın için ihdad yükümlülüğü
doğmaz. Doktrinde hakim görüş bu olmakla birlikte Malikller'den Ebü'I-Velld
el-Baei, Hanbelller'den Kadi Ebu Ya' la ile
bazı Zeydiyye fakihleri bu durumdaki kadının iddet yükümlülüğünü ölçü alır, iddet gerekiyorsa ona tabi olarak ihdadı da
gerekli görürler.
İhdad esnasında kadın için hangi davranışın. ne tür giyim ve süslenmenin caiz
olduğu konusunda fıkıh literatüründe görülen ayrıntılar. sahabe ve tabiinden aktarılan çeşitli görüşler, ziynet ve süslenme konusundaki örf ve değerlendirme
farklılığından kaynaklanmaktadır (bu çeşitliliği yansıtması yönüyle bk. ibn Hazm,
XI. 656-664). Konuyla ilgili hadislerde ihdad süresi boyunca gözlere sürme çekme, boyanmış kumaş giyıme. koku ve boya sürünmenin yasaklanmış olması, mevcut örf esas alınarakyapılmış örneklendirmeler şeklinde anlaşılmalıdır. İslam döneminde bu konuda yapılan iyileştirme
ler. ölünün diğer yakınları için yas tutmanın üç günle sınıriandıniması ve iddetle
ilgili hükümler birlikte değerlendirildiğin
de, ayrıca kocasının ölümü sebebiyle id-
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det bekleyen kadınların ağır başlılıklarını
koruyup yeni evlilik teşebbüsünde bulunmamalarını emreden ayet de (el-Bakara
2/235) göz önüne alındığında, ihdadda
yas tutmaktan ziyade evlilik hazırlığı sayılabilecek tutum ve davranışlardan kaçınma yükümlülüğünün ağır bastığı söylenebilir.
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MusTAFA BAKTIR

İHpAS
(~!~f'!)

Bir nesneyi yokken
sonradan yaratmak anlamına gelen
ve kilinatın yaratılışını
· ifade eden kelam terimi

kin "nun"un ihfa harfleri denen bu harflerden önce gelmesi durumunda ihfa
edilmesine gerekçe olarak "nun"un bu
harfiere idgam edilecek kadar yakın, izhar edilecek kadar uzak bulunmaması
gösterilmiştir (Dan!. s. ı ı 7). Kıraat- i aşe
re imamlarından Ebu Ca'fer el-Karl ha
( t ) ve "gayn"ı da ihfa harflerinden saymış. mesela ..Ll r-öJ!l>ıJO~ (Fat ır 35/3)
ayetinde olduğu gibi bu tür yerlerde sakin nun ve tenvini ihfa ederek okumuş
tur. Sakin "mlm"den sonra ba harfi geldiğinde çoğunluk bu "mlm"i de ihfa ederek
(dudaklartam bastırılmadan) okumuş ve
buna dudak ihfası denmiştir: , ~ f"~)
ö).::-~; ~j gibi (ibnü'l-Cezerl, I, 222).
İhfanın genel tanımı kapsamına girmemekle beraber hcırekenin ihfasından da
söz edilmiştir. Kur'an'ın bazı kelimelerindeki belli harfiere ait harekelerin tam olarak belirtilmeksizin okunmasından ibaret olan bu ih fa için ihtilas terimi de kullanılmıştır: G.olı~ ifadesindeki (Yusuf I 2/
I ı) birinci "nun"un hafif bir sesle ötreli
olarak,~ (en-Nur 24/52) ve 4..CJ-! (ez-Zümer 39/7) kelimelerindeki "ha"ların kesre ve zammelerinin hafifçe belirtilerek
okunınası bu çeşit ihfanın örnekleridir.
BİBLİYOGRAFYA :

Kamus Tercümesi, "ofy" md. ; Mekk1 b. Ebu
Talib, er-Ri'aye [nşr. Ahmed Hasan Ferhat). Amman ı404/ı984, s. 267-269; Dan1. et-Ta/:ıdfd fi'litkan ue't-tecufd (nşr. Ganim Kaddilri ei-Hamed),
Bağdad ı407 ;ı 988, s. 98 , ı 02, ı ı 7; İbnü'I-Ce
zerl. en-Neşr, 1, 222; ll, 22-23, 26-27; a.mlf., etTemhfd {f 'ilmi't-tecuid (nşr. Can im Kadduri eiHam ed), Beyrut ı407 1ı 986, s. 168- ı 7 ı ; Ganim
Kaddür1 ei-Hamed. ed-Dirasatü'ş-şautiyye 'inde
'ulema'i't-tecufd, Bağdad 1406/1986, s. 446-

453, 456-458.

(bk. YARATMA).
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ÇETİN

( ı"K>f'!)

( >'lıi>f'!)
Bir tecvid terimi.

İbn Hazm'ın
_j

L

Sözlükte "gizli olmak" anlamındaki l]afa, (l)ufye) kökünden türeyen ve "gizlemek, örtmek" manasma gelen ihfa, tecvid ilmindeki yaygın tanımıyla sakin nun
veya tenvini şeddeleme yapmadan. ancak gunne sesini de koruyarak izharla idgam arası bir sesle okumadır. Tenvin veya sakin "nun" dan sonra , ~ , .:o , <: , ~ , ..:.ı
.:J , ..§ , ._j , .ı; , .ı, , ..i' , oJ' , .; , ıJ , j harflerinden birinin bulunması durumunda uygulanan bu ihfa dil ihfası olup tenvin veya sakin nun okunurken dil "nun"un zat!
mahrecinden ayrılarak gunne ile icra edilir: Jjl , PıJO, ~} ~ gibi. Tenvinle sa-
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_j

fıkıh

(ö. 456/1064)
usulüne dair eseri.

_j

Tam adı el-İ]J.kô.m ii uşuli'l-a]J.kdm
olan eser müellifin diğer bazı kitapların
da el-İ]J.kô.m li-uşuli'l-a]J.kô.m şeklinde
de geçer ( el-Muf:ıalla, I, 75; Nüb?etü'l-kafiye, s. 75; ayrıca b k. Zehebl, XVlll, I 95).
Zahiri mezhebinin ikinci kurucusu ve teorisyeni kabul edilen İbn Hazm ' ın genel
anlamda fıkıh usulü alanına giren bu temel eseri, zahirci düşüncenin ve literal
anlarncılığın anlama ve ictihad metodolojisine dair günümüze ulaşan ilk sistematik kitap olarak bilinmektedir. Şeria- ·
tın usul ve füru diye bölünemeyeceğini,

şeriatın tamamının usul olduğunu ileri
sürmesi (i/:ıkam, Vlll, I I 5) ve eserinde "fı
kıh usulü" tabirini kullanmaması ilk bakışta İbn Hazm'ın amell, itikadl ayırımı
yapmaksızın bütün şer'! hükümlerin aynı metodolojiyle ortaya konulabileceği görüşünde olduğu izlenimini vermekle birlikte el-İ]J.kô.m bütünüyle fıkıh usulünün
konularını içermektedir.
el-İ]J.krlm'ın, et-Ta]frib li-]J.addi'lmantı]f ve el-Faşl'dan sonra yazıldığı ve
İbn Hazm'ın olgunluk dönemi eseri olduğu bilinmekle birlikte hangi tarihte kaleme alındığı tam olarak belli değildir. Ancak Berberller'in Kurtuba'da (Cordoba) yönetimi ele geçirmesi sırasındaki bir olaydan (lll, 67) ve imarnın gaybetinin üzerinden 170 yıl geçtiğinden bahsedilmesi
(!, I 3) gibi ipuçlarından hareketle el-İ]J.
kô.m'ın 430 (1039) yılı civarında yazıldığı
neticesine ulaşılabilir.
İbn Hazm'ın daha önce icma meselesine, eski fakihlerin görüşlerindeki çelişki
lere, fıkhın bütün konularına ilişkin kitaplar yazmış olması el-İ]J.kô.m'daki fikirlerinin teorik düzeyde kalmadığını, süzgeçten geçirme ve test etme çabasının sonucunda ortaya konulduğunu gösterir. Temel görüşlerinin bulunduğu üç önemli
eserinin yazılış sırasını ve bunların içeriklerini kendisi şöyle açıklamaktadır: "etTa]frib'de genel olarak istidlal keyfiyeti,
araştırılan her konuda hakkın batıldan
ayırt edilmesine yarayan burhanın çeşit
leri üzerinde durduk. Bu kitap hakkın alametlerini bilmek için bir asıl mesabesindedir. el-Faşl'da ise insanların benimsediği farklı din ve mezheplerin doğrusunu
et-Ta]frib'de esaslarını verdiğimiz burhanlarla açıkladık. Daha sonra el-İ]J.
kô.m'ı yazdık ve bunda da bizi mükellef
tuttuğu ibadet ve insanlar arasında hüküm verme gibi hususlarda Allah'ın inuradını, yine et-Ta]frib'de ortaya koyduğu
muz burhanlarla açıklamayı amaçladık.
Bu kitap, insanların dini ahkamın esasları
konusundaki ihtilaflarını içermektedir"

(el-il:ıkam, I, 8).

İbn Hazm, el-İ]J.kô.m'da kendi metodolojisini oluşturmanın yanında daha ağır
lıklı olarak kendi zamanına gelinceye kadar ortaya çıkmış, sistemleşmiş ve yayıl
mış olan diğer usull yaklaşım ve görüşle
ri eleştirmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple
eserin büyük bir bölümü önceki ekallerin
görüşlerinin tenkidine dairdir. Nitekim
kitabın özeti mahiyetinde olan, muhaliflerin tenkidine fazla yer vermeden sadece kendi görüşlerini açıkladığı en-Nüb?,etü'l-kô.fiye adlı eseri el-İ]J.kô.m'ın yakla-

