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det bekleyen kadınların ağır başlılıklarını 
koruyup yeni evlilik teşebbüsünde bulun
mamalarını emreden ayet de (el-Bakara 
2/235) göz önüne alındığında, ihdadda 
yas tutmaktan ziyade evlilik hazırlığı sa
yılabilecek tutum ve davranışlardan ka
çınma yükümlülüğünün ağır bastığı söy
lenebilir. 
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İHpAS 
(~!~f'!) 

Bir nesneyi yokken 
sonradan yaratmak anlamına gelen 

ve kilinatın yaratılışını 
· ifade eden kelam terimi 

(bk. YARATMA). 

İHFA 
( >'lıi>f'!) 

Bir tecvid terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "gizli olmak" anlamındaki l]a
fa, (l)ufye) kökünden türeyen ve "gizle
mek, örtmek" manasma gelen ihfa, tec
vid ilmindeki yaygın tanımıyla sakin nun 
veya tenvini şeddeleme yapmadan. an
cak gunne sesini de koruyarak izhar la id
gam arası bir sesle okumadır. Tenvin ve
ya sakin "nun" dan sonra , ~ , .:o , <: , ~ , ..:.ı 
.:J , ..§ , ._j , .ı; , .ı, , ..i' , oJ' , .; , ıJ , j harfle
rinden birinin bulunması durumunda uy
gulanan bu ihfa dil ihfası olup tenvin ve
ya sakin nun okunurken dil "nun"un zat! 
mahrecinden ayrılarak gunne ile icra edi
lir: Jjl , PıJO, ~} ~ gibi. Tenvinle sa-
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kin "nun"un ihfa harfleri denen bu harf
lerden önce gelmesi durumunda ihfa 
edilmesine gerekçe olarak "nun"un bu 
harfiere idgam edilecek kadar yakın, iz
har 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 say
mış. mesela ..Ll r-öJ!l>ıJO~ (Fat ır 3 5/3) 
ayetinde olduğu gibi bu tür yerlerde sa
kin nun ve tenvini ihfa ederek okumuş
tur. Sakin "mlm"den sonra ba harfi geldi
ğinde 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 girme
mekle beraber hcırekenin ihfasından da 
söz edilmiştir. Kur'an'ın bazı kelimelerin
deki belli harfiere ait harekelerin tam ola
rak belirtilmeksizin okunmasından iba
ret olan bu i h fa için ihtilas terimi de kul
lanılmıştır: G.olı~ ifadesindeki (Yusuf I 2/ 
I ı) birinci "nun"un hafif bir sesle ötreli 
olarak,~ (en-Nur 24/52) ve 4..CJ-! (ez-Zü
mer 39/7) kelimelerindeki "ha"ların kes
re ve zammelerinin hafifçe belirtilerek 
okunınası bu çeşit ihfanın örnekleridir. 
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ei-iHKAM 
( ı"K>f'!) 

İbn Hazm'ın 
(ö. 456/1064) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
L _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-ka
fiye, s. 75; ayrıca b k. Zehebl, XVlll, I 95). 
Zahiri mezhebinin ikinci kurucusu ve te
orisyeni kabul edilen İbn Hazm'ın genel 
anlamda fıkıh usulü alanına giren bu te
mel eseri, zahirci düşüncenin ve literal 
anlarncılığın anlama ve ictihad metodo
lojisine dair günümüze ulaşan ilk siste
matik 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 ba
kışta İbn Hazm'ın amell, itikadl ayırımı 
yapmaksızın bütün şer'! hükümlerin ay
nı metodolojiyle ortaya konulabileceği gö
rüşünde olduğu izlenimini vermekle bir
likte el-İ]J.kô.m bütünüyle fıkıh usulünün 
konularını içermektedir. 

el-İ]J.krlm'ın, et-Ta]frib li-]J.addi'l
mantı]f ve el-Faşl'dan sonra yazıldığı ve 
İbn Hazm'ın olgunluk dönemi eseri oldu
ğu bilinmekle birlikte hangi tarihte kale
me alındığı tam olarak belli değildir. An
cak Berberller'in Kurtuba'da (Cordoba) yö
netimi ele geçirmesi sırasındaki bir olay
dan (lll, 67) ve imarnın gaybetinin üze
rinden 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 meselesi
ne, eski fakihlerin görüşlerindeki çelişki
lere, fıkhın bütün konularına ilişkin kitap
lar yazmış olması el-İ]J.kô.m'daki fikirle
rinin teorik düzeyde kalmadığını, süzgeç
ten geçirme ve test etme çabasının sonu
cunda ortaya konulduğunu gösterir. Te
mel görüşlerinin bulunduğu üç önemli 
eserinin yazılış sırasını ve bunların içerik
lerini kendisi şöyle açıklamaktadır: "et
Ta]frib'de genel olarak istidlal keyfiyeti, 
araştırılan her konuda hakkın batıldan 
ayırt edilmesine yarayan burhanın çeşit
leri üzerinde durduk. Bu kitap hakkın ala
metlerini bilmek için bir asıl mesabesin
dedir. el-Faşl'da ise insanların benimse
diği farklı din ve mezheplerin doğrusunu 
et-Ta]frib'de esaslarını verdiğimiz bur
hanlarla açıkladık. Daha sonra el-İ]J.
kô.m'ı yazdık ve bunda da bizi mükellef 
tuttuğu ibadet ve insanlar arasında hü
küm verme gibi hususlarda Allah'ın inu
radını, 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 metodo
lojisini oluşturmanın yanında daha ağır
lıklı olarak kendi zamanına gelinceye ka
dar 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, muhalif
lerin tenkidine fazla yer vermeden sade
ce kendi görüşlerini açıkladığı en-Nüb?,e
tü'l-kô.fiye adlı eseri el-İ]J.kô.m'ın yakla-


