
iHDAD 

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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li] MusTAFA BAKTIR 

L 

L 

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-



şık yirmide biri kadardır. Tenkitleri daha 
ziyade Malikller'le Hanefiler'e yönelik ol
makla birlikte Şafiiler de bundan payları
nı almışlardır. Hanbeliler'e pek fazla iliş

memesi. Ahmed b. Hanbel'in ashabü'l
hadlsin ileri gelenlerinden sayılması , za
yıf bile olsa hadisleri ön plana çıkarması 
ve zaruret bulunroadıkça kıyasa başvur
maktan kaçınması sebebiyle diğer imam
lara göre zahir ehline daha yakın görül
mesiyle ve biraz da Hanbeliliğin gelişimi
nin o dönemde yeterince tamamlanma
mış olmasıyla açıklanabilir. ibn Hazm. el
İJ:ıkdm 'da kendinden önceki zahir ehlinin 
görüşlerine de yer vererek onların diğer 
mezheplere yönelttiği eleştirileri ve ken
dilerine yöneltilen eleştirilere verdikleri 
cevapları zikretmiştir (VII, 68, 137, 139; 
vııı , 7, ı 07, ııı ). öte yandan Davüd ez-Za
hirl'ye nisbet edilen bazı görüşlerin as
lında ona ait olmadığını ileri sürmüş, za
hir ehlinden bilinen bir kısım alimin ger
çektezahir ehli sayılamayacağını belirt
miş , birçok yerde Davud da dahil olmak 
üzere önceki zahir ehlinin görüş ve yak
laşımlarını tenkit etmekten geri durma
mıştır(lll , 129 ,1 30, 147; 1V,2, 73, 75;VII , 
143 ) 

Kitabın birçok yerinde bizzat katıldığı 
tartışmalara işaret eden ibn Hazm (V, 78, 
163, 176;VI, 77;VII,49, 7 8), diğerbirçok 

eserinde olduğu gibi cedelci ve polemikçi 
bir üslup kullanmıştır. Şüphesiz bunda 
Malikiliğin o dönemde Endülüs'ün hakim 
mezhebi oluşunun, bu mezhep fakihleri 
tarafından ağır biçimde eleştirilmesi nin 

ve dışlanmasının, hatta yaşadığı dönem
de kitaplarının yakılmış olmasının izl~ri 
bulunur. ibn Hazm, önce tenkit edeceği 
görüşü mümkün olduğunca gerekçeleriy
le birlikte objektif ve doğru olarak ortaya 
koyar ve ardından bu görüşün geçersizli
ğini ispata girişir. Karşıt görüşleri eleşti
rirken sert ve acımasız olması yanında 
t enkit edeceği meseleyi bazan kast en ve
ya iyi anlamadığı için doğru vazetmediği 
de gözlenmektedir. Mesela Hanefiler'in, 
şahitle birlikte yemine dayanarak hük
metmenin Kur'an'a uymadığı şeklindeki 
yaklaşımını söz konusu ederek Hanefi
ler'in Peygamber'in hükmünün Kur'an'a 
aykırı olduğu şeklinde bir anlayışın içine 
düştüğünü iddia etmesi böyledir ( e l-if:ı
kam, VII , 173; ay rıca bk. VII , 4; VIII , 131) . 
Halbuki Hanefi fakihleri burada, hadisin 
hükmünün Kur'an'a aykırı olduğunu değil 
Resul-i Ekrem'e isnad edilen sözün Kur
'an'a aykırılık gerekçesiyle aslında ona ait 
olamayacağını ileri sürerler. ibn Hazm'ın 
tenkit okiarına hedef teşkil edenler ara-

sında Hallac-ı Mansur'un da dahil olduğu 
(VII, 36) birçok sufinin, Bişr b. Gıyas . Ebu 
Bekirel-Esam ve Bakıliani gibi birçok ke
lamcının bulunması . onun Batınilik izleri 
taşıyan tasawuf ve ileri derecede teorik 
kelam tartışmaları karşısındaki tavrının 
da ipuçlarını vermektedir. Bişr b. Gıyas ve 
Ebu Bekir el-Esamm'ı "görüşlerinden yüz 
çevrilecek iki adam" diye anmış (IV, 189), 
mütekellim metodunun babası sayılan 
Bakıll fml'yi kıyası ve fıkhı bilmemekle it
ham etmiştir (VII , 53 ). 

ibn Hazm. hukuki anlayış ve görüşlerin 
kendisinden önceki oluşum ve gelişimine 
ilişkin geniş bir bilgiye sahip olduğu için 
el-İJ:ıkdm sahabe, tabiln ve mezhep 
imamlarının kanaatleri yanında ilk dö
nemlerden kendi zamanına kadarki meş
hur fakihlerin görüşlerini ve bunların za
hiri bakış açısına göre değerlendirmesini 
içermesi itibariyle de ayrı bir öneme sa
hiptir. el-İJ:ıkdm' da, ilk dönemlerin müs
takil müctehidlerinden fıkıh mezheplerin
de doktrinin oluşumuna önemli katkıları 
bulunan fakihlere kadar pek çok alimin 
görüşüne yer verilmesi, kitabın oldukça 
zengin kaynakları bulunduğu izlenimini 
vermekle birlikte isimleri anılan eserlerin 
sayısı son derece azdır. Bunlar arasında 
Şafii'nin er-Risdle, Kadi Abdülvehhab'ın 
ibn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'nin eserine 
yazdığı ŞerJ:ıu'r-Risdle, Muhammed b. 
Ahmed el-Utbl'nin el-Müstal]rece, Ta
havl'nin İl]tildtü '1-'ulema', Ebu Nasr el
Mervezl'nin el-İmam, Muhammed b. is
mail el-Buharl'nin et-Tdril]u'l-evsat adlı 
kitapları sayılabilir (IV, 220; VI, 16, 35; VIII, 
36 ) ibn Hazm el-İJ:ıkdm 'da kendisine ait 
bazı eseriere de atıfta bulunur. 

el -İJ:ıkdm, sonraki usulcüler tarafından 
zahiri yöntemin en önemli kaynakların
dan biri sayılmış ve özellikle kıyas bahis
lerinde red maksadıyla bu eserdeki gö
rüşlere yer verilmiştir. Zehebl'nin de be
lirttiği gibi ibn Hazm'ın kitapları ya be
nimsendiği ya da sorgulanmak istendiği 
için sonraki alimler tarafından yaygın ola
rak kullanılmıştır. Şafii usuleülerinden Ebu 
Şame el-Makdisl, Hz. Peygamber'in fiilie
rinin değeri konusundaki el-MuJ:ıa]f]fa]f 
adlı eserinde el-İJ:ıkdm'ın ilgili bölümün
den büyük ölçüde istifade etmiş ve onun 
görüşlerini benimsemiştir. Bedreddin 
ez-Zerkeşl'nin el-BaJ:ırü'l-muJ:ıit'te ibn 
Hazm'a nisbet ettiği fikirler geniş bi
çimde el-İJ:ıkdm'dan alınmıştır. el-İJ:ı
kdm'a atıf yapanlar arasında Şatıbl ve 
ibn Kayyim el-Cevziyye de anılabil i r. ibn 
Kayyim özellikle fakih sahabllerin listesi, 
re 'y ve taklid aleyhindeki hadis ve Selef 

el-iHKAM 

asan konusunda el-İJ:ıkam 'a dayanmış
tır. 

Bilgi teorisi ve yöntem açısından el-İJ:ı
kdm diğer usul kitaplarından farklıdır. 
ibn Hazm'a göre hükümlerin kaynakları 
naslar (Kitap ve Sünnet metinleri), icma 
ve delil olmak üzere üçtür. Delil, diğer iki 
kaynağa raci olup onlardan mantık! çıka
rımda bulunma ameliyesidir. Delil kap
samı içerisinde kesinlikle ta'lil, teşbih ve 
zannl hami bulunmaz. Bu yönüyle ibn 
Hazm, fıkıh usulünü ve fıkhı diğer ekal
lerde olanın aksine zanniyyat üzerine de
ğil kat ' iyyat üzerine temellendirmeye 
çalışır. Sonraki usulcülerin zanla arnelin 
meşruiyetini ispatlamaya özen göster
meleri. sistemlerinin bir gereği olmakla 
birlikte bir ölçüde ibn Hazm'ın bu kesinci 
yaklaşırnma cevap verme amacını gütlü
ğü de söylenebilir. 

Eserde, fıkıh usulünde tartışılan ana 
konuları içermekle ve konuları arasında 
asli delillerden ferl deliliere ve konulara 
giden bir sıra izleomekle birlikte diğer 
usul kitaplarının çoğunda görülen yazım 
sistematiğinden farklı olarak usul konu 
ve tartışmaları kırk bölüm (bab) halinde 
ele alınmıştır. Usul literatüründeki bir
çok dil ve mantık tartışması bağımsız bi
rer bölüm yapıldığı için bu bölümlerin bir
kaç sayfayı aşmayacak şekilde kısa. klasik 
usul konularının ise oldukça hacimli tu
tulduğu ve birçok alt başlığa ayrılarak 
incelendiği görülür. Birinci bölümde ibn 
Hazm kitabın yazılış amacını ve konusu
nu açıklamakta ve diğer usul kitapların
da alışılmamış olan bir biçimde görüşleri
ni oturtluğu teorik çerçeveye temas et
mektedir. Eserin diğer bölümlerinde akli 
deliller. dil, cedel, lafız - mana ilişkisi . hü
sün ve kubuh, Kitap, Sünnet ve bu iki de
lille ilgili dil, mantık ve usul kuralları, ic
ma, istishab ve istihsan gibi fer'l deliller, 
fetva ve müftü, taklid ve ictihad gibi ko
nular kendi içinde tutarlılığını koruyan bir 
yaklaşımla ele alınır. Gerek el-İJ:ıkdm'da 
yer verilen konular gerekse diğer fakihle
rin görüşlerini eleştirirken girilen tartış
malar, ibn Hazm'ın fıkıh ve usulü dışında 
diğer akli ve dini ilimiere ve bu konuda 
islam muhitindeki ilmi birikime olan derin 
vukufunu göstermesi bakımından önem
lidir. 

Ahmed Muhammed Şakir tarafından 
sekiz cüz halinde neşredilen el-İJ.ı.kdm ' ı 
(Kahire 1345- 1348/ 1926- 1929; İhsan Ab

bas'ın önsözüyle ve iki cil tt e sekiz cüz ola
rak Beyrut 1980, 1403/1 983 ) daha sonra 
Zekeriyya Ali Yusuf bu neşre dayanarak 
yeniden yayımiarnıştır (l -ll, Kah i re ı 970) . 
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li! H. YuNus APAYDIN 

el-iHKAM 
( ~Ll:>f'!) 

Seyfeddin ei-Amidi'nin 
(ö. 631/1233) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
_j 

Tam adı el-İJ:ıkam ti uşuli'l-a/:.ıkfım 
olup mütekellimin metoduna göre telif 
edilmiş klasik dönem fıkıh usulü eserleri 
arasında seçkin bir yere sahiptir. Fıkıhta 
önce Hanbeli, sonra Şafii mezhebini be
nimseyen, kelamda Eş'ariyye ekolüne 
mensup olan Arnidi usul-i fıkhın yanı sıra 
kelam, felsefe, cedel ve mantık sahaların
da döneminin otoritesi sayılmıştır. Ami
di·, bu alanlarda kazandığı zengin biriki
mi hayatının son yıllarında yazdığı (625/ 
1228) el-İJ:ıkam'da ortaya koymuştur. 
ibn Haldun ve onu takip eden birçok mü
ellif el-İJ:ıkam'ı, mütekellimin ekolünün 
dört ana kaynağı sayılan Kadi Abdülceb
bar'ın el-'U med, imamü'I-Haremeyn ei
Cüveyni'nin el-Burhan, Ebü'I-Hüseyin ei
Basri'nin el-Mu'temed ve Gazzali'nin el
M üstaşta adlı eserlerinin başarılı bir tel
hisi olarak nitelendirir ( el-Muif:_addime, s. 
817) . Ancak klasik literatürün, o alanda
ki şifahive yazılı kültürü özümseyip kat
kıda bulunarak geliştiği göz önünde tu
tulursa burada telhisle, söz konusu eser
lerin özümsenerek onlardan yeni bir muh
tevanın elde edilmesinin kastedildiğini 
söylemek, hatta el-İJ:.ıkam'ı, dönemine 
kadar oluşan mütekellimin usulünün mü
ellif tarafından kendisine has bir sistema
tik ve aniatmila yeniden ifade edildiği bir 
eser olarak kabul etmek gerekir. O devir
de fıkıh. usul ve kelam tartışmalarının 
canlı şekilde devam ettiği, bu mirasın ak
tarımında hoca-talebe ilişkisinin önemli 
olduğu, döneme ait literatürün de bu sü
reç içindeki mevcut birikimi yansıttığı dü
şünülürse el-İ/:.ıkdm'ın kaynakları olarak 
sadece bu dört eserin gösterilmesi doğ
ru olmaz. Diğer müellifler gibi Arnidi de 
bir bakıma kendi zamanına kadar teşek
kül eden usul-i fıkıh geleneğine ortak bir 
kıvam vererek, buna dönemindeki canlı 

534 

tartışmaları . kendi bakış açısı ve tercih
lerini de ekleyerek özgün bir çalışma or
taya koymuştur (Weiss, The Search For 
God's Law, s. 22-23) . Ancak el-İJ:.ıkam'ın 
oluşmasında hangi kaynağın ne ölçüde 
katkısının bulunduğunu söylemekhayli 
zordur. 

Anılan dört eserin telhisi mahiyetinde 
bir diğer eser de Fahreddin er-Razi'nin el
MaJ:.ışuJ'üdür. ibn Haldun. bu iki eser ara
sında metot farkının bulunduğuna dikkat 
çektikten sonra Razi'nin daha çok delille 
ve istidlalle, Arnidi'nin ise fıkhl meselele
rin ayrıntısıyla ve bir konudaki farklı gö
rüşlerin ve gerekçelerinin ortaya konul
masıyla meşgul olduğunu söyleyerek el
İ/:.ıkdm'ı daha kapsamlı bulur ( el-Mu/f:ad
dime, s. 817). Arnidi'nin usul görüşleri 
konusunda araştırma yapan Bemard G. 
Weiss de el-İJ:ıkam'ı -Gazzali'nin hakkını 
teslim etmekle birlikte- kelami usul me
todunun Cüveyni'den sonraki zirvesi ve en 
kapsamlı örneği, Arnidi'nin de baş eseri 
olarak görür (The Search For God's Law, 
s. 21). 

Fukaha metoduna göre kaleme alınan 
usulliteratürüyle mütekellimln metodu
nun ürünü eserler arasında gerek termi
n ol oj i gerekse sistematik yönünden dik-

kate değer bazı farklılıklar bulunduğu gibi 
hüküm kaynakları. bunlardan hüküm çı
karma metotları ve çıkarılan fer'i çözüm
ler arasındaki uyumu sağlama açısından 
da aralarında önemli bir yöntem ve üsiGp 
farklılığı vardır. Mütekellimln ekolü eser
lerinin, Aristo düşünce sisteminin etkisiy
le Cüveyni'den itibaren kategorik ve sis
temli bir yapı kazandığı. Aristo'nun tüm
dengelim mantiğının kelam ve usGI-i fık~ 

. ha içerik bakımından olmasa bile eserle
rin kurgusu yönüyle tesir ettiği, bu tesi
rin Cüveyni ve öğrencisi Gazzaıi'de iyice 
belirgin hale geldiği söylenebilir. el-İ/:.ı
kam ve el-MaJ:.ışCıl ise usul ilminin for
me! yapılanmasının tamamlandığı bir 
sonraki dönemin ürünleri olarak· dikkat 
çekerler. Bunun için de el-İJ:.ıkdm'da bu 
sürecin açık etkisi sayılabilecek tasniflere 
yer yer rastlanırsa da (1, 8-10) önemli usul 
ve teori tartışmalarında Aristo mantığının 
ikinci planda kaldığı söylenebilir (W ei ss. 
The Search For God's Law, s. 23-24 ). 

el-İJ:.ıkdm "kaide" adı verilen dört bö
lümden oluşur. Birinci bölümde, ekolün 
diğer eserlerinde olduğu gibi ileride ele 
alınacak fıkıh usulü konularının daha iyi 
kavranabilmesi için kelam. dil ve usulle 
ilgili temel terim ve kavramların tanım 
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