
el-iHKAM 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Hazm. el-if)kfım (i uşüli'l-af:ıkam (nşr. 
Ahmed Muhammed Şakir). Beyrut 1403/1983, 
1-Vlll; a.mlf., el-Muf)allfı, Kahire 1387/1967, I, 
75; a.mlf .. en-Nüb?etü'l-kfı{iye fL uşüli af)ka
mi'd-dfn, Kahire- Beyrut 1412/1992, s. 75; Ze
hebi. A'lamü'n-nübela', XVlll, 195; Abdülme
cid et-Türki, Müntı?arfıt fL uşüli'ş-şerf'ati'l-isla
miyye beyne ibn l:fazm ve'l-Bacf (tre. ve nşr. 
AbdüssabOr Şahin). Beyrut 1406/1986, tür. yer. 

r 

L 

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 
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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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ve tanıtımı yapılır. şer'l hüküm konusu in
celenir. Eserin yaklaşık dörtte üçünü kap
sayan ikinci bölümde şer'l delil, üçüncü 
bölümde ictihad ve taklid, fetva ve müf
tü konusu, dördüncü bölümde tearuz ve 
tercih ele alınır. Arnidi eserde kitap, sün
net. icma. kıyas ve istidlal şeklinde beş 
şer'l delilin bulunduğunu. bunlardan ilk 
üçünün asıl. diğer ikisinin onlara tabi delil 
olduğunu belirtir (1. 145- ı 46). Bazı usulcü
lerin yaptığı gibi Kur'an'ın Allah'tan ge
len bir vahiy eseri olduğu üzerinde dur
maksızın doğrudan Kur'an'ın tanım ve 
özelliklerinden. ikinci şer! delil olarak ele 
aldığı sünnet bahsinde de peygamberle
rin masumiyetinden. peygambere uyma
nın anlam ve kapsamından söz eder (ı. 
ı 4 7- ı 79). Müellifin icma konusunda hay
li ayrıntılı bilgi verdiği. bu hususta daha 
öncekibirikimi ve teorik tartışmaları çok 
iyi şekilde yansıttığı ve sonuçlandırdığı 
görülür. İlk iki delilin ele alınışında ke
lamcı bakış açısının ağırlık taşıdığı temel 
tanıtımlarla yetinilip usul tartışmaianna 
girilmeyişi belki de, ileride dördüncü asıl 
adıyla "kitap, sünnet ve icma arasında or
tak konular" başlığının açılarak kaynak
lardan hüküm çıkarma metotlarının ve 
us O ll- lafzl tartışmaların ayrıntıyla veril
miş olması sebebiyledir (I I. 3- I ll. I 66) el
İ]J.kam'da kıyas dördüncü şer'l delil ola
rak incelenir. Kendinden önceki mütekel
lim usulcülerin kıyası edille-i şer' iyye ara
sında saymasına karşılık Gazzaıl kitap, 
sünnet ve icmadan sonra dördüncü delil 
olarak akıl ve istidlali zikreder; kıyası ise 
ayrı bir başlık altında ele aldığı kaynak
lardan hüküm elde etme metotları bölü
münde inceler ( el-Müstaşfa, ı. 2 ı 7-2 ı 8; ll, 
228). Bunda hacası Cüveynl'nin de etkisi 
olduğu düşünülebilir. Zira Cüveynl. her ne 
kadar kıyası şer'l deliller arasında inceler
se de deliliere genel bakış yaptığı yerlerde 
kıyası nakli delillerden ayırdığ ı ikinci ka
tegoriye dahil eder. Arnidi'nin bu yolu t er
cih edip kıyası yine şer! delil olarak ele al
masın da Eş'arl kelfımı çerçevesinde be
nimsediği kıyas tanımının etkili olduyu 
anlaşılmaktadır. Beşinci delil olarak tanıt
tığı istidlal ise rias. icma veya kıyasın bu
lunmadığı durumlarda kullanılan akıl yü
rütmeler, m antıki önerme ve çıkarımlar 
olup bunlardan fıkıh usulünde en kolay 
kullanılabilecek olanı istishabü'l-hal deli
lidir ( el-İf:ıkam, IV, ı 04- ı ı ı) . Arnidi'nin is
tishab anlayışı Şam usulcülerinin genel 
çizgisini yansıtır. Şer'u men kablena. sa
habi kavli. istihsan ve mesalih-i mürsele
den de delil zannedildiği halde delil olma
van usuller olarak kısaca ve daha çok de-

Iii oluşlarını çürütme amacıyla söz eder
ken Gazzall'nin yolunu takip eder ( el-Müs
taşfa, ı. 245-315 ;el-İf:ıkam, IV. 121-140) 
Sistematik ve içerikle ilgili kategorik ve 
kesin bir değerlendirmede bulunmak zor 
görünmekle birlikte genellikle eJ-Ma]J.
şuJ'de kısmen el-Burhô.n'ın ve daha çok 
da el-Mu'temed'in sistematiğini andırır 
bir planın izlendiği, el-İ]J.kdm'da ise el
Müstaşfa'nın daha etkili olduğu söyle
nebilir. 

Arnidi usul konularını ele alırken bab, 
kısım. mesele, bazan da nevi ve fasıl alt 
başlıkları kullanarak önce o konudaki ku
ralları verip tartışmanın oturacağı teorik 
çerçeveyi çizer. ardından fer'l meselelere 
ve örneklendirmelere geçer ve yeri gel
dikçe de kelaml tartışmalara girer. Usul 
konularını incelerken çeşitli ekallerin ve 
usulcülerin bu husustaki görüşlerini ayrı 
ayrı belirtir, diyalektik bir metotla onların 
münakaşasını yapar. değişik ihtimalleri 
tartışır. katıldığı görüşü ve kendi terci
hini belirtmeyi de genelde ihmal etmez. 
Onun bu üslübu mütekellimln ekolünün 
genel çizgisine uygun düştüğü gibi bun
da felsefe, mantık ve cedel ilimlerine olan 
vukufunun da payı vardır. Usulde ayrıntı 
sayılabilecek meselelerde sadece uzman
larının aniaya bileceği özet bilgiler vermek
le yetinirken temel mesel el erde sayfalar 
süren tartışmalara girer. Bu sebeple eser
de temas edilmemiş usul konuları nere
deyse yok gibidir. Usulün bütün mesele
lerini planlı bir şekilde kapsaması açısın
dan eserin mütekellimln usulünün olgun
luk aşamasını temsil ettiği söylenebilir. 
Bu dönemden itibaren daha muhtasar 
usul kitaplarının yazılmaya başlanması, 
fukaha ve mütekellimln metotlarını bir-

. leştirmeye yönelik eserlerin telifine, şerh 
ve haşiye çalışmalarına ağırlık verilmesi . 
mütekellimln usulünün gelişim sürecin
de el-İ]J.kam ve eJ-Ma]J.şı:lJ'ün önemli bir 
yer tuttuğunu gösterir. 

Önsözünde yer alan ifadelerden, Arni
di'nin Eyyübl Hükümdan el-Melikü'l-Mu
azzam Şerefeddin isa'nın himayesine gi
rip Dımaşk'ta Azlziyye Medresesi'nde mü
derrislik yaptığı sırada eserini kaleme al
dığı ve bu sebeple ona ithaf ettiği anlaşıl
maktadır. el-İ]J.kam, döneminde ve son
raki devirlerde ilim muhitlerinin büyük 
ilgisine mazhar olmuş. önce müellifi tara
fından Müntehe 's-sul ii 'ilmi'l-uşul adıy
la ihtisar edilmiş (Kahire. ts .). çağdaşı Ma
likl fakihi Cemaleddin İbnü'l-Hacib'in te
lif ettiği Müntehe's-sul ve'l-emel ii 'il
meyi 'l-uşul ve'l-cedel adlı eserin ve bu
nun üzerine müellifınin yaptığı Mu]] taşa-
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rü'l-Münteha adlı ihtisarın da ana kay
nakları arasında yer almıştı r. Aynı yüzyıl

da Hanefi fakihi Muzafferüddin İbnü's
Saati, iki usulekolünü birleştirmekama
cıyla fukaha ekolünden Pezdevl'nin el
Uşul'ünü ve mütekellimln ekolünden 
Arnidi'nin el-İ]J.kô.m'ını esas alarak el-Be
di' adlı eserini meydana getirmiştir. Daha 
sonraki dönemlerde cem'. şerh ve haşi
ye biçiminde usul çalışmalarının hızla ço
ğaldığı ve el-İ]J.kam'ın bu eserlerin kay
nakları arasında daima önemli bir yer iş
gal ettiği görülür. Eserin çeşitli neşirleri 
yapılmıştır (HV, Kah i re I 332/19 I 4; HI!, Ka
hire I 347/1 928; HV, Kah i re I 387/1 967; nşr. 
Abd ürrezzak Aflfl v dğr., 1-IV, Riyad 1387-
1388/1967-1968; Beyrut 1400/1980;nşr. 
ibrahim el-AcOz, 1-IV, Beyrut I 405/1 985; 
nşr. Seyyid el-Cümeyll, I-IV, Beyrut I 406/ 
1986). 
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iHLAL 
( J~yı) 

Sözde maksadı ifade etmede 
yeterli olmayacak derecede · 

kısaltına yapılması anlamında 

meani terimi 
(bk. icAzı. 

İHLAS 
( ._,.,~yı) 

Kulun bütün davranışlan 
ve sözlerinde sadece Allah'ın 
rızasını gözetmesi anlamında 

ahlak ve tasavvuf terimi. 
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Sözlükte "arınmak, saflaşmak, kurtul
mak" manasındaki hulüs 1 halas kökün
den türetilmiş olup "bir şeyi, içine karış

mış ve değerini düşürmüş olan başka 
şeylerden temizleyip arındırmak. saflaş-
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