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çe ve Arapça öğrenen İhlasl'nin tefsir kitaplarını incelerken. "Ey yer. suyunu yut,
ey göksen de tut! denildi ... "(HOd ı J/44)
mealindeki ayetin lafız ve manasındaki
fesahatin etkisiyle müslüman olduğu rivayet edilir. Onun istanbul'a geliş tarihiyle ilgili olarak İbrahim Müteferrika'nın
verdiği bilgiyi daha geriye götürmek
mümkündür. 21 Ekim 1604'te rahip iken
müslüman olup Mehmed adını alan bir
kişinin (BA. ARSK, m 1477, s. 33), 161 S'te
Safi Mustafa Efendi'nin sözünü ettiği ihtida etmiş bir rahibin (Zübdetü't-tevarlh,
II, vr. ı 4s•·bı ve nihayet İcmô.l-i Ahvô.l-i
·Avrupa adlı eserin yazılmasına vesile olan
bir başka mühtedl rahibin birbirleriyle veya Mehmed İhlas! ile olan ilgisi tam olarak tesbit edilememektedir.
Mehmed İhlas! Efendi, bu yıllarda karKati b Çelebi ile birlikte yaptıkları
çevirilerle tanınmaktadır. Cihannümô.'sını tamamlamak amacıyla Batı menşeli
eser tedarikinde bulunan Kati b Çelebi, elde ettiği Atlas Min or Gerardi M ereataris A. S. Hondio plurimis aenis illustratus (Arnheim ı 62 ı) adlı kitabı, İhlasl'
nin takririyle 1654 Mart sonlarında tercümeye başlayıp şekil ve resimleri sonra
tamamlanmak üzere 20 Temmuz 16SS'te bitirdi. Levamiu'n-nur ii zulümô.ti Atlas Min or adı verilen bu çeviriden başka
yine aynı yılda Tô.rih-i Frengi Tercümesi,
Tarih-i Kostantiniyye ve Kayô.sire (Revnaku 's-saltanat), İrşô.dü '1-iıayô.rô. ilô. tô.rihi 'l-Yunan ve'r-Rüm ve'n-nasarô. adlı
eserlerle (bu eserler için bk. Gökyay, s. 5457) bazı makale tercümeleri yine İhlasl'
nin yardımıyla meydana geldi. Özellikle
son eserin konuları arasındaki kilise işle
rine dair bilgilerle Levamiu'n-nur ve Cihannümô.'nın müellif hattı nüshalarında
pek sık görülen Latince terim ve deyimIerin açıklamasına ait çıkmalar Mehmed
İhlasl'den nakildir.
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şılaştığı

Katib Çelebi'ye o dönem Avrupa'sında
ki gelişmeleri yakalama fırsatı veren bu
tercümelerde takip edilen usul şifa hi çevirinin Türkçe'ye uyarlanması şeklinde
dir. Çevirideki esas gaye Katib Çelebi'nin
diğer eserlerine kaynak hazırlığı olduğun
dan daha ziyade bu isteği karşılayacak
ifadeterin kaydı ile yetinilmiştir. Diğer taraftanAtlasMinor'da bahsi geçmeyen,
fakat Avrupa'da yaygın olarak bilinen ve
papalıkça indekse (kara liste) alınmış olan
Copernicus sisteminden Kati b Çelebi'yi
haberdar etmeyişi, onun eski bir Katalik
rahibi ve yeni bir müslüman olarak bu
sistem konusundaki taassubuna yorulmuştur (Adıvar, s. 144) .
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Hac veya umre yapan kimseye
normal durumlarda
heliii olan bazı davı:anışlann
haram kılınması anlamında
fıkıh terimi.
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Sözlükte "haram kılmak, kendini mahrum bırakmak, haram ayiarına veya Harem bölgesine girmek" anlamlarına gelen ihram kelimesi, teri m olarak hac veya
umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması hel al olan bazı davranışları. hac ve umrenin rükünlerini veya
bütün adabını tamamlayıncaya kadar
kendine haram kılmasını ifade eder. ittitah tekbiri diye bilinen namaza başlama
tekbirine fıkıh literatüründe "ihram tekbiri" veya "tahrime" denmesi de bunun. la birlikte namaza aykırı söz ve davranış
ların namaz kılan kimseye yasaklanması
sebebiyledir. Nitekim fıkıhta da ihram,
"belirli yasak ve kısıtlamalara giriş" veya
"hac ve umre yasaklarına giriş niyeti" şek
linde tarif edilir. İhrama giren kişiye muhrim denir. İhramla birlikte erkeklerin dikişli elbise giymeleri yasak olduğundan
Türkçe'de ihrama girmek tabiriyle, hac ve
umre süresince giyilmek üzere hazırlan
mış beyaz renkli dikişsiz dokumaya bürünmek anlaşılmış. bu kumaşlar da ihram
veya ihramlık diye adlandırılmıştır.
Kutsal zaman ve kutsal mekan kavramı
de olsa hemen hemen

farklı şekillerde

bütün dinlerin ortak temasını oluşturur.
Buna bağlı olarak da inananlar söz konusu zaman ve mekanlarda belirli mükellefiyetiere muhatap kılınır. Kur'an'da Kabe'ye "el-beytü'l-haram" ve onu çevreleyen mescide "el-mescidü'l-haram" denilmiş (el-Maide 5/2; el-isra ı 7/1), bu mescidin içinde bulunan Mekke şehri de "harem" nitelendirmesiyle dokunulmaz ve
saygıya layıkyer şeklinde tanıtılmıştır (elKasas 28/ 57; el-AnkebOt 29/67). Kökü Hz.
İbrahim'e kadar götürülen bir uygulama
ile Mekke ve yakın çevresi Harem. onu
çevreleyen ikinci bir bölge de "hil" adıyla
iki kademeli bir korumaya alınmış , bu
alanlar dışında kalan ve "atak" denilen
bölgeye göre bazı özel hükümlere tabi tutulmuştur. Gayri müslimlerin Mekke haremine girişinin yasaklanması, hac ve umre amacıyla dışarıdan Mekke haremine
girmek isteyen müslümanların mlkat sı
nırlarını ihramsız geçmesinin yasak oluşu, hac ve umre dışı bir maksatla gelenler için de ihramın vacip veya m üstehap
görülmesi, hac veya umreyi tamamlamadan ihramdan çıkılmaması ve ihrama girenlerin ihram süresince bazı kısıtlamac
lara tabi olması bu özel hükümlerin baş
lıcalarıdır. Bu açıdan bakılacak olursa ihram hac ve umre ibadetinin bir parçası
nı. namaza nisbetle abctest gibi adeta diğer menasikin yapılabilmesinin ön şartını
teşkil ettiği gibi anılan kutsal bölge ve zamana saygıyı , dünyevl hazlardan uzak duruşu. Allah'a yakın olma şuurunun bütün
mahlükatla ilişkilere yansıtılmasını ve
mahşerde ilahi huzurda duruşu simgelediği için de dini hayatta özel bir yere sahiptir. öte yandan ihramlı kimseden toplumsal barış ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyandırıcı, geride bırakılan geçici
haz ve menfaatleri hatırlatıcı her türlü
.söz ve davranıştan uzak durması istendiğinden bu yönüyle de ihram oruç ibadetini çağrıştırır. İhram esnasındagünlük giyeceklerini bırakıp beyaz ve lekesiz ihram
örtülerine bürünen müslümanlar her türlü gösteriş ve kibirden uzaklaşmayı, ziynet ve servetle böbürlenmemeyi, insanların kardeş ve eşit olduğunu yaşayarak
öğrenir. ölümü ve ötesini yakından hisseder. İhramın rükünlerinden olan telbiye
ile kulluk bilincini, niyetle de günahlardan
uzakyeni bir hayata adım atma iradesini
yenilemiş olur_
İhram , başlı başına bir ibadet olmayıp
hac ve umrenin ifası sırasında .korunması
gereken bir durumu ve süreci ifade eder.
Hac ibadetinin, Hz. İbrahim'den Cahiliye
dönemine kadar ana hatlarıyla korunan
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ve canlı bir biçimde yaşatılan, fakat zamanla bazı sapmalara uğrayan uzun bir
geçmişi vardır. Cahiliye devrinde yarıma
danın dini merkezi olan Kabe'yi ziyaret
etmek isteyenler için belli yükümlülük ve
kısıtlamalar mevcut olmakla birlikte Mekkeliler daha imtiyazlı bir konum kazanmışlardı. Mesela humsa mensup olanlar
. (Mekkelllerve müttefikleri) elbiseleriyle ,
hilleden olanlar ise (hums dışındaki kabileler) -tavafı günah işledikleri elbiseleriyle yapmak istemediklerinden- eğer humstan birinin elbisesini ödünç veya para ile
alamazlarsa ya da Kabe'yi ziyaret için özel
olarak diktirdiği yeni bir elbisesi yoksa
çıplak tavaf ederlerdi. Hilleden olanların
Harem sınırları içine yiyecek ve kurbanlık sokması yasaktı. İslam döneminde şirk
ve putperestlik izleri taşıyan diğer birçok
adetin yanı sıra bu tür ayırımcılıklar da
kald ırılmış , hac yasak ve kısıtlamaları eşit
ve makul bir seviyede tutulmuştur. İleri
dönemde oluşan fıkıh literatüründe, hac
rehberlerinde ve ilmihallerde ayrıntılı biçimde ele alınan hacla ilgili fıkhl hükümler gibi ihrama dair fıkhl ahkam da temelde Hz. Peygamber'in uygulamalı açıkla
malarına dayanır. İhrama giriş yerleri olan
Harem ve hi! bölgesinin sınırları, ihrama
giriş usulü, ihram yasakları. bu yasakları
ihlalin sonuçları ve ihramdan çıkış gibi konular böyledir. Bu sebeple fıkıh mezheplerind~ bu konuda esasa taalluk eden bir
görüş farklılığı yoktur. Fakihler arasında
ayrıntı sayılabilecek bazı ihtilaflar da kendilerine ulaşan rivayetler arasında farklı
lık bulunması veya aynı rivayetinfarklı yorumlara açık olması sebebiyledir.
Haccın sahih olabilmesi için özel mekan
ve özel zaman şartları yanında ihrama
girmek de gerekli görülmüştür. Umrede
bunlardan özel zaman şartı aranmaz .
Zeydiyye ve İmamiyye de (Ca'feriyye) dahil
fıkıh mezheplerinin çoğu ihramı hac ve
umrenin rüknü, Hanefiler ise şartı olarak
nitelendirir. Bir kısım Hanefi fakihi ihramı başlangıçta şart, sonuçta rükün olarak tanıtır (İbn Abi din, ır. 467) . Ancak ihramın şart veya rükün kabul edilmesinin
ayrıntı sayılabilecek birkaç konu hariç
önemli fıkhl sonuçları yoktur. Hatta bunun hacda ihrama girmenin vakti konusuna bile tam yansıdığı söylenemez.

Umrede ihrama girmek için belli bir
vaktin söz konusu olmayacağı açıktır.
Hacca gelince, başta Şafiiler olmak üzere
ihramı haccın rüknü sayan f akihlerden bir
kısmı hac ayları girmeden diğer menasikin yapılması gibi ihrama girmeyi de caiz
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görmezken Hanefiler ihramın sıhhat şar
hareketle aksi görüştedir.
Maliki ve Hanbelller de bunu caiz fakat
rnekruh görürler.

tı oluşundan

Kabe'nin etrafının Harem ve hi! şeklin
de iç içe iki bölgeye ayrılması ve hillin dı
şında kalan bölgeye Mak denmesi, aynı
zamanda bu bölgelerde oturanları n ihrama giriş yerlerini de belirler. Harem bölgesinde oturanlar hac için bulundukları
yerden, umre içinse hi! bölgesine çıkarak,
mesela Mekke'ye en yakın (8 km.) hi! sı
nırı olan Ten'lm'e veya Arafat'a giderek
ihrama girerler. Mekke'de geçici olarak
ikamet edip um re yapmak isteyenler de
bu hükme tabidir. Harem bölgesiyle mlkat sınırları arasında kalan hi! bölgesinde oturan kimseler (hi! IT) hac ve umre için
bulundukları yerden ihrama girerler. Ancak bu kimselerin hac veya umre niyeti
yoksa Harem'e ihramsız girmeleri caiz
görülmüştür. Bu iki bölgenin dışında kalan bölgelerden gelen kimselerin (afakT)
hac veya um re niyetiyle gelmeleri halinde
mlkat sınırlarını ihramsız geçmeleri caiz
değildir. Geçmişlerse geri dönüp ihrama
girmeleri gerekir. Arakilerin ihrama girme yeri olarak Hz. Peygamber'in beş ayrı
ci h etten belirlediği (Buh3rl, "I:Iac", 7, 912; "Şayd", 18; Müslim,"I:Iac", ıı-ı2; Ebu
DavOd, "Mena:sik", 2; Nesa!. "Menasik",
ı 9. 20-2 3) Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatüırk, Karnülmenazil ve Yelemlem kara yoluyla hac
ve umreye gelenlerin büyük bir kısmına,
bu noktalar arasında en yakın mlkat yeri
hiza tutularak çizilen sınır da kalan kıs
mına hitap eder (bk AFAKi; HAREM; HİL;
MiKAT ). Mikatta n önce ihrama girmek de
caizdir. Denizyoluyla kuzeyden gelenler
Cu hfe yakınındaki Rabığ'da, hava yolu ile
Cidde'ye gelenler ise geldikleri istikametteki mikatın hizasını geçmeden ihrama
girerler. Bununla birlikte ResOl-i Ekrem'in
belirlemesinin kara yoluyla gelenler için
söz konusu olduğundan hareketle hava
ve deniz yoluyla gelenler için Cidde'nin
mlkat sayılabileceği ve ihrama orada girebileceği, hatta hava yoluyla gelenler için
havaalanlarının mlkat sayılması gerektiği görüşleri de vardır. İslam Konferansı
Teşkilatı' na bağlı İslam Fıkıh Akademisi'nin üçüncü dönem toplantısında (Mekke- ı 986) bu görüşler ta rtışı! m ış. sonuçta deniz ve hava yoluyla gelenlerin mlkat
yerlerinin hizasına gelince ihrama girmelerinin gerektiği kararına varılmıştır (Mecelletü Mecma'i'l·Fı~hi'l-İslamr, lll/3, s.
ı421-1649). Fakihlerin çoğunluğuna göre
hac ve umre dışı bir amaçla Harem bölge-

sine girmek isteyenlerin de mikatta ihrama girmesi vacip iken Şafiiler bunu müstehap saymışlardır. Bu hükümler, herhangi bir sebeple mlkat sınırları dışında bulunan hi! ve Harem bölgeleri halkı için de
geçerlidir. Mlkat sınırlarını ihramsız geçmeme hükmü ihrama girerek Kabe ve
Harem'e saygı gösterme anlamını içerdiği gibi buraya dışarıdan gelenlerin önce
um re veya hac yapması ve bunlardan birini tamamlayarak ihramdan çıkabilmesi
yükümlülüğünü de tabii olarak içermektedir. Harem bölgesinde bulunan kimseler, ister Mekkeli isterse dışarıdan gelenler olsun . hi! bölgesine mesela Cidde'ye
gittiklerinde Harem bölgesine ihramsız
dönebilirler.
İhramın rüknü fıkıh mezheplerinin ço- ·
ğunluğuna

göre sadece niyet, Hanefi
mezhebinde ise niyet ve telbiyedir. imamiyye mezhebi, erkeklerin iki parçadan
ibaret ihram örtüsüne bürünmesini de
ihramın vacipleri arasında görür. Niyet,
ihrama girilirken hac ve umreden birine
veya ikisine birden karar vermek, telbiye
ise ihrama girerken telbiye sözlerini söylemektir (bk. TELBİYE). Hac veya umreden birini belirlemeden yapılan mutlak
niyet veya ihsarın bulunmaması şartına
bağlanan niyet geçerli sayılmakla birlikte muhrimin hangi safhada niyetini netleştirmesi gerektiği ve buna uymaması
nın sonuçları fakihler arasında tartışma
hdır.

Mlkat yerlerini geçmeden ihrama girmek ve ihram yasaklarından sakınmak ihramın vacipleridir. Mlkat sınırını ihrama
girmeden geçen Makllerin hac veya umre menasikinden birine başlamadan önce
bulunduğu yere en yakın mlkat bölgesine
gidip ihrama girmesi gerekir. Aksi takdirde ceza kurbanı (dem) kesrnek zorunda
kalır.

ihraının Belli Başlı Sünnetleri. 1. ihrama girmeden , yc:mi niyet ve telbiyeden
önce tırnakları kesmek, saçları kısaltmak,
vücut temizliği yapıp gusletmek. Bu ibadet amaçlı değil temizlik amaçlı olduğun 
dan abctesti olanların veya hayız ve nifas
halindeki kadınların da gusletmesi sünnettir. Gusül yapılamazsa abctest alınır.
Abctest mümkün olmazsa teyemmüm
edilmez. 2. İhrama girmeden vücuda güzel ko ku sürmek Şafii ve Hanbelller'e göre sünnet, Hanefiler'e göre müstehap,
İmam Malik'e göre mekruhtur. Elbiseye
sürmek ise çoğunluğa göre caiz değilken
Şafiiler'deki mutemet görüşe göre caizdir. Malikller, ihramdan önce sürülmüş
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kokunun ihrama girerken bedenden ve
ihram elbisesinden giderilmesini vikip
görmüşlerdir. Fakihlerin yaklaşım tarzın
dan, ihrama giren kimsenin vücut ve elbise temizliği yaparak ve kalıcı etkisi olmayan ko ku lar sürünerek hac ve umreye başlamasının istendiği, uzun süre etkisini devam ettirecek kokuların vücuda
veya elbiseye sürülmesinin ise caiz görülmediği sonucu çıkar. 3. Erkeklerin izar ve
rida denilen iki parçadan ibaret örtüye
bürünmesi. izar belden aşağıya sarılan,
rida ise vücudun üst kısmını örten dikiş
siz kumaş veya havludur. Bu örtülerin beyaz, yeni veya yıkanıp temizlenmiş olması
müstehaptır. 4. İhram elbisesine büründükten sonra eğer kerahet vakti değilse
iki rek'at namaz kılmak. Şafiller'e göre
Harem sınırları içinde ihrama giren kimsenin kerahet vaktinde de bu namazı kıl
ması caizdir. İlk rek'atta Kafirlın, ikinci
rek'atta İhlas surelerinin okunması. niyet ve telbiyenin de bu namazdan sonra
yapılması daha faziletli görülmüştür. s.
İhramlı olduğu sürece her fırsatta yüksek sesle telbiye getirmek de bütün mezheplere göre sünnettir.
İhram Yasakları. 1. Saç, sakal, bıyık tı
raşı

olmak. kasıkveya koltuk altı temizyapmak. bedenin herhangi bir yerinden kıl koparmak. tırnak kesrnek bütün
mezheplerde ihram yasaklarından sayıl
mış. hatta tıraş olma yasağı i h ram yasakIarını simgeleyen bir özellik taşıdığından
ihramdan çıkış da tıraş olmak suretiyle
mümkün kılınmıştır. İhramdan çıkma
vakti gelen kimselerin birbirlerini tıraş
etmeleri ittifakla caiz görülmekle birlikte
ihramlı bir kimsenin ihramsız birini tıraş
etmesinin hükmü konusunda ihtilaf edilmiştir. Hanefi fakihleri, hac ve umre ahkarnından SÖZ eden ayette geçen "başla
rınızı tıraş etmeyiniz" (el-Bakara 2/196)
ifadesini kendi başını ve başkasının başı
nı tıraş etmek şeklinde anladı ğı için bu
davranışı caiz görmezken fakihlerin çoğunluğu bunda bir sakınca olmadığı görüşündedir. Başkasının tımağını kesrnek
konusunda da benzeri bir tartışma vardır. 2. ihramda iken süslenme amacıyla
saçı. sakalı. bıyıkları yağlamak, boyatmak. kınalamak, makyaj malzemesi kullanmak. yıkanırken kokulu sabun kullanmak, vücuda veya elbiseye koku sürmek
de ihramlı için yasak olan davranışlardan
dır. Kokusuz sürme çekmek ise Malikller'in dışındaki mezheplere göre caiz görülmektedir. öte yandan Han efi. Şafii ve
Hanbeli mezheplerinde bir ayırım yapı!liği

maksızın

ihram süresince her türlü ko ku
yasak iken Maliki mezhebinde
rengi ve kokusu kalıcı oian misk, za'feran
ve kafur gibi kokuların aksine gül, yasemin ve reyhan gibi sadece kokusu duyulan fakat rengi görülmeyenierin kullanıl
ması caiz görülür. Ayrıca giyilmeden ya
da ihrama girmeden önce koku sürülmüş
veya koku sinmiş ihram elbisesini giyrnek
Hanefi ve Maliki mezheplerinde caiz görülmezken Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre caizdir. 3. İ h ram esnasında dikişli
elbise ve iç çamaşırı türü giyim eşyası giyrnek. başı kısmen veya tamamen örtmek.
çorap ya da topukları ve üstü kapalı ayakkabı giyrnek sadece erkeklere yönelik bir
yasaktır. Ayakları büyük ölçüde dışarıda
bırakan ve ön tarafı kapalı olmayan terlik dikişli de olsa giyilebilir. Çünkü ihramlı
erkeklere yasak olan dikiş değil dikişi i elbisedir. Ayrıca yamalı veya kenan dikişle
toplanmış izar ve rida giymekte de sakın
ca yoktur. Aynı şekilde ceket. palto gibi
kıyafetleri kollarını geçirmeden omuza
almak caizdir. ihram kıyafetinin uçlarını
bağlamak ya da iğne ile tutturmak genelde rnekruh görülmüşse de Şafiiler ve
Hanbelller bunu izar için caiz görmüşler
dir. Şemsiye kullanmak genelde caiz kabul edilmekle birlikte Maliki ve Hanbeli
mezheplerinde bazı kısıtlayıcı hükümlere
rastlanır. Kadınlar ihramda iken yüzlerini
örtmemeleri kaydıyla her türlü giyim eş
yası kullanabilirler. 4. ihramda erkeklerin
eldiven giymesinin haram olduğunda fakihler arasında görüş birliği bulunmakla
birlikte kadınların giymesi hususunda görüş ayrılığı vardır. Malik'i ve Hanbeli mezhepleriyle Şafii mezhebindeki mutemet
görüşe göre kadınların giymesi de sakı n
calıdır. Onlar bu konuda hadiste geçen yasağın genel olduğunu ileri sürerler (Buhar!, "Şayd", 13; EbO DavOd. "Menasik",
31; Tirmizi. "l:lac", 18) Hanefi fakihleri ise
kadının ihramının yüzünde olduğunu bildiren hadise dayanarak (Darekutnl, ll, 294;
Bey haki, V, 4 7) eldiven giymesinde bir sakullanımı

kınca olmadığı görüşündedir.
ihramlı

s. Kadının

iken yüzünü örtmesi yasak olmakla birlikte ihtiyaç duyduğu zaman örtmesi caiz görülmektedir (E bO DavOd, "Menasik", 33; el-Muvatta', "l:lac", 18) . 6. İh
ramlı iken silah kuşanmayı Hanbeli ve
Maliki fakihle,ri ihram yasakları arasında
sayarken. hatta Malik'iler. ihtiyaç dışında
silah kuşananların fidye ödemeleri gerektiğini söylerken Hanefi ve Şafiiler bunu
caiz görmektedir. Malik'i mezhebinde yüzük takmak da erkekler için caiz kabul

edilmemekte, takılması halinde fidye
ödenmesi gerekmektedir. 7. İhramlı iken
cinsi ilişkiye girmek veya cinsi ilişkiye yol
açabilecek öpüşme. oynaşma gibi davranışlarda bulunmak yahut şehveti tahrik
edici konuları konuşmak yasaktır. Ancak
bu grupta yer alan yasaklardan birinin ihlali yasağın ağırlık derecesine göre farklı
sonuçlar doğurur. 8. ister Harem bölgesi
içinde isterse dışında olsun. ister eti yensin isterse yenmesin her çeşit kara avı avlamak, avcıya göstermek ve yardımcı olmak, av hayvaniarına zarar vermek (yuvasını bozmak, yumurtalarını kırmak vb.).
hatta bazı fakihlere göre av etinden yemek ihramlıya yasaktır (ei-Maide 5/95 96) . Bu konuda kasıtlı davranışla dalgın
lık, unutkanlık veya yanlışlık sonucu meydana gelen davranış arasında fark yoktur.
Avianma yasağı, sadece bölgedeki eti yenen av hayvanlarını korumayı değil bölgenin tabii dengesini ve güzelliğini de korumayı, ayrıca ihramlıyı kalp katılığına yol
açan, merhamet duygularını ren ci de eden
işlerden uzak tutmayı da amaçlamaktadır. Hanefi. Malik'i, Zeydiyye ve imamiyye
fakihleri dahil olmak üzere çoğunluğun
eti yenmeyen yırtıcı hayvanların öldürülmesini de haram sayması bu sebepledir.
Aynı anlayışın etkisiyle. bu yasağın sadece
eti yenen av hayvanlarını kapsadığını ileri süren Şafii ve Hanbeli fakihleri de savunma ve zararını önleme gerekliliği bulunmadığı sürece eti yenmeyen hayvanların avianılmasını doğru bulmamışlarqır.

Tavuk. koyun, sığır, deve gibi evcil hayvanları kesrnek ve deniz hayvanları avlamak
ihramlıya yasak değildir. 9. Harem bölgesi olarak sınırları belirlenen Mekke şehri
ve etrafında avlanmak. çevreyi tahrip etmek, tabii çevreyi oluşturan ağaç ve bitkileri kesip koparmak, bunlara zarar vermek hem ihramlı hem de ihramsız olan
herkes için yasaktır. 1o. Dinen masiyet sayılan işl eri yapmak (füsOk) ve başkalarıyla
cedelleşmek, kavga etmek; çirkin ve hakaret içerikli söz söylemek (cidal), normal
zamanlarda da yasak ve çirkin bir davranış olmakla birlikte ihramlı için ayrıca sakınılması gereken yasaklardandır.
Bütün bu yasaklar bir yönüyle taabbüdl bir nitelik taşısa bile diğer yönden hac
ve um re ibadetinin mana ve mahiyetiyle
bütünleşen. bu ibadetten beklenen deruni faydaların teminini kolaylaştıran. polisiye önlemlerle elde edilmesi zor birçok
amacı kendiliğinden gerçekleştiren belli
bir önem ve işieve de sahiptir. Bundan dolayı i h ram yasakları, hac ve umrenin ma-
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hiyetiyle örtüşen makul bir seviyede tutularak hayatın tabii akışı ve ihtiyaçları göz
ardı edilmemiş; yıkanmak ve kokusuz sabun kullanmak, kırılmış tırnağı koparmak
ve kasıtlı olarak kıl koparınadan kaşın
mak, diş çektirmek, kan aldırmak, iğne
yaptırmak, çiçek koklamak, koku satın
almak, koku satılan bir yerde oturmak,
kemer bağlamak, kol saati takmak, dikişli veya dikişsiz çanta taşımak, omuza
çanta asmak, baş kısmı hariç vücudun diğer kısımlarını (ayaklar dahil) battaniye
vb. şeylerle örtmek, saldırgan köpek,
kurt. yılan , akrep, fare, sinek, pire. arı,
kene gibi zararlı hayvanları öldürmek, balık vb. su ürünlerini aviarn ak yasak dışın
da tutulmuştur.
Yasağı İhlalin Sonuçları. İhram yasaklarının

ihlali fıkıh literatüründe "cinayet"
diye adlandırılmış, müeyyide olarak bedeni ve mali bazı mükellefiyetler öngörülmüştür. İ h ram yasaklarının ihlali, yasağın ve ihlali n ağırlık derecesine göre hac
veya umrenin fasid olması ve katasının
gerekmesi, büyük baş hayvan (bedene) yahut koyun veya keçi (dem) kesme, fıtır sadakası (fidyej kadar ba_ğışta bulunma, bedelini ödeme, sadaka verme, oruç tutma
gibi farklı sonuçlar doğurur. ihlalierin müeyyidesi olarakibadet cinsinden fiilierin
seçilmesi ferdi ıslah etme ve ihlal dolayı
sıyla uğraması muhtemel mahcubiyeti giderme, ayrıca bu vesileyle toplumsal dayanışmayı güçlendirme gibi amaçlar taşımakta olup bu yaklaşım, İslam'ın kefaretler ve cezalandırma konusunda takip
ettiği genel tavra da uyum gösterir.
H'ac için ihrama girdikten sonra ve Arafat vakfesinden önce cinsel ilişkinin haccı fasid kılacağında fakihler görüş birliği
içindedir. Ancak hac tamamlanmadan ihramdan çıkılamayacağı için bozulan bu
haccın yarım bırakilmayıp tamamlanması ve ertesi yıl kaza edilmesi, bu ihlal sebebiyle de koyun veya keçi kurban edilmesi
gerekir. Vakfeden sonra, fakat tıraş olup
ihramdan tam çıkmadan önceki ilişki de
Hanefi mezhebinin dışındaki diğer üç
mezhebe göre haccı yine fasid kılar. Hanefi mezhebine göre bu durumda hac fasid olmamakla beraber ceza kurbanı olarak bir bedene kesrnek gerekir. Hanefiler'in bu görüşü, Hz. Peygamber'in "Hac
Arafat'tır" (EbO DavOd, "Menasik", 68;
İbn Mace, "Menasik", 57; Dariml, "Menasik", 57) hadisinden hareketle şartlarına
uygun olarakArafat vakfesini eda eden
bir kimsenin haccının esasen tamam olduğu gerekçesine, bedene cezası için İbn
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Abbas'tan gelen bir rivayete dayandırıl
maktadır ( el-Muvatta', "I:Iac", 50) . Um re
için ihrama giren kimsenin umrenin rüknü olan tavafın ilk dört şavtını tamamlamadan önce cinsel ilişkide bulunması halinde Hanefi mezhebine göre umresi fasid olur. Bozulan umre yarım bırakilmayıp
tamamlanır, ihramdan çıkıldıktan sonra
umrenin kaza edilmesi, ihlal sebebiyle de
bir koyun veya keçi kurban edilmesi gerekir. Maliki mezhebine göre sa'y tamamlanmadan. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise tahallülden önce vuku bulan cima umreyi ifsat eder.
Süslenme, koku sürünme, giyinme, tı
olma türündeki yasakların ihlali durumunda ihlal ciddi boyutta ise koyun
veya keçi kurban edilmesi, değilse fidye
ödenmesi, küçük çaptaki ihlallerde ise
sadaka verilmesi gerekir. Hangi tür ihlalin hangi ağırlıkta sayılacağı mezhepler
arasında ayrıntılara inen geniş bir tartış
ma konusudur. Mesela saç veya sakalın
tamamını tıraş etmek, bir organın tamamına güzel koku sürünmek, erkeklerin
bir tam gün başını örtmesi ciddi ihlal sayılıp dem gerektirirken saçın veya sakalın dörtte birinden azını tıraş fidye, bir
tımağın kesimi sadakayı gerektirir. Cinsel ilişki dışındaki cinsi yasakların ihlaliyle
ilk tahallül sonrası ve ziyaret tavafından
önceki cinsel ilişki de dem gerektirir. Avlanma veya Harem bölgesinin tabii ağaç
ve bitki örtüsü ne zarar verme halinde kural olarak bunların bedeli tasadduk edilir.
Bazı durumlarda her fidye miktarı karşı
lığında bir gün oruç tutulabilir.
raş

İhram yasaklarının bilgisizlik, yanılma,
unutma gibi mazeretlerden dolayı çiğ
nenınesi uhrevl sorumluluğu kaldırabilir
se de bu cezaları düşürmez. Ancak hastalık gibi haklı mazeretierin bulunması veya ihlalin başkasının fiilinden kaynaklanması gibi gayri iradi olması halinde ilgili
şah sa kurban kesme, fidye ödeme veya
oruç tutma arasında seçim hakkı tanınır
(ayrıca bk. BEDENE; DEM; FiDYE).
İhram yasaklarının kalkması (tahallül
veya hi!) umrede sa'yin tamamlanmasın
dan sonra saçları tıraş etmek veya kısalt
mak suretiyle, hacda ise iki kadernede
gerçekleşir. İfrad haccı yapanlar bayramın birinci günü Akabe cemresine taş
attıktan sonra. temettu' ve kıran haccı
yapanlar ise kurbanın kesilmesinden sonra saç tıraşı olup ihramdan çıkarlar. Haccedenler bu safhada kendi saçlarını kesebilecekleri gibi birbirlerini de tıraş ede-

bilirler. Kadınların saçlarının ucundan biraz kesmesi yeterli olur. Fıkıh literatüründe ilk veya küçük tahallül denilen bu safhadan sonra cinsel ilişki ve Malikller'e göre ayrıca avianma dışındaki ihram yasakları kalkar. Haccın rükünlerinden olan ziyaret tavafından, Hanefiler'in dışındaki
diğer üç mezhebe göre sa'yin de yapılma
sından sonra tıraş olmakla ikinci tahallül
gerçekleşir ve bütün ihram yasakları kalkmış olur.
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Bir malı elde etme, koruma
ve tasarruf altına alma anlamında
fıkıh terimi.
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Sözlükte "erişme, maddi ve manevi bir
elde etme; el koyma. başkaları tarafından el konulmasını önlemek üzere koruma altına alma" manalarma gelen ibraz kelimesi fıkıhta, başkasının mülkiyeşey

