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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

542

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.

_j

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

iHRAZ
tinde bulunmayan sahipsiz (mubah) bir
mal üzerinde malik olma iradesiyle fiili
hakimiyet (zilyedlik) kurmayı ifade eder.
Literatürde istila. hiyaze. yed ve vaz'u'lyed gibi terimierin de çok defa ihrazia eş
anlamlı olarak kullanıldığı, bunların ına
na l arı arasında belirgin bir ayırım yapmanın zor olduğu görülür. Nitekim ihraz mubah malın mülkiyetinin kazanılmasının
genel adı olarak da, bu işlemin genelde
son safhasını teşkil eden fiill hakim iyet
anlamında da kullanılır. Benzeri bir du~
rum diğer kelimeler için de söz konusudur. Bu da fürü-i fıkhın oluşum süreciyle
ve fıkıh mezheplerinde terminolojinin zamanla ortaya çıkmasıyla ilgili bir husustur. Bununla birlikte çağdaş literatürdeki
eğilim de dikkate alınarak istlli!ıda mubah
malın mülkiyetinin ilkten kazanılması, ihrazda ise menkul mubah malların belli bir
emek ve usul kullanılarak koruma, tasarruf ve mülkiyet altına alınması anlamının
ağır bastığı söylenebilir. Bu son durumda ihraz daha kapsamlı bir terim olan istilanın bir türünü , iki teri m birlikte kullanıldığında ise ihraz istilanın ikinci, yani
mülkiyetin kazanılması için gerekli fiili hakimiyet safhasını ifade etmektedir (bk.
iSTILA). Çağdaş İslam hukukçularının istil anın türleri olarak gördüğü avlanma .
mevat arazinin ihyası ile maden ve define konuları klasik literatürde ayrı başlık
lar altında ele alınmış . istilanın dördüncü
türü sayılabilecek olan yağmur ve kaynak
suları , ot. odun, kerpiç toprağı gibi aslen
mubah malların ihrazı konusu ise yukarıdakilere ilave olarak satım , gasp, şirb.
ganimet gibi kısmen ilgili konu başlıkları
altında veya har aç ve em va! türü eserlerde incelenmiştir.

teşvik edildiği de anlaşılır. İnsanların eski

zamanlardan beri devam edegelen bu
yöndeki çabası , malların değişik statüler
kazanarak mülkiyet altına girmesi sürecinin de başlangıç noktasını teşkil eder.
Bu çalışmaya temas eden ayet ve hadisIerin yanı sıra Hz. Peygamber'in insanları
sahibi bulunmayan verimsiz toprakları iş
leyip imar etmeye, bu arazilerde kuyu açmaya, odun ve otları toplamaya teşviket
tiği ve bu tür çabaları mülkiyet kazandı
rıcı işlem olarak tanıtarak ödüllendirdiği
bilinmektedir. Resül-i Ekrem'in, "Henüz
kimsenin olmayan bir şeyi kim ilk önce
ele geçirirse o şey on und ur" (EbO DavOd,
"İmare" , 36) demesi, insanların su. ot ve
ateşte (ba z ı rivayetlerde tuzda da) ortak
olduğunu bildirmesi (EbO Ubeyd, s. 372374 ; Heysemi,l, 508; Abdullah b. Yu suf ezZeylal, IV, 294). suyun ihtiyaç fazlasının isteyenlere verilmesini emredip satılınasını
yasaklaması (Buhar!, "Müsa15at", 2; MüsI i m, "Müs§.15at", 36-38), mevat arazinin ihya yoluyla iktisabına imkan vermesi. maden ve defineleri cüz'l bir vergiye tabi
tutması. bir yönüyle temel ihtiyaç maddelerinden yararlanmada insanlar arası
hak eşitliğ i ne dikkat çekmekte. diğer yönden de emeği ve ferdi çabayı maddi kalkınmanın aktif bir unsuru olarak devreye
sokmaktadır. Mubah malların ihrazı konusunda ileri dönemlerde etraflı şekilde
ortaya konulan doktriner görüşler de esasen Hz. Peygamber ve saha be uygulamasındaki ana çizgiyi devam ettirmiş, ancak
imar ve nüfus hareketlerine bağlı olarak
yer yer farklı hükümler ve bazı sınırlama
lar getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Mubah maldan yararlanmada herkes
hakka sahip bulunduğundan doktrinFı kıh terminolojisinde mubah mal. bir
de mubah mallar hak sahiplerinin ortak
m alın mülkiyet altına girmeden önceki
malı olarak görülmüş ve insanların bu
asli durumunu ifade etmekte olup özel
mala ilişkin yetki ortaklığına da "şirket-i
mallar veya devlet malla rı, va kıf gibi hayibaha" adı verilmiştir (Mecelle, md. 1045)
ra veya akarsu. mera ve orman gibi ka- · Ş a hıslar mubah m alı elde etmekle, kullamu yararına tahsisli mallar dışında kalan
nım ve fiili hakimiyeti altına almakla onun
menkul ve gayri menkul mallar kural olamülkiyetini kazanmış olurlar. Bunda da
rak milbah mal sayılır. Mevat arazi, av
temel ilke başkasının mevcut bir hakkının
hayvanları, kaynak ve yağmur suları , sazarar görmemesi, kamu düzeninin bohipsiz arazide biten otlar, ağaç ve meyzulmamasıdır. Bu konuda doktrinde mevveler böyledir. Kur'an'da. yeryüzünün ve
cut ayırım ve şartlar bu amaca yöneliktir.
üzerinde bulunan her şeyin insanoğlunun
İhraz av hayvanını yakalamak, nehirden
istifadesine sunulduğu sıkça tekrar edilir
su almak, otu biçmek. odun u toplamak
gibi mubah mala bilfiil el koymak şeklin
(ei-Bakara 2/29; İbra him 14/3 2-3 3; el-Hac
22/65; Lokman 31/20 ; ei-Casiye 45113) . Bu
de olabileceği gibi yağmur suyu biriktiranlatırnda ana tema insana konumunu
mek için havuz yapmak, av için tuzak have sorumluluklarını hatırlatma olsa bile
zırlamak, avc ı kuş ve köpeği salmak şek
dalaylı olarak bütün insanların mubah
linde de olabilir. Fakihler birinci türe hamaldan yararlanmada eşit bir hakka sakiki, ikincisine hükml ihraz adını verir ler
hip bu l unduğu , bu ha kkın ku llanımının
(a.g.e., md. 1248). Hakiki ihrazda fiil kasıt
eşit

yerine geçtiğinden fiili n tamamlanmasıy
la mubah mal da mülkiyete geçmiş olur.
Hükml ihrazda ise mülkiyetingeçişi için
niyet ve kasıt aran ır. Ayrıca hükml ihrazın , hakiki ihraz gerçekleşinceye kadarki
safhada mubah mal üzerinde zayıf bir
mülkiyet hakkı doğurduğu da ifade edilir
( Şe l e bl , s. 398) . Bu son ayrıntı av hayvanı
nın kaçmas ı , suya başkası tarafından el
konulması gibi durumlarda mülkiyet ihtilafını çözmeye yarar.
Mubah menkul malla r ın ihrazının en
çok bilinen örnekleri su , ot, ağaç ve yabani meyvelerin ihrazıdır. Sulama ve yararlanma hakkı açısından su , fı kıh literatüründe ayrı bir konu başlığı altında incelenecek ölçüde ön ı: m taşımasının yanı
sıra ihrazı açısından da diğer menkul mubah mallar arasında özel bir öneme sahiptir. Yağmur ve kaynak suları , akarsu ve
göller esasen bütün insanların yararlanmasına açık olmakla birlikte suyun ortak
mubahlığı ilkesinden bir istisna olmak
üzere usulüne uygun tarzda ihraz edilmiş
sular özel mülkiyet rejim ine tabi tutulmuş , özel mülkiyet altındaki topraklarda
çıkan kaynak ve kuyu suları üzerinde sahibine ihtisas ve öncelik hakkı verilmiş,
akar lehine kurulu bir irtifak olarak hakk-ı
şirb (arazi sulama hakkı) kabul edilmiştir
(bk. İRTİFAK ) . Bu yaklaşım . aynı zamanda mevat arazinin ihyas ı yönündeki teş
viki de destekler ve onu tamamlar mahiyettedir. Bir su kaynağından insan ve hayvanların içme veya basit ihtiyaçları için
kullanma hakkı ise (hakk-ı ş e fe) kuyu ve
kaynak sularında toprak maliklerinin
mülkiyet haklarına daha öncelikli temel
hakları koruma düşüncesiyle getirilmiş
bir sınırlamayı ve asil durum olan ibaha
nitelikli yetkiye dönüşü ifade eder. Suyun
hakiki ihrazı onun bir kovaya veya havuz.
sarnıç gibi bir yerin içine alınması şeklin
de olur. Bu suyun kayn ağıyla ir tibatının
kesilmesini şa rt koşa nlar ( Mecelle, md .
1251), umumi akarsudan açılan bir kanalla havuza akıtılan ve bu şekilde devridaim eden suyu ihraz edilmiş saymazlar (Ali
Haydar, III, 527) . Konu örfi olduğundan aksi görüşü savunanlar da vardır. Umumi
akarsular araziye getirilip sulama yapı l 
makla ihraz edilmiş sayılır (Serahsl, XXIII,
ı 72) . Yer altı suları kural olarak özel mülkiyete konu görülmed i ğ i nden ister özel
isterse mubah arazide açılsın kuyu suları
özel mülkiyete konu anlamında muhrez
su say ı lmaz . Başkalarının bu suda şefe
(şürb) hakkı olup kuyuyu açanın sadece
hakk- ı şirbde (hakk-ı sa ky) öncelik hakkı
bulunur (Mecelle, md. I 251 ). Bir kimsenin
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arazisinde kendiliğinden çıkan veya araziye bu şekilde dışarıdan giren sular da
böyledir. Suyun ihrazı ve mülkiyet çıltına
alınması konusundaki sınırlamalar, esasen asli ibaha ilkesini korumaya ve muhtemel ihtiyaç sahiplerinin zarar görmesini önlemeye matuf bir tedbir niteliğin
dedir.

ilke olarak aniayıp benzeri maddelere de uyguladığı, çağımııda da bu verileri
insanların temel üretim araçlarında. tabii zenginliklerde ve ihtiyaç maddelerinde ortak olduğu. bunların özel mülkiyet

Mubah arazide biten ve meydana gelmesinde insan emeği bulunmayan otlar
biçilip toplanınakla veya hayvana yedirilmekle ihraz edilmiş sayılır. Bu ilke. özel
mülkiyet altında olmayan bazı toprakların ilk dönemlerden itibaren "hima" adıy
la hayvanların otlatılmasına tahsis edilmesi ve bir tür kamu malı sayılmasıyö
nündeki uygulamayla da ilgili olup birbirini tamamlar niteliktedir (bk. HiMA). Özel
arazide fakat sah ibinin emeği olmadan
biten otları Hanefi ve MaliKiler dahil çoğunluk kural olarak mubah mal saymakla birlikte arazi sahibine başka l arını arazisine girmekten engelleme hakkı tanır,
hatta arazinin sırf bu otu elde etme amacıyla boş bırakılması veya etrafının korumaya alınması durumunda kendiliğinden
biten otu sahibinin mülkü görür. Şafii
ler'e ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel' e
göre sahipli arazide biten ot bu arazinin
nemasıdır ve hukuki statüsü bu araziye
bağlıdır: hadiste insanların ortak olduğu
belirtilen ot ise mubah arazide bitenlerdir. İhtiyaç fazlası suyun engellenmemesi. böyle yapılırsa otun da esirgenmiş olacağını ifade eden hadis de (Buhari, "Müsa15at". 2; E bO Ubeyd. s. 373) esasen sahip! i arazide kendiliğinden biten otları
konu alır. Ancak bir kimsenin arazisinde
kendiliğinden biten ve ihtiyaç fazlası bulunan otl arı kullanınada tıpkı su gibi baş
kalarını engellemesi caiz olmaz. Emek sonucu biten atların ihraza konu olmayacağında ise görüş birliği vardır. Mubah arazide bulunan ağaç ve odurlar da kural
olarak mubah mal hükmündedir. Mülk
arazilerdeki ağaçlar ise kendiliğinde n bitmiş de olsa arazi edinmenin amaçları arasında görüldüğünden ota kı yas edilmez
ve sahibinin özel mülkü sayılır. Ateş de
aslen mubah mal kabul edilmekle birlikte
su ve ottan kısmen farklı bir yaklaşımla,
ateşin mülk maddelerle veya sahipli arazide yakılması halinde insanların yararlanma hakkının aydınlanma ve ısınma hakkıyl a. mesken masuniyeti ve mahremiyeti. özel araziye izinsiz girilmemesi gibi ilkelerle sınırlı tutulduğu görülür. Öte yandan fakihlerin ilk dönemlerden itibaren
insanların su. ot ve ateşte ortaklığını bil- .
diren hadisleri ve bu yöndeki uygulama-

Usulüne uygun tarzda gerçekleşen ihraz sonucu mubah malın mülkiyeti kazanılır. Bu aynı zamanda diğer şahıs l arın bu
mal üzerinde ihraz haklarının sona erdiği
ve malın hukuken koruma altına alındığı
(mazmun) anlamına gelir. Menkul mubah
malların ihrazında kura l olarak devlet
başkanının izni gerekli görülmemekle birlikte bu hakkın şu veya bu tür bir mubah
malda kullanımına kamu yararını koruma
amacıyla devlet başkanının bazı sınırla 
malar getirebileceği fakihler tarafından
belirtilir. Bu yöndeki ifadeler~ sahipsiz arazilerin ve tabii zenginiikierin ilke olarak
devletin m ülkü sayılması. kamu malların
dan yararlanmaya hukuki bir düzen getirilmesi, orman. ağaç ve tabii bitki örtüsünün korunması gibi fikirlerin önem kazandığı 'ileri dönemlerde daha da yoğun
laşmış ve kamu hakkı açısından bir önem
sıralaması da yapılarak mubah malların
ihrazında, tıpkı mevat arazinin i hyasında
olduğu gibi devletin izin ve onayı gerekli
görülmeye başlanmıştır.
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ları

altına alınamayacağı şeklinde genişletici

bir yoruma tabi tutan yaklaşım l arın bulunduğuna işaret edilmelidir.

Had cezasını gerektiren hırsızlık suçunun oluşması. emanet maldan emanetçinin sorumlu tutulabilmesi gibi hukuki
ve cezai sorumlulukların doğması için gerekli bir ön şartı ifade etmek üzere kullanılan hı rz terimi ve malın "muhrez" olması şartı. ihrazın sözlük ve terim anlamıyla da bağlantılı olarak bir malın benzerlerinin korunduğu yerde ve usulde koruma altına alınmış o lmasını ifade eder
(bk EMANET; HlRSlZLl K). İhrazla malın
ilkten mülkiyet altına alınması ve hukuken değer ve koruma kazanması başladı
ğı için hırsızlık suçunun malla ilgili maddi
unsurlarından olan hırz şartı da doğmuş
olmakta, bunun için de hırsızlık suçunun
maddi unsurlarını teşkil eden nisab, mal ·
oluş ve hırz şartl arıyla ilgili tartışma ve örneklendirmelerde ihraz kavramına sıkça
atıfta bulunulmaktadır (M. Sellam MedkGr, s. 119-127)
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Genel olarak iyilik
ve lutufta bulunma k,
bir işi en güzel şekilde yapmak,
Allah'a ihlasla kulluk etmek
anlamlarında kullanıl an bir te rim.

_j

Sözlükte "güzel olmak" manasma gelen
h üs n kökünden türetilmiş bir masdar
olup genel olarak "başkasına iyilik etmek"
ve " yaptığı işi güzel yapmak" şeklinde
kısmen farklı iki anlamda kullanılmakta
dır. İhsan da bulunan kişiye m uhsin denir.
Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine u l aşabilmesi için hem neyi nasıl
yapmas ı icap ettiğini iyi bilmesi hem de
bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir. Hz. Ali, "İnsanlar işle
rini ihsimla yapmalarına göre değer kazanır" derken bunu kastetmiştir. Allah'ın
yarattığı her şeyi ihsanla yarattığını bildiren ayette de (es-Secde 32/7) ihsan kavramı bu anlamdadır. Ahlak literatüründe
ihsan genellikle, "iyiliklerde farz olan as-

