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insanları onların kendisini sevdiğinden 
daha çok sevdiğini söyler. Daha sonra 
Gazzal'i. ~b n Miskeveyh'in ihsan- sevgi iliş
kisine dair düşüncelerini oldukça geliştir
miştir. Gazzali insanın temelde kendisini 
sevdiğini, "İnsan ihsanın kuludur" atasö
zünde de belirtildiği gibi kendisine iyilik 
edenleri de sevmekle birlikte bu sevginin 
merkezinde yine kendisinin bulunduğu
nu ifade eder. Ancak ahlaki ve estetik du
yarlığı gelişmiş insanlar için iyilik ve gü
zellik bizatihi sevilir. Şu halde kendisiyle 
hiçbir ilgisi olmasa bile yine de insan ih
sanı ve ihsan sahibini sever. Bununla be
raber asıl muhsin Allah olduğuna, hatta 
insanlar arasında ihsan sahibi kişilerin bu
lunması dahi Allah'ın bir lutfu olduğuna 
göre asıl sevilmesi gereken de O'dur. Ne 
var ki gerçeklik, iyilik ve güzellik değerle
rinin yeterince farkına vanlmadığı du
rumlarda sevgi ben merkezlidir. Fakat 
Allah'ı cemalinden dolayı sevmek ihsanın
dan dolayı sevmekten daha yüksek bir de
recedir (İ/:ıya', ıv. 299-306). 
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Zina suçunda recm, zina iftirasında 
had cezasının uygulanabilmesi için 

ilgili tarafta aranan niteliği 
ifade eden fıkıh terimi. 

Sözlükte "engellemek, himaye etmek, 
korumak: sağlam ve muhkem olmak" 
manalarındaki hısn kökünün türevleri 
sözlük anlamıyla bazı ayetlerde geçmek
tedir (YGsuf 12/48; el-Enbiya 21/80; el-1-!aşr 
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59/2, 14). Bu kökten türeyen ve sözlükte 
"bir şeyi, bir kimseyi iyice korumak" anla
mına gelen ihsil.n kelimesi ise Kur'an'da 
yalnız çeşitli türevlerinin kullanılmasına 
karşılık bazı hadislerde yer almıştır. Her 
iki kaynakta da kavram. maddi bir korun
madan ziyade ahlaki bir haslet olarak bir 
kimsenin iffet ve namusunu koruması
nı ve bunu sağlayacak bir konumda bu
lunmasını, bu kökten türeyen muhsın ve 
muhsan da bu özellikteki kimseleri ifade 
eder. Fıkıh literatüründe ihsan. dini ve ah
laki içeriği ön planda olan yukarıdaki ma
nada da kullanılmakla birlikte terim ola
rak "bir kimsenin fiilen veya hükmen zi
naya karşı tam bir koruma altında olması 
ve bunu sağlayacak belli bir konuma sa
hip bulunması" şeklinde bir anlam taşır 
ve bu son anlam zina suçunda recm ceza
sının uygulanabilmesi için suçluda, zina 
iftirasında haddin uygulanabilmesi için 
mağdurda aranan niteliği ifade eder. İh
san, zina suçunun cezalandırılmasında 
evli ile bekar arasında ayırım yapan ve zi
na eden evlinin taşlanarak öldürülmesini 
(recm) öngören Sami geleneğin (Tesniye, 
22/22-24) İslam dönemindeki devamında 
adeta anahtar kavram haline gelmiş ve 
ayrıntılı doktriner tartışmalara konu ol
muştur. 

Kur'an'da iki yerde erkeklerden "muh
sınin" (en-N isa 4/24; el-Ma ide 5/5). sekiz 
yerde kadınlardan "muhsanat" (en-Nisa 
4/24-25; el-Maide 5/5; en-NGr 24/4, 23) ni
telendirmesiyle söz edilir. Kelime yapısın
dan hareketle "muhsın" ile iffetini bizzat 
kendisi koruyan, "muhsan" ile de bir şa
hıs (eş) ya da konum (evlilik) vasıtasıyla 
iffetini koruyan kişinin kastedildiği şek
linde bir ayırım yapılmaktadır (Ragıb el
isfahan!, el-Müfredat, "J:ışn" md ) Bu se
beple Kur'an'da çeşitli türevleriyle geçen 
ihsan kavramının özünde "iffetli olmak. 
namusu korumak" anlamını taşıdığı, an
cak ayetlerin bir kısminda yalın olarak bu 
anlamın, bir kısmında da buna imkan ve
ren statü ve aracın, muhsan kavramıyla 
da iffetli kimsenin yanı sıra evli. h ür veya 
müslüman kimseninkastedildiği anlaşıl
maktadır. Fahreddin er-Razi ihsanın söz
lükte "engellemek" manasını taşıdığını: 
hürriyet, iffet, Müslümanlık ve evlilikten 
her birinin kişiyi kötülükten engelleyici 
olduğu için kelimenin Kur'an'da zengin 
bir içeriğinin bulunduğunu belirtir (Me
fatrt:ıu'l-gayb, X. 39). Nitekim "tayyibat" 
(temiz kadınlar) kavramının ( en-NGr 24/ 
26) muhsanat anlamında. "müsafih" (if
fetsiz) kavramının ise (en-N isa 4/24, 25; el
Maide 5/5) muhsanın karşıt anlamıısı ola-

rak kullanıldığı yerlerde, zina iftirasının 
ağır bir günah ve suç olduğunu bildiren 
ayetlerde (en-NGr 24/4, 23) kavramın 
özündeki iffet anlamı ön plana çıkmakta
dır. Nisa süresinin 24. ayetinde muhsa
nat kelimesiyle evli kadınların. bir sonraki 
ayette geçen aynı kelimeyle ise muhsan 
kadınlar ve cariyeler evlenilmesi önerilen 
iki ayrı grup olarak anıldıkların dan h ür ka
dınların kastedildiği ve böylece evliliğin ve 
hürriyetin iffeti korumanın iki tabii yolu 
olduğuna işaret edildiği anlaşılmaktadır. 

Ayetin devamındaki "cariyelerin muhsan 
olması" ifadesiyle onların evlenmesi (ba
zı müfessirleregöre müslüman olmaları), 
muhsanat tabiriyle de hür kadınlar kas
tedilmiş olmalıdır. Kur'an'da müslüman
lara Ehl-i kitabın muhsanatı ile evlenme 
izni verilirken (el-Maide 5/5) hür yahut if
fetli. ya da her iki özelliği birlikte taşıyan 
kadınların kastedildiği yönünde farklı gö
rüşler vardır. İhsan ve muhsan kelimele
rinin hadislerdeki kullanımında iffet ve 
evlilik anlamları ağırlık taşır. Kavramın 
Kur'an'da yer alan muhteva zenginliği fı
kıh doktrinini de doğrudan etkilemiş. lite
ratürde ihsanın tanımı . zina ve kazf suç
larının oluşumuna. cezalarının ağırlaştı

rılmasına etkisi, kimlerin muhsan sayıla
cağı gibi hususlarda ayrıntılı tartışmalar 
için zemin teşkil etmiştir. 

Hz. Peygamber'in uygulamasından ha
reketle fıkıhta zina suçunun cezalandırıl
ması hususunda ikili bir ayınma gidilmiş, 
Kur'an'da, zina edenlere 100 celde vurul
masını öngören ayet (en-N Gr 24/2) bekar
ların işleyeceği zina suçuna ilişkin bir hü
küm şeklinde anlaşılmış. evlilerin zina et
mesi halinde ise sünnetteki örnek olay
lardan hareketle· recm cezasının uygu
lanması görüşü ağırlık kazanmıştır (bk. 
RECM; ZiNA). Zina suçunda recm cezası
nın uygulanabilmesi için suçlunun ihsan 
sıfatına sahip bulunması, literatürdeki 
terimiyle erkeğin "muhsan", kadının 
"muhsana" olması şartı da bu ayırımın 
tabii bir sonucu olarak gündeme gelmiş
tir. öte yandan zina iftirası suçunun sü
bütu için iftiraya uğrayan şahsın masum 
ve iffetli olmasının yeterli olacağı, bu şah
sın ayrıca evli olması gibi bir şartın aran
masına mahal olmadığından ilgili ayette 
geçen muhsan kelimesine (en-NGr 24/4) 

daha sade bir anlam yüklenmiştir. Bunun 
sonucu olarak da kavramın fıkıh literatü
ründe "recm ihsanı" ve "kazf ihsanı" adıy
la (Kasan!, VII, 37) ikili bir ayırım içinde ele 
alındığı görülür. 

Recm İhsanı . Zina suçunda ihsan, faile 
recm cezasının uygulanabilmesi için ta-



şıması zorunlu görülen niteliği ifade eder. 
ihsanın recm açısından alamet. şart ya da 
sebep olarak adlandırılacağı konusunda 
fakihler arasında tartışma bulunsa da 
(Abdü !aziz el-Buharl, IV, ı 339- ı 34 ı ; Tefta
zanl, ll, ı 45, ı 48- ı 49) geneldefailin özel
liği olarak tanıtılır ve bu özelliğin birtakım 
şartlardan oluştuğu belirtilir. Mesela Ha
nefi kaynaklarında bunun yedi şartından 
söz edilse de Serahsl akıl ve bu!Gğun recm 
ihsanının değil ceza! ehliyetin şartı. hür
riyetin de cezanın tam uygulanabilme
sinin şartı olduğunu belirterek gerçekte 
recm ihsanının müslüman olma ve ge
çerli evlilik içinde cinsel ilişkide bulunma 
şeklinde iki'Şartının bulunduğunu ifade 
eder ( el·MebsCıt, IX, 39; ayrıca b k. Kasa ni, 
VI ı, 3 7) . i h san kavramının gerek örfte ge
rekse Kur'an'da ve Sünnet'te hür. evli. 
hatta müslüman anlamında da kullanıl
mış olması sebebiyle recm ihsanında suç 
failinin iffetli olması değil öyle olmasına 
objektif bir imkan sağlayan hukuki statü
sü önem taşımış ve bunlar arasında da 
onun hür. müslüman ve evli bulunması 
şartları üzerinde durulmuştur. Bir kim
senin bu nitelikleri taşıması onu muhsan 
yapacağından bunlar ayrıca zina suçun
da recmin uygulanma şartları ya da ce
zayı ağırlaştıncı sebep olarak da görüle
bilir. Ağırlaştıncı sebep olarak görülmesi 
de bu özelliklerin kişiyi zinaya düşmek
ten alıkoyucu güzel hasJetler olduğu. bu 
imkanlara rağmen işlenen suçun daha 
ağır biçimde cezalandırılması gerektiği 
düşüncesinden kaynaklanır. 

Kur'an'da. mürninlerden muhsan ka
dınlarla evlenmeye gücü yetmeyenierin 
cariyelerle evlenebileceğine. evlendikten 
sonra zina eden cariyelere de muhsan ka
dınlara verilen cezanın yarısının gereke
ceğine ilişkin ayette (en-Nisa 4/25) muh
sanat kelimesinin "h ür kadınlar" anlamın
da kullanılması. recm cezasının bölüne
mez oluşu. ayrıca suçluya tam ceza uygu
lanabilmesi için çoğu yerde hürriyet şar
tının aranması sebebiyle fakihler failin 
h ür olmasını recm ihsanının ilk şartı ola
rak ileri sürerler. 

Şafii ve Hanbeli mezhepleriyle Hanefi
ler'den EbO YOsuf. Zeydiyye ve Ca'feriy
ye fakihlerinin çoğunluğu , müslüman ol
mayı recm ihsanının şartlarından say
mazken Hanefiler'in ekserisi. Malikiler ve 
diğer mezheplerden bazı fakihler bir kim
senin muhsan sayılabilmesi için müslü
man olmasını şart görürler. Birinci grup. 
Hz. Peygamber'in zina eden yahudi erkek 
ve kadına recm cezası uygulamasını (Bu
harT, "l::ludüd", 37; Müslim, "l::ludüd", 26). 

ikinci grup ise Ehl-i kitap'tan bir kadınla 
evlenmek isteyen bir sahablye ResOJ-i Ek
rem'in "O seni muhsan kılmaz" de.diğine . 

bir başka hadiste de. "Allah'a ortak ko
şan muhsan değildir"_ buyurduğuna dair 
rivayetleri esas alır (bunların kaynakları 
için bk. Abdul lah b. YOsuf ez-Zey lal, lll, 
3 2 7-3 28 ). yukarıdaki uygulamayı da Tev
rat'a göre verilmiş ve daha sonra neshe
dilmiş bir hüküm olarak kabul ederler. 
Karşı görüşte olanlar ise Hanefiler'in de
lil saydığı hadisleri sahih görmez ya da 
bunlarda ihsanın teri m değil iffet anla
mıyla kullanıldığını ileri sürerler. Hanefi
ler'in bu görüşünde , Ehl-i kitap kadınla 
evli kimseyi muhsan saymamalarında da 
olduğu gibi, recmin tam bir ceza olduğu 
bunun için de suçlunun tam bir nimet ve 
imkan içinde bu suçu işlemiş olması ge
rektiği düşüncesinin de önemli payı var
dır. ihsan için müslüman olmayı şart gö
ren fakihler arasında irtidadın. karşı gö
rüşte olanlar arasında da zimmlnin da
rülharbe ittihakının ihsan sıfatını düşürüp 
düşürmediği tartışması özel bir yer tutar. 

Hukuken geçerli bir evliliğin ve bu evli
lik içinde gerçekleşen cinsel ilişkinin kişi
yi muhsan kılacağında ve böyle bir evlilik 
devam ederken işlenen zina suçu için ih
sanın ağırlaştıncı sebep olacağında recm 
cezasını kabul etmeyen azınlık dışındaki 
fakihler görüş birliği içindedir. Hatta fa
sid evliliğin mehir ve iddet gibi hukuki so
nuçları bulunduğundan hareketle kişinin 
muhsan sayılabilmesi için böyle bir evliliği 
yeterli görenler de vardır. Hanefiler. Han
belller'in çoğunluğu ve bazı Şafii fakihle
ri. evlilik içi cinsel ilişkinin kişiyi muhsan 
kılabitmesi için bu esnada eşierden iki
sinin de akıllı . baliğ ve hür olması şartını 
ararlar; Hanefiler'de çoğunluğa göre ay
rıca iki eşin de müslüman olması gerekir. 
Bunlardan bir kısmını gerekli görmeyen 
ya da sadece ilgili taraf için gerekli gören 
fakihlerin yanı sıra hayızlı. lohusa. oruçlu 
ya da ihramlı iken kurulan ilişkinin de ki
şiyi muhsan kılmayacağını ileri sürenler 
vardır. Bunda. recmin şartlarını mümkün 
olduğu kadar ağırlaştırma düşüncesi ka
dar evlilik içi cinsel ilişkinin hangi durum
larda kişiye mazeret bırakmayacak şekil
de normal ve noksansız gerçekleşmiş ola
cağına ilişkin bakış açısı farklılığı da etkili 
olmuştur. Öte yandan recm ihsanında akıl 
ve bu!Oğ şartından söz edenlerin , zina 
suçunun işlenmesine değil evlilik içi iliş
kiye dair bir şart olarak bunu gündeme 
getirdikleri yorumu da yapılabilir. 

Recm ihsanında evlilik şartına ilişkin 
belki de en önemli tartışma bu evliliğin 
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devamının ihsan için şart olup olmadığı. 
diğer bir ifadeyle dul kimsenin zina cezası 
açısından muhsan mı yoksa bekar mı sa
yılacağı hususudur. Dört Sünni fıkıh mez
hebine ve Zeydiyye'ye göre yukarıdaki 
şartlarda evlilik içi bir defa olsun cinsel 
ilişkide bulunan kimse bu evlilik sona er
se bile muhsan sayılmaya devam eder. 
Ca'ferller'de ve bir görüşe göre ibazller'
de evlilik sona erince kişi muhsan olmak
tan çıkar. Hatta Ca'ferl mezhebinde eşie
rin cinsel ilişki imkanı da önem taşımak
ta olup eşinden uzakta olan veya hapiste 
bulunan kimse de muhsan sayılmaz. On
lar bu konuda Hz. Ali'nin bu yöndeki uy
gulamasını delil getirirler (Muhammed 
Hasan en-Necefl. XLI, 273). Çağımızda 
Reşld Rıza. Muhammed EbO Zehre. Mu
hammed Selim Awa gibi alimler de Arap 
dilinde muhsan ile evli kimsenin kaste
dildiği. evliliği sona ermiş kimsenin artık 
evliliğin koruması altında olmayacağı için 
muhsan sayılmayacağı. dul olmanın zina 
suçunun cezasını ağırlaştıncı değil belki 
hafif! eti ci sayılmasının hakkaniyete daha 
uygun düştüğü. Hz. Peygamber'in recm 
uygulamasında dulların muhsan sayıldı
ğına ilişkin bir açıklığın bulunmadığı gibi 
gerekçelerden hareket ederler ve sonuç
ta bir kimsenin ihsan sıfatını taşıması için 
o anda evli olmasının gerektiğini belirtir
ler. Gerçi klasik literatürde evliliğin kişiye 
meşru yoldan cinsel ihtiyacını giderme 
imkanı verdiği için harama düşmekten 
alıkoyacağı . müslüman olma, hürriyet gi
bi diğer ihsan şartlarının da kişiyi zinadan 
koruyacağı şeklindeki açıklamalar. esasen 
illetten çok hikmetten yola çıkan azınlık 
görüşünü destekler mahiyettedir; ancak 
cumhOru fukaha bu konuda hikmete yö
nelik bir tartışma yapmayıp ResOl-i Ek
rem dönemi recm uygulamalarında suç
lunun daha önce evlenmiş olmasıyla ye
tinilmesi ve o anda evli olup olmadığının 

araştırılmaması. hadislerde "ihsan" ve 
"seyyib" kelimelerinin eş anlamlı olarak 
kullanılması . seyyibin de Arap dilinde da
ha çok dul anlamına gelmesi, evlilik nime
tini bir defa elde etmiş bir kimsenin ar
tık mazur sayılmaması gerektiği gibi nok
talardan hareket etmiştir. 

Kazf İhsanı. Zina iftirasına uğrayan ki
şidl'! aranan niteliklerin bütününü ifade 
eden bir terim olup kişide bu nitelikler 
mevcut olduğu takdirde ithamda bulu
nan kimse zina iftirası suçu işlemiş sayı
lır. Fıkıh literatüründe kazf ihsanının beş 
şartı olarak iftiraya uğrayan kimsenin 
(makzOf) iffetli , akıllı, müslüman. baliğ ve 
h ür olması gereğinden söz edilirse de 
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bunlardan özellikle son ikisinin gerekip 
gerekınediği fakihler arasında tartışma
lıdır. Öte yandan, iftiraya uğrayan kimse
de aranan bu özellikler bir bakıma zina if
tirasına had uygulanabilmesinin ön şart
ları olduğundan bu bağlamdaki ihsan kav
ramında iffet an lamı ön plana çıkmakta
dır. Zina suçunda ihsan kavramının oda
ğında evlilik ya da daha teknik bir ifadey
le geçerli bir evlilik içi cinsel ilişkide bulun
ma şartı yer alırken kazf suçunda ihsan, 
kelimenin sözlük anlamına daha yakın 
şekilde iffetli olmayı ifade eder. Zina ifti
rasının ağır bir günah ve suç olduğunu 
bildiren ayette geçen "muhsanat" kavra
mı da her ne kadar fakihlerin çoğunluğu 
tarafından bu konudaki görüşlerine uy
gun düşmesi için "hür kadınlar" şeklinde 
açıklanmışsa da iffetli kadınlar şeklinde 
aniaşılmaya daha müsait görünmekte
dir (bk. KAZF). 

İhsan . öngörülen cezanın uygulanabil
mesi için suçun işlenmesi esnasında ilgili 
tarafta aranan bir özellik olduğundan bu 
sıfatı oluşturan şartlardan birinin son
radan yitirilmesi kişinin muhsan sıfatını 
doğrudan etkilemez; faili n ceza! ehliyeti
ni etkileyebilir. İrtidadın ihsan sıfatını dü
şürüp düşürmediği tartışması bir tarafa 
bırakılırsa, iki tür ihsanda da ihsan şart
larının cezanın uygulanmasına kadar de
vam etmesi görüşü böyle bir anlam taşır. 

Zina suçunda failin , kazfte iftiraya uğ
rayan kimsenin ihsan şartlarını taşıyıp ta
şımadığı bir suçun is patı değil bir durum 
tesbitinden ibarettir. Çünkü ihsan. ceza
nın sebebi veya suçun oluşum şartı değil. 
öngörülen haddin uygulanabilmesi için 
failde ya da suç mağdurunda aranan bir 
vasıf olup birtakım şartlardan oluşur. An
cak başta Şafiiler olmak üzere fakihlerin 
bir kesimi, ihsanın ispatının neticede mali 
bir hakka ilişkin değil bir cezanın ağırlaş
tırılmasına yönelik olduğunu ileri sürerek 
ceza yargılamasındaki ispat şartlarını 
ararlar. Recm ihsanının şart. sebep ya 
da alarnet olarak nitelendirilmesi de esa
sen bu tercihlere gerekçe teşkil etmek 
üzere yapılmış açıklamalardır. İslam hu
kukunda yerleşik kurala ve uygulamaya 
göre sorumluluğun. bir suçun. ilave ya da 
arızl bir vasfın varlığını ileri süren bunu 
ispatla yükümlü tutulur (Mecelle, md. 8. 
9). Bu sebeple de gerek recm gerekse 
kazf ihsanının şartlarının sübütu bu öl
çüye göre ele alınır; mesela kişinin iffetli 
ve akıllı olması asli vasıf olduğundan ak
sinin ispatı. evlilik arızl vasıf olduğundan 
evliliğin ispatı gerekir. Öte yandan ihsan 
vasfı suç ve cezanın şahslliği ilkesiyle de 
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uyum içinde olup kazfte zina iftirasına 
uğrayan kişinin. recm cezasında da zina 
fiilini işleyen kimsenin muhsan olması 
şartları aranır. Bundan dolayı muhsan 
olan ve olmayan iki kimsenin zinasında , 

tıpkı birinin ceza! ehliyetinin bulunup di
ğerinin bulunmayışında olduğu gibi suç 
faillerinin konumuna göre uygulanacak 
ceza da değişmektedir. 
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Hac veya umre için ihrama girdikten 
sonra bunların tamamlanmasını 
engelleyen bir durumun ortaya 
çıkması anlamında fıkıh terimi. 

Sözlükte "daralmak, aciz olmak; alıkoy
mak, engellemek" gibi anlamlara gelen 
hasr kökünün bazı türevleri Kur'an'da ge
çer (mesela bk. Al-i im ran 3/39; en-Nisa 4/ 
90; el-isra 17/8). Bu kökten türetilmiş olan 
ihsar kelimesi. hac ve umreye başlayıp 
bundan engellenenlerin kurban gönder
mesini emreden ayette (ei-Bakara 2/196) 
fiil kalıbıyla kullanılmış olup bu ayet ihsa
rın. başlanmış bir hac ve um re ibadetini 
tamamlamaya imkan vermeyen engelle
rin ortaya çıkışını ifade eden bir terim ola
rak fıkıh literatüründe kullanılmasının 
kaynağını teşkil etmiştir. Fakihlerin ihsar
la ilgili çeşitli tariflerinin "hac veya umre
nin rükünlerini ifadan engellenme" anla
mında birleştiği söylenebilir. Nitekim Şa
filler ihsarı "hac ve umrenin tamamlan
masının engellenmesi". Hanefiler de "farz 
veya nafile hacda ihrama girdikten sonra 
Arafat'ta vakfeye durmaktan ve Kabe'yi 
tavaf etmekten, umrede ise tavaftan alı
konulmak" şeklinde tanımlarlar. Alıkonu
lan kimseye muhsar denilir. 

Hanefiler. Zeydller ve Zahirller. hac ve 
umre ibadetini tamamlamayı engelleyen 
harici ve dahili her engeli ihsar sebebi 
sayma temayülündedir. Bir düşmanın var
lığı gibi harici durumlar yanında kişinin 
hastalanması. yol azığın ın yok olması. ka
dının mahremini kaybetmesi gibi hac ve 
umreye devamı engelleyen durumlar böy
ledir. Benzeri bir görüş Ahmed b. Han
bel'den de nakledilmektedir. Bu fakihler 
ilgili ayetin, "Eğer alıkonursanız kolayımza 
gelen kurbanı gönderin" şeklindeki genel 
ifadesini. ayrıca Hz. Peygamber'in. "Ki
min ayağı kırılır veya aksarsa ihramdan 
çıkar ve ertesi yıl hac yapar" (E bO DavOd. 
"Menasik", 43; Tirmizi, "I:Iac", 94) hadisini 
delil alırlar. Çoğunluğu teşkil eden fakih
ler ise (cumhur) tutukluluk hali, anarşi
kargaşa. kocanın karısını engellemesi. sa
vaş sebebiyle yolların kapanması gibi güç 
kullanmaya dayalı engelleri ihsar sebebi 
sayarken hastalık, sakatlık. erzakın zayi 
olması vb. ni ihsar kapsamının dışında tu
tarlar. Cumhur bu görüşünü ilgili ayetin 
nüzül sebebine (düşmanın müslümanları 
hacdan engellemesi) dayandırmakta. ay
rıca İbn Abbas'tan nakledilen. "Düşman
dan başka sebeple ihsar yoktur" (Şafii. ll, 
219) sözünü de delil göstermektedir. An-


