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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-



cak Şafii ve Hanbeli mezhepleri nde, ih
rama girerken "bir engel çıkması halin
de ihramdan çıkma" kaydıyla niyet eden 
kimsenin durumu. Hz. Peygamber'in bu
na cevaz verdiği rivayetine dayanılarak 
(Müsned, VI, 164; Müslim, "I:Iac", 105-108) 
yukarıdaki hükümden ayrı tutulmuş. bu 
durumdaki ihraıniının muhsar ahkamına 
tabi olmaksızın ihramdan çıkması caiz gö
rülmüştür. Hanefi. MaliKI ve Ca'feriyye 
mezhepleri ise ayrıntıdaki bazı farklılıklar 
dışında böyle bir niyete fıkhl sonuç bağ
lamazlar. Ca'ferller. düşman sebebiyle en
gellenmeyi (sad) hastalığın engellemesin
den (ihsar) ayrı tutarak birinci tür engel 
konusunda çoğunluğa. ikinci türde de Ha
nefiler'e yaklaşırlar. 

İhsarın gerçekleşebilmesi için ihrama 
girilmiş. ayrıca ortaya çıkan alıkoyucu se
bebin haccı veya umreyi tamamlamaya 
yetebilecek bir süreden önce ortadan kal
kacağından da ümit kesilmiş olması gere
kir. Hacda Arafat vakfesinden ve ifaza ta
vafından . umrede tavaftan alıkonan kim
senin muhsarsayılacağı üzerinde görüş 
birliği bulunsa da haccın iki rüknünün 
sadece birinden veya diğer menasikten 
alıkanmanın ihsar sayılıp sayılmayacağı 
ya da hangi safhactan itibaren sayılacağı 
fakihler arasında tartışmalıdır. Buna gö
re, Arafat vakfesinden alıkonulduğu hal
de ifaza tavatından alıkonulmayan kim
se Hanefi mezhebince muhsar sayılmaz, 
çünkü bu kimse um re yapıp ihramdan çı
kabilir. Bu suretle kaza umresinden kur
tulmuş olduğu gibi ihsar kurbanı kesme
si de gerekmez. Şafii ve MaliKıl er de um
re yaparak ihramdan çıkmanın gerektiği
ni söylemekte ve şekil olarak Han efiler'le 
aynı noktada buluşmakta iseler de onlar 
ihramdan çıkişın ihsar dolayısıyla olduğu
nu ve kurban kesmesi gerektiğini söyle
yerek sonuçta onlardan ayrılırlar. Hanbe
lller ise bu durumdaki kimsenin hac niye
tini feshedip um re niyetiyle umre yapaca
ğı ve kurban kesmeden ihramdan çıka
bileceği görüşündedir. 

Arafat vakfesini yaptıktan sonra farz 
tavaftan alıkonulan kimseye gelince Ha
nefi. Mali Kı ve Zeydiyye mezheplerine gö
re bu durumdaki kimse muhsar sayılma
yıp tavaf yapıncaya kadar ihramlı olarak 
beklernesi gerekir; Şafii mezhebine göre 
ise ihramdan çıkar ve haccını kaza etme
si de gerekmez. Hanbelller. vakfeden son
ra ve şeytan taşlamadan önce alıkonan 
kimsenin ihramdan çıkabileceğini söyler
ler; ancak şeytan taşlama görevini yerine 
getirmişse ihramdan çıkmadan bekle
rnesi ve engel kalktığında da haccını ta
mamlaması gerekir. 

İhsarın. ihramdan çıkma ve ihsar sebe
biyle yapılamayan menasikin kazası şek
linde iki fıkhl sonucu vardır. İhramdan 
ancak hac veya um re yapılarak çıkılabilir. 
Fakat muhsar bundan engellendiği için 
fakihlerin çoğunluğuna göre ihramdan 
çıkma niyetiyle kurban keserek. bazı Ha
nefiler'le Şafii ve Hanbeli mezheplerine 
göre ise ayrıca tıraş olarak ihramdan çı
kar. Ca'ferller de hastalıktan doğan ihsar
da tıraş olmayı gerekli görürler. Maliki 
mezhebine göre yalnızca ihramdan çıkma 
niyeti yeterli olup kurban kesrnek sün
nettir. Um re ya da ifrad haccı için ihrama 
giren bir adet. kıran haccı için niyet eden 
Hanefiler'e göre iki adet, cumhura göre 
yine bir adet ihsar kurbanı (hedyü' l-ihsar) 
keser. 

Hanefiler'e, Zeydller'e ve Ahmed b. 
Hanbel'den bir görüşe göre ihsar kurbanı 
da diğer hedy kurbanları gibi ancak Ha
rem bölgesinde kesilir. Hastalık sebebiyle 
ihsarda da Ca'ferller'in görüşü böyledir. 
Muhsar. vekalet yoluyla ve kesim zama
nını da belirleyerek kurbanını gönderir 
veya kurbanını Harem bölgesinden satın 
aldırır ve kesilmesini sağlar; belirlenen 
kesim vakti geçtikten sonra da ihramdan 
çıkar. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre 
bu şart olmayıp ihsarın vuku bulduğu yer
de kesrnek yeterli ve geçerlidir. Çünkü 
Resul-i Ekrem. "Onlar, inkar eden ve si
zin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bek
letilen kurbanların yerlerine ulaştırılına
sını menedenlerdir" (ei-Feth 48/25) mea
lindeki ayete dayanarak kurbanını Hudey
biye'de kesmiştir. İlk görüş sahipleri ise 
bu konuda, "Haccı ve umreyi Allah için 
tam yapın. Eğer -bunlardan- alıkonursa
n ız kolayımza gelen kurbanı gönderin. 
Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı 
tıraş etmeyin" (el-Bakara 2/196) anlamın
daki ayetin açık ifadesini delil alırlar. Şa
fii ve Hanbeli mezhepleriyle Hanefi alimi 
Ebu Yusuf'tan nakledilen bir görüşe göre 
kurban keserneyen kimse kurbanlığın be
deline denk kıymette yiyecek (buğday) ta
sadduk eder. Buna gücü yetmeyenierin 
her müd veya yarım sa~ yiyecek karşılığın

da bir gün oruç tutması gerektiğini belir
tenierin yanı sıra buna imkan tanımayan
lar ya da yiyecek tasadduk etmeyi caiz gör
meyip kurban yerine on gün orucu gerekli 
görenler de vardır. Oruç tutulduğunda 
ihramdan çıkmak için oruçların tamam
lanmasını beklemek gerekmez. Hanefi 
mezhebinde ağırlıklı görüşe. bazı Şafii
ler' e. Ca'ferller'e ve İbn Hazm'a gÖre ise 
kurbanın yerini hiçbir bedel tutmaz ve 
muhsar kurban kesineeye kadar ihramlı 
olarak bekler. İhramdan Çıkmak için tıraş 
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Qlmak Ebu Yusuf'tan nakledilen bir riva
yete, Şafii ve Hanbelller'e göre şarttır. 
MaliKıler'e göre sünnet. Hanefiler'e göre 
ise güzel bir davranıştır. 

Farz olan hac veya adanmış bir hac ya 
da umre niyetiyle ihrama giren kimsenin 
muhsar olarak ihramdan çıkması halinde 
bu ibadetleri kaza etmesinin gerekliliği 
konusunda fakihler görüş birliği içinde
dir. Fakihlerin çoğunluğu. nafile bir hac 
ya da umre ihraınından çıkmak zorunda 
kalan muhsara kaza gerekınediği görü
şündedir. Çünkü Hz. Peygamber, Hudey
biye'den döndükten sonra hiçbir sahabe
ye umrelerini kaza etmelerini buyurma
mış. ertesi yıl yaptıkları umreye de kaza 
olarak niyet etmemişlerdir. Hanefi ve 
Zeydiyye mezhepleri ise nafile bile olsa 
bu ibadetin kazasını gerekli görmekte ve 
Resul-i Ekrem ile ashabının Hudeybiye 
Antiaşması'nı takip eden yıl içinde yap
tıkları umrenin -umretü'l-kaza şeklinde 
adlandırılmasından da anlaşıldığı gibi- · 
kaza olarak ifa edildiğini ileri sürmekte
dirler. 
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Başlangıçtan beri felsefe her ilmin 
prensiplerini koyan. sınırlarını belirleyen 
tümel ve kuşatıcı bir ilim olarak kabul 
edildiğinden İlk ve Ortaçağ'da genellikle 
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