
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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Farabi'nin 
(ö. 339/950) 

ilimierin tasnifine dair eseri. 
_j 

Başlangıçtan beri felsefe her ilmin 
prensiplerini koyan. sınırlarını belirleyen 
tümel ve kuşatıcı bir ilim olarak kabul 
edildiğinden İlk ve Ortaçağ'da genellikle 

549 



iHSAÜ'I-ULÜM 

filozoflar. kendi sistemlerini kurarken 
ilimiere genel bakışta bulunmak ve ilim
lerin tasnifini yapmak durumundaydı. Fa
rab i de bu geleneğe uyarak et-Tevtı'e 
fi'l-mantık, el-Elfaz,ü'l-müsta'mele fi'l
mantık, Taf:ışilü's-sa'ade ve et-Tenbih 
'ala sebili's-sa'ade gibi eserlerinde ilim
lerin birbirine oldukça yakın tasniflerin
den söz etmiştir. İJ:ışa'ü '1- 'uW.m ise onun 
yalnız ilimler tasnifini konu alan eseridir. 
Yazıldığı tarihten itibaren bilim ve kültür 
çevrelerinde büyük ilgi uyandıran. etkisi 
Doğu'da olduğu kadar Batı'da da yüzyıl
lar boyu devam eden bu eserde Farabi 
kendi yaşadığı dönemde eğitim ve araş
tırmaya konu olan ilimleri beş ana başlık 
(fası l ) altında toplayıp değerlendirmiştir. 

Eserin ilk faslı dil ilmine ve buna bağlı 
olarak lugat, sarf, nahiv. yazı, okuma ve 
şiire ayrılmıştır. Bu kısımda öncelikle bü
tün dillerde ortak olan genel kurallar hak
kında bilgi verilir ve dilin yapı taşları ma
hiyetindeki tek ve birleşik lafızların öne
mi belirtilir. İkinci fas ıl mantıkla ilgilidir. 
Farabi mantık ilmini zorunlu kılan · sebep
leri, mantığın faydalarını. ilmi araştırma
larda bir yöntem olarak kullanılmasının 
gerekli olduğunu anlattıktan sonra man
tığın konusu, bölümleri, eğitim ve öğre
timdeki önemi üzerinde durur. Ayrıca dil · 
ile mantık arasındaki yakın ilişkiye dik
kat çeker. Üçüncü fasıl matematik ilim
leri hakkındadır. Bu kapsamda aritmetik, 
geom~tri, optik, astronomi, müzik, me
kanik ve kaldıraçlar söz konusu edilmiş
tir. Dördüncü fasıl fizik ve metafiziğe ay
rılmıştır. Filozof, fiziğin konusunu teşkil 
eden cisimleri önce sınai ve tabii olmak 
üzere iki kısma ayırarak inceler. Aristo'
nun tabiat ilimleri alanına giren sekiz ese
ri kendisinden sonra Yeniçağ'a kadar bu 
konuda başlıca örnek kabul edildiğinden 
Farabi de aynı geleneğe bağlı kalarak söz 
konusu sekiz kitabı tabiat ilimlerinin bö
lümleri olarak zikreder. Metafiziği "el-il
mü'l-ilahl" adıyla verirken temel aldığı 
örnek yine Aristo'nun Metafizika'sıdır. 
Felsefenin bu temel disiplinini önce var
lığın varlık olarak yorumunu konu alma
sı . diğer bütün teorik ilimterin ilkelerini 
vermesi ve son olarak da cisimle ilişkisi 
bulunmayan manevi varlıklar alanını araş
tıran bir ilim olması bakımından üçe ayı
rarak değerlendirir. Beşinci fasılda me
deni ilimlerle fıkıh ve ketarn ilimlerini bir 
başlık altında tanıtır. Filozofun "medeni 
ilim"den kastı ahlak ve siyasettir. Farabl. 
burada fıkıh ve ketarnı da pratik ilimler
den saymakta kendisinden önce ve sonra 
bu konuda yazan müelliflerden farklı bir 
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anlayış ortaya koymuştur. Zira ona göre 
kelam, sadece inanç konusunda doğru ve 
kesin bilgi elde etmeyi değil aynı zaman
da o bilgiyi hayata geçirmeyi de amaçlar. 
Bazı kütüphane kataloglarında müstakil 
bir kitap olarak yer alan bu faslı Muhsin 
Mehdi Kitabü'1-Mille ile birlikte yayım
lamıştır (Beyrut ı 967, s. 69-76) . 

İf:ışa'ü '1- 'ulU. m, X. yüzyıl İslam toplu
munda eğitim ve araştırmaya konu olan 
ilimler hakkında derli toplu bilgi vermek, 
her ilmin mahiyeti, muhtevası ve fayda
sına dair okuyucuyu aydınlatmak amacıy
la kaleme alınmış bir el kitabı niteliğini ta
şımaktadır. Eserin, ayrıntıda bazı farklar 
bulunmakla birlikte bu konuda çalışma 
yapan sonraki müellifler için başlıca ilham 
kaynağı olduğu genellikle kabul edilmek
tedir. Mesela İhvan-ı Safa'nın Resa'il'i. 
Harizml'nin Mefatif:ıu '1- 'uW.m'u, İbn Sl
na ' nın A~samü '1-'uWmi'l- 'a~liyye 's i, 

Fahreddin er-Razl'nin Cami'u'1-'ulı1m'u , 
İbnü 'I-Ekfanl'nin İrşadü'1-~iişıd ila es
ne'l-makiişıd'ı ile İbn HaldGn'unMukad
dime'sindeki ilimler tasnifi. Taşköpriza

de'nin MiftaJ:ıu's-sa'ade'si. Katib Çele
bi'nin Keşfü'z,-z,uniln'u ve nihayet Sıddik 
Hasan Han'ın Ebcedü'1-'ulı1m'u bunla
rın en tanınmışlarıdır. 

İJ:ışa'ü '1-'ulı1m'un erken dönemde La
tince ve İbranice'ye çevrildiği bilinmekte
dir. Eserin üç ayrı tercümesi gerçekleşti
rilmiş. ilki Dominicus Gundissalinus. ikin
cisi Gerard de Cremone. üçüncü tercüme 
de Avendauth 'a mal edilerek yayımlan
mıştır. Bunlardan Gundissalinus, De Di
visione philosophiae (felsefenin taksimi) 
adlı eserinde İJ:ışa'ü'1-'ulilm'dan büyük 
ölçüde alıntılar yapmıştır. Araştırmacı L. 
Baur, M aris de Wolf ve P. Maurice Bo uy
g es, yazdıkları makalelerle anılan eserin 
Latin müellifleri üzerindeki etkisini gös
termişlerdir. Farmer'a göre XII. yüzyılın 
sonlarına doğru Gerard'ın öğrencisi olan 
Martaylı Daniel bu eseri ingiltere'ye gö
türmüştür. İJ:ışa'ü '1- 'uWm'un tenkitli 
metnini yayımiayan Osman Emin bu ko
nuda yaptığı bir araştırınayı eserin baş 
tarafında neşretmiştir (if:ışa'ü '1-'ulum, 
neşredenin girişi , s. 18-23) . 

Eserin Latince tercümesi 1638'de Pa
ris'te yayımlanmıştır. Muhammed Rıza 
eş-Şeblbi, Necef nüshasını esas alarak 
Sayda'da çıkan el-'İrfan dergisinde Arap
ça neşrini gerçekleştirmiş (ı 92 ı , IV, ı ı-

20, ı 30-143, 24 ı -257), daha sonra Osman 
Emin yine tek nüshaya dayanarak yeni 
bir neşrini yapmış (Kah i re ı 350/ 193 ı) aynı 

yıllarda Gonzalez Palencia da eserin iki 
ayrı Latince tercümesiyle Arapça metnin i 

ve ispanyolca'ya yaptığı tercümeyi birlik
te yayımiarnıştır ( Catalogo de las ciencias 
de Al{arabi, Madrid 1 932). Üçü de az çok 
kusurlu olan bu neşirlerin ardından Os
man Emin, ilk defa eserin altı nüshasını 
karşılaştırmak suretiyle ilmi neşrini ger
çekleştirmiş (Kah i re ı 949). Ahmet Ateş 
de bu metni esas alarak eseri İlimlerin 
Sayımı adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş
tir (Ankara 1955) İJ:ışa'ü'l-'ulilm'u Eilhard 
Wiedemann Almanca'ya ("Üeber al-Fara
bl's Aufzahlung der Wissenschaften JOe 
Scientiis J", Sitzungsberichte der Phys
ikalischmedizinischen Sozietat in Er/an
gen, XXXIX lErlangen 1907J, s. 74-101 ), 
Maurice Bouyges Fransızca'ya ("Notes 
sur !es philosophes arabes connus des 
latins au moyen age Jsur le De Scientiis 
d'AifarabiJ", Melanges de l'Uniuesite de 
Saint-joseph, IX/2 1 Beyrut 1924 J, s. 49-
70), Fevzi M. Neccar ingilizce'ye ("The 
Enumaration of the Sciences", jed. Ra lph 
Lerner- Muhsin Mahdi, Medieual Political 
Philosoptiy içindeL Canada 1963, s. 22-
30), Manuel A. Alansa ispanyolca'ya ("De 
Scientiis", Al-Andalus, XII JMadrid 19471. 

s. 299-338) çevirmiştir. 
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İHŞID 
(~)'f) 

Soğd ve Fergana emirleriyle 
İhşidi hükümdarlarına verilen 

bir unvan . . 
_j 

Kelimenin Eski Farsça'da "parlak, zeki" 
anlamına gelen hşeyte ( ~ ) veya "hü
kümdar, emir" manasındaki hşayesiye
den ( ~t.;.>; orta dönem ve modern Fars
ça'da şah) türediğine dair görüşlerin ya
nında (EJ2jing], lll, 1060) Türkçe ak keli
mesiyle Farsça "güneş" anlamına gelen 
şldin birleşmesinden oluştuğu görüşü de 
vardır (Poole, s. 79) . ihşld Arapça "meli
kü'l-müiGk" ifadesinin karşılığıdır. Soğd 

ve Fergana hükümdarlarının islam önce
si dönemden beri kullandıkları bu unvan 
daha sonra ihşidi hükümdarlarına veril
miştir. 


