iHTiYAÇ
zulacağı için ihtisar caiz değildir. Nitekim
Ahmed b. Hanbel'in e1-Müsned'inde yer
alan, "Ümmetimden ya da yahudi veya
hıristiyanlardan kim beni duyar da bana
iman etmezse cennete giremez" (IV 396)
mealindeki hadis. "Yahudi veya hıristiyan
kim duyarsa cehenneme girer" anlamına
gelecek şekilde kısaltılmış. ancak Arapça
metnin verdiği imkan sebebiyle İbn Hibban gibi önde gelen bir muhaddis tarafından" C"-'" (işitti) kelimesi"~" (işit

günkü haline getiren imam Malik vermiş
tir. Nesai de hacimli bir kitap olan es-Sünenü'1-kübrd'sını zayıf bazı hadisleri çı
kararake1-Müctebd adıyla ihtisar etmiş
tir. Daha sonraki dönemlerde bilhassa
VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren hemen bütün usul ve rivayet kitapları ihtisar edilmiş. bunlardan bazıları üzerinde birden
çok ihtisar çalışması yapılmıştır. Hadis
usulü kitaplarından İbnü's-Salah'ın 'UJQmü'1-J:ıadiş'ini Nevevi et-Tal).rib ve't-teysir 1i-ma'rifeti süneni'l-beşiri'n-ne?;ir,
İbn Kesir de İ]]tişdru 'UW.mi '1-J:ıadiş
adıyla özetlemiştir. Rivayetü'l-hadis türü
kitapların ihtisarları arasında Ahmed b.
Ahmed ez-Zebidi'nin Buhari'nin e1-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini ihtisar ettiği et-Tecridü'ş-şariJ:ı'i ile İbnü'd-Deyba'ın Mecdüddin İbnü'I-Esir'e ait Cdmi'u '1-uşul adlı
eseri ihtisar ettiği Teysirü '1-vüşu1 ild
Cdmi'i'1-uşul'ü Türkçe'ye de çevrilmiş
önemli muhtasarlardır (bk. MUHTASAR).

tirdi) şeklinde okunarak hadis. "Yahudi
ve hıristiyana kim işittirirse cehenneme
girer" manasını kazanmıştır. İbn Hibban
ayrıca bu hatalı okuyuşa dayanarak kitabında "Ehl-i kitaba hoşlanmayacakları
şeyleri duyuranların cehenneme girmelerinin vücübu" şeklinde açtığı başlık altında bu rivayete yer vermiş ve zimminin gıybetini yapmanın haram olduğuna
delil olarakkullanmıştır(ibn Balaban, XI,
238). imam Malik. Abdülmelik b. Umeyr
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sar ettiğinde "ilave yapmış" veya "unutABDULLAH AYDINLI
muş" gibi itharniara maruz kalması muhtemelse ihtisardan kaçınmalıdır. Hadisi
ilk rivayeti sırasında ihtisar eden ravi için
İHTiYAÇ
benzer ithamlar hatira geliyorsa aynı ha( <:1.;.;>~1 )
disi daha sonra tam olarak rivayet etmeKarşılanmaması halinde
mesi gerektiği görüşü de ileri sürülmüş
insanın zorluk
tür. Dolayısıyla ravi bu durumu dikkate
ve sıkıntıya düşmesine yol açan
alarak hadisi önce ihtisar etmeksizin nakgereksinmeler anlamında
fıkıh usulü terimi.
Ietmelidir. Temel hadis kitapları da dahil
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pek çok kaynakta bu şartlara uyularak ihtisar yapıldığı görülmektedir.
Sözlükte have ve bu kökten türeyen ihKitap ihtisarıyla ilgili ilk örneği , başlan
tiyac "bir şeye muhtaç olmak, arzu ve rağ
gıçta 10.000 hadis ihtiva ettiği rivayet
betle meyletmek" anlamına gelir. Arapedilen e1-Muvatta,ını özetleyerek buça'da isim olarak daha çok kullanılan ha-
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cet de (çoğul u hacat, haviiic) "bir şeye ihtiyaç duyma. ihtiyaç duyulan şey" demektir. Bir şeyin eksikliğiyle ortaya çıkan duygu gibi eksikliği hissedilen şeye de ihtiyaç
denilmektedir. Fıkıh alimleri. ihtiyaç kelimesini genel olarak zarureti kapsayacak bir anlamda kullanmakla birlikte bununla zaruretten aşağı bir derece kastedilir.
Tamamen nesnel olan zaruret ve tamamen keyfi olan arzudan farklı olarak
ihtiyaç itibari bir mahiyet taşır; insanın
yaşamak için yemek yemesi bir zaruret
olmakla birlikte acıktığında açlığını giderecek kadar bir şey yemesi ihtiyaçtır. İhtiyaç sadece açlığı giderecek herhangi bir şeye yönelikse de açlığı giderecek birden fazla alternatif varsa bunlardan birini yemek arzu ile alakalıdır. Kısaca
zaruret. insanın varlığının devamının kendisine bağlı olduğu şeyleri ifade ederken
ihtiyaç. insanın hissettiği ve telafi etmediği sürece sıkıntıya düşeceği ve bazı iş
lerini gereği gibi yapamayacağı eksiklikleri belirtmektedir. İhtiyaçlar itibari bir
esasa dayandığından . sırf ferdi- fizyolojik anlamının ötesinde manevi ve medeni açılardan da toplumun dayandığı normatif esaslar ve toplumsal hayatın şart
larına bağlı olarak ortaya çıkar. Bundan
dolayı dünyevi hayatın devamı için gerekli
olanlar kadar dini hayatın devamı için gerekli olan ihtiyaçlar da birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görülmüş. ancak insanların dünya ile olan ilişkileri dini esaslar açısından değerlendirilerek bu dünyada mevcut olan şeylerin ne anlamda ve ne
ölçüde ihtiyaç olduğu söz konusu edilmiş
tir (Şiıtıbl, II, 8 vd ) Çünkü belirli bir değer düzenine bağlı insanların gerek insan
olarak gerekse bu değerlere bağlı ihtiyaçları esas itibariyle değişmemekle birlikte
bunların karşıianma yolları fiziki, coğrafi
ve içtimai çevreye bağlı olarak değişmek
tedir. Bu husus. ihtiyaçla doğrudan ilgili
hüküm ve ictihadlarda da etkisini göstermiştir.

İhtiyaç kavramı esas itibariyle insanın
varlık şartlarını

ifade eden en temel kavBunun karşıtı olan istiğna, kişinin
muhtaç bir varlık olduğunu unutarak kendisini yaratıcısından bağımsız düşünmesi
ramdır.

anlamında yaratıcısına isyanının esasını

teşkil etmektedir. İnsanın muhtaç bir varlık olması

onu bir çevre içinde hemcinsbundan
dolayı bütün faaliyetleri zaruri olsun veya
olmasın bir ihtiyacı karşılamak için gerleriyle

iş birliğine zorlamaktadır;

çekleşmektedir. İhtiyaç kavramı doğru

dan insanla alakah olmakla birlikte

çeşit-
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li ilimlerde bu ilimierin konu ve amaçları
bakımından farklı anlaşılmış. bu anlayış
dönemler ve bölgelere göre değişiklik
göstermiştir. Felsefede insanın . hiçbir şe
ye muhtaç olmayan Tanrı ' dan farklı olarak bir toplum içinde yaşamaya ihtiyacı
bulunduğuna işaret edilerek Farabi'den
başlayarak ihtiyaç siyaset f elsefesinin
esaslı kavramlarından biri olurken (ideal
Devlet, s. 99) Cahiz'den itibaren dil bilimi
ve dil felsefesi alanında, kişinin içinden
geçeni başkalarına bildirmesi ihtiyacını
en mükemmel şekilde karşılayan bir iletişim vasıtası olarak dilin onun hayatın
daki yeri temellendirilmiştir. Teftazani.
insanın muhtaç bir varlık olması ile şeria
tın insana yol göstermesi ve bunların dille olan ilişkisi üzerinde durarak düzenli
bir içtimal hayatın imkanının insan ihtiyaçları ile olan derin alakasına işaret etmiştir. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için birbirlerine muhtaç olmaları
İbn Haldün'un umran nazariyesinin de
esasını teşkil etmektedir.
Fıkıh usulünde ihtiyaç kavramı çeşitli
yönlerden ele alınarak bunun hükümlere
etkisi incelenm iştir. İ nsanın gerek Allah'la gerekse diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen bütün dini hükümlerin temel
amacı (makasıdü 'ş-şerTa) kulların dünya ve
ahiret mutluluğunun sağlanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için insanların dinihukuki açıdan göz önünde bulundurulan
yararları (mesalih) genel olarak "zarQriyyat. haciyat. tahsiniyyat" şeklinde üçlü
bir ayınma tabi tutulmuştur (Gazzali. I,
286 vd .; izzeddin ibn Abdüsselam. s. 240;
Şatıbi, II, 10 vd) . "Kemaliyyat. tetimmat.
tekemmülat. tezylniyyat" olarak da adlandırılan son kategori yerine bazı alimler
"menfaat, ziynet. fuzQl" şeklinde ve sıra
sıyla ihtiyaç ötesi arzu edilen şeyleri, lüksü. şüpheli ve haram şeylerden faydalanmayı kapsayan bir derecelendirmeye giderek beşli bir ayırım yapmışlardır (SüyQti. s. 94). Birinci grupta yer alan yararlar
dini ve dünyevi hayatın dayandığı zaruri
gereksinmelerdir. İkinci derecedekiler hayatın sıkıntısız sürdürülmesi için gerekli
olan ihtiyaçlardır. Bu grupta yer alan ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde mükellefler dini ve dünyevl hayatın sürdürülmesinde zarar görür ve ciddi şekilde sıkıntı
ya düşerler {imamü'l-Haremeyn el-Cüveyni, s. 48! ; Şatıbi, ll, 10-11) Üçüncü gruptaki ihtiyaçlar giderilmediğinde sıkıntıya
yol açmamakla birlikte bunların karşı l an
ması hayatın daha rahat sürdürülmesine
vesile olur. Bu bakımdan her derecedeki
gereksinmeler bir öncekinin tamamlayı -
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cısı mahiyetindedir. İhtiyaç genel anlamda, dereceleri farklı da olsa her üç gruba
giren bütün gereksinmeleri kapsamakla
birlikte dar anlamda yalnız ikinci gruptakileri ifade eder. Bundan dolayı bu gruptaki gereksinmeler "ihtiyaçla (hacet) ilgili
şeyler" anlamında "haciyat" diye adlandırılmıştır.

Hacetten maksat insanların bir şeye
arzu ve iştah duymaları olmayıp bundan
mahrum kalınması çoğu insana zarar
vermez. Bu sebeple dini-hukuki yönden
itibar arzu ve iştaha değil zarar ve sıkın
tının giderilmesihe. insan l arın güçlerini
sürdürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlaradır (imamü'I -Haremeyn el-Cüveyni, s.
480) . Diğer taraftan ihtiyacın ferdi veya
içtimal oluşu da ruhsat hükümleri bakı
mından önem taşımaktadır. İmamü 'I-Ha
remeyn ei -Cüveynl umumi bir ihtiyacın
ferdi zarurete tekabül ettiğini belirtir.
Ona göre bütün bir toplumu ilgilendiren
genel ihtiyaç ferdi zaruret seviyesindedir.
Ruhsatlar konusunda fert için gerçek zaruret esas alınırken toplum açısından açık
ihtiyaç yeterli sayılmıştır. Buna bağlı olarak da umumi ihtiyacın giderilmesinde
zarurette olduğu gibi ihtiyaç miktarıyla
yetinilmiştir; bunun ötesine geçmek haramdır (a.g .e., s. 48 ı, 485, 487, 512) Bazı
eserlerde yer alan (Süyuti. s. 97-98; ibn
Nüceym, s. 9!-92) ve Mecelle'de "Hacet
umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur" (md. 32) şeklinde
ifade edilen genel kural da bu çerçevede
anlaşılmalıdır. Söz konusu eserlerde bu
kuralın mahiyeti açıklanmasa da verilen
örneklerden. bir ihtiyaç yaygınlık arzettiğinde zaruret hükmünün uygulanması
için bu ihtiyacın toplu olarak giderilmesinin şart olmadığı ve her ferdin ayrı ayrı
ihtiyaçları belirdiğinde aynı ruhsattan
faydalanabileceği anlaşılmaktadır.

Dini- hukuki açıdan ihtiyaçların dikkate
daha çok genel kurallardan istisna şeklinde görülmekle birlikte ferdi zaruretin aksine genel ihtiyaca dayanan ruhsat süreklilik arzeder. Yolculukta namazın kısaltılması. orucun daha sonra tutulabilmesi ve cumanın farz olmaması. su
bu l unmadığında abctest yerine teyemmüm yapılması gibi ruhsatların teşriT; zekat. hac, kurban ve fıtır sactakası gibi bazı
ibadetlerde sorumluluk için belirli bir hayat standardının , diğer bir ifadeyle temel
ihtiyaçlarını (havaic-i asliyye) karşılamış olmanın şart koşulması ; muamelat alanın 
da i care , sel em. bey' bi'l-vefa, istisna' .
müzaraa. müsakat. murabaha, mudarebe. vedla gibi akidler ve para vakıfları gialınması

bi uygulamaların caiz görülmesinde esas
itibariyle yaygın toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak kullardan s ı kıntı ve zo rluğu n
giderilmesi amaçlanmışt ı r. Aç kalan bir
kimsenin karnın ı doyurmak için hırsızlık
yapması halinde had cezasının uygulanmamasında da ihtiyaç dikkate alınmıştır.
Toplumun ihtiyacı olan mesleklerin icrası
farz-ı kifaye olarak görülmüş, zenaat ve
meslek sahiplerinin topluca mesleklerini
icra etmemeleri veya toplum ihtiyacının
karşılanmaması halinde birçok hukukçu
bunların mesleklerini icraya zorlanacağı
nı belirtmiştir. Fiyatların serbest piyasa
şartlarında teşekkülü esas olmakla birlikte gerektiğinde narh konulmasına cevaz
verilmesi de toplumsal ihtiyaç dikkate
alınarak varılan bir hükümdür (ayrıca b k.
MAKASIDÜ' ş-ŞERIA ).
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