iSTiARE
arenin aksine benzetme amacı bulunmaz. İyi söylenmiş bir istiarede hayal ve
fikirler açık. benzetmeler aklın ve mantı
ğın kabul edeceği derecede doğru ve tabii, ifadeler orüinal ve samimi olmalıdır.
Ziya Paşa'nın Harô.bô.t Mukaddimesi'n de eski şairleri anlatırken. "Yanıktır o aşı 
kın kitabı / Nazınında ko kar ciğer kebabı"
beytindeki hayalin ve mana münasebetinin (aşığı n kalbiyle ciğer kebabı) bayağı
lığı gibi münasebetsiz manalar üzerine
benzerlik kurulmamalı dır.
İstiare sanatına Türk edebiyatında en
çok klasik şairler ilgi duymuştur. Bunun
sebebi. Osmanlı şiirinin klasik üslubu ve
mazmun denilen klişeleşmiş mecazlar yaratma gayretidir. Hemen her şair bir yı
ğın harcıalem istiareyi bilmek ve yeri geldikçe kullanmak durumundaydı. Sevgili
yerine nigar. büt. afet vb.: boy yerine nihal. servi. ar' ar. şimşad; dudak ve ağız
yerine la'l. kadeh, hokka, nokta. gonca,
gül gibi klişeler hep istiare esasına dayanmaktaydı. Klasik şiir geleneğinin terkedilmesiyle birlikte istiare yavaş yavaş
sanatçıların ilgisini kaybetmiş. modern
Türk şiirinde edebi sanatlara özenilmediği için yalnızca dilin tabii bir unsuru olarak daha dar bir kullanım alanıyla sınırlı
kalmıştır. Bugün şiirlerde özel bir amaca
yönelik olmadan sadece dilin tabii zenginliğiyle kullanılmakta ve adına da eğ
retileme denilmektedir.
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Kötülüklerden Allah'a sığınıp
O'ndan yardım isteme anlamında
bir terim.
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Sözlükte "sığınmak, korunmak" anlaavz (ıyaz. meaz) ile bu kökten türeyen istiaze aynı manaya gelir. Terim
olarak her türlü kötülükten korunabilmek için sözle Allah'ın yardım ve himayesini isterneyi ifade eder ve bunun için
"euzu. maazallah" (Ailah'a sığınırım), "neuzübillah" (Ailah'a sığınırız) ibareleri kullanılır. Aynı kökten türeyen taavvüz de
istiaze anlamındadır.

limesiyle birer defa olmak üzere on yedi
ayette geçmektedir. Bu ayetlerde belirtildiği üzere Hz. Nuh bilmediği şeyi isternekten (Hud 11 /47). Yusuf kendisine şeh
vetle yaklaşan kadından ve kardeşleriy
le arasında cereyan eden olaylarda hata
yapmaktan (Yusuf 12123, 79), Hz. Musa
kavmine karşı alaycı tavır takınmaktan
(el- Bakara 2/67) ve ahirete inanmayan kibirlilerle (ei-Mü ' min 40/ 27) onların düş
manlıklarından (ed-Du han 44/ 20) Allah'a
sığınmışlar ve onun yardımını istemişler
dir. Hz. Peygamber'e de başta şeytanla
rın vesveseleriyle kalpleri kin dolu olanların ve hiçbir delile dayanmadan Allah'ın
ayetleri hakkında tartışanların kötü niyet
ve davranışları olmak üzere çeşitli şerler
den istiazede bulunması emredilmiştir
(el-A'raf 7/200; en-Nah l I 6/98; el-Mü'minun 23/97-98; el-Mü'min 40/56; Fussılet
41 / 36; ei-Felak ı 13/1-5; en-Nas ı 14/1-6) .
Kur'an'da ayrıca İmran 'ın zevcesinin (Al-i
imran 3/36) ve kızı Meryem'in (Meryem
ı 9/ ı 8) istiazelerinden söz edilmektedir.
Cin suresinin 6. ayetinde ise insanlardan
bazılarının bir kısım cinlere sığındıkları
bildirilmiş ve bunun doğru olmadığı belirtilmiştir.

İstiaze konusuna hadislerde de geniş
çe yer verilmiştir. Nesa\' es-Sünen'inde
istiazeyle ilgili olarak Hz. Peygamber'den
mükerrerleriyle birlikte 111 hadis nakletmiş ("İsti'af:e", 1-65). hadisler. senedieri
ve mükerrer o lan ları hazfedilip diğer hadis kaynaklarından yirmi yedi hadis ilave
edilmek suretiyle Hasan Abdülhamid tarafından Teh?;ibü Kitô.bi'l-İsti'ô.?;e (Kahire 1989) ve Ukkaşe Abdülmennan etTibi tarafından el-İsti'ô.?;e keyfe ve limô.?;ô. ve mimme iste'ô.?;e'r-Resul (Kahire 14 ı 3) adıyla yayı mlanmıştır (diğer
hadisler için bk. Wensinck. el-Mu'cem,
'"avf:" md.). Bu hadislerde Hz. Peygamber bütün kötü sıfatlardan. fayda vermeyen işlerden. şeytanın vesvesesinden.
dünya ve ahirette insana eziyet veren
şeylerden Allah'a sığınmış, bu maksatla
daha çok İhlas , Felak ve Nas sürelerini
okumuş. bunu ashabına da tavsiye et-

mındaki

miştir.

Kur'an -ı Kerim'de istiaze Allah lafzı ile
yedi. rab ile sekiz, rahman ismi ve cin ke-

Kıraat imam larının ve fakihlerin çoğu
na göre istiaze cümlesi. "euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim"dir (Müsned, VI. 394;
Buhar!. "BedVl-l;ı.all5", ı ı, "Edeb", 76;
Müslim , "Birr", 109-110; Kurtubi, I, 8687). Ancak "euzü billahi's-semii'l-alimi
mine'ş-şeytani'r-radm" cümlesiyle de kı
raate başlamak caiz görülmüş. özellikle
sabah namazının ardından yapılan tilavetlerde bu kıraat bazı İslam ülkelerinde

iSTiBDAL
gelenek halini almıştır. Bu geleneğin oluş
masında, sabah vakitlerinde Haşr suresinin son üç ayetini sözü edilen istiaze ile
başlayarak okumanın fazileti hakkında
rivayet edilen hadisin etkili olduğu söylenebilir (Müsned, lll. 50; V, 26; Ebu Davud,
"Şalat", 123; Tirmizi, "Meva]5ıt ", 65, "Şe
vabü'l-~uı"an", 22).
zaman kovulmuş
Allah'a sığın" (en-Nahl 16/98)
mealindeki ayette geçen emirden vücub
hükmünü çıkaranlar varsa da alimierin
çoğunluğu bunun müstehap olduğu ve
Kur'an okumaya başlamadan önce istiaze yapılmasının daha isabetli olacağı görüşündedir. Okuma esnasında meydana
gelebilecek hatalardan Allah'a sığınma
arzusu da bunu gerektirmektedir. Namaz dışında Kur'an okunurken dinleyici
varsa istiazenin aşikare yapılması gerekir.
zira bu husus kıraatin sesli olacağının ilan
edilmesi anlamına gelir. Namazda istiaze Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre
birinci rek'atta. Şafiller'e göre her rek'atta sünnettir. Malikller ise bunu farz namazlarda rnekruh görmekle birlikte nafile namazlarda gizli okunmak kaydıyla
sünnet kabul ederler. Cemaatle kılınan
namazlarda imama uyan kişinin istiazede bulunması gerekmez. Çünkü istiaze
namaz için değil Kur'an okumak içindir.
Şafil'nin. aşikare okunan namazlarda istiazenin sesli ve sessiz olarak iki şekilde
yapılabileceğini söylemesine karşılık Ebu
Hanife ve Ahmed b. Hanbel sessiz okunmasını tercih etmişlerdir.
"Kur'an

okuyacağın

şeytandan

eder. İstibdal sebebiyle vakıf malı mülk,
mülk mal ise vakıf haline gelir. Benzer
bir terim olan ibdal ise "yerine başka bir
vakıf malı, satın alabilmek için bir vakıf
malı satmak" demektir.
İstibdal. vakıf hukukunun hem nazari
olarak hem tatbikat açısından üzerinde
en çok tartışılan konularından biri olup
bazı İslam hukukçuları vakıf mallarının
değiştirilemeyeceğini
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ileri sürerken
istibdalin caiz olduğunu kabul etmişlerdir. İstibdale izin verenler de bunun
şartlarında anlaşamamışlardır. Genel olarak Hanefi hukukçuları belli şartlarla istibdali caiz görürken diğer mezhepler bu
görüşün karşısında yer almışlardır. Maliki hukukçuları. zaruret ve ihtiyaç durumunda vakfın yararına olmak şartıyla
menkul vakıf mallarının -m escide ait enkazın satılması gibi- değiştirilebileceğini
kabul ederken çok nadir haller dışında
gayri menkullerde istibdali caiz görmemişlerdir. Mescidlerin istibdalinin caiz olmadığını savunan ve diğer akarları da iki
gruba ayıran Malikller az da olsa faydalanılması mümkün olan ev. dükkan vb.
akarların mescid. kabristan yapılması ve
umumi yolun genişletilmesi gibi zaruret
halleri dışında istibdalinin caiz olmadığı
nı. tamamen faydalanılamaz durumda
bulunan akarların ancak hakim kararıyla
istibdale tabi tutulabileceğini söylemiş
lerdir (M. Ebu Zehre, s. 154-155; M. Ubeyd
Abd ullah el-Kübeysl, ll, 34-35) İstibdali
vakıf mallarının zayi edilmesi ve ortadan
kaldırılması için bulunmuş bir suistimal
yolu olarak niteleyen Şafiiler işe yaramayan hayvan. mescide ait kırılmış tahta
parçaları vb. birkaç mal dışında istibdalden söz bile etmemişler ve vakıf malları
nın asla değiştirilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir (Nevevl, XV, 361-362; M. Ubeyd
Abdullah el-Kübeysl, II, 39-43). Hanbeli
hukukçuları ise bu konuda orta bir yol
takip etmişl er, hakimin kararı nın bulunması şartıyla vakıf mallarının kendilerinden beklenen menfaatlerin ortadan kalkması ve satılarak yerine bir başka mal
alınmasının zaruret haline gelmesi durumunda istibdalin caiz olacağını belirtmiş
lerdir. Çoğunluk. amacına hizmet edemez
duruma geldiğinde mescidin bile satıla
bileceği ni ve bedelinin başka bir mescide
harcanabileceğini öne sürmüştür (farklı
görüşler için bk. a.g.e., II, 47-49).

Sözlükte "değiştirmek, yerine başka bir
şey almak" anlamına gelen istibdal, vakıf
hukukunda bir vakıf malının mülk olan
diğer bir mal ile değiştirilmesini ifade

Hanefi hukukçuları . her ne kadar istibdal konusunda görüş birliği içinde olmasalar da vakıf malları arasında herhangi
bir ayırım yapmaksızın istibdal muamelesini caiz görürler. Müslüman-Türk dev-
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Vakıf mallannın
değiştirilmesi

mülk mal ile

anlamında
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terim.

asla

bazıları

!etleri

tarafından

uygulanan Hanefi huiki noktada toplamak mümkündür. Birincisi vakıf mallarının istibdaliyle ilgili muhtemel durum. lar. ikincisi de bu durumlarda istibdalin
yapılabilmesi için aranan şartlardır.
kukçularının görüşlerini

Hanefi hukukçularına göre vakıf malistibdaliyle ilgili muhtemel durumlar şöylece sıralanabilir: 1. Vakfedenin
kendine veya başkasına istibdal yetkisini
şart koşma sı. M escidier dışındaki vakıf
malları için meşruiyeti tartışılan böyle bir
yetki konusunda hem şartın hem vakfın
geçersiz olduğunu belirtenler yanında
İmam Muhammed şartın geçersiz ve vakfın sahih olduğunu. Ebu Yusuf ise hem
vakfın hem şartın geçerli bulunduğunu
savunur. Son görüş fetvaya esas alınmış
tır. Bu durumda istibdal şartının icrası
için hakim kararı ve sultanın fermanı gerekir. z. Vakıf mallarının tamamen faydalanılamaz duruma gelmesi. Vakıf mall arından hiç gelir elde edilemiyar veya geliri masrafına yetmiyorsa çoğunluk bu
tür vakıf mallarının hakim kararı ile. Osmanlı uygulamasında ise ayrıca emr-i
sultani ile istibdalinin caiz olduğu kanaatindedir. 3. Vakıf malı ile intifa mümkün
iken vakfa daha yararlı bir mal ile istibdalinin istenmesi. Bu durum Hanefi hukukçuları arasında tartışmalıdır. Olumlu
yönde bir görüşün menfaatperest kimselerin işine yarayacağını düşünen çoğun
luk bu durumda istibdale cevaz verilemeyeceğini söylemişlerdir. Ebu Yusuf'un
önderlikyaptığı bir grup hukukçu ise hakimin kararı alınmak şartıyla istibdalin
caiz olduğunu ileri sürmüş ve bu görüş
etrafında tartışmalar sürüp gitmiştir. Osmanlı Devleti, emr-i sultani şartını da ekleyerek tartışmaları ortadan kaldırmak
istemişse de ihtilafların önü tam olarak
alınamamıştır. 4. Vakfedenin istibdali yasaklaması. Böyle bir durumda bazılarına
göre istibdal mümkün değilken Ebu Yusuf'u takip eden. Osmanlı hukukçularının
da fetvaya esas aldığı çoğunluğun görüşüne göre diğer şartların gerçekleşmesi
durumunda istibdal caizdir.
larının

İstibdal için aranan şartlar şunlardır: 1.
Vakıf malının

tamamen faydalanılamaz
hale gelmesi, yani vakıf için gelir getiremez veya getirdiği gelir giderini karşıla
yamaz duruma düşmesi. Sadece istibdal
edilecek malın gelir bakımından vakıf malından daha yararlı ve geliri çok olması
yeterli değildir. z. Vakfın tamir edilerek
eski haline iadesi için başka gelir kaynağının bulunmaması. 3. Vakıf malı satılır
ken satım akdinde gabn-i fahiş bulun-
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