
gelenek halini almıştır. Bu geleneğin oluş
masında, sabah vakitlerinde Haşr sure
sinin son üç ayetini sözü edilen istiaze ile 
başlayarak okumanın fazileti hakkında 
rivayet edilen hadisin etkili olduğu söyle
nebilir (Müsned, lll. 50; V, 26; Ebu Davud, 
"Şalat", 123; Tirmizi, "Meva]5ıt", 65, "Şe
vabü'l-~uı"an", 22). 

"Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş 
şeytandan 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 istia
ze yapılmasının daha isabetli olacağı gö
rüşündedir. Okuma esnasında meydana 
gelebilecek hatalardan Allah'a sığınma 
arzusu da bunu gerektirmektedir. Na
maz dışında Kur'an okunurken dinleyici 
varsa istiazenin aşikare yapılması gerekir. 
zira bu husus kıraatin sesli olacağının ilan 
edilmesi anlamına gelir. Namazda istia
ze Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre 
birinci rek'atta. Şafiller'e göre her rek'at
ta sünnettir. Malikller ise bunu farz na
mazlarda rnekruh görmekle birlikte na
file namazlarda gizli okunmak kaydıyla 
sünnet kabul ederler. Cemaatle kılınan 
namazlarda imama uyan kişinin istiaze
de bulunması gerekmez. Çünkü istiaze 
namaz için değil Kur'an okumak içindir. 
Şafil'nin. aşikare okunan namazlarda is
tiazenin sesli ve sessiz olarak iki şekilde 
yapılabileceğini söylemesine karşılık Ebu 
Hanife ve Ahmed b. Hanbel sessiz okun
masını tercih etmişlerdir. 
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~ MUHSiN DEMİRCİ 

İSTİBO AL 
( JI~YI ) 

Vakıf mallannın 
mülk mal ile değiştirilmesi 

anlamında terim. 
_j 

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

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 
asla değiştirilemeyeceğini ileri sürerken 
bazıları istibdalin caiz olduğunu kabul et
mişlerdir. İstibdale izin verenler de bunun 
şartlarında anlaşamamışlardır. Genel ola
rak Hanefi hukukçuları belli şartlarla is
tibdali caiz görürken diğer mezhepler bu 
görüşün karşısında yer almışlardır. Mali
ki hukukçuları. zaruret ve ihtiyaç duru
munda vakfın yararına olmak şartıyla 
menkul vakıf mallarının -m escide ait en
kazın satılması gibi- değiştirilebileceğini 

kabul ederken çok nadir haller dışında 
gayri menkullerde istibdali caiz görme
mişlerdir. Mescidlerin istibdalinin caiz ol
madığını savunan ve diğer akarları da iki 
gruba ayıran Malikller az da olsa fayda
lanılması 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 
Abdullah el-Kübeysl, ll, 34-35) İstibdali 
vakıf mallarının zayi edilmesi ve ortadan 
kaldırılması için bulunmuş bir suistimal 
yolu olarak niteleyen Şafiiler işe yarama
yan hayvan. mescide ait kırılmış tahta 
parçaları vb. birkaç mal dışında istibdal
den söz bile etmemişler ve vakıf malları
nın asla değiştirilemeyeceğini ileri sür
müşlerdir (Nevevl, XV, 361-362; M. Ubeyd 
Abdullah el-Kübeysl, II, 39-43). Hanbeli 
hukukçuları ise bu konuda orta bir yol 
takip etmişler, hakimin kararının bulun
ması şartıyla vakıf mallarının kendilerin
den beklenen menfaatlerin ortadan kalk
ması ve satılarak yerine bir başka mal 
alınmasının zaruret haline gelmesi duru
munda istibdalin caiz olacağını belirtmiş
lerdir. Çoğunluk. amacına hizmet edemez 
duruma geldiğinde mescidin bile satıla
bileceğini ve bedelinin başka bir mescide 
harcanabileceğini öne sürmüştür (farklı 

görüşler için bk. a.g.e., II, 47-49). 

Hanefi hukukçuları . her ne kadar istib
dal konusunda görüş birliği içinde olma
salar da vakıf malları arasında herhangi 
bir ayırım yapmaksızın istibdal muame
lesini caiz görürler. Müslüman-Türk dev-

iSTiBDAL 

!etleri tarafından uygulanan Hanefi hu
kukçularının görüşlerini iki noktada top
lamak mümkündür. Birincisi vakıf malla
rının istibdaliyle ilgili muhtemel durum-

. lar. ikincisi de bu durumlarda istibdalin 
yapılabilmesi için aranan şartlardır. 

Hanefi hukukçularına göre vakıf mal
larının istibdaliyle ilgili muhtemel durum
lar şöylece sıralanabilir: 1. Vakfedenin 
kendine veya başkasına istibdal yetkisini 
şart koşması. 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 vak
fın 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 ge
rekir. z. Vakıf mallarının tamamen fay
dalanılamaz duruma gelmesi. Vakıf mal
larından hiç gelir elde edilemiyar veya ge
liri masrafına yetmiyorsa çoğunluk bu 
tür vakıf mallarının hakim kararı ile. Os
manlı uygulamasında ise ayrıca emr-i 
sultani ile istibdalinin caiz olduğu kanaa
tindedir. 3. Vakıf malı ile intifa mümkün 
iken vakfa daha yararlı bir mal ile istib
dalinin istenmesi. Bu durum Hanefi hu
kukçuları arasında tartışmalıdır. Olumlu 
yönde bir görüşün menfaatperest kimse
lerin işine yarayacağını düşünen çoğun
luk bu durumda istibdale cevaz verile
meyeceğini söylemişlerdir. Ebu Yusuf'un 
önderlikyaptığı bir grup hukukçu ise ha
kimin kararı alınmak şartıyla istibdalin 
caiz olduğunu ileri sürmüş ve bu görüş 
etrafında tartışmalar sürüp gitmiştir. Os
manlı Devleti, emr-i sultani şartını da ek
leyerek tartışmaları ortadan kaldırmak 
istemişse de ihtilafların önü tam olarak 
alınamamıştır. 4. Vakfedenin istibdali ya
saklaması. Böyle bir durumda bazılarına 
göre istibdal mümkün değilken Ebu Yu
suf'u takip eden. Osmanlı hukukçularının 
da fetvaya esas aldığı çoğunluğun görü
şüne göre diğer şartların gerçekleşmesi 
durumunda istibdal caizdir. 

İstibdal için aranan şartlar şunlardır: 1. 
Vakıf malının tamamen faydalanılamaz 
hale gelmesi, yani vakıf için gelir getire
mez veya getirdiği gelir giderini karşıla
yamaz duruma düşmesi. Sadece istibdal 
edilecek malın gelir bakımından vakıf ma
lından daha yararlı ve geliri çok olması 
yeterli değildir. z. Vakfın tamir edilerek 
eski haline iadesi için başka gelir kayna
ğının bulunmaması. 3. Vakıf malı satılır
ken satım akdinde gabn-i fahiş bulun-
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maması. 4. Vakıf malı, mütevellinin ken
di lehinde şahitlikleri caiz olmayan usul 
ve fürO gibi hısımlara satılmaması. s. İs
tibdal muamelesinin hakimin kararı ve 
Osmanlı uygulamasında emr-i sultani alı
narak yapılması. 6. Bedel olarak alınacak 
akarın yer ve mevkiinin, vakıf akarının 
yer ve mevkiine eşit değerde veya daha 
üstün olması. 7. Vakıf mallarının istibda
linde bedel olarak alınacak mülk malın 
bazı hukukçulara göre nakit para olma
ması. Osmanlı hukukçu la rı tarafından 

tercih edilen diğer görüş ise nakit para
nın da alınabileceği yönündedir (Ömer 
Hilmi, md. 41 9; Ali Haydar, md. 1 597). 

Hukukçular arasında tartışmalı olan is
tibdal konusu uygulamada da çok farklı 
olaylara sebep olmuştur. Bazı devlet yö
neticileri, istibdalin caiz görülmesiyle il
gili fetvayı bir vesile edinerek vakıf mal
larını gaspa yönelmişler, bu suistimal 
karşısında İslam hukukçuları harekete 
geçmişlerdir. XIII. yüzyıl Mısır Hanefi hu
kukçularından Şemseddin ei-Har'ir'i. Sul
tan Baybars'a ait bir vakıf malının istib
daline Hanefi kadısı Şemseddin es-SerO
c'i tarafından fetva verilmesi üzerine is
tibdalin asla caiz olmadığını savunan bir 
risale kaleme almıştır (Süleymaniye Ktp., 
Reşid Efendi, nr. 1 ı 52, vr. ı I 2b- ı ı 3b). Yu
karıda belirtilen dört halden sadece birin
cisinde istibdali caiz gören bu aşırı tavra 
karşı Fahreddin İbnü 't-Türkman'i, haki
min kararı ile ve bilhassa ikinci durumda 
istibdali müdafaa ettiği risalesini yazmış
tır (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 
ı ı 52 , vr. ı ı 3b- ı ı 7"). Bu tartışmalara ka
tılan Hanefi hukukçusu Necmeddin et
TarsOs'i, birinci ve ikinci durumlarda adil 
bir hakimin karar vermesi şartıyla istib
dalin caiz olduğunu söylemiştir. İbn Kut
luboğa zamanında üçüncü hale uygun 
bir istibdal olayı meydana gelmiştir. An
cak geliri daha çok olan ve vakfa yararlı 
bulunduğu belirtilen arazinin çorak bir 
arazi olduğu ortaya çıkınca İbn Kutlubo
ğa istibdalin iptaline fetva vermiştir. Bi
rinci ve ikinci durumlarda hakim kararıy
la istibdalin cevazını savunan İbn Kutlu
boğa'yı (Risale fi'l-istibdal, Süleymaniye 
Ktp., Reşid Efendi, nr. ı ı 52, vr. 122-1 28) 

İbn Nüceym desteklemiştir. Nakit para 
ile istibdal yapılamayacağını belirten İbn 
Nüceym'in risalesi (Süleymaniye Ktp., Şe
h id Ali Paşa, nr. 782, vr. 36-45). İslam ale
minde iştibdal aleyhinde bir cereyanın 
oluşmasına sebep olmuştur. 

Bu gelişmelerin etkisinde kalan Molla 
Hüsrev, şartlı istibdalin dışında hakimin 
kararı olmadan istibdalin caiz olamayaca-
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ğını hükme bağlamış (Dürerü'l-f:ıükkam, 
ll , ı 36). Şeyhülislam Çivizade Muhyiddin 
Mehmed Efendi ise Mısır kadılığı sırasın
da gördüğü suistimalierden dolayı istib
dallehinde asla fetva vermediğini belirt
miştir. EbüssuOd Efendi, meseleyi kökün
den halletmek için istibdal kararı verme 
yetkisini hakimlerden almış ve emr-i sul
tani olmadıkça hakimierin istibdal kararı 
vermesini 951 (1544) tarihli bir irade ile 
yasaklatmıştır. Bu hükme göre şartlara 
uyulduğu takdirde her üç halde de istib
dal caiz olacaktır (Fetava, Sü leymaniye 
Ktp., ismihan Sultan, nr. 223, vr. 125b; is
tanbul Müftülüğü Şer'iyye Sici lieri Arşi
vi, istanbul Kadılığı , nr. 135, s. 7). İstibdal 
konusunda Osmanlı uygulamasındaki ge
lişmeler. Tanzimat'ın son dönemlerine ka
dar EbüssuOd'un koyduğu esaslar çerçe
vesinde olmuştur. Nitekim 1280 Tarihli 
Evkat Nizfımnfımesi'ne göre bir vakıf 
malının mülk olan bir yerle istibdali 
istendiğinde istibdal şartlarına uyula
cak, mahkeme ilam ve mazbatası padi
şaha arzedilerek irade-i seniyye alına
caktır. Aksine hareket edenler hapis ve
ya sürgün cezası ile cezalandırılacaktır 
(bend 40; Düstür, Birinci tertip, ll, 156-

157). Evkafın kötü durumuna çare ara
yan Hammadezade Halil Harndi Paşa ise 
istibdal hallerinin üçünde de istibdali ca
iz gören görüşlere dayanarak vakıflara ait 
menfaatsiz ve harap arazi ve binaların 
istibdalini teklif etmiştir (Evkaf Hakkm
da Sa darete Takdim Edilen Layiha, s. 60-
64, 74). O sırada kabul görmeyen bu gö
rüş, 1329 ( 1911) yılında çıkarılan bir ira
de-i seniyye ile hukuki düzenleme haline 
getirilmiş ve camilerle mescidlerin dışın
daki "müstağna anh" (faydalanılamaz) va
kıfların nakit para ile istibdal edilerek elde 
edilen gelirin belli hayır cihetlerine sarfı 
kabul edilmiştir. Ancak Hanefi mezhe
bindeki müfta bih görüşe aykırı olan bu 
uygulama tenkide uğramıştır. 
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Iii AHMET AKGÜNDÜZ 

İSTiHRA 
(~l_r.;..ıYI) 

Nesebin karışmasını önlemek amacıyla, 
kadının önceki ilişkiden 

L 

L 

hamile kalıp kalmadığının 
anlaşılması için 

yeni bir ilişkiye girmeden önce 
belli bir süre beklernesi anlamında 

fıkıh terimi 
(bk. İDDET; KÖLE). 

İSTiHRA ve İSTİNCA 
(~~YI .9 ~l_r.;..ıYI) 

Abdest bozduktan sonra 
yapılması gerekli 

temizliği ifade eden iki terim. 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "kurtulmak. uzaklaşmak" . an
lamındaki beraet kökünden türeyen is
tibra "bir şeyden kurtulmayı istemek" 
demektir. Terim olarak ise abdest boz
duktan sonra dışkı veya idrarın tamamen 
kesildiğini anlamak için bir süre bekleme
yi ve bu amaçla bazı davranışlarda bu
lunmayı ifade eder. "Bir sıkıntıdan kur
tulmak, bir şeyi kesmek" manasındaki 
neca (necat) kökünden gelen istinca da 
"bir şeyden kurtulmaya, vücuttan çıkan 
pisliğ i temizlerneye çalışmak" anlamın
dadır. Terim olarak tuvaJet ihtiyacını gi
derdikten sonra dışkı ve idrar kalıntısını 
su vb. şeylerle temizlerneyi anlatır. "Te-


