
mizlenmek" manasındaki istitabe de is
tinca karşılığında kullanılır. 

Genel anlamda temizlenmeyi teşvik ve 
emreden (ei-Bakara 2/222, 232; et-Tevbe 
9/108; el-Hac 22/26; ei-Müddessir 74/4). 

temizliği "imanın yarısı" (Müsned, V, 342, 

344; Dariml, "Vuçlü'", 2) olarak niteleyen 
İslamiyet, ferdi ve içtimal hayatın her 
alanında temizliğe büyük önem vermiş, 
namaz gibi bazı i badetierin if asında mad
di temizlik (necasetten taharet) yanında 
manevi temizliği de (hadesten ta ha ret) 
şart koşmuştur. Abdestsiz olarak namaz 
geçerli olmadığı gibi kişinin vücut ve el
bisesinde veya namaz kılınacakyerde bu
lunan ve dinen pis sayılan şeyler de (neca
set) namaza engel teşkil eder. Bu husus, 
ibadet açısından olduğu kadar kişinin 
sağlığı bakımından da büyük önem taşır. 
Kur'an ve Sünnet'te temizlikle ilgili genel 
prensipler konulduğu, Hz. Peygamber ta
rafından bu konuda eğitim amaçlı bazı 
açıklamalar yapıldığı gibi fıkıh kitapları 

nın "tahi!ıret" bölümlerinde hela adabı 
ulemanın kendi zamanlarındaki temizlik 
imkanları. örf ve adetleri çerçevesinde 
ve bazan aşırı sayılabilecek ayrıntılarla ele 
alınmıştır. 

Fıkıh kitaplarında istibra, hem küçük 
hem büyük abdest bozduktan sonra id
rar ve dışkı için söz konusu edilmişse de 
pratikte daha çok idr ar yollarındaki akın
tt ve sızıntının tamamen kesilmesini bek
lemekle ilgili olup bilhassa erkekler açısın
dan önem taşır. Resul-i Ekrem'in, idrar
dan sakınmamanın kabir azabına sebep 
olacağına dair açıklamalarını (Buharl, 
"Vuçlü'", 55; ibn Mace, "Taharet", 26) de
lil alan Hanefi ve Maliki alimleri istibrayı 
vacip (farz). Şafiiler ve Hanbeliler ise müs
tehap kabul etmişlerdir. Ancak istibra
nın müstehap olduğunu söyleyenierin bu 
hükmü. temizlik yapıldıktan sonra vücu
dun ve elbisenin tekrar kirlenme ihtima
liyle, vacip olduğunu söyleyenierin ise ab
dest aldıktan sonra gelecek bir akıntının 
abctesti ve dolayısıyla namazı geçersiz 
kılmasıyla irtibatlandırdıkları görülmek
tedir. İstibranın müstehap olduğunu ka
bul edenlere göre de abdest sonrası bir 
akıntının abctesti bozacağı tartışmasız
dır. Bu bakımdan görüş ayrılığının temel
de olmayıp daha çok meseleye farklı açı
lardan bakmaktan kaynaklandığı anlaşıl
maktadır. Nitekim Hanefi alimi İbn Abi
din. abdestin bozulmayacağından emin 
olunması halinde istibranın vacip değil 
mendup olduğunu belirtir (Reddü '1-mut:ı
tar, ı. 344). istibra normalde istincadan 
önce yapılmakla birlikte hemen abdest 
alınacaksa kişinin özel durumuna bağlı 

olarak gerekirse istincadan sonra da tek
rarlanması, abdest ve dolayısıyla nama
zın geçerliliği bakımından ihtiyata daha 
uygundur. Çünkü vücut ve elbiseye belli 
miktarda nedlset bulaşması dinen affe
dilmişse de abctestsiz namaz geçerli de
ğildir. idrardan sakınmamanın kabir aza
bına yol açtığına dair hadis azaba, vücut 
veya elbiseye pislik bulaşmasının sebep 
olacağı şeklinde ilk akla gelen anlamı ya
nında istibra yapmaksızın abdest alındık
tan sonra gelen idrarın abctesti bozacağı 
ve abdestsiz namaz kılmanın azaba se
bep teşkil edeceği şeklinde de yorumlan
mıştır (Ka rafT. I, 2 ı I) . Ancak temel amaç
larından biri iç huzurun sağlanması olan 
ibadetin bir tereddüt ve sıkıntı kaynağı 
haline gelmemesi için bu konuda aşırı 
biçimde şüpheci davranmaktan ve ves
veseden kesinlikle kaçınılması istenmiş

tir. Fıkıh kitaplarında istibra için yapılan 
öksürme, yürüme, yatma gibi tavsiyeie
rin dini bir mahiyeti olmayıp her kişi ken
di açısından en uygun usulü uygulama
lıdır. 

Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine 
göre istinca vacip (farz). Hanefiler'e ve 
Maliki mezhebinde bir görüşe göre ise 
sünnettir. İlk görüşe göre istincasız na
maz geçerli değil. diğerine göre ise kera
hatle caizdir. Temizliğin su ile yapılması 
esastır; taş. bez vb. şeylerle silinmek ruh
sat mahiyetindedir. Hz. Peygamber'in tu
valette sağ elin kullanılmamasına yöne
lik emrinden dolayı (Bu ha ri, "Vuçlu'", ı8; 
Müslim, "Taharet", 57, 63-65) istincanın 

zaruret bulunmadıkça sağ elle yapılması 
rnekruh kabul edilmiştir. Yine Resul-i Ek
rem'in emir ve tavsiyeleri çerçevesinde 
fıkıh alimleri tezek, kemik, insan ve hay
vanların yiyecekleri türünden maddeler, 
ilim vasıtası olan kağıt kullanılmasını ha
ram veya rnekruh saymışlardır. Günü
müzde yalnız temizlik amacıyla imal edi
len tuvaJet kağıdı vb. maddelerin istin
cada kullanılmasında dini açıdan bir sa
kınca bulunmadığı, ayrıca imkanların el
verdiği ölçüde su ile birlikte sabun kulla
nılmasının sağlık açısından gerekli oldu
ğu açıktır. 
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li] SALiM ÖGÜT 

el-İSTİBSAR 
(;~Yf) 

Ebu Ca'fer et-Tusi 
(ö. 460/1067) 

tarafından cemedilen, 
İmamiyye'ce muteber 

dört hadis kitabından biri 
(bk. KÜTÜB-i ERBAA). 

el-İSTİBSAR 
(;~Yf) 

VL (XII.) yüzyıla ait 
bir tarihi coğrafya eseri. 

_j 

-, 

_j 

Tam adı Kitabü '1-İstibşar ii 'aca'i
bi'l-emşar olan eserin müellifi hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır; ese
rin metninde müellifin kimliğini tesbite 
yarayacak bir bilgiye de rastlanmamıştır. 
Kitabı kaynak olarak kullanan ve alıntılar 
yapan el-Enisü'l-mutrib'in yazarı İbn 
Ebu Zer' de müellifinden bahsetmemiş
tir. Büyük bir ihtimalle Faslı olan yazarın 
Muvahhidler'den Ya'küb el-Mansur zama
nında ( I ı 84- ı ı 99) yaşadığına dair eser
de bazı ip uçları vardır. Selahaddin-i Ey
yubi'nin Haçlılar'a karşıyardım isternek 
üzere Abdurrahman b. Muhammed b. 
Münkız'ı Muvahhid Sultanı Ya'küb ei
Mansur'a elçi olarak göndermesini anlat
tığı (İstibşar, s. ı07) ve İfrlkıye'deki Beni 
Ganiye kabilesiyle yapılan savaşlardan 
bahsettiği (a.g.e., s. ı ı ı) yerlerde kullan
dığı ifadelerden müellifin eseri 587 (1191) 
yılında yazmakta olduğu anlaşılmaktadır. 
Beni Ganiye savaşına dair verdiği bilginin 
Ya'küb el-Mansur'un divanındaki bilgiler
le uyuşması, onun yanında çalıştığı veya 
yakınında bir yerde bulunduğunu göster
mektedir. Sudan'dan söz ederken bu böl
gedeki hükümdarlardan birinin Emir Yu
suf b. Taşfin'e gönderdiği mektuplardan 
haberdar olması da muhtemelen devlet 
kademesinde bir görevi olduğu veya en 
azından devlet görevlilerine ulaşabilecek 
bir mevkide bulunduğunu ortaya koy
maktadır. 
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el-iSTiBSAR 

el-İstibşfır'da tarihi olaylara da yer ve
rilmiştir. Bu bakımdan eser hem tarih 
hem de coğrafya kitabı olma özelliğiyle 
diğer coğrafya kitaplarından ayrılır. Üç 
bölümden meydana gelen eserin ilk bö
lümü Mekke ve Medine şehirleriyle ilgi
lidir. Bu bölümde Mekke'nin coğrafi du
rumu. Kabe'nin ölçüleri, Hacerülesved'e 
dair ayrıntılı bilgilere yer verilmiş, Mes
eld-i Haram'ın özellikleriyle zemzem ve 
hac menasikinden bahsedilmiştir. Daha 
sonra Medine. Meseld-i Nebevl, Ravza-i 
Mutahhara, Kuba Mescidi ve Uhud şe
hidlerinin kabirieri hakkında bilgi aktarıl
mıştır. İkinci bölüm ün başında dünyada
ki harikalara ve garip şeylere temas edil
miştir. Mısır'ın eski ve yeni tarihi, genel 
vasıfları, şehirleri ve müslümanlar tara
fından fethi bu bölümün başlıca konula
rıdır. Üçüncü bölümde Mağrib ve Sudan 
hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. Bu 
bölümde müellif kendi gözlemlerine ve 
Muvahhidler'le ilgili orijinal tarihi bilgile
re yer vermiştir. 

Kitabı Ebu İ mr an İbn Ebu Yahya b. Vak
tin adlı bir kişiye ithaf eden müellifın Ez
rak! Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem, İbn 
Vaslfşah, Mes'udl ve Ebu Ubeyd ei-Bek
rl'nin eserlerinden istifade ettiği anlaşıl
maktadır. İbn Ebu Zer'in kaynak olarak 
kullandığı kısmın yazma nüshalarda bu
lunmaması. el-İstibşfır'ın günümüze ek
sik veya muhtasar olarak intikal ettiğini 
göstermektedir. 

Alfred von Kremer. el-İstibşfır'ın Mağ
rib'le ilgili bölümünü Description de 
l'Afrique par un geographe arabe 
anonyme du VJ• siecle de l'hegire 
adıyla neşretmiş (Wien 1852), daha son
ra Edmond Fagnan bu metni. Fransızca 
tercümesiyle birlikte l'Afrique septen
trionale au xn· siecle de notre ere is
miyle yayımiarnıştır (Constantine 1900: 
Frankfurt 1993). Sa'd Zağlul Abdülhamld. 
eserin Bibliotheque Nationale (nr. 2225) 
ve Cezayir kütüphanesindeki (nr. 1560, 
3216) nüshalarından faydalanarak eksik
siz bir metin tesis etmiş. Haremeyn ile 
Mısır'a ait bölümleri Fransızca tercüme
siyle birlikte neşretmiştir (İskenderiye 
1958; Darülbeyza 1985; Frankfurt 1997). 
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Iii RlZA KURTULUŞ 

İSTiDANE 
( 4ii.M..ıYI) 

Bir kimsenin kendisi için 
borçlanması anlamıyla 

genel hükümlere, 
başkası adına borçlanması 

anlamıyla özel hükümlere tabi 
hukuki işlem. 

_j 

Sözlükte hem "alacak" hem "borç" an
lamındaki deyn kelimesinin türevi olan is
t idane de çift anlamlı olup "ödünç (borç) 
istemek" ve "alacağını talep etmek" ma
nasındadır. Ancak kelime örfte ve hadis
lerde daha çok "ödünç isteme" anlamın
da kullanılmıştır (Müsned, VI, 232, 335; 
Nesa!, "BüyıT', 99). Fıkıh literatüründe 
de istidane bir kimsenin gerek kendisi ge
rekse başkası adına borçlanması işlemi
ni ifade eder ve borçlanma ehliyeti. un
surları. borçlanınayı doğuran sebepler ve 
doğurduğu sonuçlar bakımından ehliyet 
ve borcun genel esaslarına tabidir (bk. 
BORÇ; DEYN; EHLİYET). Ancak istidane 
vasinin vesayeti altındaki kimseler. müte
vellinin vakıf, kadının kocası adına borç
lanmasında olduğu gibi, bir kimsenin hu
kuki bir infak ve harcama ilişkisi çerçeve
sinde başkası adına borçlanması gibi özel 
durumlarda genel teoriye nisbetle bazı 
ayrıntılı hükümlere konu olur. Bu durum
larda istidanenin terim anlamı denemez
se de özel bir içerik kazandığı söylenebilir. 

Vasinin ihtiyaç halinde bulunan vesaye
ti altındaki kimseler için borçlanabilmesi 
ancak hakimin izniyle mümkündür ve bu 
tür borçlanmalar için sonradan vesayet 
altında bulunan kişiye rücu edebilir. Va
sinin izin almadan yaptığı borçlanmalar 
için böyle bir hakkı yoktur. Aynı şekilde 
bir vakıf için tamir vb. sebeplerle borçlan
ma zarureti ortaya çıktığında veya vakıf 
adına veresiye mal satın almak gerekti
ğinde eğer vakfı kuran kimse buna izin 
vermişse mütevelli bu borçlanınayı yapa
bilir, değilse o da her iki şekilde borçla
nabilmek için mahkemenin iznini almak 
zorundadır. Malikive Hanbeli hukukçula
rına göre böyle bir izne gerek yoktur. 

İstidaneye en çok, kadının ihtiyaçları
nın doğrudan kocası tarafından karşılan

maması halinde başvurulur. Bu da genel
likle kocanın gaib ve mefküd olması veya 

nafaka yükümlülüğünün devam ettiği 
iddet içinde ortaya çıkar. Hanefiler'in dı
şındaki hukukçular. kocanın nafaka bor
cunun doğması için bir mahkeme kararı
na gerek olmadığı ve bu borcun ödeme 
bakımından kişinin zimmetinde bulunan 
diğer borçlarından farkı bulunmadığı gö
rüşündedir. Hanefiler ise karşılıklı rıza ile 
nafaka miktarının tesbit edilmediği du
rumlarda bunun ancak mahkeme kara
rıyla belirlenebileceğini söylerler. Böy
le bir karar olmaksızın kocadan bir ayı 
aşan nafaka borcu talep edilemez. Mah
keme talep üzerine hem nafaka miktarını 
belirler hem de kadına kocası adına borç
lanmaya izin verir (b k. NAFAKA). 

Nafakayı mahkemenin karara bağla
masının ve istidaneye izin vermesinin iki 
önemli sonucu vardır. Birincisi. nafaka 
borcunun Hanefiler'e göre zimmette sa
bit kuvvetli bir borç durumuna geçmesi 
ve ancak ödeme veya ibra ile düşebilme
si. zaman aşıınından etkilenmemesidir: 
ikincisi de kendisi adına izinle yapılan 
borçlanmanın sorumlusunun koca olma
sı ve kadının veya alacaklıların bu borçtan 
dolayı doğrudan ona yönelik bir talep ve 
dava hakkına sahip bulunmalarıdır. İsti
dane izni olmadan kadının nafakası için 
yaptığı borçlanmaların muhatabı koca 
değil kendisidir: kadının sadece ödediği 
miktar için kocaya rücu hakkı vardır. öte 
yandan Hanefıler'e göre bu şekilde mah
keme kararına bağlanıp veya karşılıklı rı
za ile belirlenip borçlanma izni verilme
miş nafaka alacakları zayıf bir alacaktır: 
taraflardan birinin ölümü. kadının naşize 
durumuna düşmesi (bk. NÜŞÜZ) ve bir 
görüşe göre boşama ile düşer. Diğer mez
hepler ise evlilik nafakasının koca açısın
dan kuvvetli bir borç doğurduğunu, her 
durumda ödeme yükümlülüğü için mah
keme kararına ve borçlanma iznine ihti
yaç bulunmadığını söylerler. 
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