
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

el-İstibşar fi 'aca'ibi'l-e~ar (nşr Sa'd ZağlGI 
Abdülhamld). Diirülbeyzii 1985, neşredenin giri
şi, s. e-s; a.e.: Description de l'A{rique par un 
geographe arabe anonyme du VI' siecle de 
l'hegire (ed. Alfred von Kremer, Sitzungsber
ichte der philosophisch-Historischen Classe 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
içinde). Vlll, Wien 1852, s. 389-428; ibn Ebu 
Zer· . el-Enisü 'l-mu(rib , Ra bat 1973, s. 45; 1. 

322 

Krachkovsky, Taril]u'l-edebi'l-cogra{lyyi'l-~ra

bi (tre. Selahaddin Osman Haşim). Kahire 1963, 
I, 301, 324; Seyyid Abdülaziz Salim. Taril]u'l
Magrib fi 'l-'aşri'l-İslami, İskenderiye 1982, s. 
27-28; Ch. Pellat. "Istibşar", EJ2 (ing.). IV, 254. 

L 

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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