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İSTİFAL 
(JL;;:...Yf ) 

Arap alfabesine ait 
belli harflerin telaffuzunda, 

dil gövdesinin üst damağa yükselmeyip 
aşağıda kalmasını belirten terim 

L 
(bk.HARF). 

_j 

ı 
İSTİFTA 

ı 

L 
(bk. FETVA). 

_j 

ı 
İSTiGASE 

ı 

(4i~Yf) 

Tehlikeli veya 
sıkıntılı bir durumda kalan insanın 

bundan kurtulmak için 
mil.nevi yardım istemesi 
anlamında bir terim 

L 
(bk. İSTİMDAD; KUTUB). 

_j 

ı 
İSTİGFAR 

ı 

L 
(bk. MAGFİRET). 

_j 

ı 
İSTİGRAK 

ı 

(Jı_;; .•. m) 

Salikin ilahi sevginin istilası altında 
kendisi ve maddi alem hakkında 

hiçbir duygu, algı ve bilince 
sahip olmaması anlamında 

tasavvuf terimi 

L 
(bk. VECD). 

_j 

ı 
İSTiliALE 

ı 

L 
(bk. TEKAMÜL NAZARİYESİ). 

_j 

L 

İSTiliARE 
( ö );i.; .... YI) 

Yapılması düşünülen bir işin 
Aİlah katında hayırlı olan şekliyle 

gerçekleşmesini isteme. 
_j 

Sözlükte "hayırlı olanı isteme" anlamına 
gelen istihare: terim olarak "bir iş veya 
davranışta Allah katında hayırlı olanı kılı
nan nafile bir namaz ve dua ile talep et
me" manasında kullanılır. İnsanların. yap
mak istedikleri bir işin kendileri hakkında 
iyi veya kötü sonuçlar doğuracağını anla
mak için fal vb. uygulamalara çok eski
den beri başvurdukları bilinmektedir. Ni
tekim Cahiliye Arapları bir işe başlama
dan önce, üzerine "evet" veya "hayır" ya
zılı "ezlam" denilen fal oklarıyla karar ve
rirlerdi. Kur'an- ı Kerim "şeytan işi" olarak 
nitelendirdiği bu uygulamayı yasaklamış 
(ei-Maide 5/3, 90), peygamberler dahil 
hiç kimsenin gaybı ve dolayısıyla bir işin 
kendisi için hayırlı olup olmadığını bileme
yeceğini , Allah'ın dilemesi dışında ken
disine fayda veya zarar verecek bir güce 
sahip bulunamayacağını bildirmiştir (ei
A'raf 7/188). 

Hayr kelimesi ve çeşitli türevleri Kur
'an'da sıkça geçmekle birlikte aynı kök
ten türeyen istihare yer almaz. Ancak in
sanın şer zannettiği bir şeyin hayır olabi
leceğini (en-N Gr 24/1 1). bir şey hayırlı ol
duğu halde ondan hoşlanmayabileceği
ni. şer olduğu halde sevebileceğini (el-Sa
kara 2/2 ı 6) , Allah'ın her türlü noksanlık
tan münezzeh olup dilediğini yaratarak 
seçtiğini (el-Kasas 28/68) . her türlü hay
rm O'nun elinde bulunduğunu. her şeye 
gücünün yettiğini (Al-i imran 3/26). bir işe 
girişirken başkalarına danışmak ve karar 
verince de Allah'a güvenip dayanmak ge
rektiğini. böyle yapanlara Allah'ın yetece
ğini (Al-i imran 31159; et-Talak 65/3) ifade 
eden ayetter İ slam'da istiharenin istinat 
ettiği temel çerçeveyi oluşturur. Alimie
rin sünnet veya m üstehap saydıkları isti
harenin meşruiyeti Cabir b. Abdullah'tan 
rivayet edilen şu hadise dayandırılmakta
dır : "ResGiullah. Kur'an'dan bir süre öğ
retir gibi işlerimizin tamamında bize is
tihareyi öğretiyar ve şöyle diyordu: 'Biri
niz bir şey yapmaya niyet edince farz dı
şında iki rek'at namaz kılsın ve arkasın
dan şu duayı yapsın: Allahımı Senden, se
nin ilim ve kudretinden hayır beklerim. 
Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen 
kadirsin. benimse gücüm yetmez. sen bi
lirsin. ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri 
bilensin. Allahımı Şu benim işim dinim 
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için. dünyam ve ahiretim için senin ilmin
de hayır diye yer almışsa onu bana nasip 
et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu 
işim dinim için, dünya ve ahiretim için 
senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu 
benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır 
nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona 
yönelt!' Hz. Peygamber sözüne devamla. 
' İstihareyi yapan kişi bu sırada işini de 
s.öylesin' dedi (f\1üsned, III. 344; Buhar!, 
"Da<avat", 49. "TevJ:ıld", 10: ibn Mace , 
"il5ame", 188). 

Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği isti
hareduası: .:.t1.>A;..ıf_,~.:.ı~ı..Jı ~~ 
'ıl .9 1 .ı..QJ ~ts ~~ ~ ıJO .!.l!Li .9 ~;...\Ö.! 

.::.,.;.J wl ~Iıı ·y~ı ı"~ ..:...ıı_,rJı:l'ıl_,~ _, 1-üı 
~L.: .9 ~L..o .9 ~.:ı ı,s9 ~ l_r-> _,.'ıli '~ ;:,ı ~ 
wl ~#1 • ..;,; ~ .:.t1 ~ j;J ~o ;..ı_,~ o1 ..ülS .s_,.ı 

.Sı" ' ~lı: .9 ~L..o .9 ~.:ı ı,s9 ~ _;.;. ~~ ~ .:..,;5' 

wll ~ _r.;.ıı ~ 1-üı_, ~ ~Y"''-' ~ .ıSY""ts 
'41~; j;J 

İstihare duasının. bu niyetle kılınacak 
· iki rek'at nafile namazdan sonra okunma
sının en uygun usul olacağı konusunda 
dört mezhep görüş birliği içindedir. Ma
lik! ve Şam mezheplerine göre herhangi 
bir namazdan sonra da söz konusu dua
nın okunınası caizdir. Hanbelller'in dışın
da kalan üç mezhebe göre istihare nama
zını kılmak mümkün değilse sadece dua 
ile de yetinilebilir. İstihare namazı kera
het vakitleri hariç her zaman kılınabilir. 
Bütün mezheplere göre istihare namazı
nın en faziletiisi iki rek'at olarak kılınanı
dır. 

İ stihare duasının namazdan hemen 
sonra ve kıbleye dönülerek okunması, el
leri n kaldırılması ve dua adabına riayet 
edilmesi, duanın kabul olma ihtimalini 
arttıran güzel davranışlar olarak telakki 
edilmiştir. Kişinin olumlu veya olumsuz 
bir karara varamaması halinde Hanefl, 
Maliki ve Şafii alimleri, Enes b. Malik'ten 
gelen bir rivayete dayanarak (Münavl, ı. 

450) istiharenin yediye kadar tekrarlana
bileceğini söylemişlerdir. Şafii ve Maliki 
alimleri, Hz. Peygamber'in bir rahatsızlık 
sebebiyle başkasını "okuyarak" tedavi
ye izin vermesi ve bu vesileyle söylediği, 
"Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten bu
nu yapsın " (f\1üsned, lll, 302, 334, 382, 393; 
Müslim, "Selam", 61-63) sözünden hare
ketle başkası adına istihare yapmanın 
caiz olduğunu ileri sürerken Maliki faki
hi Hattab bu uygulamanın bir dayana
ğını bulamadığım belirtmiştir (f\1v.F, lll, 
246) 

Enes b. Malik'ten nakledilen istihare 
hadisinin devamında ResGl-i Ekrem. "Son-
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ra kalbine ilk doğan duyguya 1 düşüneeye 
bak, ona uygun davranman hayırlı olur" 
demiştir (Münavl, I, 450). Buna göre isti
harenin sonucunda insanın içine ferah
lık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yap
ması. sıkıntı. huzursuzluk ve darlık hali 
dağarsa yapmaması daha hayırlı görül
müştür. 

ibnü'l-Hac el-Abderl, hadislerde ifade 
edildiği şekliyle meşru istiharenin bundan 
ibaret olduğunu. ayrıca bir işaret almak 
amacıyla kişinin veya bir başkasının onun 
adına rüya görmek üzere uyumasının, 
gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi 
davranışlara başvurmasının bid'at oldu
ğunu belirtir ( el-Medtıal, IV. 37-38) ibnü'l
Hac ayrıca. istihare ile birlikte istişare et
mesinin de sünnete uygun bulunduğunu 
söyleyerek kişinin her ikisini de ihmal et
memesi gerektiğini kaydeder (a.g.e., IV, 
40). Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya 
yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna. 
siyah veya kırmızı görülmesinin şer oldu
ğuna delalet ettiğine dair nakledilen gö
rüşler (ibn Abidln, ll, 27) şahsi tecrübe
lere dayanmakta, dolayısıyla dini bir ma
hiyeti bulunmamaktadır (Semlr Karani 
Muhammed Rızk, s. 42-43). Şla kaynakla
rında bunun yanında tavsiye edilen diğer 
bazı istihareler ve uzun dualar da aynı şe
kilde tecrübl ve örfi telakkileri yansıtan 
uygulamalardır. Yapılması istenen işin ha
yırlı olması için dua ettikten sonra kapalı 
haldeki mushaf açıldığında sağ sayfadaki 
ayetler rahmet ayetleri veya iyiliği emre
den ayetlerden ise niyet edilen işin hayırlı 
olacağına. azap ayetleri yahut kötülükten 
sakındıran ayetler ise hayırlı olmayacağı
na işaret sayılması. Hatız- ı Şlrazl'nin Di
van'ı ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Meşnevi'sinin de bu maksatla kullanıl
ması. Fatiha süresiyle Kadr süresi okun
duktan sonra istihare duası yapılarak tes
bihin bir yerinden tutulması ve niyete gö
re tek veya çift gelmesinin o işin hayırlı 
olup olmadığına işaret sayılması. iki rek
'at namaz kılıp 1 00 defa. "Allah'ın rahme
tiyle afiyet içinde hayırlısını diliyorum" de
dikten sonra üzerine "yap" ve "yapma" 
yazılan kağıtların belli bir usule göre çe
kilmesi bunlardan bazı örneklerdir (Mu
hammed Bakır el-Mecl isi, s. 63 vd .; Muh
sin el-Emin, 1, 22 I -23 I) . 

istihare, kişinin gerekli bütün çabayı 
sarfedip araştırma ve İstişarelerini ta
mamladıktan sonra hakkında hayırlısını 
takdir etmesi için Allah'a dua etme, kul
luk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıka
cak sonuca rıza göstererek ruh sağlığını 
koruma gibi çok amaçlı metafizik bir olay-
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dır. Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu 
açık şekilde bilinen bir şeyi yapıp yapma
ma konusunda değil, gerek dünyev'i ge
rek uhrevl bakımdan kişi hakkında hayır
lı olup olmayacağ ı kestirilemeyen işlerde 
söz konusu olabilir. Dinen iyi ve hayırlı ol
duğu bilinen işlerin zamanı, şekli vb. hu
susunda da istihare yapılabilir. insan ge
leceği bilemediğİnden bir şeyi ilk bakışta 
iyi zannetse de onun sonucundan emin 
olamaz. Bu sebeple bir iş yapacağı ve ile
riye yönelik önemli bir karar vereceği za
man istihare yoluyla her şeyi bilen Allah 'ın 
kılavuzluğuna ve yönlendirmesine baş
vurması, O'ndan yardım istemesi. kişinin 
davranışlarındaki sorumluluğunu kaldır

mamakla birlikte onda bir güven hissi 
dağuracağı ve takdire rıza göstermesini 
sağlayacağından önem taşımaktadır. Do
layısıyla istiharenin dini öğretideki kader, 
tevekkül ve sabır anlayışıyla yakın ilgisi 
bulunur. 

Hz. Peygamber'in tavsiyesi doğrultu
sunda istihare eskiden beri islam dünya
sında adet olmuş ve önemli önemsiz bir
çok hususta günlük hayatın bir parçası 
haline gelmiştir. Kumandanlar sefere çık
madan, sultanlar veliahtlarını belirleme
den önce istihare yapar ve bunun sonu
cuna genellikle uyarlardı. Evlilik öncesin
de ve çocukların isimlerinin konması es
nasında da istihare yapmak adet olmuş
tur. Ayrıca birtakım tartışmalı dini mese
lelerde fetva verirken bazı alimler ulaş
tıkları sonucu istihareyle destekleme 
yoluna gitmişlerdir (mesela bk. ibnü's-Sa
lah, 1. 293, 396; ıı. 434, 484, 485, 507). 
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[il SALiM ÖGÜT 

L 

İSTiliAzE 
(~~Yf) 

Hayız ve nifas halleri dışında 
kadınların döl yolundan 
kan gelmesini ifade eden 

fıkıh terimi. 
.J 

Sözlükte "suyun akıp taşması. kanın 
akması" anlamındaki hayz kökünden tü
reyen istihaze kelimesi, fıkıh terimi ola
rak kadının rahminden hayız ve nifas hal
Ieri dışında genellikle de bir hastalık se
bebiyle kan akmasını ifade eder. Bu du
rumdaki kadına da müstehaza denir. 

Hayız ve nifas süreleri içinde gelen kan 
gibi istihaze dolayısıyla gelen kan da iba
detterin if ası için gerekli olan maddi ve 
hükml temizlik şartını ilgilendirdiğinden 
fıkıh kitaplarında "taharet" bölümünde 
ele alınmıştır. istihazeyle ilgili dini hü
kümlerden önce hangi durumlarda ge
len kanın istihaze kanı olduğunun tesbiti 
önem taşımaktadır. Fıkıh kitaplarında 
çok çeşitli ihtimallerden hareketle yapı
lan ayrıntılı açıklamaların o dönemlere 
ait bilgi ve tecrübe birikiminden kaynak
landığı . uygulanması kolay olan bazı öl
çütler geliştirme niteliğini taşıdığı . bugün 
tıp ilminin imkanlarından yararlanarak 
kanın mahiyetinin tesbit edilmesinin. di
ni hükmünün de ona göre verilmesinin 
daha isabetli bir davranış olacağı açıktır. 

istihazeyle ilgili fıkhl hükümler diğer 
bazı hadisler yanında. özellikle kadın sa
habllerden Fatıma bint Ebu Hubeyş'in 
Hz. Peygamber' e gelerek kan akıntısının 
sürüp gittiğini ve bir türlü temizleneme
diği ni. bu durumda namaz kılıp kılamaya
cağını sorması üzerine Resülullah'ın bu
nun hayız kanı olmayıp damardan aktığı
nı. adet süresi tamamlandığında yıkanıp 
namaz kılmaya başlamasını söylediğine 
dair hadise dayandırılmaktadır (Buhar!, 
"I:Iayız", 8, 24; Müslim, "I:Iayız", 62; EbO 
DavOd, "Taharet", 107-115). 

Fıkıh alimleri dini hükümler açısından 
yaradan kan akması, idrarın tutulama
ması veya burundan sürekli olarak kan 
gelmesi gibi bir özür hali olarak değer
lendirdikleri istihaze kanının tesbitinde 
daha çok hayız süresini ölçü almışlardır. 
Buna göre her mezhepte hayız için belir
lenen asgari süreden az veya azami süre
den çok veya lahusalık süresinden sonra 


