
akan kanın veya azami süreyi geçmese 
bile bir kadının belirli adet günlerinden 
sonra da akmaya devam eden kanın ku
ral olarak istihaze kanı sayılması genel 
kabul görmüş olmakla birlikte Hanefiler 
dışındaki üç mezhebin alimleri. bilgi ve 
tecrübesiyle kanın mahiyetinitesbit ede
bilen kadının bunu esas alması gerekti
ğini belirtmişlerdir. Ayrıca adet görme 
çağına henüz ulaşmamış küçük kızdan. 
adetten kesilen veya hamile olan kadın
dan gelen kan da istihaze kanı sayılır. Şa
fii ve Maliki mezheplerinin. hamilelik sü
resince de kadınların adet görebileceği 
ve bu kanın belli şartlarda hayız kanı sa
yılacağı görüşü (Mu.F, III. 206-207) o dö
neme ait tıbbi bilgilerin yetersizliğiyle il
gili görünmektedir. 

Hayız ve nifas halleri, kan akmaya de
vam ettikçe ve kanın kesilmesinden son
ra boy abctesti alınmadıkça ibadete en
gel iken istihaze yalnızca abctesti bozan 
bir durum olup gusül gerektirmez. Dini 
açıdan özür sayılan diğer durumlarda ol
duğu gibi istihazede de özrün sabit ol
ması için akıntın ın bir namaz vaktinin bü
tününü kapsayacak şekilde devam etme
si şartı aranır. Bu vakit içinde abctest alıp 
namaz kılacak kadar bir kesintinin olması 
halinde bu kimse özürlülere uygulanan 
özel hükümden yararlanamaz. Bütün fa
ki h ler tarafından benimsenen bu Şart 
gerçekleştiği takdirde müstehaza özür 
sahibi kimselerin hükmüne tabi olur. Bu 
durumda. eğer istihaze kanı hayız veya 
nifas halinin devamında gelmişse önce 
bu halin sona ermesi sebebiyle boy ab
desti alır. sonra da Hanefi ve Hanbelller'e 
göre her namaz vakti için, Şafiller'e ve 
Malikller'de bir görüşe göre ise her farz 
namaz için ayrı abctest almak şartıyla iba
detini yerine getirir. Maliki mezhebinde 
bir görüş de her namaz için ayrı abctest 
alınmasının şart değil müstehap olduğu 
yönündedir. Her vakit için bir abctestin ye
terli olduğunu savunanlara göre bu va
kitle -başka bir şekilde abctestini bozma
dığı takdirde- her türlü farz. vacip ve na
file namaz. diğerlerine göre ise yalnız o 
vaktin farzını ve dilediği kadar nafile na
maz kılabilir. Akıntısı devam eden kadı
nın. vücut ve elbisesine bulaşmasını ön
lemek için öncelikle kanı durdurucu veya 
azaltıcı tedbirlere başvurması gerekir. 
Ayrıca kan sadece ayakta. rükı1 ve secde 
durumlarında geliyorsa oturarak ima ile 
namaz kılmayı tercih etmesi de bir ted
bir olarak tavsiye edilmiştir. 

Çoğunluğa göre istihaze durumu hayı
zın aksine oruç tutma. Kur'an okuma. ta-

vaf yapma ve camiye girme konusunda 
olduğu gibi karı-koca arasında cinsel iliş
ki için de bir engel teşkil etmez. Bazı ta
biln alimleri ise cinsel ilişkiyi caiz kabul 
etmemiştir. 
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İSTİHBAB 

(bk. MÜSTEHAP)-

İSTiHDAM 
(ı"f~Yf) 

Zamirle veya zamirsiz olarak 
kelimeyi birden çok anlamda 

kullanma sanatı_ 
_j 

Sözlükte "kullanmak. hizmetçi edin
mek. hizmet etmesini istemek" gibi an
lamlara gelen ve hıdmet (hizmet) kökün
den türeyen istihdam kelimesinin kökü
nü " hızla kesmek" manasındaki l)a~m ve 
J:ıa~m olarak tesbit eden kaynaklar da 
vardır (ŞürüJ:ıu't-Tel}]fş, IV, 326; Muham
med b. Ahmed ed-DesOki, II, 596). Bed!' 
ilminde anlama güzellik katan söz sanat
larından sayılan istihdamı İbn Münkız, 
"iki anlamı olan kelimeyi söz içinde iki an
lama da gelecek şekilde kullanmak" şek
linde tarif etmiş ve şu örneği vermiştir: 

,.sf> ı.S)l.C.. ~i.9 ö,ı...ıı '"? y ı,_;..i.;r.JJ1 ~11.; 
ı~ ..si>~ .,s.r.ı.: Y! 4 Y.9 w_9J~ Lo ı ,..,.w 
(Ey inanan lar! Sarhoşken ne dediğ ini z i 

bilene kadar, cünüpken de -yolcu olanlar 
m üstesna- gusledinceye kadar namaza 
yakl aşmayı n; en-Nisa 4/43). İbn Münkız. 
ayette geçen "salat" kelimesinin "namaz 
kılma fiili " ve "namaz kılınan yer" anlam
larına gelmesinin muhtemel olduğunu , 

iSTiHDAM 

çünkü ayette bu iki manadan her birine 
delalet eden ifadeterin bulunduğunu. 
".;;_9J~ Lo ı,..,.w ..si>" (ne dediğinizi bil ene 
kadar) ifadesi "salat"ın namaz fiili anla
mına."~ .,s.r.l<: 'i'!" (yol cu olanlar müs
tesna) kaydının da kelimenin "namaz kı
lınan yer" manasma geldiğini gösterdiği
ni söyler (el-Bedt tr na/s:di'ş-şi'r, s. 82). 

istihdamı. "bir kelimenin söz içinde iki 
anlamıyla birlikte kullanılması" şeklinde 
tanımlayan İbn Şls'in verdiği örnekten 
onu. bir kelimeyi iki anlam alanını da kap
sayacak şekilde kullanmak tarzında an
ladığı görülmektedir:~ .ş.:ı.rı !l~ ._;.: üi 
f..ı..o; <.,j ..!..tMı ._,...;T Gıs.:o Y .9 , f~ !l_rıi ..:rı J>i rol 
(Ben bildiği n üzere sana verdiğim söze sa
dığı m: Emirlerinden ne bir akdi bozmu ş, 

ne de senin bulunmadığını farkettiğim ye
re ayak basmışım) cümlesinde "J>" ke
limesi "düğümü çözmek. akdi bozmak" 
ve "bir yere girmek. ayak basmak" şek
linde iki farklı anlamı ve kullanım alanını 
kapsayacak biçimde tekrarsız olarak geç
mektedir. 

Hatlb el-Kazvlnl farklı bir yaklaşımla is
tihdamı. "iki anlamı olan kelimenin ken
disiyle bir anlamının. zamiriyle de bir baş
ka anlamının kastedilmesi veya kelime
nin iki zamirinden her biriyle bir başka 
anlamının anlatılması" şeklinde tanımla

mıştır (el-lzaJ:ı tr 'ulümi ' l-belaga, s. 502) . 
Bedliyat sahipleriyle belagat alimlerinin 
çoğu Kazvlnl'nin görüşünü benimsemiş
tir. 

istihdamda bir kelimenin ikiden fazla 
anlamda ve ikiden fazla zamirde gerçek
leşmesi de mümkündür. Söz konusu ke
limenin anlamlarının hepsi hakikat. hep
si mecaz veya biri mecaz. diğeri hakikat 
olabilir. 

~~~~~~(Sizden ayı gören 
onda oruç tutsun; ei-Bakara 2/1 85) ayetin
de .. ~, .. kelimesiyle "hilal", onun"~ .. 
ifadesindeki zamiriyle "zaman" (ramazan 
günleri) kastedilmiştir. Şu ayet de istih
damıngüzel örneklerindendir: J>i J.O 
~.9 ~~Lo 411~ wl;;S" (Her ecelin bir ki
tabı va rdır. Allah dil ed i ğ ini siler, diled i
ğini sabit bırakır; er-Ra 'd I 3/38-39). Bu
rada '\,.ol;;S"" iki anlamda (belirli süre, 
yazılmış kitap) kullanılmıştır." ~ı" keli
mesi ilk anlama. "ı~" (siler) lafzı da 
ikinci anlama hizmet etmektedir. İbn 
Ebü 'I-İsba'. bu örneğe dayanarak iki an
lamda kullanılan Iafzın ilgili iki kelime 
arasında olmasını şart koşmuştur ( TaJ:ı
rfrü 't-ta/:ıbfr. s. 275) 

BedTI sanatların en güzellerinden olan 
tevriye ve istihdam birbirine benzemek
le birlikte farklıdır. Tevriyede uzak ve ya-
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kın iki anlamı olan bir kelimenin sadece 
uzak anlamı kastedilirken istihdam da her 
iki mana ya da daha fazla anlam birlikte 
kastedilir. Safedl, bu iki sanatla ilgili ola
rak Fat:i:ü '1-l].itô.m 'ani't-tevriye ve'l-is
til].dô.m adıyla bir eser yazmıştır (yazma 
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, 1! ,.33; 
Suppl., ll, 29) . 

Türk edebiyatında istihdamın daha çok 
zamirsiz şekli kullanılmıştır. "Avcının sözü 
de attığı da saçma idi" cümlesinde "saç
ma" kelimesinin iki değişik anlamına işa

ret etmek üzere "söz" (saçma söz/ meca
zi) ve "atmak" (saçma atmak / hakiki) ke
limeleri getirilmiştir. 
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l1iJ İsMAiL DuRMUŞ 

iSTiHFAF 
(...S~'YI) 

D inin 
ilke, yargı ve değerlerine yönelik 
aşağılayıcı tavır anlamında terim. 

L ~ 

Sözlükte "hafif olmak, az, önemsiz ve 
kıyınetsiz sayılmak" anlamındaki haff 
(hiffet) kökünden türemiş bir kelime olup 
"hafif görmek. önemsememek" demek
tir. Kelimenin kökünde bulunan "beden, 
akıl ve hareket açısından hafif olmak" 
manalarından "aklen hafif olma" anlamı 
istihfafta ağırlık kazanmaktadır (Usa

nü 'l-'Arab, "bff'' md.). Kur'an~ı Kerim'de 
hiffet kavramı on yedi ayette geçmekte, 
bunların üçü istihfaf masdanndan gel
mektedir (M . F. Abdülbakl. el-Mu'cem, 
"l].ff" md.) Kur'an'da Firavun'un Musa'
dan üstün olduğunu ileri sürerek onu aşa
ğıladığı , kavmini sosyal konumlarının dü
şüklüğü iddiasıyla hafife aldığı belirtilir
ken istihfaf kavramı kullanılmıştır (ez
Zuhruf43/5l-54). Taberslbul!lurumu, il
ml niteliği bulunmayan istidlallerle kav-
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mini kendisine uymaya yönlendirmek, on
ların idrak ve anlayışını aşağılayıp küçüm
semek şeklinde açıklamıştır. Yine Kur
'an'da Hz. Peygamber' e müşriklerin inka
nna karşı sabretmesi, ilahi vaadin mut
laka gerçekleşeceği ni göz önünde bulun
durarak. inanmayanların kendisini hafi
.fe almalarına fırsat vermemesi şeklinde
ki uyarı da istihfaf kavramıyla ifade edil
miştir (er-Rfım 30/60) Taberi bu ayeti, 
ahirete inanmayan müşriklerin Resul-i 
Ekrem'in nezaket ve hoşgörüsünü istis
mar ederek onu elçilik görevini yerine ge
tirmekten alıkoymaya çalışmak biçimin
de açıklamıştır. Matüridl ise kavramın 
"acele etmek" manasma ağırlık vererek, 
"Münkirlerin acımasız eziyetleri seni ace
leye getirip helak edilmelerini istemeye 
sevketmesin" anlamını öne çıkarmıştır. 
Hadislerde de hiffet kökünün türevleri ve 
istihfaf masdan Kur'an'daki manalarıy

la yer almaktadır (Wensinck, el-Mu' cem, 
"l].ff" md.) 

İslam alimleri, Hz. Peygamber'in Al
lah 'tan getirdiği vahiyleri ve bunlardan 
zorunlu olarak çıkan dini hükümleri (za
rGrat-ı dlniyye) küçümseme niteliği taşı
yan söz veya davranışları istihfaf olarak 
değerlendirmiştir. Nitekim İbn Teymiyye 
küçük görmeyi ve önemsememeyi adet 
haline getiren kişinin kalbinde tam bir 
teslimiyetin oluşmayacağını, böyle bir tu
tumun kibirlenerek ilahi emre boyun eğ
meyen İblis'in küfrüne benzediğini söy
lemiş, Sa'deddin et-Teftazani de ResGl-i 
Ekrem'in Allah'tan getirdiği dini hafife 
almanın tasdiki ortadan kaldıracağım be
lirtmiştir. Osmanlı alimlerinden Bedrür
reşld Muhammed, insanların küfre düş
mesine sebep teşkil eden sözlerin (el
fiiz- ı küfür* ) dinin esaslarından birini ala
ya almak (istihza) veya inanılması gereken 
esasları küçümsemek (istihfaf) yahut ha
ramlığı kesinleşen şeylerin helal olduğu
nu söylemek (istihlal) şeklindeki üç hu
sustan birine gireceğini bildirmiştir. öte 
yandan Ali el-Karl. Kur'an-ı Kerim ve Ka
be gibi dinde yüce bir konuma sahip bu
lunan şeyleri ve ibadetleri hafife alma
nın, onlar hakkında aşalğitayıcı ifadeler 
kullanmanın küfür statüsfıne girdiğine 
dair alimierin görüşünü aktarmıştır. Ya
kın dönem islam alimlerinden Şehabed
din Mahmud el -Alfı sl. Rfım suresindeki 
ayetle (30/60) Hz. Peygamber'in yanı sıra 
ümmetinin de keıııdilerini onaylamayan. 
küçük gören. söyl'ediklerini ve yaptıkla
rını yadırgayanlara karşı sabırlı olmala
rı yönünde · uyarıldığına dikkat çekmek
tedir. 
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!;i] MUSTAFA SiNANOÖLU 

iSTiHKAK 
(J~YI ) 

Bir kimsenin mülkiyet ya da 
zilyedliğinde bulunan mal üzerinde 
bir başkasının mülkiyet hakkının 

sabit olması anlamında hukuk terimi. 
L ~ 

Hak kökünden isim olan istihkak söz
lükte "hak isteme. hak etme ve bir hak
kın sabit olması" anlamına gelir. Kur'an-ı 
Kerim'de kelimenin fiil kalıbı "hak etmek" 
manasında kullanılmaktadır (el-Maide 5/ 
ı 07). Hadislerdeki kullanımı (Buhar!, "Lu
~ata", lO;"Şehadat", 20;"Diyat", 22; Müs
lim. "İman", 22 ı ; "Kasame", ı , 3, 6) veya 
klasik İslam hukuku literatüründe "bu
luntu mal ve hayvan, haraç ve zekat gibi 
beytülmal gelirleri. kaçak köle. diyet vb. 
üzerinde hak sahibi ollJlH;veya hak tale
binde bulunma" anlamaıdaıkfıyaygın kul
lanımı da yine sözlük anlamı çerçevesin
dedir. Hukuk terimi olaralyit;tihkak. bir 
kimsenin başka bir şahsın mülkiyet ya da 
zilyedliğinde bulunan bir mal üzerinde 
mülkiyet iddiasını ispat etmesi, hakimin 
de buna göre hüküm vermesi demektir. 
Hak talebinde bulunan kişiye müstehi~. 
istihkaka konu olan şeye müstehak (müs
tehak bih). aleyhinde istihkak davasın
da bulunulan kimseye müstehak aleyh 
(müstehak minh) denir. 

istihkak mülkiyet hakkını koruyucu, ih
lal edilen hakkın iadesini sağlayıcı bir iş
lev gördüğünden mülkiyet hakkının ayrıl
maz bir parçasını. akid ve hukuki işlem
lerde hür iradenin korunması ilkesinin 
de tabii gereklerinden birini teşkil eder. 
Fıkıh literatüründe istihkakla ilgili huku
ki esas ve açıklamalara. eşya üzerindeki 
mülkiyet hakkının en yaygın intikal sebe
bi olan ve diğer sözleşme çeşitlerine mo-


