
iSTiHDAM 

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-


