
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevi, Keşşa{, 1, 455; İbn Münkız, el-Bed i' 
fi nal$:di'ş-şi'r(nşr. Ahmed Ahmed Bedevi- Ha
mi d Abdülmecid). Kahire 1380/1960, s. 82-83; 
Abdürrahim b .. Ali b. Şis ei-Kureşi , Me'alimü'l
kitabe ve meganimü 'l-işabe(nşr. M. Hüseyin 
Şemseddin). Beyrut 1408/1988, s. 113; İbn 
Ebü ' I -İsba', Ta/:ırfrü't-ta/:ıbfr (nşr. Hıfni M. Şe
ref), Kah i re 1383, s. 275-276; Hatib ei-Kaz
vini, el-izaJ:ı {f 'ulümi'l-belaga (nşr. M. Abdül
mün'im ei-Hafaci). Kahire 1400/ 1980, s. 502; 
ŞürüJ:ıu't-Tell]fş, Kahi re 1937, IV, 326-328; İ bn 
Hicce, ljizanetü'l-edeb, Kahi re 1304, s. 52-56; 
Süyilti, el-İtl$:iin, Beyrut 1973, ll , 84-85; Mu
hammed b. Ahmed ed-Desilki. ljaşiye 'ala Mul]
taşari 'l-me'anf, istanbul 1307, ll , 596-598 ; 
Brockelmann, GAL, ll, 33; Suppl., ll , 29 ; Tahi
rülmevlevi. Edebiyat Lügatı (nşr. Kemal Edi b 
Kürkçüoğ lu). İstanbul 1973, s. 160-161. 

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-



del oluşturduğu için ayrıntılı biçimde ele 
alınan satım (bey') akdi içinde yer verilir. 
Bu sebeple de konu hakkında burada ya
pılan açıklamalar sarf, rehin, şüf'a, tak
sim, sulh, ici!ıre , müsakat. müzaraa, vasi
yet. vakıf. muhalea. mehir gibi istihka
kın bir yönüyle söz konusu olabileceği di
ğer akid, işlem ve edimleride kapsayan 
bir genişlik taşır. 

Bir satım akdinde satıcı. satıma konu 
olan mal (mebr) üzerinde başka bir kim
senin hakkı bulunmadığını da taahhüt et
miş sayıldığından istihkak davasının sa
bit olması satıcının bu taahhüdünü ye
rine getirmediği anlamına gelir. Bunun 
tazmini ise satım akdinin feshi ve müş
terinin verdiği bedeli geri alması şeklin
de olur. Ancak istihkak. müşterinin ikrarı 
veya yeminden kaçınması ile sübfıt bu
lursa kendisinin malın bedelini satıcıdan 
talep hakkı yoktur. Malikiler, bu durum
da dahi alıcının satıcıya rücu edebileceği 
görüşündedir. Malikiler malın yarıdan 
çoğu, Şafii ve Hanbelli er. malın bir kısmı 
üzerindeki istihkakın satım akdinin fes
hini gerektireceğini savunur. Hanefi ve 
Şafii mezhepterindeki diğer bir görüşe 
göre ise bölünme kabul eden malların bir 
bölümü üzerindeki istihkak akdin sade
ce ona taalluk eden kısmının feshini ge
rektirir. 

İslam hukukçuları istihkak!, müstehak 
mal üzerinde kurulan mülkiyeti iptal eden 
ve nakleden olmak üzere ikiye ayırmışlar
dır. Esasen vakıf malları gibi temeliükü 
imkansız şeyler üzerinde tesis edilmiş 
mülkiyet malın vakıf olduğu sübfıt bulun
ca batıl olur; temellükün sebebi sayılan 
akdin feshi gerekir. Mülkiyete konu olan 
mallarda istihkakise mülkiyet tesisini 
sağlayan hukuki işlemin doğrudan fes
hini ve mülkiyetin iptalini gerektirmez; 
müstehil5 dilerse akdi fesheder. dilerse 
onaylar. Müşteri henüz teslim almamış
ken malın istihkaka konu olduğu ve hak 
sahibinin de (müstehi~) satışı onaylama
dığı anlaşılırsa işlem kendiliğinden ge
çersiz olur. Çünkü başkasının hak sahibi 
olduğu bilinen bir malın satılması ve sa
tın alınması haramdır. 

Hanefiler'e göre müstehil515ın satışı 
onaylamaması durumunda malı ona iade 
etmek zorunda kalan müşteri ödediği fi
yatı satıcıdan geri alma hakkına sahiptir. 
Müstehil5 akdi onayladığı takdirde malın 
bedelini satıcıdan alır. istihkak sahibinin 
olurundan sonra malda vuku bulan artış 
müşteriye aittir. Müşteri mala kıymetini 
arttıran ilaveler yapmışsa Malikiler'e gö
re müstehil5 ya değer artışına mukabil 

ödemede bulunarak malı istirdad eder 
ya bedeli karşılığında alıcıya bırakır ya 
da onunla malın kıymeti oranında ortak 
olur. Hanefiler, satış akdi tamamlanarak 
teslim alınan malın müşterinin elinde te
lef olması durumunda müstehii%Jn malı 
dilerse satıcıya. dilerse alıcıya tazmin et
tirebileceği görüşündedir. Kendisinin taz
mini durumunda müşteri satıcıdan sa
dece mal için ödediği bedeli talep edebi
lir. Yine Hanefiler'e göre istihkakın bey
yine ile sübfıt bulması durumunda müs
tehak malın kendisinden ayrıtabilen yav
ru ve meyve gibi tabii ürünleri istihkak 
sahibine aittir. Müşteri, malda onun kıy
metini arttıran ve ondan ayrılması im
kansız olan bina gibi ilaveler yapmışsa 
istihkak sahibi yapının bedelini ödemek 
ya da müşterinin ilaveyi kaldırmasını ve 
bundan doğan zararı tazmin etmesini is
temek muhayyerliğine sahiptir. İkinci 
durumda alıcı satıcıdan bedeli geri ister. 
Hayvanın semizlernesi gibi malın aslın
dan ayrılması imkansız türden bir değer 
artışı istihkak sahibinin olurken müşte
rinin bunu satıcıya tazmin ettirme hakkı 
doğar. Hanbelller'in yaklaşımı da Hanefi
ler'inkine benzemektedir. Malikiler'e gö
re müstehak malın ürünü müşterinindir; 

eğer getirisi ürün değilse veya aşılanma
mış ürünse istihkak sahibine aittir. Şa
filler ise akdin fesadı sebebiyle ürünün 
müşteriye ait olduğunu . buna karşılık 
onun masraflarının tazminini talep ede
meyeceğini ileri sürmektedir. 

Kabzettiği malın üçüncü bir şahsın is
tihkak talebi sebebiyle geri alınabileceği 
ihtimaline binaen müşterinin satıcıdan 
ödediği bedelin geri alınmasını garanti 
edecek bir kefil isteme hakkı vardır (bk. 
DEREK). Eğer mal takas işlemine konu 
olmuşsa müstehil5. satışa icazet verdiği 
takdirde malın kıymetini satıcıdan talep 
edebilir. Bir kimse aldığı malı üçüncü bir 
şahsa hibe veya tasadduk etse, sonra 
başkası istihkak davası ile malı onun elin
den alsa müşteri bedeli satıcıdan geri 
alır. 

istihkak davası o malı elinde bulundu
ran (zilyed) aleyhine açılır. Hanefiler'e gö
re istihkak davası açan taraf davasını de
Iili e ispatlasa bile hakim tarafından ma
lın kendisine ait olduğuna ve hiçbir şekil
de mülkiyetinden çıkarmadığına dair ye
min teklif edilir (Mecelle, md. 1746); ye
minden kaçınırsa istihkak hükmü veril
mez. istihkak için davanın türüne göre 
değişen zaman aşımı süreleri benimsen
miştir. 

iSTiHLAF 
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i!ij!] HAMZA AKTAN 

İSTİHIAF 

(bk. HALiFE). 

İSTİHIAF 
(..S~~f ) 

Yargılamada taraflardan birinden 
yemin etmesini isteme anlamında 

fıkıh terimi 
(bk. YEMiN). 

İSTİHIAF 
(..S~~f) 

Kişinin üstlendiği 
dini- hukuki bir görevde 

yerine başkasını geçirmesi 
anlamında terim. 

-, 

_j 

-, 

_j 

_j 

Sözlükte istihlat "yerine birini geçir
mek, halef bırakmak" demektir. Bu an
lamla ilişkili olarak imarnın namaz içe
risinde bir mazeret sebebiyle imamlığı 
başkasına bırakmasına veya hakimin yar
gı görevini yerine getirmek üzere bir naib 
tayin etmesine istihlaf denildiği gibi dev
let başkanının kendisinden sonra yerine 
bir başka kişiyi bırakması da ahd veya is
tihlaf terimiyle ifade edilmiştir. Kelime 
Kur'an-ı Kerim'de sözlük anlamında, fa
kat bir topluluğun kendilerinden önceki
lerin yerine getirilip yeryüzünde söz sa
hibi kılınması manasını içerdiğinden te
rim anlamına da kapı aralar tarzda (el
En 'am 6/133; el-A'raf 7/ 129; en-N Or 24/ 
5 5). hadislerde ise hem sözlük hem teri m 
manasında (Wensinck, el-Mu'cem, " Q.lf'' 
md.) geçmektedir. Yerini başkasına bı
rakan kimseye müstahlif. bırakılana da 
müstahlef denir. Bu ikinci kişi için kadılık 
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