
olmak için yeterli olup olmadığı mesele
sini gündeme getirmiştir. Eski hukukçu
ların bir kısmı ve çağdaş hukukçuların ço
ğu istihl3fın tek başına yeterli sayılmadı
ğı. devlet başkanını belirleme yetkisinin 
esas itibariyle islam toplumunda olduğu . 
bu sebeple istihlafı takiben ehlü'l-hal ve'l
akdin onayının da (biat) gerekli olduğunu 
söyler. Buna göre istih li:lf. başlı başına 
bir halef bırakma işlemi değil en azından 
teoride bir anlamda devlet başkanlığı ma
kamına aday gösterme olmaktadır. Bir 
kısım hukukçulara göre ise halife oğlu, 
babası gibi bir yakınını yerine geçirme
mişse onun tek başına istihlafı göreve 
başlamak için yeterlidir ve alınan biatın 
bağlılık biatı olmaktan öte bir anlamı yok
tur. 

istihlafın geçerli olabilmesi için sadece 
mevcut halifenin değil halife olarak belir
lenen kimsenin de rızası gerekir. Öte yan
dan istihlaf işleminin devlet başkanını 
bağlayıcı olup olmadığı tartışılmıştır. Bazı 
hukukçular istihl3f işleminin İslam top
lumu adına yapıldığını. devlet başkanı 
başkan olma özelliklerini kaybetmediği 
sürece bağlayıcı olduğunu ve geri alına
mayacağını (MaverdT, s. ı 2). bir kısmı ise 
bunu vasiyete benzeterek devlet başka
nının iş başında kaldığı sürece yerine ge
çecek kimseyi değiştirebileceğini söyler 
(Ebu Ya' la ei-Ferra. s. 25). 
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İSTİHSAN 
(..:,ı...,;..;...:ııı) 

Fıkıhta özel gerekçelerle açık kıyastan, 

genel ve yerleşik kuraldan aynlıp 
olayın özelliğine uygun çözüm bulma 

metodunu ifade eden şer'! delil. 
L ~ 

Sözlükte "güzellik. rağbet edilen ve se
vilen şey" anlamındaki hüsn kelimesinden 
türeyen istihsan "bir şeyi iyi ve güzel 
bulmak" manasma gelir. Fıkıh usulünde 
müctehidin bir meselede icma, zaruret, 
örf. maslahat. gizli kıyas gibi özel ve da
ha kuwetli görünen bir delile dayanarak 
o meselenin benzerlerinde izlenen genel 
kuraldan ve ilk hatıra gelen çözümden 
vazgeçmesi ve hukukun amacına daha 
uygun bulduğu başka bir hüküm verme
si şeklinde özetlenebilen yöntemin adı
dır. Fıkıh usulünde genel adiandırma ile 
"hükmün dini- hukuki dayanağı" anlamın
daki şer'i deli ller. daha teknik bir tanıtım
la şer'! bir hükme ulaşmada izlenen yön
temler veya kaynaklardan hüküm çıkar
ma metotları arasında yer alan istihsan. 
taşıdığı ana fikir ve gözettiği amaç yönüy
le hiçbir islam hukukçusuna yabancı ol
masa da adlandırma. tanım. tür ve işlev 
açısından belki de üzerinde en çok tartış
manın cereyan ettiği bir delil olmuştur. 
Bunun için de ilk dönemlerden itibaren 
literatürde istihsan konusunda usulcüle
rin ve fıkıh ekallerinin farklı bakış açılarını 
yansıtan zengin bir bilgi birikimine rast
lanır. 

Fikri Temelleri. Kur'an'da akla. düşün
meye. insanın tabiatında gizli olan ve hu
kukun kökeni kabul edilen hak ve adalet 
düşüncesine sıkça atıfta bulunulduğu gibi 
hukukun genel ilkeleri ya da onların fikri 
zemini sayılabilecek külli önermelere, nor
matif karakterli ayetlere de sıkça rastla
nır. Çok yerde insanlığın ortak sağduyu
suna çağrı yapılır; iyi, doğru ve güzele yö
nelme, yerli yerinde davranma öğütlenir. 
Kur'an'da. insanlık tecrübesinin geçmiş
te kalmış bir örneğine veya vahiy döne
minde mevcut bir sosyal realite ve telak
kiye atıf yapıldığında da onlar üzerinden 
dinin genel mesajı verilmek istenir. Sün
nette ise ayetlerin getirdiği genel ilke ve 
mesajların açılımı ve hayatın tabii akışı 
içerisinde örnek olaylara uygulaması ya
pılmıştır. Ancak Kur'an ve Sünnet. ken
dilerini karşılaşılan hukuki meselenin çö
zümünde öncelikle başvurulması gerekli 
iki ana kaynak olarak tanıtmakla birlikte 
kendilerinden hüküm elde edilirken nasıl 
bir yol izleneceği. naslar olaylara uygula-

İSTİHSAN 

nırken yapılacak yorum faaliyetinin me
todu ve sınırlarının ne olacağı konusun
da bir açıklama yapmaz ve bu konuyu 
adeta muhatabın yetki ve sorumluluğu
na terketmiş görünür. Bu biraz da dinin 
ve hukukun genel ilkelerinin evrensel, 
bunları nesnel olaylara uyarlama faaliye
tinin daha sübjektif, formel yönüyle hu
kukun bölge ve dönemlere bağlı olarak 
daha değişken oluşuyla bağlantılı bir hu
sustur. Bunun için de kaynak ve kaynak
lardan hüküm çıkarma metodolojisi ilk 
dönemlerden itibaren müslüman hukuk
çuları esaslı biçimde meşgul etmiş, huku
ki çözüm arayışı faaliyetlerinde hem kay
nağa bağlı kalma hem de karşılaşılan ola
yın tabiatma ve hakkaniyete en uygun 
olanı bulma amacı birlikte hakim olmuş
tur. 

islam coğrafyasında ll. (VIII.) yüzyıldan 
itibaren giderek belirginleşen fıkıh ekol
leri, bu sürecin devamında tedvin edilme
ye başlanan fürfı ve usul eserleri, hem ön
ceki ilim muhitlerinden devralınan fıkhi 
mirası hem de mevcut hukuki tefekkürü 
sistemleşti rm e. iç tutarlılık açısından de
netleme ve şifahi geleneği yazıya geçir
me çabaları olarak hayli önem taşır. Delil
ler hiyerarşisinin kurulması ve metodo
lojiyi tanıtan terimlerin. bu arada istih
san teriminin ortaya çıkışı da bu döneme 
rastlar. Ancak bu. adiandırma ve terim
leşme süreciyle ilgili bir durumdur. Kav
ram olarak istihsan yerleşik bir hukuk ku
ralı, genel nitelikli bir şer'inasya da ben
zer olaylara getirilen çözüm tarzı belli bir 
olaya uygulanırken bu uygulamanın hu
kukun amacı, adalet ve hakkaniyet dü
şüncesi ışığında gözden geçirilmesi ve 
bunun sonucu olarak onlardan vazgeçip 
olayın kendine has şartlarına uygun dü
şen ve hukukun da genel yapısı içerisin
de yerini bulan farklı bir çözüme gidilme
si, yani hukukun normatif tabiatından 
kaynaklanan katılığının yumuşatılması 
anlamını taşıdığından böyle bir anlayış 
hukuk düşüncesinin özünde vardır ve 
başlangıçtan itibaren İslam muhitinde 
canlı bir şekilde mevcut olmuştur. 

Kur'an ve Sünnet'teki teşrii ahkamın 
tebliğinde hayatın tabii akışı. sosyal rea
lite ve insan unsuru ağırlıklı bir yere sa
hip olduğundan bunlar etrafında örülen 
fıkıh ilmi de hukukun kuralcı ve şekli yak
laşımının olumsuzluklarını en aza indirici 
bir yapıda gelişmiş, adeta hayatın çeşitli 
yönlerini ve değişkenliğini yansıtan bir iç 
dinamizme sahip olmuştur. Bunun ör
neklerine ilk dönemlerden itibaren bolca 
rastlanır. Nitekim Hz. Peygamber. muh-
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temelen suni fıyat artışlarını ya da bek
lenmedik mağduriyetleri önlemek ama
cıyla elde mevcut bulunmayan malın sa
tışını yasaklamış (Buhar'i, "Büyü<", 55; E bO 
DavOd, "Büyııc"', 70). ancak Medineliler'in 
gelecek yıllara ait bahçe ürünlerini sel em 
(selef) sözleşmesi adıyla peşin para karşı
lığı bir iki yıllık bir teslim vadesiyle sattık
larını görünce bu satış türünü de tama
men yasaklamak yerine, "Selem yoluyla 
satış yapan bunu belirli ölçüye. belirli tar
tıya göre ve belirli süre tayin ederek yap
sın" diyerek(EbO DavOd. "Büyü<", 57; Ne
sal, "Büyü<", 63) muhtemel olumsuzluk
ları en aza indirici bir düzenleme getir
miştir. Burada fakihlerin ileride kıyas adı
nı vereceği genel hükümden, yani elde 
olmayan malın satışına dair genel yasak
tan vazgeçilerek selemin d~iz görülmesi, 
genel hükümle sakınılmak istenen zara
rın burada varit olmadığı ve toplumsal 
bir talebin makul ölçülerde karşılanması 
gerektiği düşüncesidir. Aynı şekilde Re
sOl-i Ekrem, belli malların ancak peşin ve 
eşit olarak değiştirilmesi gerektiğini , aksi 
takdirde alışveriş ya da fazlalık faizi (ri
be'l-fadl) olacağını bildirmiş (Müslim, "Mü
sa15iJ.t", 81; Tirmizi, "Büyü<", 23). bu ilke
nin uzantısı olarak eşit miktarda kuru 
hurmanın yaş hurmayla değişimini, yaş 
olanı kuruyunca eksileceği için caiz gör
memiş olmakla birlikte (EbO DavOd, "Bü
yü<", 18; Tirmizi, "Büyü<", 14) Medine'de 
ellerinde geçmiş yıllardan kuru hurma 
bulunup da o yıl yaş hurması olmayan 
bahçe sahiplerinin talebi üzerine kuru 
hurmanın yaşıyla değişimine izin vermiş
tir (Buhar!, "Müsa15at", ı 7; Müslim, "Bü
yü<", 61-62). Fakihlerarasındayorumu ve 
cevaz şartları tartışmalı olan ve "bey'u'l
araya" adıyla anılan bu alışverişe izin ve
rilmesi de aile içi tüketim amaçlı bu tale
bin genel yasaktan ayrı düşünülmesi ve 
ihtiyaç sahiplerine kolaylık sağlama sebe
biyle olmalıdır. Hz. Peygamber'in oruçlu 
iken unutarakyiyip içmeyi bir rüknü ihlal 
edilen ibadetin bozulması kuralından, 
şart mu hayyerliğin i sözleşmenin yapıldığı 
anda bağlayıcı olması kaidesinden istis
na etmesi de benzeri düşüncelerin ürü
nüdür. 

Esnaf ve sanatkarların emin sıfatına 
sahip olması. icare ve istisna (eser) sözleş
mesi gereği ellerinde bulunan müşteri 
mallarının ziyanından da kusur ve taad
dileri bulunmadıkça sorumlu tutulma
maları gerekmekle birlikte Hz. ömer ve 
Hz. Ali'nin, dönemlerinde müşterilerin 
maliarına karşı haksızlıkların artması se-
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bebiyle bu kuraldan vazgeçerek esnaf ve 
sanatkarı zayi olan müşteri mallarını taz
minle sorumlu tuttukları bilinmektedir. 
Irak'ın fethinden sonra gaziler Hz. Ömer'
den. hem ganimetierin dağıtımıyla ilgili 
ayetin hükmü (el-Enfal8/4 1) hem de Re
sOl-i Ekrem'in uygulamaları istikametin
de fethedilen arazinin beşte dördünün 
ganimet olarak kendilerine dağıtılması 
talebinde bulunmuş ve bunda ısrar et
mişlerse de halife bunu uygun görmeyip 
arazinin haraç vergisi karşılığı bölge hal
kının elinde bırakılmasının gerektiğini 
söylemiş, sonuçta muhalifleri de bu tezin 
haklılığına ikna etmiştir. Kaynakların ver
diği bilgiler dikkatle takip edilirse görülür 
ki halifeyi bu görüşe sevkeden amil, Haşr 
sOresinin fey ile ilgili ayetlerinin (59/6- 1 O) 
dalaylı ifadesinden ziyade olayı kendi şart
ları içinde değerlendirip önceki uygula
maların dışında da kalsa o anda müslü
man toplum için en yararlı görünen çözü
mü benimseme düşüncesidir (E bO Yusuf. 
S. 23-27). 

Hulefa-yi Raşid'in'in , özellikle de Hz. 
Ömer'in genel nitelikli nasları belli bir ola
ya uygularken böyle bir uygulamanın di
nin genel amaçlarına, hak ve adalet fik
rine uygun düşüp düşmediğini göz önün
de bulundurduğu ve gerektiğinde genel 
kuraldan vazgeçip o olaya mahsus veya 
ikinci bir kuralın tesisine imkan veren 
farklı bir uygulamaya gittiğinin örnekleri 
çoktur. Müellefe-i kuiGbun zekat payının 
kaldırılması, kıtlık zamanı hırsıziaraya da 
efendisinin malını çalan hizmetçiye had 
uygulanmaması, tek celsede söylenen üç 
tatakın üç ayrı tat ak sayılması, belli du
rumlarda E hi-i kitap kadınlarıyla evlen
menin yasaklanması, iktisadi şartlardaki 
değişim sonucu diyet miktarlarında yeni 
düzenlemeye gidilmesi, fetihler ve şehir
leşmenin ardından toplumsal yapıdaki 
değişimin ürünü olarak birbirinin akılesi 
sayılan yeni sosyal grupların oluşturulma
sı burada hatırlanabilir. O dönemde belli 
usul terimleriyle açıklanmayan, hatta ba
zan gerekçesi de tam olarak belirtilmeyen 
bu kabil uygulamalar, bir toplumu ada
letle sevk ve idare etmenin tabii gerekle
rinden olduğundan toplumda genel ka
bul gördü; giderek dini anlama geleneği
nin ve doktrinin bir parçası haline geldi. 
Bunlar aynı zamanda genelde müslüman
ların hukuk tefekkürünü, re'y ve ictihad 
faaliyetini, özelde ise Irak ekolünün istih
san. Medine ekolünün masiahat ve istis
lah anlayışlarını besleyen temel malze
meler arasında yer aldı. 

T erimleşme Süreci ve Kavramsal Çer
çeve. Fikri temelleri çok öncelere dayan
sa da istihsanın fıkıh terminolojisine gir
mesi ll. (VIII.) yüzyılda Ebu Hanife önder
liğindeki Irak hukuk ekolüyle olmuştur. 
Böyle bir fikri n Ebu Hanife öncesi Irak fık
hına yabancı olmadığı. hatta iyas b. Mu
aviye (ö. 122/740 [?J) ve ibnü'I-Mukaffa' 
(ö. 142/759) gibi önemli sirnaların kıyasın 
yetersizliği halinde daha doğru ve güzel 
çözüm yollarını aramayı önerdiği bilinse 
de (İbnü ' I-Mukaffa ' , lll, 40-41; Cessas, IV, 
229; Schacht, s. ı 02- ı 03) kaynaklar bir is
tidlal yöntemi olarak istihsanın EbQ Ha
nife ile başladığında adeta hemfikirdir. 
Ancak istihsanın teknik bir usul terimi 
olarak literatürde yerini alması. ehl-i ha
d'isin sert eleştirileri karşısında istihsanı 
tanımlamaya ve ona doktrin içinde kav
ramsal çerçeve kazandırmaya çalışan 
sonraki nesil Hanefi usulcülerinin gay
retleriyle olmuştur. 

Hanefi mezhebinin ilk müctehidlerin
den günümüze intikal eden kayıtlarda, 
özellikle de İmam Muhammed'in el
Aşl'ında istihsandan sıkça söz edilip bir
çok çözüm istihsanla açıklansa ve istihsan 
adeta kıyas karşıtı veya katı kuralcılığın 
yanlış sonuçlara götürmesini önleyen bir 
istidlal tarzı olarak tanıtılsa bile Hanefi 
imamlarının istihsan tanırnma rastlan
maz. Kaynakların verdiği bilgiye göre ya
pılan ilk tanım IV. (X.) yüzyıliraklı Hanefi 
fakihi Ebü'l-Hasan ei-Kerh'i'ye aittir. Ker
h'i istihsanı , "bir meselede daha kuwetli 
bir sebebi göz önüne alarak benzeri me
selelerde kabul edilen hükmü vermekten 
vazgeçmek" şeklinde tarif eder (Abdüla
zlz el-Buhar!. IV, 1 123). Ancak İbn Hazm 
ve Gazzal'i gibi usulcüler. istihsanın şer''i 
hüküm elde etme yöntemi olarak usule 
girmesini ciddi bir mukavemetle karşıla
yan, istihsanı delile dayanmadan keyfi hü
küm verme, dinde olmayan şeyleri dine 
katma. nassın ve sabit asılların akılla ter
ki olarak niteleyen İmam Şafii'nin ağır 
eleştirilerinden sonra Hanefi muhitinde 
bu kavramın gözden geçirilerek tashih 
edildiğine, Kerh'i'nin tanımının da bu aşa
manın ürünü olduğuna dikkat çekerler 
( el-İ/:ıkam, VI, 16, ı 9-20; el-Müstaşfa, I, 
282). İbn Hazm'ın Hanefiler'den EbG Ca'
fer et-Tahavi'nin istihsana karşı olduğu
na dair rivayetini de bu bağlamda değer
lendirmek gerekir. Şafii literatüründe Bişr 
b. Gıyas ei-Mer'is'i'den rivayetle ve Şafii'

nin kanaatinin de böyle olduğu belirtile
rek EbG Hanife'ye isnat edilen, "İstihsan, 
kişinin bir delile dayanmadan kendi güzel 
gördüğüyle kıyası terketmesidir" şeklin-



deki tanım. Şafiiler'ce Hanefi fıkhından 
belli örneklerle desteklenmeye çalışılsa da 
esasen kendi eleştirilerini haklı çıkarma
ya yönelik bir yorum görünümündedir 
(Ebu İ s h ak eş - Şirazl , Şerf:ıu '1-Lüma', ll , 
969-970 ; Ze rkeşl, VI, 93-94). İbn Hazm'ın 
veya Şafii f akihlerinin eserlerinde yer 
alan farklı istihsan tanımlarının önem
li bir kısmını da bu grupta düşünmek 
mümkündür. 

Kerhl'den bir nesil sonra gelen Iraklı 
Hanefi fakihi Cessas istihsanı , "kendisine 
nisbetle üstünlüğü bulunan bir delil sebe
biyle kıyasın terkedilmesi" olarak tanım
lamakta; nafaka, kefaret ve ayrılık hedi
yesinde (müt'a) olduğu gibi (b k. ei-Bakara 
2/ 233 , 236, 241; ei-Maide 5/95) değer tak
dirini konu alan ictihadı da Hanefiler'in 
istihsan diye adlandırdığını belirterek bu
nu verdiği istihsan tarifinin dışında tut
maktadır (ei-Fuşül {ı 'l-uşül, IV, 234 ). Ces
sas tanımladığı istihsanın iki şeklinden 
söz eder. Birincisi , iki olayla da (as ıl) ben
zerlik gösteren ve bunlar arasında kalan 
bir fer'in gerektirici bir delalet sebebiyle 
bu iki olayın hükmünden birine il hak edil
mesidir. İkincisi de illet bulunduğu halde 
hükmün tahsisidir. Bu da nas. icma, in
sanların teamülü veya başka bir kıyasla 
olur. Maveraünnehir Hanefileri'nin aksi
ne Iraklı Hanefiler ictihad ürünü (müsten
bat) ilietin tahsisini, yani böyle bir illet bu
lunduğu halde hükmün bulunmamasının 
cevazını kabul ettiklerinden Cessas istih
sanı. illet bahsinin devamında ilietin tah
sisi konusuyla bağlantı kurarak açıklar. 
Çünkü illet hükmün alameti olup arada 
zorunlu bir birliktelik yoktur. Böyle olun
ca ilietin varlığıyla birlikte hükmün terke
dilmesi gerektiğini gösteren bir başka de
lil bulunduğunda hüküm terkedilir ki bu 
istihsandır. Coğrafi bölge olarak Mave
raünnehirli olup Irak ekolüne bağlı bu
lunan DebGsi ise istihsanı "cell kıyasla çe
lişen bir çeşit delil" olarak tanıtır ( Ta~ui

mü '1-edi//e, vr. 226•). Cessas'ın isti hsanı il
letin tahsisiyle açıklaması ve Debüsi'nin 
celi kıyas nitelendirmesi, İmam Muham
med'in eserlerinde sıkça kullandığı , " Kı

yası terkedip istihsanı aldık" ifadesinde
ki kıyasa açıklık getirmiş olduğu gibi, is
tihsanın geniş anlamıyla bir tür kıyas iş
lemi olduğunu göstererek fıkhın asılların
dan olan kıyasın delilsiz terkedildiği şek
lindeki eleştirileri de cevaplandırmış ol
maktadır. Nitekim iki usulcü de konuya 
istihsana yöneltilen eleştirileri reddet
mekle girerler. 

Irak ekolünü takip etmekle birlikte ilie
tin tahsisi konusunda Cessas'a katılma-

yan Pezdevi ve Serahsi, dönemlerine ka
darki eleştirileri de dikkate alarak daha 
telifçi bir yaklaşım sergiler ve istihsanı. 
bir yandan kıyasla olan karşıtlığına vur
guyu azaltarak öte yandan da katı kıyas
çı lığa getirilen eleştirilerin önemli bir bö
lümünü boşa çıkaracak şekilde takdim 
eder. Mesela Pezdevi tam bir tanım ver
mese de istihsanı "bir kıyası bırakıp daha 
kuwetli bir kıyası benimsemek" şeklinde, 
Serahsi de, "Üzerinde iyice düşünmeden 
önce hatıra geliveren açık kıyasa aykırı 
delildir ki, olayın hükmü ve bunun genel 
kurallardan benzerleri üzerinde iyi düşü

nüldükten sonra bu aykırı delilin daha 
kuwetli olduğu ortaya çıkar ve onunla 
am el etmek gerekir" ifadeleriyle tanıtır 
(Kenzü 'l-uüşü/, IV, 11 23- 1 I 24 ; el-Uş ül, ll, 
200) . Serahsi'nin. hacası Şemsüleimme 
ei-Halvani'ye atfen, " İstihsan kıyası terke
dip insanlar için en uygun olanı almaktır" 

şeklinde bir tanım verip ardından istih
sanın "kolaylığı , genişliği . toleransı alma. 
rahatı araştırma" anlamına geldiğine dair 
nakillerde bulunması. sonuçta da, "Bü
tün bu sözlerin özeti istihsan kolaylık için 
zorluğu terketmekten ibarettir" deme
si, istihsanın tanımından ziyade amaç ve 
anlamını açıkladığı gibi mezhep fıkhında 
o zamana kadar zaruret. umGmü'l-bel
va. kamu yararı gibi istihsanın dayandığı 
temel tezler esas alınarak verilen fetva
ları kuşatan bir genişliğe sahiptir. Ancak 
Serahsi, bu yaklaşımının yol açabileceği 
eleştirileri hesaba katarak bu sözlerinin 
ardından kıyas ve istihsanın hakikatte iki 
kıyas olduğu, gizli ve etkili kıyasın istih
san yanı güzel bulunmuş (müstahsen) kı
yas adını aldığı açıklamasını yapmayı da 
ihmal etmez (el-Mebsüt, X. 145). Bu aynı 
zamanda el-Mebsu(ta birçok fürü me
selesinin kıyas- istihsan karşıtlığı içinde 
ele alınıp buralarda mezhep müctehidle
rinin kıyası terkettiğ inin ve i stihsanı al
d ığının söylenmiş olmasına da getirilmiş 

bir açıklama görünümündedir. Benzeri 
ifadelere Pezdevi de de rastlanır (Ken

zü 'l-uüşül, IV, I 126) . 

Maveraünnehir ilim muhitinin önder 
şahsiyetlerinden İmam Matüridi istihsa
nı , "müctehidin iki vecihle karşılaştığın
da kıyası terkedip kalbine doğan baskın 
tercihle ve zann-ı galible hüküm verme
si" ( Te'uilatü '1-~ur'an, vr. 84 1 b) veya "ola
yın irca edilebileceği bir aslın bulunmadı
ğı durumlarda alimin takdir hakkını kul
lanarak en güzel olanı seçmesi" (a.g. e., vr. 
4 19•) şeklinde tanıtması da, esasen tak
diri ictihaddan maslahata dayalı istihsa
na kadar geniş bir içeriğe sahiptir. 

iSTiHSAN 

İstihsanın İslam hukukunda kazandığı 
kavramsal çerçeveyi belirlemede bu yön
temin öz yurdu sayılabilecek Hanefi mu
hitinin anlayışının yanı sıra . bu yönteme 
sıcak bakan ve ona işlerlik kazandıran hu
kuk ekallerin in , özellikle de kanun (nas) 
boşluklarının daldurulması konusunda 
Hanefiler'le benzer metodolojiye sahip 
Maliki fakihlerinin bakışları da önemlidir. 
Bunlardan Şatıbi , İmam Malik'in istihsan 
anlayışını "külli kıyas karşısında cüz'i 
maslahatın alınması" şeklinde özetledik
ten sonra Ebu Bekir İbnü'I-Arabi'nin istih
sanı "örf, maslahat. icma ya da kolaylık 
sağlama sebebiyle delilin gerektirdiğini 
terketmek, iki delilden kuwetli olanla 
amel etmek", İbn Rüşd 'ün , " aşırılığa yol 
açan kıyası atıp istisnai olarak o konuda 
hükme müessir bir manaya yönelmek" 
şeklinde tanımladığını belirtir. Kendisi de 
istihsanı mürsel maslahatla istidlalin kı
yasa takdim edilmesi olarak görür ve is
tihsanı mezhep usulüyle temellendirme
ye çalışır ( el-Muuafal):at, IV, 206-211; e/
İ'tişam, ll , ı 39) . Hanbeli mezhebinde is
tihsanı kabul konusunda farklı temayül- · 
ler mevcut sa da genel çizgi olumludur 
ve "özel bir şer'i delil sebebiyle bir mese
lede o meselenin benzerlerine verilen hü
kümden vazgeçmek" şeklindeki istihsan 
tanımı Ahmed b. Hanbel'in de görüşü ola
rakaktarılır (TGfi', lll , 190, 197-198). 

İstihsanın tanımında kullanılan söz ka
lıp ları veya vurgulanan hususlar. hem is
tihsan yanlısı ve karşıtı usulcülere göre 
hem de aynı ekol içinde dönemlere ve 
ilim muhitlerine göre değişiklik gösterir. 
İstihsanın her bir çeşidin i n ona hakim 
özellikleri yansıtacak biçimde farklı ta
nımlanması gereği bu çeşitliliği daha da 
arttırmaktadır. Bunun için de kaynakla
rın çoğu istihsanın farklı şahıslara nisbet 
edilen farklı tanımlarını vererek konuya 
girerler. Yapılan tanımların ort ak nokta
sını. "fı khi bir meseleye çözüm arayan 
müctehidin güçlü bir gerekçeye dayana
rak bu meselenin benzerlerine bağlanan 
sonuçtan vazgeçip başka bir sonuca yö
nelmesi" teşkil eder. Esasen istihsanın 
mahiyetinin kavranması biraz da onun 
her bir türüne hakim özelliklerin bilinme
siyle mümkün olur. Burada sözü edilen 
"meselenin benzerlerine verilen hüküm" 
ya da çoğu usuleünün kullandığı şekliyle 
"kıyas" terimi , sadece usul! kıyastan iba
ret olmayıp bir nas üzerine illet kıyası ya
pılmaksızın varılan sonuçları da kapsaya
cak tarzda genel kural, genel nitelikli bir 
delilin gereği veya nassın lafziyorumu an
lamındadır. Bunun istihsanın nevine göre 
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iSTiHSAN 

açık (ceiT) ve zahir. fakat tesiri zayıf kıyas 
olarak anıldığı da olur. Güçlü gerekçe ise 
çok defa örf. özel ve genel yarar. zaruret. 
kolaylığı sağlama ve sıkintıyı giderme. ih
tiyatla amel veya nasların ruhu ve huku
kun genel prensipleri gibi müctehidin ba
kış açısına da bağlı olarak değişiklik gös
teren sebeplerdir. Bunlar müctehidi ge
nel kuraldan ve ilk akla gelen çözümden 
vazgeçirip başka bir çözüm arayışına yö
neltecek güçte olduğu için öncelikli ve 
kuwetli delil. gizli fakat tesiri kuwetli kı
yas gibi nitelendirmelerle anılmıştır. Bu 
gerekçe hemen formüle edilebilecek bi
çimde açık olmadığı için "müctehidin vic
danını etkileyen. fakat ifade etmekte zor
landığı" bir delil olarak nitelendirilir ve bu 
delil müctehidin takdir hakkı devreye gir
diği için belli bir sübjektivite taşır. istih
sana karşı çıkanların en çok eleştirdiğ i 
yönlerden biri de budur. Bununla birlikte 
müctehid bu eleştiriyi de göze alarak ken
di adalet ve hakkaniyet fikrine göre dav
ranır ve kendini karşılaştığı olaya genel 
kuraldan ayrı bir çözüm getirme zorun
da hisseder. 

istihsanın kıyastan farkı aynı zamanda 
onun mahiyeti ni kavramada da önem 
taşır. Kıyasta hükmü bilinmeyen bir 
olayın aralarındaki illet birliği sebebiyle 
hükmü bilinen bir olaya ilhak edilmesi söz 
konusudur. istihsanda ise karşılaşılan ola
ya uygulanabilir genel bir kural bulun
makla birlikte sonuçta bundan vazgeçi
lip daha istisnai nitelikte farklı bir çözü
me gidilmektedir. Böyle olunca istisna 
şeklinde yapılan istihsanda. teknik an
lamda bir kıyasla çatışma olmaksızın ge
nel kural anlamıyla kıyastan ayrılma söz 
konusudur. Gizli kıyas istihsanında ise 
(aş. bk.) bu yöntem. fakihin iki benzerlik
ten ilk bakışta hatıra gelmeyeni tercih et
mesini izah sadedinde bir isimlendirme 
olduğundan kıyas işleminin dışında kal
maz. Bunun için de kaynaklarda istihsa
nın kıyas karşıtlığına yapılan vurgularla 
esasen bir türkıyas olduğu yönündeki 
açıklamalar bu iki farklı durumu açıkla
maya yönelik olup bir çelişki teşkil etmez. 
Öte yandan Hanefiler. gerek kendilerinin 
kıyas kavramını çok geniş bir içerikte kul
lanmaları sebebiyle. gerek muhatapları
nın o dönemde bu kavramı teknik anlam
da usull kıyasla sınırlı tutmadıklarını bil
diklerinden. istihsanı herkesçe kabul edi
len kıyas telakkisinin çok dışında kalma
yan bir istidlal ve tercih usulü olarak ta
nıtmışlardır. Bu bağlamda istihsan. ge
niş anlamıyla kıyas işlemi içinde kalan 
tearuz sorununu aşmada. kıyas yürürlük 
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alanını ve işletilme tarzını daha belirgin 
kılmada kullanılan bir tercih ve istidlal 
yöntemi olarak önem kazanır. işaret edi
len anlamıyla kıyasın hukuku dar kalıpla
ra sokması ihtimali istihsanla bertaraf 
edilirken istihsan o dönemde henüz te
rimleşmemiş bulunan diğer bazı ti:tli de
lilleri de içinde barındıran bir üst gerek
çe görünümündedir. Örf. masiahat ihti
yat gibi bu deliller ileri aşamada istihsa
nın gerekçesi ya da sebebi olarak anıla
caktır. 

Kıyasın istislahla ilişkisine gelince. istis
lahta karşılaşılan olaya uygulanabilir bir 
nas ya da hükmü bilinen benzer olaylar 
bulunmayıp islam hukukunun genel ilke
lerine ve amaçlarına göre hüküm veril
mektedir. Bununla birlikte masiahat dü
şüncesinden hareketle istihsana gidil
mesi halinde istihsanla istislahın birbiri
ne hayli yaklaştığı ve maslahatın Maliki 
doktrininde olduğu gibi iki metoda da 
ışık tutan bir prensip olarak kullanıldığı 
görülür. Şatıbl bu benzerliğe dikkat çek
tikten sonra istihsanın genel kuraldan is
tisna özelliğini koruduğunu. istislahta ise 
durumun farklı olduğunu belirtir (el-İ'ti

şam, ıı . 141) 

Çeşitleri. Hanefi fıkhında istihsan tür
leri ve her bir türün örneklendirilmesi 
üzerinde özenle durulur. Bu konudaki ça
balar biraz da istihsana yapılan eleştirileri 
cevaplandırmaya veya hiç değilse sınırlı 
bir alana hapsetmeye yöneliktir. Hanefi 
usulcülerinin kavramı geniş kapsamlı tu
tup dönemlerine kadarki fıkhl birikim 
içinden istihsan anlayışının fikri temeli sa
yılabilecek örnekleri ayıklaması ve bunları 
birer istihsan türü olarak adlandırması 
bu çeşitliliği arttırmıştır. 

Cessas'ın istihsanın birinci anlamı. Se
rahsl'nin istihsanın birinci nevi olarak. 
Kur'an 'da bazı mali ödemelerde miktar 
takdirinin hakkaniyet ve nasafete göre 
yapılmak kaydıyla ilgililere bırakılmış ol
ması örneklerinden hareketle ictihad ve 
galip re 'y ile yapılan takdir işlemini gös
termesi, istihsan için bir alt tür belirle
mekten ziyade Kur'an'da geçen ihsan ve 
maruf kelimeleriyle istihsan kavramı ara
sında kurulabilecek fikir bağını göster
meyi ve onun meşruiyetini desteklerneyi 
amaçlar. Esasen her iki usul cü de istihsan 
konusuna önce itirazları cevaplandırarak 
başlar, ardından istihsanın mahiyet ve 
çeşitlerine geçer. Kıblenin tayini, nafaka 
miktarının takdiri gibi teknik anlamıyla 
ictihad bile sayılmayan faaliyetler bu bağ
lamda istihsan örneği olarak zikredilir. 
Cessas ve Serahsl'nin. bu tür istihsana 

hiçbir fakihin muhalefet edemeyeceğini 
belirterek onu yaptıkları istihsan tanımı
nın dışında tutmaları da burada usuli 
olmaktan çok örfi anlamı ön plana çıkan 
bir istihsanın söz konusu olduğunu gös
terir. 

Usulcüler arasında tartışmalı olan istih
sanın , ilk Hanefi usulcülerinin de belirtti
ği gibi başlangıçta "gizli kıyas istihsanı" 
ve "istisna yoluyla istihsan" şeklinde iki 
ana bölüme ayrılması ve sonraki dönem 
usul literatüründe sözü edilen çeşitli is
tihsan türlerinin de ikinci grubun alt tür
leri olarak görülmesi yerinde olur. 

a) Gizli Kıyas İstihsanı. Usulcülerin giz
li kıyas (el -kıyasü'l - hafT) veya kıyas istihsanı 
(istihsanü'l-kıyas) adını verdiği bu yöntem
de çözüme kavuşturulmak istenen bir 
olaya uygulanabilecek birbiriyle çatışan 
iki kıyas imkanı vardır. Ancak kıyaslardan 
biri şekil yönünden ilk akla gelen olmakla 
birlikte hükmün sevk amacı düşünüldü
ğünde daha zayıf, diğeri ise ilk olarak ha
tıra gelmemekle birlikte daha kuwetli 
durmakta, böyle olduğu için de açık fa
kat etkisi zayıf kıyas terkedilip gizli fakat 
etkisi kuwetli kıyas alınmaktadır. Diğer 

bir anlatımla iki kıyas arasında çekişmeli 
kalan olay kapalı kıyasın hükmüne il hak 
edilmektedir. Hanefiler birinciye kıyas 
ikinciye istihsan adını vermekle birlikte 
burada yapılan akıl yürütmenin esasen 
kıyas ameliyesinin dışında kalmadığını da 
belirtirler (Serahsl, el-Uşul, ll, 206). 

Hanefi mezhebinde yerleşik kurala gö
re, sözleşme sırasında özel kayıt koyma
dıkça zirai arazinin satımı ile bu araziye 
ait irtifak hakları alıcıya geçmez. Fakat 
aynı arazi kiralandığında irtifak hakları 
kural olarak sözleşmeye dahildir, kiracı
nın bu irtifaklardan yararlanması için ay
rıca tasrih gerekmez. Zirai arazinin vak
fedilmesi işlemi ise vakfı yapan açısından 
satıma, vakıf lehtarı açısından kira söz
leşmesine benzemekte ve olaya iki farklı 
kıyası yani kuralı uygulama imkanı bulun
maktadır. Vakfın tıpkı satış gibi bir ferağ 
işlemi olduğu ve aksi belirtilmedikçe irti
fakların vakfedende kalması ilk akla ge
len çözüm dür. Ancak vakfın mülkiyet nak
lini değil lehtara maldan yararlanma hak
kı sağlamayı amaçladığı düşünülürse ir
tifakların kural olarak vakıf işlemine da
hil sayılması gerekir ve bu görüş diğerine 
nisbette daha kuwetli görünür. Hanefi
ler birinciye açık kıyas . ikinciye de kapalı 
kıyas ya da istihsan adını verir, burada kı
yasın terkedilip istihsanın alındığını be
lirtirler. Fakihleri açık kıyası bırakıp istih
sana yöneiten düşünceyi Kerhi"daha kuv-



vetli bir yön". Cessas ise "bunu gerekli 
kılan bir delalet" şeklinde tanıtmaktadır. 
Şüphesiz yukarıdaki örnekte fakihleri 
böyle bir tercihe iten sebep olayın tabia
tma ve kanunun ruhuna uygun, pratik 
değeri de olan bir çözüm üretmektir. 

b) İstisna Yoluyla İstihsan. Böyle bir üst 
başlık altında toplanabilecek istihsan tür
lerinin tamamında. karşılaşılan hukuki bir 
olaya çözüm getirilirken o olayın benzer
lerine uygulanagelen genel kuralın veya 
o olayı kapsayan genel bir delilin gereği
nin yahut nasların lafzının dışına çıkılma
sı . olayın tabiatma uygun ve istisnai ni
telikte başka bir çözümün benimsenme
si söz konusudur. Bu başka çözüm bizzat 
şari' tarafından yapılan bir istisna. sade
ce o olaya mahsus münferit bir çözüm va
zedilmesi şeklinde olabileceği gibi dokt
rin içinde yeni bir kural. hatta müessese
nin doğmasına yol açan yeni bir bakış açı
sı ve yorumlama tarzında da olabilmek
tedir. Cessas'ın istisna değil hükmün tah
sisi olarak adlandırdığı bu grupta yer alan 
istihsan türleri isimlerini de istisnaya yol 
açan gerekçe ve kaynağın türünden alır
lar. Hanefi usulünün ilk kaynaklarında bu 
grupta genellikle nas (eser, sünnet), icma 
ve zaruret sebebiyle istihsandan söz edi
lir. Örf icma kavramıyla. masiahat da za
ruretle sıkı ilişki içinde olduğundan istih
sanın ayrı sebepleri olarak zikredilmez. 

Nas Sebebiyle İstihsan. N as tarafından 
bir olaya benzerlerine bağlanan hüküm
den farklı bir hüküm bağlanması Hane
fi usulünde istihsan olarak nitelenir ve 
"istihsanü'n-nas" adıyla ayrı bir tür teşkil 
eder. Burada bir meseleyi konu edinen 
bir nassın. aynı konuyu da kapsayan ge
nel nitelikli nassın ya da naslardan elde 
edilen genel kuralın dışında kalan. yani 
ona aykırı bir hüküm getirmesi söz konu
sudur. Hanefiler'in terminolojisinde bu 
genel kural kıyas. özel nas da istihsan 
olarak adlandırılır. Özel nassın genellikle 
sünnet olması sebebiyledir ki bu türün 
diğer bir adı da "sünnet sebebiyle istih
san"dır. 

Hz. Peygamber tarafından izin verilen 
selem akdi. yine Hz. Peygamber'in hadis
lerinden hareketle varılan "ma'dümun 
satışının caiz olmayacağı" genel kuralına 
aykırı düşmekle birlikte bizzat nasla mü
saade edilmiş bir akid olduğundan Ha
nefiler selemin kıyasa aykırı olarak istih
san yoluyla caiz olduğu açıklamasını yap
mışlardır. İcare akdinin cevazı da böyle 
açıklanır. Bir diğer örnek vasiyettir. Esa
sen vasiyet mülkiyetin ortadan kalkacağı 
bir zamana bağlanmış birtemlikişlemi 

olduğundan kural (kıyas) gereği caiz ol
maması gerekirken Kur'an'da ve hadis
lerde gelen özel naslar bu kurala istisna 
getirmiş. yani vasiyet kıyasa aykırı olarak 
istihsanen caiz görülmüştür. Oruçlunun 
unutarak da olsa yiyip içmesinin ibade
tin rüknü olan imsaki ihlal ettiği için oru
cu bozması gerekirken hadislerde unu
tan için özel ruhsat getirilmiş (Buhar!, 
"Şavm", 26; Müslim, "Şıyam", ı 7 ı). Hane
filer de konuyla ilgili olarak unutarak ye
me içmenin kıyasa aykırı olmakla beraber 
istihsanen orucu bozmadığını ifade et
mişlerdir. 

istihsana mesned teşkil eden nas ayet 
veya hadis alabildiğine ve her ikisi de kay
naklar hiyerarşisi içinde kıyastan önce 
geldiğine göre nas tarafından bildirilmiş 
bir hükımün istihsan yoluyla caiz olduğu
nu söylemenin anlamı nedir? Bu adlan
dırmada Hanefiler'in istihsana yöneltilen 
ağır itharnları bir ölçüde etkisiz hale ge
tirme. onun diğer usulcülerce de kabul 
edilen deliller dışında bir şey olmadığını 
gösterme ve onu naslardan temellendir
me çabaları belli bir paya sahip bulunabi
lir. Ancak henüz karşı itiraz ve eleştiriler 
ortaya çıkımadan da mezhep müctehidle
rinin nas sebebiyle kıyası terkedip istih
sana gittiklerini belirtmeleri göz önüne 
alınırsa (Muhammed b. Hasan eş-Şey
banT, V. 103) bunda. Hanefiler'in nas
lardan elde edilen genel kuralları kıyas 
adıyla doktrinlerini tesiste ve mantıki sıh
hati kontrolde önemli bir kriter olarak 
kullanmaları. bunlara nisbetle istisnai ni
telikte hüküm içeren n asiarı da istihsan 
kavramına dahil ederek doktrinlerinde iç 
bütünlüğü ve tutarlılığı kurmak isteme
leri daha etken bir role sahip olmalıdır 
(Dönmez,s. 151-153).Fakatbuçabada 
bazan aşırılığa kaçılıp önce naslardan sağ
lam temellere oturmayan bazı genel ku
rallar üretilmesi, ardından bunlara aykırı 
düşen. fakat kabulü de kaçınılmaz olan 
sonuçların kıyasa aykırı olmakla nitelen
dirilmesi özellikle Şafii ve Hanbeli usulcü
lerinin ağır eleştirilerine hedef olmuş (İz
zeddin İbn Abdüsselam, ll, 98- ı 00, I 22-
1 24; İbn Kayyim ei-Cevziyye, ll, 3-39). hat
ta Hanefi usulcüleri de bu zaafa bir yö
nüyle temas etmişlerdir (SerahsT. el-Uşül, 
ll , 203; Abdü lazlz el-Buhar!. IV, 11 26). Çün
kü n aslardan doğrudan ya da türnevarım
la elde edilecek genel kuralın tesir gücü
nün gizli kıyas istihsanındakine benzer 
şekilde zayıf gösterilmesinin de problem
leri vardır. 

İcma Sebebiyle İstihsan. Hanefi kay
naklarının "istihsanü'l-icma" adını verdiği 

iSTiHSAN 

ve ·sınırlı örneklerle destekleyebildiği bu 
usulde, bir konuda genel kuralın dışında 
kalan bir çözüm üzerinde icmaın oluş
tuğu ve bu çözümün de icma ile meşrui
yet kazandığı tezi ileri sürülür. Kaynakla
rın buna dair verdiği en yaygın örnek eser 
(istisna') sözleşmesidir. Sözleşmenin ko
nusu sanatkarın belli bir zaman zarfında 
meydana getireceği eser olduğu için ak
din esasen ma'dümun satışı yasağı şek
lindeki genel kurala aykırı düştüğü, an
cak insanlar arasında bu yönde bir tea
mü! oluştuğu ve bu hiçbir müctehidin iti
razına da uğramadığı için cevazı üzerin
de icma oluştuğu ifade edilerek sonuçta 
eser sözleşmesinin kıyasa aykırı olsa da 
istihsanen caiz görüldüğü belirtilmiştir. 
Ancak böyle bir isimlendirmeye, eğer 
eser sözleşmesi sünnetle de caiz ise bu
nun sünnet (nas) sebebiyle istihsan olaca
ğı, şayet cevaz Hz. Peygamber'den sonra 
gerçekleşmiş bir icmaa dayamyorsa böy
le bir iddianın da birçok soruyu berabe
rinde getireceği şeklinde itirazlar yapıl
mıştır (M. Mustafa Şel ebT, s. 35 1-352). Ha
nefiler'in icma sebebiyle istihsan anlayış 
ve adlandırmasının bir kısmı eleştiri ni
teliğinde farklı açıklamaları yapılabilirse 

de bunlar arasında Hanefiler'in doktrinde 
genel kuralı ve istisnai olanı belirleyerek 
m antıki tutarlılığı sağlama ve bu yönte
mi ilk dönemden devralınan yazılı ve şi
fahl birikime de uygulama çabaları belki 
ayrı bir öncelik taşır. 

Örf Sebebiyle İstihsan. Kıyasla belirle
nen bir hükıme veya yerleşik bir kurala ay
kırı düşen bir uygulamanın insanlar ara
sında genel kabul görüp örf haline gel
mesi. örf sebebiyle doktrinde mevcut bir 
genel kuralın dışına çıkilması anlamına 
geldiğinden istihsanın bir başka türünü 
oluşturur. Mesela genel kural. akdin ge
rekli kıldığı bir şart olmadıkça ileri sürü
lecek şartın geçersizliği yönünde olduğu 
halde örfe dayanarak alıcı tarafın meyve
nin iyice olgunlaşmasına kadar dalında 
kalmasını şart koşması caiz görülmüştür. 
Burada sosyal ihtiyaçlar örf şekline bürü
nerek varlığını müctehide hissetiirmek
te ve doktrinde yerini almaktadır. Vakfın 
süresiz kurulması ilkesi kitap gibi men
kul eşyanın vakfedilmesine imkan verme
diği halde imam Muhammed böyle bir 
vakfın örf sebebiyle istihsanen caiz olaca
ğı görüşünü savunmuştur. işçinin ücreti
nin iş akdi yapılırken açık olarak belirlen
mesi gerektiği. elde edilecek ürün ve kar
dan hisse şeklinde ücret belirlemenin caiz 
olmayacağı "kafizü't-tahhan" hadisinden 
(Şevka nT, Neylü '1-evtar, V, 329) çıkarılan 
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bir kural olarak ifade edilmekle birlikte 
Belhli Hanefiler işçinin dokuyacağı kuma
şın bir kısmını ücret olarak almasını, ço
banın yıl içinde doğacak kuzuların belli bir 
oranı karşılığında isticarını beldelerinin 
örfü sebebiyle istihsanen caiz görmüşler, 
bu görüş mezhep içinde özel örf sebebiy
le kıyasın terki ya da hadisin tahsisi tar
tışmasını doğurmuştur (İbn Abi din, Red
dü'l-muJ:ıtar; VI, 58-59) 

Usul eserlerinde, örfü istihsan sebebi 
olarak gösteren ilk açık ifadeye "amelü'n
nas" tabiriyle Cessas'ta rastlanır. Ancak 
Cessas örfü mdstakil bir istihsan sebebi 
olarak göstermek yerine bu gruba gire
bilecek örnekleri icma sebebiyle istihsa
nın devamında vermeyi tercih eder (el
Fuşül fi'l-uşül, IV, 24 7-249). Esasen bir 
nassa dayanmayan icma ile örf iç içe bir 
durum arzettiğinden kesin bir ayırım da 
her zaman kolay olmaz. Füru eserlerinde 
örf sebebiyle istihsan yapıldığını belirten 
açıklamalara sıkça rastlanmakla birlikte 
örf usulde müstakil bir delil şeklinde ele 
alınmadığından olmalı, Cessas'ı takip 
eden usulcülerin de bu şekilde yapılan is
tihsanı ayrı bir tür olarak gösterınemeye 
gayret ettiği, hatta daha çekimser bir 
tutum izlediği görülür. 

Örfler, terimler veya konuşma dilindeki 
adetler vasıtasıyla irade açıklamalarının 
ilk nazarda anlaşılanın (kı yas) dışında yo
rum lanması mümkün olup böyle bir yo
rum da örf sebebiyle istihsan arasında 
mütalaa edilmektedir. Mesela bir kimse
nin, "Malım fakiriere zekat olsun" şeklin
deki sözü ilk nazarda bütün malının ta
saddukunu gerektirmekte ve kıyas böyle 
olmakla birlikte malın terim ve örfteki an
lamından hareketle istihsan yoluyla sade
ce zekat malının tasadduk gereğine hük
medilmiştir. Füru eserlerinde bu tür laf
zi tartışmaların örneği hayli fazladır. An
cak burada fakihi istihsana sevkeden asıl 
am il, kelimenin örfi kullanımından çok kı
yasa gitmenin o şahıs ve çevresi için do
ğuracağı olumsuz sonuçtan kaçınma dü
şüncesidir. "Malımın üçte birini vasiyet 
ettim" dendiğinde böyle bir sakınca mev
cut olmadığından mal kelimesinin bütün 
malı kapsadığı görüşü benimsenmiştir. 

Zaruret Sebebiyle İstihsan. Hanefi usul 
eserlerinde "istihsanü'z-zarure" adıyla di
ğer bir istihsan çeşidinden söz edilmekle 
birlikte zaruretin herkesçe kabul edilen 
müstakil bir kaynak olmadığı yönünde ge
lebilecek tenkitlere karşı bu yolla yapılan 
istihsanın kıyas-ı hafi ya da senedi zaru
ret olan icma diye adiandınidığı da olur 
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(M. Mustafa Şelebl, s. 337). içine pislik dü
şen kuyuların suyunun tamamen boşal
tılmasının mümkün olmayacağından ha
reketle kuyudan belli bir miktar suyun 
boşaltılması halinde suyun temizlenmiş 
olacağı fetvası verilmiş, bu da kıyasa ay
kırı olmakla birlikte zaruret ve ihtiyacın 
sevkettiği bir istihsan olarak adlandırıl
mıştır. Yırtıcı kuşların artığı suların temiz 
sayılmasının bir açıklaması da böyledir. 

Masiahat Sebebiyle İstihsan. Esasen ilk 
dönem Hanefi usulliteratüründe böyle 
bir adlandırmaya pek rastlanmamakla 
birlikte mezhep içinde zamanla geliştiri
len çözüm örneklerinden hareketle daha 
çok Maliki fıkhında ağırlık taşıyan masla
hat kavramının Han efiler'in istihsan me
todunda da önemli bir yer edindiği söyle
nebilir. Bir meseleyi genel nas ve kuralın 
hükımünden ayrı tutmayı gerektiren özel 
bir yararın (maslahat) bulunması da müm
kündür. Mesela müzaraa akdinin, üst 
akid tipi olan icarede olduğu gibi taraf
lardan birinin ölümüyle sona ermesi ge
rekirken emek sahibinin yararını koruma 
düşüncesiyle burada istisnai bir hükıme 
gidilmiş, akdin mahsul kaldırılıncaya ka
dar devam etmesi gerektiği görüşü be
nimsenmiştir. Bunu izah için de akdin kı
yasen değil istihsanen devam ettirileceği 
söylenir. Vadeli satım sözleşmesinde sa
tıcının alacağına teminat olarak rehin ve
rilmesi şartı, şartlı alışverişi yasaklayan 
genel kurala ( Buhart, " BüyıJ<", 73) aykırı 
olmakla birlikte Hanefi müctehidlerinin 
çoğunluğu tarafından satıcının yararını 

koruyucu bir işlevi olmasından hareketle 
istihsanen caiz görülmüş. Züfer ise bu ko
nuda kıyasa bağlı kalmıştır. Aynı şekilde 
Ebu Hanife ve imam Malik, Haşimoğulla
rı'na zekat verilmemesi kuralı bulunmak
la birlikte (Müslim, "Zekat", 168). dönem
lerindeki Haşimoğulları'na ganimetten 
yeterince pay ulaşmadığından hareketle 
ve onların hukukunu koruma amacıyla 
bunun cevazı hükımünü vermişlerdir. Es
naf ve sanatkarın emin olması ve kusuru 
bulunmadığı sürece iş yerinde müşteri
nin malına gelen zararı tazmin etmemesi 
gerekirken zamanla mala hıyanetin art
ması ve halkın malını koruma ihtiyacının 
doğması sebebiyle onlara tazmin yüküm
lülüğü getirilmiş ve bu da istihsanla açık
lanmıştır (Kasanl. IV, 2 ı O). imamlık, mü
ezzinlik, Kur'an öğretme gibi din hizmet
lerinin ifası karşılığında ücret alınması
nın cevazı , yine toplumda bu hizmetlerin 
ifasını sağlamaya ve halkın genel yararı
nı korumaya matuf bir tedbir niteliğinde 
olup istihsanen verilmiş bir hükümdür 

(İbn Abidln, Mecmü'atü'r-resa'il, I, 160). 
Gözetilen yarar geniş çaplı olduğunda bu 
zarurete dayalı istihsan olarak da adlan
dırılır. Esasen zaruret ve ihtiyacın öbür 
yüzü maslahattır. 

Genel kuraldan ayrılmayı gerektiren 
gerekçenin nevine göre başka istihsan 
türlerinden söz etmek de mümkündür. 
Mesela Cessas, genel hükümden istisna 
şeklindeki istihsanın bir türünün de baş
ka bir kı yas sebebiyle yapıldığından söz 
ederek bunu da doktrinde kabul edilen 
şer'i bir çözüme dayanarak (kıyas) yine 
doktrindeki genel kuralın dışına çıkan bir 
sonuca varmak (tahslsü'l-ille, tahslsü'l
kı yas el-evvel, tahslsü 'l-hükm) şeklinde 
izah etmektedir (el-Fuşülfi'l-uşül, IV, 243, 
249-250). Burada kıyas. istihsana gitmeyi 
haklı kılan ve hukuken de geçerliliği bu
lunan gerekçeleri kuşatan bir içerikte 
kullanılmaktadır. Çağdaş usul çalışmala
rında istihsanın gerekçelerinin yukarıda 
temas edilenlerden ibaret olmayıp başka 
istihsan çeşitlerinin de bulunduğundan 
bunlar arasında "ihtilafları dikkate ala
rak ihtiyat sebebiyle istihsan" veya "ko
laylık sağlamak üzere delilin gereğini terk 
yoluyla istihsan" gibi türlerden söz edil
mesi de (M. Mustafa Şelebl, s. 348-364) 
anılan bu gerekçe çeşitliliğinden kaynak
lanır. 

Delil Değeri ve işlevi. istihsanın hü
küm elde etmede muteber bir delil olup 
olmadığı veya muteber olsa bile bu yolla 
ulaşılan çözümlerin bağlayıcılık gücü fa
kihler arasında hayli tartışmalı olduğu 
gibi usul eserlerinin istihsan konusunda 
mezheplerin tavrını tanıtan ifadeleri ara
sında da önemli farklılıklar bulunmakta
dır. 

istihsan konusundaki tartışmaların 
merkezini, tarafların bu kavramla kas
tettikleri anlamların farklılığı ve istih
sanın diğer deliller dışında müstakil bir 
kaynak olup olmadığı noktası teşkil eder. 
Bu açıdan bakıldığında şer'i bir hüküm 
elde etme yöntemi olarak istihsan delili 
karşısında Hanefi mezhebinin yanı sıra 
Malik'i. Hanbeli ve Zeydiyye fakihlerinin 
genel tavır olarak olumlu, Şafii. Zahiri ve 
Ca'feri fakihlerinin, erken dönem ehl-i ha
disin ve Mu'tezile kelamcılarının çoğunlu
ğunun olumsuz bir tavır içinde oldukları 
görülür. Bu konudaki tartışmaları naklet
tikten sonra Şatıbi yumuşak bir üslupla, 
Şevkani ise açık bir dille. şer'an muteber 
kaynaklardan birine irca edilebilmesi ha
linde istihsanın müstakil bir kaynak ola
rak incelenmesine gerek olmayacağı. irca 
edilernemesi halinde ise esasen buna iti-



bar edilerneyeceği görüşünü ortaya ko
yarak bu hususa işaret ederler ( el-İ'tişam, 
ll, 136- ı 39; İrşadü '1-{uf:ıül, s. 2 ı 2) . İstihsa
nı kabul ve reddetmede fakihler iki gruba 
ayrılmış görünse de istihsan yapılan me
selede iki taraf arasındaki ayrılık, varılan 
hukukl sonuçlar bakımından değil dayanı
lan delil ve izlenen metot bakımındandır. 
Hatta aynı doktrin içinde dahi farklı istih
san tipleriyle aynı çözümün izaha çalışıl
dığına rastlamak mümkün olabilmekte
dir. Mesela icare akdinin kıyasa aykırı ni
telikte olduğu bütün Hanefi usulcülerin
ce kabul edilmekle birlikte bu cevaz Se
rahsl tarafından zaruret ve ihtiyaç sebe
biyle istihsanla, Pezdevl tarafından ise 
eser (hadis) sebebiyle istihsanla açıklanır 
(el-Uşül, ll, 203; Kenzü'l-vüşül, IV, I 125). 
Diğer bir anlatımla Hanefiler'in istihsan 
deliliyle açıkladıkları çözüm örnekleri di
ğer mezheplerce kabul edilebilir sonuç
lar olduğundan ekaller arasındaki tartış
ma. ulaşılan sonuçların doğruluğundan 
ziyade başlı başına bir delil olarak istihsa
nın adlandırmasında ve bunun meşrui
yetinde yoğunlaşır. Çünkü sözün ve öğü
dün güzeline uyulmasını emreden ayet
ler (ei-A'raf7/145; ez-Zümer 39/1 7-18) ve
ya müslümanların güzel gördüğünü n Al
lah katında da güzel olduğunu bildiren 
hadis (f\1üsned, ı. 279), birçok müellif ta
rafından istihsanın meşruiyet delili ola
rak zikredilse de istihsan taraftarları nez
dinde gerçekte değerini, kuralcılığın ka
tılığını yumuşatan ve karşılaşılan olayda 
daha tatminkar bir çözüme geçit veren 
esnekliğinden almaktadır. Ancak aynı 
nokta. karşı görüş sahipleri için de istih
sanı kabul edilemez yapan bir zaaftır. Zi
ra böyle bir yöntem dikkatli kullanılma
dığında yerleşik hukuk kurallarının. hat
ta sünnet ahkamının kişisel görüşe daya
narak keyfi olarak terkedilmesi gibi bir 
sonuca da götürebilir. 

Hukukl düşüncede mantıkl tutarlılığa 
ve lafız-beyan ekseninde yoruma ayrı bir 
önem veren ve istihsanın geçersizliği ko
nusuna eserleri arasında özel bir bölüm 
ayıran imam Şafii'nin istihsan hakkındaki 
eleştirilerinin ağırlık noktasını "önceden 
bilinen bir çözüme dayandınlmaksızın hü
küm icat etme" ve "zevke göre hüküm 
verme" iddiaları teşkil eder ( er-Risale, s. 
25, 503-508; el-Üm, VII, 294-304). Eserle
rinde istihsan kelimesini sözlük anlamıy
la da olsa azımsanmayacak sayıda kulla
nan Şafii, istihsanın şer'! hükümlerde bir 
istidlal metodu olarak kullanılmasına ve 
bu yolla d inin sabit asıllarının terkedilme
sine karşıdır. Bir müctehidin nas ve icma-

ın açık hükmünü herhangi bir delille ter
ketmesi fazla muhtemel görünmediğin
den Şafii'nin belki asıl amacı, belli bir me
todolojiye kavuşturmaya gayret ettiği ve 
yegane ictihad metodu olarak gördüğü 
kıyasın bu yolla terkedilmesini önlemek
tL Ancak Şafii'nin n asiarın otoritesini ko
ruma, istidlali kurala bağlayıp keyfiliği ön
leme adına istihsan taraftariarına ağır, o 
ölçüde de hukukl düşüncede tıkanmaya 
yol açan bir literalizm içeren eleştiriler yö
nelttiği görülür. Şafii'nin bu tutumu Ha
nefi muhitinde, re'y ve istihsana doktri
ner bir çerçeve kazandırılmasıyla bu me
todu işletmede çekimser davranılarak 
mezhebin ilk dönemlerdeki dinamizmi
nin yitirilmesi şeklinde olumlu ve olum
suz iki sonucu birlikte doğurduğundan 
günümüzde de üzerinde d urulan ve farklı 
değerlendirmelere konu olan bir husus
tur. Gazzall'nin Şafii'den naklettiği, "İs
tihsan yapan kendiliğinden hüküm koy
muş olur" sözü (el-f\1üstaş{a, ı. 274), ona 
nisbeti hakkında bazı tereddütler bulun
sa da (Taceddin es-SübkT. ll. 194; M. Mus
tafa Şe l ebl, s. 333) Şafii muhitinde genel 
bir kabul görmüştür. Ancak muhalif ka
natta yer alan usulcüler genellikle İmam 
Şafii'yi izleyerek eserlerinde istihsan eleş
tirisine yeterince yer verirken (b k. Cüvey
nl. et-Tell].lş, lll, 308-3 ı 5; Gazzall, I, 274-
283) aralarında konuya hiç temas etme
yen ya da istihsanın geçerli bir delil ol
madığına kısa bir atıfla yetinmeyi tercih 
edenler de vardır. 

Mütekellimln usulünün öncülerinden 
Ebü'I-Hüseyin el-Basri, istihsanın delilsiz 
hüküm verme olmayıp ortaya çıkmış bir 
olaya ilişkin olarak hüküm verilirken kuv
vetli vecih sebebiyle zayıf vechin terkedil
mesi demek olduğunu belirterek konuya 
bir hakem tavrıyla ve insafla yaklaşmak
tadır (el-f\1u'temed fi uşuli'l-fıi<:h, ll, 838-
840). Zaten orta dönemlere doğru lehte 
görüş sahiplerinin istihsan anlayışlarını 
yapılan eleştiriler ışığında daha usull bir 
çerçeveye taşımaları. o döneme kadar is
tihsana dayandırılan fetvaların esasen ka
bul edilebilir makul çözüm tarzları olması 
ve istihsanın başta korkulduğu gibi yer
leşmiş dini geleneği tahrif etmenin aracı 
olmayacağının anlaşılmış olması gibi se
bepler de Şafiiler'in eleştirilerini yumu
şatmasına yol açmıştır. 

Malikller'de istihsanın alt ayırım ve ad
landırmasında bazı farklılıklar bulunup 
maslahata dayalı istihsan doktrinlerinde 
öncelikli bir yere sahip olmakla birlikte 
istihsana yön veren düşünce bakımından 
Hanefi ve Millikl doktrinlerinin birbirine 
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çokyakın olduğu görülür. İmam Malik'
ten rivayet edilen, "ilmin onda dokuzu is
tihsandır" sözü ve mezhebi n kurucu fa
kihlerinin ondan yaptığı nakiller istihsa
nın İmam Malik'in metodolojisinde önem
li bir yer tuttuğunu gösterir (Şatıbl, el
f\1uva{aJ<:at, IV. 205-21 O). Bazı Maliklve Şa
fii usulcüleri, Ebu Hanife ve Ahmed b. 
Hanbel'in izleyicileri dışındaki fakihlerin 
istihsanı kabul etmediğini ifade etmeleri 
(Seyfeddin ei-Amidl, IV, 136; ibnü'l-Hacib, 
s.207; Adudüddin el-Id, ll, 288) istihsana 
farklı anlamlar yüklenmesinden kaynak
lanıyor olmalıdır. Kaldı ki Hanbelller ara
sında da yapılagelen farklı tanımlara. is
tihsanın kıyas veya hadisin terkine yol 
açıp açınamasına bağlı olarak farklı gö
rüşler mevcuttur (TI:ıkıyyüddin İbn Teymiy
ye, s. 40 ı -405 ). İmam Malik' in, istihsanı 
"istishab" adıyla kullanmış olduğu yönün
deki ifadeler ise (İA, IV, 24) gerek istisha
bın mahiyeti itibariyle istihsandan tama
men farklı bir terim olması. gerekse bu 
terime henüz Şafii'de bile rastlanmayışı 
sebebiyle isabetli görünmemektedir. 

İstihsan anlayışının beşiği sayılan Ha
nefi muhitinde istihsanın delil değerine 
ilişkin bir tartışma kıyas karşısında istih
sanın bağlayıcılık gücüne dairdir. Serah
sl, müteahhirlnden bazı Hanefiler tara
fından istihsan çözümlerinin "tercihe el
verişli" çözümler olarak anlaşıldığını ve 
bu durumlarda kıyasla varılan çözümle 
de amel edilebileceğinin zannedildiğini 
ifade etmekte ve bu görüşe şiddetle kar
şı çıkmaktadır. Çünkü istihsana gidilmiş
se kıyasla istihsan veya genel kuralla ola
ya ilişkin özel delil (nas. icma, zaruret) ara
sında bir çatışma meydana gelmiş ve bi
rincisi terkedilmiş demektir; terkedilen 
delille am el etmek caiz olmaz ( el-Uşül, ll, 
20 ı -203). Serahsl'nin isim vermeksizin 
eleştirdiği Hanefi usulcüsünün Pezdevl 
olabileceği ilk nazarda hatıra gelmektey
se de Abdülazlz el-Buhar!, Serahsl'nin 
ağır tenkidini de dikkate alarak Pezdevl'
nin ifadelerinin böyle aniaşılmaması ge
rektiğini belirtir; onun da istihsan karşı
lığındaki kıyasla amel etme imkanının 
ortadan kalkacağı görüşünde olduğunu 
söyleyip kendisinden bu yönde ifadeler 
aktarır ve neticede uzlaştırıcı bir yorum 
getirir (Keş{ü'l-esrar; IV, 1124-1 125) 

Serahsl. istihsan çözümleri arasında bir 
ayırım yapılarak n as ve icma sebebiyle 
istihsanın istisnai hükümlerden ibaret 
sayılması ve bunlara kıyasla yeni çözüm
lere gidilememesi, buna karşılık gizli kı
yas istihsanının "istihsan" adıyla anılsa 
da esasen bir kıyas işlemi dışında telakki 
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edilmemesi, dolayısıyla bu tür istihsan 
hükmünün benzeri olaylara da uygulan
ması gereği üzerinde hassasiyetle dur
maktadır (ei-Uşul, Il. ı 55. 206). Yine Se
rahsi. istihsanın ilietin tahsisi olarak an
laşılmasına da karşı çıkmakta ve bunun 
"illetin yokluğu halinde hükmün de yok
luğuna hükmetme" şeklinde nitelenmesi 
gerektiğini savunmaktadır (a.g.e., ll , 204, 
207-208) 

İstihsanın delil değerini ve işlevini ko
nu alan tartışmaların önemli bir sebebi, 
bu kavramı bizzat kullanan Ebü Hanife 
veya mezhebin ilk müctehidleri Ebü Yu
suf ya da İmam Muhammed tarafından 
bunu hangi düşüneeye dayanarak kullan
dıklarına dair yeterli açıklamaların yapıl
mamış olmasıdır. Öte yandan mezhep içi 
çözümlerde istihsana ağırlıklı bir yer ve
ren ve onu terim anlamıyla kullanan Ha
nefi fakihlerinin buna karşı alınmış sert 
tavır karşısında hiçbir izah yönüne git
meksizin bütün tarizleri olduğu gibi ka
bullenmeleri de düşünülemezdi. Nitekim 
eserlerine bakıldığında, Hanefi usulcüle
rinin yapılan tenkitleri çürütmek için yo
ğun bir faaliyet içerisine girdikleri görü
lecektir. Fakat bu, esasen bir savunma fa
aliyeti olduğu ve çok elden yürütüldüğü 
için, yorumlarda ve getirilen izahlarda ke
sin bir birliğin bulunmadığı da farkedil
mektedir (Dönmez, s. ı 73) . Nitekim Ker
hi, Cessas, Serahsi gibi ilk Hanefi usulcü
lerinin istihsana ilişkin farklı açıklamala
rı, Debüsi ve Pezdevi'nin farklı yaklaşım
ları, istihsanın esasen kıyasın dışında mü
talaa edilmeyeceğinin sıkça tekrarlanma
sı, Abdülazlz el-Buhari'nin, Ebü Hanife'
nin kendisiyle hüküm verdiği istihsanın 
yorumu konusunda doktrine mensup hu
kukçuların açıklamaları arasında farklı

lıkların bulunduğundan söz etmesi böyle 
açıklanabilir (Pezdevi. IV, ı ı 23). İstihsana 
ilke olarak karşı olanların bile daha az 
karşı çıkabildiği Kerhl'nin tarifinin sonra
ki usul literatüründe ön plana çıkarılması 
bir uzlaşı arayışı olarak görülebilir. 

Verdikleri farklı tarifiere rağmen Ha
nefi usulcülerinin hemen hepsinin, aslın
da istihsanın diğer doktrinlerce de kabul 
edilen şer'i delillerin dışında bir şey ol
madığı ve özellikle en önemli istihsan tü
rünün kıyasla bütünleştirilebileceği, isim
lendirmenin ise önemli olmadığı nokta
sına ağırlık verdikleri görülür. Gerçekten 
bir zaman sonra bu yöndeki faaliyet se
meresini vermiş, Şafii doktrinine men
sup yazarlar, artık Şafii'nin istihsan aley
hindeki sözlerini "şer' i bir mesnede da
yanmaksızın keyif ve arzuya göre hüküm 
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verme" anlamındaki istihsan şeklinde yo
rumlayarak ihtilafın adlandırmadan te
mellendiğini söylemeye başlamışlardır. 
İleri dönemlere doğru Hanefi usul eser
lerinde konunun aşırı teorik bir çerçeve
de ele alınmakta olması da yine taraflar 
arasında istihsanın anlam ve işlevinde 
belli bir uzlaşının elde edilmesiyle kavu
şulan rahatlığın ürünüdür. 

İstihsanın sözlük anlamından hatta Se
rahsi'nin eserlerindeki "hoşgörüyü, kolay
lığı ... aramak" gibi bazı tariflerden hare
ketle bütün istihsan çözümlerinin -mut
lak anlamda- müsbet karakter taşıdığı ve 
bu yöntem kullanılarak devamlı surette 
cevaz ve ibaha yolunun açıldığı gibi bir so
nuca da varılmamalıdır. İstihsan faaliye
tinde "kanunun ruhu"nun araştırılması 
ve hakkaniyete uygun bir çözümün bu
lunması merkezi bir yer tuttuğundan is
tihsan çözümlerinin suçlunun cezalan
dırılması. bir davranışın yasaklanışı gibi 
mevcut olaya göre menfi karakterde ol
ması da mümkündür. 

Sonuç olarak istihsan anlayışının İslam 
hukuk tefekkürüne önemli bir açılım ge
tirdiği, bu metot sayesinde bir yandan 
doktrinde iç tutarlılığın kontrol edildiği, 
bir yandan da yerleşik hukuk kurallarıyla 
realite, adalet düşüncesi ve hukuk idesi 
arasında köprü kurulduğu görülür. Böyle 
olduğu için de istihsan öteden beri İslam 
muhitinde yenileşmeci ve değişim yanlı
sı projelerin önemli bir atfı olmuştur. Bu 
bağlamda masiahat ile birlikte istihsan 
klasik fıkıh doktrininin hatta nasların top
lumsal realite. insanlığın ortak değerleri 
ve hukukun genel amaçları açısından ye
niden yorumlanmasının kilit kavramları 
olarak sunulur. Hukuk düşüncesine yap
tığı katkı sebebiyle istihsan anlayışı şarki
yatçıların da yoğun ilgisine muhatap ol
muştur. Mesela Goldziher onu, Roma hu
kukunda "hukukun amme menfaatiyle 
tashihi" adıyla anılan yolun İslam muhi
tindeki örneği (İA, rv. 605). Juynboll "gün
lük hayatın ihtiyaçlarına, sosyal şartlara 
ve hakkaniyete uygun kurallar koymanın 
aracı", Santillana. "pratik fayda ve hak
kaniyet mülahazasını hukuk mantığının 
sertliğine üstün kılma", Chafik Chehata 
"fayda ve adalet düşüncesini uzlaştıran 
bir yol. hakkaniyet veya Grekler'in 'epi
keia'sı yahut Aristotelesyen 'equite' (hak
kaniyet) ve Romalılar'ın 'benignitasjuris'i" 
(St./, XXV 1 ı 966 ı. s. ı 36- ı 37) şeklinde ta
nıtır. Bu ifadeleri, istihsanın belli bir yönü
nü ön plana çıkardığı için kuşatıcı bir ta
nım saymak mümkün olmasa da İslam 
muhitindeki hukuki tefekkürün iç dina-

mizmini ve fıkhın son tahlilde insanlığın 
evrensel hukuk kü ltürüyle olan bağlan
tılarını göstermesi yönüyle önemsemek 
gerekir. 
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Sözlükte "alay etmek" anlamındakihez' 
(hüzü'. hüzüv) kökünden gelen istihza, 
"başkasının söz ve davranışlarını kusur
lu görmek veya göstermek amacıyla onu 
alaya alıp küçük düşürmek" manasında 
kullanılır. Gazzall istihzanın alaya alınanı 
küçük düşürüp mahcup etme durumun
da haram olduğunu, ancak kendini alay 
konusu yapan. hatta kendisiyle eğlenil
mesinden hoşlanan kimselerin de bulu
nabileceğini ve bunlarla ilgili istihzanın 

haram olmayıp mizah hükmünde sayıldı
ğını ifade eder ( İI).ya', lll , ı 3 ı). İstihza ya
nında aynı anlamdaki suhriyye kelimesi
nin kullanımı da yaygındır. Ayrıca "şaka" 
manasma gelen hezl kelimesi, daha çok 
edebiyatta "bir kimseyle alay ederek onu 
küçük düşürme" anlamında kullanılmak
tadır. Sözlü istihza yanında kaş göz işa
reti gibi hareketlerle ve yazı. resim, şiir, 
karikatür. taklit gibi ifade tarzlarıyla ya
pılan istihza şekilleri de vardır. Öte yan
dan istihza kişiye yönelik olabileceği gibi 
düşünce, inanç, yaşama tarzı vb. konula
rı da hedef alabilir. 

Kur'an-ı Kerim'de on bir ayette hüzüv 
kelimesi, yirmi üç yerde istihza masdarın
dan türemiş fiil ve isimler geçmekte (me
sela b k. el-Bakara 2/14, ı5. 67, 23ı ). ayrı
ca on beş ayette suhriyye kökünden isim 
ve fiiller yer almaktadır (et-Tevbe 9/79; 
Hud ı 1/38; ez-Zümer 39/56) Bu kelimele
re hadislerde de rastlanır (bk. Wensinck, 
el-Mu'cem, "s br", "hz' e" md. leri) . Ayet
lerin çoğunda istihza konusu, gerek Re
sul-i Ekrem'in gerekse önceki peygam
berlerin tebliğ ve risaletlerini başarısız 
kılmak üzere inkarcıların başvurduğu 
psikolojik bir savaş taktiği olarak zikredil
mekte (mesela bk. el-En 'am 6/ıO; el-Hicr 
ı 5/1 ı; Yasin 36/30). eski topluluklardan 
bazılarının kendi peygamberlerinin uya
rılarını alaya alıp reddettikleri bildirilerek 
sonunda başlarına çeşitli felaketierin gel
mesiyle yok edildikleri haber verilmekte
dir (Hud ıt /8; en-Nahl 16/34; ez-Zümer 
39/48) . Mekke putperestleri de İslam di
ninin yayılmasını engellemek için aynı 
yöntemi benimseyerek Resulullah'ın ve 
diğer müslümanların kişiliklerini, inanç 
ve değerlerini, ibadet ve yaşayışiarını 
(mesela bk. el-Bakara 2/2ı2; el-Maide 5/ 
57-58; es-Saffat 37/12- ı4) , özellikle AI
Iah'ın ayetlerini (el-Kehf 18/56, ı06; el
Casiye 45/9, 35) sürekli biçimde alaya al
mışlardır. Hadislerde de inkarcıların bu 
tür davranışlarından söz edilmektedir 
(mesela bk. Müsned, lV, 37; Buhar!, "Tef
slr", 5/12; ibn Mace, "Taharet", 16). 

İbn Teymiyye, itikadi konularla alay et
menin Allah'a itaati ortadan kaldıracağı
m, kalpte alayla itaatin bir arada buluna
mayacağını ifade ederek istihzanın insanı 
küfre götüreceğini söylemiştir. Osmanlı 
alimlerinden Bedrürreşid Muhammed b. 
İsmail de inanılması gereken esasları ala
ya almanın kişinin küfre düşmesine se
bep teşkil ettiğini. Sa'deddin et-Teftaza
ni ise inanç esaslarıyla alay etmenin aynı 
zamanda yalanlamak anlamına gelece
ğinden küfür ve inkar sayıldığını ifade et-

iSTiHZA 

miştir. Bazı ayetlerde Allah'ın da bu alay
cılara istihza ile karşılık verdiği bildirilir 
(el-Bakara 2/1 5; et-Tevbe 9/79). Müfessir
ler buradaki istihzayı, Allah'ın bu alaycı
lara belli bir süre tanıdıktan sonra onları 
günahlarına denk biçimde cezalandırma
sı, kendilerini gülünç ve aşağılık durum
lara düşürmesi şeklinde açıklamışlardır 
(Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, "hz'e" md.; 
Fahreddin er-Razi, ll, 62-64; Kurtubt, ı , 

225-227). Nitekim Mutaffifin suresinde 
(83/29-36). inkarcılarla müminlerin ahi
retteki akıbetieri karşılaştınitrken vaktiy
le dünyada mürninleri küçük düşürmek 
üzere onlarla alay eden inkarcıların gü
Iüşlerine karşı ahirette gülme sırasının 
müminlere geleceği belirtilmektedir. 

Kur'an'da müminlerin, dinlerini alay ko
nusu yapan inkarcıları dost edinmemele
ri (el-Maide 5/57), ayetlerininkar edildiği 
veya alaya alındığı yerleri terketmeleri 
(en-Nisa 4/140) emredilmiştir. Bu ayet
ler, insanların kendi kişilikleri ve onurları 
kadar inanç ve düşüncelerini de saygın 
ve dokunulmaz bilip korumaları gerek
tiğini göstermesi bakımından ilgi çekici
dir. 

İstihzaya dair ayetlerden anlaşıldığına 
göre Kur'an insanlarla, onların inanç ve 
fikirleriyle alay etmeyi, Cahiliye putpe
restleri gibi zihnen ve ahlak bakımından 
gelişmemiş topluluklara has bir davranış 
olarak değerlendirmiştir. Nitekim Hz. 
Musa'nın, "Bizi alaya mı alıyorsun?" di
yenlere karşı. "Cahiller gibi olmaktan Al
lah'a sığınırım" cevabını vererek alay et
menin cahillere yakışan bir davranış ol
duğuna işaret ettiği bildirilir ( el-Bakara 
2/67). Tefsirlerde bu ayetteki "cehl" kav
ramı akıllı, soğukkanlı. sabırlı, ağır başlı 

ve olgun davranışlar ortaya koyan insan
ların ahlak zihniyetini ifade eden "hilim" 
erdeminin zıddı ve hilmin karşıtı olan 
"sefeh"in eş anlamiısı olarak açıklanmış
tır {Tabert. ll, 183; Fahreddin er-Razi, lll. 
109). 

İslam ahlak ve muaşeret kurallarının 
yer aldığı Hucurat suresinde müslüman
lar arasındaki barış ve kardeşliğin önemi 
vurgulandıktan sonra kardeşlik ve dost
luk ilkeleriyle bağdaşmayan. insanların 
manevi kişiliğine saygısızlık ifade eden, 
onur ve haysiyetlerini zedeleyen davra
nışlar arasında istihzaya da yer verilmek
tedir. Burada erkek ve kadınların birbir
leriyle alay etmeleri kesin bir dille yasak
lanmakta, insanları alaya almanın, onlara 
çeşitli kusurlar isnat etmenin ve çirkin 
lakaplar takmanın ağır bir günah ve zu
lüm olduğuna işaret edilmektedir (el-H u-
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