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olmayıp Carmen Silva adlı bir operetten 
alındığı yolundaki iddiasıyla başlayan 
eleştirilerin ardından zaman zaman pro
zodi hataları ve ritminin ağırlığı gibi ge
rekçeler öne sürülerek marşın değiştiril
mesi yönünde polemikler ortaya çıkmış
sa da Osman Zeki Üngör'ün bestesi halen 
Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı ola
rak çalınıp söylenmektedir. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

İS TİKilA 
(~ı_;;....yı) 

Tikel önermelerden 
tümel bir sonuca ulaşılmasını sağlayan 

L 
akıl yürütme yöntemi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin durumunu ve özel
liklerini öğrenmek için araştırma yapma. 
çaba harcama" anlamına gelen istil5-ra 
mantıkta tikelden (cüz'T) tümele (külll) , 
özelden genele, tek tek olguların bilgisin
den bu olguların dayandığı kanunların 
bilgisine götüren zihinsel işlem için kul
lanılan bir terimdir. İstikrayı Harizml "bir 
tümeli bütün tikelleri vasıtasıyla tanıma", 
İbn Sina, "bir tümelin tikellerine ait hük
me dayanarak o tümel hakkında bir hü
küm verme", Gazzall, "tümel bir kavram 
altındaki birçok tikeli gözden geçirerek 
sonunda bu tikellerde ortak bir hüküm 
bulmak suretiyle söz konusu tümel hak
kında aynı yargıda bulunma" (Mi'yarü'l-
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'ilm, s. ı ı 5) şeklindetanımlamışlardır. 
Mantık açısından dalaylı istidlal yolların
dan biri olan istikrada öncüller araştır
ma ve inceleme yoluyla elde edildiği için 
yönteme bu ad verilmiştir. İstikra karşı

lığında Batı dillerinde induction, Türk
çe'de türnevarım terimleri kullanılmak
tadır. 

İstikra işlemiyle zihin, tikel varlık ve 
olayları incelemek suretiyle genel bir hük
mü n (kanun) ortaya konması doğrultu
sunda çaba gösterir. Bir kanun en azın
dan önceden farzolunan bir genelliğin ifa
desi, bir olgunun başka bir olguyu takip 
etmesi ve mutlak surette onunla birlikte 
bulunması demektir. Dolayısıyla olgular
dan kanunları, genel hükümleri çıkarmak 
sadece tikel olandan tümeli çıkarmak de
ğil aynı zamanda olağan olandan zorunlu 
olanı çıkarmak anlamına gelir. Şu halde 
istikra, bütünü kapsayan genel bir hük
me ulaşabilmek için tikellerin tamamını 
veya bazısını araştırmak suretiyle işleyen 
bir yöntem. diğer bir ifadeyle zihnin ti
kellere dair hükümlerden altında bu ti
kellerin bulunduğu tümel hakkında bir 
yargıya geçişidir. Mesela bakır, demir. al
tın ve gümüşten her birinin ısı etkisiyle 
genleştiğini ve bunların hepsinin maden 
olduğunu bildikten sonra, "Bütün ma
denler ıs ıtılınca genleşir" hükmüne var
mak; aynı şekilde gramerde kelime kav
ramının isim, fiil ve edatlardan oluştuğu
nu, isim, fiil ve edatın da anlamlı sözcük
ler olduğunu bildikten sonra bütün keli
melerin anlamlı sözcükler olduğu hükmü
ne varmak birer istikradır. 

İstikranın hem duyum hem düşünmey
le (zihin) ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim madenierin ısıdan nasıl etkilendi
ğini bilmek istediğimizde önce madenie
ri teker teker ısıtmak suretiyle deneyden 
geçiririz. Bundan sonra sıra zihnl safha
ya gelir. Akıl yürütme, yani elde edilen 
veriler üzerinde hüküm verme sürecinin 
işlediği bu safhada tikeller arasındaki 
ortaklığın neden kaynaklandığını (sebep) 
keşfetmek suretiyle sebep-sonuç (illet
ma'IQI) ilişkisinin kuralları çerçevesinde 
genel bir hükme ulaşılır. Bu ilmi istikra
dan başka avamın bazı sıradan tecrübe
lerden, aynı türden tek tek tecrübeler 
arasındaki ortak noktalardan hareketle 
bunların bütünü hakkında hüküm verme
sine de istikra denmektedir. Mesela tek 
tek cisimlerin hareket halindeyken dur
duklarının görülmesinden sonra bu göz
lemlere dayanarak, "Hareket halindeki 
her cisim sonunda duracaktır'' şeklinde 

genel bir hükme varmak böyledir. Buna 
karşılık bilim adamı. hareket halindey
ken duran cisimlerin sürtünme sebebiyle 
durduğunu bildiği için yukarıdaki hükmü 
onaylamaz ve kendi hükmünü, "Hareket 
halindeki bütün cisimler herhangi bir se
bep tarafından engellenmedikçe hareke
tine devam eder" şeklinde ortaya koyar. 
Bu örneklerde görüldüğü gibi ilmi istikra 
avaml istikrayı çürütebilmektedir. 

Mantıkçılar istikrayı tam ve eksik (na
kıs) diye ikiye ayırırlar. Tam istikra bir bü
tünün parçalarının tamamını. bir tüme
lin kapsamındaki tikellerin hepsini ince
leyerek o bütün ve tümel hakkında genel 
bir hükme varmak şeklindeki akıl yürüt
me olup kesin bilgi ifade eder. Mesela, 
"Bitkiler, hayvanlar ve insanlar teneffüs 
ederler; bilinen bütün canlı varlıklar bit
kiler, hayvanlar ve insanlardan ibarettir; 
şu halde bütün canlı varlıklar teneffüs 
ederler" şeklindeki akıl yürütme tam is
tikradır. Aristo'ya göre kıyasta orta terim 
vasıtasıyla büyük terimle küçük terim, 
istikrada ise küçük terim vasıtasıyla bü
yük terimle orta terim karşılaştırılarak 
sonuca ulaşılır. Onun verdiği örnekle, "İn
san, atvekatır uzun ömürlüdür; insan, 
at ve katır safrasız hayvanların tamamı
dır; o halde bütün safrasız hayvanlar 
uzun ömürlüdür" şeklindeki ifade istikra 
olduğu halde. "Safrasız hayvanlar uzun 
ömürlüdür; insan. at ve katır safrasız 
hayvanlardır; şu halde insan. at ve katır 
uzun ömürlüdür" ifadesi -aynı terimler
den oluşmasına rağmen- kıyastır. Tam is
tikraya "kıyas-ı mukassim, kıyas-ı burha
nl. istikra-i hakiki, istikra-i müstevl" gibi 
adlar da verilmektedir. 

Eksik istikra bir tümelin kapsamındaki 
tikellerin bir kısmını inceleyerek örnekle
me yöntemiyle o tümel hakkında genel 
bir hükme varmak şeklindeki akıl yürüt
medir. Mesela bazı hayvanların besinle
rini çiğnerken alt çenelerini hareket et
tirdikleri gözlemine dayanarak her hay
vanın besinlerini alt çenesini hareket et
tirerek çiğnediği şeklinde bir sonuca var
mak eksik istikradır. Bu tür bir istikra sa
dece zan ifade eder. bu yöntemle ulaşılan 
sonuç kesin değil ihtimallidir (a.g.e., s. 
118). Nitekim timsah besinlerini çiğner
ken üst çenesini hareket ettirir. Eksik is
tikraya "büyültücü tümevarım" veya "bi
limsel istikra" da denmektedir. Tabiat ka
nuni arına genellikle eksik istikra ile va
rılmaktadır. İbn Sina da bunun yaygın is
tikra türü olduğunu söyler (en-f'lecat, s. 
106). 



istikra. islam kültür dünyasında zaman 
zaman çeşitli disiplinlerde kullanılmış ol
makla birlikte tam istikra tatbik imkanı 
sınırlı bulunduğu. eksik istikra da yeterin
ce güvenilir olmadığı için tayin edici bir is
tidlal şekli olarak itibar edilmemiştir. Ba
tı'da ise özellikle Rönesans'tan itibaren 
deneysel bilimlerin gelişmesiyle birlikte 
giderek kıyastan daha önemli bir bilgi ve 
düşünme yöntemi haline gelmiştir. Pozi
tivizmin gücünü ve etkisini kaybetmesi
ne paralel olarak istikra da esaslı tenkit
lere konu olmuştur. 
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İSTiKRAz 

(bk. KARZ). 

İSTİ'LA 
(ç~Yf) 

Arap alfabesine ait belli harflerin 
telaffuzunda dil gövdesinin 

üst damağa yükselme özelliğini 
belirten terim 

(bk. HARF). 

isTiLA. 
(ç~~f) 

Mubah bir mala malik olma kastıyla 
el koyma anlamında 

fıkıh terimi. 

ı 

_j 

ı 
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Sözlükte "bir şeyi ele geçirmek, haki
miyeti altına almak" manasma gelen is
tila, fıkıhta bu anlam çerçevesinde "bir 
malın haklı veya haksız şekilde ele geçiril
mesi. kuwet yoluyla devlet yönetimine 
el konulması" gibi anlamlarda kullanılır. 
Eşya hukuku alanında istila, şahıs veya 
kamu mülkü olmayan mala malik olmak 
kastıyla el konulmasını ve bu şekilde 

mülkiyetinin kazanılması usulünü ifade 
eder. Sözlükte istila ile yakın anlamları 
bulunan hiyaze. ihraz. yed, vaz'u'l-yed 
gibi tabirlerin de fıkhın değişik alanlar
daki özel kullanımları yanında istila ile eş 
anlamlı veya onu kısmen karşılayacak bi
çimde kullanıldığı görülür. Bununla birlik
te çok belirgin olmasa da ihrazın "men
kul malların ele geçirilmesi" manasında 
daha çok kullanıldığı. çağdaş literatürde 
de tercih edilen istila teriminin ihraza gö
re daha kapsamlı olduğu. hiyaze kelime
sinde ise zilyedlik anlamının ağır bastığı 
söylenebilir. istilada sözlük anlamından 
da mülhem olarak güç kullanımına daya
lı ilk işgal. jhrazda ise belli bir emek ve 
us u lle sahipsiz malın tasarruf ve koruma 
altına alınması manası daha güçlüdür. 
Bu sebeple bazı kaynaklar mubah malın 
mülkiyetinin kazanılmasında istllayı bi
rinci. ihrazı da ikinci safha olarak gördü
ğünden iki terimi birlikte kullanırlar. 

Terminoloji tartışması veya aynı keli
menin farklı muhitlerde farklı anlamlar 
içermesi. diğer birçok alan gibi mülkiyet 
hukuku alanında da fıkıh doktrininin 
fer'i meselelerin çözümü ve bunlarda iz
lenen usülden hareketle tümevarımcı bir 
metotla oluşması, farklı dönem ve böl
gelerin uygulamalarına ileri dönemlerde 
ortak bir açıklama getirmenin zorlama
sıyla da alakah bir husustur. Nitekim kla
sik dönem islam hukukçuları genel litera
türün ihyaü'l-mevat, maden. av (sayd, ıs

t ıyad), gasp. satım (bey'), siyer veganimet 
gibi bölüm veya başlıklar altında veya em
va! ve harac literatüründe ilgili fer'i me
selelerin çözümü vesilesiyle mülkiyet hu
kuku ve sahipsiz malın mülkiyet altına 
alınması konusuna temas etmişler ve ka
çınılmaz olarak tasnif ve adiandırma da 
dahil farklı yaklaşırnlara sahip olmuşlar

dır. öte yandan mülkiyet. özellikle de mu
bah mal ve bunun sahiplenilmesi konu
sundaki telakkilerin insan ve tabii çevre 
faktörüne de bağlı olarak belli bir evrim 
geçirdiği. fakihlerin bu konuya ilişkin gö
rüşlerinin bu gelişim sürecinden bağım
sız olmadığı açıktır. Modern dönemde bu 
alanda yapılan doktriner çalışmalar. teo
rik tesbit ve tasnifler de bu zengin veri
lerin ürünüdür. 

islam hukukunda mülkiyet sebepleri 
mubah malı istila. mülkiyet nakledici 
akidler ve halefiyet şeklinde üç ana baş
lık altında toplanabilir (Mecelle, md. ı 248) . 
Satım , hibe gibi akidler ikinci. miras ve 
vasiyet de üçüncü sebebin örnekleridir. 
Bu sebepleri mülkiyetin cebri intikali de-
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rnek olan şüf'ayı da ekleyerek dörde çıka
r anlara, sadece emek ve ilk işgal şeklinde 
ikiye i ndireniere rastlandığı gibi çok farklı 
başka tasniflere de rastlanır (bk. MÜLKİ
YET). Bu tasniflerde istila, sahipsiz bir 
malın ilkten mülkiyetinin kazanılmasını 
ifade ettiğinden diğer sebepler arasında 
adeta asli sebep konumundadır (İbn Nü
ceym, V, 278). Hakkın niteliği ve aidiyeti 
açısından malların özel mal, hazine malı. 
kamu malı , vakıf malı ve mubah mal şek
linde beşli ayırımında mubah mal. bir ma
lın mülkiyet altına girmeden önceki asli 
durumunu ifade eder. Bu sebeple malın 
mubah ve m emiCık şeklindeki iki ana gru
ba ayırımı da yanlış olmaz. Literatürde 
bazan mubah mal teriminin , kamunun 
ya da belli bir bölge halkının yararlanılma
sına tahsis edilen (metrOk). fakat mülki
yete geçirilmesi caiz görülmeyen kamu 
mallarını da kuşatacak bir anlam genişli
ğinde kullanıldığı görülmekle birlikte (Me
celle, md 1234-1261) bu ayırımdaki tek
nik anlamıyla mubah mal üzerinde mül
kiyet hakkı kurulmamış. elde edilmesi ve 
mülkiyete geçirilmesi mümkün ve caiz 
malları ifade eder. Av hayvanları. kaynak 
ve yağmur suları. sahipsizyerde kendi
liğinden biten otlar, meyve ve ağaçlar 
menkul mubah malın, mevat arazi de 
gayri menkul mubah malın en bilinen ör
nekleridir. istila da bu tür malların mülki
yete alınmasını. dolayısıyla diğer gruplar
dan birine aktarılması sürecinin başlan
gıcını ifade eder. Doktrinde, ayn üzerin
deki mülkiyet hakkının kural olarak ıska
ta değil mülkiyet nakledici bir işleme ko
nu olabileceği belirtilerek sahibi tarafın
dan terkedilen malın istilaya değil ariyet 
yoluyla intifaya konu olabileceği ya da bu 
terkin malı almak isteyene temlik anlamı 
taşıyacağı ifade edilir. Zeydiyye mezhe
binin yanı sıra bazı Han efi, Malil<i ve Şafii 
fakihlerinin de sebep ayırımı yapmaksızın 
mülkiyeti ya da sadece ihya gibi fiili se
beple kazanılan mülkiyeti ıskata ve dalaylı 
olarak istilaya elverişli görmesi, çoğunlu
ğun görüşünün mülkiyet ihtilaflarını ve 
gasbı önlemeye matuf bir tedbir niteli
ğinde olduğunu gösterir. 

Hz. Peygamber'in sahipsiz mallara at
fen. daha önce kimse tarafından ele ge
çirilmemiş malların ilk ele geçirene ait 
olacağı (Ebu DavGd, "İmare", 36). insanla
rın su, ot ve ateşte (bazı rivayetlerde tuz 
da zikredilir) ortak olduğu. satılınaması 
ve bunlardan kimsenin engellenmemesi 
gerektiği(İbn Mace,"Rühün" 16, 18; EbG 
DavOd, "Büyü«•, 60, 61; Eb O Ubeyd Kasım 
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