
iSTiM DAD 

Dua ile istimdad farklı şeyler olup duanın 
istimdadla özdeşleştirilmesi söz konusu 
değildir. Günahkar bir kulun tövbe için 
doğrudan Allah'a yönelmeyip bir veliyi 
aracı kılmasına gelince, Kur'an-ı Kerim'
de yer alan tövbe ayetlerinde herhangi bir 
aracıdan bahsedilmemekte, aksine doğ

rudan Allah'tan mağfiret talep edilme
si istenmektedir (bk. M. E Abdülbaki, el
Mu'cem, "tvb", "gfr" md. leri) . Ayrıca Fa
tiha süresinde de sadece Allah'a ibadet 
etme ve sadece O'ndan yardım isteme 
yolu önerilmektedir. Süfilerce delil ola
rak gösterilen bazı rivayetler sahih ol
madığı gibi Hz. Abbas'la ilgili olayda da 
ashap doğrudan Allah'tan yardım dile
miştir. 

İstimdadı benimseyenler, ihtiyaç veya 
sıkıntı içinde bulunan kişinin Hz. Peygam
ber'den sonra veliden yardım isteyebile
ceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak "Allah'ın 
dostu" manasındaki velinin tip olarak 
değilse de şahıs olarak kim olduğunu be
lirlemek mümkün değildir. Kur'an-ı Ke
rim müminlerin Allah 'a, O'nun da mü
minlere dost olduğunu ifade etmiş (a.g.e. , 
"vly" md.). peygamberlerden başka kim
seyi tezkiye etmemiş ve kişilerin manevi 
güce sahip olduklarını zannedip kendile
rini temize çıkarmalarını da yasaklamış
tır (en-Necm 53/32) . 

Kur'an'da ve sahih hadislerde istimdad 
kelimesi geçmemekle birlikte "medd" kö
künden türeyen ve "yardım etmek" an
lamına gelen "imdad" fiil kalıbında kulla
nılmış ve Allah'ın melek göndermek su
retiyle müminlere yardım ettiği haber ve
rilmiştir (Al-i im ran 31123-125). Bu ayetler 
yardımın Allah 'tan isteneceğini açıkça 
ifade etmektedir. Ayrıca Kur'an'da dua
nın ancak Allah'a yapılabileceği, Allah'ın 
duaları işittiği ve onlara icabet ettiği, dar
da kalan kişinin bu sırada Allah'tan baş
kasına yalvarmadığı , insanları her türlü 
sıkıntı ve felaketten Allah 'ın kurtaracağı, 

Allah'tan başka varlıklara dua etmenin 
tevhidi ihlal edeceği bildirilmiştir (el-En
'am 6/63; el-A'raf 7/128; Yunus ı 0/1 06; el
Cin 72/20). insanların sadece Allah'a sı 
ğınıp doğrudan doğruya O'na dua etme
leri gerçek dindarlığın bir gereği, Allah'
tan başkasından medet ummaya kalkış
mak ise Cahiliye ad eti olarak değerlendi
rilmiştir (Elmalılı, Vlll, 6399). 

istimdad konusunda sOfilerin görüşü
nü ağır bir şekilde eleştiren Takıyyüddin 
İbn Teymiyye pek çok eserinde bu mese
l e yi ele almış, ayrıca Kii'ide celile fi't
tevessül ve 'l-vesile ve el-İstigiişe adıy-

364 

la iki risale kaleme almıştır. Ona göre bir 
müslümanın Hz. Peygamber'i vesile edi
nerekAllah'tan kendisini nimet ve rah
mete ulaştırmasını veya zarardan koru
masını istemesi caizdir ( el-istigaşe, ı, 4 7 4) . 
Bunun yanında bir kişinin takva sahibi 
bir mürninden kendisi için duada bulun
masını rica etmesi de mümkündür. An
cak bir müslümanın, yanında bulunma
yan veya ölmüş olan kişilere sığınmas ı, 

onlardan yardım istemesi haramdır. İbn 
Teymiyye peygamberlerden bile istim
dadda bulunmanın tasvip edilemeye
ceğini ve, "Bazı işlerinizde kararsızlık 
içinde bulunursanız ölülerden yardım 
isteyiniz" şeklindeki sözün hadis olma
dığını belirtir (Ka'ide celile, s. 157; Mec
mü'atü 'r-resa'il, I, 15 vd.) . İbn Kayyim de 
hacası İbn Teymiyye'nin görüşlerine katı
lır (lgaşetü 'l-lehfan, 1, 201-228). Muham
med b. Abdülvehhab bu konuda İbn Tey
miyye'yi takip ederek darda kalındığında 

Allah'tan başkasından yardım isterneyi 
bir nevi şirk saymıştır (Kitabü 't-Tev/:ıld, s. 
49-50) . Yusuf en-Nebhani ise Şevahidü'l
]J.a]f adlı eserinde İbn Teymiyye'nin görüş
lerini eleştirmiştir. 

Öte yandan insanları vasıta edinerek 
(tevessül) Allah'tan yardım isterneyi doğru 
bulmayan hadisçilerle Hanbeliler ve bu
nun rnekruh olduğunu söyleyen Hanefi
ler kişinin kendi amel ve ibadetlerini va
sıta kılmasını caiz görmüşlerdir. Buna gö
re bir müminin, "Allahım! Senin rızanı ka
zanmak amacıyla şu hayırlı işi yaptığım 

için" veya, "Elimde imkan bulunduğu hal
de şu günahı işlemediğim için beni sıkın
tıdan kurtar." şeklinde dua etmesi caiz
dir. Nitekim bir mağarada mahsur kalan 
üç kişinin kurtulmak amacıyla en değerli 
arnellerini Allah katında vesile kıldıkları 
bildirilmektedir (Buhar!, "Edeb" , 5; Müs
lim, "Zikir" , 100) . "Allah katında vesile 
arayın" (el-Maide 5/35 ; el-isra 17/5 7) me
alindeki ayeti de bu yönde yorumlayan
lar olmuştur. 

Kişinin doğrudan Allah'tan yardım is
temesi, tehlikeli ve sıkıntılı zamanlarda 
sadece O'na sığınması, islam'ın itikad ve 
ibadet ilkeleri açısından tercih edilecek 
yegane davranıştır. Açık ve kesin naslara 
dayanmayan istimdadın yanlış anlama 
ve istismara müsait olduğu şüphesizdir. 
Ancak bazı sGfilerin ve halktan bazı ke
simlerin iyi niyete dayanan böyle bir dav
ranışını küfür (şirk-i hafi) saymak da tev
hid inancını benimseyen bir müslüman 
hakkında isabetsiz verilmiş bir hüküm 
niteliği taşır (ayrıca bk. TEVESSÜL). 
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Özel mülkiyet altındaki taşınınazın 
kamu yararı amacıyla 

bedeli ödenerek 
kamu malı haline getirilmesi 
anlamında hukuk terimi. 

__j 

Sözlükte "mülk edinmek. malik olmak" 
anlamına gelen istimlak, ilk dönemlerde 
terim anlamı kazanmadığı gibi Arapça'
da yaygın bir kullanıma da sahip değildir. 

Kelimenin daha çok Osmanlı muhitinde 
ve XIX. yüzyılın sonlarında yaygınlık ka
zandığı anlaşılmaktadır. İstimlakle ilgili 



11 Mart 1856 tarihli nizamnamede oldu
ğu gibi (Düstur, Birinci tertip, ll, 338-339) 
bu konudaki düzenlemenin yer aldığı Me
celle'de (md. 1216) ve 1876 anayasasın
da (md. 21) istimtak kelimesi geçmemek
te. "mülkün kıymetiyle satın alınması" 
ifadesi yer almaktadır. Daha sonra kale
me alınan Mecelle ve Arazi Kanunna
mesi şerhlerinde ise sözü edilen nizam
nameye "İstimlak Nizamnamesi" veya 
" İstimlak-i Emlak Nizamnamesi" şeklin
de atıfta bulunulmakta (Hüseyin Hüsnü, 
s.4; Reşid Paşa, VI, 164), 1924 anayasasın
da da (md. 74) istimtak kelimesi kullanıl
maktadır. Çağdaş Arap hukuk literatü
ründe bu terim yanında ve daha yaygın 
olarak "mülkiyetin kaldırılması, kalkma
sı" anlamında nez'u'l-milkiyye/ int izau'l
milkiyye tabirleriyle "devletleştirme" an
lamına da gelen te'mim terimi yerleşmiş 
bulunmaktadır. Günümüz Türk hukuk di
linde ise buna kamulaştırma denilmek
tedir. 

İslami öğretiye göre mülkiyet hakkı ve 
malın korunması, ferdin temel hak ve öz
gürlüklerinden ve dini hükümterin gözet
tiği beş temel amaçtan biridir. Bunun için 
İslam hukukunda özel mülkiyetin korun
masına yönelik bir dizi tedbir geliştiril
miştir. Ancak amme menfaati (insanların 
ortak yararı) söz konusu olduğunda istis
nai ve sıkı şartlara bağlanmış bir usul ola
rak özel mülkiyetin sınıriandıniması gün
deme gelir. Bu istisnai durumlardan biri 
olan istimlak, özel mülkiyete konu bir ta
şınmazın kamu kurumlarınca kamu ya
rarı düşüncesiyle bedeli ödenerek maliki
nin rızası aranmaksızın cebren satın alın
masını ve sonuçta kamu malı haline ge
tirilmesini ifade eder. 

istimtak usulünün İslam hukuk tarihin
de Hz. Peygamber dönemine kadar uza
nan bir geçmişi vardır. Hicretten sonra 
Medine'de Neccaroğulları'ndan iki yeti
me ait arsanın 1 O dinarlık bedelinin Hz. 
Ebu Bekir tarafından ödenerek Mescid-i 
Nebevi'nin inşasına tahsis edilmesi, Hz. 
Ömer ve Osman döneminde M escid-i Ha
ram'ın genişletilmesi gerektiğinde biti
şiğindeki taşınınaziarın bağış yoluyla ya 
da bedeli ödenerek kamu malı haline ge
tirilmesi istimlakin ilk örnekleri olarak 
kaydedilir (EzrakL ll, 68-69; Taberl. lV, 68; 
Maverdl, s. 205-206). Yine ResGl-i Ekrem 
döneminde bazı otlakların zekat devele
rinin atlatılması için kamuya tahsis edil
diği. Hz. Ömer'in ve sonraki halifeterin de 
özel mülkiyete ait bazı otlakları bu amaç
la kamulaştırd ıkları bilinmektedir (Ebu 
Davud, "Ijarac". 39; E bO Ubeyd Kasım b. 

Sellam, s. 372-381; İbn Zencuye, ll, 659-
674) . 

İslam tarihi boyunca cami, yol, kabris
tan, koru, kale, kışla gibi kamu yararına 
hizmet eden müesseselerin inşası için 
gerektiğinde özel mülkiyete ait taşın
ınaziarın istimlaki yoluna gidilmişse de 
bu sıkça başvurulan bir usul olmamıştır. 

Bunda şüphesiz islam medeniyetine ait 
vakıf ve hayır anlayışının, mülkiyet hak
kının korunması ve kul hakkının ihlalin
den sakınılması yönündeki genel dini tel
kinin önemli payı olmuştur. Fıkıh kitapla
rında istimlakin cevazı tartışmasından 
ziyade kamu yetkililerinin bu tür yetkile
rini kötüye kullanmasını önlemeye ve ta
şınmaz sahibinin haklarını korumaya yö
nelik kural ve tedbirler dile getirilmiş olup 
bunlar arasında en çok kamu yetkilileri
nin adaletten sapmaması. keyfi ve hak
sız tasarruftan kaçın ması, her hak sahi
binin hakkını ödemeye özen göstermesi 
ilkesine vurgu yapılmıştır. 

Fakihler istimlake ilke olarak karşı çık
ınaziarsa da genel olarak yargı kararıyla 
ya da devlet başkanının emriyle yapılan 
ve mal sahibinin rızası aranmayan cebri 
temellük yollarını mümkün olduğu ölçü
de sınırlı tutma eğilimi taşır. ancak belli 
durumlarda bu usulün caiz olacağını ve 
yapıldığında da bedelin tam olarak öden
mesi gerektiğini belirtirler (İbn Kayyim 
ei-Cevziyye, s. 297-311; İbn Receb, s.72-
73). Bu konuda kazaiyollar şüf'a. borçlu
nun hacri. ihtikar, rehnin paraya çevril
mesi, akid sonrası tasfiye gibi belirli hal
lerde gündeme gelirken daha çok idari 
işlem niteliğindeki istimlakin genel sebe
bi zaruret ve kamu yararıdır. Nitekim Ha
n efi fakihlerinden Serahsi. devlet başka
nının özel mülkiyetin dokunulmazlığı ko
nusunda diğer insanlarla eşit olduğuna 
işaret edip bir kimsenin özel mülkünü de 
ancak zaruret ya da bütün müslümanlar 
için helak tehlikesi bulunduğunda ve be
delini vererek alabileceğini belirtir (el

MebsO-t, XXIll, 203) Bu bağlamda Hz. Pey
gamber ve Hulefa-yi Raşidin dönemi uy
gulamaları. hem kamu yararının bulun
ması hem de istimlak edilen taşınınazın 
bedelinin tam olarak ödenmesi gereğini 
ifadede önemli bir ölçüt olarak kullanılır. 
Mescid ve yol amaçlı istimlak kaynaklar
da en sık rastlanılan örneklerdir. istimla
kin yapılabilmesi için mahkemenin hük
münü gerekli görenler de bunu idareci
lerin keyfi tasarrufuna karşı bir tedbir 
olarak düşünmüş olmalıdır (İbn Abidln, 
lV, 379). Mecelle'de yer alan, genel bir 
zararı önlemek için özel yarara katlanıl-
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ması ya da ağır zararın daha hafifiyle gi
derilmesi kaideleri (md. 26, 30) istimlake 
doğrudan bir atıf içermese de istimlakin 
dayandığı mantığı formüle etmekte, me
seleci bir yaklaşımla da bir kimsenin mül
künün ihtiyaç halinde sultan ın emriyle yo
la katılabileceği, ancak bedeli ödenme
dikçe mülkünün elinden alınamayacağı 
hükmünü getirmektedir (md 1216). 

Çağımııda dünya kamuoyunun günde
minde önemli bir yer tutan ve daha çok 
siyasi ve ideolojik tercihierin beslediği 
temel üretim araçları, özel ve kamusal 
mülkiyet. devletin özel mülkiyete müda
hale hakkı gibi teorik tartışmalar islam 
coğrafyasında da canlı bir şekilde cere
yan etmiş. bu gelişmenin bir parçası ola
rak çağdaş İslam bilginleri klasik fıkıh li
teratüründen ve müslüman toplumların 

tarihsel tecrübesinden yararlanarak is
timlakin dini hükmünü ve cevaz şartla
rını doktriner bir yaklaşımla ele almaya 
çalışmışlardır (bk. bi bl.). 

Günümüzde konuyla ilgilenen alimler
den bir kesim mülkiyet hakkının temel 
haklardan biri olduğu, kişinin rızası bu
lunmadan malını almanın haksızlık ve zu
lüm sayılacağı yönündeki nasları ve ka
mu otoritesine tanınan istimlak yetkisi
nin keyfiliğe yol açacağı endişesini ileri 
sürerek istimlaki kural olarak caiz gör
mez. Bu grup, ihtikar yapan ya da borcu
nu ödemeyen kimsenin malının cebren 
satışını caiz görmeyen klasik dönem fa
kihlerinin görüşlerini de gerekçe olarak 
kullanır. Çoğunluk ise istimlakin dinen 
caiz olduğu ve muhtemel sakınca larının 

önlenmesi için cevazın sıkı şartlara bağ
lanması gerektiği görüşündedir (bu ko
nuda yapılan tartışmalar için bk. Abdüs
selam Davud ei-Abbadl, ll, 366-398; Ab
dullah b. Abdülazlz ei-Muslih, s. 454-469) . 
Bu görüşün gerekçesi olarak da İslam'ın, 
telkin ettiğ i genel dünya görüşüne para
lel olarak mal sahiplerine hayır ve toplum
sal yarar amaçlı bazı ödevler yüklediği ve 
mülkiyet hakkının kullanımına bazı sınır
lamalar getirdiği, kamu yararı ve düzeni 
fikrinin dini öğreti içinde önemli bir yere 
sahip olduğu, klasik doktrinde daha ön
celikli bir hakkın korunması amacıyla özel 
mülkiyete müdahale ve cebri alım satım 

örnekleri bulunduğu hususları ileri sürü
lür. istimlakin cevaz şartları olarak da açık 
bir kamu yararının bulunması, bedelin ta
mamen ödenmesi, istimlak kurallarının 
kanunla düzenlenmesi, gerek kıymet tak
diri gerekse işlem hakkında yargı yolu
nun açık tutulması gibi noktalar üzerin
de durulmaktadır. 
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islam Konferansı Teşkilatı'na bağlı 
Mecmau'l-fıkhi'l-islaml'nin 1988 yılında 
Cidde'de yaptığı dördüncü dönem top
lantısında konu etraflıca ele alınmış. ya
pılan müzakereler sonunda özel mülki
yetin dokunulmazlığının dini bir esas. 
malın korunmasının da dinin beş temel 
amacından biri olduğu hatırlatılarak is
timlakin şu şartlara riayet edilmek kay
dıyla dinen caiz olacağına karar verilmiş
tir: 1. Taşın m azın istimlaki emsal değe
rinden az olmamak üzere bilirkişinin tak
dir edeceği adil ve peşin bir bedel karşılı
ğında olması; z. istimlak kararının devle
tin yetkili organlarınca alınması; 3. istim
lakin yol. köprü, mescid gibi genel bir za
ruret veya o ölçüde genel bir ihtiyaca bi
naen kamu yararı için olması; 4. istimlak 
edilen taşınınazın istim i ak amacı dışında 
bir maksat için kullanılmaması ve zama
nı gelmeden istimlake gidilmemesi (Me
celletü Mecma'i'/-fıl~hi'l-islamf, JV/ 2 11408/ 

19881. S. 1797-1798) . 
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Cinsel ilişki dışında bir yolla 
tatmin olmayı ifade eden terim. 

_j 

Sözlükte "meniyi dışarı çıkarmayı iste
rnek" manasma gelen istimna kelimesi, 
terim olarak cinsel ilişkide bulunmaksızın 
meniyi dışarı çıkarmayı ve cinsel doyuma 
(orgazm) ulaşmayı anlatır. istimna. genel 
anlamda kişinin eliyle cinsel doyuma ulaş
masını yahut bakmak. düşünmek, sür
tünmek gibi bunu sağlayan her türlü dav
ranışı kapsamakla birlikte daha çok el ile 
tatmin (mastürbasyon) karşılığında kulla
nılır. 

istimnanın fıkhi hükmü. eylemin bizzat 
kendisi ve ibadetlere etkisi olmak üzere 
iki açıdan ele alınmaktadır. Başta imam 
Malik ve Şafii olmak üzere fukahanın ço
ğunluğu, eşierin dışında herhangi bir cin
sel tatmin yolu arayanları haddi aşan kim
seler olarak niteleyen ayete (ei-Mü'minGn 
23/5-7) ve. "Sizden evlenme çağına gelip 
de buna güç yetirenler evlensin, evlen
ıneye imkan bulamayanlar ise oruç tut
sun" (Buhar!, "Nikal:ı", 2) hadisine daya
narak istimnayı haram saymışlardır. Bu 
alimler ayrıca. tövbe etmedikçe kıyamet 
günü Allah'ın yüzüne bakmayacağı ve te
mize çıkarmayacağı bildirilen yedi züm
reden birinin de "eliyle evlenenler" (istim
na yapan lar) olduğunu bildiren hadisle (İbn 
Keslr, lll. 239; Müttaki ei -Hindl. XVI. 90-
9 ı) . "Eliyle evlenen lanet olunmuştur" ha
disini delil gösterirler. Fakat bu hadisler
den ilkinin bir anlamda zayıf (garlb), ikinci 
rivayetin ise asılsız olduğu belirtilmekte
dir (Ali el-Karl. s_ 376; AciGnl, rı. 449) _ Ço
ğunluğun bu görüşüne karşılık kendisin
den nakledilen bir rivayette Ahmed b. 
Hanbel. istimnayı hacarnatta olduğu gi
bi vücuttaki bir fazlalığı atmak şeklinde 
değerlendirerek caiz görmüş, ibn Hazm 
ise kişinin cinsel organına dokunmasının 
mubah olduğunu. buna cinsel tatmin ni
yetinin eklenmesinin de harama yol aç
mayacağını ifade etmiştir. Ancak bu alim
ler de istimnayı edep ve nezahete aykı
rı görerek rnekruh saymışlardır. 

Özellikle Hanefiler ve Hanbeliler, kişi
nin kendi kendisini uyarıp cinsel tatmine 
ulaşmasını haram sayarken normal ola
rak cinsel duygusu baskın gelen ve bun
dan dolayı sıkıntıya düşecek veya sağlığı 
etkilenecek olan bekarla eşiyle ilişki kur
ma imkanı bulamayan evlilerin istimna 
yapmalarında sakınca görmemişlerdiL 

Hatta zinaya sapma korkusunun bulun
ması durumunda daha hafif bir günah 
olması sebebiyle bunun gerekli olduğu 
belirtilmiştir (Kadlhan. ı . 46; Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, 1. 73; BuhGtl, VI , 125; İbn 
Abidln . rı . 399; ıv. 27)_ Nitekim bazı saha
bi ve tabillerin istimnayı caiz gördükleri, 
savaşa çıkıldığında buna başvurulduğu 
ve zinadan korunmaları için gençlere tav
siye edildiği nakledilmekte (İbn Hazm, Xl, 
392-393; M_ Rawas Kal 'ad. bk_ bibL). fakat 
buna zaruret durumunda başvurulması 
ve alışkanlık haline getirilmemesi gerek
tiği de belirtilmektedir. 

istimnanın kendisinde olduğu gibi iba
detlere etkisi konusunda da erkek ve ka
dın aynı hükümlere tabidir. Ancak kadın
larda meni bulunmadığından cinsel do
yuma ulaşılmasıyla istimna hükmü sabit 
olur. istimna erkekte meninin akması, 
kadında orgazmın gerçekleşmesi halin
de gusül yapmayı gerektirir. Aksi takdir
de gusül gerekmez ve bunun ibadetlere 
de bir etkisi yoktur. Cinsel ilişkide olduğu 
gibi istimna da belirli bir süre bazı arzu 
ve isteklerden uzak kalmayı gerektiren 
oruç. itikaf. hac ve umre gibi ibadetlerin 
geçerliliğine engel teşkil eder. istimnanın 
gerek bu ibadetleri iptali gerekse bunun 
sonuçlarıyla ilgili olarak fukahanın ortaya 
koyduğu görüş ve değerlendirmeler te
melde istimnanın cima sayılıp sayılma
yacağı veya ne ölçüde sayılacağı hususu
na dayanmaktadır. Elle yapılan istim na 
Mali ki, Şafii, Hanefi ve Hanbeli fakihleri
nin oluşturduğu çoğunluğa göre orucu 
bozar. Bazı Hanefi fakihleri ise cinsel iliş
ki sayılmayacağı için bunun orucu boz
mayacağını söylemişlerdir. Öte yandan fa
kihlerin çoğunluğu, bu durumda yalnızca 
o günün orucunun kaza edileceğini belir
tirken Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete 
ve Maliki mezhebindeki kuwetli görüşe 
göre kefaret gerekir. Bütün mezheplere 
göre istimna itikafı bozar. Malikiler istim
nanın hac ve umreyi bozduğunu, kaza ve 
kefaret gerektirdiğini söylerken diğer 
mezhepler bunu bir ihram suçu sayar ve 
sadece ceza kurbanı kesilmesini zaruri 
görür. 

Bakmak suretiyle m eni gelmesi Maliki. 
Hanbeli mezhepleriyle Şafii mezhebinde 
zayıf bir görüşe göre orucu bozar ve di
ğerlerinin aksine Malikiler'e göre kaza de
ğil kefaret gerektirir. Hanefi fakihlerine 
ve Şafii mezhebindeki kuwetli görüşe gö
re ise orucu bozmaz. Düşünmek suretiyle 
meni gelmesinin hükmü Hanbeliler'in dı
şındaki mezheplerde bakmanın hükmü 


