
iSTiMlAK 

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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İSTİMNA 
(sot;...;:...,~l) 

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 



gibidir. Hanbelller ise düşünme sonucu 
meni gelmesinden dolayı orucun bozul
mayacağını belirtmişlerdir. Bakmak ve 
düşünmek sonucu meni gelmesi Hanefi 
ve Şafii fakihlerine göre itikafı bozmaz
ken Maliki ve Hanbelller'e göre bozar. 
Kasten ve devamlı olarak bakma ve dü
şünme neticesinde meni gelmesi Maliki 
fakihlerine göre haccı bozar, diğer mez
heplere göre ise bozmaz. Yalnız Hanbell
ler bakmak suretiyle meni gelmesinde 
fidye vermeyi vacip görmüşlerdir. 
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Iii SALiM ÖGÜT 

İSTİNAF 
( ..sı;.,;,;....~ ı) 

İlk mahkeme tarafından 
hükme bağlanan davanın 

ikinci derecedeki 
üst mahkeme tarafından 

yeniden görülmesi 
(bk. KAZA; MAHKEME). 

İSTİNAF 
( ..sı;.,;,;....~ ı) 

_j 

Öndeki cümlede bulunan gizli soruya 
cevap niteliği taşıyan cümlede 

"vav" bağiacı kullanılmaması anlamında 

meani terimi. 
L _j 

Sözlükte "yeni" anlamına gelen ünüf 
veya "bir şeyin başı. ucu. burun" mana
sındaki enf kökünden türeyen isti'nat 
kelimesi "yeniden başlamak, yenilemek, 
tekrarlamak" demektir. Meanl ilminde, 
öndeki cümlenin gerektirdiği ve bu cüm
lede gizli bulunan soruya cevap konu-

mu nda olması sebebiyle takip eden cüm
leyi arada vav bağiacı kullanmadan ayır
maya istinat denir. Öndeki cümleye vav 
ile bağlanmayarak ondan ayırılmış olan 
ikinci cümle "isti'nat" ve "müste'nefe" ad
l arıyla anılır. Açık soru ve cevap cümlele
ri arasında olduğu gibi gizli soruya cevap 
konumundaki istinat cümlesiyle önünde
ki cümlenin arası da vav ile bağlanmaz . 

Diğer bağiaçiarın kelime ve cümleleri 
bağlama görevlerinin yanında "ta 'kib , 
tertib, terahl. istidrak, idrab, tahylr" gi
bi anlamlar içermesi, onların söz dizimi 
içerisindeki kullanım yerlerini belirleme 
kolaylığı sağlarken istlnafta vav bağlacı
nın sadece bağ lama vazifesi görmesi kul
lanım yerini tayinde güçlük çıkarır. Bu se
beple Abdülkahir ei-Cürcanl, halis bede
vllerle büyük edip ve şairleri n "vav"ın kul
lanım yerinde isabet edebileceklerini be
lirtir. "Vavın kullanımı konusundaki zor
luğu ve edebi inceliği anlatmak üzere be
lagatı. "Vavın kullanılacağı ve kullanılma

yacağı yerleri bilmektir " şeklinde tanım
layanlar vardır. Vav bağiacının cümleler 
arasındaki kullanımıyla ilgili olarak mea
nl ilminde fasıl-vasıl ve istlnaf konuları 
Arap belagatının ince ve çetin meseleleri 
arasında yer alır. 

İstinat gizli sorunun türüne göre üçe 
ayrılır. İlk cümledeki gizli soru ondaki hük
mü n ya genel veya özel sebebi hakkında
dır veya bunların dışında başka bir şeyle 
ilgilidir. Şu mısra genel sebeple ilgili ısti
nata örnektir : -*" , J.,.L: ..::..ıs · .:.:.,...; i .._jı,J" ı4 J Li 

J<,_b w ..i""~ ~ı .:. "Bana ' nasılsın? ' dedi, 'has
tayı m 1 sürekli uykusuz, devamlı tasada
yı m ' dedim" . Bu örnekte "hastayım " ce
vabından sonra. "Hastalığının sebebi ne
dir. niçin hastasın?" tarzında hükmün 
genel sebebiyle ilgili gizli bir soru bulun
maktadır. "Sürekli uykusuz, sürekli tasa
dayı m " cümlesi bu soruya cevap duru
mundadır. 

Hz. Yusuf'un dilinden ifade edilen şu 
ayet özel sebeple ilgili istlnafa örnektir : 

•,_J4 ö}<i~ ._,...;;J I 0! ~.:S _i. i Lo~ (Ben nefsi
me güvenemem. ş üphes i z ki nefis daima 
kötü! üğü emredicidir [Yusuf ı 2/53 [) İkinci 
cümle birinci cümlede gizli olan. "Nefsi 
temiz. güvenilir olduğu halde acaba Yu
suf nefsini neden temize çıkararnıyar ve 
ona güvenemiyor?" şeklindeki özel soru
ya cevap mahiyetindedir. Özel sebeple il
gili soruya cevap olan istinat tekitli ( 0!). 
genel sebep hakkındaki soruya cevap du
rumundaki istinat ise tekitsiz olur. Çünkü 
özel sebep tereddüt ve şüphe taşır. bu
nun pekiştirmelerle giderilmesi gerekir. 

iSTTNAF 

Hz. İbrahim'in meleklerle konuşmasına 
dair şu ayet sebeple ilgili olmayan soruya 
cevap olan istlnata örnektir: Jli , (.,)(... !,_I li 

ı" )(.. (Se lam ederiz sana dediler, se lam si
ze olsun dedi [HO d I 1/69[) . İki nci cümle, 
"Melekler Hz. İbrahim 'e selam verince 
acaba o ne dedi?" tarzında sebeple ilgili 
olmayan soruya cevap durumundadır. 
Abdülkahir ei-Cürcanl burada görüldüğü 
gibi, Kur'an'da aralarında vav bulunma
dan ve diyalog tarzında sıralanmış "kale" 
(dedi) fiiliyle başlayan diğer cümlelerde 
de bu tür ıstinatın söz konusu olduğu gö
rüşündedir. Hz. İbrah im ile onu ziyaret 
eden insan şekline girmiş melekler (ei
Hicr ı 5/57 -58; ez-Zari yat 5 1/24-28). Hz. 
Musa ile Firavun ( eş -Ş uara 26/23-3 ı). As
habü'l-karye ile elçiler (Yasin 36/ ı 3-2 ı) 
arasında geçen karşılıklı konuşmalar da 
buna örnek teşkil eder (Dela'ilü'l-i'caz, 
s. 240-242 ). 

İlk cümlenin sonundaki ismin onu ta
kip eden cümlenin başında tekrar edilme
siyle kurulan cümleler de istinat cümle
leridir : ..:ı'->1 4 ~~kı, ~kı .)! ~i 
(ihsanda bul unas ın Sa lih 'e 1 Sal ih i h sana 
lay ıktır) İkinci cümle birineide gizli, "Sa
lih'e niçin ihsan edeyim, o buna layık mı

dır?" şeklindeki soruya cevap durumun
da olduğu için iki cümle vav ile bağlanma
mıştır. 

Bazan istinaf cümlesinin baş tarafı atı
labilir. Bu durumda atılan kısma delalet 
eden bir karine bulunur. Fiili meçhul oku
yan kıraate göre şu ayette ikinci cümle
nin (i stlnaf) başından "~" (onu tesbih 
eder) fiili kaldırılmıştır: ~..W4 ~ ..ı ~ 
.J.ıiÇ~ .;r &. 't~ ö;~ ~ 't J~; , JkıYI~ 
(O mescid lerde Allah'a sabah akşam t es
bih edilir / ... Kendilerini Allah'ı zikretmek
ten ne bir ticaretin ne de bir a l ı şve ri ş i n 

alı koyduğ u k i ş il e r [onu tes b i h ederJ N Or 
24/36-37) . Burada hazfin karlnesi, önün
deki cümlede gizli soruya cevap duru
munda olması , d olayısıyla soru konu
mundaki ilk cümlenin başında yer alan 
" ..ı ~;..ı" (ona tes bi h edilir) fiilinin cevap 
durumundaki istlnaf cümlesinin başından 
düşmüş olan "-=;:_~ " (ona tes bi h eder) 
f iiline delalet etmesidir. Çünkü genelde 
soru da cevabı da aynı fiile şami l olur. 

Kureyş'e akraba olduklarını ileri süren 
Esedoğulları ' nı hicveden Hamasi'nin şu 
dizesinde olduğu gibi bazan istinat cüm
lesi tamamen ka ld ı rılır ve yerinde ken
disine delalet eden bir cümle bulunur : 

....S'tJ roSJ .rol~ ....oı ı ~' .,;..ı..} ~,.:. ! .-:, i ~.i 
(Kureyş lil er' le kardeş o l d uğunuzu idd ia 
ettiniz 1 Onl a rın insanlara sevdirilmesi var, 
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