
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. 
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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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ama sizin yok) . Burada asıl istinat cüm
lesi" ~~r" (yalan söylediniz) iken cümle 
kaldırılıp yerine o anlama gelen bir baş
ka cümle konulmuştur. Bazan da bir karl
nenin delaletiyle yetinilerek istlnaf cüm
lesi kaldırılır ve yerine herhangi bir şey 
konulmaz. 

Meanl ilminde istlnaf cümlesi söz ara
sında yer alır. Önünde mutlaka bir cümle 
ve bununla istinat cümlesi arasında gizli 
bir soru-cevap ilişkisi bulunur. Nahiv il
minde istinat cümlesi söz, kelam, ibare, 
paragraf ve su re başlarındaki cümlelere 
denildiği gibi, gizli soruya cevap teşkil 
etsin veya etmesin söz ortasında bulu
nup da önündeki cümle ile açık veya gizli 
ilgisi kesilen cümleye de denir. Bazı na
hivcilere göre istlnatiyye cümlesi ibtida
iyye cümlesinin eş anlamlısıdır. 
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(bk. ÜNS). 
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İS TİNBAT 
(.l:>~YI) 

Naslardan hüküm çıkarma anlamında 
fıkıh usulü terimi. 

L 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "araştırmak, peşine düşmek, 

sonuca varmak" gibi manalara gelen is
tinbat fıkıh usulü terimi olarak "ictihad 
ve kavrayış yoluyla naslardan hüküm çı
karmak" demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir 
defa geçen kelime(en-Nisa 4/83) burada 
"bir işin iç yüzünü, gerçeğini anlamak. 
düşünmeyi gerektiren kapalı bir haber
den kastedilen manaya u laşmak" anla
mındadır. Hadis mecmualarında istinba
tın kullanılışma Müslim'in rivayet ettiği 
uzun bir hadiste rastlanır. Hz. Peygam
ber'in hanımlarını boşadığına dair bir de
dikodunun yayılması üzerine Hz. Ömer 
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konu hakkında Resul-i Ekrem'le konuş
muş ve bu konuşmadan böyle bir olayın 
doğru olmadığı sonucuna vararak (istin
bat) durumu halka ilan etmiş. bunun üze
rine yukarıda işaret edilen ayet nazil ol
muştur(Müslim, "Tala~", 30) . 

Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili çeşitli ri
vayetleri nakleden Taberl. istinbatın fıkıh 
ve usuldeki manasından ziyade sözlük an
lamı üzerinde durmuş ve gözün göreme
yeceği veya ilk bakışta aniaşılamayacak 
bir şeyi ortaya çıkaran yahut açıklayanın 
istinbatta bulunmuş olacağın ı kaydet
miştir. Cessas ayetin tefsiri sırasında , 

dinde istinbatın istidlal ve isti'lamın ben
zeri bir mana taşıdığını ve bu ayetin, çe
şitli hükümlerin çıkarılabilmesi için kıyas 
ve re'y ictihadına başvurmanın gereklili
ğine işaret ettiğ i ni, ancak söz konusu fa
aliyetin nas bulunmayan konularda ola
bileceğini. zira hakkında nas bulunan hu
suslarda istinbata ihtiyaç görülmediğini 
ve şariin belirttiği naslarla hükmün sabit 
olacağını söyler. Ayrıca Cessas, bu ayet
ten hareketle bazı olayların hükümleri ko
nusunda nas bulunmadığı, onlar hakkın

da çeşitli medlQllerin olabileceği ve ule
manın bu gibi durumlarda söz konusu 
hadiselerin hükmünü hakkında nas bulu
nan benzeri konulara göt~rerek ve istin
bat ederek çıkaracakları. avaının bu gibi 
konularda ulemaya uyması gerektiği, Hz. 
Peygamber'in de ahkam istinbatı ve çe
şitli delillerle istidlalde bulunmakla mü
kellef olduğu gibi birtakım sonuçlara var
mıştır (A/:ıkamü'L-Kur'tm, II, 215). Müfes
sirliği yanında aynı zamanda önemli bir 
usul alimi olan Cessas'ın bu değerlendir
meleri kendisinden sonraki çeşitli müfes
sirlere tesir etmiştir. Mesela Fahreddin 
er-Razi, söz konusu ayetin tefsiri s ı rasın

da istinbatı "fakihin ictihad ve anlayışı ile 
kapalı hükmü ortaya çıkarması" şeklinde 
tarif ederek Cessas'ın değerlendirmele

rine isim vermeden aynen katılmış (Me
fatl/:ıu'L-gayb, X, 200; ayrıca bk. Elmalılı, ll. 
I 403- I 404), Kurtubl de ayetin, hakkında 
nas ve icma bulunmayan bir konuda icti
had yapmanın gerekliliğine delalet etti
ğini söylemiştir (el-Cami', V, 292) . Süyu
tl'nin Kur'an naslarının tefsiri ve aniaşıl
masıyla ilgili İslami ilimleri kısaca tanıta
rak Kur'an-ı Kerim'deki hukuka dair ayet
lerio hükümlerini ele aldığı eserine el
İklil fi 'stinbati't-tenzil adını vermesi de 
benzeri bir anlayıştan kaynaklanır. 

Fıkıh usulü kitaplarında istinbat kav
ramı ayrıntılı biçimde tarif edilmekten 
ziyade ictihad faaliyetinin bir nevi olarak 
görülmüştür. Hatta naslardan hüküm çı-

karmak için yapılan akli bir faaliyet olma
sından hareketle istinbatı "bizzat fıkhın 
kendisi" olarak tanımlayanlar da olmuş
tur. Şafii fakihlerinden Ebü'l-Hasan İbn 
Süraka fıkhın hakikatinin istinbat oldu
ğunu söylemiştir (Zerkeş\', I, 22). İbnü's
Sem'anl ise fıkhın "müşkilin hükmünün 
vazıh olandan istinbat edilmesi" anlamı
na geldiğini belirterek Hz. Peygamber'in, 
"Nice dini bilgileri (fıkhı) nakleden kim
seler vardır ki fakih değildir" (ibn Mace, 
"Mu~addime" , ı 8. "Menasik" , 76; Ebu 
DavQd, "<ilim" , 10; Tirmizi, "cİlim", 7) ha
disindeki fakih olmayan kişilerin istinbat 
yapamayanlar olduğunu , onların istidlal 
ve istinbatta bulunmaksızın sadece riva
yetle yetindiklerini ifade etmiştir (a.g.e., 
1, 22). 

Metodolojilerinin en önemli unsurları

nı kıyas, istihsan ve istinbatı reddin oluş
turduğu Zahiriler fıkıh- istinbat ilişkisinin 
tam karşısında yer almışlardır. İbn Hazm 
istihsan, istinbat ve re'yi bir arada zikre
derek bunların lafızları farklı da olsa ken
dileriyle kastedilen mananın aynı olduğu
nu söylemiştir ( el-İ/:ıkam , ll, 757) . Kıyas 
ehlinin bazan kendi kıyaslarına "istinbat" 
adını verdiklerini belirten İbn Hazm, istin
batın "bir lafızdan kastedilenin aksine bir 
hüküm çıkarmak" anlamına geldiğini ileri 
sürerek N isa suresinin 83. ayetinin istin
batın cevazı için delil getirilmesinin yan
lışlığına işaret eder ve bu ayetin kesinlik
le istinbatın aleyhinde bir delil olduğunu 
ispata çalışır (a.g.e., Il, 762-763) . 

Bu tartışmalardan hareketle istinbatın 
genel olarak, "hakkında nas bulunmayan 
bir konuda herhangi bir ictihad nevi ile 
hüküm çıkarmak veya illeti tesbit etmek" 
anlamına geldiği söylenebilir (Mv.F, IV, 
ı I I). Bu durumda hüküm çıkarma kıyas, 
istihsan, istishab gibi herhangi bir delil 
veya metotla olabildiği gibi illet de "me
salikü'l-ille" adı verilen sebr ve taksim, 
münasebet gibi bir yol veya metotla tes
bit edilebilir. Bu arada bazı müellifler, "is
tinbat" adı altında sadece illeti tanıma 
yollarından sebr ve taksim metodunu iş
lemişlerse de ( Nizameddin Abdülham\'d , 
s. 182-183) umumiyetle "hüküm çıkarma" 
manasında olan istinbatın hem sebr ve 
taksim hem de bütün olarak kıyastan da
ha geniş bir anlam taşıdı ğı söylenebilir. 
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin istinbatı. "bir
takım mana ve illetierin ve bunların bir
birine olan nisbetlerinin ortaya çıkarılma
sı, benzer veya denginin sahih olmasıyla 
kendisinin de sahih olacağına hükmedil
mesi" şeklinde tanımlaması da bu geniş
liğe işaret etmektedir. Erken dönem İs-


