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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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Naslardan hüküm çıkarma anlamında 
fıkıh usulü terimi. 
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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-



lam alimlerinden Haris ei-Muhasibl'nin 
(ö. 243/857) şer'i delilleri sayarken kitap, 
sünnet ve icma yanında nas bulunmadı
ğı zaman açık istinbat ve kıyasla hüküm 
verileceğinden bahsetmesinden onun 
açık istinbatla kıyas arasında bir fark gö
zettiği anlaşılmaktadır. 

İstinbat kavramıyla ilgili bu terminolo
jik tartışmalar sırasında sıkça geçen icti
had ve tahrlc (istihrac) terimlerinin de ba
zan benzer anlamda kullanıldığı ve bu 
benzerliğin istinbatın tanımını güçleştir

diği söylenebilir. Ancak "fakihin şer'i bir 
hükmü n elde edilmesi için bütün gücünü 
harcaması" manasma gelen ictihad istin
battan daha kapsamlı bir kavramdır. Çün
kü ictihad. istinbat gibi sadece hüküm ve
ya ilietin elde edilmesiyle sınırlı olmayıp 
nasların diğer türdeki delaletleri ve ça
tışmaları halinde de yapılan bir çalışma
dır. Bu sebeple gerek alanları gerekse 
kullandıkları metot bakımından ictihad 
istinbattan daha geniştir. Tahrlc ise da
ha ziyade herhangi bir mezhep imamı
nın veya müctehidin bir konudaki görüş 
ya da ictihad metodolojisinden hareketle 
bazı fürü konularında hüküm çıkarmak 
demektir. Mesela bir imarnın kabul etti
ği "güç yetirilemeyen şeyle teklif oluna
mayacağı" kuralından hareketle çeşitli 
meselelerin hükümlerini tesbit (tahrlc) 
işleminde sadece o imarnın bir konudaki 
hükmünü benzer bir konuya taşıma söz 
konusudur. Hatta bu esnada imarnın bir 
konu hakkında bizzat belirttiği görüşü 
ile o görüşün nakledildiği ikinci konudaki 
hükmü birbirine aykırı olabilir. Bu durum
da birinci görüşe "açıkça ifade edilmiş" 

(mansOs). ikincisine "tahrlc edilmiş" adı 

verilir ve bu tür hüküm tahrlcleri kapsam 
bakımından istinbattan daha dardır. öte 
yandan hükmün kendi üzerine bağlan
mış olduğu ilietin ortaya çıkarılması iş
lemine "tahrlcü'l-menat " denir ve bu an
lamı itibariyle istinbatın bir cüzü nit eli
ğindedir. 

istinbatın tanımıyla ilgili tartışmalar 
yanında fakih ve usulcüler, İ slam huku
kunun asli kaynakları olan Kitap ve Sün
net metinlerini anlayabilmek ve onlardan 
hüküm ç ıkarabilmek (istinbat) amacıyla 

birtakım kurallar ve metotlar tesbit et
meye çalışmışlar ve bunlara "menahicü'l
istinbat" adını vermişlerdir. Bu arada her 
biri kati ve sarih hukuki hükümler içer
meyen bazı ayet ve hadislerden hüküm 
çıkarabilmek için çeşitli tefsir nazariye
leri geliştirmişler. Kur'an ve Sünnet me
tinlerini, mutlak sarahatte ve tam bağ-

layıcı özelliğe sahip olan en yüksek dere
cedeki beyanlarla (muhkem) bağlayıcılık 

vasfı taşımayan tam kapalı ifadelere (mü
teşabih) kadar inen bir "beyanlar merdive
ni" kurarak anlamaya çalışmışlardır (bk. 
BEYAN). Bu konular, şer'i hükümlerle bu 
hükümlerin kaynakları olan şer'i deliller
den sonra fıkıh usulünün en geniş bölü
münü oluşturur. Zira şer'i delillerin lafız
larını ve bu lafızların mana ile ilişkilerini 
bilmeden onları şariin maksatlarına uy
gun biçimde anlamak ve onlardan hak
kında n as bulunmayan diğer hadisler ko
nusunda isabetli hükümler çıkarmak 
mümkün olmaz. Lafızların çeşitleri ve 
anlamla ilişkilerini tesbit amacıyla ko
nulmuş olan bu metotlar mezheplere gö
re farklılık arzeder. Mesela fıkıh usulü ta
rihinde kelamc ı ların metodunu benim
seyen ve usulcülerin çoğunluğunu teşkil 
eden alimler, lafızları ve mana ile ilişkile
rini mantük ve mefhum ayırımı üzerine 
kurarken fukaha metodunu kabul eden 
Hanefiler lafızları vazolunduğu mana, 
kullanıldığı mana, manaya delaletinin 
açıklığı ve kapalı lığı ile manaya delale
tinin şekli bakımından dörtlü bir ayınma 
tabi tutmuşlardır. Bu ayırımlar, yalnızca 

Kur'an ve Sünnet metinlerini anlama ve 
onlardan hüküm istinbatı için değil , her 
biri bir cümle kalıbına dökülmüş olan ve 
hemen her dilde bulunan hukuki metin
lerin veya kanun koyucuların maksatları

nın anlaşılması için de yararlı hukuki dü
şünce ürünleridir. Çünkü somut bir olgu 
ve insani bir yetenek olan dil, bir iletişim 
aracı olarak aynı zamanda hukuk norm
larını da taşımaktadır. Bu durumda hu
kuk normlarının nasıl yorumlanıp uygu
lanacağı ve hukuk dili karşısında onun 
muhatabı olan insanların durumunun ne 
olacağı şeklindeki problemler, sadece is
lam hukukunun değil bütün hukuk ekol
lerinin ve genel hukukmetodolojisi ve 
felsefesinin konularını teşkil eder. 
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İS TİN CA 
(bk. iSTiBRA ve İSTİNCA). 

İSTİNSAH 
( tı....;,;,..,Y f) 

Bir metni kopya etme, 
suretini çıkarma. 

-, 
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Arapça nesh kökünden türemiş olan 
istinsah "bir kitabın yahut yazılı bir met
nin nüshasını çıkarma, onu harfi harfine 
kopya etme" anlamına gelir. Bu işi yapan
lara başlangıçta katib veya verrak denir
ken sonraları nasih, nessah, müstensih 
gibi adlar verilmiştir. Kelime Kur'an'da, 
" İşte kitabımız . yüzünüze karşı gerçeği 
söylüyor; çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep 
istinsah ediyorduk" (ei-Ciisiye 45/29) şek
linde geçmektedir. Ayet insanların arnel
lerinin yazılması. günlük veya yıllık arnel
lerini yapmaları için meleklerin bun l arı 

levh-i mahfGzdan, yani ana kitaptan kop
ya etmeleri gibi değişik şekillerde yorum
lanmıştır. Müfessirleri ikinci yoruma gö
türen husus istinsahın mutlaka bir asıl

dan yapılması geleneğidir (Ta beri, XXV, 
156; XXVIII , 15 ; ibn Keslr, lll , 53; IV, 402) . 

İstinsah olayı, yazının icadı ve ona bağlı 
olarakyazılı metinlerin ortaya çıkmasıyla 
başlamıştır. Arapça'da kitap kelimesinin 
"ketb" (yazmak) fiilinden türemesi ve Al
lah 'ın indirdiği ilk sürede kendini "kalem
le öğreten" (el-Aiak 96/4) diye tanıtınası 
ve yine "kalem ve yazdıkları" üzerine ye
min etmesi (el-Kalem 68/1) bu bakımdan 
anlamlıdır. Cebrail'in Hz. Adem'e yazıyı 
öğrettiği ve onun da aldığı vahiyleri ken
di el yazısı ile yazdığı (suhuf) rivayet edilir. 
Ka'b el-Ahbar, Hz. Adem'in balçık üzeri
ne yazdığım ve sonra bu levhaları pişirdi
ğini , fakat tüfanda kaybolduklarını söy
ler (İbnü'n-Nedlm, s. 6). Bugün eski Me-
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