
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. 

-, 

_j 

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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zopotamya hakkında bilinenierin birço
ğu, okul öğrencilerinin önemli eserleri 
ders için kil tabietiere kopya etmelerinin 
ürünüdür ve bu bölgedeki en eski kütüp
haneterin de mabediere bağlı okullarda 
kurulduğu görylür. Kazılarda, Sumerce 
eser (şiir, destan vb.) isimlerinin ardarda 
sıralandığı kütüphane katalogu oldukları 
sanılan tabietler bulunmuştur (Kramer, 
s. ı 95- ı 98). Kütüphane kurma teşebbüs
lerinde de çivi yazılı tabJet kitapların istin
sahı söz konusudur. As ur Kralı As urbani
pal'in (m .ö. 669-629) Nineva (Ninova) sa
rayındaki kütüphanesinde ZO.OOO'den 
fazla tabJet yer alıyordu ve bunlar kralın 
emriyle mabedierde ve evlerde bulunan 
dini, ilmi, edebi metinterin istinsahı yo
luyla toplanmıştı . Bu kütüphane için pek 
çok Sumerce eser tercüme edilmiş ve 
gün ışığına çıkarılan bu çalışmalar, özel
likle iki dilli tabietler Sumerce'nin çözü
münü kolaylaştırmıştır (Chiera, s. 98-99). 

Mısır'da Ptolemaios 1. Soter (m.ö. 360-
283) tarafından kurulan ve tomar halin
de 700.000 eser barındıran ünlü İsken 
deriye Kütüphanesi'ne kitap temin şekil
lerinden biri ödünç veya rehin karşılığı 
alınan kitapların istinsahı idi. İstinsah sı
rasında meydana gelebilecek bozulmala
rın göz önünde tutularak kitap sahipleri
ne yeni nüshaların verilip asıllarının kü
tüphanede alıkonulduğu bilinmektedir. 
Özellikle Eski Ahid'in bazı bölümleri Yu
nanca'ya bu dönemde çevrilmiştir. Ro
malılar ise yüksek tahsil görmüş müsten
sihler çalıştırmışlardır; bunlar satır sayı
sına göre ücret alır, tashih de yaparlardı . 

Zengin Romalılar bu işle görevlendirdik
leri kölelerin bakımını üstlenirlerdi. 

Kitab-ı Mukaddes'te istinsaha işaret 
eden bazı ifadeler vard ı r (Robinson, s. 
203). Hatta yahudi şeriatıyla ilgili metin
terin istinsahı kahiniere verilmiş bir emir
dir; Tevrat'ta, " .. . Krallığının tahtı üzerine 
oturduğun zaman kahinlerin, Levililer'in 
önünde olandan bu şeriatın bir nüshasını 

bir kitaba yazacak ve yanında olacak ve 
hayatın bütün günlerinde ondan okuya
cak ... " (Tesniye, XVIlll 8- ı 9) denilmekte
dir. Kur'an'da bahsi geçen. Kitab-ı Mu
kaddes'teki tahrifierin (en-Nisa 4/46) ba
zılarının bu istinsahlar sırasında vuku bul
ması muhtemeldir (Elmalılı, ll, ı 362) . 

Hicaz'a yerleşmiş yahudiler ve hıristiyan 

Araplar arasında Kitab-ı Mukaddes'in en 
azından bazı bölümlerini istinsah eden
ler vardı. Varaka b. Nevfet bunlardan biri 
ol malıdır; çünkü rivayete göre İbranice 
kitap, bu arada İncil yazıyordu (Buhar!, 
"Bed'ü ' l-vaJ::ıy" , 2) . 
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önceki kitapların tahrifi hakkında uya
rılmış olan müslümanlar Kur'an' ı bundan 
korumak için yazma ve istinsah konusun
da çabuk davrandılar. Ayetler indikçe sa
habe tarafından yazılıp ezberlendi. Kur
'an ayetleri Hz. EbQ Bekir zamanında bir 
araya toplanarak mushaf haline getirildi 
ve "imam mushaf" denilen bu ilk nüsha 
daha sonra Hz. Ömer'e intikal etti; onun 
vefatı üzerine de kızı ve ResOl-i Ekrem'in 
yazı bilen eşlerinden olan Hafsa'ya veril
di. Hz. Osman imam mushafı ashaptan 
Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Said 
b. As ve Abdurrahman b. Haris'e istinsah 
ettirip Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen 
ve Bahreyn'e birer nüsha gönderdi. Kur
' an 'ın bu ilk istinsah ıyla ilgili faaliyetler 
beş yıl kadar sürdü. Mes'Qdl, Sıffin'de 
mızrakların ucunda havaya kaldırılan 
mushaf sayısının SOO kadar olduğunu 
rivayet eder (Müriıcü'?-?eheb, ll, 390) ki 
bundan maksadı sayfalar veya muhtelif 
parçalar dahi olsa bu rivayet, altı yıl gibi 
kısa bir zamanda Kur'an'ın birçok istin
sahının yapıldığını göstermektedir. Mak
karl, Kurtuba'da (Cordoba) Hz. Osman za
manına ait bir mushafın varlığını haber 
verir (Nefl:ıu'Hib, 1, 605-61 5) . Halen İstan
bul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Taş~ 
kent Müzesi'nde ve Londra'daki lndia 
Office'te Hz. Osman zamanında istinsah 
edilenlerden olduğu sanılan üç mushaf 
bulunmaktadır. Matbaanın işlerlik kazan
masına kadar İs lam tarihi boyunca Mek
ke'de Mescid-i Haram ve Medine'de Mes
cid-i Nebevl ile Şam'da Emevl, Misır 'da 
Amr, Ezher, Tunus'ta Kayrevan, Zeytfı
ne, Fas'ta Karaviyyin, Endülüs'te Kurtuba 
camileri başta olmak üzere binlerce ca
mide kurulan ve "mektebe" veya "hiza
netü'l-mesahif" denilen kütüphanelerde 
çok sayıda mushaf ve çeşitli konularda 
binlerce kitap istinsah edilmiştir. Hz. 
Peygamber'in, insanın ölümünden sonra 
kendisi için hayır yazılmasına vesile olan 
iyilikleri arasında faydalı ilim bırakınayı 
saymasının da (Müslim, "Vaşıyye", 14; 

Eb O DavOd, "Yeşaya", ı 4) bunu etkile
diği görülür. Alimierin yazdıkları kitapla
rın birer nüshasını . varlıklı kimselerin de 
mushafı veya faydalı gördükleri ilmi eser
leri istinsah ettirip cami ve medrese kü
tüphanelerine bağışlamaları gelenek ha
lini almıştır. 

İstinsahın hadis öğreniminde de hicri 
ilk asırdan itibaren önemli bir yeri bulun
maktadı r. Özellikle kıraat ve arz meto
dunda istinsah edilmiş metin (nüsha) 
önemliydi. A'zami. ll. (VIII.) yüzyılın baş
larında hadis yazan ve yazdıkları çok de-

fa nüsha olarak an ılan ZSO'den fazlaravi 
sayar (Studies in Early Hadith Literature, 
s. 106-182). ilim meclislerinde karHerta
rafından okunan hadisler müstensihler 
tarafından yazılırdı . Bazı hadis alimleri
nin hızlı yazabilen katipleri vardı. Müsten
sih ve hadis öğrencileri, hocanın hadisle
rini orüinal metninden ya huzurunda ya 
ödünç alarak yahut başka bir nüshadan 
istinsah edebilirler ve istinsahtan sonra 
da kendi aralarında yardımiaşarak veya 
hocanın nezaretinde metni düzeltirlerdi 
( a.g.e., ı 90- ı 96) . Bir hadis öğrencisinin 

uyması gereken adab arasında kendi yaz
dığı nüsha ile hocasınınkini mukabele et
mesi de sayılır ; buna "muaraza" da denir 
(bk ARZ). 

İ slam dünyasında istinsahla geçinen 
insanlar vardı ve bunlardan yazısı güzel 
olanların kazancı çok iyi idi. Kitap ticare
tinin doğup gelişmesini de etkileyen is
tinsah özellikle IV. (X.) yüzyıla kadar çok 
önemli bir meslek kabul edilirdi. Büyük 
lugat ve nahiv alimi Sükkeri ve meşhur 
lugatçı Cevheri gibi müstensihlik yapan 
birçok ilim adamı vardı; ancak bunlar iş
lerinde gösterdikleri titizlik sebebiyle bir 
eserden fazla nüsha çıkaramazlardı. is
lam alimleri, genelde mushafın ve fay
dalı kitapların istinsahının ecri kadar bu 
sırada yapı lan yanlışların ve faydasız ki
tapları istinsah etmenin de manevi so
rumluluğu olduğuna inanıyorlardı . 

Zamanla birtakım kurallara bağlanan 

istinsah için aslında icazet gerekirdi. ica
zeti olmayanlar teamül gereği , genellik
le metnin sonunda yer alan istinsah kay
dına imza koymazlardı . İst insah kayıtla
rını ana metinden ayırmak için metnin 
sonu gittikçe kısalan satırlar halinde üç
gen şeklinde bitirilir ve bunun ardından 
istinsah kayd ı konurdu; bazan da kayıt 
bu üçgen içinde yer alırdı. Dikkatli müs
tensihler, "temme" (tamam oldu, iş bitti) 
kelimesinden ve dua cümlesinden sonra 
"el-fakir, el-hakir" ibaresiyle kendi adla
rını, istinsahın yıl, ay ve gün olarak bitiş 
tarihini, yapıldığı yeri, esas aldıkları nüs
hanın ferağ; ketebe veya istinsah kaydı

nı da belirtirierdi (ayrıca bk. FERAG KAY
DI ). istinsah kayıtlarında bazan "temme" 
yerine "mim", "inteha" (sona erdi) yeri
ne "ha" ve "amin" yerine "elif-mlm" kı
saltma harflerinin konulduğu görülür. 
Müstensih adını kısaltarakyazabildiği gibi 
şöhreti, mezhebi, memleketi, hacası hak
kında bilgi de verebilir ; eğer istinsah et
tiği kitap Kur'an ise bunun kaçıncı istin
sahı olduğunu da söylerdi. 



İstinsah tarihi genellikle hicrldir. Eski
den daha çok yazıyla belirtilen tarihler 
son dönemlerde rakamlada verilir olmuş
tur; yazı ve rakamın beraber kullanıldığı 
da vakidir. Rakamlar ekseriya eğri bir çiz
giye dönüşen "sene" kelimesinin üstün
de veya altında bulunur. Bazan dört ra
kamlı istinsah yılının yalnız son üç veya 
iki rakamı yazılarak kısaltılabilir. Bu gibi 
durumlarda yılın tesbiti müstensihin ya
şadığı asır. nüshanın kağıt, cilt ve tez
yinat özellikleri yardımıyla yapılabilir. Bir 
kısım tarihlerde eserin istinsah edildiği 
ayın başları, ortaları, sonları anlamına ge
len "evail, evasıt. evahir" kelimeleri kul
lanılmış. bazan da ay ve günü tam olarak 
verilmiştir. Daha çok arşiv belgelerinde 
görülen ay ismi kısaltmalarına istinsah 
kaydında da rastlanır. Bunlardan "mlm" 
muharrem, "sad" safer, "ra-elif" reb'iü
lewel, "ra" reb'iülahir. "cim -elif" cemazi
yeleweı. "dm" cemaziyelahir. "ba" receb, 
"şin" şaban. "nün" ramazan, "lam" şewal , 

"zal- e lif" zilkade. "zal" zilhicce ayiarına 
işaret eder. Tarihierin bazan rakamların 
ebced hesabından karşılıkları kullanıla
rak, bazan da çözülmesi zor bilmeceler 
(lugaz, muamma) tarzında verildiği de gö
rülür. Osmanlı müellifleri arasında bilme
ce tarzında tarih kaydı düşenlerden biri 
olan Kemalpaşazade'nin, "Kim bu tarihi 
çözerse büyük alimierin çoğunun başa
ramadığı bir işi yapmış olur" diyerek ko
nuya bir yarışma havası getirmek istediği 
bilinmektedir (Coşan. ll [ı 975 ı. 55 vd.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü'l·'Arab, "nsb", "vri5" md. leri; Buhar!, 
"Bed'ü ' l-val:ıy", 2, "Feiii'ilü'l-15uran", 3; Müs
lim. "Vaşıyye" , 14; EbG Davüd. "Yeşaya" , 14; 
Taberi. Cami'u'l-beyan, Beyrut 1405/1984, 
XXV, ı56 ; XXVIII, 15; Mes'Gdl, Mürücü'?·?eheb, 
Kum ı984 , ll, 390; İbnü ' n-Nedlm , el-Fihrist (Te
ceddüd). s. 6; Hakim. el-Müstedrek, ll, 492; Kur
tu bi. Tefsir, Beyrut ı40 1, XVI, ı75; İbnü'I-Hac 
ei·Abderi. el-Medl]al, Kahire ı401/ı981, IV, 83-
87; İbn Kesir. Tefsirü 'l-Kur'an, Beyrut 1401, lll, 
53 ; IV, 402; MakkarL Nefbu'(-tib, 1, 605-6ı5; 
Mecelle-i Umür-ı Belediyye, ı, 439; Elmalılı. 

Hak Dini, ll, ı362 ; E. Chiera. Kilden Kitaplar 
(tre. Ali Muzaffer Dinçol). İstanbul 1964, s. 97-
99; Zeki Velid! Togan, Tarihte Usül, İstanbul 
ı969, s. 83-96; D. Robinson, Concordance to 
the Good News Bible, New York 1976, s. 203; 
Yusuf Ziya Kavakcı, İslam Araştırmalarında 
Usul, Ankara 1976, s. 70, 71, 8ı, 105; M. M. 
Azami, Studies in Early Hadith Literature, In
dianapolis ı978, s. ı 06-182, 190-196; Nu ray 
Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, istanbul 1985, 
s. 14-16, 34, ı 02; Ramazan Şeşen v. dğr., Fihrisü 
mal]tütati Mektebeti Köprülü, istanbul ı406/ 
ı986, bk. Giriş , 1, 2ı, 28-31; M. Makki Sibai, 
Mosque Ubraries, London 1987, s. 42-1ı5; S. 
N. Kramer, Tarih Sümer'de Başlar (tre. Muazzez 
ilmiye Çığ). Ankara ı990, s. 195-ı98; Mübahat 
S. Kütükoğlu. Tarih Araştırmalarında Usül, İs-

tanbul 1991, s. 29-30, 32; Mücteba Uğur, An
siklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Ankara 
1992, s. 267; İsmail Yakıt. Türk-İslam Kültürün
de Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul 
1992, s. 44, 379-387; M. Asım Köksal, Peygam
berler Tarihi, Ankara ı992, 1, 55; İsmail Cerra
hoğlu. Tefsir Usulü, Ankara ı995, s. 72-78; is
mail E. Erünsal, "Yazma Eserlerin Kataloglan
masında Karşılaşılan Güçlükler I: Eser ve Mü
ellif Adının Tesbiti", Prof. Dr. Hakkı Dursun 
Yıldız Armağanı, Ankara 1995, s. 236-237; 
Muhsin Demirci. Kur'an Tarihi, İstanbul 1997, 

. s. 151-159; Ahmed Ateş. "Metin Tenkidi Hak
kında", TM, VII-VIII(I942). s. 253-267; M. Es'ad 
Coşan, "Bazı Yazmalarda Görülen Bilmeceli Th
rih Kayıtları" , AÜ ilahiyat Fakültesi İslam İlim
leri Enstitüsü Dergisi, ll, Ankara ı975, s. 55-
65; Nihad Mazlum Çetin. "Yazma Eserlerin Ta
nınması". İlim ve Sanat, sy. 30, İstanbul 1991 , 
s. 62-63 ; M. Uğur Derman. "Hattat", DiA, XVI, 
493,497.1Al 

~ NEBİ BOZKUKI-NEVZAT KAYA 

L 

İSTİNŞAK 
(_;ı.;.;.;;..,yı) 

Abdest ve gusülde burna su çekme, 
burun içini temizleme 
anlamında fıkıh terimi 
(bk. ABDEST; GUSÜL). 

İSTİNTAC 
(<:: ı.;..... yı) 

_j 

-, 

Öncüllerden sonuç çıkarma anlamında 
bir istidlal türü olarak kullanılan 

L 
mantık terimi, çıkarım. 

_j 

Sözlükte "sonuç çıkarma, sonuca ulaş
ma, bir şeyi başka bir şeyden çıkarmayı 
isteme" gibi manalara gelen istintac 
mantık kitaplarında, belirtilen sözlük an
lamları yanında öncüllerden sonuç elde 
etme şeklindeki akıl yürütmeyi ifade eden 
bir terim olarak kullanılmaktadır. İstin
tae bir istidlal türü kabul edilmekte, bir 
önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını 
başka bir önermeden çıkarmanın (istintac) 
vasıtalı bir istidlal olduğu belirtilmekte
dir. 

istintac çoğunlukla tümel bir önerme
den tikel bir önermeye, kanunlardan olay
lara. sebeplerden sonuçlara. müessirden 
esere götüren akıl yürütme olarak kabul 
edilir. Mesela. "Şu beldenin bütün sakin
leri cömerttir" ve, "Ahmet o beldenin sa
kinlerindendir" önermelerinden, "O hal
de Ahmet de cömerttir" şeklinde bir so
nuç çıkarılması istintac türünde bir is
tidlaldir. Bazı klasik kaynaklarda istintac 
kavramı daha çok "sonuç elde etme" şek
lindeki sözlük anlamında kullanılırken te
rim sözlüğü tarzındaki eski eserlerde is-

iSTiRAK-ı SEM' 

tintaca yer verilmemesi bu terimin ye
ni olduğunu göstermektedir. Geçmişte 
mantıkçılar istidlali kıyas. istikra ve tem
sil şeklinde bir tasnife tabi tutarken gü
nümüzde bu tasnifte kıyas yerine istintac 
tercih edilmektedir. Çünkü kıyas istinta
cın en basit şekli olup istintac kıyası da 
içine alan daha kapsamlı bir kavramdır. 
Nitekim bazı kaynaklarda bu terim Batı 
dillerindeki "deduction" (tümdengelim) te
riminin karşılığı olarak kullanılmaktadır 
(mesela bk. isınail Fenni. s. 166). Buna 
göre istintac. "tikel önermelerden tümel 
bir sonuca ulaşılmasını sağlayan akıl yü
rütme yöntemi" şeklinde tarif edilen is
tikranın karşıtı bir kavramdır. Şu halde 
istintac'i istidlal. diğer bir ifadeyle istid
lal-i limml de istikral istidlalin (istidlal-i in
nT) karşıtıdır. 

öte yandan istikra ile istintacın benzer 
yönleri de vardır. Nitekim ikisi de vasıtalı 
akıl yürütmedir; formel olarak ikisi de üç 
önermelidir, yani ikisi de açık veya örtülü 
olarak üç ön ermeyi' kapsar; ikisi de akıl 
yürütmenin zorunlu ilkesi olan ayniyet 
(özdeşlik) prensibine dayanır. İstintac ile 
istikranın en önemli farkı ise ilkinde tü
melden tikele, genelden özele gidilirken 
ikincisinde bunun aksine bir yol izlenme
sidir. 
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Iii ABDÜLKUDDÜS BiNGÖL 

ı 
İSTİNzAL 

-, 

(bk. RUH ÇAGIRMA). 
L _J 

ı 
İSTiRAK-ı SEM' 

-, 

(c-Jf Jf_r..ıf) 

Şeytanlarla cinlerin 
gökten haber öğrenmek amacıyla 

kulak kabartmaları 
anlamında bir tabir. 

L _J 

Sözlükte "gizlice almak, çalmak" mana
sındaki serak (serika) kökünden türeyen 
ve aynı anlamı taşıyan istirak ile "işitmek, 
işitme duyusu, kulak" manasındaki sem' 
kelimelerinden oluşan istirak-ı sem' (isti
raku's-sem'), "gizli sözlere kulak kabartıp 
dinlemek" demektir (Lisanü'l-<Arab, "srl5" 
md.; FlrOzabadt, el-~amüsü'l-mu/:ıft, "srl5" 
md.). Şeytanlarla cinlerin semadan haber 
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