iSTiRAK-ı SEM'
İstinsah tarihi genellikle hicrldir. Eskiden daha çok yazıyla belirtilen tarihler
son dönemlerde rakamlada verilir olmuş
tur; yazı ve rakamın beraber kullanıldığı
da vakidir. Rakamlar ekseriya eğri bir çizgiye dönüşen "sene" kelimesinin üstünde veya altında bulunur. Bazan dört rakamlı istinsah yılının yalnız son üç veya
iki rakamı yazılarak kısaltılabilir. Bu gibi
durumlarda yılın tesbiti müstensihin yaşadığı asır. nüshanın kağıt, cilt ve tezyinat özellikleri yardımıyla yapılabilir. Bir
kısım tarihlerde eserin istinsah edildiği
ayın başları, ortaları, sonları anlamına gelen "evail, evasıt. evahir" kelimeleri kullanılmış. 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'iülewel, "ra" reb'iülahir. "cim -elif" cemaziyeleweı. "dm" cemaziyelahir. "ba" receb,
" şin" şaban. "nün" ramazan, "lam" şewal ,
"zal- elif" zilkade. "zal" zilhicce ayiarına
işaret eder. Tarihierin bazan rakamların
ebced hesabından karşılıkları kullanıla
rak, bazan da çözülmesi zor bilmeceler
(lugaz, muamma) tarzında verildiği de görülür. Osmanlı müellifleri arasında bilmece tarzında tarih kaydı düşenlerden biri
olan Kemalpaşazade'nin, "Kim bu tarihi
çözerse büyük alimierin çoğunun başa
ramadığı bir işi yapmış olur" diyerek konuya bir yarışma havası getirmek istediği
bilinmektedir (Coşan. ll [ı 975 ı. 55 vd.).
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NEBİ BOZKUKI-NEVZAT KAYA

İSTİNŞAK
(_;ı.;.;.;;..,yı)

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

-,

(<:: ı.;..... yı)

Öncüllerden sonuç çıkarma anlamında
bir istidlal türü olarak kullanılan
mantık terimi, çıkarım.
L

_j

Sözlükte "sonuç çıkarma, sonuca ulaş
ma, bir şeyi başka bir şeyden çıkarmayı
isteme" gibi manalara gelen istintac
mantık kitaplarında, belirtilen sözlük anlamları 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 belirtilmektedir.
istintac çoğunlukla tümel bir önermeden tikel bir önermeye, kanunlardan olaylara. sebeplerden sonuçlara. müessirden
esere götüren akıl yürütme olarak kabul
edilir. Mesela. "Şu beldenin bütün sakinleri cömerttir" ve, "Ahmet o beldenin sakinlerindendir" önermelerinden, "O halde Ahmet de cömerttir" şeklinde bir sonuç çıkarılması istintac türünde bir istidlaldir. Bazı klasik kaynaklarda istintac
kavramı daha çok "sonuç elde etme" şek
lindeki sözlük anlamında kullanılırken terim sözlüğü tarzındaki eski eserlerde is-

tintaca yer verilmemesi bu terimin yeni olduğunu göstermektedir. Geçmişte
mantıkçılar istidlali kıyas. istikra ve temsil şeklinde bir tasnife tabi tutarken günümüzde bu tasnifte kıyas yerine istintac
tercih edilmektedir. Çünkü kıyas istintacın en basit şekli olup istintac kıyası da
içine alan daha kapsamlı bir kavramdır.
Nitekim bazı kaynaklarda bu terim Batı
dillerindeki "deduction" (tümdengelim) teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır
(mesela bk. isınail Fenni. s. 166). Buna
göre istintac. "tikel önermelerden tümel
bir sonuca ulaşılmasını sağlayan akıl yürütme yöntemi" şeklinde tarif edilen istikranın karşıtı bir kavramdır. Şu halde
istintac'i istidlal. diğer bir ifadeyle istidlal-i limml de istikral istidlalin (istidlal-i innT) 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 tümelden tikele, genelden özele gidilirken
ikincisinde bunun aksine bir yol izlenmesidir.
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İSTİNzAL
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(bk. RUH ÇAGIRMA).
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İSTiRAK-ı SEM'
(c-Jf Jf_r..ıf)
Şeytanlarla cinlerin
gökten haber öğrenmek amacıyla
kulak kabartmaları
anlamında bir tabir.
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Sözlükte "gizlice almak, çalmak" manaserak (serika) kökünden türeyen
ve aynı anlamı taşıyan istirak ile "işitmek,
işitme duyusu, kulak" manasındaki sem'
kelimelerinden oluşan istirak-ı sem' (istiraku'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
sındaki
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