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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1992, s. 267; İsmail Yakıt. Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul
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leri Enstitüsü Dergisi, ll, Ankara ı975, s. 5565; Nihad Mazlum Çetin. "Yazma Eserlerin Tanınma sı". İlim ve Sanat, sy. 30, İstanbul 1991 ,
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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).

L

_j

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.
BİBLİYOGRAFYA :
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Hançerlioğıu. "Vargı", Felsefe Ansiklopedisi, istanbul 1980, VII, 130.
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ABDÜLKUDDÜS BiNGÖL

İSTİNzAL

-,

(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.

-,

_J

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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iSTiRAK- ı SEM '
öğrenmek

için kulak kabartma l arı KurKerim'de bu terkiple ifade edildiği
gibi (el-Hicr ı5/ı7-ı8) sadece sem' kökünün türevleriyle de anlatılmıştır(eş-Şua
ra 26/2ı0-212; es-Sil.ffat 37/7-ıO; el-Cin
72/8-9). Hadislerde de aynı terkip " şey
tanların kulak hırsızlığ ı yapması" anlamında kullanılmıştır (Müsned, ll, ı4; Buha.rl, "Bed'ü'l-ball5". 6, "Tefslr", ı5/34,
"Cihad", ı74; İbn Mace, "Mul5addime " ,
ı3). Kur'an SÖZÜ edilen ayetlerde, şeytan
ların kulak hırsızlığı yaparak bazı sözler
kapmak suretiyle elde ettikleri bilgileri
kendilerine yakın buldukları kahin vb. kişilere naklettiklerini, bu şekilde onları etkiıemeye çalıştıklarını bildirmekte, ancak
üzerlerine parlak ve yakıcı alevler yönel'an-ı

tildiğini, yıldızlar fırlatılarak taşlandık
larını ,

böylece

göğün şeytan l ardan

koyüce sakinler topluluğunu (mele-i a'la) dinleyemediklerini, bu
husustaki her teşebbüste oradan atıldık
larını haber vermektedir. Hz. Peygamber
de meleklerin göklerde olup bitenleri kendi aralarında konuşurken kulak hırsızlığı
yapan şeytanların duydukları haberleri
yüzlerce yalan katarak kahiniere ulaştır
dı klarını söylemiştir (Buhar!. "Bed'ü'lball5", 6; "Tefslr", ı5/ı; ibn Mace, "Mul5addime" , ı3) . Diğer bir rivayete göre de ResGl-i Ekrem'e kahinierin gaybdan haber
verdiği yolundaki iddianın esası soru! unca, "Kahinlere ait beyanların hiçbir değe 
ri yoktur" şeklindecevap vermiş, "Fakat
söyledikleri bazan doğru çıkıyor" denmesi
üzerine de, "Bunlar kulak hırsızlığı olup
cinlerin yüzlerce yalanla beraber kahin
dostlarına fıs ı ldadığı sözlerden ibarettir "
buyurmuştur (Buhar!. "Tıb" , 46; "Tevl:ıld",
57; Müslim, "Selam", 122-ı23).
·
runduğunu , onların

İnsanlarca algılanamayan şeytan ve cin
türünden varlıkları n gayb aleminden haber öğrenmeye çalışmalarının Hz. Peygamber döneminde devam edip etmediği
konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Ebu Abdurrahman ei-Herevl ve Maverdl'nin de içinde yer aldığ ı bazı alimlere göre haber hırsı zlığı onun devrinde de
sürmüş, ancak nübüwet öncesinde olduğu kadar serbest şekilde yapılamamış, istirak- ı sem'a katılan şeytan ve cinler şiha
ba (bir nevi ışınlanma) maruz kalm ı ştır
(Maverdl. s. ı oı-ı 03; Kurtubl, X, ı O; Süyutl, La~tü'L-mercan, s. ı7ı ). İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre ise bu hır
sızlık Resul-i Ekrem'in nübüwetinden itibaren ortadan kalkımıştır. Çünkü Kur'an-ı
Kerlm'de, cinlerin kulak hırsızlığı yapmak
için daha önce gökte tutun up kalacak yer
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buldukları halde nübüwetten sonra alev
huzmeleri ve güçlü kuwetli koruyucularla karşılaştıkları belirtilmiştir (el-Cin 72/
8-9) . Muteber hadis kitaplarında yer alan
rivayetler de bu husus u teyit etmektedir
(Buhar!, "Tefslr" , 72/ı; Müslim , "Şalat",
ı49; Tirmizi, "'Iefslr", 72).

Peygamberlere melekler vasıtasıyla
gönderilen vahyin, melekler gibi gayb alemine mensup olup onların bazı yeteneklerini taşıyan şeytan ve cin türünden varlıklar tarafından tahrif edilmesi, istikametinden saptınlması (krş. el-Hac 22/5253) veya kahinierin şahsında vahyin alternatiflerinin üretilmesi manasma gelen
isti rak- ı sem ' bütün vahiyler için söz konusudur. Bu hususa yer veren beş ayetin
dördünde şeytanların , yüksek topluluğun
kendi arasındaki konuşmalarına vakıf olamadıkları, kulak hırsızlığı yapmak isteyenlere de delip geçen parlak bir ışığın
(şihab) engel olduğu haber verilmektedir.
Cin süresindeki ayetlerde ise (72/8-9) Hz.
Muhammed'in nübüwetle görevlendirilmesinden sonra daha önce kulak hırsızlı
ğı yapabilen cinlerin artık bundan tamamen menedild i ği belirtilmekte , bu husus hadislerde de yer almaktadır (Buhar!,
"Tefslr", 72/1; Müslim, "Şalat", 149). İsti 
rak-ı sem'a dair ayetterin üçünde konu
kozmotojik oluşum ve düzen içinde zikredildiği halde (ei-Hicr 15/ı6-ı8: es-Saffat 37/6-ı O; el-Mülk 67/3-5) bazı müfessir
ve hadis şarihlerinin olayın Hz. Peygamber'den önce vuku bulmadığını söylemeleri, istirak-ı sem' tabirinin Cahiliye şiirin
de bu l unmadığı iddiasını bunun delilleri
arasında zikretmeleri, hem ilgili ayetterin örgüsü hem de Arap edebiyatı tarihi
açısından isabetli bulunmamıştır (Taberl, XXlll, 26; Kurtubl, X, 10-12; XV, 66; XIX,
ı2; SüyGtl, el-ljaşa'işü'L-kübra, 1, 278; krş.
Müslim, "Selam", ı24; Tirmizi, "Tefslr",
34) .
İstirak-ı sem'a dair ayetlerde yer atan
şeytan

ve cin ile şihab ve mesablh kavmahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fahreddin erRazi ile Kadi Beyzavi, Mülk suresindeki
ayette yer alan "şeyatin" kelimesinin "kahinler ve müneccimler" manasma da gelebileceğini ifade etmiş , bu durumda aynı ayetteki "rücum" kelimesinin "onların
zan ve kuruntuları" anlamında kullanıl
dığını söylemişlerdir (Me{ati/:tu '1-gayb,
XXIX, 60; Enuarü't-tenzil, IV. 298) . Elmalılı
Muhammed Harndi bu telakkiyi biraz daha destekleyerek nakletmiş , müneccim
ve kahinierin telkinlerini parlak bir ışık
gibi etkisiz hale getiren şihabların Reramlarının

sOl-i Ekrem ile ashabın ın yolundan giden
alimierin olabileceğini belirtmiştir (Hak
Dini, VII , 5202-5206). Ömer Rıza Doğru!
(Tanrı Buyruğu, ll, 42ı, 699 , 869) ve Muhammed Esed (Kur'anMesajı, ll, 516-517)
şeytanların gaybdan haber verme iddiasında bulunan astrologlardan, şihab l arın
da bunların başarıs ı zlığı ve hayal kırıklı
ğından ibaret olduğunu ifade etmiştir.
ömer Rıza Doğru! , istirak-ı sem' konusuna açık şekilde yer veren ve bunun için
cin kavramını kullanan Cin süresindeki
ayetlere (72/8-9) yeni bir açıklama getirmezken Muhammed Esed cinlerin, küstah ve kibirli yahudilerin kendilerini Allah'ın seçilmiş toplumu olarak görmelerine bir atıf olabileceğini ve astrolojiyi
araç olarak kullanmalarına işaret sayı l a
cağını söylemiştir (a.g .e., lll, ıı96).
İstirak- ı sem ' ayetlerinin -biri hariçkainatın yaratılışını

konu edinen ayetler
zikredilmesi göz önünde bulundurulduğu takdirde, "yanan ateşten yükselen güçlü ve parlak alev, uzayda oluşan
ateş" (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "Şi
Mb" md.) an l amına gelen şihab kelimesine "gerçeği temsil eden peygamber ve
onun yolundan giden alimler" veya "astrologların başarısızlığı" manası vermek
isabetli görünmemektedir. Buna bağ l ı
olarak Mülk suresinde "bir nevi taş" anlamına gelen recm (rücGm) kelimesini "zan
ve tahmin" şeklinde yorumlamak da zayıf bir ihtimal derecesinde kalır. İstirak-ı
sem' ayetlerinde geçen şeytantarla kahin,
müneccim ve medyum arasında münasebet kurulması konunun temel esprisiyle uyum halindedir. Zira şeytanlar ve cinler, Hz. Peygamber'den önce kulak hırsız
lığıyla elde ettikleri bilgi kırıntılarını kahin ve müneccimlere telkin ediyorlardı.
Ayetterin dördünde kulak hırsızlığı şeyta
na nisbet edilirken Cin sGresinde ona atıf
yap ı lmamakta ve sema haberlerini dinleme olayı cinlerin ifadesi olarak nakledilmektediL Bunu, şeytanın kulak hırsızlığı
yoluyla elde ettiği bilgileri insan türüne,
cinlerin de kendi türlerine telkin ettikleri
şeklinde açıklamak mümkündür (bk. KAarasında

RİN).
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İSTİ'AAz
(J>f~Yf)

L

Askeri birliklerin teftişi
bir terim.

anlamında

_j

Sözlükte "bir şeyi arzetmek, sunmak.
askeri gözden geçirmek" anlamındaki arz
kökünden türeyen isti'riiz "bir şeyin sunulmasını istemek" manasma gelir. İs
lam devletlerinde hükümdar, emir. vezir
veya ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktan
sorumlu divan başkanlarının askeri birlikleri kılık kıyafet, silah, teçhizat bakı
mından teftiş ve kontrol etmelerine isti'raz adı verilmiştir.
isti'raz(arz). İslam öncesi dönemde hüküm sürmüş olan devletlerde de mevcuttur. Sasanl imparatoru Hüsrev zamanında Babek b. Beyrevan'ın askerleri teftiş ettiği (Ta ben, ll, 152). yine aynı dönemde bu görevi bir mfıbedin (Zerdüşt din
adamı) yaptığı (Dlneverl, s. 74) kaydedilmektedir. Bizans İmparatorluğu ' nda da
Logothetes tou Stratiotikou dairesinin bu
görevi yerine getirdiği bilinmektedir.
Hz. Peygamber ordunun tanzimine
önem verir, askerleri yetenek ve güçlerine göre ayırır, onları saf düzenine sokarak teftiş ederdi. Bedir Gazvesi sırasında
askerleri teftiş ederken aynı hizada durmalarını istemiş. yaşları küçük olanları
Medine'ye geri göndermişti. Uhud Gazvesi'nde de yaşları küçük olduğu için Sem üre b. Cündeb ile Riifi' b. Hadlc'i mücahidterin arasından çıkarmıştı. Ancak Rafi'in babası oğlunun iyi ok attığını söyleyince onun sefere katılmasına izin ver-

miş,

bunu duyan Semüre'nin kendisinin
Rafi'den daha güçlü olduğunu ve güreş
te onu yenebileceğini iddia etmesi ve
yaptıkları güreşte Riifi'i yenmesi üzerine
ona da izin vermişti (İbn Hişam. lll, 66;
İbn Sa'd, ll, 12).
ResGl-i Ekrem Mekke'nin fethi sırasın
da Merrüzzahran'da konaklamıştı. İslam
ordusu hakkında bilgi toplamak amacıyla
gelen Ebu Süfyan ve arkadaşları Erak'a
ulaşınca Abbas, Ebu Süfyan'ı ResGlullah'ın huzuruna götürdü. Hz. Peygamber,
İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyen Ebu
Süfyan'ın o gece Mekke'ye dönmesine izin
vermedi ve sabahleyin Erak yakınındaki
bir bağazda geçit merasimi yapacak olan
İslam ordusunun ona gösterilmesini istedi. Sabahleyin savaş düzenine girmiş olan
kabileler, başlarında reisieri ve kumandanları olduğu halde boğazdan vadiye
doğru bir yürüyüş yaptılar. Bir çeşit isti'raz anlamı taşıyan bu uygulama Hulefa-yi
Raşidln devrinde de sürdürülmüştür. Hz.
Ömer'in fethedilen toprakları ve gayri
müslim halkın statüsünü düzenlemek.
kumandanları ve orduyu teftiş etmek
amacıyla Suriye'deki ordugah şehri Cabiye'ye gittiği bilinmektedir.
İsti'raz müessesesi Emevller döneminde de mevcuttu. Emevller'de Dlvanü'lmukatile (DMlnü'l-cünd) askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmasından ve savaşa
hazırlanmasından sorumluydu. Haccac
b. Yusuf es-Sekafi'nin isti'raz sırasında
askerlere isimlerini ve mensup oldukları
kabileleri sorduğu, Ömer b. Abdülazlz'in
askerleri teftiş ettiği ve on beş yaşından
küçükleri geri gönderdiği kaydedilmektedir.
Abbasller döneminde orduyu teftişe
hazırlamak amacıyla mvanü'l-ceyş'e bağlı

Meclisü'l-arz ihdas edilmiş, bazan da 01vanü'l-arz müstakil bir divan olarak görev yapmıştır. Halife, vezir, vali, divan reisi veya emirler askerin eğitim durumu.
ruhi yapısı. bilgi seviyesi ve teçhizatı hakkında bilgi edinmek için orduyu teftiş
ederlerdi. Halife Ebu Ca'fer el-MansGr
157'de (774-75) maiyetiyle birlikte askerleri denetlemiştir. Halife Mu'temid-Alellah zamanında yapılan biristi'razda Amr
b. Leys kumandasındaki askeri birlikler
silah, teçhizat, kılık kıyafet ve disiplinli
tavırlarıyla dikkat çekmiş ve kumandanları Amr b. Leys ödüllendirilmiştir. Halife
Mu'tazıd- Billah da muhtemelen 280 Muharreminde (Mart- Nisan 893) bütün askerlerin! Meydanüssagir'de toplamış. kumandanları teker teker çağırıp birliklerin
"bircas" denilen oyunu oynamalarını is-

temiş

ve iyi ok atanlar çeşitli gruplara ayAbbasller'de küttabü'l-ata okçuları "ceyyid" (çok iyi). "mutavassıt" (orta seviyede) ve "dOn" (aşağı seviyede) olmak üzere üç gruba ayırılırdı . Bu kayıtlar,
küttab ü 'l -ceyş tarafından bir kere daha
gözden geçirildikten sonra üzerine halifenin tevkii çekilir ve her sınıf ayrı bir deftere yazılarak vezire teslim edilirdL Birinci gruba girenler halifenin hassa kuvvetlerine dahil edilir. "askerü'l-hidme" denilen ikinci gruptakiler sahibü'ş-şurtanın
emrine verilirdi. Bunlar yolların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli stratejik
noktalara yerleştirilirdi. Son gruptakiler
ise arniliere yardımcı olarak eyaletlere
sevkedilir veya Bağdat, Vasıt ve Küfe'deki şahnelerin (sahibü'l-maüne) yanına gönderilirdi.
rılmıştır.

Gazneliler'de askeri birlikler arız (sahib-i
Arz) tarafından denetlenirdi. 414
(1 023) yılındaki bir isti'razda 54.000 süvari ve 1300 fil sayılmıştı. Askerlerin adları cerlde-i arza kaydedilirdL Selçuklular'da da askerler bizzat sultan, vezir veya arız. arızu'l-ceyş, emir-i arız. arız-ıleş
ker tarafından teftişe tabi tutulurdu. Maaş dağıtılırken ve seferden önce askeri
birlikler arızıri önünde resmigeçit yapar.
bu kontroller sırasında askerin kıyafeti.
· silah ve teçhizatı gözden geçirilirdi. Malazgirt Savaşı'nda Vezir Nizamülmülk orduyu teftiş ederken beğenmediği bir gulam askeri ordudan çıkarmak istemiş,
fakat kumandan Gevherayin onun iyi bir
asker olduğunu söyleyerek buna engel
olmuş, gerçekten de Bizans imparatorunu bu asker esir almıştır. Sultan Melikşah'ın bir teftiş esnasında Nizamülmülk'ün karşı çıkmasına rağmen ordudan ihraç ettiği Türk kıyafeti taşıyan
7000 Ermeni, Melikşah'ın kardeşi Tekiş'in
yanına gitmiş, bunlardan cesaret alan Tekiş, Sultan Melikşah'a isyan etmiştir.
van-ı Arz'ın baş kanla rı Sultan M elikşah
devrinin sonuna kadar genellikle sivil memurlar arasından seçilirken daha sonra
bu göreve emirler tayin edilmiştir. Sultan Muhammed Tapar ve oğlu Mahmud
zamanında arız olarak görev yapan EnGşirvan b. Halid vezirlik makamına yükselDivan-ı

m-

miştir.
Divan-ı

Arz Selçuklular'da ordunun ihsorumlu
idi. Çeşitli rütbelerdeki askeri şahısların
iktalarını, her türlü gelirlerini. maaşları
nı ve teçhizatını kaydetmek ve kontrolünü yapmak Divan-ı Arz'ın göreviydi. Büyük Selçuklular'da iktaların idaresi de
van-ı Arz'ın yetkisi dahilindeydL İkta satiyaçlarının karşılanmasından

m-
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