
maktadır. Ardından savaş gibi korku ve 
kaygı verici durumların . açlık ve yoklu
ğun. mal. can ve ürün kaybının Allah ta
rafından birer imtihan olduğu bildirilerek 
böyle durumlarda sabırlı ve metanetli ol
mak gerektiği belirtilmektedir. Bu tür 
musibet ve acılarla karşılaştıklarında, "İn
na Iiliahi ve inna ileyhi raciGn" diyerekAl
lah'ın hükmünü rıza ve teslimiyet şuuruy
la karşılayan mürninler hakkında. "Rab
lerinin lutuf ve rahmeti işte bunlar için
dir ve doğru yolu bulmuş olanlar da bun
lardır" denilmektedir. Her ne kadar bu 
ayetler. hicretten sonra savaş tehdidi ve 
bunun dağuracağı korku ve acılar. insan. 
mal ve ürün kaybı gibi sıkıntılarla karşı 
karşıya gelen müslümanları teselli ama
cı taşımaktaysa da burada genel olarak 
insanların her zaman Allah tarafından im
tihana tabi tutulabileceğine işaret edil
mekte. gerçek müminlerin böyle durum
larda ortaya koyacakları inançlı ve kararlı 
tavrın . moral gücünün önemi dile getiril
mektedir. Musibetler karşısında takınıl
ması gereken. tasawuf ve kelam litera
türünde rıza. tevekkül gibi terimlerle ifa
de edilen istirca. müminin bütün varlığıy
la Allah'a ait olduğu ve sonunda Allah'a 
döneceği bilinciyle kurtuluşu yalnız Al
lah'tan beklernesi şeklindeki bir teslimi
yet tavrıyla birlikte bu inancın bir sonucu 
olarak Allah'ın lutuf ve rahmeti konu
sunda her zaman ümitli ve iyimser olma
sı şeklinde dinamik bir tavra ve irade gü
cüne de işaret etmektedir. 

Allah'tan gelen her türlü sıkintıyı bir 
imtihan kabul ederek sabır ve metanet
le. rıza ve teslimiyetle karşılamanın öne
mine dair birçok hadis bulunduğu gibi 
bazı hadislerde istirca kavramı da geç
mektedir. İstirca ayetinin yorumu mü
nasebetiyle tefsir kitaplarında da zikre
dilen bu hadislerde (mesela bk. Fahred
din er-Razi, IV, 141 ; ibn Kesir, I, 285-286) 
Hz. Peygamber'in. bir musibete maruz 
kalan müslümanın isyana kalkışmadan 
istirca cümlesini okuyarak Allah'tan ge
lene razı olması. musibetten dolayı Al
lah'tan ecir dileyip kendisinden bu musi
beti kaldırması ve yerine hayırlar verme
si için dua etmesi durumunda er geç di
leğine nail olacağı, Allah'ın onu uğradığı 
musibete nisbetle daha hayırlı imkanla
ra kavuşturacağı bildirilmektedir (Müs

ned, I. 20 ı ; IV, 415; Tirmizi, "Cena,iz", 
36). Bazı rivayetlerde insanın ayağına di
ken batması gibi en küçük sıkıntıların da
hi musibet sayıldığı, nitekim ResGl-i Ek
rem'in elindeki kandil sönünce istirca aye
tini okuduktan sonra bu küçük olayın bile 

bir musibet olduğunu, büyük küçük her 
musibetin hata ve günahlar için kefaret 
olarak değerlendirileceğini ifade ettiği 
bildirilmektedir (Buhari, "Men;ia", I-3; 
Müslim, "Birr" , 45-52) . Özellikle yakınla
rını kaybedenierin Allah'ın takdirini sabır 
ve olgunlukla karşılamalarının faziletini 
anlatan ve böyle durumlarda istircada 
bulunmayı teşvik eden hadisler de vardır 
(mese la bk. Müsned, I, 20; III. 317; VI, 313; 
Müslim, "Cena,iz", 4; Tirmizi, "Cena,iz", 
36; "Da'avat", 83). Ancak kayıplar karşı
sında kederlenip taşkınlık yapmadan göz 
yaşı dökrnek insan ruhunun tabii bir hali 
olarak değerlendirilmiş, bunun sabır. rı

za ve istircaya aykırı olmadığı bildirilmiş
tir. Nitekim ResGl-i Ekrem de sevdiklerini 
kaybettiği zamanlarda üzüntüsünü tavır
larıyla ortaya koymuş ve oğlu İbrahim'in 
ölümü üzerine göz yaşı dökmesini yadır
gayanlara, "Göz yaşarır. kalp hüzünlenir; 
fakat bizim ağzımızdan ancak rabbimizin 
razı olacağı sözler çıkar" demiştir (mese
la b k. Buhiirl. "Cena,iz", 41, 44, 45; ayrıca 
bk. MUSİBET; RizA; TEVEKKÜL). 
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İS TİRSAL 
(Jl..ıyw.Yf) 

Alüdlerde bedeli belirlemenin 
güvene dayalı olarak 

karşı tarafa bırakılınasını ifade eden 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "salıvermek. güvenmek" ma
nasına gelen istirsal, fıkıhta. satım ve 
icare gibi ivazlı akidlerde taraflardan bi
rinin sözleşmeye konu olan mal veya 
menfaatin bedeli konusunda bilgisizliği
ni ve bu hususta karşı tarafa olan güve
nini açıklayarak ondan piyasa fiyatı üze
rinden işlem yapmasını istemesidir. Bu 
şekilde akid yapan kişiye müstersil denir. 
İstirsal yerine aynı anlamda istislam. is
ti'man, istinabe. istiname kavramları da 
kullanılır. Kur'an'da geçmeyen istirsal 
kelimesine sıhhatleri tartışmalı bazı ha
dislerde rastlanmaktadır. Hz. Peygamber 
m üstersilin fıyat hususunda aldatılması
nın (gabn) farklı rivayetlere göre zulüm, 
haram, haksız kazanç ve riba olduğunu 

iSTİRSAL 

bildirmiştir (Taberani, VIII. 127; Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhaki, V, 349; Müttaki ei
Hindl, IV, 75). 

Fıkıh literatüründe istirsal. model akid 
konumunda olduğu için ayrıntılı biçimde 
işlenen satım akdinin bir türü olarak 
gabn konusuyla da bağlantılı şekilde ele 
alınır ve burada diğer akidlere de uygu
lanabilir ölçütler verilmeye çalışılır. İstir
sal murabaha. tevliye, vedia ve işrak gibi 
güvene dayalı şekilde yapılan satım akdi 
nevilerine (büyGu'l-emane) benzerse de iki 
noktada onlardan ayrılır. Birineide esas 
olan akdin konusunu teşkil eden mal ve
ya hizmetin piyasa değeri iken diğerlerin
de maliyet fiyatıdır; öncekinde kendisine 
güvenilen kişi alıcı veya satıcı olabilirken 
sonrakilerde sadece satıcıdır. Ancak İbn 
Habib es-Süleml'nin diğer Malikiler'ce be
nimsenmeyen bir görüşüne göre istirsal 
sadece alıcının satıcıdan -aksi değil- pi
yasa fiyatı üzerinden işlem yapmasını is
temesidir. 

Bu tür bir sözleşmenin gerçekleşmesi 
için taraflardan birinin akde konu olan 
mal veya hizmetin piyasa değerini bil
memesi ve fiyat hususunda karşı tarafa 
güvenerek onun beyanını pazarlıksız ka
bullenmesi şartları aranır; ayrıca bu kişi
nin alışveriş ve pazarlık hususunda bece
riksiz olması şartını ekleyenler de vardır. 
Müstersilin karşı tarafça yalan beyanla 
yanıltılarak gabne maruz bırakılması. is
tirsal akdinin ayıncı vasfı olmayıp aldatı
lan tarafın gabn muhayyerliğinin doğu
şu için gereklidir (karşı görüş için bk. Mu
hammed Al-i BahrüluiQm s. 61 7; Ali Muh
yiddin Karadaği, ı. 654) . 

İslam hukukunda akidlerin kuruluş ve 
geçerliliğinde objektif unsurlar ve taraf
ların hür iradesi esas alındığından istir
sal usulüyle akidleşme kural olarak caiz 
görülür. Ancak istirsale gabn ve tağrir 
gibi iradeyi sakatiayan bir husus eklendi
ğinde durum farklıdır. Karşı tarafa gü
vendiği için malın piyasa fiyatını belirle
mesini ona bırakan kimsenin gabne uğ
ratılması söz konusu hadislerde de açık
ça belirtildiği üzere dinen haram görül
müş. ayrıca fakihler. böyle bir durumda 
gabnin hukuki sonuçlarını ve ona ne 
tür yaptırımların uygulanacağını tar
tışmışlardır. İbn Rüşd . gabn durumun
da söz konusu hadisler gereğince müs
tersilin muhayyerlik hakkının doğacağı 
hususunda icma olduğunu ileri sürerse 
de (el-Mu~addimat, ll, 602) konu tartış
malıdır. Malikiler ve Hanbeliler'e göre 
burada gabn, bilgisizlik ve güvenin kötü-
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ye kullanılmasına yönelik sözlü tağrlrden 
kaynaklandığı ve rızayı zedelediği için fe
sih sebebidir. Çünkü hukuki işlemlerde 

karşılıklı rıza ve güvenin korunması , rıza 

ile irade beyanı arasındaki uyurnun araş
tırılmasının yanı sıra beklenmedik ve hak 
edilmeyen zararların önlenmesi. açıkl ık 

ve dürüstlüğün sağlanması da önemlidir. 
İstirsal akdinde karşılıklar arası dengenin 
bulunması. hem tarafların ön kabulü ve 
birinin alenl şartı hem de hakkaniyet ge
reği olduğundan gabn halinde rızanın sa
katlandığını kabul etmek gerekir. Bunun 
için de gabn karşı tarafın bilgisizliği. tec
rübesizliği. güveni vb. zaaflarından ya
rarlanma şeklindeki sübjektif unsurla 
birlikte bulunduğu için sözleşmen i n 

tek taraflı olarak feshini mümkün kı lan 

bir sebep kabul edilir. Hanbeli mezhebi 
istirsal akdindeki muhayyerliği gabnin 
aşırı (fahiş) olması halinde tanırken Mali
kller olağan gabn durumunda da tanır
lar. İmamiyye hukukçularından mütekad
dimln müstersile gabn muhayyerliği ta
nımazken müteahhirln aksi görüştedir. 
Mesela H ür ei-Amm ve İbn Usffır ei-Bah
ranl'ye göre müstersiliri , bilgisizliği sebe
biyle gabn-i fahişe maruz kalması duru
munda muhayyerlik hakkı sabit olur. Han
beiiier'e ve müteahhir İmamiyye fakihle
rine göre gabn-i fahişe maruz kalan müs
tersil , akde konu olan malın piyasa fiyatı
nı bilmediğine dair yemin etmesi ve ye
mini ni nakzeden bir delil bulunmaması 
halinde muhayyerlik hakkını kullanabilir. 
Bazı hukukçularsa b i lg i sizliğe dair ye
min değil delil gerektiği kanaatindedir. 
İbn Hazm da taraflardan birinin aidatıi
mamayı şart koşmasına rağmen bilgi ve 
rızasına dayanmayan bir gabne maruz 
kalmasının akdi batı! kılacağı. malı haram 
ve haksız yolla yeme sayılacağı. bundan 
kazanç elde eden tarafı gasıp konumu
na getireceği görüşündedir ( el-Muf:ıalUi, 
VIII , 439, 442) . 

Hanefi ve Şafii mezhepleri, m üstersile 
özel bir gabn muhayyerliği tanımayıp ak
de konu olan mal ayıpsız olduğu ve bir al
datma (tağrlr) bulunmadığı sürece soyut 
gabn-i fahişi sözleşmenin kuruluş ve de
vamına engel görmezler. Çünkü gabne 
maruz kalan tarafın akid tamamlanma
dan önce piyasa fiyatını öğrenme imkanı 
bulunduğu halde gereğini yapmaması 
kendi taksiridir. Kişinin kendi bilgisizliği 
ve beceriksizliği sebebiyle gabne maruz 
kalmasını daha ziyade kıymette hata gi
bi değerlendirdikleri anlaşılan Hanefiler 
ve Şafiiler bu durumda objektif bir ölçü 
olan irade beyanını esas almış. hukuki iş-

376 

Iemlerde güven ve istikrarı bozacağı dü
şüncesiyle ilgili kişiye bir fesih hakkı ta
nımamıştır. Ancak kıymette hata istirsal 
akdindeki gabnden farklıdır . Kıymette 

hatada hatalı taraf, akid konusu mal ve
ya hizmetin değerini takdirde -müstersi
lin aksine- karşı tarafa güvenmeyip ace
lecilik, dikkatsizlik. tedbirsizlik gibi se
beplerle yanılgıya düşer. 

Bazı fakihlere göre Habban b. Münkız 
hadisinde olduğu gibi (Buharl, "Büyü'", 
48; Müslim, "Büyü'", 48; Ebu DavOd, "Bü
yü' " , 66; Tirmizi, "BüyO'" , 28) taraflardan 
birinin diğerine " aldatma yok" demesi su
retiyle de istirsal tahakkuk eder ve gab
nin varlığı ile aldatılan tarafın rızasının sa
katlandığını veya haksız bir zarara uğra

dığını gösteren objektif ölçütlerin bulun
ması halinde fesih hakkı doğurur. Bura
da sebebin hususiliğine değillafzın umu
miliğine itibar edilmektedir; söz konusu 
ifade o günün ticari örtünde aldatmadan 
doğan bir muhayyerlik şartı ileri sürme 
olarak görülmüştür. Mal veya hizmetle 
fiyatı arasında denklik hususunda aldat
ma olmaması da şartın kapsamına girer. 
Daha çok satım akdi üzerinde örneklen
dirilen istirsal usulünün icare gibi diğer 
ivazlı akidlerde de benzeri sonuçları var
dır. İbn Kayyim ei-Cevziyye, müstersilin 
aldatılmaması için gerekli tedbirlerin alın
masını hisbe teşkilatının görev alanına 
dahil etmektedir. 
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İSTİSiiAB 
(y~Yf) 

Aksine bir delil bulunmadığı sürece 
serbestlik ve yükümsüzlüğe 

yahut daha önce varlığı bilinen 
bir durumun 

devam ettiğine hükmetme yöntemi 
anlamında fıkıh usulü terimi. 

_j 

Sözlükte "kısa süreli olmayan beraber
lik, bir arada bulunma" anlamındaki soh
bet kökünden türeyen ve "beraberliği is
teme k. birlikte olmayı devam ettirmek 
manasma gelen ist ishab. fıkıh usulünde 
şer1 hükmü belirlemenin yanında bu hü
kümlerin uygulanmasına ilişkin rolleri 
olan belli başlı şer'l delillerden biridir. İs
tishabın terim anlamı. "bir zamanda sa
bit olan bir durumun aksini gösteren bir 
delil bulunmadıkça sonrasında da mev
cut olduğuna hükmetmek" şeklinde özet
lenebilirse de gerek kelimenin fıkıh usu
lündeki terimleşme sürecine. gerekse 
usulcülerin delil ve delilden hüküm çıkar
ma yöntemi konusundaki farklı eğilimle
r ine bağlı olarak istishabın tanım ve ma
hiyeti, türleri, böyle bir yöntemin delil 
değeri . kavaidle ilişkisi ve fürO~i fıkıh ala
nında kullanımı gibi konular etrafında çe
şitli tartışmaların cereyan ettiği ve lite
ratürde zengin bir bilgi birikiminin oluş
tuğu görülür. 

Fikri Temelleri. Kur'an'da yeryüzünde · 
bulunan her şeyin insanın emrine veril
diğinin belirtilmesi (ei-Casiye 45/ 13). ev
lenme. yiyecek ve içecekler, ticaret. ce
zaT sorumluluk gibi değişik alanlarda ya
sak ve yanlış olana işaretle yetinilmesi 
ve dini bildirim öncesi işlenen yasakların 
kapsam dışında tutulması (el-Bakara 2/ 
275; en-Nisa 4/2 2-23; el -Maide 5/3; ei
En 'am 6/ 145), hadislerde yer alan açıkla
malarda da benzeri bir yöntemin izlen
mesi, mesela ihraıniının ne giyebileceği
ni soran sahablye Hz. Peygamber'in ne
leri giyemeyeceğini belirtınesi (Buhar!, 


