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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-
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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!, 



•«ilim", 53) dini alanda serbestliğin asıl, 
kısıtlama ve yasaklamanın istisna olduğu 
fikrini teyit eder. Dini bildirimde insan 
hayatının tabii seyrinin temel alınıp buna 
sadece ilahi inayet çerçevesinde zorunlu 
görülen mükellefiyet ve sınırlamaların 
getirilmiş olması. neticede müctehidin 
önünde beşeri niteliği ağır basan re'y fa
aliyeti için geniş bir alan bırakmıştır. Bu
nun da tabii sonucu olarak ilk dönemler
den itibaren özellikle de mütekellimln 
usulcüleri arasında, aksine bir delil bulun
madığı sürece eşyada asiolanın mubah
lık olduğu fikri ifade edilmeye, hüsün ve 
kubuh ile aklın hükümdeki rolüne ilişkin 
görüşlerle de bağlantılı olarak bu konu
da farklı eğilimler ortaya çıkmaya başla
mıştır. Önceleri itikadl yönü ağır basan 
bu tartışmanın ikinci aşamada fıkıh ala
nına taşındığı ve giderek istishabın bir 
türü olarak terimleştiği, şer'! delil öncesi 
ve sonrası hükmü açıklamada bir yöntem 
olarak kullanılarak dinde hiçbir olayın hü
kümsüz bırakılınadığı fikrinin bununla 
desteklendiği görülür. Mesela usulde fu
kaha ekolünün öncülerinden Cessas'ın da 
(Af:ıkamü'l-Kur'an, lll, 289; IV, 188-190, 

192-193; el-Fuşül, ll, 296-306,329, 331; 
lll, 122; IV. 86) mütekellimln usulünün ön
cülerinden Ebü'I-Hüseyin ei-Basr'i'nin de 
(el-Mu'temed, ll, 868-886) asli ibaha ilke
sine sıkça atıfta bulunduğu, ancak Ces
sas'ta istishabın henüz terim anlamını 
kazanmadığı, Ebü'I-Hüseyin'de ise dar 
bir içerikte kullanılan "istishabü'l-hal"in 
akli bir hüküm olarak görülen asli ibaha
dan ayrı tutulup eleştirildiği görülür. Fa
kat çok geçmeden asli ibaha ve beraet 
ilkesi istishab delilinin içinde yer almaya 
başladığı ve adiandırma tartışmaları bir 
yana bu tür istishabın bütün fakihlerce 
kabul gördüğü söylenebilir. Nitekim bu 
konuda eleştirel tutumlarıyla tanınan De
busl, Şemsüleimme es-Serahsl gibi Ha
nefi usulcüleri de asli ibaha ve beraet il
kesine dayalı istishabı kabul ederler (Ta~
vimü'l-edille, vr. 224"; el-Uşül, ll, 224-

225). 

Literatüre yansıması yönünden asli iba
ha düşüncesine göre biraz daha öncelik 
taşıyan "şekle yakinin zail olmaması" ilke
si (Muhammed Hasan eş-Şeyban1', el-Ca
mi'u'ş-şagir, s. 282;el-lfücce, ll, 585). "ke
sin olarak varlığı ya da var olmadığı bili
nen bir duruma ait hükmün şüphe ve 
tereddüt sebebiyle ortadan kalkmayaca
ğı" anlamındadır. Burada yakin kavramıy
la, naslardan elde edilen açık hükümlerin 
yanı sıra akıl ve tecrübenin desteklediği 
genel kabuller de kastedilir. Bilginin de-

ğeriyle ilgili ayet ve hadislerde bu anlayışı 
destekleyen birçok ifadenin bulunduğu 
görülür. Böyle bir yaklaşım. kural olarak 
kesin bilgi kaynağı görülennasların ve 
icmaın devamlılığını sağlamada ve onla
ra daha zayıf delillerle mu kabele edilme
sini önlemede etkin bir rol üstlendiği gi
bi hukuki hayatta istikrarı korumaya ve 
bu istikrar fikrini şer! deliller hiyerarşisi 
içinde temellendirmeye de yaramakta, 
ayrıca karşılaşılan tereddütlü durumlarda 
müctehid için çözümü kolaylaştıncı bir 
yöntem üretmiş olmaktadır. Esasen asli 
ibaha ve beraet ilkeleri de nihai tahlilde 
kesin bilginin şüpheyle çürütülmemesi 
anlayışına dayanması açısından anılan il
ke ile birleşmektedir. Buna göre, istisha
bın bu ilkelere dayanan metodik düşün
ceyi temsil ettiği ve bu düşüncenin ilk dö
nem lerden itibaren ictihad ve re'y faali
yetinin bir parçasını oluşturduğu, bir akıl 
yürütme tarzı olarak gündemde bulundu
ğu, konu etrafında lehte ve aleyhte gö
rüşlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla is
tishabın fıkıh usulünün tedvini sürecin
de hızla terimleştiği söylenebilir. Nitekim 
istishab kavramından ilk söz edenlerden 
biri olan Bağdatlı Maliki usulcüsü İbnü'I
Kassar (ö. 397/1007), imam Malik'in açık
ça telaffuz etmese de kendisine sorulan 
birçok meselede istishab metodunu kul
lanarak cevap verdiğini ( el-Mu~addime, s. 
157). klasik dönem Şafii usulcüleri de is
tishabın belli türlerinin imam Şafii tara
fından böyle bir adiandırma yapılmaksı
zın bazı ferl meselelerin çözümünde bir 
tercih yöntemi olarak kullanıldığını ifade 
ederler (Zerkeşl, VI, 19). 

T erimleşme Süreci ve Kavramsal Çer
çeve. Günümüze ulaşanlar arasından ilk 
birkaç usul kitabı hariç tutulursa istisha
bın usul-i fıkhın tedviniyle birlikte terim 
anlamıyla literatürde kullanılmaya baş
landığı , ancak kavramsal içeriğin muhit 
ve dönemlere göre hayli farklılık taşıdığı 
görülür. Bunda şüphesiz fıkıh usulü te

. rim ve tartışmalarının füru-i fıkıhtaki gö-
rüş ayrılıklarını temellendirme ve onlara 
metodik açıklama getirme gibi bir işlev 
de yüklenmiş olmasının payı vardır. İstis
ha b delilinin. önce belli füru örnekleri 
üzerinde tartışılmaya başlanmış ve gide
rek bunlardan bağımsız teorik bir hüvi
yet kazanmış olması bu sebepledir. İb
nü'I-Kassar seml asıllar olarak kitap. sün
net. icma ile bunlardan yapılacak istidlal 
ve kıyasa yer verdikten sonra şer'u men 
kablena, hazr ve ibaha, istishabü'l-hal gi
bi kavrarnlara adeta onların boş bıraktı
ğı alanı doldurmada yardımcı (ferT) yön-
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tem olarak temas eder ve istishabı da 
"şer! bildirim (sem') gerektirmediği sü
rece bir şeyin gerekli olmaması ve yü
kümsüzlüğün (beraet-i zimmet) devam et
mesi", ya da "aksine bir sem'l hüküm 
gelmediği sürece o şeyin akıldaki asli hük
münün geçerli olması" şeklinde açıklar 
(el-Mu~addime, s. 40, 157-158). Bakıliani 
istishabı icma konusunun ardından ele 
alır ve onu, bazı fer'l delillerle birlikte 
müctehidin dışarıya karşı hüccet olarak 
ileri süremeyeceği, fakat iç dünyasında 
izleyebileceği bir yöntem olarak görür 
(İmamü'l-Haremeyn el-Cüveynl, Tell].iş, lll, 
127 -130; Zerkeş1', VI, 18) . Mütekellimln 
usulünün ilk müelliflerinden biri olan İbn 
Furek, asi (kitap, sünnet ve icma) ve ma'
kulü'l-asldan (kıyas) sonra üçüncü şer'! 
delil olarak zikrettiği istishabın genel bir 
tanımını vermese de onun asli ve tali ne
vileri nden söz ederek onları Şafii fıkhın
dan örneklerle açıklamaya çalışır (Mu~ad
dime, s. 4, 12-14). Hacası Kad!Abdülceb
bar'ın akli konularda ibahanın asıl olduğu, 
sem''i delillerin buna ilave açıklama getir
diği şeklindeki görüşlerini ve bu eksende 
geliştirdiği kelaml tartışmalarını devam 
ettiren Ebü'I-Hüseyin el-Basri ( el-Mugni, 
XVII. 144-14 5). asli ibaha ve beraeti akli 
bir mesele olarak görüp istishabü'l-halin 
dışında tutar ve sınırlı bir çerçeve çizdiği 
istishabın şer! alanda hüccet sayılması
nı onaylamaz ( el-Mu'temed, ll, 879-884) . 
Çağdaşı Hanefi usulcüsü Debusl de "zail 
edici bir delil ortaya çıkineaya kadar sabit 
olana tutunmak" şeklinde tanımladığı 
istishabü'l-hali ilke olarak delil kabul et
memekle birlikte bazı türlerini ihticaca el
verişli görür ( Ta~vimü'l-edille, vr. 224•·bı. 

Öyle anlaşılıyor ki önceleri usulü'd-din 
alanında başlayan , şer'l bildirim öncesi 

. bir şeyin hükmü, bunda yasak oluşun mu 
(hazr) serbestinin mi (ibaha) esas olduğu 
tartışmaları fıkıh alanına taşırılmış ve bu 
fikirden hareketle istishab, hakkında nas 
bulunmayan konularda hükmün belirlen
mesine ya da mevcut durumun meşrui
yetinin delillendirilmesine yardımcı bir 
istidlal tarzı olarak tartışılmaya başlan
mıştır. istishab kavramının IV. (X.) yüzyı
lın sonlarından itibaren Irak muhitinde 
ve özellikle mütekellimln usulcüleri ara
sında gündeme gelmesinde. imam Şa
fı'i'nin i etihad faaliyetini kıyasla eşitleme
sinin yol açabileceği sıkışıklığı giderme 
amacı da etkili olmalıdır. öte yandan is
tishabın ilk dönem mütekellimln usulcü
lerince çekimser bir yaklaşımla tartışıl
maya açılmasında imam Şafii'nin kıyas 
dışı hüküm istidlal yöntemlerine sıcak 

377 



iSTiSHAB 

bakmayışının. din dışı alandaki (hissiyyat) 
akıl yürütme yöntemlerinin şer'l alana 
uygulamanın yanlış olacağı fikrinin ve 
metin bağımlı istidlal anlayışının ayrı ayrı 
payları olabilir. imam Matüridl dahil Ma
veraünnehir Hanefileri'nin istishaba da
ha olumlu yaklaşımı yanında (Alaeddin 
es-Semerkandl, Il, 933-936) Iraklı ve Ho
rasanlı Hanefi usulcülerin kısmen olum
suz tavrında da bu etkileşimin ya da belli 
fer'i örnekler üzerinde yoğunlaşan mez
hep tartışmalarının payı bulunmalıdır. 
Nitekim fukaha (HanetT) usulünün ilk mü
elliflerinden DebQsi istishabı "saptırıcı de
Iili er". Ser ah si, "kural olarak delil olma
makla birlikte bir yönüyle ihticac edilen 
istidlaller". Pezdevl"delilsiz ihticac". Ala
eddin es-Semerkandi "fasid istidlal" alt 
başlığı altında ele almakla veya böyle ni
telemekte birlikte ayrıntıda verilen bilgi
ler incelendiğinde Han efiler'in karşı tavır
larının istishabın genelinden ziyade Şa
fiiler'le ihtilafın cereyan ettiği bazı fürQ 
meselelerine uygulanan istishab türüne 
ilişkin olduğu, asli ibaha ve beraeti de içe
ren geniş anlamıyla istishabın ilke olarak 
onlar tarafından da benimsendiği görü
lür. 

Zahiri düşüncenin teorisyeni İbn Hazm, 
istishabü'l-hali icmaın bir türü ya da on
dan elde edilen bir delil olarak görür, Kur
'an ve Sünnet nassının salt zaman ve me
kan değişimiyle değişmeyeceği tezini 
onunla temellendirir ( el-İf:ıkfım, V, 2-4 ). 

Onun istishaba sıkça başvurmasında bir 
yandan kıyası reddetmesiyle ortaya çıkan 
boşluğu doldurma, bir yandan da nasla 
sabit ahkamın kalıcılığını savunma dü
şüncesinin payı vardır. Karşı grupta yer 
almasına veya asli ibaha konusunda fark
lı düşünmesine rağmen çağdaşı Maliki 
usulcüsü Ebü'I-Velid ei-Baci de ası ve ma
kQiü'l-asldan sonra üçüncü şer'l delil ola
rak istishabü'l-hale yer verir ve onu, du
rum değişse de icmaın hükmünün de
vam etmesi (istishabü hali'l-icma') değil 
aksine bir şer'i delil bulunmadığında ak
lın hükmünün ve zirnınetin yükümsüzlü
ğünün devam edeceği (istishabü hali'l-fi'l) 
şeklinde açıklar (İf:ıkfımü'L·füşül, s. 187, 
694 ). Cüveyni'nin beyan (Kitap ve Sünnet). 
icma ve kıyastan sonra dördüncü bölüm 
olarak açtığı istidlal başlığı altında istis
lahı ele alıp istishaba da bölüm sonunda 
ayrı bir fasıl ayırması ve belli türleri hariç 
istishabla istidlali eleştirmesi, onun İbn 
Hazm'ın aksine ekseri hadiseler hakkında 
nas bulunmadığı görüşünde olması ve 
bu boşluğu genel prensip ictihadı sayıla
bilecek olan istislahla doldurmayı düşün-
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m esiyle açıklanabilir (el-Burhan, Il, 768, 
ı 113-1 141 ) . Şafii usuleülerinden Gazzali, 
istishab ve akıl delilinden dördüncü asıl 
olarak söz edip onun hüküm ispatında 
rol üstlenmeyip nakli delilin bulunmadığı 
durumda yükümsüzlüğü gösterdiğini ve 
mecazen kaynak sayıldığını belirtirken 
(el-Müstaş{fı, I, 100, 217-218, 315-316) 

Seyfeddin el-Amidi, Cemaleddin İbnü 'l
Hacib, Taceddin es-Sübki gibi birçok usul
cü nas. icma ve kıyas dışında kalan delil 
ve akıl yürütme yöntemlerini istidlal üst 
başlığı altında toplayarak istishabı istid
lalin alt türü olarak ve muteber deliller 
bağlamında ete alır (el-if:ıkam, ı. 145-146: 

IV, ı I I- I 20: Mul]taşarü '1-Müntehfı, ll , 17, 

280, 284-288: Cem'u'L-ceufımi', ll, 342, 347; 
el-İbhfıc, lll, 165, 168- I 73). İstishabın orta 
ve ileri dönem Şafii usulünde önemli bir 
yer edinmesi. Hanefi ve Maliki mezhep
lerine oranla daha sıkça kullanılmış olma
sı. onların istihsan ve istislah karşısında
ki tavırlarının ortaya çıkardığı boşluğu bu 
yöntemle doldurmayı istemiş olmalarıyla 
da alakah görünmektedir. Hanbeli usul
cüsü İbn Kudame istishaba kitap. sünnet 
ve icmadan sonra dördüncü asıl olarak ve 
nefy-i asliye delalet yönüyle akıl delili ta
nıtımıyla (Rauzatü'n-nfı?ır. ı. ı 76). Nec
meddin et-TQfi de nefy-i asli istishabı 
adıyla yer verir ( Şerf:ıu Mul]taşari'r-Rauza, 
ll, 5: III, 147). İmamiyye Şiası'nda da ilk 
dönemlerde istishab deliline karşı çekim
ser bir bakışın olduğu ve ileri dönemde 
ah bari ekolün bunu kısmen devam ettir
diği bilinmekle birlikte özellikle VII (XIII) 
ve VIII. (XIV.) yüzyıllarda Muhakkıkel-Hilli 
ve İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'nin, ileri dö
nemde de Şeyh Murtaza ei-Ensarl'nin 
olumlu yaklaşımları sonucu istishabın 
daha çok beraet-i asliyye ve nefy-i asli 
vurgusuyla delil alındığı görülür (H illi, s. 
250-252). 

AbdQlaziz el-Buharl, Bedreddin ez-Zer
keşi gibi muahhar müelliflerin verdiği bil
gilerden, istishab konusunda başlangıç
taki muhalif ya da çekimser tavrın Hanefi 
çevreler de dahil ileri dönemde hayli kırıl
dığı. daha da önemlisi. istishaba yönelik 
itirazların onun fikri temellerine ve ön
cüllerine değil belli türlerine ve onların 
fürQ-i fıkha uygulanışına olduğu anlaşıl
maktadır. Şüphesiz bu gelişmelerde is
tishabın, katı lafızcılığın boşluklarını dol
durmaya hizmet eden ve müctehidin nas 
bulunmadığı yerde hayat olaylarının akı
şına göre, fakat bazı prensipiere dayalı 
olarak hüküm vermesini kolaylaştıran yö
nünün etkin rolü vardır. 

Türleri. İlk dönem usul literatüründe 
istishab (istishabü'l-hal) terimiyle genellik
le beraet-i asliyye istishabı (istishabü ha
li'l-akl. istishabü hali'l-fi'l), zaman zaman da 
ibaha-yi asliyye istishabı kastedilir: ikinci 
bir tür olarak da icma istishabından (is
tishabü hali'l-icma') söz edilir (Bad, s. 694-

. 695: EbQ İshak eş-ŞTrazT. Şerf:ıü'L-Lüma', 
Il, 986-987: Kelvezanl, ı. 31 : IV, 251-255). 

İbn Fürek ikinci türe "istishabü hali'ş-şer'" 
adını verir (Mu~addime, s. 13). Birinci ad
landırma ve vurguda eşyada asl1 hükmün 
yükümsüzlük ve mubahlık olduğu fikri, 
ikinci türde ise üzerinde görüş birliği sağ
lanmış hükümleri yakın alanlara taşıya
rak ihtilaflı konuları çözüme kavuşturma 
düşüncesi etkili olmuştur. Zamanla istis
hab yönteminin kullanım alanının geniş
letildiği ve hakkında nas bulunmayan ko
nuların yanı sıra ortadan kaldırıcı ya da 
sınırlandırıcı denk bir delil bulunmadığı 
sürece nakl1 delillerle tesis edilen dini ve 
hukuki ahkamın devamlılığını ve fürü-i 
fıkıhtaki birçok çözümü temellendirme 
için de bu yöntemden yararlanıldığı gö
rülür. Klasik literatürde istishabın bazı 
alt ayırım ve ;adlandırmalara tabi tutul
masında öncelikle bunun, ikincil olarak 
da istishaba yöneltilen eleştirilerin açık
lığa kavuşturulmasına olan ihtiyacın kuv
vetli etkisi olmalıdır. Mesela Debüsl, Se
rahsl. Gazzall gibi bir grup usulcü farklı 
isimlendirmelerle istishabın dört, İbn 
Kayyim el-Cevziyye üç, Zerkeşi altı, İb
nü's-Sübki ve Şevkani beş türünden söz 
eder. Klasik literatürde zikredilen istishab 
türlerinin başlıcaları şunlardır: 

a) Beraet-i Asliyye istishabı. "Delil bu
lunmadığı sürece kişinin yükümlülük ve 
sorumluluğunun bulunmadığına hükme
dilmesi" demektir. Burada beraet "kişi
nin zirnınetinin sorumluluktan arınmışlığı 
(beraetü'z-zimme)" anlamına gelir. İlk dö
nem kaynaklarında yalın olarak istishab 
ya da istishabü'l-hal denince genellikle bu 
tür istishab kastedilir. Bazı kaynaklarda 
bunun istishabü hükmi'l-akl veya istis
habü'l-ademi'l-asll şeklinde adlandırılma
sı, beraet-i asliyye yerine adem-i akli den
mesi, şer'i bildirim gelmediğ i sürece yü
kümlülüğün yokluğunun esas alınacağı 
ve aklın hükmünün de bu yönde olduğu 
anlamına gelir. Mesela namaz, oruç. ke
faret gibi ibadet nitelikli bir yükümlülük
ten ancak bu yönde bir şer'l delil bulun
duğunda söz edilebilmesi. bir kimseden 
alacağı bulunduğunu ya da bir suçun iş
lendiğini ileri süren şahıstan bunu ispat
lamasının istenmesi, yargılama hukukun
da ispat yükümlülüğünün davacıya ait ol-



ması, hem bu tür istishabın fürildan ör
nekleri hem de kaynakları olarak zikredi
lebilir. 

b) İbaha-yi Asliyye İstishab ı . "Aksine 
delil bulunmadıkça bir şeyden faydalan
manın veya bir davranışta bulunmanın 
mubah olduğuna hükmedilmesi" demek
tir; istishabü hükmi'l-ası. istishabü hük
mi'l-akl bi'l-ibaha gibi adlarla da anılır. Ya
saklığı ya da kayıtlanması yönünde dini 
bildirim gelmediği müddetçe eşyada mu
bah oluşun ve yararlanma izninin asıl ol
duğu, İslam alimlerinin çoğunluğu tara
fından bazı alanlar kapsam dışı bırakıla

rak da olsa ilk dönemlerden itibaren ifa
de edilmekle birlikte, böyle bir akıl yürüt
menin istishab olarak adiandıniması ya 
da şer'i hüküm alanına nasıl taşınacağı , 

meselenin aklimi şer'! mi olduğu gibi 
hususlar tartışma konusu olmuştur. Bir 
grup Mu'tezile aliminin istishabı şer'! 
hüküm alanında delil kabul etmemesi ce
vaz ve ibahanın eşyanın asli durumu sa
yılması, buna bağlı olarak mubah ve cai
zin şer'i hüküm kategorisine alınmaması 
ile yakından alakah bir husustur. Yeryü
zünde bulunanların insan için yaratıldığı

nı ve onun emrine verildiğini (el-Bakara 
2/29; el-Casiye 45/13) ve özel olarakya
saklananlar hariç yiyeceklerde haramlığın 
bulunmadığını (el-En'am 6/145) bildiren 
ayetler eşyada mubahlığın asıl olduğu yö
nündeki ilkenin de kaynağı kabul edilmiş, 
bunu şer'! alanda hüküm verme yöntemi 
olarak benimseyen fakihler de özellikle 
yeme içme konusunda. hayvan, bitki ve 
cansız eşyadan yararlanmada yasaklayı
cı ve sınırlandırıcı bir delil bulunmadıkça 
mubah oluşu esas almışlardır. 

c) Şer'i Hüküm İstishabı. Kaynaklarda 
istishabü' l -hükmi'ş-şer'i, bazan da vasıf 
istishabı adıyla anılan bu tür akıl yürüt
me, "bir sebebe istinaden sabit olmuş 
şer'i bir hükmün aksini gösteren bir delil 
bulunmadığı sürece devam ettiğine hük
medilmesi" anlamındadır. Bu ilke, bir 
hükmün devam etmesi için bir delille sa
bit olmasının yeterli sayılması ve ilave bir 
delilin aranmaması, değişmesi için ise ye
ni ve değiştirici bir delilin gerekınesi de
mektir. Gazzall ve Zerkeşi gibi usulcüler, 
tahsis veya nesi h varit oluncaya kadar 
nassın hükmünün genellik ve geçerlik 
taşıması ile şer'i delil bir şeyin sübiltuna, 
devam ettiğine veya sebebi n tekrarıyla 
tekrar edeceğine delalet ediyorsa değiş
tirici yeni bir delil gelmediği sürece bu 
durumun korunması ilkelerini farklı iki 
istishab türü olarak zikreder ( el-Müstaş-

fa, 1, 222-223; el-Baf:ırü'l-mu/:ıft, VI. 20-2 I). 
Mesela satın alma, miras gibi yollarla bi
risin in mülkiyetine geçtiği bilinen bir şey 
yeni bir delil bulunmadıkça başkasının 
mülkiyetine geçmez, şahısların ölümüne 
dair delil bulununcaya kadar yaşadığına 
hükmedilir. Borçlandırıcı bir işlemin var
lığı halinde zimmette borcun doğması , 

ödendiği yönünde delil bilinmediği süre
ce devam etmesi, bozulduğu bilinmediği 
sürece alınan abctestin devam etmesi ku
ral dır. Burada aksi sabit oluncaya kadar 
borçluluk ya da abdestli olma vasfı de
vam ettiğinden bu türe vasıf istishabı da 
denmiştir. Böyle bir akıl yürütmeye istis
hab denip denmemesi ya da sübüt ve 
devama hükmetmenin şer'! delilden mi 
yoksa ondan ayrı olarak ikinci kadernede 
istishab delilinden mi çıktığı tartışmaları 
bir tarafa bu tür istishab, asli ibaha ve 
beraet istishablarının adeta simetriğin

de yer alıp onları tamamlayıcı niteliktedir. 
Öncekilerde takip edilen. sebep ve delilin 
yokluğu halinde hükmün de yokluğuna 
karar verme yöntemi, şer'i hüküm istis
habında bunların varlığı halinde hükmün 
de varlığına ve devam ettiğine hüküm 
verme şeklinde sürdürülmektedir. 

d) İcma İstishiibı. Şer'! hüküm istisha
bının yan açılımı sayılabilen b Li tür istis
habda, icma sağlanmış bir hükmün sü
bilt ve devamlılığı değil böyle bir görüş 
birliğinden yakın fakat tartışmalı konu
larda da yararlanma ve bir konuda mey
dana gelen icmaın otoritesini o konuda 
meydana gelen değişiklik sonrasında de
vam ettirme düşüncesi söz konusudur. 
Bunun için de bu türü usulcülerin çoğu 
tartışmalı konuda icma istishabı (istisha
bü'l-icma· ff mahalli' l-hilat) ya da istishabü 
hali(hükmi)'l-icma' şeklinde adlandırır. 
Mesela teyemmüm ederek namaza baş
layan kimsenin namazesnasında suyu 
görmesi halinde teyemmüm ve namazın 
bozulup bozulmayacağı tartışmasında bu 
kimsenin namaza bu şekilde başlaması

nın cevazında icma bulunduğu. suyu gör
düğünde namazın bozulacağına dair bir 
delil bulunmadığı sürece bu icma hük
münün devam ediyor sayılabileceği ve bu
nun da bir tür istishab olduğu ileri sürül
mektedir. Özellikle ilk dönem Şafii fakih
lerince sınırlı örnekler üzerinde cereyan 
eden tartışmalarda, mezhep görüşünü 
delillendirme amacıyla kullanılan bu tür 
bir istidlal ve adiandırma ileri dönemde 
bu mezhepte de ciddi eleştirilere maruz 
kalmıştır (E bO İshak eş-Şirazl, Tebşıra, s. 
526-529). Buna karşılık İbn Kayyim el-Cev
ziyye dahil bazı Hanbelller, icmaın hük-
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münü durumdaki değişiklik sonrasında 
da devam ettirmeyi icma ile ilişkilendir
mekten ziyade asli beraet ve vasıf (şer'i 
hüküm) istishablarının devamı niteliğin

de gördüklerinden olumlu karşılamışlar
dır (Kelvezanl, IV, 254-262; İbn Kayyim el
Cevziyye, I, 341-344). 

e) İ stishab- ı Makliib. Önceki istishab 
nevilerinde, bir zamanda sabit bir hüküm 
veya durumun aksini gösterir bir delil 
bulunmadığı sürece ileriye doğru devam 
ettirilmesi söz konusu iken burada, him
hazırda sabit olan bir hükmün aksine de
lil bulunmadığı sürece geriye götürülme
si ve önceden de bu şekilde sabit olduğu

na hükmedilmesi söz konusudur. Tersyüz 
edilmiş istishab nitelendirmesini de bu 
sebeple alır. Birçok usuleünün zikretme
diği , bir kısmının da "el-istishabü'l-kah
karl. el-istishabü'l-ma'küs" adını verdiği 
bu türe İbnü's-Sübl<i ve Zerkeşi gibi usul
cüler "istishabü'l-hazır fi 'l-mazl" adını ve
rir. 

Delil Değeri ve Kullanımı. Literatürde 
istishabın delil değerinin öteden beri 
usulcüler arasında tartışma konusu ol
duğu belirtiJip bu hususta ayrıntılı grup
landırmalar verilmekle birlikte istishabın 
özellikle ilk iki türünün bir akıl yürütme 
yöntemi olarak fakihler nezdinde de ge
nel bir kabul gördüğü, aralarındaki görüş 
farklılığının bu yöntemin geçerli bir delil 
olarak şer"i hüküm alanına taşınması, 
fer'l meselelere uygulanışı ya da bazı tür
lerinin delil değeri gibi noktalarda yoğun
laştığı görülür. Mesela klasik usul eserle
rinde Malil<i, Hanbeli ve Ca'ferl fakihle
riyle Zahiri ve Şafiiler'in çoğunluğunun 
istishabı nefiy ve ispatta, yani gerek mev
cut hüküm ve hakları korumada (def) ge
rekse yenilerini elde etmede geçerli bir 
delil saydığı. ilk dönem Hanefi fakihleriy
le Ebü'l-Hüseyin el-Basri gibi mütekelli
mln ekolüne mensup Şafii usulcülerin is
tishabı iki açıdan da delil saymadığı, Ha
nefiler'in çoğunluğunun ise sadece def' 
yönüyle yeterli delil gördüğü şeklinde ge
nel ifadeler vardır. Def' ve ispat kavram
ları da genelde uzun süre kendisinden ha
ber alınamayan, yaşayıp yaşamadığı bili
nemeyen kimse (mefl<üd) üzerinde örnek
lendirilerek. bu kimsenin evliliğinin ve 
malları üzerindeki mülkiyet hakkının de
vam ettirilmesi, yani kendi hakları bakı
mından sağ kabul edilmesi başkalarına 
karşı koruma sağladığından "def'", gaip 
bulunduğu süre zarfında başkaları açısın
dan da sağ sayılması ise mesela miras 
veya vasiyet yoluyla yeni haklar kazandı-
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racağı için "ispat" sayılmıştır. İstishabın 
delil değerine ilişkin tartışmalar da bu 
ikinci kısımda cereyan eder. Ancak hukuk 
ekallerinin belirli fer'l meselelerde be
nimsediği çözüm örneklerinden hareket
le istishfıb anlayışlarıyla ilgili genelierne 
yapmanın . mesela mefküd örneğinden 
yola çıkarak kategorik belirlemelere git
menin yanıltıcı olacağını da göz ardı et
memek gerekir. Kaynaklarda hukuk ekal
lerinin ve özellikle Hanefiler'in bu konu
daki görüşleri aktarılırken çelişkili bilgi
lere rastlanmasının bir sebebi de bu ol
malıdır. Nitekim Ebü'I-Hüseyin el-Basri, 
şer'l ahkamı istidlalde akıl ve nakil olmak 
üzere iki yolun bulunduğunu belirttikten 
sonra aklın hükmünün kural olarak de
vam etmesi tarzındaki istidlalden ayrı 
tuttuğu istishfıbü'l-hali değişen duruma 
rağmen önceki hükmü aynen devam et
tirme olarak açıklar ve böyle bir delile tu
tunmayı doğru bulmaz. Mesela teyem
müm eden kimse. namaz öncesinde su
yu gördüğünde nasıl abctest alması gere
kiyorsa namaz kılarken suyu gördüğünde 
de aynı şekilde abctestin gerekli görül
mesi böyledir (el-Mu'temed, ll , 879-880, 
884). Onun bu ifadelerinden. istishaba 
ilke olarak karşı çıkmadığı ve itirazlarını 
da daha çok istishabü'l-icmaa yönelttiği 
anlaşılmaktadır. 

Serahsl, istishfıbı dört kısma ayırdıktan 
sonra değiştirici yeni bir delilin gelmedi
ğinin yakinen bilinmesi halinde mevcut 
hükmün devamına hükmetme istishabı
nı geçerli sayarken bu bilginin ictihadl ol
mapı halinde istishabın başkalarına karşı 
ileri sürülemeyeceğini. fakat müctehidin 
kendisi için geçerli olacağını, değiştirici 
delili araştırmaksızın yapılan istishabın 
bilgisizlik olduğunu söyler. İstishab ile ib
tidaen hüküm koymak, mesela Şafiiler'in 
yaptığı gibi uzun süredir kendisinden ha- · 
ber alınamayan kimseye yaşadığı var sa
yımıyla yeni haklar kazandırmak ise ta
mamıyla hatadır (el-Uşul, ll, 224-226). Ha
nefiler'den, Maveraünnehir geleneğinin 
takipçilerinden Alaeddin es-Semerkandl 
istishabı delil değeri açısından kendisiyle 
amel edilmesi vacip. caiz ve gayr-i caiz 
istishab şeklinde üçlü bir ayınma tabi tu
tarak, sadece akılla bilinenakli ya da nas
sın açık bildirimine dayanan sem'l (şer'!) 
hüküm istishabını birinci gruba alır. Mut
lak bir delille sabit olan bir hükmü aksine 
bir delil bulunamadığı sürece devam et
tirme yöntemini caiz istishab olarak ni
telendirip bunu bazı fakihlerin kabul et
mediğini , ileri dönem fakihlerinin çoğun
luğunun ise üçüncü şahısları ilzam ve ye-
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ni hakları ispat için değil müctehidin ken
disi açısından delil gördüğünü belirttik
ten sonra Matüridl'den yaptığı r ivayetin 
de desteğiyle, böyle bir istishabın Kitap 
ve Sünnet'ten başka delil bulunmadığın
da veya kıyasla çatışmadığında üçüncü 
şahıslar ve ispat açısından da delil olaca
ğını savunur. Mefküdün yaşadığına hü
küm ve zilyedliğin mülkiyet ifade etmesi 
böyle olduğu gibi tahsis, mecaz ve nesih 
gibi ihtimaliere rağmen nassın genel ve 
zahir hükmünün, şek halinde abctest ve 
nikahın devamı da böyledir. Mu'tezile'nin 
akla dayalı şer'i hüküm istishfıbını, bazı 
hadisçilerio aklın hükmün yokluğuna ve 
beraete delaletinden hareketle akılla sa
bit hüküm istishabını . durumun değiş
mesine rağmen önceki duruma ait ic
maın hükmünü devam ettirmeyi ise (ic
ma istishabı) caiz görmez (Mfzanü 'l-uşu/, 

ll , 933-940) . Abdülaziz ei-Buharl'nin ifa
delerinden. öncekilerle ileri dönem Hane
filer arasındaki görüş farklılığının, hatta 
istishabın delil değerine ilişkin tartışma

ların yukarıda caiz olarak nitelendirilen 
tür üzerinde odaklandığı anlaşılmaktadır. 
Şafiiler'den Zerkeşi, istishabın delil değe
ri konusunda fakihleri altı gruba ayırırsa 
da (Baf:ırü'l-mu/:ıft, VI. 17-20) onun verdi
ği bilgiler de bu tesbiti destekler. Bura
da değiştirici delilin araştırmasını yap
maksızın mevcut bir hükmü devam et
tirmek bilgisizlik ve kusurun delil olması 
anlamına geleceği için hiç kabul edilmez
ken delili araştırıp da olmadığı kanaatiy
le hareket etmek, ictihadi hükmün zan 
ifade etmesi ve başkasını bağlamayaca
ğı için itiraz görmüştür. Ancak böyle bir 
akıl yürütmede, Gazzall'nin de haklı ola
rak vurguladığı gibi ( e/-Müstaşfa, ı, 219-
220) delilin bulunduğunu bilmernek de
ğil delilin bulunmadığını bilmek esas ol
duğunda itiraz büyük çapta zayıflatılmış 
olmaktadır. 

Esasen istishab, bir konuda özel bir 
hüküm getiren bir delil bulunmadığında 
asli durumu devam etti rm ek ya da mev
cut ve genel hükmün varlığını koruduğu
nu benimsernek olduğu, yani halin deva
mının hükmünde devamını gerektirdiği
ne dair bir galip zanna dayandığı için yeni 
hüküm koymaya ve mevcut olmayanı var 
kabul etmeye elverişli bir delil değildir. 
istishabın ispatta ve yeni haklar kazanı
mında delil olduğunu savunanların fürü-i 
fıkıhtan örneklendirmeleri dikkatle ince
lendiğinde onların da istishaba böyle bir 
işlev yüklemedikleri, ancak sadece def' 
ve nefiyde delil kabul edenlere göre istis
habı daha etkili kılmaya çalıştıkları görü-

lür. Bunun için de öteden beri fakihler, 
istishabın diğer asli delillerde hüküm bu
lu namadığında başvurulacak bir çare ol
duğunu. fetva verirken de onun en son 
olarak kullanılması gerektiğini belirtmiş
lerdir. Bu da sabit olduğu bilinen bir hu
susun sonradan ortadan kalkıp kalmadı
ğında tereddüt varsa devam ettiğine, sa
bit olup olmadığında tereddüt varsa o za
man sabit olmadığına karar vermek şek
linde olur (Şevkanl, s. 208). İstishabın kla
sik usul eserlerinde diğer delillerden son
ra zaman zaman da tearuz ve tercih ko
nusuyla Hintili olarak ele alınması bu se
beple olmalıdır. 

Hükmün doğrudan kaynağı olmayıp 
daha çok mevcudu açıklamaya yaraması 
ve tali bir delil olarak kullanılması yönüy
le istishab ile, fer'i meselelerio çözümün
de izlenen genel tavırları ve cüz'i hüküm
lerin ortak çizgisini yansıtan külli kaide
ler arasında da belli bir paralellik kurula
bilir. Nitekim istishab düşüncesinin ka
vaid literatürüne de yansıdığı ve değişik 
yönleriyle külli kaide halinde dile getiril
diği görülür. Mesela birçoğu ilk dönem
lerden itibaren literatürde yer alan ve 
Mecelle'de, "Şek ile yakin zail olmaz" 
(md. 4); "Bir şeyin bulunduğu hal üzre 
kalması asıldır'' (md . 5; ayrıca bk. md. 
!683) ; "Kadim kıdemi üzre terkolunur" 
(md. 6) ; "Beraet-i zimmet asıldır" (md. 
8); "Sıfat-ı arızada aslolan ademdir" (md. 
9); "Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına 
delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur" 
(md. ı O) şeklinde ifadelendirilen külli ka
ideler, "Eşyada aslolan mubahlıktır" ku
ralı ve iddia edenin delil getirme yüküm
lülüğü (md. 76-77) bunun açık örnekleri
dir. 

öte yandan istishab düşüncesi içinde 
birden çok küllikural ve asıl barınabiidi
ği ve bunların da zaman zaman iki farklı 
bakış açısını temsil edebildiği düşünülür
se delilin bulunmadığı veya birden çok as
Im ortaya çıktığı durumda istishab yönte
mini çalıştırmanın bazı güçlükler taşıdığı 
görülür. Bu ise daha çok asli ibaha ve be
ra et ilkesiyle şer'i hüküm istishabı arası 
çatışma ya da bunların nasıl işletileceği 
gibi noktalarda ortaya çıkar (çeşitli ör
nekler için bk. Süyutl, s. !47-159; Hamevl, I, 
!93-244) . Mesela teyemmüm edenin na
mazda suyu görmesi halinde, namaz ön
cesi suyu görmenin abctesti gerektirme~ 
si hükmünün ya da namazın sahih şekil
de başlamış olmasının esas alınması ve 
bu durumlara ait hükmün devam ettiril
mesi mümkündür (Ebü'l-Hüseyin el-Bas
ri, ll, 884; Ebu ishak eş-Şirazl, Şerf:ıü '1-Lü-



ma', ll, 978). Küçüğün malından zekatın 
gerekmeyeceği asli beraet ilkesiyle savu
nulabilir yahut zekatın gerekliliğinin nas
la sabit olduğu ve küçük bundan istisna 
edilmediğine göre şer'i hüküm istishabı
nın uygulanacağı söylenebilir (Şemsüleim
me es-Serahsl, ll, 223). Abdestin bozuldu
ğu bilinmediği sürece devam etmesine 
mi yoksa varlığı kesin bilinmedikçe yok
luğuna mı hükmedileceği, tatakın sayısın

da veya muhatabında tereddüt edilince 
haram kılıcı olanın mı geri dönüş imkanı 
verenin mi asıl alınacağı tartışmalı oldu
ğundan bu konularda da farklı görüşler 
ortaya çıkmıştır (ibn Hazm. V, 4-5). Aynı 

şekilde Hanefiler'le Şafiiler'in karşı tara
fın inkarı halinde sulhun cevazı, hisseli 
malın satımında ortağın şüf'a hakkı, azat 
oluşun bağlandığı şartın gerçekleşip ger
çekleşmediği konusunda köle ile efendi 
arasındaki ihtilaf gibi konulardaki farklı 
görüşlerini savunurken iki tarafın da her 
biri bir istishab delili sayılabilecek farklı 
asıliara tutunduğu görülür (Abdülazlz ei
Buharl, lll, ı 098-1 099). Ancak bu örnekle
rin konunun sadece bir yönüyle tartışıl
masında ortaya çıktığı. bütünüyle istis
hab düşüncesini yansıtmakta yetersiz ka
lacağı da göz ardı edilmemelidir. 

istishabla ilgili kısa bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, fıkıh usulünde edille-i 
şer'iyye kavramı kural olarak şer'! hükme 
ulaşmak için başvurulan kaynakları ve iz
lenecek metotları ifade ederse de istis
hab delilinin bu muhteva ile sınırlı olma
dığı ve delil kavramı için Şehabeddin el
Karafi tarafından yapılan tasnifteki bü
tün türleri kapsamına alacak bir muhte
vada olduğu görülmektedir (el-Furük, ı. 

ı 65). Karafi'nin tasnifinde birinci sırayı 
tutan "edilletü meşrüiyyeti'l-ahkam" az 
önce belirtilen anlamda delilleri. yani şer'! 
hükme ulaştıran kaynak ve metotları ifa
de eder ki istishabın en belirgin türü olan 
ibaha-yi asliyye istishabı bu anlamda bir 
delil niteliğindedir. Zira bu yolla -hakkın
da özel delil bulunmayan durumlarda
eşyadan yararlanma ve davranışlarda 
mubahlığın esas olduğu sonucuna ulaşıl
maktadır. Bununla birlikte istishab tür
leri ve örnekleri incelendiğinde -Karafi'
nin taksiminde yer alan- "edilletü vuküi'l
ahkam" (bir hükmün yükümlü açısında n 
sabit olup olmadığını gösteren deliller) 
ve "el-hıcac"ın da (hukuki ihtilafların çö
zümünde iddia ile maddlvakıa arasındaki 
uyumu tesbite yarayan deliller) istishab 
delilinin önemli unsurları arasında oldu
ğu görülmektedir. Öte yandan beraet-i 
zimmet istishabının bir hukuk ilkesine 

vurgu yapmayı, vasıf istishabının da hu
kuk mantığı çerçevesindeki bazı temel 
yaklaşımların teorik bir ifadeye kavuştu
rulmasını hedefleyen birer metot olduğu 
söylenebilir. Öyle görünüyor ki istishabın 
bütün türlerinin fikri temelini. "Şek ile 
yakın zail olmaz" ilkesinin çatısı altında 
birleştirmek mümkün olduğu için he
men bütün fıkhl ilişkilerde geçerli ve İs
lam hukuk düşüncesince benimsenen 
değerlerin ve yüksek hakikatierin ifade
si olan hukuk veeizeleri arasında özel bir 
yer tutmuş ve İslam fıkhını temel çizgi
leriyle tanıtmaya yeter sayılan beş temel 
ilkeden biri kabul edilmiştir. Bazı fıkıh 
usulü incelemelerine istishabın delillerin 
sonuncusu olarak takdim edilmesi teo
rik açıdan isabetli dir: zira müctehid, kar
şılaştığı olayla ilgili özel bir delil bulundu
ğu takdirde öncelikle onu dikkate almak 
durumundadır. Pratik açıdan ise istisha
bın delillerin ilki olarak düşünülmesi, iba
ha-yi asliyye prensibinin sağlıklı işletilme
sine olumlu katkı sağlar. Bir başka anla
tımla, alanın yetkilileri tarafından karşı 
delil gösterilerek sakıncası ortaya kon
madıkça bu ilkenin ön planda tutulması 
gerekir: çünkü eşyadan yararlanma ve 
davranışlarda mubahlığın esas alınması 
toplumların ilerlemesi ve gelişmesi ba
kımından hayatı bir önemi haizdir ve bu 
ilke de ancak bu sonucu gerçekleştirdiği 
ölçüde anlam kazanmaktadır. 
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Yağmur yağması için dua etmek 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "su vermek, sulamak, yağmur 
yağdırmak" anlamındaki saky kökünden 
türeyen ve "su istemek" manasma gelen 
istiska, terim olarakyağmur yağdırması 
için Allah'a özel bir şekilde dua etmeyi 
anlatır. Saky kökünün çeşitli türevleri 
Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde. istiska 
ise iki ayette geçmektedir. Bunlardan bi
rinde Hz. Müsa'nın kavminin kendisinden 
su istediği (el-A'raf 7/160), diğerinde ise 
Hz. Musa'nın kavmi için Allah'tan su dile
diği (ei-Bakara 2/60) ve Allah'ın emriyle 
asasını taşa vurması üzerine on iki pına
rın fışkırdığı belirtilir. Ayrıca Hz. Hüd ve 
Nüh'un kavimlerinden. üzerlerine bol 
yağmur göndermesi ve kendilerine bol
luk, bereket ve güç vermesi için Allah'
tan bağışlanma dilemelerini istedikleri 
ifade edilir (Hud Il/52: Nuh 7!110-12) . 
Hz. İbrahim'in de çocuklarına ilahi adlar-
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