
sebeple insanları Allah nezdinde mü
min ve insanlar nezdinde mürnin diye iki 
grupta mütalaa ederek gerçek mürnin in, 
imanla öleceği Allah tarafından ezeli ilim
le bilinen kişi olduğunu kabul etmek ge
rekir. Buna göre kesin hüküm vermekten 
kaçınılmalı, akıbet ilahi ilim ve iradeye 
havale edilerek bir nevi dua mahiyetin
de, "inşallah müminim" denmelidir. Kur
'an'da yer alan gerçek mürninler ve ger
çek kafirlerle ilgili ifadeler bu çerçevede 
anlaşılmalıdır (i b n FGrek, s. 16 ı- ı 62). Ge
nellikle Eş'ariyye'ye bağlı alimler bu gö
rüştedir. ibn Teymiyye, muhaddis Mu
hammed b. Yusuf el-Firyab'i ile Hanbe
l'iler'den EbQ Amr Osman b. MerzCık'a 
uyanların istisnayı iman alanından çıka

rıp her konuyu kapsayan bir teri m haline 
getirdiklerini kaydeder (Mecmü'u fetaua, 
VII, 433-435; a.mlf., el-lman, s. 372-374). 

3. Kişinin tasdik ve ikrar açısından 
imanda istisnayı terketmesi. fakat işle
diği arnelierin Allah nezdinde kabul gör
mesi ve kemal mertebesinde bir iman 
açısından, "inşallah müminim" demesi 
uygundur. Başta Ahmed b. Hanbel ol
mak üzere Selefiyye alimleri bu görüşü 
benimsemiştir. Dayandıkları deliller şöy
lece özetlenebilir: a) Kur'an -ı Kerim'de 
insanlarla ilgili olarak verilen haberlerde 
istisna yapılmak suretiyle mü miniere yol 
gösterilmiş ve onların da böyle yapması 
istenmiştir (el-Feth 48/27). Bu ayette ge
çen "in" edatına "iza" manası verilse de 
sonuç değişmez. b) Hz. Peygamber, mü- · 
minierin en müttakisi olduğuna dair 
ümidini belirtirken Allah nezdindeki du
rumu hakkında kesin ifade kullanmaktan 
kaçınmış. öleceğini kesin olarak bildiği 
halde kabristanda dua ederken. "Biz de 
inşallah size katılacağız" ifadesini kullan
mıştır (Müslim, "Taharet", 39; EbG DavGd, 
"Cena'iz". 79) c) iman kalp ile tasdik, dil 
ile ikrar ve amel unsurlarından oluşur. 
Arnelierin Allah nezdinde kabul edilip üç 
unsurun da tamamlandığı ve imanın ke
male erdiği bilinemeyeceğinden, "Ben 
gerçek müminim" demek isabetli olmaz. 
d) imanda istisnayı terketmek, kendini 
temize çıkarıp cennet ehlinden olduğu
na kesinlikle hükmetmek anlamına gelir. 
Halbuki Allah insanların kendilerini temi
ze çıkarmalarını yasakladığı gibi ( en-Necm 
53/32) vahiyle sabit olmadıkça kişinin cen
net ehlinden olduğunu bilmesi imkansız

dır. Ancak imanda istisna yapmak inanç
ta şüphe içinde bulunmak anlamına gel
mez, sadece amel açısından ihtiyatlı bir 
ifade kullanmayı ve kötü akıbetten kork
mayı gösterir (EbG Ubeyd Ka.sım b. Sel-

lam, s. 68-70; EbG Bekir el-Hallal, s. 593-
605; Acurr'i, s. ı 36- I 37; ibn Teymiyye, Mec
mü'u fetaua, Vll, 253-255, 438-458; a.mlf., 
el-lman, s. 377-390) 

Alimler arasındaki bu farklı görüşler 
onların bakış açılarının farklı oluşundan 

kaynaklanmış olup her birinin kendi açı

sından isabetli olduğunu söylemek müm
kündür. Zira kişinin. iman esaslarını te
reddütsüz bir şekilde benimsemiş olma
sı gerçeğinden hareketle, "Ben kesinlikle 
müminim" demesi gibi, bütün ilahi emir 
ve yasakların gereğini yerine getirme ve
ya son nefesinde imanla ahirete intikal 
etme açısından. "inşallah mürnin olma 
çizgisinden ayrılmam. inşallah imanımı 
koruyarak ebed'i hayata intikal ederim" 
demesi de tabii bir şeydir. 
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İSTiSNA' 
(t~Yf) 

[il İLYAS ÜzüM 

Bir kişinin ücret karşılığında 
nitelikleri önceden belirlenmiş bir eseri 

imal etmesi için yapılan sözleşme 

L 
anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "sanat ve mahareti gerekti
ren bir şey yapmak. imal etmek, meyda
na getirmek" anlamındaki sun' kökünden 
türeyen istisna' kelimesi örfte "bir sanat-

iSTiSNA' 

kardan sanatıyla ilgili bir şeyi imal etme
sini istemek, sanatkara siparişte bulun
mak" manasma gelir. Fıkıhta da bu çer
çevede terimleşen istisna'. islam borçlar 
(muamelat) hukukunda sanatkarla ısınar
layan arasında yapılan ve belli bir ücret 
karşılığında özellikleri belirlenmiş bir şe
yin imal edilmesini konu alan akid nevi
nin adı olmuştur. Ismarlayana müstasni', 
sipariş kabul eden sanatkar ve müteah
hide sani' ve sipariş verilen. imal edilen 
esere de masnfi' denilir. 

Tanımı ve Mahiyeti. istisna' Hanefiler'
de müstakil bir akid olarak ele alındığın
dan mezhep doktrininde akdin tanımı ve 
hukuki mahiyetine ilişkin oldukça ayrıntı
lı bilgilere rastlanır. Mezhebin klasik kay
naklarında istisna' genelde "işlenmiş ol
ması kaydıyla bir aynın satışı", bazan da 
"bir ayn üzerinde sarfedilen emeğin satı
mı" şeklinde tanıtılır. Mecelle'de de "bir 
şey yapmak üzere ehl-i san'at ile akd-i 
mukavele etmek" (md. 124) diye tanım
lanmıştır. Çağdaş müelliflerin, "belirli şe
kilde işlenmesi şartıyla zimmette meb'i
in satımı'' (KasibAbdülkerlm el-Bedran, 
s. 59) veya "imal edilecek türden bir şe 

yin, akdin teşekkülünden itibaren ısınar
lanan kimse tarafından mal~emesi ken
dinden olmak üzere belli bir semen kar
şılığı nitelikleri belirlenmiş bir malın tesli
minin üstlenildiği akid" şeklindeki tanım
Iarı da (Mustafa Ahmed ez-Zerka, Vll/2 
1 ı 4 ı 2/ı 992 ı. s. 235) Hanefi fakihlerinin 
bakış açısı doğrultusunda yapılmıştır. is
tisnaı müstakil bir akid türü olarak gör
meyen Maliki ve Şafiiler onu sel em akdi 
kapsamında değerlendirirken Hanbel'iler, 
"Kişinin yanında olmayan bir malı selem 
akdi dışında kalan bir usulle satmasıdır" 
cümlesiyle tanımlarlar. 

istisnaın akdine ilişkin ihtililf Hz. Pey
gamber'den rivayet edilen, "Yanında bu
lunmayan malı satma" mealindeki hadis
ten kaynaklanmaktadır (Ebu DavGd, "Bü
yü<", 68; Tirmizi, "Büyü<" , ı 9; Nesa!, "Bü
yü<", 60). Hadisin söylenmesine yol açan 
olayların gelişim seyrinden. kişinin henüz 
sahibi olmadığı bir malı satmasının taraf
ları beklenmedik zarar ve sıkıntıya saka
bileceği mülahazasıyla böyle bir yasağın 
getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır (ibn 
Kayyim el-Cevziyye, ll, ı 9, 27-28). Ancak 
ResGl-i Ekrem, çiftçilerin nakit paraya 
olan acil ihtiyaçları sebebiyle ileride istih
sal edecekleri ürünü niteliklerini ve tes
lim edileceği zamanı belirleyerek peşin 
para ile satmalarına izin vermiştir (Bu
har!, "Selem", ı, 2, 7). Bu izinden hareket-
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le nitelikleri ve teslim zamanı belirlenmiş 
misli malların peşin para ile satışının caiz 
olduğu konusunda mezhepler görüş bir
liğine varmışlar ve bu satım türü "selem" 
veya "selef" adıyla doktrinde yerini almış
tır. istisna' da esasen bu çerçevede bir 
akid görünümündedir. 

istisna' akdini Hanefiler selemle bağ
lantılı olarak ele alsalar da mahiyet ve so
nuçları itibariyle onu selemin dışında ve 
genel çerçevesiyle satım akdi sınırları için
de kalan ayrı bir akid türü olarak görür
ler. Çünkü Hz. Peygamber dönemi dahil 
bu akid türü asırlardır tartışılmaksızın 
uygulanmaktadır ve üzerinde arneli ic
ma oluşmuştur. ResGl-i Ekrem, siparişle 
M escid-i Nebevl için bir minber ve kendi
si için bir yüzükyaptırmıştı (Buhar!. "Şa
lat". 64, "Büyfı<''. 32. "Libas". 46; Müslim, 
"Libas", 56) . Bu da öteden beri devam 
edegelen arneli icmaın bir teyididir. Ha
nefiler. ma'dümun satışı yasağını genel 
bir kural (kı yas) olarak gördüklerinden bu 
kurala rağmen cevazını izah maksadıyla 
istisnaın arneli icma, insanların ihtiyacı 
ve ortak yararı veya örf sebebiyle istih
sanen caiz olduğunu söylemişlerdir. Ha
netiler'den Züfer ise kıyasa bağlılığı de
vam ettirerek istisna' akdi ni caiz görme
miştir. Cevazı ispat amacıyla ileri sürülen 
gerekçeler. aynı zamanda naslarda geti
rilen cevazlarla doktrinde ortaya çıkmış 
çeşitli çözüm örnekleri arasında bütünlü
ğü sağlama ve iç tutarlılığı kontrol ama
cına da yöneliktir. Meşruiyet tezi asıl gü
cünü uygulamadan alır. Çünkü insanlar. 
piyasada üretilen standartiara uygun 
malların dışında özel nitelikli mallara ve 
bundan dolayı özel siparişlere her zaman 
ihtiyaç duymuşlardır. Yanında bulunma
yanı satmama ilkesi kadar insanlardan 
güçlüğün kaldırılması ve ihtiyacın gide
rilmesi de hukukun önemli bir kuralıdır. 
Aslında Hz. Peygamber'in çiftçiler için se
lem akdine müsaade etmesi ihtiyacın göz 
önünde bulundurulmasından başka bir 
şey değildir. ictihad alanına giren konu
larda ümmetin genel ihtiyaca binaen 
meşru gördüğü bir şeyin Allah katında 
da meşru olacağına dair bazı hadis riva
yetleri de istisnaın cevazının teyidi olarak 
yorumlanır. 

Hanetiler'in dışındaki mezhepler istis
na' akdi ni selem akdi içinde mütalaa et
tiklerinden bu konuda selemden ayrı hü
kümler öngörmezler ve istisnaın meşru
iyetini de bu çerçevede ele alırlar. Onla
rın istisna' akdini caiz görmedikleri şek
lindeki ifadelerini de böyle anlamak ge-
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rekir. Ancak böyle bir yaklaşımın teorik 
kurgusu tutarlı olsa da istisna' akdinin 
işlerlik alanını hayli kısıtlayacağı ve onu 
toplumun bu alandaki çeşitlilik arzeden 
taleplerine cevap veremez hale getirece
ği açıktır. Mesela selem akdi tarif ve tav
sif edilebilen misli mallarda geçerli oldu
ğundan standart ölçülere uygun olmayan 
şeylerde istisna' da dliz olmaz. Bu ölçüyü 
uygularken de dönemlerindeki tecrübeyi 
esas aldıkları için mesela cinsi, eni, boyu, 
kalınlık ve inceliği, yumuşaklık ve sertli
ği tarif edilebilen bir kumaş veya belli bir 
kalıpta üretHebilen köşeli kova. tuğla, ki
remit gibi eşya selem akdinin konusu ola
bildiği halde belli bir standartta üretHe
meyen çömlek, bardak, tas, testi, gü
ğüm, kandil, tava vb. eşyada selem caiz 
görülmemiştir. Ücretin peşin ödenmesi, 
sürenin belirli olması gibi şartlardan söz 
etmeleri de bundandır. 

Hanefi fakihleri arasında belki de en 
dikkate değer tartışma istisna' akdinin 
hukuki mahiyetine ilişkindir. Hanetiler'in 
çoğunluğu istisnaı akid olarak nitelendi
rirken Hakim eş-Şehld, Ebü'I-Kasım es
Saftar. Muhammed b. Selerne gibi bazı 
fakihler istisnaın akid değil vaad olduğu 
görüşündedir. Vaad kabul edenler başlan
gıçta istisnaın iki taraf için de bağlayıcı 
olmadığını. yani sanatkarın eserin ima
line. ısmarlayanın da eser teslim edilme
den ücret ödemeye zorlanamayacağını. 
akdi n ancak ısmarlanan iş yapılıp ısmar
Iayana teslim edilmekle kurulmuş olaca
ğını ve bu esnada bir satım akdinin söz 
konusu olduğunu ileri sürerler. lsmarla
yan kimsenin muhayyerlik hakkının bu
lunması, yine taraflardan birinin ölümüy
le akdin sona ermesi de onun vaad niteli
ğinde olduğunu gösterir. Bu sebeple istis
na' bir satım vaadidir. Hanetiler'in çoğun
luğuna göre ise istisna' vaad değil akid
dir. Zira istisna'da esas olan örftür ve bu 
konuda teşekkül eden örf, tarafların bir
birine karşı hakları ve yükümlülükleri bu
lunduğu yönündedir. lsmarlayanın baş
langıçtaki muhayyerlik hakkı ya da taraf
lardan birinin ölümü halinde akdin sona 
ermesi istisnaın başlangıçta satım akdi 
niteliğini taşımadığını gösterir. Sondaki 
muhayyerlik hakkı ise malın görmeden 
alınmış olması ve akdin sonuçta satım ak
di özelliği taşıması sebebiyledir. Mezhep 
doktrininde istisna' akdinin mutlak sa
tım. şartlı satım. icare veya başlangıçta 
i care, so nda satım akdi olduğu şeklinde 
farklı tanıtımlarının yapılması da akdin 
taşıdığı bu özellikleri açıklamaya yönelik
tir (Kasan!, V, 2-3; ibnü'l-Hümam, VI, 243). 

istisna' akdinin selemle benzerliği, he
nüz ortada mevcut olmayan bir malın sa
tımını konu alması ve akdin konusunun 
zimmetteki bir mala ilişkin bulunması yö
nüyledir. Ancak ücreti peşin ödemenin ve 
süre tayininin gerekmemesi, ayrıca ıs
marlanan şeyin genelde gayri misli bir 
mal olması itibariyle ondan ayrılır. Akdin 
konusunun sanatkarın çalışmasıyla orta
ya çıkacak olması bakımından icare ak
dindeki eelr-i müşterek istihdamına ben
zerse de ham maddenin ısmarlanana ait 
olması yönünden ondan ayrılır. 

Unsur ve Şartları. iki taraflı diğer akid
ler gibi istisna' akdinin de rüknü icap ve 
kabuldür. Akidde iki tarafın bulunması . 

ısmarlanan eser ve ödenecek ücret. icap 
ve kabulün ve neticede akdin kuruluşu
nun ana öğeleridir. Tarafların akid ehliye
tine. yani yaptıkları işin bilincinde olmayı 
sağlayacak zihinsel sağlık ve olgunluğa 
sahip bulunmaları ve bunun zımnında 
icap ve kabulün her türlü irade ayıbın
dan uzak olarak birbiriyle örtüşmesi şartı, 
insanların bilerek ve h ür iradeleriyle belli 
taahhütler altına girmesini ve onları ye
rine getirmesini sağlamaya yönelik ted
birlerdir. 

lsmarlanan eser istisna' akdinin konu
su ve ön özelliklere sahip unsurudur. 
Akidlerde sıhhat şartı olarak daima ara
nan akid konusunun bilinir olması şartı 
burada daha titizlikle korunur ve ısmar
lanan şeyin cinsi, çeşidi, miktarı başta ol
mak üzere özelliklerinin önceden belirlen
mesi. kullanılacak malzemenin tayin ve 
tesbiti gerekli görülür. Bu da tarafların 
hak etmedikleri bir zarara uğramasını 
önleyici bir şarttır. Ayrıca istisna' akdinin 
örfe dayanılarak caiz kılındığından hare
ketle akdin. ancak ısmarlanması örf ha
line gelmiş şeylerde geçerli olacağı ifade 
edilmiştir. istisna' akdi ne has olarak ileri 
sürülen bu teamüle uygunluk şartı. ade
ta akdin ortada olmayan bir malı konu 
almasının yol açabileceği hukuki belirsiz
liği ve ihtilafı önleyici bir rol üstlenmek
tedir. Klasik literatürde istisna' akdine 
konu yapılması örf haline gelmiş imalat 
türlerinin sayımı yapılırsa da bunun, mü
elliflerin yaşadığı dönemin örf ve teamü
lünü göstermesi dışında fazla bir anlamı 
yoktur. 

istisna'da akde konu olan şeyin emek 
ve maharet mi, yani iş ve sanat mı yok
sa imal edilecek eser mi olduğu fakihler 
arasında ihtilaflıdır. Hanefi mezhebi için
de azınlık görüşü akdin konusunun iş ve 
amel olduğu yönündedir. Buna göre is-



tisna'da eelr-i has istihdamında olduğu 
gibi ısmarlanan kimse eseri bizzat kendi
si imal etmelidir; evsafa uygun olsa bile 
başkasından temin ettiği bir eseri vere
mez. Çoğunluğun fikrine göre ise akdin 
konusu iş ve emek değil nitelikleri belir
tilmiş ayndır, yani imal edilmesi istenen 
eserdir. lsmarlanan kimse. belirlenen va
sıfta bir malı teslim etmekle taahhüdünü 
yerine getirmiş olur. Mecelle~nin verdi
ği tanımda bu iki unsur birleştirilmiş , İs
lam Fıkıh Akademisi de bu tercih e uygun 
olarak istisnaı imal edilen mal ve harca
nan emek üzerine tesis edilmiş bir akid 
olarak tanımlamıştır. Sipariş üzerine üre
ti len mallarda standardizasyon ve seri 
üretim söz konusu olduğuna göre akid 
konusunun imal edilen eser olduğu gö
rüşü günümüz ticaret ve sanayi dünya
sında daha uygulanabilir görünmektedir 
(Mustafa Ahmed ez-Zerka. Vll/2 11412/ 
1992], s. 251) Ancak özel maharet iste
yen sanat dalları için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Böyle olunca sanatka
rın şahsı . yani sanat ve mahareti önemli 
olduğundan akid konusunun iş ve amel 
olması uygun düşmektedir. 

lsmarlanan şeyin malzemesinin ısınar
lanan kimse tarafından temin edilmesi 
şartı bu akdi icareden. yani eelr-i müşte
rek istihdamından ayırabilmek için ileri 
sürülür. Aksi takdirde imal edilen eserin 
değil harcanan emeğin ücreti gerekli olur 
(Kasanl. V. 4; Ali Haydar, I, 692) . Akdin 
konusunun sanat ve emek olduğunu ileri 
sürenlere göre ise malzeme. ısmarlayan 
tarafından sağlansa dahi yapılan sözleş
meyi yine istisna' akdi olarak kabul etmek 
gerekir (Serahsl, XII, 139; İbn Abidln, V, 
225; Aktan, s. 151 , 155). lsmarlanan şeyin 
teslim edileceği sürenin belirlenmemiş 
olması şartı da akdin selerne dönüşme
ınesi için aran mıştır. Ancak tayin edilen 
süre birkaç gün içinde teslim edilmesi 
anlamında istical ifade ediyorsa süre be
lirlemesi sözleşmeyi istisna' akdi olmak
tan çıkarmaz. Bu Ebu Hanife'nin görüşü 
olup Ebu Yusuf ve imam Muhammed'e 
göre süre tayini akdi istisna' olmaktan 
çıkarmaz. Zira istisna'da örf esastır ve 
süre belirlenmesi de adettir. 

İstisna'da akdin konusu olan eseri den
geleyen diğer unsur ücrettir ve ücretin 
belirli olması akdin geçerliliğini sağJac 

yan diğer bir şarttır. Fakat bedelin peşin 
ödenmesi şart değildir. Peşin veya tak
sitli olabileceğ i gibi tümü işin tamam
lanmasından sonra da ödenebilir. Isınar
lanan kimse sözleşme anından itibaren 

bedele hak kazanır. Ancak aldığı bedele 
eserin tesliminden sonra malik olabilir. 

Klasik fıkıh doktrininde istisna' akdi 
için belirlenen şartlar ve kurallar, bi r 
meslek adamının ve sanatkarın imal et
tiği eşya boyutunda düşünülerek ve o 
günün üretim imkan ve araçlarından ör
neklendirme yapılarak tesbit edilmiştir. 
İstisna ' akdi için fakihlerin verdiği örnek
lerin çanak. çömlek. ayakkabı. elbise, ki
remit, tuğla boyutunu aşmaması bunu 
gösterir. Fakihlerin istisna' akdi için öne 
sürdüğü şartları da bu bakış açısıyla be
lirlemiş oldukları gözden uzak tutulma
malıdır. Günümüz istisna' akidlerinde ise 
ısmarlanan işin mahiyeti değişmiş , iş 

hacmi oldukça büyümüş ve adeta her 
türlü taahhüt i şleri istisna' kapsamına 
girmiştir. Hatta istisna' akdi daha çok ge
niş kapsamlı taahhüt işlerini ifade eder 
olmuştur. Diğer taraftan kişiye özel sipa
rişle imal edilen şeyler günümüzde belli 
standartlarda herkes için ve ticari amaçlı 
seri imalat olarak üretilmeye başlanmış

tı r. lsmarlayan kişi veya kuruluşlar, sipa
rişleri çok defa kendi ihtiyaçları için değil 
ticaret ve pazarlama amacıyla talep et
mektedirler. İstisna' akdinin tarafları ar
tık üreticiler ve pazarlamacılardır. Mecel
le 'yi hazırlayan heyet de gelişen ve deği
şen şartları dikkate alarak klasik dönem 
fakihleri tarafından istisna' akdinin bağ
layıcılığı konusunda ileri sürülen ve mez
hepte de fetvaya esas alınan görüşlerin 
değişmesi gerektiğine esbab-ı mikibe la
yihasında temas etmişti r. Bunun yanın
da gelişen ve değişen şartlar içinde mev
cut akid türleri ihtiyaca cevap vermediği 
takdirde nassa aykırılık taşımaması kay
dıyla yeni akid türlerinin ihdas edilebile
ceği hemen bütün İslam hukukçuları ta
rafından ifade edilen bir husustur. 

Hükmü. istisna' akdinde tarafların hak 
ve borçlarının belirlenebilmesi, öncelikli 
olarak akdin bağlayıcı (lazım) olup olma
dığı ya da hangi safhada kim için bağla
yıcılık kazanacağı konusunda verilecek ka
rara bağlıdır. Fakihlerin genel kabulüne 
göre istisna'. işin tamamlanmasından ön
ce taraflar açısından gayri lazım (bağla
yıcı olmayan) bir akiddir. Bu sebeple istis
na' iki tarafın da muhayyerlik hakkının 
olduğu bir satım akdine benzetilm iş ve 
akdin bağlayıcı olmayışı istisnaın esasen 
kıyasa aykırı olarak caiz görülmesiyle açık
lanmıştır(Kasanl, V, 3) . Bu durum imalat 
sonrasında ısmarlayanın malı görmesine 
kadar böyle devam eder. Mesela sanat
kar imal etmiş olduğu şeyi, ısmarlayan 
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görüp de hakkı onun üzerinde teayyün 
etmediği sürece başkasına satabilir. Çün
kü mamul mal sanatkarın zirnınetinin 
borcu olup müşterinin o anda imal edile
nin aynı üzerinde bir hakkı bulunmaz. Is
ınariayan kişi eseri gördükten sonra ı s

marlanan şey taayyün eder ve ısmarlanan 
kimsenin artık bu eseri başka birine sat
ma hakkı bulunmaz. Ebu Hanife ve İmam 
Muhammed'e göre ısmarlayan kişi eseri 
gördüğünde beğenmezse kabul etme
yebilir. Buna görme muhayyerliği denil
miştir. Ebu Yusuf'a göre ise eser önceden 
belirlenen şartlara uygun imal edilmişse 
ısmarlayan kişinin in artık eseri kabul et
meme hakkı bulunmaz. Ancak belirlenen 
evsafa uygun olmadığı gerekçesiyle. ya
ni ayıp veya vasıf muhayyerliği sebebiyle 
reddedebilir. Böyle bir sebep olmaksızın 
reddetme hakkının tanınması ısmarlanan 

kişiyi zarara sokabilir. 

Ebu Hanife ve imam Muhammed'in, 
istisna' akdi ni sanatkarların iş yerinde pi
yasa ihtiyacını karşılamaya yönelik ima
lat boyutunda düşündükleri ve ısınarla
yan kabul etmese de ısmarlanan kimse
nin ürettiği malı başkasına satabiieceği
ni göz önüne aldıkları görülür. Isınar l a

yana da bu sebeple görme muhayyerliği 
tanınır. Olaya bu aç ıdan bakıldığında iki 
tarafa da muhayyerlik tanımak tarafla
rın aleyhine olmaz; aksine bu akid sebe
biyle uğrayabilecekleri zarar önlenm iş 

olur. Konunun bu çerçevede ele alındığ ı 

sonraki dönemlerde de Hanefi fakih le
rinin genelde Ebu Hanife'nin görüşünü 
tercih ettikleri görülür. 

istisna' akidlerinin küçük atölye ve iş 
yeri imalatlarının yanı sıra kapsamlı pro
jelere ve taahhüt işlerine kadar geniş 
bir alana yayıldığı ve mahiyet itibariyle 
önemli bir değişime uğradığı modern 
döneme gelind iğ inde klasik doktr inde 
yer alan yapının yeniden yorumlanması, 

özellikle de istisna' akdinin bağlayıcı ol
madığı görüşünün tekrat gözden geçiril
mesi gündeme gelmiştir. Bunun için de 
mesela Mecelle'de, ısmarlayana görme 
muhayyerliği tanınmasının günün şart
larına uygun düşmediği değerlendirme
si yapılarak Ebu Yusuf'un görüşü tercih 
edilmiş, hatta akdin kurulduktan sonra 
iki taraf için de bağlayıcılık kazandığı ve 
ısmarlayanın ancak eserin belirlenen ni
teliklere uygun imal edilmemesi halinde 
muhayyerlik hakkının olacağı ifade edil
miştir (md. 392). Hanefi mezhebinin kla
sik doktrini içinde de bu yönde görüşler 
vardır (İbn Abi din, V, 224-225) . M ecelle'yi 
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hazırlayan heyet, EbG YGsufun görüşü
nün tercih edildiği ifadesi altında akdin 
başlangıçtan itibaren bağlayıcı olacağı 
hükmünü getirerek günün şartlarına uy
gun yeni ve farklı bir görüş benimsemiş 
oldu. Zaten istisna' akdi esas itibariyle ör
fe dayalı bir istihsan ile meşru kılındığın
dan bir dönemin örfü esas alınarak qelir~ 
tenmiş hükümterin zamanın değişen 
şartlarına göre değişmesi işin mantığı 
gereğidir. Böylece akidlerde güven ve is
tikrar ilkesi korunmuş olmaktadır. Hu
kuki muamelelerde güven ve istikrarın 
sağlanması diğer hukuk sistemlerinde 
olduğu gibi İslam hukukunda da temel 
ilkedir. Bundan dolayı çağdaş müellifle
rin konuya yaklaşımı bu çizgide olmakta, 
akdin taraflardan birinin ölümüyle mün
fesih olması şeklindeki klasik doktrin hük
mü de yine benzeri gerekçelerle kabul 
edilmemektedir. Ayrıca tarafların hakla
rını koruyucu bir ceza! şart uygulaması
nın cevazı benimsenmekte, imal edilecek 
eserin malzemesinin teminini anieyecek 
veya telef olmasına sebep olabilecek yan
gın, deprem. sel, savaş vb . afetlerde ve 
ödemeyi engelleyici durumlarda ısınar
layan kişinin bekleme veya akdi feshet
me hakkının bulunacağı kabul edilmekte
dir (Aktan, s. ı68-169; Ali Muhyiddin el
Karadağ!, vı112 ı ı 412/19921, s. 356-360, 
366-367). 

Konunun çağımııda kazandığı önem ve 
güncellik sebebiyledir ki İslam Fıkıh Aka
demisi'nin 1992 yılında Cidde'de yaptığı 
yedinci dönem toplantısında sunulan teb
liğlerde ve yapılan müzakerelerde istisna' 
akdinin mevcut gelişmeler ışığında nasıl 
anlaşılması ve uygulanması gerektiği ko
nusu etraflıca ele alınmış, hukuki işlem 

lerle ilgili fıkhl kuralların ve şer'l hüküm
terin esasen insanların menfaatine olanı 
tercih doğrultusunda olduğu ve istisna' 
akdinin de günümüzde sanayileşme ve 
iktisadi kalkınma alanında önemli bir iş
leve sahip bulunduğu belirtilerek şu ka
rarlar alınmıştır: 1. Yapılacak bir iş ve 
zimmette sabit bir ayn üzerine kurulan 
istisna' akdi rükün ve şartlara riayet edil
diği takdirde tarafları bağlayıcıdır. 2. İs
tisna' akdinde sipariş verilen malın cins, 
miktar ve niteliklerinin. ayrıca teslim ta
rihinin belirlenmesi gerekir. 3. BedeJin 
tamamı vadeye bağlanabileceği gibi tak
sitler halinde de ödenebilir. 4. İstisna' ak
di, tabii afetler gibi mücbir sebepler dı
şında tarafların üzerinde anlaştıkları 
ceza! şartları da içerebilir (bk. Mecelletü 
Mecma'i 'l-fıl~hi'l-İslami, VII/2 ı 1412/1992 ı. 
s. 777-778) . 
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HAMZA AKTAN 

İSTiŞARE 
(ö.)ı..;.;....yf) 

İnsaniann bir konuda 
görüş alışverişinde bulunması 

anlamında bir terim 
(bk. ŞÜRA). 

İSTiŞHAo 

(bk. şAHiD). 

İSTiŞHAo 
(~~Yf) 

.J 

.J 

Dil bilgisi kurallarını, kelimelerin yapı 
ve anlamlarını kanıtlamak üzere 

doğruluğu kesin olan 
misaller getirmek anlamında 

L 
edebiyat terimi. 

.J 

Sözlükte "şahit getirmek. şahit göster
mek" manasma gelen istişhiid lugat, sarf. 
nahiv ve belagat ilimlerinde "bir kelime
nin veya bir ifadenin lafız. anlam ve kul-

Ianım doğruluğunu kanıtlamak amacıyla 

doğruluğu kesin olan nazım ve nesirden 
örnek vermek" anlamında kullanılır. Bu
nun için getirilen örneğe şahid (çoğul u 
şevahid) denir. Bazı kaynaklarda istişhad 
yerine ihticac ve istidlal terimleri de kul
lanılmıştır. Misaile şahid arasında fark 
vardır. Şahid bir dil bilgisi kuralının, bir 
ifadenin doğruluğunu kanıtlar; misal ise 
kuralı açıklamak ve aniaşılmasını kolay
laştırmak için getirilir (Teftazanl, s. ı O). 

İstişhad ihtiyacı, fetihler sonucunda 
Araplar'ın Arap olmayan unsurlarla karı
şarak dillerinin bozulması tehlikesi kar
şısında ortaya çıkmıştır. İstişhact edilen 
metinler şiir ve şiir dışı sözler olmak üze
re ikiye ayrılır. Arap edebiyatında şairler 
istişhad açısından C~hiliye dönemi şair
leri, mu hadram şairler. İslam'ın ilk döne
minde yetişen şairler (mütekaddimün) ve 
yeni şairler (müvelledün. muhdesün) olmak 
üzere dört gruba ayrılır. Edebi ilimlerden 
lugat, sarf ve nahivde ilk üç gruba dahil 
olan şairterin şiirleriyle istişhad edilir ve 
en son 1 SO (767) yılına kadar devam eden 
bu deviriere "ihticac (istişhad) asrı" adı ve
rilir. Şiirleriyle istişhadın caiz görüldüğü 
en son şair İbrahim b. Herme'dir (ö. 150/ 
767). EbG Amr b. Ala gibi bazı dilciler. 
kendi dönemlerinde yaşayan birçok şairi 
yeni kabul ederek şiirleriyle istişhad et
memişlerdir. Bununla birlikte müvelle
dun içerisinde güvenilir ve sağlam olan
ların. özellikle dil alimlerinin sözleriyle is
tişhadı caiz görenler olmuştur. Nitekim 
Slbeveyhi ile Ahfeş ei-Evsat yeni şairterin 
ilki olan Beşşar b. Bürd'ün, Zemahşerl de 
Ebu Temmam'ın şiiriyle istişhad etmiştir. 

Belagat ilimleri olan meanl, beyan ve be
di' de ilk üç tabakaya ait şairterin şiirleri
nin yanında müvelledGnun, hatta Arap 
olmayan şairterin şiirleriyle de istişhad 
caiz görülmüştür. 

Kur'an en fasih ve en beliğ söz kabul 
edildiğinden onun mütevatir, şaz ve ahad 
kıraatleriyle istişhad edilmiştir (İbn Cin
ni, ı. 32). Hadislerle istişhactın caiz olı.ip 
olmadığı hususu tartışmalıdır. İbn HarGf 
en-Nahvl. İbn Malik et-Tal veRadi ei-Es
terabadl eserlerinde hadislerle istişhad 
etmişlerdir. Hatta Radi. sahabe ve E hi-i 
beyt sözleriyle de istişhad edilebileceği 
görüşündedir. Başta İbnü'z-Zaiğ ve EbG 
Hayyan ei-Endelüsl olmak üzere birçok 
dilci, hadislerin Hz. Peygamber'den sade
ce anlamları ile rivayet edildiğini söyleye
rek bu metinlerle istişhadı caiz görme
mişlerdir. Basra ve KGfe dil mekteplerine 
mensup eski dilciler de hadisle istişhad 
etmemişlerdir. öte yandan eski dilcilerin 


