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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 



hadislerle istişhad etmemesinin onlarla 
istişhadın caiz olmamasını gerektirme
diği de ileri sürülmüştür. Kısa hadislerle 
Resul-i Ekrem'in fesahatini ortaya koyan 
hadislerin. özlü sözlerinin (cevamiu'l-kelim) 
ve darbımesellerinin hem lafız hem an
lamca ona ait olduğu . birkaç rivayeti bu
lunan hadislerle uzun hadislerin ise an
lamlarının nakledilmiş olabileceği görüşü 

daha makul kabul edilmiştir. 

Bütün Arap lehçeleriyle istişhad sahih 
olmakla birlikte Kureyş. Kays Aylan. Te
mlm. Esed. H üzey!, bazı Kinane kabilele
riyle Tay kabilelerinin lehçeleri daha mu
teberdir. Yunanlılar'a komşu olan Tağlib, 
İran'a komşu olan Bekir b. Vail gibi Arap 
olmayan unsurlarla sınır komşusu kabi
Jelerin lehçelerinden istişhad ise uygun 
görülmemiştir. Hem çölde hem şehirde 
yaşayan kabHelerin lehçeleri de istişhad 
açısından makbul sayılmamıştır. 

Dürüstlük şartı istişhadda kendisinden 
rivayette bulunulan kimsede değil ravide 
aranmış. müslüman olmayanların , çocuk
ların. kadınların ve delilerin sözleriyle de 
istişhad edilmiştir (SüyQtl, el-Müzhir, ı, 

138- 144 ı. Uydurma olması veya bir mü
velled şaire ya da sözüne güvenilmeyen 
birine ait bulunması ihtimalinden dolayı 
söyleyeni bilinmeyen !'!azım ve nesirle is
tişhad caiz görülmemiştir. Lehçeleri n bir
biriyle karışması istişhada engel değildir. 

. _ iki ve daha fazla rivayeti olan şah i d le ve
zin ya da kafiye zoru ile yapılrruş değişik
liklerle de istişhad caizdir. İ'rabı ve anla
mı kesin olmayan. ihtimal taşıyan şahid 
geçersizdir. Bu ilkeler hem Arap grame
rinde hem de Arap sözlüğünde uygulanır. 

Arap diline ait sözlük çalışmalarında ka
dim Arap şiirinin şah id olarak kullanıldığı 
ilk örnekler. lugat açıklamalarının ağırlı
ğı ve yoğunluğu sebebiyle "lugavl tefsir" 
adı verilen garlbü'I-Kur'an. meani'I-Kur
'an. mecazü'I-Kur'an türü eserlerde gö
rülür. Hariciler'in reisi Nafi' b. Ezrak'ın. 
Kur'an'da geçen 200 kadar garlb kelime
nin anlamına dair sorduğu sorulara Ab
dullah b. Abbas'ın kadim Arap şiirinden 
getirdiği şahidlerle açıklamalarda bulun
duğu Mesd'ilü Ndfi' b. Ezra]f adlı risa
lesi (nşr. Aişe Abdurrahman, Kah i re l97lı 
bu konuda bilinen en eski çalışmalardan
dır. İbn Abbas'ın Garibü'1-Kur'dn (Atıf 
Efendi Ktp., nr. 2815/8, vr. 102•- 1o7•ı ve 
Lugiitü'1-Kur'dn (nşr. Selahaddin ei-Mü
neccid, Kah i re 1946 ı isimli risalelerinde de 
aynı şekilde lugavl açıklamalarda şevahi
de yer verildiği görülür. Ferra ile Ahfeş 
ei-Evsat'ın Me'dni'J-Kur'dn'larında ve 

özellikle EbQ Ubeyde'nin Mecdzü'l-Kur
'dn'ında lugavl izahlarda Arap şiiri yo
ğun biçimde şahid olarak kullanılmıştır. 

Arap sözlükçülüğünde ortaya konan bu 
dalaylı çalışmaların dışında "kitabü'l-hayl, 
kitabü'l-ibil. kitabü halkı 'Hnsan" gibi doğ
rudan Arap lugatçılığına dair kaleme 
alınmış monografik risalelerle bunlardan 
sonra veya aynı zamanda telif edilmiş 
olan Arap dilinin ilk tam sözlüğü Kitd
bü'1-'Ayn'da (Halil b. Ahmed) yoğun bi
çimde kadim Arap şiiri. Kur'an ayetleri. 
Arap atasözleri ve kısmen de hadisler ke
limelerin gerek morfolojik yapı gerekse 
anlamlarıyla ilgili şevahid olarak kullanıl
mıştır. Daha sonra yazılan İbn Düreyd'in 
Cemheretü '1-1uga'sı. Farabi'nin Divd
nü'1-edeb'i, Ezherl'nin Teh~ibü'l-luga'
sı. Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıdJ:ı'ı, İbn Paris'in 
Mücmelü '1 -1uga'sı ile Me]fiiyisü '1-1u
ga'sı. İbn Slde'nin el-Mu]J.kem ve el
MuJJaşşaş adlı sözlükleri. İbn ManzOr'un 
Lisdnü '1-~rab'ı ve Zebldl'nin Tdcü '1-lu
ga'sı gibi hacimli sözlüklerde geniş ölçü
de şevahide yer verilmiştir. Bu hacimli 
sözlükler üzerinde kullanım kolaylığı sağ

lamak amacıyla yapılan ihtisar çalışmala
rında ilk ayıklananlar şevahid olmuştur. 
Ebu Bekir Muhammed er-Razl'nin MuJJ
tdrü'ş-ŞıJ:ıdJ:ı'ı. Zebldl'nin MuJ]taşarü'l
'A.yn'ı, FlrQzabadl'nin el-Kiimusü'1-mu
J:ıit'i bu tür sözlüklerin başında yer alır. 
Bundan sonra telif edilen sözlüklerde ise 
şevahide ya hiç yer verilmemiş ya da bu 
yönterne nadiren başvurulmuştur. Kahi
re Arap Dil Akademisi'nin yayımladığı el
Mu'cemü '1-kebir'de eski sözlük gelene
ğine uygun olarak belli ölçüde şevahide 
yer verildiği görülmektedir. 

Türkçe sözlüklerden Hüseyin Kazım 
Kadri'nin Türk Lugati (l-ll, istanbull927-
l928: lll-IV. istanbul 1943- ı 945). Türkiye 
Türkçesi ile diğer Türk lehçelerinden şe
vahidin yanında Arapça ve Farsça örnek
lere de yer veren bir eser olarak dikkati 
çekmektedir. Bunun yanında Mustafa 
Nihat Özön'ün Osmanlıca Türkçe Söz-
1ük'ü ile (İstanbul 1952) Meydan Lamus
se-Büyük Lugat ve Ansik1opedi (!-XII. 
istanbul 1969-l973ı, istişhadı sözlükala
nında uygulayan eserlerdendir. Türk Dil 
Kurumu'nun yayımladığı Tarama Sözlü
ğü de (I-VI, Ankara 1963-l972ı bu alanda 
önemli bir çalışma sayılır. 

Bazı gramer ve belagat kitaplarında ör
nek olarak zikredilen şiirlerin açıklanma
sına dair birçok şevahid şerhi kaleme alın
mış (EF]İng.], IX, 371-372), şiir şevahidini 
belli bir düzene göre toplayan indeks ve 
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koleksiyonlar tertip edilmiştir. August 
Fischer- E rich Braunlich'in Schawiihid
Indices'i (Leipzig-Vienna 1934-1935),Ab
düsselam Muhammed Harun'un Mu'ce
mü şevdhidi'1-~rabiyye'si (Kahire l972ı 
ve Ahmed Neffah ' ın Fihrisü şevdhidi 
Sibeveyhi'si (Beyrut l970ı bunlar arasın
da yer alır. İstişhad meselesini inceleyen 
çalışmalar içinde şunlar sayılabilir: Süley
man b. İbrahim ei-Matrüdl. el-İstişhdd 
bi'1-J:ıadi§i'n-nebeviyyi ve'l-e§eri 'ale'l
mesd'ili'n-na]J.viyye ve'ş-şarfiyye (yük
sek lisans tezi, 1403, Glmiatü'l-imam Mu
hammed b. Suud el-islamiyye ]Riyad ]): Sa
bah Abdullah Ba Fazı. el-İstişhdd bi'ş
şi'ri'1-'Ara bi 'inde Sibeveyhi (yüksek li
sans tezi, 1403, er-Riasetü'l-amme li-ta'
llmi'l-benat ]CiddeJı: Muhamrnect el-Ba
ti! Müceydil ei-Harbl. eş-Şdhidü'Ş-şi'ru 
fi'n-na]J.vi'l-'Arabi(doktora tezi, 1407, 
Camiatü'l-MelikSuQd ]Riyad]): M . Reşit 
Özbalıkçı. Arap Gramerinde Kur'an ve 
Hadisle İstişhad (doktora tezi, 1985, Do
kuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü). 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

İSTİŞHAn 
(~~YI) 

Bir sözün ardından onu pekiştiren 
ve doğruluğunu kanıtlayan atasözü, 

veeize ve temsil niteliğinde 
bir söz zikretme anlamında edebi sanat. 
L ~ 

Bed!' ilmi içinde yer alan istişhadı ede
bi bir sanat olarak inceleyen ilk müellif 
Ebu Hilal el-Askeri (ö. 400/l 009'dan son
ra) "istişhad ve ihticac" adını verdiği tü-
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