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Asıl konudan olmayarak 
münasebeti gelmişken söylenen 
söz anlamında bedi' ilmi terimi. 

_j 

Sözlükte "kovmak. uzaklaştırmak. sür
mek" anlamındaki tard kökünden türe
yen istitrad kelimesi "konu değiştirmek, 
asıl konudan uzaklaşmak, bir düşünce
den başka bir düşüneeye geçmek" gibi 
terim anlamıyla da örtüşen manalar ifa
de eder. Bazı belagat alimleri , terimin 
etimolojisiyle kelimenin "atlı savaşçının 
düşmanına yenilip kaçtığı izlenimini ver
dikten sonra tekrar dönerek işini bitir
mesi" şeklindeki anlamı arasında ilgi kur
muşlardır. Nitekim istitratta da asıl ko
nu devam ederken beklenmedik bir za
manda ve önceden tasarianmadan bir 
münasebet düşmesiyle konu dışına çıkıl
dıktan sonra tekrar eski konuya dönülür. 
Bir kısım belagat alimleri ise "avı kovala
mak" manasındaki mutarede kelimesiy
le ilgilendirdikleri istitradı. "bir av peşin
de koşuşturan avcının karşısına başka bir 
av çıkmasıyla onun peşine takılıp kovala
dıktan sonra ilk avına dönmesi" temsiliy
le açıklamışlardır. Her iki analoji de istit
radın terim anlamıyla tam bir uygunluk 
göstermesinin yanında onunla yakından 
ilgili görülen ve birçok belagat alimi ta
rafından istitratla karıştırılan hüsn-i te
hallus ile alakasını ve farkını da ortaya 
koymaktadır. Çünkü her iki türde de bir 
konu bırakılıp diğerine geçilir, ancak is
titratta eski konuya tekrar dönülürken 
tehallusta yeni konuya devam edilir. Yeni 
konuya uzun uzadıya devam etmeden sö
zün istitrat için yetecek derecede kısa ke
silmek suretiyle bitirilmesi ve bu durum
da eski konuya dönüş yapılmaması istit
rat için sakinealı görülmemiştir. Ayrıca te
h allusta okuyucu veya muhatabın bekle
diği, tasarlanmış olan tedrlcl bir geçiş 
söz konusudur. İstitratta ise ara konuya 
geçiş beklenmedik bir şekilde ve iltifat 
üslubu tarzında gerçekleşir. 

Yahya b. Hamza el-Alevi istitradı i'tiraz 
ile de (parantez arası cümle) yakından il
gili bulmuş ve aralarındaki farkı, "İ'tira
zın güzel. çirkin ve vasat derecede olan
ları varken istitradın hepsi güzeldir" şek
linde açıklamıştır (et- Tıra?ü '1-mütetam
min, s. 404). İbn Reş~ ei-Kayrevanl ise 
idmacı da (asıl konu arasına başka konu
yu da sıkıştı rm ak) bir istitrat türü olarak 
kabul eder ( el-'Umde, ll, 41 ). Besyunl is
titradın sözü güzelleştirmek. tek düze 

devam eden konunun monotonluğunu 
kırarak okuyucunun dikkatini çekmek. 
zihnini açmak. söze çeşni katarak ilgi ve 
merak uyandırmak gibi faydaları olduğu
nu söyler ('ilmü'l-bedi', s. 134). 

Bu üsluba ilk defa istitrat adını veren 
ve onu yorumlayan kişi Ebu Temmam'
dır. Cahiz'e göre istitrat. okuyucuyu sıkıp 
bıktırmamak ve dinlendirrnek için uzun 
konu arasına bir münasebetle anekdot. 
fıkra, haber, hikaye vb. şeyler sokmaktır. 

Onun başta el-Beyan ve't-tebyin'i ol
mak üzere eserlerinin çoğu yoğun biçim
de istitratlarla süslenmiştir. Sa'leb ile öğ
rencisi İbnü'I-Mu'tezz'e göre istitrat. "bir 
konudan diğerine geçiş yapmak" anlamı
na gelen tehallus ile (hüsnü'l-hurOc) eş de
ğerdir (Kaua'idü'ş-şi'r, s. 50; el-Bedi', s. 
155). Ebu Hilal el-Askeri, verdiği örnekten 
hareketle istitratta ilk ve asıl konunun 
geçilen konuya (istitrat) sebep teşkil et
tiğini ileri sürer ( Kitabü 'ş-Şına'atey n, s. 
448). Başta Hatib ei-Kazvlnl olmak üzere 
birçok belagat alimi beklenmedik geçişi 
esas alarak ilk konunun istitrada sebep, 
vasıta ve vesile yapılamayacağı görüşün
dedir. Birçok kimsenin istitratla tehallusu 
aynı şey olarak gördüğünü söyleyen İbn 
Reşl~ el-Kayrevani iki tür arasındaki far
ka ilk temas eden alimdir ( el-'Umde, ll, 
39). Abbas b. Ali es-San'anl. istitradı da
ha çok lafız güzellikleriyle ilgili olan fesa
hat türü saymıştır ( er-Risaletü '1-'ascediy

ye, s. 152) İbn Yahya el-Alevi istitradı öv
gü ve yergiyle sınırlandırmış ve türü bun
lar arasında gerçekleşen geçişler şeklin
de yorumlamıştır (Natratü'l-igrrt, s. ı 07). 

İbn Ebü'I-İsba'. istitradın çoğunlukla 
şiirde ve özellikle hiciv konusunda oldu
ğundan Kur'an'da örneğinin az bulundu
ğunu söylemiş ve bir örnekle yetinmiştir: 
".:ı,..S wo».ı W 0-!-..w f.».ı Yi" (Bil i niz ki Med
yen kavmi Allah'ın rahmetinden uzak ol
du; SemGd kavmi uzak olduğu gibi !Hud 
11/951) Bu ayette ".:ı,_..Jwo».ı W" (SemGd 
kavmi uzak olduğu gibi) kısmı. ondan ön
ce ve sonra Medyen'den söz edildiği için 
asıl konu arasına girmiştir. İbn Ebü'l-İs
ba'dan önce Ebu Hilal el-Askeri ve Ze
mahşerl Kur'an'dan daha başka istitrat 
örnekleri vermişlerdir. Askeri, Fussılet su
resinde (41/39), göktenindirilen yağmur 
suyu ile bitkilere hayat verilişini ifade et
menin ardından ölü caniara hayat vere
cek ilahi kudretten söz edilmeye geçilme
sini istitrat olarak görmüş ve ilk konu
nun geçilen konuya sebep teşkil ettiğini 
söylemiştir. Zemahşerl. A'raf suresinde 
(7/26-27), Ademoğulları'na avret yerleri
ni örtecek elbiseleri n verildiği söylendi k-
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ten sonra örtünmenin takvadaki yeri ve 
önemine dikkat çekmek üzere, "Takva el
bisesi ise ondan daha hayırlıdır" kısmının 
istitrat üslubu üzere geldiğini ve bundan 
sonra da asıl konuya dönülerek Ademo
ğulları'na hitaba devam edildiğini belir
tir. Müzzemmil suresinin baş tarafında 
gece ve gece namazı hükümleriyle ilgili 
ayetlerin arasında "~ Y,_9 o.!.4lı: ~ ı:w 

(Doğrusu biz sana -taşıması- ağır bir söz 
vahyedeceğiz 173/5 ı) kısmı bir istitrattır. 
Aynı şekilde İsra suresinde geceyle ilgili 
konunun arasında" l.:ı~ wts" & ' wT j w!" 
(Bir de sabah namazın ı, çünkü sabah na
mazı şahitlidir ll 7/78-79 ı) kısmı da istit
rattır. 

Şerefeddin et-Tibl'nin de belirttiği gibi 
ana konu ile istitrat arasında uzak veya 
yakın bir münasebet bulunur. Yukarıda
ki örneklerde bu'd (Ailah'ın rahmetinden 
uzak olma), ihya (diriltme) ve libas öğeleri 
iki konu arasında yakın münasebet oluş
tururken gece ve gece namazı hükümle
rinin arasındaki "~ Y,_9 ~ ~ ljJ" is
titradında ala ka uzak görünmektedir. 
A'raf suresinde ( 7 ll 5 7-158) Hz. Musa ve 
kavminden söz eden uzun kıssanın ara
sında, Hz. Muhammed ve ashabına. -hi
kaye devam ediyormuşçasına konunun 
değiştiğini sezdirmeden mükemmel bir 
münasebetle- geçiş yapıldıktan sonra hi
kayeye dönülmüş olması. konunun bil i
nen en güzel örneklerindendir. Lokman 
suresinde ( 31/1 3- 19). Hz. Lokman ' ın oğ
luna nasihatlerinin arasına Allah'ın insa
na vasiyetlerinin ( 3 ı 1 14-l 5) bir istitrat 
olarak girmesi de baba nasihatinin öne
mini vurgulaması açısından dikkat çeki
cidir. Konudan konuya, kıssadan kıssaya, 
üsiCıptan üsiCıba geçişin hakim tarz ol
duğu Kur'an'da bol miktarda istitrat ör
neği bulmak mümkündür. 

Arap şiirinde hiciv türünde bu üslubu 
ilk kullanan şair Semev'el ei-Ezdl'dir. Şair. 
kavminin kahramanlığını övdükten sonra 
Amir ve Selul kabilelerini korkak oldukla
rı iddiasıyla hicvederek istitrat yapmış ve 
bunun ardından yine kavmini övmeye de
vam etmiştir : ı ::ı ı 1 ~ J:öll ı.S} Y ._,.,Li i li!,. 
1 ı..:.ı~T w,...ıı ;:,..... y~ 11 J,ı..., _,.ı..: 4Jl) ı.. 
"J~ ,.,eı~T 4A>,P, (Biz öyle bir m illetiz ki 
öldürülmeyi kötü bir şey olarak görme
yiz, halbuki Ami r ile Se lGI onu kötü görür
ler. Ölüm sevgisi bize ecellerimizi yakın 
ederken onlar ölümden hoşlanmayıp kaç
tıkları için ecelleri uzun olur) . Neslb konu
sunda istitrat üs!Gbunu ilk kullanan şai
rin İmruülkays olduğu kaydedilmektedir 
(örnek bey it için b k. İbn Ebü'l-isba', Tai).

rirü ' t-Tai).bir, s. 132). 
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Birçok şiir örneğinde istitrat cümlesi 
şart cümlesi, "lakinne" ile gelen istidrak 

_ cümlesi, vas ıl "in"i (w!.~ : " -sa bile") ile 
başlayan cümle ve çok defa da bir teşbih 
edatı eşliğinde bir misal cümlesi şeklin
de görülür. Hz. Peygamber'in d ed esi Ab
dülmuttalib'in şu mısraında kavminin şe
refiyle övündüğü fahriye kısmından son
ra teşbih edatıyla (kaf-ı teşbih) başlayan 
örnek olarak getirdiği cümle istitrattır: 

ı.s,... ı.ssi. .ı! ._,...J ı"~Lr Wjl.:..o ~ YJ ~Jf JYI.':I'' 
"Jö.o.!f (Şeref ve soy ancak bizim haneleri
ınize konuk olur, gözlerden başka barına
ğı olmayan uyku gibi). 

Ebu Hilal el-Askeri, şu beyitlerde ilk di
zede zühdden söz edilip öyle devam edi
leceği izlerrimi verildikten sonra beklen
medik bir şekilde zühdün tamamen zıddı 
olan hamriyyata geçilmesini özel bir is
titrat türü olarak kaydeder. 

1 J> Y 1 w Jii .A.:is yaii 1 J!ı..H! Jc ı.:.; ..:.ı~ ı, " 

"JWI ...;,.:,, ,y:. :ı..:, c~~ ~~..;...ı, (Ey 
eski konak harabelerinin tasviriyle meşgul 
olan şair, bırak bunları, çünkü hayat kısa. 
Sıktırıcı tasvirlerden vazgeç de sabah ak
şam bade iç). 
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Allah'ın zatının 

alemle münasebetini 
konu edinen sıfatiardan biri. 

_j 

Sözlükte "doğru ve düzgün olmak" an
lamındaki svy (siven ı.s;..;ı kökünden tü
reyen istiva "mutedil, düzgün ve eşit ol
mak; karar kılmak, oturup yerleşmek; 
yönelmek, yukarı çıkmak; hakim olmak, 
tahta oturmak" gibi milnalara gelir. İsti
va kavramı yedi ayette arşa , iki yerde se
maya yönelik bir fiil olarak Allah'a nisbet 
ed il miştir. Bu ayetlerde belirtildiğine göre 
Allah yeri yarattıktan sonra gökleri yarat
maya yönelip onları yedi olarak düzenle
miş, sonra da arşa istiva etmiştir. İstiva 
Hz. Musa'nın olgunluk çağına ermesi, Ceb
rail'in ufkun doruk noktasında durması, 
Hz. Nuh'un gemiye yerleşmesi, gemisinin 
Cudl dağında karaya oturması ve insanla
rın gemilere ve binek hayvanlarının s ırtı

na çıkıp oturması gibi anlamlarda da kul
lanılmıştır (b k. M. F. Abdülbakl, el-Mu'cem, 
"svy" md.). Hadislerde istiva kavramının 
Allah'a nisbet edildiğine dair bir rivayete 
rastlanmamakta. bazı sözlük anlamlarıy- . 
la Hz. Peygamber' e ait bir fiil olarak zik
redilmektedir (b k. Wensinck, el-Mu'cem, 
"svy" md.). Allah-alem münasebetiyle il
gili kabul edilen bazı rivayetlerde ise isti
va kavramı kullanılmadan Allah'ın arşının 
fevkinde, arşının da göklerin üstünde ol
duğu belirtilmektedir (Müsned, I, 206-
207; Buhar!, "TevJ:ıid" , 15, "Cihad", 4; Ebu 
DavQd, "Sünnet", 18). Tabiinden Mücahid 
b. Cebr istivanın "arşa yükselmek" mil
nasına geldiğini söylemiştir (Buhar!, "Tev
bld", 22). 

İstivanın Allah'a nisbet edilmesinin ta
şıdığı anlamın yanı sıra zat! veya fiili bir 
sıfat oluşuna ilişkin tartışmalar ll. (VIII.) 
yüzyılın başlarına kadar uzanan erken bir 
devirde ortaya çıkmıştır. Kelam ilminin 
doğuşuna zemin hazırlayanlardan Ca'd 
b. Dirhem ve Cehm b. Safvan'ın, Allah'ın 
duyularla algılanamayan madde üstü bir 
varlık olduğunu ve zatı itibariyle belli me
kanda veya yönde bulunmakla nitelene
meyeceğini söylemesinden sonra tenzihçi 
akımın tam karşıtı olan Mukatil b. Süley
man'ın istiva kavramına teşblh ve tecsl
mi andıran duyu alemine ait manalar yük
lernesi bu konuda farklı görüşlerin ileri 
sürülmesine sebep teşkil etmiştir. İstivil
nın mahiyeti ve Allah'a nisbeti konusun
daki başlıca görüşleri şöylece özetlemek 
mümkündür: 1. İ stiva , Allah'ın göklerin 

üstünde bulunan ve melekler tarafından 
taşınan arşa oturmas ı manasma gelir. 
Çünkü hadis rivayetlerinde arşın yedinci 
göğün üzerindeki cennetin üstünde yer 
ald ığ ı (Tirmizi, "Tefs!rü'l-l):uı"fm", 58) ve 
Allah'ın da arşa istiva ettiği bildirilmiştir. 
Yaratılmışlara benzemeyen bir cismiyet
le nitelendirilebilen Allah'ın bir yönde ve 
bir yerde bulunması imkansız değil aksi
ne gereklidir. Bu sebeple istivaya arş üze
rinde oturmaktan başka bir anlam verile
m ez. Buna göre Allah zatıyla arş üzerin
de oturmaktadır. O'nun zatı arşı tama
men doldurmuş o labileceği gibi sadece 
bir kısmını kaplam ış olabilir; zatının arş
tan daha büyük olması da mümkündür. 
Şu halde istiva Allah'ın bir yönde ve bir 
mekanda bulunduğunu. ayrıca dilediği 
zaman bu yeri terkedip başka bir yere in
tikal edebileceğini anlatan zat! bir sıfat
tır. Başta Mukatil b. Süleyman ile Mu
hammed b. Kerram olmak üzere Müşeb
bihe, Mücessime. Kerramiyye ve Selef 
alimlerine uyduğunu iddia eden İbn Ha
mid gibi bazı Haşvl- Hanbel1ler bu görüş
tedir (Şehristanl, I, 105-106, 108-109; ib
nü'l-Cevzl, s. 128). 

2. İstivil Allah'ın keyfiyeti bizce bilinme
yen (bila keyf) bir sıfatıdır. Bir yerde ve bir 
yönde bulunmaktan münezzeh olmakla 
birlikte Allah'ın zatına layık olacak şekil
de arşa istiva ettiğine inanmak ve bu ko
nuda herhangi bir te'vile gitmemek en 
isabetli yoldur. Zira Allah'a nisbet edilen 
istivanın gerçek an lamını yalnız kendisi 
bilir. Eğer istivanın manası insanlarca bi
linebilseydi ashabın bu konudaki nasları 
yorumlaması ve onlara açıklık getirmesi 
gerekirdi. Halbuki ashabın hiçbir yorum 
getirmeden naslara inandığı bilinmekte
dir. Bunun yanında istiva Allah'ın, ilmiyle 
bütün varlıkları kuşattığına işaret eden 
bir sıfatı olarak da kabul edilebilir. As
hap ve tabiinin ileri gelen alimleriyle dört 
mezhep imamının yanı sıra bazı Selefi, 
Hanefi- Miltürldl ve Eş'ar! alimleri bu 
görüştedir(Elmalılı, lll, 2180). Malikb. 
Enes'in istivanın malum. keyfiyetinin 
meçhul. bu konuyu araştırmanın bid'at 
olduğunu ve Allah'ın gökte, ilminin ise 
her yerde bulunduğunu söylediği bilin
mektedir (Cemaleddinel-Kasıml, VII, 99-
ı 00). Kaynakların belirttiğine göre Ebu 
Hanife, Allah'ın bir ihtiyaca bağlı olmak
sızın arşa istiva ettiğini. yerde değil bila 
keyf arşın fevkinde bulunduğuna inan
mak gerektiğini ve, "Rabbimin yerde mi 
yoksa gökte mi olduğunu bilmiyorum" 
diyen kimsenin küfre düşebileceğini söy
lemiştir (İbn Teymiyye, Mecmü'atü 'r-re-


