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usulcüleriyle dil bilimcilerin çoğunluğu. 
atıflı cümlelerden sonra gelen istisnanın 
herhangi bir tahsis delili bulunroadıkça 
cümlelerin tamamına rücu edeceğini , Ha
n efiler ile Zahiriler ve Basralı dil bilimci
ler ise istisnanın yalnızca son cümleye 
rücu edeceğini ve herhangi bir delil bu
lunmadıkça diğer cümlelere taallukunun 
doğru olmayacağını ileri sürmüşlerdir. 
Bu tartışmaların pratik sonucu, kendi
sine zina iftirası haddi uygulanmış kişi
nin şahitliğinin kabul edilip edilmeyeceği 
konusunda kendini gösterir. Kur'an'da 
zina iftirasında bulunanlara seksen celde 

· uygulanması ve şahitliklerinin kabul edil
memesi istendikten sonra "tövbe edip 
ıslah olanlar hariç" denilrrıiş (en-N Gr 24/ 
4-5). fakihlerin çoğunluğu, bu istisnanın 
ilk iki cümleden istisna olduğunu ileri sü
rerek tövbe edilmesi halinde had cezası

nın da düşeceğini, Hanefiler ise haddin 
kul hakkı olduğu için tövbeyle düşmeye
ceğini, istisnanın sadece şahitliğin kabul 
edilmemesine ilişkin olduğunu ve tövbe 
edilmesi halinde bu kimsenin şahitliği
nin kabul edilebileceğini söylemişlerdir. 

BiBliYOGRAFYA : 

Tehanevl, Keşşa{, ı. 181-185, 431;Cessas:el· 
Fuşül fi 'l·uşül(nş r. Uceyl Cilsim en-Neşemi), Kü
veyt 1405/1985, 1, 246-252, 266 -271; Ebü'I
Hüseyin ei-B~srl. el-Mu'temed fi uşüli'l-fı!!: h 
(nşr. Muhammed Hamidu llah), Dımaşk 1384/ 
1964, 1, 260-264; İbn Hazm. el-İ/:ıkam (n şr. Ah
med M. Şilkir), Kahire 1970,1, 397-405; Ebu is
hak eş-Şirazl. Şer/:ıu '1-Lüma' (nşr. Abdülmedd 
Türki), Beyrut 1408/1988, 1, 399-407; Pezdevl, 
Kenzü'l-uüşül, lll, 117-127, 147; Şemsüleimme 
es-Serahsi, ei-Llşül(n şr. Ebü'I-Vefa ei-Efgani), 
Haydarabad 1372, ll , 35-46 ; Gazzall, el-Müstaş
fa, Bulak 1324, ll, 163-173; Kelvezani, et-Tem
hidfi uşüli'l-{Li):h (nşr. Müfid M. Ebu Amşe), Cid
de 1406/1985, ll, 73-76, 91; Alaeddin es-Se
merkandi, Mizanü'l-uşül (nşr. M. Zeki Abdül
ber), Katar 1404/1984, s. 299, 312-317; Fahred
din er-Razi. el-MaJ:ışül (n ş r. Til h il Cilbir Feyyilz ei
Uivilni) , Riyad 1399/1979, 1/3, s. 11-12, 39-63; 
İbn Kudame. el-Mugni, V, 131, 159; VII , 161; 
Seyfeddin eı-Amidi, el-İ/:ıkam fi uşüli'l-a/:ıkam, 
Kah i re 1387/1968, ll, 267-269, 275, 278-283, 
287, 315; İbnü'I - Hacib , el-Mul)taşar, Beyrut 
1403/1983, II, 132-142; Şehabeddin ei-Kara
fl. et-istigna' fi aJ:ıkami'l-istişna' (nşr. Tahil 
Muhsin), Bağdad 1402/1982, s. 90-102,343-
368, 374-377, 524, 528-531, 536-569 , 571-
668; Abdülazlz el-Buhar!, Keşfü '/-esrar, istan
bul 1308, lll, 122, 198; Sadrüşşerla. et-Tauzi/:ı 
fi J:ıalli gauamizi't-Teni):l/:ı (Teftazanl, et-Telvi/:ı 
içinde), Beyrut 1377/1957, ll, 20-25; Taced- · 
din es-Sübkl, Cem'u'l-cevami', Beyrut, ts. (Da
rü'l-kütübi'l-ilmiyye), ll , 41-47, 51-52; isnevl, et
Temhid fi tai]rici'l-fürü' 'ale'l-uşül(nş r. M. Ha
san Heyto), Beyrut 1404/1984, s. 386-388, 392, 
397; Teftazanl, et-Telui/:ı, Beyrut 1377/1957, ll, 
20-21; ibnü'I-Hümam. Fet/:ıu'l-lj:adir, lll, 147-
148; VII, 400-402; a.mlf .. et-Ta/:ırir(lbn Emlrü'I
Hac, et-Tai):rir ve't-ta/:ıbir içinde), Bulak 1316, 1, 
252, 267-268; Şirbinl, Mugni'l-muJ:ıtac, IJ , 258; 

392 

Emir Padişah. Teysirü't-Ta/:ırir, Kahire 1350/ 
1931, 1, 289; Bihart, Müsellemü 'ş-şübütfi uşü
li'l-{Li):h, Kah i re 1904, 1, 316, 324-327, 338, 
344; Şevkanl, irşadü '1-fu/:ıül, Beyrut, ts. (Dilrü'l
ma'rife), s. 148-152; Ferhat Koca, islam Hukuk 
Metoda/ojisinde Tahsis, istanbul 1996, s. 155-
163, 313-327; "İstişna"', Mv.Fi, V, 198-302; "İs
tişna'", Mu.F; lll, 184-197. !Al 

J.!II1!J FERHAT KocA 

o KELAM. Kelam literatüründe istis
na "inşallah müminim" manasında kulla
nılır. Ragıb el-isfahani istisnayı, cümlede 
yer alan lafza ait genel anlamın bir kıs
mını kaldırmak veya cümlenin gerektir
diği hükmü nefyeden bir lafız getirmek 
şeklinde ikiye ayırmış. birincisine yene
bilecek her şeyin helal olduğu hükmün
den leş, kan ve benzerinin çıkarılmasını 
(el-En 'am 6/!45). ikincisine de daha son
ra yapılacak bir iş için "Allah dilerse" tar
zında bir kaydın konulmasını örnek gös
termiştir (el-Mü{redat, "şny" md.) . Kur
'an'da istisna bir ayette. "yapılacak iş için 
kesin ifade kullanınayıp inşallah demek" 
manasında geçmektedir (el-Kalem 68/ 
!8) . Diğer bir yerde ise istisna kelimesi 
zikredilmeden anlamına yer verilmekte
dir: "Allah dilerse temennisiride bulun
roadıkça hiçbir şey hakkında bunu yarın 
yapacağım deme" (ei-Kehf !8/23-24) 
Kur'an'da istisna anlamındaki "inşallah" 
tabiri birkaç defa tekrarlanmaktadır (bk. 
M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şil.'e" md.). 
istisna hadislerde de hem sözlük anla
mında hem "inşallah demek" manasında . 
yer almaktadır (Tirmizi. "Tefsirü'l-I\uran", 
!8; Wensinck, el-Mu'cem, "şny" md.). 

Kelam ilminde istisna imanın tarifi. un
surları, arnelle ilişkisi, artması-eksilmesi 
ve iman sahibinin akıbetiyle (hatime) ilgili 
tartışmalara bağlı olarak ortaya çıkmış 
itikadi bir meseledir. imanı tasdik ve ik
rardan ibaret kabul eden Ebu Hanife'nin 
bu şartları yerine getirenierin gerçek mu
min olduğunu söylemesine karşılık Süf
yan b. Uyeyne, Fudayl b. iyaz. Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam, Ahmed b. Hanbel gibi 
Selef alimleri imanın tasdik. ikrar ve 
arnelden teşekkül ettiği görüşünü be
nimsemiş, buradan hareketle tasdik ve 
ikrar şartlarını yerine getirmekle birlikte 
arnelierin durumu belirsiz olduğundan 
kişinin Allah nezdinde gerçek mürnin 
olup olmadığının bilinemeyeceği sonucu
na varmışlardır (Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam,s. 53-54,7l;Ahmed b. Hanbel,!, 347-
348, 374-375). Bazı kaynaklarda bu ikin
ci gruba "şekkakiyye. şükkak" (şüpheciler) 
denildiği kaydedilmektedir (Makdisi, V, 
!49-!50; Watt , s. !50, !73, 363). 

Kelam literatüründe istisnaya dair ileri 
sürülen görüşleri üç noktada toplamak 
mümkündür. 1. Mürnin gerçekten mü
min. kafır de gerçekten kafirdir. imanda 
şüphe bulunmadığı gibi inkarda da şüp
he yoktur. Bu sebeple kişi. "Ben inşallah 
müminim" yerine şüpheyi tamamen or
tadan kaldıracak şekilde, "Ben gerçekten 
müminim" demelidir. Başta Ebu Hanife 
olmak üzere Matürldiyye- Hanefiyye ve 
Mu'tezile alimleri bu görüştedir. Dayan
dıkları delillerse şunlardır: a) Kur'an-ı Ke
rim'de imana şüphenin karıştınlmaması 
istenerek bu konuda kararlı davrananla
rın mürnin olabileceği ifade edilmiş (ei
Hucurat 49/ !5), insanlara kendilerinden 
emin olarak, "AIIah'a iman ettik" demele
ri emredilip (el-Bakara 2/!36) istisna yap
mamalarının gerektiği vurgulanmış. mü
minden gerçek mümin, kafirden de ger
çekkafir diye bahsedilmiş (en-Ni sa 4/!5 ı; 
ei-Enfal8/4, 74), emir ve yasaklara mü
minlerin m uhatap oldukları belirtilmiştir 
(bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "İman" 
md.). b) Hz. Peygamber devrinde insan
lar mümin, kafir ve münafık diye ayrıl
mış. ashap da ResGl-i Ekrem'e gerçekten 
mürnin olduklarını söylemişlerdir. iman
da istisna yapmak Hz. Peygamber'in ve 
ashabının yoluna aykırı bir tuturri olur. c) 
imanda istisna şüpheyi çağrıştırır ve in
sanın şüphe içinde bulunduğu kanaatini 
uyandırır. iman ise kesin tasdik ve ikrarı 
gerektirir. şüphe veren hiçbir söze imkatı 
tanımaz. Bu yüzden, "Allah'tan başka ilah 
bulunmadığına ve Hz. MUhammed'in 
O'nun elçisi olduğuna inşallah şehadet 
ederim" denmesi uygun değildir. Yaygın 

örfte istisna kesin olarak bilinen bir ko
nuda değil şüphe edilen hususlarda kul
lanılır. Kişinin imanı ölünceye kadar de
vam eden bir süreci kapsadığından, "Ke
sinlikle müminim" demelidir. d) Ayetler
de belirtilcliğine göre iman müminlere 
Allah'ın bir nimeti. fazlı ve rahmetidir. 
Bir şüphe ifadesi olan istisnayı kullanmak 
bu lutfu gizleyip nimeti inkar etmek de
mektir, bu ise verilen nimeti n geri alın
ması sonucunu doğurur(Matürldl, s. 388-
390; Eb O. Ya 'la ei-Ferra, s. !90; Beyazizade, 
s. 92-94). 

2. Kişinin, "Ben gerçek müminim" di
yebilmesi için mürnin olarak öleceğini ke
sinlikle bilmesi gerekir. Bunun bilinmesi 

. mümkün olmadığına göre. "inşallah mü
min im" deyip istisna yapmak kaçınılmaz 
hale gelir. imanını koruyarak ahirete in
tikal etmedikçe hayatını mürnin olarak 
geçirmek ilahi rıza. va'd, muhabbet ve 
velayet açısından bir değer taşımaz. Bu 



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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