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rü şöyle açıklamıştır: " İlk önce bir söz ge
tirilir, sonra onu, bundan doğan ve buna 
bir zeyil konumunda olan, doğruluğuna 
delil ve örnek teşkil eden diğer bir söz ta
kip eder" (Kitabü'ş-Şına'ateyn, s. 470) . 
İbn Sinan el-Hafacl, "istidlal bi't-temsll" 
olarak adlandırdığı istişhadı, "Önceki sö
zün doğruluğuna delil teşkil eden ve ona 
bir misal konumunda olan söz getirmek
tir" diye tanımlamıştır. Maarr'i'nin şu bey
ti Hafacl'nin verd iği örnekler arasında yer 
alır:~ ~..wı_, 1 ,.,OJ) .;ı t...:>- yt .:yo 1,,.;_~f ,ı 

_,..x;.J f ._j .l>fjf!J (İhsanlarınızı biraz kıssay
dınız sizi ziyaret edecektim . Tatlı su da ol
sa eğer aşırı soğuksa ondan kaçı! ır). Bu
rada son cümle ilk cümlenin doğruluğu
nu kanıtlayan bir temsil durumundadır. 
Temsil konumundaki hikmetli söz genel
likle edibin kendisine ait olur. 

Hatlb ei-Kazvlnl ve onun Tel{ıişü'l-Mif
tdJ:ı'ını şerhedenlerle daha sonraki bela
gat alimleri istişhadı bir ıtnab türü olarak 
görmüşlerdir. Kazvln'i'nin "ıtnab bi't-tez
y'il" dediği ıtnab nev'i Ebu Hilal ei-Aske
r'i'nin "istişhad ve ihticac" adını verdiği 
türe yakındır. Kazvlnl tezyil ıtnabını, "Bir 
cümlenin ardından aynı anlama gelen ve 
onu pekiştiren bir başka cümle getirmek
tir" şeklinde tanımladıktan sonra onu. 
önünden bağımsız bir mesel konumunda 
bulunan ve önüyle bağımlı olarak mesel 
konumunda olmayan tezyil şeklinde iki
ye ayırmıştır. Türün özellikle mesel du
rumundaki tezyil ile tamamen örtüştü
ğü görülmektedir. Şu ayetler, Kazv'in'i'nin 
mesel konumundaki tezy'ile verdiği ör
nekler arasında yer alır : .jJb 3_, J=..ıt y~ ,JS, 
l9~j .:,ılr jk~f 0! , jk~f (De ki hak geldi, 
batı! yıkılıp gitti, zaten batı ! yı kılınaya 

mahkumdur Jel-isra ı 7/81 J). .:yo r.ı ~ ı.., 

w ı.:. ~ :y , .:,ı_,..ut=..ıı ,.# .:...,.:ı !Si , ~~ ~ 
.:.ı~ ı (Biz senden önce hiçbir beşere ölüm
süzlük vermedik. Sen öleceksin de onlar 
ölmeyecekler mi? Her can ölümü tada
caktır Jel-Enbiya 21/34-351) Ayetlerdeki 
son cümleler önleriyle aynı anlamda ola
rak onları pekiştiren, fakat aynı zaman
da önlerinden bağımsız birer mesel du
rumundadır. 

Askeri'nin türle ilgili olarak örnek verdi
ği pek çok şiir arasında şu iki mısra özel
likle kaydedilmelidir : YI <J' ı.ıı;...ıı ~ wı 

~Lo J~i <:lo jJI o.!.U.:if_, 1 ..,JL..o.l! ~lı: w lS' .:yo ı" ı,; 
..,Jf~f ~1y<Jt ~~(Milletler içinde an
cak yüce mertebelere aşık olanlar ölüme 
seve seve giderler 1 Nitekim savaşlarda 
mızrakların da ilk kırılan yerleri üst taraf
ları dır) . Mütenebb'i'nin şu beyti de bu ko
nuda nakledilen en yaygın örneklerden-
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dir: ı"~!~ L:r:J ı.. 1 <1.;.1.: .;ıt~t J+..! ~ .:yo 
(Al çağa alçaklık vız gelir, hiç ölüye yara 
acı m ı verir?). 

Askeri'nin de belirttiği gibi istişhad ör
neklerinin birçoğu teşblh-i temstri veya 
istiare-i tems'iliyye formundadır. Abdül
ganl en-NablQsl, şairin şiir içinde adını 
veya lakabın ı kulağa hoş gelecek şekilde 
zikretmesini bir bed'i' türü olarak istişhad 
adı altında ele almıştır. NabiQsl, eski ve 
yeni şairterin şiirler inde buna dair birçok 
örneğin bulunduğunu belirtir. 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

D TÜRK EDEBİYATI. Türk edebiya
tında bir edebi sanat olarak istişhaddan 
ziyade ona çok benzeyen "irsal-i mesel" 
veya "iktibas" tercih edilmiş. bu sebeple 
Türkçe belagat kitaplarında istişhad yer 
almamıştır. İrsal-i meselde örnek olarak 
atasözleri veya benzer özlü sözler, ikti
basta ayet ve hadisler zikredilir. İstişhad
da ise örnek söz veya mısraların kime ait 
olduğunun belirtilmesi gerekir. Belagat 
terimi olarak istişhadın asıl malzemesini 
doğruluk, güzellik, yaygın kullanılırlık gibi 
farklı özelliklere sahip kalıplaşmış ifadeler 
oluşturur. Şair veya yazarın ifadeyi kuv
vetlendirmek, an l amı zenginleştirmek, 

sözü sanatlı hale getirmek gibi amaçlarla 
ayet veya hadis, atasözleri, vecize. mısra 
ve beyit zikretmesi istişhadı ortaya çıka
rır. 

İstişhad, anlamı güçlendirmek için baş
kalarının fikir ve sözlerinden yararlanma 
bakımından ıtnab-ı makbüle benzer (bk. 
ITNAB). Özellikle açıklama gerektiren f i
kirlerle yoruma muhtaç konularda mü
ellifin sığlıktan kurtulması ve ifadesini 
zenginleştirip kuwetlendirmesi için is
tişhad en geçerli yoldur. 

Türk nesrinin başlangıcından itibaren 
istişhad yolunun kullanıldığı görülmekte
dir. Orta Asya devresinde kaleme alınan 
Kutadgu Bilig'in mukaddimesiyle baş
layıp kısa ve seeili cümle yapısına sahip 
Rabgüz'i'nin Kısasü'l-enbiyd'sı ile geli
şen bu anlatım tarzı , Dede Korkut hika-

yelerinden bu yana atasözlerinin de bu . 
amaç için kullanılmaya başlanmasıyla zen
ginleşmiştir (geniş bilgi ve örnekler için 
bk. Defne, s. 87-90). Anadolu sahasında 
kaleme alınan ilk eserlerde çok sayıda is
tişhad örneğinin bulunduğu görülmekte
dir. Yazarı belli olmayan Behcetü '1-ha
ddik ii mev'izati'l-haldik ile Sadreddin 
Mustafa Şeyhoğlu'nun Merzübdnndme 
tercümesi bu ifade tarzını benimsemiş 
eserlerdendir. 

"Divan nesri" adıyla anılan yazı dilinde 
Sinan Paşa'nın Tazarrudt'ından itibaren 
rağbet gören bu üslup özellikle sanatka
rane nesirde yaygın bir kullanım alanı 
bulmuştur. Başlangıçta daha çok eserle
rin mukaddime kısımlarında görülen ve 
ayet. hadis. İslam büyüklerinin ifadelerin
den seçilmiş sözler. Arapça ibareler, X.V. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen in
şa anlayışının da etkisiyle bilhassa men
sur eserlerin bütününe yayılmıştır. Ayrıca 

özellikle şiir şerhlerinde istişhad için ayet 
ve hadislerden özlü sözlere. mısralardan 

manzumelere kadar her çeşit malzeme
nin kullanıldığı görülür. İktibas ve istişhad 
yoluyla ifadeyi zenginleştirme ve süsleme 
anlayışı Türk nesrinde ayrı bir yeri olan 
divan mukaddimelerine de yansım ışt ı r 

(Üzgör, s. ı 9-23). Necati, Lamii Çelebi ve 
FuzQII gibi şairleri n divan mukaddimeleri 
bu tarzın dikkat çekici misalleriyle dolu
dur. 

Tezkiretü'ş-şuara, tezkiretü'l-evliya ve 
menakıbnameler yanında tasawufi men
sur eserlerde de bu anlatım tarzına yay
gın biçimde başvurulmuştur. XVI. yüzyıl
dan itibaren süslü anlatıma yönelme eği
liminin Türk nesrinin külfetli ve ağır bir 
şekle dönüşmesinde iktibas ve istişhad 
yoluyla anlatırnın önemli bir rolü olmuş
tur. Sanatkarane Türk nesrinin en mü
kemmel örnekleri sayılan Veysi ve Ner
gis'i'nin eserlerinde görülen istişhad ör
nekleri bu konudaki en uç misaller olarak 
kaydedilebilir. 

Tanzimat devrinde Türk n esrinin sade
leşerek Batı etkisinde bir gelişme kaydet
mesine rağmen bu ifade tarzının Namık 
Kemal, Muallim Naci ve Ziya Paşa'nın ne
sirlerinde sürdürüldüğü görülmektedir. 
Özellikle Namık Kemal'in mektupları bu 
anlatırnın çeşitli örnekleri bakımından 
zengindir. Muallim Naci'nin, Türkçe'de 
kullanılan ve kullanılabilecek olan iktibas 
ve istişhadlar için Sdnihdtü'l-Arab (İs
tanbul 1 303). Sdnihdtü'l-Acem (İstanbul 
ı 304) adlarıyla müstakil kitaplar kaleme 
alması bu rağbetin devam ettiğini gös
termektedir. Türk edebiyatındaki iktibas 



ve istişhad örneklerinden bir kısmı Meh
met Yılmaz tarafından Edebiyatımızda 
İslami Kaynaklı Sözler adıyla bir ara
ya getirilerek yayımlanmıştır (İstanbul 
1992) 
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İradi fiilieri 
gerçekleştirmeyi sağlayan 

yetenek ve güç anlamında bir terim. 
L _j 

Sözlükte "boyun eğmek, itaat etmek" 
manasma gelen t av' kökünden türemiş 
olup "muktedir olmak, güç yetirmek" de
mektir. Terim olarak "kulun fiil gerçek
leştirmesini sağlayan vasıtalarla bunları 

kullanarak ihtiyar! fiilieri meydana getir
mesini mümkün kılan güç" diye tanımla
nabilir. İstitaat karşılığında kudret, kuv
vet, takat, vüs' gibi kelimeler kullanılırsa 
da bunların farklı manalara geldiği kabul 
edilir. Belli bir işi veya daha fazlasını ger
çekleştirecek güce kudret denir. Kudret 
alternatiflerden birini isteyerek yapma 
gücünü ifade ederken kuvvet, ateşin yak
ması örneğinde olduğu gibi bir işi tek al
ternatife bağlı ve zorunlu olarak gerçek
leştirmeyi sağlar. Sadece belli bir fiili yap
maya yetecek miktardaki güce takat, bir
den fazla fiili yapmaya elverişli olan güce 
de vüs' adı verilir. Takat genellikle fiilin 
zorlukla yapılması halinde kullanılır. isti
taatin tam fonksiyoner olabilmesi için fi
ili gerçekleştirene ait bünye. fiili tasarla
yabilme. etkili olabilecek madde (enerji) 
ve yazı yazacak kalem örneğinde olduğu 

gibi gerekiyorsa fiili gerçekleştirecek ale
tin bulunması icap eder. istitaatin karşı
tı aczdir. istitaatin bu dört unsurundan 
mahrum olan kişi mutlak manada aciz 
demektir (Ragıb ei-İsfahanl. ei-Müfredat, 

"tvca" md.; Ebü'l-Beka. s. 108-109). 

Kur'an- ı Kerim'de istitaat kavramı fiil 
kalıbında kırk iki yerde geçmektedir. Bu 
ayetlerden anlaşıldığına göre insan nisbi 
bir istitaate maliktir. Bazı ayetlerde insa
nın ilahi emirleri yerine getirme gücüne 
sahip kılındığına ve bunu gerçekleştir
mek için gücünü sarfetmesi gerektiğine 
temas edilmiş, bazılarında da onun her 
işi yapma. özellikle beşeri sınırları aşan fi
illeri icra etme gücünün bulunmadığına 
dikkat çekilmiştir (bk M. F Abdülbaki. 
ei-Mu'cem, "tvca" md.). Hadislerde de is
titaat masdanndan türetilen fiil kalıpları 
kullanılarak insanın belli işleri yapmaya 
muktedir kılındığı ifade edilmektedir (b k. 
Wensinck. ei-Mu'cem, "tvca" md.). 

ll. (VIII.) yüzyılın başlarından itibaren 
kader meselesine. dolayısıyla kulların f i
illerine ilişkin tartışmalarda ortaya çıkan 
istitaat kavramı kelam literatüründe iki 
anlamda kullanılmıştır. 1. Fiilin işlenme
sini sağlayan vasıtalar. Ehl-i sünnet alim
leri. kişinin bir fiili gerçekleştirebilmesi 
için organizmasında o fiile ait yetenek ve 
organın sağlıklı bir şekilde bulunmasını 
istitaat terimiyle ifade etmiş ve bunu "se
lametü'l-esbab ve'I-alat" (sıhhatü'I-cevarih 
ve'rtifau·ı-mevani') tabiriyle açıklamışlardır. 

insanın ilahi emirlere uymakla yükümlü 
tutulmasının ilk şartı bu vasıtalara sahip 
olmasıdır. Bu konumda bulunan kişi fiili 
yapma veya terketme alternatiflerinden 
birini tercih eder. z. Fiilin gerçekleştiril
mesini sağlayan güç. istitaatin ası l ma
nasını teşkil eden bu güç iradesiyle belli 
bir fiili yapmak isteyen insanda bulunan 
bir sıfattır. Sünni kelamcılara göre bu 
tür istitaat. Allah'ın ayrı ayrı herfiil için 
kulda yarattığı bir arazdan ibarettir. Fiil 
için gerekli ve elverişli vasıtalara sahip ol
sa bile bu istitaatten mahrum bulunan 
insanın fiil işlemesi imkansızdır. Fiilin asıl 
illeti veya vazgeçilmez şartı bu güçtür 
(Tehanevl. ı. 155: Matürldl, s. 256: İbn 

Hazm, lll, 43-46; Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, Minhacü's-sünne, ı, 274-275). 

Birinci tür istitaatin fiilden önce insan
da mevcut olduğu ve birbirine z ıt iki fiili 
yapmaya elverişli bulunduğu hususunda 
kelam alimleri görüş birliği içindedir. 
Esasen bir fiil için gerekli yetenek ve or
gandan mahrum olan insanı o fiili işle
mekle yükümlü tutmak makul olmadığı 
gibi gerçekle de bağdaşmaz. Nakli delil-
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ler de fiile ilişkin vasıtaların fiilden önce 
mükellefte bulunduğuna işaret eder. Ni
tekim gücü yetenlerin hacca gitmesini 
farz kılan ayette (Al-i İmran 3/97) gücü 
yetmekten maksat hac için gereken bi
nek, yiyecek. bedenin sağlıklı olması gibi 
maddi vasıtalard ı r. Haccın farz olması 
bunların hacca gitmeden önce mevcudi
yetine bağlıd ır. Hz. Peygamber. ayakta 
namaz kılmaya gücü yetmeyenierin otu
rarak kılabileceklerini söylerken beden va
sıtasının sağlıklı olması gerektiğine dik
kat çekmiştir (İbn Hazm. lll. 43-46; Takıy

yüddin İbn Teymiyye, Der'ü te'aruz, ı. 60-

70). 

Fiilin asıl illetini veya şartını teşkil eden 
ikinci anlamdaki istitaatin fiilden önce bu
lunuşu ve birbirine zıt iki fiili yapmaya 
elverişli olması konusunda ileri sürülen 
görüşleri üç noktada toplamak mümkün
dür. a) Fiilin gerçekleşmesini sağlayan ve 
Allah tarafından yaratılm ış bir sıfat olan 
istitaat fiilden önce mevcuttur. Mu'tezi
le'nin çoğunluğu ile bazı Şii alimleri bu 
görüştedir. Ebu Bekir el-Esam. Nazzam, 
Ali el-Esvarl gibi alimler. insanın yaratılış
tan yeterli derecede bir güce sahip bulun
duğunu ve bunun dışında istitaat diye bir 
sıfatından söz edilemeyeceğini ileri sür
müşlerdir. Sümame b. Eşres ve Bişr b. 
Mu'temir de buna yakın bir düşünceyi be
nimseyerek "insan için fiile ilişkin vasıta
lar" anlamındaki istitaatten başka bir gü
cün olmadığını söylemiştir (Eş' arl, s. 230-

23 1; Nesefl. ll, 543) . Fiilin gerçekleşmesi
ni sağlayan , ondan önce insanda mevcut 
bir istitaatin varlığını kabul edenler şu 
deliliere dayanır: 1. İnsan, aynı şartlarda 
ve durumlarda bir işi yapma gücüne sa
hip olabileceği gibi bundan yoksun da ola
bilir. Onun fiili işleme gücüne sahip bu
lunmasının bir sebebi olmalıdır, bu da is
titaat sıfatından başka bir şey değildir. 

Aksi takdirde işi yapmaya gücü bulun
makla bulunmamak arasında fark kal
maz. z. iş yapma gücü bulunan insanla
rın kudretleri birbirinden farklıdır. Nite
kim bir kişinin yaptığını diğeri yapama
maktadır. Bu da fiilin gerçekl eşmesini 

sağlayan farklı istitaatlerin bulunduğunu 
kanıtlar (Kadi Abdülcebbar, s. 390-391 ). 3. 
Allah'ın yaratma fiilini gerçekleştirmeden 
önce ka dir olduğunda şüphe yoktur. in
san da fiil işleyen bir varlıktır. Onun fiili 
gerçekleştirebilmesi için önceden kudre
te sahip olması gerekir. Zira oluşumu açı
sından kadim varlığın fiiliyle hadis varlığın 
fiili arasında ayırım yapmayı gerektiren 
bir kanıt yoktur (İbn Metteveyh, ll, 115) . 

4. Fiilden önce gücün bulunmaması du-
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