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bir engele takılınadan dosdoğru akmak" 
gibi anlamlarda kullanılır. Kelimenin be
di' ilmindeki tanımı özellikle bu son anla
mıyla yakından ilgilidir; bu ilirnde "şairin 
övdüğü . yerdiği veya hakkında mersiye 
yazdığı kimsenin ve onun soyundan anıl
ması mümkün olan kişilerin isimlerinin 
kronoloji sırasıyla akıcı bir biçimde zikre
dilmesi" şeklinde tanımlanmıştır (Hatlb 
el-Kazvini, el-lzaJ:ı, s. 534). Övülen veyaye
rilen kimseyi daha iyi tanıtabiirnek ama
cıyla sıralanan bu isimlerin veya soy zin
cirinin bir engele takılınadan su gibi akar
casına söylenmesi. hoş. akıcı ve selis ke
limelerden oluşması. söyleyiş güçlüğü (te
kellüf) bulunıı:ıaması ıttıradın gereği ve 
temel şartıdır. Bir isim zincirinin sıralanı
şı ve söylenişinde söyleyiş güçlüğü bulu
nup bulunmadığını okuyucunun edebi 
zevki belirler. Ancak isim zincirini oluştu
ran kelimelerin arasına soyla ilgili olma
yan bir sıfat sokarak zinciri kesintiye uğ
ratmanın ıttırada aykırı bir tekellüf oldu
ğu söylenmiştir (İbn Ebü'l-isba', TaJ:ırirü't
taJ:ıbir, s. 353) . Şairin kasidesi içinde aruz 
vezninin bahir ve tef'ilelerine uygun dü
şecek şekilde ardarda uygun isimleri sıra
laması onun yeteneğini. gücünü ve dile 
hakimiyetini gösterir (İbn Re şi~ ei-Kayre
vanl, Il, 698). 

Bu isimlerin tek beyit içinde başlayıp 
bitmesi şarttır. Nitekim Mütenebbl'nin, 
Hamdani Hükümdan Seyfüddevle'yi öv
düğü bir kasidesinde hükümdarın soy zin
cirini oluşturan isimleri iki beyitte sırala
ması eleştirilere sebep olmuştur (a.g.e., 

I ı, 70 ı ) . Bu isimleri n beytin son mısraına 
(Nüveyrl, VII, 155) veya kasidenin başına 
(İbn Ebü'l-İsba', TaJ:ırirü't-TaJ:ıbir, s. 353) 
getirilmesi ve az lafızla çok isim sıralan
ması da bir başarı sayılmıştır. 

Belagat alimlerinin çoğu, sıralanan isim
leri şairin övdüğü veya yerdiği kimsenin 
soy kütüğünde yer alanların adlarıyla sı

nırlandırmışlardır. Safiyyüddin el-Hilli övü
len kişinin adıyla birlikte sıfat. lakap, kün
ye ve çok defa kabile isminin de sıralan
masını ıttıradın gereği sayar (Şerf.ıu'l-Ka
{iyeti'l-bedi'iyye, s. ı 32). 

Arap kültür ve geleneğinde şeref ve 
övünç kaynağı erkek olarak kabul edildi
ğinden soy zincirinde kadınların yer alma
sı ıttırad açısından bir kusur sayılmıştır. 
Nitekim şair Ebfı Nüvas'ın, Abbasi Hali
fesi Emin'i övdüğü bir kasidesinde hali
fenin soy zincirinde annesini de anması 
eleştiri konusu olmuştur (Yahya b. Ham
za el-Alevi, lll, 93-94 ). 
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Soy zincirinde sıralanan isimler bağlaç
larla birbirine bağlanabilir. Bu durumda 
eski nesilden yeniye veya yeni nesilden es
kiye doğru sıralama imkanı bulunur. Şu 
ayette eskiden yeniye doğru sıralama gö
rülmektedir: Jl::><....!~ ~'.r.! u;l4f ;ı.L, ~~~ 
...,.,~~"Ben atalarım İbrahim~ İshak~ 
(ve) Ya'küb'un dinine uydum" (Yusuf ı21 
38). Şu ayetlerde de tevhide dayalı dinle
rin temeli olan Hanlfliği getirmesi ve so
yundan peygamberlerin gelmesi sebebiy
le Hz. İbrahim ile başlayan peygamberler 
zincirinde sıraya riayet edilmiştir: ~ ı ,ıli 

~~~~ ~! Jl::><....!~ ~ı....,!~ ~'.r.! ~4T 4l!~ ~! 
(el-Bakara 2/ı 33. İbrahim~ İsma il~ is-

hak). Jl::.....ı!~ ~l..ı.....!~ ~f_r.f 0! w,ı~ ı"l 
ISJL.:..i ~~ (~~ f,_ilr J::.~~~~ ':-'~~ (el-Bakara 
2/140, İ brahim~ İsmail~ ishak ~Ya'
küb ~es bat [torunlari. Jjll.o~ 44 ı.::.oı ,ıli 

':-'~~ Jl::><....!~ ~l..ı.....!~ ~!.r.' ..,Jf Jjli.o~ ı;.,.ıı 
~~ 1.5""!7'" u;l~l Lo~ J::.~~~~ (el-Bakara 2/ 
I 36, İbrahim~ İ smail~ İshak~ Ya'küb 
~es bat~ Musa~ Isa). 

Soy zincirini oluşturan isimler diğer ba
zı şekillerin yanında çoğunlukla "ibn" ke
limesiyle irtibatlandırılır. Bu durumda fe
sahate aykırı olan zincirleme isim tamla
ması söz konusu olur. Ancak zincirleme 
isim tamlamasının söylenişinde ağırlık bu
lunmadığı ve kolaylıkla söylendiği takdir
de fesahata aykırı olmayacağı ifade edil
miştir. Hz. Peygamber'in şu hadisi buna ör

nek teşkil eder: d-I r<>!fJI.J!I r<>!fJ'.:Y.' r<>!fJI 
~'.r.! d. Jl::.....ı! d. ...,.,~ d. J-Jy..' r<>!_r:ll 
(Hatlb ei-Kazvlnl, el-lzaf.ı, s. 535). 

Kazvlnl ve onun Te1l].işü '1-mittaJ:ı'ına 
şerh yazanların birçoğu ıttıradı bed!' il
minde manaya güzellik veren sanatların 
sonuncusu olarak kabul etmişlerdir. An
cak Teftazanl'nin Mul].taşarü'1-Me'fıni' 

sine haşiye yazan Şeyh Yas'in ile Kazvlnl'
nin et-Te1l].iş'ine Mevfıhibü'1-fettfıJ:ı ii 
şerJ:ıi Te1l].işi'1-MiftfıJ:ı adıyla şerh yazan 
İbn Ya'küb el-Mağribl gibi bazı belagat 
alimleri ıttıradı manadan çok lafzı susle
yen bedTI bir tür olarak görmüşlerdir (De
su kı, Il, 584-585; ibn Ya'küb ei-Mağrib!, IV: 
410-41 ı) 

lttıradı bedTI bir tür olarak ele alan ve 
birçok örnek vererek açıklayan ilk bela
gat alimi İbn Reşl~ el-Kayrevanl'dir (el

'Umde, Il. 698-70 ı) Konuyla ilgili bilgile
ri İbn Reşl~'ten nakleden İbn Ebü'l-İsba' 
el-Mı sri, TaJ:ırirü't-taJ:ıbir ve Bedi'u '1-
Kur'fın'ında birkaç ayet ve hadisi örnek 
göstermenin dışında türe bir katkıda bu
lunmamıştır (et-Taf.ırirü't-taJ:ıbir, s. 352-
354; Bed!"u'l-~ur'an, s. 141 ). 

Safiyyüddin el-Hill!' den itibaren bediiy
yelerde ıttırad örneklerine rastlanmak
tadır. İbn Cabir el-Endelüsl'nin e1-f:lulle
tü's-siyerfı' ii medJ:ıi l].ayri'1-verfı' adlı 
bedliyyesinde yer alan ve Hz. Peygam
ber'in soy şeceresini oluşturan önemli 

· isimlerin kronolojik sıraya göre verildiği 
([Hz. Muhammed]~ Abdullah ~Şeybe 
[Abdülmuttalib 1 ~ Abdümenaf ~ Kusay) 
şu beyit bunların en güzellerindendir: 
...sı.;..~ d.~)"'"' 1 .y. ~ ..iıf ~ ~~ 0)~1..1.9 
~;.a§ .y. ( el-fjulletü 's-siyera', s. ı 4 7) . 
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(bk. İVAZ). 

IYDİYYE 
(4i~) 

Divan edebiyatında 
ramazan ve kurban bayramları 

vesilesiyle yazılmış kaside. 

_j 

_j 

Divan şairleri arasında büyüklere itha
fen kaside yazmak için değerlendirilen 
fırsatlardan biri de ıyd-i f1tr (ramazan bay
ramı) ve ıyd-i adha (kurban bayramı) gün-



leriydi. Dini bayram olmamakla beraber 
nevruz da bu günlere dahil edilmiş. an
cak yazılan şiirler ayrı bir adla nevruziy
ye olarak anılmıştır. Kasidelerin teşbib 1 
nesib kısımlarında bayramdan bahsedil
mesi ıydiyye (idiyye) 1 bayramiyye şek
linde adlandırılmalarına yol açmıştır. Şa
irler böylece çok defa hamileri olan bü
yüklerin bayramlarını manzum birer teb
rikname ile kutlar. karşılığında da caize 
alarak bayram harçlıklarını çıkarırlardı. 

Çoğunlukla kaside halinde yazıldıkları 
için bu şekle ait bütün genel özellikleri ta
şıyan ıydiyyeler, muhteva itibariyle teşbib 
(doğrudan bayramı konu alan ilk bölüm ). 
methiye ve dua olmak üzere üç bölüm
den meydana gelir ve divanların baş ta
rafındaki "kasaid" kısmında yer alırlar. 
Nev'T'nin on dört beyitlik şiiri gibi bazı is
tisnalar dışında ortalama otuz kırk beyit 
civarında bir uzunluğa sahip ıydiyyeler 
arasında Nef'T'nin Sultan Ahmed için yaz
dığı yetmiş bir beyitlik manzumeler de 
(Divan, s. 72-76) görülmektedir. İlkörnek
leri ya "Fi Medhi Sultan ... "veya "Kaside-i 
lydiyye" gibi kalıplaşmış başlıklar altında 
yahut da başlıksız olarak yazılan ıydiyye
lerin XVI. yüzyıldan itibaren gittikçe uzun 
Farsça başlıklar taşıdıkları görülmektedir. 
"Der Vasf-ı lyd-i Ad ha". "Der lyd-i Fıtr" gi
bi ibareler yanında özellikle son devirler
de ıydiyyenin kimin için yazıldığını belirten 
cümlelere yer verilmiş ve "lydiyye Seray-ı 
Sultan-ı Zaman ... ". "Der Hakkı Veziria-
zam .. . ". "Ba Sitayiş-i U lema-yı Zevi'l-ihti-
ram ... ". "Kaside-i lydiyye Seray- ı Molla-yı 

Devran ... ". "Der Sitayiş-i Paşa-yı Karn
ran ... "gibi başlıklar kullanılmıştır. Bu ka
lıplaşmış adların yanında. divan şiirinin 
XVI. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden 
olan Nev'i'nin Karamani Mehmed Efen
di için yazdığı ıydiyyenin başına koyduğu 
" Beray-ı Karamani Mehmed Efendi üs
tad-ı Merhum Nev'i Efendi Der Vasf-ı Hi
lal-i lyd-i Said" şeklindeki istisnai başlık
lara da rastlanmaktadır ( Nev'T divanında
ki altı ıydiyye nin taşıdığı başlıklar bu çe
şitliliğe örnek gösterilebilir; s. 9, 4 7, I 03, 
ll O, ı 26, 144). XVII. yüzyılın büyük divan 
şairlerinden N abi'nin Silahdar Ali Paşa için 
yazdığı ramazan ıydiyyesinin başlığı da 
tesbit edilebilenlerin en uzun u ve en gös
terişli olanıdır (Divan, s. ı 29). 

Türk edebiyatında ıydiyye yazılmasına 
ne zaman ve hangi şair tarafından baş
landığı bilinmemektedir. Ancak XVI. yüz
yıl şairlerinin divanlarında pek çok ıydiy
ye bulunduğuna göre bunların XV. yüz-

yıldan itibaren ortaya çıkmaya başladığı 
ve bu yüzyılın tanınmış şair-devlet adamı 
Sursalı Ahmed Paşa'nın divanındaki biri 
"ıyd" redifli iki ıydiyyenin bu türün bilinen 
ilk örnekleri olduğu söylenebilir. XV. yüz
yılın sonu ile XVI. yüzyılın başında yaşa
mış ünlü şairlerden Tacizade Cafer Çele
bi'nin divanında yer alan. "Yine arz edip 
cemalin şahid-i ra'na-yı ıyd 1 Alemi şevke 
getirdi hüsn-i bezm-ara-yı ıyd" matla'lı 
ramazan bayramına dair kırk bir beyitlik 
başlıksız ıydiyye de ilk örnekler arasında 
sayılabilir. 

Bayrama göre farklı özellikler göster
mekle birlikte her ıydiyyede genellikle ön
ce o günlere kavuşmanın şükrü üzerinde 
durulmakta. bayramı büyük bir coşku ve 
neşe içinde eğlenerek geçirmek gerek
tiğinden bahisle mevsimine göre yapıl
ması uygun olan işler ifade edilmekte ve 
yapılanlar fevkalade tasvirlerle anlatıl
maktadır. Bayram yerlerinin . törenierin 
ve eğlencelerin ön plana çıkarıldığı bu 
tasvirler yalnızca divan şiirinin yerli mal
zemesini. mahalli ve miliT unsurlarını ta
şımakla kalmaz. bu şiirin hayatla olan sı
kı irtibatını da gösterir. Başlangıçtaki ıy
diyyelerde bu tür tasvirlerin yerine hakla
rında kaside yazılan kişiler için çok defa 
kalıplaşmış ve divan şiiri dünyası içinde 
geliştirilmiş ifadeler kullanılırken özellikle 
XVIII. yüzyıldan sonraki örneklerde mal
zemenin bu kalıpların dışına taşırılarak 
mahaliT ve yerli unsurlarla gittikçe zen
ginleştirildiği görülür. 

Ramazan bayramı şewal hilalinin gö
rünmesiyle başladığından hemen bütün 
ramazan ıydiyyelerinin ilk beyitlerinde ra
mazaniyyelerde de olduğu gibi daha çok 
hilalle ilgili zengin mazmunlara yer veri
lir. Sünbülzade Vehbi'nin, "Hilal-i ıyd kıldı 
cebhe-i afakı nurani 1 Yine yad etti aşık
lar ham-ı ebru-yı cananı ll Nice yad etme
sinler kim nezaketle eder ima 1 Hilalin 
kuşe-i ebrusu zevk-ı vasl-ı hubanı" beyit
leri bu alakayı her yönüyle ifade eder. Bu 
gibi beyitlerde harabat müdavimlerinin 
mahrumiyetleriyle tiryakilerin, ramazan 
safularının çektiklerinin son bulduğuna. 
artık zevk ve eğlence zamanının geldiği
ne. "ayş u nGş"un başlayacağına. "mev
sim-i zevk u tarab safası"nın sürülebile
ceğine dair bol teşbihli. istiareli. cinaslı 
ve telmihli ifadeler kullanılır. Bunların 
yanında ramazam büyük bir manevi coş
kuyla geçiren dindar kişilerin sevinçleri de 
dile getirilir. Bayram onlar için ibadetle
rinin ilk karşılığıdır. Cerre çıkanlar elde 
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ettikleri hasılatla memleketlerine. evle
rine. işlerine dönerek çoluk çocuklarıyla 
buluşur ve büyük bir coşku içinde çifte 
bayram yaparlar. 

Ziyaretler, alınıp verilen hediyeler. mev
simine göre gidilen mesireler büyüklerin 
bayram günlerinin değişmez özellikleri
dir. Saraydan başlayarak çeşitli devlet ka
demelerinin teşrifatında yer alan bayram
laşma merasimlerinde her sınıf halk ara
sında yaygın bir gelenek teşkil eden el öp
meler. bahşiş vermeler ve hediyeleşme

ler de önemli motifler olarak ıydiyyelere 
girmiştir. Bu motifleri işleyen örnekler 
arasında Nedim'in lll. Ahmed için kaleme 
aldığı bir ıydiyyedeki, "Saray-ı şehriyar-ı 
alem oldu meşrik-ı ikbal/ Gelip hep hak
b use devlet-i ulyanın erkanı" beyitleriy
le başlayan bölümünün sarayda yapılan 
bayramiaşma törenini tasvir açısından 
ayrı bir önemi vardır. 

lydiyyelerde yer alan bayram mOsikisi
ne dair unsurların başında mehterleri n 
bayramın başlangıcından itibaren nevbet 
vurması. davul ve köslerin çalınması gel
mektedir ki bunlar bayram günlerindeki 
musiki faaliyetlerinin en belirg in akisleri
dir. Nedim'in, "Sabah-ı ıyd kim alem olup 
feyz ile nurani 1 Sada-yı kGs-ı şevket ey
ledi pür çerh-i gerdGnı" beyti gökleri in
leten kös sadalarını anlatır. Buna saray 
ve konaklardaki fasıllarla bayram ve me
si re yerlerinde. kır ve semai kahvelerinde 
icra edilen mGsikiyi de katmak gerekir. 
Bayramın dini musiki icrası bakımından 
ayrı özellikleri vardı; bayram salası sade
ce bu günlerde verilir. günün belli dilim
lerinde temel d ve ilahiler okunarak halkın 
dini hisleri coşturulurdu . Sabit'in ıydiy
yesindeki şu mısralar bu durumu nükteli 
bir dille anlatmaktadır: "Aie's-sabah sa
lalar verildi hiç değil/ SabGh-ı ıydde maz
lum-ı tevbe oldu şehid ll Sabah olunca ila
hiye soktular rindi 1 Müezzinan-ı şeb-i ıyd 
verdiler temel d". Bayram günlerinde fa
kir fukaranın gözetilmesi ve onlara yapı
lan çeşitli yardımlarla bayram sevincini 
toplumun her katına yayma faaliyetleri
nin bir parçası olarakmahpusların affe
dilip zindanların boşaltılması da şiiriere 
aksetmiştir. Sursalı Ahmed Paşa'nın ll. 
Bayezid vasfında yazdığı ıydiyyedeki. "Dol
durup neyler ruhun çah-ı zenahdanına 
dil / Çünki şeh lutfuyla boşaltır bugün zin
ctanı ıyd" beytinde padişahın bayram do
layısıyla af ilan ederek zindanları boşalt
tığı sırada gönlünün padişahı olan sevgi
linin neden kendisini zindana attığını so
rar. 
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Özellikle istanbul'un Eyüp, Kağıthane. 
Sadabad, At Meydanı, Vefa. Tophane, Üs
küdar gibi gözdemesireve seyrangahla
rı bahar ve yaz aylarında insana bayram 
üstüne bayram (ıyd ber ıyd) ettirecek va
sıflara sahip eşsiz bayram yerleri olarak 
özenle tanımlanmışlardır. Şeyhülis!am 
Yahya Efendi'nin dahi ıydiyyesinde yer 
verdiği bu seyrangahları Nedim, "Binip 
sad izz ü n az ile semend-i ş Oh-reftara 1 
.Güzeller At Meydanı'nda alır şimdi mey
danı ll Hususa Hazret-i EyyOb ile mey
dan-ı Tophane 1 Birer takrlb ile elbette 
cezbeyler cüvananı// Firaz-ı Üsküdar'ın 
bu'du vardır gerçi amma kim 1 Yine inkar 
olunmaz hak bu kim onun da seyranı ll 
YaSa'dabad-ı dil-cOnun efendim sorma 
hiç vasfın 1 Kulun bir vechile ta'blre kadir 
olmazam anı" beyitleriyle edebiyata mal 
etmiştir. Vehbi bir şiirinde, "Bahar-ı ıyd 
tev'em geldi bu devr-i gül ü müldür 1 Dö
nüp peymaneler gül gibi açsın tab'-ı rin
danı" beytiyle bahar- bayram uyumunu 
dile getirirken Hayretlde bir ıydiyyesini 
bütünüyle bu beraberlik üzerine kurmuş
tur. Çocukların sevinçleri ise bayramlık el
biseler. el öpme bahşişleri. bayram yerle
ri, salıncaklar, dönme dolaplar. hokkabaz
lar. atlıkarıncalar, at ve araba safaları. ka
ragöz ve orta oyunu seyirleriyle ıydiyye
lere yansıtılmıştır. Sabit'in. "Sefid came-i 
ıydiyye giydi pir ü cüvan 1 Cihan tarikat-ı 
Bayramiyan'a oldu mürld" beyti bayramla 
halkın giyinip kuşanma, süslenme ve bay
ram adabına göre hareket etmesi arasın
daki ilgiyi, genç ihtiyar bütün halkın Bay
ramiyye tarikatına mürid olması şeklinde 
dile getiren tevriyeli bir ifadedir. 

Kurban bayramı vesilesiyle yazılmış ıy
diyyelerde, yukarıdaki unsurların yanı sıra 
bütün nüktelerin kurban merkezli oldu
ğu görülmektedir. Hayall Bey, "Sanmanız 
gülgün şafak oldu ufuktan aşikar 1 lyd için 
çarh-ı felek sevrini kurban eyledi" derken 
bayram sabahı gökyüzünü kaplayan kı
zıllığın feleğin kestiği kurbanın kanından 

kaynaklandığını teşhis ve hüsn-i ta'lll ya
parak anlatmaktadır. NevTnin Damad İb
rahim Paşa için yazdığı ıydiyyedeki, "Sa
na kurban olan sürsün safa-yı kebş-i is
mail/ Cenabın Merve'si erbab-ı hacata 
medar olsun" beyti de bu kurban nükte
sinin tipik bir örneğidir. Ayrıca yine onun 
lll. Murad için yazdığı bir ıydiyyede, kur
ban bayramı günlerinin aynı zamanda 
hac günleri olmasından hareketle birçok 
defa Kabe, kıble, Safa, Arafat gibi yerler 

. zikredilmiş ve buralarda Hz. İbrahim- is-
mail kıssası geçtiği için telmihe dayalı bir 
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anlatım takip edilmiştir ki bu duruma 
başka şairlerin ıydiyyelerinde de rastlan
maktadır. Hayall Bey'in, "Kabe-veş mes
tOr olan dHberler oldu aşikar 1 N Or gör
müş hacı-veş uşşakı nalan eyledi" beyti 
de bu nükte üzerine kurulmuştur. 

Bayramlarda herkesin kendi durumuna 
göre bir hediye (ıydane) verme adetidivan 
edebiyatına, kurban bayramında aşıkların 
canlarını sevdiklerine kurban etmesi şek
linde yansımıştır. FuzQII'nin, "Yılda bir kur
ban keserler halk-ı alem ıyd için 1 Dem
be-dem saat-be-saat ben senin kurbanı
mm" ve Fehlm-i Kadlm'in, "Jyd-ı adhadır 
ki dil cananına can gösterir 1 Her kişi bu 
dernde kassabına kurban gösterir" be
yitleri bu yansımanın iki örneğidir. Çocuk
ların alınlarına kurban kanı sürülmesi yi
ne Fehlm'in beyitlerinde şu şekilde yerini 
bulmuştur: "Sürh-pQş olmuş serapa ka
na girmiş dilberim 1 Gayri tıflan gerçi an
cak cephede kan gösterir". Bayramlarda 
kadın ve kızların ellerine kına yakılması 
adetinin şiirdeki örneklerini de Necati 
Bey'in, "Mader-i dehr yine tıfl-ı mehin 
parmağını/ RQz-ııyd erdi deyü eyledi h ın
na ile al" ve. "Şafak-ı mahı gören şöyle 
sanır kim zen-i dehr 1 Payına yaktı kına 
sakına taktı halhal" beyitlerinde bulmak 
mümkündür. Bayramlarda çocukların 
alınlarına kan sürülmesi, kadın ve kızla
rın ellerine kına konulmasıyla onların bu 
sevinç günlerinde kı na gibi geleneksel ve 
dinen caiz bir unsurla süslendiklerini gös
terdiği gibi, özellikle erkek çocukların ge
rektiğinde canlarını bir bayram coşkusuy
la vatanları için kurban etmeye hazır kı
nalı kuzular, koçlar oldukları şeklindeki 
eski biran'aneye gönderme de yapılmış 
olur. 

lydiyyelerin med i h kısmında çok defa 
giriş bölümündekinden daha fazla sayıda 
beyte yer verilmiş ve bunlarda övülen 
kişinin şahsi hasletleriyle bayramlar ve 
bayramlarda yaşananlar arasında teşbih
li, telmihli, mecaz ve kinayeli, hüsn-i ta'
lllli ifadelerle sanat gösterileri yapılarak 
çeşitli ilişkiler kurulmuştur. Ancakyine de 
girizgah beyitleri bu bakımdan daha dik
.kat çekicidir. Tacizade Cafer Çelebi'nin, 
"Giydi rengin came şi'rimden benim kim 
birnazar 1 Kendisin arz ede şaha şahid-i 
ra'na-yııyd ll Hüsrev-i kişver- küşa-yı ah d 
Sultan Bayezid 1 Kim cen;ıali nurudur 
subh-ı cihan- ara-yııyd" beyitleri bu an
layışın örneğidir. 

lydiyyelerin son bölümünde ise dua ile 
ilgili beyitler yer alır. Sabah vaktinde du
aların kabul olunacağı inanışından hare-

ket eden Nev'l'nin ıydiyyesindeki şu beyit
ler buna örnektir: "Nev'iya ey le duavakt-i 
sabah-ııyddir 1 Çün olur derler dua mak
bQJ-i hazret subh-dem ll Hak Teala rQze 
vü ıydin mübarek eylesin 1 Bu dua-yı dev
lete kılsın icabet su b h-dem". 

Jydiyyelerde yer alan bütün özellikler, 
divan şiirinin çeşitli örneklerinde ve çok 
defa beyitlerde zengin bir malzeme ola
rak kullanılmıştır. Böylece bayram konu
su sadece ıydiyyelere has bir malzeme ol
maktan çıkarak edebiyatın bütününe ya
yılmıştır. Ayrıca Nabl'nin "Tarih Seray-ı 
Jyd-i Şerif" başlıklı tarih kıtası bayram ko
nusunda yazılmış bilinen tek örnek ola
rak zikredilmeye değer (Divan, s. 309). 
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IZTIBA' 
(t~f'f) 

İhramlı iken sağ omuzun 
açık bırakılması anlamında 

bir fıkıh terimi. 
.J 

Sözlükte "bir şeyi koltuğunun altına 
sokmak" anlamına gelen ıztıba', fıkıhta 
"hac ve umre esnasında ihram elbisesi
nin üst kısmı olan ridanın bir ucunu sağ 
koltuk altından geçirip sol omuz üzerine 
atmak, böylece sağ omuz ve kolu açık bı
rakmak" manasında kullanılır. Hanefi ve 
Şafii mezheplerine göre ardından sa'y ya
pılacak bütün tavaflarda ıztıba' sünnet-


