
IYDiYYE 

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-



tir (Müsned, I, 305-306; Dariml, "Menasik", 
28; ibn Mace, "Menasik ", 30; Ebu DavOd, 
"Menasik" , 49-50 ; Tirmizi. " I:Iac", 36). 
Bunlar um re tavafı, haccın sa'yinin öne 
alınmaması halinde ziyaret tavafı ve ar
dından haccın sa'yi yapılacaksa kudQm 
tavafıdır. Hanbeli mezhebinde yalnızca 
kudOm tavafından sonra yapılması sün
net olan ıztıba' Malikller'de ne sünnet ne 
de müstehaptır. İslam alimleri, Hz. Pey
gamber'in bu uygulamasının esasında 
tavafta yürüme ve hareket kolaylığı sağ
lamaya yönelik olduğunu belirtirler (Şev

kani, v. 44) 

Tavaftan sonra ıztıbaa devam etmenin 
ve tavafın iki rek'at namazını eda eder
ken ıztıba ' halini sürdürmenin dini bir 

hükmü yoktur. Hatta güneş yakmasına 
maruz kalma tehlikesinin bulunması du
rumunda bunun rnekruh olduğunu söy
leyenler de vardır. Ancak Şafii mezhebin
de sahih sayılan görüşe göre tavafta oldu
ğu gibi sa'y esnasında da ıztıba' yapmak 
sünnettir. Çünkü sa'y de tavafa benzedi
ği ne göre onun hükmünü almalıdır. Ta
vaf sırasında yalnızca remel yapılan şavt
larda ıztıba ' yapmanın sünnet olduğunu 
söyleyenler olmuşsa da Hz. Peygamber'in 
ıztıba ' yaptığını bildiren hadis tavafın ta
mamına, yani bütün şavtlarına şamil gö
rüldüğünden bu görüşe itibar edilmemiş
tir. öte yandan ihram elbisesi giyrnek er
keklere has olduğundan ıztıba ' da onları 
ilgilendiren bir uygulamadır. 
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