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m esi veya rehin vermesi ona, karşı edi mi 
talep edebilme hakkını bahşetmediği gibi 
yapacağı kısmilfa da kendisine karşı edi
mi isteme hakkını vermez. Çünkü onun 
yükümlü olduğu tam ve gereği gibi bir 
lfadır. öte yandan. birden fazla önce lfa 
borçlusunun bulunması halinde borçlu
lardan biri kendi payına düşeni lfa ettiğin
de edimin diğer borçluların payına düşen 
kısmı da lfa edilmedikçe sonra lfa borçlu
su lfaya zorlanamaz. Çünkü alacaklı açı

sından böyle bir lfa kısmi bir lfadır. önce 
lfa borçlusun un, borçlanılan evsaf ve ni
telikleri taşımayan bir edim sunması da 
böyledir. Önce lfası gereken edimin ala
caklısı alacağını tecil etmişse. borçluyu 
tamamen ibra etmişse veya borçlusu ol
duğu üçüncü bir kişiyi borçlunun üzerine 
havale etmişse (alacağın temliki) artık 

önce lfa borçlusu, karşı edimi talep hak
kına kavuşur (bk. HAPiS HAKKI ). 

Literatürde lfanın ispatında vasıf istis
habı üzerine bina edilmiş fıkhl kaideler 
esas alınmıştır. Alacaklının gereği gibi bir 
lfanın sunulmasına imkan vermemesi 
veya gereği gibi sunulan lfayı haklı bir se
bebe dayanmadan kabul etmemesi onu 
temerrüde düşürür. Bu durumda bir ta
raftan borçlunun sorumluluğunu hafifle
ten hükümler devreye girerken diğer ta
raftan ona tevdi, fesih gibi kurumlara 
başvurarak borçtan kurtulma imkanı ta
nınmıştır. 
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~!il B iLALAYBAKAN 

e l-iFADE ve'l-İ'TİBAA 
()~?''~ ö.:ılSf'l) 

Abdüllatif ei-Bağdadi'nin 

(ö. 629/1231) 
Misır'ın coğrafi, sosyal 

L ve kültürel yapısını konu alan eseri. _j 

Tam adı el-İfô.de ve'l-i'tibô.r fi'l-umu
ri'l-müşô.hede ve ]J.avadi§i'l-mu'ô.yene 
bi-ar:zı Mışr'dır. Müellifönce Mısır'la ilgili 
on üç fasıldan oluşan, fakat günümüze 

kadar gelmeyen Al].baru Mışr adlı bir 
eser kaleme almış, daha sonra600 (1204) 
yılında bunu el-İfade ve'l-i'tibô.r adıyla 
ihtisar ederek Halife N asır- Lidlnillah'a it
haf etmiştir. Kitap iki bölüm (makale) ha
linde düzenlenmiş olup birinci bölüm al
tı, ikinci bölüm üç fasıldan oluşmaktadır. 
Birinci bölüm ün ilk faslında Mısır'ın coğ
rafi konumu, topografik yapısı. iklim özel
likleri. Nil nehrinin kaynağı, taşma ve çe
kilme dönemleri, bu dönemlerde ortaya 
çıkan hastalıklar ve sebepleri gibi konu
lar işlenmiştir. İkinci fasıl bitki türlerine, 
özellikle sebze ve meyvelerin tanıtırnma 
ayrılmıştır. Bağdadl, hekim olmanın ken
disine kazandırdığı dikkat ve tecessüsün 
yanı sıra bitkilerin ilaç yapımındaki öne
mini de iyi bildiği için her bitkinin kök, 
gövde, yaprak. çiçek, meyve ve tohum 
aşamalarındaki görünümünü tasvir eder. 
Ayrıca bitkilerin muhtelif yörelerde han
gi adlarla anıldığını. besin değerini , tadı

nı ve ilaç olarak tıptaki faydasını veciz bir 
üslupla anlatır. Üçüncü fasıl Mısır'daki 
hayvan türlerine ayrılmıştır. Müellifin bu
rada kuluçkadan civciv yetiştirmeyi an
latırken verdiği bilgiler dikkat çekicidir. 
Dördüncü fasılda arkeolajik eserleri tanı
tırken ilginç tesbitlerde bulunur. Mesela 
birçok küçük ehramın Selahaddin-i EyyQ
bl'nin kumandanlarından Emir Karakuş 
tarafından yıktınlarak taşlarıyla Kah i re 
ve Fustat şehir surl arının, ayrıca Kah i re 
Kalesi'nin inşa edildiğini, Selahaddin-i Ey
yu bl' nin oğlu ei-Melikü'I-Azlz'in de cahil 
devlet adamlarının önerilerine uyarak eh
ramların yıktınlmasını emrettiğini, fakat 
sekiz ay çalışıldığı halde bunun başarıla
madığını anlatır. Ancak onun burada, İs
kenderiye Kütüphanesi'ndeki kitapların 
Hz. Ömer'in emriyle yakıldığına dair ver
diği yanlış bilgi sonraki tarihçiler için kay
nak oluşturmuş. bu durum İslam mede
niyetini eleştirrnek isteyenlere bir fırsat 
teşkil etmiştir. Beşinci fasılda Mısır'ın il
ginç mimarisiyle gemi inşasından, kısa 
olan altıncı fasılda da yemek kültüründen 
söz edilmektedir. 

Eserin ikinci bö lümünün ilk faslı Nil 
nehri hakkında ayrıntılı bilgi içermekte. 
ikinci fasılda ise Nil sularının azalması so
nucu 597 (1200-1201) yılında meydana 
gelen kuraklığın yol açtığı kıtlık anlatıl 

maktadır. Üçüncü fasılda yer alan bilgile
rin önemli bir kısmı pahalılık ve açlığın yol 
açtığı trajik olaylarla ilgilidir. Buna göre 
yirmi iki ay zarfında (Şevval 596- Receb 
598/Temmuz 1200-Nisan 1202) divanda 
resmi kayıtlara geçen ölü sayısı 111.000 
kişiyi bulmuştu. Bu fasılda ayrıca 598 



(1201 -1202) yılında meydana gelen şid
detli bir depremi n birçok can ve mal kay
bına sebep olduğu belirtilmektedir. 

Çok iyi bir gözlemci olan Bağ d adi, Ka hi-
. re yakınlarında insan iskeletlerinden olu
şan bir tepecikte yaptığı araştırmada Ga
len'in insan anatomisi hakkında verdiği 
bilginin yanlış olduğunu tesbit etmiştir. 

Ona göre insanın alt çene kemiği Galen'in 
iddia ettiği gibi iki parça değil yekparedir. 
Müellif bu gözlemleri sayesinde tıp kitap
larından öğrendiklerini test etme imkanı 
bulmuştur. 

el-İfade ve'l-i'tibar, erken dönemde 
Batılı araştırmacıların dikkatini çeken 
eserler arasında yer almaktadır. İngiliz 
şarkiyatçılığının kurucusu sayılan Edward 
Pococke, eserin müellif hattıyla olan nüs
hasını beş yıl kaldığı Halep'ten dönerken 
( !636) beraberinde getirip Oxford'daki 
Bodleian Library'ye vermiş ve eseri Latin
ce'ye tercüme etmişti. Tercüme Arapça 
metniyle birlikte Thomas Hyd tarafından 
yayımlanmıştır (Oxford 1702 ). Joseph 
White 1782'de bu metni istinsah ettik
ten bir süre sonra neşretmiştir (Tübin
gen 1789 ) Büyük Pococke'un torun u olan 
Pococke eseri yeniden Latince'ye çevir
ıneye başlamışsa da ölümü dolayısıyla çe
viriyi White tamamlayarak Arapça met
niyle birlikte yayımlamıştır(Oxford 1800). 
Almanca tercümesini ise Samuel Friedrich 
Günther Wahl gerçekleştirmiştir (Hal 
le 1790) . el-İfade ve'l-i'tibdr'ın en ba
şarılı çevirisini Antoine lsaac Silvestre 
de Sacyyapmış ve Arapça metniyle bir
likte dipnotlar ekleyerek Relation de 
l'Egypte par 'Abd al-Latif adıyla neş
retmiştir (Paris 18 1 0) . M ısır 'da bu çalış
mayı esas alan ve sadece Arapça metni 
ihtiva eden yayımla (Kahire 1286) Sela
me Musa'nın 'Abdüllatit el-Bagdadi ii 
Mışr adıyla gerçekleştirdiği yayım (Ka
hire 1353) ticari amaçlıdır. BQI Galyünci'
nin (Paul Ghalioungui) 'Abdüllatif el-Bag
dadi tabibü '1-~arni's-sadis el-hicri adlı 
çalışmas ı içinde yer alan eser de (Kah i re 
1958, s. 65-152) son iki neşrin tekran ma
hiyetindedir. Bodleian Library'deki nüsha
nın John A. Videan'ın önsözüyle faksimile 
yayımından sonra (London 1961) Karnal 
Hafuth Zand ile John A. Videan ve lvy E. 
Videan eseri İngilizce'ye çevirerek Arap
ça metniyle birlikte neşretmişlerdir (Lon
don 1965). Ahmed Gassan SebanQ eseri 
tahkikli neşir diye yayımlamışsa da (Dı
maşk I 403/!983) basit bazı dipnotları dı
şında önceki basımlardan pek farkı yok
tur. Nihayet Ali Muhsin lsa Malüllah ki
tabın ciddi bir neşrini gerçekleştirmiştir 
(bk.bibl) . 
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iF AzA 
( ~lSf'l ) 

Hac esnasında hacıların Arafat, 
Müzdelife ve Mina'dan ayrılışını 

ve bunu düzenleme iş ini 
ifade eden terim. 

_j 

Kökünde "çoğalıp taşma. bol ve yaygın 
olma" anlamı bulunan ifaza kelimesi söz
lükte "kalabalık olarak ve çabucak dağ ıl
mak" manasma gelir. Gerek Cahiliye dev
rinde gerekse İslami dönemde hacıların 
kalabalık gruplar halinde Arafat'tan Müz
delife'ye, Müzdelife'den Mina'ya akın et
meleri ve Mina'dan Mekke'ye dönmeleri 
ifaza kelimesiyle anlatılmıştır. Kur'an - ı 

Kerim'de, "Arafat'tan ayrılıp akın etti
ğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah' ı zikre
din .. . "(el-Bakara 2/1 98); "Sonra insanla
rın kalabalık halde döndÜğü yerden siz de 
dönün. Allah'tan mağfiret isteyin" (ei-Ba
kara 2/ !99) mealindeki ayetlerde ve birçok 
hadiste (bk Wensinck, el-Mu'cem, "fyı;l." 

md.) ifaza bu anlamda geçmektedir. İfa
zanın ardından yapılması sebebiyle hac
cın rüknü olan tavafa "tavafü'l-ifaza" de
nilmiştir. 

Cahiliye döneminde Araplar. if aza keli
mesini Arafat'ta hac menasikin i yürütme 
ve Arafat'tan çıkış izni verme yetkisi için 
de kullanıyorlardı. Bu anlamda ifaza Ara
fat'tan inen hacıların Müzdelife'de top
lanmalarına, Mina'da şeytan taşladıktan 
sonra Mekke'ye veya memleketlerine dön
melerine izin verme yetkisini ifade eden 
icazenin alanı içine girmekte ve bazı kay
naklarda icaze ile ifaza aynı manada kul
lanılmaktadır. İbn Abdürabbih, İslam'ın 
zuhuru sırasında icaze yetkisi kendisin
de olan Kerib b. Safvan' ı "sahibü'l-ifaza" 
olarak tanıtır ( el-'İI5:dü'l-ferid, lll , 300). İbn 
Hişam , sadece M üzdelife vakfesinden 
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sonra Mina'ya intikal iznini " İfaza" başlı
ğı altında verir ( es-Sire, ı. ı 2 ı vd ) . Ancak 
İbn Kesir (e l-Bidaye, ll , 206) ve Alüsi(Bu
lugu 'l-ereb, I. 248) bu merasimide icaze 
olarak zikrederler . 

İbn Hişam'ın verdiği bilgiye göre Cahi
liye döneminde Arafat'tan hacıları sev
ketme görevi Mudar'dan Gavs b. Mür b. 
Üdd'e aitti. Annesi , bir oğlu olduğu tak
dirde onu Kabe'nin hizmetine vereceğini 
söylemiş, Gavs doğunca da adağını yerine 
getirmişti. Kabe'de hizmet eden Gavs'a 
bundan dolayı Arafat'ta icaze yetkisi ve
rilmiş , kendisine ve ondan sonra bu göre
vi yerine getiren çocuklarına "SQfe" de
nilmiştir. Hacıların Mina'da cemrelerde 
şeytan taşlamasına ve teşrikin ikinci gü
nü gruplar halinde Mekke'ye gitmesine 
izin verme yetkisi de SQfe'de idi. Acele işi 
olanlar veya memleketlerine çabuk dön
meyi düşünenler, SQfe'nin bir an önce 
şeytan taşlama merasimini başlatmasını 
isterlerdi. Ancak SQfe güneş batıya mey
ledinceye kadar bekler, sonra kalkıp taş
lamayı başlatırdı. Şeytan taşlama göre
vini yerine getirenierin hemen Mekke'ye 
akın etmesine izin verilmezdi; kabile gö
revlileri Akabe'nin iki yanını tutarak ha
cıların geçmesini engellerdi. SQfe men
suplarının hepsi geçtikten sonra diğer 
kabilelerio geçişine izin verilmesi kendini 
daha şerefli sayan bazı kabile halkına ağır 
gelirdi. Buna rağmen Mekke'ye hakim 
olanlar değişse de icaze yetkisi hep bun
larda kalmış, SQfe'den bu işiyapacakkim
se kalmayınca yetki yakın akrabaları Te
mim'den Sa'doğulları'na geçmiştir. Ku
reyş kabilesinin reisi Kusay b. Kilab Mek
ke'ye hakim olduğu zaman icaze bu ka
bileden Safvan b. Haris oğullarında bulu-. 
nuyordu. Kusay, Mekke'ye oldukça uzak 
sayılan Temimoğulları 'nın bu görevini si
yaseten kendilerinde bıraktı. 

Cahiliye döneminde ifaza görevi, Mudar 
soyundan Kays Aylan 'abağlı Beni Advan 
tarafından yerine getiriliyordu. Kusay b. 
Kilab, hacla ilgili diğer görev ve yetkileri 
de eski sahiplerinin elinde bıraktı. Arap
lar bu dönemde terviye günü Zülmecaz'
dan ayrılarak arefe günü Arafat'a çıkar
lardı. Arefe günü hilleden (Kureyş ve 
müttefikleri dı ş ındak i kabil eler) olanlar 
Arafat'ta. humus sınıfından olanlar ise 
(Kureyş ve müttefikleri) Harem bölgesi 
içindeki Nemire'de hazır bulunurlardı. 
Bunlar. Resul-i Ekrem'in Arafat'ta vakfe 
yapmasını hayretle karşılamışlardı (Buha
r! , "I:Iac" , 91-92) . Bakara süresinin 198-
199. ayetleriyle bu Cahiliye geleneğine 
son verilmiş ve Hz. Peygamber halkın 
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