
(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 

İ FAZA 

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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vakfe ve ifaza yaptığı yerde vakfe ve ifaza 
yapmıştır. ResOluilah Arafat'tan döner
ken normal yürüyüşü tercih etmiş , fakat 
geniş bir alandan geçti ği sırada daha hızlı 
hareket etmiştir (Buhar!, "I:Iac", 93). 

Arafat'tan ifaza arefe günü güneş ba
tarken. Müzdelife'den Mina'ya hareket 
ise ertesi gün güneşin doğuşu ile başlar
dı. Arafat'ta ve M üzdelife'de güneşe bağ
lı ifazayı bazı şarkiyatçılar güneş ayiniyle 
açıklamışlar ve Hz. Peygamber'in güneş 
batmadan Arafat'tan ayrılmamayı. Mi
na'ya ise güneş doğmadan önce gitmeyi 
emretmesinin, güneş ayinini çağrıştıra
cak bir durumu ortadan kaldırmaya yöne
lik bir teşebbüs olduğunu belirtmişlerdir 
(iA, VII, s. 16- ı 7; Cevad Ali, VI , 385) İsla
miyet'in zuhuru esnasında ifaza yetkisi 
Advanoğulları'ndan Ebu Seyyare Umeyle 
b. A'zel'de idi. Rivayete göre Ebu Seyya
rebu görevi aralıksız kırkyıl sürdürmüş
tür. 

Mekke fethedildiği zaman ResGI-i Ek
rem. muhtemelen eski sahibine bırak
mak üzere icaze yetkisinin kimde olduğu
nu sormuş ve son sahibinin bir kız çocuğu 
olduğunu öğrenmişti. Böylece bu mües
sesenin fiilen uygulamadan kalktığı anla
şılmaktadır. Ezraki'ye göre Mekke fethi
nin hemen ardından yapılan hacda müş
rik Araplar'ın ifaza işini yine Ebu Seyyare. 
müslümanların ifilzasını da bu konuda 
Hz. Peygamber'in bir emri olmadığı hal
de Mekke valisi sıfatıyla Atta b b. Es! d yü
rütmüştü. Ertesi yıl ifazayı ResQI-i Ekrem 
tarafından emir-i hac tayin edilen Hz. E bO 
Bekir idare etmişti (Ai].baru Mekke, ı . 

185-186) . Hz. Peygamber Veda haccında 
ifaza ve icaze gibi bütün imtiyazları kal
dırmıştır. 
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İFFET 
(~f) 

İnsanın bedeni 
ve maddi haziara aşırı düşkünlükten 

korunmasını sağlayan 

erdem için kullanılan ahlak terimi. 
L ~ 

Sözlükte "haramdan uzak durmak, he
la! ve güzel olmayan söz ve davranışlar
dan sakınmak" anlamında masdar olan 
iffet kelimesi, daha çok felsefi mahiyet
teki ahlak kitaplarında ve bunların etki
sinde kalan diğer eserlerde insandaki ar
zu (şehvet) gücünün ılımlı işleyişinden ha
sıl olan erdemi ifade etmek üzere kulla
nılmış ve başta gelen erdemlerden biri 
kabul edilmiştir. Bu kaynaklardaki iffet 
tanımlarını "yeme içme ve cinsi arzu ko
nusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bas
tırıp di nin ve aklın buyruğu altına sokmak 
suretiyle kazanılan erdem" şeklinde özet
lemek mümkündür (mesela bk. İbn Sina, 
s. 1 08; Gazzall, Mfzanü'l-'amel, s. 79; Ta'
rf{at, "'İffet" md.). İffetli kimseye afif de
nir. 

Kur'an-ı Kerim'de iffet kelimesi geçme
mekle birlikte dört ayette aynı kökten isim 
ve fiiller yer almıştır. Bakara süresinde (2/ 
273) mal yardımı yapılmasına en çok la
yık olan yoksulların özellikleri belirtilirken, 
"Durumları hakkında bilgisi olmayanlar 
iffetli davranışları sebebiyle onları zengin 
zanneder" denilmekte ve bu insanların 
muhtaç olmalarına rağmen yüz suyu dö
kerek dilen medikieri bildirilmektedir. Nur 
süresinde (24/3 2-33), bekar olup da ev
lenme vakti gelmiş olanları evlendirmeyi 
öğütleyen ayetin ardından. "Evlenrrıe im
kanı bulamayanlar ise Allah lutfu ile ken
dilerini yeterli imkana kavuşturuncaya 
kadar iffetlerini korusunlar" buyurulmuş
tur. İffetle ilgili ayetlerin ikisi (ei-Bakara 
2/273; en-N isa 4/6) mal mülk, yeme içme 
konularında ölçülü ve kanaatkar olmayı , 

ikisi de (en-NOr 24/33, 60) cinsel istekler 
hususunda ölçülü ve edepli davranınayı 
ifade etmektedir. Hadislerde hem iffet 
kelimesine hem de aynı kökten başka ke
limelere yer verilerek konu her iki açıdan 
ele alınmıştır. Mesela, "Ya rabbi! Senden 
hidayet, takva ve iffet diliyorum" (Müs

ned, ı. 389, 439) şeklinde dua eden Hz. 
Peygamber, Bakara sOresinin 273. ayeti
ni delil göstererek yardıma en layık olan 
kimselerin iffetlerini korumaya çalışan 
yoksullar olduğunu bildirmiştir (Buhar!, 
"Tefs!r", 2/48; Müslim, "Zekat", 2). Diğer 
bir hadiste, "Allah, yoksul olmasına rağ-

men iffetini korumaya çalışan mürnin ku
lunu sever" denilmiştir (İbn Mace, "Zühd", 
5). Bir hadiste Hz. Musa'nın. Şuayb'ın ya
nında ücretli çalıştığı sekiz on yıl boyunca 
cinsi iffetini koruduğundan övgüyle söz 
edilir (İbn Mace, "Rühün" , 5) . Hz. Osman 
Cahiliye devrinde tiksindiği için, İslam dö
neminde de iffetinden dolayı zina etme
diğini belirtmiştir (Müsned, I, 163). 

Grek felsefesinin İslam dünyasına gir
mesi sonucunda geliştirilen ahlak felse
fesinde nefsin nutuk(düşünme) . gazap ve 
şehvet (arzu) olarak sıralanan üç temel 
psikolojik kapasite ve yeteneğinin itidal 
ölçüsünde işleyişinden üç fazilet, bunların 
ve bunlara bağlı diğer faziletierin uyumlu 
birliği ve etkinliğinden dördüncü bir fazi
let doğduğu kabul edilerek bu dört fazi
let çoğunlukla hikmet, şecaat. iffet, ada
let şeklinde sıralanır. İlk defa Ya'küb b. is
hak ei-Kindl'nin. Risale ii ]J.ududi'l-eşya' 
ve rüsumiha adlı felsefe sözlüğünde (Re
sa' il, ı. 177-179) "insani erdemler" başlığı 
altında ele aldığı faziletler bahsi daha 
sonra filozofların yanında kelamcı, fıkıh
çı. hatta Gazzall gibi mutasawıfların da 
katkısıyla gelişen ahlak ilminin en önemli 
ve geniş kapsamlı konusu haline gelmiş
t i r. Kindl, iffetin hangi psikolojik güç ve 
yetenekten kaynaklandığını belirtmemiş
se de "bedenin korun up geliştirilmesi için 
gerekli olan şeyleri almak. kullanmak ve 
gerekli olmayanlardan uzak durmak" şek
linde özetlenebilecek olan tarifinden an
laşıldığına göre diğer düşünürler gibi o da 
iffeti şehvet gücünün dengeli işleyişiyle 
gerçekleşen bir erdem olarak düşünmüş
tür. Ahlak kitaplarında "nefsani arzulara 
aşırı düşkünlük" anlamındaki şehvet gü
cünün ifratına şereh , Farabi'nin "lezzet 
duyarsızlığı" dediği (Fuşul münteze'a, s. 
36) tefritine humüd, dengeli ve ılı m lı iş
leyişine de iffet denilmiştir. Kindi, iffetle 
ilgili itidalsizliğin ifrat derecesini hırs te
rimiyle ifade ederek bunun oburluk, cin
sel arzulara aşırı düşkünlük ve kıskançlı 

ğa , çekişmeye götürecek derecede men
faat düşkünlüğü şeklinde üç çeşidinin ol
duğunu belirtir (Resa'il, ı. 178-179). 

Erdemli insanla nefsine baskı yaparak 
kendini erdemli davranmaya zorlayan kişi 
arasında farklılık bulunduğunu düşünen 

Farabi'ye göre iffetli kişi, yeme içme ve 
cinsel konularda yasanın (sünnet) gerek
tirdiği kadarıyla yetinip bundan fazlası
na istek duymazken nefsine baskı yapan 
kimse, uygulamada yasanın gerektirdi
ğiyle yetinmekle birlikte içinde daima da
ha fazlasına istek duyar (Fuşul münte-


