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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Wensinck. el-Mu'cem, "fyçl" md.; a.mlf., 
"Hacc", iA, V/1, s. ı6- ı 7; a.mlf .. "I:Iağjğj", EJ2 
(İng . ), lll, 32; Buhari, "I:Iac" , 9ı-95 ; İbn Hişam. 
es-Sire2

, I, ı ı 9- ı24; İbn Sa' d, et-Tabakat, I, 68-
69; Ezrakl, Atıbar u Mekke(Melhas). I, ı85- ı87; 

Ya'kübi. Tari!; , ı , 238-239; Taberi, Tarltı (Ebü'l
Fazl), ll, 259, 285-286; İbn Abdürabbih. el-'ik
dü '1-{erid, Beyrut ı 983, lll , 300; Mes'üdi. Mü
rücü'?·?eheb(Meynard). lll, ı ı5-ı ı6; İbn Hazm. 
Cemhere, s. 2ı6, 2ı9, 243; Süheyli, er-Ravzü'l
ünüf, ı , ı43 - ı44, ı46; Yakut, Mu'cemü'l-bül
dan (Cündf), V, 2ı6 ; İbn Kesir, el-Bidaye, Bey- . 
rut ı98ı, ll, 205-206; Mahmud Şükri el-AICısi, 
Bulügu'l-ereb, 1, 247-248; Cevad Ali, el-Mufaş
şal, VI, 384-387; Hamidullah , islam Peygambe
T:i (Tuğ). I, 426; ll, 888, 890, 902-903; Neşet 
Çağatay. islam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye 
Çağı, Ankara ı 982, s. 87 -90; F. E. Peters, The 
Hajj : The Muslim Pilgrimage to Mecca and the 
Holy Places, Princeton ı 994, s. 3 ı -32, 356; 
"ifaza" , Mv.F, V, 272. !Al .. 

M AHMET ÜNKAL 

506 

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-



ze'a, s. 34-35). İffeti. "nefiste yerleşen ve 
şehvetin insana galebe çalmasını önleyen 
nitelik" şeklinde tanımlayan Ragıb ei-İs
fahanl de -muhtemelen Farabi'nin yaptı
ğı ayırımdan ilham alarak- ayetlerde ge
çen "isti'faf" kavramını "iffetli olmayı is
teme. bir çeşit mümikesede bulunarak, 
kendine disiplin uygulayarak ruhunda bu 
erdemi geliştirmeye çalışma" şeklinde 

açıklamaktadır (el-Müfredat, "'aff" md .) 
Ragıb ei-İsfahanl iffetin şehvet gücüyle. 
bu gücün de hayvani zevkler le ilgili oldu
ğuna dikkat çekerek iffet erdemine ancak 
bu tür zevkler karşısında nefsin dizginlen
mesiyle ulaşılabileceğini söyler. 

İslam ahlakçıları. insanın aşırı zevkler
den uzak durmasının iffet ve erdem sa
yılabilmesi için bu tutumun bizzat kendi 
bilinçli tercihine dayanması ve güçlü bir 
iradi çaba ile gerçekleştirilmesi gerekti
ğini belirtirler. Psikolojik veya bedensel bir 
zafiyetten. acizlik. korkaklık ve bilgisizlik
ten yahut başka bir engelden dolayı zevk
lerini terkeden kişi erdemli sayılmaz. Aynı 
şekilde ileride daha fazlasını elde etmek 
için mevcut bir zevkten feragat etmek de 
erdem değildir (Farabl, s. 83; Ebü'I-Hasan 
el-Amiri, s. 97; Ragıb el-İsfahanl. ez-Zeri'a, 
s. 319; Gazzalt, if:ıya', ııı. 105) . özellikle 
Maverdl, iffet erdemini kişinin onuru ve 
saygınlığı bakımından da ele alarak iffetli 
olmayı, nefsi aşağı sıfatiardan arındırma
yı ve insanlara muhtaç konuma düşüp 
onların yardımıyla yaşama zilletinden ko
runmayı insanın kendi kişiliğine karşı ah
laki görevleri olarak göstermiştir (Ede
bü'd-dünya ve' d-din, s. 309-321 ). 

Ahlak kitaplarında diğer temel erdem
ler gibi iffetten doğan tali derecedeki er
demler de kaydedilmiştir. Mesela Gazza
ll'nin Mizdnü'l- 'amel'inde (s. 87; krş. İbn 
Miskeveyh, s. 41) bu tali faziletler şöyle sı
ralanmıştır: Haya, mahcubiyet, müsama
ha, sabır, cömertlik, işleri güzellikle ölçüp 
tartma. güler yüzlü ve tatlı dilli olma, ko
laylaştırıcı olma, düzenlilik, güzel görü
nüş, kanaat, ağır başlılık. günahtan çe
kinme. yardımlaşma. kibarlık. Gazzall İl;.
ya'ü 'ulı1mi'd-din'de (lll, 55) daha kısa 
ve farklı bir liste de vermiştir. 

Başta Kur'an-ı Kerim ve hadisler olmak 
üzere İslami kaynaklarda olgun müslü
man sayılmak için sadece iman edip dinin 
bazı formel kurallarını yerine getirmek 
yeterli görülmemiş; insanın iffet. haya, 
edep. zühd, kanaat gibi faziletlerle do
nanması ve genellikle din bakımından gü
nah sayılan. aklıselim sahibi insanlarca da 
ayıp ve kötü kabul edilen tutum ve davra-

nışlardan uzak durmasının gerekliliği de 
vurgulanmıştır. Fahreddin er-Razl'nin. 
"Günahın gizlisinden de açığından da uzak 
durun" (ei-En'am 6/120) mealindeki aye
ti açıklarken yer verdiği görüşler (Me{atf
f:ıu'l-gayb, XIII, 167-168), İslam alimleri
nin günahın her türlüsünden kaçınmayı 
dinde ve ahlakta kemale ulaşmanın şartı 
olarak gördüklerine işaret eder. Hz. Pey
gamber'in. "Her kim ağzına ve cinsel ar
zularına hakim olacağına dair bana söz 
verirse ben de onun cennete girmesine 
kefil olurum" hadisi (BuhM. "Hudı1d", 19, 
"RiJ5a)<_", 23; Tirmizi, "Zühd", 61), iffet er
deminin kapsamını ve İslam ahiakındaki 
önemini ortaya koymaktadır. "Her dinin 
bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da ha
yadır" mealindeki hadis de ( İ bn Mace. 
"Zühd", 17; el-Muvatta', "J:Iüsnü'l-l;ı.uluJ5", 
9) aynı gerçeği bildirir. 

İslam ahlakçıları. diğer erdemler gibi 
iffetin de öncelikle ruhi bir meleke hali
ne getirilmesi gerektiğini kabul ettikleri 
için insanın yeme içme ve cinsi arzularını 
disiplin altına alarak ruhunu bu yönde 
terbiye etmesinin zorunluluğu üzerinde 
önemle dururlar. Gazzall. İ}J.ya'ü 'uJO.
mi'd-din'in kırk ana konusundan birini 
(ll l , 79-1 07) insanın manevi ve ahlaki ha
yatını yıkıma götüren tehlikelerin en bü
yüğü olarak gördüğü "mide şehveti" ile 
"cinsi şehvet"e ayırmıştır. Aynı şekilde if
feti "nefsi hayvani zevklerden korumak" 
diye açıklayan Ragıb ei-İsfahilnl bu· er
demi kanaat. zühd, gönül zenginliği , cö
mertlik gibi erdemierin esası olarak gö
rür ve iffetten yoksun olmanın bütün gü
zelliklerden mahrum kalmak demek ol
duğunu belirtir ( ez-Zeri'a, s. 318 ). İffet, 
öncelikle bedeni haziara ve nefsani aşırı
Iıkiara ilgi duymaktan kurtanimış bir ru
hi yapıya sahip olmaktır; buna "kalbin if
feti" denir. Bundan sonra tam iffete ulaş
mak için eli. dili, gözü, kulağı ve genel ola
rak bütün bedeni ahlaka aykırı davranış
lardan uzak tutmak gelir. 

Ahlak kitaplarında iffetin bir tür özgür
lük kaynağı olduğu belirtilir. Çünkü öz
gür olmak isteyen kişinin öncelikle tutku
larının baskısından kurtulması gerekir. 
Ragıb ei-İsfahanl. "En alçaltıcı kölelik şeh
vet köleliğidir" derken (a.g.e., s. 319) İbn 
Miskeveyh, iffet erdemini kazanmış insa
nın tutkularına kul olmaktan kurtulup öz
gürleşeceğini belirtir ( Teh?ibü '1-af].lak, s. 
40). Gazzall de insandaki mevki tutkusu 
üzerine yaptığı tahlilleri sırasında aynı gö
rüşü daha ayrıntılı olarak ifade eder ( if:ı
ya' , 111, 284). 

İFK HADiSESi 

BiBLiYOGRAFYA : 

Cevheri, eş-Şıf:ıaf:ı, "'aff" md.; Ragıb el-İsfaha
ni. el-Mü[redat, "'aff" md.; a.mlf .. ez-Zeri'a ila 
mekarimi'ş-şeri'a (nşr. Ebü'l-Yezid el-Acemi), 
Kahire 1405/1985, s. 312, 318-319; Lisanü'l
'Arab, "'aff" md.; et-Ta'ri{at, '"İffet" md.; F1rı1-
zabadi. el-Kamilsü'l-muf:ıit, '"aff" md.; Teh<i
nevi. Keşşaf, ll, 1010; Tacü'l-'a rils, '"aff" md.; 
Wensinck. el-Mu'cem, "'aff" md.; el-Muvatta', 
"Hüsnü'l-oulu]5" . 9; Müsned, ı, 163, 389, 439; 
lll, 4;Buhari. "Ri]5a]5", 20, 23, "Zekat", 18, 50, 
"Tefsir", 2/48, "l:ludüd", 19; Müslim, "Zekat" , 
2, 124; Tirmizi, "Zühd", 61; İbn Mace. "Zühd" , 
5, 17, "Rühün", 5; Ki ndi. Resa'il, s. 177-179; 
Farabi, Fuşill münteze'a fi 'ilmi'l-al]lak (nş r., 

Fevzi Mitri Neccar), Beyrut 1986, s. 34-36, 83; 
Ebü'I-Hasan el-Amiri. el-Emed 'ale'l-ebed (nş r. 
E. K. Rowson). Beyrut 1979, s. 97; İbn Miskeveyh, 
Teh?ibü 'l-al]lak (nş r. ibnü'l-Hatlb). Kahire 1398, 
s. 37-42, 47; İbn Sina, Tis'u resa'il, İ stanbul 
1298, s. ı 06-110; Maverdi, Edeb ü 'd-dünya 
ve'd-din, Beyrut 1978, s. 309-321; Gazzali, Mi
zanü 'l-'amel (nşr. M. Mustafa Ebü'I-Aia). Kahire, 
ts. (Mektebetü' I-Cündi). s. 79-81, 87; a.mlf., iJ:ı
ya', lll, 54-55,79-107, 284; Fahreddin er-Razi. 
Mefatif:ıu ' l-gayb, XIII, 167 -168; Abdurrahman 
Bedevi. e l-Atılaku 'n·niJ.?ariyye, Küveyt 1976, s. 
181-183; Abdurrahman Hasan Hebenneka ei
Meydani. el-AI]laku 'l-islamiyye ve üsesüha, 
Beyrut 1399/1979, ll, 561-565. 

L 

liJ MuSTAFA ÇAGRıcı 

iFK HADiSESi 

Hz. Aişe'ye 
zina iftirası atılması olayı. 

_j 

Adını, Kur'an'daki olaya ilişkin ayetlerde 
(en-Nur 24/11-22) iki defa geçen (en-Nur 
24/ll. 12) ifk kelimesinden alır. İfk "ifti
ra. en kötü ve en çirkin yalan" demektir 
(bk. iFTiRA). İfk, Kur'an'da ayrıca iki yer
de (el-Furkan 25/4; Sebe' 34/43) sözlükan
lamında geçmektedir. İftiraya yol açan 
ve hemen hemen bütün kaynaklarca Hz. 
Aişe'den aynı şekilde nakledilen hadise 
şöyle gelişmiştir: ResGl-i Ekrem Mustalik 
(MüreysT') Gazvesi'nden dönerken berabe
rinde götürdüğü eşi Aişe, konakladıkları 
bir yerde sabaha karşı tekrar hareket em
ri verildiğinde tabii ihtiyacını gidermek 
üzere ordugahtan uzaklaşır. Geri gelir
ken boynundaki Yemen (Zafar) akiği ger
danlığın düşmüş olduğunu farkeder ve 
kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dö
nüp aramaya koyulur; ancak karanlıkta 
onu bulup el yordamıyla tanelerini topla
yıncaya kadar çok vakit kaybeder. Konak 
yerine geldiğinde diğerlerinin hareket et
tiğini görür ve yokluğunu anlayınca ara
maya çıkacakları inancıyla orada bekle
rneye başlar; bu arada uyuyakalır. Ordu
nun artçılarından Safvan b. Muattal es
Süleml görevi gereği kamp yerini kontrol 
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