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sını imkansız kılmaya başlamıştır. ll. Ab
dülhamid devrinde saray kapısının davetli 
olsun olmasın iftara gelen hemen herke
se açık olması haline V. Mehmed zama
nında son verilmiştir. İftar için özel olarak 
davet edilmeyenierin saraya gelmemele
rinin gerektiği gazeteler aracılığıyla uy
gun bir şekilde ilan edilmiştir (ı 909) . Böy
lece yalnız hükümet üyelerinin padişah 
adına iftara çağrılıp milbeyinde görevli
lerle birlikte yemek yemeleri adeti ihdas 
edilmiş oluyordu. İftarın ardından daha 
önce hazırlanan mahfazalara konulmuş, 
üzerlerinde verilecek kişilerin adı yazılı he
d iyeler padişah adına "diş kirası" adeti 
hükmünde olmak üzere dağıtılırdı. Bun
lar genelde saat, sigara kutusu gibi şey
lerden oluşmaktaydı . Hediyeler, esvapçı
başı tarafından bir tepsi içinde nazıriarın 
bulunduğu salona getirilir ve dağıtımını 
başınabeyinci yapardı. Hediyeleri aldıktan 
sonra nazırlar huzura kabul edilir. hem 
ramazan tebriki işi yapılır hem de hediye
ler için teşekkür edilirdi (Lutfi Simavi, s. 
64; ibnülemin, cüz 7-8, s. 1112-1113). 

Diş kirası verilmesi adetinin ne zaman 
başladığına dair kesin bilgi bulunmamak
la beraber, iftarla ilgili daha önceki kayıt
larda buna dair bir işaretin yer almama
sından hareketle bunun XIX. yüzyılın baş~ 
larından itibaren yerleştiğini söylemek 
mümkündür. lll. Selim devrine kadar if
tara davet edilenler içinde şeyhülislam, 
relsululema ve sudOr-i kirama iftar ye
meğinden sonra saatler. meşayih-i sela
tin efendilere ise kürk vb. şeyler hediye 
olarak verilmekteydi. Ancak 1202 Rama
zanında (Haziran 1788) şeyhülislam, rel
sülulema.ve sudOrln efendilere saat he
diye edilmiş olmakla beraber selatin şeyh
lerine iftardan sonra 1 O' ar kuruş dağıtıl
maya. başlanması (Abdullah Leblba, vr. 
42•, 97•), hediye verme adetinin paraya 
dönüştüğüne işaret etmesi bakımından 
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önemli bir kayıttır. 1199 Ramazanında 
(Temmuz 1785) şeyhülislamiarın vereceği 
iftarlara da bir nizarn getirilmiş, selatin 
şeyhlerini iftara davet edip yemekten 
sonra bunlara hediye verme adet hük
münde olmakla beraber ertesi yıl şeyh 
efendiler iftara davet edilmemiştir. 

Padişahlar iftarı genellikle sarayda, Top
kapı'da veya Harem'de yapmakta olup 1. 
Abdülhamid'in, kız kardeşi Esma Sultan'ın 
sarayına iftara gittiği bilinmektedir (Sa
rıca , s. 332). Bununla beraber padişahla
rın hanedan dışındakilerin iftarına gitme
leri istisnai bir hadisedir. Bu anlamda 8 
Ramazan 1284 (3 Ocak 1868) tarihinde 
Abdülaziz, Yusuf Kamil Paşa'nın Beyazıt'

taki konağına iftara gelmiş ve şahane bir 
şekilde ağırlanmıştır (İbnülemin, cüz 2, 
s. 222; Mehmed Memduh [Paşa ı, s. 20-21 ). 
ll. Mahmud'un da zenginliğiyle tanınan 
Dürrizade Mehmed Efendi'nin Üsküdar'
da Paşakapısı'ndaki konağına habersiz 
olarak iftara gittiği ve 1 SO kişilik maiye
tinin mükellef bir şekilde ağırlandığına 
dair kayıtlar mevcuttur (Musahibzade Ce
lal, s. 181-184). 

Vükela ve kübera konaklarında iftara 
gitme adeti son zamanlara kadar devam 
etmiş olmakla beraber eski adete riayet 
etmenin her zaman mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır. Devrin önde gelen zen
ginlerinden Yusuf Kamil Paşa'nın, kışın 
Beyazıt'taki konağının ve yazları Bebek'
teki yalısının köşelerinde ve dış kapıları 
önünde bekleyen ağalarının. vaktin dar
lığı sebebiyle evlerine koşarak gidenlerin 
ve birtakım fakirierin önüne çıkıp paşa
nın kendilerini iftara davet ettiğini söy
leyerek mükellef yemeklerden sonra bir 
de diş kirası vermesi, son devrin parlak 
örnekleri arasında yer almakla beraber 
dokuz defa sadarete geldiği bilinen Kü
çük Said Paşa'nın iftar vermek gibi bir 
adeti olmadığı ve ramazanlarda kapısını 

kapalı tuttuğu bilinmektedir (ibnülemin, 
cüz 7-8, s. 1112). 
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Kazvinli olan ailenin bilinen ilk ferdi. Hz. 
EbO Bekir'in soyuna mensup olduğu için 
Bekrl nisbesini taşıyan İftiharüddin Mu
hammed ei-Buhan'dir. Hamdullah ei-Müs
tevfı. onun Şafii alimi Muhammed b. Yah
ya en-NisabOrl'den ders okuduğunu kay
detmektedir ( Tarll]-i Güzide, s. 798). İfti
harüddin Muhammed'in oğlu EbO Nasr 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. EbO 
Nasr'ın beş oğlundan en tanınam dede-



sinin adını taşıyan İftiharüddin Muham
med'dir. Cengiz Han'ın oğlu ve halefi Öge
deyHan zamanında Orta Asya'ya giden 
İftiharüddin, müstakbel kağan Mengü 
Han ile kardeşine ve amcazadelerine h.o
calıkyaptı. Mengü tahtaçıkınca Kazvin'in 
idaresini İftiharüddin Muhammed'e ver
di (651/1253) iftiharller'in yaklaşık yarım 
asır devam edecek olan gÜç ve nüfuz dö
nemi bu tayinle başladı. İftiharüddin Mu
hammed ile kardeşi imamüddin Yahya 
yirmi beş yıl boyunca Kazvin bölgesine ha
kim oldular. Reşidüddin Fazlullah-ı Heme
dani, Abaka Han'ın, hükümdarlığının baş
larında İftihariler'i Kazvin'e tayin ettiğini 
yazarsa da bu bir tayin değil onların gö
revlerini sürdürmelerine dair bir karar
dı. İftiharüddin Muhammed, 676 yılında 
(1277-78) zirnınetine mal geçirmekle 
suçlanarak Abaka Han'ın huzuruna çağ
rıldı. 50 tümen (500.000 dinar) ödemesi
ne rağmen hayatının son iki yılını zor şart
lar altında İlhanlı ordusunda geçirdi ve 
678'de (1279) vefat etti. Hamdullah ei
Müstevfi onun akıllı. adil, Türk ve Moğol 
dillerini bilen. devlet işlerinde ve Uygur 
yazısında mahir bir kimse olduğunu. bü
yük bir imaret inşa ettirdiğini, Sindbôd
name'yi Türkçe'ye, Kelile ve Dimne'yi 
Moğolca'ya çevirdiği ni söyler ( Taril].-i Gü

zide, s. 799). 

İftiharüddin Muhammed'in ölümü üze
rine kardeşi imamüddin Yahya'ya önce 
Kazvin'in. ardından bütün Irak-ı Acem ve 
Irak-ı Arab'ın idaresi verildi. Yahya, Hille'
de Rebiülahir 700 (Aralık-Ocak 1300-1301) 
tarihinde öldü ve Bağdat'ın doğusunda 
kurduğu medreseye defnedildi. Onun 
Kazvin'de Kanat-ı Meliki adıyla tanınan 
bir kanal yaptırdığı kaydedilmektedir. 
imamüddin Yahya'nın ölümünden sonra 
yerine oğlu İftiharüddin geçti. 

Ailenin diğer mensuplarından imadüd
din Mahmud Mazenderan'a, Rükneddin 
Ahmed Gürcistan'a ve Radıyyüddin Baba 
Diyarbekir ve Musul'a hakim di. Kaynak
larda, Radıyyüddin Baba'nın Musul'daki 
hakimiyetiyle ilgili çelişkili bilgiler bulun
maktadır. Onun Musul'daki hakimiyeti, 
yerine Uygur asıllı kumandan Aşmüt ile 
Mesud adlı sivil bir yerlinin tayiniyle kesin
tiye uğradı (666!1 267-68) Radıyyüddin. 

iki yıl sonra yeniden güçlenerek yolsuz
lukla itharn ettiği Mesud ile Aşmüt'u ber
taraf edince bunlar iddianın incelenmesi 
için Abaka Han'a başvurmuş. yapılan tah
kikat sonucunda suçsuz oldukları anlaşıl
dığından Radıyyüddin ölümle cezalandı
rıldı (679/1280). 

İftihariler'in tesbit edilebilen son üyesi 
Radıyyüddin'in oğlu imadüddin ismail'
dir. Şair olan imadüddin İsmail'in Farsça 
divanının tek nüshası Paris Bibliotheque 
Nationale'de bulunmaktadır (Supple
ment. Persan. nr. 795. vr. 497-536) . Şiirle

rinde İbn Baba mahlasını kullanan ima
düddin'in divanında yer alan kasidelerin 
çoğu Esen Kutluğ, Sa'deddin Saveci, Re
şidüddin Fazlullah. Taceddin Ali Şah gibi 
Olcaytu Han devrinin önemli şahsiyetleri 
için yazılmıştır. imadüddin ismail'in. Sul
tan Ebu Said Sahadır Han'ın hakimiyeti
nin başlangıcında Sultaniye'de öldüğü an
laşılmaktadır (717/1317). 

İftihariler gibi ilimle uğraşan bir aileyi 
İlhanlılar tarihinde öne çıkaran sebepler
den biri Ortaçağ İ ranı'ndaki mahalli uygu
lamalar. diğeri de İlhanlılar'ın benimsedi
ği mali- idari usuldür. Çok geniş sınırlara 
sahip olan İlhanlılar. vergilerin tahsilinde 
kullanılan mukataa sisteminin işleyebil
mesi için her zaman güçlü mahalli hane
danlara ihtiyaç duymuşlardır. İftihariler. 
bürokrasinin ağırlıklı olarak yerli unsur
la rın eline bırakıldığı, Türk ve Moğol dil
Ierine vakıf katip ve bürokratların idare
de yükselme imkanı bulduğu İlhanlı Dev
leti'nde kolayca güç ve nüfuz sahibi ol
muşlar. fakat aynı kolaylıkla da kaybolup 
gitmişlerdir. 
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İFTİNAN 
( üi,;.;;Sf'l) 

Bir sözde iki farklı temanın 
birleştirilmesini ifade eden 

edebi sanat. 
_j 

Sözlükte "konu, çeşit. tür" anlamındaki 
fenn kökünden masdar olan iftinan "söz 
içinde konudan konuya, türden türe geç
mek" anlamına gelir. Tefennün de aynı 

iFTiNAN 

manadadır. İlk defa İbn Ebü'I-İsba'ın bah
settiği söz güzellikleri arasında yer alan 
iftinan gazel- hamase, medih-hica. va'd
vald, inzar-tebşlr, tebrik-taziye gibi zıt 
veya farklı söz çeşidini bir beyit yahut bir 
cümle içinde birleştirmektir ( Taf)rlrü 't

taf)bir, s. 588). Farklı konuların kısa ifade 
içinde ve uyum halinde bir araya getiril
mesi şairin dile hakimiyetini gösterir. 

Arap şiirinde yumuşak bir üsiObun ha
kim olduğu gazelle sert üslüp gerektiren 
hamasenin ustalıkla birleştirildiği iftinan 
örneklerine sık rastlanır. Müvelled şair
lerden Abdullah b. Tahir'in şu mısraların
da gazel ve hamase uyumu görülmek

tedir: ıJ> n.i' -:ıts:.. 1.;.,. .;:...;l ~ ı",_ıı.:.ı.; ~l" 
~ 1 .s>~1 0 ıs:.. J,Sl ..,H ,_ı 11 0~ı ~ 
"-:ıı.hıı ö~.:ı4 ~(Ey zalim, seni seviyorum; 
benim için sen korkak ve ikiz kimsenin be
denindeki ruhu mesabesindesin. Eğer ru
hum mesabesindesin demiş olsaydım se
nin vurulma tehlikesine maruz kalmandan 
endişe ederdi m; Nüveyrl, VII, 173). Bura
da yumuşak bir ifade içerisinde gazel te
masının işlendiği ilk üç mısraın ardından 
güzel bir münasebetle son mısrada ha
maseye geçilmiştir. 

İslam öncesi dönemin önde gelen şair
lerinden Antere'nin aşağıdaki beyti bu ko
nuda bilinen en güzel örneklerdendiL An
tere. hamase temasını hezl üslübu içeri
sinde dile getirmek suretiyle gazelle ya
kınlaşmasını, böylece ilk mısrada söz ko
nusu ettiği gazelle ikinci mısradaki ha
mase arasında uyumu sağlamıştır: u!" 
.. ~,...,.. )oıı ~~.:;.ı., 1 ...,.;;ı; cWilı ...,.;~.:ı ı..ti~ 
(Eğer sen bana karşı peçe n le yüzünü-giz
leyip örtersen iyi bil ki ben zırhına bürün
müş süvariyle savaşmakta mahirim; Ha
tlb et-Tebriz!, s. 166). 

Övgü ve yergi gibi iki karşıt temanın 
bir beyitte veya bir cümlede birleştirildi

ği iftinan örnekleri de çoktur. Hutay'e'
nin şu dizesi bu konuda bilinen en güzel 
örneklerdendir: 1 ~I,;J"" ıJ' ı;ı...,~ li~li ..19" 

"...,..ı.s::;l yj. ~ ~ (~ r~ (Onlar bizimle ok 
o ka savaşa tutuştular, fakat ok torbaların
dan -bizim bağışladığımız- kök! ü bir şeref 
ve şan la hedefini şaşmaz oklar çıkardılar). 
Burada, "Onlar bizimle ok oka savaşa tu
tuştular" anlamındaki övgü kısmının onu 
takip eden yergi kısmıyla uyum sağlama
sında büyük ustalık gösterilmiştir. Çün
kü kinaye yolu ile anlatılan ikinci kısım öv
gü gibi görünmekle birlikte aslında yergi 
anlamı taşımaktadır. Övgü görüntüsüyle 
mısraın baş tarafına uyarken yergi bildi
ren örtülü anlamıyla ondan ayrılmaktadır. 
Bu ifade, gerçekte onların kendilerinin es
ki esirleri olduklarını anlatan bir hicivdir. 
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