
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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iFTiNAN 

Zira Arap geleneğine göre itibarlı esiriere 
üzerinde verenin işareti ve damgası bu
lunan aklar bahşedilirdi (İbn Ebü'l - İsba', 

Bedf'u'l-f)"ur'an, s. 297). Böylece şair düş
manlarını kendilerinin esiri ve köleleri ol- ' 
makla hicvetmiştir. 

Bir halifenin vefat edip yerine oğlunun 
veya başka bir kimsenin geçmesi suretiy
le taziye ve tebrik vesilelerinin bir arada 
bulunduğu durumlar. şairlere bu iki te
mayı birleştirip iftinan sanatı gösterme 
fırsatı vermiştir. Harünürreşld'in ölümü 
üzerine oğlu Emin'in halife olması vesile
siyle Ebu Nüvas'ın, Vezir Ebü'l-Abbas Fazi 
b. Rebi'a taziye ve tebriklerini anlatan şu 
beyti bunun güzel birer örneğidir : ~i }i" 
.. .:.JTı,.,. ,ı w ll'~ f _,.r~ 1 o!.U~ yı> .;r ._,..ı;.ıı 
(Ey Ebü'l-Abbas! Vefat eden hayırlı bir 
kimsenin acısını, gelmiş veyç. gelecekler 
içinde en şerefli bir hayat sahibiyle unut
maya çalışman dileğimdir). 

Muaviye ölünce oğlu Yezld'i taziye ve 
tebrik için şiirler yazan Abdullah b. Hem
mam es-SelGII'nin Yezid'in huzurunda söy
lediği manzum ve mensur sözler taziye 
ve tebrikin ustalıkla kaynaştırıldığı meş
hur örnekler arasında yer alır (Ebu İshak 
el-Husrl, I, 49; İbn Ebü'l-İsba', Bedf'u'l
f)"ur'an, s. 297-298).Şu beytindegörüldü
ğü gibi: ,L,;. .F'' 1 ~ı::. .::.-.9;lS ~ ..1.!.)-!.r..of .. 

"LJ'lO.:>i ~~ ı.Ş.:Jf (Güvendiğin kimseyi yi
tirdin , Allah sabırlar versin Yezld; sana hi
lafet nasip eden Allah'ın ihsanına da şük
ret) 

İbn Ebü'l-İsba'ın (MısrT) şu beytinde 
itab ile i'tizar temaları birleştirilmiştir 

~~, 1 Jf ~!..::,..lo' .,.,.;::.i rtı!'~ .;...;.;.::i" 
·~.,;w:ıs ~::.i .IS~, (Hiçbir gÜnahım ol
madığı halde (urnalciye kandın ve ben
den ayrıldın.Suçlu olduğumu farzet de ne 
olur beni affet; a.g.e., s. 299). 

Aşağ ıdaki ayette kısa bir ifade içinde 
va'd- vaid, tebşir- tah zir. m edi h- zem te
matan en güzel şekilde birleştirilmiş
tir: .. ~ ~ ~ıillı 1J.i, ı,.oJı .:,;..:Jı ~ ;;; " 
(Sonra biz, Allah 'a karşı gelmekten sakın
m ış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz 
üstü çökmüş vaziyette bırakırız; Meryem 
ı 9/72) . Kur'an'da, taziye ile fahr temala
rının kısa bir ifade içinde birleştirildiği il
ginç bir iftinan örneği de şudur : .:,yo Jr" 
.. F1.f'f''' J~ı,::. .:.li; ~' ~ , • w ıs ~ 
(Yeryüzünde bulunan her şey fanidir, an-
cak yüce ve cömert olan rabbinin varlığı 
bakidir; er-Rahman 55/26-27). İlk ayette 
yeryüzündeki bütün hayat sahibi varlıkla
ra Allah taziyede bulunmuş. ikinci ayette 
ise ulu. cömert, yegane baki varlık olan 
zatını övmüştür. 
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~ İSMAİL DURMUŞ 

İFTİRA 
(•1_,;.9f'1) 

Bir kimseye 
işlemediği bir suçu isnat etme 

anlamında ahlak terimi. 
_j 

Sözlükte "yalan söylemek, uydurmak. 
asılsız isnatta bulunmak" gibi manalara 
gelen iftira, terim olarak "bir kimseye 
asılsız olarak suç. günah yahut kusur sa
yılan bir söz, davranış veya nitelik is n at 
etmek" anlamında kullanılmaktad ı r. An
cak günlük dilde iftira yaygın olmakla bir
likte hukuk ve ahlakta daha çok ifk ve 
bühtan terimleri, zina iftirası için de kazf 
kelimesi kullanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de iftira ve aynı kökten 
çeşitli kelimeler elli dokuz yerde geçmek
te olup bunların çoğunda, "Allah hakkın 

da yalan uydurma. O'nun birliği, yetkin
liği ve aşkınlığı ile bağdaşmayan iddialar 
ileri sürme" manasında yer almaktadır 
(mesela bk. Al-i imran 3/94; el-En'am 6/ 
21, 93, 144). Bu ayetterin birinde Allah'ın, 
kendisine ortak koşma dışında dilediği 
kimselerin bütün günahlarını bağışlaya
cağı ifade edildikten sonra, "Allah'a ortak 
koşan kimse yanlış bir inanç uydurup bü
yük bir günah işlemiş olur" denilmektedir 
(en-N isa 4/48). Diğer ayetlerde ise putpe
restleri n, Kur'an'ı Hz. Peygamber'in ter
tip ettiği yolundaki iddiaları (mesela bk. 
Yunus ı 0/38: Hud ı 1/13, 35). yine onların 
putların tanrı olduğu inancını uydurma
ları (Al-i imran 3/24: el-En'am 6/24: el
A'ril.f 7/5 3) ve Allah 'a is n at ederek kendi 

kafalarından hükümler koymaları (el
En'am 6/138, 140) iftira kavramıyla ifade 
edilmektedir. Ayetlerde ifk kelimesi "ya
lan, iftira" (en-Nur 24/1 ı, 12; el-Furkan 25/ 
4; Se be' 34/43). bühtan da "iftira, asılsız 
iddia" (en-Nisa 4/20, ı ı 2, ı 56; en-Nur 24/ 
I 6) manasında kullanılmıştır. Fahreddin 
er-Razi, Nisa süresinin, "Kim bir hata ya
par veya kasıtlı günah işler de onu bir suç
suzun üzerine atarsa büyük bir bühtan 
ve apaçık bir günah yüklenmiş olur" me
alindeki 112. ayetinde geçen bühtan ke
limesini, "Din kardeşine kendisinde bu
lunmayan bir kusur ve kötülük isnat et
mendir" diye açıklar (Mefatf/:ıu'l-gayb, Xl, 
38-39) Kazf, terim anlamıyla Kur'an'da 
yer almamakta birlikte hadislerde hem 
genel olarak iftira hem de özellikle zina 
iftirası için kullanılmıştır (bk. Wensinck, el
Mu'cem, "tz;f'' md.). Mesela büyük günah
ların sayıldığı bir hadiste, kötülükten ha
bersiz iffetli bir kadına zina iftirasında bu
lunmak bu günahlar arasında gösteril
miştir (diğerleri Allah'a ortakkoşmak bü
yücü! ük, haksız yere adam öldürmek, tefe
ci! ik, yetim malı yemek. savaştan kaçmak
tır [Buharl. "Veşaya", 23, "I:Iudüd", 44; 
Müslim, "Iman", 144, "Veşaya", !OJ). Bir 
mümine kafir diyerek iftira eden kimse
nin onu öldürmüş gibi günah işlemiş sayı
lacağını belirten hadiste (Buhar!, "Edeb", 
44; Tirmizi, "Iman", 16) ve iftirayı insanın 
ahiret hayatını iflasa götürecek olan kul 
hakları arasında gösteren hadislerde de 
(Müslim, "Bir", 60; Tirmizi. "1\ıyamet", 2) 
iftira anlamında kazf kelimesi geçmek
tedir. 

Müslümanları kötü huy ve davranışlar
dan uzak tutmaya çalışan Hz. Peygamber 
onları iftira konusunda da uyarmıştır. Bil
hassa İslam'a yeni girenlerden biat alır
ken Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, 
hırsızlık ve zina yapmamak, hayırlı işler
de Resülullah'a karşı çıkmamak gibi içti
mal ve siyasi önemi bulunan prensipler 
yanında iftira etmemeyi de zikredip söz 
alması (İbn Hişam, ll , 73-75; ibnü'l-Esir, ll, 
96). aynı şartların ResGl-i Ekrem'e biat et
meye gelen kadınlar heyetinden de isten
mesi (el-Mümtehine 60/12) anlamlıdır. 

"Müminler ancak kardeştir" (el-Hucu
rat 49/10); "Sizden biriniz, kendisi için is
tediğini başkası için de istemedikçe iman 
etmiş sayılmaz (Buharl. "Iman", 7; Müs
lim, "Iman", 71, 72); "Müslüman. diğer 
müsli;ımanların elinden ve dilinden zarar 
görmediği kimsedir" (Buhar!, "Iman", 4, 
5; Müslim, "Iman", 64, 65) gibi ayet ve ha
dislerle genel olarak doğruluk, dürüstlük 


