
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. 

522 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevl, Keşşaf,III, 1156; Ebu İshakel-Hus
rl, Zehrü'l-adab (nşr Ali M . el - Bicavl), Kahire 
1969, I, 49; Hatlb et-Tebriz!, Şerf:ıu Dfvani 'An
tere (nşr Mecld Tarrad), Beyrut 1412/1992, s. 
166; İbn Ebü'l-İsba'. Taf:ırfrü 't-taf:ıbfr(nşr Hıfnl 
M. Şeref), Kahire 1383, s. 588-589; a.mlf .. Be
df'u'l-~ur'an (nşr. Hıfnl M. Şeref). Kah i re 13771 
1957, s. 295-299; Şehabeddin Mahmud el
Halebl. fjüsnü't-tevessül ila şına'ati't-teressül 
(nşr Ekrem Osman YOsuf) , Bağdad 1980, s. 
309; Nüveyrl, Nihfıyetü '1-ereb, VII , 173; Safiy
yüddin el-Hilli. Şerf:ıu'I-Ka{lyeti'l-bedf'iyye (nşr 
Neslb Neşavl), Dımaşk 1403/1983, s. 98; Saha
eddin es-Sübkl, 'ArCısü '1-efraf:ı (ŞürCıf:ıu 't-Teli) iş 
içinde), Beyrut, ts. (Darü's-sürur). IV, 470; ibn 
Hicce. fjizanetü 'l-edeb, Kahire 1304, s. 61; Sü
yutl, ei-İt~an, ll, 87 ; a.mlf .. Mu'terekü 'l-a~ran 
{f i'cazi 'l-~ur'an (nşr Ali M. el-Bicavl), Kahire 
1973, I, 388; İbn Ma'sum. Envarü'r-rebf' (nşr 
Şiikir Hadi Şükr). Necef 1388/1968, I, 320; Ab
dülganl b. İsmail en-Nablusl. Ne{e/:ıatü'l-ezhar, 
Beyrut 1404/1984, s. 236-238. 

L 

~ 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 



ve adaleti emreden; yalancılık , haksızlık, 

suizan gibi kötülükleri yasaklayan hüküm
ler. insanların birbirine asılsız suç ve ku
sur isnat etmelerini de önlerneyi amaçla
maktadır. Sa' d b. EbQ Vakkas'a iftira ede
rek onun Hz. Ömer tarafından kuman
danlıktan alınmasına sebep olanlardan 
üsame b. Katade'nin daha sonra Sa'd'ın 
bedduasıyla başına gelen felaketiere dair 
rivayetler (i bnü ' l -Eslr. lll, 5-6). ilk İslam 
toplumunda iftiranın ağır bir günah ola
rak algılandığına işaret etmesi bakımın

dan ilgi çekicidir. 

İslam 'da iftira haram kılındığı gibi asıl
sız olması muhtemel haberlere doğruy
muş gibi ilgi göstermek ve bunlara araş
tırmadan inanmak di'! yasaklanmıştır 
(el-isra 17/36: el-H ucurat 49/6) Kur'an-ı 
Kerlm'de. Hz. Aişe'ye yapılan iftira (bk 
iFK HADiSESi) karşısında müslümanla
rın tutumu değerlendirilirken bütün 
müminlerin . böyle bir habere hemen 
inanmayıp iftiraya uğrayan hakkında 
hüsnüzanda bulunmaları gerektiği vur
gulanmakta, bu tür asılsız isnat ve if
tiraların yayılmasından hoşlananların 

dünyada ve ahirette ağır bir şekilde ce
zalandırılmayı hak ettikleri bildirilmek
tedir (en-Nur 24/ 12, 19). İslam ahlakın
da, ilke olarak insanlar aleyhinde on
ları kötüleyici ve ineitici mahiyetteki her 
türlü konuşma ve dedikodu yasaklanmış
tır (b k. GIYBET). Birinin aleyhinde yapılan 
konuşmanın gerçeğe dayanması onu gıy
bet olmaktan çıkarmaz. Nitekim Hz. Pey
gamber bir kişiyi kendisinde bulunan bir 
kusurla anmanın gıybet. ona asılsız bir 
kusur veya suç isnat etmenin ise iftira 
olduğunu bildirmiştir (Müslim , "Bir", 70: 
Tirmizi, "Bir", 23 ). Kur'an'da müminlere 
kendilerinin . ana babalarının ve yakınla
rının aleyhine bile olsa adaleti yerine ge
tirmeleri emredilirken (en-Nisa 4/ 135; ei
Maide 5/8: ei-En 'am 6/ 152) aynı zamanda 
bu emrin. as ı lsız isnat ve iftiralara uğra

yan masum insanları koruma görevini de 
kapsadığı muhakkaktır. 

İslam ahlak literatüründe zina is n adı 
dışında iftira konusu üzerinde özel olarak 
durulmamışsa da genellikle hak, adalet. 
dürüstlük ve sevgiyle alakah pek çok ko
nu işienirken aynı zamanda iftira gibi in
san onurunu zedeleyici mahiyetieki hak 
ihlallerine dair gerekli bilgiler verilmiş ve 
çeşitli yorumlar yapılmıştır. iftira bir ya
lan türü ölup ahlak kitaplarında geniş yer 
verilen yalanla ilgili bahisler (mesela bk. 
Rag ıb el-isfahanl. e?·Zerf'a, s. 270-283: 
Maverdl , s. 253-260) iftira konusu bakı
mından da önem taşımaktadır. 
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İFTİTAH TEKBİRİ 
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L 
(bk. TEKBİR) . 

.J 

ı IGAL 
ı 

(J~f'l) 

Beytin sonunda muhtevayı pekiştirmek, 

güzelleştirmek, açıklamak 

L 

ı 

L 

L 

veya mübalağa amacıyla 
ek bir kayıt getirme şeklindeki 

ıtnab türü 
(bk. ITNAB). 

IGAR 
()~f' l) 

Abbasiler döneminde haraç indirim 
ve muafiyetler ini 

veya standart b ir verginin 
terliyes inin doğrudan 

hazineye yapılması imtiyazını 

ifade eden terim 
(bk. HARAÇ; İKTA). 

İGDİR 

Oğuz boylarından biri. 

.J 

ı 

.J 

.J 

Kaşgarlı Mahmud (Xl yüzy ıl) İgdir bo
yunu on dördüncü sırada zikretmiş ve 
damgasının şeklini de vermiştir. Boyun 
adı Reşldüddin'in Cami'u 't-tevari{ı'inin 

basmaları ile birçok yazmasında Yikdir 
biçiminde kaydedilmiş. manasının "iyilik, 
büyüklük ve yiğitlik" , ülüşünün "aşıklu " 

ve onkununun da (totem kuşu) çakır oldu
ğu belirtilmiştir. Reşldüddin 'e dayanan 
Yazıcıoğlu Ali ise (XV. yüzyılın birinci yarı 

s ı) boyun adını doğru olarak İgdir şeklin
de yazmış, ülüşünün "aşıklu ve kıç" oldu
ğunu bildirmiştir. 

XVI. yüzyılda İgdir boyuna ait kırk üç 
köy ve ekinlik adı geçmektedir. Bu sayı ile 

iGDiR 

İgdir, Çepni boyu ile birlikte onuncu sıra
da yer almaktadır. Kırk üç yer adından 
bugün ancak on dördü ismini koruyabil
miştir. Bu yüzyıldaki İgdir yer adlarından 
sekizinin Kastamonu sancağında görül
mesi. yöreye kalabalık sayıda bir İgdir kü
mesinin yerleşmiş olduğunu ortaya koy
maktadır. Yine aynı yüzyıld-çı Anadolu'nun 
çeşitli bölgelerinde İgdir oymakları vardı 
ki bunlar umumiyetle Adana yöresinden 
Menteşe (Muğ la ) yöresine kadar uzanan 
Güney Anadolu ile Güneybatı Anadolu'da 
yurt tutmuş! ardı. Adana çevresiyle Yüre
ğir ovasında ikisi küçük. biri onlardan da
ha büyük olmak üzere üç İgdir oymağı ya
şamaktaydı. Bunlardan Sarı Hamzalı adı
nı da taşıyanı beş obaya ayrılmıştı. Ayrıca 
Tarsus'un kuzeybatısında yaşayan Gök
çeli boyunun obaları arasında da İgdir adlı 
iki küçük oba mevcuttu. Bu husus Gök
çeli boyunun İgdirler'den olduğunu akla 
getirmektedir. 

XVI. yüzyılda Türkiye'deki en kalabalık 
İgdir topluluklarından biri İçel sancağın
da yurt tutmuştu . Bu İgdir topluluğu, ll. 
Bayezid devrinde İçel'in Karataş kazasın
da dokuz köyde oturmaktaydı. Aynı dö
nemde sancağın Mut kazasında da İgdirli 
adlı 111 vergi nüfuslu büyük bir köy gö
rülmektedir. Bunların başında bulunan 
İgdir oğlu . 1486 yılında Osmanlı Devle
ti 'ne itaat edefi Varsak beyleri arasında 
anılmakta olup onun nesli İgdirli'ye bağlı 
178 vergi nüfuslu Üç Başlı köyünde yaşa
maktaydı. Silifke yöresinde yaşayan bü
yük Bozdoğan boyunun Niğde civarına 
göç etmiş kolu içinde de doksan üç ve 
yetmiş beş vergi nüfuslu İgdir oymakları 
mevcuttu. Bu husus. İgdirler ile Bozdo
ğanlar arasında kabilevi bir akrabalığın 
söz konusu olabileceğini ortaya koymak
tadır. 

Aynı yüzyılda Teke sancağında (Anta l
ya ili) 272 vergi nüfuslu bir İgdir oymağı 
yaşadığı gibi İgdir isminde bir nahiye ile 
beş de köy vardı. Bu durum. İgdirler'den 
kalabalık diğer bir kümenin de Teke san
cağında yerleştiğini göstermektedir. Ni
tekim Yazıcıoğlu Ali, Antalya'nın Selçuk
lu Hükümdan ı. Gıyaseddin Keyhusrev ta
rafından 603 (1207) yılında fethi üzerine 
yöredeki ovaların ve ormanlık alanların 
İgdirler ' le dolduğunu yazarak burada 
kendi zamanında kalabalık bir İgdir kü
mesinin yaşadığını bildirmektedir. Ayrıca 
yine XVI. yüzyılda , Ham id sancağının (ı s 

parta -Burdur illeri) Eğirdir (Eğridir) kaza
sında yetmiş iki vergi nüfuslu bir İgdir oy
mağı mevcut olduğu gibi Menteşe sanca
ğında ( Muğ l a i li) Horzumlu (Harizm) oy-
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