
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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veya mübalağa amacıyla 
ek bir kayıt getirme şeklindeki 
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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. 
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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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mağının abaları içinde de İgdir isa aba
sı (doksan dokuz vergi nüfuslu) adıyla bir 
grup bulunmaktaydı. 

Bugün iran'ın Fars yöresinde Kaşgay 
Ulusu arasında, iran'a hangi ülkeden gel
diği tesbit edilemeyen 500 evlik bir İgdir 
oymağı görülmektedir. öte yandan Ana
dolu'ya göç etmeyerek Hazar ötesi Türk
menleri içinde kalan İgdirler'den kalaba
lık bir küme. XVI. yüzyılda Mangışlak'ta 
Çavuldurlar ve diğer birkaç küçük oymak
la birlikte Hasan Eli topluluğunu meyda
na getirmişlerdir. Hasan Eli de Hazar öte
si Türkmenlerinin diğer kümeleri gibi Ha
rizm Özbek haniarına vergi olarak 16.000 
koyun vermekte olup bunun 12.000'ini İg
dir ile Çavuldur ödüyordu ~ Kalmuklar bu 
İgdirler'den bir kolu. bir Çavuldur kolu ve 
Soynacı oymağı ile birlikte Kuzey Kafkas
ya'ya götürmüşlerdi. Bunlar, Stavropol 
Türkmenleri adıyla varlıklarını bugüne 
kadar korumuşlardır. Adı geçen teşek
küllerin Mangışlak'ta kalan ana kolları ise 
Kazaklar'ın baskısı üzerine Aral gölünün 
güney kıyısı ile Karaboğaz civarındaki top
raklara göç etmişlerdir. Günümüzde nü
fusu fazla olmayan bir İgdir oymağının 
Etrek ve Gürgen çayları arasında yaşadı
ğı bilinmektedir. 
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~ FARUK SüMER 

L 

i<ioiş 

Anadolu Selçukluları devrinde 
şehirlerdeki vergi memurlarına 

verilen ad. 
_j 

Sözlükte "terbiye etmek, beslemek ve 
yetiştirmek" anlamına gelen igitmek fii
linden türetilmiştir. iğdiş Türkistan, İran 
ve Anadolu'da farklı manalarda kullanıl
mıştır. Yusuf Has Hikib, Kutadgu Bilig'-
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de iğdiş kelimesine birkaç yerde "terbiye 
edilmiş kişi" anlamında yer vermiştir. Ke
limenin "hadım edilmiş insan ve hayvan" 
şeklindeki bugünkü manasının da bu es
ki anlamıyla bağlantılı olduğu söylenebilir. 
Aynı eserde şehir halkını oluşturan züm
reler arasında iğdişlerin de adı geçmek
tedir (Itre. Reşid Rahmeti Aratı. s. 321). 
Bunlar ordunun at ve yük hayvanı ihtiya
cını da karşıl ardı. Han ailesine ait atları 
terbiye eden görevliye iğdişçi deniliyor
du. Bu kayıtlardan, iğdişlerin Türkistan'ın 

sosyal hayatında önemli görevler üstlen
diği anlaşılmaktadır. Karahanlılar'da da 
iğdiş devletin en önemli görevlilerine ve
rilen unvanlar arasında yer almaktadır. 
Nitekim 602'de ( 1205-1206) Benaket'te 
basılan bir sikkede "Uluğ iğdiş Çağrı Han" 
unvanı bulunmaktadır (Baykara, LX/229 
119971, s. 689). iğdiş kelimesi iran'da ya
zılmış eserlerde genellikle ikdiş. bazan da 
yikdiş şeklinde geçmektedir. Selçuklular 
ve Moğollar devrinde iran'da kullanılan 
bu kelime Arapça'da "müvelled" ile (me
lez) karşılanmıştır. XIII ve XIV. yüzyıllarda 
Anadolu'dan büyük em Iriere ve sultanla
ra takdim edilmek üzere Suriye ve Mısır'a 
gönderilen atlara M em! ük kaynaklarında 
"ikdiş" denilmekteydi. İkdiş atların baba
larının Arap, annelerinin de Türk olduğu 
ve çok hızlı koştukları kaydedilmektedir 
(Ferheng-i Anendırac, 1, 388) . 

XII ve XIII. yüzyıllarda Anadolu'da şe
hirlerdeki vergi memurlarına iğdiş adı ve
rilmiştir. Kelime kaynaklarda Arapça ve 
Farsça çokluk şekilleriyle de (egadişe, igdi
şan) kullanılmıştır. İğdişlerin reisierine "iğ
dişbaşı. emir-i iğdişan , emlrü'l-egadişe" 
deniliyordu. Anadolu Selçukluları'nda şe
hirlerin önde gelenlerine de iğdiş denil
diği, hatta şehirlerdeki ticari hayatı iğdiş
başının kontrol ettiği bilinmektedir. Ak
saray, Larende, Ereğli ve İşkilip gibi Sel
çuklu şehirlerinde iğdişler ve iğdişbaşı-

. lar mevcuttu. Şimdiye kadar adları tesbit 
edilebilen iğdişbaşılar şunlardır: Hacı İb
rahim b. Ebu Bekir (Konya), Hürremşah 
(Sivas), Hajuk (Hacik) oğlu Hüsam (Kay
seri). Muln (Malatya), Fahreddin (Konya), 
Şemseddin ve Hasbeg b. Said. İğdişbaşı. 
devlet görevlilerinin dışında şehir halkını 
temsil eden en yüksek görevliydi. Ticare
tin ve halktan vergi toplanmasının yanı 
sıra bir düşman tehdidine ve muhasara
ya karşı şehrin savunmasını da organize 
ediyordu. Baballer isyanına karşı koyan 
Sivas iğdişbaşısının şehrin ileri gelenleriy
le birlikte öldürüldüğü, Konya iğdişbaşı
sının da Anadolu Selçuklu tahtına çıkarı!-

maya çalışılan Cimri'ye karşı direniş hare
ketini örgütlediği bilinmektedir. 

iğdişbaşıların etnik kökenieri konusu 
tartışmalıdır. Bunlardan Konya iğdişba

şısı Hacı İbrahim ile Aksaray iğdişbaşısı 
Has Beg'in babalarının müslüman ismi 
taşıdığı görülmektedir. 1243 yılında Mo
ğollar'a yardım ederek şehrin düşmesine 
sebep olan Kayseri iğdişbaşısı Hüsam'ın 
babasının adı Hajuk idi. Diğer üç iğdişba
şı Hürremşah. Muln ve Fahreddin'in ba
balarının adları bilinmemektedir. Kayse
ri iğdişbaşısı istisna olarak kabul edilirse 
iğdişlerin babalarının Türk, annelerinin 
de yerli hıristiyan kadınlar olduğu söyle
nebilir. XII ve XIII. yüzyıllarda Selçuklu şe
hirlerinde kalabalık sayıda hıristiyan nü
fus yaşadığı için vergi işlerinde yerli hıris
tiyanlar da istihdam edilmiş olmalıdır. 

Şehir eşraf ve ayanı arasında sayılan 
iğdişler ve iğdişbaşılar, görevlerinin öne
mi dolayısıyla büyük yetkilere sahiptiler. 
Gerektiğinde şehzadeler ve sultanlar iğ

dişbaşının konağında misafir edilip cıığır
lanmaktaydı (Ibn Blbt. s. 138). Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'nin iğdişlerin evlerinin 
tüccarların evlerine benzediğini söyleme
si bunların zengin insanlar olduğunu gos
termektedir. Konya'nın 24 km. kuzeyin
deki Dokuzun Hanı denilen kervansarayı 
iğdişbaşı Hacı İbrahim yaptırmıştı. 

XII. yüzyıldan itibaren iğdiş teşkilatı
nın Konya başta olmak üzere hemen her 
Selçuklu şehrinde mevcut olduğu , bunla
rın sarayın, ordunun ve halkın ihtiyaçla
rını karşılamak, zenaat ehlinin ve ·güçsüz 
insanların huzur içinde yaşamasını sağ
lamak için çalıştıkları bilinmektedir. iğdiş
ler, bu ihtiyaçları şehirler arası veya mil
letler arası ticaret yoluyla temin ederler
di. Anadolu Selçuklu taşra teşkilatında şe
hir divanında yer alan görevlilerden biri 
de emtr-i iğdişan idi ve "server-i hacegan 
ve muteberan" diye anılıyordu. ~ 

İğdişler, İlhanlı mali teşkilatının Anado
lu'da geniş ölçüde uygulanmaya başlan
ması ile gerek devlet memuru gerek sos
yal bir zümre olarak XIII. yüzyılın sonları
na doğru önemlerini kaybetmiş ve yerle
rini ahiler almıştır. iğdişlik Karamanoğul
ları döneminde de mevcuttu. 
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