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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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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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(bk. BAYGlNLlK). 

İGTişAşiYYE 
( a:;..;,ı.;...:yı) 

Kübreviyye tarikatının 
Hace İshak Huttalani'ye 

(ö. 826/1423) 
nisbet edilen 

ve Abdullah Berzişabadi 
(ö. 872/1468) 

tarafından geliştirilen bir kolu 
(bk. KÜBREVİYYE). 

i<'ivA 
( '"~f'') 
Şaşırtıp 

doğru yoldan çıkarmak anlamında 
bir Kur'an terimi. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "şaşırmak. hedefe ulaştıracak 
yoldan ayrılmak" manasındaki gayy kö
künden türemiş olup "şaşırtmak, azdırıp 
doğru yoldan uzaklaştırmak" anlamında 
kullanılır. Ragıb el-İsfahanl. kelimenin kö
künde batı! inançtan doğan bilgisizlik ına

nasının bulunduğunu söyler. Gay mefhu
mu Kur'an-ı Kerim'de yirmi iki yerde geç
mekte. iğva köküne ise altı yerde temas 
edilmektedir (bk M. Fuad Abdülbaki. el
Mu'cem, "gvy" md.). Hz. Adem ile Hawa'
nın yasak meyveden yemelerinden söz 
eden bir ayette Adem'in yolunu şaşırdığı 

ifade edilmekte (Ta ha 20/121 ). İsra olayı
na dair ayette ise, "Arkadaşınız -Muham
med- sapınadı ve yolunu şaşırmadı" de
nilmektedir (en-Necm 53/2) İğva kavra
mı da "yolunu şaşırtıp saptırmak. helak 
etmek" anlamında Allah'a izafe edildik
ten başka (HGd 11/34; Beyzavl.II. 261) 
ağırlıklı olarak şeytana (el-A'raf 7/16; el
Hicr r 5/39). ayrıca ilahi hidayeti terkedip 
Allah'tan başka otorite ve yol gösterici di
ye kabul edilen putlara ( el-Kasas 28/63: es
Saffat 37/32) nisbet edilmektedir. İğvayı 
gerek şeytana gerekse putlara izafe eden 
ayetlerde kelime "batılı süsleyip hak gibi 
gösterme" manasma gelmektedir. 

Hz. Peygamber'den rivayet edilen çe
şitli hadislerde gay ve iğva kavramları 
Kur'an'daki anlamlarına paralel şekilde 
kullanılmıştır (bk. Wensinck. el-Mu'cem, 
"gvy'' md.). Ahmed b. Hanbel'in nakletti
ği bir hadiste ResGl-i Ekrem şöyle buyur
muştur: "Hakkınızda endişe ettiğim hu
suslardan biri, yeme içme ve cinsi arzu
larınızı tatmin etmede azgınlık gösterme
nizdir; bir diğeri de beşeri duygularınızın 
meşru sınırları aşmasıdır" (Müsned, IV, 
420, 423). 

Kur'an'da iğva daha çok İblis ' le bağlan
tılı olarak ele alınmakta, bilhassa insanın 
yaratılışını konu edinen ayetlerde Adem'e 
secde etmemesi sebebiyle ilahi rahmet
ten kovulan İblis'in insanları Allah'a ulaş
tıran yoldan saptırmak ve meşru sınırları 
aşıp azınalarını sağlamak amacıyla çaba 
göstereceği bildirilmektedir (mesela bk. 
el-Hicr ı 5/39-40; Sad 38/82-83 ). Konuyla 
ilgili ayetlerden. şeytanın iğva ve saptır

ma eylemlerini gerçekleştirirken bazı in
sanları araç olarak kullandığı anlaşılmak-· 
tadır (el-En'am 6/112; en-Nas ı 14/6). Kur
'an'ın "şeytanın dostları" diye nitelediği bu 
kişiler (en-N isa 4/76; el-A'raf 7/27) kendi
lerini bir rehber. temsil ettikleri fikir ve 
ideolojileri de gerçek diye sunarlar. böy
lece hem öz varlıklarını hem de nüfuzları 
altındaki insanları doğru yoldan saptırır
lar (es-Saffat 37/32) 

Şeytanın insanları şaşırtıp hak yoldan 
uzaklaştırma konusunda uyguladığı yön
temler Kur'an'da " hutuvatü'ş-şeyatln " 

( şeytanların çizdiği yollar) terkibiyle ifade 
edilmiştir (en-Nur 24/21 ). Şeytan bu kötü 
telkin ve vesveselerini günaha teşvik et
mek ( el-Maide 5/91), salih arnelden uzak
laştı np isyana sürüklemek (el-Bakara 2/ 
268). aldatıcı vaadlerde bulunmak (en-Ni
sa 4/120) ve işlenen günahları hoş göster
mek ( el-En'am 6/43; el-AnkebGt 29/38) su
retiyle uygulamaya çalışır. Kur'an'da in-
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sanların pek çoğunun şeytanın iğvasına 
kapılabileceği ve sadece ihlas ve samirni
yetle hareket eden zümrelerin kurtulabi
leceği belirtilmiştir ( el -Hicr 15/40) 

Kur'an-ı Kerim'de şeytanın vesvese ve 
iğvalarından Allah'a sığınılması gerektiği 
bildirilmiş (el-A'raf 7/200) ve şöyle dua 
edilmesi tavsiye edilmiştir: "Rabbim! Şey
tanların kışkırtmalarından ve yanımda 
bulunmalarından sana sığınırım" (el-Mü'
minün 23/97-98). Hz. Peygamber de uy
kusunda kabus gören kimseye şu duayı 
okumasını önermiştir: "Allah'ın gazabın

dan. azabından. kullarının şerrinden, şey
tanların dürtüşlerinden ve yanımda bu
Iunmalarından O'nun kemal mertebesin
deki kelamına sığınırım" (Tirmizi, "Daca
vat", 93; el-Muvatta', "Şi cr", 9) . 
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Bir ifadenin kastedilenin dışında 
bir aniaşılmaya yol açması 
manasında bedii sanat. 

_j 

Sözlüktelham "vehme ve şüpheye dü
şürme, yanıltma, hayale kaptırma" gibi 
anlamlara gelir. Aynı kökten gelen tev
hlm de bu manayı ifade eder. Kelime ilk 
defa terim olarak ve tevriye karşılığında 
Reşldüddin Vatvat (ö. 573/1177) tarafın
dan kullanılmış, bu konuda Fahreddin 
er-Razi ile Sekkal<i gibi birçok belagat ali
mi de ona uymuştur (lfada'i~u 's-sil:ır; s. 
39; Nihayetü '1-fcaz, s. 291; Mi{ta/:ıu '1-'ulüm, 
s. 427) . Emir İbn Münkız. lhamı tevriye
den farklı bir tür niteliğinde tevhlm adıy

la ele almış. onu "söz içindemuhatap ve
ya dinleyicinin bir başka kelime hakkında 
yanılmasına yol açacak bir ifadenin kulla
nılması" şeklinde tarif etmiş ve örnek
leriyle incelemiştir (el-Bed!." fl na~di 'ş-
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