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li! FARUK SüMER 

(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-

THAM 

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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i HAM 
(ı"~f'l) 

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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