
İhşld unvanının Araplar'ın Maveraün
nehir'i fethi sırasında Soğd bölgesinde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Makdisl, 
Semerkant hükümdarının (ihş1d) sara
yının Mayemurg'da bulunduğunu kay
deder (Af:ısenü't-tekasfm, s. 279) Ya'kü
bl. Abbas! Halifesi Mehdi-Billah' ın elçiler 
gönderip itaatlerini sağladığı hükümdar
lar arasında Soğd ihşldini de zikreder (Ta

rfiJ, ll , 397) İbn Hurdazbih. Fergana hü
kümdarlarına da ihşld denildiğini söyler 
(el-Mesalik ve'l-memalik, s. 40). Müellifi 
meçhul Mücmelü't-tevaril]. ve'l-]f.ışaş 
adlı eserde (s . 42 ı) Fergana hükümdarla
rına ihşld. Soğd hükümdarlarına ise "beg
tegin" deni l diği kaydedilmektedir. İbnü'l
Eslr'e göre 133 (751) yılında Şaş (Taşkent) 
melikine karşı Fergana ihşldi Çin hüküm
danndan askeri yardım almıştır (el-Ka

mil, V, 449) . Mu'tasım- Billah dönemin 
de Fergana 'dan gelip Abpasller'in hiz
metine giren bir Türk ailesine mensup 
olan Muhammed b. Tuğç . Halife Razi- Bil
lah'tan ihşld unvanını almış ( 326/938 veya 
327/ 939), bu unvan daha sonraki İhşldl 
hükümdarları tarafından da kullanılmış
tır. 
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İHŞİDİLER 
(.:;~~yı) 

Mısır, Suriye ve Filist in' de 
9 35 -969 yı lları arasında 

hüküm süren bir Türk hanedanı. 
_j 

Abbas! Devleti'nde merkezi otoritenin 
zayıftadığı dönemlerde Mısır'da kurulan 
hilnedanın adı , kurucusu Muhammed b. 
Tuğç'a verilen "ihşld" unvanından gel
mektedir. Fergana hükümdar ailesine 
mensup olan Muhammed b. Tllğç'un de
desi Cuf, Bağdat'a gelip Halife Mu'tasım-

Billah'ın hizmetine girmiş bir Türk ku
mandanı idi. Mu'tasım 'dan sonra Vasik
Billah ve Mütevekkil-Alellah'ın emrinde 
çalışan Cuf ölünce oğlu Tllğç. Mısır'a gide
rek Tolunoğulları'nın hizmetine girdi. An
cak Tolunoğulları ile arasının açılması üze
rine Halife Müktefi- Billah'ın emriyle Su
riye bölgesindeki Karmatller'i etkisiz ha
le getirip Mısır'a yürüyen Muhammed b. 
Süleyman el-Katib'in ordusuna katıldı. 
Muhammed b. Süleyman. Mısır 'da Tolu
noğulları'nın hakimiyetine son verince onu 
Kınnesrin valiliğine getirdi. Tuğç bir süre 
sonra Muhammed b. Süleyman ile birlik
te Bağdat'a gitti. Burada Vezir Abbas b. 
Hasan el-Cerceral ile arası açıldığından 
Halife Müktefi- Billah. vezirin etkisiyle 
onun oğulları Muhammed ve Ubeydullah 
ile birlikte hapse atılmasını emretti. Tllğç 
hapiste öldü , oğulları ise serbest bırakti · 

dı (294/906-907) 

Muhammed ve Ubeydullah. Hamdano
ğulları'ndan Hüseyin b. Hamdan b. Ham
dOn ile anlaşıp Vezir Abbas b. Hasan'ı or
tadan kaldırdılar. Muhammed b. Tllğç. bu 
olayın ardından Mısır Valisi Ebü Mansur 
Tekin'in hizmetine girdi. 302 (914-15) yı
lında Mısır'a saldıran Fatımller'in berta
raf edilmesinde önemli rol oynadı. Bu sa
yede Ebu Mansur Tekin 'in en yakın adam
ları arasında yer aldı ve H ama valisi oldu. 
307'de (919) Fatımller'le yapılan savaşta 
gösterdiği başarılar Abbasller'in dikkati
ni çekti. Bu yıllarda Tekin ile arası açılan 
Muhammed b. Tuğç'u Halife Muktedir
Billah 316'da (928) Remle, 319'da (931) 
Dımaşk valiliğine tayin etti. Ancak Mu
hammed b. Tuğç'un gözü Mısır valiliğinde 
idi. Nihayet Halife Kahir-Billah onu 321 
(933) yılında M ı sır genel valiliğine getir
mek zorunda kaldı. Dururnundan emin ol
mak için Mısır'a gitmeyip Dımaşk'ta bek· 
leyen Muhammed b. Tuğç bir ay sonra 
görevinden aziedildL Razi - Billfr.h halife 
olunca onu yeniden Mısır valiliğine tayin 
etti. Böylece Mısır'da İhşldller dönemi
nin temelleri atılmış oldu (Ramazan 3231 
Ağustos 935). 

Halife Razi-Billah. 326 (938) veya 327 
(939) yılında kendisine eski Fergana Türk 
hükümdarlarının kullandığı "ihşld" unva
nın ı.verd i ; Mısır ve Sui'iye camilerinde 
hutbelerde adı halifenin adıyla birlikte 
anılmaya başlandı. 

Muhammed b. Tuğç, Mısır'da yönetimi 
tam anlamıyla ele aldıktan sonra halkın 
gönlünü kazanmaya çalıştı. Onun Mısır'
da hakimiyeti ele geçirdiği sırada devlet 
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adamlarının , ayrıca Fatımller' in gözü bu
raya dikilmiş. Abbas! hilafet merkeziyle 
arasının bozulması üzerine Suriye'ye ge
len eski emlr ü'l-ümera Muhammed b. 
Raik Mısır üzerindeki emellerini açığa vur
maya başlamıştı. Mısır'a yürüyen İbn 
Raii5, Muhammed b. Tllğç ile Ariş'te kar
şılaştı ve yenilgiye uğradı ( 15 Ramazan 
328124 Haziran 940). Ancak Muhammed 
b. Tuğç'un kendisini takiple görevlendir
diği kardeşi Ebu Nasr Hüseyin'i Lücun 
(LecOn) denilen yerde mağlQp etti (4 Zil
hicce 3281 ı O Eylül 940) . Bu savaşta Ebu 
Nasr'ın öldürülmesinden üzüntü duyan 
İbn Rail5, Muhammed b. Tuğç'tan özür di
leyerek onun gönlünü almayı başardı. Da
ha sonra iki taraf arasında Remle'yi sınır 
kabul eden bir antlaşma yapıldı. Buna gö
re Remle dahil olmak üzere Mısır İhşldl
ler'e, Suriye ise İbn Rai!5'e ait olacak ve 
İbn Rail5'e yıllık 140.000 dinar vergi öde
necekti. 

Halife Razı - Billah ' ın yerine geçen Müt
taki- Lillah. Mısır'ın Muhammed b. Tllğç'a 
ait olduğuna dair yeni bir menşur gön
derdi. Muhammed b. Tuğç. İbn Rail5'in 
ölümünden sonra Dımaşk üzerine yürü
yüp bütün Suriye'yi ele geçirdi. Bağdat'
ta Emlrü'l-ümera Tüzün'ün baskıları kar
şısında zor durumda kalıp Musul'a git
miş olan Halife Müttaki- Lillah'ın daveti
ni kabul ederek onunla Hakka'da buluştu. 
Halifeye hediyeler sunup bağlılığını bildir
di ve kendisini Mısır'a davet etti. Halife, 
Muhammed b. Tllğç 'un davetini kabul et
medi. Ancak kendisine bağlılığından dola
yı Mısır'ın yönetimini otuz yıl süreyle ona 
verdi. Oğlu Ebü 'l-Kas ım Ünucur'un veli
ahtlığını da kabul etti (333/944). Muham
med b. Tuğç. ertesi yıl İhşldl kuvvetlerini 
yenerek Halep ve Humus'u ele geçirdik
ten sonra Dımaşk'a da girmeyi başaran 
Seyfüddevle el-Hamdanl'yi savaşmaksızın 

Dımaşk'ı terketmeye m ecbur etti. Onu 
t akip ederek Humus'a, ardından Kınnes
rln'e geldi. Burada yapılan savaşı İhşldl 
ordusu kazandı (334/945-46) . Bütün Ku
zey Suriye'nin Hamdanller'e, güneyin de 
İhşldller 'e ait olacağına dair yapılan ant
laşmadan sonra Muhammed b. Tuğç Dı

maşk'a gitti ve orada öldü (Zilhicce 3341 
Temmuz 946). Daha önce Bizans impara
toru 1. Romanos Lakapenos'la iyi ilişkiler 
içerisinde bulunan ve onunla mektupla
şarak 325'te (937) esir mübadelesi ger
çekleştiren Muhammed b. Tuğç vefat et
tiği yıl Mısır, Suriye ve Sugürüşşam emlri 
sıfatıyla Bizans ile esir mübadelesi yap
mak için çalışmaktaydı. 
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Muhammed b. Tuğç'un yerine on beş 
yaşlarındaki oğlu Ebü'I-Kasım OnGcür 
(EnQcQr) geçti ve ailenin hizmetçisi Nübe 
asıllı Ebü'I-Misk KafGr ona vasi tayin edil
di. Kafür devleti bir hükümdar gibi yön et
m eye başladı. Daha sonra Onücür yöneti
mi ele almaya girişince İhş1d1 ordusu Ka: 
fGr11er ve İhş1d1ler olarak ikiye bölündü. 
Ancak Kafür'un devlet yönetimi üzerin
deki hakimiyeti. Ebü'I-Kasım OnGcGr'un 
349 (960) yılında ölümüne kadar devam 
etti. 

Ebü'I-Kasım OnGcGr'un vefatından son
ra hanedan ın başına kardeşi Ebü'I-Hasan 
Ali b. Muhammed geçti. Halife Mutr-Lil
lah babası ve ağabeyi gibi onun da Mısır, 
Suriye, Sugür ve Haremeyn toprakları 
üzerindeki hakimiyetini tasdik etti. An
cak Kafür bu dönemde de hakimiyetini 
sürdürdü. Ali. daha önce ağabeyi OnGcQr 
için tahsis edilen yıllık 400.000 dinarlık 
ödeneği alıp istediği gibi kullanması kar
şılığında KafGr'a teslim oldu. 

351 (962) yılında Seyfüddevle'yi yene
rek Halep'i işgal eden Bizans imparatoru 
Nikephoros Phokas, bölgedeki İhşldl bir
liklerinin Seyfüddevle'den gelen yardım 
taleplerine cevap vermesi neticesinde or
dusunu geri çekti. Ali b. Muhammed, ay
nı yıl Kafür'u yönetimden uzaklaştırmak 
için teşebbüse geçtiyse de yeterli asker 
ve maddi destek bulamadı. Bu durum 
Kafür ile Ali'nin arasının daha da açılma
sına sebep oldu. Nihayet Ali de yönetime 
sahip olamadan vefat etti (355/966). 

Ali b. Muhammed'in ölümünden son
ra Kafur, onun dokuz yaşındaki oğlu Ah
med'in yerine geçmesine itiraz edince 
Mısır emirsiz kaldı. Bu arada KafGr, Hali
fe Mutr- Lillah'tan kendisi için bir men
şur çıkararak Mısır valiliğine tayinini sağ
ladı ve hutbelerde adını akutmaya başla
dı. Böylece fiilen ve resmen hükümdarlık 
makamını elde etmiş oldu. KafGr'un ölü
münden (357/968) sonra henüz on bit ya
şındaki Ebü'I-Fevaris Ahmed b. Ali b. Mu
hammed ei-İhşld'e biat edildi. Ancak bu 
arada çeşitli iç meseleler ortaya çıktı. İda
reyi ele alan Vezir Ebü'I-Fazl Ca'fer b. Fazi 
(İbn Hinzabe) birçok devlet adamını tutuk
latıp maliarına el koydu. Ahmed b. Ali 'nin 
naibi olan Hasan b. Ubeydullah b. Tuğç, 
Suriye'den Mısır'a gelerek İbn Hinzabe'yi 
tutuklatıp maliarına el koyduysa da bir 
süre sonra serbest bırakıp görevine iade 
etti. Bu dönemde kıtlık, salgın hastalık
lar, toplanan vergilerin askerlere öden
memesi ve iç çalkantılar halkı huzursuz 
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etmiş. da11erinin de etkisiyle Fatımi Ha
lifesi Mu iz- Lidlnillah toplumun birçok 
kesiminde kurtarıcı olarak görülmeye 
başlanmıştı. Eskiden beri Mısır üzerinde 
emelleri olan Fatım11er, bu durumu fırsat 
bilerek Cevher es-Sıkıll1 kumandasındaki 

birlikleri Mısır'a sevkettiler. Fatımi asker
Ieriyle İhş1d11er arasında bazı çatışmalar 
olunca İbn Hinzabe başkanlığındaki İhş1-
d1 ileri gelenleri Cevher es-Sıkıll1'nin ka
rargahına gidip bağlılıklarını bildirdiler 
( 17 Şaban 35816 Temmuz 969). Cevher 
aynı gün Fustat'a girdi. Böylece İhşldller 
Devleti sona erdi. 

İhş1d11er müstakil bir devlet olmakla 
birlikte hutbelerde ve sikkelerde Abbas! 
halifelerine de yer verip merkeze bir mik
tar para göndermek suretiyle Abbasller'e 
bağlılıklarını şeklen sürdürmüşlerdir. Mı

sır. Suriye ve Filistin bölgelerini hakimiyet 
altında bulunduran İhşldller'in Hicaz ve 
Yemen'deki hakimiyetlerinin sembolik 
mahiyette olduğu anlaşılmaktadır. İhşl
d1ler. birçok hususta kendilerinden önce 
Mısır'a hakim olan Tolunoğulları'nı taklit 
etmeye çalışmışlar, ancak onlar kadar ba
şarılı olamamışlardır. İhşldl ailesi men
supları toplumun en nüfuzlu kesimiydi. 
Muhammed b. Tuğç'un kardeşleri Hasan, 
Hüseyin ve U beydullah önemli devlet hiz
metlerini yürütmüşlerdir. Nil nehrinden 
kanallar açtıran. setler inşa ettiren ihşldl
ler'de devlet gelirlerinin temel kaynağını 
topraktan alınan haraç vergisi oluşturu
yordu. Vergilerin genellikle ağır tutulma
sı. askere fazla para verilmemesi, zengin
lerin mallarının müsadere edilmesi top
lumda çeşitli huzursuzluklara sebep olu
yordu. İhşldller ordu ve donanınaya da 
önem vermiştir. Muhammed b. Tuğç dö
neminde Mısır ve Suriye'de400.000 kişi
lik bit ordu kurulduğu bildirilmektedir 
(Makrlzl, I, 94). 

Bu dönemde ilim ve edebiyat alanında 
da verimli çalışmalar yapılmıştır. Fustat'
ta SGku'I-Verrakin denilen kitapçılar çar
şısında ayrıca münazaralar düzenleniyor
du. ihşldller döneminin meşhur alimteri 
arasında fıkıhta İbnü'I-Haddad ei-Kinanl. 
Ebu Abdullah Hüseyin b. Muhammed ed
Dımaşki, İbn Sükkere, Muhammed b. Yah
ya ei-Asvan1. İbn Şa'ban; hadiste Ebu Be
kir Ahmed et-Tahhan. Hamza ei-Kinanl. 
Muhammed b. Ali ei-Mısrl, İbnü'n-Nablu
sl; tasawufta Ebü'I-Hasan es-Saiğ, Ebü'I
Hayr ei-Akta'; şiirde Mütenebbl, Ebü'I
Kasım İbn Tabataba er-Ress1 ile oğulları 
Kasım ve İbrahim, Abdullah (Ubeydullah) 

b. Muhammed b. Ebü'I-Cu' . Salih b. Mu
nis; edebiyatta Muhammed b. Tuğç'un 
Bizans imparatoru Romanos Lakapenos'a 
gönderdiği cevabi mektubu kaleme alan 
İbrahim b. Abdullah b. Muhammed en
Nedreml, Slbeveyhi ei-Mısrl diye bilinen 
EbG Bekir Muhammed b. Musa et-Kindi 
es-Sayrafi; nahivde Ebü'I-Abbas İbn Vel
lad, EbG Ca'fer en-Nehhas; tarihte EbG 
Said İbn Yunus es-Sadefi. Muhammed b. 
Yusuf ei-Kindl. İbn Zulak sayılabilir. 

İhşldller imar faaliyetlerine de önem 
vermişler, ancak bu eserler günümüze 
ulaşmamıştır. Muhammed b. Tuğç, 325 
(937) yılındaRavza adasında Kasrü'I-Muh
tar adı verilen bir sarayla bir bahçe yap
tırmıştır. Dokuma ürünleri başta olmak 
üzere çeşitli eşyanın sattidığı bedesten
lerin yanı sıra Tolunoğulları dönemine ait 
Blmaristanü't-Tulunl'den ayırt edilmesi 
için Blmaristanü'I-Esfel denilen hasta
hane de onun zamanında inşa edilmiştir. 

Bustanü'I-KafGrl güzel bir mesire yeriy
di. KafGr. içinde filler de beslendiği için 
Darü 'I-fil adı verilen bir saray ve Mukat
tam dağı eteklerinde bir cami yaptırmış
tır. Vezir EbG Bekir Muhammed b. Ali ei
Mazeral Kabe'ye benzeyen bir köşk inşa 
ettirmiş, bu köşk bayramlarda ve önemli 
dini günlerde halkın toplandığı bir yer ol
muştur. Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed 
ei-İhşld Clze'de bir cami yaptırmış. Vezir 
İbn Hinzabe Mescidü Musa adlı bir cami 
inşa ettirdiği gibi Fustat'a su sağlamak 
için kanallar açtırıp su kuyuları vakfet
miştir. Ayrıca Mescidü'r-rlh, Mescidü'z
zimam. Mescidü'l-akdam gibi camiler dö
nemin önemli eserleri arasında zikredil
mektedir. Tabatabal ailesine mensup şa
hısların kabirierinin bulunduğu Meşhe
dü'ş-Şerlf Tabatabal'nin bazı kalıntılarıy
la bir mihrap İhşldller döneminden günü
müze ulaşabilen eserlerdir. İhşldller dev
rinde dokuma sanayii bir hayli ilerlemişti. 
Özellikle Tinnls, Dimyat, Ferma ve isken
deriye şehirlerinde dokuma tezgahları 
vardı. 

iHSfDf HÜKÜMDARLARI 

Muhammed b. Tuğç el-ihs1d 323 (935) 

Ebü'I· Kasrm Onocor b. Muhammed 334 <946) 

Ebü'I-Hasan Ali 

b. Muhammed el-ihs1d 

Ebü 'I-Misk KafOr 

Ebü 'I-Fevaris Ahmed 

b. Ali b. Muhammed 

349 (960) 

355 (966) 

357-358 (968-969) 
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İHTİBAK 
( .!ll:'>f'l ) 

Sözden zıt veya benzer unsurlardan 
birinin atılarak diğerinin 

ona delaletiyle yetinmek anlamında 
edebi sanat. 

_j 

Sözlükte "kumaşı iplikçikleri arasında 
açıklık bırakmadan sık, sağlam ve güzel 
bir şekilde dokumak" anlamına gelen ih
tibak kelimesi bed!' ilminde. "iki bölüm
lü bir cümlede veya iki cümleli bir sözde 
iki karşıtın ya da iki benzerin birleştiği ve 
birineide anılanın zıddını yahut benzerini 
ikinciden. ikincide anılanınkini birinciden 
hazfetmek" şeklinde tarif edilir. En güzel 
hazif çeşitlerinden ve edebi sanatlardan 
olan bu türü ilk keşfeden ve ihtibak adıy
la ilk inceleyen Ahmed b. Yusuf er-Ruay
nl onu. "sözün ikinci bölümünde benzeri 
sabit olanın karşılığını birinciden, birinci 
bölümde benzeri sabit olanın karşılığını 
ikinci bölümden hazfetmek" olarak ta
nımlamıştır(ibn Cabir. s. 115) Zerkeşl. el
Burhan ti 'uJO.mi'l-Kur,dn'ında ihtiba
ke "el-hazfü'l-mukabill" adıyla temas et
miş ve. "Sözde iki zıt unsurdan birini di
ğerinin ona delaleti sebebiyle hazfetmek
tir" şeklinde tarif etmiştir (lll. 129). Zer-

keşl'den etkilenen Süyutl ise el-İt]:riin ii 
'ulumi'l-Kur,dn (ll. 61-62). Mu'terekü'l
a]:rrdn ii i'cd zi'l-Kur>an (1. 320-323) ve 
ŞerlJ.U 'Ul:rildi'l-cümdn (s. 133) adlı eser
lerinde ihtibaki "hazif lcazı" nevileri için
de incelemiş ve bu konuda Burhaneddin 
ei-Bikai'nin müstakil bir kitap yazdığım 
kaydetmiştir ( el-itlq'in, ll. 62) 

İhtibak sanatıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'
de pek çok örnek bulunmaktadır. Aşağı
daki ayetlerde cümle iki bölüme ayrılmış. 
ihtibakler parantez içerisinde gösteril
miştir: -s.ÜI ~ 1 l~_f{ .;,1.:JI (~·~YI) ,Y..~" 
"(4!~--s..:JI~) ~ (!Peygamberl e r ileJ 
inanmayanların ha li 1 bağırıp çağ ıran 1 ile 
kendisine bağırılıp çağırılanjın hali gibi
dir; ei-Bakara 2/171) Bu örnekte inkarcı
lar.""-!~ ..ş.:JI" (çağrı ve sözden anlamaz 
davar sürüsüne). onları davet eden pey
gamberler de bu sürüye" ~ ..ş..:JI" (ba
ğırıp çağıran çobana) benzetilmiştir. Me
selin ikinci tarafında anılan çobanın ..ş..i.il" 
" ~ mukabili olarak ona delaleti sebe
biyle meselin birinci tarafından" ·~YI" 
hazfedilmiştir. Yine birinci taraftaki 
"l~_f[ .;,1..:J1" mukabil i olarak ona delale
ti sebebiyle cümlenin ikinci tarafından 
" 4!~ ..ş.:JI " ifadesi kaldırılmıştır. 

Unsurları arasında genellikle şart-ce
vap irtibatı bulunan şu ayetlerde de ben
zer veya karşıt unsurlardan birinin hazfe
dildiği görülmektedir:~ ._j !J..l.!. J>~i" 

"•~ U"ü (lP..f>i~) 1 (•~ _; J>.N) (Eli
ni cebine so k ki ibeyaz olmaksızın girsin 11 
Jve onu-cebinden-çıkar ki 1 beyaz olarak 
çıksın; en-Nemi 27112) .s<> Ir.-! .::SW 4:i.ı_r;1 ı.:ı!" 
üi.9 (~_,;.91 ı.:ı! ~Ir.-!~~) 1 (:.:.0 ·'.r. ~i.9) 
"w.9-".r,i LO... •ı.Ş.r. (Kur' an' ı ben uydurduysam 
vebali banadır [siz bunun vebalinden uzak
sınızJ 1 [Eğer siz iftira ediyorsanız bunun 
vebali de sizedi rJ. ben ise sizin işlediğiniz 
günahtan uzağı m; Hud ı 1/35) İhtibaksa
natı mantık ilmindeki önermelerle de ya
kından ilgilidir. Bu türde cümleden kaldı 

rılmış olan önerme ve unsurların isabetli 
takdiri, sözün doğru anlaşılmasında ve 
özellikle ayetlerin doğru tefsir edilmesin
de önemli rol oynamaktadır. 

İhtibake benzer bir hazif türü de "ikti
fa"dır. Bu sebeple bazı kaynaklarda ihti
bak ile iktifa birbirine karıştırılmıştır. İk
tifa, aralarında yakın bağ ve ilgi bulunan 
iki şeyden birini bir nükte ve hikmetten 
dolayı sözden atarak diğerinin ona dela
letiyle yetinmektir. İ ktifayı edebl bir teri m 
olarak ilk kullanan alim İbn Reşll5 ei-Kay
revanl'dir. Kayrevanl. Ebü'I-Hasan Ali er
Rummanl'nin hazif kazı adını verdiği ve 
"sözden n:ıüstağni olunabilecek unsurla
rın atılması" şeklinde tanımladığı iktifa-

iHTiCAM 

nın ( en-Nüket {f i'cazi'l-Kur'an, s. 70) bir 
mecaz türü (hazif mecazı) olduğunu. es
ki ve yeni şairleri n şiirlerinde çok sık yer 
aldığını söyler. 

İbn Hicce ei-Hamevl ile ondan etkile
nen İbn Ma'sum el-Medeni iktifayı. "bey
tin kafiye kısmında bir kelimenin tama
mının veya bazı harflerinin atılması ve 
kalan kısmın ona delaletiyle yetinilmesi" 
şeklinde tarif etmiştir (fjizanetü '1-edeb, 
s. 126; Enuarü'r-rebl' , lll, 7 ı). Tanımdan 

anlaşıldığı gibi bunlar iktifayı kafiyeye has 
bir özellik olarak görmüşler. bedl' alimle
rinin "kelimeden harf eksiltmek" şeklinde 
tanımladıkları ve "iktita'" adını verdikleri 
türü de iktifaya dahil etmişlerdir. 

İktifada aralarında yakın ilgi, özellikle 
zıtlık ilgisi bulunan iki unsurdan söz dizi
minde ikinci derecede yer alan unsur atı
larak ilk unsurun ona delaletiyle yetinilir. 
İktifa çoğunlukla aralarında atıf irtiba
tı bulunan kelimeler arasında görülür: 
"(~_r.ll~) _f>JI ~ ._k-!1_,..." (Sizin için sizi sı
cak Jve soğukjtan koruyacak giys iler ya
rattı; en-N ahi 16/81 ). Ayettesadece sıca
ğın anılıp soğuktan söz edilmemesinin 
hiknıeti, Kur'an'ın indiği yer olan Arabis
tan'ın sıcak bir ülke olmasıyla. giysilerin 
genellikle sıcaktan korunmak için giyil
mesindendir. "(j;JI~) ~~ !J..>.o>' (Hayır Jve 
şer ı senin elindedir; Al -i im ran 3/26) aye
tinde "şer" kelimesinin zikredilmemesi 
onun Allah'a nisbetinin edebe uygun ol
mamasındandır. 
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