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İbareden, kendileri bulunmadan da 
anlamın tamam olduğu kelime 

veya cümleleri eksiltmek suretiyle 
gerçekleşen idiz türü 

(bk. ICAz). 
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Çeşitli bedevi kabHelerin 
Abdülaziz b. Suud liderliğinde 

yürüttüğü 1912-1930 yıllan arasında 
etkili olan Vehhabi kaynaklı dini 

ve siyasi hareket 
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(bk. ABDÜIAZIZ b. SUÜD; 

SUÜDILER; VEHHABILİK). 
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Aynı şeyhe bağlı olan müridleri, 
aynı tarikatın veya tarikat kolunun 
mensuplarını ifade eden bir terim. 
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Sözlükte "erkek kardeş. arkadaş. yol
daş, dost, meslektaş. ortak" anlamlarına 
gelen ah kelimesinin çağulu olup Türk
çe'de daha çok tekil anlamında yaygınlık 
kazanmıştır. İslam dini inananların birbi
rinin kardeşi olduğunu ilan etmiştir (Al-i 
im ran 3/ 1 03; et-Tevbe 9/11 ; ei-Hucurat 
49/ 10; el-Haşr59/ 10). Kur'an'da İslam'a 
karşı oluşturuian grupların da birbirinin 
kardeşi olduğu belirtilmiş (el-Haşr 59/11). 
Hz. Peygamber müslümanları din kardeş
liğine bağlı kalmaya çağırmıştır (Buhar!, 
"Nika}J.", 45, "Me?:alim", 3; Müslim, "Bir", 
23, 32). Hadislerde geçen "din kardeşi, din 
ve dünya kardeşi" (Buhar!, "Nika}J.", ll; 
Tirmizi, "Mena~b", 20) tabirleri de bu hu
susun önemini ifade eder. Hiçbir ayırım 
yapılmadan kadın erkek bütün mürnin
ler birbirinin kardeşi kabul edilmekle be
raber Resfıl-i Ekrem Medine'ye hicret et
tiğinde daha özel bir anlamda Mekkeli 
muhacirlerle Medineli ensarı birbirine 
kardeşyapmış (bk. MUAHAT), böylece göç
menlerle yerlileri kaynaştırmayı amaçla
mıştır (Buhar!, "Nika}J.", 7; "Şavm", 51. 
Müslim, "Feza'ilü'ş-şa}J.abe", 203) . 

Sfıfiler ilk dönemlerden itibaren kendi 
aralarında farklı gruplar oluşturmaya, 
birbirine kardeş gözüyle bakmaya başla
mışlardır. Tasavvufun giderek tarikat şek
linde kurumsal bir yapı kazanmasıyla bir
likte bu durum daha da gelişmiştir. Gaz
zali'nin kaydettiğine göre sfıtiler birbiri
nin yüzüne severek ve merhametle bak-
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mayı ibadet sayıyor (İ/:ıya', ll, 159). bazan 
aralarında yaptıkları sohbetlere yabancı
ların girmesine dahi izin vermiyorlardı. Bu 
dönemde müridierin birbirine hizmet et
meleri. gönül hoşluğuyla birbirinin mal
larını harcamaları~ ihvana karşı fedakar 
ve tahammüllü olmaları. özür dilemeyi 
gerektirecek davranışlardan sakınmala
rı, sevgi ve şefkat duygularıyla dolu olma
ları öğütleniyordu (Serrac. s. 234-237; Ku
şeyrl, s. 433-439. 574-580, 746, 749). 

Başlangıçta daha çok "ashap" kelime
siyle ifade edilen ihvan kavramı . ilk tasav
vuti eserlerde sohbet ve müridliğin acta
bına dair bölümlerde işlenmiştir. İhvan 
kelimesine ilk olarak Kuşeyrl'nin er-Ri
sale'sinde rastlanmaktadır (s. 746) . Sfı
filer, V. (Xl.) yüzyıldan itibaren bugünkü 
manada tarikatlar halinde örgütlenmeye 
başlayınca aynı tarikata veya tarikat ko
luna bağlı olanlara özel anlamda ve bir 
tasawuf terimi olarak ihvan denilmiştir. 
Bütün tasawuti zümrelerde ihvan teri
mine veya onunla aynı anlama gelen "ah. 
feta. derviş. pirdaş" gibi kelimelere tesa
düf edilmektedir. Tarikatlar bir kurum 
olarak ortaya çıkınca ihvan ve plrdaş olan 
müridier arasındaki ilişkiler daha düzenli 
bir şekil almış. bu dönemde yazılan Ada
bü'l-müridin, 'Avarifü '1-ma<arif gibi 
eserlerde ihvanın gözetmesi gereken ku
rallara özel bölümler ayrılmıştır. Bu eser
lerde ihvan arasındaki sevginin sırf Allah 
için olduğu. maddi çıkar. itibar veya şöh
ret arzusunun söz konusu edilmeyeceği, 
ihvanın her zaman birbirini hayırla andık
ları, karşılık beklemeden birbirlerine hiz
met ettikleri. kardeşinin hatalarını gör
mezlikten gelip ezalarına katlandıkları. 
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları. daima 
saygılı, hoşgörülü davrandıkları, her za
man kardeşlerini haklı, kendini kusurlu 
bildikleri. insaflı olup insaf beklemedikle
ri. birbirinin sevinç ve üzüntülerini pay
laştıkları, bir sıkıntıyla karşılaşanın yardı
mına koştukları. vefalı olmayı ve sada
katten ayrıimamayı görev bildikleri anla
tılmaktadır (Ebu Tali b el-Mekkl, ı ı. 442-
489; Gazzall, ll, 154-191; Şehabeddin es
Sühreverdl, s. 423-442) . 

' Aynı tarikatın mensupları. kendi ara
Jarında sırf Hak rızasına dayanan samimi 
bir dostluğun gereklerini yerine getirme
nin yanı sıra tekke düzenine, tarikat ku
rallarına. şeyhin öğütlerine tam anlamıy
la uyar. büyüklerini baba, akranını kardeş. 
küçüklerini evlat olarak görürler. Şeyh ba
ba, müridieri onun evlatlarıdır. Şeyhin eşi 

anne. birbirlerinin eşleri ise hemşiredir 
(bacı) (Ebü'l-Mefahir Yahya el-Baharzl. s. 
ı 06-127; Muhammed b. Abdullah el-Hani. 

s. 27-29) . Bu samimi dostluğun hatırası 
ölümden sonra da devam eder. Vefat 
eden mensuplarının geride bıraktığı aile 
fertlerini korur. onlarla da dostça ilişkiler 
kurarlar. Menakıb kitaplarında ihvanın 
sadakatini. vefakarlığını ve fedakarlığını 
gösteren pek çok örnek kaydedilmiştir. 

Ahilik'te ve fütüwet ehli arasında da 
manevi kardeşlik bağına büyük önem ve
rilmiştir. Şehabeddin es-Sühreverdi el
Maktfıl daima Allah'ı tesbih. takdis ve 
zikreden tevazu ve huşfı sahiplerine "ih
van-ı basiret", "kün makamı" denilen bir 
mertebede bulunan. iradeleriyle sfıri şey
leri icat etme gücüne sahip olanlara "ih
van- ı tecrld", beşeri kir ve lekelerden kur
tulup ruhlarını kemal halleriyle donatan
lara da "ihvan-ı safa" demektedir (Mec
mil'a, ll, 242-245). Bu son tabirio bir fel
sefeciler grubu olan İhvan-ı Safa ile ilgisi 
yoktur. 
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Mısır'da kurulan. ve bazı Ortadoğu 
İslam ülkelerinde de faaliyet gösteren 

dini-siyasi bir teşkilat ve hareket. 
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· Mart 1928'de İsmailiye'de Hasan el
Benna tarafından Cem'iyyetü'l-ihvani'l
müslimin adıyla kuruldu. 1932'ye kadar 
Süveyş Kanalı bölgesindeki şehirlerde pek 


