
menin sonundan bir iki harfini atarak kı
saltma yapmak" demektir. Bu tarz hazfe 
özellikle eski Arap şiirinde rastlanmakta
dır. Alkame b. Abede'nin ~ r*!ıd ,jlr" 
"r-,U. .:,ıl:i.s:J1 ~ !".::;.,;. 1 ,Jr. J.: beytindeki 
"~"."..,_.ı~" kelimesinin iktita' edilmiş 
şeklidir. İktita', ya telaffuzu güç kelime
lerde söyleniş kolaylığı sağlamak için ya 
da vezin ve kafiye gibi bir zaruretten do
layı yap ı lır. Velid b. Ukbe'nin ..# lf).::..J.s" 
" • • • ,JlS ..::.JlS w mısraındaki ",J~". ".:;_,jıS!;" 
den kısaltmadır. Yine" .:.ılı. is cı~ l;.o.J1 ._,..J.:ı" 
mısraındaki, "l;.o.J1", "Jjl;.o.J1 "den kısaltıl
mıştır. Zemahşerl'ye göre. yemin için 
olan "..iı1 w-o"deki "w-o", ".,:,.o.! i "den kısalt
madır. "l"~t.;, ._ö;.J4 .,.;.ı" (İbn Ma ce, "I:Iu
düd", 34) hadisinin "t.;, ._ö;.Jlı ...,.;.>" rivaye
tinde de iktita' olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu tür kısaltmalar. Arap diline vakıf olan 
kimseler tarafından kolayca anlaşılabile
cek durumda ve yerlerde yapılmaktadır. 
Dolayısıyla iktitaın, ya iş! ek terkip ve ifa
delerde geçen kelimelerde gerçekleşti
rilmesi ya da kısaltma olduğuna delalet 
eden bir lafzın veya başka bir karinenin 
bulunması gereklidir. Yukarıda verilen ör
neklerde" .:,ıli01 ..,..ı~" ve "Jjl;.o.J1 ._,..J.:ı" iş
I ek terkip ve ifadeler olduğu," ,JlS" misa
linde de önceden buna delalet eden" .,.;.s" 
geçtiği için kı saltma yapılmıştır. -

Bu türe ikti ta' adını veren Süyüti ( ö. 

9 ı lll 505) olmakla birlikte (el-it~an, ll, 6 ı) 
onu "kabz" adıyla müstakil bir bölümde 
ilk defa İbn Faris (ö. 395/ı 004) ele almış 
ve bunun Kur' an, hadis ve Arap ketamın
da mevcut olduğunu söylemiştir ( eş-Şa
f:ıib1, s. 228). İbn Cinnl'nin et-Te'ô.]fub adlı 
eserinde konuyu "It:ıa" adıyla ayrı bir bö
lümde incelediği ve "kelimenin ilk harfiy
le iktifa etmek" şeklinde tanımladığı kay
dedilmektedir (İbn Ma'süm, lll, 73). İbn 
Hicce el-Hamevi ile ondan etkilenen İbn 
Ma'süm el-Medeni ise iktitaı "iktifa" kap
samında görmüşlerdir. İbn Faris, kelime
ye harf eklemenin (bast) karş ı t ı olarak 
gördüğü iktitaı "kelimelerden harf ek
siltmek" şeklinde tanımlar ve bunun 
eski Arap şiirinde yaygın biçimde kul 
lanılan bir anlatım tarzı olduğunu be
lirtir. O Kur'an'da" JLolı. 1!j.:ıü!;" ( ez-Zuhruf 
43/77) rivayetinden başka bu tür kısalt
manın olmadığı görüşündedir ( eş-Şa
f:ıib1, s. 229). İbnü'l-Esir de eski Arap şiiri 
dışındaki şiirlerde ve Kur'an'da bu kısalt
manın varlığını kabul etmez ( el-Meşelü 's
sa'ir, Il, 3 18-3 ı 9). Bununla birlikte özellik
le şaz kıraatıerin birçoğunda '4L: rJ~" 
"(-4L: rJ!~) (el-Bakara 2/203); ..s.>.>Y ~!" 
"(_r.l01 ..s.>.>'t ~!) _r.J01 (el-Müddessir 74/ 

35); "C .. i"JY1._..k) .Jcfo:" örneklerinde ol-

d uğu gibi bu tarz kısattmalar görülmek
tedir. Bazı süre başlarındaki hurüf-ı mu
kattaanın da bu tür kısaltma olduğu söy
lenmiştir. Mesela İbn Abbas'a göre "elif
lam-mim" "~i ..ili üi"den (Ben Allahım. 
bilirim), "elif-lam -mim-sad" "~i ..ili ui 
J=::ı!i!; "den (Ben Allahım, bilirim ve hük
mederim), ya da elif Allah'tan, lam Cib
ril'den, mim Muhammed'den kısaltma
dır. "~; ..iı1~ t:.o" (ei-Kehf ı8/38) ayetin
deki .~ W::ı"nın aslı "u i ~"dir. "Münada
nın son harfini atmak" demek olan "ter
him" de bir tür iktitadır. İbn Mes'Qd'dan 
rivayet edilen " (~Lo) Jlo 4 1!;.:ıü ;· (ez
Zuhruf 43/77) kıraati de böyledir. Bu kı

raat hakkında Selef'ten bazılarının. "Ce
hennem ehli terhim ile (münadanın son 
harfini atmak) ne kadar meşgul!" tarzın

daki yadırgamalarına. "İçine düştükleri 
azabın şiddetinden kelimenin tamamı

nı söylemeye güçleri yetmemiştir" şek
linde cevap verilmiştir. Bir rivayete göre 
"~it. 1~1!;" (el-Maide 5/6) ayetinde
ki "..,.," harfi "~" kelimesinden kısalt
madır. 
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İKVA 
( ~ı,syı ) 

Kafiye harfi olan r evinin 
harekesinin ötre ve esre şeklinde 

değişikliği anlamında kafiye kusuru 
(bk. KAFİYE). 

İL ERLERİ 

Osmanlılar'da 

özellikle iç karışıklıklar sırasında 

asayişi sağlamak için oluşturulan 
mahalli milis kuvvetleri. 

_j 

ı 

_j 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan iti
baren kaynaklarda yer yer zikredilen bu 
teşkilatın yaygınlık kazanması, Celaii is
yanları ile suhte isyanlarının arttığı XVI. 

iL ERLERi 

yüzyıl sonlarına rastlar. İl eri ihtiyaç halin
de toplanan bir askeri güç özelliği taşı
makta olup genellikle köylü gençler. ba
zan da şehirli gençlerden oluşurdu. 

İl erlerinin bir yiğitbaşının emrinde ol
masından dolayı kaynaklarda umumiyet
le bu ikisi birlikte anılmaktadır. Yiğitbaşı
lık esasında ahi teşkilatı bünyesinde bu
lunuyordu. Yiğitbaşılar. Moğollar'ın Ana
dolu'yu istilası sırasında köyterin korun
masında da görev almışlardı. Bu görev
leri sırasında köy gençlerini birer savaşçı 
olarak yazıyariardı ve bunlara il eri deni
liyordu. Bu sebeple XIV. yüzyılın karışık 
ortamında mahalli idareler kuran ahi tek
keleri koruyuculuk görevlerini köylere ka
dar yaydılar. İl erieri de bu devrin mute
ber milis kuweti haline geldi. 

Anadolu Selçuklu Devleti ordusunda 
timarlı sipahiler bünyesinde "ellibaşı" adı 
verilenmüfrezelerinde il erlerine bir baş
langıç teşkil ettiği söylenebilir. Orhan Bey 
devrinde Bursa Kadısı Çandarlı Kara Ha
lil'in tavsiyesiyle kurulan yaya birliklerinin 
il erlerine benzediği ileri sürülür. Yaya bir
liklerinde her on kişiye bir baş tayin edili
yordu. Bunlar gönüllülerden meydana ge
liyordu. Yiğitbaşılık tabirinin ise bu de
virde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

İl erieri Osmanlı askeri teşkilatı içinde 
doğrudan yer almamaktadır. Ancak kale 
muhafızlarıyla birlikte civardan toplanmış 
il erlerinin de kalelerde bulunması. yar
dımcı kuwet olarak istihdam edildiklerini 
göstermektedir. Bu birlikler ilk dönem
lerde Rumeli fetihlerinde de bulunmuş
Iardır. ll. Mehmed'in Rumeli'deki fetihle
rinde asker arasında il erlerinin mevcut 
olduğu ve bunlardan ayrı olarak söz edil
diği dikkati çekmektedir. İlk devirlerde il 
erlerinin görevleri arasında savaşlarda 
düşman içine girip esir almak da bulunu
yordu. Bilhassa Slav prensliklerinden or
duya haber getirmek onların göreviydi. 
Bundan sonra il erieri teşkilatının , Ana
dolu'da asayiş i sağ lamaya çalışan diğer 

kuwetler arasında özellikle XVI. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren adı sık geçme
ye başladı. Ancak ilk dönemlerdeki il er
leri teşkilatı ile XVI. yüzyılda ortaya çıkan 
il erieri denilen milis kuwetleri arasında 
bazı önemli farklar vardı. 

İl erlerine ihtiyaç duyulmasının en 
önemli sebebi hiç şüphesiz Celal! ve suh
te karışıklıkları ile sınır boylarında artan 
savaşlardır. Celaii isyanları ile suhte is
yanlarının Anadolu'da yoğun bir hal aldığı 
devirde devletin düzenli ordusu her yer
de asayişi sağlayamadığı için mahalli bir 
güç olarak il erieri teşkilatı ihya edilmiş 
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iL ERLERi 

olmalıdır. İl erlerinin halk arasından nasıl 
seçildiği ve kayıt işlemleri hakkında ye
terli bilgi yoktur. Ancak 164 7 tarihli B ur
sa Şer'iyye Sicilleri'nden nakledilmiş 
bilgilerden, mevküfat defterinde kayıtlı 
her yirmi avarızhaneden bir il erinin talep 
edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca il erleri
nin "yarar ve tuvana, har b ü darbe kadir" 
gençlerden seçildiği, asgari on, azami 150 
kişilik il eri birliğinin başında mutlaka bir 
yiğitbaşının bulunduğu, yiğitbaşıların sevk 
ve idarede kabiliyetli olması gerektiği bi
linmektedir. Bütün bu işlemler mahallin 
kadısının nezaretinde gerçekleştirilmek
teydi. Yiğitbaşıların yetkilerini bazan ka
dı. subaşı veya zalm doğrudan üstlene
bilirdi. 

XVI. yüzyılın ortalarında Şehzade Ba
yezid vak'asından sonra Anadolu'da asa
yişin önemli derecede bozulması üzerine 
düzenli orduların yanı sıra il erieriyle hi
sar erlerinin de muhafaza ve emniyeti 
sağlamak için görevlendirilmesi günde
me gelmişti. Ayrıca kadılar da asayişin 
iyice bozulduğu devirlerde il erierinden 
yararlanmak üzere divandan emir tale
binde bulunuyorlardı. Bu uygulamadan. 
il eri yazma ve yiğitbaşı tayin etme izni
nin kadıların yetkisinde olmayıp merkeze 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu yet
kiyi alan kadı il eri toplamak üzere çalış
malara başlayabilirdi. Bu şekilde kadılar, 
kendi çevrelerindeki ümeranın kapıkulu
na karşı kendilerine bağlı bir başka güç 
meydana getirmiş oluyorlar, ayrıca bir ba
kıma "ehl-i örf" denilen kesime karşı yeni 
bir denge unsuru ortaya çıkmış bulunu
yordu. Halkın bütünüyle silahlanması ka
rışıklıkları daha da arttıracağı endişesiy
le hiçbir zaman istenınediğ i için onların 
içinden seçilen ve resmi bir niteliğe sahip 
kılınan il erieri teşkilatının varlığında her
hangi bir mahzur görülmemişti. Hatta 
onlara. bu mücadeleler sırasında silah ta
şıyabilme izni yanında öldürdükleri suh
te veya eşkıyanın kanlarının dava konusu 
olmayacağına dair temessükler verilerek 
imtiyaz dahi sağlanmıştı. İl erieri bu im
tiyazlarla ve ellerindeki temessükler sa
yesinde cürüm ve cinayet resminden kur
tulurlardı. Asayişsizliktenzarar gören hal
kın istanbul'a başvurarak kendilerini sa
vunmak üzere il eri yazılması için emir ta
lep ettikleri de bilinmektedir. Nitekim Ka
nuni Sultan Süleyman Sigetvar seferine 
çıkarken Anadolu'da baş gösteren suhte 
fesadı sırasında, halk bu sefere gidecek 
askerin boşluğunu doldurmak üzere il er
leri yazılmasını ve başlarına yiğitbaşıların 
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tayinini istemişti. Hatta reaya, arzu etti
ği bir şahsın merkez tarafından yiğ itbaşı 

tayin edilmesi yolunda istekte bulunabil
mekteydi. Bazı durumlarda yiğitbaşılar 
mahallin eşraf ve ayanının rızasıyla kadı 
tarafından tayin edilirdi. Bu teşkilata sa
dece müslüman- Türk ahalinin yaşadığı 
bölgelerde rastlanmakta, gayri müslim
lerin yoğun olduğu kesimlerde başka ad
lar altında mahalli kuwetler bulunmak
taydı. 

İl erieri sadece suhtelere karşı emni
yeti sağlamak için değil ihtiyaç duyulan 
yerlerde de görevlendirilmiştir. Mesela 
Kıbrıs seferi sırasında Anadolu sahillerini 
muhafaza etmek veya Avrupa'ya zahire 
kaçırılmasını önlemekle yükümlü tutul
muşlardı. İl erieri Türkmen aşiretlerinin 
isyanlarında da kullanıldı. Devlet bu isyan
lara karşı oymaklardan yiğitbaşılar tayin 
etti. Yeğen Osman Paşa'nın isyanı sırasın
da Gelibolu muhafızı emrine girerek asi
lerin Anadolu'ya geçmesini önlediler. Ne
fir-i am ilan edildiği zaman görev aldılar. 

Edirne bostancıbaşısının maiyetinde Ru
m eli 'de "hayduk" eşkıyasının takibinde 
bulundular. Bunun gibi ehl-i fesad ve ha
ramilere karşı martalos ve primükür gibi 
gayri müslimlerden teşkil edilmiş grup
larla birlikte mücadele ettikleri gibi züe
ma. sipah ve yeniçerilerle beraber Kazak 
eşkıyasının te'dibiyle de görevlendirilip 
Karadeniz sahillerinin Kazak saldırıların
dan korunmasına yardımcı oldular. Ayrı
ca zaman zaman maden hizmetinde bu
lunan martoloslarla gerektiğinde birlikte 
vazife yaptılar. Mora beyine 1566'da ya
zılan bir hükümde il erlerinin Balyabadra 
Kalesi'nin tamiriyle görevlendirildiği be
lirtilmektedir. İl erlerinin kadıların em
rinde çeşitli teftiş ve güvenlik hizmetin
de bulundukları bilinmektedir. 

Kaynaklarda il erlerinin yaptıkları gö
rev karşılığında ne gibi bir ücret aldıkları 
açık olarak belirtilmemiştir. Bununla bir
likte avarizhaneler karşılığı il eri talebi 
vergi muafiyeti imtiyazına sahip oldukla
rını düşündürmektedir. Ayrıca bazılarının 

sadece görevin niteliği çerçevesinde ve 
onunla sınırlı kalmak üzere belirli bir nak
di ücret aldığı söylenebilir. Nitekim 1647 
tarihli bir hükümden, Bozcaada muhafa
zasına giden il erlerine Balya kazası has
larından bir miktar para ödendiği anlaşıl
maktadır. istisna kabul edilebilecek bir 
karşılık şekli de devletin il erlerine dirlik 
ve terakki vaad etmesidir. Bu da İran sa
vaşların dan dolayı suhte isyanlarının art
tığı dönemde, medrese talebesinin duru
munu yoluna koymak üzere 1584 yılında 

bir ferman (nişan-ı hümayun) yayımlama
sı ile olmuştur. Buradan il erlerine dirlik 
ve terakki verilmesinin adet olmadığı. fa
kat zaruret halinde tahsis edilebildiği in
tibaı çıkmaktadır. Bunun yanında , mal ve 
mülklerinin korunması karşılığı zengin 
köylü veya tirnar sahipleri tarafından özel 
olarak desteklenmiş olabilecekleri de ih
timal dahilindedir. 

İl erieri XVI. yüzyılın sonunda önemli bir 
teşkilat haline geldi. Yapılan düzenleme
lerle bunlar resmi bir teşekkül hüviyeti 
kazandılar. Fakat giderek güçlenen il er
lerinin asayişin sağlanmasında önemli 
roller aynaması onları ehl-i örf ile karşı 
karşıya getirdi. Ateşli silahlarla müceh
hez, sayıca da kalabalık böyle bir milis 
kuwetinin mevcudiyeti kısa süre sonra 
problem haline geldi. Gevşek maddi bağ
ları, gelecek endişesi, bu grupların Celall 
isyanları sırasında levent ve sekbanlara 
karışmalarına yol açtı. Bir bölümü de azılı 
Celall bölükleri haline geldi. Mesela 1584'
ten beri Ham Id sancağında il erlerine yi
ğitbaşılık yapmakta olan Neslioğlu Meh
med Çavuş il erieriyle birlikte Celalller'e 
katılmış ve başbuğ olmuştu. Yine Karaya
zıcı Abdülhalim de bir yiğitbaşı idi. Bazı il 
erlerinin de kendiliklerinden suhte safla
rına katıldığı bilinmektedir. Bunlara kar
şı etkili bir tedbir alamayan merkezi ida
re, firar edenleri veya eşkıyalığa girişen
leri kürek cezasıyla tehdit ediyor, bir ta
raftan da bunların başına yiğitbaşılar ye
rine çavuş. zalm, sipahi gibi resmi bir sı
fatı olan devlet görevlilerinden serdarlar 
tayin ederek, kontrolü sağlamak istiyor
du. Bütün bu hadiselere. zamanla bir bö
lümü mahalli bir güç durumuna gelen 
ayan veya nüfuzlu paşaların kapılarında 
toplanıp onların insan gücü kaynağını 
oluşturmalarına rağmen il erlerine daha 
sonraki dönemlerde zaman zaman ihti
yaç duyulmuş ve farklı adlar altında da 
olsa milis kuweti olarak istihdam edil
miştir. 
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!il MüCTEBA İLGÜREL 

ILA 
(~~yı) 

Kocanın, eşiyle cinsel ilişkide 
bulunmamak üzere yaptığı yemin, 
kaziii boşanma sebeplerinden biri. 

L ~ 

Sözlükte "yemin etmek" anlamına ge
len ila kelimesi terim olarak kocanın ye
min, adak veya bir şarta bağ lamak sure
tiyle eşiyle cinsel ilişkide bulunmayı ken
disine yasaklamasını ifade eder. Kur'an-ı 
Kerim'de terim anlamında bir defa geçen 
Ila (ei-Bakara 2/226). Hz. Peygamber'in 
eşierine ila yapmasına dair rivayet başta 
olmak üzere bazı hadislerde de yer al
maktadır (aş. bk.). islam'dan önce Cahili
ye Arapları ilayı zıhar gibi bir boşama yön
temi olarak uyguluyorlardı. Ancak bu yön
tem geniş bir zamana yayıldığı için daha 
çok kadını baskı altına almak, ona zarar 
vermek için kullanılıyordu. Koca herhan
gi bir sebeple eşine kızdığında bir iki yıl 
veya daha uzun süreyle ona yaklaşmama
ya yemin ediyor, süre bitiminde gerekti
ğinde yeni yeminle süreyi uzatıyordu. Ila
nın sonuna kadar evlilik akdi devam etti
ğinden kadın yeni bir evlilik yapma imka
nı bulamıyordu. İslamiyet, eşler arasında 
meydana gelen anlaşmazlıkların cinsel 
açıdan diğerini terk boyutuna varması 
halinde bu davranışın özellikle kadını 

mağdur etmemesi için belirli bir sınır ge
tirmiştir. Eşierin birlikte yaşayıp yaşama
yacaklarına karar verebilmeleri amacıyla 
yeterli bir deneme süresi olan dört aylık 
bir zaman içinde dönüş olmaması ayrılık 
konusunda bir kararlılığa işaret ettiğin
den sürenin bitiminde evliliğe son verile
rek eşin serbest bırakılması sağlanmış
tır. Bu bakımdan Ilanın çağdaş hukukta 
boşanma sebebi sayılan terkle yakın ben
zerliği vardır. 

Ilanın meşruiyeti Kitap ve Sünnet'le 
sabittir. Kur'an-ı Ker!m'de. "Kadınlarına 
yaklaşmamaya yemin edenler dört ay 
bekler ler. Eğer bu süre içinde yeminlerin
den dönerlerse şüphesiz ki Allah her şeyi 
çok bağışlayan ve çok merhamet eden
dir. Eğer boşarnayı kastederlerse muhak
kak Allah her şeyi çok iyi işiten. çok iyi bi
lendir'' buyurulur (e l-Bakara 2/226-227). 
Hz. Aişe'den nakledilen. "Resülullah eş
lerine ila yaptı ve kendisine helali haram 
kıldı. Arkasından da hararnı helal yaptı 
ve yeminden dolayı kefaret verdi" (Bu
har!, "NilwJ:ı", 91, 92, "Tala~", 21; Tirmizi, 
"Tal~", 21; Nesa!, "Tala~", 32) şeklindeki 

rivayet ve bu olayın ayrıntılarıyla ilgili ha
disler ilanın meşruluğunun diğer delille
ridir. Sade bir hayat yaşayan Hz. Peygam
ber eşlerinin bazı maddi taleplerinden 
dolayı üzülmüş ve Ila yaparak onlardan 
bir ay uzak kalmıştır. Daha sonra n azil 
olan Ahzab süresinin 28-29. ayetleriyle 
Resül-i Ekrem'in hanımları. müreffeh bir 
hayat yaşamak üzere kendisinden ayrıl

mak veyaAIIah ' ı, resulünü ve ahiret ha
yatının güzelliklerini tercih etmek husu
sunda serbest bırakılmış. bunun üzerine 
onlar da isteklerinden vazgeçerek Hz. 
Peygamber'le yaşamayı tercih etmişler
dir. 

Ila, kocanın eşine yaklaşmamak üzere 
Allah'a veya O'nun örfen yemin için kulla
nılabilen sıfatiarına yemin etmesiyle ger
çekleşir. Koca. cins! temastan uzak kal
mayı kendisine ağır gelebilecek bir adağa 
yahut boşama gibi bir şarta bağlamak 
suretiyle de Ha yapabilir. "AIIah'a yemin 
ederim ki dört ay (altı ay veya bundan 
sonra, hayatta oldukça vb.) seninle cinsi 
temasta bulunmayacağım"; "Seninle te
masta bulunursam üzerime hac (yahut 
bir ay oruç tutmak) farz olsun"; "Seninle 
ilişkiye girersem evliliğimiz sona ermiş ol
sun" gibi sözlerle Ha meydana gelir. Bun
lar. boşarnada olduğu gibi niyete bağlı ol
maksızın sonuç doğuran açık ifadelerdir. 
Tıa niyeti bulunması halinde kinayeli ifa
delerle de ila yapılabilir. Eşiyle ilişkisini 
kesmeyi kastederek söylediği, "Bundan 

ILA 

sonra seninle bir yastığa baş koymam" 
gibi sözler bu nitelikteki ifadelerdir. 

Hanefiler, Malikller, yeni görüşünde Şa

fii ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel. 
ilanın yeminle birlikte adak ve şarta bağ
lı olarak da gerçekleşeceğini belirtirken 
Hanbeli mezhebinde meşhur olan rivaye
te göre ila ancak Allah'a yemin etmek su
retiyle yapılabilir; zira şarta bağlama ne 
dilde ne de dini açıdan yemin anlamında 
kullanılır. Hanefiler ve diğer fakihler ise 
kişinin bir davranışı kendisi ri e zor gelecek 
bir şarta bağlamasının, onu bu davranış
tan alıkoymadaki etkisi sebebiyle örf ba
kımından yemin sayıldığını söylemişler
dir. Kocanın yemin etmeksizin eşinden 
uzak durması lla sayıimamakla birlikte 
bazı hukukçulara göre kadın tarafından 
boşanma talebiyle mahkeme nezdinde 
şikayet konusu yapılabilir. 

Ilanın Şartları. Ilanın hukuk! sonuç do
ğurması için ila sözü ( siga). koca ile eşi ve 
ila süresi bakımından bazı şartların varlığı 
aranır. Ilanın rüknü, kocanın eşiyle bir sü
re temasta bulunmayacağına yemin et
mesi olup bu da açık veya kinayeli ifade
ler, yazı ve dilsizin anlaşılabilir işaretiyle 
gerçekleşir. Sarih olsun kinaye olsun bü
tün ifadelerin şüpheye mahal bırakmaya
cak şekilde llaya delalet etmesi. Malik!, 
Şafii ve Hanbeli fakihlerine göre rıza ve 
ihtiyara dayanması şarttır. Çünkü ikrah 
(zorlama) yoluyla yapılan diğer tasarruf
lar gibi Ila da geçersizdir. Ancak Hanefi 
fakihleri rıza şartını aramamışlar. dolayı
sıyla ikrah sonucu vuku bulanilayı şakay
la. gayri ciddi bir şekilde yapan kimsenin 
(hazi!) Ilasına kıyasla geçerli saymışlardır. 
Hazilin ilasının geçerli olduğunda ise bü
tün mezhepler görüş birliği içindedir. Zi
ra nikahta ve köle azadında olduğu gibi 
bu konuda da fiilin sonucunun kastedil
mesi şart olmayıp sözün şakası da ciddisi 
gibidir. lıa ile ilgili sözün hataen söylen
mesi halinde Hanefiler'e göre diyaneten 
olmasa bile kazaen geçerli sayılır. Diğer üç 
mezhebe göre ise her iki bakımdan da so
nuç doğurmaz. 

Tıa yapan kocanın ergin ve temyiz gücü
ne sahip olması gerekir. Küçük veya akıl 
hastası olan kocanınilası geçerli değildir. 
Sarhoşun boşamasını geçerli sayan Ha
nefiler'in çoğunluğu ile imam Malik, Şa
fii ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel 
onun Ilasını da geçerli saymış. boşaması

nı geçersiz gören Hanefıler'den Züfer b. 
Hüzeyl ve diğer bir rivayete göre Ahmed 
b. Hanbel ilasını da geçersiz kabul etmiş
tir. Nikah akdinin ya gerçekten sürmesi 
veya kadının ric'i talak sebebiyle iddet 
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