
kavram olarak kullanılmış. bu şekilde it
ham edilenlere de mürted deni l miştir. 

Arapça'da bunlar için irtica ile aynı kök
ten gelen rec'iyye ve rec'i kelimeleri 
kullanılmaktadır. 

İrtica kelimesi Türk siyasiliteratürüne 
ll. Meşrutiyet'ten ( 1908) sonra girmiştir. 
Başta Otuzbir Mart Vak'ası, Adana Vak'a
sı, Beşiktaş ve Kumkapı hadiseleri olmak 
üzere ll. Abdülhamid 'i tekrar iş başına 
geçirmek isteyen kişi ve grupların sebep 
olduğu gelişmeler. aralarında dönemin 
İslamcılar'ının da bulunduğu Meşrutiyet 
yanlıları tarafından "irticai hareketler" 
olarak adlandırılmış , böylece kelime ilk 
defa dar anlamda ll. Meşrutiyet'e karşı 
olanlar veya ll. Abdülhamid yönetimini is
teyenler için kullanılmıştır. Osmanlı tari
hinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan Ka
dızadeliler. Patrona Halil, Alemdar Mus
tafa Paşa. Kabakçı Mustafa ve diğer ye
niçeri isyanları gibi tepkisel olaylar için 
dönemin kaynaklarında irtica kelimesinin 
kullanılmamış olması da kavrama yükle
nen anlamın yeni olduğunu gösterir. An
cak bu hadiseler daha sonra bazı Cum
huriyet dönemi yazarlarınca irticai hare
ketler olarak nitelendirilmiştir (Tanpınar, 
S. 65). 

Osmanlı tarihinde değişime tepki gös
terme, mevcut durumu eleştirme ve geç
mişe özlem duyma bilhassa Kanuni Sul
tan Süleyman'dan sonraki dönemde sık 
sık dile getirilmiştir. Sınırların daraldığı. 
içtimal ve siyasi kargaşa ile ekonomik sı
kıntıların yoğunlaştığı zamanlarda dev
let adamlarının. halkın ve ulemanın "yük
selme dönemi''ne tahassürle atıflarda bu
lundukları bilinmektedir. Dolayısıyla lll. 
Selim'den itibaren başlatılan ısiahat ça
lışmalarında ve ilgili layihalarda öngörü
len hedefler daima "geçmişteki azarnet 
ve satvete kavuşma" şeklinde ifade edil
miştir. Nitekim Tanzimat'ın gerekçe ma
hiyetindeki dlbacesinde de, " ... ewelki 
kuwet ve mamüriyet bilakis za'f ü fakra 
mübeddel olmuş ... " denilmektedir. An
cak geçmiş için kullanılan bu tür özlem 
ifadeleri mevcut durumu iyileştirmeye 
yönelik olduğu için bir tepki görmemiş, 
aksine olumlu karşılanmıştır. Bu olumlu 
değerlendirilmenin bir başka sebebi de 
söz konusu değişim arayışlarına iktidar 
ve çevresi tarafından öncülük edilme
sidir. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra bu özlernin ya
kın geçmişe ait olmasının yanında yakın 
geçmiş üzerinde bir mutabakatın bulun
mamış olması da tarafları daha olumsuz 
siyasi tavırlara götürmüştür. Önceki müs-

bet telakkilerle bu dönemdeki menfi çağ
rışımlarda etkili olan bir diğer önemli de
ğişiklik de geleneğin kırılmış olmasıdır. 
Artık ll. Meşrutiyet ile yeni bir döneme 
girilmiş ve bu yeni dönem, geleneği tem
sil eden saltanat idaresine duyulan tep
kinin ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Nite
kim irtica kelimesine yüklenen olumsuz 
anlam da aynı tepki yüzündendir. Böyle
ce yeni rejime muhalefet eden herkesin 
aynı zamanda aşağılanması da amaçlan
mıştır. İrtica kelimesi Cumhuriyet döne
minde de aynı anlamını devam ettirmiş
tir. Ancak bu defa Cumhuriyet'ten önce
ki dönemin devamını isteyen ya da Cum
huriyet dönemindeki bazı uygulamaların 
yanlış olduğunu ileri sürerek buna karşı 
çıkan kişi ve gruplar için kullanıldığından 
Meşrutiyet taraftarları da bu kavramın 
kapsamı içinde kalmıştır. 

İrtica kelimesi daha sonra anlam da
ralmasına uğrayarak genel muhalefeti 
ifade etmekten çok muhalefetinde dini 
motiflere yer veren gruplar için kullanıl

maya başlanmıştır. Böylece irticaın gide
rek dini muhteva ile anılır hale gelmesin
de yaşanan tarihi sürecin algılanışının 
önemli payı olmuştur. Osmanlı tarihinde 
sıkça rastlanan iktidara baş kaldırma 
olaylarında değişmez bir slogan olan ve. 
"iktidarın keyfiliğiyle haksız tasarruflara 
karşı adaletin ve hukukun gerçekleşme
sini isteriz" anlamında kalıplaşan. "Şeri
at isteriz" ifadesinin. "Din kurallarıyla yö
netim isteriz" şeklinde yorumlanır hale 
gelmesi bu sürecin açıklanmasında birinci 
amildir. ll. Meşrutiyet'e karşı oluşan tep
kide ise bu anlayışın yanında meşruiyeti
ni dinden almadığına inanılan yeni birta
kım hukuki ve idari düzenlemelere karşı 
çıkmak da söz konusudur. Dönemin İs
lamcılar'ının şiddetli reddiyelerine ve 
meşrutl idare ile kurumlarının İslam'a 
uygunluğunu ispat için gösterdikleri yo
ğun çabalarına rağmen. "Şeriat isteriz" 
kalıbı. nihai olarak Otuzbir Mart vb. olay
larda İttihat ve Terakki'den yana tavır 
koyan İslamcılar'ı da kapsayacak şekil
de. hayata ve hadiselere bakışında dini 
olanı ön plana çıkarmaya çalışan herkes 
için kullanılacak bir çerçeve kazanacaktır. 

Cumhuriyet döneminde ise genellikle 
irtica ile kastedilen şey, anayasayı değiş
tirerek dini esa~· ra dayalı bir devlet dü
zeni kurmak isternek ve bu yolda faali
yet göstermektir. Ancak günümüzde 
Türkiye'nin siyasi şartlarındaki gelişme
lere bağlı olarak irticaın anlam alanı tek
rar genişletilerek başta belirli tarzdaki 
kılık kıyafet olmak üzere halkın bir kesi-
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minin hayat tarzı. düşünce ve davranış
ları da aynı kelime ile ifade edilir olmuş
tur. Buna bağlı olarak zaman zaman ya
sama organlarında gündeme getirilen 
"irtica ile mücadele tasarıları"nda da la
fız ve mana itibariyle mücadelesi amaç
lanan suç ve eylemlerin sınırlarının hu
kuk mantığı çerçevesinde açık bir şekil
de belirlenememiş olması konuyla ilgili 
karışıklık ve tartışmaların , sübjektif uy
gul2maların her devirde gündemde kal
ması sonucunu doğurmuş olup ortaya çı
kan siyasi, içtimal ve psikolojik gergin
likler. problemin genel hukuk ve adalet 
prensipleri çerçevesinde çözümlenmesi
ni güçleştirmektedir. 
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li] ŞABAN SiTEMBÖLÜKBAŞI 

iRTiCAI. 
(J~)Yf) 

Şiiri (veya güzel sözü) 
önceden hazırlanmadan, 

düşünüp tasariamadan içe doğduğu 
gibi söylemek anlamında 

edebiyat terimi. 
_j 

Sözlükte "akıcılık ve kolaylık" manasın
daki reel kökünden türeyen irticai keli
mesiyle "düz saç" anlamındaki şa'r reel 
ve "kuyuya ip ve kement kullanmadan 
ayaklarıyla inmek" demek olan irticiilü'l
bi'r ifadesi arasında etimolojik alaka ku
rulmuştur (İbn Reşl~ ei-Kayrevanl, ı , ı 96; 
Ali b. Zilfir, s. 5; Mustafa Sadık er-Rafil, 
ııı , 46). Firüzabadl. irticai terimini "insa
nın yürümesi" manasma gelen irticiilü'r
recül ifadesiyle ilgili görür ve "şiiri ya da 
bir sözü bulunduğu yerden hareket et
meden veya bir yere oturmadan ayak üs
tü söyleyivermek" anlamındaki irticiilü'ş
şi'r ve irticiilü'l-keliim tabirlerinin bura
dan doğmuş olabileceğini söyler (Kamus 
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Tercümesi, "rcl" md.). Çocuğun konuşma
ya başladığında tabiattaki sesleri taklit 
ederek kelime üretmesine de irticai adı 
verilir. Edebi eserlerde bedihe. bedahet. 
iktidab ve kadib kelimelerinin irticai ile 
aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. 
Ancak irticalde ön hazırlık ve düşünme 
söz konusu değilken bedihede biraz dü
şünme . hızlı bir şekilde yazma ve not al
ma fırsatı vardır. İrticale yakın olan bir be
dihe türü de seri'dir. 

Cahiliye devrinde Araplar şiirlerini ve 
hitabelerini irticalen söylerlerdi. Kadın

ların ninnileri, deve çobanlarının şarkıları 
hep irticali idi. irticai! şiirler daha sonra
ları belirli merasim dahilinde inşad edile
rek törensel bir mahiyet kazandı. Bu tür 
şiirlerde çoğunlukla recez vezni kullanılır
dı. Bu sebeple "receze" ve "irteceze" fiil
leri, "alay etmek. recez vezninde şiir söy
lemek" anlamlarına geldiği gibi "herhan
gi bir vezinde irticalen şiir söylemek" ma
nasında da kullanılmıştır. 

İslam'ın ilkyıllarındaki şairlerle muhad
ram şairler arasında da irticai yaygın dı. 
Arap dilinin mecaz. istiare. kinaye ile eş 
ve zıt anlamlı kelimeler bakımından zen
ginliği. kafiyeyi kolaylaştıncı özellikleriyle 
şiirsel anlatıma yatkınlığı. Araplar'ın has
sas. çabuk infiale kapılan. on urlarına düş
kün. yenilmeyi kabul etmeyen bir tabiata 
sahip olmaları, dolayısıyla şiiri ve sözü ha
zır silah gibi kullanma yetenekleri onla
rın içinde İrticalin yaygın olmasının sebep
leri arasında zikredilir. Uzun şiir ve kaside
lerde irticai görülmez. En güzel irticailer 
ölüm. zulüm ve tehlike anlarında söylen
miş olanlardır. Kaynaklarda bu konuda 
Tarafe b. Abd. Abdüyegüs, Abid b. Ebras. 
Ebü'l-Atahiye. Ebu Nüvas. Ferezdak, Mü
tenebbi, Ali b. Cehm, Temim b. Cemi! ve 
Ebu Temmam'a ait çeşitli örnekler bulun
maktadır ( ibn Reşl~ el-Kayrevanl, I, 189-
196). irticai ve bedihe kudreti olan şaire 
"matbu' şair" (şiir yeteneği olan, tabii bir 
şekilde şiir söyleyebilen şair), böyle olma
yana da "mütekellif şair" denilmiştir {i b n 
Kuteybe, s. 17, 26-29). 

Nabiga ez-Zübyani. Meymun b. Kays 
el-A'şa. Tufeyl el-Ganevi, Züheyr b. Ebu 
Sülma ve Hutay'e gibi şairlerin şiiri bir ge
çim vasıtası haline getirmelerinden son
ra irticaiden bedlheye, bedlheden reviy
yeye (düşünerek ve tasariayarak şiir söy
leme) doğru bir düşüş olmuştur. Artık 

şiir içe doğduğu gibi değil övülen kişiden 
daha fazla ödül almak için üzerinde gün
lerce, aylarca düşünüldükten sonra söy
lenir hale gelmiştir. Bu tür şiiriere "hav
liyyat. münakkahat. mukalledat muhke-
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mat" adı verilmiştir (Cahiz, II, 9) Arap şi
irinde İmruülkays b. Hucr gibi ustaların 
ortaya çıkması, bunların şiirlerinin taklit 
edilmeye başlanması ve Arap dilinde lah
nin yaygın hale gelmesi. şairlerdeki irticai 
tabiatını bozan diğer sebepler arasında 
zikredilir. 

Ali b. Zatir. bedlhe ve irticai şiirlerini 
derleyerek Bedd'i'u'l-bedd'ih (Bulak 
1278; Kahire 1316, 1970) adıyla bir anto
loji meydana getirmiştir. Bu eserde yer 
alan, kafiye ve veznin başkası tarafından 
belirlenerek şairin bir hazırlık yapması
nın önlendiği "icaze" ismi verilen irticai 
örnekleri çok orüinal bulunmuştur. Ayrı
ca İbn Bessam ' ın e;?: -Za]]ire'si ile Feth b. 
Hakan'ın Kald'idü'l-'i]fydn'ı gibi edebi 
eserlerde de bu konuda örneklere rast
lanır (Mustafa Sadık er-Rafil, lll, 50). 

irticai. Türk edebiyatında daha çok aşık 
tarzı şiir geleneği içinde varlığını devam 
ettirmiştir. Başlangıçta divan edebiya
tında da irticalen şiir söylendiği. hatta 
Nef'i'nin IV. Murad'ın huzurunda irticalen 
bir kaside söylediği kaynaklarda yer al
maktaysa da bu bilgi inandırıcı olmaktan 
uzaktır. Aşık edebiyatında irticalen şiir 
söyleme usta- çırak geleneği içinde edi
nilen bir yetenektir. Usta aşığın yanında 
uzun bir çıraklık dönemi geçiren aşık 
adayı ustasından eski aşıkların eserleriy
le kendi şiirlerini, ayrıca hikaye anlatma, 
saz çalma ve irticalen şiir söylemeyi de 
öğrenir (bk.AŞIK). Aşık karşılaşmalarının 
temelini oluşturan deyişmelerde ve "!eb
değmez" denilen şiir söylemede aşıkların 
ustalığını belirlemek için İrticalin önemli 
bir yeri vardır. Bu şiirleri o kumada bazan 
da aşık.lara "ayak açmak" (ayak vermek) 
olarak adlandırılan bir katiye verilir ve 
aşıkların bu ayağa göre şiir okumaları is
tenir (bk. AYAK). İrticalen şiir okumaya 
son yıllarda "doğaçlama" da denilmekte
dir. 
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İRTİDAD 

(bk. RİDDE). 

İRTİFAK 
( Jw.)yı) 

Bir akar üzerinde 
bir diğer akar lehine kurulmuş 

sınırlı ayni hak anlamında 
hukuk terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "bir şeye dayanmak, ondan 
faydalanmak" anlamına gelen irtifak, is
lam hukuku terimi olarak bir akar üzerin
de başkasına ait diğer bir akar yararına 
kurulmuş olan ve hak sahibine sınırlı bir 
yararlanma sağlayan ayni hakları ifade 
eder. Eşya hukukundaki sınırlı ayni hak
lar ve bunlardan biri olan irtifak hakkı, İs
lam hukuku literatüründe baştan beri ele 
alınan bir konu olmasına rağmen fıkhın 
gelişim ve tedvininde izlenen metot ve 
sistematiğin farklı ve bunun sonucunda 
ayni hakiarta ilgili temel sınıflamaların 
kendine özgü oluşu sebebiyle, klasik dö
nem eserlerinde günümüz hukuk dilinde 
taşıdığı içerikte bir irtifak hakkı terimine 
veya böyle bir konu başlığına rastlanmaz; 
ancak kavramın ilgili konular arasına ser
piştirilmiş şekilde ele alındığı ve değişik 
kelimelerle ifade edildiği görülür. Bundan 
dolayı irtifak teriminin İslam hukuk lite
ratürüne girişi nisbeten yenidir (b k. Kadri 
Paşa, md. 37). 

Malın korunması ve mülkiyet hakkı İs
lam dininin temel amaçlarından biri sa
yılmakla birlikte hakların kullanımında 
adalet ve hakkaniyeti sağlama, kötü ni
yeti ve haksız zararı önleme, fertleri n hak 
ve çıkarları arasında makul bir denge 
kurma gibi amaçlarla hukuk düzenince 
bir dizi tedbir alınmıştır. Gayri menkul 
mülkiyetine bağlı olarak sahibine bazı 
yetkileri tam ya da sınırlı şekilde temin 
eden sınırlı ayni haklar teorisi ve bunun 
içinde yer alan irtifak hukuku da böyle bir 
düşüncenin ürünüdür. 

Kur'an'da bir irtifak türüne işaret sayı
labilecek şekilde iki yerde su hakkından 
söz edilmektedir (eş-Şuara 26/155; el-Ka
mer 54/28). Hz. Peygamber'in söz ve uy
gulamalarında da irtifak haklarının meş
ruiyeti için delil ya da ipucu sayılabilecek 
örneklere rastlanır. Mesela Resfıl-i Ekrem, 
Zübeyr b. Awam ile ensardan bir sahabi 
arasında su kaynağından yararlanma ko
nusundaki ihtilafı çözüme kavuşturmuş 
(Ebu Davud, "Al5zıye", 31; Tirmizi, "AI:ı.-


