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likte övülen kişiden korkulup kaçılması ve 
önünde kimsenin duramaması gerçeği 
bunların hepsini uçma hükmünde birleş
tirmiştir. Ayrıca çöl kuşu olan bağırtlağın 
Arap ile, dağ kuşu olan kekliğin Rum ile 
beraber getirilmesi de ayrı bir uyumdur. 
Çünkü Araplar çölde, Rumlar dağlarda 
yaşar. Mananın mana ile itilafında iki ve
ya daha çok husustan duruma en uygu
nu olanı tercih edilmelidir. Mesela. "Hata 
bizden, ata sizden" sözü yaş veya rütbe
ce bir küçük tarafından söylenirse itilaf, 
büyük bir kişi tarafından söylenirse itilaf
sızlık olur. Çünkü hata işleinenin daha çok 
küçüklere, atada bulunmanın da büyük
Iere mahsus olduğu yerleşik bir kanaat
tir. Nedlm'in. "Ahali izz ü devlette reaya 
em n ü rahatta 1 H üner erbabı rif' atta ci
han yek-pare nGranl" beytinde ahali. re
aya ve hüner erbabı için kullanılan sıfat
lar (yücelik ve ikbal, emniyet ve huzur. iti
bar) yekdiğeri için de kullanılabileceği ve 
vezin de uygun düşeceği halde şair, her 
grup insan için asli ihtiyaç olan en uygun 
sıfatları seçerek mananın mana ile itila
fını sağlamıştır. 

Kafiye Kelimesinin Beytin Anlamına 
Uyumu. Kudame b. Ca'fer'in ilk olarak 
sözünü ettiği bu itilaf türüne daha son
raki belagat alimleri "temkin" adını ver
mişlerdir. Bu türü ilk defa Kur'an'a uyar
layan İbn Ebü'I-İsba', ayetlerin son keli
melerinin (fasıla) ayetin önüyle uyumu 
anlamında "ltilafü'l-fasıla maa ma-ye
düllü aleyhi sairü'l-kelam" tabirini kullan
mıştır. Şiirde beytin son kelimesinin (ka
fiye). sanatlı nesirde kafiyeli bölüklerin 
(fıkra) son kelimelerinin (sec'a). Kur'an'
da ayetlerin son kelimelerinin (fa sı la) ön
leriyle uyumu bu nevi itilafın kapsamına 
girer. Şu ayetin iki ayrı yerde değişik fa
sılalarla sona ermesinde önü ile latif bir 
uyum bulunmaktadır: ..iıl .::.....w ı,.:w w!'" 
"}~S" ı",.u:.ı wWf'l 0!, llb~ ':1 (Allah' ın ni
metleri ni saymaya kalksanız sayamazsınız. 
Doğrusu insan çokzalim ve pek nankördür 
Jibrahlm 14/341)., llb~Y ..iıl :w.; ı,.:w w!i' 
"f">!i>J J,.W ..iıl w! ( Allah'ın nimetlerini say
maya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu Al
lah çok bağışlayıcı, pek merhametlidir 1 en
N ahi l6/l8J). Allah'ın sonsuz nimetlerin
den bahseden bu iki ayetten birincisinin 
hatimesinde insanın zulüm ve nankörlü
ğünden, ikincisinin sonunda Allah'ın mağ
firet ve merhametinden söz edilmiştir. 
Buradaki itilaf şöyle açıklanmıştır: Sayı
sız nimetler karşısında onları alan kulda 
iki vasıf (zulüm, nankör! ük) hasıl olmakta
dır. Bunlara karşılık bu nimetleri insana 
veren Allah'ta da iki vasıf (mağfiret, m er-
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ham et) tecelli etmektedir. Bu güzel uyum 
iki ayetin birlikte düşünülmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. Türk edebiyatında itilafın bu 
türüne rağbet edilmemiştir. 

Lafzın Vezne Uyumu. Bu itilaf türü ve
zin zoru ile kelimelerin yapılarının değiş
tirilmemesi. terkip ve cümlelerde uy
gunsuz takdim ve tehirlerin yapılmama
sı. vezni tamamlamak için maksada ay
kırı ve anlamı bozacak bir lafzın eklenme
mesi ya da aynı sebeple bir lafzın atılma
ması şeklinde açıklanmıştır. Vezni denk
leştirrnek için gereksiz kelime eklemek 
(haşv) kelimeden harf eksiltmek (teslim) 
veya kelimeye harf eklemek (teznlb). ba
zı özel isimlerin morfolojik yapısını değiş
tirmek (tağylr) itilafa aykırıdır. Manaya 
uygun bir kelimenin vezne uymaması ha
linde onun yerine eş anlamlı veya yakın 
anlamlı başka bir kelime kullanılması ya
hut kelimeler arasındanahoş takdim-te
hirler yapılması itilafı bozar. Ragıb Paşa'
nın. "Aşıkın bağ rı kebaba teb-i gayretle 
döner" mısraında aşığın bağrında bulun
ması gereken "ateş" yerine vezin gereği 
"teb" (sıcaklık, sıtma) kelimesinin kulla
nılması buna örnek teşkil eder. Aynı ınıs
radaki "kebaba dönmek" deyimi de tak
dim-tehirle parçalanıp arasına "teb-i gay
ret" girmiştir ki bu da ayrıca vezin yüzün
den ortaya çıkan bir itilafsızlıktır. Mısra-ı 
bercestelerin asırlar boyunca tekrar edil
mesinin sebebi çok zaman lafızla veznin 
bu tabii itilafıdır ve pek çok kişi onları ha
fızasında vezinli bir şiir parçası değil bir 
atasözü gibi saklar: "Kenarın dilberi na
zik de olsa nazenln olmaz" (Nabl}; "Ade
me cübbe vü destar keramet mi verir" 
(Şeyhülislam Yahya). 

Mananın Vezne Uyumu. Vezin zorunlu
luğu ile mananın anlaşılmaz, karmaşık ve 
kapalı bir hal almaması. gereksiz bir an
lam eklenmemesi veya gerekli bir mana
nın atı lmaması, yine vezin zorunluluğu ile 
mananın aniatılmak istenen maksadın 
dışına çıkmaması şeklinde açıklanmıştır. 

Böyle kusuru olan şiire "makiGb" adı ve
rilir. Sabit'in, "Kenar-ı havzda mehtaba 
karşı slne-çak olmuş 1 Edip aksiyle havzı 
ma'den-i sim-ab leb-ber-leb" beytinin 
ikinci mısraı vezin zarureti olmasaydı, 
"Kenar-ı havzda mehtaba karşı slne-çak 
olup 1 Aksiyle havzı leb-ber-leb ma' den-i 
sim- ab etmiş" şeklinde takdim tehlr ile 
söylenerek itilafsızlık giderilmiş olurdu. 
Çünkü burada esas mana, "sevgilinin 
slne-çak olarak havuzu baştan başa meh
tap gibi aydınlatması"dır. Vezin zarure
tiyle aniatılmak istenen mananın bir be
yitte bitirilemeyip diğer beyitlere taşması 

da bu tür uyumla çelişir. Bu nevi kusuru 
bulunan şiire "mebtGr" adı verilir. Türk 
şiirinde mananın vezinle itilafının en üst 
derecesi manaya uygun bir veznin seçil
mesiyle gösterilmiştir. Antakyalı Mü
nlfin şu beyti müsikideki terennüm la
fızlarını çağrıştırmakta ve manaya uy
gun olarak vezin de adeta terennüm ri
timlerini vermektedir: "Benimle yek-te
ne nadirdir etse bir barı 1 Nedim-i bezm 
olup ol sim-ten tesadüm tek". Bugün 
modern Arap şiirinde itilaf muhteva bir
liği ve biçim- anlam uyumu olarak anla
şılmaktadır. 
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~ İSMAİL DURMUŞ - İSKENDER PALA 

İ'TİMADÜDDEVLE 
. (aı,~f ,:)l..ı.;.:J) 

Mirza Gıyasüddin Muhammed Tahrani 
(ö. 1031/1622) 

Babürlü veziri. 
_j 

Soylu bir aileye mensup olup Safevi Hü
kümdarı Şah ı. Tahmasb'ın vezirlerinden 
Hace Muhammed Şerif'in oğludur. Ge
nellikle Gıyas Bey olarak ve Babürlü Hü
kümdarı Cihangir tarafından verilen 
İ'timadüddevle unvanıyla tanınır. 984'te 
(1576) babasının ölümü üzerine tam ola
rak bilinmeyen bir sebeple İran'dan ayrı
larak Hindistan'a gitti ve zor şartlar al
tında Ekber Şah'ın yeni başşehri Agra'ya 
ulaştı. Kısa sürede Ekber'in dikkatini çe-



kip saray hizmetine alındı ve zamanla 
makamı yükseltilerek Divan-ı Büyütat'ın 
( sarayın depo ve imalathaneleri) başına 
getirildi. 1014 (1605) yılında Cihangir tah
ta geçince onu vezirliğe tayin etti; daha 
sonra da Pencap divanisinin (gelirlerin 
toplanma s ı) sorumluluğunu uhdesine 
verdi ve 1606'da isyan eden oğlu Hüs
rev'i cezalandırmak için Agra'dan ayrıldı
ğında yerine kendisini vekil bıraktı. An
cak bundan bir yıl sonra İ 'timadüddevle'
nin oğlu Muhammed Şerif, Cihangir'e su
ikast düzenlemek için Şehzade Hüsrev'le 
iş birliği yaptığı gerekçesiyle idam edildi 
ve kendisi de tutuklandı. Fakat Cihangir. 
o sıralarda İ'timadüddevle'nin dul kızı 
Mihrünnisa (Nurcihan) Hatun'la evlenmeyi 
düşündüğünden bir süre sonra onu ser
best bıraktı ve kıymetli hediyelerle gön
lünü aldı; 1020'de (1611) evlilikgerçekle
şince de tekrar vezirliğe getirdi. İ'tima
düddevle'nin bu ikinci yükselişinin hiz
metlerinden çok Cihangir'in kayınpederi 
olmasından kaynaklandığı açıktır. İ'tima
düddevle'nin saraydaki konumu bundan 
sonra gittikçe güçlendi ve en sonunda 
Cihangir. kendi sarığını başına sararak 
ona Babürlü sarayının en üst derecedeki 
şeref ve itibarını verdi (ı 026/16 ı 7) . Bizzat 
Cihangir'in arzusu üzerine onun hatıratı
nı içine alan Tüzük' üne kendi el yazısıyla 
birkaç sayfa eklemesi de İ 'timadüddev
le'nin bu hükümdardan gördüğü itibarıo 
diğer bir göstergesidir. 

İ 'timadüddevle. Cihangir'le birlikte ka
tıldığı Keşmir seferinde Kangra yakınla
rında vefat etti ve naaşı Agra'da Yarnu
na nehri kıyısındaki saray bahçelerinden 
birine gömülerek daha sonra da üzerine 
beyaz mermer işçiliğiyle dikkat çeken bir 
türbe yapıldı. Kaynaklarda onun ilim ve 
sanata da önem verdiğinden . ayrıca muh
teris ve tamahkar bir kişiliğe sahip oldu
ğundan bahsedilir. 
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Kişinin kendi a leyhine 
başkasına ait bir hakkı haber vermesi, 

suçu kabul etmesi anlamında 
fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte "bilmek, tanımak; kendini ta
nıtmak; ikrar etmek" manalarma gelen 
i'tiraf kelimesi. hukuk terimi olarak "ki
şinin kendisi aleyhine bir başkasına ait 
hakkı haber vermesi" anlamındaki ikrar
la eş. inkarla da karşıt anlamlıdır. Ancak 
ikrar daha çok borçlar. aile. miras gibi 
medeni hukuk, itiraf ise ceza hukuku ala
nında kullanılmaktadır. itiraf, günümüz 
ceza yargılama usulünde "sanığın kendi
sine yapılan isoadı kabul etmesi" ya da 
"suçun işleyen tarafından açıklanması" 

şeklinde tarif edilir. 

Kur'an'da itiraf kelimesi . ikisi ahirette 
günahkarların günahlarını kabullenişi ve 
pişmanlıkları (el-Mü 'min 40/ 1 ı ; el-Mülk 
67/ 1 ı) . biri de Te bük Seferi'ne katılma
mak için Hz. Peygamber' e yalan mazeret 
ileri sürenlerin daha sonra duydukları piş
man lı ğı tasvir edilirken ( et-Tevbe 9/ 1 02) 
olmak üzere üç yerde geçmektedir. Yine 
Kur'an'da dürüstlük ve adalete yapılan 
vurgular. kişinin kendi aleyhine de olsa 
Allah için şahitlikte bulunması düsturu 
(en-Nisa 4/ 135) itirafın dolaylı atıfları ni
teliğindedir. Hadislerde ikrar kelimesi ge
nelde, "suç ya da borç gibi bir hakkı dün
yevisonuçları itibariyle kabullenme", iti
raf ise bu anlamların yanı sıra "işlenen bir 
günahı Allah huzurunda kabullenme" an
lamında kullanılır. ResGl-i Ekrem'in yöne
timi veya bilgisi dahilinde cereyan eden 
ceza yargılamasında sanığın suçunu iti
rafı en yaygın ispat vasıtalarından birini 
teşkil etmiş. cinayet ve had suçlarında sa
nığın itirafına dayanılarak hüküm veril
miş, ancak cezalandırmada adaleti sağ
lama ve sanık haklarını koruma amacıyla 
itirafın şekil şartlarına ilişkin olarak bir 
dizi tedbirden söz edilmiştir ( BuharT, "lju
şılmat", ı. "I:Iudıld", 29-3 ı . "Diyat", 4; Müs
lim, " I:Iudıld", ı 5-32; Ebu Davud. " I:Iudıld", 
8-9, 23) 

İslam hukukunda itirafın şartları ve hü
kümleri genel hatlarıyla ikrarla aynı ol
makla birlikte (b k. İKRAR) . ceza hukukun
da yargı kararının kesinleşmesinin sonuç
ları çok defa ağır ve telafi si güç olduğu 
için. medeni yargılama hukukundaki ik
rara göre itirafın daha ağır şartlara bağ
landığı görülür. Ceza hukukunda kanuni
liğin daha sıkı bir şekilde gözetilmiş olma-
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sı. şüpheli durumlarda hadierin uygulan
mayıp şüpheden sanığın yararlandırtlma

sı da itirafın ispat aracı olarak kabulünde 
belli bir titizliği zorunlu kılmaktadır. İti
rafta bulunanın ceza ehliyetine sahip ol
ması. itirafın sözlü şekilde ve mahkeme 
huzurunda yapılması, her türlü baskı ve 
şüpheden uzak olması, itirafın belli sayıda 
tekran gibi şartlar ya da sanığın itirafın
dan dönme imkanı üzerinde durulması 
ve hakimin bu konuda re'sen araştırma 
yapmasının , itirafta bulunan sanığı bu 
açıdan da sorgulamasının istenmesi bu 
sebepledir. 

itiraf (ikrar) sanığın iradesiyle gerçek
leştiği için onun hakkında tereddüt ve 
töhmetten uzak bir bilgi içerir ve yargı
lamayı sonuçlandırıcı bir role sahiptir; bu 
yönüyle itiraf ceza yargılamasında en kuv
vetli ispat vasıtası sayılır. Ancak bu du
rum. itirafın isnat edilen olayın vukuu 
hakkında kesin bilgi içerdiğ i anlamına 

gelmez. Çünkü şahitlik gibi itiraf da ih
bar grubunda yer alan bir tasarruf oldu
ğundan kural olarak doğrulanması ya da 
yalanlanması mümkündür ve kesin bilgi 
kaynağı görülmez. Bundan dolayı iti rafın 
herhangi bir baskı ya da yanılmadan kay
naklandığının anlaşılması , halin delaleti
nin ve vakıanın iti rafın doğruluğuna im
kan vermemesi gibi durumlarda itirafa 
itibar edilmez. Mesela sarhoşken bir suç 
işleyen kimsenin cezalandırılıp cezalandı
rılmayacağı fakihler arasında tartışmalı 
olmakla birlikte sarhoşun itirafı ittifakla 
geçersizdir. Yine zina itirafında bulunan 
erkeğin bu isoadını kadının yalanlaması 
halinde kadına ceza uygulanmayacağı 
gibi Hanefiler'e göre erkeğin itirafına da 
itibar edilmeyip kendisine zina iftirası ce
zası verilir ( sünnetten örneği için bk. Ebu 
Davud. "I:Iudıld", 3 ı) . Bu son hüküm, ik
rar ve itirafın üçüncü şahısları değil sade
ce söyleyeni bağlayan (kasır) bir delil ol
masıyla da ilgilidir. Fakihlerin çoğunluğu

nun itirafa binaen ceza verilebilmesi için 
bir dava açılmış olmasını şart görmesi, 
itirafın mahkeme huzurunda ve sözle 
yapılması şartı üzerinde durup mahke
me dışında yapılan itirafa şahitliğin ya da 
mahkemede işaretle yapılan itirafın delil 
olmayacağını belirtmesi de yine benzeri 
kaygılardan dolayıdır. 

İtirafın şekil şartları arasında itirafın 
yeter sayısı (nisab) fakihleri hayli meşgul 
etmiş bir konudur. Esasında itiraf bir tür 
ihbar olduğundan aynı şahsın itirafını tek
rar etmesiyle kuweti artmış olmaz. Bu
nunla birlikte itirafın bilinçli ve h ür ira
deyle yapılması, her türlü şaibeden arın-
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