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Türk miisikisinde bir terim. 
_j 

Sözlükte "yapma, yaptırma. meydana 
getirme, oluşturma" anlamlarına gelen 
kelime, bir mOsiki terimi olarak batı mü
ziğindeki "ritim" karşılığında kullanılmış
tır. Türk mOsikisinin nağmeyle (melodi) 
beraber iki ana unsurunu teşkil eder. Gü
nümüz Türk mOsikisi terminolojisinde ge
nellikle d üzüm yanında az da olsa tartım 
kelimesiyle de ifade edilmektedir. "Za
man içinde uygunluk" olarak özetlenebi
len lka', "zamanın muntazam nisbetler 
içinde müddetlere ayrılması" veya "zama
nın muntazam nisbetli müddetlerinden 
düzenlenmiş vuruş takımları" diye tanım

lanabilir. 

Klasik nazariyat kitaplarının hemen 
hepsinde !ka' konusu ayrı bir bölüm ola
rak ele alınmıştır. Farabl. Kitdbü İJ:ışô.'i'l
ikö.'ô.t adlı eserinde ikaı "nağmelerin belli 
zaman süreleri içerisinde nakl edilmesi". 
Safiyyüddin Abdülmü'min ei-Urmev'i Ki
tô.bü 'l-Edvô.r'da ve Abdülkadir-i Meragi 
Ma~aşıdü'l-elf:ıô.n'da "aralarında kalıp-

!aşmış çeşitli zaman dilimleri bulunan vu
ruşların toplamı" şeklinde tarif etmişler
dir. Bu durumda !ka', ölçünün iç bölümle
nişiyle ilgili bir özellik olup bir usulü mey
dana getiren çeşitli zaman parçalarının 
birbirine uygun ve düzenli bir tarzda, fa
kat muhtelif şekillerde bölünmesiyle olu
şan tertiplerdir. Bu sebeple bir mOsiki 
eserinde usul hiç değiştirilmeden çeşitli 
lka'lar yapılabilir. Mesela bir ikilik nota 
kıymetini, olduğu gibi bırakmak veya iki 
dörtlüğe, yahut bir dörtlük ve iki sekizli
ğe ayırmak ya da bunun tam aksini yapa
rak bu bölünmeyi daha pek çok şekiller
de oluşturmak mümkündür. Böylece ay
nı süre içinde çok çeşitli lka'lar meydana 
getirilmiş olacaktır. Eski nazariyat kitap
larında !ka' konusu anlatılırken kullanı
lan "devir" kelimesinin günümüzdeki "öl
çü"nün karşılığı olduğunu da belirtmek 
gerekir. 

Ikaın zaman zaman "usul" anlamında 
kullanılması doğru değildir. Zira !ka' ve 
usul birbiriyle ilgili olmakla beraber ayrı 
ayrı mefhumlardır. Gerek !ka' gerekse 
usul zaman yönünden aynı esaslara daya
nırsa da aralarında önemli farklar mev
cuttur. Usul muhtelif lka'ların oluşturdu
ğu, birbirine eşit veya eşit olmayan, fa
kat mutlaka kuwetli, yarı kuwetli ve za
yıf zamanları ihtiva eden. kalıp halinde 
tesbit edilmiş ve mOsiki eseri boyunca ay
nen tekrar edilen vuruşlar grubudur. Di
ğer bir ifadeyle usul bir mOsiki eserinin 
eşit süreli ve belli vuruşlu bölümleridir. 
Eserin bütününü eşit sürelere ayıran bu 
bölümler. başka bir usule geçki yapılma
dığı takdirde o eserin sonuna kadar ge
çerli olup hiç değişmez. Buradaki "eşit sü
reli bölüm" ifadesinden usulün yapısı de
ğil eserin bütünü kastedilmektediL lka
ın ise eşit süreli olması şart değildir. Ese
rin her ölçüsünde farklı bir veya daha çok 
!ka' oluşabildiği gibi bir ölçünün yarısında, 
tamamında , bir buçuk veya iki ölçüde ya
hut karışık bir şekilde meydana gelebilir. 
Ayrıca usul, her zaman bir ölçüde başla
yıp bitme özelliğinde ve zorunluluğunda 
olduğu gibi usulün kuwetli, yarı kuwetli 
ve hafif zamanları daima aynı vuruşlar
dadır. Ika'da ise lkaın tertip şekline göre 
bunlar değişebilir. Aralarındaki bu fark
lılıklara rağmen !ka' ile usul bir noktada 
birleşir. Bir eserde melodik yapı o eserin 
usulünün vuruş kıymetlerini aynen res
mediyorsa orada usul aynı zamanda !ka' 
durumundadır. Fakat böyle bir durum da 
nağmeye kısıtlayıcılık ve monotonlukge
tireceğinden genellikle sadece bir iki ölçü 
devam edebilir. 
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lka' en güzel şekilleriyle kar. beste, se
mai gibi büyük formların terennüm bö
lümlerinde takip edilir. Daha çok büyük 
usullerle ölçülmüş bu tür eserlerin teren
nümlerinde bestekarlar, usul içerisinde 
oluşturdukları çeşitli lka'larla zarif melo
di örgüleri meydana getirmişlerdir. 
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Kafirlere ve ilahi emirlere 
uymayan kimselere verilen ceza 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin arkasından gelmek, 
yerine geçmek" manasma gelen akb kö
künden türemiş bir kelime olup "yapılan 
kötü işlerin ardından gelen ceza" demek
tir. Terim olarak "ilahi emirlere uymayan
Iara dünyada, ahirette veya her iki yerde 
verilen ceza" diye tanımlanabilir. İkab 
Kur'an'da "ceza" anlamında kullanılan 
azap. be's, ricz gibi kelimelerle yakın an
lamlı, imana ve salih arnele mükafat ola
rak verilen sevap ve ec ir le de karşıt an
lamlı bir terimdir. 

On dokuz ayette yer alan i kab kelimesi 
üç ayetteyalın olarak, on üç yerde "şedl

dü'l-ikab", iki yerde "serlu'l-ikab" ve bir 
yerde "zO ikabin elim" şeklinde geçer. 
Ayetlerde ikabın bazan genel bir uyarı 
olduğuna işaret edilir, bazan da niteliği 
ve kimleri kapsadığı konusunda bilgi ve
rilir. Müfessirler azabın şiddetli ve acıktı 
oluşunun sebebini şöyle açıklamışlardı : 

İlahi emirler hem Allah'ın hem de yaratık
ların hukukunu gözetmek amacı taşıdı
ğından bunlara aykırı davranmak büyük 
bir suç teşkil eder. Bundan dolayı ilahi 
adalet buyruklara uymayaniara hak ettik
leri cezanın verilmesini gerektirir. Kur
'an'ın bütünü dikkate alındığında günah
karları bağışlamaya yönelik ayetterin da
ha çok olduğu, ancak inkar yahut isyanda 
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ısrar edenlere gerekli cezanın verileceği 
anlaşılır. İlahi azabın hızlı olması . ahiret
te suçluların cezalandırılması konusunda 
gecikme ve ayatanma gibi hususların vu
ku bulmayacağı şeklinde anlaşılmıştır. 

ikabla ilgili ayetlerde kimterin azaba 
uğrayacağı da belirtilmektedir. Bunları üç 
grupta ele almak mümkündür. a) Pey
gamberlerin tebligatına karşı çıkanlar (er
Ra'd 13/32). onları yalanlayanlar (Sad 38/ 
14) ve davetlerini engellemeye çalışıp hak 
yerine batılı koymak için çaba sarfeden
ler (el-Mü'min 40/5). kendilerine ayetler 
geldikten sonra onları değiştirmeye kal
kışanlar (el-Bakara 2/211 ). Bu tür ayetler
de geçmişteki topluluklar örnek gösteri
lerek Hz. Muhammed'e karşı çıkanların 
da aynı akıbete uğrayacağına işaret edilir. 
b) Allah 'ın koyduğu sembollere, haram 
aya, kurbana ve Kabe'ye yöneleniere say
gısızlık gösterenler, iyilik ve takvada de
ğil günah ve düşmantıkta yardımlaşan
lar (el-Maide 5/2). c)Ailah'a ve Resulü'ne 
karşı gelenler (el-Haşr 59/4). İlahi ikiibı 
gerektirecek karşı gelme ise pervasızca 
tavır takın ma, isyanda ısrar etme ve töv
beye yaklaşınayıp günahı sürdürme şek
linde yorumlanmıştır. 

İkab kelimesi "cezalandırma" ve "ilahi 
azap" anlamında hadislerde de geçer. Hz. 
Peygamber. korkulu rüya gören bir kim
senin uyandığında ilahi gazap ve ikiibdan, 
insanların şerrinden ve şeytanın tahrik
lerinden Allah'a sığınmasını tavsiye et
miş (Tirmizi, "Da'avat", 93; Nesa!, "İsti'a
~e", 62). iyiliği emredip kötülükten sakın
clırmanın ihmal edilmesi halinde ilahi ikii
bın vuku bulacağı uyarısında bulunmuş 
(Müsned, lV. 36l;Tirmiz'f, "Fiten", 9), top
lumda riba ve zinanın yaygınlaşmasının 
ilahi ikiibı celbedeceğini haber vermiş 
(Müsned, ı . 402) ve kendisi dualarında ila
hi ikabdan daima Allah'a sığmınıştır (el
Muvatta', "Şa'r", 9). İkiibın çeşitleri. kap
samı. safhaları ve ebediliği gibi konular 
ketarn ilminde tartışılmıştır (bk. AZAP). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cevherl, eş-Şıf.ıii f:ı. , "'al5b" md.; Ragıb el-İsfa
hanl. el-Müfredat, '"a)5b" md.; Lisanü'l-'Arab, 
'"a)5b" md.; Ebü'I-Beka, el-Külliyyat, '"i)5ab" 
md.; Wensinck. el-Mu'cem, '"a)5b" md.; M. F. 
Abd(i!baki, ei-Mu'cem, "'a)5b" md.; el-Muvatta', 
"Şa'r", 9; Müsned, I, 402; IV, 361; Buhar!. "Al:ı
kam", 49, "Bed'ü'l-ball5", 12; Tirmizi. "Da'a
vat", 93, "Fiten", 9, "Tefsir", 21; Nesa!. "İsti'a
ıe", 62; Taberl, Cami'u'l-beyan, Beyrut 1408/ 
1987, VI, 84-85; Xl, 26; Fahreddin er-Razi. Me
fat1/:ı.u'l-gayb, XIV, 13; İbn Keslr. Tefs1rü'l-lfur
'an, Beyrut 1388/1969, 1, 349; IV, 70; izzeddin 
Belik. Mevaz1nü'l-/fur'ani'l-Ker1m, Beyrut 1403/ 
1984,s.81-164. ı:iJ . .. 

1!!1!!1 ILYAS UzüM 

14 

L 

i KALE 
( wyı ı 

Bağlayıcı ve feshi kabil bir akdi 
bozmayı konu edinen akid. 

_j 

Sözlükte ikale "bir şeyi gidermek, or
tadan kaldırmak" anlamına gelir. Bir sa
tım akdinin. ahid veya biatın taraflarca 
bozulması bağlamında kullanılan kelime. 
fıkıh literatüründe bağlayıcı ve feshi ka
bil bir akdin tarafların karşılıklı rızasıy
la ortadan kaldırılmasını ifade eder. Kur
'an'da yer almayanikale kelimesi hadis
lerde genellikle iki anlamda kullanılmış
tır. Bunlardan birincisi. dini- siyasi bir 
bağlılık anlaşması niteliğinde olan biatın 
geri alınması (el-Muvatta', "Medine", 4; 
Müsned, lll. 306, 307. 325, 392; Buhar!, 
"Medlne", lO; "AI:ıkam", 45, 47; Müslim, 
"Müsfıfirin", 278, "I:Iac", 489) .diğeri de 
satıcının alıcıyla anlaşarak aralarında yap
tıkları satım akdini bozmalarıdır (el-Mu
vatta', "Büyü'", 1; Müslim . "Büyü"', 45 ; 
ibn Mace, "Rühün", ı 7). Hz. Peygam
ber'in, satıcının pişman olmasıyla müş
terinin bunu dikkate alıp akdi n bozulma
sına yanaşmasını teşvik ettiği hadisinde 
(ibn Mace, "Ticarat", 26; EbG DavGd. "Bü
yü'", 54) ikaleyi kullanmasının. kelimenin 
bu hukuki işleme isim olarak verilmesin
de etkili olduğu ve ikiilenin buradaki kul
lanımından itibaren terim anlamı kazan
maya başladığı söylenebilir. islam hukuk 
literatüründe özel borç ilişkilerinin en 
önemli kaynağı olan akidler ayrı ad ve 
başlıklar altında incelenmiş, ikiile de bü
tün ak.idler için model olarak kabul edi
len bey' akdi içinde geniş şekilde ele alın
mıştır. 

İkiile, fesih gibi akde dayalı borç ilişki
sini sona erdiren sebeplerden biri olmak
la birlikte kuruluşu için iki tarafın karşı
lıklı iradesine ihtiyaç duyulması bakımın
dan fesihten ayrılır ve bu yönüyle bir ak.id 
özelliği taşır. İ kalenin feshe benzer bozu
cu yenilik doğurucu bir etkiye sahip olma
sı bir akid sayılmasına engel teşkil etme
diği gibi bu akdin feshe benzer hukuki 
sonuçlar doğurması da fesih sayılmasını 
gerektirmez. Her fesih bir ikale değilse 
de her ikale aynı zamanda bir fesihtir. Bu 
iki özelliği sebebiyle ikiilenin ak.id mi fe
sih mi olduğu hususunda fukaha arasın
da görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. 1. İktı
le. gerek taraflar gerekse üçüncü kişiler 
açısından fesih niteliğinde bir işlemdir. 
Bu görüş Şafiiler. Hanbeliler ve Hanefi-

ler'den Muhammed b. Hasan eş-Şeybani 
ile Züfer b. Hüzeyl'e aittir. Adı geçen alim
ler, lafii bir yorum yaparak ikiilenin Arap 
dilinde "bir şeyin ortadan kaldırılması" 
anlamında kullanıldığını. dolayısıyla bir 
akdin ortadan kaldırılmasının onun fes
hedilmesi demek olduğunu ileri sürmüş. 
bir işlemin, kendisi için kullanılan terimin 
ifade ettiği anlamın dışına taşmaması 
gerektiğini söylemişlerdir. 2. İkiile. hem 
taraflar hem de üçüncü kişiler hakkında 
imkan ölçüsünde bir ak.iddir. Bu görüşü 
savunan imam Malik ve Ebü Yüsuf'a gö
re. özünde karşılıklı edimler arasında bir 
değiş tokuş bulunan bir işlemin adı ne 
olursa olsun bir ak.id olduğu gerçeği göz 
ardı edilemez. Ancak ikiile, önceki akid
den doğan karşılıklı edimler henüz ifa 
edilmeden yapılmışsa fesih özelliği taşır. 

3. İkiile taraflar hakkında fesih, üçüncü 
kişiler hakkında ise akiddir. Bu görüşü sa
vunan EbO Hanife'ye göre ikiile aslında 
fesih anlamı taşımaktadır. Fakat taraf
lar, üçüncü kişilerin bu işleme yönelik 
haklarını düşürme yetkisine sahip değil
dir. İkiilenin üçüncü şahıslar hakkında 
akid sayılması. akdin taraflarının başvu
rabilecekleri hilelere karşı üçüncü şahıs
ların müktesep haklarını koruma amacı
nı taşımaktadır. 

Hukuki varlık kazanmış bir akdi orta
dan kaldıran iradi işlemin ikale mi fesih 
mi olduğu hususunda en önemli ölçü, söz 
konusu akdin bağlayıcı (lazım) olup olma
ması ve fesih kabul edip etmemesidir. 
Bağlayıcı olduğu halde fesih kabul etme
yen nikah ve hul' (muhalea) gibi akidlerle 
talak ve ıtk gibi hukuki işlemlerde ikale 
geçerli değildir. İki tarafı bağlayan akld
lerde akid ancak iki tarafın anlaşmasıyla 
bozulabilir. Akdin tek tarafı bağlayıcı ol
ması halinde de akdin kendisini bağladı
ğı taraf için aynı durum söz konusudur; 
diğer taraf ise istediği zaman tek başına 
akdi bozabilir. Karşılıklı rızanın şart oldu
ğu ilk iki durumda akdin ortadan kaldı
rılması ikiile, son durumda fesihle ifade 
edilir (bk. FESİH). Buna göre fesih akdin 
tek taraflı olarak. ikale ise iki tarafın mu
vafakatiyle bozulması demektir. Ayrıca 
fesih bağlayıcı olmayan ak.idlerde bu akid
lerin yapısı gereği, bağlayıcı ak.idlerde de 
birtakım hukuki eksiklikler, bazı mu hay
yerlik ve mazeretler gereği işleme imka
nı bulurken ikiile. sadece bağlayıcı olan 
ve kuruluş aşamasında herhangi bir ek
siklik içermeyen akidlerde işleyebilir. 

Fesihte olduğu gibi ikiile ile benzeri bazı 
işlemler arasında da farklar mevcuttur. 


