
i KALE 

de dayanılarak herhangi bir talep ileri sü
rülemez. İkalenin yeni bir akid sayılması 
özellikle üçüncü şahısların hakları bakı
mından önem taşır. İ kale fesih işlemi sa
yılırsa kural olarak, akid sırasında hakkın
dan vazgeçen şüf'a hakkı sahibinin bu 
hakkı iddia etmesine imkan verilmez. Zi
ra şüfa hakkını doğuran hukuki işlem ika
le ile ortadan kalkmış durumdadır. İkale 
akid sayılırsa şüf'a hakkı yeniden kazanı
lır. 

İkalenin, bozmayı hedeflediği borç iliş
kisinin hangi aşamasında yapıldığı önem 
arzetmektedir. İkale , önceki akidden do
ğan borçlar henüz ifa edilmeden yapıl
mışsa söz konusu borç ilişkisini geçmişe 
etkili olarak sona erdirir. Ancak bozmaya 
konu olan akidden doğan karşılıklı edim
lerden biri veya her ikisi ifa edildikten 
sonra yapılan bir ikalede. ikaleyi fesih ola
rak niteleyen görüş esas alındığında iade
ye konu olacak edimler sebepsiz zengin
leşme hükümlerine göre tasfiye edilir. 
Onu bir akid olarak niteleyen görüş esas 
alındığında ise iadeye konu olan edimler 
yeni bir borç kaynağı niteliğindeki bu ak
din hükümlerine göre ifa edilir. 

İkiilenin iptali. Şartlarına uygun şekil
de kurulan bir ikale, taraflar arasında 
yeni bir ikale ile ortadan kaldırılabileceği 
gibi bazı durumlarda kendiliğinden son 
bularak hükümsüz kalır. İkaleyi fesih ka
bul edenlere göre feshin feshi söz konu
su olmayacağından ikalenin de ikalesi ol
maz. İkaleyi bir akid sayanlara göre ise 
yeni ikaleyle öncekinin hükmü ortadan 
kalkmış. ilk akid hüküm ve sonuçlarıyla 
geri dönmüş olur. 

Karşılıklı edimleri ifa edilmiş bir akid, 
mesela bir bey' akdi ikaleye konu yapıl
dıktan sonra mülkiyeti hukuken ve fiilen 
müşteriye geçmiş olan mebi' onun elin
de telef olursa bu edimin ifası imkan
sızlaştığı için yapılan ikale kendiliğin
den son bulur ve ikale öncesi durum 
avdet eder. Çünkü ikalenin şartlarından 
biri konunun ifasının mümkün olmasıdır. 

İkale kurulurken konunun mümkün ol
ması gerektiği gibi akid kurulduktan 
sonra ifa aşamasında da mümkün olma
SI gerekir. Fakat ikaleye konu olan bu tür 
bir akidde mesela satıcının kabzettiği se
men telef olursa, bu semen her ne ka
dar kabz işlemiyle taayyün etmiş de ol
sa ikale varlığını korumaya devam eder. 
Çünkü semen niteliğindeki edim ya nev
'an muayyen bir şey veya bir miktar pa
radan ibarettir. Dolayısıyla bunun ika
mesi imkan dahilindedir. Fakat önceki 
karşılıklı ed imierin her ikisi de mesela 
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trampa akdinde (mukayeda) olduğu gibi 
ferden muayyen türden ise bunlardan 
herhangi birinin imkansız hale gelmesi 
ikalenin geçersiz olmasına sebep olur. 
Ancak böyle bir durumda alacağı imkan
sız hale gelen taraf ikaleyle bağlı kalmak 
istiyorsa telef olan şeyin bedeli üzerinde 
bir anlaşmaya varılması gerekir. 
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il BiLALAYBAKAN 

İKAMET 
( 4-olSf'l) 

Yolculuk sırasında 
bazı ibadetlerle ilgili ruhsattan 

faydalanmaya engel sayılan 
bir yerde belirli bir süre kalma, 

yolcu olmama hali 
(bk. SEFER). 

İKAMET 
( 4-olSf'l) 

Farz namazlardan önce 
namazın başlamak üzere olduğunu 

belirli sözlerle duyurmayı 
ifade eden terim. 

_j 

...., 
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Sözlükte "hakkını vererek yapmak, ye
rine getirmek, doğrultmak, devam ettir
mek" gibi anlamlara gelen ikamet (ika
me), terim olarak "farz namazların baş
lamak üzere olduğunu duyurmak" de
mektir. Ezaola namaz vaktinin girdiği , 

ikametle de namazın kılınmakta olduğu 
haber verilir. Türkçe'de ikamet için "ka-

met getirmek, kametlemek ve karnet 
okumak" tabirleri kullanılır. İkarnet "bir 
yerde kalmak, yerleşmek" anlamıyla yol
culuk sırasında bazı ruhsatlardan fayda
lanıp faydalanınama (b k. SEFER) ve düş
man ülkesinde yaşamanın hükmü (bk. 
HİCRET) konularıyla ilgili olarak fıkıhta 
ayrıca ele alınmıştır. 

Fakihlerin çoğunluğuna göre ikamet 
sünnet-i müekkede, Hanbeliler ve bazı 
Şafiiler'e göre ise farz-ı kifayedir. İkarnet 
hem eda hem kaza namazları için uygu
lanır. Yolculuk durumunda, tek başına 
veya cemaatle kılınan namazlarda da ay
nı hüküm söz konusudur. Cemedilen na
mazlar için ayrı ayrı karnet getirilir. Bay
ram, cenaze, vitir, teravih, husfif ve kü
sfif. istiska namazlarıyla nafile namazlar
da ezan gibi ikamet de okunmaz. 

Sahabeden Abdullah b. Zeyd b. Sa'le
be'ye ezaola birlikte rüyasında öğretilen 
ikamet sözleri (Ebu DavOd. "Şalat". 27, 
28) ezan sözlerinin aynısı olup yalnızca 
"Hayye ale'l-felah"tan sonra iki defa "Kad 
kameti's-salah" (namaz baş ladı) cümlesi 
eklenir. Fakihler, ikamet sözlerinin ezan
daki sırasına göre okunınası gerektiği ko
nusunda görüş birliği içinde bulunmakla 
birlikte bu sözlerin tekran hususunda 
farklı görüşler benimsemişlerdiL Hanefi 
mezhebine göre ikamet, ezan sözlerine 
ilaveten "Kad kameti's-salah" cümlesinin 
iki defa tekranndan oluşur. Şafii ve Han
beli mezheplerine göre başlangıçtaki ve 
sondaki tekbirle "Kad kameti's-salah" iki
şer, diğer sözler birer defa, Maliki mezhe
bine göre ise "Kad kameti's-salah" lafzı 
da bir defa söylenir. 

İkamet, namaz vakti girdikten sonra 
sözlerine ara verilmeden ezandan biraz 
daha hızlı ve daha alçak bir sesle oku nur. 
Vakitten önce okunınası veya vaktinde 
okunduktan sonra bir süre namaza baş
lanmaması halinde tekrarlanması gere
kir. Kadınların tek başlarına iken veya 
yalnız kadınların meydana getirdiği ce
maat için karnet getirmeleri Hanefiler'e 
göre mekruh, diğer mezheplere göre 
müstehaptır. 

Ezanla ikamet arasında cemaatin farz 
namaza yetişmesini sağlamak amacıyla 
bir süre beklemek müstehaptır. Bu hu
susta kesin bir ölçü bulunmayıp yerine 
göre iki veya dört rek'atlı bir namazı kıl
ma süresi gibi süreler takdir edilmiştir. 

Akşam namazında ise beklemeden ka
met getirilir; bu namazda ezanla ikamet 
arasındaki kısa fasılanın, oturmadan 
ayakta üç kısa ayet okuyacak kadar bir 



süre veya hafif bir oturma kadar olacağı 
şeklinde görüşler ileri sürülmüştür. 

Ezanda olduğu gibi ikamet de erginlik 
veya temyiz çağına gelmiş bir kimse ta
rafından ayakta okunmalıdır. Abdestsiz 
okumak ve zaruret olmadığı halde ikamet· 
sırasında konuşmak mekruhtur. İkarnet 
ve ezanın farklı kişiler tarafından okun
masında herhangi bir sakınca bulunma
makla birlikte ezan okuyan kişinin ikame
ti de okuması daha uygundur (Ebu Da
vOd. "Şalilt" , 30;Tirmizi. " Şalat", 146) . 

Cemaatle kılınan namazlarda cemaa
tin, ikametin hangi kısmında ayağa kalk
masının uygun olacağı konusunda farklı 
görüşler vardır. Hanefiler karnet getiren 
kişi "Hayye ale'l-felah" deyince. Şafiiler 
ikamet bittikten sonra kalkılmasını uy
gun görürken Hanbelller. "Kad kameti's
salah" denildikten sonra kalkılmasını 
sünnet kabul ederler. Maliki mezhebine 
göre bu konuda herhangi bir sınırlama 

. yoktur. 

Bir camide cemaatle namaz kılındıktan 
sonra gelen kimselerin ezan okuyup ka
met getirmeleri Hanefiler'e göre rnek
ruhtur. Maliki ve Şafii mezheplerinde ter
cih edilen görüşe göre ise sonraki cema
at için ezan ve ikamet müstehaptır. An
cak kendileri işitebilecekleri bir sesle oku
malıdırlar. Mescidin bir yol kenarında bu
lunması, belli bir cemaate sahip bir ma
halle veya semt camisi olmaması yahut 
kendi cemaatinden önce başkalarının na
maz kılması halinde Hanefiler de bu görü
şü benimser. Hanbelller ise ezan ve ika
met okuyup okurnamayı kişinin tercihine 
bırakmışlardır. 

İkameti duyan kimsenin ikamet sözle
rini tekrar etmesi, "Hayye ale's-salah" ve 
"Hayye ale'l-felah" sözlerinin yerine de "La 
havle vela kuwete illa billah" (Bütün güç 
ve hareket a ncakAllah ' ın iradesiyledir) 
cümlesini söylemesi, "Kad kameti's-sa
Iah" cümlesinden sonra da Hz. Peygam
ber'den rivayet edilen "Ekamehallahü ve 
edameha" (Allah namazı sürekli kılsın) 
(Ebu DavGd, "Şalat", 37) şeklindeki duayı 
ilave etmesi müstehaptır. 

ResGl-i Ekrem'in ezan ve ikamet ara
sında yapılan duaların kabul edileceğini 
belirterek, "Allah 'tan dünyada ve ahiret
te afiyet isteyin" dediği rivayet edilmiş 
(Tirmizi. "Da'avat", ı 29; Müsned, lll, ı ı 9; 
E bO DavOd, "Şalat", 36). yeni doğan bebe
ğin sağ kulağına hafif sesle ezan. sol ku
lağına da ikamet okunması mendup sa

. yılmıştır (Ebu DavOd, "Edeb" , 108; Tirmi
zi, "Eçlal:ı!" , ı 7) . 
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~ VECDİ AKYÜZ 

İKAN 

(bk. YAKIN). 

İKBAL, Muhammed 
(Jü!~) 

(1877- ı 938) 

Hindistan lı 
müslüman düşünür, şair. 

_j 

-, 

_j 

Pencap eyaletinin Keşmir sınırı yakının
daki SiyalkGt şehrinde dünyaya geldi. Do
ğum tarihi konusunda farklı bilgiler veril
mekle birlikte kendisi doktora tezinde 2 
Zilkade 1294'te (8 Kasım 1877) doğduğu
nu kaydetmiştir. SGfımeşrep bir zat olan 
babası N Gr Muhammed ve annesi İmam 
B!b! onun din! şahsiyetinin gelişmesinde 
önemli ölçüde etkili olmuşlardır. İlk ve or
ta öğrenimini SiyalkGt'ta gördü; 189S'te 
Lahor'da Hükümet Koleji'nde felsefe ve 
hukuk ağırlıklı dersler aldı. Yetişme ça
ğında İkbal üzerinde iki şahsiyetin kalıcı 
tesirler bıraktığı bilinmektedir. Bunlar
dan ilki , çocukluktan itibaren ilminden 
ve irşadından yararlandığı Mevlana M!r 
Hasan. diğeri hocası Thomas Arnold'dur. 
Arnold, İkbal'in yeteneğini farkederek 
Cambridge Üniversitesi'ne gitmesini sağ
lamıştır (ı 905). 

Cambridge'de dönemin meşhur Hegel
ci filozofu Mc Taggart ve psikolog James 
Ward ile tanışan İkbal özellikle Mc Tag
gart'ın yönetiminde felsefe çalışmaları 
yaptı. Bu arada şarkiyatçı Reynold Alleyne 
Nicholson ve Edward Granville Browne ile 
yakınlık kurdu. 1907'de Cambridge'deki 
öğrenimini tamamladıktan sonra Münih'e 
gitti ve orada Fritz Hommel'in yönetimin
de tamamladığı The Development of 
Metaphysics in Persia adlı çalışmasıyla 
felsefe doktoru oldu. Eser, İkbal'in o dö-

İKBAL, Muhammed 

nemde panteist bir bakış açısıyla değer
lendirdiği tasawuf düşüncesine duyduğu 
ilgiyi yansıtmaktadır (Ef2 [Fr.], III, 1083). 
Ardından Lahor'a dönen İkbal. iki yıl ka
dar Şarkiyat ve Hükümet kolejlerinde in
gilizce ve felsefe dersleri okuttu. Geçimi
ni büyük ölçüde avukatlık yaparak sağla
makla birlikte 1934 yılına kadar sürdür
düğü bu işi hiçbir zaman asıl ilgi alanı ola
rak görmedi. 

İslam dünyasının içinde bulunduğu du
rum. diğer Hintli müslüman aydınlar gibi 
İkbal'i de İslam milletlerinin bir rönesans 
gerçekleştirmesi gerektiği fikrine yönelt
ti. 1922'de İngiliz yönetimi tarafından 
kendisine "sir" unvanı verilmişse d.e bu 
unvanı kullan m adı. 1926-1929 yılları ara
sında Pencap Yasama Konseyi üyeliğinde 
bulundu. 1928 -1929'da Madras, Hayda
rabad ve Aligarh üniversitelerinde İslam 
düşüncesinin yeniden kurulması üzerine 
konferanslar verdi. 1930'da Allahabad'
da gerçekleştirilen Hindistan Müslüman
ları Birliği'nin yıllık toplantısına başkanlık 

etti. Bağımsız Pakistan Devleti'nin kuru
luşu yönünde ilk ciddi adım , İkbal'in bu 
toplantının açılış konuşmasında ortaya 
koyduğu düşüncelerle atıldı. 1931 yılın
da yapılan ll. Milletlerarası İslam Konfe
ransı'nda Dünya İslam Kongresi'nin baş
kan yardımcılığına getirildi. 

Hindistan halkına sınırlı yönetim hürri
yeti verilmesi konusunu görüşmek üzere 
1931'de Londra'da düzenlenen ll. Yuvar
lak Masa Konferansı'na İkbal de katıldı 
ve orada Muhammed Ali Cin n ah ile yakın 
temas içinde bulundu. Dönüşte İtalya ve 
Mısır'a uğradıktan sonra Filistin'de dü
zenlenen Dünya İslam Konseyi toplantı
sına iştirak etti. 1932 yılında yine Lond
ra'da gerçekleştirilen III. Yuvarlak Masa 
Konferansı'na katıldı ve toplantının ar
dından Paris'e giderek Henri Bergson ve 
Louis Massignon ile görüştü. Buradan İs
panya'ya geçen İkbal'in Kurtuba Uluca
mii 'ni ziyaret etmesi ve güçlükle izin ala-

Muhammed 
lkbal 
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