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beyr ve İkrime'den naklettiği iki ayrı riva
yete bakıldığında, bunlardan ilkine göre 
Said b. Cübeyr çevresindekileri İkrime'
den aldıkları bazı hadisler sebebiyle eleş
tirmiş, kendisinin yanında bunları rivayet 
edemeyeceğini söylemiş, o sırada aynı 
meclise gelen İkrime'nin söz konusu ha
disleri orada da rivayet etmesine rağmen 
Said b. Cübeyr dahil hiç kimse ona itiraz 
etme cesaretini gösterememiştir. · Diğer 
rivayette ise aleyhinde konuşanlar için 
İkrime'nin. "Bunlar arkarndan konuşup 
beni yalanlamaya kalkarlar, yüzüme kar
şı yalaniasalar ya!" dediği belirtilmekte
dir (İbn Sa'd, V, 288) . Esasen cerh ve ta'dll 
ilminde akranın birbiri aleyhindeki sözle
rinin dikkate alınmadığı bilinmektedir. G. 
H. A. Juynboll'un hadis otoritelerinin İk
rime'ye güvenmedikleri, fakat rivayetle
rini kullandıkları şeklindeki beyanına ise 
(Muslim Tradition, s. 56) bir anlam ver
mek güçtür. Zira İmam Malik istisna edi
lecekolursa onu genelde bütün hadis mü
ellifleri sika olarak kabul etmiş, Kütüb-i 
Sitte musannifleri başta olmak üzere ri
vayetlerine eserlerinde yer vermiştir; sa
dece Buhari el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde İk
rime'nin 139 rivayetini nakletmiştir. 

İkrime'nin Haridliğe nisbetine dair fark
lı iddialar ileri sürülmüştür. Ali b. Medi
ni'nin onu Hariciliğin Haruriyye fırkasına, 
Ata b. Ebu Rebah ve Ahmed b. Hanbel'in 
İbazıyye'ye nisbet ettiği, ayrıca Beyhesiy
ye ve Sufriyye'ye nisbet edildiği söylen
miştir. Ancak bir kişinin bir mezhebiri bir
çok koluna aynı zamanda mensup oldu
ğunu kabul etmek güçtür. Em evi yöneti
minin baskılarına karşı İkrime'nin Harici 
çevrelerle olan siyasi ilişkilerinin bu tür 
iddialara yol açtığı anlaşılmaktadır. Onun 
bu ilişkileri, itikadlyönden Haridier'in gö
rüşlerini benimsediği anlamına gelme
mektedir. Nitekim siyasi ihtilafların çözü
mü ve ara buluculuk amacıyla N ecd e b. 
Amir ile görüşmek isteyen Muhammed 
b. Cübeyr'in İkrime'yi Necde'nin yanında 
bulması ve Necde ile görüşebilmesi için 
onun yardımını istemesi (Ta beri, VI , I 39). 

İkrime'nin idareye karşı Harici fırkalarla 
olan bu siyasi ilişkisini ortaya koymakta
dır. Ehl-i bid'ata güvenmeyen ve onlar
dan hadis almayan otoritelerin İkrime'ye 
güvenınesini de onun itikadi açıdan Ha
rici görüşleri benimsemediğinin bir delili 
sayılmalıdır. Burada göz önünde bulun
durulması gereken bir husus da bu dö
nemde siyasi ve itikadi fırkaların tanın
mış alimleri kendi saflarında gösterme 
çabalarıdır. Mesela Basralı alim Cabir b. 
Zeyd' e İbazüer'in kendisini fırkalarına nis-
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bet ettikleri söylendiğinde böyle bir şey
den Allah'a sığındığını belirterek tepkisini 
ortaya koymuştur (İbn Hacer, ll, 38;DİA, 
VI, 538). Aynı şekilde İkrime'nin Harici fır
kalarla iyi ilişkilerinin onlar tarafından is
tismar edilmesi ve buna bağlı olarak onun 
bu fırkalara mensubiyetine dair yakıştır
malardan söz edilmesi ihtimal dahilinde
dir. İcll, İkrime'nin Haruriyye'ye nisbetiyle 
ilgili iddianın asılsız olduğUnu belirtmiş, 
İbn Hallikan da ondan "Mekke fakih ve ta
billerinden biri" diye söz etmiştir. 

Ebu Nuaym'ın kaydettiği bir rivayete 
göre (fjilye, III, 327) İkrime Kur'an'ın ta
mamını tefsir ettiğini söylemiş ve İbnü'n
Nedlm de ona nisbet ettiği Tefsiru 'İkri
me adındaki eserle bu rivayeti doğrula
mışsa da (el-Fihrist, s. 164) eserin günü
müze ulaştığına dair bir bilgi bulunma
maktadır. 

İbn Cerlr et-Taberi, İkrime'nin adaleti
ni delilleriyle ortaya koyduğu iki varaklık 
bir risale yazmış. Münzirl'nin de benzer 
bir çalışması olduğu belirtilmiştir (İbn Ha
cer, VII, 273). Ayrıca İbn Mende'nin Şıf:ı
J:ıatü f:ıadişi 'İkrime adlı bir telifinden 
söz edilmiş (Zeheb!,A' Lamü'n-nübela', V, 
31). Merzuk b. Heyyas, 'İkrime mevld 
İbn 'Abbô.s ve tetebbu'u merviyyô.tihi 
fi Şaf:ıif:ıi'l-Bu{Jô.ri adıyla yüksek lisans 
tezi hazırlamıştır ( 1399, el-Camiatü'l-is
lamiyye [Medine]). 
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Ebu Osman İkrime b. Ebi Cehl Amr 
b. Hişam el-Kureşl el-MahzCıml 

(ö. 13/634) 

L 
Sahabi. 

_j 

Hicretten 47 veya 49 yıl önce (575 ve
ya 573) doğdu. Başlangıçta babası gibi 
Müslümanlığın en katı muhaliflerinden 
olduğu için İslam karşıtı hareketlerin he
men hepsinde faal rol aldı. Hicretin 1. 
(622) yılında Seniyyetülmerre'nin aşağı
sındaki Ahya suyunun yanında müslü
manlara karşı toplanan Kureyşliler'in ba
şında bulundu; ancak bu olayda savaş ol
madı. Bedir Gazvesi'ne iştirak etti ve bu 
savaşta babasını öldürenlerden biri olan 
Muaz b. Amr b. Cemuh'un elini bir kılıç 
darbesiyle kopardı . Babasının öldürülme
sinden sonra Mahzumoğulları'nın reisi 
oldu. Uhud Gazvesi'ne eşi ümmü Hakim'
le birlikte katıldı ve süvarilerin sol kana
dının kumandanlığını yaptı. Arkadaşla

rıyla birlikte kurduğu çeteyle Mekke'nin 
fethinde Halid b. Velid kumandasındaki 
müslümanları ok yağmuruna tutarak kan 
dökülmesine sebep oldu. Mekke fethedi
lince bütün Mekkeliler bağışlandığı halde 
İkrime ile bazı İslam düşmanlarının gö
rüldükleri yerde öldürülmeye mahkum 
edilmeleri sebebiyle Yemen'e kaçtıysa da 
fetih günü İslamiyet' i kabul eden eşinin 
isteği üzerine bağışlandı ve Mekke'ye dö
nüp müslüman oldu. Onun dönüşüne se
vinen Hz. Peygamber, "Süvari muhacir, 
hoş geldin!" diyerek kendisini kucakladı 
(Tirmizi, "İsti';;:an", 34). İkrime Medine'ye 
giderek İslami faaliyetlere katıldı. ResOl-i 
Ekrem 11 (632) yılında onu Beni Heva
zin'in zekatını toplamakla görevlendirdi. 
Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ir
tidad eden Araplar'a karşı açılan savaş
larda bir askeri birliğin başında Müsey
lime üzerine, ardından Uman, Mehre ve 
Deba mürtedleriyle savaşmaya gönderil
di. Daha sonra Şam bölgesinin fethinde 
bulundu. 

İkrime. Suriye ve Filistin'in fethi sırasın
da Bizanslılar'la yapılan Ecnadeyn Sava
şı'nda ( 13/634) veya aynı yıl Mercisuffer 
Muharebesi'nde şehid oldu. Onun 14'te 
(635) Dımaşk'ın fethinde veya 1 S'te (636) 
Yermük Savaşı'nda şehid düştüğü, vücu
dunda yetmişten fazla ok ve kılıç yarası 
bulunduğu , yahut 18'de (639) Arnvas'ta 
vebadan öldüğü de zikredilmiştir. İyi bir 
binici ve kumandan olan İkrime'nin yu
ka~ıda anılan , Tirmizi'nin es-Sünen'inde 



yer alan senedi münkatı' bir rivayeti bu
lunmaktadır. 
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Kamu otoritesinin, 
tasarrufundaki 

arazi ve taşınmaz malların 
mülkiyet, işletme veya faydalanma 

hakkını kişilere tahsis etmesi. 
_j 

Sözlükte "kesmek, ayırmak" anlamın

daki kat' kökünden türetilen ikta' keli
mesi, terim olarak, devlet başkanı veya 
onun adına yetki kullanan merci tarafın
dan özellikle arazi gibi taşınmaz mallarla 
maden ocağı ve benzeri tabii kaynakların 
mülkiyet (temlik). işletme (irfak) yahut 
faydalanma (intifa, istiğ lal ) hak veya imti
yazlarının ya da bir bölgenin vergi gelirle
rinin uygun gördüğü kimselere tahsisini 
ifade eder. Kendisine ikta verilen kimse
ye iktai, iktadar, mukta'leh (mukta') de
nir; mukta' aynı zamanda "ikta edilen şey" 
demektir. Yine aynı kökten türeyen ka
tia, ikta edilen taşınmaz malla onun üze
rine kesilen vergiyi, mukataa ise çeşitli 
hazine gelirlerinin devlet adına iltizam 
usulüyle toplanması imtiyazını bildirir. İk
ta çeşitleri muktam cinsine göre "iktau't
temlik. iktau'l-istiğlal. iktau'l-irfak" gibi 
isimler alır (aş . bk.). 

İkta yetkisi yürütme erkine aittir; do
layısıyla taşınmaz mal tahsisine teknik 
anlamda ikta denilebilmesi için siyasi oto
rite tarafından yapılmış olması gerekir. 
İslamiyet'ten önce Kuzey Arabistan'da 
coğrafi şartlardan dolayı tarıma elverişli 

toprakların son derece sınırlı olması sebe
biyle iktaya rastlanmaz. Güney Arabistan'-

da ise arazilerin Main Devleti'nde vergisi
ni ödemek şartıyla kabile reisierine ve ya
kınlarına. Sebe Devleti'nde askeri hizmet 
karşılığı kumandanlara ve Himyerller'de 
özellikle savaşta ele geçen toprakların on
ları işieyebilecek köylülere verildiği bilin
mektedir. İslam'da devlet geleneğini asıl 
etkileyen Sasanller'le Bizans'ta da durum 
aynıydı . Sasanl hükümdarları . Hlre'de hü
küm süren Lah ml krallarına bazı yerleri 
ikta olarak vermişlerdi; hatta ilk İslam fe
tihleri sırasında ele geçirilen bölge ve yer
leşim merkezlerinin bir kısmı isimlerini 
bu iktalardan almışlardı . Bizans'ta ise VI 
ve VII. yüzyıllarda devletin arazileri icar, 
satış ve ikta yoluyla özel mülk sahipleri
nin eline geçmiş durumdaydı. 

Hz. Peygamber çok sayıda kişiye deği
şik mülahazalarla ikta vermiştir. Bu ikti'i
ların büyük bir kısmı müslüman olmaları 
istenen kişilerin kalplerini İslam'a ısındır
mak. bir kısmı da toprakların daha verim
li hale getirilmelerini sağlamak amacıyla 
yapılmıştır. ResGl-i Ekrem'in yaygın bi
çimde arazi ikta ettiği dönem hicretin 9. 
yılına rastlayan "elçiler yılı "dır. Başka dev
letlerden ve kabilelerden gelen elçiler Hz. 
Peygamber'den bölgelerindeki bazı yer
lerin kendilerine verilmesini istemişler. 

RasGlullah da bu insanları İslam'a yaklaş
tırmak için istedikleri arazileri cömertçe 

· vermiştir. Temim ed-Dari Filistin bölge
sinden gelmişti ve doğduğu köy kendisi
ne fethinden önce ikta edilmişti. Zü'l-Cev
şen ed-Dabbabl de elçi gittiği ResGl-i Ek
rem'in İslam 'a davetine uymamış . ancak 
daha sonra, " Eğer o zaman müslüman 
olup da Hz. Peygamber'den Hlre'yi iste
seydim bana mutlaka ikta ederdi" demiş
tir (ibn Sa 'd, VI, 47-48) . Bu örnekler, ikti'i
nın ilk defa dışarıdan gelen talepler üze
rine başlatıldığını göstermektedir. Öte 
yandan ölü arazilerin ihya edilmesi için 
ashaptan uygun görülen kimselere de 
beratlarıyla birlikte (Belazürl. Fütaf:t , s. 
22) iktalar verilerek üretimin arttırılması 
hedeflenmiştir. Bunlardan Zübeyr b. Av
vam, Ali b. EbG Tali b ve Talha b. Ubeydul
lah büyük zirai üretim çiftlikleri kurmuş
lar, Bilal b. Haris el-Müzenl ise kendisine 
verilen, içinde su kuyuları ve tuz ocakları 
bulunan Mağrib'deki araziyi iade etmek 
zorunda kalmıştır. Bu uygulamalardan, 
ResGl-i Ekrem'in ikta vermekteki amacı
nın İslam'ın yayılmasını hızlandırmak, fe
tihleri teşvik etmek ve ölü arazilerin can
landırı l masını sağlamak olduğu anlaşıl

maktadır (Ebu Yusuf. s. 62). 

Hz. EbG Bekir döneminde Müccaa b. 
Mürare el-Hanefi'ye Yername'de bir böl-

İKTA 

genin ikta edildiği, bir başkasına verile
cek diğer bir iktanın ise Hz. Ömer tara
fından engellendiği bilinmektedir (Ebu 
Ubeyd Kas ım b. Sellam, s. 289-290; ibn 
ZencGye. Il, 622). Hz. ömer'in ikta ver
me konusundaki çekingen tutumunun 
temelinde , Hz. Peygamber'den sonra 
İslam toplumunun toprak ve su kav
gaları içinde yıpranması ve cihaddan 
geri kalınarak fetihlerin durması en
dişeleri yatar. Hz. Ömer, fey (gayri m üs
lim tebaadan a lın an vergiler) vesava
fi ( devletle ştirilen sahipsiz araziler) ara
zilerin ikta edilmesini uygun görmediği 
için başlangıçta bir kısmını Seeile kabile
sine verdiği Sevad topraklarını geri almış
tır. Bunların dışında onun iktaları. genel
likle ölü arazilerin i hyası veya ele geçirilen 
yerlere göç ettirilen Necran yahudi ve hı
ristiyanları gibi toplulukların iskanı ile sı
nırlı kalmıştır. Ayrıca üretimi şart koştu
ğundan üç yıl içinde verimli hale getiril
meyen arazileri geri alma uygu lamasını 

başlatmış ve bu uygulama daha sonra 
fıkıhta bir ilke haline gelmiştir. Hz. Os
man döneminde, Hz. Ömer'in aksine bir 
tutumla onun ümmetin feyi anlayışından 
vazgeçilerek feyin devletleştirilmesi görü
şü benimsenmiş (Abdülazlz ed-DGrl. el· 
ictihad, sy. ı 11 9881. s. 33 1-332). böylece 
daha önce uygulama dışı bırakılan savafi 
arazilerin ikta edilebilmesine imkan sağ
lanıp geliri gazilere dağıtılan topraklar ik
ta yoluyla halifenin yakınlarına verilmiş

tir. Bu dönemde Sevad bölgesindeki bazı 
savafi arazi ve köyler Abdullah b. Mes'fıd, 

Arnmar b. Yasir. Sa' d b. Malik, Habbab b. 
Eret gibi kişilere ikta edilmiş. ayrıca müs
lümanların fethedilen bölgelere yerleş
meye özendirilmesi için de geride bırak
tıkları arazilerinin göç ettikleri yerlerde
kilerle değiştirileceği veya kendilerine 
oralarda yeni araziler ikta edileceği ga
rantisi verilmiştir. Bu uygulama ile Ku
reyş'in şehirli tüccarları geniş mülkler el
de etmişler, bu durum ise bedevileri e de
ğişimin farkına vararnayıp fırsatı kaçıran

lar arasında huzursuzluğa sebep olmuş
tur. EbG Ubeyd, Hz. Osman'ın bu iktala
rı üretimi arttırmak amacıyla yaptığını. 
bunların kiraya vermek suretiyle yapılan 
iktalar (iktau'l-icare) olduğunu ve bu saye
de önceleri geliri 9 milyon dirhem tutan 
yerlerden SO milyon dirhem elde edildi
ğini kaydeder ( el-Emval, s. 296) Hz. Os
man döneminde uygulanan ikta politika
sı ile çok sayıda Arap kabilesinin Doğu Ak
deniz sahil şeridi gibi fethedilen uç böl
gelere iskanı sağlanmış. iç bölgelerde ise 
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