
rülebileceği bir pencere vb. bulunması ya
hut sesinin duyulması halinde ise iktida 
sahihtir. 

imama bir imtiyaz tanınması anlamı
na geldiği veya onun hareketlerini takip 
etmeyi güçleştirdiği gibi gerekçelerle 
imarnın cemaatten yüksek bir yerde bu
lunması çoğunluk tarafından rnekruh sa
yılmıştır. Bu yüksekliğin miktarı konusun
da ortalama bir insan boyu, sütrede oldu
ğu gibi 1 arşın (45-60 cm.) veya imtiyaz 
sayılabilecek bir farklılık gibi ölçüler ileri 
sürülmüştür. Cemaatin çokluğu, ders, du
yuru gibi mazeretierin varlığı veya ima
rnın yanında cemaatten bazılarının bu
lunması halinde ise imarnın yüksekte 
durmasında bir sakınca görülmemiştir. 
Bazıları cemaatin imamdan yüksek yerde 
bulunmasının da rnekruh olduğunu söy
lemişlerdir. 

Bir vacibin terki SÖZ konusu olmadığı 
sürece farz ve vacip olan fiilierde imama 
uymak vaciptir. Ancak bu esnada bir va
cip terkedilecekse iktidayı biraz gecikti
rerek vacibi de yerine getirmek gerekir. 
Mesela selam verme esnasında teşehhü
dü tamamlamayan bir kimsenin imama 
ikti da ederek selam vermesi yerine önce 
teşehhüdü tamamlaması , sonra selam 
vermesi daha uygundur. Zira bir vacibi 
vaktinde eda edebilmek için diğerinin 
tamamen terkine sebebiyet verilmesi uy
gun sayılmaz. Fakat sünnet olan bir hu
sus terkedilebilir: mesela rükQdan veya 
secdeden kalkan imama uyabilmek için 
sünnet olan tesbihlerden vazgeçilebilir. 
Bunun gibi Hanefi mezhebine göre teşeh
hüdden sonra salavatlar ve dua okunma
sa bile imama iktida için selam vermek 
gerekir. Cumhura göre ise rükün olmaları 
dolayısıyla salavatları bitirmeden selam 
vermek doğru değildir. 

iktidanın gerektirdiği diğer hususlar
dan biri hiçbir hareketi imamdan önce 
yapmayıp onu takip etmektir. Buna göre 
Malik!, Şafii, Hanbeli mezheplerine ve Ha
nefi fakihlerinden EbQ Yusuf'a göre ifti
tah tekbirini imamla aynı anda getirmesi 
bile muktedinin namazını bozar. Ebu Ha
nife'ye göre ise bu şekilde hareket etmek 
namaza zarar vermediği gibi sünnettir. 
RükQ ve secde gibi fiilierde imamdan son
raya kalmayıp onunla birlikte hareket et
menin zararı yoksa da önce davranmak 
caiz görülmemiştir. Namaz içinde okunan 
ayetlerde ve tesbihlerde imamı takip et
me zarureti yoktur ve önüne geçilmesin
de bir sakınca görülmemiştir. 

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre 
iktidanın geçerli olmasının bir şartı da 
imarnın ilim, beden selameti vb. husus
larda muktediden üstün olmasıdır. Kur
'an-ı Kerim'i okuyabilenin okumayı bilme
yene, sağlıklı kişinin özür sahibine, ayak
ta duran, rükQ ve secde yapabilenin ima 
ile namaz kılana. erginin çocuğa, avret 
mahalli örtülü olanın açık olana iktida et
mesi caiz değildir. Hanbelller'le Hanefi
ler'den imam Muhammed' e göre kıyam, 
rükQ ve secde gibi rükünleri yerine geti
rebilenin bunlardan birini yapamayana 
uyması da caiz olmaz. Diğer mezhepler 
de genelde bu görüşlere katılmakla bir
likte bazı konularda farklı kanaatler ileri 
sürmüşlerdir. Mesela Maliki ve Şafii mez
heplerinde kuvvetli görüşe göre sağlıklı 
kimsenin özür sahibine. yine Şafiiler 'de 

büyüğün çocuğa. ayakta durabilen. rükQ 
ve secde yapabilenin ima ile kılana uy
ması caiz görülmüştür. Kulakları duyma
yan ve gözleri görmeyen bir imama uy
manın caiz olduğu konusunda mezhep
ler görüş birliği içindedir. Ancak temizli
ğe daha çok dikkat edebileceği için gözle
ri gören imam tercih edilir. Abdest alanın 
teyemmüm yapana uyması çoğunluğa 
göre caizken Malikller bunu rnekruh gör
müşler. Hanbeliler de abctestlinin imam
lığının tercih edileceğini belirtmişlerdir. 
Hanetiler'den imam Muhammed ise bu
nu caiz görmemiştir. Ayağını yıkayanın 
mest yapana, mukimin misafire uyması 
da ittifakla caiz kabul edilmiştir (ayrıca 
bk. İMAM) . 

Muktedinin başka mezhebe mensup 
bir imama uymasının. muktedinin mez
hebi açısından namazı bozan bir davra
nışta bulunulduğu kesin olarak bilinme
dikçe caiz olduğu konusunda görüş birliği 
vardır. imarnın bazı davranışlarının muk
tedinin mezhebine göre namazı bozması 
halinde ise Maliki ve Hanbeli mezheple
riyle Şafii mezhebinin bir görüşüne göre 
lktida yine sahihtir. Çünkü böyle bir du
rumda muteber olan muktedinin mezhe
bi olmayıp imarnın mezhebidir. Şafii mez
hebinde muteber olan görüşe göre söz 
konusu durumdaki iktida caiz değildir. 
Hanefi mezhebine göre ise imam. ·muk
tedinin farz olduğuna inandığı hususları 
terkederse iktida caiz olmaz. Eğer vacip 
saydığı hususları terkederse iktida caiz 
olmakla birlikte mekruhtur. Sünnet kabul 
ettiği hususların terkinde ise iktidaya en
gel bir durum yoktur. Namazın aslında 
bulunmayan bir hususta muktedi ima-
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ma uymaz. Mesela imam namazda faz
ladan bir secde yapsa veya son otur u ş
tan sonra yanılarak kalksa bu durumlar
da muktedi ona tabi olmaz. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Usanü'l-'Arab, "15d'e" md.; Darimi, " Şaliit", 
44; Buhari. "Şalat", 18, "Eıan", 51, 74; Müs
lim, "Şalat" , 77, 82; İbn Ma ce. "i]5ame", 13, 
47, 144; Ebü Davüd, "Şalat" , 32, "Meva]5it". 
29; Tirmizi. "Şalat", 150; Ceziri. el-Mezahibü 'l
erba'a, 1, 404-432; İbn Rüşd, Bidayetü '1-müc
tehid, 1, 123-134; İbn Kudame, el-Mugni (Her
rası. ll , 178-233; ibnü'I-Hümam. Fetl;ıu 'l-i!:adir 
(Bulak). 1, 344-376; Şirbini. Mugni'l-mul;ıtac, ı, 

237-259; Şemseddin er-Rem\i, Nihayetü'l-mu/:ı

tac, Kahire 1386/1967, ll , 168-230; Buhüti. 
Keşşafü '1-i!:ına', ı , 491-495; a.mlf .. Şer/:ıu Mün
tehe'l-iradat, Beyrut, ts.(Aiemü' l-kütüb).l, 254-
268; el-Fetava'l-Hindiyye, ı, 84-90; Haraşi, Şer
f:ıu Mul)taşarı ljalfl, Bulak 1318, ll, 22-29,31-
32, 36-41 ; Tahtavi, ljaşiye 'ala Merai!:ı'l-fela/:ı, 
Bulak 1318, s.192-199; Desüki . /jaşiye'ale 'ş

Şer/:ıi'l-kebir, Kahire 1328, 1, 325-328,331; Şev
kani. Neylü'l-evtar; lll, 157-161 , 178-200; İbn 
Abidin, Reddü'l-mu/:ıtar (Kah i re). 1, 564-593, 
645-646; "İ]5tida'", Mv.F, VI, 18-38. 

L 

li] YUNUS VEHBi YAVUZ 

İKTİDAB 
( .._,.,ı.a.;yı) 

Şiir ve nesirde tema 
ve konular arasında ilgi kurmadan 

geçiş yapmak anlamında 
bedi' ilmi terimi. 

_j 

Sözlükte "kesmek" anlamındaki ~azb 
kökünden masdar olan iktidab "sözü kes
rnek. irticalen konuşmak ve söz söyle
mek" manasma gelir. Kelime bedl ilmin
de, "sözün giriş ve başlangıç kısmından 
asıl maksadı ifade eden kısmına müna
sebet kurmadan doğrudan geçiş yapmak" 
anlamında kullanılır. Münasebet kurula
rak yapılan geçişe ise tehallus adı verilir. 
Bu terim, "irticalen muhatabın bekleme
diği ve ümit etmediği ilgisiz bir söz söyle
mek" şeklinde de tanımlanmıştır.-

iktidab özellikle imruülkays b. Hucr, Zü
heyr b. Ebu Sülma, Tarafe b. Abd ve An
tere gibi Cahiliye şairleriyle Lebid b. Re
bia, Hassan b. Sabit, Ka'b b. Züheyr gibi 
mu hadram şairlerin kasidelerinde yaygın 
olarak görülen bir anlatım tarzıdır. Bunla
rın şiirlerinde iki ayrı konu ve tema ara
sında ilgi kurarak yapılmış geçişlere (te
hall us, hüsn-i tehallus, beraat-i tehallus) 
nadir rastlanır. Bu şairler kasidelerine, 
sevgililerini ve onlarla aşk macerası yaşa
dıkları yerleri yacteden girişten (teşbib, 
nesib) sonra. asıl maksada hiç beklenme-
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dik bir şekilde ve münasebet kurmadan 
geçiş yapmayı bir tarz olarak benimse
mişlerdi. Kur'an'ın birçok süresinde ve 
özellikle Mekkl sürelerde, Cahiliye devri 
edebiyatının bu karakteristiğini yansıtır 
biçimde iktidab tarzının hakim olduğu 
görülür. Hadislerde ve saha be sözlerinde 
de aynı üslüp hakimdir. 

İslam'ın ilk devirlerinde yetişen müslü
man şairlerin şiirlerine münasebetli ge
çiş hakim ise de bunların eskilere uyarak 
iktidab yaptığı da görülmektedir. Özellik
le Ebu Nüvas'ın methiyeleri başta olmak 
üzere Ebu Temmam. Cerlr b. Atıyye, Fe
rezdak, Ahtal, Zürrumme ve Buhtürl'nin 
şiirlerinde iktidab örneklerine rastlan
maktadır. Ebu Ternınarn şu beytinde ikti
da b yapmıştır: , !);,>~ı ...J .::,i .dı! .si; ,ı" 
.J'ye .ş~ f"}l. Jr 11 4.!. ...u..;,_ıj ...J ;f.r.YI <l.i ;j~ 
"4_,.:' ~ .s.i '-"'Cil>, ..s~ıJıi (Allah ihti
yarlıktabir hayı r görseydi iyi ler cennette 
O'na ihtiyar olarak mücavir olurdu. Zaman 
EbO Said'in her gün ilginç bir hasletini or
taya çıkarıyor). İlk beyitte yaşlılık hicve
dildikten sonra arada bir münasebet ku
rulmadan ikinci beyitte Ebu Said'in met
hine geçilmiştir. 

Arada kısmen münasebet bulunan ge
çişlere de "tehallusa yakın iktidab" adı ve
rilir. Hitabe ve mektuplarda Allah'a ham
dü sena ve resulüne salatü selamdan son
ra "emma ba'dü, ve ba'dü" diyerek as ı l 

maksada geçmek bu tür bir iktidab ka
bul edilmiştir. Burada "emma ba'dü, ve 
ba'dü" bir nevi münasebet kurma ifadesi 
sayılırken iki hitabı birbirinden ayırması 
bakımından da "faslü'l-hitab"dır. Kur
'an'da .. ..,..i.o j:J ~ıh.u .::ıı,, ı.a." (Bu böyle, 
azgınlar içinse çok kötü dönüş vardır ı sad 
38/55J); 4J .r-> ~ .dıl..:ılo;:> ~.;rı,' ..!.0.)" 

"4i1 ..w: (Durum böyle, her kim Allah'ın 
emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu 
rabbinin katında kendisi için daha hayır
lıdır Jel-Hac 22/301): ~;:;,ı, :f:. ı.a." 
"..,..i.o ~ (İşte bu bir hatırlatmadır. Doğ
rusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara 
güzel bir gelecek vardır [Sad 38/491) gibi 
ayetlerde önceki söze ve hükme dikkat 
çeken işaret isimleri de bu tür iktidab
dır. Bunlarla, önceki hükümle irtibat ku
rulduktan sonra başka bir hükme geçil
mektedir. Yukarıda zikredilen ilk ayette 
öncelikle müminlerin ahiretteki durum
ları açıklandıktan sonra getirilen işaret 
ismiyle (haza, zalike), ayetin önceki kısmı 
ile bir tür münasebet kurularak azgınla
rın durumunun beyanına geçilmiştir. Ki
tapların konu başlarına yazılan "Mza ba
bü, haza faslu ... " ibareleriyle "eyzan. nah
vü" gibi lafızlar da iki söz arasında kısmen 
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ilgi kurduğu için bu tür bir iktidab sayıl
mıştır. 
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İKTiDAR 
(;f..M.9YI) 

Bir düşünceyi 
çeşitli edebi sanatlarla 

ifade etme anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi yapmaya gücü yet
mek, yapabilmek" anlamına gelen iktidar 
kelimesi, bedl' ilminde "şairin veya edibin 
bir manayı çeşitli edebi türlerle ifade et
mesi" manasında kullanılır. Bu edebi sa
n atta n ilk defa İbn Ebü'I-İsba' (ö. 654/ 
ı 256) Ta]J.rirü't-Ta]J.bir adlı eserinde bah
setmiş (s. 582) ve buna tasarruf adını 
vermiş, daha sonra yazdığı Bedi'u '1-Kur
'an'da (s. 289) tasarrufyerine iktidik ke
limesini kullanmıştır. Belagat kitapların
da Kur'an'da geçen , "ayetleri muhtelif 
ifade tarzları ve üslüp şekilleriyle çeşitli 
edebi ve belagi türlerle dile getirmek" an
lamına da gelen "tasrlfü'l-ayat" tabiriyle 
(el-En'am 6/46,65, 105; el-A'raf 7/58) bu 
sanata işaret edildiği belirtilmektedir. 
1caz-ıtnab-müsavat gibi üsluplar ve ha
kikat-mecaz, teşbih. temsil. istiare gibi 
edebi sanatlarla örülen, böylece çeşitli 
zeka ve anlayış seviyesine sahip insanla
ra hitap edebilen Kur'an kıssaları. cennet. 
cehennem tasvirleri bu sanatın en güzel 
örnekleridir. 

İmruülkays'ın çeşitli keder ve üzüntüle
riyle insanın üzerine çöken ve bitmek bil
meyen gecenin uzunluğunu hakikat-me
caz (istiare). teşbih, lcaz, kinaye ve irdat 
türleriyle ifade eden aşağıdaki beyitleri 
bu konunun meşhur örnekleridir: ~i Yi 
.)4~ ..:.ı;.. L:~f'l lo j ~ 1 .P.ül Yi Jı,WI Jolıı 
(Ey uzun gece, hey açıl bir sabah la! Gerçi 
sabah da senden daha iyi değil ya bana! 
[hakikat ve kazi}; .)5::ı 1 <~lll Jı,.t.> J<J .;rı o.!.Ul;,S 
Jı~ ..:ı..ı..:. J-ıill 1w. (Vah şu uzun gecenin 

elinden! Sanki güç! ü halatlarla Yezbül da
ğına bağlanmış [hakikat, lcaz ve teşbih J); 
~"".d! .,;ı(~ ...rlya~ 1 ~La..~ .::...;1: ~f!l .::,ir 
J~ (Sanki Süreyya takım-yıldızı, yerlerin
de sabit duran halleriyle, güçlü keten ha
latlarla yalçın kayalara bağlanıp asılmış 
gibidir [teşbihJ); 1 .u,.-..._?)~~ n.of J<J, 
1 ~..}w (,ÖJ 4J ~// ~ 1"~' tl,_;~ :.Jı: 
~ ~ıJ, fj~i .J.))' (Nice geceler var ki, 
türlü kederlerle benim acılara dayanma 
gücümü sınamak için deniz dalgaları mi
sali perde perde karanlıklarını üzerime 
sa lmı şt ır. !Sanki çökmüş birdeve misalil 
yere s ırtını yayıp arkasını uzatarak göğüs 
gerince [yerine seri! ip kalkmak istemeyen 
bir deve misali gece geçmek bilmeyinceJ 
ona dedim ki ... lteşb ih, istiare. kinaye, ir
dafJ) . 
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iKTiFA. 
(~~ı) 

Birbirleriyle irtibatlı iki unsurdan 
birinin delaletiyle yetinerek 
diğerini eksiltmek anlamında 

bedii sanat 
(bk. İHTIBAK) . 

ei-İKTiSAD 
( ,:ıt.a;§YI) . 

Ebu Ca'fer et-Tfisi'nin 
(ö. 460/1067) 

Şia inançlarına dair eseri. 

_j 

_j 

Kaynaklarda el-İ]ftişad el-hadi ila ta
ri]fi'r-reşad, el-İ]ftişad !ima yete'alla
]fu bi'l-i'ti]fad isimleriyle yer alan kitap, 
müellifin daha önce Şerif el-M urtaza'nın 


