
iKTi DAB 

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 


