iKTA
dığı görülmektedir. Mülk ve diğer araziler gibi iktaların da tayin. tevcih ve tahrir
işlemleriyle menşur ve beratlarının düzenlenmesi pervanenin nezareti altında
Divan-ı Pervanegi'de. bunların vergilerinin
tesbiti, hesaplanması, toplanması gibi
mali işlemleri ise müstevfi nezaretinde

Divan-ı İstlfa'da yapılmaktaydı. Moğol iş

gali sonucunda rejimin dağılması, devlet
topraklarının kaybedilmesi pahasına olmakla birlikte iktanın. özellikle iktau'ttemllkin önemini arttırmıştır. IV. Kılıcars
lan'ın Erzincan civarındaki toprakları
emirlerine ikta olarak dağıtıp daha sonra
kardeşi ll. izzeddin Keykavus'u yenmesi
halinde bunları kendilerine temllk edeceğine dair söz vermesi bunun bir örneği
dir (Turan. Selçuklular Zamanında Türki·
ye Tarihi, s. 486). Bu sürecin uzun müddet devam ettiği anlaşılmaktadır. Argun
Han'ın, daha sonra da Gazan Han ' ın aslı
miri arazi olan. ancak zamanla fiili olarak
özel mülkiyete geçmiş bulunan toprakları eski haline dönüştürme teşebbüsleri
mülk sahiplerinin isyanı üzerine sonuçsuz
kaldı ve bir defaya mahsus olmak üzere
altmış tümen (600 .000 dinar) karşılığın
da yine ellerinde bırakıldı. Olcaytu Han
zamanında da Anadolu'ya vezirlikle gönderilen Ahmed Laküşl'nin mlrl arazileri
ikta sahiplerinesattığı ve böylece bu iktaların özel mülkiyete dönüştüğü bilinmektedir. Selçuklu mlrl arazisinin XIII.
yüzyılın ortalarından itibaren siyasi istikrarsızlık sebebiyle hızlı bir şekilde özel
mülkiyete dönüşmesi, malikane-divanl
denilen bir toprak rejiminin ortaya çıkma 
sına yol açmış ve ileride Osmanoğulları ile
diğer beyliklerin uygulayacağ ı Selçuklu iktasının bir uzantısı olan tirnar sistemi bu
ara rejim dolayısıyla uzun süre gecikmiş
tir.
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İkta konusu. tarih boyunca
iktisadi sistemlerin en belirleyici kriterlerinden biri olan mülkiyet sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Nitekim İslam tarihindeki toprak sistemlerini, Marksist nazariyede önemli yer tutan Asya tipi üretim tarzı m odelini ve islam sosyalizmi tezini temellendirmede
ileri sürülen görüşler. kamu otoritesinin
mülkiyet üzerindeki tasarruf hakkının sı
nırı ve bununla bağlantılı olarak ikta konusunda odaklanmaktadır. Dolayısıyla kamu otoritesinin mülkiyet üzerindeki tasarruf hakkıyla ilgili telakkiler iktanın mahiyeti ve hükmü konusunda önemli rol
oynar. Öte yandan bu konudaki hukuk
doktrini. Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşi din dönemlerinde başlayan ve giderek
teamül halini alan uygulamalardan hareketle oluşturulduğu için tarihi tecrübenin gelişim seyrini ve hareketliliğini yansıtan bir içe riğe sahiptir. Fakihler de bu
konuda mevcut tatbikatı tasvir etmeyi,
gerekiyorsa eleştirmeyi ve böylece hukukun genel ilkeleri açısından uygulayıcıla
ra yol göstermeyi hedeflemişlerdir. İkta
konusu klasik dönem fıkıh lit~ratürünün
vakıf , cihad, maden, _ihyaü'l-mevat gibi
arazi hukukuyla doğrudan veya kısmen
ilgili bölümlerinde veya emval, haraç, elahkamü's-sultaniyye türü eserlerde böyle bir yaklaşımla ele alınır. Bunun sonucu
olarak literatürde iktaya konu olan taşın
m az malların özellikleri. kamu otoritesinin bunları tahsis yetkisi ve şekli, iktadarda aranan şartlar, tahsisi n devamlılık argeliştirilen

zedip etmeyeceği ve dolayısıyla ikta ile
mülkiyet naklinin gerçekleşip gerçekleş
meyeceği gibi hususlarda ayrıntılı fıkhl
tartışmalara rastlanır.

İkta konusunda Kur'an'da hüküm bildiren sari h bir ayet yoktur. Bu husustaki
görüşler Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarına dayandırılmaktadır. Ayrıca sahabe devri uygulamaları. bilhassa Hz. Ebü
Bekir ve Ömer dönemindekiler sünnete
açıklık getirmesi açısından özel öneme
sahiptir. Ayrıca iktanın cevazı hususunda
icma vardır. ResOl-i Ekrem çok sayıda
kimseye farklı mülahazalarla iktada bulunmuştur. Bu iktaların büyük kısmı müellefe-i kulüba, bir kısmı da atıl duran tabii kaynakları verimli hale getirmek için
yapılmıştır. Bunlar gerçekleştirilirken hem
kamu yararı hem de özel mülkiyet korun muştur (Hz. Peyga mber'in yaptığı iktalar
hakkında bk. Muhammed Hamldullah, s.
260,269. 311 ,3 13, 318-321) . ResOl-i Ekrem ve özellikle Hz. ömer dönemi ikta
uygulamalarının sistemleştirilmesinden

sonra İslam arazi hukukuyla ilgili esaslar
netleşmeye başlamıştır. Sonraki dönemlerde bu uygulamalar esas alınarak yerine ve zamanına göre ikta kavramının
kapsamı genişletilmiş ve değişik isimlerle muhtelif ikta şekilleri geliştirilmiştir.
Bu durum, ikta şekilleri ve bunların hükmü konusunda islam hukukçuları arasın
da görüş ayrılıklarının doğmasına sebep
olmuştur.

İslam hukukçuları iktanın, müslüman
ya da müellefe-i kulübdan olup beytülmalden istihkak sahibi kişilere hakları nisbetinde yapılabileceği hususunda fikir
birliği içindedir. Hz. Peygamber'in tahsis
ettiği iktalardan müellefe-i kulüba yapıl
mış olanlar önemli bir yer tutmaktadır.
Hz. Ebü Bekir döneminde de bazı kabile
reisierine aynı amaçla iktalar yapıldığı,
Hz. Ömer devrinde ise bu tür iktaların
azaldığı , önceden yapılanların denetlendiği ve atıl bırakılan bazılarının tamamen
ya da kısmen iptal edildiği görülmektedir. Beytülmalden hak sahibi olmayanlara ikta yapılması hususunda ise görüş
ayrıliğı vardır. Hazineye ait taşınmazlar
dan beytülmalden istihkakı bulunmayanlara ikta yapılması Malil<iler'e ve Hanefiler'den Muhammed b. Hasan eş-Şeyba
nl'ye göre caiz değildir. Çünkü beytülmal
üzerinde bütün müslümanların hakkı
vardır. Şafiiler'le Ebü Yusuf gibi bazı Hanefiler kamu yararı gerektirdiği takdirde
buna cevaz vermektedir.
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Çeşitleri. En geniş şekliyle ikta iktau'ttemlik, iktau't-istiğlal ve iktau'l-irfak olmak üzere üçe ayrılmaktadır. a) İktau't
temlik. Taşınmazlar üzerinde özel mülkiyet doğuran sebeplerden biridir. Bu tür
iktalar iktadarın diğer özel mülkleri gibi
kira, ariyet, alım satım. hibe, miras vb.
akidlere konu olabilir. Bir kimsenin kendisine ikta edilen araziyi vakfetmesinin
hükmü mülkiyetin sübutuna bağlıdır.
Vakfa konu olan arazinin iktadikın mülkiyetine geçtiği hukuken sabitse vakıf sahihtir. aksi takdirde sahih olmaz. Temliken ikta üç türlü taşınınazdan yapılabi
lir: Mev at arazi, m am ur (amir) topraklar
ve madenler. Hukukçuların çoğunluğu,
hazine malından olmayan mevat ve sahipsiz atıl arazi gibi taşınınaziarın iktası
nın onu ihya ederek kamu yararına işle
teceği düşünülen herkese yapılabileceği
hususunda fikir birliğine varmıştır. Malikiler' e göre düşmanlardan silah zoruyla
alınan mevat topraklar temliken ikta edilebilir. Hz. Peygamber'in, ölü bir araziyi
tarıma elverişli hale getirenin ona sahip
olacağına dair hadislerini ve bu yöndeki
uygulamalarını dikkate alan fakihler, mevat toprakların uygun görülen kimselere
ihya için ikta edilebileceği görüşündedir.
Kamu yararı gözetilerek ihya maksadıyla
ikta edilen topraklar üç yıl üst üste atıl tutulursa Halife Ömer'in uygulamasına dayanılarak yetkili merci tarafından geri alı
nır. Ayrıca bir kimseye ihya ederneyeceği
kadar büyük toprakların iktası caiz değil
dir. Gerek söz konusu sürenin bitiminden
önce gerekse ihyanın gerçekleşmesinden
sonra arazi işletildiği müddetçe iktadan
dÇinüş caiz olmaz; aksi bir davranış gasp
sayılır (bk. İHYA). Ancak belli bir kullanı
ma tahsis edilmek şartıyla yapılan iktalar şartın yerine getirilmemesi durumunda geri alınabilir. Ayrıca bir kişi sahip olduğu iktayı kendi rızasıyla iade edebilir.

Marnur araziler iki sınıfa ayrılır. Birincisi sahipti topraklar olup ya darülharpte
ya da darülislamda bulunur. Darülharptekiler fethin gerçekleşmesi şartına bağla
narak temllken ikta edilebilir ki buna "iktau va'di, iktau taklid" veya "iktau'n-nefl"
denir. Mesela Hz. Peygamber, Temim edDar! ve Ebu Sa'lebe ei-Huşeni'ye Şam bölgesindeki bazı yerlerin iktasını vaad etmiştir. Bu iktalar daha sonra o toprakları
ele geçiren Hz. ömer tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bir rivayete göre Hz.
Ömer, Temim'in iktasında arazinin gelirinin üçte birini iman için ayırdıktan sonra üçte birini yolda kalmışlara tahsis etmiş, kendisine sadece üçte birlik kısmını
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bırakmıştır; ayrıca Temim'e ikta belgesini teslim ederken araziyi satmama şartı
nı da getirmiştir. Halife Ömer, kabile reisi
ve kumandan Cerlr b. Abdullah'a da maiyetiyle birlikte işletmek üzere Sevad'ın
üçte bir veya dörtte birini aynı şekilde ikta etmiştir. İkta vaadinin gerçekleştiril
mesinde fetih şeklinin rolü ve ele geçirilen taşınmazlar üzerinde hak sahibi gazilerin rızalarının alınmasının şart olup
olmadığı gibi konularda İslam hukukçuları arasında farklı görüşler mevcuttur
(Maverdl, s. 251; Ebu Ya'la el-Ferra, s.
229-2 30). Pratikte çok az rastlanan bu ikta şeklinin zikredilen ilk örnekleri, sonraki dönemlerde çeşitli masiahatlar gereği
yapılan irsadi vakıflar için bir model ve
hukuki dayanak oluşturmuştur.

Darülislamdaki müslüman veya zimmilere ait marnur özel mülkterin iktasının
caiz olmayacağı hususunda icma vardır.
Dolayısıyla sahiplerinin mülkiyetinde bı
rakılan sulhen fethedilmiş toprakların
iktası da caiz değildir. Hz. Peygamber'in
Medine döneminin ilk zamanlarında hicret sebebiyle evsiz kalan bazı muhacirlere
barınmaları için sahipti taşınınazlardan
arazi ve evlik arsa veya ev ikta etmesi bu
umumi hükmün dışındadır (söz konu su
tahsisler için bk. Şafii, IV. 42-45) . ResCıl-i
Ekrem'in bu tasarrufu, genel kabul görmüş anlayışa göre mal sahiplerinin izni
ve hatta teklifiyle yapılmıştır. Kaynaklarda ikta kelimesiyle ifade edilmesine rağ
men bu tahsisler iktanın terim manasının
kapsamına girmemektedir. Çünkü Arap
dili uzmanları ikta lafzının teknik anlamı
yanında ariyet ve hatta iskan işlemini ifade için de kullanılabileceğini belirtmektedir (Lisanü'l-'Arab, "l}t<a" md.). Bu durumu dikkate alan bazı İslam hukukçuları,
Hz. Peygamber'in söz konusu tasarruflarını iare olaral< değerlendirmişlerdir. Bazı
araştırmalara göre, ResCıl-i Ekrem'in söz
konusu iskan politikası örnek alınarak Hz.
ömer ve Osman zamanında çok sayıda
kimseye farklı şehirlerde evler ya da evlik arsalar ikta edilmiştir. Darülislamda
olup özel mülkiyet altında bulunmayan
marnur topraklar ise üç kısma ayrılmak
tadır. Birincisi, düşmanlardan savaş zoruyla ele geçirilip müslümanların maslahatı için kullanılmak üzere kamu otoritesinin tasarrufu altına konan humus ve
savafistatüsündeki arazilerdir. Halife
ömer buraları ikta etmek yerine beytülmal adına işlettirmiş, Halife Osman ise
kamu yararı gereği kiraya karşılık gelecek
belli bir bedelle sadece kullanım hakkını

iktacta bulunmuştur. Son uygulama "icareten ikta" olarak da anılmaktadır. Bazı
İslam hukukçuları, kamu otoritesinin savafi üzerindeki tasarruf yetkisinin kötüye
kullanılmasını önlemek için onların mülkiyetinin değil işletme hakkının ikta edi-.
lebileceğini söylemişlerdir. Bu tür arazilerin bütün müslümanlara vakıf hükmünde olduğunu söyleyen Şafii, Maliki ve Hanbeliler'e göre bunların mülkiyetinin kimseye temlik edilmesine cevaz verilemez.
Ebu Yusuf gibi bazı Hanefiler. kamu yararı gerektirdiği takdirde bunların mülkiyet ya da menfaatinin iktasına cevaz
vermektedir. Özel mülkiyette bulunmayan marnur toprakların ikincisi haraç arazileridir. Bunlar ya eski sahiplerinin mülkiyetinde bırakılmıştır ya cıa bütün müslümanlara vakıf hükmünde olup her iki
halde de temliken ikta caiz değildir. Üçüncüsü, sahipleri hiçbir mirasçı bırakmadan
öldüğü için beytülmale intikal eden mallardır. Beytülmalden istihkak! bulunanlara vakıf hükmünde olduğunu düşünen
Iere göre bu tür taşınınaziarın iktası caiz
değildir. Kamu otoritesinin kararı olmaksızın kendiliğinden vakıf hükmü kazanmayacağını ileri sürenlerden bir kısmı iktasının cevazını. diğer bir kısmı ise aksini
savunmuştur.

Kamu

malı

olan ya da kamunun yaarazi-i mahmiyye veya arazi-i
mürfeka kapsamına gireri otlak, yaylak,
kışlak, baltalık, koruluk, harman alanı,
köy meydanı, su rezervi, tuzla, yol, pazar
yeri, park vb. taşınınaziarın temliken ikta edilerneyeceği hususunda görüş birliği
rarlandığı

vardır. Ayrıca hukukçuların çoğunluğuna

göre marnur arazinin harimi de ikta edilemez (bk. HARİM).
Hz. Peygamber'in yaptığı iktalar arasın
da madenierin de yer aldığı bilinmektedir. Onun Bilal b. Haris el-Müzeni'ye, Kabeliye adlı geniş bir araziyi içindeki altın
madeniyle birlikte ikta etmesi hakkındaki
bilgiler (Eb O Davud, "İmare", 36). genel
manada ikta ve özellikle de maden iktasının hükmü açısından önemlidir. Halife
Ömer, Bilal'in işletemediği kısımları alıp
müslümanlara taksim etmiştir (Yahya b.
Adem, s. 93) .
Gerek ResCıl-i Ekrem'in gerekse Hz.
ömer'in bu tür taşınınaziarın iktasına
ilişkin farklı uygulamalarını dikkate alan
müctehidler her madenin ikta edilerneyeceği görüşünü ileri sürmüştür. Ayrıca
bazılarına göre iktadar madenin mülkiyetine, diğerlerine göre ise şartlarına uygun olarak işlettiği sürece işletme hakkı-
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na sahip olur. Mesela Şafii. Hanefi ve Hanbelller'e göre kamunun istifadesine açık
olup kullanımı belli bir maliyeti gerektirmeyen yer üstü minerallerinin hiçbir surette iktası caiz değildir. Nitekim Hz. Peygamber. Ebyaz b. Hammal el-Müzeni'ye
ikta ettiği bir arazide tuzla olduğunu öğ
renince araziyi geri almıştır. Belli bir iş
letme maliyeti gerektiren yer altı minerallerine gelince, bazı Şafiiler ile Hanbelller ihya edilmesi . için temllken iktas ı nın
caiz olacağı görüşünü savunurken bazıları
da aksini ileri sürmüştür. İkinci gruba girenlerden bir kısmına göre yer üstü minerallerinde olduğu gibi bunların da hiçbir surette iktası caiz değilken diğer bir
kısmına göre ise ancak istiğlal veya irfak
i ktasına cevaz verilebilir. Cevazına hükmedenler de maden iktasını bir kimsenin
işletebileceği kadarla sınırlamış. atıl bıra
kılması halinde kamu otoritesinin işl et
meye i cbar veya tahliye yetkisini tanımış
tır. Bunlara göre ayrıca madenin vergisinin de kesintisiz şekilde ödenmesi gerekir.
Her ne kadar İslam hukukçularının çogöre iktau't-temlik ile mülkiyet nakli gerçekleşirse de Hz. Ömer'in
böyle bir akde konu olan araziyi, ardar da
ÜÇ yı l atıl kalmas ı durumunda iktadardan alıp kamu yararı gereği başka birine
verme politikası dikkate alınırsa, ikta ile
sağlanan mülkiyetin diğer yollardan elde
edilenler seviyesinde olmadığı kanaati
uyanmaktadır. İkta işleminin . malın mülkiyetini değil sadece faydalan ma veya iş
letme hakkını sağlayacağına dair doktrin
de Hz. Ömer'in bu türden uygulamaları
na dayandırılmaktadır. Hatta islam sosyalizmi tezini benimseyenler, mülkiyetle
ilgili meselelerde onun söz konusu tatbikatını delil olarak ileri sürmektedir. Bu
açıdan Hz. Ömer'i n bazı taşınınaziarı
müşterek kullanıma tahsisi esnasında
dile getird iğ i , hadis olarak da nakledilen,
"Kullar All a h ' ın kull arı , mal All ah'ın m alı "
(Yahya b. Ade m, s. 9 ı; Ebu Ubeyd Kasım b.
Sellam, s. 395) ifadesi de önemlidir. Buna karşılık ikta ile mülkiyet naklinin gerçekleşeceğine dair görüşün savunulması
sadedin de. Hz. Ömer'in bu tür uygulamalarının kamu yararı gereği özel mülkiyete
müdahale sayılması gerektiği, savaşla ele
geçirilmiş bazı arazileri hak sahibi gazilere dağıtmamasında da yine aynı yaklaşımın ortaya konulduğu ileri sürülmektedir.
ğunluğuna

b) İkt au'l- ist iğliil. Gerçek kişilerin mülkiyet, faydalanma ya da işletme hakkına
sahip olmadığı ve iktasından kamunun

zarar görmeyeceği haraç veya öşür arazisi gibi bir taşınınazın mülkiyetini değil
sadece kullanım hakkını sağlayan iktadır.
Buna iktau'I-imta' veya iktau'l-intifa' da
denmektedir. Malikiler'e göre düşman
lardan silah zoruyla alınan marnur topraklar bütün müslümanların istifadesine
sunulmuş vakıf arazi hükmündedir ve
ancak iktau'l-imtaa konu olabilir. Bu hususta Şafiiler de aynı görüşü paylaşmak
tadır (bu tür toprakların mülkiyeti konusundaki gö rü ş ler için b k. FEY). Hanefiler'e
göre haraç arazisinin ürününün veya haraç gelirinin. yani onlardan f aydalanma
imtiyazının . beytülmal üzerinde hak sahibi olup toprağı bizzat işleten vergi mükellefine ya da bir başkasına tahsisi de bu
gruba girer. Ancak öşür gelirinin bu yolla
tahsisinin caiz olmayacağı hususunda icma vardır (b k. HARAÇ ). Bazı kamu personelinin ücretlerinin çeşitli devlet gelirlerinin havalesiyle ödenmesi usulü Emevi
ve Abbasi dönemlerinde yaygınlaşmaya
başlamıştır. Özellikle ordu mensupianna
hizmetlerinin karşılığı olarak haraç gibi
bazı vergilerin toplama imtiyazının verilmesi uygulaması zamanla askeri iktaları
doğurmuştur. Bir iktadar, sadece kullanım hakkına malik olduğu taşınınazı baş
kasına kiralayabilir veya ariyet olarak verebilir. Bu hüküm, kiracının tasarrufu altındaki taşınınazı başkasına kiralaması

nın cevazına benzetilmektedir. İktadarın
ölümü veya iktanın geri alınması durumunda mülkün el değiştirmesi sebebiyle
kira akdi düşer. İbn Abidin'e göre kiraya
cevaz ancak tarım için olması şartıyla verilebilir; eğer arazi o sırada bazı çiftçiler
tarafından işletiliyorsa onlardan başkası
na kiralanmas ı caiz değildir. Ayrıca mültezime kiralanması da sahih olmaz. intifa hakkı devlet başkanı tar afından babadan oğula miras kalacak şekilde ikta edilebilir. Ancak devlet başka nın ın halefi bu
kayd ı geçersiz sayabilir. Mülkiyetinin beyt ülmale ait ol d uğu gö rü şünü savunanlara göre madenler iktau't-temlikin değil
iktau ' l-istiğlalin konusuna girer. imam
Şafii bu görüşe yakın görünmektedir. Mali kiler, yetkili merciin. hazineye ait haraç
topraklarından veya diğer akarl ardan
sağlanan mahsul ün intifa hakkını sivil ya
da askeri görevlilere erzak olarak kullanılmak üzere ikinci bir emre kadar ikta
edebileceği kanaatindedir. Eğer ikta, savaş için hazırlık yaparak gereği halinde
orduya katılmak koşuluyla verilmişse iktadar intifa hakkını kamu otoritesinin iznini almaksızın başkasına devredemez.
Çünkü beytülmalden yapılan bu tür ikta-

lar, kamu yararına uygun olarakyetkili
merciin koştuğu şartlar doğrultusunda
kullanılmalıdır. Bir kimseye, kendisine
şart koşulan hizmetin mukabili olan miktardan fazlası ikta edilmişse aradaki fark
emanet hükmündedi r ve beytülmale
iadesi gerekir. iktadar, intifa hakkına sahip olduğu toprağı başkasına kiralar ve
akid süresinin bitiminden önce ölürse
yetkili merci sözleşmenin tamamlanmasına ve kira bedelini mirasçıların alması
na izin verir. Gayri lazım ve sınırlı süreli
bir akid olduğu için iktau ' l-istiğlal yetkili
merci tarafından kamu yararı icabı geri
alınabilir ya da bir başkasıyla değiştirile
bilir. İktadarın ölümü veya yeni bir iktau'listiğlale sahip olması halinde öncekinin
intifa hakkı düşürü l üp başkasına devredilebilir. Sonuçta bütün müslümanlara
vakıf hükmünde olan hazine arazileri üzerinde temlik değil i stiğlal iktası geçerlidir.
Şafiiler ve Hanbeliler ile Hanetiler'in çoğunluğuna göre kamu yararı gerektirdiği
takdirde hazineye ait haraci ve öşri arazilerin intifa hakkı bir kimseye örf gereği
belli bir süre veya ömürle sınırlı olarak ikta edilebilir. Sürenin bitimi ya da iktadarın ölümünden sonra söz konusu ikta
beytülmale geri döner. Bu tür ikta l arın
iktadarca kiraya verilmesi yetkili mercii n
iznine veya bu işlem i tecviz eden yerleşik
bir örfün varlığına bağlıc;iır. Madenierin iktasına bazı İslam hukukçularınca iktau'listiğlal . bazılarınca da iktau'I-irfak içerisinde yer verilmektedir. Neticede her iki
gruba göre de iktadara madenin mülkiyeti değil şartlara riayet edildiği sürece
işletme imtiyazı verilmektedir.
c) İ ktau ' l-irfak. Kamuya ait pazar yerleri. konaklama yerleri ve su rezervlerinden istifade. geniş yolların kenarlarında
oturma. tezgah açma. gölgelik asma ya
da hayvan bağlama gibi faydalanma önceliklerinin tahsisidir. Hanbeli ve Şafiil er ' e
göre kamu ya rarı bul u nma sı halinde bu
tür iktalar caizdir. Kamu ya rarı ortadan
kalkınca yetkili merci tarafindan geri alı
nır. Bu tür iktalar iktada rı n ölümüyle miras hükümlerine tabi olmaz.

İktanın bedelsiz yapılması asıldır. Bununla birlikte Hanefi, Maliki ve Hanbelller ile Şafiiler'den bazılarına göre bir defaya mahsus ya da her yıl ödenmek üzere
belli bir bedel karşılığında ikta yapılma
sı da caizdir. Bu durumda iktanın bedeli
beytülmale aktarılır. Ancak bazı Şafiiler
iktanın bir çeşit atıyye, hibe veya teşvik
olduğu gerekçesiyle bedel karşılığındaya
pılmasına cevaz vermemektedir; çünkü
bedel talebi satış akdinin özelliğindendir.
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iKTA
Belli bir bedel ya da takas karşılığı yapı l an
geri alınması caiz olmaz.

iktanın tazminatsız

BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü ' l·'Ara b, " 15t'a" md.; Tacü ' l-'arüs,
"15t'a" md.; Buhari, " Cizye" , 4 , " J::Iumus" , 19,
"Müsal5fit" , 14- 15; İbn Mace, " Rehin", 17; Ebu
Davud. "İmare ", 36; Ebu Yusuf, Kitabü 'l-ljarac
(Abdülazlz b. M . er-Rahbl, Fıf!:hü 'l-m ü lük, n ş r.
A. Ubeyd el-K ubeysl i çind e). Bağdad 1973 , I,
393-402, 416-428; Yahya b. Ade m , Kitabü '1-/jarac(n ş r.Ahm ed M. Şakir). Kahire 1347, s. 77-81 ,
91, 93; Şafii, el-Üm, IV, 42-50; Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, el-Emva l ( n ş r. M. Halil Herras).
Kahire 1401 / 1981, s. 367-373 , 395; Kudame
b. Ca'fer, el-ljarac ( n ş r. Fuat Sezgin), Frankfurt
1986, s . 170-17 4; Maverdi. el-Af:ıkamü 's-s utıa
niyy e (n ş r. Ahm ed Mübarek el - Bağdadl ) , Küveyt
1409/1989, s . 248-258; Ebü Ya'ıa ei-Ferra. elAf:ıkamü's-sul(a niyye ( n ş r. M. Hamid e l - Fı k i ).
Kahire 1357!1938, s. 227 -236; Kasanl. Beda'i' ,
VI , 194; İbn Kudame. el-Mugni, VI, 155-166; Nevevi, el-Mecmü', XV, 227 -233; Süyütl, el-Havi
li'l-fetavi, Beyrut, ts. (Darü ' l-kitabi 'I-Ara bl). ı ,
170-175; İbn Nüceym. Risale tr bey ani 'l-if!:!a' at ve maf:ıalliha ve men yes ta/:ıif!:f!:uha (Resa'ilü İbn Nüceym, n ş r. Halil el-Meys içind e).
Beyrut 1400/ 1980, s. 144-148; Şemseddin erRemll, Nihayetü'l-muf:ıtac, Beyrut 1404/ 1984,
V, 341-342, 349-351; Şevkanl. Neylü '1-ev(ar, V,
348-353; İbn Abidin . Reddü 'l-muf:ı tti r, lll, 254 266; Mustafa Sibai. İs lam Sosyalizmi (tre. A.
Ni yazoğ l u). İstanbul1976 , s. 168- 175; F. Lokkegaard, /slamic Taxation in the Classical Period, Lahore 1979, s. 38-72; Muhammed Hamidullah. el- Veşa'if!:u 's-s iy asiyye, Beyrut 1405/
1985, s. 260, 269, 311 , 31 3, 318 -321 ; Abdurrahman M. M. Abdülkadir, Tem eliükü '1-arM:i
bi'l-if!:ta' ve if!:ta'u'l-me' adin, Kahire 1413/
1993; Fuact Halil. el-İf!: ta'u'ş-şarf!:i: Beyn e 'alalj:ati 'l-mülkiyye ve ni?ami't-tevzi', Beyrut 1416/
1996, s. 119-308; Sir el-Baz ei-Arini, "el-il5ta'
fi'ş- şarl5ı'l- evsat münıü'l-15arni 's - sabi' J:ıatte ' l15arni'ş-ş aliş 'aşeri'l-mlladi:

Diriise mul5firene" ,
Cami'atü 'Ayni 'ş-şems l:favliyyatü Külliyyeti'l-adab, IV, Kahire 1957, s. 11 3-148 ; M. Abdülkadir Hıreysat. "el-1\ata'i' fi şadrh-islam".
Dirasal taril].iyye, sy. 27-28, Dımaşk 1987, s.
67 -98; Mahmud İsmail. "el-il5tii' fi 'l-'al emi'l-isl ami" . Havliyyatü Külliyy eti 'l-adab, Xl, Küveyt
1410/ 1990, s. 7-72; CL Cahen. "II5ta'", EJ2( in g.).
111, 1088-1091 ; ." Il5ta"' , Mv. Fi,xxııı, 6-18; "!15ta'", M v.F, VI , 80-86 ; Mehmet Erkal, " Ganim et", DİA , Xlll , 351-354 ; A. K. S. Lambton.
"Eqta"' , E/r. , VIII , 520-533.

liJ

BEŞiR GözüBENLİ

İKTİBAS
( 1.)" ~~1)

L

Kur' an ve hadisten alınmış
bir ibareyi cümleye yerleştirmek
anlamında edebi sanat.

_j

Sözlükte "ateşten köz almak" manası 
na gelen ikt ibas mecazi olarak "bilgi elde
etmeye çalışmak, birinin ilminden istifade etmek" anlamında da kullanılır. ifade-
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ye

canlılık

ve

sıcaklık kazandırdığ ı ,

sözü
için Kur'an veya hadisten yapılan iktibaslar edebi bir
sanat kabul edilmişti r. Alınan ayet ve hadis metinleri kolayca tanınacağı için kaynak gösterilmez, alıntının söz arasına ustalıkla yerleştirilmiş olması şartı da bu
tür ifadelere imkan vermez. Dolayısıyla ,
"Allah ve Peygamber şöyle buyurdu" gibi
ifadelerle yapı lan iktibas sanat sayılmaz.
Alıntının en az bir terkip olması gerekir.
Bu bakımdan söz içinde Kur'an ve hadislerde geçen kelimelerin tek başına kullanılması iktibas kabul edilmediği gibi uzun
iktibaslar yapı l ması da uygun görülmepekiştirip güzelleştirdiği

miştir.

İslam 'ın ilk dönemlerinden beri iktibas
bilinmektedir. ResUl-i Ekrem dualarında ,
hutbelerinde Kur'an'dan iktibaslar yapmıştır. Kur'an'la süslenmeyen hitabelere
"betra" (güdük, hay ırs ız) adı verilmiştir.
imran b. Hıttan'ın Ziyad b. Eblh'in (veya
İbn Ziya d) huzurundairadettiği bir hutbe edipler tarafından müzakere edilmiş
ve içinde Kur'an'dan bir parça bulunsaydı
bu zatın Araplar'ın en büyük hatibi olacağı sonucuna varılmıştır (Ca h iz, ı ı. 6, 11 8 ).
Başlangıçta tazminin kapsamı içinde değerlendirilen iktibas, VI. (XII.) yüzyıldan
itibaren bu sanatın kapsamından çıkarı
larak Kur'an ve hadis tazminine ikti b as
adı verilmiştir. Ancak Kur'an'dan yapılan
nakillerin iktibas olduğunda ittifak bulunduğu halde hadis iktibaslarını tazmin
kapsam ı içinde görenler de vardır. Bazı
alimler, iktibasın kapsamını genişleterek
bütün ilim dallarından yapılan nakillerin
iktibas olduğunu söylemişlerdi r.
İktibas nesirden ziyade nazımda söz
konusudur. İktibas edilen kısım ya asıl anlamı ile veya değişik bir anlamda kullanı 
lır. Mesela Kur'an'da "ekin bitmez vadi"
(Mekke vadi si) ifadesi (İbr a h i m 14/3 7)
gerçek manasındadır. Yazdığı methiyenin
karşılığını alamayan İbnü'r-Ruml ise bunu mecazi anlamda (h ay ırsız , cimri kimse) iktibas etmiştir : Lo ~~~ .::.ı bl..:i.J
b) ı.S~ ~ .)1}!..,;~1> ..:..ı_;;i ..ı.iJ /1 .:,W~ .::.ıbl
(Be~ seni övmek!e hat a etmi ş isem de sen
beni ih s anından mahrum etmekle hata et medin. Çünkü ben gerçekten ih t i yaç larımı
ekin bitmez bir vadi ye konuk etmi ş im ; Teft azan! , s. 4 3 1). İktibas edilen metinde vezin, kafiye, seci vb. zaruretlerle asıl anlamı bozmayan değişikliklerin yapılmasın
da bir sakınca _görülmemiştir. liJ, .ili GJ
..;ı~ fJ 4! (Şüphe s i z ki biz Allah'a aitiz,
d ö nü ş üm üz de O'na o lacaktır ; el -Bakara

2/156) ayetinin şu mısradaki iktibasında
böyle bir değ i şiklik söz konusu olup bir
arkadaşının ölüm haberini alan şai r şöy
le demiştir: ..iıf u:'! ıiJ Li~ ..;ıl ..::...;.> Lo ..;ı ır -li
Li~ fJ ( O lm as ınd a n ko rktuğu m şey o lmu ş
tur; gerçi hepimizin d ö nü ş ü Allah ' adı r )
iktibasın fıkhl hükmü konusunda çeşitli
gö rüşler bulunmaktadır.

Hutbe. hitabe,
mev'iza. ah id, na't ve benzerierindeki iktibaslar makbul; gazel, risale ve kıssalar
daki iktibaslar mubah sayılmış ; Allah'ın
zatına nisbet ettiği ifadeleri insana uyarIayarak iktibasta bulunmak veya ciddiyetten uzak şiirlerde , müstehcen nazımlar
içinde Kur'an'dan iktibaslar yapmak caiz görülmemiştir (Safiyyüddin ei-Hilll. s.
326-32 7; İbn Hi cce. s. 442) .
Kur'an'da Cahiliye şiiriyl e benzeşen ifadeleri n bulunması . bazı eleştirmenleri
Kur'an ' ın eski Arap şiirinden iktibas yapmış olduğu kanaatine sevketmiştir. ibn
Ebü 'I-İsba' , Maide suresinde yer alan kı
sas ayetinin (5/45 ) Tevrat'tan, Hz. Peygamber ile ashabının "ekin ve onun filizleri" temsiliyle anlatıldığı Fetih suresinin
son ayetinin de (48/29) Tevrat ve İncil ' 
den iktibas edildiğin i kaydeder (Bedf'u 'L~ur'an , s. 52-5 3).
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~ İSMAİL DURMUŞ

D TÜR K E D EBİYATL Arap belagatına
bağlı olarak İran ve Türk edeb iyatiarına

da intikal eden iktibas. Türk edebiyatında
dönemine kadar ayet ve hadislerden seçilen ibarelerin aktarılması şek
linde kullanılmıştır. Daha sonra ise iktibas
edilen metinler çok çeşitlenmiş ve her
türlü nakil bu kapsama dahil edilmiştir.
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