
iKTA 

Belli bir bedel ya da takas karşılığı yapılan 

iktanın tazminatsız geri alınması caiz ol
maz. 
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liJ BEŞiR GözüBENLİ 

İKTİBAS 
( 1.)"~~1) 

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 istifa
de etmek" anlamında da kullanılır. ifade-
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ye canlılık ve sıcaklık kazandırdığı , sözü 
pekiştirip güzelleştirdiği için Kur'an ve
ya hadisten yapılan iktibaslar edebi bir 
sanat kabul edilmişti r. Alınan ayet ve ha
dis metinleri kolayca tanınacağı için kay
nak gösterilmez, alıntının söz arasına us
talıkla yerleştirilmiş olması şartı da bu 
tür ifadelere imkan vermez. Dolayısıyla , 

"Allah ve Peygamber şöyle buyurdu" gibi 
ifadelerle yapılan iktibas sanat sayılmaz. 
Alıntının en az bir terkip olması gerekir. 
Bu bakımdan söz içinde Kur'an ve hadis
lerde geçen kelimelerin tek başına kulla
nılması iktibas kabul edilmediği gibi uzun 
iktibaslar yapılması da uygun görülme
miştir. 

İslam 'ın ilk dönemlerinden beri iktibas 
bilinmektedir. ResUl-i Ekrem dualarında , 

hutbelerinde Kur'an'dan iktibaslar yap
mıştır. Kur'an'la süslenmeyen hitabelere 
"betra" (güdük, hayırs ız) adı verilmiştir. 

imran b. Hıttan'ın Ziyad b. Eblh'in (veya 
İbn Ziyad) huzurundairadettiği bir hut
be edipler tarafından müzakere edilmiş 
ve içinde Kur'an'dan bir parça bulunsaydı 
bu zatın Araplar'ın en büyük hatibi olaca
ğı sonucuna varılmıştır (Ca h iz, ı ı. 6, 11 8 ). 

Başlangıçta tazminin kapsamı içinde de
ğerlendirilen 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 bu
lunduğu halde hadis iktibaslarını tazmin 
kapsamı içinde görenler de vardır. Bazı 
alimler, iktibasın kapsamını genişleterek 
bütün ilim dallarından yapılan nakillerin 
iktibas olduğunu söylemişlerdir. 

İktibas nesirden ziyade nazımda söz 
konusudur. İktibas edilen kısım ya asıl an
lamı ile veya değişik bir anlamda kullanı

lır. Mesela Kur'an'da "ekin bitmez vadi" 
(Mekke vadisi) ifadesi (İbra h im 14/3 7) 
gerçek manasındadır. Yazdığı methiyenin 
karşılığını alamayan İbnü'r-Ruml ise bu
nu mecazi anlamda (hayırsız , cimri kim
se) iktibas etmiştir : Lo ~~~ .::.ıbl..:i.J 

b) ı.S~ ~ .)1}!..,;~1> ..:..ı_;;i ..ı.iJ /1 .:,W~ .::.ıbl 
(Be~ seni övmek! e hata etmiş isem de sen 
beni ih sanından mahrum etmekle hata et 
medin. Çünkü ben gerçekten iht iyaçlarımı 

ekin bitmez bir vadi ye konuk etmişim ; Tef
tazan! , s. 43 1 ). İktibas edilen metinde ve
zin, kafiye, seci vb. zaruretlerle asıl anla
mı bozmayan değişikliklerin yapılmasın
da bir sakınca _görülmemiştir. liJ, .ili GJ 
..;ı~fJ 4! (Şüphes iz ki biz Allah'a aitiz, 
dönü şüm üz de O'na olacaktır ; el -Bakara 

2/156) ayetinin şu mısradaki iktibasında 
böyle bir değ işiklik söz konusu olup bir 
arkadaşının ölüm haberini alan şair şöy

le demiştir: ..iıf u:'! ıiJ Li~ ..;ıl ..::...;.> Lo ..;ı ır -li 

Li~fJ (Olmasından korktuğu m şey olmuş

tur; gerçi hepimizin dönü şü Allah ' adı r ) 

iktibasın fıkhl hükmü konusunda çeşitli 
görüşler bulunmaktadır. Hutbe. hitabe, 
mev'iza. ah id, na't ve benzerierindeki ik
tibaslar makbul; gazel, risale ve kıssalar
daki iktibaslar mubah sayılmış ; Allah'ın 

zatına nisbet ettiği ifadeleri insana uyar
Iayarak iktibasta bulunmak veya ciddiyet
ten uzak şiirlerde , müstehcen nazımlar 
içinde Kur'an'dan iktibaslar yapmak ca
iz görülmemiştir (Safiyyüddin ei-Hilll. s. 
326-327; İbn Hicce. s. 442) . 

Kur'an'da Cahiliye şiiriyle benzeşen ifa
deleri n bulunması . bazı eleştirmenleri 

Kur'an' ın eski Arap şiirinden iktibas yap
mış olduğu kanaatine sevketmiştir. ibn 
Ebü 'I-İsba' , Maide suresinde yer alan kı
sas ayetinin (5/45 ) Tevrat'tan, Hz. Pey
gamber ile ashabının "ekin ve onun filiz
leri" temsiliyle anlatıldığı Fetih suresinin 
son ayetinin de (48/29) Tevrat ve İncil ' 
den iktibas edildiğini kaydeder (Bedf'u 'L

~ur'an, s. 52-5 3). 
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~ İSMAİL DURMUŞ 

D TÜRK EDEBİYATL Arap belagatına 
bağlı olarak İran ve Türk edeb iyatiarına 
da intikal eden iktibas. Türk edebiyatında 
yenileşme dönemine kadar ayet ve hadis
lerden seçilen ibarelerin aktarılması şek

linde kullanılmıştır. Daha sonra ise iktibas 
edilen metinler çok çeşitlenmiş ve her 
türlü nakil bu kapsama dahil edilmiştir. 


