
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. 



İktibas, benzer özellikler gösteren irsal-i 
mesel (Irad-ı mesel). telmih ve mülemma' 
(ilma') gibi sanatlarla karıştırılmıştır. An
cak atasözleriyle örnek verme açısından 
irsal-i meselden, cümle veya beytin tama
mını aktarma bakımından tazmin. taştir 
ve tahmisten, ibareyi esas lafzıyla naklet
me yönünden telmihten ayrılmaktadır. 

Türkçe belagat kitaplarında çeşitli şe
killerde tasnif edilen iktibas genel olarak 
iki başlık altında ele alınabilir. 1 . M üstah
sen İktibas. Söz veya yazıda şeriata aykırı 
düşmeyecek şekilde yapılan nakillerdir. 
Bu türde esas özellik aktarılan sözün asıl 
anlamı dışında kullanılamaz oluşudur. 

Müstahsen iktibas da ikiye ayrılır. a) Ah
sen İktibas. İktibas edilen ayet veya ha
dis arasındaki uygunluğun hoş bir tesir 
bırakması, muhatapta heyecan uyandır
ması ve anlamı güçlendirmesinin yanın
da öğüt özelliği de taşımasıdır : " Katı ile 
zulm-i beşer eylemeden eyle hazer 1 Beş
şiri'l-katile bi'l-katli (katili ölüm le ikaz edin) 
dedi Peygamber. " b) Hasen İktibas. Nak
ledilen ayet veya hadisle içinde zikredildi
ği ibare arasındaki ilginin öğüt verme dı
şında yukarıdaki şartları taşımasıdır. Yah
ya Kemal'in , "Mesağ olaydı eğer 'la şeri
ke leh' derdim 1 Nazlri gelmedi alemde 
hüsn ü an olalı " beytindeki, "Onun eşi ve 
benzeri yoktur" (el -En 'am 163) ayeti bu
nun bir örneğidir. 2. Müstehcen İktibas. 

Ayet ve hadislerden şeriata aykırı ve İs
lam adabına uygun düşmeyecek şekilde 
yapılmış aktarmalardır. Özellikle hiciv ve 
hezel türü şiirlerde dini esasları hafife 
alan bu çeşit iktitaslardan kaçınılması 
tavsiye edilmiştir. Remzl'nin, "Ölürüz iç
meyince bir dem mey 1 'Ve mine'l-mai 
külle şey'in hay" beytinde içkinin. "Biz her 
şeyi sudan yarattık" ayetinde ifade edilen 
hayat sebebi olma vasfı ile nitelendiril
mesi ve içki içmeyince ölümün mukadder 
olacağına bu ayetin delil gösterilmesi müs
tehcen iktibasa bir örnek teşkil eder. 

Bunun dışında iktibas tam ve nakıs ola
rak da ikiye ayrılır. Bu türler, nakledilen 
ayet veya hadisin bütününün yahut bir 
kısmının aktanlmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Bilhassa kısmi iktitaslarda vezin zarure
ti sebebiyle nakledilen metinler üzerinde 
birtakım tasarruflarda bulunulmuş. tak
dim tehirlerle bazı değişiklikler yapılmış
tır. Nitekim müstehcen iktibasa örnek 
olarak verilen teyitteki ayetin aslı, "Ve ce
al na mine'l-mai külle şey' in hay" iken ve
zin yüzünden kısaltılmıştır. Ahmed Pa
şa' nın, "B1-bekadır bu menzil ey ahbab 1 

'Fettekullahe ya üli 'l-elbab'" beytindeki, 
"Ey akıl sahipleri Allah'a sığının" kısmı (et
Talak 65/ IO) tam iktibasa örnektir. Me
tinde kullanılan lafzın Kur'an ve hadiste 
aynen yer almadığı. fakat bu manaya ge
len farklı ibarelere dayandınlarak yapılan 
iktibaslar da vardır. Elvan Çelebi 'nin, "Ey 
Hudavend-i alimü 'l-esrar 1 Malikü'l-mülk 
ü vahidü'l-kahhar" beytinin ilk mısraı bu
na örnek verilebilir. Nitekim buradaki "ali
mü'l-esrar" ibaresi, Allah'ın gizli ve açık 
her şeyi bildiğini ifade eden ayet! ere (et
Tevbe 9/78: Taha 20/7 ) dayanmaktadır. 
Şeyh!' nin bir na'tındaki . "Ey fahr-i halk 
kimde ola zehre medhine 1 Çü n Hak dedi 
le-amrüke levlake ve'd-duha" beytinin 
ikinci mısraında önce Hicr suresinin 72. 
ayetinin başında yer alan. Allah'ın Hz. 
Peygamber'in hayatı üzerine yemin edi
şine ait ibare. ardından . "Sen olmasaydın 
alemleri yaratmazdım" anlamındaki kuts1 
hadisin ilk kelimesi, sonra da ResGl-i Ek
rem'e müjde vermek için indirilen Duha 
sGresinin , "Kuşluk vaktine yemin olsun 
ki" manasma gelen ilk ayeti nakledilerek 
tam ve nakıs iktibaslar bir mısrada top
lanmıştır(Tarlan . s. 210) . 

İktibas , Türk edebiyatında bilhassa ye
nileşme döneminden itibaren intihal dı
şındaki bütün nakilleri içine alan bir terim 
olarak kullanılmaya başlanmış olup (Bil
gegil . s. 268) edebiveya ilmi her türlü ik
tibasa "alıntı" denilmektedir. Böylece ayet 
ve hadislerden başka Arapça ve Farsça 
kelamıkibarlar yanında meşhur mısralar 

ve sözler de iktibas kapsamına girmiş . 

hatta ayet ve hadisleri mealen zikretme
nin de iktibas çerçevesinde değerlendi
rildiği olmuştur. Nitekim Usul-i Kitdbet 
(İ sta nbul 1298) adlı bir eserin son bölümü 
bu konuya ayrılmıştır. Namık Kemal'in 
mektupları. bu tür iktibasların ustaca 
kullanılışma olduğu kadar zenginlik ve çe
şitliliğ ine de delil göst erilebilir. Devrin bu 
iktibas merakı. Muallim Naci'nin Sô.nihô
tü '1-Arab (İ stanbul1 304 ) ve Sô.nihôtü'l
Acem (İ sta nbul 1304) isimli iki antoloji ile 
Emsal-i Ali (İstanbul 1307) ve Hikemü'r
Ritai (i stanbul 1304) adlı eserleri kale
me almasıyla sonuçlanmıştır. 

Bir müellifin kendinden önce yaşamış 
bir kişinin fikrini alıp bunu kendi sanat 
anlayışı ve üsiGbu içinde yeniden şekiilen
direrek kullanmasına "mazmun iktibası " 

denilir. Bilhassa Farsça şiirlerde yer alan 
birçok mazmunun Türk şairleri tarafın
dan bazan aynen tercüme denilebilecek 
şekilde iktibas edildiği görülmektedir. 

iKTiBAS 

Aralarındaki bazı farkiara bakılmadan 
"tevarüd, taklid, tanzlr" adl arıyla da anı
lan bu çeşit iktitasiara Ali Nihad Tarlan 
Şey hi Divanını Tedkik adlı eserinde pek 
çok örnek göstermiştir. Bunlardan biri 
şudur (s. 21 8) : Şeyh!, Hz. Ali hakkında 
söylediği, "AH menakıbını All'nin kim ede 
şerh 1 Hayy ü aHm dedi çü vasfında 'hel 
eta"' beytinin mazmununu Sa'dl'nin , 
"Kesra çi zGr u zehre ki vasf-ı AH küned 1 
Cebbar der menaklb-ı ô güfte 'hel eta"' 
beytinden iktibas etmiştir. Şeyhl'nin bey
ti, Sa'dl'nin mısralarıyla Dehr suresinin 
(76. sGre. diğer adı insan 'dır) 1. ayetinden 
yapılan iktibasa kadar aynıdır. İlk Osman
lı şairlerinde kuwetle görülen İran etki
si dolayısıyla bunları tevarüdden ziyade 
mazmun iktibası saymak gerekir. Ömer 
Ferit Kam, Baki'nin Sa'dl'den yaptığı ben
zer bir iktibası açıklarken böyle meşhur 
beyitleri mazmun iktibası saymak gerek
tiğini , şairlerin bu durumlarda iktitastan 
bahsetmemelerinin ma!Gmu i'lam et
memek arzusundan kaynaklandığını , asıl 

beytin meşhur olması sebebiyle bu hali 
intihal kabul etmenin de mümkün olama
yacağını belirtmektedir (Çe lt ik. s. ı O ı) . 

Sözlüklerde ayetlerden, hadislerden ve 
edebi eserlerden örnek (şevahid) verme 
de (istişhad) bir nevi iktibastır. Ayrıca ör
nek metinlerin çoğunda sanatkarlar, önce 
kendi fikirlerini söyleyip daha sonra buna 
uygun ibareyi zikrederek iktibas yapma
yı tercih etmişlerdir. Ziya Paşa'nın . "Za
limlere bir gün dedirir Hazret-i Mevla 1 
Taliahi Iekad aserek'allahu aleyna" bey
tinin ikinci mısraı Yusuf suresin in. "Yemin 
ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuş
tur" mealindeki 91 . ayetinin bir kısmın
dan aktarılmıştır. Bununla birlikte Meh
med Akif, "Leyse li'l-insani illa ma sea 
derken Huda 1 Anlarnam hiç meskenet
ten sen ne beklersin daha" beytinde, " İn
san için çalışmasının karş ılı ğ ından baş

kası yoktur" mealindeki Necm suresinin 
39. ayetini ilk mısraa yerleştirmek sure
tiyle iktibas etmiştir ve bu şekilde başka 
örnekler de mevcuttur. 

Manzum kırk hadis tercümelerinde, 
hadis metinlerinin kıtaların son mısrala
rına yerleştirilmek suretiyle nakledilme
si de iktibas sayılabilir. All Mustafa Efen
di'nin kırk hadis tercümesinden alınan, 
"San'at-ı kesbe rağbet et her gah 1 Onu 
bil devlet-i maaşa güvah 1 Hak sever ka
sibi niteki Resul 1 Dedi el-kasibü hablbul
Iah" kıtası buna bir örnek teşkil eder (Ak
soy, s. 52-53). Fevzi-i Kefev1 ile Okçuza-
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iKTiBAS 

de'nin kırk hadis tercümeleri de böyledir. 
Bunlarda hadislerin vezin zaruretiyle ba
zan kısaltılarak alındığı da görülmektedir. 
Türk edebiyatında ayet ve hadislerden 
lafzen iktibas edilerek kullanılmış 700'
den fazla örnek Mehmet Yılmaz tarafın
dan bir araya getirilerek yayımlanmıştır 
(bk bibl.). 
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Namazda imama uyma anlamında 
fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte, "bir kimseye uymak, yaptığını 
yapmak. onu örnek almak" anlamına ge
len iktida, fıkıh terimi olarak cemaatle 
namaz kılan bir kimsenin imama uyması 
demektir. İmama uyan kimseye muktedi 
veya me'mum, imama ilk rek'attan itiba
ren sonuna kadar uyan muktediye müd
rik, baştan bir ve daha fazla rek'atı imam
la kılamayana mesbuk, baştan imama 
uyduğu halde daha sonra namazın bir 
rüknünü onunla kılamayan kimseye de 
lahik denir. 

Cemaatle kılınan namazın geçerli ola
bilmesi için hem imamda hem muktedi
de bazı şartların bulunması gerekir. Ce
maatin imama uymaya niyet etmesinin 
gerektiği konusunda fakihler görüş birliği 
içindedir. Niyetle iftitah tekbirinin arası
nın başka bir meşguliyetle bölünmemesi 
de şart koşulmuştur. Buna göre Hanefi-
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ler' e, Malikiler'e ve bazı Hanbeli fakihle
rine göre iftitah tekbiri alarak tek başına 
namaz kılmaya başlayan kimsenin daha 
sonra oluşan bir cemaate uymaya niyet 
etmesi geçersizdir. Şafii fakihleriyle di
ğer bazı Hanbeli fakihlerine göre ise bu 
durumdaki kimsenin, ister namazın ba
şında ister ortasında olsun sonradan olu~ 
şan bir cemaatin imarnma uymaya niyet 
etmesi caizdir. 

Maliki mezhebine ve Şafii mezhebinde 
kuwetli görüşe göre beş vakit namazda 
olduğu gibi cuma ve bayram namazların
da da imama uymaya niyet etmek şart
tır. Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebinde 
bir görüşe göre ise cuma ve bayram na
mazları cemaatsiz kılınamayacağından 
bu namaziara niyet yeterli olup ayrıca 
imama uymak için niyet şart değildir. İk
tidanın geçerli olabilmesi için Hanbeli 
mezhebine göre bütün namazlarda ima
rnın da imamete niyet etmesi gerekir. 
Fukahanın çoğunluğu böyle bir şart koş
mazken Hanefiler, cemaat arasında ka
dınların da bulunması halinde imarnın 
imamete niyet etmesini şart koşmuşlar
dır. Aksi halde kadınların imama uyması 
geçerli olmaz. 

Hanefi, Şafii ve Hanbeli fakihleri. na
mazın sahih olması için imarnın cemaa
tin önünde durmasının şart olduğunu ka
bul eder. İmam Malik' e göre ise esas olan, 
cemaatin imaını namazda takip etmesi 
ve ona uyma imkanı bulabilmesi olduğun
dan mutlaka arkasında durması şart de
ğildir. Ancak imarnın önde bulunması 
mendup olup bir zaruret olmadıkça önü
ne geçilmesi veya aynı hizada durulması 
mekruhtur. öte yandan imama iktida 
eden cemaatin bir veya birden fazla ol
ması. kadın ya da erkek olması gibi du
rumlarda nasıl saf tutacakları konusunda 
da bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Hanefi 
mezhebine göre imarnın kendileri için 
imamlığa niyet etmesi ve aynı namazı 
kılmaları halinde erkeklerin arasında ka
dın bulunması iktidaya engel olup yanın
da ve arkasında duran erkeklerin nama
zı . kadınlar tam bir saf oluşturmuşsa ar
kada bulunan bütün saflardaki erkekle
rin namazı bozulur. Şafii, Malikl ve Han
beli fakihlerine göre ise safların arasın
da kadın bulunması iktidaya engel olma
makla birlikte rnekruhtur (bk. MUHAzAT; 

SAF). İktidanın geçerli olması için Hane
fi, Malikl ve Hanbeliler'e göre imarnın ve 
muktedinin aynı namazı kılması gerekir. 
Bundan dolayı mesela öğle namazı kılan 

birinin arkasında ikindiye niyet etmek ya 
da aynı namaz bile olsa vakit namazını 
eda eden birine kaza niyetiyle uymak caiz 
değildir. Ancak nafile namaz kılan kimse 
farz namaz kılana uyabilir. Şafii mezhe
bine göre ise imamla muktedinin kıldığı 
namazların yalnız dış görünüş bakımın

dan birbirine benzemesi yeterli olup se
bep ve vasıf birliği şart değildir. Buna gö
re vakit namazı kılanın cenaze namazı kı
lana uyması caiz olmamakla birlikte her
hangi bir vakit namazı kılanın başka bir 
vakit namazı kı lana, farz kılanın nafile kı
lana veya vakit namazını eda edenin ka
za namazı kılana uyması caizdir. 

Bütün fakihlerin iktidanın geçerli olma
sı için üzerinde ittifak ettiği şartlardan 
biri de muktedinin imarnın bir rükünden 
diğerine geçişini görmek. duymak gibi 
yollarla herhangi bir şüpheye meydan 
vermeyecek şekilde bilmesinin gereklili
ğidir. Buna göre imamla muktedinin ara
sındaki mesafe bazı durumlarda iktida
nın sıhhatini etkilemektedir. Fakihler bu 
mesafenin fazla olmaması gerektiğini 
kabul etmekle birlikte ayrıntılarda farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluk, 
imamla muktedi arasındaki mekan me
safesi konusunda mescidle mesdd dışını 
ayrı ayrı ele almış ve Hanefi, Şafii ve Han
beli fakihleri. aynı mescidde olmak şar
tıyla imarnın veya arkasındakilerin görül
mesi ya da imarnın sesinin duyulması ha
linde mesafenin uzaklığına itibar etme
mişlerdir. Mescid dışına gelince, Hane
fi fakihlerine göre bayram namazlarının 
haricindeki namazlarda imamla mukte
di veya saflar arasında iki safın sığacağı 
ölçüde mesafe bulunursa iktida gerçek
leşmez. Şafii fakihlerine göre, imarnın ya
hut onun tekbirlerini tekrarlayan birinin 
duyulması veya hareketlerinin görülme
si halinde 300 ziraı (yaklaşık 150 m.) geç
meyen mesafe iktidaya engel teşkil et
mez. Hanbeli fakihleri, iktidanın sıhhati 
için mesafenin uzunluğuna ve imarnın 
sesinin duyulmasına itibar etmeyip ima
mı yahut arkasındakileri görmeyi şart 
koşmuşlardır. Maliki fakihleri ise mescidle 
mescid dışını bir saymışlar ve imarnın ya
hut cemaatin görülmesi ya da imarnın 
sesinin duyulması veya bir başkası tara
fından aktarılması halinde iktidaya ce
vaz vermişlerdir. İmamla muktedi ara
sında. büyüklüğü konusunda farklı de
ğerlendirmeler olmakla birlikte nehir, 
imama ulaşılmasına engel olacak büyük 
duvar veya kapalı kapı bulunması da ikti
ctaya engeldir. imarnın hareketlerinin gö-


