
"_,...;.ı ı ~ ._,......;..ıı" in geçmesi, "~~" kelime
sinin yakın anlamı (yıldız) itibariyle bun
larla uyumlu olduğu vehmine kapılmaya 
yol açmaktadır. Gerçekte ise "en -necm" 
ile kastedilen uzak anlamı (bitki) olduğun
dan onun" _r..;..ıı" (ağaç) kelimesiyle uyu
mu söz konusudur. Safiyyüddin el-Hilll de 
türe örnek olarak şu mısraları nazmet
miştir: ~ ıY' 1 wL ._.k.::i<JI ~ ı~;.A.o 1~! ._,}.:>" 
"~ı ..j ...sı,....)ıı .;;..1.. Lo (Ta ki kılıç l arın baş

larda şakırdamasından sonra aç susuz at
larıyla savaştan döndüklerinde; Şerf:ıu 'l

Ka{ıyeti'l-bedi'iyye, s. 228-230). Burada 
"wl.::>" (oruçlu) kelimesinin zikri , ilgisi do
layısıyla " -::..1.:." kelimesinin meşhur {ya
kın) anlamı olan "namaz kılma"nın kas
tedildiği vehmini uyandırmaktadır. Ger
çekte ise onun uzak anlamı olan "demir 
sesi ve şakırdaması" kastedilmiştir. 

g) lham-ı tezad (Tham- ı tıbak. Tham-ı mu
tabakat). Söz içinde iki kelimenin zahir an
lamları bakımından birbirinin zıddı olduğu 
vehmini uyandırması. gerçekte ise birisi
nin veya her ikisinin mecaz ya da kinaye 
yahut uzak anlamda kullanılmış olduğun

dan aralarında zıtlığın bulunmamasıdır. 
Di'bil el-Huzai'nin şu mısraında bunun 
bir örneği görülmektedir : ~4 ~'ll" 
"~ <l..Ji_r. ~~ ~ 1 J>;ıJ" (Ey Sel
ma' Baş ında ak saçların artmasıyla ağ l a

yan -hüzünlere garkolmuş- bir adamın ha
line şaşma. -Çünkü aşk derdi çekenlerin 
saç larının ağarması tabiidir-). Burada 
"~" ve .. ~!" kelimeleri arasında za
hir ve gerçek anlamları (gülmek-ağlamak) 
itibariyle zıtlık (tıbak sa natı) varmış gibi 
görünüyorsa da"~~ ..:..t;,..;;," (ak saçların 

gülmesi) ifadesinin "ak saçların artıp ço
ğalması" anlamında kinaye olmasıyla ara
larında zıtlık söz konusu değildir. 

Mecaz. kinaye veya uzak anlamlarda 
kullanılan renk sıfatlarında tezat ve tıbak 
lhamına çok rastlanır. Aşağıdaki ayette 
açıklık- kapalılık. düzlük- sarplık bakımın
dan dağ yollarının tasvirinde kinaye an
lamlarında kullanılan renkler zahir anlam
larıyla aralarında zıtlık bulunduğu görün
tüsü vermektedir. J"'>~ ~ ,)..~>- J~l 0" ~" 

",),_. ~1;.:~ ~ı,ıi ~(Bazı dağlarda be
yaz-kırmızı, kapkara ve daha çeşit çeşit 
renkte yo llar vardır; Fa tır 35/27) . İbn Ebü'l
İsba'' şu ayeti anlam tersliği lhamına (Tha
mü ihtilafi 'I-ma'na) örnek olarak göster

miştir: ;Y.,: ~'.i! .M! 0" ..ı.ıı0ı;~ _ıS:! 0"~" 
"~J (Kim onları -fuhşa- zorlarsa şüphe
siz ki Allah onların zorlanmalarından son
ra mağfiret ve merhamet eden dir; en-Nur 
24/33). Ayetin zahiri muhatapta, Allah'ın 
zorlayana acıyıp onu mağfiret edeceği 
vehmini uyandırıyor. Gerçekte ise ilahi 

rahmet ve mağfiret fuhşa zorlanan ka
dınlar içindir ( Taf:ırirü 't-taf:ıbir, s. 35 I) . 

h) lham-ı tevkld. Ardarda tekrar eden 
iki kelime veya ifadenin. gerçekte (lafzT) 
tekit olmadığı halde tekit vehmini uyan
dırmasıdır. İbnü'l-Verdl tarafından tanım
lanan bu türde, dinleyici ve muhatap ilk 
anda onu bir Iafzl tekit ve gereksiz bir 
tekrarmış gibi gördükten sonra üzerin
de düşününce ondaki güzelliğin farkına 
varmasıyla ayrı bir Iezzet alır (SafedT, ll . 
44 I ) . Bu türe şu ayette örnek bulunmak
tadır: ,Yi(';,!. J'9i 0" ...s~ı ~._,-:,i~" 
~ ..ı.ıı~, ı,_~ oi u~ Jl>; ~·~(',;.;u i 
"1)-!fib.oll (Şüphesiz ilk günden itibaren tak
va temeli üzerine kurulmuş camide ibadet 
etmen daha uygundur. Onda temizlenme
yi seven insanlar vardır. Allah tertemiz 
olan l arı sever; et-Tevbe 9/108). Burada ar
darda gelen "~" ifadelerinden ikincisi 
birincinin lafii tekidiymiş vehmini ver
mektedir. Gerçekte ise ilki "(',O;'' fiilinin 
mef'Ql-i fihi, ikincisi ise" J~;" mübteda
sının öne geçirilmiş haberidir. 
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iHBAR 

iHANET 
( 4i~f'l) 

ilahlık veya peygamberlik 
iddiasında bulunan bir kimsenin 
elinde bu misyonunu yalanlayan 

harikulade bir olay meydana gelmesi 
anlamında ketarn terimi 

(bk. HARiKUlADE). 

iHBAR 
(_,~f'l) 

Muhatabı bilgilendirme 
amacı taşıyan söz çeşidi anlamında 

meani terimi. 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "bilmek" anlamındaki haber 
kökünden masdar olan ve "bildirmek, ha
ber vermek" manasma gelen ihbar keli
mesi meanlde bir söz (cümle) türünü ifa
de etmek için kullanılır. Meanl ilminde 
söz ihbari ve inşal olmak üzere ikiye ayrı
lır. Sözü söyleyeni n doğru veya yalan söy
lemekle nitelenmesi mümkün olmayan, 
diğer bir ifadeyle istek bildiren sözler in
şai. bilgi verme amacı taşıdığından sözü 
söyleyenin doğrulanma veya yalanianma 
ihtimali bulunan, dolayısıyla doğru yahut 
yalan olması muhtemel olan sözler ihba
rTdir. Söz sahibinin verdiği haberin içerdi
ği hükmü muhataba bildirmek veya ha
ber verenin onun içeriğini bildiğini mu
hataba açıklamak amacıyla haber verilir. 
Bu amaçlardan ilkine "haberin sağladığı 
fayda", diğerine de "faydanın Iazımı" de
nir (TeftazanT, s. 43-45). Haber zihnin dı
şında realitesi bulunan bir sözdür; doğru 
veya yalan olması da taşıdığı hükmün bu 
realiteye uyup uymamasına göredir. Bun
dan dolayı haber, "haberi veren kimse 
hakkında doğru veya yalan söylediği şek
linde hüküm verilebilen söz" olarak da ta
nımlanmıştır. Nazzam'a ve onun takipçi
lerine göre haberin doğru veya yalan ol
ması vakıaya göre değil onu verenin inan
cına uygun olup olmamasına göre belir
lenir { a.g.e., s. 39). Genellikle haber için 
doğru ve yalan şeklinde iki kategori bu
lunursa da Cahiz buna "ne doğru ne de 
yalan" dediği üçüncü bir kategori ekle
miştir (a.g.e., s. 43-44). Slbeveyhi ile Fer
ra haberi, inşanın değil onun yaygın türü 
durumundaki istifhamın karşıtı olarak 
görürler (Kitabü STbeueyhi, 1, 119, 134, 

135; Me'ani'l-~ur'an, ı. 335; ll, 84-85, 354). 

Müberred, meanl terminoloj isi içerisin
de bugün de geçerliliğini koruyan bir ta
nım la haberi "söyleyenin doğrulanması 
ve yalanlanması mümkün olan söz" şek-
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iHBAR 

linde tarif etmiştir ( el-Mu~teçlab, I , ı 2, 
4 I ; III , 89) . 

Haber için muhatabın konumuna göre 
belirlenmiş üç derece vardır. 1. İbtidai ha
ber. Haberin içerdiği hüküm hakkında ön 
bilgisi olmayan muhataba verilen haber 
olup yalın ve düz bir ihbardır. z. Talebi ha
ber. Haberin içerdiği hükmün doğruluk 
derecesini bilmeyen ve bu yüzden o ko
nuda tereddüt içerisinde bulunan muha
taba verilen haberdir. Muhatabı tered
dütten kurtarmak için bu tür haberin pe
kiştirilmesi tavsiye edilmiştir. 3. İn kiki ha
ber. Haberin içerdiği hükmü inkar edip 
benimsemeyen muhataba verilen haber 
olup bunun birden fazla tekit unsuru ile 
pekiştirilmesi gerekli görülmüştür (Tef
t azani, s. 47-49). Muhatabın durumunu 
belirleyip sözünü ona göre ayariayacak 
olan söz sahibinin kendisidir. Şu ayetler 
talebi ve in ka ri haberlere örnek teşkil 
eder: l.'ı:. •~ ~ ! 4,ıjJI ..,..~1 ~ r>fl._,.,_rO I ; · 

~li! lij~ Lo.ıt.,;J..o~l ~!ta..) ::.ı · .;;,ı...pl 
ı.., ı;,ı;,. .f.! '1! ~i t..I_,J\.9· 0,ı..._,.. ~! GJ ı_,ıı.;s 

ı,;,;-J 1_,!1.9 · w,; .:W '1! ~1 w! ,·~ w-o ~}1 Jj1 
".;;,ı... rJ~! GJ ~(Onlara, elçilerin gel
diğ i şehrin halkını anlat . O şehre iki elçi 
göndermi ştik ; bunla rı yalanl adı kla rı için 
üçüncü bir ki ş i y le des teklemi ştik . Onlar, 
"muhakkak ki biz size gönderilmiş elçi
leriz" deyince kasaba lıl a r, "Siz de ancak 
bizim gibi birer insansınız; aynca ralıman 
da herhangi bir vahiy göndermiş değildir, 
siz sadece yalan söylüyorsunuz" diye kar
ş ılı k vermi ş l e rdi. Elçiler, "Doğrusu rabbi
miz biliyor, şüphesiz ki biz size gerçekten 
gönderilmiş elçileriz" demişlerdi : Yasin 36/ 
13-16). Bu ayetlerde ilk önce elçiler kasa
ba halkını . kendilerine inanıp inanmama
ları konusunda tereddüt içinde bulunan, 
gerçeği öğrenme talebinde olan kimse
ler kabul edip sözlerini talep haberi for
munda sadece "inne" ile pekiştirmeli ola
rak. onların inkar ettiğini görünce inkar 
haberi şeklindeki ikinci haberde "inne" 
ve "lam" ile tekit edilmiş olarak söyledi
ler (Kazvlnl, I, 92-93 ). Ayrıca burada "rab
bimiz biliyor" ifadesi de yemin yerine geç
tiği için bir pekiştirme unsurudur. Ha
berde inne. enne. keenne, lakinne, ibti
da lamı, fasıl zamiri, şan ve kıssa zamiri, 
emma, kad, sin, sevfe, kasem, tekit nOn
ları , !en, zaid harfler. tenbih harfleri gibi 
birçok öğe pekiştirme unsuru olarak kul
lanılır. 

Gerçek anlamda haber muhatabı bilgi
lendirmek, bir hükmün içeriğini ona ak
tarmaktır. Ancak birçok konuda haber 
bilgi aktarmanın ötesinde mecazi ve in
şai manalar için de verilir. Muhatabı bilgi
lendirme görüntüsü altında verilen habe-
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ri n asıl amacı değişik şeyler olabilir. Bun
lar da genellikle haberin içeriğini bileni 
bilmiyormuş . soru sormayanı sormuş. 
-üzerinde inkar alametleri görülmesi se
bebiyle- inkar etmeyeni etmiş ya da -açık 
kanıtlar bulunduğu için veya düşündüğü 
takdirde inkarından dönebileceği için- in
kar edeni etmiyormuş kabul ederek ve
rilmiş olan haberlerde görülür (a.g.e., i, 
94-95) . Bu sebeple ibtida haberi, talep ha
beri veya inkar haberi formlarında inkar 
haberi, ibtida haberi şeklinde verilir. Bu 
tür anlatımiara "haberin mecazi anlam
ları " veya "haberin inşai bir amaç için kul
lanılması" denir. Belagat alimlerinin tes
bit ettiği haberin mecazi anlamlarının 
başlıcaları şunlardır : Merhamet dileme, 
özlem belirtme, zayıflığını bildirme. red
detme, sakındırma, teşvik etme, saygı 
bildirme. temenni. kınama. tehdit, dua, 
övme, övünme, menetme, vaad etme. 

Hilafet iddiasında bulunan İbrahim b. 
Mehdi'nin Me'mün'a hitaben söylediği şu 

sözlerin amacı bilgi aktarımı (ihbar) de
ğil ondan merhamet talep etmektir (i n
şa ) : "Çirkin bir suç işledim, affetmek sa
na yakışır. Bağışlarsan ihsanın, öldürür
sün adaletin olur." "Allah'ın en çok buğ
zunu çeken helal kadın boşamaktır" me
alindeki hadis bilgilendirmenin ötesin
de sakındırma anlamı içermektedir. "İh
san sahipleri için cennet ve daha fazlası 
vardır" (YOnus I0/26) ayeti teşvikamacı 
taşımaktadır. Şu ayet ise Allah'abilgi ver
mek değil ondan istekte bulunmak an
lamı içermektedir : "Ancak sana ibadet 
eder. ancak senden yardım isteriz" (Fati
ha l/5) . Amr b. Külsüm'ün, "Bizde bir ço
cuk sütten kesilm e yaşına gelince ceb
barlar (krallar) onun huzurunda secdeye 
kapanır" mısraı bir övünme ifadesidir. Na
biga ez-Zübyani'nin. "Sen bir güneş. di
ğer krallar ise yıldızdır. Güneş doğunca 
bütün yıldızların batması haktır" beytin
de övgü vardır. 
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lmJ lSMAİL DURMUŞ 

L 

İ H BAR 
()~f'l) 

Genellikle hadis in 
kıraat yoluyla rivayet edildiğini 

gösteren terim . 
_j 

Sözlükte "bilmek, bilgi" anlamındaki 
haber kökünden masdar olan ve "bildir
mek, haber vermek" anlamına gelen ih
bar kelimesi, terim olarak genellikle ra
vinin hadisi hacasından kıraat yoluyla al
dığını belirtir. Hadisi hocadan tek başına 
rivayet eden kimse. onu başkasına riva
yet ederken (eda) tekil sigasıyla "ahbere
ni". başkalarıyla birlikte rivayet eden de 
çoğul şekliyle "ahberena" diye eda eder. 
"Habbereni" ve "habberena" ise Evzai'ye 
göre ravinin hadisi hacasından icazet yo
luyla aldığını belirtmek üzere kullanılma

lıdır. Ancak başlangıçta hadisin hocadan 
alındığı usulü göstermek için kullanılan 
eda sigalarının belirli usullere tahsis edil
mesi hususunda bir ittifak bulunmadı
ğından "ahbereni" veya "ahberena" şek
linde kullanılan sigaya da sema, k.ıraat, 
icazet ve münavele metotlarının her bi
rine delalet etmek üzere yer verilm iştir. 

Nitekim sigayı Abdullah b. Mübarek, Hü
şeym b. Beşir. Yezid b. Harun, Abctürrez
zak b . Hemmam. İshak b. Rahuye gibi 
alimler sema; İbn Cüreyc, Evzai. Abdul
lah b. Vehb, Muhammed b. Hasan eş-Şey
banT. Şafii ve N esai kıraat; İmam Malik. 
Isa b. Miskin icazet; Abdullah b. Vehb, Eş
h eb b. Abdülaziz münavele metodu için 
kullanmışlardır. Hasan-ı Basri. Zühri. Süf
yan b. Uyeyne. Yahya b. Said el-Kattan 
gibi alimler ise "ahberena" ile "haddese
na" sigalarının sema ve kıraat metotla
rına delalet etmeleri açısından aynı anla
ma geldiklerini söylemişlerdir. Bu konu
da Ebu Ca'fer et-Tahavi, İbn Abdülber 
en-Nemeri tarafından Cô.mi'u beyô.ni'l
<nm'de ihtisar edilen (Abdülmecld Mah
mOd, s. 189- I 94) et-Tesviye beyne J:ıad
deşenô. ve a}]berenô. adlı bir eser yaz
mış, İbn Hibban da el-Faşl beyne J:ıadde
şenô. ve a}]berenô. adıyla bir çalışma yap
mıştır (Hediyyetü 'l-'arifin, I , 58: II, 45) . 

İbn Cüreyc, Evzai, Abdullah b. Vehb gi
bi alimierin ihbar sigasını kıraat metodu
na tahsis etmeleri, ll. (VIII.) yüzyılın orta
larından itibaren bu siganın kıraat me
toduna delalet etmek üzere kullanılma
ya başlandığını ve zamanla, "Bize haber 
verdi" manasında bir söz olmaktan çıkıp, 
"Ben şeyhe okudum, arzettim" anlamına 
geldiğini göstermektedir. Hakim en-Ni-


