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Haber için muhatabın konumuna göre
belirlenmiş üç derece vardır. 1. İbtidai haber. Haberin içerdiği hüküm hakkında ön
bilgisi olmayan muhataba verilen haber
olup yalın ve düz bir ihbardır. z. Talebi haber. Haberin içerdiği hükmün doğruluk
derecesini bilmeyen ve bu yüzden o konuda tereddüt içerisinde bulunan muhataba verilen haberdir. Muhatabı tereddütten kurtarmak için bu tür haberin pekiştirilmesi tavsiye edilmiştir. 3. İn kiki haber. Haberin içerdiği hükmü inkar edip
benimsemeyen muhataba verilen haber
olup bunun birden fazla tekit unsuru ile
pekiştirilmesi gerekli görülmüştür (Teft 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
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elçil erin gelanlat . O şe hre iki el çi
gönd e rmi ş tik ; bunl a rı yalanl a dı kl a rı için
üçüncü bir ki ş i y le d es t ek lemi ş tik . Onlar,
"muhakkak ki biz size gönderilmiş elçileriz" deyince ka sa b a lıl a r, "Siz de ancak
bizim gibi birer insa ns ınız; ay nca ralıman
da herhangi bir vahiy göndermiş değildir,
siz sadece yalan söylüyorsunuz" diye karş ılı k ve rmi ş l e rdi. Elçiler, "Doğrusu rabbimiz biliy or, şüph es iz ki biz size gerçekten
gönderilmiş elçileriz" d e mişlerdi : Yasin 36/
13-16). Bu ayetlerde ilk önce elçiler kasaba halkını . kendilerine inanıp inanmamaları konusunda tereddüt içinde bulunan,
gerçeği öğrenme talebinde olan kimseler kabul edip sözlerini talep haberi formunda sadece "inne" ile pekiştirmeli olarak. onların inkar ettiğini görünce inkar
haberi şeklindeki ikinci haberde "inne"
ve "lam" ile tekit edilmiş olarak söylediler (Kazvlnl, I, 92 -93 ). Ayrıca burada "rabbimiz biliyor" ifadesi de yemin yerine geçtiği için bir pekiştirme unsurudur. Haberde inne. enne. keenne, lakinne, ibtida lamı, fasıl zamiri, şan ve kıssa zamiri,
emma, kad, sin, sevfe, kasem , tekit nOnları , !en , zaid harfler. tenbih harfleri gibi
birçok öğe pekiştirme unsuru olarak kuldi ğ i ş ehrin halkını

lanılır.

Gerçek anlamda haber muhatabı bilgilendirmek, bir hükmün içeriğini ona aktarmaktır. Ancak birçok konuda haber
bilgi aktarmanın ötesinde mecazi ve inşai manalar için de verilir. Muhatabı bilgilendirme görüntüsü altında verilen habe-
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ri n asıl amacı değişik şeyler olabilir. Bunlar da genellikle haberin içeriğini bileni
bilmiyormuş . soru sormayanı sormuş.
-üzerinde inkar alametleri görülmesi sebebiyle- inkar etmeyeni etmiş ya da -açık
kanıtlar bulunduğu için veya düşündüğü
takdirde inkarından dönebileceği için- inkar edeni etmiyormuş kabul ederek verilmiş olan haberlerde görülür (a.g.e., i,
94-95) . Bu sebeple ibtida haberi, talep haberi veya inkar haberi formlarında inkar
haberi, ibtida haberi şeklinde verilir. Bu
tür anlatım i ara "haberin mecazi anlamları " veya "haberin inşai bir amaç için kullanılması" denir. Belagat alimlerinin tesbit ettiği haberin mecazi anlamlarının
başlıcaları şunlard ı r : Merhamet dileme,
özlem belirtme, zayıflığını bildirme. reddetme, 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 söyl ediği şu
sözlerin amacı bilgi aktarımı (ihbar) değil ondan merhamet talep etmektir (i nşa ) : "Çirkin bir suç işledim, affetmek sana yakışır. Bağışlarsan ihsanın, öldürürsün adaletin olur." "Allah'ın en çok buğ
zunu çeken helal kadın boşamaktır" mealindeki hadis bilgilendirmenin ötesinde sakındırma anlamı içermektedir. "İh
san sahipleri için cennet ve daha fazlası
vardır" (YOnus I0/2 6) ayeti teşvikamacı
taş ı maktadır. Şu ayet ise Allah'abilgi vermek değil ondan istekte bulunmak anlamı içermektedir : "Ancak sana ibadet
eder. ancak senden yardım isteriz" (Fatiha l/5) . Amr b. Külsüm'ün, "Bizde bir çocuk sütten kesilm e yaşına gelince cebbarlar (krallar) onun huzurunda secdeye
kapanır" mısraı bir övünme ifadesidir. Nabiga ez-Zübyani'nin. "Sen bir güneş . diğer krallar ise yıldızdır. Güneş doğunca
bütün yıldızların batması haktır " beytinde övgü vardır.
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Genellikle ha dis in
yoluyla rivayet edil diğini
gösteren terim .

_j

Sözlükte "bilmek, bilgi" anlamındaki
haber kökünden masdar olan ve "bildirmek, haber vermek" anlamına gelen ihbar kelimesi, terim olarak genellikle ravinin hadisi hacasından kıraat yoluyla aldığını belirtir. Hadisi hocadan tek başına
rivayet eden kimse. onu başkasına rivayet ederken (eda) tekil sigasıyla "ahbereni". başkalarıyla birlikte rivayet eden de
çoğul şekliyle "ahberena" diye eda eder.
"Habbereni" ve "habberena" ise Evzai'ye
göre ravinin hadisi hacasından icazet yoluyla aldığını belirtmek üzere kullanılma
lıdır. Ancak başlangıçta hadisin hocadan
alındığı usulü göstermek için kullanılan
eda sigalarının belirli usullere tahsis edilmesi hususunda bir ittifak bulunmadı
ğından "ahbereni" veya "ahberena" şek
linde kullanılan sigaya da sema, k.ı r aat,
icazet ve münavele metotlarının her birine delalet etmek üzere yer verilm i ştir.
Nitekim sigayı Abdullah b. Mübarek, Hüşeym b. Beşir. Yezid b. Harun, Abctürrezzak b . Hemmam. İshak b. Rahuye gibi
alimler sema; İbn Cüreyc, Evzai. Abdullah b. Vehb, Muhammed b. Hasan eş-Şey
banT. Şafii ve Nesai kıraat; İmam Malik.
Isa b. Miskin icazet; Abdullah b. Vehb, Eş
h eb b. Abdülaziz münavele metodu için
kullanmışlardır. Hasan-ı Basri. Zühri. Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Said el-Kattan
gibi alimler ise "ahberena" ile "haddesena" sigalarının sema ve kıraat metotlarına delalet etmeleri açısından aynı anlama geldiklerini söylemişlerdir. Bu konuda Ebu Ca'fer et-Tahavi, İbn Abdülber
en-Nemeri tarafından Cô.mi'u beyô.ni'l<nm'de ihtisar edilen (Abdülmecld MahmOd, s. 189- I 94 ) et-Tesviye beyne J:ıad
deşenô. ve a}]ber enô. adlı bir eser yazmış, İbn Hibban da el-Faşl beyne J:ıadde
şenô. ve a}]berenô. adıyla bir çalışma yapmıştır

(Hediyy etü 'l-'arifin, I , 58: II, 45) .

İbn Cüreyc, Evzai, Abdullah b. Vehb gibi alimierin ihbar sigasını kıraat metoduna tahsis etmeleri, ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından itibaren bu siganın kıraat metoduna 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-
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sabürl'nin (ö . 405/1014) kendi döneminde bu hususta bir ittifakın bulunduğunu
söylemesinden bu kullanırnın yaygınlaş
tığı anlaşılıyorsa da tam bir ittifaktan söz
etmek mümkün değildir.
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İman esaslarına

veya ilahi emirlere aykırı
hareket et menin
yapılan iyi arnelierin sevahım
yok et mesi anlamında
b ir Kur'an terimi.
L

Hadislerde de iyi arnellere ait sevabm
sebeplerle yok olacağı aynı kökten
gelen fillerle belirtilmektedir. Buna göre
Hz. Peygamber, arnelierin sevabını yok
eden günahları i şlernekten Allah'a sığm
mayı tavsiye etmiş, bazı davranışlar yüzünden arnelierin boşa gideceğini zanneden sahabilerin yanıldığını açı klamış, böylece arnelierin geçerlilik veya geçersizliğine hükmetmenin ancak Allah 'a ait olduğuna işaret etmiştir ( Müsned, lll, I 37;
IV, ı 80; Buhil.rl, "Megazl" , 38, "Diyat", ı 7:
Mü slim, "Bir", 137). Buharl, "Müminin
farkın a varmadan arnelinin boşa git m esinden ko rkma s ı" b a şlı ğ ını taşıyan bir
babda ashabın böyle bir kaygı içinde bulunduğunu ve Hasan-ı Basri'nin de müminin mutlaka arnelinin boşa çıkabilece
ği endişesi taşıması gerektiğinden söz ettiğini nakletmiştir (Buhar!, "İman", 36)
bazı
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Kur'an-ı Kerim'de ihbat kelimesi geçmemekle birlikte aynı kökten bazı fiil kalıpları kullanılarak bir kısım inanç ve davranışların iyi arnelleri boşa çıkaracağı açık
lanmıştır. Bu ayetlerde belirtildiğine göre Allah'ın ayetlerine ve ahirete İnanma
yanlar, ilahi hükümleri inkara yeltenenler, müşrikler, münafıklar, sadece dünya
hayatını tercih edip onunla yetinenler,
peygamberleri öldürenler. insanlar arasında adaletle hükmetmek isteyenleri
katledenler, Allah yolundan yüz çeviren
ve başkalarının da bu yolu takip etmesine engel olanlarla Hz. Peygamber'e saygısızlıkta bulunanların arnelleri boşa gidecektir. Ayrıca Allah'ın indirdiği hükümlerden hoşlanmaya n ve ilahi gazabı eelbedecek görüşlere uyup Allah rızasını kazanmayı hiçe sayanların arnelleri de boşa çıkacaktır (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem,

"J:ıbt; " md)

İbnü ' I-Kıfti'nin

adıyla

meti düşen fiillerdir; bazı ayetlerde "ter azilerin hafif gelmesi" ifadesiyle anlatı 
lan da budur (el-Müfredat, "J:ıbt;" md.). Ancak İsfahanl'nin üçüncü grup için işaret
ettiği ayetleri n bu şekilde yorumlanması
müfessirlerce benimsenmemiştir (Ta beri, VIII, 164;Fahreddin er-Razi, Mefatfl:ıu'l
gayb, XlV, 29-30)
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Sözlükte "boşa gitmek, değerin i kaybetmek" anlamına gelen habt kökünden
türemiş olup " boşa çıkarmak , silip yok
etmek" demektir. Terim olarak bazı davranışların iyi arnelierin sevabını yok etmesini ifade eder. Ragıb el-İsfahanl değeri
ni kaybeden arnelleri üç gruba ayırır. Birincisi imandan yoksun kimselerin i şle
dikleri arnellerdir (el-Furkan 25/ 23). İkin
cisi, dünyevl menfaat sağlama amacı taşıd ı ğından Allah rızasına yönelik olmayan uhrevl amellerdir. Üçüncü grup, salih
amel niteliği taşımakla birlikte beraberinde kötü arneller işlenrnek suretiyle kıy-

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren kelam alimleri ihbat meselesini va'd-vald , sevapikab çerçevesinde ve tekfırle birlikte tartışmışlardır. "Örtmek" anlamındaki k efr
kökünden gelen tekfir, "son anda gerçekleştirilen bir itaat vasıtasıyla geçmiş
günahların örtülmesi ve cezalarının düş
mesi" diye tanımlanıp literatürde ihbatla birlikte incelenmiştir. Kelamcıların ihbat ve tekfirle ilgili görüşlerini dört nok-

tada toplamak mümkündür. 1. İhbat ve
tekfir hem iman hem de amel açısından
geçerli olan bir ilkedir, çünkü nakli ve akli
deliller bunu göstermektedir. Mu'tezile,
Hariciler ve Zeydiyye alimleri ana hatları
itibariyle ihbat ve tekfirin geçerliliği görüşünde birleşmişlerdir. Dayandıkları
başlıca delillerden biri ayet ve hadislerde
iyiliklerin kötülükleri gidereceği ve bazı
inanç ve davranışların iyi arnelleri yok
edeceğinin açıkça belirtilmesidir. İhbat
ve tekfir ilkesi, nasların bu açıklamaları
na dayanmaktan ve onları bir kural halinde ifade etmekten başka bir şey değildir
(Yahya b. Hamza el-Alevi, s. ll ı -1 I 2) Ayrıca mükellefin genellikle hem itaat hem
masiyet işiernekte olduğu varsayımından
hareket edilebilmektedir. Bu durumda
itaat ve masiyet eşit veya biri diğerinden
fazla olacağından çok olanın az olanı geçersiz kılması söz konusudur. Mükellef.
ge rçekleştirdiği arneller sebebiyle mükafat veya cezaya ya aynı ölçüde müstahak
olur yahut birini diğerinden daha fazla
hak eder. Her ikisine aynı ölçüde müstahak olması uzak bir ihtimaldir. Şu halde
daha fazla hak ettiği husus geçerlilik kazanır, yani sevabı daha çok hak etmişse
azabı , bunu daha çok hak etmişse sevabı
yok olur. Bu durum ihbat ve tekfir ilkesinin doğruluğunu gösterir (Kadi Abdülcebbar, s. 624-625) . z. İhbat sadece inançta. tekfir ise hem inanç hem de arnellerde geçerli bi r ilkedir. Buna göre müslüman iken kafir olanın inkarı yaptığı iyi
arnelleri yok eder, kafir iken müslüman
olanın imanı da geçmişte işlediği kötülükleri giderit. Müslümanın masiyetleri ise
itaatlerini ve bunlara ait sevabı ortadan
kaldırmaz . Eş'ariyye , Matürldiyye, imamiyye- isnaaşeriyye ile Ab bad b . Süleyman gibi bazı Mu'tezile alimleri bu görüşü ben i msemiştir (Matürld1', s. 337-338;
Teftazan1', Il, 232; Ca'fer es-Sübh an1', ll,
862). Bu gr ubun d ayandığ ı başlıca deliller şunlardır : Naslar. zerre kadar da olsa
işlenen her türlü hayı r ve şerrin karşılığı
nın mutlaka görüleceğini haber vermektedir (ez-Zilzal 99/7-8) Zahiri manası itibariyle ihbatın geçerli olduğunu ifade
eden diğer naslar da bu nasların ışığı altında te'vil edilmelidir (Fahreddin er-Razi, Kitabü'l-Erba'fn, s. 221-222, 235-236;
Ebu Ca 'fer et-Tus1', Temhfdü '1-uşül, s. 268269) İhbatın arnellerde geçerli olması
zulmü gerektirir, zira bu takdirde itaat
ve masiyet i şleyen bir müslüman masiyeti çoksa hiç itaat etmemiş. itaati çoksa
hiç günah işlememiş gibi telakki edilecek-
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