
sabürl'nin (ö . 405/1014) kendi dönemin
de bu hususta bir ittifakın bulunduğunu 
söylemesinden bu kullanırnın yaygınlaş
tığı anlaşılıyorsa da tam bir ittifaktan söz 
etmek mümkün değildir. 
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yok etmesi anlamında 
bir Kur'an terimi. 
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Sözlükte "boşa gitmek, değerin i kay
betmek" anlamına gelen habt kökünden 
türemiş olup "boşa çıkarmak, silip yok 
etmek" demektir. Terim olarak bazı dav
ranışların iyi arnelierin sevabını yok etme
sini ifade eder. Ragıb el-İsfahanl değeri
ni kaybeden arnelleri üç gruba ayırır. Bi
r incisi imandan yoksun kimselerin i şle

dikleri arnellerdir ( el-Furkan 25/23). İkin
cisi, dünyevl menfaat sağlama amacı ta
şıd ığından Allah rızasına yönelik olma
yan uhrevl amellerdir. Üçüncü grup, salih 
amel niteliği taşımakla birlikte berabe
rinde kötü arneller işlenrnek suretiyle kıy-

meti düşen fiillerdir; bazı ayetlerde "te
razilerin hafif gelmesi" ifadesiyle anlatı

lan da budur ( el-Müfredat, "J:ıbt;" md.). An
cak İsfahanl'nin üçüncü grup için işaret 
ettiği ayetleri n bu şekilde yorumlanması 
müfessirlerce benimsenmemiştir (Ta be
ri, VIII, 164;Fahreddin er-Razi, Mefatfl:ıu'l
gayb, XlV, 29-30) 

Kur'an-ı Kerim'de ihbat kelimesi geç
memekle birlikte aynı kökten bazı fiil ka
lıpları kullanılarak bir kısım inanç ve dav
ranışların iyi arnelleri boşa çıkaracağı açık
lanmıştır. Bu ayetlerde belirtildiğine gö
re Allah'ın ayetlerine ve ahirete İnanma
yanlar, ilahi hükümleri inkara yeltenen
ler, müşrikler, münafıklar, sadece dünya 
hayatını tercih edip onunla yetinenler, 
peygamberleri öldürenler. insanlar ara
sında adaletle hükmetmek isteyenleri 
katledenler, Allah yolundan yüz çeviren 
ve başkalarının da bu yolu takip etmesi
ne engel olanlarla Hz. Peygamber'e say
gısızlıkta bulunanların arnelleri boşa gi
decektir. Ayrıca Allah'ın indirdiği hüküm
lerden hoşlanmayan ve ilahi gazabı eel
bedecek görüşlere uyup Allah rızasını ka
zanmayı hiçe sayanların arnelleri de bo
şa çıkacaktır (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"J:ıbt; " md) 

Hadislerde de iyi arnellere ait sevabm 
bazı sebeplerle yok olacağı aynı kökten 
gelen fillerle belirtilmektedir. Buna göre 
Hz. Peygamber, arnelierin sevabını yok 
eden günahları işlernekten Allah'a sığm
mayı tavsiye etmiş, bazı davranışlar yü
zünden arnelierin boşa gideceğini zanne
den sahabilerin yanıldığını açıklamış, böy
lece arnelierin geçerlilik veya geçersizli
ğine hükmetmenin ancak Allah'a ait ol
duğuna işaret etmiştir ( Müsned, lll, I 37; 
IV, ı 80; Buhil.rl, "Megazl" , 38, "Diyat", ı 7: 
Mü slim, "Bir", 137). Buharl, "Müminin 
farkına varmadan arnelinin boşa gitme
sinden korkması" ba şlığ ını taşıyan bir 
babda ashabın böyle bir kaygı içinde bu
lunduğunu ve Hasan-ı Basri'nin de mü
minin mutlaka arnelinin boşa çıkabilece
ği endişesi taşıması gerektiğinden söz et
tiğini nakletmiştir (Buhar!, "İman", 36) 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren kelam alim
leri ihbat meselesini va'd-vald , sevap
ikab çerçevesinde ve tekfırle birlikte tar
tışmışlardır. "Örtmek" anlamındaki kefr 
kökünden gelen tekfir, "son anda ger
çekleştirilen bir itaat vasıtasıyla geçmiş 
günahların örtülmesi ve cezalarının düş
mesi" diye tanımlanıp literatürde ihbat
la birlikte incelenmiştir. Kelamcıların ih
bat ve tekfirle ilgili görüşlerini dört nok-

İ H BAT 

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 gö
rüşünde 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 halin
de ifade etmekten başka bir şey değildir 
(Yahya b. Hamza el-Alevi, s. ll ı -1 I 2) Ay
rıca 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 ge
çersiz kılması söz konusudur. Mükellef. 
gerçekleştirdiği arneller sebebiyle müka
fat veya cezaya ya aynı ölçüde müstahak 
olur yahut birini diğerinden daha fazla 
hak eder. Her ikisine aynı ölçüde müsta
hak olması uzak bir ihtimaldir. Şu halde 
daha fazla hak ettiği husus geçerlilik ka
zanır, yani sevabı daha çok hak etmişse 
azabı , bunu daha çok hak etmişse sevabı 
yok olur. Bu durum ihbat ve tekfir ilke
sinin doğruluğunu gösterir (Kadi Abdül
cebbar, s. 624-625) . z. İhbat sadece inanç
ta. tekfir ise hem inanç hem de arneller
de geçerli bi r ilkedir. Buna göre müslü
man iken kafir olanın inkarı yaptığı iyi 
arnelleri yok eder, kafir iken müslüman 
olanın imanı da geçmişte işlediği kötülük
leri giderit. Müslümanın masiyetleri ise 
itaatlerini ve bunlara ait sevabı ortadan 
kaldırmaz . Eş'ariyye , Matürldiyye, ima
miyye- isnaaşeriyye ile Ab bad b . Süley
man gibi bazı Mu'tezile alimleri bu görü
şü ben imsemiştir (Matürld1', s. 337-338; 
Teftazan1', Il, 232; Ca'fer es-Sübhan1', ll, 
862). Bu grubun dayandığ ı başlıca delil
ler şunlardır : Naslar. zerre kadar da olsa 
işlenen her türlü hayır ve şerrin karşılığı
nın mutlaka görüleceğini haber vermek
tedir (ez-Zilzal 99/7-8) Zahiri manası iti
bariyle ihbatın geçerli olduğunu ifade 
eden diğer naslar da bu nasların ışığı al
tında te'vil edilmelidir (Fahreddin er-Ra
zi, Kitabü'l-Erba'fn, s. 221-222, 235-236; 
Ebu Ca 'fer et-Tus1', Temhfdü '1-uşül, s. 268-
269) İhbatın arnellerde geçerli olması 
zulmü gerektirir, zira bu takdirde itaat 
ve masiyet işleyen bir müslüman masiye
ti çoksa hiç itaat etmemiş. itaati çoksa 
hiç günah işlememiş gibi telakki edilecek-
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tir (Şeyh Müfld, s. 361-362; Fahreddin er
Razi, Kitabü 'L-Erba'fn, s. 236; Ca'fer es
Sübhanl, ll, 863-865) İ h bat taraftarların
ca yapılan istidlallerde bazı yanlışların bu
lunduğu belirtilmiştir. Mesela itaatte ma
siyetin eşit olması halinde müslümanın 
arnellerine karşılık vermenin imkansız ol
duğu ileri sürülmektedir. Halbuki bu du
rumda itaat dikkate alınabilir, çünkü ya
pılan bir itaate karşılık on sevabın , masi
yete mukabil ise bir günahın verileceği 
naslarda bildirilmiştir. Şu halde iyi ve kö
tü arnelierin eşit olması durumunda se
vap tarafının dikkate alınacağını söyle
mek mümkündür (Nesefl, II. 787; Seyyid 
Şerif el-Cürcanl. s. 449). Ayrıca masiyete 
terettüp edecek olan azap tevhid inancını 
ve onun sevabını yok etmez, çünkü tevhi
din sevabı fıskı terketmenin sevabmdan 
büyüktür. Bu da bir keblre işieyenin bü
tün itaatlerinin yok olacağını iddia eden 
ihbat anlayışını geçersiz kılar (İbn Furek. 
s. 159-160, 1 72-1 73) 3. Küfrün bütün iyi 
amelleri, itaatterin de masiyetleri silece
ğinde şüphe yoktur. Küfür dışında büyük 
günah olan masiyetler ise imanı ortadan 
kaldırınarnakla birlikte bazı itaatterin se
vabını yok edebilir. İbn Teymiyye ile onun 
izinden giden bazı Selefiyye alimleri bu 
görüştedir. Başlıca delillerinden biri, nas
larda zina edenlere uygulanacak ceza be
yan edildiği halde onların kafir oldukları 
belirtilmemiştir. Yine naslarda, sadaka 
verilen kişiye eziyet etmenin ve yapılan 
iyiliği başına kakmanın sadakaya ait seva
bı geçersiz kıldığının, büyük günah işle

menin de arnelleri boşa çıkardığının bil
dirilmesi (el-Bakara 2/264; Muhammed 47/ 

33), bazı masiyetlerin bazı itaatleri geçer
siz kılacağına delil teşkil eder. Masiyetler 
bütün itaatlere ait sevabı yok etseydi ahi
rette arnelierin tartılmasına gerek kal
mazdı. öte yandan farz ve vaCip olan iba
detlere ait rükünlerden birini terketmek 
ibadeti bütünüyle geçersiz kılmaz, sade
ce eksik hale getirir (İbn Teymiyye, Mec
mü'u fetaua, X, 638-639; Minhacü's-sün

ne, V, 296-298). 4. İhbat ve tekfir konula
rı hem dünya ve ahiret açısından hem de 
büyük ve küçük günah bakımından fark
lılık arzeder. Tekfirle, sadece farzları ye
rine getirmenin büyük günahları örtme
si kastedilirse bu anlamda bir tekfirden 
söz edilemez. Fakatihbat ve tekfirle, ahi
rette sevapiarta büyük günahların tartı

hp büyük günahların sevaplar karşılığın
da silinmesi ve sonunda günah miktarın
ca sevapiarın azalıp tükenınesi kastedilir
se bu doğrudur. Ayrıca bir büyük günahın 
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hangi itaat karşılığında silineceği biline
mez. Küçük zannedilen bir iyilik ahirette 
büyük bir günahı yok edebilir. Küçük gü
nahlara gelince bunlar yapılan itaatlerle 
dünyada silinir. Samimi bir tövbe de hem 
küçük hem büyük günahları yok eder. İbn 
Receb ve Seffarlnl gibi bazı Selefi- Han
beli alimleri bu görüşte olup daha çok ha
dislere ve ashapla tabiinden nakledilen 
rivayetlere dayanmışlardır (Seffarlnl, I, 
377-379). 

İhbat ve tekfir konularında tartışmala
rın daha çok ihbat üzerinde yoğunlaştığı 
ve alimierin çoğunluğunun tekfiri benim
sediği anlaşılmaktadır. ilgili naslar dik
kate alındığında ihbatı mutlak anlamda 
reddetmenin mümkün olmadığı kabul 
edilmelidir. Zira inkar ve şirkin yanı sıra 
Allah'ın indirdiği hükümleri hiçe saymak, 
insanları Allah yolundan alıkoymak, Hz. 
Peygamber' e saygısızlık göstermek, ada
leti emredenleri öldürmek, ahireti inkar 
etmek gibi inanç ve davranışların yapılan 
iyi arnelleri yok ettiği Kur'an'da açıkça 
belirtilmiştir. Bunun dışında işlenen bü
yük günahların , iman dahil olmak üzere 
bütün itaatleri geçersiz kılıp sevapiarını 

yok ettiğin i söylemek isabetli görünme
mektedir. Ancak ahirette itaatlerle ma
siyetlerin tartılacağı ve kişinin ağır gelen 
arnellerine göre muameleye tabi tutula
cağı unutulmamalıdır. Bu anlamda bir 
ihbatın kabul edilmesi mümkündür. Fa
kat küfre düşmeyenierin fasık bile olsalar 
gerçekleştirdikleri itaatterin karşılıksız 
kalmayıp masiyetlerinin cezasını çektik
ten sonra mük§.fat göreceklerinde şüphe 
yoktur. 
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İHDAD 
( ~~...l>~f) 

Kocası ölen veya kesin boşarnayla 
evliliği sona eren kadının 

belli bir süre bazı davranışlardan 
kaçınması anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "menetmek, sınır koymak" 
manasma gelen ihdad (hidad), fıkıhta 
ölüm veya kesin (bain) boşama sebebiyle 
evliliği sona eren kadının evlenme yasağı 
bulunan iddet süresince yas tuttuğu iz
lenimini verecek şekilde üzüntüsünü dışa 
vurmasını. çevresinin yadırgayacağı şekil
de memnun ve mutlu görünmekten sa
kınmasını ifade eder. Ancak kadının yas 
tutmasının hükmü, hangi durumlarda ve 
ne kadar süreyle yas tutacağı, bu esnada 
ne gibi davranışlardan kaçmacağı fakih
ler arasında tartışmalı dır. Hanefi ve Zey
diyye mezhebi fakihleri ve eski görüşün
de imam Şafii ile bir rivayete göre Ahmed 
b. Hanbel bunu gerekli görürken bir grup 
tabiln fakihi , Malikil er. yeni görüşünde Şa
fii ve çoğunlukla Hanbelller gerekli gör
mezler; bu sonuncular arasında ihdadı 
m üstehap kabul edenler de vardır. 

Kocası ölen kadının bir süre yas tut
ması hemen hemen bütün toplumlarda, 
özellikle de Sami gelenekte öteden beri 
bilinen bir adet olup aynı zamanda kadın
dan beklenen insani ve .ahlaki bir ödev 
olarak da görülmüştür. islam öncesi Hi
caz Arap toplumunda kocası ölen kadın 
bir yıl süreyle iddet bekler ve yas tutar, 
bu süre zarfında küçük bir odaya veya ça
dıra kapanıp en gösterişsiz elbiselerini gi-

. yer, koku sürünmez, saçlarını taramaz. 
bu suretle tam bir matem havasına girer
di. Bir yılın sonunda belli simgesel davra
nışlarla yas süresinin sona erdiğini ilan 
eder. normal hayata dönerdi. Boşanmış 
kadınların ise iddet beklernesi ve yas 
tutması gerekli görülmezdi (Buhar!, "Ta-


