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Ahmed b . Muhammed el-Benna'nın 
(ö. ı ll 7/1 705) 

kıraat ilmine dair eseri 
(bk. BENNA, Ahmed b . Muhammed). 
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Bir şeyi benzerinin b ilinen özelliklerini 
dikkate alara k kavrama, 
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ibretli sonuçlar çıkarma anlamında 
mantık ter imi 

(bk. DÜŞÜNME). 

İ'TİBAR 
()~yı) 

Ferd veya garib b ir hadisin 
başka yollardan rivayet edilip 
edilmediğinin araştırılması 
anlamında hadis terimi . 
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Sözlükte "bir halden başka bir hale geç
mek, gizli bir şeyi açığa çıkarmak. bir şeyi 
incelemek" gibi anlamlara gelen i'tibar 
kelimesi, hadis terimi olarak ferd veya 
garlb olduğu düşünülen bir hadisin başka 
bir isnadla rivayet edilip edilmediğinin 
araştırılmasıdır. Bu araştırmaya sebr adı 

da verilir (SüyGtT. s. ı 53) . İ'tibar ile eş an
lamlı olarak i stişhad da kullanılmıştır. 
Araştırma sonucu bulunan aynı lafızlı 
veya benzer anlamlı rivayete mütabi' 1 
t abi' yahut şahid denildiği gibi rivayet la
fız ve mana olarak aynı ise ikinci rivayete 
mütabi', yalnızanlam açısından aynı ise 
şahid de denmiştir. Mütabi' kelimesi. 
araştırma sonucunda tesbit edilen hadi
sin ravisini de ifade eder. i'tibar. hadislerin 
delil olarak kullanılması veya bir hükmü 
desteklemesi açısından önem taşımakta
dır. Bu işlem genellikle. rivayetleri tek ba
şına delil sayılmayan zayıf ravilerin hadis
lerini takviye amacıyla yapılır. Raviler için 
söylenen "yüktebü hadlsühfı li'l-i'tibar" 
(hadisi itibar için yazılabil ir). "yu'teberu 
bih" (hadisi itibar için alınabilir) gibi ta
birler de SÖZ konusu ravinin teferrüd et
tiği hadisin tek başına delil olamayacağını 
ve başka tarikierden rivayet edilip edil
mediğinin araştırılması gerektiğini belir
tir. Yalan söylemek ve çok yanılmak gibi 
sebeplerle metrfık olan ravilerin hadisle
ri ise başka rivayetleri desteklemek üze
re kullanılmaz. İ'tibara konu olan hadisin 
mütabi' veya şahidinin tesbit edilmesine. 
diğer bir ifadeyle araştırmaya konu olan 
hadisi destekleyen başka bir rivayetin bu-

lu nmasına müt abaat adı verilir. İ'tibar so
nucunda bulunan rivayet asıl rivayetle ilk 
ravisinde müştereklik arzediyorsa buna 
tam mütabaat. daha sonraki ravilerden 
birinde müştereklik söz konusu ise nakıs 
mütabaat denir. 

İ'tibarın bilinen bütün hadis kitapları
nın taranmasıyla yapılması esastır. Ancak 
bu eseriere ulaşmak ve her ferd hadis 
iç in bir delil buluncayakadar kitaplara 
kaydedilmiş bütün hadisleri incelemek 
hemen hemen imkansız olduğundan her
hangi bir hadise ferd veya garlb hükmü 
vermenin de izafi olacağı tabiidir. Bun
dan dolayı ferd veya garlb hadisi destek
leyen başka bir rivayet bulunarnazsa bu 
durum belirtilmeli. kendisine destek ara
nan hadis için ferd veya garlbdir şeklinde 
kesin bir hüküm verilmemelidir. Nitekim 
muhaddisler böyle durumlarda. "La na'
rifühQ illa min haze'l-vech" (biz bu hadi
sin bundan başka bir rivayetini bilmiyo
ruz) gibi kesinlik taşımayan ifadeler kul
lanmışlardır. Hadislerin henüz tam ola
rak toplanmadığı ilk dönemlerde i'tibar 
işleminin şifahl rivayetlerin gözden geçi
rilmek suretiyle yapıldığı da olmuştur. 

Teferrüd hadis ravilerinden hangisinin 
tabakasında ise otabakada hadisi riva
yet eden başka bir ravinin bulunup bu
lunmadığına bakılır; o tabakadan bir ri
vayet bulunarnazsa sırasıyla hadisin ilk 
kaynağına doğru her tabakada bu işlem 
sürdürülür. Herhangi bir tabakada hadi
si rivayet eden başka bir ravi tesbit edi
lirse hadisin mütabi' ve şahidi bulunmuş 
olur. Mesela Şafii el-Üm'de (II, 94) Ma
lik-Abdullah b. Dinar- İbn Ömer isnadı 
ile. "Ay yirmi dokuz gündür. Hilali görme
dikçe oruç tutmayınız. yine hilali görme
dikçe bayram etmeyiniz. Eğer ufkunuz 
bulutianmış olursa sayıyı otuza tamam
Iayınız" mealinde bir hadis nakletmiş . ba
zı ları Şafii'n in bu hadisi Malik'ten rivayet 
te teferrüd ettiğini ileri sürmüşlerdir. Bu 
iddia üzerine yapılan i'tibar işlemi sonu
cunda Buharl'nin bu hadisi aynı lafızlarla 
Malik'ten Abdullah b. Mesleme el-Ka'ne
bl rivayetiyle naklettiği tesbit edilmiştir 
(Buhar!, "Şavm". ı ı; Bey haki. s. 205) . 

İ 'tibar sonucu elde edilen hadisin sahih 
veya hasen olması zorunluluğu yoktur; 
bazı zayıf hadislerin de mütabi' veya şa
hid olarak değerlendirilmesi mümkündür. 
Esas itibariyle bir hadis sırf ferd veya ga
rlb oluşu yüzünden zayıf sayılamayacağı 
gibi ferd veya garlb olması bir hadisin sa
hih olmasına engel değildir. Ancak mu
haddisler. ihtiyatlı davranmanın bir ge
reği olarak i'tibar prensibini güvenilir ra-

el-i'TiBAR 

viierin rivayetleri için de kullanmışlar ve 
bir hadisin sıhhatini eğer varsa bir başka 
isnadla güçlendirmeye çalışmışlardır. 
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el-İ'TiBAR 
()~yı) 

Hazimi'nin 
(ö. 584/1188) 

nasih ve mensuh hadisler 
konusundaki eseri. 

_j 

Tam adı Kitabü'l-İ'tibdr if beyani'n
nasi{ı ve'l-mensi'ı{ı mine'l-a~dr (al]bar) 

olup müellifin öğrencilerinden Abdullah 
b. Hasan es-Sa'dl tarafından rivayet edil
miştir. Nasih ve mensuh ilmini "hadisleri 
hadislerle bilme ve anlama ilmi" diye ta
nımlayan Haziml. yedi cüzden oluşan ese
rinin giriş mahiyetindeki birinci cüzünde 
nasih ve mensuhu bilmeyenierin bu ko
nuda çok az şey söylenip yazıldığını ileri 
sürmelerine rağmen bu alanda çalışma
ların az olmadığını , fakat bunların yete
rince bilinmediğ i ni kaydetmekte ve ne
sihle ilgili bazı teknik bilgiler vermektedir. 
Müellif bu cüzde ayrıca neshin sözlük ve 
t erim manaların ı açıklam ış . nesihte ara
nan şartları. neshin belirtilerini. tearuz 
ve tercihte başvurulacak ölçüler i belirt
miştir. Tercihte takip edilmesi gereken 
yollar, tahsisle nesih arasındaki fark, ki
tabın sünnetle neshi meselesi, sünnetin 
kitabı tefsir edişi gibi konuları incelemiş 
ve alimierin bu hususta ihtilil.f ve ittifak 
ettikleri noktaları belirlemeye çalışmıştır. 

Fıkıh bablarına göre düzenlenen. nasih 
ve mensuh haberlerini toplayıp değerlen
dirmeyi amaçlayan eserin diğer cüzler in
de, "Kitabü't-Tahare"den "Kitabü'I-Li
bas"a kadar yirmi iki kitap ve onların al
tında muhtelif bablar halinde aralarında 
zıtlık görülen haberler sıralanmış . bunla
rın sıhhati konusundaki rivayetler zikre-
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