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Belli harflerin telaffuzu sırasında 
dilin damağa temas etmeyip 

açık durması 
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Kur'an-ı Kerim'in 
seksen ikinci silresi. 
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Mekke döneminde Naziat suresinden 
sonra nazil olmuştur, on dokuz ayettir. 
Fasılası ı., .;ı , f' , ;:J, ..::.. harfleridir. Adını 
ilk ayette geçen "yarılmak" anlamındaki 
infitar kelimesinden alır. SQrenin nazmı 
ve ayetleri arasındaki insicam bir defada 
nazil olduğu izlenimini vermektedir. 

SQrenin ilk bölümünde (ayet l-5) yer 
ve gökle ilgili bazı kıyamet olayları tasvir 
edilerek göğün yarılacağı, yıldızların etra
fa saçılacağı, aradaki engeller kaldırılarak 
deniz sularının birbirine karıştınlacağı ve 
kabirdekilerin dışarıya çıkarılacağı belir
tilir. İkinci bölüm (ayet 6-8) kınama üs!Q
bunun ağır bastığı soru ifadesiyle başla
maktadır: "Ey insan! Seni kerem sahibi 
rabbine karşı aldatan nedir?" Hz. Pey
gamber'in, Übey b. Halef veya Velid b. 
Mugire hakkındanazil olduğu belirtilen 
bu ayeti okuduktan sonra. "Onu cehaleti 

Muhakkak hattıyla yazılmış infitar sOresi 
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aldattı" dediği nakledilir (Kurtubl, XIX, 
245) . Sorunun ardından. gerektiği şekilde 
şükretmeyen insana kendisini en güzel 
şekilde yaratan rabbine karşı sorumluluk
ları hatırlatılır. SQrenin daha sonraki bö
lümünde (ayet 9-16) inançsızıarın yalan
lamalarına dikkat çekilir. Ahiret sorumlu
luğu üzerinde durularak yazıcı melekle
rin ( Kiramen Katibln) kişinin yaptıklarının 
hepsini kaydetti ği ve iyilerin cennete, kö
tülerin cehenneme gidecekleri ifade edi
lir. Daha sonra hesap gününün büyüklü
ğü tasvir edilir. Hz. Peygamber' e yönel
tilen soru cümleleriyle ahiret gününün 
dehşeti tekrar vurgulanır ve herkesin bü
tün gücünden soyutlandığı o günde yal
nızca Allah'ın emrinin geçerli olduğu be
lirtilir (ayet 17-19). 

İnfitar sQresi, Resul-i Ekrem'in cema
atle kılınan namazlarda okunmasını tavsi
ye ettiği sureler arasında yer almış, Ne
sal'nin zikrettiği bir hadise göre ( "İfti
tal:ı", 70) Mu az b. Cebel'in bir gün kıldır
dığı yatsı namazını çok uzatması üzerine 
ResQlullah. "Fitne çıkarmayı mı arzu edi
yorsun ey Muaz? Sebbihi'sme rabbike'l
a'la, ve'd-duha, ize's-semaün fetarat sQ
releri neyine yetmiyor?" demiştir. Hz. 
Peygamber'in. infitar suresinde tasvir 
edilen kıyamet sahnelerinin dehşetine 
işaret ederek, "Kıyamet gününü kendi 
gözleriyle görmek isteyen kimse Tekvlr, 
infitar ve inşikak surelerini okusun" (Tir
mizi, "Tefslr", 81 ); "Beni HQd, Vakıa. Kıya

me. Mürselat, ize'ş-şemsü küvvirat (Tek
vlr). ize's-semaün şekkat (inşikak) ve ize's
semaün fetarat (infitar) sareleri ihtiyar
lattı" buyurduğu rivayet edilmiştir (Ab
dürrezzak es-San'anl, lll, 368). 

İnfitar suresinin fazileti hakkında riva
yet edilen (mesela bk. Zemahşerl, IV, 229), 
"Kim infitar suresini okursa Allah onun 
için gökten inen her yağmur damlası ve 
her ka bir sayısınca bir iyilik yazar" anla
mındaki hadisin uydurma olduğu kabul 
edilmiştir (Muhammed b. Muhammed et
Trablusl, I, 1036). 
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İNGİLİZ DOGU 
HİNDİSTAN ŞİRKETİ 

Uzakdoğu ve Hindistan 'da 
İngiliz sömürgeciliğini temsil eden 

özerk devlet statüsündeki 
ticaret şirketi. 

_j 

Orijinal adı British East India Compa
ny' dir. 31 Aralık 1600'de, Portekiz ve is
panya'nın tekelinde bulunan Uzakdoğu ve 
Hindistan baharat ticaretinden pay almak 
üzere ingiliz tüccarları tarafından krallık 
beratıyla kurulmuş, zamanla dünyanın en 
büyük ticaret organizasyonlarından biri 
ve İngiliz sömürgeciliğinin Asya'daki tem
silcisi haline gelmiştir. Şirketin bu temsil
ciliğini. hükümetin tekel imtiyazını sona 
erdirip teşkilatını dağıttığı 1858 yılına ka
dar özellikle Hindistan'daki faaliyetleri. 
konumu ve etkisiyle özerk bir devlet gibi 
sürdürdüğü görülür. 

Şirket ilk seferini 1601'de Doğu Hint 
adaları na (Malezya- Endonezya) düzenledi. 
Karlı geçen bu seferden sonra ayrıca Hin
distan ile ticaret imkanlarını araştırma
ya karar verdi ve 161 Z'de Babürlüler'den 
Gucerat'ın limanı SQret'e girme imtiyazı 
aldı. Aynı zamanda askeri güce de sahip 
olan ve Kızıldeniz, Basra körfezi, Japon
ya'ya seferler düzenleyen şirket. iranlı
lar'la birlikte 16ZZ'de Portekiz donanma
sını Hürmüz Bağazı'nda mağ!Qp ederek 
Körfez bölgesinin ve Hindistan yolunun 
kontrolünü ele geçirdi. Fakat bu başarıyı 
Uzakdoğu'da Hollandalılar'a karşı göste
remedi ve Doğu Hint Adaları bölgesinden 
çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 
dikkatini daha çok Hindistan üzerinde yo
ğunlaştıran şirketin ticaret organizas
yonu giderek gelişti. SQret ve Masulipa
tam'dan sonra Bengal'e yöneldi ve 1639'
da Madras'ı kiraladı. 1661'de Bombay, ll. 
Charles'ın Prenses Catherine de Bragan
ce ile evlenmesi sebebiyle Portekiz Kral
lığı'ndan düğün hediyesi olarak alındı ve 
1690'da Kalküta liman şehri kuruldu. 
1698'de başka bir İngiliz Doğu Hindistan 
Şirketi'nin faaliyete geçmesi karışıklığa 
yol açtıysa da 1709'da iki şirket birleşti. 
Bu arada Uzakdoğu'da Hollanda Doğu 
Hindistan Şirketi ile rekabet tekrar hız
landı ve ilişkiler zaman içinde savaşa va
racak boyutlarda gerginleşti. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında ticaret hac
minde büyük bir gelişme kaydeden şir
ket, ingiliz hükümetiyle ilişkilerini düzen
leyerek ticaret yaptığı bölgelerde devlet 
adına hareket etme ve temsil imtiyazı al
dı. 1717'de Babürlüler'den kapitülasyon 
hakları kazandı ve ülkede çok güçlü bir 



konuma yükseldi. 1740'larda Fransızlar'ın 
Hindistan'a girme çabaları üzerine mal 
varlığını ve imtiyazlarını korumak ama
cıyla mahalli taht kavgalarına karıştı ve 
askeri hareketlere girişti. Bölgedeki bir
liklerini takviye ederek 1757'de Plassey 
zaferiyle fiilen Bengal'e hakim olan şirket 
176S'ten itibaren de burayı kendi adına 
yönetmeye başladı. Ancak Bengal'deki bu 
tecrübenin çok külfetli olması sebebiyle 
zarar etmeye başladı ve ingiliz hüküme
tinden yardım istedi. 1773'te Londra'da 
çıkarılan Hindistan kanunu ile şirketin 
Hindistan'daki statüsü bir esasa bağlandı 
ve bir genel vali gönderilerek bütün sö
mürge topraklarıyl a birlikte şi rket de de
netim altına alındı; 1784 yılında kabul 
edilen yeni bir kanunla da uygulamada 
karşılaşılan bazı aksaklıklar giderildi. Böy
lece şirket ve Hindistan siyaseti tamamen 
ingiliz hükümetinin kontrolüne girdi. Bu 
tarihten sonra giderek ağırlığını kaybet
meye başlayan şirketin ticaret tekeli im
tiyazı da 1813 ve 1833'te çıkarılan iki ka
nunla ortadan kaldırıldı. Bu dönemde şir
ket bir ticaret kurumu olmaktan ziyade 
idari kurum hüviyetine dönüşmüştür. 

Nitekim 18SO'lere gelindiğinde Delh i ve 
Pencap bölgesi de şirketin kontrolüne 
geçmiş ve Hindistan'daki İngiliz hakimi
yetinin nihai sınırları neredeyse bell i ol
muştur. Aynı şekilde Burma, Singapur ve 
Hong Kong'la beraber o zamanki dünya 
nüfusunun yaklaşık beşte biri şirketin ha
kimiyeti altına girmiş. böylece şirket dün
yanın en büyük ticaret organizasyonu ol
duğu gibi yönetimindeki bölgelerde kur
duğu idari. mali ve hukuki yapı ile de dev
let fonksiyonu icra eder hale gelmiştir. 

Bu durum. özellikle Hindistan'da yüz
yıllardır hüküm süren islam ' ın aleyhine 
gelişmiş ve şirketin genişleme süreciyle 
birlikte müslümanların siyasi, ekonomik 
ve kültürel durumları kötüleşmiştir. Zira 
ekonomik alanda tarıma dayalı gelenek
sel yapı İn g ili z l e r'in para merkezli t icari 
faaliyetlere yönelmesiyle bozulunca top
rakların satılmasına mecbur kalınmış. si
yasi hakimiyetin elden gitmesiyle de psi
kolojik çöküş içerisinde, azınlıkta bulunu
lan toplumda güven duygusu kaybedil
mişti. Kültürel alanda ise kaynak ve hi
maye desteklerinin yitirilmesi ilim ve sa
nat erbabının ilerlemelerini durdurmuş
tu. Diğer taraftan XIX. yüzyı lla beraber 
eğitim dilinin ingilizce'ye dönüşmesi, Ur
du ca ve Farsça'da yetişmiş müslüman 
potansiyelin bir anda işsiz kalmasına yol 
açmış . bu durumun doğurduğu zarar lar 
uzun vadede hissedilmiştir. Artan mis
yonerlik faaliyetleri de daha çok belli bir 

kültür düzeyinde oldukları için müslü
manları hedef almaktaydı. Gittikçe gü
cünü kaybeden Babürlü Devleti ise şirke
tin genişlemesini engelleyemediği gibi 
İngilizler. müslüman hakimiyetinin güçlü 
olduğu bölgelerde de Babürlü Devleti adı
na idari faaliyette bulundukları imajıyla 
kendilerini kabul ettiriyorlardı. Bu süreç
te şirketin varlığına karşı çıkan en önemli 
müslüman güç güneydeki Meysür Sultan
lığı olmuştur. Fakat XVIII. yüzyılın sonların
da Osmanlı, İran . Afganistan ve hatta Av
rupa devletlerinden destek arayarak in
gilizler'i topraklarından çıkarmak isteyen 
Meysür Hükümdan TipG Sultan umduğu 
desteği bulamamış ve yetersiz kuwetle
riyle onlara karşı savaşırken 4 Mayıs 1 799 
tarihinde şehid düşmüştür (TipG Sultan'ın 
Osmanlı padişahları I. Abdülhamid ile lll. 
Selim' e yazdığı mektuplar ve aldığı cevap
lar için bk. BA, Name Defteri, nr. 9, s. 178-

211; Bayur, Xll/47 [ 19481. s. 619-652) . 

ingilizler'in ağır vergi politikaları . şirket 
çalışanlarının yerli halkı küçümsemesi. 
gittikçe kötüleşen ekonomik durum. mis
yonerierin rencide edici faaliyetleri . hu
kuki prosedürün karmaşık bir hal alması 
ve siyasi manada hakimiyetin yitirilmek
te olması müslümanların tepki göster- . 
melerine yol açtı ve 1857'de ingilizler'i 
ülkeden çıkarmak için bir askeri hareket 
başlatıldı . Ancak şirket İngiltere hüküme
tinin desteğiyle bu hareketi kanlı bir şe
kilde bastırdı. Ülkede hakimiyetin tekrar 
kurulmasından sonra İngiliz hükümeti 
şirketin Hindistan'daki statüsünü iptal 
ederek ülkeyi doğrudan yönetim altına 
aldı ve kolonileştirdi (1858); şirketin hu
kuki varlığı ise 1873'e kadar sürdü. Gü
nümüzde eski ingiliz sömürgesi ülkelerin 
ve özellikle Hindistan'ın tarih araştırmala
rında vazgeçilmez bir konumu olan Lond
ra'daki lndia Office Library and Records 
1801 yılında Doğu Hindistan Şirketi tara
fından kurulmuştu r. 
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İNGiLiZ KERİM EFENDi 
(ö. 1303/1886) 

ingiliz diline ve kültürüne vakıf 
ilk Osmanlı alimlerinden biri. 

_j 

Amasya'nın Akdağ n ahiyesine bağlı Ak
vi ran köyünde doğdu . As ı l adı Abdü lke
rim, babasının adı Hüseyin'dir. Akdağlı 
alim Şeyh Mustafa Efendi'nin torunların
dan olup (Hüseyin Hüsameddin, I, 280) ilk 
gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. Eği
timini istanbul'da tamamladı; imamza
de Esad Efendi'nin meşhur talebelerin
dendi (Cevdet, IV, 10). Sadrazam Mustafa 
Reşid Paşa tarafından Londra 'ya tahsi
le gönderilen Kerim Efendi, Avrupa'
dan dönünce istanbul'da bir yandan eği
tim ve öğretimle meşgul olurken bir yan
dan da eserlerini kaleme ald ı. Reşid Pa
şa'n ın vefatından ( 1858) sonra Subhi Pa
şa'nın Horhor'daki konağında öğretim fa
aliyetini sürdürdü. 1847- 1867 yılları ara
sında huzur derslerinde m uhataplık yap
tı . Bu görevinden sonra Yenişehir mollası, 
ardından Meclis-i Maarif üyesi oldu . Ule
ma için önemli bir mevki olan istanbul pa
yesine yükseltildi. 20 Reblülahir 1303 (26 
Ocak 1886) t arihinde vef at etti ve Fatih 
Camii haziresine gömü.ldü. 

Kerim Efendi'nin ilmi şahsiyetinin ol uş

masında Mustafa Reşid Paşa ve Su b hi Pa
şa gibi devlet adamlarının rolü büyüktür. 
Özellikle onun Avrupa seyahati, Osmanlı 
ulemasının Batı ile kültürel temasının ilk 
örneklerinden birini teşkil etmesi bakı
mından önemlidi r. İyi ingilizce bilen bir 
Osmanlı alimi olarak çağdaş ilimler konu
sunda belli bir f ikir kazanmış ve ömrü
nün sonlarına doğru Beyzavl'nin Enva
r ü't-tenzil adlı tefsirini bu fikrin ışığında 
okutmuştur. Bununla birlikte eserleri da
ha çok İslam kültürünün damgasını taşır ; 
nitekim geleneksel çizg iyi takip ederek 
mantık. felsefe ve kelama dair klasikiere 
şerh ve haşiyeler yazmıştır. Özellikle İbn 
Sina' nın eş-Şifa' adlı eseri için kaleme al
maya başladığı. fakat bitiremediği şerh 
onun İs lam felsefesine duyduğu ilg iyi 
göstermektedir. Kerim Efendi'nin koz
moloji ve coğrafya konularıyla da ilgilen
diğ i görülmektedir. Ancak arzın hareket i 
meselesini ele aldığı kısa bir risalesinde 
Avrupa'daki ilmi ortamla temasa geçişi
nin doğrudan bir yansıması görülmemek
t e, bir ülkeler coğrafyası olan Te?;kiretü'l
e~iilim 'inin ise Batı lı ilim adamlarının ki
taplarından derlendiği anlaşılmaktadır. 

Müellif eserinin gir işinde akli ilimlerin , 
bilhassa matematiğin çok ihmal edildiği

ni, coğrafyaya da gerekli önemin verilme-
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