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Ebu Bekir ei-Bakıllani'nin 
(ö. 403/1013) 

kelama dair eseri. 
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Bazı kaynaklarda. muhtemelen İbnü's
Sid ei-Batalyevsl'nİn aynı adla başlayan 
kitabıyla karıştırılarak el-İnşdt ti esbô.
bi'l-l].ilô.f olarakkaydedilmiştir (Sezgin, 
I, 609; Abdurrahman Bed evi, s. 591; İA, ll, 
257). Eserin başında müellif, Hürre isimli 
bir kadının dinen inanılması ve bilinmesi 
gereken konuların kaleme alınması yolun
daki talebine cevap vermek üzere bu ki
tabı telif ettiğini belirtir. Buna göre el
İnsô.f, tabakat kitaplarında Bakıllanl'nin 
eserleri arasında zikredilen Risô.letü '1-
Jjürre ile aynı kitap olmalıdır. Ayrıca İbn 
Kayyim el-Cevziyye'nin Risô.letü'l-Jjürre'
ye yaptığı atıfları (mesela b k. ictima'u '1-
cüyüşi'l-İsla.miyye, s. 228) burada bul
mak mümkündür (s. 64-65; Risaletü'l-lfür
re adı için ayrıca b k. ibn Haz m. IV, 216; Ka
di iyaz, II. 601-602). Eserin el-İnşô.f fimô. 
yecibü i'ti]sö.düh ve lô. yecilzü'l-cehlü 
bih adıyla neşredilip şöhret bulması, tek 
yazma nüshaya dayalı (Darü'l-kütübi'l
Mısriyye, ilmü'l-kelam. nr. 723) metninin 
başında yer alan benzer bir ifadeden ha
reketle muhtemelen müstensih tarafın
dan yapılan adlandırmadan kaynaklan
mıştır. 

Eserin içerdiği konular belli bir sırala
ma mantığına göre verilmişse de kitapta 
daha çok tartışmaya yol açan meseleler 
üzerinde durulduğu görülmektedir. Mü
kellefin bilmesi gereken ilk bilgiler çer
çevesinde bilgi ve varlık konularıyla ilgili 
kısa açıklamalarla tamamı yirmi madde 
halinde özetlenebilen ve çoğu ulGhiyyet 

Batalyevsi'nin 
el-İnşa{ 
(Esba.bü '1-
/]Uaf) adlı 
eserinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, 
nr. 1114) 

el-iNSAF 

bahsini ilgilendiren bir giriş kısmından 
sonra, genellikle "mesele" veya "fasıl " 

başlıkları altında isbat-ı vacib ve ilahi sı
fatlar ele alınmış. efal-i ibad ve istitaat 
bahisleri çerçevesinde kader konusuna 
sıfatlarla bağlantılı olarak temas edilmiş. 
ardından ahiret, iman, nübüwet ve ima
rnet konularına yer verilmiştir. Eserin 
bundan sonraki bölümünde Havaric, Şla 
ve Mu'tezile hedef alınarak sırasıyla hal
ku'l-Kur'an. kader, şefaat ve rü'yetullah 
meseleleri tartışmalı bir şekilde incelen
miş, bu arada en geniş yer halku'l-Kur
'an'a ayrılmıştır. 

el-İnşô.f'ta. mütekaddimln dönemi ke
lamcılarının sistematik olmaktan çok dö
nemin problemlerini öne çıkaran bir plan 
örgüsünü görmek mümkündür. Eserde 
felsefi ve teknik bir dil yerine edebi ve et
kileyici bir üslübun kullanılmasına özen 
gösterilmiş. ele alınan konularla ilgili ola
rak istidlal yapılırken akli deliller yanında 
Kur'an ayetlerine de çokça yer verilmiş ve 
hadisiere atıflar yapılmıştır. 

M. Zahid Kevserl'nin tek nüshaya daya
narak neşrettiği eser (Kah i re ı 382/1963). 
imadüddin Ahmed Haydar tarafından 
yalnızca hadis tahrlcleri ilave edilerek ye
niden yayımlanmıştır ( Beyrut 140711986). 
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İbnü's-Sid ei-Batalyevsi'nin 
(ö. 521/1127) 

alimierin çeşitli dini konulara dair 
farklı görüş belirtmelerinin 

temel sebeplerini inceleyen eseri. L _j 

Tam adı el-İnşô.f fi't-tenbih 'ale'l
me'ô.ni ve'l-esbô.bi'lleti evcebeti'l-il].
tilô.f beyne'l-müslimin ii ô.rô.'ihim olan 
kitap bazı biyografik ve bibliyografik kay
naklarda. ayrıca kütüphanelerdeki yazma 
nüshalarında et-Tenbih 'ale'l-esbô.bi'l
mucibeti li'l-l].ilô.f beyne'l-müslimin vb. 
isimlerle de anılır. 
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