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Batalyevsl'ye göre itikadl ve arneli ko
nularda alimler arasında ortaya çıkan 
değişik görüşler, n asiarın dil ve kullanım 
özellikleriyle bunların farklı yorumlanma
sından kaynaklanmaktadır. Müellif, sekiz 
temel sebebe dayandırdığı bu hususların 
her birini eserde bölüm başlığı olarak ele 
almıştır. Bunun yanında her bölümü, is
lam hukukunun iki asıl kaynağını teşkil 
eden Kur'an ve Sünnet'in lafızları üzerin
de usulcülerin yaptığı metodolajik tasnif
lere göre düzenlemiştir. e1-İnşaf'ın birin
ci bölümünde, müşterek lafızların hangi 
manaya delalet ettiğini belirlemenin güç
lüğünden kaynaklanan ihtilaflara temas 
edilmiştir. İkinci bölümde, bir lafzın taşı
dığı esas anlam dışında kullanılıp kullanıl
maması hususuna dikkat çekilerek ko
nuyla ilgili olan hakikat. mecaz ve istiare 
gibi terimler incelenmiş. çeşitli örnek
ler verilerek bunların yorumlarından do
ğan görüş ayrılıkları belirtilmiştir. Eserin 
üçüncü bölümünde ifrad ve terkip me
totlarından kaynaklanan ihtilaflar değer
lendirilmiştir. Müellife göre ifrad, bir hu
susa dair nasların sadece bir kısmını ele 
alıp sonuca ulaşmak, terkip ise nasların 
tamamını göz önünde bulundurup ciddi 
bir incelemeye tabi tutmaktır. Her iki me
tot hakkında kader meselesi gibi örnek
lere dayalı açıklamalar yaptıktan sonra işe 
ön yargıyla başlama ve konuyla ilgili de
lillerin tamamına vakıf olmama gibi ek
siklikler içeren ifrad metodu yerine ter
kip yönteminin kullanılmasını önermek
tedir. Dördüncü bölüm, İslam hukukunun 
özellikle fer'i meselelerine ait birçok ihti
lafın sebebini teşkil eden am- has konu
suna ayrılmış, beşinci bölümde hadislerin 
sened, metin ve rivayetleri etrafında olu
şan farklı görüşıere yer verilmiştir. Müel
lif, ele aldığı ihtilaflı konuların son üç bö
lümünü iki buçuk sayfa içinde özetleye
rek altıncı bölümde ictihad ve kıyas konu
sundaki görüş ayrılıklarına , yedinci bölüm
de nesih tartışmalarına, sekizinci bölüm
de ezan, cenaze ve teşrik tekbirleri, kıra
at-i seb'a gibi konulardaki ihtilaflara işa
retle yetinmiştir. 

e1-İnşaf'ı önce Ahmed ömer ei-Mah
mesanlyukarıda kaydedilen ilkisimle (Ka
hire ı 3 ı 9), daha sonra Muhammed Rıd
van ed-Daye el-İnşat bi-~ikri esbdbi'l
l;)ilat ( Dımaşk ı 973) ve el-İnşdt fi't-ten
bih 'ale'l-me'ani ve'l-esbabi'lleti ev
cebeti'l-il;)tildt beyne '1-müs1imin ii 
ara'ihim ( Dımaşk 1403/ ı 983, ı407/ ı 987) 
başlıkları altında yayımlamıştır. Eserin 
Ahmed Hasan Kühayl ve Hamza en-Neş
reti tarafından et-Tenbih 'a1e'1-esbdbi'1-
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leti evcebeti'1-il;)tilaf beyne'l-müslimin 
adıyla gerçekleştirilen neşrini (Kahire 
ı 978) Muhammed Rıdvan ed-Daye, el
İnşaf'ın daha önceki neşirlerinden yapıl
mış bir "intihal baskı" olarak nitelendir
miştir (el-İnşa{ lnşr. M. Rıdvan ed-Daye]. 
neşredeningirişi,s. 5-8) . Eserin üçüncü 
bölümünde ifrad ve terkip metotlarını 
açıklamak amacıyla incelenen kader bah
si, Bekir TopaJoğlu tarafından dipnotlar 
ilavesiyle tercüme edilerek Kelam İ1mi: 
Giriş adlı eserin sonunda yayımlanmıştır 
(İstanbul ı98l,s.283-293) . 
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Kemaleddin ei-Enbari'nin 
(ö. 577/1181) 

Basra ve Kufe dilcileri arasında 
tartışma konusu olan 
meselelere dair eseri. 
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Tam adı e1-İnşat ii mesa'ili'l-l;)ilat 
beyne 'n -naJ:ıviyyine '1-Başriyyin ve '1-
KCıtiyyin olup iki mektep arasında tartış
ma konusu olmuş gramer meselelerine 
dair en kapsamlı eserdir. Enbari bu kita
bını, Nizarniye Medresesi'nde müderris 
iken talebelerinin Hanefiler'le Şafiiler ara
sındaki ihtilaflı meseleleri inceleyen fıkıh 
kitapları tarzında bir eser yazmasını iste
meleri üzerine kaleme almıştır. Müellifin 
Zeccaci'nin el-izaJ:ı ii 'ileli'n-naJ:ıv'in
den, Ebu Ali ei-Farisl'nin eserlerinden, 
Mekki b. Ebu Talib'in Müşkilü i'rabi'1-
J>.ur'dn'ı ile hacası İbnü'ş-Şeceri'nin e1-
Emali'sinden büyük ölçüde yararlandığı 
anlaşılmaktadır (Ce mil All Oş, s. 288-29ı ). 
Kitapta 1 z 1 mesele ele alınmıştır. En bari, 
bu eserinde yer vermediği ihtilaflı mesec 
Jelerin bir kısmını da Esrarü '1-1\rabiyye 
ile el-Beyan ii garibi i'rabi'l-J>_ur'dn 
adlı kitaplarında ele almıştır. Cemaleddin 

Hüseyin b. İyaz e1-İnşaf'a el-İs' at ii me
sa'ili'1-l;)ilaf adıyla bir zeyil yazmıştır. 

Müellif, el-İnşaf'ta ele aldığı her me
selede Küfe ve Basra dil mekteplerinin 
konuyla ilgili görüşlerini zikrederek her iki 
mektebin delillerini sıralamış, zayıf bul
duğu görüşü ayet, şiir ve bazan da hadis
lerden örnek göstererek reddetmiştir. 
Basra dil mektebine mensup olan Enba
ri, yedi mesele (lO, ı8, 26, 70, 97, ıoı ve 
ı 06. meseleler) dışında Basralılar'ın görü
şünü doğru kabul etmiştir. 

el-İnşaf W. Girgas (Petersburg ı873), 
Jaronier Kosut (Viyana ı 878). Girgas ve 
Viktor Rosen (Petersburg 1878) tarafından 
parçalar halinde neşredilmiş, tamamını 
Gustav Weil Almanca notlar ilave ederek 
yayımiarnıştır (Le iden ı 913). Eseri ayrıca 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamid ön
ce yalnız metin olarak (ı-ı ı, Kah i re 1364/ 
194 5). ardından üzerine yazdığı el-İnti
şdt mine'1-İnşaf adlı şerhiyle beraber (l
ll, Kahire 1953) neşretmiş , bu neşrin ba
sımı Kahire ve Beyrut'ta birçok defa tek
rarlanmıştır. e1-İnşdt son olarak Hasan 
Hamed tarafından yayımlanmıştır (l-ll, 
Beyrut l418/l998) . 
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Arapça ins kelimesinden türetilmiştir. 
"Beşer. insan topluluğu" anlamına gelen 
ins, daha ziyade insan türünü ifade et
mekte olup bu tü rün erkek veya dişi her 
ferdine insi 1 enesi yahut insan denmek
tedir. Kelimenin aslının "unutmak" mana
sındaki nesyden insiyan olduğu da ileri 
sürülmüştür. Böyle düşünenler İbn Ab
bas'a nisbet edilen, "İnsan ahdini unut
ması sebebiyle bu ismi almıştır" şeklinde-


