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İnşa! ifadeler. doğrudan doğruya telaffuzlarıyla gerçekleştirilen bazı

fiilierin geçerliliğiyle alakah olarak füru-i fıkhın da
konusunu teşkil eder. Bu yönden sözle
gerçekleştirilen bütün fiiller. mesela bir
şahsın kadı olarak tayini, yetkili şahıs tarafından kadı tayin edilecek olan şah sa
yönelik bir şekilde , "Seni kadı tayin ettim " veya. "Seni kadılığa getirdim" demesinden veya bunu yazılı olarak bildirmesinden ibaret olan bir ifade ile gerçekleşmektedir (Maverdl, XVI, 22-23). Bu ifadenin söylenmesiyle anlamı, medlulü veya müteallakı olan "bir şahsın kadı olarak
tayini" gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde siyerin önemli konulardan biri olan "eman"
meselesinde de bir müslüman tarafından
harbllere eman anlamına gelen bir söz
söylendikten sonra bu sözle birlikte. bu
söze m uhatap olanların malları ve canları konusunda ismet ve hukuki geçerlilik
ortaya çıkmaktadır (Şemsüleimm e es-Serah sl, Şer/:ıu 's-Siyeri 'L-keb ir, 1, 258) . Buna
göre füru kitaplarının akidler, nikah (mese la b k. ibnü'I-Hümam , III. ı 90-191) ve yemin gibi bölümlerinde akidlerin, kendilerini ifade eden sözün (icap ve kabul) uygun şartlarda ve uygun şahıslar tarafın
dan söylenmesiyle gerçekleştiği belirtilerek sözlü olarak gerçekleştirilen fiilierin
geçerlilik şartları üzerinde durulur (a .g.e.,
V, 58).
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Topluluk karşısında
usulüne uygun şiir okuma.

_j

Manzum anlatırnın ses ve anlam olarak
nesre göre daha işl enmiş ve özenilmiş olması. şiiri yalnız kendisi için okuyanın bile
yüksek sesle okuması gerektiği kanaatini
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ortaya koymuş. bu kanaat. şiirin okunmasıyla ilgili birtakım kuralların o l uşmasına
yol açmıştır. İnşad. topluluk karşısında
şiiri bu kurallara göre okuma sanatıdır.
Yakın anlamda kullanılan "diksiyon" kelimesi ise şiirle beraber tiyatro metinlerinin de "gerekli jest ve mimiklerle okunması" manasma gelir. Bir manzumenin
gerçek güzelliği konuya uygun vurgulama, tonlama. hattajest ve mimiklerin
dinleyiciye tesir edecek şekilde kullanıl
ması sayesinde ortaya çıkabilir. Şiirin ruhuna hakim olmak, veznin taktiinde aşı
rıya gitmemek. anlamın gerektirdiği tonlamayı yapmak, nida, istifham. tecrid ve
kinaye gibi sanatların bulunduğu yerlerde bunu hissettirecekşekilde sesin ahengini düzenlemek vb. inşadın belli başlı kuralları arasında sayılabilir. Bir şiir in etki
gücü inşadın başarısına bağlı olduğu için
şiir okurken sesle bedenin ahenkli biçimde hareket etmesi gerekir. Abartılı jestlerle bağırmaya varan tonlamalar şiirin
güzelliğini yok eder.
Şiir, muhtevasındaki duygu, düşünce
ve hayallerin muhataba aktanlmasıyla
hedefine ulaşır. Bu sebeple tarihin her
döneminde güzel inşada önem verilmiş
tir. Eski toplum ve medeniyetlerin pek çoğunda şairin aynı zamanda hatip veya din
adamı olması yahut toplumsal törenlerde şiir tegannisi inşadın etkileme özelliğiyle yakından ilgilidir. Şiir formunda ifade edilen sözlerin toplumu yönlendirmedeki başarısı da ancak güzel inşad ile
mümkündür. Bunun en seçkin örnekleri
Cahiliye devrinde Ukaz panayınnda görülmüştür.
Osmanlı şairlerinin şiir

meclislerinde inönemli bir yeri vardır. Tezkirelerde
sık sık sözü edilen şiir sohbetlerinde (ipekten, s. 229-237) münavebe ile okunan gazeller, müşaare fasılları, hiciv, nükte, hezliyyat vb. mizahi manzumelerde inşad ön
plana çıkmış. halk şairlerinin atışmala
rında ve semai kahvehanelerindeki şiir
meclislerinde de inşad bir tür şiir eğitimi
olarak görülmüştür. Bilhassa topluluk
huzurunda okunan didaktik veya hamaSı
manzumelerin amacına ulaşması ancak
inşadın güzelliğiyle mümkündür. Tanzimat yıllarından itibaren bunun daha da
önem kazandığı ve Encümen-i Şuara gibi
şiir meclislerinde divan şiirinin yanında
Avrupa! tarzda yazılmış şiirlerin de inşad
kaidelerine hassasiyet gösterildiği bilinmektedir (Özgül, s. 8-23). Eski zamanların içkili şiir sohbetlerindeki inşad geleneği (Refik Ahmed, s. 20 ı) bu yıllarda da
devam eder ve bu tutum , modern Türk
şadın

edebiyatı eğitimine

güzel

şiir

okuma ku-

ralları şeklinde yansır.

İnşadın nitelikleriyle XIX. yüzyılın sonlarında yetişen şairlerin inşad metotları
hakkında en geniş bilgileri Ahmed Rasim
verir (bk. bi bl.) . Onun "tavr- ı inşad. tarz-ı
inşad. mehabet-i inşad" diye adlandırdı
ğı sesli şiir okuma şekilleri, günümüz iletişim araçlarında sesli ve görüntülü kayıtlar şeklinde devam etmektedir.
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Yapılacak her işin
ilahi irade ve izne bağlı olarak
gerçekleşebileceğini belirtmek amacıyla
işin öncesinde söylenınesi gereken
bir söz.
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Arapça'da şart edatı olan in ile "dilernek, istemek" anlamındaki şey' kökünden türeyen şae fiili ve lafza-i celalden
meydana gelmiş olup "Allah dilerse" demektir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e, Allah'ın dilernesine bağlamadıkça
hiçbir şey hakkında, "Şunu yarın yapacağım" dememesi emredilmiştir (ei-Kehf
18/23-24). Kur'an'da, her işin ilahi iradeye bağlı olduğunu bildiren pek çok ayet
bulunduğu gibi (M . F. Abdülbakl. "şa'e"
md.) doğrudan doğruya inşallah tabirinin
yer aldığı beş ayet mevcuttur. Bu ayetlerde Hz. Yusuf'un ebeveynine ve kardeşle"
ri ne (Yusuf 12/99), Hz. Musa'nın Hızı(a
(ei-Kehf 18/69). Hz. Şuayb'ın sekizyılya
nında çalışmasını istediği Musa'ya (ei-Kasas 28/27) hitap ederken inşallah dediği,
Hz. İsmail'in de kendisini rüyasında boğazladığını gören babasına Allah dilediği
takdirde sabredenlerden olacağını söylediği (es-Saffat 37/102) ve Hudeybiye'den

iNSiKAKU'I-KAMER
sonra Resul-i Ekrem'in

rüyası doğrulanıp

müslümanların Allah'ın

izniyle Mescid-i
Haram'a girecekleri (ei-Feth 48/27) bildirilmiştir. Hadislerde de Hz. Peygamber
Kureyşliler'le savaşacağını haber verirken. Allah'a sığınarak dua eden kimsenin bütün kötülüklerden korunacağını
söylerken, ağaç altında kendisine biat
eden ashabının cehenneme girmeyeceği
ni müjdelerken hep inşallah demiş (Beyhaki, s. 2 ı 3-2 ı 8), böylece. gerçekleşeceği
insanlar nezdinde belli olan veya vukuu
kesinlikle bilinerneyen bütün konularda
bu tabirio mutlaka söylenınesi icap ettiğini bildirmiştir.

Alimler. kişinin gelecekte yapmayı tasöz ederken o tarihte
sağ olup olmayacağını. herhangi bir engelle karşıtaşıp karşılaşmayacağını. ayrıca
o işe muvaffak kılınıp kılınamayacağını
bilemediğinden meşru işlerde daima inşallah demesinin gerektiğini belirtmişler
dir. Yapılması düşünülen işin vukuuna iliş
kin tereddüdü ifade etmek için kullanılan
inşallah sözü vukuunda şüphe bulunmayan konularda daha çok nezaket amacıy
la söylenir.
sarladığı işlerden

Bir şahsın eşini boşamasının. yemin etmesinin veya mürnin olduğunu söylemesinin ardından inşallah tabirini zikretmesi
durumunda farklı hükümler ortaya çıkar.
Buna göre eşini boşadığını söylemesi veya yemin etmesinden sonra talak va ki olmadığı gibi yeminine uymadığı takdirde
onu bozmuş (hanis) sayılmaz. "inşallah
müminim" ifadesini ise kelamcıların çoğu imanın kesinliği açısından problemli
görmüşlerdir (bk. İSTiSNA ).
BİBLİYOGRAFYA :
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anlamın

Üslüp ve muhteva bakımından Mekke
döneminde nazil olan diğer sQrelerle
benzerlik arzeden sürenin ilk bölümünde
(ayet ı-5 ı. kendisinden önce inen infitar
süresindekine benzer tarzda bazı kıya
met sahnelerinden bahsedilerek göğün
parçalara ayrılacağı , yeryüzünün dümdüz
hale getirileceği ve yerin içindeki her şe
yi dışarı atacağı belirtilmiştir. Ardından
gelen ayetlerde (ayet 6-15) insana hitap
edilerek rabbine doğru yol aldığı ve nihayet O'na kavuşacağı belirtildikten sonra
dünyada iken yaptığı işlerin kaydedildiği
defteri sağ elinden verilenierin hesaplarının kolay olacağı ve sevinçli bir şekilde
yakınlarına dönecekleri, defterleri arka
taraflarından verilenierin ise dünyada
iken yakınları arasında şımardıkları. bunların yakıcı ateşe atılacakları bildirilmekte, dünyada zenginliğini kendisi için bir
imtiyaz vesilesi görerek çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin
ahiretteki acıktı durumları ortaya konulmaktadır. Sürenin son bölümünde (ayet
16-25) akşamın alaca karanlığına, geceye
ve aya yemin edilerek insanların halden

Muhakkak hattıyla yazılmış lnsikak sOresi

hale geçecekleri, Kur'an okunduğu zaman secde etmeyip onu yalanlayanlar
için acı bir azap, inananlar için de kesintisiz bir mükafat bulund u ğu ifade edilir.
19. ayette yer alan "insanların halden hale geçeceği" şeklindeki ifadenin çocukluk. gençlik ve yaşlılık gibi insan hayatı
nın farklı devrelerine veya dünya hayatından ahiret alemine yahut fakirlikten
zenginliğe geçiş gibi durumlara işaret
ettiği söylenmiştir (Ayni, XVI, 147; MevdGdl, VII, 279)
Hz. Peygamber'in bir gün Atak sGresinin. "Secde et ve yaklaş" mealindeki son
ayetini okuduktan sonra secde etmesi
üzerine yanında bulunanların da secde
ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler'in
el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikak süresinin. "Kendilerine Kur'an okunduğu
zaman secde etmiyorlar" mealindeki ayetinin nazil olduğu nakledilmektedir (Fahreddin er-Razi, XXXI. 112). Ayrıca EbG Hüreyre'nin namazda bu süreyi okuyup aynı
ayetegelince secde ettiği ve ResQiullah'ın
da aynı şeyi yaptığını belirttiği (Buhar!,
"Sücüdü'l-Kur,an", 7; Müslim. "Mesacid" ,
ı ı 0-1 ı ı), Hz. Peygamber'in bu sürede
yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine
işaret ederek. "Kıyamet gününü bizzat
gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş
şemsü küwirat (Tekvlr). ize's-semaün fetarat (infıtar) ve ize's-semaün şekkat (inşikak) sürelerini okusun" dediği (Tirmizi,
"Tefslr", 81) rivayet edilmiştir (diğer bir
rivayet için bk. İNFiTAR SÜRESİ ).
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Kur'an-ı Kerim'in
seksen dördüncü sı1resi.

KAMiL
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İNŞİKAKU'l-KAMER

DURMUŞ ÖZBEK

( _,ıı.QJIJ~I )
Ayın yarılmasını

ifade eden
bir Kur'an terimi.

İNŞiRAK SÜRESİ
( J~f' ' ÖJ,...)

L

çen "yarılmak, parçalanmak"
daki inşikak kelimesinden alır.
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Sözlükte

_j

Mekke döneminde nazil olan ilk sürelerden olup İnfitar süresinden sonra inmiştir; yirmi beş ayettir. Pasıtası ı 1 ı ..:.ı ı ı
z, ı wı f ı J harfleri dir. Adını ilk ayette ge-

"yarılmak,

bölünmek" anlaile "ay" manasma gelen
kamer kelimelerinden oluşan bu tabir
"ayın iki parçaya bölünmesi" demektir. Bu
anlamda şakku'I-kamer de kullanılmıştır.
İnşikaku'l-kamer tabiri. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin yaklaştığını bildiren ayette
mındaki inşikak
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