
sonra Resul-i Ekrem'in rüyası doğrulanıp 
müslümanların Allah'ın izniyle Mescid-i 
Haram'a girecekleri (ei-Feth 48/27) bildi
rilmiştir. Hadislerde de Hz. Peygamber 
Kureyşliler'le savaşacağını haber verir
ken. Allah'a sığınarak dua eden kimse
nin bütün kötülüklerden korunacağını 
söylerken, ağaç altında kendisine biat 
eden ashabının cehenneme girmeyeceği
ni müjdelerken hep inşallah demiş (Bey
haki, s. 2 ı 3-2 ı 8), böylece. gerçekleşeceği 
insanlar nezdinde belli olan veya vukuu 
kesinlikle bilinerneyen bütün konularda 
bu tabirio mutlaka söylenınesi icap etti
ğini bildirmiştir. 

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

Bir şahsın eşini boşamasının. yemin et
mesinin veya mürnin olduğunu söyleme
sinin ardından inşallah tabirini zikretmesi 
durumunda farklı hükümler ortaya çıkar. 
Buna göre eşini boşadığını söylemesi ve
ya yemin etmesinden sonra talak va ki ol
madığı gibi yeminine uymadığı takdirde 
onu bozmuş (hanis) sayılmaz. "inşallah 
müminim" ifadesini ise kelamcıların ço
ğu imanın kesinliği açısından problemli 
görmüşlerdir (bk. İSTiSNA ). 
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!il DURMUŞ ÖZBEK 

İNŞiRAK SÜRESİ 
( J~f'' ÖJ,...) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen dördüncü sı1resi. 

_j 

Mekke döneminde nazil olan ilk süre
lerden olup İnfitar süresinden sonra in
miştir; yirmi beş ayettir. Pasıtası ı 1 ı ..:.ı ı ı 

z, ı w ı f ı J harfleri dir. Adını ilk ayette ge-

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

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 niha
yet O'na kavuşacağı belirtildikten sonra 
dünyada iken yaptığı işlerin kaydedildiği 
defteri sağ elinden verilenierin hesapla
rının kolay olacağı ve sevinçli bir şekilde 
yakınlarına dönecekleri, defterleri arka 
taraflarından verilenierin ise dünyada 
iken yakınları arasında şımardıkları. bun
ların yakıcı ateşe atılacakları bildirilmek
te, dünyada zenginliğini kendisi için bir 
imtiyaz vesilesi görerek çevresindeki ih
tiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin 
ahiretteki acıktı durumları ortaya konul
maktadır. Sürenin son bölümünde (ayet 
16-25) akşamın alaca karanlığına, geceye 
ve aya yemin edilerek insanların halden 

Muhakkak hattıyla yazılmış lnsikak sOresi 

iNSiKAKU'I-KAMER 

hale geçecekleri, Kur'an okunduğu za
man secde etmeyip onu yalanlayanlar 
için acı bir azap, inananlar için de kesin
tisiz bir mükafat bulunduğu ifade edilir. 
19. ayette yer alan "insanların halden ha
le geçeceği" şeklindeki ifadenin çocuk
luk. gençlik ve yaşlılık gibi insan hayatı
nın farklı devrelerine veya dünya haya
tından ahiret alemine yahut fakirlikten 
zenginliğe geçiş gibi durumlara işaret 
ettiği söylenmiştir (Ayni, XVI, 147; Mev
dGdl, VII, 279) 

Hz. Peygamber'in bir gün Atak sGresi
nin. "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 sü
resinin. "Kendilerine Kur'an okunduğu 
zaman secde etmiyorlar" mealindeki aye
tinin nazil olduğu nakledilmektedir (Fah
reddin er-Razi, XXXI. 112). Ayrıca EbG Hü
reyre'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 fe
tarat (infıtar) ve ize's-semaün şekkat (in
şikak) sürelerini okusun" dediği (Tirmizi, 
"Tefslr", 81) rivayet edilmiştir (diğer bir 
rivayet için bk. İNFiTAR SÜRESİ ). 
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Iii KAMiL YAŞAROGLU 

İNŞİKAKU'l-KAMER 
( _,ıı.QJIJ~I ) 

Ayın yarılmasını ifade eden 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "yarılmak, bölünmek" anla
mındaki inşikak ile "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 
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