
dığı gibi geçmiş zaman kipiyle gelecek za
manın kastedilmiş olması ihtimali mev
cuttur. Nitekim kıyametin kopuşunu tas
vir eden sürelerin bir kısmı mazi slgasını 
içeren cümlelerle başlamaktadır (et-Tek
vlr 8 1/1-7 ; el-infitar 82/1 -4; e l - i nşikak 84/ 
ı -5). Ayrıca Kur'an-ı Kerlm'de, daha önce
ki peygamberlere verilen hissi mücizele
rin yalanlandığına dikkat çekilerek müş
riklerce istenen mucize taleplerine cevap 
verilmediği bilinmektedir (el-isra 17/59. 
90-95). İnşikaku 'l-kamerin geçmişte vu
ku bulduğunu bildiren haberlerin ravileri 
olarak gösterilen sahabilerin olayın vukuu 
sırasında küçük yaşta bulunmaları, bazı 
rivayetlerin isnad açısından tartışılması. 
ayrıca hiçbir rivayetin tevatür derecesine 
ulaşmaması. bu hadisenin geçmişte ke
sinlikle vuku bulduğunu söylemeye im
kan vermemektedir. 

İnşikaku'l-kamere dair çeşitli risaleler 
kaleme alınmış olup bazıları şunlardır: 
Muhammed b. Muhammed ei-Hanefiy
ye. Fera'idü'd-dürer ii inşi_ka~i'l-~amer 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2270); 
Aziz Nesefi. Risale der Beyan-ı Şa~~u'l

~amer (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi. nr. 1825); Saimüddin , Risale-i 
Şa~~u '1-~amer (Beyazıt Devlet Ktp., Ve
liyyüddin Efendi. m 3184 ); Hablb b. Malik. 
Risaletü İnşi~a~i'l-~amer ii J:ıikayati 
lfabib b. Malik(Hacı Selim Ağa Ktp., Ke
mankeş Emir Hoca, nr. 273); Miskin Ah
med. Destan-ı Şa~~u'J-~amer(Süleyma
niye Ktp., HacıMahmud Efendi, nr. 431 ı) . 
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iNşiRAH SÜRESİ 
( cı_r.;~ı ö ),_,) 

Kur'an- ı Kerim'in 
doksan dördüncü sfıresi. 

_j 

Mekke döneminde Du ha süresinden 
sonra nazil olduğu konusunda ittifak var
dır. Nüzül sırasına göre on ikinci süre ol
duğu kabul edilir. Sekiz ayetten oluşan 
sürenin fasılası !J_, '-:' , ı harfleridir. Adı
nı "elem neşrah leke" ifadesinden almış
tır. Elem neşrah, Elem neşrah leke ve 
Şerh süresi olarak da anılmaktadır. Tabi
lnden Tavüs b. Keysan ve ömer b. Abdü
lazlz'in Duha ile, üslüp ve mana bakımın

dan bunun devamı mahiyetindeki İnşirah 
sürelerini tek süre olarak kabul ettikleri 
ve aralarını besmele ile ayırmadan aynı 
rek'atta okudukları nakledilmektedir 
(Fahreddin er-Raz'ı'. XXXII. 3; AlQsT. XXX. 
165) Ancak bütün kıraatlerde bunlar iki 
ayrı süre olarak okunmuş ve bu anlayış 
genel kabul görmüştür. 

Duha gibi İnşirah süresi de Hz. Peygam
ber'in tebliğin ilk dönemlerinde maruz 
kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini te
selli etmek amacıyla indirilmiştir. Süre
nin nüzül sebebi olarak fakirliklerinden 
dolayı putperestler tarafından aşağılanan 
müslümanların teselli edilmesi de göste
rilmektedir (SüyutT, s. 2 ı 3). 

Sürenin başında Hz. Peygamber'e, "Se
nin göğsünü açmadık mı?" şeklinde hitap 
edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yü
kün üzerinden kaldırıldığ ı bildirilir. Daha 
sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her 
güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu 
iki defa zikredilir. Sonunda ise ResGl-i Ek
rem'e boş kaldığı zamanlarda çaba sar
fetmesi ve rabbine yönelmesi emredilir. 

İlk ayetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı 
görüş nakledilmektedir. Bunlardan biri
ne göre ayet, Hz. Peygamber'in çocukluk 
döneminde (Müslim, "Iman", 261) veya 
mi'racın meydana geldiği gece (Buhar!, 
"Menal5ıbü'l-enşar", 42; Müslim. "Imi'm", 
263) Cebrail tarafından göğsünün yarıla
rak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyu 
ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle 
daldurularak tekrar yerine konulmasına 
işaret etmektedir (b k. ŞAKK-ı SADR)_ Mü-
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fessirler arasında yaygın kabul gören ikin
ci görüş ise ayetin cismanl bir müdaha
leyi değil Peygamber'in ruhunun ilim ve 
hikrnetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve 
sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık veril
diğini ifade etmektedir. İbn Abbas'ın da 
ayeti. "Biz senin göğsünü İslam'a açtık" 
şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (Buha
r!. "Tefslr", 94). En'am süresinde(6/125). 
"Allah. hidayetini dilediği kimsenin göğ
sünü İslam için açar" ve Zümer süresin
de (39/22). "Allah'ın İslam için göğsüne 
genişlik verdiği kimse rabbi tarafından 
hidayet nuru üzerinde değil midir?" bu
yurulması da bu yorumu desteklemek
tedir. 

İnşirah süresinin, "Senin üzerinden ağır 
bir yükü kaldırdık" mealindeki ayetiyle, 
peygamberlikten önce veya peygamber
liğin ilk dönemlerinde Resulullah'ı çok 
üzen ve tahammülü güç olan zorlukların 
kaldırılması kastedilmiştir. Ayetteki vizr 
kelimesinin "ağır günah" manasında ol
duğunu. dolayısıyla burada Hz. Peygam
ber'in günahlarının bağ ışlanmasının kas
tedildiğini söyleyenler bulunmakla birlik
te ağırlığı özellikle vurguianmış olan bir 
günahın ResGl-i Ekrem'le irtibatlandırıl
ması uzak bir ihtimal olarak görünmek
tedir. Resülullah'ın bu ayet nazil olunca, 
"Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gele
mez" dediği rivayet edilmektedir (Hakim, 
ı ı. 5 28) Ayette güçlükle beraber kolaylı
ğın bulunacağına iki defa vurgu yapılma
sı bir yandan ResGl-i Ekrem'in, karşılaşa
cağı şiddetli engelleme ve zorlukların ra
hatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak 
güveomesini sağlamayı amaçlamakta, 
öte yandan müminlere maruz kalacakla
rı sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgın 

lığa düşmemelerini. Allah'a daima güven
me! erini. iyimserliklerini koruyup güzel 
günler için çalışmalarını telkin etmekte
dir. Nihayet sürenin sonunda Hz. Peygam
ber'in şahsında bütün mürninlerden Al
lah 'a bağlılıklarını sürdürmeleri isten
mektedir. 

İnşirah süresinin faziletiyle ilgili olarak, 
"Kim Elem neşrah süresini okursa adeta 
üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip 
beni rahatlatmış sayılır" mealinde bir ha
dis rivayet edilmişse de (ZemahşerT, ll l. 
222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. 
Türkçe'deki, "Eiif demeden 'fergab'a çı 

kılmaz" deyiminde bu sürenin son keli 
mesine işaret vardır. Son devir Osmanlı 
alimlerinden Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 
Kudsiyyü'l-teraf:ı ii tetsiri sureti Elem 
neşraf:ı (İstanbul, ts ı adıyla bir eser ka
leme almıştır. 
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Muhakkak hattıyla yazrlmrs insirah süresi 
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Iii KAMİL YAŞAROÖLU 

İNTAK 
(Jll:ı.iyı) 

Konuşma kabiİiyetine sahip olmayan 
varlıklara insan gibi söz söyletme 

anlamında bir edebi sanat 
(bk. TEŞHiS). 

INTERNATIONAL JOURNAL 
of MIDDLE EAST STUDIES 

Ortadoğu İslam dünyasıyla ilgili 
tarihi, dini, içtimai, hukuki 

~ 

ı 

vb. alanlarda yayın yapan ilmi dergi. 
L ~ 

Arizona Üniversitesi'nin (ABD) bünye
sinde yer alan Middle East Studies Asso
ciation of North America (MESA) adlı aka
demik kuruluşun yayın organıdır; IJMES 
kısaltmasıyla tanınır. 1970'ten bu yana ve 
yılda dört defa yayımlanan dergi Califor
nia Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından 
hazırlanmakta. Cambridge University 
Press tarafından basılmaktadır. 

Genel yayın politikasını, İslam'ın doğdu
ğu VII. yüzyıl ile bugünkü dönemin arasını 
kapsayacak boyutlarda Ortadoğu üzerine 
makaleler yayımlamak şeklinde belirleyen 
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dergi daha çok İran, Türkiye, Pakistan ve 
Arap dünyasını ele almaktadır. Bunun ya
nında toprakları zaman zaman Ortadoğu 
ülke ve medeniyetlerinin bir parçası olan 
veya bunların etkisi altında kalan Güney
doğu Avrupa, İspanya ve eski Sovyetler 
Birliği coğrafyaları da ilgi alanına girer. Bu 
tarihi ve coğrafi çerçeve içerisinde konu
ları tarih, politik bilimler, ekonomi, antro
poloji , sosyoloji, filoloji. edebiyat. dinler 
tarihi. ilahiyat. hukuk ve felsefe disiplin
leri açısından inceleyen makaleler tercih 
edilmektedir. ilim dünyasında önemli bir 
yeri bulunan dergi. her sayısının yaklaşık 
elli sayfalık bir hacmini söz konusu alan
larda yayımlanan kitapların tenkit ve ta
nıtımlarına ayırmaktadır. 

IJMES'i neşreden MESA Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve İslam dünyası üzerine 
milletlerarası etkinliğe sahip bir kuruluş
tur. 1966 yılında elli üye ile faaliyete geç
miş, 2000 yılı itibariyle üye sayısını bü
yük çoğunluğu akademisyen olmak üze
re 2600'e çıkarmıştır. Faaliyetleri üyeler
ce seçilen dokuz kişilikyönetim kurulu ta
rafından yürütülmektedir. Temel amacı , 

ilgi alanına giren dallarda uzmanlaşmış 
bilim adamları arasında toplantılar, yayın 
vb. yoluyla iletişim ve yardımlaşma sağla
maktır. JJMES'in yanında onun gibi yıl
da dört defa yayımlanan MESA Bulletin 
ve iki defa yayımlanan MESA Newslet
ter adlı iki dergisi daha vardır. En önemli 
faaliyetlerinden biri de her sonbaharda 
bir başka Amerika Birleşik Devletleri şeh
rinde gerçekleştirdiği üyelerine yönelik 
toplantılardır. Yine Ortadoğu araştırma
larına yer verilen bu toplantılarda farklı 
konularda panel ve oturum lar. dia gös
terileri ve kitap sergileri düzenlenmek
tedir. 
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İNTİFA 

(bk. MENFAAT). 

iNT i HA 
(~~~!) 

Iii ALi KösE 

ı 

~ 

ı 

Edebi eserlerin güzel bir sözle bitinimesi 
anlamında bed!' ilmi terimi. 

L ~ 

Sözlükte intiha "sona ermek, bitmek; 
sonuç ve bitiş" manalarma gelir. Belagat 
alimlerine göre müelliflerin edebi eserler
de üç yere daha fazla özen göstermesi ge
rekir. Bunlar giriş (ibtida, istihlal) ve so
nuç (intiha, hatime, hitam) kısımlarıyla 
eserde konular arasındaki geçişlerdir (te-

hallus). Nazım olsun nesirolsun herhangi 
bir edebi esere güzel sözlerle başlamak, 
söz ortasında farklı iki konuyu kaynaştı
rabilmek için güzel bir münasebet düşü
rerek bağ ve ilgi kurmak edebi birer sa
nat olduğu gibi sözün sonunu en güzel 
ifadelerle bitirmek de bir sanat kabul 
edilmiştir. Çünkü okuyucunun gönlünde 
yer edecek olan son sözdür. Güzel ve et
kileyici bir sonuç, eserin noksanlıklarını 
unutturarak bütününe o nisbette güzel
lik verir. Bunun aksine son söz güzel ve 
etkili olmazsa daha önceki güzellikleri de 
unutturarak eseri sevimsiz gösterebilir. 
Belagat alimleri sözün sonuç kısmını ye
rneğin sonunda yenen tatlıya benzetirler 
(DesGki, ll, 666). İbn Reşi(5 , eserin sonuç 
kısmını kaside binasının üzerine otur
duğu temel olarak kabul etmiş ve başını 
anahtara, sonunu da kilide benzetmiştir 
(el-'Umde, 1, 239). 

Sözü konuya uygun bir nükte, fıkra, ve
cize, teşbih, temsil, darbımesel veya bir 
dua ile bitirmeye "hüsn-i hatime, hüsn-i 
hitam, hatime, intiha, makta', hüsn-i 
makta'"; son sözün adeta eseri bir kilit 
gibi kapayarak geriye baktırmayacak şe
kilde mükemmel olmasına da "beraat-i 
makta', ahsen-i intiha" adı verilmiştir. Us
ta edip ve şairler edebi bir metnin dua ile 
veya "sona erdi, bitti. tamam oldu" gibi 
klişe ifadelerle tamamlanmasını edebi 
açıdan bir zayıflık ve acizlik olarak kabul 
etmişler, sadece konusu büyüklerle ilgili 
olduğu takdirde sözün dua ile bitirilme
sini uygun görmüşlerdir (a.g.e., I, 240-
24I). 

İbn Ebü'I-İsba' (ö. 654/1256). bir bedTI 
türü olarak hüsn-i hatimeyi kendisinin 
tesbit ettiğini söylüyorsa da ( Ta/:ırirü 't
ta/:ıbir, s. 6I6) ondan çok önce Şebib b. 
Şeybe (ö. I 70/786 [?J) "cevdet-i kat"', Kadi 
Ebü'I-Hasan ei-Cürcani "(hüsn-i) hatime". 
İbn Reşik el-Kayrevani "intiha" ve Şeha
beddin Ahmed b. Yusuf et-Tifaşi "hüsn-i 
makta'" adlarıyla konuya temas etmişler
dir. Kadi Ebü'I-Hasan ei-Cürcani usta şa
irlerin kasidelerinin başlangıç. geçiş ve 
sonuç kısımlarına özel itina göstererek 
lafız ve mana bakımından daha güzel ol
masına dikkat ettiklerini. bu bölümlerin 
dinleyici, muhatap ve okuyucunun özel
likle ilgisini çeken bölümler olduğunu be
lirtmiştir (el-Vesata, s. 48) . 

Bu bediitüre benzer örnekler İslam ön
cesi döneme kadar uzanmaktadır. Eksem 
b. Sayfi'nin (ö. m. 612 [?J) Cahiliye devri 
krallarına mektup yazdırırken katipleri
ne, "Anlam bütünlüğü tamam olmuşsa 
sözü kesici ifadelerle bitirin (fas!), arala-


