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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-



rında anlam ilgisi olan ifadeleri uygun il
gilerle kaynaştırın (vas!)" dediği nakledilir 
(EbO Hilal el-Askeri, s. 498) ResOl-i Ek
rem'in Hz. Ali 'ye yazdırdığı bir mektupta, 
hurma ağacı budayan kimsenin kesilecek 
ve bırakılacak kısırnlara dikkat ettiği gibi 
sözün kesilecek ve ulanacakyerlerine iti
na gösterdiği rivayet edilir (a.g.e., a.y). 
Zibrikan b. Bedr de hüsn-i hatimenin ta
nımına ve belagat açısından önemine ilk 
temas edenlerdendir. Ahnef b. Kays, fe
sahatiyle ünlü hatip ve kumandan Amr 
b. As'ın bu konudaki ustalığını. "Söze ni
hayet verilecek yere gelince öyle hoş ifa
delerle bitirir ki söz perdesinin kapan
dığı , artık devamının olmadığı anlaşılır" 

sözleriyle ifade etmiştir (a.g.e., s. 497). 

Bu son cümle beraat-i maktam en güzel 
tariflerindendir. Bir edibin belagat konu
sunda Me'mOn'a verdiği şu cevap intiha 
ve faslı n belagatla yakın ilgisini göster
mektedir : "Kesilip ulanacak yerlerine va
kıf olunmadan söylenmiş bir söz ipliği kop
muş ineilere benzer" (a.g.e., a.y.). 

Bununla birlikte gerek Cahiliye devrin
de gerekse İslami dönemin ilk 1 50 yılında 
icaz ve veciz ifadeler esas olduğu , ilgi ve 
bağ kurucu ifadeler bir nevi h aş iv kabul 
edildiği için kısa. ilgisiz. kesik ve kopuk, 
ancak veciz ifadeleri n ardarda sıralanma
sı yaygın bir anlatım yolu olarak görül
müştür. Bu dönemlerde kaside, mektup 
ve hitabelerin sonuç anlatan ifadelere yer 
verilmeden soğuk ve garip bir biçimde 
kesilmesi bir gelenekti. Nitekim en büyük 
Arap şairi olarak kabul edilen İmruülkays 
muallakasını sel tasviriyle bitirmiştir. Bir 
yoruma göre eski edip ve şairlerde görü
len bu gelenek, onların acizliklerinden de
ğil aniatımda tekellüfsüzlüğü ve yalın lı ğı 
esas kabul etmelerinden ileri gelmektey
di (DesOki, ll, 665-666). Bu geleneğin ve 
üslObun izlerini Kur'an-ı Kerim'de. özellik
le Mekke'de inen sürelerde görmek müm
kündür. Ancak birçok sureni n başlangıcı 
ile sonu arasında derinalakalar bulun 
maktadır. Mesela Fatiha süresinin, alem
lerin bir tek rabbi ve O'nun temel nitelik
leriyle başlayıp O'nun hakkında sapık ve 
yanlış inançların eleştirisiyle, Zilzal sOre
sinin dünya hayatının sona erişiyle başla
yıp uhrevi hayatta iyi veya kötü her arne
lin karşılığının görüleceği hususuyla sona 
ermesi, başlangıç ve bitiş arasındaki gü
zel ilgi ve mükemmel uyumu göstermek
tedir. Aynı şekilde Mü'minOn sOresinin 
inananların kurtuluşa ereceği müjdesiy
le başlayıp inanmayanların kurtuluşa er
meyeceği uyarısıyla bitmesi. Kalem sü
resinin başında ve sonunda Hz. Peygam-

ber'e delilik isoadında bulunulmasından 
söz edilmesi. Sad sOresinde "zikir sahibi 
Kur'an" ile söze başlanıp sürenin "Kur
'an'ın alemler için bir zikir" olmasıyla so
na ermesi vb. örnekler, sOrelerdeki hati
me güzelliklerinin başlangıçlarıyla alaka
sı dikkate alındığında daha güzel ortaya 
çıktığını göstermektedir. Yine Kur'an'ın 
ilk sOresi olan Fatiha'da kendisine harn
dedilip ibadet edilen, hidayet veren, alem
lerin rabbi, rahman. rahim ve maliksıfat
larının sahibi ulu Allah'tan söz edilip son 
sOrelerinde O'nun bazı zati sıfatiarına ve 
O'na sığınmanın gerekli olduğuna temas 
edilmesinde de aynı özellik vardır. Kur'an -ı 

Kerim'den en son nazil olan ayet ( Bakara 
2/281) ve sürenin (Nasr 110/ 1-3) ResOl-i 
Ekrem'in vefatının yakın olduğuna dair 
telmihler içermesi hüsn-i hatime konu
sunda dikkat çekicidir. 

Putperest Roma'ya karşı tevhid inancı
nı savunduğu için takibe uğrayarak ma
ğaraya gizlenmek zorunda kalan Ashab-ı 
Kehfin söz konusu edildiği Kehf sOresinin 
şirkten tenzih ve tevhidi tebliğ le sona er
mesi ( 18/11 o). hatimelerin surelerio içe
riğine uygunluğu konusunda güzel bir 
örnektir. Nahl sOresi de tebliğ ve dave
tin zorlukları söz konusu edildikten ve bu 
uğurda sabır ve tahammül tavsiyesinden 
sonra bu mukaddimeyle bağlantılı olarak 
Hz. Peygamber'i teselli sadedinde duru
ma uygun bir hatimeyle sona ermiştir 
( 16/ 128). Hicr süresinin. "Ölünceye kadar 
rabbine kulluk et" ( 15/99) şeklindeki ha
timesi de veciz ve parlak bir bitiri ştir. İb
rahim ile Ahkaf sOrelerinin hatimelerin
de "bu bir tebliğdir ... " tarzında sona erişi 
belirten ifadeler beraat-i makta' konu
sunda güzel örneklerdir. En' am sOresinin 
son ayeti va' d ve vaidi birleştiren veciz bir 
hatimedir (6/165). Bunlardan başka bir
çok sürenin konuya uygun dua. hamdü 
sena, mev'iza, tavsiye, va'd, vaid . tebşir 
ile sona ermesi hüsn-i hatimenin gere
ğidir. 

Abbasiler'in ilk dönemlerinden itibaren 
edip ve şairler sözlerinin başlangıç ve so
nuç kısımlarının mükemmel olmasına, 
farklı konuları kaynaştıran güzel münase
betler düşürmeye özen göstermişlerdir. 
Konuyu onu özetleyen uygun vecize. ata
sözü. hikmetli ve nükteli söz, teşbih . tem
sil, ayet veya hadisi e bitirmek yaygın bir 
gelenek olmuştur. Özellikle Büveyhi vezir 
ve edibi Sahib b. Abbad ile sanatlı nes
rin önde gelen ustalarından Kadi el-Fazı! 
mektup ve inşalarında , başta Mütenebbi 
olmak üzere EbO Nüvas ile EbO Temmam 
gibi şairler kasidelerinin anılan bölümle-
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rinde önemli başarılar göstermişlerdir. 
Mütenebbi'nin Büveyhi Hükümdan Sey
füddevle 'nin methine dair kaleme aldığı 
bazı kasidelerin son kısımları duruma uy
gun dualar içeren, kasidenin sona erdiği
ni, artık sözün arkasının bulunmadığını 
ifade eden parlak hatimelerdir. Bediiyye 
şairleri de Hz. Peygamber'i övdükleri be
diiyyelerinde konuyla ilgili güzel örnekler 
vermişlerdir. Safiyyüddin el-Hilli ile İbn 
Cabir'in kasidenin sona erdiğini belirten 
mısraları çok başarılı kabul edilmiştir. 
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İNTİHAL 
(JL:ı.;.;~f) 

Başkasına ait bir söz 
veya şiiri sahiplenmek anlamında 

edebiyat terimi. 
_j 

Sözlükte intihiil. "bir kimsenin başka
sına ait bir şiir veya sözü kendisine nisbet 
etmesi" manasma gelir. Tenahhul keli
mesi de bu anlamda kullanılır. Aynı kök
ten gelen nihle 1 nuhle (dava. mezhep) is
mi de bu anlamla ilgilidir. Arap edebiya
tında intihal, genellikle çalınmış şiir ve 
söz için kullanılan serika kelimesinin eş 
anlamiısı olup daha çok "es-serikatü'ş
şi'riyye" adı altında ele alınmıştır. Çağdaş 
yazarlar arasında . hem şiir hem diğer söz 
çalıntılarını kapsamak üzere konuyu "es
serikatü ' l-edebiyye" adıyla inceleyenler 
de vardır (krş. Bedevi Tabane. es-Serika

tü'L-edebiyye, Kahire, ts.; Abdülaziz el
Hinavi, Diriise f:tavle 's-seriktW'L-edebiyye, 
Kah i re ı 405/1984). Bazı müellifler de inti
hal kelimesi yerine daha yumuşak bir ta
bir olarak ahz (alıntı) terimini kullanmayı 
tercih etmişlerdir (ibn Kuteybe, 1, 308, 
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