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İNTİSAP 
( -.,.ıWi~ l) 

Tarikata girmek, bir şeyhe biat etmek 
anlamında tasavvuf terimi 

L 

L 

(bk. BİAT). 

el-İNTİSAR 
(.J L.a;;;~l ) 

Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat'ın 
(ö. 300/913 [?]) 

İbnü 'r-Ravendl'nin 
Façlif:ıatü'I-Mu'tezile 

adlı eserine yazdığı reddiye. 

_j 

_j 

Tam adı Kitô.bü'l-İntişô.r ve'r-red 
'ale'bni'r-Rô.vendi el-müiJ:ıid'dir. Mu'
tezile alimlerinden Cahiz i'tizal mezhebini 
savunmak. diğer mezheplere karşı olan 
üstünlüğünü ortaya koymak amacıylaFa
ziletü'l-Mu'tezile adlı bir eser yazmış ve 
kitabın Ş'ia ile ilgili bölümlerinde bu mez
hebe ağır hücumlarda bulunmuştu. Bu
nun üzerine. önceleri Mu'tezil'i iken Şilliği 
benimseyen ve daha sonra dinsiz olduğu 
ileri sürülen İbnü'r-Ravend'i. Cahiz'in ese
rindeki eleştirilere cevap vermek ve gö
rüşlerini yakından bildiği Mu'tezile eko
lünün çelişkilerini ortaya koymak için Fa
Q.iJ:ıatü'l-Mu'tezile (Feçf.ti'if:ıu '1-Mu'tezile) 
adıyla bir kitap kaleme almıştır. Yakın za
manlara kadar bilinmeyen bu eser, Hay
yat'ın el-İntişô.r'ının neşrinden sonra ilim 
aleminde ge'niş yan kı uyandırm ıştır. Iraklı 
araştırmacı Abdülem'ir el-A'sem el-İnti
şô.r'ın orUinat nüshası, 1925 ve 1957 ne-

şirleri ve Fransızca tercümesini dikkate 
alarak tesbit ettiği İbnü'r-Ravend'i'ye ait 
paragrafiara Eş'ar'i'nin Makiilô.tü '1-İslô.
miyyin ve el-İbô.ne, Bağdad'i'nin el-Fark 
beyne'l-fırak, İsferay'in'i'nin et-Tebşir, 
İbn Kuteybe'nin Te'vilü mu]]telifi'I-J:ıa
di~, izzeddin er-Res' ant'nin Mu]]taşaru 
Kitabi'I-Fark beyne'I-fıral). ve Şehris
tani'nin el-Milel ve'n-niJ:ıal adlı eserle
rinden çıkardığı alıntıları da ekleyip İb
nü'r-Ravend'i'nin bilinmeyen kitabını ye
niden ortaya koymuş, metnini ve ingiliz
ce çevirisini neşretmiştir (Kitab Fadihat 
al-Mu 'tazilah, Beirut- Paris 1975-1977). İb
nü'r-Ravend'i. eserinin başında Mu'tezi
le'den çoğunun Ş'ia 'ya bütünüyle karşı 
çıktığını, aşırı fırkaların düşüncelerinden 

dolayı onlara haksızlık ederek halkın gön
lünde nefret duyguları uyandırdığını. hal
buki Mu'tezile'nin düşüncelerinde yahudi 
ve hıristiyanların küfründen hiç de aşağı 
kalmayan fikirler bulunduğunu belirterek 
Mu'tezile ileri gelenlerinin görüşlerini sert 
bir şekilde eleştirir. Bilhassa Allah'ın ilmi 
ve kudreti konusunda Ebü'l-Hüzeyl el
Allaf, Nazzam. Muammer b. Abbad. Ali 
el-Esvar'i, Cahiz ve Sümame b. Eşres'in 
düşüncelerini reddettikten sonra (Kitab 
Fadihat, s. ı 05-1 08) tenkitlerini Nazzam 
üzerinde yoğunlaştırır. Onun sal ah ve as
lah, Kur'an nazmının Hz. Peygamber'in 
nübüweti için delil olamayacağı. iman
küfür, hüsün ve kubuh gibi konulardaki 
görüşlerine karşı çıkarak bunları Mani
heistler'in inançlarına benzetir (a.g.e., s. 
ı ı 0-12 ı) . Bu arada Muammer b. Abbad. 
Amr el-Fuvat'i ve Bişr b. Mu'temir'i bazı 
düşüncelerinden dolayı Mu'tezile'nin de 
benimsemediğini (a.g.e., s. 121-ı26), 
Nazzam'ın , "Mushaflarda yazılı olan Al
lah'ın mecazimanada kelamıdır" sözün
den dolayı mezhep mensuplarınca tekfir 
edildiğini söyler. Daha sonra Cahiz'in yer
yüzünde mevcut nesnelerin hiçbir suret
te yok olmayacağı, zira var olanın aslında 
yok olmayan demek olduğu şeklindeki dü
şüncesini alemin kıdemine zemin hazır
layacağı için reddeder (a.g.e., s. ı 34-135). 
Ayrıca Nazzam ve mensupları dışındaki 
Mu'tezil'iler'i, ümmetin mümkün görme
mesine rağmen Hz. Peygamber'in hata 
edebileceğini söylemelerinden dolayı eleş
tirir (a.g.e., s. 136). Eserin ikinci bölümün
de, Cahiz'in hak ve batı! ne varsa dotdur
duğunu ifade ettiği Faziletü'l-Mu'tezi
le adlı eserini ele alan İbnü'r-Ravend'i bu
rada özellikle Şla 'yı savunmaya devam 
eder. Cisim ve şey kavramları üzerinde 
duran. Şla 'daki bedanın Mu'tezile'deki ne
sihle aynı olduğunu belirten. rec'atin hik-
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mete aykırı olmadığını . aklen de muhal 
sayılamayacağını kanıtlamaya çalışan 

(a.g.e., s. l49-ı50) İbnü'r-Ravend'i. Ca
hiz'in Şla ' nın sahabeyi tekfirettiği şeklin
deki sözlerini cevaplandırarak Şla'da sa
habenin küfür üzerine ittifak edeceği dü
şüncesinin bulunmadığını, bunu caiz gö
renin Nazzam olduğunu ileri sürer. 

Şla arasında Ali'nin ilah olduğunu iddia 
edenlerin bulunduğu şeklindeki suçlama
ya karşılık Mu'tezile içinde de Mesih'in ka
inatı yarattığını, bütün yaratıkların rabbi 
olduğunu, kıyamette insanları hesaba çe
keceğini ileri süren kimselerin mevcut ol
duğu şeklinde cevap veren İbnü'r-Raven
d'i (s. ı 57-158), Şla'nın Hz. Peygamber'in 
eviadına ilham geldiği gerekçesiyle onla
rı ilim öğrenmekten alıkoyduğu tarzında
ki iddiayı da reddeder. Şla'nın . her asırda 
yeryüzünde bir masumun bulunacağı 
şeklindeki yaklaşırnma karşı ileri sürülen 
tenkitleri. Mu'tezile'den Ebü'l-Hüzeyl ve 
Hişam el-Fuvat'i'nin bir değil yirmi ma
sum gelmesi gerektiği şeklindeki düşün
celeriyle karşılayan İbnü'r-Ravend'i Şla'
nın icmaa muhalefet etmediğini , aksine 
"menzile beyne'l-menzileteyn" prensibi
ni ortaya koymakla icmaı Mu'tezile'nin 
bozduğunu belirtir. 

Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat, İbnü'r-Raven
d'i'nin ortaya attığı tenkit ve itharnları 
tek tek ele alarak cevaplandırmaya çalış
mıştır. el-İntişô.r'ın başlangıcında, Mu'
tezile'nin Şla'yı aşırı fırkaların düşüncele
rine göre değil hepsinde ortak olan tev
hid, Kur' an, kader, rec'at. beda gibi konu
lardaki fikirlerinden ve ümmetin icmaı 
çerçevesi dışına çıkmalarından dolayı tas
vip etmediğini belirtir (s. ı 2-15). Daha 
sonraki bölümlerde Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf, 
Nazzam. Muammer b. Ab bad, Sümame 
b. Eşres. Cahiz. Bişr b. Mu'temir, Hişam 
el-Fuvat'i, Ca'fer b. Mübeşşir. İskafi ve Ab
bad b. Süleyman gibi Mu'tezile alimleri
nin ilahi sıfatlar, Kur' an, nübüwet. ismet, 
ahiret, cennet, cehennem, fena, beka, 
tevellüd, istitaat, hareket. sükün ve ima
rnet gibi konulardaki görüşleri hakkında 
İbnü'r-Ravend'i tarafından nakledilen bil
gilerin yanlış ve iftira olduğu kanıtlanma
ya çalışılır (s. 16-93). Ş'ia'n ın kabul ettiğ i 

beda prensibinin Mu'tezile'ce benimse
nen nesi h le aynı olmadığını söyleyen Hay
yat, neshin ancak emir ve nehiylerde vu
ku bulmasına karşılık bedanın haberlerde 
de mümkün olduğunu söyler. Yine rec'at 
hakkındaki Şit düşüncesini de eleştirir (s. 
93-97). Ardından İbnü'r-Ravend'i'nin nak
lettiği Şla'nın sahabe, tabi'in hakkındaki 
düşünceleri. Hz. Ali, evlatları ve onların 
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imameti tartışılır. Son kısımda İbnü'r-Ra
vendl'nin, V asıl b. Ata gelinceye kadar is
lam ümmeti arasında büyük günah işle
yen kimseler hakkında kafir. mürnin veya 
münafık oldukları konusunda icma var
ken V asıl ile birlikte iman ve küfür arasın
da bir konumun ( menzile beyne'l-menzi
leteyn) bulunduğu görüşüyle icmaa mu
halefet edildiği iddiası reddeditir ve Mu'
tezile icmadan çıkmışsa Havaric. Mürcie 
ve Hasan-ı Basri'nin de icmadan uzaktaş
mış olması gerektiği ileri sürülür. 

Eserin önemli özelliklerinden biri, Mu'
tezile'nin göruşlerini kendilerinden olan 
yetkili bir kişi tarafından nakletmesidir. 
Bunun dışında eser, Mu'tezile düşünce
sine yönelik dış tenkidin yanında iç ten
kidin de güzel bir örneğini teşkil etmek
tedir. e1-İntişfır'ın, İbnü'r-Ravendl'nin Fa
çli]J.atü '1-Mu'tezile'sinden pek çok nakil
de bulunması söz konusu kitabın da kıs
men tanınmasına imkan vermektedir. Bu 
arada Cahiz'in Fa:iiletü '1-Mu'tezile adlı 
kitabının muhtevası yanında IV. (X.) yüz
yıldan önce yaşamış, çeşitli mezhep! ere 
mensup alim ve düşünürlerle eserleri 
hakkında başka kaynaklarda bulunma
yan bilgiler de içermektedir. 

e1-İntişfır'ın bugün bilinen tek nüshası 
vardır. Nüshanın istinsahı 311 (923) yı
lında tamamlanmış ve VII. (XIII.) yüzyılda 
EyyGbller devrinde büyük bir ihtimalle 
Atabekiyye Medresesi Kütüphanesi'ne 
vakfedilmiştir. Oradan dışarı çıkarılma
ması şart koşulan eser zaman içinde ki
tap satıcılarının eline düşmüştür. e1-İn
tişfır, 191 o yılında Tahir el-Cezairi tara
fından Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'ye satıl

mış ve kütüphanenin Tevhid bölümü, 857 
numarasına kaydedilmiştir. Bu nüsha, 
Henrik Samu·eı Nyberg tarafından titiz 
bir çalışma sonunda uzun bir mukaddi
me, dipnotlar, fihrist ve indeksler ilave
siyle yayımlanmıştır (Kahire ı 344/1 925). 
Eseri daha sonra Nyberg'in mukaddime 
ve notlarıyla birlikte Albert Nasri Nadir 
Fransızca'ya çevirmiş ve orüinal metinle 
birlikte neşretmiştir ( Beyrut ı 95 7) _ 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hayyat. el-İntişfır (nşr H. S. Nyberg); ayrıca bk. 
neşredenin girişi, s. XXII-XXXV; İbnü'r-Ravendi. 
Kitab Fadihat al-Mu'tazilah (nşr ve tre. Abd u i
Amir al-A'asam), Beirut-Paris 1975-77; Mes'ü
dl, Mürücü '?·?eheb (Abdülhamld), IV, 105-1 06; 
İbnü'n-Nedlm, el-Fihrist(Teceddüd), s. 216-217; 
İbnü'I-Cevzl, el-Munta?am, VI, 99-1 00; İb nü'I
Murtaza, Tabaka tü 'i-M u'tezile, s. 92; Keşfü ';;:
;;:unun, ll, 1274; Ham Ebiı Rahme, "Ebü'l I:Iü
seyn el-Ijayyat ve Kitabühiı el-intişar", Ebl).fı
şü'l-Yermük, l/1, Arnman 1405/1985, s. 149-
169. !il ŞERAFETTİN GöLCÜK 

358 

L 

L 

İNzAL 

(bk. NÜZÜL). 

iNzAR 
(JfJ.if'f) 

İlahi emirlere uymayanlan 
kötü bir akıbetin beklediğini 
haber verip onları uyarma. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte "korkulu bir şeyi bilip sakın
mak" anlamına gelen nezr (nizare) kökün
den türetilmiş olup "korkulu bir şeyi ha
ber vererek sakındırmak" demektir. "Se
vindirici haber verme" anlamındaki teb
şirin karşıtı olan inzar dine davet yöntem
lerinden biridir. inzarı gerçekleştiren kim
seye münzir (nezir) denilir ve "tehlikenin 
farkında olmayan topluluğa bu tehlike 
hakkında bilgi veren kimse" diye tanım
lanır. Nitekim Hz. Peygamber kendini. 
düşman ordusunun gelmekte olduğunu 
görüp kavmine haber veren ve onları bu 
_konuda uyaran kimseye benzetmiştir 
(Buhari, "Ri]5a]5", 26; Müslim. "Feza'il", 
16). inzar, esasen peygamberlere ait bir 
görev olmakla birlikte Kur'an'da münzir 
ismi Allah'a nisbet edilmiş (ed-Duhan 44/ 
3) birkaç ayette fiil sigasıyla ( ei-Mü'min 
40/15; en-Nebe' 78/40). ayrıca nezir keli
mesiyle (ei-Mülk67/17) bunun çağulu olan 
nüzür Allah'a izafe edilmiştir (el-Kamer 
54/16, 18, 21. 30, 37, 39) Allah'ın inzaredi
ci olması. insanların davranışlarından ha
berdar olduğunu ve onların doğru yolu 
bulmaları için her türlü vesileyi yarattığı
nı gösterir. Müslümanların bir savaş du
rumunda hep birden cepheye gitmeme
leri, bir kısmının geride kalarak dini ko
nularda derinleşmeleri ve cepheden dö
nenleri aydınlatıp uyarmalarını emreden 
ayetten ( et-Tevbe 91122) anlaşılacağı gibi 
din alimleri de peygamberler gibi inzarla 
görevlidir. 

İslam, iyilikyapıp kötülükten kaçınma
yı ve Allah 'a teslim olarak bütün davranış
larda ilahi em iriere uymayı amaçlayan bir 
dindir. iman, vasıtasız olarakyaşanan ve 
derin bir iç tecrübeye dayanan bağımsız 
bir yöneliştir. Bu bakımdan inanmaları 
için insanlara baskı yapılması kabul edi
lemez. "Dinde zorlama yoktur" ayeti (el
Bakara 2/256) bu esası açıkça dile getirir. 
İlahi mesajı insanlara tebliğ etmek için 
görevlendirilen ResGl-i Ekrem'e bu yön
de Kur'an-ı Kerim'de birçok ikazın yapıl
dığını görmek mümkündür. "Rabbin di
leseydi yeryüzündekilerin hepsi mutlaka 
inanırdı. O halde sen inanmaları için in-

sanları zorlayacak mısın!" (Yunus ı 0/99) 
mealindeki ayet, imanın kişinin iradesine 
bağlı olduğunu ve Peygamber'in insanla
ra baskı yapma yetkisine sahip bulunma
dığını belirtmektedir. Dini emir ve yasak
ları tebliğ etmek insanları etkileyecek 
tarzda vahyi anlatmak demektir. inzarın 
anlamı bu noktada ortaya çıkar. Esasen 
dini davetin ilahi gerçekleri antatma ve 
insanları uyarıp harekete geçirme şeklin
de ifade edilebilecek iki yönü vardır. in
zar bunların ikincisini oluşturmaktadır. 
Çünkü insanları harekete geçiren arzu ve
ya korku faktörleridir. Kişinin motivasyo
nunda beşeri ihtiyaç, istek, özlem ve ide
allere cevap veren veya korku, endişe ve 
gerilime -yol açan hedeflerin uyarıcı etki
si vardır. inzar, kişide korku uyandırarak 
onun dinin hedeflerine uygun davranış
lara yönelmesini amaçlayan davet yön
temidir. Ancak bu tek başına değil, insan 
tabiatındaki arzu ve isteklere hitap et
mek suretiyle dini ilgi uyandırmayı amaç
layan özendirme (tebşTr) ile birlikte kulla
nılır. Uyarma ve müjdeleme bütün pey
gamberlerin kullandığı iki davet metodu
dur (b k. M. F. Abdülbakl, el-Mu'cem, "bşr", 
"nzr" md.leri)_ 

Kur'an'da tebşir ve inzar genelde bir
likte zikredilmekle beraber inzar kökün
den gelen kelimelerin daha fazla oluşu 
dikkat çekicidir (bk. a.g.e., "bşr", "nzr" 
md. leri). Ancak bunu. ilahi rahmetin ga
zabını geçtiğine ve her şeyi kuşattığına 
ilişkin müjdeleri. ayrıca cennet tasvirle
rinin cehennem tasvirinden daha çok ol
duğu hususunu dikkate alarak değerlen
dirmek gerekir. inkarcıların çok olmasına 
bağlı olarak inzarın da fazla tekrarlanma
sı tabii karşılanmalıdır. islam davetinde 
korku ve uyarma yöntemine bu derece 
ağırlık verilmesi alimlerce iki yönden ele 
alınarak açıklanmıştır. Bunlardan biri, 
korkunun insanı harekete geçirmedeki 
rolünün daha fazla oluşudur. Pahreddin 
er-Razl'nin belirttiğine göre bir işin yapıl
masını veya terkedilmesini sağlamakta 
uyarma ve korkutmanın etkisi müjdele
menin etkisinden daha güçlüdür. Çünkü 
insan menfaat sağlamaktan çok zararı 
defetmek için çaba harcar (Me{atff:ıu '1-
gayb, ll, 42). Dolayısıyla inzar hedefe ulaş
ma imkanını daha çabuk sağlar. Ancak in
zarın sürekli olması gerekir, aksi takdirde 
iş'ar (bildirme) mahiyeti kazanır (Kurtubi, 
1, 184). İkincisi de davete m uhatap olan 
insanların özellikleriyle ilgilidir. İslam ön
cesi Arap toplumunun büyük çoğunluğu 
inanç, zihniyet ve davranış bakımından 
son derece olumsuz niteliklere sahipti. 


