
zı konuları yer yer manzum olarak açıkla
mıştır. Anlattığı şeyler. Muhyiddin İbnü'I
Arabl'nin bu husustaki görüşleriyle önemli 
ölçüde benzerlik arzeder. Bazı konuların 
ancak sembolik ifadelerle anlatılabilece
ğini söyleyen müellif. okuyucuya ayrıca 
Kutbü'l- 'acô.'ib ve felekü'l-garô. 'ib ileel
Kehf ve'r-ra}jim ii şerl)i bismillô.hir-ral)
mô.nirral)im adlı eserlerini tavsiye eder. 

Mısır'da birçok defa basılan el-İnsô.
nü 'l-kô.mil'in (Kah i re 1293 , 1301, 1304 , 
1316, 1334, 1375, 1383, 1390) henüz ilmi 
neşri yapılmamıştır. Eseri İshak b. Mu
hammed b. Abdülkerlm el-İnsô.nü'l-kô.
mil ii etvô.ri beyô.ni'l-me§Ô.ni (iü Ktp ., 
AY, nr. 3507), Ahmed b. Muhammed el
Kuşaşl lfô.şiye 'ale'l-İnsô.ni'l-kô.mil li
'Abdilkerim el-Cili(Keşfü'?·?Unün, 1, 389; 
Hediyyetü 'l-'arifin, ı. !6l)ve Ali b. Hicaz! 
ei-BeyyGml Şerl)u'l-İnsô.ni'l-kô.mil li'l
Cili(Hediyyetü 'l-'arifin, ı. 768) adıylaArap
ça olarak şerhetmiştir. Kitabın ayrıca kıs
mi şerhleri de vardır. Abdülganl en-Nab
lusl, Kuşaşi'nin şerhinde dinler ve ibadet
leriyle alakah altmış üçüncü bölümde mü
ellife bir kısım itirazlar yöneltmesi üzeri
ne bu bölümü el-Keşf ve'l-beyô.n 'an es
rô.ri ' l-edyô.n fi 'l-İnsô.ni'l-kô.mil ve kô.
mili'l-insô.n adıyla şerhetmiş (Süleyma
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 1689, vr. 109'
IJ7h; H alet Efendi, nr. 289, vr. 166h- 173h), 

Ahmed b. Muhammed el-Medeni ise 50-
54. bölümleri açıklamıştır (Nicholson. s. 
77). Ahmed Ensarl'nin Muvazzal)ô.tü 'l
l)ô.l ii ba'zı mesmu'fıti'd-deccô.l isimli 
şerhinin adından kısmi bir şerh olduğu 
anlaşılmaktadır. 

el-İnsô.nü'l-kô.mil Türkçe'ye ilk olarak 
La'llzade Abdülbaki tarafından çevrilmiş
tir (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 
167, Yahya Tevfik, nr. 174, Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2302 ; istanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı , Osman Ergin , nr. 492) . Bu 
çeviride metindeki manzum kısımlar ay
nen bırakılmış. bazı muğlakyerler de ter
cüme edilmemiştir. Selanikli Ali Örfi Efen
di ile (Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağışlar, 

nr. 2997; istanbul Belediyesi Atatürk Ki
taplığı, Osman Ergin, nr. 719, 830) Muham
med Said Efendi'nin (Süleymaniye Ktp ., 
Uşşaki Tekkesi, nr. 4) tercümeleri özet 
niteliğindedir. "Tecelli-i Ef'al" adlı bölü
mün ( 12. bölüm) kimin tarafından yapıl
dığı belli olmayan çevirisinin bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Reşid 
Efendi, m 480) Abdülaziz Mecdi Tolun'un, 
eserin ondan fazla nüshasın ı karşılaştırıp 

önemli tashihlerden sonra yaptığı tercü
me (istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı , 

Osman Ergin, nr. 127, 1483) yayımlanmış
tır (İnsan-1 Kamil, nş r. Selçuk Eraydın- Ek
rem Demirli- Abdullah Karta!, istanbul 

el-insii.nü '1-kii.mi/ ad l ı eserin Abdülaziz M ecd i Tolun tarafından yapılan tercümesinin ilk iki sayfası (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı , Osman Ergin, nr. 127) 
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INSTITUT FRANÇAIS des ETUDES ARABES 

1998). Eserin diğer bazı Türkçe tercüme
leri de vardır (İnsan-1 Kamil, ı . tre. A. Ay
yıldız . istanbul 1972, ll , tre. A. Akçiçek, bas
kı yeri ve tarihi yok; insan-1 Kamil, 1-11, tre. 
Abdülkadir Akçiçek, istanbul 1974; insan-1 

Kamil, 1-11, tre. Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa, 
nşr. Remzi Göknar, istanbul I 996) . 

Eseri Fadal Miran Urduca'ya (al-İnsan 
al-Kamil, Sufi Printing and Publishing 
Company, Lahor, t s. ), Titus Burckhardt 
özetleyip bir inceleme yazısı eklemek su
retiyle Fransızca 'ya (De l 'Homme univer
sel, Paris 1975), Angela Culme-Seymour 
de bu Fransızca tercümeden İngilizce'ye 
çevirmiştir (Universal Man, Great Britain 
1995). Eser hakkında Reynold Alleyne 
Nicholson 'un bir inceleme yazı sı bulun
maktadır (Studies in /slamic Mysticism, 
S . 77-142) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülkerim ei-Cili, el-İnsanü ' i-kamil, Kah i re 

1316; a.e. (tre Abdülaziz M ecd i Tolun). DİA K tp., 
nr. 4015, s . 3 ; Keş{ü '<-·<.unun, 1, 181, 389; He
diyyetü 'l-'ari{in, 1, 161,610, 768; Osman Nuri 
Ergin , Balıkesir/iAbdülaziz Mecdi Tolun Ha
yatı ue Şahsiy e t!, İstanbul 1942, s . 88-92; 
Brockelmann, GAL, ll, 264 ; Suppl. , ll, 283; R. 
A. Nicholson , Studies in lslamic Mysticism, 
Cambridge 1980, s. 77-142; A History o{ Mus
lim Philosophy (ed M. M. Sharif). Karachi 1983, 
ll , 844-870; Yusuf Zeydan, el-Fikru 'ş-şufi 'inde 
'Abdilkerfm el-CW, Beyrut 1988, s .57-58; Gold
ziher, "Abdülkerim" , İA , ı, 90; H. Ritter. " ' Abd 

al-Kartın al-!2jili" , EF (İng . ). 1, 71; M. Nazif Şa
hinoğlu, " A bdülkerlm el-C111", DİA, 1, 250. 
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Nfıreddin el-Halebl 'nin 
(ö. 1044/1635) 

es-Siretü'l-/falebiyye 
adıyla da bilinen siyer kitabı 

(bk. HALEBi, Nôreddin). 
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Şam'da kurula n 

L 
Arap araştırmaları enstitüsü. 

_j 

1880'de Kahire'de Fransız Arkeoloji 
Enstitüsü'nün (lnstitut Français d'Archeolo
gie du Caire) kurulmasından sonra Ortado
ğu'da benzeri bir kurumun açılması şar
kiyatçılar arasında yaygın kabul görmüş
tü . 1. Dünya Savaşı'nın ardından Suriye'
nin Fransız h imayesi altına girmesi ( 1920). 
bu arzunun gerçekleşmesi yolunda uy
gun bir zeminin oluşmasına imkan verdi. 
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28 Nisan 1922'de Fransa ve Suriye dev
letlerinin ortak kararıyla Şam'daki Azem 
Sarayı'nın haremlik kısmında lnstitut 
Français d'Archeologie et d'Arts Musul
mans adıyla yeni bir enstitü kuruldu. 
Enstitü idari ve mali açıdan Şam'daki 
Fransız yüksek komiserliğine, ilmi çalış
maların yönetim ve kontrolü bakımından 
Paris Üniversitesi'ne karşı sorumlu idi. İl
ml çalışmaları Louis Massignon, William 
Marçais, Maurice Gaudefroy- Demom
bynes, Georges Seraphin Co lin ve Adrien 
Barthelemy gibi şarkiyatçılar tarafından 
yönlendirilen enstitü. 1927 yılında Fransa 
Dışişleri Bakanlığı'nda Service des Oeu
vres Françaises a I'Etranger'a ve 1935'te 
Paris Üniversitesi'ne bağlandı. Louis Mas
signon'un ve enstitünün genel sekreteri 
Jean Sauvaget'nin teşvikleriyle 1928'de 
enstitü bünyesinde Arap dili uzmanı ye
tiştirecek bir bölüm açıldı. Enstitü. yine 
Louis Massignon'un önerisiyle 1931'de 
lnstitut Français de Damas adını aldı ve 
1928'de açılan bölüm kapatıldı. 

İlk müdürü E ustache de Lorey'in gay
retleriyle 1922-1927 yıllarında parlak bir 
dönem yaşayan enstitü. Robert Montag
ne'ın müdürlüğü sırasında ( 1930-1938) 

tam bir üniversiter statüye kavuştu Henri 
Seyrig zamanında da ( 1938-1941) bu duru
munu sürdürdü. 1941'de Henri Laoust'un 
müdür tayin edilmesiyle Araboloji üzeri
ne ilmi çalışma ve araştırmalar yoğunluk 
kazandı ve kurumun adılnstitut França
is des Etudes Arabes de Damas olarak 
değiştirildi. Enstitü. 1946'da Azem Sara
yı'ndan ayrılıp Şam'ın Bağdat bulvarın

daki özel binasına taşındı. 1956'daki Sü
veyş krizi sebebiyle Fransız-Suriye ilişki
lerinin bozulması ve Fransızlar'ın Suri
ye'den ayrılması üzerine öğretim üyeleri 
Beyrut'a giderek Fransa elçiliğinde çalış
malarını sürdürdüler; 1961'de Şam'a dö
nerek enstitüyü tekrar faaliyete geçirdi
ler. 

Enstitünün kuruluş amacı Suriye ve Su
riye'ye komşu Yakındoğu ülke halklarının 
dil, din, kültür ve medeniyetleri üzerin
de ilmi araştırmalar yapmak ve yayımla
maktı. Bu amaçla Fransa ve Suriye'deki 
yüksek öğretim kurumlarıyla iş birliği ya
pan enstitünün ilk dönemlerdeki ilmi fa
aliyetleri Suriye ve civarındaki tarihi eser 
ve anıtların tesbiti, envanterlerinin çıka
rılması. bu amaçla arkeolojik kazıların 
gerçekleştirilmesi ve kitabe yazılarının 
çözülmesi üzerinde yoğunlaşmıştı. 

Fransa üniversiteleriyle araştırma mer
kezlerinde bu enstitüden yetişmiş birçok 
ilim adamı görev yapmaktadır. Enstitü-
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n ün daimi üyeleri Edmond Saussey, Jean 
Cantineau, Jean Lassi.ıs . Jean Lecerf. 
Jacques Weulersse ve muhabir üyeleri 
Richard Thoumin, Bemard Vernier, Al
bert de Boucheman, Pierre Rondot, Jean 
Gaulmier, Andre Latron, Michel Eco
chard, Michard Lescot, Henri Charles, 
Storm Reich. Arap- İslam kültür ve me
deniyetine dair değerli eserler ortaya koy
muş! ardır. Jean Sauvaget, Daniel Schul
mberger, Muhammed Es' ad Tales. Nikita 
Elisseeff. Sami ed-Dehhan. Dominique 
Sourdel. G. Troupeau, Dominique Chev
allier, Ferld Akkam. Abdullah Derviş. An
d re Miquel ve Andre Raymond enstitü 
imkanlarından yararianmış ünlü şarki
yatçı ve araştırmacılardır. 

Enstitü, ilk sayısını 1929 yılında çıkar
dığı M{danges de l'Institut français de 
Dam as adli dergiyle yayın hayatına baş
lamış. 1931'de Bulletin des etudes ori
entales ismini alan derginin 1994'ün ilk 
yarısında 46. sayısı yayımlanmıştır. Ens
titünün neşrettiği ilk eserler ise Jean 
Sauvaget'nin kaleme aldığı ve 163 parça 
tarihi toprak eşyanın tanıtıldığı Poteries 
syro-mesopotamiennes ile ( 1932) Ric
hard Thoumin'in La maison syrienne 
( 1932) adlı kitaplarıdır. 

Enstitüde Suriye ve civarındaki ülkele
rin tarihi eserlerine. arkeoloji ve İslam sa
natlarına ilişkin yoğun çalışmalar yapıl

mış. başta Jean Sauvaget olmak üzere 
Michel Ecochard. Claude le Coeur. Roger 
Pfıster. Muhammed Es' ad Tales, Sami ed
Dehhan. Dominique Sourdel ve Janine 
Sourdel gibi araştırmacılar bölgedeki ki
tabeler, anıtlar. camiler, hamamlar. top
rak eşya. halı-kilim ve tekstil konuların
da telif, tercüme ve edisyon kritik türü 
kitap ve makaleler yayımlamışi ardır. Ay
rıca bölgenin tarihine dair Jean Sauvaget. 
Claude Cahen, Dominique Sourdel, Robert 
Mantran. Sami ed-Dehhan. Jean Gaul
mier. Roger le Tourheau ve Henri Laoust 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdiL Arap dili 
ve edebiyatı alanındaki araştırmalar baş
ta Suriye'nin üç büyük şairi Mütenebbl. 
Maarrl ve Ebu Firas ei-Hamdanl'nin ha
yatı ve şiirleri üzerine yoğunlaşmış, ayrı
ca şiir tenkidi. Arapça'ya geçmiş yabancı 
kelimeler, binbir gece masalları üzerinde 
de incelemeler yapılmıştır. 

Albert de Boucheman, Richard Thou
min, Henri Charles. Jacques Weulersse, 
Andrea Latron, bölgenin beşeri ve iktisa
di coğrafyası ile etnografya ve sosyolojisi 
üzerine eserler vermişlerdir. Fıkıh, ahlak, 
tasawuf ve İsmailiyye akaidine dair M. 
Henri Laoust. Robert Brunchvig, Yusuf 

el-Iş. Abdülkadir ei-Mağribl, Abbas ei-Az
zavl. Arif Tamir,. M. Vahid Mirza edisyon 
kritik ve tercüme çalışmaları yapmışlar
dır. Yılda ortalama on yeni eser yayımla
yan enstitünün kütüphanesinde 40.000 
ciltten fazla kitap. 950 kadar dergi kolek
siyonu bulunmaktadır. 
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s. VII-VIII. Iii İSMAİL DURMUŞ 
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İNŞA 
( ,.ı.;.;f'f) 

Nesneleri ilkin yaratmak anlamında 
bir ketarn terimi 
(bk. YARATMA). 

İNŞA 
( ,.ı.;.;f'f) 

Resmi yazışmaları belirten edebi tür, 
dil bilimi ve fıkıhta 

haber karşıtı olarak kullanılan 
bir ifade kategorisi. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte önceleri "ortaya çıkarmak. icat 
ve ihdas etmek, yaratmak" manalarma 
gelen inşa daha sonra "kurmak, üretmek 
ve yazmak" gibi anlamlarda da kulla
nılmış. bu ikinci kullanımdan hareketle 
"yazmak, yazma sanatı ve kompozisyon" 
gibi anlamlar kazanarak zaman içerisin
de resmi ve özel yazışmaların belirli bir 
usule göre yapılmasının inceliklerini ve 
mektup yazma sanatını ifade eden bir te
rim haline gelmiştir. Bu sanatı konu edi
nen disipline ilmü'l-inşii. bu ilmin kural
larına uygun olarak hazırlanmış metinle
re münşeat adı verilmiş, resmi yazışma
lar ve mektuplardan örnek alınmaya de
ğer görülenler çeşitli mecmualarda der
lenerek nakl edilmiştir. Bu dar anlamı ya
nında edebiyatta belli kurallara. belagat 
ve fesahat ölçülerine göre söylenmiş ve
ya yazılmış edebi güzellik taşıyan her çe
şit söz veya düz yazı da (nesir) inşa teri-


