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İnşa! ifadeler. doğrudan doğruya telaf
fuzlarıyla gerçekleştirilen bazı fiilierin ge
çerliliğiyle alakah olarak füru-i fıkhın da 
konusunu teşkil eder. Bu yönden sözle 
gerçekleştirilen bütün fiiller. mesela bir 
şahsın kadı olarak tayini, yetkili şahıs ta
rafından kadı tayin edilecek olan şah sa 
yönelik bir şekilde , "Seni kadı tayin et
tim" veya. "Seni kadılığa getirdim" de
mesinden veya bunu yazılı olarak bildir
mesinden ibaret olan bir ifade ile gerçek
leşmektedir (Maverdl, XVI, 22-23). Bu ifa
denin söylenmesiyle anlamı, medlulü ve
ya müteallakı olan "bir şahsın kadı olarak 
tayini" gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde si
yerin önemli konulardan biri olan "eman" 
meselesinde de bir müslüman tarafından 
harbllere eman anlamına gelen bir söz 
söylendikten sonra bu sözle birlikte. bu 
söze m uhatap olanların malları ve canla
rı konusunda ismet ve hukuki geçerlilik 
ortaya çıkmaktadır (Şemsüleimme es-Se
rahsl, Şer/:ıu 's-Siyeri 'L-kebir, 1, 258) . Buna 
göre füru kitaplarının akidler, nikah (me
se la b k. ibnü'I-Hümam, III. ı 90-191) ve ye
min gibi bölümlerinde akidlerin, kendile
rini ifade eden sözün (icap ve kabul) uy
gun şartlarda ve uygun şahıslar tarafın
dan söylenmesiyle gerçekleştiği belirti
lerek sözlü olarak gerçekleştirilen fiilierin 
geçerlilik şartları üzerinde durulur (a.g.e., 

V, 58). 
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İNŞ AD 
( ~t.;.;f'l ) 

Topluluk karşısında 
usulüne uygun şiir okuma. 

_j 

Manzum anlatırnın ses ve anlam olarak 
nesre göre daha işlenmiş ve özenilmiş ol
ması. şiiri yalnız kendisi için okuyanın bile 
yüksek sesle okuması gerektiği kanaatini 
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ortaya koymuş. bu kanaat. şiirin okunma
sıyla ilgili birtakım kuralların oluşmasına 

yol açmıştır. İnşad. topluluk karşısında 
şiiri bu kurallara göre okuma sanatıdır. 
Yakın anlamda kullanılan "diksiyon" keli
mesi ise şiirle beraber tiyatro metinleri
nin de "gerekli jest ve mimiklerle okun
ması" manasma gelir. Bir manzumenin 
gerçek güzelliği konuya uygun vurgula
ma, tonlama. hattajest ve mimiklerin 
dinleyiciye tesir edecek şekilde kullanıl
ması sayesinde ortaya çıkabilir. Şiirin ru
huna hakim olmak, veznin taktiinde aşı
rıya gitmemek. anlamın gerektirdiği ton
lamayı yapmak, nida, istifham. tecrid ve 
kinaye gibi sanatların bulunduğu yerler
de bunu hissettirecekşekilde sesin ahen
gini düzenlemek vb. inşadın belli başlı ku
ralları arasında sayılabilir. Bir şiir in etki 
gücü inşadın başarısına bağlı olduğu için 
şiir okurken sesle bedenin ahenkli biçim
de hareket etmesi gerekir. Abartılı jest
lerle bağırmaya varan tonlamalar şiirin 
güzelliğini yok eder. 

Şiir, muhtevasındaki duygu, düşünce 
ve hayallerin muhataba aktanlmasıyla 
hedefine ulaşır. Bu sebeple tarihin her 
döneminde güzel inşada önem verilmiş
tir. Eski toplum ve medeniyetlerin pek ço
ğunda şairin aynı zamanda hatip veya din 
adamı olması yahut toplumsal törenler
de şiir tegannisi inşadın etkileme özelli
ğiyle yakından ilgilidir. Şiir formunda ifa
de edilen sözlerin toplumu yönlendirme
deki başarısı da ancak güzel inşad ile 
mümkündür. Bunun en seçkin örnekleri 
Cahiliye devrinde U kaz panayınnda gö
rülmüştür. 

Osmanlı şairlerinin şiir meclislerinde in
şadın önemli bir yeri vardır. Tezkirelerde 
sık sık sözü edilen şiir sohbetlerinde (ipek
ten, s. 229-237) münavebe ile okunan ga
zeller, müşaare fasılları, hiciv, nükte, hez
liyyat vb. mizahi manzumelerde inşad ön 
plana çıkmış. halk şairlerinin atışmala
rında ve semai kahvehanelerindeki şiir 
meclislerinde de inşad bir tür şiir eğitimi 
olarak görülmüştür. Bilhassa topluluk 
huzurunda okunan didaktik veya hamaSı 
manzumelerin amacına ulaşması ancak 
inşadın güzelliğiyle mümkündür. Tanzi
mat yıllarından itibaren bunun daha da 
önem kazandığı ve Encümen-i Şuara gibi 
şiir meclislerinde divan şiirinin yanında 
Avrupa! tarzda yazılmış şiirlerin de inşad 
kaidelerine hassasiyet gösterildiği bilin
mektedir (Özgül, s. 8-23). Eski zamanla
rın içkili şiir sohbetlerindeki inşad gele
neği (Refik Ahmed, s. 20 ı) bu yıllarda da 
devam eder ve bu tutum, modern Türk 

edebiyatı eğitimine güzel şiir okuma ku
ralları şeklinde yansır. 

İnşadın nitelikleriyle XIX. yüzyılın son
larında yetişen şairlerin inşad metotları 

hakkında en geniş bilgileri Ahmed Rasim 
verir (bk. bi bl.) . Onun "tavr-ı inşad. tarz-ı 

inşad. mehabet-i inşad" diye adlandırdı
ğı sesli şiir okuma şekilleri, günümüz ile
tişim araçlarında sesli ve görüntülü ka
yıtlar şeklinde devam etmektedir. 
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~ İSKENDER PALA 

İNŞALLAH 
( J.ıı .,ı.;, u!l 

Yapılacak her işin 
ilahi irade ve izne bağlı olarak 

gerçekleşebileceğini belirtmek amacıyla 
işin öncesinde söylenınesi gereken 

bir söz. 
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Arapça'da şart edatı olan in ile "dile
rnek, istemek" anlamındaki şey' kökün
den türeyen şae fiili ve lafza-i celalden 
meydana gelmiş olup "Allah dilerse" de
mektir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygam
ber'e, Allah'ın dilernesine bağlamadıkça 
hiçbir şey hakkında, "Şunu yarın yapaca
ğım" dememesi emredilmiştir (ei-Kehf 
18/23-24). Kur'an'da, her işin ilahi irade
ye bağlı olduğunu bildiren pek çok ayet 
bulunduğu gibi (M . F. Abdülbakl. "şa'e" 
md.) doğrudan doğruya inşallah tabirinin 
yer aldığı beş ayet mevcuttur. Bu ayetler
de Hz. Yusuf'un ebeveynine ve kardeşle" 
ri ne (Yusuf 12/99), Hz. Musa'nın Hızı(a 
(ei-Kehf 18/69). Hz. Şuayb'ın sekizyılya
nında çalışmasını istediği Musa'ya (ei-Ka
sas 28/27) hitap ederken inşallah dediği, 
Hz. İsmail'in de kendisini rüyasında bo
ğazladığını gören babasına Allah dilediği 
takdirde sabredenlerden olacağını söyle
diği (es-Saffat 37/102) ve Hudeybiye'den 


