INSTITUT FRANÇAIS des ETUDES ARABES
28 Nisan 1922'de Fransa ve Suriye devletlerinin ortak kararıyla Şam'daki Azem
Sarayı'nın haremlik kısmında lnstitut
Français d'Archeologie et d'Arts Musulmans 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- Demombynes, Georges Seraphin Co lin ve Adrien
Barthelemy gibi şarkiyatçılar tarafından
yönlendirilen enstitü. 1927 yılında Fransa
Dışişleri Bakanlığı'nda Service des Oeuvres Françaises a I'Etranger'a ve 1935'te
Paris Üniversitesi'ne bağlandı. Louis Massignon'un ve enstitünün genel sekreteri
Jean Sauvaget'nin teşvikleriyle 1928'de
enstitü bünyesinde Arap dili uzmanı yetiştirecek 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 Eustache de Lorey'in gayretleriyle 1922-1927 yıllarında parlak bir
dönem yaşayan enstitü. Robert Montagne'ın müdürlüğü sırasında ( 1930-1938)
tam bir üniversiter statüye kavuştu Henri
Seyrig zamanında da ( 1938-1941) bu durumunu sürdürdü. 1941'de Henri Laoust'un
müdür tayin edilmesiyle Araboloji üzerine ilmi çalışma ve araştırmalar yoğunluk
kazandı ve kurumun adılnstitut Français des Etudes Arabes de Damas olarak
değiştirildi. Enstitü. 1946'da Azem Sarayı'ndan ayrılıp Şam'ın Bağdat bulvarın

daki özel binasına taşındı. 1956'daki Sükrizi sebebiyle Fransız-Suriye ilişki
lerinin bozulması ve Fransızlar'ın Suriye'den ayrılması üzerine öğretim üyeleri
Beyrut'a giderek Fransa elçiliğinde çalış
malarını sürdürdüler; 1961'de Şam'a dönerek enstitüyü tekrar faaliyete geçirdiler.
Enstitünün kuruluş amacı Suriye ve Suriye'ye komşu Yakındoğu ülke halklarının
dil, din, kültür ve medeniyetleri üzerinde ilmi araştırmalar yapmak ve yayımla
maktı. Bu amaçla Fransa ve Suriye'deki
yüksek öğretim kurumlarıyla iş birliği yapan enstitünün ilk dönemlerdeki ilmi faaliyetleri Suriye ve civarındaki tarihi eser
ve anıtların tesbiti, envanterlerinin çıka
rılması. bu amaçla arkeolojik kazıların
gerçekleştirilmesi ve kitabe yazılarının
çözülmesi üzerinde yoğunlaşmıştı.

veyş

Fransa üniversiteleriyle araştırma merkezlerinde 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, Albert de Boucheman, Pierre Rondot, Jean
Gaulmier, Andre Latron, Michel Ecochard, Michard Lescot, Henri Charles,
Storm Reich. Arap- İslam kültür ve medeniyetine dair değerli eserler ortaya koymuş! ardır. Jean Sauvaget, Daniel Schulmberger, Muhammed Es' ad Tales. Nikita
Elisseeff. Sami ed-Dehhan. Dominique
Sourdel. G. Troupeau , Dominique Chevallier, Ferld Akkam. Abdullah Derviş. And 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 orientales ismini alan derginin 1994'ün ilk

el-Iş. Abdülkadir ei-Mağribl, Abbas ei-Azzavl. 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 koleksiyonu bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

G. Contenau , "l'lnstitut français d'archeologie
et d'arts musulman s Damas", Syria, Paris
1924, V, 203-211; Liste des publications: 19291991 (ınstitut Françaisde Damas), Damas 1991;
R. Avez, l 'lnstitut {rançais de Damas au palals
azem (1922-1946), Damas 1993, tür.yer.; "Activite de l'lnstitut français de Damas". BEO, I
(ı932). s. 217-221; lll (1934). s. 199-202; IV
(ı935). s . 131-134; V (ı936). s. 145-147; VI
(1937). s. 125-127; IX ( 1942) . s. 163-165; X
(1943-44). s. 159-161; R. Blachere, "). Sauvaget", JA, CCXXXIX/1 ( 195ı ). s. 1-4; N. Elisseeff,
"l'CEuvre scientifıqu e de l'lnstitut français de
Damas (1930-1960) ", BEO, XVI (1960). s. 101·
118; A. Raymond, "Preface", a .e., XXV ( ı972).
s. VII-VIII.
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yarısında

46. sayısı yayımlanmıştır. Enstitünün neşrettiği ilk eserler ise Jean
Sauvaget'nin kaleme aldığı ve 163 parça
tarihi toprak eşyanın tanıtıldığı Poteries
syro-mesopotamiennes ile ( 1932) Richard Thoumin'in La maison syrienne

İNŞA
( ,.ı.;.;f'f)
Nesneleri ilkin yaratmak anlamında
bir ketarn terimi

( 1932) adlı kitaplarıdır.

Enstitüde Suriye ve civarındaki ülkelerin tarihi eserlerine. arkeoloji ve İslam sa-

(bk. YARATMA).

L

_j

natlarına ilişkin yoğun çalışmalar yapıl

İNŞA

mış. başta

Jean Sauvaget olmak üzere
Michel Ecochard. Claude le Coeur. Roger
Pfıster. Muhammed Es' ad Tales, Sami edDehhan. Dominique Sourdel ve Janine
Sourdel gibi araştırmacılar bölgedeki kitabeler, anıtlar. camiler, hamamlar. toprak eşya. halı-kilim ve tekstil konuların
da telif, tercüme ve edisyon kritik türü
kitap ve makaleler yayımlamışi ardır. Ayrıca bölgenin tarihine dair Jean Sauvaget.
Claude Cahen, Dominique Sourdel, Robert
Mantran. Sami ed-Dehhan. Jean Gaulmier. 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 hayatı ve şiirleri üzerine yoğunlaşmış, ayrı
ca şiir tenkidi. Arapça'ya geçmiş yabancı
kelimeler, binbir gece masalları üzerinde
de incelemeler yapılmıştır.
Albert de Boucheman, Richard Thoumin, Henri Charles. Jacques Weulersse,
Andrea Latron , bölgenin beşeri ve iktisadi coğrafyası ile etnografya ve sosyolojisi
üzerine eserler vermişlerdir. Fıkıh, ahlak,
tasawuf ve İsmailiyye akaidine dair M.
Henri Laoust. Robert Brunchvig, Yusuf

İSMAİL DURMUŞ

-,

( ,.ı.;.;f'f)
Resmi

L

yazışmaları

belirten edebi tür,
dil bilimi ve fıkıhta
haber karşıtı olarak kullanılan
bir ifade kategorisi.

_j

Sözlükte önceleri "ortaya çıkarmak. icat
ve ihdas etmek, yaratmak" manalarma
gelen inşa daha sonra "kurmak, üretmek
ve yazmak" gibi anlamlarda da kullanılmış. bu ikinci kullanımdan hareketle
"yazmak, yazma sanatı ve kompozisyon"
gibi anlamlar kazanarak zaman içerisinde resmi ve özel yazışmaların belirli bir
usule göre yapılmasının inceliklerini ve
mektup yazma sanatını ifade eden bir terim haline gelmiştir. Bu sanatı konu edinen disipline ilmü'l-inşii. bu ilmin kurallarına uygun olarak hazırlanmış metinlere münşeat adı verilmiş, resmi yazışma
lar ve mektuplardan örnek alınmaya değer görülenler çeşitli mecmualarda derlenerek nakl edilmiştir. Bu dar anlamı yanında edebiyatta belli kurallara. belagat
ve fesahat ölçülerine göre söylenmiş veya yazılmış edebi güzellik taşıyan her çeşit söz veya düz yazı da (nesir) inşa teri-
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miyle ifade edilir. Bu tür yazıya "sanatlı
nesir'' (nesr fe nni), "güzel nesir'' (nesr cemil) ve "san atlı yazı" (kitabe fe nniyye) adları da verilmiştir. İnşa kelimesi ayrıca dil
bilimi ve dil felsefesinde, dilin temel iki
kategorisinden (inşa-haber) ve dil üzerindeki araştırmaların kendisine dayandığı asli kavramlardan biri olarak özellikle meani ilminin temel konularından birini teşkil etmiştir. Bunların yanında inşa, fıkıhta "sözle gerçekleştirilen fiiller"
anlamında dikkate alınarak bir taraftan
naslarda söylenmeleriyle bir fiili n gerçekleştirildiği ve gerçekleşen fiili n teklifi bir
unsur da içerdiği kipler (em ir ve nehiy gibi). diğer taraftan söylenmeleriyle bir fi ilin gerçekleştirildiği ifadeler (inşa! ifadeler) şeklinde ele alınmıştır.

liği (divan-ı inşa, meclisü'l-i n şa) makamının

işlerinin

yürütülmesinde duyulan ihtiyacı
karşılamak üzere ortaya çıktığı için, bu
konuda telif edilen eserler sırf yazı ve
mektup yazma sanatıyla alakah konuları
değil devletin kurumsal yapısı içerisinde
bulunan makamları ve bu makamlar arasındaki hitap şekillerinin bilgisini de içermektedir (Vesely, s. 188- ı 89). Bundan
dolayı yazıldıkları dönemdeki devletlerin
yapısı hakkında da bilgi veren tarihi kaynak mahiyetindeki bu eserler. müelliflerinin kabiliyetlerinin yanı sıra hem telif
edildikleri dönemdeki devletin yapısına
bağlı olarak hem de devletin konumuna
göre farklı muhteva ve özellikler taşı 
maktadır.

Türkçe çok sayıda eser telif edildiği gibi
özellikle dil bilimi terimi olarak inşada bu
dillerin bazı özellikleri dikkate alınmıştır.
İnşa eserleri resmi yazışmalarla doğru
dan alakah olarak ortaya çıktığı için yazıl
dığı diller de ilgili olduğu devletin resmi
yazışmalarında kullandığı dile bağlı olarak gelişmiştir. Önce Arap edebiyatının
bir parçası şeklinde ve Arapça, daha sonra Farsça ve özellikle Osmanlı döneminde geniş bir Türkçe inşa literatürü oluş
muştur. Bu literatürde bazı ortak hususlar, bilhassa Hz. Peygamber'in mektuplarında bulunan ve İslami görüşü yansı 
tan unsurlar muhafaza edilmekle birlikte hem üslup açısından hem çeşitli makamlar ve bunlara hitap şekillerinde devletlerin durumu ve kurumsal yapısına
bağlı olarak önemli farklılıklar ortaya

Arap edebiyatında bir tür olarak inşa
ile ilgili eserler ana hatları ile iki grupta
toplanabilir. Bunlardan birincisi, divan
katipleri için resmi ve özel yazışmalarda
ve mektuplarda örnek alınmak üzere
derlenmiş yazı ve mektuplardan oluşan
münşeat mecmuaları, ikincisi, daha çok
divan katiplerinin görevlerini yaparken
üslup ve konu açısından kendilerine yardımcı olmak amacıyla telif edilmiş eserlerdir.
İnşanın ilk örnekleri, divan katipliği müessesesi ortaya çıkmadan çok önce resmi
bir özellik taşıyan Hz. Peygamber'in mektuplarında bulunmaktadır. Daha sonra
hemen bütün resmi mektuplarda kullanılan ve "tesniye" diye adlandırılan "besmele" ve "hamdele" ile "ba'diye", aynı zamanda bir edebi tarz şeklinde mektubun
temel unsurları olarak benimsenmiş ve
bunlara inşa eserlerinde yeni unsurlar

çıkmıştır.

eklenmiştir.

İnşa konusunda Arapça. Farsça ve

1. Edebi Tür Olarak İnşa. a) Arap Edebiyatı.

Arap edebiyatında inşa kelimesinin
edebi bir türü ifade eden terim olarak ne
zaman kullanılmaya başlandığı bilinmemektedir. Kudame b. Ca'fer. 288 (901)
yılı civarında kaleme aldığı Kitabü'l-Ijarac ve şına'ati'l-kitabe adlı eserinin çeşitli yerlerinde bu kelimeyi bir terim olarak "inşaü'l- kitab" (belirli bir usule göre
mektup yazı mı). "kitab münşe" (kuralına
uygun yaz ı lmış mektup) ve "meclisü'l-inşa" (divan- ı inşa) şeklinde kullanmış. kelime daha sonra sekreterlik görevinde bulunan kişinin yaptığı işten başka "az veya
çok düzenli mektup yazan bir kimsenin
yaptığı iş" şeklinde geniş bir anlam da
kazanmıştır.

İnşa ile ilgili yazılar, İslam devletlerinin
bürokratik bir yapı kazanması ile birlikte
görülmeye başlanan ve muhtelif devletlerde değişik isimler verilen divan katip-

resmi yazışmaların
konu edindiği için doğ
rudan doğruya devlet kurumları içerisinde bu görevi üstlenen bir makamın oluş
turulmasıyla birlikte bu makamın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliş
miştir. Bir devlet kurumu şeklinde divan
katipliği Muaviye tarafından Divanü'r-resail adı altında kurumlaştırılmış ve bunun hemen ardından devletin muhtelif
Esas itibariyle

inşa .

nasıl yapılacağını

makamları arasındaki yazışmaların nasıl
yapılacağını

gösteren eserler yazılmaya

başlamıştır. Önce devlet merkezinde baş

layan resmi yazışmalar için edebi kabiliyeti olan ve devlet içerisindeki makamların hiyerarşik düzenini bilen katipierin
istihdamı zamanla eyalet valileri tarafın
dan da benimsenerek katiplik önemli bir
meslek haline gelmiştir. Bu meslek grubunun ihtiyaçlarını gidermek ve muhtemelen bunlar arasında bir standart oluş-

turmak amacıyla önceleri katipliği n nasıl
gösteren bir tür tam im şek
linde yazılar ortaya çıkmıştır. Bu yazılar
dan günümüze ulaşanlarının en eskisi,
Emevi Halifesi II. Mervan'ın katibi Abdülhamid ei-Katib'in (ö. ı 32/750) "Risale ile'lküttab"ıdır. İnşa türü eserlerin kaleme
alındığı dönemde, Hz. Peygamber devrinden beri oluşmaya başlayan resmi yazı
geleneği yanında üslup olarak Kur'an'dan ve kısmen Bizans ve önemli ölçüde
de Fars mektup yazma geleneğinden istifade edilmiştir. Ancak zaman içerisinde
yapılacağını

inşa. faydalandığı yabancı unsurları aşa

rak kendi başına bir edebi tür olarak gelişmiştir. Abdülhamid ei-Katib'in yanında
eserleri günümüze kadar gelen önemli
katipierden biri de Abdullah b. Mukaffa'dır (ö. ı39/756). Bunların eserleri hem o
dönemde yaşayan katipiere örnek teşkil
etmiş, hem de daha sonra gelişecek olan
inşa türüne bir hareket noktası oluştur
muştur. Bu eserlerde dikkat çeken hususlardan biri, daha önce Resul-i Ekrem'in mektuplarında bulunan "tesniye"nin yanında seeinin ve sanat unsurlarının da kullanılmaya başlanmasıdır.
Abbasiler'in ilk iki asrın da telif edilen
eserleri (münşeat mecmuaları) hakkında fazla bilgi yoktur; bu dönemden
günümüze ulaşan eserler daha çok "edebü'l-katib" türündendir. Ancak IV. (X.)
yüzyıldan itibaren inşa edebiyatında büyük bir gelişme gözlenmektedir. Abbasi
Devleti'ndeki bürokratik düzenin belirli
bir yapı kazanması ve genişlemesi , yazış
maları gereği gibi yapacak katipiere olan
ihtiyacı arttırmış, buna paralel olarak katipler için yazılan kılavuz mahiyetindeki
çalışmalar da çoğalmıştır. Bu dönemde
inşa edebiyatının önde gelen müellifleri,
özellikle Büveyhiler'in hizmetindeki Divanü'r-resail katipleri arasından çıkmıştır.
Büveyhi sultanlarının hizmetinde divan
katipliği yapan Ebu İshak es-Sabi'den
"mün şeat" ve "resail" başlıklı üç ayrı mecmua günümüze ulaşmıştır. EyaJet memurları ve makamiarına yönelik olarak
kaleme alınan bu mecmualar rica, uyarı
ve tekdir konularında derlenmiş risaleleri ihtiva etmektedir (Bürgel. s. ı ı2-ı ı9).
Rüknüddevle'nin veziri Ebü'I-Fazl İbnü'I
Amid'in muhtelif risalelerinden bölümler
bazı eserlerde nakledilm iş. bir kısım parçalar da ayrıca gunümüze kadar gelmiş
tir. Aynı dönemde yaşayan diğer bir inşa
müellifi de Sahib b. Abbad'dır. Uzun süre
katip olarak hizmet ettikten sonra Müeyyedüddevle'ye vezir olan İbn Abbad'ın
Resa'il'ini Abdülvehhab Azzam ve Şevki
inşa
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Dayf neşretmiştir (Kahire 194 7). Bu devirde yaşayan ve mektupları çeşitli eserler veya mecmualar içinde günümüze
ulaşan katip ve münşllerin en önemlileri
EbCı Bekir Muhammed b. Abbas ei-Harizml, Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Hüseyin ei-Ahvazl. Abdülazlz b. YCısuf eş-ŞI
razi. mektupları Ahmed b . Muhammed
el-Meydan! tarafından Münyetü'r-Rc'içli
li-resc'i'ili'l-Kaçli adı altında kitap haline
getirilen Ebu Ahmed Mansur b. Muhammed ei-Ezdl ei-Herevl'dir.
Xl ve XII. yüzyıllarda Arapça yanında
da resmi yazışmalarında kullanan devletlerin ortaya çıkmasıyla Arapça
ve Farsça resmi mektupların derlendiği
mecmualar oluşmaya başlamıştır. Bunlardan Cürcan Emlri KabCıs b. Veşmglr'in
mektupian Abdurrahman b. Ali ei-Yezdadltarafından Kemc'ilü'l-belc'iga adıyla
derlenmiş, Nu'man ei-A'zaml ve Muhibbüddin ei-Hatlb tarafından neşredilmiş
tir (Ka hi re 1341 ). Arapça ve Farsça mektup yazan müelliflerden biri de Harizmşahlar sarayında uzun süre inşa görevinde bulunan Reşldüddin Vatvat olup Arapça mektupları MecmCı'atü Resc'i'ili Reşididdin el-Vatvc'it (Kahire 1315), Farsça mektupları da Nameha-yi Reşidüd
din Vatvc'it (nşr. Kasım Toyserkanl, Tahran 1338 hş.) adıyla yayımlanmıştır.
Fatım11er ve Eyyubller döneminden oldukça zengin münşeat mecmuaları günümüze ulaşmıştır. Bunların müellifleri
arasında yazdığı mektupları Yaküt ei-Hamevl'nin dört, İbn Said'in yirmi cilt olarak
zikrettiği , ayrıca bazı edebi risaleleri içeren el-Efçlaliyyfıt'ın da (nşr. Velid el-Kassa b -Abdülazlz el-Man!, Dımaşk 1982) yazarı olan Ebü'l-Kasım İbnü's-Sayrafi ve
Kadi el-Fazı! en önemlilerindendir. Kadi
el-Fazı l' ın mektuplarını, daha sonra halefi Muhyiddin İbn Abdüzzahir ed-Dürrü'nnaz;im min teressüli 'Abdirra]).im baş
lığı altında deriemiştir (nşr. Ahmed el-Bedevi, Kah i re 1959). Bunların ardından divan katipliği yapmış pek çok müellifin kaleminden çıkmış olan mektuplar, mecmualar halinde derlenerek nakledilmiş ve
bir kısmı neşredilip ilmi açıdan incelenmiştir (Vesely, s. 193-194;ayrıca b k. bi bL).
Farsça'yı

İnşa literatürünün önemli bir türü de
katipierin uymaları gereken kurallara
(edebü'l-katib) dair eserlerdir. Bir divan katibinin. dili iyi bilmesinin yanında iyi bir
fıkıh eğitimi almak zorunda olduğu gibi
çeşitli makamların hiyerarşik yerini de
bilmesi gerekmekteydi. Edebü'l-katible
ilgili eserler ya bu konulardan bir kısmını
yahut bir katibin vazifesini gereği gibi ya-
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pabilmesi için, yazı ve yazı malzemesine
dair ayrıntılardan teknik ve ahlal<i özelliklere kadar bütün konuları ihtiva etmektedir (bk. Gully, XXIII 1I996J, s. 147166)
İnşa tekniğine dair zengin literatür, ll.
Mervan'ın

katibi Abdülhamld el-Katib'in
devlet kademelerinde görev alan katipiere tavsiyelerini içeren uzun mektubu ile
("Risale ile'l-küttab"; Cehşiyarl, s. 73-79)
başlamış . EbCı Musa Abdullah b. Abdülazlz el-Bağdadl'nin Kitabü'l-Küttc'ib ve
şıfc'itü 'd-devat ve'l-]f.alem ve taşrifiha
ile (nşr. Dominique Sourdel. BEO, XIV,
129-153) 264'te (878) vezir olan Ebü'IYüsr İbrahim b. Muhammed el-Müdebbir'in katipierin el kitabı mahiyetindeki
er-Risc'iletü '1-'azrc'i fi mevazini'l-belaga adlı risaleleriyle devam etmiş, İbn Kuteybe'nin Edebü '1-katib 'i ile müstakil ve
mükemmel eser olarak ilk örneğini vermiştir. Daha sonra Edebü '1-kc'itib, Edebü'l-küttc'ib veya Şına'atü'l-küttc'ib adlarıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Ebu
Bekir es-Sul1, İbn Düreyd, İbnü'l-Enbarl,
EbCı Ca'fer en-Nehhas, Muhammed b.
Hasan el-Lugavl ve Selahaddin es-Safedl
bu adlarla eser veren başlıca yazariard ır.
Ancak adları farklı da olsa başlıklarında
"kitabe, sınaa, teressül, katib, küttab, inşa" kelimeleri bulunan eserlerin çoğu bu
türe girer. Bunların başlıcaları şunlardır:
Kudame b. Ca'fer. Kitfıbü'l-Ijarc'ic ve şı
na'ati'l-Kitfıbe; İbn Dürüsteveyh, Kitc'ibü'l-Küttc'ib; Küşacim , Kenzü'l-küttfıb;
EbCı Hilal el-Askeri. Kitfıbü'ş-Şına'ateyn :
el-Kitc'ibe ve'ş-şi'r; İbnü ' I- Hacib en-Nu'man , Za1;iretü'l-küttc'ib; (Ali) İbn Halef,
Mevaddü'l-beyc'in; İbnü's-Sayrafi, Kani'ınü divc'ini'r-resa'il; İbn Memmatl, Kavaninü'd-devc'ivin; İbn Şls ei-İsnal, Me'alimü'l-kitc'ibe; İbn Ebü'I-İsba', el-Elfiyye (manzum); Mahmud ei-Halebl, Ifüsnü't-tevessül ila şınc'i'ati't-teressül; Ziyaeddin İbnü'l-Eslr. el-Meşelü 's-sa'ir fi
edebi'l-kc'itib ve'ş-şa'ir, el-Cami'u 'l-kebir fi şınc'i'ati'l-manz;Cım mine'l-kelc'im
ve '1-menşCır, el- Veşyü '1-mer]f.üm ti J:ıal
li'l-manz;Cım, el-Mifta]).u'l-münşc'i' fi J:ıa
di]f.ati'l-inşc'i'; İbn Fazlullah el-Ömer!. etTa'rif bi'l-muştala]).i'ş-şerif; Kalkaşen
dl, ŞubJ:ıu'l-a'şa ti şınc'i'ati'l-inşa'; Şa'
ban el-Asar!. el-Elfiyye (manzum): Mer'l
b. Yusuf, Bedi'u'l-inşa' ve'ş-şıfc'it fi'l mükc'itebc'it ve'l - mürc'iselfıt; Şertünl,
Nehcü'l-mürc'isele.
İnşa literatürü içinde mütalaa edilebilecek bir tür de şürut ve sicillat (vesaik)
eserleridir. Divan katipliği yanında kaza
makamı da resmi yazışmaların yapıldığı

bir kurumdu. Bu yazışmaları kendi imzaları ile yapan kadılar ve çeşitli belgeleri
hazırlama yetkisine sahip olan bir tür noter ler bulunmaktaydı. Bu belgeler. esas
itibariyle olayların şahitleri ortadan kalktıktan sonra da verilen kararların doğru
luğunu göstermek amacıyla hazırlanmak
taydı. Bundan do l ayı bir taraftan fıkha ,
diğer taraftan inşa ve genel olarak da o
dönemde geçerli olan adet ve resmi kurumların uygulamalarına dayanmaktaydı. Zaman içerisinde bunların kararları
ve resmi belgeleri nasıl hazırlayacakları
nı sistematik bir şekilde ele alan ve "ilmü'ş - şürCıt" adı verilen (Keş{ü '?-?Unun,
II, 1045-1 046) bir disiplin ortaya çıktı. Şü
rüt ilmi doğrudan doğruya hukukla ilgili
olduğu için bu konuda genellikle fakihler
eser telif etmiş , hatta bu alan başından
itibaren fıkhın bir alt disiplini olarak gelişmiştir (bk. ŞÜRÜT ve SİCİLl.AT )
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~ İSMAİL DURMUŞ

b) Fars Edebiyatı. Pehlevi dilinde namenevlsl (mektup yazma) kelimesinin
karşılığı olan Arapça inşa, İslamiyet'in
iran'a girişinden sonra Fars edebiyatın 
da "mektup yazma sanatı" anlamında
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sanatta uğ
raşan kişilere (münşl) eski iran'da deblr,
bu mesleğe de ayin-i de biri deniyordu.
Ender Ayinnô.mek-i Debiri adlı Pehlevice eser Fars edebiyatında inşa geleneğinin en eski örneğini teşkil etmektedir.
Muhammed b. Abdülhalik el-Meyheni,
DestUr-i De biri adlı eserinde bir edebi
tür olarak mektupları "sultaniyat. ihvaniyat. mehazir" olmak üzere üçe ayırır.
İdari ve divani mektuplarla resmi yazış
malar, fermanlar. menşurlar, tevkl'ler, fetihnameler, şikestnameler. sevgendnameler sultaniyat: özel yazışmalar. kutlama. baş sağlığı. teşekkür. çağrı, şikayet
gibi konulara dair mektuplarla alim ve
mutasawıfların didaktik amaçlı mektupları ihvaniyat türünü oluşturur. Taahhütname. şehadetname. akidname. vasiyetname niteliğindeki mektuplar da mehazir grubunda ele alınır. Her üç kategorideki mektuplar. gerek eski İran geleneğinin gerek Arapça örneklerin ışığı altın
da zamanla belirli forrolara kavuşmuş:
hitaplar, unvanlar, lakaplar, dualar, mektupların başlangıç ve sonları kurallara
bağlı ifadelerle sınırlandırılmıştır. Bütün
bunların öğrenilmesi ihtiyacı üzerine de
münşiler her türden mektup örnekleri
ihtiva eden münşeat mecmuaları hazır
lamışlardır.

Saffariler. Tahiriler ve Samaniler döneminde ihvaniyat ve sultaniyat türündeki
mektuplarda sade. didaktik mektuplarda ise edebi tabirler ve şiirsel dil hakimdir. Gaznetiter devrinde sultaniyat türündeki mektuplarda üslüp zaman zaman
sadeliğini korumakla birlikte sanatlı ifadeye yöneliş görülmektedir. Ebü'l-Fazl
el-Beyhaki'nin Tari{ı -i Beyha~i'sinde bu
tarz inşa örneklerine rastlanmaktadır.
Gaznetiter döneminden günümüze kadar
gelen ihvaniyat veya sultaniyat türünde-

ki mektupları ihtiva eden eserler arasın
da Gazzali'nin Fezô.'ilü'l-enô.m min resa'ili ]J.ücceti'l-İsldm'ı (nşr. Abbas ikbal,
Tahran 1363 hş./1984 ). Aynülkudat el-Hemedani'nin Nô.mehô. -yi 'Aynü'l-lwQ.ô.t-i
Hemedô.ni'si (nşr. Ali Naki MünzeviAflf Useyran, 1-11 , Tahran 1348- 1350 h ş./
1969-1972) ve Ahmed ei-Gazzali'nin mektupları (Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Fars!, nr. 199) zikredilebilir.
Selçuklular'dan itibaren Fars dili Arapça kelimelerin istilasına uğramış ve önceki sadeliğini yitirmiştir. Bunda Arap
edebiyatından Fars edebiyatma geçen
"makame" tarzının da etkisi olmuştur.
Selçuklular döneminde gelişimini sürdüren inşa sanatında. Sultan Sencer'in
münşilerinden Müntecibüddin Atabek-i
Cüveyni'nin (ö. yaklaşık 552/1157) 'Atebetü '1 -ketebe (Tahran 1329 hş./1950) adlı
münşeat mecmuası Selçuklu devlet dairelerinde örnek alınan eserlerdendi.
Harizmşahlar'dan Atsız'ın

Resa'il-i Şa
Nô.mehô.-yi Reşidüddin-i Vatvat (Tah ran 1338
hş./1959). Tekiş'in münşisi Bahaeddln-i
Harizmi'nin et-Tevessül ile't-teressül
(nşr. Ahmed-i Behmenyar. Tahran 1315 hş./
1984) adlı münşeat mecmuaları türü n örnek eserleri olarak kabul edilir. Bu iki eser
muvazene. cinas. muraat-i nazir, ıtnab,
tatvil. tekellüf gibi inşayı ağırlaştıncı unsurlar. seciler ve kelime oyunlarıyla doludur. inşa sanatı Moğollar, Timurlular,
İlhanlılar. Safeviler ve Kaçarlar döneminde de gelişmesini sürdürmüştür. Hindistan ve Anadolu'da da Farsça inşanın güzel örnekleri verilmiştir.
Selçuklular resmi dil olarak Farsça'yı
kullandıklarından bu devrin inşa örnekleriyle inşa kurallarına dair eserleri de Farsça'dır. Aynı döneme ait inşa kitapların 
dan Muhammed b. AbdülhaliJ5 el-Meyheni'nin DestUr-i Debiri'si Adnan Sadık
Erzi tarafından neşredilmiştir (Ankara
1962). Anadolu Selçukluları ' na ait bazı
inşa kitaplarını da Osman Turan Türkiye
Selçuklulan Hakkında Resmi Vesika lar (Ankara 1958) adlı eserinde tanıtmış.
bunlardan seçtiği tarihi malümat bakı 
mından önemli belgeleri metin, tercüme
ve yorumlarıyla yayımlamıştır. Hasan
b. Abdülmü'min el -Hüi'nin Nüzhetü'lküttô.b ve tu]J.ietü'l-a]J.bdb ile (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5406) Gunyetü'lkatib ve Rüsumü'r-resa'il'i (bu iki eser
Adnan S. Erzi tarafından neşredi l miştir;
Ankara 1963). Ebü Bekir İbnü'z- Zekl'nin
Ravzatü'l-küttô.b ve lfadi]fatü'l-elbdb'ı
(nşr. Ali Sevim, Ankara 1972). Mevlana Ce]J.ibdivô.n'ı, Reşidüddin Vatvat'ın

laleddin-i Rumi'nin tasawufi ve ahlaki
bilgiler ihtiva eden Mektılbdt'ı (nşr. A
Remzi Akyü rek, istanbu l 1937; tre. A Gölpınar lı, istanbul 1963). anonim el-Mul]. tarô.t mine'r-resa'il (nşr. irec Efşar. Tahran 1355 hş.!ı976). Hakani-i Şirvani'nin
Mecmu'a -yi Nameha'sı (nşr. z. Seccadl. Tahran 1346 hş./ 1 967). Moğollar'dan
Gazan Han'ın veziri Reşidüddin Fazlullah-ı
Hemedani'nin oğlu Gıyaseddin Muhammed tarafından der1enen. vezirin çocukları ile vilayetlerdeki yüksek dereceli devlet görevlilerine yazdığı mektupları ihtiva eden Mükatebfıt-i Reşidi'si (nşr. M.
Safi, Lahare 1364/1945). Abdullah-ı Murvarld'in Şerefname'si ( nşr. ve tre. Han s
Robert Roemer. Wiesbaden 1952). Abdullah Kutb -i Şlrazi'nin Mekatib -i Farsi'si
(Tahran ı 339 /1960). Muhammed b. All-i
Harizmi'nin Celd liyye'si. Gıyaseddin-i
Handmir'in Safevi Devleti'nin kurulduğu
yıllarda telif ettiği, "satr" adlı dokuz bölümden oluşan Name-yi Nami'si. Hace
Muhammed-i Gilani'nin Mena:prü'l-inşa' ve Riyazü'l-inşa'sı. Abdurrahman - ı
Cami'nin Risale-yi Münşeat'ı, Hüseyin
Vaiz-i Kaşifi'nin Ma{ızenü'l-inşa' ve Şa
]J.ite -yi Şô.ni'si, Muhammed Tahir-i Kazvini'nin Mecmu'a-yi Münşe'dt'ı. Nadir
Şah'ın münşilerinden Mirza Mehdi Han-ı
Esterabadi'nin Münşe'fıt'ı. Selçuklular
döneminden itibaren yazılmış belli başlı
münşeat türü eserlerdir. Abdülhüseyn-i
Nevai, Timur döneminden Şah İsmail'e
kadar geçen sürede yazılan mektupları
Esnad ü Mükfıtebat-ı Tari{ı-i iran ez
Timur ta Şah İsma'il (Tahran ı 34 1 h ş./
ı 960). Şah Abbas döneminden önceki
mektupları da Şah 'Abbds Mecmu'a-yi
Esnad ve Mükfıtebfıt-ı Tarihi (Tahran
ı 366/1987) adıyla yayımlamıştır.
Kaçarlar döneminin önemli münşileri
Gerrüsl, Abctürrezzak Han Dünbüli. FethAli Şah'ın münşi
ve vekayi'nigarı Mirza Muhammed Sadık
Huma-i Mervezi, İngiliz elçiliği münşisi
Mirza Ca'fer Riyazi-i Hemedani, Mirza fsa
Ka immakam-ı Feranani. Mirza Ebü'I-Kaimmakam-ı Ferahani (Münşe'at-ı ~a'im
mal;cam, nşr. ). Kaimmakam, Tahran ı 337
hş ./1958 ). Mirza Taki Aliabadi-i Sahibdivan. Mirza Habibullah -ı Kaani, Mirza Abdülvehhab Mu'temedüddevle-yi Neşat.
Mirza Razi-i Tebrizi. Mirza Muhammed
İbrahim Newab-ı Tahrani, Hasan Ali Han
Emir-i Nizarn (Münşe'at, n ş r. Mirza Ebu
Tü rab Han, Tebriz ı 321/1903). Mirza Abdüllatif-i Tesüci.
şunlardır: Fazı! Han-ı

Osmanlı dünyasında yazılan münşeat

lar arasında en önemlisi Feridun Bey'in
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