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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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lll. Murad'a takdim ettiği, yaklaşık üçte
biri Farsça mektuplardan oluşan Münşe'atü's-seldtin'idir. Yavuz Sultan Selim'in münşllerinden biri tarafından kaleme alınan Leta'itü 'I-inşa' adlı eser ise
Arapça. Farsça ve Türkçe inşa örneklerini ihtiva eder. Abdülgaffar Sadiki-i Hüseynl'nin Herafta Yavuz Sultan Selim için
yazdığ ı Şa]Jiietü'l-i]].ldş münşeat mecmuası Abdurrahman - ı Cami'nin Risale-i
Münşe'at'ının taklidi niteliğindedir.
Hindistan'da yetişen Farsça münşeat
müellifleri ve eserleri şunlardır: Şah Tahir-i Dekkenl. Münşe'at; Yusuf b. Muhammed-i Herevl, Bedayi'u'l-inşa'; RuJsa'at-ı Hekim Ebü'l-Fet]J- (Lahor ı 968);
Feyzl-i Feyyazl, Latiie -yi Gaybi; Ebü'lFazl el-Allaml. Mükatebdt-ı 'Allami (Lucknow ı 286/1 869); Ebü'ı-Kasım Han Nernek!, Münşe'at-ı Nemekin; Münlr-i Lahurl, Nigaristan ve Nevvabe; Muhammed Salih-i LahurL Bahdr-i Su]].en; Mirza Emanullah RuJsa'at-ı Emanullö.h; Abdülall-i Tebriz!, Mecmu'a-yi Münşe'at;
Mahmud - ı Gavan.Riyazü'l-inşa' (nşr

ç.

Ahmednagarl. Haydarabad ı 948); Muhammed Rıza Kelhur, Ma]]zenü'l-inşa'
(nşr A. Han sari, Tahran ı 303/1 885).
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c) Türk Edebiyatı. Türk edebiyatın
da inşa, Arap ve Fars edebiyatlarında
bir dil bilimi terimi ve resmi yazışmaları
konu edinen bir disiplin olarak kazandığı
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anlamı yanında

bir tür kompozisyon tek-

niği

ve güzel yazı yazma sanatı olarak da
anlaşılmıştır. İnşa -Ziya Paşa'nın "Şiir ve
İnşa" adlı makalesinde olduğu gibi- doğ

nesir yerine de kullanıl
mıştır. Ayrıca kelimelerin cümle içinde söz
dizimi (terklb-i kelam) kurallarına göre sı
ralanmasını da (Topaloğlu, s. 105) ifade
eder. Bu çerçevede ve daha özel anlamda "inşaü'n - nesr" tabiri, "tahrlren ifade-i
meram etme fenni" veya "yazıların m ünşi adıyla anılan usta yazarların beğene
cekleri özelliklere sahip olması için bilinmesi gerekenleri öğreten fen" olarak tarif edilmiştir (Taşköprizade, I, 250). Benzer bilgileri tekrarlayan Katib Çelebi buna. "İ fadede yerine. konusuna ve amacı
na yakışan güzel ibareler kullanmaktır"
şeklinde bir ilavede bulunur (Keşfü';;.-;;.u
rudan

doğruya

nün, 1, 181).

Genellikle nesir halinde yazılan mektup
türünün de inşa içinde özel bir yeri vardır. Nitekim Katib Çelebi mektubu inşa
nın bir dalı olarak ele almıştır (a.g.e., ı.
398). Tanzimat'tan sonra orta öğretim
kurumlarına "usul-i kitabet ve inşa" adıy
la bir ders konulması, bu ders için hazır
lanan kitapların İnşa-yı Ce di d (istanbul
ı 269). Usul-i İnşa ve K.itabet (Mehmed
Tevfik, istanbul ı 307). İlaveli Hazine-i

Mekatib yahut Mükemmel

Münşeat

(Ahmed Rasim, istanbul ı 318) gibi adlar
taşıması, n esir- mektup beraberliğinin
son zamanlara kadar sürdüğünü göstermektedir. Türk edebiyatında inşa- mektup münasebeti, türün mahiyeti ve buna dair belli başlı eserler Fevziye Abdullah Tansel, Orhan Şaik Gökyay, Kemal Demiray, i. Çetin Derdiyok gibi araştırmacı
lar tarafından incelenmiştir (bk. bibl.).
İbrahim Kutluk da münşeat mecmualarını tarayarak bunlarda yer alan özel mektupların bir fihristini hazırlamıştır (bk.
bibl.). Ayrıca Tercüme ile (nr. 77-80)
Türk Dili (nr. 274) dergileri birer mektup özel sayısı çıkarmışlardır. Bu özel sayılarla mektup türünde başlangıçtan beri
ortaya konan edebi birikim büyük ölçüde
yayımianmış ve türün gösterdiği geliş 
menin metinlerden takip edilmesi sağ
lanmıştır.

İnşa kelimesi dar anlamda. daha çok
münşeat adıyla anılan

her türlü resmi yaile bunların bir parçası sayılabile
cek mektup vb. m etinierin kaleme alın
masını ve ilgili kuralların bilgisini ifade
eder. ~- yüzyıl münşllerinden Yahya b.
Mehmed el-Katib'in, ll. Murad ve Fatih
Sultan Mehmed devirlerindeki resmi yazılara yer veren eseri Menahicü'l-inşa,

zışma

Sarı Abdullah Efendi'nin ll. Bayezid'den
itibaren IV. Murad dönemi dahil olmak
üzere 170 belgeyi ihtiva eden münşeat
mecmuası DüstUrü'l -inşa adını taşımak

tadır. Selçuklular'da Divan-ı İnşa , Osmanlılar'da Divan-ı Hümayun denilen, devletin resmi yazışmalarının yürütüldüğü dairede sultanlar adına kaleme alınan hatt-ı
hümayun, irade-i seniyye, menşur, emirname gibi resmi yazıların tamamı inşa
nın bu türü içinde yer alır. Ayrıca buyruldu, telhis. takrir, tahrirat. tezkire, kaime. temessük, sened, ilmühaber, müzekkire. mazhar, mazbata. layiha adını taşı
yan belgelerle fetva, i'lam, hüccet ve vakfiyeler de inşanın konusunu teşkil etmektedir. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı
Belgelerinin Dili (Diplomatik) adlı eserinde (istanbul !994). yukarıda bazıları
sayılan resmi yazışma türlerinin nasıl kaleme alınacağını inşa kitaplarından nakiller yaparak anlatmıştı r. Agah Sırrı Levend'in listesini verdiği münşeat mecmualarını (bk bibl). öğretici mahiyette
eserlerle antoloji özelliği gösteren ve sadece örneklerden ibaret olanlar şeklinde
iki grupta ele almak gerekir. Birinci gruba giren eserlerin çoğu "münşeat" veya
"mecmua" adını taşımakla birlikte bunlar Arap edebiyatındaki "edebü'l-katib"ler gibi doğrudan doğruya inşayı, özellikle
mektup ve belge yazma usulünü öğret
mek amacıyla kaleme alınmış kitaplardır.
Bu özellikleriyle karakteristik örnek teş
kil eden bir eserde (Süleymaniye Ktp., HaJet Efendi, nr. 760) ilm-i inşa tanıtılmış.
münşllerin sahip olması gereken vasıflar
sayılmış, nesir hakkında bilgi verilmiş.
menşur. fetihname, ferman, ahidname,
tehniyetname. taziyetname, arlza ve
mektubun çeşitleri, bunları yazmanın
usulleri gösterilmiştir (B. Kütükoğlu, s.
169-176). Arapça, Farsça. Türkçe münşe
atı toplayan bir mecmuada yer alan Kavaid-i Tahrirat-ı Münşeat adlı risale de
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3337,
vr. !65•- ı 70b) bu tarza bir örnek teşkil
eder. Bu konuda kaleme alınmış dikkat
çekici münşeatlardan biri de Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Esad Efendi . nr.
3326) küçük mecmuadır. Eserde bir katibin bilmesi ve kullanması gereken kelime kadrosu alfabetik olarak düzenlenmiş, kelimelerin sözlük anlamları ve türeme biçimleri de gösterilmiştir (vr. 6284). Başka örnekleri de bulunan bu tarz
sözlükler (İnşa- i Mergub, istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet,
nr. K 36; İnşa-i Cedld, istanbul, ts.; Meşkli
İnşa-i Cedld, istanbul. ts.). özellikle resmi
ve hususi yazışmalarda kullanılan kelime-

