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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-
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!erin tesbiti bakımından önemlidir. Edirne Müftüsü Fevzi EfendFnin Kevaib-i
Şi'r ü İnşa'sı da (istan bu l 1287) mensur
ve manzum örnekler içermektedir. Antoloji özelliği gösteren münşeat türü
eserlerin en tanınmışı ise Feridun Bey'in
Münşeatü 's-selatin'idir.
Divan-ı Hümayun ve diğer devlet kurumlarında nişancı, münşl. küttab denilen katipler ve kalem efendilerinin yazdık
larıyla mahkemelerde ve özellikle Tanzimat'tan sonra gelişen nezaret kalemlerinde yazılan yazı l ar ayrı bir nesir dili ve
üslQbunu geliştirmiştir. Bunlardan mahkeme yazışmalarında kullanılan ve ilm-i
sak adıyla anılan nesir konusunda müstakil kitaplar hazırlanmış. Çavuşzade Aziz
Mehmed Efendi'nin Dürrü's-sükuk adlı eseri gibi bazı l arı da basılmıştır ( istanbu l ı 277).
Mevcut bilgilere göre Türkçe inşa kitaplarının en eski tarihlileri, Ahmed-i Dal'nin XV. yüzyılın başlarında telif ettiği kü çük risalesi Teressül (Manisa il Ha lk Ktp.,
Muradiye, nr. 1856/3 ). Yahya el-Katib'in
Menahicü'I-inşa, Hüsamzade Mustafa
Efendi'nin Mecmua-yı İnşa ve Mehmed
b. Edhem'in Gülşen-i İnşa'sı ile XVI. yüzyıl şairlerinden Mesihi'nin 100 kadar örneği ihtiva ettiğinden dolayı Gül-i Sadberg adını taşıyan eseridir.
Resmi ve hususi yazışmalarda ortaya
usul ve kaideler yanında geliştirdikleri imla ve üslupla bir gelenek
oluşturan, kendilerinden sonra adları inşada ortaya koydukları esaslarla birlikte
anılan Osmanlı münşllerinden de bahsetmek gerekir. Tacizade Cafer Çelebi ve
Koca Nişancı lakabıyla bilinen Celalzade
Mustafa Çelebi bunların başında gelir.
özellikle Celalzade'nin inşa için koyduğu
esaslar. kullandığı hitap. lakap ve ifade
biçimleri XVII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı bürokrasisinde örnek alın
mıştır. Celalzade kadar şöhret bulduğu
için "Küçük Nişancı" lakabıyla tanınan Ramazan zade Mehmed Çelebi ileMünşea 
tü'l-inşa adlı eserin müellifi Okçuzade
Mehmed Şahl ve Hamza Paşa da bu sahanın tanınmış isimleridir. BunlaraMünşeat sahibi Nergisl ile Veysi ve değişik
yönleri olan Sinan Paşa. Lamii Çelebi, All
Mustafa Efendi. Kemalpaşazade, Ganlzade Mehmed Nadirl ve Azmizade Mustafa Haleti gibi bazı şahısları da eklemek
mümkündür. Bu eserlerden sonra gittikçe zenginleşen Osmanlı inşa literatürü Walter Björkman ("Die Anfange der
Türkisehen Briefsammlungen", Orientalia Suecana, V 1I 9561. s. 20-29) ve Josef
koydukları

Matuz ("Über die Epistolographie und
Literatur der Osmanen", Deutsch er

inşa '

Orientalistentag 1968 IZDMGSupplementa ı. Wiesbaden ı 9701. s. 574-594) tarafın

dan ele

alınmıştır.
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Z. Dil Bilimi Terimi Olarak İnşa. inşa.
bir dilde bulunan ifadelerin veya hitap
şekiller inin tasnifiyle ilgili gayretierin neticesinde tesbit edilen temel iki kategoriden birini gösterir (Ta şköpr izade. ll, ı 38).
Bir dilde bulunan ifadeler. bu ifadelerin
delalet ettiği şeyle irtibatları açısından iki
kısma ayrılmış. bunlardan birincisi, dış
dünyada mevcut olan veya mevcut olacak bir şeye delalet edeni ifade etmek
üzere haber olarak adlandırılmış. ikincisi, "dış dünyada mevcut olan herhangi
bir şeyi ifade etmeyip anlamını telaffuzu

ile oluşturan ifadeler" manasında inşa olarak adiandınimıştır (i bn Malik et-Ta!, ı. 30;
ibn Hişam en-Nahur, s. 25). Bu sebeple bir
dildeki bütün ifadeler. doğrulanıp doğru
lanamayacağı kriterine bağlı olarak ihbari ve inşal olmak üzere ikiye bölünmüş,
ihbari ifadeler. doğrulanabilir- yalanlanabilir ifadeler kategorisini belirten teknik
terim olurken inşal ifadeler, doğrulanıp
yalanlanamaz ifadeler kategorisini belirtmek için kullanılmıştır (Ahmed en-Negerl,
s. 18l;Bohasv.dğr,s. 130-13l).ibnHaldQn'un belirttiği gibi ihbari ifadeler. anlamlarını kendileri ve dış dünya ile olan
mutabakatları sayesinde kazanırken inşal ifadeler anlamlarını sadece kendileri
sağlar (Mukaddime, ı. 33 ı) . inşa terimi.
felsefi düzlemde dilin pasif bir şekilde sadece dış dünyayı yansıtmakla kalmadığı
nın, aynı zamanda onu oluşturmaya katkıda bulunmasının bir ifadesi olması bakımından belli bir varlık anlayışının dil bilimindeki tezahürü olarak görülebilir.
Bu kelimelerin bu anlamda terim olarak ne zamandan itibaren kullanıldığını
tesbit etmek güçse de en azından haberin bir terim olarak Slbeveyhi'den itibaren kullanıldığı bilinmekte, nahiv ve belagat alimlerinin hem dil üzerinde düşü
nürken hem eserlerini telif ederken fıkıh
ve fıkıh usulü ile irtibatlı olarak çalıştık
ları anlaşılmaktadır. Haber ve inşa kategorileri. birbirlerinin mukabili olarak önceleri nahiv ve belagat eserlerinde ele
alınmazken fıkıh usulü eserlerinde başın
dan itibaren haber. istihbar ve talep şek
lindeki tasnifle karşılaşmak mümkün olabilmektedir (a ş. bk.) . ilkdönem nahivcilerinin eserlerinde her ne kadar isim cümlesi. fiil cümlesi , şart cümlesi gibi tasnifler bulunmaktaysa da haber- inşa veya
haber- talep -inşa yahut haber- İstihbar
talep gibi tasnifler yer almamakta veya
tayin edici bir önem arzetmemektedir.
Mesela IV. yüzyıl müelliflerinden Ebü'lHüseyin ibn Vehb el-Katib, her ne kadar
haberle talebi birbirinden ayırıp esaslı bir
tahlile tabi tutarak dilde sıdk ve kizbin
sadece haber hakkında söz konusu olduğunu söylese de onun eserinde talep kategorisinin edindiği nisbeten önemli yer
istisnai olarak kabul edilebilir (el-Burhan,
s. ı ı 3- ı 14, 269-278) . Ancak bu durum zaman içerisinde değişmiş, özellikle V. (Xl.)
yüzyıldan itibaren başta Abdülkahir elCürcanl olmak üzere aynı dönemde yaşayan belagat alimlerinin eserlerinde bu
tasnifler gittikçe artan bir önemle yer almıştır. inşa- haber ayırımının nahiv eserlerinde yer edirrmesi içinse VI. (XII.) yüz-
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