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3. Fıkıh. "İcat ve ihdas" anlamına gelen inşa dilde ve buna bağlı olarak fıkıh
ta, söylenmesiyle aynı zamanda bir fiili
de gerçekleştirmiş olan ifadeler için kullanılmaktadır. inşa! ifadeler. mahiyetleri
gereği kendilerinde aynı zamanda bir talep unsuru taşıdıkları için bir şeyin yapıl
ması veya yapılmamasıyla ilgili iradenin
dildeki karşılığını teşkil eder. Bu tip ifadelerdeki talep unsuru onların normatif
bir muhteva taşıdığını göstermekte olup
bu özellik lafızdan hüküm çıkarmayı da
mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla inşa! ifadeleri n mahiyetlerinin tesbiti. fıkıh ilminde lafızlardan hüküm elde edilmesi işle
minin anlaşılması için gerekli görülür ve
bu husus fıkıh usulü eserlerinin önemli
konularından birini teşkil eder.
İnşa! bir ifadenin doğrudan ilgili olduğu
(müteallak) husus öncelikle onun söylenmesiyle gerçekleşen fiil olduğundan inşa! ifadeler müteallaklarını kendileri oluş 
turur. Bu yönleriyle de müteallakları olmuş veya olacak olanı bildiren. yani müteallakını kendisi oluşturmayan haberlerden ayrılır. Gerçek anlamıyla inşa! ifadeler emir. nehiy, soru. dua, temenni gibi
kipierin kendilerinde taşıdıkları anlamlara tekabül ederken sadece olanı veya olacağı bildirmekle birlikte bunun ötesinde
ek bir şeyi ifade eden bazı ihbari ifadeler
de mecazen "inşa anlamında haber" olarak adlandırılmaktadır. Buna göre emir,
nehiy, soru. dua. temenni gibi kiplerde
söylenen sözler aynı zamanda emretme,
yasaklama, soru sorma. dua etme. temenni etme fiilierinin de gerçekleşmesi
anlamına gelmektedir; bunun yanında
özellikle akidlerde ve tayinlerde kullanı 
lan "kabul ettim, sattım. tayin ettim" gibi
ifadeler slga olarak haber olsalar da mecazen inşa olmakta ve kabul etme, satma. tayin etme fiilierinin gerçekleşmesi-

ni ifade etmektedir (Ebü 'l-Beka. s. 197ı98)

İlk dönemlerde terim olarak inşa kullanılmasa

da kavram olarak inşa. hem teri m hem kavram olarak haberden tefrik
edilip talep veya emir ve nehiy diye adlandırılmıştır. Mesela tabiln dönemi müfessirlerinden Mücahid b. Cebr. Said b. Cübeyr ve İkrime ei-Berberl. neshin sadece
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını
ifade eden emir ve nehiyler için söz konLisu olduğunu, olmuş veya olacak bir şeyi
bildiren haberlerde neshin söz konusu
edilemeyeceğini söylemişlerdir. Dahhak
b. Müzahim ise diğerleriyle aynı görüşü
paylaşmakla birlikte bazı haberlerin emir
ve nehiy anlamına geldiğini, emir ve nehiy anlamında kullanılan haberlerin de
neshe konu olabileceğini ifade etmiştir
(H ibetullah b. Selame, s. 23-24). Bu tefrik
oldukça yaygın bir şekilde usul eserlerinde kullanılarak sözün haber. istihbar ve
talep kısımlarına ayrıldığı kabul edilmiş
tir ki istihbar ve talep kısımları inşa kategorisine tekabül etmektedir (Şemsü
leimme es-SerahsT. ei-Uşü. L, I. ll ; Ebü 'IMuzaffer es-Sem'anT. ı. 50; Ebü'I-Vefa ibn
Akil. ı. 54-58). Bilinen fıkıh usulü eseri
müellifleri arasında inşa kelimesini. "kendisiyle bir fiilin gerçekleştirildiği söz" anlamında bir terim olarak ilk defa kullanan kişi Hanefifakihi Ebu Zeyd ed-Debusl'dir. Debusl konuşma nevilerinin ihbar.
istihbar. emir ve nehiy olmak üzere dörde ayrıldığını söyledikten sonra "kölemi
sattım" veya "onu azat ettim" ifadeleriyle, "köleyi satma" ve "onu azat etme" fiillerinin gerçekleştiğini (inşa) belirtmektedir ( Ta~ufmü '1-edille, vr. 13b) . İ fadelerin emir- nehiy ve haber olarak tasnifi ilk
dönemlere kadar gitmekte ve bu tasnifin usule müteallik bir mesele olarak başından itibaren fukahayı ilgilendirdiğini
söylemek mümkün olmaktadır.
Fukaha dinin medarı olarak em ir ve
nehiyleri görürken (Şemsüleimme es-Sera hsT. ei-Uşül, ı . ll) İbn Haldun şer'! haberlerin çoğunun inşa! bir karakter taşı
dığını söyler (Mu~addime, ı. 331 ). Dinin
esas itibariyle inşa! olması ve inşa! olanın
din açısından tayin edici bir konumda bulunması. d inin vahiy yoluyla ifade edilmiş
olan ilahi irade dışında bir kaynağının olamayacağını da göstermektedir. Bundan
dolayı fıkıh usulü kitaplarında inşa! ifadelerin en önemlilerini teşkil eden ve dini
bildirimin inşa! özelliğini gösteren emir
ve nehiy bahisleri. üzerinde en fazla durulan konulardan olduğu gibi Hz. Peygamber'den nakledilen haberler de ilk

bakışta

sadece onun ne yaptığını ve ne
bildiren haberler olmakla birlikte inşai özellikleri dolayısıyla dikkate
söylediğini

alınmıştır.

İnşai ifadeler. fıkıh usulünde genel anlamda dinle ve özel olarak da hükümlerin esasını teşkil eden asıllarla alakaları
açısından ele alınmıştır. Bu durumda daha çok emir ve nehiy gibi inşai ifadelerle
onların anlamları arasındaki ilişki üzerinde durularak inşai ifadelerin hükümlerin
tesbiti açısından yeri ve önemi incelenmiştir. inşai ifadeleri n usuldeki yeri bir
taraftan içerdikleri normatif güç (icap
veya ilzam) üzerindeyoğunlaşırken diğer
taraftan hüsün ve kubuh meseleleri yine
bu ifadelerin içerdikleri hususlar olarak
ele alınmış. özellikle emir ve nehiyler. ahlaki açıdan iyi ve kötünün ne olduğunun
anlaşılmasının da esasları olarak görülmüştür (Şemsüleimme es-Serahsi, eiUşü.L, ı . 60-65. 78-79; Ebü' I-Vefil ibn Akil,
ı. ı ı ı) . İnşa ile ilgili bu anlamda ilk sistematik tahlillerden birinin Şehabeddin eiKarafi tarafından yapıldığı, onun haberle
inşa arasındaki farkı müstakil bir başlık
altında ele. aldığı görülür (el-Furo.~, ı. 35ı 04 ). Karafi haberi. "doğrulanma (tasdik)
veya yalanianma (tekzip) ihtimali bulunan söz" diye tanımlarken inşayı "kendisiyle delalet ettiği (med ıul) veya ilgili olduğu (müteallak) husus vücuda gelen söz"
olarak tarif etmektedir. Buna göre haber
doğrulanma veya yalanlanmayı kabul
eden söz olurken inşa . söylenmesiyle birlikte mediGlü veya müteallakını var kılan
söz olduğu için doğrulanıp yalanianma
ihtimali taşımaz. Diğer bir anlatımla inşai ifade, onu söylemeye ehil biri tarafın
dan makamında söylendiğinde medlGiünü zorunlu olarak var kılar. Karafi. tekzip
ve tasdiki kizb ve sıdktan ayırarak tekzip
ve tasdikin varlıkla ilgili bir ifade şekli olduğunu. buna karşılık kizb ve sıdkın haberin konusuna mutabakatla ilgili bulunduğunu söyler. Bunu söylerken de haber,
haber veren, hakkında haber verilen ve
muhatabı birbirinden ayırır. Buna göre
tekzip ve tasdik, haberle muhatap veya
haber veren arasındaki ilişkide. sıdk ve
kizb ise haberle hakkında haber verilen
arasındaki ilişkide ortaya çıkar. Ancak inşai ifadeler doğrulanma ve yalanlanmanın konusu olmazken geçerli olup olmadığından söz edilebilir. Mesela satım akdindeki "aldım-sattım" ifadeleri, uygun
şahıslar tarafından uygun şartlarda söylenmeleriyle geçerli, geçerli olmaları ile
birlikte alma- satma fiili de gerçekleşmiş
olur.
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İnşa! ifadeler. doğrudan doğruya telaffuzlarıyla gerçekleştirilen bazı

fiilierin geçerliliğiyle alakah olarak füru-i fıkhın da
konusunu teşkil eder. Bu yönden sözle
gerçekleştirilen bütün fiiller. mesela bir
şahsın kadı olarak tayini, yetkili şahıs tarafından kadı tayin edilecek olan şah sa
yönelik bir şekilde , "Seni kadı tayin ettim " veya. "Seni kadılığa getirdim" demesinden veya bunu yazılı olarak bildirmesinden ibaret olan bir ifade ile gerçekleşmektedir (Maverdl, XVI, 22-23). Bu ifadenin söylenmesiyle anlamı, medlulü veya müteallakı olan "bir şahsın kadı olarak
tayini" gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde siyerin 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 canları konusunda ismet ve hukuki geçerlilik
ortaya çıkmaktadır (Şemsüleimm e es-Serah sl, Şer/:ıu 's-Siyeri 'L-keb ir, 1, 258) . Buna
göre füru kitaplarının akidler, nikah (mese la b k. ibnü'I-Hümam , III. ı 90-191) ve yemin gibi bölümlerinde akidlerin, kendilerini ifade eden sözün (icap ve kabul) uygun şartlarda ve uygun şahıslar tarafın
dan söylenmesiyle gerçekleştiği belirtilerek sözlü olarak gerçekleştirilen fiilierin
geçerlilik şartları üzerinde durulur (a .g.e.,
V, 58).
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İNŞAD
( ~t.;.;f'l )

L

Topluluk karşısında
usulüne uygun şiir okuma.

_j

Manzum anlatırnın ses ve anlam olarak
nesre göre daha işl enmiş ve özenilmiş olması. şiiri yalnız kendisi için okuyanın bile
yüksek sesle okuması gerektiği kanaatini
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ortaya koymuş. bu kanaat. şiirin okunmasıyla ilgili birtakım kuralların o l uşmasına
yol açmıştır. İnşad. topluluk karşısında
şiiri bu kurallara göre okuma sanatıdır.
Yakın anlamda kullanılan "diksiyon" kelimesi ise şiirle beraber tiyatro metinlerinin de "gerekli jest ve mimiklerle okunması" manasma gelir. Bir manzumenin
gerçek güzelliği konuya uygun vurgulama, tonlama. hattajest ve mimiklerin
dinleyiciye tesir edecek şekilde kullanıl
ması sayesinde ortaya çıkabilir. Şiirin ruhuna hakim olmak, veznin taktiinde aşı
rıya gitmemek. anlamın gerektirdiği tonlamayı yapmak, nida, istifham. tecrid ve
kinaye gibi sanatların bulunduğu yerlerde bunu hissettirecekşekilde sesin ahengini düzenlemek vb. inşadın belli başlı kuralları arasında sayılabilir. Bir şiir in etki
gücü inşadın başarısına bağlı olduğu için
şiir okurken sesle bedenin ahenkli biçimde hareket etmesi gerekir. Abartılı jestlerle 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 çoğunda şairin aynı zamanda hatip veya din
adamı olması yahut toplumsal törenlerde şiir tegannisi inşadın etkileme özelliğiyle yakından ilgilidir. Şiir formunda ifade edilen sözlerin toplumu yönlendirmedeki başarısı da ancak güzel inşad ile
mümkündür. Bunun en seçkin örnekleri
Cahiliye devrinde Ukaz panayınnda görülmüştür.
Osmanlı şairlerinin şiir

meclislerinde inönemli bir yeri vardır. Tezkirelerde
sık sık sözü edilen şiir sohbetlerinde (ipekten, s. 229-237) münavebe ile okunan gazeller, müşaare fasılları, hiciv, nükte, hezliyyat 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. Tanzimat 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 bilinmektedir (Özgül, s. 8-23). Eski zamanların içkili şiir sohbetlerindeki inşad geleneği (Refik Ahmed, s. 20 ı) bu yıllarda da
devam eder ve bu tutum , modern Türk
şadın

edebiyatı eğitimine

güzel

şiir

okuma ku-

ralları şeklinde yansır.

İnşadın nitelikleriyle XIX. yüzyılın sonlarında 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 iletişim araçlarında sesli ve görüntülü kayıtlar şeklinde devam etmektedir.
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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 "dilernek, istemek" anlamındaki şey' kökünden türeyen şae fiili ve lafza-i celalden
meydana gelmiş olup "Allah dilerse" demektir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e, Allah'ın dilernesine bağlamadıkça
hiçbir şey hakkında, "Şunu yarın yapacağım" dememesi emredilmiştir (ei-Kehf
18/23-24). Kur'an'da, her işin ilahi iradeye bağlı olduğunu bildiren pek çok ayet
bulunduğu gibi (M . F. Abdülbakl. "şa'e"
md.) doğrudan doğruya inşallah tabirinin
yer aldığı beş ayet mevcuttur. Bu ayetlerde 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-Kasas 28/27) hitap ederken inşallah dediği,
Hz. İsmail'in de kendisini rüyasında boğazladığını gören babasına Allah dilediği
takdirde sabredenlerden olacağını söylediği (es-Saffat 37/102) ve Hudeybiye'den

