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el-ƒalîl: Mu£cem fî £ilmi’l-£arû², Beyrut 1982, s.
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½al fî £ilmi’l-£arû² ve’l-šåfiye ve fünûni’þ-þi £r,
Beyrut 1411/1991, s. 146-151; M. Ali eþ-Þevâbi-
ke – Enver Ebû Süveylim, Mu£cemü mu½¹ala¼â-
ti’l-£arû² ve’l-šåfiye, Amman 1411/1991, s. 283-
285; M. Ali el-Hâþimî, el-£Arû²ü’l-vâ²ý¼a, Beyrut
1415/1995, s. 64-67; Gotthold Weil, “Arûz”, ÝA,
I, 632; a.mlf. – G. Meredith-Owens, “.Arud”, EI 2

(Ýng.), I, 670, 675; Nihad M. Çetin, “Arûz”, DÝA,
III, 428, 429, 430, 432; a.mlf., “Bahir”, a.e., IV,
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Mektup dahil her türlü
resmî ve hususî yazýyý toplayan,

yazým esaslarýný gösteren eserlerin
genel adý.

˜ ™

Sözlükte “düz yazý, nesir” anlamýndaki
inþâ masdarýndan türeyen münþeât ke-
limesi münþî adý verilen, devlet teþkilâtý
bünyesindeki divan, kalem ve ketebe gibi
resmî dairelerde çalýþan niþancý, tevkýî ya-
hut küttâblarýn yazdýðý çoðu musanna res-
mî yazýlarla mektuplar yanýnda þair ve ede-
biyatçýlarýn kaleme aldýðý her çeþit sanat-
lý düz yazýya ve bu yazýlarýn toplandýðý ki-
taplara ad olmuþtur. Münþeat Fars ve Türk
kültüründe “mektûbât” karþýlýðý olarak da
kullanýlmýþtýr. Fakat baþta âlimler ve mu-
tasavvýflar olmak üzere (meselâ bk. Mek-
tûbât-ý Hazret-i Sezâî, Mektûbât-ý Azîz Mah-
mud Hüdâyî) ayný kiþinin mektuplarýnýn
bir araya toplanmasýndan meydana gelen
eserlere Arap edebiyatýnda olduðu gibi
daha çok “resâil” veya mektûbât denilmiþ-

tir (bk. MEKTUP). Bunun dýþýnda Osmanlý
tarih ve diplomasisinde münþeat kelimesi
zamanla her türlü resmî yazýyý ifade eden
bir terim niteliði kazanmýþtýr (DÝA, XXIX,
18-21). Osmanlý telif geleneðinde mektup-
lar dahil her çeþit mensur yazýyý bir araya
toplayan eserler “mecmûa-i münþeât”,
“mecmûa-i inþâ” adýyla bir mecmua türü
meydana getirmiþtir (bk. MECMUA). Kýna-
lýzâde Ali Efendi, Lâmiî Çelebi, Veysî, Ner-
gisî ve Nâbî’nin eserleri bizzat kendileri ta-
rafýndan derlenmiþ, Ebüssuûd Efendi,
Nef‘î, Çelebizâde Âsým, Râgýb Paþa, Kânî
ve Âkif Paþa’nýn münþeatlarý ise müellifle-
rinin ölümünden sonra baþkalarý tarafýn-
dan bir araya getirilmiþtir.

Türk edebiyatýnda ilk örnekleri XIV. yüz-
yýlda görülmeye baþlayan ve XX. yüzyýla
kadar bir edebî gelenek halinde devam
eden bu mecmualarýn muhtevasýný res-
mî ve özel yazýþma ile mektuplar yanýnda
manzum mektuplar, bunlarý süsleyen de-
ðiþik manzumeler, nutuk, makale, arzuhal
ve duânâmeleri de içine alan örnekler oluþ-
turmaktadýr. Böylece münþeat, özellikle
Osmanlý kültüründe þiirleri toplayan divan-
lar gibi her çeþit nesri bir araya getiren bir
telif türü halinde geliþmiþtir (geniþ bilgi
için bk. Abdurrahman Daþ, Osmanlýlarda
Münþeât Geleneði, doktora tezi, 2003, AÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü). Bir nevi nesir
antolojisi veya müntehabât olarak kabul
edilmesi gereken münþeatlarýn büyük bir
kýsmýnýn mukaddimesi vardýr. Didaktik özel-
likteki münþeatlarýn derlenmesine, mün-
þîlik mesleðine yeni gireceklerle diðer ih-
tiyaç duyanlarý gerekli yazýþmalarý yapabi-
lecek þekilde bilgilendirmek, edebî ve ta-
rihî özellikte olanlarda ise sanat gösterme
arzusu yanýnda kýymetli örneklerin kay-
bolmasýnýn önüne geçmek ve tarihî belge-
lerin ortadan kalkmasýna engel olmak gibi
sebepler gösterilmektedir (Haksever, Af-
yon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, sy. 3 [1999], s. 57).

Münþeatlarýn tertibi belli özellikler gös-
termektedir. Bütün münþeatlarda önce
yazýþma usul ve kaideleri, yazýþma türleri
ve tarifleri, bunlarda kullanýlacak unvan ve
elkab yer almaktadýr. Ardýndan tarihî ve-
ya edebî yazýþma örnekleri gelir. Mektup-
larda makam esas olduðu için örnek me-
tinler de önce Hz. Peygamber’in ve halife-
lerin mektuplarýndan verilir. Daha sonra
padiþahlarýn her türde yazýlarý, vezirlerden
baþlayarak diðer devlet adamlarýna hita-
ben yazýlmýþ yazýlarla bazý devlet adamla-
rýnýn kaleme aldýðý metinlere geçilir. Ar-
dýndan hususi yazýþmalar gelir. Bunlarýn
dýþýnda dinî yazýlarýn, vakfiye sûretlerinin,

tü” kalýr (– –¦–/– – –¦). Burada son tef‘ile
olan “mef‘ûlâtü” bahrin hem aruzu hem
de darbý konumundadýr. “Mef‘ûlâtü”, vak-
fedilerek yedinci harfin sâkin kýlýnmasýyla
(�	 ) “mef‘ûlât” (– – =) þekline dönüþebilir
(mevkuf). Uygulamada eþdeðeri olan “mef-
‘ûlân” (– – =) kullanýlýr veya yedinci hareke-
li harfinin (�� ) düþürülmesi ile (kesf / keþf)
“mef‘ûlâ” (– – –) þekline girebilir ve uygu-
lamada eþdeðeri olan “mef‘ûlün” (– – –)
kullanýlýr. Buna göre menhûk beyit aþaðý-
daki þekilleri alýr: “Müstef‘ilün / mef‘ûlân”
( – – ¦– /– – =) veya “müstef‘ilün / mef‘û-
lün” (– – ¦– /– – –). Münserih bahri Ýsmâil
b. Hammâd el-Cevherî’nin tertibinde yer
almaz. Ona göre bunun aslý recezdir (Ki-
tâbü £Arû²i’l-varaša, s. 56).

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakýmýndan sadýk kalan yeni
eserlerde münserih bahrinin yukarýda sa-
yýlan vezinleri zikredilir. Ancak sanatkârla-
rýn nazým tekniðinde yaptýklarý yenilikler
göz önüne alýndýðýnda bahrin baþka bahir-
lerle, meselâ kâmil bahriyle benzeþtiði,
hatta ondan elde edildiði ifade edilmek-
tedir. Dolayýsýyla önce “kâmil münserih”
denilip daha sonra sadece münserih diye
adlandýrýldýðýný belirten Celâl el-Hanefî’-
nin bu bahir için verdiði yeni vezinler þun-
lardýr (el-£Arû², s. 465-478):

1. – –¦–/–¦–¦/– – –//–¦¦–/–¦–¦/– – –
(veya – –, ya da ¦–)

2. – –¦–/– – –¦/– –¦–//– –¦–/– – –¦/
– –¦= (müstef‘ilân)

3. – –¦–/– – –¦/– –¦–//– –¦–/– – –¦/– –

4. – – ¦–/– ® –¦/® –//– –¦–/– ® –¦/® –

5. – –¦–/– – –¦/–¦– –//– –¦–/– – –¦/
–¦– –

6. – –¦–/– – –¦/–¦– –//– –¦–/– – –¦/– –

7. – ®¦–/– ® –¦/– ®¦–//– –¦–/–¦– –

8. – –¦–/– – –¦/– –¦–//– –¦–/– –

Münserih bahri yumuþaklýðý ve inceli-
ðiyle tanýnmýþ olmakla birlikte zorluðu se-
bebiyle eski ve yeni þairler arasýnda nâdir
kullanýlan vezinlerdendir. Ömer b. Ebû Re-
bîa’nýn “Kalet li-tirbin ...” râiyyesi, Buhtü-
rî’nin “Kem min hanînin ...” bâiyyesi ve Ebû
Firâs el-Hamdânî’nin “Yâ hasreten ...” di-
ye baþlayan lâmiyyesi bahrin örneklerin-
den bazýlarýdýr (Emîl Bedî‘ Ya‘kub, s. 149-
151). Münserih bahrinin Türk edebiyatýn-
da “müfteilün / fâilün / müfteilün / fâilün”
ve “müstef‘ilün / fâilün” þeklindeki vezin-
leri kullanýlmaktadýr.
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leyenin bilinip bilinmemesi, toplanýþ veya
telif ediliþleri gibi özellikler de göz önüne
alýnarak çeþitli þekillerde tasnif edilmiþtir
(Halil Ýbrahim Haksever’in kapsamlý tas-
nifinden baþka [Eski Türk Edebiyatýnda
Münþeatlar ve Nergisî’nin Münþeatý, dok-
tora tezi, 1995, Ýnönü Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü], s. 195-260] Agâh Sýr-
rý Levend ve Orhan Þaik Gökyay’ýn grup-
landýrmalarý için bk. bibl.). Ancak genel
bir yaklaþýmla münþeatlarý altý grupta ele
almak mümkündür.

1. Resmî mektup ve yazýþma usullerini
öðreten ve bunlara ait temsilî örnekleri
yahut gerçek yazýþma metinlerini ihtiva
edenler. Selçuklular devrinde Anadolu’da
ortaya konan ve resmî dilin Farsça olma-
sý sebebiyle bu dille kaleme alýnmýþ olan
münþeatlarýn çoðu bu özelliktedir (geniþ
bilgi için bk. Köymen, bibl.). Adýný risâle /
mektup kelimesinden alan ve sadece ek-
sik bir nüshasý bilinen (Manisa Ýl Halk Ktp.,
Murâdiye, nr. 1856/3, vr. 113b-121b) Ah-
med-i Dâî’nin Teressül’ü gibi ilk Türkçe
örnekler de bu niteliktedir. Bu türe Süley-
maniye Kütüphanesi’ndeki (Esad Efendi,
nr. 3292, 3326) münþeatlar da örnek gös-
terilebilir. Ý. Çetin Derdiyok’un üzerinde bir
doktora çalýþmasý gerçekleþtirdiði XV.
yüzyýl þairlerinden Mesîhî’nin Gül-i Sad-
berk’inde ise (1994, Çukurova Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü) inþâ tekniði
hakkýnda bilgi verildikten sonra bunlara
uygun 100 temsilî örnek yazýlmýþtýr. Bu
tarz eserler dil bilgisi, inþâ ve üslûp bilgi-
leri, özellikle diplomatik ilminde kullanýlan
hitap cümleleri, elkab, unvanlar, manzum
ve mensur ibareler, mukaddime ve hâti-
meler gibi konularda verilen mâlûmat ba-
kýmýndan önemlidir.

2. Feridun Bey’in Münþeâtü’s-selâtîn’i
gibi sadece resmî mektup ve yazýþma me-
tinlerini derleyenler. Bunlardan nâme-i hü-
mâyun, hatt-ý hümâyun, buyruldu, i‘lâm
ve telhisler gibi tek bir belge türüne ait
metinleri toplayanlar da münþeat mecmu-
asý olduklarý halde Hatt-ý Hümâyun Mec-
muasý (ÝÜ Ktp., TY, nr. 6094, 6110), Tel-
his Mecmuasý (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 3363), Ý‘lâmât Mecmuasý (ÝÜ
Ktp., TY, nr. 9267, 9268) þeklinde de anýlýr.
Tâcîzâde Sâdî Çelebi (nþr. Necati Lûgal –
Adnan Erzi, Ýstanbul 1956), Kýnalýzâde Ali
Efendi (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3300, 3314) ve Þeyhülislâm Çelebizâde
Âsým Efendi (Ýstanbul 1286) gibi isimlerin
kaleme aldýðý eserler de bu niteliktedir.
Fâtih Devrine Ait Münþeât Mecmuasý
da (Ýstanbul 1956) bu gruba girer. Bu eser-
lerin deðeri, kâtip ve münþîlere gerçek ör-

nekler göstermesi yanýnda tarihî konular-
da verilen bilgilerden gelmektedir.

3. Lâmiî Çelebi’nin Münþeât-ý Mekâtîb’i
gibi (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3316) çoðunlukla þair ve edebiyatçýlarýn
kaleminden çýkmýþ hususi ve sanatkârane
örnekleri bir araya getirenler. Bu münþe-
atlarýn bir kýsmýný bizzat müellifleri, bir
kýsmýný da baþkalarý tertip etmiþtir. Bun-
lar arasýnda Doðu Türkçesi ile yazýlmýþ tek
eser olan Ali Þîr Nevâî’nin Münþeât’ýnýn
ayrý bir yeri vardýr (Bakü 1926; Ayþehan
Deniz Abik eser üzerinde bir doktora tezi
hazýrlamýþtýr; 1993, Çukurova Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü). Fuzûlî (nþr.
Abdülkadir Karahan, Ýstanbul 1948), Âlî
Mustafa Efendi, Veysî (Ýstanbul 1286),
Nergisî (Halil Ýbrahim Haksever, Eski Türk
Edebiyatýnda Münþeatlar ve Nergisî’nin
Münþeatý adýyla bir doktora tezi hazýrla-
mýþtýr, 1995, Ýnönü Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), Nâbî, Nef‘î ve Kânî (Di-
lek Batislâm Kânî’nin Mensur Letâifnâme-
si ve Hezliyyatý adýyla bir doktora tezi ha-
zýrlamýþtýr, 1977, Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü) gibi divan þa-
irlerinin münþeatlarý bu grupta yer alýr.
Birkaç þairin mektuplarýný bir araya geti-
ren mecmualara ise Þeyh Mahmûd b. Ed-
hem’in 1491’de kaleme aldýðý Mecmûa-
tü’l-münþeât örnek gösterilebilir (Süley-
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3324). Bun-
larda sanatkârla ilgili olarak diðer kaynak-
larda rastlanamayacak deðerli bilgiler mev-
cuttur.

4. Bazý edebiyatçýlarýn kendi yazýlarýna
da yer vererek derledikleri resmî-hususî,
eski -yeni mektup ve yazýþmalarla beðe-
nilen nesirleri içine alan mecmualarý. Bun-
larýn en tanýnmýþlarýndan biri Refik ve Tev-
fik (Çaylak) beylerin Letâif-i Ýnþâ adlý ki-
tabýdýr (I-II, Ýstanbul 1281-1282). Âkif Pa-
þa’nýn Münþeât-ý el-Hâc Âkif Efendi
ve Divançe’si (Ýstanbul 1259), Mahmud
Celâleddin Paþa’nýn Münþeât’ý (Ýstanbul
1312) ve Münþeât-ý Þeyh Vasfî de (Ýs-
tanbul 1316) bunlardandýr. Bu eserlerde
Tanzimat’la birlikte Batý tesirine açýlan ya-
zý dilinde ortaya çýkan deðiþiklikleri ve ko-
nu farklýlýklarýný görmek mümkündür.

5. Mehmed Fuad’ýn Rehber-i Kitâbet-i
Osmâniyye yâhud Mükemmel Münþe-
ât’ý gibi (Ýstanbul 1327) Tanzimat’tan son-
ra mekteplerde okutulan inþâ dersi için ha-
zýrlanmýþ her çeþit yazýþmayý öðreten ders
kitaplarý. Bunlar farklý isimler taþýsa da
bir kýsmýnýn “münþeat” kelimesinin de için-
de bulunduðu adlarla anýldýðý görülmek-
tedir. Mihrî’nin (Mihran Apikyan) Tatbî-
kåt-ý Münþeât’ý ise (Ýstanbul 1306) bu tür

kýssa ve menkýbelerin, çeþitli ilimlerle ilgili
tarif ve bilgilerin, hitabe ve nutuklarýn bu-
lunduðu örnekler de görülmektedir. Mün-
þeât-ý Azîziyye, Hz. Peygamber ve ilk ha-
lifelerin mektuplarýyla baþlamakta; Râgýb
Paþa’nýn eserinde Ýslâm tarihinden bazý
olaylar, Mekke ve Tâif’in fethine dair pasaj-
lar; Âlî Mustafa’nýn münþeatýnda Resûl-i
Ekrem’in sîreti hakkýnda bilgiler, meþâyi-
hin vasýflarý, vezirlerle bazý meslek erba-
býnýn özellikleri yer almaktadýr. Abdülha-
lim Efendi’nin mecmuasýnda bazý âlim ve
þairler tanýtýlmakta, Âlî’nin münþeatýnda
mûsikiyle ilgili bilgiler bulunmaktadýr. Tâ-
cîzâde Câfer Çelebi’ye atfedilen eserde Sul-
tan Cem kýssasýna yer verilmekte, Nergi-
sî bazý cami, saray, çeþme vakfiyelerini ak-
tarmaktadýr. Bu örnekler münþeatlarýn
muhteva çeþitliliðini göstermektedir. Der-
leyeni tarafýndan farklý adlar konulmuþ ol-
sa da bu mecmualarýn çoðu derleyicisinin
ismiyle anýlmýþtýr. Nitekim Feridun Bey’in
Münþeâtü’s-selâtîn’i Feridun Bey Mün-
þeatý, Hâfýz Ýsmâil Müþfik Efendi’nin ese-
ri Münþeât-ý Müþfikiyye (Müþfiknâme)
adýyla anýlmaktadýr.

Tanzimat’tan sonra orta öðretim kurum-
larýnda usûl-i kitâbet ve inþâ adýyla bir ders
konulmasýnýn ardýndan bu ders için ha-
zýrlanan ve sadece yazý kurallarýyla örnek
metinlere yer verilen Ýnþâ-yý Cedîd gibi
kitaplara ise daha çok inþâ mecmualarý /
kitaplarý denilmiþtir. Ancak eskiden oldu-
ðu gibi bu dönemde de inþâ ve münþeat
kelimelerinin birbirinin yerine kullanýldýðý
görülmektedir. Klasik münþeat mecmua-
larýnýn Fâtih Sultan Mehmed devrine ait
en eski örneði olan, Yahyâ b. Mehmed el-
Kâtib’in 1479’da kaleme aldýðý Menâhi-
cü’l-inþâ bu adlandýrmanýn eski bir uygu-
lamasýdýr (nþr. Þinasi Tekin, Boston 1971).
Aslýnda birer münþeat sayýlan Sarý Abdul-
lah Efendi’nin eseri Düstûrü’l-inþâ (Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3360), Da-
rendeli Hayret Efendi’ninki Ýnþâ-yý Hay-
ret (Riyâzü’l-kütebâ ve hýyazü’l-üdebâ,
Bulak 1242) ismini taþýrken Ahmed Râ-
sim’in inþâ kitabý Ýlâveli Hazîne-i Me-
kâtip yâhud Mükemmel Münþeât (Ýs-
tanbul 1318), Fâik Reþâd’ýn eseri Amelî
ve Nazarî Ta‘lîm-i Kitâbet yâhud Mü-
kemmel Ýnþâ (Ýstanbul 1313) adýyla anýl-
maktadýr. Seyfettin Özege’nin Katalog’un-
da mevcut basýlmýþ inþâ (II, 731-732) ve
münþeat (III, 1263-1265) mecmualarýnýn
listesi gözden geçirildiðinde bu uygulama-
nýn zengin örnekleriyle karþýlaþýlýr.

Münþeatlar tâlimî (didaktik), tarihî ve ede-
bî olarak üç kýsýmda ele alýnmakla birlikte
Arapça, Farsça veya Türkçe oluþlarý, der-

MÜNÞEAT
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Feridun Ahmed Bey’in
(ö. 991/1583)

hükümdar mektuplarý ile
ferman, berat, fetihnâme vb. 

sûretlerini topladýðý eseri.
˜ ™

Uzun yýllar Osmanlý bürokrasisinde gö-
rev yapan ve önemli memuriyetlerde bu-
lunan Feridun Ahmed Bey’in en dikkat çe-
kici çalýþmasý olan eser münþeat türünün
alanýndaki en büyük derlemesidir. Kitabýn
adý ebced hesabýyla telifinin sona erdiði
982 (1574) yýlýna tekabül eder. Müellif bu
derlemeyi niçin yaptýðýný eserin baþýnda
uzun uzadýya anlatýr. Öncelikle belâgat, in-
þâ ve kitâbetin öneminden, kalem sahip-
lerinin daima hükümdar iltifatlarýna maz-
har oluþundan söz edip saltanatýn kýlýçsýz,
kýlýç ehlinin de kitapsýz þekillenemeyeceði-
ni söyler ve Süleyman peygamberin kâtibi
Âsaf b. Berahyâ’yý örnek gösterir. Hz. Pey-
gamber’in kitâbeti kýlýçla karþýlaþtýrdýðýný
ve kalemi üstün tuttuðunu, kendisinin de
muhtasaran topladýðý resmî yazýlarý bir
þükran olarak padiþaha sunmak istediði-
ni belirtir. Ona göre daha önceki reîsülküt-
tâblarýn Dîvân-ý Hümâyun’dan çýkan fer-
man sûretlerini yazmada ihmal gösterme-
leri bu önemli yazýlarýn zamanla unutul-
masýna yol açmýþ ve devlet iþlerinde cid-
di problemler ortaya çýkmýþtýr. Müellif, söz
konusu karýþýklýklara son vermek için ken-
di reîsülküttâblýðý zamanýnda bir müsved-
de defteri oluþturulduðunu ve padiþah fer-
manlarýnýn buraya kaydedildiðini söyler.
Bununla beraber Osmanlý padiþahlarýnýn
mektuplarýnýn, bunlara gelen cevaplarýn,
fetihnâme ve zafernâmelerin Dîvân-ý Hü-
mâyun ve niþancý kayýtlarýnda bulunma-
masýnýn da büyük kayýp olduðuna iþaret
eder. Zira, “Sultanlarýn sözleri sözlerin
sultanýdýr”, dolayýsýyla bu deðerli yazýlarýn
unutulup gitmesine göz yummamak ge-
rekir. Buna baðlý olarak münþîlerin çalýþ-
malarý da kaybolmakta, ayrýca her asrýn
hususi ifade tarzýna göre eski ibarelerle

eserlerin pratiðe dönük olduðunu daha
adýnda ortaya koymaktadýr. Sahaf el-Hâc
Nûri Efendi’nin derlediði ve devrin padi-
þahý Sultan Abdülaziz’e ithafen Münþe-
ât-ý Azîziyye fî âsâr-ý Osmâniyye adýný
verdiði iki ciltlik eseriyle (I, Ýstanbul 1292;
II, 1286) Manastýrlý Mehmed Rifat’ýn Nüz-
hetü’l-Münþeât (Ýstanbul 1285) ve Züb-
detü’l-Münþeât’ý (Ýstanbul 1300) bu grup-
ta zikredilmesi gereken eserlerdir.

6. Þair Zaîfî Pîr Mehmed’in Münþeât-ý
Mevlânâ Zaîfî’si gibi çoðu ayný kiþinin di-
vaný ile bir arada bulunan (TSMK, Revan
Köþkü, nr. 822, vr. 184b-194b, müellif hattý)
belirli sayýdaki mektuplardan ibaret eser-
ler. Bunlara Ebûbekir Rifat’ýn, oðlu tara-
fýndan neþredilen Münþeât ve Dîvân-ý
Rif‘at Efendi ile (Bulak 1254) Trabzonlu
Emin Hilmi Efendi’nin Divan ve Münþe-
ât’ý (Trabzon 1293), Zîver Paþa’nýn Âsâr-ý
Zîver Paþa Divan ve Münþeât’ý (Bursa
1313) gibi örnekleri de ilâve etmek gere-
kir.

Münþeatlar öncelikle edebiyat ve tarih
çalýþmalarý bakýmýndan kaynak eser nite-
liði taþýmaktadýr. Ancak münþeat kelimesi
özellikle Tanzimat’tan sonra yazýþma þe-
killerini öðreten ders kitaplarýna ad olma-
ya baþlayýnca hukuk ve askerlik gibi alan-
larda yapýlacak yazýþmalarýn kural ve ör-
neklerini içine alan kitaplar için de bu isim
kullanýlmýþtýr. Muhyiddin Bey’in Münþeât
ve Muâmelât-ý Askeriyye (Edirne 1308),
Türkzâde Hâfýz Mehmed Ziyâeddin’in
Münþeât ve Muâmelât-ý Umûmiyye yâ-
hud Mükemmel ve Mufassal Ýnþâ-yý
Mülkî ve Askerî ile (Ýstanbul 1314) Ha-
san Hýfzý’nýn Münþeât-ý Huk†k (Ýstanbul
1300) ve Abdülahad Nûri’nin Münþeât-ý
Kavânîn (Ýstanbul 1305) gibi belli bir ala-
na ait yazýþma kural ve örneklerini topla-
yan mecmualar bu tip eserlere örnektir.
Ahmed Erib’in Hanýmlara Münþeât’ý ise
(Ýstanbul 1309) daha farklý bir çalýþmadýr.

Feridun

Ahmet Bey’den

gelen

tezkireye

göre yazýlmýþ

bir hüküm
(BA, MD, nr. 5,
s. 184, hk. 449)


