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Türkiye Selçuklulan ve Osmanlı Dönemi
Hakkında Tarih. Kaynak Olarak Münşeat
Mecmualannın Değerlendirilmesi
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abstract
Münşeat Jounals asa Historical Source about Periods of Tuıkey Selçuks and Ottoman History. The
text in the münşaat jownals not only include diplomatic leners from different periods of Onoman state, but
also they give valuable infoımation about culter and civilization, economy, governmental institutions, titles,
e1kaps. As an infoımative parnphlets, they also give infoımation about biographical accuounts about poets,
theyare historical printed worki of jownaı,.
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Giriş

Münşe atlar, önceden tasarlanmış amaçlar doğrultusunda, belli konulan
içeren, dikkatli ve edebi üslupla yazılmış ender eserlerdir. İnşa metinleri,
dönemin sultanı veya idarecilerinin istek ve emirleri doğrultusunda bir
münşiye yazdırılmış ya da bizzat sultarun kendisi tarafından yazılmıştır. Bazı
Münşeat mecmualan da, çok rağbet gören bir tarihi şahsiyetin yazdığı inşa
metinlerinin, bir başkalan eliyle daha sonra tertiplenerek o müellifin adına
yazılarak oluşturulmuştur. Bu itibarla bir münşının yazmış olduğu münşeat
mecmuasından kendisinin kimlerle inibatta bulunduğunu, hangi zamanda
hangi olaylara tanık olduğunu veya sultanlann, vezirlerin ve diğer üst
makamlarda görev yapan kişilerin o çağda hangi tarihi olaya ilgi duyduklarmı
anlamak mümkündür. Münşeat mecmuası, yazıldığı dönemde önemli görülen
pek çok değişik konuya ait inşa metinlerini içerebilmektedir. Farklı alanlarda
bilgiler veren münşeat mecmua1an, tarih araştırmalannda oldukça büyük
önem taşıyan kaynakladır.

Selçuklu ve Osmanlı tarihi hakkında çok değişik edebi ve tarihi
kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklardan birisi de "A mddu Selçuklulan 7£

Qmmlı dörvri rrii:n.[eaırrroma1an" dır.
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Tarih araştırmalannda, bir tarihi olayın dönemi ile alakalı her türlü
protokol, resmi yazışma vesikalan, fennan, berat, mektup, kicibe ve diğer
resmi ve özel yazılar, defterler ve benzerleri tarihi belge olarak kaynaklık
ederler!. Münşeat mecmualan da, bu kabil kaynak eserler olarak
değerlendirilmektedir.

MÜllşeat mecmualannın bazılan, yazıldıklan dönemlerde yeni yetişecek
genç münşı ve katipler için birer el kitabı vazifesini görmüştür. Günümüz
araştırmacılanna ise o dönemin eğitim tarzı, kullanılan unvan, elkap ile
makamlann hangileri olduğu ve bu görevlerde bulunan devlet adamlarına ne
gibi ifadeler kullanılarak yazışmalann yapılabileceğini gösterir. Aynı zamanda
var olan kültürel değerler, bayram, kandil ve diğer özel gün ve geceleri
kutlamak amacıyla veya belli makamlar arasında çeşitli sebeplere dayalı olarak
yazılan tebrik-nameler, taziye-nameler gibi kültürel alandaki faaliyetler
hakkında da bilgi veren kaynaklardır.

Münşllik, tarihte seçkin bir meslek olarak icra edilmiştir. Bu tür eserleri
ilk inşa eden münşller ile, onlann kopyalannı daha sonra yazan katip ve yazıcı
olarak tanınan kişilerin kimlere olabileceği, onlann bilgi, beceri, dil ve edebı
sanatlara olan vukufiyetlerini anlatması bakımından, o dönemin kültürel
durumunu bildirmektedir. Bu şekilde en aynntili bilgileri, hiç şüphesiz
münşd.t mecmualannda görebiliriz2• Yukanda bahsedilen mefhumlar
hakkında ve bu tür tarihi bir mesleği icra edenlerin kullandıklan araç ve
gereçleri, mürekkep çeşitlerini, onların vasıflarını bildirenler münşı ve diğer
yazı yazanlar olduğuna göre, bu tür bilgileri de en iyi şekilde münşeat
mecmualannda görüleceği doğal olarak akla gelmelidir.

Münşeat mecmualan, yazıldıklan dönemlerin ekonomik durumunu,
savaş ve banş hallerini, savaşa başlamadan önce ve savaştan sonra elde edilen
zaferden dolayı yapılan törenleri ve buralarda sergilenen resmi protokol
merasirnlerini, fütuhat sebeplerini, savaşlarda yaşanan sıkıntı, üzüntü ve neşe
nedenlerini, savaşan askerlerin hallerini ve alınan esirlerin durumlarını
aydınlatmaktadır.

Devletleri idare eden hükümdarlann veya sultanlann birbirlerine
yazdıklan resmi ve özel nitelikteki mektuplarda değindikleri konular,
sorunların neler olduğu, dönemin eğitim, güvenlik ve askeri durumunu
anlatan metinleri içermesi sebebiyle münşeat mecmualan, tarih

ıEkrem Memiş, Gmi Tarih, Konya, 1999, s. 31.
2 Bu konuda bkz. Sadi, Vsıil.i İI1{a, tarihsiz, ; Abdulkerim Çelebi Efendi, Risale-i il1{a-i A ılk, tarihi 991,
Mevıana Ihtisas Kütüphanesi D. no: 2268; Hüseyin Selim, Hadikd-i MÜI1{edt-ı Vrrior'iy! 'LI! Hususo/;
taıihsiz.; Abdurrahman Daş, Kwp İli MÜI1{edt Biliipıraljus~ Elazığ, 2004
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araştmmcısına yardımcı olmaktadır. Ancak bazı mecmualar çok daha geç
dönemlerde yazıldıklan halde, kendisinden asırlar öncesine ait olan olaylara
ait metin suretlerini içerebileceği hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Aynca münşeatı yazan kişiye veya bir başka şahsiyete ait biyografik
mahiyetteki bilgilere ulaşmakta münşeat mecmualan, başvurulacak kaynaklar
içerisinde yer alabilmektedir. Dönemler itibariyle E yyiibller dönemine ait
tarih1 kaynak olarak MÜllşeat-ı BeyfuU'de3 burada zikredebiliriz. Bu
MÜllşeattaki yazışma1ann konu başlıklan, Sincar, Haleb gibi yerlerin fethi ve
idaresi, savaşlar sonucunda bura1ann teslim edilmesi, dönemin tarihı
simalarından Osman b. ez-Zencan, el-Meliki'z-Zahir, Selahaddin el Eyyiibı,
Takuyiddin el Meliki'l-Muzaffer vd. adlan metinlerde geçmektedir.
MÜllşeattaki konu başlıklan;"Kitabu ila ibni's-Sahihi ji'l-mı'n!ı", Kitabu ila
Meliki'ı-Adil bi jethi'l-HaIeb, Biladi'l-Oz£reti Sircir, Kitabu ila Takuyüddin el
Meliki'l-Mırzaffer wde, Kitabu'l-mxiisü'n-Nro1i, ceu1bu Kitabu'l-Meliki'z-Zamr,
Kitabu ila dari RUm, mn kitabi ila b:ı'zı'l-Vulli, Kitabu i!e'l-Meliki'ı-Adil..."
şeklinde olup, bütün inşa metinlerinin en son kelimesi"iJ-;raauah" lafzı ile
bitirilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemi mÜllşeat mecmualannı belli bir
kronolojik sıraya göre belirtmek gerekirse Türkiye Selçuklulan ve beylik1er
dönemi ile ilgili MÜI1şeat Mecmualan hakkında şu bilgileri vermek
mümkündür.

Tarih1 kaynak olarak Türkiye Selçuklulan döneminde yazılan ve önemli
bilgileri içeren inşa metinlerinin yer aldığı mÜllşeat mecmualan
bulunmaktadırto Bu döneme ait olan inşa metinlerinin içeriğinde, dönemin
sosyo-ekonomik durumu, siyası vaziyeti ve devlet kurumlarının işleyişi ile
ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Mesela;

Kastamonu'da hüküm süren Çobanoğullan Beyliği ile ilgili olan ve
yönetiminde bulunmuş tarih1 şahsiyetleri ve ilgili tarih1 olaylan içeren bilgileri
vermesi bakımından önemli görülmektedirS.

) Abdurrahman b. Ali el-Beyanı,MÜlı{mt-ı Bry:l~(Tarihsiz, 109 varak Arapça), Yusufağa Kütüphanesi,
Kayıt No: 4881

4 Osman Turan, TWki)e Se1{uklulan Hakkınia Resm Vesikalar, Ankara, 1988, s. 147, 156. (Bu dönemle
ilgili üç ~ni inşa mecmuasun tanıtan tarihçi, bu mecmualann adlannı ve müelliflerini şöyle
belirtmiştir.

a) Muhanuned el-Müe,.,ed el-Bağdad1,et- Tl?Yf'5sul ile't-tI!U5std,
b) Sa'deddin Mes'ud'un İ11{dMiDnItlS~

c) Hasan bin Abdü'I.Mü'min'in Nüzhetü'l-Küttıih adlı eseridir.)
5 Osman Turan, a~, s. 147;Yaşar Yücel, Q:bımğullan Bejif}, Ankara 1988, s. 20-21.
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Karaman Beyl.iği hakkında önemli bilgiler veren bir başka kaynak olan
münşea.t mecmuası6 bulunmaktadır. Nitekim bu mecmua üzerine
araştımıadan bulunan Uzunçarşılı, önemli açıklamalarda bulunmuştur?

Osmanlı dönemine dair Münşeat Mecmualan, önceki dönemlere oranla
mukayese edilemeyecek kadar çoktur.

Osmanlı tarihinin belli dönemlerinde kaleme alınan ve içerisinde çok
sayıda resrrll mektup, vesika sureti, fetih-name sureti, berat vb. inşa metinleri
yer almaktadır. Daha çok dönemin kültür ve medeniyetine, sosyal durumuna,
eğitim ve öğretimine, sanat ve diplomasisi gibi muhtelif hususlarma dair geniş
bilgilere rastlamak mümkündür.

Bu mecmualardan ilki, Amasya'da, II.Bayezid'in şehzadeliği devrinde
Cafer Çelebi'nin babası olan münşı Taci Bere yazdırdığı"Hükmün" suretinin
içerisinde yer aldığı mecmuadrrB. Burada yazılan Tenbih-namede, namaz
ibadetinin edası hususunda uyanda bulunulmuştur. Bilindiği gibi o
dönemlerde, devlet kururnlarmda görev yapan şahıslar başta olmak üzere,
esnaf ve sair halkın bilhassa beş vakit farz namazlan cemaatle kılmaya devam
etmeleri istendiğinden, etrafa gönderilen Hüküm'le bu konularda daha
dikkatli olunmalan hatırlatılmıştır.

ikincisi, Osmanlının son dönem padişahlarmdan sultan ILAbdulhamid
Han zamanında yazılan bir münşeat olup, ibadete itina gösterilmesi konuda
kaleme alınnuş bir Tenbih-name suretiditJ.

Osmanlı döneminin siyası, sosyal ve mall durumu, dönemin kurum ve
işleyişlerini, resrrll ve özel ilişkileri, kültür ve medeniyet hayatı hakkında çok
kıymetli bilgiler, münşeat mecmualannın içeriğinde yer alan konulardır.
Aynca pek çok şair ve edibe ait gün ışığına çıkmayan önemli biyografik
bilgileri, kendi el yazmalan olan münşeat mecmualarmda bulmak
mümkündür. Sayılan yüzlerle ifade edilebilen Osmanlı münşeat mecmualan,
bazı makale ve tez çalışmalan dışında araştıncılarm ilgisini çekmemiş ve
kaynak olarak fazla yararlanılmamıştır. Son zamanlarda yapılan önemli birkaç

6 Bkz. Yahya b. Mehmed el.Katib, Menamci/l.jn,ra (Nlsihi: Muslihuddin Viı1ru'), 142 vara!<, (16.5xll
8x12 orta boy), Koyunoğlu Kütüphanesi, D. No: 13998-99

7 Bkz. i. Hakkı Uzunçaljiılı, "Karamanoğullan Devri Vesikalarmdan ibrahim Beyin Karaman imareti
Vakfiyesi", Uleten, S. ı. C i, Ankara, 1937, s. 56-164.

8 Tacı-zade Sa'di Çelebi, MÜ11.fcil.ı Sa'di ÇeIehi, Neşreden: Necati Lugal-Adnan Eni, İsatanbu!, 1956,
" ...Mi.ktuh-i nımız-ı Muha1177HÜ..." s. 94-95

9 Bkz."Eday-ı Salat.! Mefrı1za Hakkında Tenb1hname.i Vilayet-penahl Suretidür", Mahmud Celaleddin
Paşa, MÜ11.fait-ıMabrrud CtLJLerJdin Para, Dmaadet, 1312, s. 104-105
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akademik çalışmada ıse münşd.t mecmualannın, daha çok edebi yönü
araştınlmıştır10•

a. içeriği
Münşeaı mecmualan içerisine dahil edilebilecek vesika sUretlerinin seçiminde
özellikle münşllerin belirleyici rolü olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü münşeat
mecmualan bir tarih kitabı gibi yıllara veya başka bir kıstasa göre tarihl
hadiseleri anlatmamaktadır. Yani münşeat mecmualan, daha çok ilgi çeken
veya etki yapan tarihl mahiyetteki olaylara ait yazışma suretlerini
kapsamaktadır. Münşlnin, yakın dost, akraba ve bazı nüfuzlu devlet
görevWerine yazdığı tebrik, taziye, dua, nasihat, tavassut, istek, şikayet vb.
mektuplan, dönemin sosyal ve kültürel hayatını, tarih ve medeniyetini
anlamakta oldukça önemli bir kaynak türüdür.

Örneğin, Sultan Abdülaziz devri mabeyn-i hürnayUn katiplerinden olan
ve değişik yıllarda maarif, maliye mektupçuluğu, Şura-yı devlet azalığı ve
vaWik gibi çeşitli görevlerde bulunan, son olarak da on üç yıl dahiliye
nezaretliğinde görev yapan Memduh Paşa'nın mektuplan hem hususi hayatı
hakkında değerli bilgiler vermekte hem de tecrübeli bir devlet görevlisi olarak
pek çok konuya vakıf olduğu için önemli bilgiler içermekte ve üslubunun
güzelliği dolayısıyla dikkat çekmektedir. Onun bu özelliklerinden dolayı
" ..fmi [i'ir-u irzrdda dahi kudret-i kamiksini tanıttınr7l.f dan Memluh PClfa
hazretlerinin ehihlı:1, hı'zı mi?atibi hususi)esi ki kitab:t-i Orrııni)emizin derrolt-ı
tekmiiirK!aid birer rrumme-i buhterlni 7E hissi)Ut-ı nüzhel:x3-ikalbi)enin tereümın-ı
b::hlni dm:ısı:Ja... )tlZdığı mi?tuplan cem dunarak ... " 1ı mektuplan güzel birer
örnek olarak istifade edilmesi maksadıyla bir araya getirilmiştir. Memduh
Paşa'nın bu mektuplanndaki ifade şekilleri, hangi makama ne tür bir hitap
tarzı ile yazdığı, cümlelerinde ne gibi edebi incelikleri, hangi ölçülere göre
sıraladığını incelemek aynca araştırmaya değer bir husustur.

Münşeat mecmualannda yer alan metinlerden dönemin devlet erkanının
yazışmalan, kimlerle hangi konularda ne gibi sorunlan paylaştık1anna dair
aynntı1ı bilgileri öğrenmekteyiz. Örneğin, Hoca Sadeddin Efendi'nin
münşeatlannda bulunan mektuplan, onun Kınm Hanı Gazi Gidyla olan
samimi ilişkisini yansıttığı gibi, Gazi Gidy'ın edebi yönünü de tanıtmaktadır.

10 Bkz. i. Çetin Derdiyok, "XV. Yüzyıl şairlerinden Mesihl'nin Gül-i Sad.Berg'i" Adana, 1994 (Doktora
tez); H ibrahim Haksever, Eski Türk Edebiy:ıtınia MÜfI{eadar 'tl? Nl!Ii,risi'nin MÜfI{eatz, Malatya, 1995
(Doktora tez) ; Yüksek lisans çalışmalan: Mustafa Kaşka, "Divan Edebiyatında Münşeat Geleneği ve
Hoca Neş'et'in Mektuplan", izmir, 2000; Özlem Kafa, "Koca Ragıp Paşa (öI.1763) ve Azmcide
I-illetl'nin(öI.1631)Münşeatlan üzerine Mukayeseli Sentaks Incelemesi", Edirne, 2000 ; Hüseyin
Karaman, "ürnll Çelebi'nin Münşeau", Afyon, 2000.

II Mehmed Memduh Paşa, Ba1a}i'.i Asar, istanbul, 1330,s. 2.
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Bu gibi tarihi şahsiyetlerin mektuplannda; istek, hasret, iştiyak, şikayet ve
memnuniyet gibi duygu ve düşünceleri belirten ifadelerin yer alması
sebebiyle, hem onlann iç dünyalan, hem de yazışmarun içeriğini oluşturan
konular hakkında önemli ipuçlan vermektedir.

Münşeat mecmualannda suretleri yer alan mektuplann yazılış sebepleri
mektubun türünü belirlediği gibi, o mektubun muhtevasını da
göstermektedir. Mesela, Hoca Sadeddin'in, Paşazade Hüseyin Efendi
hakkında Mısır Beğlerbeği Veysi Paşa'ya gönderdiği Şefaat-namede12 ,

Nıksa&ade hakkında yazffiğı bir başka şefaat-name13 içeriğinde, Hoca
Efendi'nin bu kişilere olan güveni ve onlara verilecek görevlere layık
olduklannı dile getirerek uygun bir makama atanrnalan için aracı olması, bu
kişilerle Hoca Sadeddin Efendi arasındaki samimiyetin seviyesini
göstermektedir. Bu yakın ilişki dikkate alındığında; Nıksan-zade'nin
icraatlannın başka yönlerini de ortaya çıkarmak için yeri geldiğinde aydınlatıcı
birer ipucu olabilecektir.

Münşeatlarda yer alan tarihi şahsiyetlere ait önemli yazışmalara örnek
teşkil etmesi amacıyla, Kanuni Sultan Süleyman'ın Ebusuud Efendi'ye yazdığı
mektupta; arzu hasret ve dua ifadeleri ile beraber onun hal ve hatınnı
sorması, onun bu mektuba yazdığı cevapta; Şehzade Selim'le aralanndaki
kırgırılığın içyüzünü anlatınası, tazarru, kırgınlık, keder ve hasretle beraber
bağlılık duygulanna yer verdiği anlaşılmaktadır. Mektuplarda yer alan bu gibi
özel ifadeler, başka kaynaklarda da yazılması mümkün olmaya bilir. Çünkü
bunlar, kişiler arasında yazılmış çok özel konulara ait bilgilerdir. Ancak bir
başkasının daha sonra bu mektubun yeni bir nüshasını yazınası ile yukanda
belirtilen çok özel bilgiler, başka kitaplarda yer alabilmektedir. Derleme türü
münşeat mecmualannda bu gibi örnekler tarih araştırmalan için aynntılı
bilgilere kaynaklık ettiğinden dolayı oldukça önemlidir.

Yukanda bahsettiğimiz mektuplann suretlerini aşağıya alarak göstermek
istedik:

E bussuUdEferdi)e Kerri/iHattı ile İrsaLİrldttfj M ek tULXIUr.
"Halde haldapm, ahiret kanrrJapm, sirrle siniapm, tar1k.i hakda yiddpm m:1la

E bussuUd hazretlerinin dua.i (.bir kelninr deunamulı) iliağından sonra rulür
haliniiz 'le nimiür rrlzeU.ı lazurill.intizeUüniiz, szhhat-u 4fi>ette misiiniiz, hak te1la
hazarr-i nkkabı hafi»esürden, kemll.i kud ..(bu kelinmin bir kısm deunamulı) 'le

rrihCıY;tselarrT!t rrüy?sser eJe>e. Af ci lutUfIanndan ni)t1z dUl'lh ki, eıkaı-ı
rrütetenik(X;/ebu rmhlıslann kaJb.i fer7jferür¥ien ihreU-ui2'eUitm!yder. aa ki kiijJar-ı

12 BkzMÜ1¥a:il-ı Hem EftrrJi, Es'ad Efendi kıp. Vr. 38a-b.
13 MÜ1¥a:il.ı Hem Eferrii, Süleymaniye kıp., Reisü'l-kiitcib, vr. 188b-191a.
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hakisaroı rrünhezimu niikalder ıe asak£r-i İsldm rrnnsUr-u ma.affer dup, nZaUJJaJXı
rmu1fık amd nds£bda. Eddua sürrm:'ddua"; Süleymını b£-riy:ıHiicIa1eme 14.

Şikayet ve sitayiş duygulannın yer aldığı cevabı aynı mecmuanın ıSb'deki
varakında görülmektedir:

cc••• arz-ı I::errle-irmhllS-i bf-mimn budur k~ derletltt p:ulifiJh-ı alempenJh
hazretlerünün alem i ferif i alem aralan rmhlddür k ~ bu ixndenüz alem i sebUktden bu
anı ~ürre, emr-i fer1fiinıae itaat ıe nza-yı rrürıljUniize inkiyUl-u rriMbl'atdan ğayri
zerre kadar ciinbiy-u haraket 7£ bir uız'ı na-fety:ste zamr-u bJhir dmt{ degül idi. Ta ki
serx:-imızi)a:ien tm, karmda.pmSelimHan, bu I::errle-isadakat-ni{anı11ÜZhakkzrrJa
isnad-ı hiy;,m ıe kJh-u emıı'i habJset t.dmııt itmıkle "Men )f!Sm/u bUhU1en" 15
niiktezasıını saadet/lt fX1difahın ~i hatıroı alınannı (.iki kelim! ckunamıdı) ile
jeng-pez£r idiip, bu redeleri nazaroı iks£r{erirrlendUr di4ürüh d ecilden nif'ak-u aftfyi ıe
ifiad-u ğasiyi derUnUmı kar 7£ canu ciharr1an bf-zar idüb, nühtrz-i ğadabı rifsam
ğaley1n ıe tltej-i ar-u ğayret tuğ)Un idiip, bi-rifet-i na-samb bf-ihtiyJ,r irtikJh dwrli. .. "
16. Ebusuud Efendinin bu ifadeleri kendi duygu ve düşünceleri olduğu için,
kendisi hakkında venniş olduğu özel bilgiler, münşeat vesikası sayılan
kaynaktan doğrudan elde edilen en sağlıklı bilgilerdir.

Münşeat mecmualannın fiziki yapılan incelendiğinde, her mecmuanın
başında "ser-!erha"sı olmadığı görülmektedir. Bunun gibi münşeat
mecmualarmdaki belgelerde tuğra, mühür, imza, pen;e vb. hususi unsurlarm da
bulunmadığını görüyoruz. Çünkü buraya alınan belge sUretleri, asıl belgelerin
bizzat kendisi olmayıp, metin yönüyle onlarm kopyalandır. Ancak vesikanın
kime ait olduğu ve kime gönderildiği, eğer birkaç mektup yazılmışsa, bu
mektubun kaçıncı mektup olduğu veya hangi mektubun cevabı olduğu
şeklindeki ayrıntılı bilgileri bulmak çoğu kez mümkündür.

Münşeatta yazılmış olan bazı inşa metinleri, çok önceki dönemlere ait
bir tarİh1 vesikanın sUreti olduğu için, yukanda anılan mektup unsurlarmdan
mühür, tuğra, imza veya pençe gibi alametlerden herhangi birinin
bulunmasını imkanSlZ kılmıştır. Mecmuanın yazılış zamanı, yeri ve mürettep
olması buna imkan tanımamaktadır. Şayet müellifin kendisinin yazmış olduğu
münşeat mecmuası olmuş olsaydı, ona ait imza veya mührün bu mecmuada
yer alması mümkün olurdu.

Münşeat mecmualannın bazılan çok kısa bir dua cümlesiyle ya da üç beş
satırdan ibaret olan dua cümleleriyle başlamaktadır. Dua kısmından sonra
sebeb-i tahrir ifadeleri yer almaktadır. Sebeb-i talıriri takiben değişik

14Hoca Saadeddin Efendi, M iin"ait ıl' M ükatab1t-1 SultarTije, vrk. lSa
15 Kaynaklarda hadis metni olarak rastlarunanuştır.
1&Hoca Saadeddin Efendi, MÜllfait ıl' Mükatııbit-l Suftani>e, vrk. LSb
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mevzulara ait kısa yazışma metinleri, bu metinlere uygun başlıklar altında
verilmektedir. Mecmualarda yer alan inşa metinleri ise türlerine göre kendi
şartlarını içerisinde bulundurmaktadır. Mecmua metinlerinin en alt
kısımlarında tarihler, münşlnin ismi, yazılış yeri gün, ay ve yıl tarihleri
yazılmaktadır.

Klasik Türk edebiyatının, Osmanlı kültür, medeniyet ve siyasetinin
kaynaklarından sayılan münşeat mecmualan,t7 ihtiva ettikleri muhtelif
konular bakunından, yazıldıklan çağın adetlerini, tebrikleşme, bayramlaşma
(tehniyet-name), taziye alma (taziye-name), doğum (veladet-name),
mektuplaşma(terassül), sulh antlaşmalan (sulh-name), fetih-name, nasihat-
name, ubildiyet-name, istimalet-name, ferman vb. gibi Osmanlı Sultanlarına
ait vesika örneklerini içermektedir.

İnşa metinleri, belli makamlara hitaben yazılmış istek (talep-name),
şikayet türünden dilekçe örnekleri, dönemin kitabet ve münşilik eğitimi ile
ilgili çalışmalan, kullanılan yazı malzemeleri, az yukanda bahsettiğimiz eserin
yazılış sebebini "sel:dJ.i te'lifi'18 veya sebeb-i tahririni öğrenmekte orijinal
kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.

El yazması münşeatlar ve sonraki yüzyıllarda basılan matbil münşeat
mecmualan, sahası ve yazıldığı mevzularla alakalı tarihl birer kaynak olarak
her çağda kabul görmüşlerdir. Bu tür eserler, içerdiği muhtelif inşa
sı"ıretlerinin farklı belgelerden meydana gelmiş olması, müspet ya da menfi
konulara dair metinlerindabil edilmesi sebebiyle, her hususta bilginin
bulunabileceği kaynaklar olarak değerlendirilebilir. Münşeatlar, bu özelliğiyle
de tetkik edildiğinde dikkat çekmektedir. Örneğin, döneminin bozulmuş
eğitim düzeninden şikayette bulunan Osmanlı Sultanının, bu konudaki
düşünceleri, emirleri ve görevini ihmal edenlere yönelik ettiği bedduasını
içeren metni, o günün şartlan hakkında bize özlü bilgiler vermektedir. Bu
hususta, Hoca Saadeddin'in MÜ11.feat7£ Mükatab1t-ı Sultaniye adlı eserinin 29b
varak'ında yer alan der kenarındaki hatt-ı hümayı"ında; Merhum Sultan
Ahmed Han, Kadıasker Yahya Efendi ve Kemal Efendiye Gönderdiği Hatt-ı
Hümayı"ın Sı"ıretinde " ...Tarik-i ilm .. aksa-yı mmıdım dmtfdur. Fahr-i alem
sallaJ1Jhu tetlla aLejJi wellem s£ID1de.ifer7fesirdeCJhiLIeaurduğuna icizet-i fen/em
y:Jedur. Mensubı rhl-i ilm! arz ejey:sin Müdenis..(okunamady 7£ kuzaftyı
intihansuz ıe fo/aatsuz hirJiry:t un?"E)f!Süz.Ve niidenisin derse ıarm:ı:z!am1/..f,tenbIh

17 Fuad Köprülü, Edehiy:ıt A rl1f~ Ankara, 1999, s. 37. ; H ibrahim Haksever, "Münşeat
Mecmualan ve Edebiyatımız için Onemi", Kocatepe Universitesi, Scryıl Bilinier Dergis~ Afyon, 1998,
S. 1, s. 73-86.

18 H ıbrahim Haksever, "Miin,rttıt Mff7rUt11anrria SeJWi Te'lIf" Kocatepe Üniversites~ Scryıl Bilinier
Dergis~ Afyon, 1999, S. 3, s. 55-64.
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i{ün 'LE tlz rriila2ini 7irm:yn:k1er ttP hilaf idersenüz dürrft:ia 'LE ahirettle dumlan
kurtulamı.zsüz. Elim y:ıkanüzdadür bürri.[ dasüz u/s-selani' şikayet konusunun
sebepleri ve bunun çareleri en üst seviyedeki şahsın ifadeleriyle açıkça dile
getirilmiş tir.

Tarih1 bazı olaylm aydınlatmak için oluşturulan belgelerin daha sonraki
yıllarda yazılarak bir araya toplanmasıyla oluşan tarih1 içerikli Osmanlı
münşeat mecmualan bir hayli fazladır. Bu tür mecmualar, ihtisas sahibi kişiler
tarafından değerli tarih1 kaynaklar olduklan vurgulanmıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı, Konya Mevlana ihtisas Kütüphanesi'nde bulunan
el yazma eserler ve münşeat mecmualannın tasnifi üzerine hazırladığı
katalogunda, bir münşeat mecmuası19 hakkında düştüğü" Hasılı iktiscuü 'LE

tarih£ bakımlan in:ı:ienm.3i[peken rriihim bir mx:rmadır" kaydı20, o münşeat
mecmuasındaki bilgilerin hangi konulan içerdiğini, ilgilenen araştıncılann
dikkatine özellikle sunmuştur. Mesela; bu münşeatı21 tetkik ettiğimizde
muhtevasında;

Çini imalatının ehline verilmediği için kalitesinin bozulduğu,
uygun olmayan mekanlara ( kale duvarlan üzerine) ev yapıldığı,
Seyyidim diyerek rusUm vermeyerılere ait emir ve arizalar, yenilenen

berat sUretleri,
Konar-göçer Yörük taifesine, otlak ve yaylaklann kullanılmasıyla ilgili

yazılan emirler,
Değirmenci ve bezzazlar gibi değişik esnaf gruplarına yazılan emirler,
Çift bozanlar hakkındaki yazılar,
Suhtelik (softa1ık) adına eşkıyalık yapan kimselere yönelik alırunası icap

eden tedbirler ve onlara verilecek cezalar,

19 Mün~eat Mecmuası, 1012 h. /1603, müellifi belirsiz. Mevlana Müzesi ihtisas Kütüphanesi, D. No:
5278'e kayıtlıdır. içeriği itibariyle onbeş ve onaltıncı yüzyıla ait olaylan kapsadığı anlaşılmaktadır.
Bilhassa sultan III. Mehmed, 1. Ahmed dönerrıleri ile ilgili mevzular ağırlık kazanmaktadır. Bu
mecmuanın 138b numaralı varakına yazılan "...Molla Mustafanın mahrumu Ömer Efendi 1237
senesinde nillı-ı Şevvilin ondokuzunda, Gıma günü kuşlukda dünyaya geldi." Bu gibi özel bilgiler bu
tür eserlere ka~ı düşürüldüğü için, doi:,rankişi taıihl bir şahsiyet olmuş ise, onun hakkında do!,'um
tarihini gün ay ve yıl, hana doğumunun vaktini öğrenmemiz söz konusudur.

20 Abdulbaki Gölpınarlı, MeılJm Müz13i YazmılarKataloğu lif, Ankara, 1972,s. 310.
21 Münşeat Mecmuası, 1012 h. /1603, müellifi belirsiz. Mevlana Müzesi ıhtisas Kütüphanesi, D. No:
5278'e kayıtlıdır. içeriği itibariyle onbe~ ve onaltıncı yüzyıla ait olaylan kapsadığı anlaşılmaktadır.
Bilhassa sultan III. Mehmed, 1. Ahmed dönerrıleri ile ilgili mevzular ağırlık kazanmaktadır. Bu
mecmuanın 138b numaralı varakına yazılan "...Molla Mustafanın mahtumu Ömer Efendi 1237
senesinde nillı-ı Şevvalin ondokuzunda, Gıma günü kuşlukda dünyaya geldi." Bu gibi özel bilgiler bu
tür eserlere ka~ı düşürüJdüi:,>iiiçin, doğan kişi tarihı bir şahsiyet olmuş ise, onun hakkında doğum
tarihini gün ay ve yıl, hana doğumunun vaktini öğrenmemiz söz konusudur.
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Abaza isyanı gibi sosyal hadiselere yönelik resm1 yazı sUretleri gibi
konulan içerdiği görülmüştür. Aynca; bazı padişah culı1slan, sünnet, dÜğün
ve farklı amaçlar için düzenlenmiş törenlerle ilgili uygulanan gelenekler gibi
çok farklı hususlara ait oldukça kıymetli bilgileri elde etme imkanını
vermektedir. Osmanlı sarayında tahta geçen padişah1ara, vezirler tarafından
sunulan cülı1s hediyeleri" P"1{-kqler "22 ile ilgili protokol uygulaması hakkında
vermiş olduğu bilgilerin ayn bir tarihi değeri bulunmaktadır. Yukanda
bahsedilen Menahicü'l- İnşa Mecmuası'nda, Karamanoğlu Beyliğinin,
Osmanlı Beyliğine vermiş olduğu "Sel.fPd-naml'nin bir sUreti de
bulunmaktadır. 23 Bu iki beylik arasında var olan tarih1 rekabetin bu şekilde
bir ahitleşme ile sağlanmış olduğunu gösteren vesika sUretinin, tek tarih1
kaynak olarak bu münşeat mecmuasında bulınunası bir tarih araştırmacısı için
oldukça önemlidir.24 Yani bir münşeat içerisinde bu tür ender metinlerin de
bulunabileceği bilinmelidir.

Buna benzer bir kayıt da, Hoca Sadeddin Efendi'ye ait olduğu belirtilen
münşeat mecmuasındaki25 Beyazıt-Timur mektuplaşmalannda yazılı olan şu
husustur: Yıldınmla Timur arasında yazılan mektuplardan birini Karaman
Beyine bağlı kişiler ele geçirip, mektubun içeriğini değiştirmek suretiyle
olabilecek banşı önledikleri ve savaşı önlenemez duruma soktuklannı, aksi
halde banşın sağlanabileceğini Yıldınm Beyazıt'ın Timur'a bildirmesi
rivayetidir. Osmanlı-Karaman beylikleri arasındaki mücadelelerin daha başka
tarih1 kaynaklarda aynntılan belirtilmekte ise de, yukandaki konuya temas
edilmediği görülmüştür.26

22 Miin.reit MID'7WS4 Mevlana ihtisas Kütüphanesi, D. No : 5278, Divan kırması, Yazan belirsiz, Tarih,
1012 H/ 1603 M. vrk. No : 7 b.

2l Ahidleşme, yemin, anclaşma, sullıname, and anlamlanna gelmektedir. Bkz. şernseddin Sami, Karrils-i
Türk;' l-//, ıkdam Matbaası, Tıpkıbasım, Dersaadet, 1317, s.749. ; Muallim Nki, Luğdt-ı Nad.,
Tıpkıbasım, Istanbul., 1995. ; Mehmet Doj;'aTI, Büyük Türkçe S&lük, Ankara, 1982, s. 14. ; Abdullah
Yei:,>en-Abdulkadir Badı!lı- Hekimoğlu ısmail-Ilham Çam, Qmınlım- Türkçe A /'Eik/qJalik Büyük Lüg:zt,
İstanbul, 1992.

24 Burada yazılı olan Sevgend-name'nin tamamı i. Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayınlannuşur. Bkz. "
Karamanoj;'U1lan Devri Vesikalarmdan İbrahim Beyin Karaman Irnareti Vakfiyesi", Brileten, S. 1. C I,
Ankara, 1937, s. 56-164.; Mahmud Mesud Koman, "Minhkü'I-lnşa Üzerine birkaç not", KaTj1
Halkl!li. Kültiir Dergjs~ S. 120-121, Konya, 1948, s. 14-16. Ancak, muhtemelen dergiyi basanlar, eserin
ismini yanlış yaznuşlardır. Doğru şekli Menarucü'I-Inşa'dır.

25 Bkz., M iin.reit u?M ükatabit-ı Su/ranİy?, Koyunoğlu nüshası.
26 Bkz. Muhammet Yelten, "Nev'lzade Arayı"'nin Sohbetü'l-Ebkan'nın 37 numaralı Sohbet ve Dastan
başlığı altında; " ...sözüne sadık olmayan Karamanoğlu ile Osmanlı Padi;;a1unın hikayesi" Türk Dili
Araşunnalan Yıllı{~l,Brileten, Ankara, 1989, s. 179. Başka bir kaynakta ise Timur- Yıldınm Bayezid
mektuplaşmalarmda "...d Wb-ı sulh urJarikin:Je iken, nag:ih bir Jayri mietulian dahi anın hi1Jfi /(Zere raife-i
Kararnin niifiidleri )8iinien ardit-yi büniryunımuza iriyüh, rrüsatahanın re'birin! bi'is ddi. .. " ,reklindeki
cümleler, bu tarihi mücadelenin varlığını belirtmektedir. Bkz. Hoca Saadeddin Efendi, Miin.redt u?
Mükdtabit-ı Su/ranİy?, vrk. 108, 116a.
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Münşea.t mecmualarında bazen hiç wnulmadık bilgi kınntılarmın
bulunabileceğini yıllar önce vurgulayan" ...Wzen hiç umıdmryPan ciltlerarasırr/a
ünid e:Iilrrı;pı mdtmıa defiOOerirx:tesadüf dunabilir. M Ülıfetıtnronualan kaHlinden
eserlerdede o gjhi tafiiIata tesadüf eiildiği Wki'dir." 27 araştırmacı ve tarihçiler
bilinmektedir.28

Tarih ilmine yardımcı olan her türlü belge, kitabe vs. bunların yazıldığı
veya yapıldığı eserler için dikkatten uzak tutulmayan birer orijinal kaynak
durwnundadır. Münşeat mecmualan da ihtiva ettikleri mevzularda
karşılaştırmalı tenkit ve tahlili, diğer tarihi kaynaklara uygun düşmesi
hususlan, tarih araştırmalarındaki kıstaslara göre yapıldıktan sonra, o
dönemin tarihi olaylarına kaynaklık teşkil edebilecekleri bir gerçektir.

Tarihçi Mükrimin Halil Yinanç, "Feridun Bey MÜlıfeatı"29 üzerine yaptığı
incelemeler ve tetkilder sonucunda, burada bulunan "Orhan Gazi zamımna
isnad aiilen sahte rruham:rattan " bazılarmın uydunna olduğunu, bazılarmın
mukaddime kısımlarında, bir kısmının metinlerinde, adlan geçen tarihi
şahsiyetlerin (mürsel ve mürselün ileyh durwnunda olan zevatın yani, mektup
gönderen ve kendisine gönderilen şahıslar) isimlerinde değişiklik yaptığını
sayfa numaralannı ve konu başlıklannı vererek aynntılı bir şekilde
ispatlamıştır,30 Ahmed Feridun Bey münşeatı içerisindeki bazı mektupların,
yanlışlıkla aynı adı taşıyan farklı kişilere gönderilen mektuplar olduğunu
ispatlamış,3! münşeatın içeriğini oluşturan bazı konular hakkındaki bilgilerin
doğru olmadığını kabul etmiştir. Bu konuda "Feridun Bey rnİinje!ıtırrlarrWrLeriç
dan 7.£ Uzun Hasan tarafin:Jan Fatih'e LfrKLerÜ~' dduğu bildirilen rrrktuplara,
rimii;e kadar fark 7.£ gırp tarihçi/erisahih nazan ik hıkmylardı. Vaktije söJenif
dduğu:m gjhi, rnİinje!ıttaki bu rrrktuplar da mıalesef rmharreftir. 275. sayfadeki
rrrktup, Uzun Hasan tarafınian Faw/e değil, onun oğlu, A mısy:ı Valis~ fehzade
Bay:zid Çelebi)e lfrKlerü~.tir. Ve rruharrem 874 tarihini tapmıktadır. Şehzade
Bay:zid'in A mısy:ı Valisi bulurKluıu esnada, nuhtelif hükümlarlar ik 7.£ bilhassa
Uzun Hasan ile, birçde mükatelxderini ihtim a:ien 7.£ Taa-zade Sa'di Çelebi'nin el
y;ızlSı ik dan rrroma 7.£ rnİinjetıttaki bu rrrktubun CeUWı, diğer rrrktuplann r:eUWı
gjhi, Taci Bey tarafırdan y;ızıl111Lftırk~ Feridun Bey rnİinjetıtırda)detur. Sa'di Çelebi,
b:Ab:ısıtarafirdan kalerrı! alınan bütiin rrrktuplann IJari>elerine" bi terklbi pa:lerim

27 Fuat Köpıülü, E ıkbi.Jııt A ra,rımnılan, Ankara, 1999, s. 37.
28 ~öpıülü, age., s. F. ;H ibrahim Haksever, " Münşeat Mecmualan ve Edebiyat Tarihimiz İçin
Onemi" ,Kocatepe Uni. Sosyal Bilimler Dergisi, S. I, s. 75.

29 Mükrirrıin Halil Yinanç, "Feridun Bey Münşeatı", TWk Tarihi E ncürreni Mrorwsı (T. T. E. M.), xıV /
4, s.216-226.

)0 Mükremin Halil Yinanç, "Akkoyunlular" , İA , Istanbul, 1968, C I, s. 251-270.
)1 Mükremin Halil Yinanç, "Akkoyunlular" , İA., İstanbul, 1968, C I, s. 251-270.
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rahm:tullJhi " ihlresini )tlZm}-tır. 276-277. safalarda bulunan mletup ise, Uzun
Hasan tarafirrlan Fatih'e değil, Karamımğlu Nizam al-Dı n Plr Ahmrl Be/e
g5nieriln1i.ftir.E sk i rriin[eat rrrorualanrrla bu ndrnmin Karamımğluna 7£ Feridun
Bey rriin[eatının eski nüshalannla, bilhassa zamınırrla yıpılıp padi.[aha takdim eiilen
nüsha ile Viy;ma'daki HarmEr'e ait dan nüshada Ahmrl Bey'e g5rxierildiği)tlZıldığı
halde, (lkz. Harrtl7Fr,tn:.Mehrm:iA ta, /ll, 120,343), rrtJItıhharnüshalarda 7£ bunlar
esas ittihaz ı:rlilerekmsılan diğer nüshalarda A hmrl adı -pin?, M uha111l7'lXi)tlZıl111l.f7£
rrürselü:nile)h tahrif «1iln1i.ftir.278. safada bulunan şemeddin M uha111l7'lXiBey lakab
7£ u:rn.ıınıile, Uzun Hasan tarafirrlan Fatih'e g5rxierildiğibildirilen m?[hur mletubı
gdin.:e, bu mletup kat'ipı Fatih'e g5nieril1?TlJ1iftir.874 tarihini ta{ıy:ın bu mletup,
Niksar Beyi MWml Bey'e g5nierilrriJtir. Sa'di Çelebi'nin rrrOrJIa 7£ 77Ünfeatırrla
aynije nmc:ut bulunan bu mletubu:n semamsi pdur. SUret-i mletUb-i Hasan &g an
Şıraz, ~ MWml BegMır-i Niksar firistJde Md Fl sm: 874. İleride,A kkaymlulara
ait wikalan ~en, myiana çıkaracağımz bu kat'i wikalar amısa bile,
Feridun Bey 77Ünfeatının bu mletuplannın Fatih'e fftrrlerilen hakikı mktuplar
darmyu:ağı, dahilı inkikad y:ıpılmık suretije de myiana çıkanlabilir. "32 şeklindeki
tezlerini, belgelere dayanan kesin delilleri aynı tarihçimizden başka
araştırmacılar da belirtmişlerdir.33

Mükrimin Halil Yinanç'ın özel kütüphanesindeki vesika defterlerinden
alınan Kararnanoğullan Beyliği hakkındaki ayrıntılı vakfiyeye dair bilgiler,
Belleten'de yayırnlanmıştır34. İki beylik arasında yapılan bu ahitleşmenin
yazılış tarihi hakkında başta Uzunçarşılı ve diğer bazı tarihçiler; II. Murad'ın,
Macarlarla yaptığı Sekedin muahedesinden sonra İstanbul'a dönüp, oğlu II.
Mehmed'i (Fatih) tahta geçirip, Manisa'ya gittiği sırada yapmış olduğu
kanaatindedirler.35 Burada kaynak olarak gösterilen, Karamanlı Şeyh Yahya
b. Mehmed el-Katib tarafından tertip edilen ve Gücln1 adıyla bilinen
Muslihüddin Halife'nin hattı ile yazılan Mendhicill-İrlfa adlı mecmuarıın bir
nüshası Koyunoğlu Kütüphanesinde bulunmaktadır.36

32 Yınanç, a. g. m., C I, s. 251-270 ; Hikmet ilaydın- Adnan Eni, " XVI. Asra Aid Bir MÜl1feı1t
Meornası" , BeIleten, XXI / 82 (1957), s. 221-252.

31 Gökbilgin, a~ s. 3-5 ; Faruk Sümer, Karakayunlıdar, Ankara, 1984, s. 292-305.
14 i. Hakkı Uzunça~ılı, "Karamanoi:,ıullan Devri Vesikalarından ıbrahim Beyin Karaman imareti

Vakfiyesi" , BeiIeten, T. T. K. , S. I, C I, Ankara, 1937, s. 56-164.
1; Uzunça~ılı, a. g. ın s. 121, dip not nr. I: Nem; Tckü't. Tl?Uinh ; Hert Bihİ{t ; Ai; Sddkzade; Bihİ{ti

Ttanhlen bu antlapn:ının Frmklerie y:ıpıIan Sekrdin MuakJesirriensoora)l:l/Jmf dduklannz kcryMmJetdiirld'
yazılıdır.

36 Yahya b. Mehmed el-Katib, Mmihici'I.İ11ia. Koyunoğlu Ktb. D. No : 13998-99. Bu münşeat
mecmuası; Kar.ımanoğlu Be}iiği hakkında çok önemli bilgileri içermektedir. Şöyle ki: O dönemde var
olan makarnlan ve bw-alarda görev yapanların unvanıan, bunlar arasındaki yazışma usulleri, şahsi ve
resmi hitap tarzlan verildiği gibi, Farsça ve Arapça "ırrJi di..(erFdrist yahut "ırrJi di..(erAraht' fasıllarla
örnekler verilmiştir. Münşeat, toplam }'Üzkırk iki sayfadan meydana gelmiş alta boy 16.5 x 11 - 8x
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Menahicü'l- İnşa mecmuası, Karamanoğullan Beyliği tarihine ışık tutacak
çok önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Aynca o devrin kitabet kaideleriyle çok
sık kullarulmış olan terkipler ve deyimlerle aşağıda sıralayacağımız pek çok
konuya ait bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler; o dönemde selatın ve umeraya,
muhtelif devlet adamlanna, önemli kurumlann başındaki görevlilere, akraba
ve taallükata, dost ve yakın arkadaşlara ve saireye nasıl yazı yazılacağını ve
hitap edileceğini göstermektedir. Aynca, Karamanoğullan devlet teşkilatında
belli üst düzeydeki görevlilere verilen unvanlan, beylik sınırlan içerisinde
oluşuuulan teşekkülleri belirtmiş olması, yazışma işlerinde görev yapanlann
eğitim durumlanna yönelik bilgiler vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Menahicü'l- İnşa örneğinde olduğu gibi hemen hemen her münşeat
mecmuasında yukanda saydığımız çok farklı konulara ait başlıklar yer
almaktadır. Araştınnamız için müracaat ettiğimiz yüzlerce Osmanlı münşeat
mecmuasında gördüğümüz- 0fretici uyı tarihi lxdg: suretlerini ihtiYı alen 7rÜnfeat
rrromalan- onak özellik, yukanda zikredilen muhtelif konu başlıklan altındaki
resm1 ve özel yazışma örnekleridir. Münşeat çeşitleri hakkında giriş kısmında
verdiğimiz bilgilerde de ifade edildiği gibi, bir şaınn veya birkaç şairin
şÜTlerini ve münşeatlannı bir araya toplayan mecmualarda, onlann özel
hayatlanna ve edebı özelliklerine ait çok ender ve kıymetli bilgilere tesadüf
edilebilmektedir. Çünkü şair, bizzat kendisi hakkındaki özel bilgileri, birinci
elden bizlere sunmaktadır. Bu konuda en doğru ve aynntılı bilgiler, hakkında
araştınna yapılan kişinin kendi eserinden elde edilebileceği bilinmektedir.

Münşeat mecmualan, edebı eserler sınıfında mütalaa edilmekte ise de,
sadece dil bilimi ve edebiyat alanındaki konulan ilgilendirmemektedir. Tarih
ilmi geçmiş toplumlann hayatlannı bir bütün halinde ayının yapmadan her
yönüyle ele alan, inceleyen bir ilim dalıdır. Dolayısıyla tarih ilmi; tarihte
kalmış olaylan, toplumlan, devletleri vs. konulan incelerken, onlann
ekonomik durumunu, dillerini, kültürlerini, inançlannı, menşelerini, idari
yapılannı, örf ve geleneklerini hülasa bütün değerlerini olduğu gibi onaya
koymaya çalışır. Bu bakımdan münşeatlan önemli kılan husus, devrin vaziyeti
hakkında bilgi veren kaynak durumunda olmalandır. Tarih araştırmalannda
kaynağın türü ne olursa olsun, ihtiva ettiği tarihi bilgilerden dolayı ihmal

12 ebadında divan! yazı ile yazılmış, cildi ön kapağı sonrada geçirilmiş, arka kapağı meşin koyu renkte
ve ortası şemselidir. Yazılan her sayfada dokuz satırdan me)Uana gelmiş, etrafı cetvelsizdir. Bu
münşeat varak 125 b'de son bulmaktadır. Bu sayfamn orta yerinde "ei.bıkir, eifakir MehmrJ. MedLini
M uslihud'din Halife" ibaresi yazılmıştır. Bu münşeatın üzerine araştırmalan bulunan Mahmud Mesud
Koman; "KararnırıJı fe/J Yahyı bin MehmrJ. el kdtib tarafirxJan tertip fflilniıtir ıe Günin! di)e anı14n
MuslihiKldin Halift'nin hataja yız.ılrrl{tır." demektedir. Ancak burada da matbaa hatası olduğunu
düşündüğümüz Seqpri-nim/nin hatalı olarak Ser.kent-.narre yazılmıştır. Bkz. Korryı Halkeri KiJtür
DeWs~ 1948, S. 12().121, s. 14-16.
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edilemez. Münşeaı mecmualan da, ekonomi, askeri, siyası, eğitim, kültür,
medeniyet gibi her yönü ile dikkate alınacak zengin bilgi kaynaklandır. Ancak
münşea.t mecmualanndan alınan bilgiye, tarih ilminin mihenk edindiği belli
tetkik, tahkik, mukayese, tahlil ve tarama ölçülerine tabii tutulduktan sonra
itibar edilmelidir.

Sonuç
Münşeat mecmualan, tarihin belli dönemlerinde yazılmış eserlerdir.
İçerisinde çok çeşitli mevzulara dair vesikaı belge sUretlerini bulundunnalan
yönüyle, münşeatlan tarihi değere sahip önemli birer kaynak dunununa
yükseltmiştir. Mecmualardaki inşa sUretleri, yazıldığı dönemin kültür ve
medeniyetini, siyası olaylannı, iktisadı ve sosyal dunununu gösteren, devletin
sahip olduğu kurum ve kuruluşlarm hangileri olduğunu, o dönemde
kullanılan unvan, makam ve elkap adlannı, ört, adet ve bunlann uygulanış
şekillerini, şair, edip ve devlet ridIinin özel duygu, düşünce ve niyetlerinin
neler olduğunu ve biyografik bilgileri açık bir şekilde vererek aydınlanmamızı
sağlayan değerli, edebı ve tarihi kaynaklardandır. Özet olarak; Münşeat
mecmualan, sadece müstakil bir konuya ait bilgileri içeren resml veya özel
yazılan içermemektedir. Aksine münşeaı mecmualan hemen her konuya dair
resml ve özel vesikaı yazışma sUretlerini ihtiva etmektedir.
. Münşeatlarda yazılan tarihl metinler, asıl nüshalann birer kopyalannı
oluşturmaktadırlar. Bu yazılar üzerine münşeatı yazanlar tarafından herhangi
bir açıklamalar yapılmadan, vesikayı olduğu haliyle bizlere tarihl bilgileri
ulaştırabilen nadide tarihi kaynaklardır. Daha çok edebı özellikleri ele alınan
bu tür eserler, kültür ve medeniyete dair hususlarda emsalsiz bilgileri
içermektedir.

Türkiye Münşeat Mecmualan Bibliyografyasının çıkanlması, tarih,
kültür, medeniyet, edebı sanatlar ve tarihi konularda araştırma yapacaklara
yardımcı olacağı açıktır. Kony;ı ili Kiitüphan:deri MÜ1ıfeat Mrorualan
Bihliyygraf.p.sv7 adlı çalışmamız, bu konuda yapılacak genel çalışmalara bir
örnek teşkil etmiştir.

J7 Abdurrahman Daş, Kmyı İli i<ütii[iwıieri M Ül'lfciı Billipi!ftıfJi1S4 E!LtZ.lfy 2004


