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adýna Tac Mahal’i yaptýrdýðý hanýmý
Ercümend Bânû Begüm’ün unvaný

(bk. TAC MAHAL).
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MÜMTEHÝNE SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþýncý sûresi.
˜ ™

Medine devrinde Hudeybiye Antlaþma-
sý ile Mekke’nin fethi arasýndaki dönem-
de nâzil olmuþtur. On üç âyet olup fâsýlasý
� ، � ، � ، � ، � harfleridir. Adýný 10. âyet-
te geçen “fe’mtehinûhünne” (onlarý im-
tihan edin) ibaresinden alýr. Bu emir, Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den kaçarak müslümanlara sýðýnan mü-
min kadýnlarýn niyetlerinin anlaþýlmasý
amacýna yöneliktir. Sûre Mümtehane, Ým-
tihân ve Meveddet olarak da anýlýr. Müm-
tehine (imtihan eden) þeklindeki adlan-
dýrma sûrenin kendisini nitelerken Müm-
tehane (imtihan edilen kadýn) ilgili âyetin
indirilmesine sebep olan haným sahâbîle-
re iþaret eder. Meveddet (sevgi) adý ise bu
kelimenin yer aldýðý 1 ve 7. âyetlerle bað-
lantýlýdýr.

Mümtehine sûresinin temel konusunu
Câhiliye devrinde ayný toplumu oluþturan
insanlardan müslüman olanlarýn olmayan-
larla münasebetleri oluþturur. Ýki taraf
arasýndaki bazý gizli dostluklar ilâhî be-
yanýn müdahalesine zemin hazýrlamýþtýr.
Hz. Peygamber seferlerinin hangi cephe-
ye yönelik olacaðýný genellikle gizli tutar-
dý. Medine döneminin son yýllarýnda, da-
ha önce Mekkeliler’le yaptýðý Hudeybiye
Antlaþmasý’nýn içerdiði þartlarýn Mekke-
liler’ce ihlâl edilmesi üzerine Mekke’yi fet-

Sûrenin ikinci bölümünde, Medine top-
lumunun siyasî varlýðýnýn kabul edildiði Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den gelip Medine’ye sýðýnan ve müslüman
olduðunu söyleyen kadýnlarla müslüman-
larýn nezdinde bulunan veya Mekke’ye ka-
çan kâfir kadýnlara uygulanacak iþlemler
yer alýr. Bu hususta inanç özgürlüðü esas
alýndýðýndan müslüman olduðunu söyle-
yen hanýmlarýn samimiyetleri denendikten
sonra Mekke’ye iade edilmemesi, küfrü
tercih edenlerin de geri istenmemesi em-
redilmiþtir (âyet 10-11).

Sûrenin iki âyetten oluþan üçüncü bö-
lümünün Mekke’nin fethi sýrasýnda nâzil
olduðu kaydedilir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VI,
636). Bu da 7. âyette vaad edilen sevgi ve
barýþ döneminin baþlangýcýdýr. 1. âyette
Resûlullah’a peygamber ve devlet baþka-
ný olarak biat etmek isteyen yeni müs-
lüman olmuþ kadýnlarýn biat þartlarýna yer
verilmekte ve Resûl-i Ekrem’den onlar için
Allah’tan af dilemesi istenmektedir. Bu
þartlar Allah’a ortak koþmamak, hýrsýzlýk
yapmamak, zina etmemek, çocuðunu dü-
þürmek suretiyle öldürmemek, baþkasýn-
dan edinilen çocuðu kendi kocasýna nis-
bet etmemek ve iyi iþlerin gerçekleþtiril-
mesinde Resûlullah’a karþý gelmemekten
ibarettir. Sûre, Allah’ýn gazap ettiði insan-
larla dostluk kurmamalarý konusunda mü-
minleri tekrar uyaran bir âyetle sona er-
mektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak bazý tef-
sir kaynaklarýnda yer alan, “Mümtehine sû-
resini okuyan kimse için kýyamet günün-
de mümin erkek ve kadýnlar þefaatçi olur”
meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþe-
rî, IV, 96) sahih olmadýðý anlaþýlmaktadýr
(Muhammed et-Trablusî, II, 723).
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Yokluðu zâtýnýn gereði olan
veya konunun özü itibariyle

yokluðunu gerektiren anlamýnda
kelâm ve mantýk terimi

(bk. HÜKÜM).
˜ ™

Mümtehine sûresinin ilk âyetleri

hetme zamanýnýn yaklaþtýðýný düþünüyor-
du. Bu düþüncesini söylediði sýnýrlý kiþi-
lerden biri olan Hâtýb b. Ebû Beltea Mek-
ke’deki akrabalarýnýn zarar görmemesi için
onlarý haberdar etmeye teþebbüs etmiþ,
fakat duruma vâkýf olan Resûl-i Ekrem bu
haberleþmeyi engellemiþti. Sûrenin büyük
kýsmý bu münasebetle nâzil olmuþtur (Ýb-
nü’l-Cevzî, VIII, 230-231).

Sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde
müslümanlardan, Ýslâm’a karþý direnen,
Allah’ýn ve müslümanlarýn düþmanlarý ha-
line gelen, onlarý dinleri sebebiyle yurtla-
rýndan çýkaran, kendilerini tekrar ele ge-
çirdikleri takdirde onlarý küfre döndürme-
ye gayret gösterecek olan Mekke müþrik-
lerini dost edinmemeleri ve müslüman
toplumun sýrlarýndan onlarý haberdar et-
memeleri istenmektedir. Bu bölümde ya-
kýn akraba ve aile fertlerine olan sevginin
inananlarý düþmanla iþ birliði yapmaya sev-
ketmemesi gerektiði dile getirilmekte ve
buna babasýnýn hak dini benimsemesi için
büyük gayret sarfeden Hz. Ýbrâhim ile ona
iman edenler örnek gösterilmektedir. Bu-
nunla birlikte iki toplum arasýnda iman-
küfür mücadelesi zemininde sürdürülen
münasebetlerin Mekke’nin fethiyle yeni bir
döneme gireceðine dair iþaretler görül-
mektedir. Nitekim sûrenin yedinci âyetin-
de iki düþman toplum arasýnda Allah’ýn
dostluk hisleri yaratmasýnýn uzak olmadýðý
ifade edilmekte, ardýndan da müslüman-
lara karþý düþmanlýk beslemeyenlere iyilik
yapmanýn yasaklanmadýðý belirtilmektedir
(âyet 1-9).
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linen Mü’minûn sûresinde Hz. Peygamber
ile ashabýnýn dinî hayatlarýný sürdürmele-
rine izin vermeyen, onlarý hicret etmeye
mecbur eden müþriklere tekrar uyarýda
bulunulduðu görülmektedir. Bununla bir-
likte Resûlullah’a ve dolayýsýyla davet ve
irþad görevini yerine getirecek kimselere
teblið sýrasýnda muhataplarýna sert dav-
ranmamalarý tavsiye edilmekte, baþarýlý
olabilmek için öncelikle kendi dinî hayat-
larýný iyileþtirmeleri gerektiði bildirilmek-
tedir.

Hz. Ömer’den nakledildiðine göre Re-
sûl-i Ekrem, “Bana öyle on âyet nâzil ol-
du ki onlarýn icabýný yerine getiren kimse
mutlaka cennete girer” dedikten sonra
Mü’minûn sûresinin ilk âyetlerini okumuþ-
tur (Kurtubî, XII, 102; sûrenin faziletiyle
ilgili diðer rivayetler için bk. a.g.e., XII,
102-103; Þevkânî, III, 473). Ebüssuûd Efen-
di Tefsîru sûreti’l-Müßminîn (Süleyma-
niye Ktp., Süleymaniye, nr. 1026/4) ve
Mustafa b. Ebû Saîd el-Hâdimî Risâle fî
šad efle¼a’l-müßminûn adýyla birer risâ-
le kaleme almýþlardýr (Süleymaniye Ktp.,
Týrnovalý, nr. 1842).
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MÜMÝNZÂDE AHMED HASÎB

(bk. AHMED HASÎB EFENDÝ).
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MÜMÎT
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Muhyînin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri

(bk. MUHYÎ).
˜ ™

– —
MÜMKÝN
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Varlýðý da yokluðu da 
zâtýnýn gereði olmayan veya 

konu ile yüklem arasýndaki iliþkisi
zorunlu bulunmayan anlamýnda

kelâm ve mantýk terimi
(bk. HÜKÜM).
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MÜMTÂZ
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Berhûrdâr b. Mahmûd
Türkmân Ferâhî
(XI./XVII. yüzyýl)

Ýranlý münþî ve þair.
˜ ™

Türkmen asýllý olup bugün Afganistan
sýnýrlarý içinde kalan Ferâh’ta doðdu. Þiir-
lerinde kullandýðý Mümtâz mahlasýyla ta-
nýnmýþtýr. Hayatý hakkýndaki bilgiler Ma¼-
bûbü’l-šulûb adlý eserinde verdikleriyle
sýnýrlýdýr. Kendi anlattýðýna göre eðitimini
doðduðu yerde aldý ve kýsa bir süre son-
ra þiir yazmaya baþladý. Ardýndan gittiði
Merv’de iki yýl Arslan Han’ýn hizmetinde
bulundu, buradan Ýsfahan’a geçerek Ha-
san Kulý Han Þamlû’nun münþîliðini yap-
tý. Bu þehirde dostlarýndan birinin teklifi
üzerine meclislerde anlatýlan hikâyeleri bir
mecmuada toplamaya baþladý. Önce Ra£-
nâ ve Zîbâ diye adlandýrdýðý bu mecmu-
aya zamanla sayýlarý 400’ü bulan kýssalarý
da ekledi ve buna Ma¼fel-i Ârâ adýný ver-
di. Memleketi Ferâh’a dönen Mümtâz bir
süre Herat ve Meþhed’de ikamet etti. Da-
ha sonra gittiði Ulkay-Dürûn’da Safevî Þa-
hý I. Abbas’ýn 1035 (1626) yýlýnda tayin et-
tiði Vali Menûçihr b. Karcikây’a üç yýl mün-
þîlik yaptý. Çevredeki bir kabilenin þehre
yönelik saldýrýsý sýrasýnda bütün eþyasý yað-
malanýp yazdýðý eser kaybolunca Herat’a
döndü. Burada çalýþmasýný yeniden kale-
me almaya karar vererek “Þemse ve Kah-
kaha” adlý hikâyeyi yazýp Vali Safî Kulý Þam-
lû’ya ithaf etti. Ancak Herat’ta çýkan karý-
þýklýklar yüzünden Habûþân’a geçti. Hatý-
rýnda kalanlara yeni hikâyeler ekleyip ese-
rini telif etmeye baþladý. Ma¼bûbü’l-šu-
lûb adýný verdiði bu çalýþma bir önsöz, beþ
bab (tevazu, hüsn-i hulk, teslim, musâha-
be ve sehâvet) ve bir hâtimeden meyda-
na gelmektedir. Aðýr bir dille yazýlan eser,
üçüncü bölümdeki hikâyelerden birinin is-
mi olan Þemse ve Æahšaha olarak da ta-
nýnmýþtýr. Kitabýn hâtimesinde yer alan ve
daha sade bir üslûpla yazýlan “Ra‘nâ ve
Zîbâ” adlý bölüm halk arasýnda çok tutul-
muþ ve ayrý olarak da basýlmýþtýr (Bom-
bay 1304). Eserin tamamý daha sonra ya-
yýmlanmýþtýr (Tahran 1322 hþ.). Son neþri
Dâsitânhâ-yý Ma¼bûbü’l-šulûb ismiy-
le Ali Rýzâ Zekâvetî tarafýndan gerçekleþ-
tirilmiþtir (Tahran 1373 hþ.). Mümtâz’ýn
mezarýnýn Ferâh civarýnda bulunan Yezde
köyünde olduðu kaydedilmektedir.

Mü’minûn sûresinin ilk âyetleri

bulunduklarý, gurura kapýldýklarý, âkýbet-
lerini düþünmedikleri, fiil ve hareketlerin-
den sorumlu tutulacaklarý âhiret hayatýna
inanmadýklarý belirtilmektedir. Halbuki ya-
ratýcýnýn sayýsýz nimetlerinden faydalanan
inkârcýlar, gerçeði kendilerine haber ve-
ren ve hiçbir menfaat beklemeyen Allah
elçilerinin uyarýlarýna sürekli muhatap ol-
maktadýr. Ayrýca atalarý gibi kendileri de
zaman zaman sýkýntýlara mâruz býrakýl-
makta, sýzlanmalarý sonucu musibetleri
kaldýrýlmakta, fakat yine de eski tutum ve
davranýþlarýný sürdürmektedirler (âyet 54-
92). Daha sonra Hz. Peygamber’e ve kýya-
mete kadar gelecek Ýslâm davetçilerine
hitap edilerek zalim inkârcýlara gelebile-
cek dünyevî cezalardan, þeytanlarýn kýþ-
kýrtma ve müdahalelerinden Allah’a sý-
ðýnmalarý emredilmekte, kötülüðü iyilikle
bertaraf etmek için çaba sarfetmeleri is-
tenmektedir (âyet 93-98).

Üçüncü bölüm âhiret hayatýna ayrýlmýþ
olup burada inkârcýlarýn âhirette karþýla-
þacaklarý azap anlatýlmaktadýr. Ýnkârcýla-
rýn suçlarýný itiraf edip cehennemden çý-
karýlmayý talep edecekleri, fakat dünyada
müminlere karþý onur kýrýcý davranýþlarý-
nýn cezasýnýn benzer þekilde kendilerine
uygulanacaðý belirtilmektedir. Sûrenin son
âyetlerinde tevhid inancýna tekrar dikkat
çekilmekte ve sûre Resûlullah’a tavsiye
edilen þu dua ile sona ermektedir: “Rab-
bim, affet, merhamet et! Sen merhamet
edenlerin en hayýrlýsýsýn” (âyet 99-118).

Nübüvvetin Mekke’de geçen ilk on üç
yýlýnýn son zamanlarýnda nâzil olduðu bi-
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adýna Tac Mahal’i yaptýrdýðý hanýmý
Ercümend Bânû Begüm’ün unvaný

(bk. TAC MAHAL).
˜ ™

– —
MÜMTEHÝNE SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþýncý sûresi.
˜ ™

Medine devrinde Hudeybiye Antlaþma-
sý ile Mekke’nin fethi arasýndaki dönem-
de nâzil olmuþtur. On üç âyet olup fâsýlasý
� ، � ، � ، � ، � harfleridir. Adýný 10. âyet-
te geçen “fe’mtehinûhünne” (onlarý im-
tihan edin) ibaresinden alýr. Bu emir, Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den kaçarak müslümanlara sýðýnan mü-
min kadýnlarýn niyetlerinin anlaþýlmasý
amacýna yöneliktir. Sûre Mümtehane, Ým-
tihân ve Meveddet olarak da anýlýr. Müm-
tehine (imtihan eden) þeklindeki adlan-
dýrma sûrenin kendisini nitelerken Müm-
tehane (imtihan edilen kadýn) ilgili âyetin
indirilmesine sebep olan haným sahâbîle-
re iþaret eder. Meveddet (sevgi) adý ise bu
kelimenin yer aldýðý 1 ve 7. âyetlerle bað-
lantýlýdýr.

Mümtehine sûresinin temel konusunu
Câhiliye devrinde ayný toplumu oluþturan
insanlardan müslüman olanlarýn olmayan-
larla münasebetleri oluþturur. Ýki taraf
arasýndaki bazý gizli dostluklar ilâhî be-
yanýn müdahalesine zemin hazýrlamýþtýr.
Hz. Peygamber seferlerinin hangi cephe-
ye yönelik olacaðýný genellikle gizli tutar-
dý. Medine döneminin son yýllarýnda, da-
ha önce Mekkeliler’le yaptýðý Hudeybiye
Antlaþmasý’nýn içerdiði þartlarýn Mekke-
liler’ce ihlâl edilmesi üzerine Mekke’yi fet-

Sûrenin ikinci bölümünde, Medine top-
lumunun siyasî varlýðýnýn kabul edildiði Hu-
deybiye Antlaþmasý’ndan sonra Mekke’-
den gelip Medine’ye sýðýnan ve müslüman
olduðunu söyleyen kadýnlarla müslüman-
larýn nezdinde bulunan veya Mekke’ye ka-
çan kâfir kadýnlara uygulanacak iþlemler
yer alýr. Bu hususta inanç özgürlüðü esas
alýndýðýndan müslüman olduðunu söyle-
yen hanýmlarýn samimiyetleri denendikten
sonra Mekke’ye iade edilmemesi, küfrü
tercih edenlerin de geri istenmemesi em-
redilmiþtir (âyet 10-11).

Sûrenin iki âyetten oluþan üçüncü bö-
lümünün Mekke’nin fethi sýrasýnda nâzil
olduðu kaydedilir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VI,
636). Bu da 7. âyette vaad edilen sevgi ve
barýþ döneminin baþlangýcýdýr. 1. âyette
Resûlullah’a peygamber ve devlet baþka-
ný olarak biat etmek isteyen yeni müs-
lüman olmuþ kadýnlarýn biat þartlarýna yer
verilmekte ve Resûl-i Ekrem’den onlar için
Allah’tan af dilemesi istenmektedir. Bu
þartlar Allah’a ortak koþmamak, hýrsýzlýk
yapmamak, zina etmemek, çocuðunu dü-
þürmek suretiyle öldürmemek, baþkasýn-
dan edinilen çocuðu kendi kocasýna nis-
bet etmemek ve iyi iþlerin gerçekleþtiril-
mesinde Resûlullah’a karþý gelmemekten
ibarettir. Sûre, Allah’ýn gazap ettiði insan-
larla dostluk kurmamalarý konusunda mü-
minleri tekrar uyaran bir âyetle sona er-
mektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak bazý tef-
sir kaynaklarýnda yer alan, “Mümtehine sû-
resini okuyan kimse için kýyamet günün-
de mümin erkek ve kadýnlar þefaatçi olur”
meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþe-
rî, IV, 96) sahih olmadýðý anlaþýlmaktadýr
(Muhammed et-Trablusî, II, 723).
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Mümtehine sûresinin ilk âyetleri

hetme zamanýnýn yaklaþtýðýný düþünüyor-
du. Bu düþüncesini söylediði sýnýrlý kiþi-
lerden biri olan Hâtýb b. Ebû Beltea Mek-
ke’deki akrabalarýnýn zarar görmemesi için
onlarý haberdar etmeye teþebbüs etmiþ,
fakat duruma vâkýf olan Resûl-i Ekrem bu
haberleþmeyi engellemiþti. Sûrenin büyük
kýsmý bu münasebetle nâzil olmuþtur (Ýb-
nü’l-Cevzî, VIII, 230-231).

Sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde
müslümanlardan, Ýslâm’a karþý direnen,
Allah’ýn ve müslümanlarýn düþmanlarý ha-
line gelen, onlarý dinleri sebebiyle yurtla-
rýndan çýkaran, kendilerini tekrar ele ge-
çirdikleri takdirde onlarý küfre döndürme-
ye gayret gösterecek olan Mekke müþrik-
lerini dost edinmemeleri ve müslüman
toplumun sýrlarýndan onlarý haberdar et-
memeleri istenmektedir. Bu bölümde ya-
kýn akraba ve aile fertlerine olan sevginin
inananlarý düþmanla iþ birliði yapmaya sev-
ketmemesi gerektiði dile getirilmekte ve
buna babasýnýn hak dini benimsemesi için
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iman edenler örnek gösterilmektedir. Bu-
nunla birlikte iki toplum arasýnda iman-
küfür mücadelesi zemininde sürdürülen
münasebetlerin Mekke’nin fethiyle yeni bir
döneme gireceðine dair iþaretler görül-
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dostluk hisleri yaratmasýnýn uzak olmadýðý
ifade edilmekte, ardýndan da müslüman-
lara karþý düþmanlýk beslemeyenlere iyilik
yapmanýn yasaklanmadýðý belirtilmektedir
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Câhiliye dönemine ait 
bir satým þekli.
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Sözlükte “atmak” anlamýndaki nebz kö-
künden türeyen münâbeze (nibâz), taraf-
larýn kýyemî bir malý incelemeden birbir-
lerine atmalarýyla gerçekleþen bir satým
þeklinin adýdýr. Hz. Peygamber’in münâ-
bezeyi yasakladýðý sahih hadislerle sabit
olduðundan fakihler bu iþlemin geçersiz-
liðinde ittifak etmiþtir. Fakat bunun an-
lamý ve yasaklanma gerekçesi hakkýnda
hadis ve fýkýh eserlerinde farklý açýklama-
lar yer almaktadýr. Bazý hadis rivayetlerin-
de münâbeze, taraflardan birinin veya her
ikisinin alacaðý malý incelemeden kendisi-
ne ait elbise veya kumaþý karþý tarafa at-
masýyla gerçekleþen bir satým þekli olarak
tasvir edilmektedir. Bu satýþýn taþ atma yo-
luyla gerçekleþtiði ve bu yönüyle “bey‘u’l-
hasât”a benzediði de söylenir. Buna göre
atýlan taþ hangi elbise veya kumaþ topu-
na isabet ederse o belirlenmiþ olur veya
taraflardan birinin elindeki taþ yere düþ-
tüðünde akdin fiilen gerçekleþtiði kabul
edilir. Ancak bey‘u’l-hasâtýn münâbezeden
farklý bir satýþ olduðu görüþü daha güç-
lüdür.

Satýn alýnacak malý inceleme imkâný ver-
meden gerçekleþmesine bakarak münâ-
bezenin, akid meclisinde hazýr bulunma-
yan malýn nitelikleri söylenip satýlmasý ile
(bey‘u’l-gaib) karýþtýrýlmamasý gerekir. Zi-
ra onda müþteri, malý beðenmediði veya
mal tanýmlandýðý þekilde çýkmadýðý takdir-
de akdi feshetme hakkýna sahiptir. Halbu-
ki münâbezede böyle bir imkân yoktur.

Buhârî, “garar”dan söz eden bölümden
hemen sonra mülâmeseye, ardýndan mü-
nâbezeye yer vererek dolaylý biçimde, Ebû
Dâvûd konuyu “garar” bölümünde ele ala-
rak doðrudan münâbezenin gararla bað-
lantýsýna dikkat çekmiþtir. Bazý hadis riva-
yetlerinde münâbezenin, taraflarýn top ha-
lindeki kumaþý ve elbiseleri miktar ve ev-
safýný bilmeden birbirlerine atmalarý þek-
lindeki tasviri yasaðýn cehaletle de ilgili ol-
duðunu düþündürmektedir. Nitekim bu
yaklaþým farklý ifadelerle de olsa hemen
bütün mezhepler tarafýndan benimsen-
miþtir.

Mülâmese gibi münâbeze de fýkýh eser-
lerinin “büyû‘” bölümünde ya “mahallü’l-
akd” ya da “el-büyûu’l-fâside, el-büyû‘ el-
menhiyyü anhâ” gibi baþlýklar altýnda iþ-
lenir. Münâbezenin hangi özelliðinden do-
layý yasaklamaya konu olduðunu araþtýran
fýkýh âlimleri, bunun görünürde karþýlýklý
iradeye dayansa da gerçek rýzayý yansýt-
madýðýný, ayrýca maðduriyetleri giderecek
görme ve ayýp muhayyerliklerini ortadan
kaldýrdýðýný ve taraflarýn sonuca sýrf gu-
rurlarý uðruna sahip çýktýklarýný tesbit et-
miþtir.

Aslýnda münâbezede taraflar akdin at-
ma fiiliyle kesinleþeceði üzerinde önceden
anlaþmýþlardýr. Fakat akid konusu malýn
müþteri tarafýndan incelenmesine izin ve-
rilmemekte, yapýlan satýþ trampa þeklinde
ise malýn incelenmesine müsaade edilme-
mesi karþýlýklý olmaktadýr. Ýki taraf da ta-
lip olduðu malýn ne olduðunu bilmektey-
se de nasýl olduðunu yeterince bilmemek-
tedir. Dolayýsýyla kiþi akid kesinleþmedik-
çe nasýl bir mal aldýðýný öðrenme imkâný-
na kavuþamamaktadýr. Atma veya atýþma
fiiliyle akid kesinleþtikten sonra artýk her-

kes þansýna razý olacaktýr. Bir baþka anla-
týmla taraflar münâbeze yapmakla ger-
çekte kumar oynamaktadýr. Sonuç olarak
münâbezenin Resûl-i Ekrem’in açýklýk ve
rýza ilkesiyle baðdaþmayan, haksýz kazan-
ca veya taraflar arasýnda çekiþmeye yol
açan bazý eski akid türlerini tasfiye ede-
rek âdil bir pazar oluþturma hedefi kap-
samýnda yasakladýðý satým þekillerinden
biri olduðu anlaþýlmaktadýr.
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Sözlükte “fýsýldamak” anlamýndaki necv
kökünden türeyen münâcât “fýsýldaþmak
ve bir sýrrý paylaþmak” demektir; genellik-
le “yalvarmak, yakarmak, dua ve tazarru-
da bulunmak” mânasýnda kullanýlýr. Ede-
biyat terimi olarak daha çok Allah’a yaka-
rýþ maksadýyla yazýlmýþ manzum ve men-
sur eserleri ifade eder. Türk dinî mûsiki-
sinde ayný konu etrafýnda yazýlmýþ, rama-
zan ayý boyunca sabah ezanýndan önce
minarede temcîdlerle birlikte okunan man-
zumelere de münâcât adý verilmiþtir.

Ýslâm kitap telif geleneðine göre bir sa-
natkâr eserine Allah’a hamd (hamdele) ve
Resûlullah’a salâtü selâm ile (salvele) baþ-
lar. Mürettep divanlar, mesneviler ve diðer
manzum eserlerde hamdele ve salvelenin
yerini tevhid, münâcât, na‘t ve mi‘râciyye
gibi dinî muhtevalý þiirler alýr. Bu sýralanýþ
esas itibariyle sanatkârýn sahip olduðu dinî
kültürü edebiyata yansýtmasý, Allah, pey-
gamber ve insan arasýndaki toplum ka-
bullerinin edebî anlamdaki ifadesidir.

Münâcâtlarda umumiyetle kaside biçi-
mi kullanýlmýþ olmakla beraber gazel, mes-

Mîr Ali Tebrîzî

hattý ile

Hâce

Abdullah-ý

Ensârî’nin

Münâcât’ýnýn

ilk iki sayfasý
(ÝÜ Ktp.,
FY, nr. 1490)
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