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Bâbürlü Hükümdarý I. Þah Cihan’ýn,
adýna Tac Mahal’i yaptýrdýðý hanýmý
Ercümend Bânû Begüm’ün unvaný

(bk. TAC MAHAL).
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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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Câhiliye dönemine ait 
bir satým þekli.

˜ ™

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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Allah’a yakarýþ olan manzumelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.
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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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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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Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu 
Allah’a yakarýþ olan manzumelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.

˜ ™

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)



562

MÜNÂBEZE

564

MÜNÂCÂT

nevi, kýta, rubâî, terkibibend ve terciibend
gibi nazým þekilleriyle yazýlmýþ örnekler de
vardýr. Bunlara mensur münâcâtlarla tek-
ke-tasavvuf erbabýnýn ayný muhtevadaki
ilâhilerini eklemek mümkündür. Aruzun
daha çok hezec ve remel bahirlerine ait
vezinlerinin görüldüðü münâcâtlarýn kýsa
vezin kalýplarý yanýnda musammat gibi ga-
zel ve kasidelerin yazýlmasýna uygun, orta-
dan bölünebilen simetrik vezinler kullanýl-
masý, tekke þairlerinin yazdýklarý ilâhiler-
de ise sekizli hece ölçüsünün tercih edil-
mesi bunlarýn bestelenmek üzere yazýldý-
ðýný düþündürmektedir.

Kulun her türlü sanat endiþesini bir ta-
rafa býrakarak doðrudan ve samimiyetle
Allah’a yönelmesinin bir gereði olarak mü-
nâcâtlarda duygulu ve rikkatli bir üslûp
ortaya çýkmýþtýr. Allah’a sýðýnma ve her þe-
yi O’ndan isteme duygusuyla hemen her
þair bu türde eser vermiþ, bu sebeple müs-
takil münâcât mecmualarý tertip edilecek
kadar çok þiir yazýlmýþtýr. Divan ve mesne-
vilerinde münâcât bulunmayan nâdir ba-
zý þairler de ya müteferrik beyitlerde ko-
nuya temas etmiþ yahut mensur eserle-
rinde bu eksikliði telâfi yoluna gitmiþlerdir.
Ayrýca bazý edebî eserlerde tevhid ve mü-
nâcât her iki þiirin Allah’a yönelimi ifade et-
mesi dolayýsýyla iç içe bulunabilmektedir.
Türk edebiyatýnda ortaya çýkan ilk mah-
sullerle Sinan Paþa’nýn Tazarru‘nâme’sin-
de bu durum açýkça görülmektedir.

Münâcâtlarda yer alan hissiyat belirgin
ve müþterek olmasýna raðmen þairlerin
mizaç, meþrep ve tahsil durumlarýndan
kaynaklanan bir çeþitlilik de göze çarpar.
Ayrýca münâcâtlarý dinî ve tasavvufî esas-
lara göre yazýlanlar diye iki kýsma ayýrmak
mümkündür. Dinî örneklere dönemin med-
rese kültürünün yansýdýðý ve zaman za-
man tefekkürün hikmete dönüþtüðü, ba-
zan bunlarýn didaktik bir hal aldýðý görü-
lür. Tekke-tasavvuf erbabýnýn münâcâtla-
rýnda ise daha coþkulu bir ruh halinin son-
suzluða kanat açýþýný sezmek mümkün-
dür. Bektaþîlik, Hurûfîlik gibi tarikatlarýn
özel terminolojisini içeren münâcâtlar da
mevcuttur.

Esas itibariyle münâcâtlar günahkârlýk
ve piþmanlýk duygularýnýn dile getirildiði
þiirlerdir. Günahkâr bir kulun Allah’ýn inâ-
yetinden baþka sýðýnabileceði yer olmadý-
ðýndan münâcâtlarda Allah’ýn baðýþlayýcý-
lýðýný ifade eden rahîm, rahmân, gaffâr,
muîn, settâr, kerîm gibi isim ve sýfatlarýn-
dan sýkça söz edilir. O’nun maðfiret sahibi
oluþuna dair âyet ve hadisler telmih veya
iktibas yoluyla zikredilerek af için bir da-

yanak aranýr. Hz. Peygamber’in ümmeti-
ne þefaat edeceðinden hareketle Allah’ýn
günahkâr kullarýný habibinin hürmetine ba-
ðýþlamasý istenir.

Kaside nazým þekliyle yazýlan münâcât-
larda nesib, tegazzül ve fahriye gibi bö-
lümler yer almayabilir. Bunun yerine þiirin
baþ tarafýnda Allah’ýn selbî ve sübûtî sýfat-
larýndan bahsedilir. Ardýndan bu sýfatlarýn
evrendeki tecellilerine dikkat çekilir. Pey-
gamberlerin hayatlarýna ve gösterdikleri
mûcizelere atýflar yapýlýr. Mûcize göster-
me gücü olan ve vahiyle desteklenen pey-
gamberlerin büyüklüðüne ve küfürle mü-
cadelelerine iþaret edildikten sonra Allah
karþýsýnda güçsüzlüklerinden söz edilip sý-
radan insanlarýn konumu belirlenir ve ya-
karýþa zemin oluþturulur. Daha sonra þair,
ruhunda korku ile ümidin (havf ve recâ)
çarpýþmasýndan doðan bir heyecanla þi-
irine devam eder ki münâcâtlarda lirizmi
doðuran en önemli duygu budur.

Divanlarda olduðu gibi mesnevi türün-
deki müstakil eserlerin baþ tarafýnda da
münâcâtlar bulunur. Ayrýca mesnevilerin
olay örgüsüyle baðlantýlý olarak hadiselerin
akýþý arasýnda metnin içine yerleþtirilmiþ
ve çok defa kahramanlarýn aðzýndan ya-
zýlmýþ münâcâtlara rastlanýr. Kaside dýþýn-
daki diðer nazým þekilleriyle yazýlan münâ-
câtlarda ise doðrudan konuya girildiði gö-
rülür.

Ýslâm edebiyatýnda münâcât türünün
ilk örnekleri Ýslâmiyet’ten sonraki Arap
edebiyatýnda ortaya çýkmýþ, Hz. Peygam-
ber’in bazý dualarý özellikle tasavvuf çev-
relerinde yazýlan münâcâtlara ilham kay-
naðý olmuþtur. Nakþibendî geleneði bu
çizgiyi Hz. Ebû Bekir’e kadar ulaþtýrýr. He-

men her tasavvuf büyüðünden nakledi-
len münâcâtlar hizb ve evrâd mecmuala-
rýnda yer alýr. Hz. Ali’nin münâcâtý Arap
edebiyatýnda türün ilk örneklerinden ka-
bul edilir. Ali Zeynelâbidîn’e nisbet edilen
on beþ münâcât da Þiî çevrelerinde meþ-
hurdur. Arap edebiyatýndaki münâcâtlarýn
en belirgin vasfý, sanat endiþesinin ikinci
planda kalmasýdýr. Fars edebiyatýnda mü-
nâcât tasavvufî remiz ve istiarelerle zen-
ginleþerek devam etmiþtir. Bu edebiyatta
“niyâyiþ” adýyla da bilinen münâcât ede-
bî bir tür olarak uzun bir geçmiþe sahip-
tir. Mensur ve manzum münâcâtlar ara-
sýnda Hâce Abdullah-ý Herevî’nin münâ-
câtý tasavvufî Fars edebiyatýnda kaleme
alýnan ilk önemli þiirdir. Bunun yanýnda
hemen her þairin þiirleri içinde, bilhassa
mesnevi, methiye ve fetihnâmelerde, di-
van ve külliyatlarýn mukaddimelerinde çe-
þitli adlarla münâcât örnekleri yer almýþ-
týr. Nizâmî-i Gencevî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâ-
fýz-ý Þîrâzî, Abdurrahman-ý Câmî ve Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî bu þairler arasýn-
da sayýlabilir. Müstakil eserler içinde Þeyh
Bahâeddin Zekeriyyâ Mültânî’nin Münâ-
cât-i Pîr-i Destgîr’i, Molla Abdüllatîf Ab-
dâlî’nin Münâcâtnâme’si, Celâleddin Hü-
seyin Buhârî’nin Münâcât-ý Cihâniyân-i
Cihângeþt’i, Nasîrüddin Mahmûd Evde-
hî’nin Münâcâtnâme-i Çerâ³’ý ve Hâfýz
Muhammed Berhûrdâr’ýn Münâcât-ý Þev-
hâyî’si anýlabilir. Ayrýca özel adlarla yazý-
lan münâcâtlar vardýr. Nizâmî-i Gencevî ve
Abdurrahman-ý Câmî gibi þairler Türk þair-
lerinin de örnek kabul ettiði en güzel Fars-
ça münâcâtlarý yazmýþlardýr.

Münâcât Türkler’in Ýslâmlaþma sürecin-
de Türk edebiyatýna da aksetmiþtir. Ýslâ-
mî Türk edebiyatýnýn en eski mahsulle-
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Câhiliye dönemine ait 
bir satým þekli.

˜ ™

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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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-
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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
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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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Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu 
Allah’a yakarýþ olan manzumelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.

˜ ™

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-
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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

el-Muva¹¹aß, “Büyû.”, 76, “Libâs”, 17; Müs-
ned, III, 6, 95; Buhârî, “Büyû.”, 63, “Libâs”, 20;
Müslim, “Büyû.”, 1-3; Ebû Dâvûd, “Büyû.”, 24;
Tirmizî, “Büyû.”, 69; Nesâî, “Büyû.”, 25-26; Ces-
sâs, A¼kâmü’l-Æurßân (Kamhavî), II, 268; III, 127-
131; Burhâneddin el-Mergýnânî, el-Hidâye (nþr.
M. M. Tâmir – Hâfýz Âþûr Hâfýz), Kahire 1420/
2000, III, 975; Ýbn Rüþd, Bidâyetü’l-müctehid,
Ýstanbul 1985, II, 228-229; Ýbn Kudâme, el-Mu³-
nî (Herrâs), IV, 228-229; Cevâd Ali, el-Mufa½½al,
VIII, 389; Sýddîk M. Emîn ed-Darîr, el-øarar ve
e¦eruh fi’l-£uš†d fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî: Dirâse mu-
šårene, Beyrut 1410/1990, 129-136; “Bey.u’l-
münâbece”, Mv.F, IX, 142-143.

ÿCelâl Yeniçeri

– —
MÜNÂCÂT

( ������ )

Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu 
Allah’a yakarýþ olan manzumelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.

˜ ™

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)

563

MÜNÂCÂT

– —
MÜNÂBEZE

א������� ) )

Câhiliye dönemine ait 
bir satým þekli.

˜ ™

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

el-Muva¹¹aß, “Büyû.”, 76, “Libâs”, 17; Müs-
ned, III, 6, 95; Buhârî, “Büyû.”, 63, “Libâs”, 20;
Müslim, “Büyû.”, 1-3; Ebû Dâvûd, “Büyû.”, 24;
Tirmizî, “Büyû.”, 69; Nesâî, “Büyû.”, 25-26; Ces-
sâs, A¼kâmü’l-Æurßân (Kamhavî), II, 268; III, 127-
131; Burhâneddin el-Mergýnânî, el-Hidâye (nþr.
M. M. Tâmir – Hâfýz Âþûr Hâfýz), Kahire 1420/
2000, III, 975; Ýbn Rüþd, Bidâyetü’l-müctehid,
Ýstanbul 1985, II, 228-229; Ýbn Kudâme, el-Mu³-
nî (Herrâs), IV, 228-229; Cevâd Ali, el-Mufa½½al,
VIII, 389; Sýddîk M. Emîn ed-Darîr, el-øarar ve
e¦eruh fi’l-£uš†d fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî: Dirâse mu-
šårene, Beyrut 1410/1990, 129-136; “Bey.u’l-
münâbece”, Mv.F, IX, 142-143.

ÿCelâl Yeniçeri

– —
MÜNÂCÂT

( ������ )

Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu 
Allah’a yakarýþ olan manzumelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.

˜ ™

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)


