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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-

Ýmâd-ý

Hasenî

hattý ile

hazýrlanan

Münâcât’ýn
ilk iki sayfasý
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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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Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu 
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
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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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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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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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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-

Ýmâd-ý

Hasenî

hattý ile

hazýrlanan

Münâcât’ýn
ilk iki sayfasý

(ÝÜ Ktp.,
Ýbnülemin,
nr. 1437)
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rinden sayýlan Kutadgu Bilig’de müsta-
kil münâcât bulunmamakla birlikte eserin
baþýnda yer alan tevhidde münâcât nite-
liði taþýyan beyitler mevcuttur. Ahmed Ye-
sevî’nin Divân-ý Hikmet’inde yer alan al-
týncý hikmet ayný zamanda bir münâcâttýr.
Anadolu sahasýnda Ahmed Fakih ve Sul-
tan Veled gibi þairler tarafýndan yazýlan ilk
münâcâtlar tasannu ve tekellüften uzak
bir üslûpla kaleme alýnmýþ samimi örnek-
lerdir. Divan edebiyatý geleneði içerisinde
hemen her þair münâcât yazmýþtýr. En gü-
zel münâcâtlarý Ahmed-i Dâî, Þeyhî, Ali
Þîr Nevâî, Adlî, Fuzûlî, Muhibbî, Bahtî, Az-
mîzâde Hâletî, Nef‘î, Ýsmetî, Nâilî, Necîb,
Esrar Dede, Nevres gibi þairler ortaya koy-
muþtur. Türk edebiyatýnýn mutasavvýf þa-
irleri arasýnda münâcât yazma eðilimi di-
van þairlerine göre daha fazladýr. Yûnus
Emre, Dede Ömer Rûþenî, Eþrefoðlu Rû-
mî, Kemal Ümmî, Seyyid Nizamoðlu, Ni-
yâzî-i Mýsrî, Sezâî-yi Gülþenî, Kuddûsî ve
Ahmet Remzi Akyürek gibi mutasavvýflar
lirik münâcâtlarý ilk akla gelenlerdir. Türk
dinî mûsikisinde önemli yeri olan temcîd
ve münâcâtlarýn güftelerinin pek çoðu bu
þairlerin eserlerinden alýnmýþtýr. Âþýk ede-
biyatýnda da görülen münâcât türünün en
velûd þairi Sivaslý Sûzî’dir.

Türk edebiyatýnýn Batý etkisinde yenileþ-
mesiyle birlikte münâcât yazma geleneði
farklý bir þekilde devam etmiþtir. Tanzi-
mat sonrasýnda münâcât yazan þairlerde
teslimiyetin ve tevekkülün yerini þahsî
þüpheler alýr. Millî felâket zamanlarýnda
kaleme alýnan ve millî meseleleri ön pla-
na çýkaran münâcâtlarda gelenekten ilham
alýnmakla beraber -Þinâsi, Ziyâ Paþa ve
Mehmed Âkif (Ersoy) gibi þairlerde görül-
düðü gibi- bazan yalvarma ve taleplerin
taþkýn bir þekilde seslendirildiði, sonra da
bu ifadelerden duyulan piþmanlýðýn dile
getirildiði görülmektedir. Modern Türk
edebiyatýnda münâcât yazma geleneði
çaðdaþ þiir anlayýþý ile yenilenerek devam
etmektedir.
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Küfrünü gizleyerek
kendini mümin gösteren veya 

imanla küfür arasýnda bocalayan kimse
anlamýnda terim.
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Sözlükte “(tarla faresi) yuvasýna girmek;
(bir kimse) olduðundan baþka türlü gö-
rünmek” anlamýndaki nifâk masdarýndan
türemiþ bir sýfat olan münâfýk kelimesi
“inanmadýðý halde kendisini mümin gös-
teren” kimse demektir. Kelimenin, “tarla
faresinin bir tehlike anýnda kaçmasýný sað-
lamak üzere yuvasý için hazýrladýðý birden
fazla çýkýþ noktasýnýn birinden girip diðe-
rinden çýkmasý” biçimindeki kök mânasýn-
dan hareketle münafýk, “dinin bir kapýsýn-
dan girip diðerinden kaçan çifte þahsiyet-
li kimse” olarak da tanýmlanmýþtýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nfk” md.; Ýbnü’l-
Esîr, en-Nihâye, “nfk” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nfk” md.). Bazý Batýlý araþtýrmacýlar, mü-
nafýðýn “kararsýz olmak” mânasýnda Ha-
beþçe nafaka kelimesinden alýndýðýný ile-
ri sürmüþlerse de (EI 2 [Ýng.], VII, 562) bu-
nun için Kur’ân-ý Kerîm’deki anlam ben-
zerliði dýþýnda herhangi bir delil gösteri-
lememiþtir. Münafýk kelimesi Câhiliye dö-
neminde mevcut olmakla birlikte terim
mânasýnda kullanýldýðý bilinmemektedir.

Nifak kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de kök ha-
linde üç, çekimli fiil olarak iki ve münafýk
þeklinde yirmi yedi âyette geçmekte olup
beþ yerde münafýk erkeklerin yanýnda mü-
nafýk kadýnlar da zikredilmiþtir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “nfk” md.). Ayrýca

Kur’an, diðer birçok âyette müminler ve
kâfirlerden baþka üç temel inanç grubun-
dan biri olarak münafýklardan da bahset-
mektedir. Münâfikun adlý müstakil bir sû-
re de mevcuttur. Bu âyetlerde münafýk-
larýn itikadî durumlarý, psikolojik yapýlarý
ve ahlâkî bozukluklarý, toplumsal hayatta-
ki yerleri, Hz. Peygamber’e ve müminlere
karþý tutumlarý, âhiretteki konumlarý ay-
rýntýlý biçimde anlatýlýr.

Kur’an terminolojisinde münafýk keli-
mesi iki farklý tipteki insan için kullanýlýr.
Ýlki halis münafýklar olup bunlar, “Aslýnda
inanmadýklarý halde Allah’a ve âhiret gü-
nüne iman ettik” derler (el-Bakara 2/8).
Ýkincisi zihin karýþýklýðý, ruh bozukluðu ve-
ya irade zayýflýðý yüzünden imanla küfür
arasýnda gidip gelen, þüphe içinde boca-
layan (en-Nisâ 4/137, 143; krþ. et-Tevbe 9/
44-45), imandan çok küfre yakýn olan (Âl-i
Ýmrân 3/167) çifte þahsiyetli insanlardýr.
Bazý âyetlerde “münafýklar” ve “kalplerin-
de hastalýk bulunanlar” diye ikili ifade tar-
zýnýn yer almasý da bu farklýlýðý göstermek-
tedir (el-Enfâl 8/49; el-Ahzâb 33/12). Halis
münafýklar müminlerle karþýlaþtýklarýnda
inandýklarýný belirtirler, ancak asýl taraf-
tarlarýyla baþ baþa kaldýklarý zaman mü-
minlerle alay ettiklerini söylerler (el-Ba-
kara 2/14). Diðerleri ise Resûl-i Ekrem’e
inandýklarýný sanmakla birlikte önemli iþ-
lerde din dýþý otoritelere gitmeyi tercih et-
mekte, fakat baþlarýna bir felâket gelince
Hz. Peygamber’e baþvurmakta (en-Nisâ
4/60-62), böylece hak dine olan baðlýlýkla-
rý dünyevî menfaatlerine göre deðiþmek-
tedir (el-Hac 22/11).

Münafýklar hakkýndaki bu ayýrým göz
önünde bulundurulduðu takdirde nifak
hareketinin Medine’de baþladýðý yolunda-
ki yaygýn kanaatin halis münafýk tipiyle sý-
nýrlandýrýlmasýnýn gerektiði anlaþýlýr. Zira
“þüphe içinde bocalama” mânasýndaki nifa-
kýn Mekke döneminde de bulunduðu söy-
lenebilir. Bu durumda Mekkî âyetlerde
münafýklardan bahsedilmesinin sebebi
açýklýða kavuþmuþ olur (meselâ bk. el-An-
kebût 29/10-11; el-Müddessir 74/31). An-
cak sistemli bir hareket olarak nifak, güç-
lü ve hýzlý kültür deðiþimlerinin gerçekleþ-
tiði toplumlarda görüldüðü gibi yeni bir
yapýlanmaya gidildiði Medine devrinde ye-
ni oluþuma tam uyum saðlayamayan in-
sanlar arasýnda ortaya çýkmýþtýr. Bazý âyet-
lerde belirtildiði üzere münafýklar baþlan-
gýçta Ýslâm’ý benimsemiþlerse de sonra-
dan tekrar küfre dönmüþlerdir (meselâ
bk. et-Tevbe 9/66, 74); bu sebeple iradele-
ri doðrultusunda kalpleri mühürlenmiþtir
(et-Tevbe 9/87; el-Münâfikun 63/3). Bun-
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lara ayrý bir isim verilmesi sadece dünya-
daki toplumsal statüleriyle ilgili bir nite-
leme olup âhirette kâfirlerle birlikte kötü
bir âkýbete mâruz kalacaklardýr (en-Nisâ
4/140; et-Tevbe 9/68).

Çeþitli âyetlerde münafýklarýn psikolojik
durumunun toplumsal hayata yansýyan
görünüm ve etkilerine temas edilmekte,
meselâ dýþ görünüþlerinin aksine onlarýn
her þeyden korktuklarý, özellikle savaþtan
endiþe duyduklarý belirtilmektedir (et-Tev-
be 9/56-57; Muhammed 47/20-21; el-Haþr
59/11-13; el-Münâfikun 63/4). Yine onlarýn
cimri, yalancý ve kibirli olduklarý (et-Tevbe
9/67; el-Münâfikun 63/1, 5), gösteriþe önem
verdikleri, maddî menfaat için namaz kýl-
dýklarý, gerçekte ise dua ve ibadet haya-
týnda isteksiz davrandýklarý (en-Nisâ 4/
142), ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel ha-
yatýný) bozmaya uðraþtýklarý (el-Bakara 2/
205), kötülüðü yaygýnlaþtýrýp iyiliðe engel
olmaya çalýþtýklarý (et-Tevbe 9/67), Allah’ý
ve müminleri alaya aldýklarý (et-Tevbe 9/
65, 79), müslümanlara yardým edilmesini
engellemeye gayret ettikleri (el-Münâfi-
kun 63/7), müminlere karþý kin besledik-
leri (Âl-i Ýmrân 3/119), kötü haberler yay-
dýklarý (el-Ahzâb 33/57-60), günah, düþ-
manlýk ve Hz. Peygamber’e isyan konu-
sunda gizli faaliyetler yürüttükleri (el-Mü-
câdile 58/8; krþ. en-Nisâ 4/108) ifade edil-
mektedir.

Medine döneminde yapýlan savaþlarda
ve diðer bazý olaylarda ortaya koyduklarý
olumsuz tutum sebebiyle bazý kiþilerin
münafýk olduðuna hükmedilmiþti. Ancak
bunlarýn bir kýsmýnýn yakýnlarý Müslüman-
lýðý benimsemiþti. Hz. Peygamber, toplum-
sal birliði saðlamak ve Ýslâm’a sempati
duyan gönülleri incitmemek düþüncesiyle
münafýklarýn cenaze namazýný kýlmak, on-
lar için dua etmek istemiþse de nâzil olan
âyetlerle bundan menedilmiþ ve onlar için
birçok defa dilese bile asla baðýþlanma-
yacaklarý bildirilmiþtir (et-Tevbe 9/80,
84; krþ. Taberî, VI, 434, 439-440).

Nifak kavramý hadislerde de geniþ bi-
çimde yer almýþ, Resûl-i Ekrem’in müna-
fýklarla iliþkisi ve onlar hakkýndaki deðer-
lendirmeleri hadis kitaplarýnda çeþitli baþ-
lýklar altýnda anlatýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “nfk” md.). Ca‘fer b. Muhammed
el-Firyâbî bu konudaki rivayetleri Øýfatü’l-
münâfýš adlý eserinde bir araya getirmiþ-
tir (aþ. bk.). Resûlullah’ýn münafýklar hak-
kýnda vahiy yoluyla kýsmen de olsa bilgi-
lendirilmesine (et-Tevbe 9/101; Muham-
med 47/29-30) ve onlara karþý tedbirli dav-
ranmasýna raðmen bazý sebeplerle müna-

fýklar için ayrý bir statü belirlemediði bi-
linmektedir. Bu uygulama ile Ýslâmî mü-
samaha ve sabrýn enginliði gösterilmek-
te, ayrýca iman etmeleri ihtimali göz önü-
ne alýnmakta ve neticede açýkça Ýslâm düþ-
manlýðý yapmalarý da engellenmiþ olmak-
taydý (Elmalýlý, I, 240-241). Bununla bir-
likte Hz. Peygamber münafýklarý þahsen
deðil tip olarak tanýmlýyordu. Bir hadiste
imanla küfür arasýnda kalan münafýk iki
sürünün ortasýnda durup nereye katýla-
caðýný bilemeyen koyuna benzetilmiþtir
(Müsned, II, 88; Müslim, “Sýfâtü’l-münâ-
fýkýn”, 17). Diðer bir hadiste ise münafýk
bir nehir kenarýna gelen üç kiþiye ait bir
temsille tasvir edilmiþtir. Buna göre mü-
min suya atlar ve karþýya geçer, ardýndan
münafýk atlar, mümine yetiþmek üzere
olduðu sýrada bir yandan kâfirin, diðer
yandan müminin, “Bu tarafa gel!” çaðrý-
larý ile ikisi arasýnda bocalarken kuvvetli
bir su dalgasýyla boðulur (Taberî, IV, 334;
Ýbn Kesîr, II, 325).

Münafýðýn alâmetleri hakkýnda bilgi ve-
ren rivayetler de mevcuttur ve bunlarýn
genellikle ahlâkla ilgili olduðu görülmekte-
dir. Meselâ bir hadiste münafýklýk alâmet-
leri yalan söylemek, sözünde durmamak ve
emanete hýyanet etmek þeklinde özetlen-
miþtir (Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, “Îmân”,
107-108). Diðer bir rivayette bunlara an-
laþmazlýða düþtüðünde haksýzlýða sapma
unsuru da eklenmiþtir (Buhârî, “Îmân”, 24,
“Mezâlim”, 17), Müslim’in naklettiði hadi-
sin devamýnda, “Böyle bir kimse oruç tu-
tup namaz kýlsa ve müslüman olduðunu
zannetse de durumu deðiþmez” denilmiþ-
tir (“Îmân”, 109-110). Bir baþka hadiste
hayânýn ve az konuþmanýn imanýn iki te-
cellisi, çirkin sözün ve gereðinden fazla ko-
nuþmanýn ise nifakýn iki alâmeti olduðu
belirtilmiþ (Müsned, V, 269; Tirmizî, “Birr”,
80), münafýklarda iç açýcý bir görünüm ve
dinî kavrayýþýn bir arada bulunamayacaðý
beyan edilmiþtir (Tirmizî, “.Ýlim”, 19). Ab-
dullah b. Amr b. Âs’ýn rivayet ettiði, “Üm-
metin münafýklarýnýn çoðu Kur’an okuyu-
cularýdýr” meâlindeki hadis (Müsned, II,
175) âlimler tarafýndan, “Kur’an’ý kasten
yanlýþ yorumlayanlar, Asr-ý saâdet’teki
münafýklarda görüldüðü gibi inanarak de-
ðil kýnanmaktan korktuklarý veya göste-
riþ için okuyanlar” þeklinde açýklanmýþtýr
(a.g.e. [Arnaût], XI, 209-211).

Sahâbîlerin zaman zaman kendilerinde
nifak olup olmadýðý hususunda endiþeye
kapýldýklarý (Buhârî, “Îmân”, 36), meselâ
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan Hanzale b.
Rebî‘in onun yanýnda iken hissettiði hu-

zur ve mutluluðu sohbetinden ayrýldýktan
sonra hissedemediði, bunun bir nifak iþa-
reti olmasýndan korktuðu ve durumu Re-
sûl-i Ekrem’e sorduðu, onun da bu halin
nifak alâmeti olmadýðý cevabýný verdiði nak-
ledilmektedir (Müslim, “Tevbe”, 12; Tirmi-
zî, “Kýyâmet”, 59). Bu tür rivayetlerde yer
alan nifak kavramý genellikle itikadî bo-
zukluða deðil amelî eksikliðe iþaret et-
mektedir. Nitekim bazý Ýslâm âlimleri ni-
faký itikadî ve amelî olmak üzere ikiye ayýr-
mýþ (Ýbn Hacer, I, 111; II, 47), bazýlarý da
büyük ve küçük nifaktan söz etmiþtir. Ýbn
Hacer, bu konudaki farklý görüþleri belirt-
tikten sonra hadiste geçen nifakýn amelî
nifak olduðu þeklinde yorum yapan Kur-
tubî’nin telakkisini benimsediðini söyle-
miþtir (Fet¼u’l-bârî, I, 113).

Kelâm ilminde nifak konusu büyük gü-
nah (kebîre) meselesinin ortaya çýkmasýna
paralel olarak gündeme gelmiþtir. Ýmanýn
tarifi, amelin imandan bir cüz olup olma-
dýðý, dolayýsýyla mürtekib-i kebîrenin dün-
yevî ve uhrevî durumu gibi konularýn tar-
týþýldýðý sýrada nifak zaman zaman iman-
la küfür yanýnda üçüncü bir kavram ola-
rak dile getirilmiþtir. Ancak münafýðýn bu
konumunun sadece dünya ile sýnýrlý kala-
caðý, âhirette ise nifak üzere ölen herke-
sin kâfirlerle ayný muameleye tâbi tutu-
lacaðý hususunda âlimler arasýnda görüþ
birliði vardýr.

Hasan-ý Basrî, büyük günah iþleyenlerin
münafýk olduðunu ileri sürenlerin ilki gi-
bi görünmekle birlikte onun daha sonra
bu fikrinden döndüðü nakledilir (Nesefî,
II, 778; Nûreddin es-Sâbûnî, s. 80). Ancak
Hasan-ý Basrî’nin Mürciîler’e karþý çýkarak
samimi mümin bilincine ulaþamayan her-
kese “mürâi” anlamýnda münafýk dediði
bir gerçektir. Ona göre münafýk dünya iþ-
lerine düþkün olan ve ilâhî cezadan kork-
mayan, dolayýsýyla imaný ciddiye almayan
kiþidir (Izutsu, Ýslâm Düþüncesinde Ýman
Kavramý, s. 69). Kendisinden nakledilen,
“Müminlerden baþkasý Allah’tan korkmaz,
münafýklardan baþkasý da kendini emni-
yette hissetmez” sözü bu düþünceyi yan-
sýtýr (Buhârî, “Îmân”, 36). Nitekim Tirmi-
zî, Hasan-ý Basrî’nin nifaký tekzîbî ve amelî
olmak üzere ikiye ayýrdýðýný bildirmektedir
(“Îmân”, 14).

Kalbin ameli olmadan imanýn tamam-
lanmayacaðýný düþünen ve davranýþlarý
onun zorunlu sonuçlarý olarak gören Ýbn
Teymiyye, büyük günah iþlemek suretiyle
samimi imanla baðdaþmayan davranýþlar
ortaya koyan kiþiye mümin deðil Hucurât
sûresindeki âyetten hareketle (49/14) müs-
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rinden sayýlan Kutadgu Bilig’de müsta-
kil münâcât bulunmamakla birlikte eserin
baþýnda yer alan tevhidde münâcât nite-
liði taþýyan beyitler mevcuttur. Ahmed Ye-
sevî’nin Divân-ý Hikmet’inde yer alan al-
týncý hikmet ayný zamanda bir münâcâttýr.
Anadolu sahasýnda Ahmed Fakih ve Sul-
tan Veled gibi þairler tarafýndan yazýlan ilk
münâcâtlar tasannu ve tekellüften uzak
bir üslûpla kaleme alýnmýþ samimi örnek-
lerdir. Divan edebiyatý geleneði içerisinde
hemen her þair münâcât yazmýþtýr. En gü-
zel münâcâtlarý Ahmed-i Dâî, Þeyhî, Ali
Þîr Nevâî, Adlî, Fuzûlî, Muhibbî, Bahtî, Az-
mîzâde Hâletî, Nef‘î, Ýsmetî, Nâilî, Necîb,
Esrar Dede, Nevres gibi þairler ortaya koy-
muþtur. Türk edebiyatýnýn mutasavvýf þa-
irleri arasýnda münâcât yazma eðilimi di-
van þairlerine göre daha fazladýr. Yûnus
Emre, Dede Ömer Rûþenî, Eþrefoðlu Rû-
mî, Kemal Ümmî, Seyyid Nizamoðlu, Ni-
yâzî-i Mýsrî, Sezâî-yi Gülþenî, Kuddûsî ve
Ahmet Remzi Akyürek gibi mutasavvýflar
lirik münâcâtlarý ilk akla gelenlerdir. Türk
dinî mûsikisinde önemli yeri olan temcîd
ve münâcâtlarýn güftelerinin pek çoðu bu
þairlerin eserlerinden alýnmýþtýr. Âþýk ede-
biyatýnda da görülen münâcât türünün en
velûd þairi Sivaslý Sûzî’dir.

Türk edebiyatýnýn Batý etkisinde yenileþ-
mesiyle birlikte münâcât yazma geleneði
farklý bir þekilde devam etmiþtir. Tanzi-
mat sonrasýnda münâcât yazan þairlerde
teslimiyetin ve tevekkülün yerini þahsî
þüpheler alýr. Millî felâket zamanlarýnda
kaleme alýnan ve millî meseleleri ön pla-
na çýkaran münâcâtlarda gelenekten ilham
alýnmakla beraber -Þinâsi, Ziyâ Paþa ve
Mehmed Âkif (Ersoy) gibi þairlerde görül-
düðü gibi- bazan yalvarma ve taleplerin
taþkýn bir þekilde seslendirildiði, sonra da
bu ifadelerden duyulan piþmanlýðýn dile
getirildiði görülmektedir. Modern Türk
edebiyatýnda münâcât yazma geleneði
çaðdaþ þiir anlayýþý ile yenilenerek devam
etmektedir.
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Baþkasýnýn sahip olduðu bir nimetin
benzerini elde etmek için

çaba gösterme
ve olumlu bir rekabet içine girme

anlamýnda ahlâk terimi
(bk. GIPTA; HASET).
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Küfrünü gizleyerek
kendini mümin gösteren veya 

imanla küfür arasýnda bocalayan kimse
anlamýnda terim.
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Sözlükte “(tarla faresi) yuvasýna girmek;
(bir kimse) olduðundan baþka türlü gö-
rünmek” anlamýndaki nifâk masdarýndan
türemiþ bir sýfat olan münâfýk kelimesi
“inanmadýðý halde kendisini mümin gös-
teren” kimse demektir. Kelimenin, “tarla
faresinin bir tehlike anýnda kaçmasýný sað-
lamak üzere yuvasý için hazýrladýðý birden
fazla çýkýþ noktasýnýn birinden girip diðe-
rinden çýkmasý” biçimindeki kök mânasýn-
dan hareketle münafýk, “dinin bir kapýsýn-
dan girip diðerinden kaçan çifte þahsiyet-
li kimse” olarak da tanýmlanmýþtýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nfk” md.; Ýbnü’l-
Esîr, en-Nihâye, “nfk” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nfk” md.). Bazý Batýlý araþtýrmacýlar, mü-
nafýðýn “kararsýz olmak” mânasýnda Ha-
beþçe nafaka kelimesinden alýndýðýný ile-
ri sürmüþlerse de (EI 2 [Ýng.], VII, 562) bu-
nun için Kur’ân-ý Kerîm’deki anlam ben-
zerliði dýþýnda herhangi bir delil gösteri-
lememiþtir. Münafýk kelimesi Câhiliye dö-
neminde mevcut olmakla birlikte terim
mânasýnda kullanýldýðý bilinmemektedir.

Nifak kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de kök ha-
linde üç, çekimli fiil olarak iki ve münafýk
þeklinde yirmi yedi âyette geçmekte olup
beþ yerde münafýk erkeklerin yanýnda mü-
nafýk kadýnlar da zikredilmiþtir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “nfk” md.). Ayrýca

Kur’an, diðer birçok âyette müminler ve
kâfirlerden baþka üç temel inanç grubun-
dan biri olarak münafýklardan da bahset-
mektedir. Münâfikun adlý müstakil bir sû-
re de mevcuttur. Bu âyetlerde münafýk-
larýn itikadî durumlarý, psikolojik yapýlarý
ve ahlâkî bozukluklarý, toplumsal hayatta-
ki yerleri, Hz. Peygamber’e ve müminlere
karþý tutumlarý, âhiretteki konumlarý ay-
rýntýlý biçimde anlatýlýr.

Kur’an terminolojisinde münafýk keli-
mesi iki farklý tipteki insan için kullanýlýr.
Ýlki halis münafýklar olup bunlar, “Aslýnda
inanmadýklarý halde Allah’a ve âhiret gü-
nüne iman ettik” derler (el-Bakara 2/8).
Ýkincisi zihin karýþýklýðý, ruh bozukluðu ve-
ya irade zayýflýðý yüzünden imanla küfür
arasýnda gidip gelen, þüphe içinde boca-
layan (en-Nisâ 4/137, 143; krþ. et-Tevbe 9/
44-45), imandan çok küfre yakýn olan (Âl-i
Ýmrân 3/167) çifte þahsiyetli insanlardýr.
Bazý âyetlerde “münafýklar” ve “kalplerin-
de hastalýk bulunanlar” diye ikili ifade tar-
zýnýn yer almasý da bu farklýlýðý göstermek-
tedir (el-Enfâl 8/49; el-Ahzâb 33/12). Halis
münafýklar müminlerle karþýlaþtýklarýnda
inandýklarýný belirtirler, ancak asýl taraf-
tarlarýyla baþ baþa kaldýklarý zaman mü-
minlerle alay ettiklerini söylerler (el-Ba-
kara 2/14). Diðerleri ise Resûl-i Ekrem’e
inandýklarýný sanmakla birlikte önemli iþ-
lerde din dýþý otoritelere gitmeyi tercih et-
mekte, fakat baþlarýna bir felâket gelince
Hz. Peygamber’e baþvurmakta (en-Nisâ
4/60-62), böylece hak dine olan baðlýlýkla-
rý dünyevî menfaatlerine göre deðiþmek-
tedir (el-Hac 22/11).

Münafýklar hakkýndaki bu ayýrým göz
önünde bulundurulduðu takdirde nifak
hareketinin Medine’de baþladýðý yolunda-
ki yaygýn kanaatin halis münafýk tipiyle sý-
nýrlandýrýlmasýnýn gerektiði anlaþýlýr. Zira
“þüphe içinde bocalama” mânasýndaki nifa-
kýn Mekke döneminde de bulunduðu söy-
lenebilir. Bu durumda Mekkî âyetlerde
münafýklardan bahsedilmesinin sebebi
açýklýða kavuþmuþ olur (meselâ bk. el-An-
kebût 29/10-11; el-Müddessir 74/31). An-
cak sistemli bir hareket olarak nifak, güç-
lü ve hýzlý kültür deðiþimlerinin gerçekleþ-
tiði toplumlarda görüldüðü gibi yeni bir
yapýlanmaya gidildiði Medine devrinde ye-
ni oluþuma tam uyum saðlayamayan in-
sanlar arasýnda ortaya çýkmýþtýr. Bazý âyet-
lerde belirtildiði üzere münafýklar baþlan-
gýçta Ýslâm’ý benimsemiþlerse de sonra-
dan tekrar küfre dönmüþlerdir (meselâ
bk. et-Tevbe 9/66, 74); bu sebeple iradele-
ri doðrultusunda kalpleri mühürlenmiþtir
(et-Tevbe 9/87; el-Münâfikun 63/3). Bun-

Nifak kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de kök ha-
linde üç, çekimli fiil olarak iki ve münafık 
kelimesi de çoğul şeklinde yirmi beş âyette 
otuz iki defa geçmekte olup beş âyette mü-
nafık erkeklerle birlikte yanında münafık 
kadınlar (münâfikåt) da zikredilmiştir (M. 

F. Abdülbâk¢, el-Mu£cem, “nfš” md.). Ayrıca 
Kur’an, diğer birçok âyette müminler ve 
kâfirlerden başka üç temel inanç grubun-
dan biri olarak münafıklardan da bahset-
mektedir. Münâfik†n adlı müstakil bir sûre 
de mevcuttur. Bu âyetlerde münafıkların 
itikadî durumları, psikolojik yapıları ve ahlâkî 
bozuklukları, toplumsal hayattaki yerleri, Hz. 
Peygamber’e ve müminlere karşı tutumları, 
âhiretteki konumları ayrıntılı biçimde anlatılır.


