a½îdetü’l-£ayniy’inin þerhidir (Kaefs adýyla). 2. eti’t-te£ârîf. Çeþitli
mler sözlüðü olup
el-Cürcânî’nin eta, onda bulunmade kapsamaktadýr
n ed-Dâye, Beyrut
etü’z-zehiyye fî
er£iyye ve’¹-¹ýbydana gelen eserhikâyelere de yer
amîd Sâlih HamMünâvî’nin bunlarmu¼tâc ilâ ma£rive Kitâb fi’t-teþhî fesâdü’l-insân
edir. Onun akaid,
teþrîh, týp, hey’et,
konularý bir ara£ li-£aþreti £ulûm,
âšýbi Âli beyti’n-Kettânî, II, 562)
ne’l-melek ve’lgünümüze ulaþýp
tedir.

-Münâvî, el-Fet¼u’sefsîri’l-ÆåŠî el-Beyb. Nezîr Âlim es-Segiriþi, I, 17-48; a.mlf.,
i NuÅbeti Ýbn ¥acer
), Riyad 1420/1999,
a.mlf., Fet¼u’r-raßûcizi’l-šå½ýr (nþr. AbBekîr), Cidde 1406/
-30; a.mlf., el-Kevâm; a.mlf., et-Tevš¢f
þr. M. Rýdvân ed-Dâþredenin giriþi, s. 593, 408, 508, 560,
747; II, 1190, 1714,
, ƒulâ½atü’l-e¦er, II,
Neþrü’l-me¦ânî, IV,
II, 1798-1799; BrocSuppl., II, 417; Î²âbü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýd’l-£ârifîn (nþr. Ahmed
1389/1969, neþreþ-Þerkavî Ýkbâl, Mekat 1397/1977, s. 94;
ü’l-fehâris, II, 560lah), VI, 204; Sâlihiy66-168; Kettânî, erk), s. 215, 294, 385,
3, 440; Ebû Muhamâdî, ªurušu taÅrîci
s. (Dârü’l-i‘tisâm), s.

abes anciens édités
nées 1985 à 1987”,
76; A. Saleh Hamdan,
65-566.
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Ebû Zekeriyyâ Þerefüddîn Yahyâ
b. Muhammed b. Muhammed
b. Muhammed el-Haddâdî
el-Münâvî el-Kåhirî
(ö. 871/1467)

˜

Þâfiî fakihi ve kadýlkudâtý.
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Zilhicce 798’de (Eylül 1396) Kahire’de
doðdu. Aslen Tunuslu bir aileye mensuptur. Büyük dedesi Cemâleddin Muhammed, Tunus’un Haddâde köyünden göç
ederek Orta Mýsýr’da Nil’in batý kýyýsýndaki Münyetü Benî Husayb’a gelmiþ, daha
sonra babasý buradan ayrýlýp Kahire’ye yerleþmiþtir. Münâvî öðrenimine Kahire’de
baþladý. On yaþýnda hâfýzlýðýný tamamladý; ayrýca fýkýh, fýkýh usulü, hadis ve nahiv
konularýnda bazý temel metinleri ezberledi. Muhammed b. Abdüddâim el-Birmâvî, Þemseddin el-Garrâkî, Mecdüddin elBirmâvî, Þemseddin eþ-Þattanûfî, Ýmâdüddin Ýbn Þeref el-Makdisî, Nâsýrüddin Muhammed b. Abdülvehhâb el-Bârinbârî ve
Ýbnü’l-Hümâm’dan fýkýh, ferâiz, Arap edebiyatý, hesap, astronomi, mûsiki, mantýk
ve felsefe okudu. En çok faydalandýðý hocasý ayný zamanda eniþtesi olan Veliyyüddin Ýbnü’l-Irâký’dir. Ondan Arapça, fýkýh ve
usul dersleri yanýnda imlâ meclislerinde
kendisiyle birlikte bulunarak hadis aldý. 815
(1412) ve 822 (1419) yýllarýnda hacca gitti.
Orada Nûreddin Ýbn Selâme, Þemseddin
Ýbnü’l-Cezerî, Þerefeddin Ýbnü’l-Küveyk,
Zeynüddin Ýbnü’n-Nakkaþ gibi âlimlerden
hadis dinledi, ayrýca birçoðundan icâzet
aldý.
Tasavvufa da meyleden Münâvî, Ýbrâhim el-Edkâvî ve Ýbrâhim b. Ahmed etTabâtabaî’ye intisap ederek kendilerinden tasavvuf terbiyesi aldý. Zeynüddin elHâfî’nin sohbetlerine katýldý. Bu arada ilmî faaliyetlerini de sürdürdü. Ezher Camii’nde hocalýk yaptý; baþta fýkýh olmak
üzere usul, Arap dili, tefsir, hadis ve tasavvuf dersleri verdi. Þemseddin es-Sehâvî, Süyûtî, Þehâbeddin Ahmed eþ-Þa‘râvî, Semhûdî, Bedreddin Muhammed elBuhûtî, Burhâneddin Ýbn Zahîre onun talebelerinden bazýlarýdýr. Münâvî aracýlýðýyla tarikata intisap ettiðini belirten Sehâvî, hadis alanýnda fýkýhtaki gibi derin bilgi
sahibi olmayan hocasýnýn kendisinden elÆavlü’l-bedî£ adlý eserini dinlediðini belirtir (e×-¬eyl £alâ Ref £i’l-i½r, s. 462-463).
Hocasý ve kayýnpederi Ýbnü’l-Hümâm’ýn
takdirine mazhar olan Münâvî, onun des574

teðiyle Memlük Sultaný el-Melikü’z-Zâhir
Çakmak tarafýndan 4 Rebîülâhir 852’de
(7 Haziran 1448) Salâhiyye Medresesi yöneticiliði ve hocalýðýna, 22 Receb 853’te
(10 Eylül 1449) Mýsýr Þâfiî kadýlkudâtlýðýna getirildi. 28 Safer 857 (10 Mart 1453)
tarihine kadar aralýksýz sürdürdüðü bu görevlerinden el-Melikü’l-Eþref Ýnal tarafýndan uzaklaþtýrýldý. 24 Cemâziyelevvel 859’da (12 Mayýs 1455) müderrislik görevine
iade edildi. 11 Þevval 865’te (20 Temmuz
1461) el-Melikü’z-Zâhir Hoþkadem tarafýndan getirildiði kadýlkudâtlýk görevini
20 Þevval veya 20 Zilkade 867 (8 Temmuz
veya 6 Aðustos 1463) tarihine kadar sürdürdü. 8 Receb 868’de (17 Mart 1464) yeniden tayin edildiði ayný göreve 13 Cemâziyelâhir 870 (31 Ocak 1466) tarihine kadar
devam etti. 12 Cemâziyelâhir 871’de (19
Ocak 1467) vefat etti ve Ýmam Þâfiî’nin
türbesi civarýnda defnedildi. Süyûtî’nin ifadesine göre mezhepte müctehid sayýlan
Münâvî’nin Þâfiî mezhebinde mâruf olan
görüþlere muhalif görüþ ve tercihleri bulunmaktadýr (Tašrîrü’l-istinâd, s. 66). Zâhid, mütevazi ve cömert kiþiliðiyle tanýnan
Münâvî’nin borca girerek fakirlere ve talebelere yardýmda bulunduðu nakledilir.
Eserleri. 1. Þer¼u MuÅta½ari’l-Müzenî. Sehâvî, “Sýfatü’s-salât”a kadar yapýlan
þerhin altý cilt olduðunu söyler (e×-¬eyl £alâ
Ref £i’l-i½r, s. 446). 2. ¥âþiye £alâ Þer¼i’lBehce. Abdülgaffâr b. Abdülkerîm el-Kazvînî’nin fýkha dair el-¥âvi’½-½a³¢r’inin Zeynüddin Ýbnü’l-Verdî tarafýndan el-Behcetü’l-verdiyye adýyla nazma çekilmiþ þekline hocasý Ýbnü’l-Irâký’nin yazdýðý þerhin
hâþiyesidir. 3. ¥âþiye £ale’r-Rav²i’l-ünüf.
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî’nin
siyer kitabý için kaleme aldýðý hâþiyedir. 4.
TelÅî½u Be×li’l-mâ£ûn. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin tâun konusundaki hadisleri topladýðý Be×lü’l-mâ£ûn fî fa²li’¹-¹â£ûn adlý
eserinin özetidir. Tu¼fetü’r-râ³ýbîn fî beyâni emri’¹-¹avâ£în adýný taþýyan bir nüshasý Berlin Königlichen Bibliothek’te kayýtlýdýr (nr. 6370). 5. el-Fetâvâ. Müellifin
torunu Zeynelâbidîn el-Münâvî tarafýndan
derlenen fetvalarý ihtiva eder. Þemseddin
es-Sehâvî, hocasýnýn rivayet ettiði kýrk hadisi el-Ýhtimâm bi-taÅrîci erba£îne ¼adî¦en min merviyyi ceddinâ þeyÅi’lÝslâm adýyla tahrîc etmiþ olup (a.g.e., s.
462) bir nüshasý Berlin Königlichen Bibliothek’te bulunmaktadýr (nr. 1511).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Taðrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire, VII, 128;
XV, 381, 424, 450, 459; XVI, 35, 286, 289, 292,
353; Sehâvî, eŠ-™avßü’l-lâmi £, X, 254-257; a.mlf.,
e×-¬eyl £alâ Ref £i’l-i½r (nþr. Cûde Hilâl – M. Mah-
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Sözlükte “bakmak, düþünmek” anlamýndaki nazar kökünden türeyen ve “karþýlýklý olarak bakmak, birlikte düþünmek” mânasýna gelen münâzara kelimesi, terim
olarak gerçeðin bilinmesine yönelik tartýþmalarýn yöntem ve kurallarýný araþtýrýp belirleyen ilmî disiplini ifade eder. Kur’an’da
münâzara kelimesi geçmemekle birlikte
nazar kökünden türeyen bazý fiillerle düþünmenin temel bilgi kaynaklarý arasýnda
yer aldýðýna dikkat çekilmiþ, fikrî tartýþma
ise cedel kavramý ile ifade edilmiþtir. Ayrýca tartýþmalarýn en güzel þekilde yapýlmasý istenmiþtir. Muhatabýn amacýný hedefinden saptýrmak, ileri sürmediði bir görüþü isnat edip onu maðlûp etmeye çalýþmak, muarýzýn kiþiliðini küçük düþürücü
tavýrlar takýnmak, kesin delile dayanmadan cedele giriþmek, gerçeðin ortaya çýkmasýndan sonra tartýþmayý sürdürmek,
hakký bâtýl ve bâtýlý hak diye göstermeye
çabalamak gibi ilmî ve ahlâkî nitelikler taþýmayan tartýþmalar yerilmiþtir. Yine Kur’an’da, gerçeði savunmak amacýyla yapýlmasý emredilen en güzel tartýþma için bazý þartlar öngörülmüþtür. Tartýþmayý uygun zeminde yapmak, kesin delile dayanmak, getirilen açýk delili kabul edip tartýþmayý bitirmek ve muhataba karþý nazik
davranmak bu þartlarýn baþlýcalarýný oluþturur. Kur’ân-ý Kerîm peygamberlerle kavimleri arasýnda geçen tartýþmalarý da aktarmaktadýr. Bu tartýþmalarda bir fikrin
doðruluðunu kanýtlama veya yanlýþlýðýný
gösterme þeklindeki metotlar kullanýlmýþtýr. Bir düþüncenin doðruluðunu ortaya
koymak için gözlem ve deney, kýyas ve
karþýlaþtýrma yöntemlerinden faydalanýlýr. Düþüncenin yanlýþlýðýný göstermek için
de her þeyden önce iddiaya karþýlýk delil
talep etme, iddianýn doðruluðuna dair kanýt isteme, iddianýn veya gereðinin ger576
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þünmek” anlamýnreyen ve “karþýlýke düþünmek” mâa kelimesi, terim
ine yönelik tartýþarýný araþtýrýp bee eder. Kur’an’da
memekle birlikte
n bazý fiillerle düynaklarý arasýnda
miþ, fikrî tartýþma
de edilmiþtir. Ayüzel þekilde yapýlabýn amacýný hesürmediði bir göðlûp etmeye çalýþküçük düþürücü
delile dayanmarçeðin ortaya çýkmayý sürdürmek,
diye göstermeye
hlâkî nitelikler tailmiþtir. Yine Kurak amacýyla yapýltartýþma için bar. Tartýþmayý uyesin delile dayankabul edip tartýþataba karþý nazik
baþlýcalarýný oluþygamberlerle kaartýþmalarý da akmalarda bir fikrin
veya yanlýþlýðýný
totlar kullanýlmýþruluðunu ortaya
deney, kýyas ve
rinden faydalanýný göstermek için
iaya karþýlýk delil
ruluðuna dair kaa gereðinin ger-

çekle çeliþtiðini gösterme, ihtimalleri göz
önünde bulundurup tartýþmaya açma, muarýzý þüpheye düþürme, soru-cevap yoluyla ileri sürülen görüþü çürütme, kararlý bir
tavýr takýnýp kesin bir ifade kullanma, muhatabýn samimiyetsizliðini ve dolayýsýyla
haksýzlýðýný ortaya koymak amacýyla sahte
davranýþ içinde bulunan tarafa müþtereken beddua etme (bk. MÜBÂHELE), darbýmesel ve kýssalar zikretme gibi yöntemlere baþvurulur (Yavuz, s. 113-182).
Münâzara disiplini kelâm ve fýkýhta mezheplerin teþekkülüne baðlý olarak oluþmuþtur. Farklý itikadî ve fýkhî mezhepleri benimseyen âlimler arasýnda erken dönemlerden itibaren çeþitli meclislerde ve özellikle Abbâsîler devrinde halifelerin saraylarýnda hem müslüman âlimler hem de müslüman âlimlerle yahudi, hýristiyan, Mecûsî,
mülhid gibi deðiþik din ve akýmlara mensup âlimler arasýnda ilmî tartýþmalara giriþilmiþ (Þevký Dayf, III, 457-459; Cemîl
Saîd, V [1973], s. 187-204), bunlardan faydalý sonuçlara ulaþabilmek için tartýþma
âdâbý ile kurallarýna ihtiyaç duyulmuþ ve
“ilmü âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara” (ilmü’lmünâzara) adýyla bir ilim dalý oluþmuþtur.
Bazý âlimlerin kullandýðý “ilmü’l-cedel” tabiri ise raðbet görmemiþtir. Muhtemelen,
cedel kavramýnda sertlik ve muarýzý mutlaka maðlûp etme gibi Ýslâm ahlâkýyla baðdaþmayan bir anlamýn bulunmasýna karþýlýk münâzaranýn beraberce düþünmekle
irtibatlý olmasý bu adýn daha çok benimsenmesine vesile olmuþtur. Zamanla medrese eðitiminde her öðrencinin bu alanda
yazýlan bir eseri okumasý gelenek halini almýþtýr. Ýbn Haldûn’un belirttiðine göre cedel ve münâzara ilmini konu edinen eserler baþlýca iki þekilde telif edilmiþtir: Ebü’lUsr Fahrü’l-Ýslâm el-Pezdevî usulü ile Rükneddin el-Amîdî usulü. Pezdevî münâzaranýn sadece Kur’an, sünnet, icmâ ve kýyastan oluþan dinî delillere dayanýlarak yapýlmasýný esas alýr ve dinî çerçeveyle sýnýrlý kalmasýný ister. Amîdî ise tartýþmada
dinî, felsefî ve mantýkî konularda delil olarak kullanýlabilecek her bilgiden yararlanmayý kabul eder. Bu ikinci yöntem, geniþ
ölçüde akýl yürütme ve her konuda delil
getirmeye imkân tanýdýðý için daha çok
kabul görmüþ, ancak mugalata ve safsata
türü kýyaslarýn da kullanýlmasýna yol açmasý sebebiyle eleþtirilmiþtir (Mušaddime,
III, 1068; münazara ilminin fýkha uyarlanýþý için bk. HÝLÂF).
Belirlenen ilkelere göre tartýþmanýn niteliði ve kurallarý þöylece özetlenebilir: Bir
konuyu tartýþan iki kiþiden iddia sahibine

“muallil” (sebep bildiren ve cevaplayan
kimse), diðerine de “sâil” (iddia sahibince öne sürülen fikirleri kontrol edip delile ihtiyaç hissettiren tezlere delil isteyen
ve soru soran kimse) adý verilir. Tartýþan
kimse naklettiði bir görüþü kaynaðýna dayandýrmaya mecburdur. Ancak naklettiði
düþüncenin doðruluk veya yanlýþlýðýný ileri sürerse iddia sahibi olur ve tezini kanýtlamakla yükümlüdür. Zira apaçýk ve zaruri
þekilde bilinemeyen her iddianýn delillendirilmesi gerekir. Tartýþmada kanýt olarak
getirilen kýyasýn þekil ve muhteva yönünden doðruluðu zorunludur. Eðer delil þekil bakýmýndan yanlýþ olursa “mugalata”
adýný alýr ve geçersiz sayýlýr.
Münâzara esnasýnda bazan sâilin, bazan da muallilin baþvurduðu hükümlerle
ilgili kurallar þunlardýr: a) Engelleme (men‘):
Öne sürülen iddiaya delil isteyerek veya
delilin öncüllerine itiraz ederek muârýzý
reddetmek. b) Delili bozma (nakz): Gösterilen delillerin öncüllerine itiraz etmeden
yeni bir delille onu çürütmek. c) Ýddiaya
karþý koyma (muâraza): Öne sürülen iddianýn zýddýnýn doðruluðunu kanýtlamak suretiyle doðrudan doðruya iddiayý çürütmek. Sâil, delili bozma veya iddiaya karþý
koyma þýklarýndan biriyle hareket etmek
istediði takdirde muallil konumuna gelir,
muallil de sâilin yerini alýr. Sözü edilen üç
kuralýn her birinde sâil ve muallilin çeþitli
görevleri mevcut olup bunlar klasik münâzara kitaplarýnda sayýlmaktadýr (Yavuz,
s. 21-31). Bir iddianýn reddedilmesi onun
yanlýþlýðýný göstermekten çok iddiada kapalýlýk bulunduðuna iþaret eder, delilin bozulmasý ise onun yanlýþlýðýný gösterir. Bu
sebeple mukabil bir delille bozulan delilin
yanlýþlýðýna hükmedilir. Ancak delilin yanlýþ olmasý ilgili iddianýn yanlýþlýðýný gerektirmez, sadece iddia o delille kanýtlanmamýþ sayýlýr ve baþka bir delile ihtiyaç duyulur. Ýtirazlarýn en zayýfý engelleme ise de
gerçeðin ortaya çýkmasýna daha çok katkýda bulunduðundan en yararlý itiraz sayýlýr (Taþköprizâde, Âdâbü’l-ba¼¦, s. 2-10;
Ahmed Cevdet Paþa, s. 9-46).
Kavramlarla ilgili tartýþma kurallarý “taným” ve “bölme” kýsýmlarýnda incelenir. “Bir
kavramýn karakteristik kapsamýný belirleyen zihin iþlemleri” demek olan tanýma
ancak tanýmýn eksik olduðu ve yabancý unsurlar içerdiði iddiasýyla itiraz edilebilir.
Bir bütünün parçalara bölünmesi halinde
bölmenin tam olmadýðý veya bölmeye dahil unsurlarýn dýþarýda býrakýldýðý ileri sürülerek karþý çýkýlabilir. Bölmeyi yapan kimse bunlarý cevaplandýrmakla yükümlüdür

(Saçaklýzâde, er-Risâletü’l-velediyye, s. 12; Gelenbevî, s. 7). Tartýþma sonunda muallil baþarýlý olmasý halinde sâili ilzâm etmiþ, sâil de baþarýlý olmasý durumunda muallili ifhâm etmiþ sayýlýr.
Münâzara literatüründe üzerinde durulan konulardan biri de münâzara âdâbýdýr; bununla ilgili olarak bazý ilkeler belirlenmiþtir. 1. Tartýþýrken sözü aþýrý derece uzatmamalý, ancak amacýn anlaþýlmasýna engel olacak þekilde kýsa da tutmamalýdýr. 2. Yan konulara girilmemeli ve
hedef saptýrýlmamalýdýr. 3. Tartýþma esnasýnda gülme, hiddetlenme gibi olumsuz
tavýrlar gösterilmemelidir. 4. Muhataba
konuþma fýrsatý tanýnmalýdýr. 5. Münâzara kurallarýný ve âdâbýný bilmeyen, ayrýca
alay eden ve böbürlenen kimselerle tartýþmaya giriþilmemelidir. 6. Muhataba karþý
nazik ve saygýlý bir tavýr takýnýlmalýdýr. 7.
Muhatabýn gerçeði ortaya çýkarmasýna engel olunmamalýdýr.
Münâzarayla cedelin ayný þey olduðunu
kabul eden âlimler bulunduðu gibi (Ýbn
Haldûn, III, 1068) bunlarý ayrý ayrý ilimler
sayanlar da vardýr. Münâzara gerçeðin ortaya çýkarýlmasýný amaç edinir, cedel ise
doðru veya yanlýþ belli bir fikrin üstün gelmesini yahut geçersiz kýlýnmasýný saðlamayý hedefler (Saçaklýzâde, Tertîbü’l-£ulûm, s.
142-143). Kur’an bu amaçla yapýlan tartýþmalarý yasakladýðýndan cedel adýyla ayrý
bir ilim dalý geliþme göstermemiþtir (bk.
CEDEL).
Münâzara ilmi hakkýnda yazýlan risâle
ve kitaplarýn baþlýcalarý þunlardýr: Rükneddin el-Amîdî, el-Ýrþâd fî £ilmi’l-Åilâf ve’lcedel; Ahmed b. Hibetullah el-Medâinî,
A¼kâmü’l-cedel ve’l-münâ¾ara (Keþfü’¾¾unûn, I, 69); Adudüddin el-Îcî, Âdâbü’lba¼¦ ve’l-münâ¾ara; Ebû Muhammed
Ýbnü’l-Cevzî, el-Î²â¼ li-šavânîni’l-ý½¹ýlâ¼
fi’l-cedel ve’l-münâ¾ara (Kahire 1955);
Muhammed b. Eþref es-Semerkandî, Risâle fî âdâbi’l-ba¼¦ ve ¹urušý’l-münâ¾ara (Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar,
nr. 2661); Seyyid Þerîf el-Cürcânî, U½ûlü’l
man¹ýš ve’l-münâ¾ara (Kahire 1335);
Taþköprizâde Ahmed Efendi, Âdâbü’lba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Kahire 1310); Ýsmâil Hakký Bursevî, Þerh £alâ Âdâbi’lba¼¦ li-ªâþköprîzâde (Ýstanbul 1273);
Saçaklýzâde, er-Risâletü’l-Velediyye fî
âdâbi’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Ýstanbul
1325); Ali Rýzâ Ardahânî, Mi‘yârü’l-münâzara (Ýstanbul 1307); Mustafa Sabri,
£Ýlmü âdâbi’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Kahire 1912); Muhammed Cemâleddin Ýstanbûlî, Þer¼u’l-Man¾ûmeti’¾-¾âhire fî šavânîni’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Ýstanbul
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1322); Þirvanlý Ahmed Hamdi, Ýlm-i Münâzara (Ýstanbul 1293), Hamd b. Ýbrâhim
el-Osman, U½ûlü’l-cedel ve’l-münâ¾ara
fi’l-Kitâb ve’s-Sünne (Küveyt 1422).
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ÿYusuf Þevki Yavuz

™ ARAP EDEBÝYATI. Arap dilinde münâzara yanýnda muhâvere, muâraza, mücâdele, müfâhare, münâfere ve mümârât gibi yakýn anlamlý birçok kelime kullanýlmaktadýr. Bunlar “muhâvere” baþlýðý
altýnda yer alan türlerdir. Aralarýnda bazý
mâna farklarýnýn bulunduðu bu kelimelerin çoðu Kur’an’da yer almaktadýr. Arap
edebiyatýnda “zýt veya farklý unsurlarýn
üstünlüklerinin karþýlaþtýrýldýðý edebî tür”
þeklinde tanýmlanan münâzaranýn Câhiliye
döneminde muhâvere, müfâhare ve münâfere olmak üzere nesir þeklinde üç çeþidi tesbit edilmiþtir. Ýki veya daha fazla
kiþinin bir konuda dönüþümlü olarak görüþünü beyan ettiði konuþma türüne muhâvere adý verilmiþtir. Bazan bu bir tarafýn soru sormasý, diðer tarafýn cevap vermesi þeklinde gerçekleþirdi. Âmir b. Zarib
el-Advânî ile Humeme b. Râfi‘ ed-Devsî
arasýnda Himyer kralýnýn huzurunda yapýlan münâzara buna örnek gösterilir (Abdullah Abdülcebbâr – M. Abdülmün‘im
Hafâcî, s. 253-254). Temîm kabilesinin bilgesi Damre b. Damre el-Müaydî’nin Hîre
Kralý Nu‘mân b. Münzir’le yaptýðý muhâvere ve ona verdiði hikmet dolu cevap
(a.g.e., s. 316-317), Utbe b. Rebîa ile kýzý
Hind arasýnda geçen ve Ebû Süfyân’la evliliðine dair olan muhâvere türün meþhur
örnekleri içinde yer alýr (a.g.e., s. 316).
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Soy sop, kabile ve aþiret üstünlüðü, ahlâkî erdemlere sahip oluþ, mal mülk, evlât ve akraba çokluðuyla övünme þeklinde daha çok kabile ileri gelenleri arasýnda
cereyan eden muhâverelere müfâhare adý
veriliyordu. Bunun en meþhur örneði, Sâsânî Hükümdarý Kisrâ Enûþirvân ile Hîre
Kralý Nu‘mân b. Münzir arasýnda kisrânýn
sarayýnda yapýlan muhâveredir. En üstün
milletin Araplar olduðunu ileri sürerek
münâzaraya baþlayan Hîre Kralý Nu‘mân
kisrânýn sorularýna ikna edici cevaplar vererek galip gelmiþtir (Mîþâl Âsî – Emîl Bedî‘ Ya‘kub, II, 1207). Nu‘mân’ýn sarayýnda
düzenlenen müfâharelerde yerleþmiþ bazý
geleneklerin varlýðý (Mahmûd Þükrî el-Âlûsî, I, 280-281, 285-286) onun bu konudaki
baþarýsýnýn sebeplerindendir.
Câhiliye devrinde daha çok Rebîa-Mudar, Bekir- Taðlib, Kays - Temîm ve Evs Hazrec kabileleri arasýnda süren müfâhare geleneði, Ýslâm’ýn öðretileriyle uyuþmadýðý için Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râþidîn dönemlerinde ehemmiyetini kaybetmiþse de Emevîler devrinde Arap ýrkýna
dayalý bir siyaset güdülmesinin etkisiyle
yeniden alevlenmiþtir. Kaynaklar, Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn huzurunda kabilelerinin cömertlikleriyle ileri gelenlerinin çokluðu ve nitelikleri konusunda münâzaralarýn yapýldýðýný kaydetmektedir (a.g.e., I,
283-285, 287). Bu türde III (IX) ve IV. (X.)
yüzyýllarda birçok eser kaleme alýnmýþtýr
(Ýbnü’n-Nedîm, s. 172, 209; Brockelmann,
GAL, II, 390; Sezgin, I, 318; II, 61; ayrýca bk.
FAHR).
Münâzaranýn en zorlusu olan münâfere, mutlaka bir hakemin nezaretinde ve
kaybeden tarafýn kazanana ödeyeceði bir
ödül ortaya konarak yapýlýrdý. Câhiliye devrinin yaygýn geleneklerinden olan bu tarz
münâzarada iki taraf atalarý ile hasep neseplerinin çokluðu, þeref ve deðerlerinin
yüceliði konusunda söz düellosuna tutuþurdu. Soyluluðu ayakta tutan ve devamýný saðlayan husus bir bakýma mal mülk
olduðundan tartýþmada servet çokluðu
da ana konulardan birini teþkil eder. Tartýþma kýzýþtýðýnda iþ ölülerin sayýlmasýna
kadar giderdi. Bu Câhiliye geleneðine Kehf
(18/34) ve Tekâsür (102/1-2) sûrelerinde
iþaret edilmektedir. Münâferenin, “Ben insan (nefer) sayýsý bakýmýndan senden daha güçlüyüm” ifadesiyle baþladýðý için bu
adla anýlmýþ olmasý da muhtemeldir. Eþraftan ve zamanýn bilgeleri arasýndan seçilen hakemler fitne çýkmasýný önlemek
için genellikle taraflarýn eþit olduðunu edebî ve etkili bir konuþma ile ilân ederlerdi
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(Ali el-Cündî, s. 263-264). Ortaya konan
ödüller 100, bazan da 1000’e kadar ulaþan
deve, köle, câriye veya altýn oluyordu (krþ.
Mahmûd Þükrî el-Âlûsî, I, 289-307). Münâzara konusunda ilk yazýlan eserlerin münâfere türünde olduðu, Ýbnü’n-Nedîm’in,
adýnda “münâfere, münâferât” kelimeleri geçen ve ilk dönemlerde yazýlmýþ olan
bazý eserleri zikretmesinden anlaþýlmaktadýr (el-Fihrist, s. 93, 159, 161, 176, 188).

Muhâvere, müfâhare ve münâfere türündeki Câhiliye münâzaralarýnýn karakteristik özelliði çoðunlukla hakemlerin huzurunda cereyan etmesi ve secilerle örülmüþ etkileyici edebî bir dilin kullanýlmasýdýr. Buna karþýlýk Ýslâmî dönemde tamamen edebî bir tür niteliði taþýyan ve bir
müellif tarafýndan gece ile gündüz, kýlýç ile
kalem gibi iki zýt veya farklý unsurun konuþturulmasý, kendi erdem ve üstünlüklerinin dile getirilmesi ve karþý tarafýn delillerini çürüterek galip gelinmesi þeklinde gerçekleþen münazara çeþitleri de ortaya çýkmýþtýr. Bu türde çok defa hayalî bir
kimse yahut zamanýn halifesi, valisi veya
âlimlerinden biri hakem olarak gösterilmiþ, birçoðunda olay bir mahkemede geçiyormuþ gibi kurgulanmýþtýr.
Baþta Arap dili ve edebiyatý olmak üzere kelâm, fýkýh, mezhepler, tarih, felsefe
ve mantýk gibi alanlarda ilmî bir konunun
tartýþýldýðý münâzaralar ayrý bir kategori
oluþturarak Ýslâm ilimleri tarihinde önemli bir yer iþgal etmiþtir. Bu münâzaralarýn
birçoðu halife saraylarýnda seçkin erkânýn
huzurunda gerçekleþiyordu. Arap dili ve
edebiyatýna dair ince meselelerin tartýþýldýðý en çetin münâzaralar, Hârûnürreþîd’in
sarayýnda Emîn ile Me’mûn’un hocasý ve
yedi kurrâdan biri olan Kûfe dil mektebinin reisi Ali b. Hamza el-Kisâî ile Basra dil
mektebinin reisi Sîbeveyhi arasýnda gerçekleþmiþtir. “el-Mes’eletü’z-zünbûriyye”
adý verilen münâzarada bir Arap atasözünde geçen bir kelimenin i‘rabý tartýþma konusu olmuþ, hakemlik yapacak bir otorite
bulunamayýnca çölden getirilen bedevîlerin hakemliðine baþvurulmuþ, rivayete göre saray hocasý Kisâî’nin küçük düþürülmesi istenmediðinden bedevîlere telkin
edilen cevap verdirilmiþ, neticede Sîbeveyhi, maðlûp duruma düþürülmüþtür. Bu
haksýzlýðý hazmedemeyen Sîbeveyhi Arap
ülkelerini terkederek asýl memleketi olan
Ýran’a gitmiþ ve genç yaþta kahrýndan ölmüþtür. IV. (X.) yüzyýlda cereyan eden bu
tür münâzaralarýn en tanýnmýþlarýndan biri
de elli dokuz yaþýndaki Ebû Bekir el-Hârizmî ile yirmi dört yaþýndaki Bedîüzzaman
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