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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). Münâ-
zara konusunda ilk yazýlan eserlerin mü-
nâfere türünde olduðu, Ýbnü’n-Nedîm’in,
adýnda “münâfere, münâferât” kelimele-
ri geçen ve ilk dönemlerde yazýlmýþ olan
bazý eserleri zikretmesinden anlaþýlmak-
tadýr (el-Fihrist, s. 93, 159, 161, 176, 188).

Muhâvere, müfâhare ve münâfere tü-
ründeki Câhiliye münâzaralarýnýn karakte-
ristik özelliði çoðunlukla hakemlerin hu-
zurunda cereyan etmesi ve secilerle örül-
müþ etkileyici edebî bir dilin kullanýlmasý-
dýr. Buna karþýlýk Ýslâmî dönemde tama-
men edebî bir tür niteliði taþýyan ve bir
müellif tarafýndan gece ile gündüz, kýlýç ile
kalem gibi iki zýt veya farklý unsurun ko-
nuþturulmasý, kendi erdem ve üstünlük-
lerinin dile getirilmesi ve karþý tarafýn de-
lillerini çürüterek galip gelinmesi þeklin-
de gerçekleþen münazara çeþitleri de or-
taya çýkmýþtýr. Bu türde çok defa hayalî bir
kimse yahut zamanýn halifesi, valisi veya
âlimlerinden biri hakem olarak gösteril-
miþ, birçoðunda olay bir mahkemede ge-
çiyormuþ gibi kurgulanmýþtýr.

Baþta Arap dili ve edebiyatý olmak üze-
re kelâm, fýkýh, mezhepler, tarih, felsefe
ve mantýk gibi alanlarda ilmî bir konunun
tartýþýldýðý münâzaralar ayrý bir kategori
oluþturarak Ýslâm ilimleri tarihinde önem-
li bir yer iþgal etmiþtir. Bu münâzaralarýn
birçoðu halife saraylarýnda seçkin erkânýn
huzurunda gerçekleþiyordu. Arap dili ve
edebiyatýna dair ince meselelerin tartýþýl-
dýðý en çetin münâzaralar, Hârûnürreþîd’in
sarayýnda Emîn ile Me’mûn’un hocasý ve
yedi kurrâdan biri olan Kûfe dil mektebi-
nin reisi Ali b. Hamza el-Kisâî ile Basra dil
mektebinin reisi Sîbeveyhi arasýnda ger-
çekleþmiþtir. “el-Mes’eletü’z-zünbûriyye”
adý verilen münâzarada bir Arap atasözün-
de geçen bir kelimenin i‘rabý tartýþma ko-
nusu olmuþ, hakemlik yapacak bir otorite
bulunamayýnca çölden getirilen bedevîle-
rin hakemliðine baþvurulmuþ, rivayete gö-
re saray hocasý Kisâî’nin küçük düþürül-
mesi istenmediðinden bedevîlere telkin
edilen cevap verdirilmiþ, neticede Sîbevey-
hi, maðlûp duruma düþürülmüþtür. Bu
haksýzlýðý hazmedemeyen Sîbeveyhi Arap
ülkelerini terkederek asýl memleketi olan
Ýran’a gitmiþ ve genç yaþta kahrýndan öl-
müþtür. IV. (X.) yüzyýlda cereyan eden bu
tür münâzaralarýn en tanýnmýþlarýndan biri
de elli dokuz yaþýndaki Ebû Bekir el-Hâ-
rizmî ile yirmi dört yaþýndaki Bedîüzzaman

el-Hemedânî arasýnda geçmiþtir. 382 (992)
yýlýnda Nîþâbur’da düzenlenen münâzara-
da her iki taraf din, dil, edebiyat, gramer,
aruz ve mantýk ilimlerinde gücünü gös-
termiþ, sonuçta Bedîüzzaman galip ilân
edilmiþ, otoritesi ve itibarý sarsýlan Hâriz-
mî bir yýl sonra kederinden ölmüþtür. Yine
bu asýrda Aristo mantýðýný savunan Met-
tâ b. Yûnus ile Arap nahiv mantýðýný savu-
nan Ebû Saîd es-Sîrâfî arasýnda cereyan
eden münâzara da meþhurdur. Hârûnnür-
reþîd’in veziri Yahyâ el-Bermekî’nin sara-
yýnda zamanýn ileri gelen âlim ve edipleri
arasýnda aþk ve sevgi konusunda düzen-
lenen münâzarada Eflâtun’un el-Meßdü-
be (þölen, sempozyum) adlý eserinin te-
siri görülmektedir.

Yazýlý olarak veya ileriki dönemlerde gö-
rüldüðü gibi basýn yoluyla gerçekleþen mü-
nâzaralar da vardýr. Hârûnürreþîd ile Süf-
yân es-Sevrî arasýnda halifenin sahip ol-
masý gereken adalet vasfý konusunda ya-
zýþmalý olarak geçen sert tartýþma, XIX.
yüzyýlda Ahmed Fâris eþ-Þidyâk ile Ýbrâhim
el-Yâzîcî arasýnda dil konusundaki gazete
tartýþmasý ile Lübnan’da yayýmlanan el-
Mušte¹af ve el-Beþîr dergilerinde birçok
yazarýn taraf olduðu sihir hakkýndaki tar-
týþmalar bunlarýn örneklerinden bazýlarý-
dýr.

Hayale dayanan edebî münâzara türü-
nün en eski örneðini Câhiz vermiþtir. Câ-
hiz, MüfâÅaretü’l-cevârî ve’l-³ýlmân ad-
lý risâlesinde genç kýz ve erkeklere münâ-
zara yaptýrmýþ, taraflardan her biri kendi
erdemlerini ve üstün yanlarýný, karþý tara-
fýn ise kusurlarýný secili nesir halinde âyet,
hadis, þiir, mesel, hikâye, fýkra ve anek-
dotlarla dile getirmiþtir (Resâßil, II, 61-93).
Câhiz’in, siyah ve beyaz insanlarý övünme
yarýþýna tutuþturduðu MüfâÅaretü’s-sû-
dân ve’l-¼umrân (ve’l-bî²ân) (FaÅrü’s-sû-
dân £ale’l-bî²ân) adlý risâlesi de (Brockel-
mann, GAL Suppl., I, 245) bu niteliktedir.
Yine onun MüfâÅaretü’l-misk ve’r-re-
mâd’ý (a.g.e., I, 246) insanlar dýþýndaki var-
lýklar arasýnda üstünlük tartýþmasýnýn kur-
gulandýðý ilk eser olmalýdýr. Ýbn Ebû Tâhir’in
MüfâÅaretü’l-verd ve’n-nercis’i ile Nâ-
þî el-Ekber’in MüfâÅare beyne’×-×eheb
ve’z-zücâc’ý ve TafŠîlü’s-sûd(ân) £ale’l-
biŠ(ân)’ý da (Brockelmann, GAL, I, 128) bu
alanda yazýlan ilk eserlerdendir. Ýnsanlar,
güller, çiçekler, meyveler, hayvanlar, kuþ-
lar, þehirler, eþya, tabiat varlýklarý vb. ara-
sýnda üstünlük tartýþmalarýna yer veren çok
sayýda eserden bir kýsmý þunlardýr: Abdül-
bâký el-Yemenî, MüfâÅaretü’l-šýndîl ve’þ-
þem£adân (Kahire 1934, Münâ¾arât fi’l-
edeb içinde Münâ¾ara beyne’l-šýndîl ve’þ-

þem£dân adýyla); Ýbn Nübâte el-Mýsrî, el-
MüfâÅare beyne’s-seyf ve’l-šalem (Bey-
rut 1312; Kahire 1934, Münâ¾arât fi’l-edeb
içinde); Süyûtî, MüfâÅaretü’l-ezhâr (el-
Mašåmetü’l-verdiyye, Kahire 1272, 1275);
Muhammed Mübârek el-Cezâirî, Ebhâ
mašåme fi’l-müfâÅare beyne’l-³urbe
ve’l-išåme (Dýmaþk 1296), øarîbü’l-en-
bâß fî münâ¾arati’l-ar² ve’s-semâß (Dý-
maþk 1302), MüfâÅare beyne’s-semâß
ve’l-ar² (øarîbü’n-nebeß fî münâ¾arati’l-
ar² ve’s-semâß, Dýmaþk 1299); (diðer eser-
ler için bk. a.g.e., II, 59; Suppl., I, 809; II,
12, 174, 198, 220, 237, 389, 999; Sezgin,
IV, 298).

Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî, baþlangýçtan IV.
(X.) yüzyýlýn baþlarýna kadar Ýslâm âlimleri
arasýnda geçen ilmî tartýþmalarý Mecâli-
sü’l-£ulemâß adlý eserinde toplamýþtýr (bk.
bibl.). Tefsir, fýkýh ve kelâmla ilgili birkaç
mesele dýþýnda bu tartýþmalarýn tamamý
Arap dili ve edebiyatýna dairdir. Çoðu eski
Arap þiirini, bazý âyetleri ve birkaç hadisi
ilgilendiren ve lugat, iþtikak, gramer, i‘rab,
garîb kelimeler, þiir eleþtirisi, anlam, yo-
rum gibi konularda ince meseleler etra-
fýnda odaklaþan tartýþmalar II (VIII) ve III.
(IX.) yüzyýl âlimleri arasýnda yoðun bi-
çimde görülmektedir. Baþta Sa‘leb olmak
üzere Îsâ b. Ömer es-Sekafî, Ebû Amr b.
Alâ, Halîl b. Ahmed, Sîbeveyhi, Yûnus b.
Habîb, Ali b. Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Zi-
yâd el-Ferrâ, Ma‘mer b. Müsennâ, Ahfeþ
el-Evsat, Asmaî, Cermî, Ebû Abdullah Ýb-
nü’l-A‘râbî, Ebû Hâtim es-Sicistânî, Ebû
Osman el-Mâzinî, Zeccâc ve Ýbn Keysân
tartýþmalarda taraf olan âlimler içinde yer
almaktadýr. Ebû Hayyân el-Endelüsî, Te×-
kiretü’n-nü¼ât’ýn bir bölümünü (s. 124-
180) Arap dili ve edebiyatýyla ilgili münâ-
zaralara tahsis etmiþtir.

Ýlmî münâzaralarý ele alan diðer eserle-
rin baþlýcalarý þunlardýr: “Münâzara bey-
ne Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbî ve’l-Hâtimî”
(nþr. Hasan M. eþ-Þemmâ‘, Mecelletü Kül-
liyyeti’l-âdâb bi-Câmi £ati’r-Riyâd, sy. 4
[Demmâm 1395-1396], s. 237-295); Ab-
dülmecîd et-Türkî, Münâ¾arât fî u½û-
li’þ-Þerî£ati’l-Ýslâmiyye beyne Ýbn ¥azm
ve’l-Bâcî (nþr. ve trc. Abdüssabûr Þâhîn,
Beyrut 1406/1986); Ebû Hayyân et-Tevhî-
dî, el-Mušåbesât (nþr. Mirzâ Hüseyin eþ-
Þîrâzî, Bombay 1306/1889), el-Ýmtâ£ ve’l-
müßânese (nþr. Ahmed Emîn – Ahmed ez-
Zeyn, Kahire 1939-1944; Beyrut 1953, iki
eserde de zamanýn âlimleri arasýnda ge-
çen felsefî, edebî ve ilmî sohbetlerle mü-
nâzaralara yer verilmiþtir); Ca‘fer b. Ah-
med Ýbnü’l-Heysem, Kitâbü’l-Münâ¾a-
rât (nþr. ve Ýng. trc. Wiltera Madelung –

(Saçaklýzâde, er-Risâletü’l-velediyye, s. 1-
2; Gelenbevî, s. 7). Tartýþma sonunda mu-
allil baþarýlý olmasý halinde sâili ilzâm et-
miþ, sâil de baþarýlý olmasý durumunda mu-
allili ifhâm etmiþ sayýlýr.

Münâzara literatüründe üzerinde du-
rulan konulardan biri de münâzara âdâ-
býdýr; bununla ilgili olarak bazý ilkeler be-
lirlenmiþtir. 1. Tartýþýrken sözü aþýrý dere-
ce uzatmamalý, ancak amacýn anlaþýlma-
sýna engel olacak þekilde kýsa da tutma-
malýdýr. 2. Yan konulara girilmemeli ve
hedef saptýrýlmamalýdýr. 3. Tartýþma esna-
sýnda gülme, hiddetlenme gibi olumsuz
tavýrlar gösterilmemelidir. 4. Muhataba
konuþma fýrsatý tanýnmalýdýr. 5. Münâza-
ra kurallarýný ve âdâbýný bilmeyen, ayrýca
alay eden ve böbürlenen kimselerle tartýþ-
maya giriþilmemelidir. 6. Muhataba karþý
nazik ve saygýlý bir tavýr takýnýlmalýdýr. 7.
Muhatabýn gerçeði ortaya çýkarmasýna en-
gel olunmamalýdýr.

Münâzarayla cedelin ayný þey olduðunu
kabul eden âlimler bulunduðu gibi (Ýbn
Haldûn, III, 1068) bunlarý ayrý ayrý ilimler
sayanlar da vardýr. Münâzara gerçeðin or-
taya çýkarýlmasýný amaç edinir, cedel ise
doðru veya yanlýþ belli bir fikrin üstün gel-
mesini yahut geçersiz kýlýnmasýný saðlama-
yý hedefler (Saçaklýzâde, Tertîbü’l-£ulûm, s.
142-143). Kur’an bu amaçla yapýlan tartýþ-
malarý yasakladýðýndan cedel adýyla ayrý
bir ilim dalý geliþme göstermemiþtir (bk.
CEDEL).

Münâzara ilmi hakkýnda yazýlan risâle
ve kitaplarýn baþlýcalarý þunlardýr: Rükned-
din el-Amîdî, el-Ýrþâd fî £ilmi’l-Åilâf ve’l-
cedel; Ahmed b. Hibetullah el-Medâinî,
A¼kâmü’l-cedel ve’l-münâ¾ara (Keþfü’¾-
¾unûn, I, 69); Adudüddin el-Îcî, Âdâbü’l-
ba¼¦ 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, Ri-
sâle fî âdâbi’l-ba¼¦ ve ¹urušý’l-münâ-
¾ara (Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar,
nr. 2661); Seyyid Þerîf el-Cürcânî, U½ûlü’l
man¹ýš ve’l-münâ¾ara (Kahire 1335);
Taþköprizâde Ahmed Efendi, Âdâbü’l-
ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Kahire 1310); Ýs-
mâil Hakký Bursevî, Þerh £alâ Âdâbi’l-
ba¼¦ li-ªâþköprîzâde (Ýstanbul 1273);
Saçaklýzâde, er-Risâletü’l-Velediyye fî
âdâbi’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Ýstanbul
1325); Ali Rýzâ Ardahânî, Mi‘yârü’l-mü-
nâzara (Ýstanbul 1307); Mustafa Sabri,
£Ýlmü âdâbi’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Ka-
hire 1912); Muhammed Cemâleddin Ýstan-
bûlî, Þer¼u’l-Man¾ûmeti’¾-¾âhire fî ša-
vânîni’l-ba¼¦ ve’l-münâ¾ara (Ýstanbul

Soy sop, kabile ve aþiret üstünlüðü, ah-
lâkî erdemlere sahip oluþ, mal mülk, ev-
lât ve akraba çokluðuyla övünme þeklin-
de daha çok kabile ileri gelenleri arasýnda
cereyan eden muhâverelere müfâhare adý
veriliyordu. Bunun en meþhur örneði, Sâ-
sânî 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 ve-
rerek galip gelmiþtir (Mîþâl Âsî – Emîl Be-
dî‘ Ya‘kub, II, 1207). Nu‘mân’ýn sarayýnda
düzenlenen müfâharelerde yerleþmiþ bazý
geleneklerin varlýðý (Mahmûd Þükrî el-Âlû-
sî, I, 280-281, 285-286) onun bu konudaki
baþarýsýnýn sebeplerindendir.

Câhiliye devrinde daha çok Rebîa-Mu-
dar, Bekir-Taðlib, Kays -Temîm ve Evs -
Hazrec kabileleri arasýnda süren müfâha-
re geleneði, Ýslâm’ýn öðretileriyle uyuþma-
dýðý için Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râ-
þidîn dönemlerinde ehemmiyetini kaybet-
miþse de Emevîler devrinde Arap ýrkýna
dayalý bir siyaset güdülmesinin etkisiyle
yeniden alevlenmiþtir. Kaynaklar, Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân’ýn huzurunda kabileleri-
nin cömertlikleriyle ileri gelenlerinin çok-
luðu ve nitelikleri konusunda münâzara-
larýn 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 münâfe-
re, mutlaka bir hakemin nezaretinde ve
kaybeden tarafýn kazanana ödeyeceði bir
ödül ortaya konarak yapýlýrdý. Câhiliye dev-
rinin yaygýn geleneklerinden olan bu tarz
münâzarada iki taraf atalarý ile hasep ne-
seplerinin çokluðu, þeref ve deðerlerinin
yüceliði konusunda söz düellosuna tutu-
þurdu. Soyluluðu ayakta tutan ve devamý-
ný saðlayan husus bir bakýma mal mülk
olduðundan tartýþmada servet çokluðu
da ana konulardan birini teþkil eder. Tar-
týþma kýzýþtýðýnda iþ ölülerin sayýlmasýna
kadar giderdi. Bu Câhiliye geleneðine Kehf
(18/34) ve Tekâsür (102/1-2) sûrelerinde
iþaret edilmektedir. Münâferenin, “Ben in-
san (nefer) sayýsý bakýmýndan senden da-
ha güçlüyüm” ifadesiyle baþladýðý için bu
adla anýlmýþ olmasý da muhtemeldir. Eþ-
raftan ve zamanýn bilgeleri arasýndan se-
çilen hakemler fitne çýkmasýný önlemek
için genellikle taraflarýn eþit olduðunu ede-
bî ve etkili bir konuþma ile ilân ederlerdi
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1322); Þirvanlý Ahmed Hamdi, Ýlm-i Mü-
nâzara (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 mü-
nâzara yanýnda muhâvere, muâraza, mü-
câdele, müfâhare, münâfere ve mümâ-
rât gibi yakýn anlamlý birçok kelime kulla-
nýlmaktadýr. Bunlar “muhâvere” baþlýðý
altýnda yer alan türlerdir. Aralarýnda bazý
mâna farklarýnýn bulunduðu bu kelimele-
rin çoðu Kur’an’da yer almaktadýr. Arap
edebiyatýnda “zýt veya farklý unsurlarýn
üstünlüklerinin karþýlaþtýrýldýðý edebî tür”
þeklinde tanýmlanan münâzaranýn Câhiliye
döneminde muhâvere, müfâhare ve mü-
nâfere olmak üzere nesir þeklinde üç çe-
þidi tesbit edilmiþtir. Ýki veya daha fazla
kiþinin bir konuda dönüþümlü olarak gö-
rüþünü beyan ettiði konuþma türüne mu-
hâvere adý verilmiþtir. Bazan bu bir tara-
fýn soru sormasý, diðer tarafýn cevap ver-
mesi þeklinde gerçekleþirdi. Âmir b. Zarib
el-Advânî ile Humeme b. Râfi‘ ed-Devsî
arasýnda Himyer kralýnýn huzurunda yapý-
lan münâzara buna örnek gösterilir (Ab-
dullah Abdülcebbâr – M. Abdülmün‘im
Hafâcî, s. 253-254). Temîm kabilesinin bil-
gesi Damre b. Damre el-Müaydî’nin Hîre
Kralý Nu‘mân b. Münzir’le yaptýðý muhâ-
vere ve ona verdiði hikmet dolu cevap
(a.g.e., s. 316-317), Utbe b. Rebîa ile kýzý
Hind arasýnda geçen ve Ebû Süfyân’la ev-
liliðine dair olan muhâvere türün meþhur
örnekleri içinde yer alýr (a.g.e., s. 316).
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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). Münâ-
zara konusunda ilk yazýlan eserlerin mü-
nâfere türünde olduðu, Ýbnü’n-Nedîm’in,
adýnda “münâfere, münâferât” kelimele-
ri geçen ve ilk dönemlerde yazýlmýþ olan
bazý eserleri zikretmesinden anlaþýlmak-
tadýr (el-Fihrist, s. 93, 159, 161, 176, 188).

Muhâvere, müfâhare ve münâfere tü-
ründeki Câhiliye münâzaralarýnýn karakte-
ristik özelliði çoðunlukla hakemlerin hu-
zurunda cereyan etmesi ve secilerle örül-
müþ etkileyici edebî bir dilin kullanýlmasý-
dýr. Buna karþýlýk Ýslâmî dönemde tama-
men edebî bir tür niteliði taþýyan ve bir
müellif tarafýndan gece ile gündüz, kýlýç ile
kalem gibi iki zýt veya farklý unsurun ko-
nuþturulmasý, kendi erdem ve üstünlük-
lerinin dile getirilmesi ve karþý tarafýn de-
lillerini çürüterek galip gelinmesi þeklin-
de gerçekleþen münazara çeþitleri de or-
taya çýkmýþtýr. Bu türde çok defa hayalî bir
kimse yahut zamanýn halifesi, valisi veya
âlimlerinden biri hakem olarak gösteril-
miþ, birçoðunda olay bir mahkemede ge-
çiyormuþ gibi kurgulanmýþtýr.

Baþta Arap dili ve edebiyatý olmak üze-
re kelâm, fýkýh, mezhepler, tarih, felsefe
ve mantýk gibi alanlarda ilmî bir konunun
tartýþýldýðý münâzaralar ayrý bir kategori
oluþturarak Ýslâm ilimleri tarihinde önem-
li bir yer iþgal etmiþtir. Bu münâzaralarýn
birçoðu halife saraylarýnda seçkin erkânýn
huzurunda gerçekleþiyordu. Arap dili ve
edebiyatýna dair ince meselelerin tartýþýl-
dýðý en çetin münâzaralar, Hârûnürreþîd’in
sarayýnda Emîn ile Me’mûn’un hocasý ve
yedi kurrâdan biri olan Kûfe dil mektebi-
nin reisi Ali b. Hamza el-Kisâî ile Basra dil
mektebinin reisi Sîbeveyhi arasýnda ger-
çekleþmiþtir. “el-Mes’eletü’z-zünbûriyye”
adý verilen münâzarada bir Arap atasözün-
de geçen bir kelimenin i‘rabý tartýþma ko-
nusu olmuþ, hakemlik yapacak bir otorite
bulunamayýnca çölden getirilen bedevîle-
rin hakemliðine baþvurulmuþ, rivayete gö-
re saray hocasý Kisâî’nin küçük düþürül-
mesi istenmediðinden bedevîlere telkin
edilen cevap verdirilmiþ, neticede Sîbevey-
hi, maðlûp duruma düþürülmüþtür. Bu
haksýzlýðý hazmedemeyen Sîbeveyhi Arap
ülkelerini terkederek asýl memleketi olan
Ýran’a gitmiþ ve genç yaþta kahrýndan öl-
müþtür. IV. (X.) yüzyýlda cereyan eden bu
tür münâzaralarýn en tanýnmýþlarýndan biri
de elli dokuz yaþýndaki Ebû Bekir el-Hâ-
rizmî ile yirmi dört yaþýndaki Bedîüzzaman

el-Hemedânî arasýnda geçmiþtir. 382 (992)
yýlýnda Nîþâbur’da düzenlenen münâzara-
da her iki taraf din, dil, edebiyat, gramer,
aruz ve mantýk ilimlerinde gücünü gös-
termiþ, sonuçta Bedîüzzaman galip ilân
edilmiþ, otoritesi ve itibarý sarsýlan Hâriz-
mî bir yýl sonra kederinden ölmüþtür. Yine
bu asýrda Aristo mantýðýný savunan Met-
tâ b. Yûnus ile Arap nahiv mantýðýný savu-
nan Ebû Saîd es-Sîrâfî arasýnda cereyan
eden münâzara da meþhurdur. Hârûnnür-
reþîd’in veziri Yahyâ el-Bermekî’nin sara-
yýnda zamanýn ileri gelen âlim ve edipleri
arasýnda aþk ve sevgi konusunda düzen-
lenen münâzarada Eflâtun’un el-Meßdü-
be (þölen, sempozyum) adlý eserinin te-
siri görülmektedir.

Yazýlý olarak veya ileriki dönemlerde gö-
rüldüðü gibi basýn yoluyla gerçekleþen mü-
nâzaralar da vardýr. Hârûnürreþîd ile Süf-
yân es-Sevrî arasýnda halifenin sahip ol-
masý gereken adalet vasfý konusunda ya-
zýþmalý olarak geçen sert tartýþma, XIX.
yüzyýlda Ahmed Fâris eþ-Þidyâk ile Ýbrâhim
el-Yâzîcî arasýnda dil konusundaki gazete
tartýþmasý ile Lübnan’da yayýmlanan el-
Mušte¹af ve el-Beþîr dergilerinde birçok
yazarýn taraf olduðu sihir hakkýndaki tar-
týþmalar bunlarýn örneklerinden bazýlarý-
dýr.

Hayale dayanan edebî münâzara türü-
nün en eski örneðini Câhiz vermiþtir. Câ-
hiz, MüfâÅaretü’l-cevârî ve’l-³ýlmân ad-
lý risâlesinde genç kýz ve erkeklere münâ-
zara yaptýrmýþ, taraflardan her biri kendi
erdemlerini ve üstün yanlarýný, karþý tara-
fýn ise kusurlarýný secili nesir halinde âyet,
hadis, þiir, mesel, hikâye, fýkra ve anek-
dotlarla dile getirmiþtir (Resâßil, II, 61-93).
Câhiz’in, siyah ve beyaz insanlarý övünme
yarýþýna tutuþturduðu MüfâÅaretü’s-sû-
dân ve’l-¼umrân (ve’l-bî²ân) (FaÅrü’s-sû-
dân £ale’l-bî²ân) adlý risâlesi de (Brockel-
mann, GAL Suppl., I, 245) bu niteliktedir.
Yine onun MüfâÅaretü’l-misk ve’r-re-
mâd’ý (a.g.e., I, 246) insanlar dýþýndaki var-
lýklar arasýnda üstünlük tartýþmasýnýn kur-
gulandýðý ilk eser olmalýdýr. Ýbn Ebû Tâhir’in
MüfâÅaretü’l-verd ve’n-nercis’i ile Nâ-
þî el-Ekber’in MüfâÅare beyne’×-×eheb
ve’z-zücâc’ý ve TafŠîlü’s-sûd(ân) £ale’l-
biŠ(ân)’ý da (Brockelmann, GAL, I, 128) bu
alanda yazýlan ilk eserlerdendir. Ýnsanlar,
güller, çiçekler, meyveler, hayvanlar, kuþ-
lar, þehirler, eþya, tabiat varlýklarý vb. ara-
sýnda üstünlük tartýþmalarýna yer veren çok
sayýda eserden bir kýsmý þunlardýr: Abdül-
bâký el-Yemenî, MüfâÅaretü’l-šýndîl ve’þ-
þem£adân (Kahire 1934, Münâ¾arât fi’l-
edeb içinde Münâ¾ara beyne’l-šýndîl ve’þ-

þem£dân adýyla); Ýbn Nübâte el-Mýsrî, el-
MüfâÅare beyne’s-seyf ve’l-šalem (Bey-
rut 1312; Kahire 1934, Münâ¾arât fi’l-edeb
içinde); Süyûtî, MüfâÅaretü’l-ezhâr (el-
Mašåmetü’l-verdiyye, Kahire 1272, 1275);
Muhammed Mübârek el-Cezâirî, Ebhâ
mašåme fi’l-müfâÅare beyne’l-³urbe
ve’l-išåme (Dýmaþk 1296), øarîbü’l-en-
bâß fî münâ¾arati’l-ar² ve’s-semâß (Dý-
maþk 1302), MüfâÅare beyne’s-semâß
ve’l-ar² (øarîbü’n-nebeß fî münâ¾arati’l-
ar² ve’s-semâß, Dýmaþk 1299); (diðer eser-
ler için bk. a.g.e., II, 59; Suppl., I, 809; II,
12, 174, 198, 220, 237, 389, 999; Sezgin,
IV, 298).

Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî, baþlangýçtan IV.
(X.) yüzyýlýn baþlarýna kadar Ýslâm âlimleri
arasýnda geçen ilmî tartýþmalarý Mecâli-
sü’l-£ulemâß adlý eserinde toplamýþtýr (bk.
bibl.). Tefsir, fýkýh ve kelâmla ilgili birkaç
mesele dýþýnda bu tartýþmalarýn tamamý
Arap dili ve edebiyatýna dairdir. Çoðu eski
Arap þiirini, bazý âyetleri ve birkaç hadisi
ilgilendiren ve lugat, iþtikak, gramer, i‘rab,
garîb kelimeler, þiir eleþtirisi, anlam, yo-
rum gibi konularda ince meseleler etra-
fýnda odaklaþan tartýþmalar II (VIII) ve III.
(IX.) yüzyýl âlimleri arasýnda yoðun bi-
çimde görülmektedir. Baþta Sa‘leb olmak
üzere Îsâ b. Ömer es-Sekafî, Ebû Amr b.
Alâ, Halîl b. Ahmed, Sîbeveyhi, Yûnus b.
Habîb, Ali b. Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Zi-
yâd el-Ferrâ, Ma‘mer b. Müsennâ, Ahfeþ
el-Evsat, Asmaî, Cermî, Ebû Abdullah Ýb-
nü’l-A‘râbî, Ebû Hâtim es-Sicistânî, Ebû
Osman el-Mâzinî, Zeccâc ve Ýbn Keysân
tartýþmalarda taraf olan âlimler içinde yer
almaktadýr. Ebû Hayyân el-Endelüsî, Te×-
kiretü’n-nü¼ât’ýn bir bölümünü (s. 124-
180) Arap dili ve edebiyatýyla ilgili münâ-
zaralara tahsis etmiþtir.

Ýlmî münâzaralarý ele alan diðer eserle-
rin baþlýcalarý þunlardýr: “Münâzara bey-
ne Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbî ve’l-Hâtimî”
(nþr. Hasan M. eþ-Þemmâ‘, Mecelletü Kül-
liyyeti’l-âdâb bi-Câmi £ati’r-Riyâd, sy. 4
[Demmâm 1395-1396], s. 237-295); Ab-
dülmecîd et-Türkî, Münâ¾arât fî u½û-
li’þ-Þerî£ati’l-Ýslâmiyye beyne Ýbn ¥azm
ve’l-Bâcî (nþr. ve trc. Abdüssabûr Þâhîn,
Beyrut 1406/1986); Ebû Hayyân et-Tevhî-
dî, el-Mušåbesât (nþr. Mirzâ Hüseyin eþ-
Þîrâzî, Bombay 1306/1889), el-Ýmtâ£ ve’l-
müßânese (nþr. Ahmed Emîn – Ahmed ez-
Zeyn, Kahire 1939-1944; Beyrut 1953, iki
eserde de zamanýn âlimleri arasýnda ge-
çen felsefî, edebî ve ilmî sohbetlerle mü-
nâzaralara yer verilmiþtir); Ca‘fer b. Ah-
med Ýbnü’l-Heysem, Kitâbü’l-Münâ¾a-
rât (nþr. ve Ýng. trc. Wiltera Madelung –
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Paul E. Walker, London 2000); Fahreddin
er-Râzî, Münâ¾aratü FaÅriddîn er-Râ-
zî fî bilâdi Mâ verâßi’n-nehr (nþr. ve Ýng.
trc. Fethullah Huleyf, Beyrut 1967); Mu-
vaffakuddin Ýbn Kudâme, Münâ¾ara fi’l-
Æurßâni’l-£a¾îm (nþr. Muhammed b. Ha-
med el-Hamûd, Küveyt 1410/1990); Seyyid
el-Cümeyyilî, Münâ¾aratü Ýbn Teymiy-
ye ma£a fušahâßi £a½rihî (Beyrut 1405/
1985), (diðer eserler için bk. Ýbnü’n-Nedîm,
s. 409, 642; Brockelmann, GAL, II, 255-256;
Sezgin, I, 502, 573, 618; VI, 208; VIII, 76; IX,
97, 129). Sa‘deddin et-Teftâzânî ile Seyyid
Þerîf el-Cürcânî arasýnda Bakara sûresinin
5. âyetindeki “alâ” harf-i cerrinde oluþan
istiarenin türü konusunda Timur’un sara-
yýnda yapýlan çetin münâzara sonraki be-
lâgat ve tefsir âlimlerini etkilemiþ ve bu
münasebetle iki âlimin taraftarlarý arasýn-
da birçok polemik meydana gelmiþtir.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ FARS EDEBÝYATI. Ýran edebiyatýn-
da çok erken dönemlerde Pehlevî diliyle
kaleme alýnmýþ olan bazý dinî konulu me-
tinlerde Zerdüþtî din adamlarýnýn kendi
dinlerinin üstünlüklerini savunmak için
baþka dinlerin mensuplarýyla yaptýklarý mü-

nâzaralara rastlanmaktadýr. Edebiyat ta-
rihçileri, ilk münâzaraya örnek olarak in-
sana faydalarý konusunda keçi ile hurma
aðacýnýn tartýþmasýný anlatan, Eþkânî (Part)
Pehlevîcesi’yle yazýlmýþ DýraÅt-i Asûrîk ad-
lý münâzarayý gösterirler.

Ýslâmî dönem Ýran edebiyatýnda man-
zum ve mensur eserlerde sýkça rastlanan
türün manzum ilk örnekleri Esedî-i Tûsî’-
ye aittir (ö. 465/1073). Onun “zemîn ü âs-
mân, þeb ü rûz, mug u müselmân, nîze vü
kemân, Arab u Acem” münâzaralarý ya-
nýnda Gerþasbnâme’deki münâzaralarý
da Fars edebiyatýnda büyük etki yapmýþ,
ondan sonra gelen þairler kendisini taklit
ederek münâzara kalýbýnda þiirler yazmýþ-
týr (Safâ, II, 406-407; DMBÝ, VIII, 282). Ayrý-
ca Muizzî’nin Tî³ u Æalem (Dîvân, s. 227)
ve Evhadüddîn-i Enverî’nin Münâ¾ara-i
Çýnâr u Kedûbî’si kaside türünde yazýl-
mýþ münâzaralara örnek gösterilir.

XI. yüzyýldan itibaren münâzaralar mes-
nevilere girmiþ, baþta tasavvuf olmak üze-
re çeþitli konularý açýklamak için kullanýl-
mýþtýr. Mesnevi þeklinde olanlarýn bir kýs-
mý müstakil olarak, önemli bir kýsmý da bir
eser içinde bir veya birkaç bölüm halin-
de yazýlmýþtýr. Mesnevi biçiminde yazýl-
mýþ en eski münâzara, Nizâmî-i Gence-
vî’nin ƒüsrev ü Þîrîn’indeki Hüsrev ü
Ferhad münâzarasý ile (Külliyyât-ý ƒam-
se-i ¥akîm, s. 302) Ýskender-nâme’sinde-
ki Çin ve Rum ressamlarý arasýndaki mü-
nâzaradýr (Þerefnâme, s. 249). Daha sonra
Ferîdüddin Attâr’ýn Ýlâhînâme’sinin ko-
nusunu teþkil eden bir padiþah ile altý oð-
lu arasýndaki münâzara, Mevlânâ Celâled-
dîn-i Rûmî’nin Me¦nevî’sinde Çin ve Rum
ressamlarýnýn münâzarasý ile bir Sünnî ve
bir dehrînin münâzarasý gelmektedir. Bir
eser içinde bölümler halinde yer alan bu
münâzaralarýn yanýnda Nizârî-i Kuhistâ-
nî’nin “Münâçara-i Þeb ü Rûz”u (Ateþ, s.
231); Ýmâd-i Fakýh’in “Rûh ü Beden, Mýg-
nâtîs ü Âhen, Kâh ü Kehribâr, Nahl ü Napl,
Þem. u Pervâne, Gül ü Bülbül, Zerre vü
Purþîd, Peþe vü Pîl” münâzaralarýný ihtiva
eden Ma¼abbetnâme-i Øâ¼ibdilân’ý
(Penç Genc içinde, nþr. Rükneddin Hümâ-
yûn-i Ferruh, Tahran 1348 hþ./1969, s. 149-
203); Ebû Ýshak Hallâc-ý Þîrâzî’nin Münâ-
¾ara-i E¹£ime’si; Ârifî’nin Gûy u Çevgân
adlý eserinin giriþ kýsmýnda yer alan “Mü-
naçara-i Asman u Zemýn” (The Ball and
Polo Stick [Guy u Tcugan] or Book of Ecs-
tasy [Hålnåme] by Arifi, ed. by R. S. Gre-
enshilds, London 1931); Mes‘ûd-i Kum-
mî’nin “Mapzen-i Ma.nî” adýyla bilinen
Münâ¾ara-i Tî³ u Æalem (FME, s. 390)
ve Münâ¾ara-i Þems ü Æamer (Nefîsî, I,

316); Fettâhî’nin bir sarhoþla bir esrarke-
þin tartýþmasýný konu alan Esrârî ü ¥u-
mârî adlý eseri (Rypka, s. 285); Hayrânî-i
Hemedânî’nin Münâ¾ara-i Þem£ u Per-
vâne’si, Münâ¾ara-i Mur³ u Øub¼’u ve
Münâ¾ara-i Âsmân u Zemîn’i; Tâlib-i
Câcermî’nin Münâ¾ara-i Gûy u Çev-
gân’ý; Hilâlî-i Çaðatâyî’nin Þâh u Gedâ
adlý mesnevisinin bir bölümünde yer alan
ok ile yayýn münâzarasý; Basîrî’nin Münâ-
¾aratü’l-cevâhir li-meserreti’l-Åavâ¹ýr’i
(Karatay, s. 269); Fuzûlî’nin Farsça yazdý-
ðý Sâš¢nâme adlý eserindeki “Münâçara
bâ Def, Münâçara bâ Çeng, Münâçara bâ
.Ûd, Münâçara bâ Tanbûr, Münâçara bâ
Kanûn, Münâçara bâ Mutrib, Münâçara
bâ Ney” adýndaki yedi münâzarasý (Fars-
ça Divan, s. 674 vd.) ve yine Farsça yazdý-
ðý Beng ü Bâde adlý bir münâzarasý; 980
(1572) yýlýnda inþâ hakkýnda yazýlmýþ olan
Gülþen-i Le¹âfet adlý manzumedeki mü-
nâzaralar (Ethé, II, 228); Amîd-i Deylemî’-
nin Münâ¾ara-i Mey ü Beng’i; Muham-
med Taký Sipihr-i Kâþânî’nin Münâ¾ara-i
Ebr u Âsmân’ý mesnevi þeklinde kaleme
alýnmýþ münâzaralardýr. Fars edebiyatýnda
ahlâkî ve sosyal konularda kýta þeklinde
yazýlmýþ münâzaralar da vardýr. Bu türün
en güzel örneðini Ýranlý kadýn þairlerden
Pervîn Ý‘tisâmî (ö. 1941) vermiþtir. Per-
vîn’in divanýnda yer alan, sade ve akýcý bir
üslûpla yazýlmýþ kýtalarýn tamamý münâ-
zara veya soru-cevap þeklindedir.

Ýran edebiyatýnda mensur münâzarala-
rýn sayýsý manzum olanlardan daha fazla-
dýr. Bunlarýn bir kýsmý risâle, bir kýsmý ki-
tap þeklinde, bir kýsmý da bir kitabýn için-
de bir bölüm halinde olup ortak özellikle-
rinden biri sebk-i Irâký denilen sanatlý ne-
sirle yazýlmýþ olmasýdýr. Mensur münâza-
ralarýn elde mevcut ilk örneði Hâce Abdul-
lah Herevî’nin (ö. 481/1089) “.Akl u .Iþk”,
“Þeb u Rûz” ile diðer bazý münâzaralarýný
içeren Kenzü’s-sâlikîn adlý eseridir. Ha-
mîdî Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin yirmi
üç makamesinden ikisi biri Sünnî ile mül-
hid, diðeri karý-koca arasýnda olmak üze-
re münâzara þeklindedir (Mašåmât-ý ¥a-
mîdî, s. 93, 155). Ferîdüddin Attâr’ýn Te×-
kiretü’l-evliyâß adlý eserinde yer alan (II,
294) bezir yaðý ile suyun münâzarasý; Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi mâ fîh’in-
deki (s. 193) bir yüzüðün bir altýn yüzükle
münâzarasý; Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülistân’ýn-
daki bazý hikâyeler (Külliyyât-ý Sa£dî, s.
49); Ebû Bekir Ýbnü’z-Zekî’nin Rav²atü’l-
küttâb adlý eserinde mevcut nefsin ha-
kemliðinde kalp ile beynin münâzarasý (s.
139); Þerefeddin Abdullah’ýn Münâ¾ara-i
Þemþîr ü Æalem’i (Münzevî, V, 3635); Hâ-


