4). Ortaya konan
00’e kadar ulaþan
ltýn oluyordu (krþ.
, 289-307). Münâan eserlerin müÝbnü’n-Nedîm’in,
nâferât” kelimelerde yazýlmýþ olan
nden anlaþýlmak59, 161, 176, 188).

ve münâfere türalarýnýn karaktea hakemlerin hui ve secilerle örüldilin kullanýlmasýdönemde tamaiði taþýyan ve bir
le gündüz, kýlýç ile
arklý unsurun kodem ve üstünlüke karþý tarafýn degelinmesi þeklinra çeþitleri de orçok defa hayalî bir
alifesi, valisi veya
m olarak gösterilmahkemede gemýþtýr.

biyatý olmak üzepler, tarih, felsefe
ilmî bir konunun
ayrý bir kategori
i tarihinde önemBu münâzaralarýn
da seçkin erkânýn
ordu. Arap dili ve
eselelerin tartýþýlr, Hârûnürreþîd’in
mûn’un hocasý ve
Kûfe dil mektebi-Kisâî ile Basra dil
yhi arasýnda geretü’z-zünbûriyye”
bir Arap atasözün‘rabý tartýþma koapacak bir otorite
getirilen bedevîlemuþ, rivayete gön küçük düþürülbedevîlere telkin
neticede Sîbeveyþürülmüþtür. Bu
en Sîbeveyhi Arap
ýl memleketi olan
þta kahrýndan ölcereyan eden bu
nýnmýþlarýndan biri
Ebû Bekir el-Hâdaki Bedîüzzaman
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el-Hemedânî arasýnda geçmiþtir. 382 (992)
yýlýnda Nîþâbur’da düzenlenen münâzarada her iki taraf din, dil, edebiyat, gramer,
aruz ve mantýk ilimlerinde gücünü göstermiþ, sonuçta Bedîüzzaman galip ilân
edilmiþ, otoritesi ve itibarý sarsýlan Hârizmî bir yýl sonra kederinden ölmüþtür. Yine
bu asýrda Aristo mantýðýný savunan Mettâ b. Yûnus ile Arap nahiv mantýðýný savunan Ebû Saîd es-Sîrâfî arasýnda cereyan
eden münâzara da meþhurdur. Hârûnnürreþîd’in veziri Yahyâ el-Bermekî’nin sarayýnda zamanýn ileri gelen âlim ve edipleri
arasýnda aþk ve sevgi konusunda düzenlenen münâzarada Eflâtun’un el-Meßdübe (þölen, sempozyum) adlý eserinin tesiri görülmektedir.
Yazýlý olarak veya ileriki dönemlerde görüldüðü gibi basýn yoluyla gerçekleþen münâzaralar da vardýr. Hârûnürreþîd ile Süfyân es-Sevrî arasýnda halifenin sahip olmasý gereken adalet vasfý konusunda yazýþmalý olarak geçen sert tartýþma, XIX.
yüzyýlda Ahmed Fâris eþ-Þidyâk ile Ýbrâhim
el-Yâzîcî arasýnda dil konusundaki gazete
tartýþmasý ile Lübnan’da yayýmlanan elMušte¹af ve el-Beþîr dergilerinde birçok
yazarýn taraf olduðu sihir hakkýndaki tartýþmalar bunlarýn örneklerinden bazýlarýdýr.
Hayale dayanan edebî münâzara türünün en eski örneðini Câhiz vermiþtir. Câhiz, MüfâÅaretü’l-cevârî ve’l-³ýlmân adlý risâlesinde genç kýz ve erkeklere münâzara yaptýrmýþ, taraflardan her biri kendi
erdemlerini ve üstün yanlarýný, karþý tarafýn ise kusurlarýný secili nesir halinde âyet,
hadis, þiir, mesel, hikâye, fýkra ve anekdotlarla dile getirmiþtir (Resâßil, II, 61-93).
Câhiz’in, siyah ve beyaz insanlarý övünme
yarýþýna tutuþturduðu MüfâÅaretü’s-sûdân ve’l-¼umrân (ve’l-bî²ân) (FaÅrü’s-sûdân £ale’l-bî²ân) adlý risâlesi de (Brockelmann, GAL Suppl., I, 245) bu niteliktedir.
Yine onun MüfâÅaretü’l-misk ve’r-remâd’ý (a.g.e., I, 246) insanlar dýþýndaki varlýklar arasýnda üstünlük tartýþmasýnýn kurgulandýðý ilk eser olmalýdýr. Ýbn Ebû Tâhir’in
MüfâÅaretü’l-verd ve’n-nercis’i ile Nâþî el-Ekber’in MüfâÅare beyne’×-×eheb
ve’z-zücâc’ý ve TafŠîlü’s-sûd(ân) £ale’lbiŠ(ân)’ý da (Brockelmann, GAL, I, 128) bu
alanda yazýlan ilk eserlerdendir. Ýnsanlar,
güller, çiçekler, meyveler, hayvanlar, kuþlar, þehirler, eþya, tabiat varlýklarý vb. arasýnda üstünlük tartýþmalarýna yer veren çok
sayýda eserden bir kýsmý þunlardýr: Abdülbâký el-Yemenî, MüfâÅaretü’l-šýndîl ve’þþem£adân (Kahire 1934, Münâ¾arât fi’ledeb içinde Münâ¾ara beyne’l-šýndîl ve’þ-

þem£dân adýyla); Ýbn Nübâte el-Mýsrî, el-

MüfâÅare beyne’s-seyf ve’l-šalem (Beyrut 1312; Kahire 1934, Münâ¾arât fi’l-edeb
içinde); Süyûtî, MüfâÅaretü’l-ezhâr (elMašåmetü’l-verdiyye, Kahire 1272, 1275);
Muhammed Mübârek el-Cezâirî, Ebhâ
mašåme fi’l-müfâÅare beyne’l-³urbe
ve’l-išåme (Dýmaþk 1296), øarîbü’l-enbâß fî münâ¾arati’l-ar² ve’s-semâß (Dýmaþk 1302), MüfâÅare beyne’s-semâß
ve’l-ar² (øarîbü’n-nebeß fî münâ¾arati’lar² ve’s-semâß, Dýmaþk 1299); (diðer eserler 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 Mecâlisü’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, yorum gibi konularda ince meseleler etrafýnda odaklaþan tartýþmalar II (VIII) ve III.
(IX.) yüzyýl âlimleri arasýnda yoðun biçimde 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. Ziyâd el-Ferrâ, Ma‘mer b. Müsennâ, Ahfeþ
el-Evsat, Asmaî, Cermî, Ebû Abdullah Ýbnü’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. 124180) Arap dili ve edebiyatýyla ilgili münâzaralara tahsis etmiþtir.
Ýlmî münâzaralarý ele alan diðer eserlerin baþlýcalarý þunlardýr: “Münâzara beyne Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbî ve’l-Hâtimî”
(nþr. Hasan M. eþ-Þemmâ‘, Mecelletü Külliyyeti’l-âdâb bi-Câmi £ati’r-Riyâd, sy. 4
[Demmâm 1395-1396], s. 237-295); Abdülmecîd et-Türkî, Münâ¾arât fî u½ûli’þ-Þerî£ati’l-Ýslâmiyye beyne Ýbn ¥azm
ve’l-Bâcî (nþr. ve trc. Abdüssabûr Þâhîn,
Beyrut 1406/1986); Ebû Hayyân et-Tevhîdî, el-Mušåbesât (nþr. Mirzâ Hüseyin eþÞîrâzî, Bombay 1306/1889), el-Ýmtâ£ ve’lmüßânese (nþr. Ahmed Emîn – Ahmed ezZeyn, Kahire 1939-1944; Beyrut 1953, iki
eserde de zamanýn âlimleri arasýnda geçen felsefî, edebî ve ilmî sohbetlerle münâzaralara yer verilmiþtir); Ca‘fer b. Ahmed Ýbnü’l-Heysem, Kitâbü’l-Münâ¾arât (nþr. ve Ýng. trc. Wiltera Madelung –

Paul E. Walker, London 2000); Fahreddin
er-Râzî, Münâ¾aratü FaÅriddîn er-Râzî fî bilâdi Mâ verâßi’n-nehr (nþr. ve Ýng.
trc. Fethullah Huleyf, Beyrut 1967); Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, Münâ¾ara fi’lÆurßâni’l-£a¾îm (nþr. Muhammed b. Hamed el-Hamûd, Küveyt 1410/1990); Seyyid
el-Cümeyyilî, Münâ¾aratü Ýbn Teymiyye 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 sarayýnda yapýlan çetin münâzara sonraki belâgat ve tefsir âlimlerini etkilemiþ ve bu
münasebetle iki âlimin taraftarlarý arasýnda birçok polemik meydana gelmiþtir.
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s. 175; Mecdî Vehbe – Kâmil Mühendis, Mu£cemü’l-mu½¹ala¼âti’l-£Arabiyye fi’l-lu³a ve’l-edeb,
Beyrut 1979, s. 214; Abdullah Abdülcebbâr – M.
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2000); Fahreddin
FaÅriddîn er-Râ-nehr (nþr. ve Ýng.
eyrut 1967); Mue, Münâ¾ara fi’luhammed b. Ha1410/1990); Seyyid
atü Ýbn Teymiyihî (Beyrut 1405/
bk. Ýbnü’n-Nedîm,
, GAL, II, 255-256;
VI, 208; VIII, 76; IX,
eftâzânî ile Seyyid
Bakara sûresinin
i cerrinde oluþan
da Timur’un saraâzara sonraki bei etkilemiþ ve bu
araftarlarý arasýndana gelmiþtir.

nâzaralara rastlanmaktadýr. Edebiyat tarihçileri, ilk münâzaraya örnek olarak insana faydalarý konusunda keçi ile hurma
aðacýnýn tartýþmasýný anlatan, Eþkânî (Part)
Pehlevîcesi’yle yazýlmýþ DýraÅt-i Asûrîk adlý münâzarayý gösterirler.

), II, 1652; Câhiz, Rehennâ), Beyrut 1988,
câcî, Mecâlisü’l-£uleârûn), Kahire 1403/
st (Teceddüd), s. 93,
76, 188, 209, 242,
yyân el-Endelüsî, Te×durrahman), Beyrut
Kayyim el-Cevziyye,
ilâ ¹arîšý’l-münâ¾aeþ-Þevvâ), Dýmaþk enin giriþi; Mahmûd
b (nþr. M. Behcet elübi’l-ilmiyye), I, 278ü’l-fennî fi’l-šarni’r397-426; M. Hâþim
târîÅuhû fi’l-£a½ri’l79-80; Brockelmann,
390; Suppl., I, 245220, 237, 389, 999;
vâhirü’l-edeb, KahiSezgin, GAS, I, 318,
98; VI, 208; VIII, 76;
âle, el-Edebü’l-£AraDýmaþk 1392/1972,
il Mühendis, Mu£cee fi’l-lu³a ve’l-edeb,
ah Abdülcebbâr – M.
ü’l-edeb fi’l-¥icâz fi’l1980, s. 253-254,
dî‘ Ya‘kub, el-Mu £ce-edeb, Beyrut 1987,
Edebü’l-¼ývâr ve’l991, s. 59-60, 150edebi’l-Câhilî, Kahi-

XI. yüzyýldan itibaren münâzaralar mesnevilere girmiþ, baþta tasavvuf olmak üzere çeþitli konularý açýklamak için kullanýlmýþtýr. Mesnevi þeklinde olanlarýn bir kýsmý müstakil olarak, önemli bir kýsmý da bir
eser içinde bir veya birkaç bölüm halinde yazýlmýþtýr. Mesnevi biçiminde yazýlmýþ en eski münâzara, Nizâmî-i Gencevî’nin ƒüsrev ü Þîrîn’indeki Hüsrev ü
Ferhad münâzarasý ile (Külliyyât-ý ƒamse-i ¥akîm, s. 302) Ýskender-nâme’sindeki Çin ve Rum ressamlarý arasýndaki münâzaradýr (Þerefnâme, s. 249). Daha sonra
Ferîdüddin Attâr’ýn Ýlâhînâme’sinin konusunu teþkil eden bir padiþah ile altý oðlu arasýndaki münâzara, Mevlânâ Celâleddîn-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 Kuhistânî’nin “Münâçara-i Þeb ü Rûz”u (Ateþ, s.
231); Ýmâd-i Fakýh’in “Rûh ü Beden, Mýgnâtîs 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 Hümâyûn-i Ferruh, Tahran 1348 hþ./1969, s. 149203); Ebû Ýshak Hallâc-ý Þîrâzî’nin Münâ¾ara-i E¹£ime’si; Ârifî’nin Gûy u Çevgân
adlý eserinin giriþ kýsmýnda yer alan “Münaçara-i Asman u Zemýn” (The Ball and
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Ýran edebiyatýnde Pehlevî diliyle
ý dinî konulu medamlarýnýn kendi
ni savunmak için
rýyla yaptýklarý mü-

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

Polo Stick [Guy u Tcugan] or Book of Ecstasy [Hålnåme] by Arifi, ed. by R. S. Gre-

enshilds, London 1931); Mes‘ûd-i Kummî’nin “Mapzen-i Ma.nî” adýyla bilinen
Münâ¾ara-i Tî³ u Æalem (FME, s. 390)
ve Münâ¾ara-i Þems ü Æamer (Nefîsî, I,
578
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316); Fettâhî’nin bir sarhoþla bir esrarkeþin tartýþmasýný konu alan Esrârî ü ¥umârî adlý eseri (Rypka, s. 285); Hayrânî-i
Hemedânî’nin Münâ¾ara-i Þem£ u Pervâne’si, Münâ¾ara-i Mur³ u Øub¼’u ve
Münâ¾ara-i Âsmân u Zemîn’i; Tâlib-i
Câcermî’nin Münâ¾ara-i Gûy u Çevgân’ý; Hilâlî-i Çaðatâyî’nin Þâh u Gedâ
adlý mesnevisinin bir bölümünde yer alan
ok ile yayýn münâzarasý; Basîrî’nin Münâ¾aratü’l-cevâhir li-meserreti’l-Åavâ¹ýr’i
(Karatay, s. 269); Fuzûlî’nin Farsça yazdýðý 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 (Farsça Divan, s. 674 vd.) ve yine Farsça yazdýðý Beng ü Bâde adlý bir münâzarasý; 980
(1572) yýlýnda inþâ hakkýnda yazýlmýþ olan
Gülþen-i Le¹âfet adlý manzumedeki münâzaralar (Ethé, II, 228); Amîd-i Deylemî’nin Münâ¾ara-i Mey ü Beng’i; Muhammed 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. Pervîn’in divanýnda yer alan, sade ve akýcý bir
üslûpla yazýlmýþ kýtalarýn tamamý münâzara veya soru - cevap þeklindedir.

Ýran edebiyatýnda mensur münâzaralarýn sayýsý manzum olanlardan daha fazladýr. Bunlarýn bir kýsmý risâle, bir kýsmý kitap þeklinde, bir kýsmý da bir kitabýn içinde bir bölüm halinde olup ortak özelliklerinden biri sebk-i Irâký denilen sanatlý nesirle yazýlmýþ olmasýdýr. Mensur münâzaralarýn elde mevcut ilk örneði Hâce Abdullah Herevî’nin (ö. 481/1089) “.Akl u .Iþk”,
“Þeb u Rûz” ile diðer bazý münâzaralarýný
içeren Kenzü’s-sâlikîn adlý eseridir. Hamîdî Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin yirmi
üç makamesinden ikisi biri Sünnî ile mülhid, diðeri karý-koca arasýnda olmak üzere münâzara þeklindedir (Mašåmât-ý ¥amîdî, s. 93, 155). Ferîdüddin Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâß adlý eserinde yer alan (II,
294) bezir yaðý ile suyun münâzarasý; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi mâ fîh’indeki (s. 193) bir yüzüðün bir altýn yüzükle
münâzarasý; Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülistân’ýndaki bazý hikâyeler (Külliyyât-ý Sa£dî, s.
49); Ebû Bekir Ýbnü’z-Zekî’nin Rav²atü’lküttâb adlý eserinde mevcut nefsin hakemliðinde kalp ile beynin münâzarasý (s.
139); Þerefeddin Abdullah’ýn Münâ¾ara-i
Þemþîr ü Æalem’i (Münzevî, V, 3635); Hâ579
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cû-yi Kirmânî’nin Münâ¾ara-i Tî³ u Æalem, Münâ¾ara-i Þems ü Se¼âb, Münâ¾ara-i Þem£ u Pervâne, Münâ¾arâtü’llebed ve’l-bâdiye (a.g.e., a.y.); Sâinüddin Ali b. Muhammed Turke’nin Münâ¾arâtü’l-Åams’i (a.g.e., V, 3634) ve Münâ¾ara-i Bezm ü Rezm’i (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 1760); Nizâmeddin Mahmûd b. Emîr Ahmed’in Dîvân-ý Elbise’si
(FME, s. 379 vd.); Abdurrahman-ý Câmî’nin Münâ¾ara-i £Ašl bâ £Iþš’ý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1938); Ýdrîs-i Bitlisî’nin
Münâ¾ara-i Mihr ü Mâh’ý (Münzevî, V,
3637); Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid’i (nþr. Kemal Edip Kürkçüoðlu, Ankara 1956); Yâr
Ali b. Abdullah Tebrîzî’nin Mübâ¼a¦e-i
Bahâr bâ ƒazân’ý (Karatay, s. 274); Ebû
Ali b. Fethullah el-Medânî-i Ýsfahânî’nin
Münâ¾aratü’l-leyl ve’n-nehâr’ý (ÝÜ Ktp.,
FY, nr. 521); Münîr-i Lâhûrî’nin Ýnþâ-i Münîr adlý eserindeki “Münâçara-i Erba.a
.Anâþýr, Münâçara-i Tîg u Kalem”i ve “Münâçara-i Þeb ü Rûz”u, yine Münîr’in 1054
(1644) yýlýnda kaleme aldýðý baþka bir mecmuadaki “Münâçara-i Bapt u .Akl, Münâçara-i Þeyp Fîrûz bâ Molla Þeydâ, Münâçara-i Tâlib-i .Ýlm bâ Kebûterbâz”ý (Münzevî,
V, 3636); Nûreddin Muhammed Ni‘methan Ali’nin Münâ¾ara-i Atib’i (Ethé, II,
903); Sâlik mahlaslý bir kiþi tarafýndan XIII.
(XIX.) yüzyýlda yazýlmýþ olan Münâ¾ara-i
Na¾m u Ne¦r’i de (Münzevî, V, 3552) mensur münâzaralara örnektir.
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Muizzî, Dîvân (nþr. Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî), Tahran 1318 hþ., s. 227; Hamîdî Ömer b. Mahmûd
el-Belhî, Mašåmât-ý ¥amîdî (nþr. Rýzâ Ýnzâbî Nejâd), Tahran 1372 hþ., s. 93-104, 155-160; Nizâmî-i Gencevî, Külliyyât-ý ƒamse-i ¥akîm Ni¾âmî-i Gencevî (nþr. M. Dervîþ), Tahran 1366 hþ., s.
302; a.mlf., Þerefnâme (nþr. Vahîd Destgirdî), Tahran 1316 hþ., s. 249; Mevlânâ, Fîhi mâ fîh (trc.
Meliha Anbarcýoðlu), Ýstanbul 1969, s. 193; Sa‘dî-i Þîrâzî, Külliyyât-ý Sa£dî (nþr. M. Ali Fürûgý –
Abdülazîm Karîb), Tahran 1345 hþ., s. 49; Ebû
Bekir Ýbnü’z-Zekî, Rav²atü’l-küttâb ve ¼adîšatü’l-elbâb (nþr. Ali Sevim), Ankara 1972, s. 139;
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Mahcûb, Sebk-i ƒorâsânî der Þi £r-i Fârsî, Tahran, ts., s. 566; Ferîdüddin Attâr, Te×kiretü’l-evliyâß (nþr. R. A. Nicholson), London 1907, II, 294;
Rypka, HIL, s. 275, 285; FME, s. 231, 379 vd.,
390; Münzevî, Fihrist, V, 3552, 3634, 3635, 3636,
3637; Zeynelâbidîn Mü’temen, Þi £r u Edeb-i Fârsî, Tahran 1364 hþ., s. 242-249; Sîrûs-i Þemîsa,
Envâ£-ý Edebî, Tahran 1370 hþ., s. 261-262; Muhammed-i Gülbün, Bahâr ve Edeb-i Fârsî, Tahran 1371 hþ., I, 211; Sîmâ Dâd, Ferheng-i I½¹ýlâ¼ât-ý Edebî, Tahran 1371 hþ., s. 277-279; Hü-
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ÿMürsel Öztürk

™ TÜRK EDEBÝYATI. Münâzara hem
klasik Türk edebiyatýnda hem Türk halk
þiirinde esaslý bir gelenek oluþturmuþtur.
Tamamý “münâzara” üst baþlýðý altýnda
toplanabilecek, dýþ yapý ve muhteva bakýmýndan belirli bir tertip göstermeyen, tek
ortak yönü karþýlýklý tartýþma olan bu eserlerin bir edebî tür olmaktan çok bir tarz
olarak adlandýrýlmasý daha isabetli görünmektedir.
Dîvânü lugåti’t-Türk’ün çeþitli yerlerinde bulunan otuz beþ dörtlükten ibaret
bahar ile kýþýn münâzarasý bu tarzýn Türk
edebiyatýnda çok eskiye dayandýðýný düþündürmektedir. Nitekim Mehmed Fuad
Köprülü, Arap ve Ýran edebiyatlarýndaki
manzum münâzara tarzýnýn Türk halk
edebiyatýnýn tesiriyle doðduðunu, aslen
Türk olan ilk Ýran þairleri vasýtasýyla Ýran
edebiyatýna ve ardýndan Arapça yazan Horasan þairleri kanalýyla Arap edebiyatýna
intikal ettiðini ileri sürmüþtür (Araþtýrmalar, s. 22). Orhan Þaik Gökyay da Arap edebiyatýnda münâzarayý ilk kullanan þair Abbas b. Ahnef’in Horasanlý olmasýnýn bunu
teyit eden bir husus gibi görülebileceðine
iþaret eder (Yücel, XII/68-72 [1940], s. 74).
Agâh Sýrrý Levend münâzarayý mizahî
eserler, ahlâkî, hikemî ve tasavvufî eserlerle sanatkârane bir üslûba zemin olan
konularý ihtiva eden münâzaralar olmak
üzere üç grupta deðerlendirmektedir (Divan Edebiyatý, s. 536). Mizahî mahiyetteki mensur ve manzum münâzaralar daha çok mecmualarda ve letâifnâmelerde
yer alýr. Münâzaralar yazýlýþ þekillerine göre de üç grup altýnda toplanabilir. a) Müstakil bir eser halindeki münâzaralar. Çoðu
mensur olan ve manzumlarýn önemli bir
kýsmý mesnevi tarzýnda yazýlan bu tür münâzaralar “münâzara-i gül ü mül, münâzara-i bahâr u þitâ, muhâvere-i dil ü âþýk”
gibi münâzara adýný taþýrken bazýlarýna
“beng ü bâde, seyf ü kalem, deh murg”
gibi münâzara eden taraflarýn isimleri verilmiþtir. b) Özellikle mesnevilerde ve bazý manzum-mensur eserler içinde bölümler veya müstakil þiirler halinde yer alanlar. Bunlara Ahmedî’nin Ýskendernâme’sinin baþýndaki “Þem‘ ile Micmer”, “Þem‘ ile
Pervâne” (vr. 1b), Þemseddin Sivâsî’nin Mevlid’indeki “Âsumân u Zemîn” (Þaylan [Diri-

öz], MK, II/1 [1980], s. 22), Þeyh Baba Yûsuf Sivrihisârî’nin Mevhûb-ý Mahbûb’undaki “Semâ ve Arz” (s. 214-217) münâzaralarý örnek verilebilir. Yenipazarlý Vâlî’nin
Hüsn ü Dil’inde nây-nahl, def-gül, þem‘pervâne, kâse-i Çîn-nergis, benefþe-çeng
arasýnda geçen münâzaralarda olduðu gibi (Köksal, s. 403-406, 407-411, 412-415,
417-420) bir mesnevi içinde birden fazla
münâzara bulunabilir. Hayâlî Bey’in divanýndaki “Münâzara-i Mihr ü Mâh” baþlýklý gazelinde olduðu gibi (s. 85) divanlarda
da münâzaralara rastlanmaktadýr. c) Karþýlýklý konuþma tarzýnda kaleme alýnmýþ
kýsa þiirler. Çoðunlukla her iki tarafýnda
insanlarýn bulunduðu ve daha çok “dedim-dedi” þeklinde kalýplaþmýþ ifadelerle
yazýlan bu manzumelerin bir kýsmý münâzara özelliði taþýmaktadýr. Âþýk ile mâþuk arasýnda geçen konuþmalara dayanan
þiirler Türk halk edebiyatýnda baþlý baþýna ele alýnacak derecede zengindir. Divan
þiirinde de rastlanan “dedim - dedi”li þiirlerin örnekleri arasýnda (Batislam, sy. 23
[2000], s. 201-210; Alýcý, sy. 14 [2002], s.
1-15) Mecmau’n-nezâir’deki on kadar
gazele iþaret etmek gerekir. Bu tarz þiirler mesnevilerde de görülmektedir (Lâmiî Çelebi, Vâmýk u Azrâ, s. 279-280).

Kahramanlarý (tartýþmanýn taraflarý) bakýmýndan münâzaralarda þu gruplar ortaya çýkmaktadýr: a) Kahramanlarý insan
olan münâzaralar: Rind-zâhid, tabip-müneccim, zengin-fakir, kýz-oðlan, evli-bekâr, bedevî-þehirli ... b) Kahramanlarý hayvan olan münâzaralar: Papaðan-karga,
kedi-fare ... c) Kahramanlarý cansýz varlýklar olan alegorik mahiyetteki münâzaralar: Çiçekler (gül-nergis, yasemin-menekþe ...), mevsimler (yaz-kýþ, yaz-bahar ...),
keyif vericiler (esrar-þarap, tütün-kahve ...),
silâhlar (ok-yay, kýlýç-mýzrak ...), yiyecekler
(peynir-ekmek, hurma-üzüm ...), kýymetli
taþlar (inci-mercan-la‘l-yâkut ...), þehirler
(Mekke-Medine, Baðdat-Ýsfahan ...), türlü eþyalar (gûy u çevgân ...), çalgý aletleri
(çeng-kopuz, tambur-ud ...). d) Mücerred
kavramlarýn münâzaralarý: Devlet-akýl, akýlaþk, gençlik-ihtiyarlýk, hiddet-af, ümit-yeis ... e) Deðiþik unsurlarýn münâzaralarý:
Kalem-gönül, kalem-kýlýç, su-hava, denizkatre, dil-aðýz, beyaz-siyah, oruç-bayram,
zülf-tarak ...
unsurun
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karþý üstünÇoðunlukla
iki kiþibirbirine
veya iki kavram
aralüklerinimünazaralar
ortaya koymak
üzere
yaptýklarý
sýndaki
yanýnda
Derviþ
Þemmünâzaralara
da rastlanmaktadýr.
Müseddin’in
Deh Murg
mesnevisindeki baynâzara
kelimesi
“muhavekuþ,
karga,
tûtî, mesnevilerde
akbaba, bülbül
gibi on
re, mükâleme”
anlamýnda
da kullanýlmýþadet
kuþ ve Ahmedî’nin
Cemþîd
ü Hurtýr. XV. yüzyýl
Iþkþîd’indeki
gülþairlerinden
- bülbül -Mehmed’in
lâle - nergisnâme’sinde
yer -alan
“Münâzara-i
benefþe
- serv
sûsen
gibi ikidenFerruh
fazla
bâ-Mürgan” ve “Münâzara-i Mürgan beAhvâl-i Hîþ Zârî Kerden” baþlýklý kýsýmlar
(s. 230-231) münâzaradan çok karþýlýklý
konuþmaya dayalý bölümler halindedir.
Mesnevi þairlerinin bir fýrsatýný bulup eserlerini münâzaralarla süslemesinin âdeta
bir gelenek halini aldýðý söylenebilir.

unsurun (s. 89-97) birbirine karþý üstünlüklerini ortaya koymak üzere yaptýklarý
münâzaralara da rastlanmaktadýr. Münâzara kelimesi mesnevilerde “muhavere, mükâleme” anlamýnda da kullanýlmýþtýr. XV. yüzyýl þairlerinden Mehmed’in Iþknâme’sinde yer alan “Münâzara-i Ferruh
bâ-Mürgan” ve “Münâzara-i Mürgan beAhvâl-i Hîþ Zârî Kerden” baþlýklý kýsýmlar
(s. 230-231) münâzaradan çok karþýlýklý
konuþmaya dayalý bölümler halindedir.
Mesnevi þairlerinin bir fýrsatýný bulup eserlerini münâzaralarla süslemesinin âdeta
bir gelenek halini aldýðý söylenebilir.
Münâzara, Türk halk þiirinde de raðbet
görmüþ olup divan þiirindeki görünüþünden nisbeten farklý tarzda metinler þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Nitekim âþýk tarzý þiir geleneðinin önemli türlerinden olan
atýþmalar esas itibariyle bir tür münâzara
sayýlabilir. Elâzýð yöresinde “karþýlama”
denilen, birer mýsra ile karþýlýklý olarak söylenen þiirler Karadeniz’de “karþý beri” adý
verilen “atma türküler”, Kars yöresinde
sorulu-cevaplý mâni tarzýndaki “akýþta”lar
ve halk þairleri arasýnda çok yaygýn olan
“dedim-dedi”li þiirlerin bazýlarý ile (Ývgin,
II, 255), “deyiþtirme” ve “söyleþtirme” diye adlandýrýlan söyleyiþler (Tezcan, s. 52)
münâzara içerisinde deðerlendirilebilir.
Türk halk þiirinde baþka münâzara örnekleri de oldukça fazladýr. Meselâ Âþýk
Ömer’in, “Yer ile gök azîm etti maslahat /
Gök söyledi burc-ý bâran benimdir” mýsralarýyla baþlayan þiiri (Ergun, s. 15) bir yer
ile gök münâzarasý örneðidir. Âþýk Ömer
Divaný’nda buna benzer çok sayýda münâzara yanýnda Âþýk Þenlik’in, “Kýþ ile nevbahâr düþtüler bahse” mýsraýyla baþlayan
þiiri (Yücel, s. 283-286) tipik bir bahar ile
kýþ münâzarasýdýr. “Çiðdem der ki ben elâyým / Hepisinden ben âlâyým / Yiðit baþýna
belâyým / Benden âlâ çiçek var mý?” mýsralarýyla baþlayan meþhur türkü, Türk halk
þiirinde münâzara tarzýnda söylenmiþ
anonim ürünlerin mevcut olduðunu göstermektedir. Türk edebiyatýnda münâzaranýn Balkanlar’dan Kýrým’a, Azerbaycan’dan Baþkýrdistan’a ve Kazan Tatarlarý’na
kadar örnekleri görülmektedir.
Bir kýsmý tamamýyla manzum, bir kýsmý
mensur, az bir bölümü manzum-mensur
karýþýk olarak yazýlan münâzaralardan tesbit edilebilenleri þöylece sýralamak mümkündür: XV. yüzyýl: Yûsuf Emîrî, Beng ü
Çaðýr (Çaðatayca); Ahmedî, Sazlar Münâzarasý; Molla Lutfî, Harnâme (Eþek ile
Uslu Hikâyesi); Yakýnî, Ok-Yay Münâzarasý; Necâtî, Münâzara-i Gül ü Hüsrev.
XVI. yüzyýl: Uzun Firdevsî, Münâzara-i Seyf
ü Kalem; Lâmiî Çelebi, Münâzara-i Sul579
tân-ý Bahâr u Þitâ, Þerefü’l-insân, Münâzara-i Nefs ü Rûh; Gazâlî Deli Birâder,
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