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farklý açýklamaaçýklamaee farklý
hadis rivayetlerinn birinin veya her
lemeden kendisiþý karþý tarafa atsatým þekli olarak
atýþýn
týþýn taþ atma yoyönüyle “bey‘u’lylenir. Buna göre
eya kumaþ topurlenmiþ
lenmiþ olur veya
eki taþ yere düþrçekleþtiði kabul
týn münâbezeden
örüþü daha güç-

eleme imkâný vere bakarak münâe hazýr bulunmaenip satýlmasý ile
amasý gerekir. Zieðenmediði veya
çýkmadýðý takdira sahiptir. Halbur imkân yoktur.
z eden bölümden
ye, ardýndan müaylý biçimde, Ebû
ölümünde ele alaenin gararla baðr. Bazý hadis rivataraflarýn top haeri miktar ve evine atmalarý þekhaletle de ilgili oledir. Nitekim bu
e de olsa hemen
ndan benimsen-

eze de fýkýh eserde ya “mahallü’lâside, el-büyû‘ elþlýklar altýnda iþgi özelliðinden doduðunu araþtýran
rünürde karþýlýklý
çek rýzayý yansýtiyetleri giderecek
rliklerini ortadan
n sonuca sýrf gutýklarýný tesbit et-

yan malýn nitelikleri söylenip satýlmasý ile
(bey‘u’l-gaib) karýþtýrýlmamasý gerekir. Zira onda müþteri, malý beðenmediði veya
mal tanýmlandýðý þekilde çýkmadýðý takdirde akdi feshetme hakkýna sahiptir. Halbuki münâbezede böyle bir imkân yoktur.
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lip olduðu malýn ne olduðunu bilmekteyse de nasýl olduðunu yeterince bilmemektedir. Dolayýsýyla kiþi akid kesinleþmedikçe nasýl bir mal aldýðýný öðrenme imkânýna kavuþamamaktadýr. Atma veya atýþma
fiiliyle akid kesinleþtikten sonraMÜNÂCÂT
artýk herMÜNÂCÂT
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evlindeki kumaþý ve elbiseleri miktar ve evsafýný bilmeden
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fýkýh esereserMülâmese
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“büyû‘” bölümünde
bölümünde ya
ya “mahallü’l“mahallü’llerinin
akd” ya da “el-büyûu’l-fâside, el-büyû‘ elmenhiyyü anhâ” gibi baþlýklar altýnda iþlenir. Münâbezenin hangi özelliðinden dolayý yasaklamaya konu olduðunu araþtýran
fýkýh âlimleri, bunun görünürde karþýlýklý
iradeye dayansa da gerçek rýzayý yansýtmadýðýný, ayrýca maðduriyetleri giderecek
görme ve ayýp muhayyerliklerini ortadan
kaldýrdýðýný ve taraflarýn sonuca sýrf gururlarý uðruna sahip çýktýklarýný tesbit etmiþtir.
Aslýnda münâbezede taraflar akdin atma fiiliyle kesinleþeceði üzerinde önceden
anlaþmýþlardýr. Fakat akid konusu malýn
müþteri tarafýndan incelenmesine izin verilmemekte, yapýlan satýþ trampa þeklinde
ise malýn incelenmesine müsaade edilmemesi karþýlýklý olmaktadýr. Ýki taraf da talip olduðu malýn ne olduðunu bilmekteyse de nasýl olduðunu yeterince bilmemektedir. Dolayýsýyla kiþi akid kesinleþmedikçe nasýl bir mal aldýðýný öðrenme imkânýna kavuþamamaktadýr. Atma veya
atýþma
MÜNÂCÂT
fiiliyle akid kesinleþtikten sonra artýk herkes þansýna razý olacaktýr. Bir baþka anlatýmla taraflar münâbeze yapmakla gerçekte kumar oynamaktadýr. Sonuç olarak
münâbezenin Resûl-i Ekrem’in açýklýk ve
rýza ilkesiyle baðdaþmayan, haksýz kazanca veya taraflar arasýnda çekiþmeye yol
açan bazý eski akid türlerini tasfiye ederek âdil bir pazar oluþturma hedefi kapsamýnda yasakladýðý satým þekillerinden
biri olduðu anlaþýlmaktadýr.
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MÜNÂCÂT
( ������ )
Klasik Þark edebiyatlarýnda konusu
Allah’a yakarýþ olan manzumelerle
bunlarýn bestelenmiþ þekillerine
verilen ad.

™

Sözlükte “fýsýldamak” anlamýndaki necv
kökünden türeyen münâcât “fýsýldaþmak
ve bir sýrrý paylaþmak” demektir; genellikle “yalvarmak, yakarmak, dua ve tazarruda bulunmak” mânasýnda kullanýlýr. Edebiyat terimi olarak daha çok Allah’a yakarýþ maksadýyla yazýlmýþ manzum ve mensur eserleri ifade eder. Türk dinî mûsikisinde ayný konu etrafýnda yazýlmýþ, ramazan ayý boyunca sabah ezanýndan önce
minarede temcîdlerle birlikte okunan manzumelere de münâcât adý verilmiþtir.
Ýslâm kitap telif geleneðine göre bir sanatkâr eserine Allah’a hamd (hamdele) ve
Resûlullah’a salâtü selâm ile (salvele) baþlar. 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, peygamber ve insan arasýndaki toplum kabullerinin edebî anlamdaki ifadesidir.
Münâcâtlarda umumiyetle kaside biçimi kullanýlmýþ olmakla beraber gazel, mes563

Sözlükte “fýsýldamak” anlamýndaki necv
kökünden türeyen münâcât “fýsýldaþmak
ve bir sýrrý paylaþmak” demektir; genellikle “yalvarmak, yakarmak, dua ve tazarruda bulunmak” mânasýnda kullanýlýr. Edebiyat terimi olarak daha çok Allah’a yakaMÜNÂCÂT
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maksadýyla yazýlmýþ manzum ve mensur eserleri ifade eder. Türk dinî mûsikinevi, kýta,
terkibibend
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ayný rubâî,
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münâcât adý
ilâhilerini eklemek mümkündür. Aruzun
Ýslâm kitap telif geleneðine göre bir sadaha çok hezec ve remel bahirlerine ait
natkâr eserine Allah’a hamd (hamdele) ve
vezinlerinin görüldüðü münâcâtlarýn kýsa
Resûlullah’a salâtü selâm ile (salvele) baþvezin kalýplarý yanýnda musammat gibi galar. Mürettep divanlar, mesneviler ve diðer
zel ve kasidelerin yazýlmasýna uygun, ortamanzum eserlerde hamdele ve salvelenin
dan bölünebilen simetrik vezinler kullanýlyerini tevhid, münâcât, na‘t ve mi‘râciyye
masý, tekke þairlerinin yazdýklarý ilâhilergibi
dinîsekizli
muhtevalý
alýr. Bu
sýralanýþ
de ise
hece þiirler
ölçüsünün
tercih
edilesas
itibariyle
sanatkârýn
sahip
olduðu
dinî
mesi bunlarýn bestelenmek üzere yazýldýkültürü
edebiyata
yansýtmasý,
Allah,
peyðýný düþündürmektedir.
gamber ve insan arasýndaki toplum kaKulun her türlü sanat endiþesini bir tabullerinin edebî anlamdaki ifadesidir.
rafa býrakarak doðrudan ve samimiyetle
Münâcâtlarda
umumiyetle
Allah’a
yönelmesinin
bir gereðikaside
olarak biçimümi
kullanýlmýþ
olmakla
beraber
gazel,
mesnâcâtlarda duygulu ve rikkatli bir üslûp
ortaya çýkmýþtýr. Allah’a sýðýnma ve her þe563
yi O’ndan isteme duygusuyla hemen her
þair bu türde eser vermiþ, bu sebeple müstakil münâcât mecmualarý tertip edilecek
kadar çok þiir yazýlmýþtýr. Divan ve mesnevilerinde münâcât bulunmayan nâdir bazý þairler de ya müteferrik beyitlerde konuya temas etmiþ yahut mensur eserlerinde bu eksikliði telâfi yoluna gitmiþlerdir.
Ayrýca bazý edebî eserlerde tevhid ve münâcât her iki þiirin Allah’a yönelimi ifade etmesi dolayýsýyla iç içe bulunabilmektedir.
Türk edebiyatýnda ortaya çýkan ilk mahsullerle Sinan Paþa’nýn Tazarru‘nâme’sinde 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 esaslara göre yazýlanlar diye iki kýsma ayýrmak
mümkündür. Dinî örneklere dönemin medrese kültürünün yansýdýðý ve zaman zaman tefekkürün hikmete dönüþtüðü, bazan bunlarýn didaktik bir hal aldýðý görülür. Tekke - tasavvuf erbabýnýn münâcâtlarýnda ise daha coþkulu bir ruh halinin sonsuzluða kanat açýþýný sezmek mümkündür. 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 inâyetinden baþka sýðýnabileceði yer olmadýðýndan münâcâtlarda Allah’ýn baðýþlayýcýlýðýný ifade eden rahîm, rahmân, gaffâr,
muîn, settâr, kerîm gibi isim ve sýfatlarýndan sýkça söz edilir. O’nun maðfiret sahibi
oluþuna dair âyet ve hadisler telmih veya
iktibas yoluyla zikredilerek af için bir da564

yanak aranýr. Hz.
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yanak aranýr. Hz. Peygamber’in ümmetine þefaat edeceðinden hareketle Allah’ýn
günahkâr kullarýný habibinin hürmetine baðýþlamasý istenir.
Kaside nazým þekliyle yazýlan münâcâtlarda nesib, tegazzül ve fahriye gibi bölümler yer almayabilir. Bunun yerine þiirin
baþ tarafýnda Allah’ýn selbî ve sübûtî sýfatlarýndan bahsedilir. Ardýndan bu sýfatlarýn
evrendeki tecellilerine dikkat çekilir. Peygamberlerin hayatlarýna ve gösterdikleri
mûcizelere atýflar yapýlýr. Mûcize gösterme gücü olan ve vahiyle desteklenen peygamberlerin büyüklüðüne ve küfürle mücadelelerine iþaret edildikten sonra Allah
karþýsýnda güçsüzlüklerinden söz edilip sýradan insanlarýn konumu belirlenir ve yakarýþa zemin oluþturulur. Daha sonra þair,
ruhunda korku ile ümidin (havf ve recâ)
çarpýþmasýndan doðan bir heyecanla þiirine devam eder ki münâcâtlarda lirizmi
doðuran en önemli duygu budur.
Divanlarda olduðu gibi mesnevi türündeki müstakil eserlerin baþ tarafýnda da
münâcâtlar bulunur. Ayrýca mesnevilerin
olay örgüsüyle baðlantýlý olarak hadiselerin
akýþý arasýnda metnin içine yerleþtirilmiþ
ve çok defa kahramanlarýn aðzýndan yazýlmýþ münâcâtlara rastlanýr. Kaside dýþýndaki diðer nazým þekilleriyle yazýlan münâcâtlarda ise doðrudan konuya girildiði görülür.
Ýslâm edebiyatýnda münâcât türünün
ilk örnekleri Ýslâmiyet’ten sonraki Arap
edebiyatýnda ortaya çýkmýþ, Hz. Peygamber’in bazý dualarý özellikle tasavvuf çevrelerinde yazýlan münâcâtlara ilham kaynaðý olmuþtur. Nakþibendî geleneði bu
çizgiyi Hz. Ebû Bekir’e kadar ulaþtýrýr. He-

men her tasavvuf büyüðünden nakledilen münâcâtlar hizb ve evrâd mecmualarýnda yer alýr. Hz. Ali’nin münâcâtý Arap
edebiyatýnda türün ilk örneklerinden kabul edilir. Ali Zeynelâbidîn’e nisbet edilen
on beþ münâcât da Þiî çevrelerinde meþhurdur. Arap edebiyatýndaki münâcâtlarýn
en belirgin vasfý, sanat endiþesinin ikinci
planda kalmasýdýr. Fars edebiyatýnda münâcât tasavvufî remiz ve istiarelerle zenginleþerek devam etmiþtir. Bu edebiyatta
“niyâyiþ” adýyla da bilinen münâcât edebî bir tür olarak uzun bir geçmiþe sahiptir. Mensur ve manzum münâcâtlar arasýnda Hâce Abdullah-ý Herevî’nin münâcâtý tasavvufî Fars edebiyatýnda kaleme
alýnan ilk önemli þiirdir. Bunun yanýnda
hemen her þairin þiirleri içinde, bilhassa
mesnevi, methiye ve fetihnâmelerde, divan ve külliyatlarýn mukaddimelerinde çeþitli adlarla münâcât örnekleri yer almýþtýr. Nizâmî-i Gencevî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâfýz-ý Þîrâzî, Abdurrahman-ý Câmî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî bu þairler arasýnda sayýlabilir. Müstakil eserler içinde Þeyh
Bahâeddin Zekeriyyâ Mültânî’nin Münâcât-i Pîr-i Destgîr’i, Molla Abdüllatîf Abdâlî’nin Münâcâtnâme’si, Celâleddin Hüseyin Buhârî’nin Münâcât-ý Cihâniyân-i
Cihângeþt’i, Nasîrüddin Mahmûd Evdehî’nin Münâcâtnâme-i Çerâ³’ý ve Hâfýz
Muhammed Berhûrdâr’ýn Münâcât-ý Þevhâyî’si anýlabilir. Ayrýca özel adlarla yazýlan münâcâtlar vardýr. Nizâmî-i Gencevî ve
Abdurrahman-ý Câmî gibi þairler Türk þairlerinin de örnek kabul ettiði en güzel Farsça münâcâtlarý yazmýþlardýr.
Münâcât Türkler’in Ýslâmlaþma sürecinde Türk edebiyatýna da aksetmiþtir. Ýslâmî Türk edebiyatýnýn en eski mahsulle-

rinden sayýlan Kutadgu Bilig’de müstakil münâcât bulunmamakla birlikte eserin
baþýnda yer alan tevhidde münâcât niteliði taþýyan beyitler mevcuttur. Ahmed Yesevî’nin Divân-ý Hikmet’inde yer alan altýncý hikmet ayný zamanda bir münâcâttýr.
Anadolu sahasýnda Ahmed Fakih ve Sultan Veled gibi þairler tarafýndan yazýlan ilk
münâcâtlar tasannu ve tekellüften uzak
bir üslûpla kaleme alýnmýþ samimi örneklerdir. Divan edebiyatý geleneði içerisinde
hemen her þair münâcât yazmýþtýr. En güzel münâcâtlarý Ahmed-i Dâî, Þeyhî, Ali
Þîr Nevâî, Adlî, Fuzûlî, Muhibbî, Bahtî, Azmîzâde Hâletî, Nef‘î, Ýsmetî, Nâilî, Necîb,
Esrar Dede, Nevres gibi þairler ortaya koymuþtur. Türk edebiyatýnýn mutasavvýf þairleri arasýnda münâcât yazma eðilimi divan þairlerine göre daha fazladýr. Yûnus
Emre, Dede Ömer Rûþenî, Eþrefoðlu Rûmî, Kemal Ümmî, Seyyid Nizamoðlu, Niyâzî-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 edebiyatýnda da görülen münâcât türünün en
velûd þairi Sivaslý Sûzî’dir.
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Türk edebiyatýnýn Batý etkisinde yenileþmesiyle birlikte münâcât yazma geleneði
farklý bir þekilde devam etmiþtir. Tanzimat sonrasýnda münâcât yazan þairlerde
teslimiyetin ve tevekkülün yerini þahsî
þüpheler alýr. Millî felâket zamanlarýnda
kaleme alýnan ve millî meseleleri ön plana çýkaran münâcâtlarda gelenekten ilham
alýnmakla beraber -Þinâsi, Ziyâ Paþa ve
Mehmed Âkif (Ersoy) gibi þairlerde görüldüðü 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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nî, Eþrefoðlu Rûd Nizamoðlu, Niþenî, Kuddûsî ve
gibi mutasavvýflar
gelenlerdir. Türk
yeri olan temcîd
rinin pek çoðu bu
nmýþtýr. Âþýk edenâcât türünün en
r.

çin, Divan Þiirinde Münacaat (doktora tezi, 2002),
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
tür.yer.; Civân, “Niyâyiþnâme”, Ferhengnâme-i
Edeb-i Fârsî (nþr. Hasan Enûþe), Tahran 1381
hþ., II, 1396-1398; Agâh Sýrrý Levend, “Dinî Edebiyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri”, TDAY Belleten
(1972), s. 35-80; Rýdvan Caným, “Divan Edebiyatýnda Tevhid, Na‘t ve Münâcaatlar”, Ýslâmî Edebiyat, II/4, Ýstanbul 1990, s. 9-11, 59; C. E. Bosworth, “Munajat”, EI 2 (Ýng.), VII, 557; Öztuna,
BTMA, II, 88; Dihhudâ, Lu³atnâme (Muîn), XIII,
19033-19034.

etkisinde yenileþt yazma geleneði
m etmiþtir. Tanziât yazan þairlerde
ülün yerini þahsî
et zamanlarýnda
meseleleri ön plagelenekten ilham
âsi, Ziyâ Paþa ve
bi þairlerde görülma ve taleplerin
dirildiði, sonra da
piþmanlýðýn dile
ir. Modern Türk
yazma geleneði
enilenerek devam

Sözlükte “(tarla faresi) yuvasýna girmek;
(bir kimse) olduðundan baþka türlü görünmek” anlamýndaki nifâk masdarýndan
türemiþ bir sýfat olan münâfýk kelimesi
“inanmadýðý halde kendisini mümin gösteren” kimse demektir. Kelimenin, “tarla
faresinin bir tehlike anýnda kaçmasýný saðlamak üzere yuvasý için hazýrladýðý birden
fazla çýkýþ noktasýnýn birinden girip diðerinden çýkmasý” biçimindeki kök mânasýndan hareketle münafýk, “dinin bir kapýsýndan girip diðerinden kaçan çifte þahsiyetli kimse” olarak da tanýmlanmýþtýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nfk” md.; Ýbnü’lEsîr, en-Nihâye, “nfk” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nfk” md.). Bazý Batýlý araþtýrmacýlar, münafýðýn “kararsýz olmak” mânasýnda Habeþçe nafaka kelimesinden alýndýðýný ileri sürmüþlerse de (EI 2 [Ýng.], VII, 562) bunun için Kur’ân-ý Kerîm’deki anlam benzerliði dýþýnda herhangi bir delil gösterilememiþtir. Münafýk kelimesi Câhiliye döneminde mevcut olmakla birlikte terim
mânasýnda kullanýldýðý bilinmemektedir.

” md.; Tâcü’l-£arûs,
esi, III, 934-935; Ýbn
I, 291-292; Ansari,
s 1988, tür.yer.; Ah-

t’ten Seçmeler (haz.
1, s. 82; Fuzûlî, Leymed Nur Doðan), Ýs22; Ýsmail Habib [Seanbul 1942, s. 147ünâcât: Min du£âßi’ri¼în, Kahire 1991,
âcât Antolojisi, Aner Pala, Divan Þiiri
00; Abdülhakim Ko-

ÿMuhsin Macit

–

MÜNÂFESE
( �������) א

—

Baþkasýnýn sahip olduðu bir nimetin
benzerini elde etmek için
çaba gösterme
ve olumlu bir rekabet içine girme
anlamýnda ahlâk terimi

˜
–

(bk. GIPTA; HASET).

MÜNAFIK
( ������) א

™
—

Küfrünü gizleyerek
kendini mümin gösteren veya
imanla küfür arasýnda bocalayan kimse
anlamýnda terim.

˜

™

Nifak
Nifak kavramı
kavramý Kur’ân-ı
Kur’ân-ý Kerîm’de
Kerîm’de kök
kök hahalinde
münafık
linde üç,
üç, çekimli
çekimli fiil
fiil olarak
olarak iki
iki ve
ve münafýk
kelimesi
çoğul
şeklinde
beş âyette
þeklinde de
yirmi
yedi
âyetteyirmi
geçmekte
olup
otuz
iki defa
geçmekte
olup beşyanýnda
âyette mümübeþ yerde
münafýk
erkeklerin
nafık
erkeklerledabirlikte
yanında(M.
münafık
nafýk kadýnlar
zikredilmiþtir
F. Abkadınlar
zikredilmiştir
(M.
el-Mu£cem, da
“nfk”
md.). Ayrýca
dülbâký, (münâfikåt)
564

F.
Abdülbâk¢,
, “nfš”müminler
md.). Ayrıca
Kur’an,
diðerel-Mu£cem
birçok âyette
ve
Kur’an,
diğer
birçok
âyetteinanç
müminler
ve
kâfirlerden
baþka
üç temel
grubunkâfirlerden
başka
üç temel inanç
dan biri olarak
münafýklardan
da grubunbahsetdan
biri olarak
münafıklardan
da bahsetmektedir.
Münâfikun
adlý müstakil
bir sûmektedir.
Münâfik†n
müstakilmünafýkbir sûre
re de mevcuttur.
Buadlı
âyetlerde
de
mevcuttur.
Bu âyetlerde
münafıkların
larýn
itikadî durumlarý,
psikolojik
yapýlarý
itikadî
durumları,
psikolojik
yapıları hayattave ahlâkî
ve ahlâkî
bozukluklarý,
toplumsal
bozuklukları,
hayattaki
yerleri, Hz.
ki yerleri, Hz.toplumsal
Peygamber’e
ve müminlere
Peygamber’e
ve müminlere
tutumları,
karþý tutumlarý,
âhirettekikarşı
konumlarý
ayâhiretteki
konumları
ayrıntılı biçimde anlatılır.
rýntýlý biçimde
anlatýlýr.

Kur’an terminolojisinde münafýk kelimesi iki farklý tipteki insan için kullanýlýr.
Ýlki halis münafýklar olup bunlar, “Aslýnda
inanmadýklarý halde Allah’a ve âhiret gününe iman ettik” derler (el-Bakara 2/8).
Ýkincisi zihin karýþýklýðý, ruh bozukluðu veya irade zayýflýðý yüzünden imanla küfür
arasýnda gidip gelen, þüphe içinde bocalayan (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 “kalplerinde hastalýk bulunanlar” diye ikili ifade tarzýnýn yer almasý da bu farklýlýðý göstermektedir (el-Enfâl 8/49; el-Ahzâb 33/12). Halis
münafýklar müminlerle karþýlaþtýklarýnda
inandýklarýný belirtirler, ancak asýl taraftarlarýyla baþ baþa kaldýklarý zaman müminlerle alay ettiklerini söylerler (el-Bakara 2/14). Diðerleri ise Resûl-i Ekrem’e
inandýklarýný sanmakla birlikte önemli iþlerde din dýþý otoritelere gitmeyi tercih etmekte, fakat baþlarýna bir felâket gelince
Hz. Peygamber’e baþvurmakta (en-Nisâ
4/60-62), böylece hak dine olan baðlýlýklarý dünyevî menfaatlerine göre deðiþmektedir (el-Hac 22/11).
Münafýklar hakkýndaki bu ayýrým göz
önünde bulundurulduðu takdirde nifak
hareketinin Medine’de baþladýðý yolundaki yaygýn kanaatin halis münafýk tipiyle sýnýrlandýrýlmasýnýn gerektiði anlaþýlýr. Zira
“þüphe içinde bocalama” mânasýndaki nifakýn Mekke döneminde de bulunduðu söylenebilir. Bu durumda Mekkî âyetlerde
münafýklardan bahsedilmesinin sebebi
açýklýða kavuþmuþ olur (meselâ bk. el-Ankebût 29/10-11; el-Müddessir 74/31). Ancak sistemli bir hareket olarak nifak, güçlü ve hýzlý kültür deðiþimlerinin gerçekleþtiði toplumlarda görüldüðü gibi yeni bir
yapýlanmaya gidildiði Medine devrinde yeni oluþuma tam uyum saðlayamayan insanlar arasýnda ortaya çýkmýþtýr. Bazý âyetlerde belirtildiði üzere münafýklar baþlangýçta Ýslâm’ý benimsemiþlerse de sonradan tekrar küfre dönmüþlerdir (meselâ
bk. et-Tevbe 9/66, 74); bu sebeple iradeleri doðrultusunda kalpleri mühürlenmiþtir
(et-Tevbe 9/87; el-Münâfikun 63/3). Bun565

MÜNAFIK

lara ayrý bir isim verilmesi sadece dünyadaki toplumsal statüleriyle ilgili bir niteleme 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-Tevbe 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 kýldýklarý, gerçekte ise dua ve ibadet hayatýnda isteksiz davrandýklarý (en-Nisâ 4/
142), ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel hayatýný) 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-Münâfikun 63/7), müminlere karþý kin besledikleri (Âl-i Ýmrân 3/119), kötü haberler yaydýklarý (el-Ahzâb 33/57-60), günah, düþmanlýk ve Hz. Peygamber’e isyan konusunda gizli faaliyetler yürüttükleri (el-Mücâdile 58/8; krþ. en-Nisâ 4/108) ifade edilmektedir.
Medine döneminde yapýlan savaþlarda
ve diðer bazý olaylarda ortaya koyduklarý
olumsuz tutum sebebiyle bazý kiþilerin
münafýk olduðuna hükmedilmiþti. Ancak
bunlarýn bir kýsmýnýn yakýnlarý Müslümanlýðý benimsemiþti. Hz. Peygamber, toplumsal birliði saðlamak ve Ýslâm’a sempati
duyan gönülleri incitmemek düþüncesiyle
münafýklarýn cenaze namazýný kýlmak, onlar için dua etmek istemiþse de nâzil olan
âyetlerle bundan menedilmiþ ve onlar için
birçok defa dilese bile asla baðýþlanmayacaklarý bildirilmiþtir (et-Tevbe 9/80,
84; krþ. Taberî, VI, 434, 439-440).
Nifak kavramý hadislerde de geniþ biçimde yer almýþ, Resûl-i Ekrem’in münafýklarla iliþkisi ve onlar hakkýndaki deðerlendirmeleri hadis kitaplarýnda çeþitli baþlýklar altýnda anlatýlmýþtýr (Wensinck, elMu£cem, “nfk” md.). Ca‘fer b. Muhammed
el-Firyâbî bu konudaki rivayetleri Øýfatü’lmünâfýš adlý eserinde bir araya getirmiþtir (aþ. bk.). Resûlullah’ýn münafýklar hakkýnda vahiy yoluyla kýsmen de olsa bilgilendirilmesine (et-Tevbe 9/101; Muhammed 47/29-30) ve onlara karþý tedbirli davranmasýna raðmen bazý sebeplerle müna566
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laþmazlýða düþtü
unsuru da eklenm
“Mezâlim”, 17), M
sin devamýnda, “
tup namaz kýlsa
zannetse de duru
tir (“Îmân”, 109hayânýn ve az ko
cellisi, çirkin sözün
nuþmanýn ise nif
belirtilmiþ (Müsn
80), münafýklarda
dinî kavrayýþýn bir
beyan edilmiþtir
dullah b. Amr b. Â
metin münafýklar
cularýdýr” meâlin
175) âlimler tara
yanlýþ yorumlaya
münafýklarda gör
ðil kýnanmaktan
riþ için okuyanlar
(a.g.e. [Arnaût], X

Sahâbîlerin zam
nifak olup olmad
kapýldýklarý (Buhâ
Hz. Peygamber’e
Rebî‘in onun yan

