MÜNAS EBATÜ 'I-AYAT ve·s- SÜVER
vefatma yakın dönemde münafıklar etkilerini tamamen kaybetmişlerdir.
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Medine döneminde nazil olmuştur. Münafıklardan bahsedildiği için sure Münafikün diye adlandırılmıştır. On bir ayet olup
fasılası ..:.ı harfidir. Sürenin münafıklar
hakkında nazil olan ilk sekiz ayetinin nüzfıl sebebine dair çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte ibn Kesir'in tercihine göre
(Tefsfr, VII , 18) S veya 6 (626-627) yılında
vuku bulan Beni Mustalil5. Gazvesi sırasın
da cereyan eden şu olay üzerine indirilmiştir : Ensardan bir kişiyle bir muhacir
arasında su kuyusu yüzünden çıkan tartış
mada münafıkların reisi Abdullah b. Übey
b. SeiQI ensar ta rafını tutmuş. muhacirlerin kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürmüş ve Medine'ye dönüşleri nde güçlü olan
ensarı n zayıf muhacirleri şehirden çıkara
cağını söylemiştir. Durumdan haberdar
edilen Hz. Peygamber kendisini çağırtarak
işin mahiyetini sorunca Abdullah olayı inkar etmiştir. Sürenin ilk ayetleri nazil olup
yalancılığı ortaya çıktığında kendisine ResQiullah'tan özür dilemesi tavsiye edilmiş
se de gururu yüzünden yanına gitmemiş
tir (İbnü ' I-Cevzl, Vlll , 27 I -272; Ebü'I-Fida
İbn Kestr. VII , 17-23)
Münafikün suresinin muhtevasını iki
bölüm halinde ele almak mümkündür. Münafıkların dış görünümü ile ruhi portrelerine temas eden birinci bölümde bildirildiğine göre onlar yeri geldikçe yemin ede-

rek müslüman olduklarını söyler, görünüş
leri ve konuşmalarıyla ilgi çekerler. Ancak
içlerinden ya hiç inanmamış veya Mekke'de iman ettikleri Hz. Peygamber Medine'ye gelip menfaat ve otoritelerini ortadan
kaldıracak adil bir düzen kurunca tekrar
küfre dönmüş ve müslümanları içten içe
islam dininden uzaklaştırmaya çalışmışlar
dır. Aslında onlar hainlikleri yüzünden her
bağırışı kendi aleyhlerine sanan korkaklardır. Bu bölümde ayrıca Abdullah b. Übeyy'in
yukarıdaki sözlerine atıfta bulunulmuş ve
bu çifte şahsiyetli kimselerin sakınılması
gereken müslüman düşmanı oldukları ifade edilmiştir (ayet 1-8).

okuyan kimse nifaktan uzak kalır " mealinde nakledilen hadisin (mesela bk. Zemahşe rt, IV, ı 12; Beyzavt , IV, 282) mevzu olduğu kabul edilmiştir (Muhamm ed et-Trablu st. ll , 723)

Sürenin ikinci bölümünde müminler, insan fıtratında önemli bir yer işgal eden
mal hırsı ve evlat sevgisinin kendilerini
Allah yolundan alıkoymaması hususunda
uyarılmış. ardından , durdurulması ve ertelenmesi mümkün olmayan ölüm gelip
çatmadan önce Allah ' ın verd i ği imkanlardan kamu yararına harcama yapmaları
(infak) istenmiştir (ayet 9- 1 ı)
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Hızlı ve kapsamlı kültür değişmeleri , sosyal hayatı büyük çapta etkileyen siyasi hareketlerin gerçekleştiği dönemlerde zayıf
karakterli kişilerde nifak denen çifte şah
siyet psikolojisinin oluşması tarihte ve günümüzde gözlemlenen bir husustur. Münafikün süresi , Asr-ı saadet'ten itibaren
islam tarihinde müslüman toplumların
önemli bir problemini teşkil eden nifakın
teşhisi konusuna ışık tutmaktadır. Ba zı
tefsir kaynaklarında, "Münafikün suresini

Münafikün suresiyle ilgili olarak Hasan
Ferid Gülpayiganl'nin Telsir-i Sure-i Mübô.r ek e-i Cumu'a ve Telsir-i Sure-i K erime-i M ünô.fi]fün isimli bir çalışması vardır (Ta hran 1985). AhmetVefa Temel, M ünô.fikun Suresi Tefsiri ve Tasvir Ettiği
M ün ô.fık Karakteri adıyla bir yüksek lisans çalışması yapmıştır ( ı 996, M Ü Sosya l Bilimler En sti t üsü) .
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Sözlükte "iki şey arasındaki ilişki " anlagelen münasebetin çoğulu ile ayet
ve sure kelimelerinin çoğulundan oluşan
münasebatü'l-ayat ve's-süver terkibinde
münasebet yerine aynı anlamda tenasüb
de kullanılm aktadır. Tefsir ilminde bu disipline "el-münasebe beyne'l-ayat, et -tenasüb beyne'l-ayat ve's-süver. tenasübü'Iay ve's-süver, münasebatü'I-Kur'an" da denilmektedir. Kur'an ' ın , ayet ve sureleriyle
bir büt ün olduğu düşüncesinin işlendiği
nazmü'I-Kur'an konusunun münasebatü'layat ve's-süver ile yakın ilgisi vard ı r (bk
NAZMÜ'l-KUR'AN). Hamldüddin Ferahl'ye
göre nazm münasebeti de içine alan geniş bir mahiyet arzeder. Münasebat ve tenasüb kelimeleri ayetler ve sureler arasın
da icmal-tafsil, umumllik-hususllik, aklilik- hissilik vb. alaka çeşitlerinden biriyle
veya sebep-müsebbeb, illet-malul, benzerlik-zıtlık gibi zihnl bağlarlamana irtimına

Münafikün süresinin ilk avetleri

569

