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lara ayrý bir isim verilmesi sadece dünya-
daki toplumsal statüleriyle ilgili bir nite-
leme 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-Tev-
be 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 kýl-
dýklarý, gerçekte ise dua ve ibadet haya-
týnda isteksiz davrandýklarý (en-Nisâ 4/
142), ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel ha-
yatýný) 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-Münâfi-
kun 63/7), müminlere karþý kin besledik-
leri (Âl-i Ýmrân 3/119), kötü haberler yay-
dýklarý (el-Ahzâb 33/57-60), günah, düþ-
manlýk ve Hz. Peygamber’e isyan konu-
sunda gizli faaliyetler yürüttükleri (el-Mü-
câdile 58/8; krþ. en-Nisâ 4/108) ifade edil-
mektedir.

Medine döneminde yapýlan savaþlarda
ve diðer bazý olaylarda ortaya koyduklarý
olumsuz tutum sebebiyle bazý kiþilerin
münafýk olduðuna hükmedilmiþti. Ancak
bunlarýn bir kýsmýnýn yakýnlarý Müslüman-
lýðý benimsemiþti. Hz. Peygamber, toplum-
sal birliði saðlamak ve Ýslâm’a sempati
duyan gönülleri incitmemek düþüncesiyle
münafýklarýn cenaze namazýný kýlmak, on-
lar için dua etmek istemiþse de nâzil olan
âyetlerle bundan menedilmiþ ve onlar için
birçok defa dilese bile asla baðýþlanma-
yacaklarý bildirilmiþtir (et-Tevbe 9/80,
84; krþ. Taberî, VI, 434, 439-440).

Nifak kavramý hadislerde de geniþ bi-
çimde yer almýþ, Resûl-i Ekrem’in müna-
fýklarla iliþkisi ve onlar hakkýndaki deðer-
lendirmeleri hadis kitaplarýnda çeþitli baþ-
lýklar altýnda anlatýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “nfk” md.). Ca‘fer b. Muhammed
el-Firyâbî bu konudaki rivayetleri Øýfatü’l-
münâfýš adlý eserinde bir araya getirmiþ-
tir (aþ. bk.). Resûlullah’ýn münafýklar hak-
kýnda vahiy yoluyla kýsmen de olsa bilgi-
lendirilmesine (et-Tevbe 9/101; Muham-
med 47/29-30) ve onlara karþý tedbirli dav-
ranmasýna raðmen bazý sebeplerle müna-

fýklar için ayrý bir statü belirlemediði bi-
linmektedir. Bu uygulama ile Ýslâmî mü-
samaha ve sabrýn enginliði gösterilmek-
te, ayrýca iman etmeleri ihtimali göz önü-
ne alýnmakta ve neticede açýkça Ýslâm düþ-
manlýðý yapmalarý da engellenmiþ olmak-
taydý (Elmalýlý, I, 240-241). Bununla bir-
likte Hz. Peygamber münafýklarý þahsen
deðil tip olarak tanýmlýyordu. Bir hadiste
imanla küfür arasýnda kalan münafýk iki
sürünün ortasýnda durup nereye katýla-
caðýný bilemeyen koyuna benzetilmiþtir
(Müsned, II, 88; Müslim, “Sýfâtü’l-münâ-
fýkýn”, 17). Diðer bir hadiste ise münafýk
bir nehir kenarýna gelen üç kiþiye ait bir
temsille tasvir edilmiþtir. Buna göre mü-
min suya atlar ve karþýya geçer, ardýndan
münafýk atlar, mümine yetiþmek üzere
olduðu sýrada bir yandan kâfirin, diðer
yandan müminin, “Bu tarafa gel!” çaðrý-
larý ile ikisi arasýnda bocalarken kuvvetli
bir su dalgasýyla boðulur (Taberî, IV, 334;
Ýbn Kesîr, II, 325).

Münafýðýn alâmetleri hakkýnda bilgi ve-
ren rivayetler de mevcuttur ve bunlarýn
genellikle ahlâkla ilgili olduðu görülmekte-
dir. Meselâ bir hadiste münafýklýk alâmet-
leri yalan söylemek, sözünde durmamak ve
emanete hýyanet etmek þeklinde özetlen-
miþtir (Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, “Îmân”,
107-108). Diðer bir rivayette bunlara an-
laþmazlýða düþtüðünde haksýzlýða sapma
unsuru da eklenmiþtir (Buhârî, “Îmân”, 24,
“Mezâlim”, 17), Müslim’in naklettiði hadi-
sin devamýnda, “Böyle bir kimse oruç tu-
tup namaz kýlsa ve müslüman olduðunu
zannetse de durumu deðiþmez” denilmiþ-
tir (“Îmân”, 109-110). Bir baþka hadiste
hayânýn ve az konuþmanýn imanýn iki te-
cellisi, çirkin sözün ve gereðinden fazla ko-
nuþmanýn ise nifakýn iki alâmeti olduðu
belirtilmiþ (Müsned, V, 269; Tirmizî, “Birr”,
80), münafýklarda iç açýcý bir görünüm ve
dinî kavrayýþýn bir arada bulunamayacaðý
beyan edilmiþtir (Tirmizî, “.Ýlim”, 19). Ab-
dullah b. Amr b. Âs’ýn rivayet ettiði, “Üm-
metin münafýklarýnýn çoðu Kur’an okuyu-
cularýdýr” meâlindeki hadis (Müsned, II,
175) âlimler tarafýndan, “Kur’an’ý kasten
yanlýþ yorumlayanlar, Asr-ý saâdet’teki
münafýklarda görüldüðü gibi inanarak de-
ðil kýnanmaktan korktuklarý veya göste-
riþ için okuyanlar” þeklinde açýklanmýþtýr
(a.g.e. [Arnaût], XI, 209-211).

Sahâbîlerin zaman zaman kendilerinde
nifak olup olmadýðý hususunda endiþeye
kapýldýklarý (Buhârî, “Îmân”, 36), meselâ
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan Hanzale b.
Rebî‘in onun yanýnda iken hissettiði hu-

zur ve mutluluðu sohbetinden ayrýldýktan
sonra hissedemediði, bunun bir nifak iþa-
reti olmasýndan korktuðu ve durumu Re-
sûl-i Ekrem’e sorduðu, onun da bu halin
nifak alâmeti olmadýðý cevabýný verdiði nak-
ledilmektedir (Müslim, “Tevbe”, 12; Tirmi-
zî, “Kýyâmet”, 59). Bu tür rivayetlerde yer
alan nifak kavramý genellikle itikadî bo-
zukluða deðil amelî eksikliðe iþaret et-
mektedir. Nitekim bazý Ýslâm âlimleri ni-
faký itikadî ve amelî olmak üzere ikiye ayýr-
mýþ (Ýbn Hacer, I, 111; II, 47), bazýlarý da
büyük ve küçük nifaktan söz etmiþtir. Ýbn
Hacer, bu konudaki farklý görüþleri belirt-
tikten sonra hadiste geçen nifakýn amelî
nifak olduðu þeklinde yorum yapan Kur-
tubî’nin telakkisini benimsediðini söyle-
miþtir (Fet¼u’l-bârî, I, 113).

Kelâm ilminde nifak konusu büyük gü-
nah (kebîre) meselesinin ortaya çýkmasýna
paralel olarak gündeme gelmiþtir. Ýmanýn
tarifi, amelin imandan bir cüz olup olma-
dýðý, dolayýsýyla mürtekib-i kebîrenin dün-
yevî ve uhrevî durumu gibi konularýn tar-
týþýldýðý sýrada nifak zaman zaman iman-
la küfür yanýnda üçüncü bir kavram ola-
rak dile getirilmiþtir. Ancak münafýðýn bu
konumunun sadece dünya ile sýnýrlý kala-
caðý, âhirette ise nifak üzere ölen herke-
sin kâfirlerle ayný muameleye tâbi tutu-
lacaðý hususunda âlimler arasýnda görüþ
birliði vardýr.

Hasan-ý Basrî, büyük günah iþleyenlerin
münafýk olduðunu ileri sürenlerin ilki gi-
bi görünmekle birlikte onun daha sonra
bu fikrinden döndüðü nakledilir (Nesefî,
II, 778; Nûreddin es-Sâbûnî, s. 80). Ancak
Hasan-ý Basrî’nin Mürciîler’e karþý çýkarak
samimi mümin bilincine ulaþamayan her-
kese “mürâi” anlamýnda münafýk dediði
bir gerçektir. Ona göre münafýk dünya iþ-
lerine düþkün olan ve ilâhî cezadan kork-
mayan, dolayýsýyla imaný ciddiye almayan
kiþidir (Izutsu, Ýslâm Düþüncesinde Ýman
Kavramý, s. 69). Kendisinden nakledilen,
“Müminlerden baþkasý Allah’tan korkmaz,
münafýklardan baþkasý da kendini emni-
yette hissetmez” sözü bu düþünceyi yan-
sýtýr (Buhârî, “Îmân”, 36). Nitekim Tirmi-
zî, Hasan-ý Basrî’nin nifaký tekzîbî ve amelî
olmak üzere ikiye ayýrdýðýný bildirmektedir
(“Îmân”, 14).

Kalbin ameli olmadan imanýn tamam-
lanmayacaðýný düþünen ve davranýþlarý
onun zorunlu sonuçlarý olarak gören Ýbn
Teymiyye, büyük günah iþlemek suretiyle
samimi imanla baðdaþmayan davranýþlar
ortaya koyan kiþiye mümin deðil Hucurât
sûresindeki âyetten hareketle (49/14) müs-
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rinden sayýlan Kutadgu Bilig’de müsta-
kil münâcât bulunmamakla birlikte eserin
baþýnda yer alan tevhidde münâcât nite-
liði taþýyan beyitler mevcuttur. Ahmed Ye-
sevî’nin Divân-ý Hikmet’inde yer alan al-
týncý hikmet ayný zamanda bir münâcâttýr.
Anadolu sahasýnda Ahmed Fakih ve Sul-
tan Veled gibi þairler tarafýndan yazýlan ilk
münâcâtlar tasannu ve tekellüften uzak
bir üslûpla kaleme alýnmýþ samimi örnek-
lerdir. Divan edebiyatý geleneði içerisinde
hemen her þair münâcât yazmýþtýr. En gü-
zel münâcâtlarý Ahmed-i Dâî, Þeyhî, Ali
Þîr Nevâî, Adlî, Fuzûlî, Muhibbî, Bahtî, Az-
mîzâde Hâletî, Nef‘î, Ýsmetî, Nâilî, Necîb,
Esrar Dede, Nevres gibi þairler ortaya koy-
muþtur. Türk edebiyatýnýn mutasavvýf þa-
irleri arasýnda münâcât yazma eðilimi di-
van þairlerine göre daha fazladýr. Yûnus
Emre, Dede Ömer Rûþenî, Eþrefoðlu Rû-
mî, Kemal Ümmî, Seyyid Nizamoðlu, Ni-
yâzî-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 ede-
biyatýnda da görülen münâcât türünün en
velûd þairi Sivaslý Sûzî’dir.

Türk edebiyatýnýn Batý etkisinde yenileþ-
mesiyle birlikte münâcât yazma geleneði
farklý bir þekilde devam etmiþtir. Tanzi-
mat sonrasýnda münâcât yazan þairlerde
teslimiyetin ve tevekkülün yerini þahsî
þüpheler alýr. Millî felâket zamanlarýnda
kaleme alýnan ve millî meseleleri ön pla-
na çýkaran münâcâtlarda gelenekten ilham
alýnmakla beraber -Þinâsi, Ziyâ Paþa ve
Mehmed Âkif (Ersoy) gibi þairlerde görül-
düðü 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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Küfrünü gizleyerek
kendini mümin gösteren veya 

imanla küfür arasýnda bocalayan kimse
anlamýnda terim.
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Sözlükte “(tarla faresi) yuvasýna girmek;
(bir kimse) olduðundan baþka türlü gö-
rünmek” anlamýndaki nifâk masdarýndan
türemiþ bir sýfat olan münâfýk kelimesi
“inanmadýðý halde kendisini mümin gös-
teren” kimse demektir. Kelimenin, “tarla
faresinin bir tehlike anýnda kaçmasýný sað-
lamak üzere yuvasý için hazýrladýðý birden
fazla çýkýþ noktasýnýn birinden girip diðe-
rinden çýkmasý” biçimindeki kök mânasýn-
dan hareketle münafýk, “dinin bir kapýsýn-
dan girip diðerinden kaçan çifte þahsiyet-
li kimse” olarak da tanýmlanmýþtýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nfk” md.; Ýbnü’l-
Esîr, en-Nihâye, “nfk” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nfk” md.). Bazý Batýlý araþtýrmacýlar, mü-
nafýðýn “kararsýz olmak” mânasýnda Ha-
beþçe nafaka kelimesinden alýndýðýný ile-
ri sürmüþlerse de (EI 2 [Ýng.], VII, 562) bu-
nun için Kur’ân-ý Kerîm’deki anlam ben-
zerliði dýþýnda herhangi bir delil gösteri-
lememiþtir. Münafýk kelimesi Câhiliye dö-
neminde mevcut olmakla birlikte terim
mânasýnda kullanýldýðý bilinmemektedir.

Nifak kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de kök ha-
linde üç, çekimli fiil olarak iki ve münafýk
þeklinde yirmi yedi âyette geçmekte olup
beþ yerde münafýk erkeklerin yanýnda mü-
nafýk kadýnlar da zikredilmiþtir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “nfk” md.). Ayrýca

Kur’an, diðer birçok âyette müminler ve
kâfirlerden baþka üç temel inanç grubun-
dan biri olarak münafýklardan da bahset-
mektedir. Münâfikun adlý müstakil bir sû-
re de mevcuttur. Bu âyetlerde münafýk-
larýn itikadî durumlarý, psikolojik yapýlarý
ve ahlâkî bozukluklarý, toplumsal hayatta-
ki yerleri, Hz. Peygamber’e ve müminlere
karþý tutumlarý, âhiretteki konumlarý ay-
rýntýlý biçimde anlatýlýr.

Kur’an terminolojisinde münafýk keli-
mesi iki farklý tipteki insan için kullanýlýr.
Ýlki halis münafýklar olup bunlar, “Aslýnda
inanmadýklarý halde Allah’a ve âhiret gü-
nüne iman ettik” derler (el-Bakara 2/8).
Ýkincisi zihin karýþýklýðý, ruh bozukluðu ve-
ya irade zayýflýðý yüzünden imanla küfür
arasýnda gidip gelen, þüphe içinde boca-
layan (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 “kalplerin-
de hastalýk bulunanlar” diye ikili ifade tar-
zýnýn yer almasý da bu farklýlýðý göstermek-
tedir (el-Enfâl 8/49; el-Ahzâb 33/12). Halis
münafýklar müminlerle karþýlaþtýklarýnda
inandýklarýný belirtirler, ancak asýl taraf-
tarlarýyla baþ baþa kaldýklarý zaman mü-
minlerle alay ettiklerini söylerler (el-Ba-
kara 2/14). Diðerleri ise Resûl-i Ekrem’e
inandýklarýný sanmakla birlikte önemli iþ-
lerde din dýþý otoritelere gitmeyi tercih et-
mekte, fakat baþlarýna bir felâket gelince
Hz. Peygamber’e baþvurmakta (en-Nisâ
4/60-62), böylece hak dine olan baðlýlýkla-
rý dünyevî menfaatlerine göre deðiþmek-
tedir (el-Hac 22/11).

Münafýklar hakkýndaki bu ayýrým göz
önünde bulundurulduðu takdirde nifak
hareketinin Medine’de baþladýðý yolunda-
ki yaygýn kanaatin halis münafýk tipiyle sý-
nýrlandýrýlmasýnýn gerektiði anlaþýlýr. Zira
“þüphe içinde bocalama” mânasýndaki nifa-
kýn Mekke döneminde de bulunduðu söy-
lenebilir. Bu durumda Mekkî âyetlerde
münafýklardan bahsedilmesinin sebebi
açýklýða kavuþmuþ olur (meselâ bk. el-An-
kebût 29/10-11; el-Müddessir 74/31). An-
cak sistemli bir hareket olarak nifak, güç-
lü ve hýzlý kültür deðiþimlerinin gerçekleþ-
tiði toplumlarda görüldüðü gibi yeni bir
yapýlanmaya gidildiði Medine devrinde ye-
ni oluþuma tam uyum saðlayamayan in-
sanlar arasýnda ortaya çýkmýþtýr. Bazý âyet-
lerde belirtildiði üzere münafýklar baþlan-
gýçta Ýslâm’ý benimsemiþlerse de sonra-
dan tekrar küfre dönmüþlerdir (meselâ
bk. et-Tevbe 9/66, 74); bu sebeple iradele-
ri doðrultusunda kalpleri mühürlenmiþtir
(et-Tevbe 9/87; el-Münâfikun 63/3). Bun-

Nifak kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de kök ha-
linde üç, çekimli fiil olarak iki ve münafık 
kelimesi de çoğul şeklinde yirmi beş âyette 
otuz iki defa geçmekte olup beş âyette mü-
nafık erkeklerle birlikte yanında münafık 
kadınlar (münâfikåt) da zikredilmiştir (M. 

F. Abdülbâk¢, el-Mu£cem, “nfš” md.). Ayrıca 
Kur’an, diğer birçok âyette müminler ve 
kâfirlerden başka üç temel inanç grubun-
dan biri olarak münafıklardan da bahset-
mektedir. Münâfik†n adlı müstakil bir sûre 
de mevcuttur. Bu âyetlerde münafıkların 
itikadî durumları, psikolojik yapıları ve ahlâkî 
bozuklukları, toplumsal hayattaki yerleri, Hz. 
Peygamber’e ve müminlere karşı tutumları, 
âhiretteki konumları ayrıntılı biçimde anlatılır.
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lara ayrý bir isim verilmesi sadece dünya-
daki toplumsal statüleriyle ilgili bir nite-
leme 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-Tev-
be 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 kýl-
dýklarý, gerçekte ise dua ve ibadet haya-
týnda isteksiz davrandýklarý (en-Nisâ 4/
142), ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel ha-
yatýný) 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-Münâfi-
kun 63/7), müminlere karþý kin besledik-
leri (Âl-i Ýmrân 3/119), kötü haberler yay-
dýklarý (el-Ahzâb 33/57-60), günah, düþ-
manlýk ve Hz. Peygamber’e isyan konu-
sunda gizli faaliyetler yürüttükleri (el-Mü-
câdile 58/8; krþ. en-Nisâ 4/108) ifade edil-
mektedir.

Medine döneminde yapýlan savaþlarda
ve diðer bazý olaylarda ortaya koyduklarý
olumsuz tutum sebebiyle bazý kiþilerin
münafýk olduðuna hükmedilmiþti. Ancak
bunlarýn bir kýsmýnýn yakýnlarý Müslüman-
lýðý benimsemiþti. Hz. Peygamber, toplum-
sal birliði saðlamak ve Ýslâm’a sempati
duyan gönülleri incitmemek düþüncesiyle
münafýklarýn cenaze namazýný kýlmak, on-
lar için dua etmek istemiþse de nâzil olan
âyetlerle bundan menedilmiþ ve onlar için
birçok defa dilese bile asla baðýþlanma-
yacaklarý bildirilmiþtir (et-Tevbe 9/80,
84; krþ. Taberî, VI, 434, 439-440).

Nifak kavramý hadislerde de geniþ bi-
çimde yer almýþ, Resûl-i Ekrem’in müna-
fýklarla iliþkisi ve onlar hakkýndaki deðer-
lendirmeleri hadis kitaplarýnda çeþitli baþ-
lýklar altýnda anlatýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “nfk” md.). Ca‘fer b. Muhammed
el-Firyâbî bu konudaki rivayetleri Øýfatü’l-
münâfýš adlý eserinde bir araya getirmiþ-
tir (aþ. bk.). Resûlullah’ýn münafýklar hak-
kýnda vahiy yoluyla kýsmen de olsa bilgi-
lendirilmesine (et-Tevbe 9/101; Muham-
med 47/29-30) ve onlara karþý tedbirli dav-
ranmasýna raðmen bazý sebeplerle müna-

fýklar için ayrý bir statü belirlemediði bi-
linmektedir. Bu uygulama ile Ýslâmî mü-
samaha ve sabrýn enginliði gösterilmek-
te, ayrýca iman etmeleri ihtimali göz önü-
ne alýnmakta ve neticede açýkça Ýslâm düþ-
manlýðý yapmalarý da engellenmiþ olmak-
taydý (Elmalýlý, I, 240-241). Bununla bir-
likte Hz. Peygamber münafýklarý þahsen
deðil tip olarak tanýmlýyordu. Bir hadiste
imanla küfür arasýnda kalan münafýk iki
sürünün ortasýnda durup nereye katýla-
caðýný bilemeyen koyuna benzetilmiþtir
(Müsned, II, 88; Müslim, “Sýfâtü’l-münâ-
fýkýn”, 17). Diðer bir hadiste ise münafýk
bir nehir kenarýna gelen üç kiþiye ait bir
temsille tasvir edilmiþtir. Buna göre mü-
min suya atlar ve karþýya geçer, ardýndan
münafýk atlar, mümine yetiþmek üzere
olduðu sýrada bir yandan kâfirin, diðer
yandan müminin, “Bu tarafa gel!” çaðrý-
larý ile ikisi arasýnda bocalarken kuvvetli
bir su dalgasýyla boðulur (Taberî, IV, 334;
Ýbn Kesîr, II, 325).

Münafýðýn alâmetleri hakkýnda bilgi ve-
ren rivayetler de mevcuttur ve bunlarýn
genellikle ahlâkla ilgili olduðu görülmekte-
dir. Meselâ bir hadiste münafýklýk alâmet-
leri yalan söylemek, sözünde durmamak ve
emanete hýyanet etmek þeklinde özetlen-
miþtir (Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, “Îmân”,
107-108). Diðer bir rivayette bunlara an-
laþmazlýða düþtüðünde haksýzlýða sapma
unsuru da eklenmiþtir (Buhârî, “Îmân”, 24,
“Mezâlim”, 17), Müslim’in naklettiði hadi-
sin devamýnda, “Böyle bir kimse oruç tu-
tup namaz kýlsa ve müslüman olduðunu
zannetse de durumu deðiþmez” denilmiþ-
tir (“Îmân”, 109-110). Bir baþka hadiste
hayânýn ve az konuþmanýn imanýn iki te-
cellisi, çirkin sözün ve gereðinden fazla ko-
nuþmanýn ise nifakýn iki alâmeti olduðu
belirtilmiþ (Müsned, V, 269; Tirmizî, “Birr”,
80), münafýklarda iç açýcý bir görünüm ve
dinî kavrayýþýn bir arada bulunamayacaðý
beyan edilmiþtir (Tirmizî, “.Ýlim”, 19). Ab-
dullah b. Amr b. Âs’ýn rivayet ettiði, “Üm-
metin münafýklarýnýn çoðu Kur’an okuyu-
cularýdýr” meâlindeki hadis (Müsned, II,
175) âlimler tarafýndan, “Kur’an’ý kasten
yanlýþ yorumlayanlar, Asr-ý saâdet’teki
münafýklarda görüldüðü gibi inanarak de-
ðil kýnanmaktan korktuklarý veya göste-
riþ için okuyanlar” þeklinde açýklanmýþtýr
(a.g.e. [Arnaût], XI, 209-211).

Sahâbîlerin zaman zaman kendilerinde
nifak olup olmadýðý hususunda endiþeye
kapýldýklarý (Buhârî, “Îmân”, 36), meselâ
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan Hanzale b.
Rebî‘in onun yanýnda iken hissettiði hu-

zur ve mutluluðu sohbetinden ayrýldýktan
sonra hissedemediði, bunun bir nifak iþa-
reti olmasýndan korktuðu ve durumu Re-
sûl-i Ekrem’e sorduðu, onun da bu halin
nifak alâmeti olmadýðý cevabýný verdiði nak-
ledilmektedir (Müslim, “Tevbe”, 12; Tirmi-
zî, “Kýyâmet”, 59). Bu tür rivayetlerde yer
alan nifak kavramý genellikle itikadî bo-
zukluða deðil amelî eksikliðe iþaret et-
mektedir. Nitekim bazý Ýslâm âlimleri ni-
faký itikadî ve amelî olmak üzere ikiye ayýr-
mýþ (Ýbn Hacer, I, 111; II, 47), bazýlarý da
büyük ve küçük nifaktan söz etmiþtir. Ýbn
Hacer, bu konudaki farklý görüþleri belirt-
tikten sonra hadiste geçen nifakýn amelî
nifak olduðu þeklinde yorum yapan Kur-
tubî’nin telakkisini benimsediðini söyle-
miþtir (Fet¼u’l-bârî, I, 113).

Kelâm ilminde nifak konusu büyük gü-
nah (kebîre) meselesinin ortaya çýkmasýna
paralel olarak gündeme gelmiþtir. Ýmanýn
tarifi, amelin imandan bir cüz olup olma-
dýðý, dolayýsýyla mürtekib-i kebîrenin dün-
yevî ve uhrevî durumu gibi konularýn tar-
týþýldýðý sýrada nifak zaman zaman iman-
la küfür yanýnda üçüncü bir kavram ola-
rak dile getirilmiþtir. Ancak münafýðýn bu
konumunun sadece dünya ile sýnýrlý kala-
caðý, âhirette ise nifak üzere ölen herke-
sin kâfirlerle ayný muameleye tâbi tutu-
lacaðý hususunda âlimler arasýnda görüþ
birliði vardýr.

Hasan-ý Basrî, büyük günah iþleyenlerin
münafýk olduðunu ileri sürenlerin ilki gi-
bi görünmekle birlikte onun daha sonra
bu fikrinden döndüðü nakledilir (Nesefî,
II, 778; Nûreddin es-Sâbûnî, s. 80). Ancak
Hasan-ý Basrî’nin Mürciîler’e karþý çýkarak
samimi mümin bilincine ulaþamayan her-
kese “mürâi” anlamýnda münafýk dediði
bir gerçektir. Ona göre münafýk dünya iþ-
lerine düþkün olan ve ilâhî cezadan kork-
mayan, dolayýsýyla imaný ciddiye almayan
kiþidir (Izutsu, Ýslâm Düþüncesinde Ýman
Kavramý, s. 69). Kendisinden nakledilen,
“Müminlerden baþkasý Allah’tan korkmaz,
münafýklardan baþkasý da kendini emni-
yette hissetmez” sözü bu düþünceyi yan-
sýtýr (Buhârî, “Îmân”, 36). Nitekim Tirmi-
zî, Hasan-ý Basrî’nin nifaký tekzîbî ve amelî
olmak üzere ikiye ayýrdýðýný bildirmektedir
(“Îmân”, 14).

Kalbin ameli olmadan imanýn tamam-
lanmayacaðýný düþünen ve davranýþlarý
onun zorunlu sonuçlarý olarak gören Ýbn
Teymiyye, büyük günah iþlemek suretiyle
samimi imanla baðdaþmayan davranýþlar
ortaya koyan kiþiye mümin deðil Hucurât
sûresindeki âyetten hareketle (49/14) müs-
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lüman demekte ve imanýn artýp eksilece-
ðini kabul ettiðinden müslüman ismi ver-
diði kiþide nifak unsurlarýnýn bulunabile-
ceðini belirtmektedir. Ona göre Kur’ân-ý
Kerîm’de sözü edilen münafýklar iki çeþit
olup birincisi kalbinde küfrü gizlediði hal-
de zâhirde mümin olduðunu söyleyen ki-
þidir. Bunun halis münafýk olduðu husu-
sunda Ýslâm âlimleri ittifak etmiþtir. Ýkin-
cisi kalbinde hem iman hem nifak unsur-
larýný bulunduran kimsedir. Nitekim, “O
gün onlar imandan çok küfre yakýndýlar”
âyetiyle (Âl-i Ýmrân 3/167) nifak alâmet-
lerinden bahseden hadisler bunun delili-
dir. Bunlara, “cennet vaad edilen mümin”
denmemekle birlikte cehennemde ebedî
kalmayacaklarý umulmaktadýr, çünkü ha-
dislerde de belirtildiði gibi kalbinde har-
dal tanesi kadar iman bulunan kimse ce-
hennemden çýkacaktýr (Kitâbü’l-Îmân, s.
172, 188, 217-218, 236-237, 269).

Mâtürîdî, büyük günah iþleyen kiþinin
durumunu tartýþýrken Allah’ýn mümin, kâ-
fir ve münafýk olmak üzere üç inanç men-
subu belirlediðini söylemekte ve münafýk-
larýn müminlerle kâfirler arasýnda boca-
layan kimseler olduðunu kaydederek bu
sýnýflandýrma dýþýnda yeni bir taksimat ya-
pýlamayacaðýna dikkat çekmektedir (Ki-
tâbü’t-Tev¼îd, s. 566). Bu açýklamalarý ile
Mâtürîdî münafýklara küfrün dýþýnda fark-
lý bir statü tanýmýþ gibi görünse de Kur-
’an’da müminlerin iman edip þüpheye
düþmeyenler (el-Hucurât 49/15), münafýk-
larýn ise tereddüt içinde bulunanlar (en-
Nisâ 4/143) þeklinde nitelendirildiði ve ima-
nýn þüphe karýþmamýþ bir tasdik olarak
kabul edildiði dikkate alýnýrsa onun da mü-
nafýklarý kâfir konumunda gördüðü anla-
þýlýr.

Nifakla ilgili modern çalýþmalarda ko-
nunun farklý yönleri göz önüne alýnarak de-
ðiþik sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr. Bir tas-
nifte itikaddaki nifak halis ve tereddütlü
nifak diye isimlendirilirken ameldeki nifak
“nifak benzeri tutum” (þibhü’n-nifâk) ola-
rak nitelendirilmiþtir (Yýldýz, s. 78-90). Di-
ðer bir çalýþmada ise halis ve tereddütlü
nifak aslî ve ârýzî þeklinde ikiye ayrýlmýþtýr
(Abdurrahman Hasan Habenneke el-
Meydânî, I, 57-58). Öte yandan nifakýn si-
yasî, iktisadî ve sosyal alanlarda kendini
gösterdiðini ortaya koyan, casuslarý ve ba-
zý gizli teþkilâtlarý münafýk olarak deðer-
lendiren araþtýrmacýlar da vardýr (Abdül-
halim Hifnî, s. 100-149, 229).

Öyle anlaþýlýyor ki naslarda münafýklar-
la ilgili olarak kullanýlan üslûp ve ifadele-

rin farklýlýk taþýmasý âlimlerin de farklý tah-
liller yapmasýna zemin hazýrlamýþtýr. As-
lýnda konu hem psikolojik hem sosyolojik
açýdan karmaþýk ve çok yönlüdür. Asr-ý sa-
âdet’te eski inançlarýn terkedilip Ýslâmi-
yet’in benimsenmesi herkes için ayný ko-
laylýkta gerçekleþmemiþtir. Sonraki asýr-
larda Ýslâmiyet’i miras yoluyla devralanla-
rýn içinde de kendilerini rahat hissedeme-
yenler olmuþ ve tereddüt gösterenler bu-
lunmuþtur. Hýzlý ve güçlü kültür deðiþim-
lerine mâruz kalanlardan bazýlarý nefsânî
arzularýna yenik düþerek nifak hastalýðý-
na yakalanabilirler. Hz. Peygamber’in ni-
fak hususunda hoþgörülü davrandýðý bi-
linmektedir. Zira nifak içine düþenlerden
bir kýsmýnýn yakýnlarý müslüman olduðu
gibi bazý münafýklarýn daha sonra sami-
mi müslüman olma ihtimali de mevcut-
tu. Bu durum Ýslâm tarihinin her döne-
minde söz konusudur.

Ýslâm mezheplerinin münafýklar hakkýn-
daki hükümlerinin -imaný dille ikrardan
ibaret sayan Kerrâmiyye hariç- birbiriyle
uyuþtuðu görülür. Mezhepler, iman-amel
iliþkisine bakýþlarýndan dolayý adlandýrma-
da mümin ve fâsýk kelimelerini kullanmýþ-
larsa da kalben iman etmediði halde zâ-
hiren mümin görünen kiþinin münafýk ol-
duðu ve kendisine dünyada müslüman
muamelesi yapýlmakla birlikte âhirette
ebediyen cehennemde kalacaðý hükmün-
de birleþmiþlerdir (Nûreddin es-Sâbûnî, s.
81; Alper, s. 55).

Kur’ân-ý Kerîm’in özellikle Medine dö-
neminde nâzil olan âyetlerinde nifak hare-
ketine ve münafýklara fazlaca temas edil-
diði bilinmektedir. Bu âyetlerin yorumlan-
masý sýrasýnda çeþitli tefsir kitaplarýnda
konu hem Ýslâm tarihi açýsýndan hem sis-
tematik yönden ele alýnmýþtýr. Müslim’in
Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “Sýfâtü’l-münâfi-
kýn” adýyla bir bölüm mevcut olup seksen
üç hadis içermektedir. Kütüb-i Sitte’de
yer alan “îmân” bölümlerinin çoðunda mü-
nafýðýn alâmetlerine ayrýlan bablar bulun-
maktadýr. Wensinck’in el-Mu£cem’inde
yaklaþýk yedi sütunluk bir hacim içinde ni-
fakla ilgili rivayetlere iþaret edilmekte (VI,
515, 523-527), ayný müellifin Miftâ¼u kü-
nûzi’s-sünne’sinde konunun kaynaklarý iki
sütun halinde gösterilmektedir (s. 481).
Münafýklar hakkýnda bilinen en eski çalýþ-
ma Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî’nin Øý-
fatü’l-münâfýš adlý eseridir. Çeþitli baský-
larý bulunan kitap ayrýca Ebû Abdurrah-
man el-Mýsrî el-Eserî’nin þerhiyle birlikte
yayýmlanmýþtýr (Tanta 1408/1988). Kaynak-
lar Zeynüddin Abdurrahman b. Hibetullah

el-Mýsrî’ye ait Øýfatü’l-münâfýš adlý bir
kitaptan da bahsetmektedir (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1079).

Modern dönemde konuyu müstakil ola-
rak inceleyen çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Bunlarýn içinde -bibliyografyada gösteri-
lenlerden baþka- Ýbrâhim Ali Sâlim’in en-
Nifâš ve’l-münâfiš†n fî £ahdi Resûlil-
lâh (Kahire 1948); Muhammed Cemîl Ga-
zî’nin el-Münâfiš†n (Cidde 1393/1972);
Atýyye Atîk Abdullah ez-Zehrânî’nin en-
Nifâš ve’z-zendeša e¦eruhumâ fî mu-
vâceheti’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (yüksek
lisans tezi, Câmiatü Ümmi’l-kurâ Külliye-
tü’þ-þerîa, 1399); Ahmed Sâdýký Erdistâ-
nî’nin Ýslâm ve münâfik¢n (Tahran 1360);
Hasan Abdülganî’nin el-Münâfiš†n ve
Þa£bü’n-nifâš (Küveyt 1401/1981); Ab-
dülhakîm el-Beyyûmî’nin en-Nifâš ve’l-
münâfiš†n min hilâli’l-Æurßân (dokto-
ra tezi, 1981, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûli’d-dîn); Muhammed Abdülmün‘im
el-Birrî’nin el-Münâfiš†n ve mevšýfu-
hum mine’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (dok-
tora tezi, 1982, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûlüddîn); Abdülazîz b. Ýbrâhim eþ-Þeh-
vân’ýn en-Nifâš ve Åa¹aruhû £ale’l-£aš¢-
de (yüksek lisans tezi, 1401, Câmiatü’l-
Ýmam Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiyye
Külliyetü Usûlüddîn); Ebü’l-Hasan Benî
Sadr’ýn Nifâš der Æurßân (Tahran 1359);
Abdurrahman b. Muhammed ed-Düsrî’-
nin en-Nifâš: Â¦âruhû ve mefâhimuh
(Riyad 1404/1984); Sadýk Kýlýç’ýn Kur’an’a
Göre Nifak (Ýstanbul 1982); Fikret Ka-
raman’ýn Münafýklýðýn Ýtikadî Boyutu
ve Ýslâmî Tebliðe Etkisi (Elazýð 1996);
Hamdi Ýþcan’ýn Kur’ân’a Göre Münafýk-
larýn Özellikleri (Ýstanbul 2003) ve Ha-
san Kurt’un Ýslâm Ýnancýna Göre Nifak
ve Münafýk (Ýstanbul 2004) adlý eserleri
zikredilebilir.
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veyt 1405/1985, s. 43-82; Taberî, Câmi£u’l-be-
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s. 172, 188, 217-218, 236-237, 269 vd.; Ýbn Ke-
sîr, Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm (nþr. Hânî el-Hâc),
Kahire, ts., I, 62-74; II, 322-325; VIII, 100-104;
Ýbn Hacer, Fet¼u’l-bârî (Hatîb), I, 111, 113; II,
47; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1079; Elmalýlý, Hak Dini, I,
227, 235, 236, 240-241; IV, 2558; VII, 4997; T.
Izutsu, Ýslâm Düþüncesinde Ýman Kavramý (trc.
Selâhattin Ayaz), Ýstanbul 1984, s. 67-74; a.mlf.,
Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar (trc. Se-
lâhattin Ayaz), Ýstanbul 1991, s. 238-244; Abdül-
fettâh Lâþîn, Lu³atü’l-münâfýš¢n fi’l-Æurßân, Bey-
rut 1405/1985, I-II; Abdülhalîm Hifnî, Üslûbü’l-
Æurßân fî keþfi’n-nifâš, Kahire 1990, s. 16-17,
42-43, 61, 63, 100-149, 229; M. Abdülhâdî el-
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rahman Hasan Habenneke el-Meydânî, æâhire-
tü’n-nifâš ve Åabâßi¦ü’l-münâfýš¢n fi’t-târîÅ, Dý-
maþk 1414/1993, I, 57-58, 72-73, 85-106; II, 631,
686; Fazlurrahman, Ana Konularýyla Kur’an (trc.
Alparslan Açýkgenç), Ankara 1993, s. 292-294;
Ahmet Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak
Hareketleri, Ankara 1994, s. 1-24, 78-90, 202-
217; M. Ýzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muham-
med’in Hayatý (trc. Mehmet Yolcu), Ýstanbul
1995, III, 75-114; Adnan Demircan, Hz. Peygam-
ber Devrinde Münafýklar, Konya 1996, s. 11-
23, 29, 31, 40; Abdullah Yýldýz, Hz. Peygamber
ve Gizli Düþmanlarý Münafýklar, Ýstanbul 2000,
s. 19-184; Hülya Alper, Bir Kelâm Problemi Ola-
rak Ýmanýn Psikolojik Yapýsý, Ýstanbul 2002, s.
55, 60, 145; Abdurrahman Küçük, “Münâfýklýk
ve Dönmelik Üzerine Bir Araþtýrma”, AÜÝFD,
XXIX (1987), s. 358-359; A. Brockett, “al-Muna-
fikun”, EI2 (Ýng.), VII, 562; Yusuf Þevki Yavuz, “Fâ-
sýk”, DÝA, XII, 204; Mehmet Ali Sönmez, “Firyâ-
bî, Ca‘fer b. Muhammed”, a.e., XIII, 146.

ÿHülya Alper

Hz. Peygamber Döneminde Münafýklar.
Ýslâm tarihinde nifak hareketlerinin orta-
ya çýkýþý, müslümanlarýn organize bir top-
luluk ve siyasî bir güç olarak belirmeye
baþladýðý Medine devrine rastlar. Hz. Pey-
gamber Medine’ye hicret ettikten sonra,
kendisine inanmayan ve Ýslâmiyet’e me-
yilleri olmayan bir kýsým Medineliler ile
Medine civarýndaki bedevîlerden ileri ge-
len bazý kimseler siyasî ve maddî sebep-
lerden dolayý Ýslâm’a zâhiren girmekte
kendileri için yarar görmüþlerdir; özellik-

le bunlarýn bir kýsmý bulunduðu muhitte
gözden düþmemek amacýyla bu yolu seç-
miþtir.

Bedir zaferiyle birlikte Evs ve Hazrec ka-
bileleri içinde mütereddit davrananlar he-
men müslüman oldular. Bunlardan, Me-
dine halkýna baþkan olmak üzere iken Ýslâ-
miyet’in þehre gelmesiyle siyasî nüfuzu-
nu yitiren Abdullah b. Übey b. Selûl eski
itibarýný korumak maksadýyla bir grup oluþ-
turdu ve Hz. Peygamber’e karþý gizli bir
muhalefet cephesi kurarak çeþitli nifak
taktikleri uygulamaya baþladý. Bu arada
bir yandan hýristiyan liderlerinden akra-
basý Ebû Âmir er-Râhib’in desteðini sað-
larken bir yandan da gizlice Kureyþ müþ-
rikleri ve Medine yahudileriyle dostluk an-
laþmalarý yaptý. Abdullah b. Übey, Uhud
ve Hendek savaþlarý sýrasýnda ilk defa Ku-
reyþ müþrikleri ve Ebû Âmir ile olan iliþ-
kilerini açýða vurdu ve Benî Kurayza ile
Benî Nadîr’i Resûl-i Ekrem’e karþý savaþa
teþvik etti. Oluþturduðu münafýklar gru-
bunu yahudi ve müþriklerle ayný ittifak
içinde toplamaya çaba gösterdi. Fakat
Mekkeli müþrikler Hudeybiye Antlaþmasý
ile kýsmen ve Mekke’nin fethinden sonra
tamamen onun ittifakýndan çýktýlar. Öte
yandan Medine’de ortak eyleme girdiði ya-
hudilerin þehirden sürülmesiyle oradaki be-
raberlik de sona erdi. Bu durumda sade-
ce Mekke fethinin ardýndan Tâif’e kaçan
ve daha sonra Suriye’ye giden Ebû Âmir
onunla irtibatýný kesmeyerek hýristiyanla-
rý Hz. Peygamber’e karþý kýþkýrtmaya ça-
lýþmak suretiyle kendisine yardým etmeyi
sürdürdü.

Abdullah b. Übey, Benî Mustalik (Mürey-
sî‘) Gazvesi sýrasýnda ensar ve muhacirleri
birbirine düþürmeyi denedi; dönüþte de
Medine’de kargaþa çýkarmak için Ýfk Ha-
disesi’ni tezgâhladý. Nifakýn zirveye çýktýðý
en kritik günlerde münafýklarýn üs olarak
kullandýðý nifak merkezini mescid hüvi-
yetine büründürerek faaliyetlerine meþ-
ruiyet kazandýrmak istedi (bk. MESCÝD-i
DIRÂR). Tebük Seferi’nde gövde gösterisi
yapmak amacýyla Zübâb tepesi tarafýnda
Hz. Peygamber’in ordugâhýndan ayrý bir
ordugâh kurdu. Bir taraftan savaþa git-
meyenlerin baþýný çekerken diðer taraf-
tan bazý münafýklarýn orduya katýlmasýný
saðlayarak nifak hareketlerini tahrik etti
ve bunun sonucunda Tebük dönüþünde
Resûl-i Ekrem’e suikast giriþiminde bulu-
nuldu (bk. TEBÜK GAZVESÝ).

Abdullah b. Übeyy’in planladýðý nifak
olaylarý karþýsýnda insanlarýn iki gruba ay-

rýldýðý anlaþýlmaktadýr. Birinci grup, Câhi-
liye duygusundan henüz kurtulamayan ve
Ýbn Übeyy’in kötü niyetinden haberi olmak-
sýzýn siyasî propagandalara aldanarak ona
katýlanlar, ikincisi de kalben ve fiilen nifak
üzere bulunanlardýr. Bu dönemde itikadî
nifaký kanýtlanmýþ kiþilerin nisbeten az ol-
duðu görülmektedir. Hulefâ-yi Râþidîn dev-
rinin sonuna doðru ortaya çýkan fitnelere
Asr-ý saâdet’ten kalan münafýklarýn deðil
daha sonra Ýslâm’a giren yahudilerin te-
sir etmesi Asr-ý saâdet’teki münafýklarýn
sayýca azlýðýnýn bir delili sayýlabilir. Hz. Pey-
gamber, münafýklara karþý uyguladýðý me-
totla nifak hareketlerini kökünden kurut-
maya çalýþmýþ, sayýlarýný ve etkilerini çok
aza indirmiþtir. Kurduðu otorite ile nifakýn
eyleme dönüþmesine pek fýrsat verme-
miþ, çýkan nifak hareketlerini de kýsa sü-
rede önlemiþtir. Onun Kur’ân-ý Kerîm’in
münafýk tanýmlamasýna giren insanlarý bu
sýfatla damgalamadýðý, hiç kimseye mü-
nafýk diye hitap etmediði ve bunu mümin-
lere de yasakladýðý görülmektedir. Çok de-
fa münafýklara sadece mânevî müeyyide
uygulamýþ, onlarýn hukukuna riayet ede-
rek kendilerine düþman muamelesi yap-
mamýþtýr. Ayrýca nifak problemini Ýslâm
toplumunun bir iç meselesi olarak deðer-
lendirmiþ, siyasî mahiyette baþlayan ni-
fakýn itikadî hüviyete bürünmemesi için
âzami gayret gösterip münafýklarýn ken-
di aralarýnda giderek kuvvet kazanmasýný
önlemiþtir. Bu arada Resûl-i Ekrem’in be-
lirli konularda münafýklara izin vermesini
ve suçlarýný affetmesini sadece hoþgörü-
süne baðlamamak, bunda özellikle Ýbn
Übeyy’in çevresinde bulunan kiþilerin ni-
faktan uzaklaþtýrýlmasý siyasetinin yatmak-
ta olduðunu kabul etmek gerekir.

Münafýklarýn faaliyetleri, barýþ zamaný
ensar ve muhacirler içinde kavga çýkarta-
rak Ýslâm toplumunu birbirine düþürmek,
Hz. Peygamber’e gelen vahiyleri küçüm-
seyip yeni müslümanlar arasýnda tered-
düt uyandýrmak, onun þahsýný ve aile fert-
lerini cemiyet içinde lekeleyerek yýprat-
mak þeklinde yoðunlaþýrken savaþ zamaný
müslümanlarýn cesaretini kýrmak, düþma-
na avantaj saðlayýcý yollara baþvurmak,
Resûlullah’a karþý kötü fiiller tertiplemek
ve Ýslâm ordusunu içten çökertmeye ça-
lýþmak þeklinde sýralanabilir. Bu gayretler
karþýsýnda Hz. Peygamber önce dýþ des-
teklerini keserek onlarý yalnýzlýða itmiþ ve
ashap arasýnda kurduðu kardeþlik, tev-
hid ve birlik þuuruyla iç huzuru ve güven-
liði saðlamýþtýr. Böylece Resûl-i Ekrem’in
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lüman demekte ve imanýn artýp eksilece-
ðini kabul ettiðinden müslüman ismi ver-
diði kiþide nifak unsurlarýnýn bulunabile-
ceðini belirtmektedir. Ona göre Kur’ân-ý
Kerîm’de sözü edilen münafýklar iki çeþit
olup birincisi kalbinde küfrü gizlediði hal-
de zâhirde mümin olduðunu söyleyen ki-
þidir. Bunun halis münafýk olduðu husu-
sunda Ýslâm âlimleri ittifak etmiþtir. Ýkin-
cisi kalbinde hem iman hem nifak unsur-
larýný bulunduran kimsedir. Nitekim, “O
gün onlar imandan çok küfre yakýndýlar”
âyetiyle (Âl-i Ýmrân 3/167) nifak alâmet-
lerinden bahseden hadisler bunun delili-
dir. Bunlara, “cennet vaad edilen mümin”
denmemekle birlikte cehennemde ebedî
kalmayacaklarý umulmaktadýr, çünkü ha-
dislerde de belirtildiði gibi kalbinde har-
dal tanesi kadar iman bulunan kimse ce-
hennemden çýkacaktýr (Kitâbü’l-Îmân, s.
172, 188, 217-218, 236-237, 269).

Mâtürîdî, büyük günah iþleyen kiþinin
durumunu tartýþýrken Allah’ýn mümin, kâ-
fir ve münafýk olmak üzere üç inanç men-
subu belirlediðini söylemekte ve münafýk-
larýn müminlerle kâfirler arasýnda boca-
layan kimseler olduðunu kaydederek bu
sýnýflandýrma dýþýnda yeni bir taksimat ya-
pýlamayacaðýna dikkat çekmektedir (Ki-
tâbü’t-Tev¼îd, s. 566). Bu açýklamalarý ile
Mâtürîdî münafýklara küfrün dýþýnda fark-
lý bir statü tanýmýþ gibi görünse de Kur-
’an’da müminlerin iman edip þüpheye
düþmeyenler (el-Hucurât 49/15), münafýk-
larýn ise tereddüt içinde bulunanlar (en-
Nisâ 4/143) þeklinde nitelendirildiði ve ima-
nýn þüphe karýþmamýþ bir tasdik olarak
kabul edildiði dikkate alýnýrsa onun da mü-
nafýklarý kâfir konumunda gördüðü anla-
þýlýr.

Nifakla ilgili modern çalýþmalarda ko-
nunun farklý yönleri göz önüne alýnarak de-
ðiþik sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr. Bir tas-
nifte itikaddaki nifak halis ve tereddütlü
nifak diye isimlendirilirken ameldeki nifak
“nifak benzeri tutum” (þibhü’n-nifâk) ola-
rak nitelendirilmiþtir (Yýldýz, s. 78-90). Di-
ðer bir çalýþmada ise halis ve tereddütlü
nifak aslî ve ârýzî þeklinde ikiye ayrýlmýþtýr
(Abdurrahman Hasan Habenneke el-
Meydânî, I, 57-58). Öte yandan nifakýn si-
yasî, iktisadî ve sosyal alanlarda kendini
gösterdiðini ortaya koyan, casuslarý ve ba-
zý gizli teþkilâtlarý münafýk olarak deðer-
lendiren araþtýrmacýlar da vardýr (Abdül-
halim Hifnî, s. 100-149, 229).

Öyle anlaþýlýyor ki naslarda münafýklar-
la ilgili olarak kullanýlan üslûp ve ifadele-

rin farklýlýk taþýmasý âlimlerin de farklý tah-
liller yapmasýna zemin hazýrlamýþtýr. As-
lýnda konu hem psikolojik hem sosyolojik
açýdan karmaþýk ve çok yönlüdür. Asr-ý sa-
âdet’te eski inançlarýn terkedilip Ýslâmi-
yet’in benimsenmesi herkes için ayný ko-
laylýkta gerçekleþmemiþtir. Sonraki asýr-
larda Ýslâmiyet’i miras yoluyla devralanla-
rýn içinde de kendilerini rahat hissedeme-
yenler olmuþ ve tereddüt gösterenler bu-
lunmuþtur. Hýzlý ve güçlü kültür deðiþim-
lerine mâruz kalanlardan bazýlarý nefsânî
arzularýna yenik düþerek nifak hastalýðý-
na yakalanabilirler. Hz. Peygamber’in ni-
fak hususunda hoþgörülü davrandýðý bi-
linmektedir. Zira nifak içine düþenlerden
bir kýsmýnýn yakýnlarý müslüman olduðu
gibi bazý münafýklarýn daha sonra sami-
mi müslüman olma ihtimali de mevcut-
tu. Bu durum Ýslâm tarihinin her döne-
minde söz konusudur.

Ýslâm mezheplerinin münafýklar hakkýn-
daki hükümlerinin -imaný dille ikrardan
ibaret sayan Kerrâmiyye hariç- birbiriyle
uyuþtuðu görülür. Mezhepler, iman-amel
iliþkisine bakýþlarýndan dolayý adlandýrma-
da mümin ve fâsýk kelimelerini kullanmýþ-
larsa da kalben iman etmediði halde zâ-
hiren mümin görünen kiþinin münafýk ol-
duðu ve kendisine dünyada müslüman
muamelesi yapýlmakla birlikte âhirette
ebediyen cehennemde kalacaðý hükmün-
de birleþmiþlerdir (Nûreddin es-Sâbûnî, s.
81; Alper, s. 55).

Kur’ân-ý Kerîm’in özellikle Medine dö-
neminde nâzil olan âyetlerinde nifak hare-
ketine ve münafýklara fazlaca temas edil-
diði bilinmektedir. Bu âyetlerin yorumlan-
masý sýrasýnda çeþitli tefsir kitaplarýnda
konu hem Ýslâm tarihi açýsýndan hem sis-
tematik yönden ele alýnmýþtýr. Müslim’in
Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “Sýfâtü’l-münâfi-
kýn” adýyla bir bölüm mevcut olup seksen
üç hadis içermektedir. Kütüb-i Sitte’de
yer alan “îmân” bölümlerinin çoðunda mü-
nafýðýn alâmetlerine ayrýlan bablar bulun-
maktadýr. Wensinck’in el-Mu£cem’inde
yaklaþýk yedi sütunluk bir hacim içinde ni-
fakla ilgili rivayetlere iþaret edilmekte (VI,
515, 523-527), ayný müellifin Miftâ¼u kü-
nûzi’s-sünne’sinde konunun kaynaklarý iki
sütun halinde gösterilmektedir (s. 481).
Münafýklar hakkýnda bilinen en eski çalýþ-
ma Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî’nin Øý-
fatü’l-münâfýš adlý eseridir. Çeþitli baský-
larý bulunan kitap ayrýca Ebû Abdurrah-
man el-Mýsrî el-Eserî’nin þerhiyle birlikte
yayýmlanmýþtýr (Tanta 1408/1988). Kaynak-
lar Zeynüddin Abdurrahman b. Hibetullah

el-Mýsrî’ye ait Øýfatü’l-münâfýš adlý bir
kitaptan da bahsetmektedir (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1079).

Modern dönemde konuyu müstakil ola-
rak inceleyen çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Bunlarýn içinde -bibliyografyada gösteri-
lenlerden baþka- Ýbrâhim Ali Sâlim’in en-
Nifâš ve’l-münâfiš†n fî £ahdi Resûlil-
lâh (Kahire 1948); Muhammed Cemîl Ga-
zî’nin el-Münâfiš†n (Cidde 1393/1972);
Atýyye Atîk Abdullah ez-Zehrânî’nin en-
Nifâš ve’z-zendeša e¦eruhumâ fî mu-
vâceheti’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (yüksek
lisans tezi, Câmiatü Ümmi’l-kurâ Külliye-
tü’þ-þerîa, 1399); Ahmed Sâdýký Erdistâ-
nî’nin Ýslâm ve münâfik¢n (Tahran 1360);
Hasan Abdülganî’nin el-Münâfiš†n ve
Þa£bü’n-nifâš (Küveyt 1401/1981); Ab-
dülhakîm el-Beyyûmî’nin en-Nifâš ve’l-
münâfiš†n min hilâli’l-Æurßân (dokto-
ra tezi, 1981, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûli’d-dîn); Muhammed Abdülmün‘im
el-Birrî’nin el-Münâfiš†n ve mevšýfu-
hum mine’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (dok-
tora tezi, 1982, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûlüddîn); Abdülazîz b. Ýbrâhim eþ-Þeh-
vân’ýn en-Nifâš ve Åa¹aruhû £ale’l-£aš¢-
de (yüksek lisans tezi, 1401, Câmiatü’l-
Ýmam Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiyye
Külliyetü Usûlüddîn); Ebü’l-Hasan Benî
Sadr’ýn Nifâš der Æurßân (Tahran 1359);
Abdurrahman b. Muhammed ed-Düsrî’-
nin en-Nifâš: Â¦âruhû ve mefâhimuh
(Riyad 1404/1984); Sadýk Kýlýç’ýn Kur’an’a
Göre Nifak (Ýstanbul 1982); Fikret Ka-
raman’ýn Münafýklýðýn Ýtikadî Boyutu
ve Ýslâmî Tebliðe Etkisi (Elazýð 1996);
Hamdi Ýþcan’ýn Kur’ân’a Göre Münafýk-
larýn Özellikleri (Ýstanbul 2003) ve Ha-
san Kurt’un Ýslâm Ýnancýna Göre Nifak
ve Münafýk (Ýstanbul 2004) adlý eserleri
zikredilebilir.
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