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Bilig’de müstakla birlikte eserin
de münâcât niteuttur. Ahmed Yet’inde yer alan alda bir münâcâttýr.
med Fakih ve Sulafýndan yazýlan ilk
tekellüften uzak
mýþ samimi örnekeleneði içerisinde
yazmýþtýr. En güd-i Dâî, Þeyhî, Ali
uhibbî, Bahtî, Azmetî, Nâilî, Necîb,
þairler ortaya koyýn mutasavvýf þayazma eðilimi dia fazladýr. Yûnus
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
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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.
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00; Abdülhakim Ko-

ÿMuhsin Macit

–

MÜNÂFESE
( �������) א

—
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Küfrünü gizleyerek
kendini mümin gösteren veya
imanla küfür arasýnda bocalayan kimse
anlamýnda terim.
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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
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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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fýklar için ayrý bir statü belirlemediði bilinmektedir. Bu uygulama ile Ýslâmî müsamaha ve sabrýn enginliði gösterilmekte, ayrýca iman etmeleri ihtimali göz önüne alýnmakta ve neticede açýkça Ýslâm düþmanlýðý yapmalarý da engellenmiþ olmaktaydý (Elmalýlý, I, 240-241). Bununla birlikte Hz. Peygamber münafýklarý þahsen
deðil tip olarak tanýmlýyordu. Bir hadiste
imanla küfür arasýnda kalan münafýk iki
sürünün ortasýnda durup nereye katýlacaðýný bilemeyen koyuna benzetilmiþtir
(Müsned, II, 88; Müslim, “Sýfâtü’l-münâfýkýn”, 17). Diðer bir hadiste ise münafýk
bir nehir kenarýna gelen üç kiþiye ait bir
temsille tasvir edilmiþtir. Buna göre mümin suya atlar ve karþýya geçer, ardýndan
münafýk atlar, mümine yetiþmek üzere
olduðu sýrada bir yandan kâfirin, diðer
yandan müminin, “Bu tarafa gel!” çaðrýlarý ile ikisi arasýnda bocalarken kuvvetli
bir su dalgasýyla boðulur (Taberî, IV, 334;
Ýbn Kesîr, II, 325).
Münafýðýn alâmetleri hakkýnda bilgi veren rivayetler de mevcuttur ve bunlarýn
genellikle ahlâkla ilgili olduðu görülmektedir. Meselâ bir hadiste münafýklýk alâmetleri yalan söylemek, sözünde durmamak ve
emanete hýyanet etmek þeklinde özetlenmiþtir (Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, “Îmân”,
107-108). Diðer bir rivayette bunlara anlaþmazlýða düþtüðünde haksýzlýða sapma
unsuru da eklenmiþtir (Buhârî, “Îmân”, 24,
“Mezâlim”, 17), Müslim’in naklettiði hadisin devamýnda, “Böyle bir kimse oruç tutup namaz kýlsa ve müslüman olduðunu
zannetse de durumu deðiþmez” denilmiþtir (“Îmân”, 109-110). Bir baþka hadiste
hayânýn ve az konuþmanýn imanýn iki tecellisi, çirkin sözün ve gereðinden fazla konuþmanýn 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). Abdullah b. Amr b. Âs’ýn rivayet ettiði, “Ümmetin münafýklarýnýn çoðu Kur’an okuyucularýdýr” meâlindeki hadis (Müsned, II,
175) âlimler tarafýndan, “Kur’an’ý kasten
yanlýþ yorumlayanlar, Asr-ý saâdet’teki
münafýklarda görüldüðü gibi inanarak deðil kýnanmaktan korktuklarý veya gösteriþ 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 iþareti olmasýndan korktuðu ve durumu Resûl-i Ekrem’e sorduðu, onun da bu halin
nifak alâmeti olmadýðý cevabýný verdiði nakledilmektedir (Müslim, “Tevbe”, 12; Tirmizî, “Kýyâmet”, 59). Bu tür rivayetlerde yer
alan nifak kavramý genellikle itikadî bozukluða deðil amelî eksikliðe iþaret etmektedir. Nitekim bazý Ýslâm âlimleri nifaký itikadî ve amelî olmak üzere ikiye ayýrmýþ (Ýbn Hacer, I, 111; II, 47), bazýlarý da
büyük ve küçük nifaktan söz etmiþtir. Ýbn
Hacer, bu konudaki farklý görüþleri belirttikten sonra hadiste geçen nifakýn amelî
nifak olduðu þeklinde yorum yapan Kurtubî’nin telakkisini benimsediðini söylemiþtir (Fet¼u’l-bârî, I, 113).
Kelâm ilminde nifak konusu büyük günah (kebîre) meselesinin ortaya çýkmasýna
paralel olarak gündeme gelmiþtir. Ýmanýn
tarifi, amelin imandan bir cüz olup olmadýðý, dolayýsýyla mürtekib-i kebîrenin dünyevî ve uhrevî durumu gibi konularýn tartýþýldýðý sýrada nifak zaman zaman imanla küfür yanýnda üçüncü bir kavram olarak dile getirilmiþtir. Ancak münafýðýn bu
konumunun sadece dünya ile sýnýrlý kalacaðý, âhirette ise nifak üzere ölen herkesin kâfirlerle ayný muameleye tâbi tutulacaðý hususunda âlimler arasýnda görüþ
birliði vardýr.
Hasan-ý Basrî, büyük günah iþleyenlerin
münafýk olduðunu ileri sürenlerin ilki gibi 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 herkese “mürâi” anlamýnda münafýk dediði
bir gerçektir. Ona göre münafýk dünya iþlerine düþkün olan ve ilâhî cezadan korkmayan, dolayýsýyla imaný ciddiye almayan
kiþidir (Izutsu, Ýslâm Düþüncesinde Ýman
Kavramý, s. 69). Kendisinden nakledilen,
“Müminlerden baþkasý Allah’tan korkmaz,
münafýklardan baþkasý da kendini emniyette hissetmez” sözü bu düþünceyi yansýtýr (Buhârî, “Îmân”, 36). Nitekim Tirmizî, Hasan-ý Basrî’nin nifaký tekzîbî ve amelî
olmak üzere ikiye ayýrdýðýný bildirmektedir
(“Îmân”, 14).
Kalbin ameli olmadan imanýn tamamlanmayacaðýný 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-

lüman demekte ve imanýn artýp eksileceðini kabul ettiðinden müslüman ismi verdiði kiþide nifak unsurlarýnýn bulunabileceðini belirtmektedir. Ona göre Kur’ân-ý
Kerîm’de sözü edilen münafýklar iki çeþit
olup birincisi kalbinde küfrü gizlediði halde zâhirde mümin olduðunu söyleyen kiþidir. Bunun halis münafýk olduðu hususunda Ýslâm âlimleri ittifak etmiþtir. Ýkincisi kalbinde hem iman hem nifak unsurlarýný bulunduran kimsedir. Nitekim, “O
gün onlar imandan çok küfre yakýndýlar”
âyetiyle (Âl-i Ýmrân 3/167) nifak alâmetlerinden bahseden hadisler bunun delilidir. Bunlara, “cennet vaad edilen mümin”
denmemekle birlikte cehennemde ebedî
kalmayacaklarý umulmaktadýr, çünkü hadislerde de belirtildiði gibi kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kimse cehennemden çýkacaktýr (Kitâbü’l-Îmân, s.
172, 188, 217-218, 236-237, 269).
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Mâtürîdî, büyük günah iþleyen kiþinin
durumunu tartýþýrken Allah’ýn mümin, kâfir ve münafýk olmak üzere üç inanç mensubu belirlediðini söylemekte ve münafýklarýn müminlerle kâfirler arasýnda bocalayan kimseler olduðunu kaydederek bu
sýnýflandýrma dýþýnda yeni bir taksimat yapýlamayacaðýna dikkat çekmektedir (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 566). Bu açýklamalarý ile
Mâtürîdî münafýklara küfrün dýþýnda farklý bir statü tanýmýþ gibi görünse de Kur’an’da müminlerin iman edip þüpheye
düþmeyenler (el-Hucurât 49/15), münafýklarýn ise tereddüt içinde bulunanlar (enNisâ 4/143) þeklinde nitelendirildiði ve imanýn þüphe karýþmamýþ bir tasdik olarak
kabul edildiði dikkate alýnýrsa onun da münafýklarý kâfir konumunda gördüðü anlaþýlýr.

Ýslâm mezheple
daki hükümlerin
ibaret sayan Ker
uyuþtuðu görülür
iliþkisine bakýþlarý
da mümin ve fâsý
larsa da kalben i
hiren mümin gör
duðu ve kendisi
muamelesi yapýl
ebediyen cehenn
de birleþmiþlerdir
81; Alper, s. 55).

Nifakla ilgili modern çalýþmalarda konunun farklý yönleri göz önüne alýnarak deðiþik sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr. Bir tasnifte itikaddaki nifak halis ve tereddütlü
nifak diye isimlendirilirken ameldeki nifak
“nifak benzeri tutum” (þibhü’n-nifâk) olarak nitelendirilmiþtir (Yýldýz, s. 78-90). Diðer bir çalýþmada ise halis ve tereddütlü
nifak aslî ve ârýzî þeklinde ikiye ayrýlmýþtýr
(Abdurrahman Hasan Habenneke elMeydânî, I, 57-58). Öte yandan nifakýn siyasî, iktisadî ve sosyal alanlarda kendini
gösterdiðini ortaya koyan, casuslarý ve bazý gizli teþkilâtlarý münafýk olarak deðerlendiren araþtýrmacýlar da vardýr (Abdülhalim Hifnî, s. 100-149, 229).
Öyle anlaþýlýyor ki naslarda münafýklarla ilgili olarak kullanýlan üslûp ve ifadele565
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nýn artýp eksileceüslüman ismi verarýnýn bulunabileOna göre Kur’ân-ý
ünafýklar iki çeþit
üfrü gizlediði halðunu söyleyen kiafýk olduðu husufak etmiþtir. Ýkinhem nifak unsuredir. Nitekim, “O
küfre yakýndýlar”
67) nifak alâmetsler bunun deliliad edilen mümin”
hennemde ebedî
ktadýr, çünkü hagibi kalbinde harulunan kimse ce(Kitâbü’l-Îmân, s.
237, 269).

rin farklýlýk taþýmasý âlimlerin de farklý tahliller yapmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Aslýnda konu hem psikolojik hem sosyolojik
açýdan karmaþýk ve çok yönlüdür. Asr-ý saâdet’te eski inançlarýn terkedilip Ýslâmiyet’in benimsenmesi herkes için ayný kolaylýkta gerçekleþmemiþtir. Sonraki asýrlarda Ýslâmiyet’i miras yoluyla devralanlarýn içinde de kendilerini rahat hissedemeyenler olmuþ ve tereddüt gösterenler bulunmuþtur. Hýzlý ve güçlü kültür deðiþimlerine mâruz kalanlardan bazýlarý nefsânî
arzularýna yenik düþerek nifak hastalýðýna yakalanabilirler. Hz. Peygamber’in nifak hususunda hoþgörülü davrandýðý bilinmektedir. Zira nifak içine düþenlerden
bir kýsmýnýn yakýnlarý müslüman olduðu
gibi bazý münafýklarýn daha sonra samimi müslüman olma ihtimali de mevcuttu. Bu durum Ýslâm tarihinin her döneminde söz konusudur.

ah iþleyen kiþinin
lah’ýn mümin, kâere üç inanç menmekte ve münafýker arasýnda bocau kaydederek bu
ni bir taksimat yaçekmektedir (Kiu açýklamalarý ile
frün dýþýnda farkgörünse de Kuran edip þüpheye
t 49/15), münafýke bulunanlar (enendirildiði ve imabir tasdik olarak
nýrsa onun da müda gördüðü anla-

Ýslâm mezheplerinin münafýklar hakkýndaki hükümlerinin -imaný dille ikrardan
ibaret sayan Kerrâmiyye hariç- birbiriyle
uyuþtuðu görülür. Mezhepler, iman - amel
iliþkisine bakýþlarýndan dolayý adlandýrmada mümin ve fâsýk kelimelerini kullanmýþlarsa da kalben iman etmediði halde zâhiren mümin görünen kiþinin münafýk olduðu ve kendisine dünyada müslüman
muamelesi yapýlmakla birlikte âhirette
ebediyen cehennemde kalacaðý hükmünde birleþmiþlerdir (Nûreddin es-Sâbûnî, s.
81; Alper, s. 55).

çalýþmalarda koönüne alýnarak depýlmýþtýr. Bir tasalis ve tereddütlü
en ameldeki nifak
(þibhü’n-nifâk) olaldýz, s. 78-90). Dialis ve tereddütlü
e ikiye ayrýlmýþtýr
Habenneke elyandan nifakýn sialanlarda kendini
n, casuslarý ve baafýk olarak deðerda vardýr (Abdül229).

arda münafýklarüslûp ve ifadele-

Kur’ân-ý Kerîm’in özellikle Medine döneminde nâzil olan âyetlerinde nifak hareketine ve münafýklara fazlaca temas edildiði bilinmektedir. Bu âyetlerin yorumlanmasý sýrasýnda çeþitli tefsir kitaplarýnda
konu hem Ýslâm tarihi açýsýndan hem sistematik yönden ele alýnmýþtýr. Müslim’in
Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “Sýfâtü’l-münâfikýn” adýyla bir bölüm mevcut olup seksen
üç hadis içermektedir. Kütüb-i Sitte’de
yer alan “îmân” bölümlerinin çoðunda münafýðýn alâmetlerine ayrýlan bablar bulunmaktadýr. Wensinck’in el-Mu£cem’inde
yaklaþýk yedi sütunluk bir hacim içinde nifakla ilgili rivayetlere iþaret edilmekte (VI,
515, 523-527), ayný müellifin Miftâ¼u künûzi’s-sünne’sinde konunun kaynaklarý iki
sütun halinde gösterilmektedir (s. 481).
Münafýklar hakkýnda bilinen en eski çalýþma Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî’nin Øýfatü’l-münâfýš adlý eseridir. Çeþitli baskýlarý bulunan kitap ayrýca Ebû Abdurrahman el-Mýsrî el-Eserî’nin þerhiyle birlikte
yayýmlanmýþtýr (Tanta 1408/1988). Kaynaklar Zeynüddin Abdurrahman b. Hibetullah
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el-Mýsrî’ye ait Øýfatü’l-münâfýš adlý bir
kitaptan da bahsetmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1079).
Modern dönemde konuyu müstakil olarak inceleyen çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr.
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ÿHülya Alper

Hz. Peygamber Döneminde Münafýklar.

Ýslâm tarihinde nifak hareketlerinin ortaya çýkýþý, müslümanlarýn organize bir topluluk ve siyasî bir güç olarak belirmeye
baþladýðý Medine devrine rastlar. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra,
kendisine inanmayan ve Ýslâmiyet’e meyilleri olmayan bir kýsým Medineliler ile
Medine civarýndaki bedevîlerden ileri gelen bazý kimseler siyasî ve maddî sebeplerden dolayý Ýslâm’a zâhiren girmekte
kendileri için yarar görmüþlerdir; özellik568
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