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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.
Bunlarýn içinde -bibliyografyada gösterilenlerden baþka- Ýbrâhim Ali Sâlim’in enNifâš ve’l-münâfiš†n fî £ahdi Resûlillâh (Kahire 1948); Muhammed Cemîl Gazî’nin el-Münâfiš†n (Cidde 1393/1972);
Atýyye Atîk Abdullah ez-Zehrânî’nin enNifâš ve’z-zendeša e¦eruhumâ fî muvâceheti’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (yüksek
lisans tezi, Câmiatü Ümmi’l-kurâ Külliyetü’þ-þerîa, 1399); Ahmed Sâdýký Erdistânî’nin Ýslâm ve münâfik¢n (Tahran 1360);
Hasan Abdülganî’nin el-Münâfiš†n ve
Þa£bü’n-nifâš (Küveyt 1401/1981); Abdülhakîm el-Beyyûmî’nin en-Nifâš ve’lmünâfiš†n min hilâli’l-Æurßân (doktora tezi, 1981, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûli’d-dîn); Muhammed Abdülmün‘im
el-Birrî’nin el-Münâfiš†n ve mevšýfuhum mine’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (doktora tezi, 1982, Câmiatü’l-Ezher Külliyetü
Usûlüddîn); Abdülazîz b. Ýbrâhim eþ-Þehvân’ýn en-Nifâš ve Åa¹aruhû £ale’l-£aš¢de (yüksek lisans tezi, 1401, Câmiatü’lÝmam Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiyye
Külliyetü Usûlüddîn); Ebü’l-Hasan Benî
Sadr’ýn Nifâš der Æur ßân (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 Karaman’ýn Münafýklýðýn Ýtikadî Boyutu
ve Ýslâmî Tebliðe Etkisi (Elazýð 1996);
Hamdi Ýþcan’ýn Kur’ân’a Göre Münafýklarýn Özellikleri (Ýstanbul 2003) ve Hasan Kurt’un Ýslâm Ýnancýna Göre Nifak
ve Münafýk (Ýstanbul 2004) adlý eserleri
zikredilebilir.
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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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minde Münafýklar.

reketlerinin ortaorganize bir topolarak belirmeye
e rastlar. Hz. Peyet ettikten sonra,
e Ýslâmiyet’e mem Medineliler ile
evîlerden ileri geve maddî sebepâhiren girmekte
müþlerdir; özellik-

le bunlarýn bir kýsmý bulunduðu muhitte
gözden düþmemek amacýyla bu yolu seçmiþtir.
Bedir zaferiyle birlikte Evs ve Hazrec kabileleri içinde mütereddit davrananlar hemen müslüman oldular. Bunlardan, Medine halkýna baþkan olmak üzere iken Ýslâmiyet’in þehre gelmesiyle siyasî nüfuzunu yitiren Abdullah b. Übey b. Selûl eski
itibarýný korumak maksadýyla bir grup oluþturdu ve Hz. Peygamber’e karþý gizli bir
muhalefet cephesi kurarak çeþitli nifak
taktikleri uygulamaya baþladý. Bu arada
bir yandan hýristiyan liderlerinden akrabasý Ebû Âmir er-Râhib’in desteðini saðlarken bir yandan da gizlice Kureyþ müþrikleri ve Medine yahudileriyle dostluk anlaþmalarý yaptý. Abdullah b. Übey, Uhud
ve Hendek savaþlarý sýrasýnda ilk defa Kureyþ müþrikleri ve Ebû Âmir ile olan iliþkilerini açýða vurdu ve Benî Kurayza ile
Benî Nadîr’i Resûl-i Ekrem’e karþý savaþa
teþvik etti. Oluþturduðu münafýklar grubunu 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 yahudilerin þehirden sürülmesiyle oradaki beraberlik de sona erdi. Bu durumda sadece Mekke fethinin ardýndan Tâif’e kaçan
ve daha sonra Suriye’ye giden Ebû Âmir
onunla irtibatýný kesmeyerek hýristiyanlarý Hz. Peygamber’e karþý kýþkýrtmaya çalýþmak suretiyle kendisine yardým etmeyi
sürdürdü.
Abdullah b. Übey, Benî Mustalik (Müreysî‘) Gazvesi sýrasýnda ensar ve muhacirleri
birbirine düþürmeyi denedi; dönüþte de
Medine’de kargaþa çýkarmak için Ýfk Hadisesi’ni tezgâhladý. Nifakýn zirveye çýktýðý
en kritik günlerde münafýklarýn üs olarak
kullandýðý nifak merkezini mescid hüviyetine büründürerek faaliyetlerine meþruiyet 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 gitmeyenlerin baþýný çekerken diðer taraftan bazý münafýklarýn orduya katýlmasýný
saðlayarak nifak hareketlerini tahrik etti
ve bunun sonucunda Tebük dönüþünde
Resûl-i Ekrem’e suikast giriþiminde bulunuldu (bk. TEBÜK GAZVESÝ).
Abdullah b. Übeyy’in planladýðý nifak
olaylarý karþýsýnda insanlarýn iki gruba ay-

rýldýðý anlaþýlmaktadýr. Birinci grup, Câhiliye duygusundan henüz kurtulamayan ve
Ýbn Übeyy’in kötü niyetinden haberi olmaksýzýn siyasî propagandalara aldanarak ona
katýlanlar, ikincisi de kalben ve fiilen nifak
üzere bulunanlardýr. Bu dönemde itikadî
nifaký kanýtlanmýþ kiþilerin nisbeten az olduðu görülmektedir. Hulefâ-yi Râþidîn devrinin sonuna doðru ortaya çýkan fitnelere
Asr-ý saâdet’ten kalan münafýklarýn deðil
daha sonra Ýslâm’a giren yahudilerin tesir etmesi Asr-ý saâdet’teki münafýklarýn
sayýca azlýðýnýn bir delili sayýlabilir. Hz. Peygamber, münafýklara karþý uyguladýðý metotla nifak hareketlerini kökünden kurutmaya çalýþmýþ, sayýlarýný ve etkilerini çok
aza indirmiþtir. Kurduðu otorite ile nifakýn
eyleme dönüþmesine pek fýrsat vermemiþ, çýkan nifak hareketlerini de kýsa sürede önlemiþtir. Onun Kur’ân-ý Kerîm’in
münafýk tanýmlamasýna giren insanlarý bu
sýfatla damgalamadýðý, hiç kimseye münafýk diye hitap etmediði ve bunu müminlere de yasakladýðý görülmektedir. Çok defa münafýklara sadece mânevî müeyyide
uygulamýþ, onlarýn hukukuna riayet ederek kendilerine düþman muamelesi yapmamýþtýr. Ayrýca nifak problemini Ýslâm
toplumunun bir iç meselesi olarak deðerlendirmiþ, siyasî mahiyette baþlayan nifakýn itikadî hüviyete bürünmemesi için
âzami gayret gösterip münafýklarýn kendi aralarýnda giderek kuvvet kazanmasýný
önlemiþtir. Bu arada Resûl-i Ekrem’in belirli konularda münafýklara izin vermesini
ve suçlarýný affetmesini sadece hoþgörüsüne baðlamamak, bunda özellikle Ýbn
Übeyy’in çevresinde bulunan kiþilerin nifaktan uzaklaþtýrýlmasý siyasetinin yatmakta olduðunu kabul etmek gerekir.
Münafýklarýn faaliyetleri, barýþ zamaný
ensar ve muhacirler içinde kavga çýkartarak Ýslâm toplumunu birbirine düþürmek,
Hz. Peygamber’e gelen vahiyleri küçümseyip yeni müslümanlar arasýnda tereddüt uyandýrmak, onun þahsýný ve aile fertlerini cemiyet içinde lekeleyerek yýpratmak þeklinde yoðunlaþýrken savaþ zamaný
müslümanlarýn cesaretini kýrmak, düþmana avantaj saðlayýcý yollara baþvurmak,
Resûlullah’a karþý kötü fiiller tertiplemek
ve Ýslâm ordusunu içten çökertmeye çalýþmak þeklinde sýralanabilir. Bu gayretler
karþýsýnda Hz. Peygamber önce dýþ desteklerini keserek onlarý yalnýzlýða itmiþ ve
ashap arasýnda kurduðu kardeþlik, tevhid ve birlik þuuruyla iç huzuru ve güvenliði saðlamýþtýr. Böylece Resûl-i Ekrem’in

vefatýna yakýn dönemde münafýklar etkilerini tamamen kaybetmiþlerdir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

DCR, s. 341-342; Buhârî, “Menâkýb”, 1, “Edeb”,
52, “Ahkâm”, 27; Müslim, “Sýfâtü’l-münâfýkýn”,
s. 16; Tirmizî, “Îmân”, 14; Ýbn Hiþâm, es-Sire 2,
IV, 124; Ýbn Kuteybe, el-Ma£ârif (Ukkâþe), s. 343;
Belâzürî, Ensâb, I, 274-283; Süheylî, er-Rav²ü’lünüf, IV, 324; Fahreddin er-Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb,
II, 68 vd.; Kurtubî, el-Câmi £, I, 195; VII, 212; Ýbn
Kesîr, el-Bidâye, I, 47, 48; Elmalýlý, Hak Dini, VI,
4997; Ahmed Emîn, Fecrü’l-Ýslâm (trc. Ahmed
Serdaroðlu), Ankara 1976, s. 94; Abdülfettâh elKadî, Esbâbü’n-nüzûl £ani’½-½a¼âbe ve’l-müfessirîn, Kahire, ts., s. 12; M. Lokmân el-A‘zamî enNedvî, Müctema£u’l-Medîneti’l-münevvere fî
£ahdi’r-Resûl, Kahire 1989, s. 427-470; H. Ahmet Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, Ankara 1994; Adnan Demircan, Hz. Peygamber Devrinde Münafýklar, Konya 1996; Nihat Hatipoðlu, Peygamberimiz Döneminde Müþrik ve Münafýk Liderler, Ankara 1999, s. 83-106;
Abdullah Yýldýz, Hz. Peygamber ve Gizli Düþmanlarý, Ýstanbul 2000.

ÿH. Ahmet Sezikli

–

˜

MÜNÂFÝKŒN SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ üçüncü sûresi.

—
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Medine döneminde nâzil olmuþtur. Münafýklardan bahsedildiði için sûre Münâfikun diye adlandýrýlmýþtýr. On bir âyet olup
fâsýlasý � harfidir. Sûrenin münafýklar
hakkýnda nâzil olan ilk sekiz âyetinin nüzûl sebebine dair çeþitli rivayetler bulunmakla birlikte Ýbn Kesîr’in tercihine göre
(Tefsîr, VII, 18) 5 veya 6 (626-627) yýlýnda
vuku bulan Benî Mustalik Gazvesi sýrasýnda cereyan eden þu olay üzerine indirilmiþtir: Ensardan bir kiþiyle bir muhacir
arasýnda su kuyusu yüzünden çýkan tartýþmada münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey
b. Selûl ensar tarafýný tutmuþ, muhacirlerin kendilerini rahatsýz ettiðini ileri sürmüþ ve Medine’ye dönüþlerinde güçlü olan
ensarýn zayýf muhacirleri þehirden çýkaracaðýný söylemiþtir. Durumdan haberdar
edilen Hz. Peygamber kendisini çaðýrtarak
iþin mahiyetini sorunca Abdullah olayý inkâr etmiþtir. Sûrenin ilk âyetleri nâzil olup
yalancýlýðý ortaya çýktýðýnda kendisine Resûlullah’tan özür dilemesi tavsiye edilmiþse de gururu yüzünden yanýna gitmemiþtir (Ýbnü’l-Cevzî, VIII, 271-272; Ebü’l-Fidâ
Ýbn Kesîr, VII, 17-23).
Münâfikun sûresinin muhtevasýný iki
bölüm halinde ele almak mümkündür. Münafýklarýn dýþ görünümü ile ruhî portrelerine temas eden birinci bölümde bildirildiðine göre onlar yeri geldikçe yemin ede567

rek müslüman old
leri ve konuþmala
içlerinden ya hiç i
de iman ettikleri
ye gelip menfaat
kaldýracak âdil bi
küfre dönmüþ ve
Ýslâm dininden uz
dýr. Aslýnda onlar
baðýrýþý kendi aley
dýr. Bu bölümde a
yukarýdaki sözleri
bu çifte þahsiyet
gereken müslüm
de edilmiþtir (âye
Sûrenin ikinci b
san fýtratýnda ön
mal hýrsý ve evlâ
Allah yolundan a
uyarýlmýþ, ardýnd
telenmesi mümk
çatmadan önce A
dan kamu yarar
(infak) istenmiþtir
Hýzlý ve kapsam
yal hayatý büyük ç
reketlerin gerçek
karakterli kiþilerd
siyet psikolojisinin
nümüzde gözlem
nâfikun sûresi, A
Ýslâm tarihinde
önemli bir proble
teþhisi konusuna
tefsir kaynaklarýn

Münâfikun sûresinin ilk

