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141. SOHBET 

Nifak bir hastalıktır.  

 

Nifak, dille inandığını ifade edip dost görünürken, hakikatte kalpten kâfir ve düşman 

olmak; ikiyüzlülük yapmak ve ara bozuculukta bulunmak gibi anlamlara gelir. Nifak içinde olan 

kimseye “münafık” denir ve kalben inanmadan, sadece zahiri olarak (görünüşte) inanmış, 

inanıyor gözüken kişilere söylenir. Hasan el-Basrî (ra), nifakı şöyle tanımlar: “İnsanın içiyle dışının 

aynı olmaması, sözüyle işinin birbirini tutmaması, bir kimsenin yanındayken gösterilen davranış ile, 

arkasından konulan tavrın farklı olmasıdır.” Biz Müslümanların hayatını şekillendiren en aslî 

kaynak durumunda olan Kuran-ı Kerim’de, kalplerinde nifak tohumunu barındıran ve İslam 

toplumunda fitne çıkaran münafıklara dikkat çekmiştir. Kuran’ın en uzun suresi olan Bakara 

suresinde 5 ayette Müslümanlardan, 2 ayette kafirlerden bahsedilirken, münafıklardan 13 ayette 

bahsedilmektedir.   

Öncelikle belirtmemiz gereken husus, nifakın iki çeşidinin mevcut olduğudur. İlki itikadî 

bağlamdadır. Mümin olduğunu söylediği halde aslında inanmayan, hatta dine düşman olan 

kimseler bu kısma girer. Bu tür nifak ehli, bunu bir menfaat veya gizli bir fesat için yaparlar. 

Nifak denilen kötü sıfat, kalpte olursa sahibini küfre düşürür; amelde olursa büyük günah sayılır.  

Allah (cc), itikadî hususta nifak ehli olanları tarif ederken;  ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْم

 İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde «Allah'a ve ahiret gününe“ اآلخِرِ وَمَا هُم بِمُؤمِنِينَ

inandık» derler.”1 buyurmaktadır. Bu tariften anlaşılan en önemli husus, bu insanların özlerinin ve 

sözlerinin bir olmadığıdır. İtikadî noktada Allah’a, Rasûlü’ne ve ahiret gününe inanmadıkları 

halde, farklı sebeplerden ötürü inanmış gibi gözükmektedirler. İslam tarihinin başlangıcından 

günümüze kadar, İslam toplumu içerisinde bu türden bir grup her zaman mevcut olmuştur ve 

bunlar toplumun birliği hususunda tehlike arz etmiştir. Peygamberimiz (sav) döneminde, 

Müslümanlar ile beraberken; “Bizde sizin gibi inandık” demişlerdir. Ancak İslam düşmanlarıyla 

beraberken; “Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz” diyerek gerçek 
                                                
1 Bakara, 2:8 
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yüzlerini ortaya koymuşlardır.2 Müslümanların zayıf oldukları dönemlerden ziyade, güçlü 

oldukları dönemlerde münafıklar kendilerini gizleme ihtiyacı hissetmişlerdir. İslam toplumu için 

taşıdıkları tehlikeli potansiyelleri sebebiyle münafıklar, kafirlerden daha büyük bir azaba 

uğrayacaklardır.   

 إنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ االٔسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı 

bulamazsın.”3  

Münafıkların psikolojilerini irdelediğimiz zaman, modern dille ifade edecek olursak “kişilik 

çatışması ve bölünmesi” yaşadıklarını müşahede etmekteyiz. İnanmadıkları bir inanç ve değerler 

sisteminin mensupları gibi davranmaya çalışmaları ve toplum içerisinde asli kimliklerinden farklı 

bir rol oynamaya çalışmaları, süreç içerisinde hayatı kendi kendilerine zehir etmelerine 

sebebiyet vermektedir. Kalbe düşen nifak tohumu yeşerdiği her an kalbi ele geçirir ve kalbi 

zehirler. Kalbi zehirlenen ve nifak hastalığına yenik düşmüş her beden artık münafıklık 

alametleri göstererek hem kendini hem içinde bulunduğu toplumu bulandırır. 

Bu ruhlarında taşıdıkları arızalı duruma ve bundan kaynaklanan sonuçlara, Kuran-ı 

Kerim’de dikkat çekilmektedir:  َزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ ألِيمٌ بِمَا كَانُوا يَکْذِبُونَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ف  “Onların 

kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar 

sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.”4 

Nifakın ikinci çeşidi, iş ve ibadetlerle ilgili olanıdır. Yani, ‘ameli nifak’ diye tanımlanacak 

türdendir. Bu, imanla nifakın karışması, gerçekten inanan bir Müslümanın münafıkların hallerine 

bulaşmasıdır. Dikkat edilmezse, günlük hayatta her Müslümanın içine düşebileceği marazi bir 

durumdur. Ameli noktadaki nifak durumuna, Peygamber efendimiz (sav) şu sözleriyle açıklık 

getirmiştir: َآيَةُ الْمُنَافِقِ ثَالثٌ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإذَا وَعَدَ أخْلَفَ وَإذَا اؤتُمِنَ خَان “Münafığın alameti üçtür: 

                                                
2 “İnananlara rastladıkları zaman, 'İnandık' derler, elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında, 'Biz 

şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz' derler.” Bakara, 2:14 

3 Nisa, 4:145 

4 Bakara, 2:10 
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Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde 

emanete hıyanet eder.”5 

Bu üç alameti incelediğimizde, bu davranışlara sebebiyet veren hususu ‘şahsiyet 

bozukluğu’ diye nitelendirebiliriz. Sosyal ilişkilerde, yukarıda sayılan arızalara sahip kişiye güven 

duyulması mümkün olmayacaktır. Bilakis, bu şahsa itimat edilmeyecek ve günden güne 

yalnızlaşacaktır. Yalan söylediği tespit edilen kişinin, zamanla neyi doğru ve neyi yanlış 

söylediğinden her zaman şüphe duyulacaktır. Hatta doğru söylediğinde dahi, “yalancı çoban” 

muamelesi görecektir. Aynı şekilde, vaadinden dönenin artık vaadine inanılmayacaktır. Oysa bir 

Müslümanın en mümeyyiz vasıflarından biri, sözünün toplum içerisinde senet olarak kabul 

edilmesidir. Özellikle ticaret erbabının ve idarecilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. 

İnsanları kendisine güvendiren, fakat sözüne sadık olmayan kimselerin dünya ve ahirette yüzü 

gülmez. Çünkü onlar, mazlumların ahını almışlardır. Emanete hıyanet eden kişiye ise, artık en 

yakın çevresi tarafından bile güvenilmeyecektir. Sonuçta, sahip olunan bu kötü amellerin 

zararını, orta vadede bu cürümleri bizatihi işleyen kişinin kendisi görecektir.       

Ameli nifakla ilgili belirtmek istediğimiz önemli bir nokta da, İslam coğrafyasının dışında 

hayatını idame ettiren Müslümanlarla ilgili olacaktır. Gayrimüslim memleketlerde yaşayan bizler, 

İslam’ı temsil makamında olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir. İyi veya kötü, her türlü 

davranışımızın faturasının mensubu olmaktan şeref duyduğumuz dinimize fatura edileceğini 

bilmemiz gerekmektedir. Davranışlarımızdaki güzellikler sebebiyle İslam’a yönelik ilgi ve 

sempatiyi arttırabileceğimiz gibi, işleyeceğimiz cürümler ile dinimize antipati duyulmasına 

sebebiyet verebiliriz. Bu noktada evrensel bir ilkeyi hatırlatmak istiyoruz; “Kendinize hayran 

bırakmadan, ne davanıza ne de dininize kimseyi hayran bırakamazsınız.” O sebeple, ümmetin 

dışarıdaki temsilcileri konumunda olan bizler, nifak alameti sayılan fiillerden kaçınma 

hususunda çok hassas olmalıyız.   

  

                                                
5 Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân 107–108. Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 

17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân 14.Kaynak: Münafığın alâmeti üçtür 
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Müslümanların Birliği ve Nifak 

Yaşadığımız çağda, Müslümanları sıkıntıdan bırakan en önemli hususlardan birisi 

tefrikadır. Yani bölünmüş ve parçalanmış olmamızdır. Bizleri birbirimizle kardeş kılan bir dinin 

müntesipleri olarak, Müslümanlar arası kardeşlik duygularını geliştirmemiz ve güçlendirmemiz 

gerekmektedir. Ayet-i kerimede Allah (cc); ٕخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَإنَّمَا الْمُؤمِنُونَ ا  

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki 

esirgenesiniz.”6 diye buyurmaktadır.  

Kalbinde nifak tohumu barındıranlar ise, Müslümanlar arası dayanışmayı arzulamazlar ve 

fitne çıkarmak için ellerinden geleni yaparlar. Unutmamamız gereken husus, Müslümanların 

birliği ve beraberliğinin tahakkuk ettiği bir dünya, hakkın ve adaletin tecelli ettirileceği bir 

dünyadır. Dünya barışına katkı sağlayacak en önemli insan topluluğu, şüphesiz ki, alemlere 

rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in ümmeti olan Müslümanlardır. Bu sebeple, birliğimiz 

sadece biz Müslümanlar için değil, tüm dünyada adaletin ve barışın hakim olması için elzemdir. 

Şuurlu Müslümanlar, münafıklığa düşmemek ve münafıkların çıkardığı fitne tuzaklarına 

kanmamak zorundadırlar. Allah, imanımızı tahkik ve tahkim eylesin. Kalbimizi nifaktan ve İslam 

toplumunu münafıklardan muhafaza buyursun.   

Alınacak	Dersler:	

1) Nifakın her çeşidi neticesi itibariyle son derece tehlikeli ve çirkin bir özelliktir; 

Müslümanların uzak olması gerekir. 

2) Ameli nifak her ne kadar itikadî nifak gibi olmasa da dikkat edilmezse Allah korusun 

itikadî nifaka dönüşebilir.  

3) Müslümanlar birbirlerine karşı samimi olmalıdırlar.  

4) Müslüman, sözleriyle, davranışlarıyla ve insani ilişkileriyle  dürüst ve tutarlı insan 

olmalıdır.  

5) Müslümanın kalbi ile dili birbirine uygun olmalı; sözü ayrı gönlü ayrı olmamalıdır.  

 

                                                
6 Hucurat, 49:10 
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Ödev:	

 :Münafığın alameti üçtür“ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَالثٌ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإذَا وَعَدَ أخْلَفَ وَإذَا اؤتُمِنَ خَانَ

Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet 

edildiğinde emanete hıyanet eder.” hadis-i şerifini ezberleyiniz; söz ve davranışlarınızın 

ömür boyu bu hadis-i şerifte yapılan uyarılara uyup uymadığını kontrol ediniz.  


