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KONULAR      : 

•  1 - İNANMADIKLARI HALDE '' İNANDIK '' DERLER  
•  2 - KORKU, KUŞKU VE SUİZAN İÇİNDEDİRLER 
•  3 - HAKTAN DEĞİL, KUVVET VE MENFAATTEN YANADIRLAR 
•  4 - ALLAH'I DEĞİL, İNSANLARI DİKKATE ALIRLAR 
•  5 - SÖZ VE AHİDLERİNİ YERİNE GETİRMEZLER 
•  6 - İSLAMİ AMELLERDE İSTEKSİZ VE RİYAKARDIRLAR 
•  7 - SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI, BİRBİRİNE AYKIRIDIR 
•  8 - '' İYİLİK İSTİYORUZ '' DİYEREK KÖTÜLÜK YAPARLAR 
•  9 - BATIL OLAN KORKU VE KUŞKULARINI, MÜSLÜMANLARA DA VERMEK 

İSTERLER 
• 10 - KÖTÜLÜĞÜ EMREDİP, İYİLİKTEN ALIKOYARLAR 
• 11 - ASIL İTİBARİYLE KENDİLERİNİ ALDATIP, KENDİLERİNE KÖTÜLÜK 

EDERLER 

  

1- İNANMADIKLARI HALDE '' İNANDIK '' DERLER : 

2 Bakara 8-10 : 

8 İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe 
inandık" derler.  

9 Allâh'ı ve mü'minleri aldatmağa çalışırlar, halbuki yalnız kendilerini aldatırlar da 
farkında olmazlar.  

10 Onların kablerinde hastalık vardır. Allâh da hastalıklarını artırmıştır. Yalan 
söylemelerinden ötürü onlara acı bir azâb vardır.  

2 Bakara 13-15 : 

13 Onlara: "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" dense, "O beyinsizlerin 
inandığı gibi inanır mıyız?" derler. İyi bilin ki, asıl beyinsizler kendileridir; fakat 
bilmezler.  

14 İnanmış olanlara rastladıkları zaman; "İnandık," derler. Fakat şeytânlarıyla 
yalnız kaldıkları zaman; "Biz sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz," 
derler.  

15 Allâh da kendileriyle alay eder ve onları bırakır; taşkınları içinde bocalayıp 
dururlar.  

3 Al-i İmran 166-167 : 

166 İki topluluğun karşılaştığı gün, sizin başınıza gelen, ancak Allâh'ın izniyle 
olmuştur ki (O), inananları bilsin (deneyip ortaya çıkarsın).  

167 Ve iki yüzlülük edenleri bilsin (ortaya çıkarsın). Onlara: "Gelin, Allâh yolunda 
savaşın, ya da savunun." dendiği halde: "Eğer savaş (olacağını) bilseydik, sizinle 



gelirdik." dediler. Onlar, o gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla, 
kalblerinde olmayanı söylüyorlar. Halbuki Allâh, içlerinde sakladıkları şeyi çok iyi 
bilmektedir.  

5 Maide 41 : 

41 Ey Elçi, ağızlariyle "inandık" dedikleri halde kalbleri inanmamış olanlar 
arasında küfürde yarış edenler seni üzmesin. yahûdiler arasında da yalana kulak 
veren, sana gelmemiş olan bir kavme kulak verenler vardır. Onlar kelimeleri 
yerlerinden kaydırırlar: "Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının!" derler. 
Allâh birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. 
Onlar, Allâh'ın, kalblerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyâda 
rezillik var ve yine onlar için âhirette de büyük bir azâb vardır.  

9 Tövbe 42 : 

42 Yakın bir dünyâ menfaati ve orta bir yolculuk olsaydı (savaşa katılmayan o 
münafıklar), elbette sana tâbi olurlardı. Fakat güç aşılacak mesafe, kendilerine 
uzak geldi. Bir de "Gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık!"diye Allah'a yemin 
edecekler. Boşuna kendilerini mahvediyorlar. Allâh, onların yalancı olduklarını 
biliyor.  

9 Tövbe 56 : 

56 Sizden olduklarına Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat 
onlar korkak bir topluluktur.  

63 Münafikun 1 : 

1 Münâfıklar sana geldikleri zaman: "Senin muhakkak Allâh'ın elçisi olduğuna 
tanıklık ederiz" derler. Senin muhakkak kendisinin elçisi olduğunu Allâh bilir ve 
Allâh münafıkların yalancı olduklarına tanıklık eder.  

 

2- KORKU, KUŞKU VE SUİZAN İÇİNDEDİRLER : 

4 Nisa 142-143 : 

142 İki yüzlüler, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. 
Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, 
Allâh'ı pek az anarlar.  

143 Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara (bağlanırlar), ne de onlara. Allâh'ın 
şaşırttığı kimseye bir (çıkar) yol bulamazsın!  

5 Maide 52 : 

52 Kalblerinde hastalık bulunanların: "Bize bir felâket gelmesinden korkuyoruz!" 
diyerek onların arasına koştuklarını görürsün. Belki Allâh fetih ya da kendi 
katından bir iş getirir de onlar, içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.  



9 Tövbe 45 : 

45 Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya düşmüş ve 
şüpheleri içinde bocalayıp duranlar, (geri kalmak için) senden izin isterler.  

9 Tövbe 49-50 : 

49 İçlerinden öylesi var ki: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. İyi bilinki, 
onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.  

50 Sana bir iyilik ulaşsa (bu,) onların hoşuna gitmez ve eğer sana bir kötülük 
ulaşsa: "Biz önceden (sefere katılmamakla) başımızın çaresine bakmışız" derler, 
sevinerek döner(gider)ler.  

48 Fetih 4-6 : 

4 O, imanlarına iman katsınlar diye mü'minlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin 
ve yerin askerleri Allâh'ındır. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.  

5 (Allâh işini böyle hikmetle çevirir, mü'minlerin gönüllerine huzûr verir, onlara 
görünmez askerleriyle yardım eder) Ki inanan erkekleri ve inanan kadınları, 
altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere soksun, onların 
kötülüklerini de örtsün. Gerçekten bu, Allâh katında büyük bir başarıdır.  

6 Allâh hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara; 
(Allah'a) ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara da azâbetsin. (Onların, 
müslümanlar için istedikleri) Kötü olaylar, kendi başlarına gelsin. Allâh, onlara 
gazabetmiş, onları la'netlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası da ne 
kötü bir yerdir!  

48 Fetih 11-12 : 

11 Göçebe Araplardan geri bırakılanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız ve 
çocuklarımız bizi, (seninle beraber gelmekten) alıkoydu. Bizim için mağfiret dile." 
Onlar, dilleriyle kalblerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. De ki: "Allâh size bir 
zarar vermek istemiş, yahut size bir yarar vermek istemiş olsa Allâh'ın, sizin için 
dilediğine kim engel olabilir? Hayır, Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır."  

12 Herhalde siz sandınız ki Elçi ve mü'minler, bir daha âilelerine dönmeyecekler. 
Bu (düşünce) gönüllerinizde süslendirildi, (size güzel gösterildi,) kötü zanda 
bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.  

57 Hadid 13-14 : 

13 O gün münâfık erkekler ve münâfık kadınlar (cennete gitmekte olan) 
mü'minlere derler ki: "Bize bakın da sizin nurunuzdan yararlanalım." Onlara: 
"Arkanıza dönün de nur arayın!" denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun 
içinde rahmet vardır, dış yönünde de azâb.  

14 (Münâfıklar) onlara seslenirler: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" 
(Mü'minler) derler ki: "Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, beklediniz 



(hemen tevbe etmediniz) kuşkulandınız, kuruntular sizi aldattı. Allâh'ın emri 
(ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz,) o çok aldatıcı (şeytân,) sizi 
Allâh(ın affı) ile aldattı."  

 

3- HAKTAN DEĞİL, KUVVET VE MENFAATTEN YANADIRLAR : 

4 Nisa 60-61 : 

60 Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene 
inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tâğûta (o azgın şeytâna) başvurmak 
istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkâr etmeleri emredilmişti. Şeytân da onları iyice 
saptırmak istiyor(62).  

61 Kendilerine: "Allâh'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o ikiyüzlülerin, 
senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.  

4 Nisa 138-141 : 

138 Münâfıklara, acı bir azâbın kendilerinin olacağını müjdele!  

139 Onlar mü'minleri bırakıp kâfirleri dost tutuyorlar. Onların yanında şeref mi 
arıyorlar? Bütün şeref, tamamen Allaha aittir.  

140 (Allâh) Size Kitapta indirmişti ki: Allâh'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve 
onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze 
dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. 
Şüphesiz Allâh, bütün iki yüzlüleri ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.  

141 Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir fetih nasibolursa: "Biz 
de sizinle beraber değil miydik?" derler. Ve eğer savaşta kâfirlerin bir payı 
olur(savaşı düşmanlarınız kazanır)sa, (bu kez onlara): "Biz size üstünlük 
sağlayıp, sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Artık kıyâmet gününde Allâh, 
aranızda hükmedecek ve mü'minlere karşı kâfirlere asla yol vermeyecektir.  

5 Maide 41 : 

41 Ey Elçi, ağızlariyle "inandık" dedikleri halde kalbleri inanmamış olanlar 
arasında küfürde yarış edenler seni üzmesin. yahûdiler arasında da yalana kulak 
veren, sana gelmemiş olan bir kavme kulak verenler vardır. Onlar kelimeleri 
yerlerinden kaydırırlar: "Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının!" derler. 
Allâh birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. 
Onlar, Allâh'ın, kalblerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyâda 
rezillik var ve yine onlar için âhirette de büyük bir azâb vardır.  

9 Tövbe 42 : 

42 Yakın bir dünyâ menfaati ve orta bir yolculuk olsaydı (savaşa katılmayan o 
münafıklar), elbette sana tâbi olurlardı. Fakat güç aşılacak mesafe, kendilerine 
uzak geldi. Bir de "Gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık!"diye Allah'a yemin 



edecekler. Boşuna kendilerini mahvediyorlar. Allâh, onların yalancı olduklarını 
biliyor.  

9 Tövbe 75-76 : 

75 Kimileri de: "Eğer Allâh, lutfundan bize verirse elbette sadaka vereceğiz ve 
yararlı insanlardan olacağız!" diye Allah'a and içtiler.  

76 Ne zaman ki Allâh lutfundan onlara verdi, O'n(un verdiğin)e cimrilik ettiler ve 
yüz çevirerek (sözlerinden) döndüler.  

24 Nur 47-50 : 

47 "Allah'a ve Elçiye inandık ve itâ'at ettik," diyorlar. Sonra onladan bir grup, 
bunun ardından dönüyor. Bunlar inanmış değillerdir.  

48 Elçinin, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman 
hemen onlardan bir grup yüz çevirirler.  

49 Eğer hüküm kendi lehlerine olursa itâ'at ederek, gelirler.  

50 Kalblerinde bir hastalık mı var, yoksa şühpe mi ettiler? Yoksa Allâh'ın ve 
Elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar 
zâlimlerdir.  

48 Fetih 15 : 

15 O geri bırakılanlar, ganimetleri almak için gittiğiniz zaman: "Bizi bırakın, 
sizinle beraber gelelim," diyecekler. Onlar, Allâh'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. 
De ki: "Siz, bizimle gelemezsiniz. Allâh, önceden böyle buyurdu." Onlar: "Bizi 
çekemiyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar, pek az anlarlar.  

 

4- YÜCE ALLAH'I DEĞİL, İNSANLARI DİKKATE ALIRLAR : 

4 Nisa 108 : 

108 (Günâh işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa 
geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla 
beraberdir. Allâh, onların yaptıkları herşeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan 
gizleyemezler).  

9 Tövbe 62 : 

62 Gönlünüzü hoş etmek için size (gelip) Allah'a yemin ederler. Halbuki inanmış 
olsalardı, Allâh'ı ve Resulünü hoşnud etmeleri daha uygundu.  

 

 



9 Tövbe 64 : 

64 Münafıklar, kendileri hakkında, kalblerinde bulunanı kendilerine haber verecek 
bir sûrenin indirileceğinden çekiniyorlar. De ki; "Siz alay edin, Allâh çekindiğiniz 
şeyi ortaya çıkaracaktır.  

9 Tövbe 93-96 : 

93 Ancak şu kimselerin kınanmasına yol vardır ki, zengin oldukları halde (geri 
kalmak için) senden izin isterler. Geri kalan kadınlarla beraber olmağa râzı 
oldular. Allâh da onların kalblerini mühürledi; artık onlar bilmezler.  

94 (Seferden) geri dönüp onların yanına geldiğiniz zaman sizden özür dilerler. De 
ki: "Hiç özür dilemeyin, size inanmayız! Allâh bize sizin haberlerinizden (bize 
karşı çevirdiğiniz entrikalardan) bazılarını bildirdi. Yaptığınızı Allâh da görecek, 
Elçisi de. Sonra görülmeyeni ve görüleni bilenin huzûruna döndürüleceksiniz, O 
size yaptıklarınızı haber verecek."  

95 Siz yanlarına geldiğiniz zaman kendilerinden vazgeçesiniz diye Allah'a yemin 
edecekler. Onlardan vazgeçin, çünkü onlar murdardır. Kazandıkları işlerin cezâsı 
olarak varacakları yer de cehennemdir.  

96 Size yemin ediyorlar ki kendilerinden râzı olasınız. Siz onlardan râzı olsanız 
bile Allâh, yoldan çıkan topluluktan râzı olmaz.  

29 Ankebut 10-11 : 

10 İnsanlardan kimi vardır ki "Allah'a inandık." der, fakat Allâh uğrunda kendisine 
eziyet edilince insanların işkencesini, Allâh'ın azâbı gibi sayar. Ama Rabbinden 
(sana) bir yardım gelse, andolsun: "Biz de sizinle beraberdik," derler. Allâh, 
âlemlerin göğüslerinde bulunan (düşünceler)i daha iyi bilmez mi?  

11 Allâh, elbette inananları da bilir, ve elbette iki yüzlüleri de bilir.  

59 Haşr 13 : 

13 Onların kalblerinde sizin korkunuz, Allâh'ınkinden fazladır. (Allah'tan çok 
sizden korkarlar). Böyledir, çünkü onlar anlamaz bir topluluktur.  

 

 

 

 

 

 



5- SÖZ VE AHİTLERİNİ YERİNE GETİRMEZLER : 

4 Nisa 81 : 

81 "Peki", derler, ama yanından çıkınca içlerinden birtakımı senin söylemiş 
olduğunun tersini kurar. Allâh, onların geceleyin ne düşünüp kurduklarını 
yazmaktadır. Sen onlara aldırma, Allah'a dayan. (Sana) vekil olarak Allâh yeter.  

9 Tövbe 75-77 : 

75 Kimileri de: "Eğer Allâh, lutfundan bize verirse elbette sadaka vereceğiz ve 
yararlı insanlardan olacağız!" diye Allah'a and içtiler.  

76 Ne zaman ki Allâh lutfundan onlara verdi, O'n(un verdiğin)e cimrilik ettiler ve 
yüz çevirerek (sözlerinden) döndüler.  

77 Kendisine verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı 
Allâh, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalblerine iki yüzlülük 
sokmuştur.  

33 Ahzab 13-15 : 

13 Onlardan bir grup da demişti ki: "Ey Yesrib (Medine) halkı, artık size duracak 
yer yok, (haydi durmayın, evlerinize) dönün (Yahut: Artık bu dinde durmanız 
doğru değil, dönün)". Onlardan bir topluluk da. "Evlerimiz (sağlam değil), açıktır" 
diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Sadece 
kaçmak istiyorlardı.  

14 Eğer (Medine'nin) her yanından onların üzerine giril(ip saldırıl)saydı da 
kendilerinden (halka) baskı ve işkence yapmaları istenseydi bunu yaparlardı; 
bunu yapmakta fazla gecikmezlerdi.  

15 Oysa arkalarına dön(üp kaç)mayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a 
verilen sözden sorumlu idiler.  

33 Ahzab 72-73 : 

72 Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, 
on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; (fakat onun ağır 
sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zâlim, çok câhildir.  

73 (Allâh bu emâneti insana vermiştir) Ki iki yüzlü erkeklere ve iki yüzlü 
kadınlara, ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azâb etsin; inanan 
erkekleri ve inanan kadınları da bağışlasın. Allâh çok bağışlayan, çok 
esirgeyendir.  

 
 

 



6- İSLAMİ AMELLERDE İSTEKSİZ VE RİYAKARDIRLAR : 

4 Nisa 142 : 

142 İki yüzlüler, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. 
Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, 
Allâh'ı pek az anarlar.  

9 Tövbe 45-46 : 

45 Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya düşmüş ve 
şüpheleri içinde bocalayıp duranlar, (geri kalmak için) senden izin isterler.  

46 Eğer (cihâda) çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparladı. Fakat Allâh, 
onların davranışlarından hoşlanmadığı için onları durdurdu: "Oturan(kadın ve 
çocuk)larla beraber oturun!" denildi.  

9 Tövbe 53-54 : 

53 De ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin: sizden kabul 
edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir kavimsiniz!"  

54 Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: Onlar Allah'a ve 
elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene gelirler ve istemeye 
istemeye sadaka verirler.  

9 Tövbe 81-82 : 

81 Allâh'ın Elçisinin arkasından oturmakla sevindiler, mallarıyle ve canlarıyle 
cihâdetmekten hoşlanmadılar: "Sıcakta sefere çıkmayın." dediler. De ki: 
"Cehennemin ateşi daha sıcaktır!" Keşke anlasalardı!  

82 Artık kazandıkları işlere karşılık az gülsünler, çok ağlasınlar!  

107 Maun 4-7 : ( Süleyman Ateş Meali ) 

4 Şu namaz kılanların vay haline,  

5 Ki, onlar namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona 
önem vermezler).  

6 Onlar gösteriş (için ibâdet) yaparlar.  

7 En ufak bir yardımı esirgerler.  

 

 

 



Maun Suresi Hakkı Yılmaz Meali : 

17 / MÂÛN (Basit ev eşyaları) SURESİ 
  
Rahman ve Rahîm Allah adına. 
  
             Ayetlerin meali: 
  
             1- Dini yalanlayan şu kimseyi gördün mü? 
             2-3- İşte odur, yetimi itip kakan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik 
etmeyen kimse. 
             4- Bu nedenle, şu namaz kılanların / şu destekçilerin vay haline! 
             5- Onlar namazlarından / destek verişlerinden gafildirler, 
             6- onlar, gösteriş yaparlar,  
             7- ve mâûnu vermezler. 
 
 

7- SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI, BİRBİRİNE AYKIRIDIR : 

2 Bakara 204-205 : 

204 İnsanlardan öylesi var ki, dünyâ hayâtına dair sözü, senin hoşuna gider. 
Kalbinde olan (samimi düşüncelerini söylediğin)e Allâh'ı şâhid tutar. Oysa o, 
hasımların en yamanıdır.  

205 Dönüp gitti mi (veya iş başına geçti mi) yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, 
ekin ve nesli yok etmeğe çalışır; Allâh da bozgunculuğu sevmez.  

33 Ahzab 18-19 : 

18 Allâh içinizden (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize gelin!" diyenleri 
biliyor. Onlar savaşa pek az gelirler.  

19 (Geldikleri zaman da) Size karşı cimriler olarak (gelirler). Ama korkulu bir 
durum olunca onların, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş insan gibi, gözleri dönerek 
sana baktıklarını görürsün. Korku gid(ip de sıra ganimetleri paylaşmağa gel)ince 
mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Onlar, (içtenlikle) 
inanmamışlar, bu yüzden Allâh onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre 
kolaydır.  

47 Muhammed 29-30 : 

29 Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allâh'ın, kendilerinin kinlerini ortaya 
çıkarmayacak mı sandılar?  

30 Biz dileseydik onları sana gösterirdik, sen onları simâlarından tanırdın ve 
onları sözlerinin üslûbundan tanırdın. Allâh yaptığınız işleri bilir.  

 



63 Münafikun 4 : 

4 Onları gördüğün zaman cisimleri hoşuna gider (çünkü gösterişli adamlardır,) 
konuşsalar sözlerini dinlersin, onlar dayatılmış odunlar gibidirler. Her bağırtıyı 
kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allâh onları 
kahretsin, nasıl da (haktan) döndürülüyorlar?  

 

8- İYİLİK İSTİYORUZ DİYEREK, KÖTÜLÜK YAPARLAR : 

2 Bakara 11-12 : 

11 Onlara: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın," dendiği zaman: "Biz sadece 
düzelticileriz," derler.  

12 İyi bilin ki, onlar bozgunculardır; fakat anlamazlar.  

4 Nisa 62-63 : 

62 Ya nasıl, elleriyle yaptıkları (kötülükler) yüzünden başlarına bir felâket gelince, 
hemen sana gelirler: "Biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik." diye Allah'a 
yemin ederler?  

63 Allâh onların kalblerinde olanı bilir. Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların 
içlerine işleyecek güzel söz seyle!  

9 Tövbe 107 : 

107 (Seferden geri kalanlar arasında) Zarar vermek, nankörlük etmek, 
mü'minlerin arasını açmak ve önceden Allâh ve Elçisiyle savaşmış olan(adamın 
gelmesin)i gözetlemek için bir mescid yapanlar da var. "İyilikten başka bir 
niyetimiz yoktu" diye de yemin edecekler. Oysa Allâh onların yalan söylediklerine 
şâhidtir.  

58 Mücadele 14-19 : 

14 Allâh'ın kendilerine gazabettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? 
Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.  

15 Allâh onlar için çetin bir azâb hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar.  

16 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onlar için küçük 
düşürücü bir azâb vardır.  

17 Onların ne malları, ne de çocukları kendilerini Allah'a karşı koruyabilir. Onlar 
ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır.  

18 Allâh onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyâda size yemin ettikleri gibi 
O'na da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını, (doğru 
yolda olduklarını) sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancılardır.  



19 Şeytân onları kuşatmış (ruhlarına hâkim olmuş) onlara Allâh'ı anmayı 
unutturmuştur. Onlar şeytânın hizbi(partisi)dir. Muhakkak ki şeytânın hizbi 
kaybedecektir.  

 

9- BATIL OLAN KORKU VE KUŞKULARINI, MÜSLÜMANLARA 
DA VERMEK İSTERLER : 

33 Ahzab 12-13 : 

12 Münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunan kimseler: "Allâh ve Resulü bize 
sadece boş vaadlerde bulundu." diyordu.  

13 Onlardan bir grup da demişti ki: "Ey Yesrib (Medine) halkı, artık size duracak 
yer yok, (haydi durmayın, evlerinize) dönün (Yahut: Artık bu dinde durmanız 
doğru değil, dönün)". Onlardan bir topluluk da. "Evlerimiz (sağlam değil), açıktır" 
diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Sadece 
kaçmak istiyorlardı.  

33 Ahzab 18 : 

18 Allâh içinizden (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize gelin!" diyenleri 
biliyor. Onlar savaşa pek az gelirler.  

63 Münafikun 7-8 : 

7 Onlar öyle kimselerdir ki: "Allâh'ın Elçisinin yanında bulunanları beslemeyin ki 
dağılıp gitsinler" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allâh'ındır, fakat 
münâfıklar anlamazlar.  

8 Diyorlar ki: "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek üstün olan, alçak olanı oradan 
mutlaka çıkaracaktır." Üstünlük, ancak Allâh'a, Elçisine ve mü'minlere mahsustur. 
Fakat münâfıklar bilmezler.  

 

10- KÖTÜLÜĞÜ EMREDİP, İYİLİKTEN ALIKOYARLAR : 

9 Tövbe 67-68 : 

67 Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, 
iyilikten meneder ve ellerini sıkı tutarlar. Allâh'ı unuttular, O da onları unuttu. 
Münafıklar; işte yoldan çıkanlar onlardır.  

68 Allâh münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedi 
kalacakları cehennem ateşini va'detmiştir. O, onlara yeter. Allâh, onları 
la'netlemiştir. Onlar için sürekli bir azâb vardır.  

 



33 Ahzab 18 : 

18 Allâh içinizden (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize gelin!" diyenleri 
biliyor. Onlar savaşa pek az gelirler.  

58 Mücadele 15-16 : 

15 Allâh onlar için çetin bir azâb hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar.  

16 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onlar için küçük 
düşürücü bir azâb vardır.  

63 Münafikun 2-3 : 

2 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onların yaptıkları ne 
kötüdür!  

3 (Bu davranışlarının) Sebebi şudur: İnandılar, sonra inkâr ettiler, bu yüzden 
kalblerinin üzeri mühürlendi, artık onlar anlamazlar.  

 

11- ASIL İTİBARİYLE KENDİLERİNİ ALDATIP, KENDİLERİNE 
KÖTÜLÜK EDERLER : 

2 Bakara 8-9 : 

8 İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe 
inandık" derler.  

9 Allâh'ı ve mü'minleri aldatmağa çalışırlar, halbuki yalnız kendilerini aldatırlar da 
farkında olmazlar.  

4 Nisa 107 : 

107 Kendilerine hâinlik edenleri savunma; zira Allâh, hâinlik yapıp günâh işleyen 
insanı sevmez!  

4 Nisa 113 : 

113 Allâh'ın sana lutfu ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup, seni saptırmağa 
yeltenmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. 
Allâh, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allâh'ın 
sana lutfu, cidden büyüktür.  

4 Nisa 142 : 

142 İki yüzlüler, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. 
Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, 
Allâh'ı pek az anarlar.  



9 Tövbe 42 : 

42 Yakın bir dünyâ menfaati ve orta bir yolculuk olsaydı (savaşa katılmayan o 
münafıklar), elbette sana tâbi olurlardı. Fakat güç aşılacak mesafe, kendilerine 
uzak geldi. Bir de "Gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık!"diye Allah'a yemin 
edecekler. Boşuna kendilerini mahvediyorlar. Allâh, onların yalancı olduklarını 
biliyor. 
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