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Adını son ayetinden alan sure 7 ayettir. Nüzul sıralamasında Tekasür suresinden, tertip sırasında Kureyş suresinden sonraya 
yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir. Müşriklerin dini yalanlamasından ve bozulmuş olan 
din ve ahlak anlayışından söz eder. Anlamını kaybetmiş namaz ve dinin önüne geçmiş mal anlayışı kınanmaktadır.  

Maun suresindeki “musallin” kavramının müminlerin kıldığı namaz değil, ibadet görüntüsü altında müşriklerin kıldığı namaza 
dair açıklamalardır.  
 
Sureye adeta müminlerin kıldığı namazdan bahsediliyormuş gibi yorumlar yapılmıştır. Hatta kimi yorumlarda Maun suresinin 
namazla ilgili kısmının Medine döneminde inzal edildiği gibi iddialar ortaya atılmış, ancak bu görüşün çok isabetli olduğunu 
düşünmüyoruz.  
 
Bu surenin ilk Mekki surelerden olduğunu hatırlatalım. Üstelik surenin nazil olduğu dönemde, Müslümanların kıldığı 
namaz henüz bilinen formda değildi. Dolayısıyle burada müşriklerin gösteriş için yaptıkları ibadetten ve bu bağlamda 
kıldıkları namazdan bahsedilmektedir. (Taberi, Cami’ul-Beyan, XXIV,632-33) 
 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
 

 

(Maun 107/1) 

ّذَُكی ي۪ذَّلا َتَْیاََرا ّدلاِب ُبِ 	ِۜنی۪
Era-eyte-lleżî yukeżżibu bi-ddîn(i) 

 

1. E raeyte  : sen gördün mü  
2. Ellezi    : ki o, olan, yapan  
3. Yukezzibu  : yalanlıyor  
4. Bi ed dîni  : dîni  

Dîni yalanlayanı gördün mü?  

Din kelimesi ‘d-y-n’ kökünden gelir. Deyn kelimesinin ilk anlamı borç demektir. Rabbimizin emanet olarak 
verdikleri, O’nun rızasına uygun olarak paylaşılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde dinin vaaz ettiği insani 
değerler, dil ile olmasa da hal ile yalanlanmış olur. Devam eden ayetlerde dini yalanlayan tip tarif 
edilecektir. 

Eraeytellezi : Gözlem yaparak görmek demektir. 
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(Maun 107/2) 

	َۙمیَ۪تیْلا ُُّعَدی ي۪ذَّلا َكِلَٰذف
Feżâlike-lleżî yedu’’u-lyetîm(e) 

 

1. fe    : artık, oysa  
2. zâlike   : işte o  
3. ellezi   : ki o, olan, yapan  
4. yedu’u   : itip kakan  
5. el yetîme  : yetim  
  

İşte o,  yetimi  itip kakar.  

Yetim kavramı; tekil, çoğul (yetâma) ve ikil (yetîmeyn) halde 20 küsur yerde geçer. Bütün kullanımlar 
yetimin mahrum edilmemesi, onları korumak, sahiplenmek ve merhametli davranmak ile alâkalıdır. 
 
Bu bağlamda yetim, sadece anne babasından mahrum, buluğa ermemiş çocuklar değildir. Sahipsiz, 
gariban ve bir değerden mahrum olan herkes yetim olabilir. 
 
Burada “fe zâlike’llezi” buyurulmuştur. Bu cümledeki “fe” bir cümle yerine geçmektedir. Yani, “sen 
bilmiyorsun, bilmelisin ki odur” anlamındadır. Ya da şu manadadır: “ahireti inkar ettiği için o şahıs böyledir 
ki...”  

“Yedi ul yetim” kullanılmıştır. Bunun birkaç manası vardır. Birincisi, yetimin hakkını yer ve babasının 
bıraktığı mirasa el koyarak yetimi kovar, şeklindedir.   

İkincisi, yetim ona yardım için gelirse merhamet etmez, hatta yanından kovar. Yetim çaresizlik dolayısıyla 
gitmez ve beklemeye devam ederse iterek kovar, şeklindedir.   

Üçüncüsü, o yetime zulmeder. Mesela yetimi evine akraba olarak aldıysa bütün ev halkına hizmet ettirir. 
Yetim evde herkesin kahrını çekmek zorunda kalır, şeklindedir.   

Bunun yanı sıra bu kelimeden, o şahsın bu tip davranışları ara sıra yapmadığı, tamamen âdet haline 
getirdiği de çıkar. Yaptığı işin kötü olduğunu da düşünmez. Hiçbir şey hissetmeden bu tavrına devam 
eder ve yetimin yalnız olduğunu, yardım edeninin olmadığını zanneder. Onun için yetimin hakkını 
yemekte bir sakınca görmez. Ya elinden tutar ama zulm eder, ya da yardım için geldiğinde kovar.  
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(Maun 107/3) 

	ِۜنی۪كْسِمْلا ِمَاعَط ىٰلَع ُّضَُحی َالَو
Velâ yehuddu ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i) 

 

1. ve lâ yahuddu    : ve teşvik etmez  
2. alâ taâmi    : doyurmaya  
3. el miskîni    : miskin, yoksul, çalışmaya gücü olmayan  

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.  

Hadda-yehuddu, teşvik etmek demektir. Kendi tekasüründen/biriktirdiklerinden bir şey eksilmeyecek 
olmasına rağmen neden başkasının miskini doyurmasını istemez ve teşvik etmezler? Bu tip, yoksulu 
doyuranların artması ile sıranın kendisine de geleceğini bilir. Kendi cimriliğinin normal olduğunu 
hissettirmek için başkalarının yaptığı hayrı aşırı görme ve gösterme çabası içindedir. Ayrıca başkasının 
hayır ile yapacağı reklamı kıskandığı için de teşvik etmeyebilir. Zira 6. âyette riyânın olumlu davranışların 
altında yatan olumsuzluk olduğu açıklanacaktır.  

“İt’amul miskin” değil “ta’amul’l miskin” kelimesi kullanılmıştır. Eğer “İt’amu’l miskin” denilseydi, “miskinlere 
yemek yedirmeye teşvik etmez” olurdu.   

“Ta’amu’l miskin” denilmesi şu anlamı taşır: “Miskinin kendi yemeğini vermez.” Diğer bir ifadeyle, o yemek 
miskine aittir, yemeği verenlere değil.   

Bu yemek, verenlerin üzerine vacip olan yetimin hakkıdır. Veren, onu bir bahşiş olarak vermemekte, 
tersine, yetimin hakkı olduğu için zorunlu olarak vermektedir. Aynı konu Zariyat suresi 19 ncu ayette de 
belirtilmiştir.  
 
“Onların mallarında sail ve mahrumların hakkı vardır.” ( Zariyat 19) 
 
“La yehuddu”nun anlamı, o şahsın kendisi bu işi yapmadığı gibi, evdekileri de miskinlere yemek yedirmek 
için teşvik etmemesidir. Ayrıca diğer insanları, toplumdaki fakir ve muhtaçlara yemek yedirmek iç in teşvik 
etmemesi de bunun içine girer. Böylece toplumda fakir ve muhtaçların hakkını vererek açlığı gidermek 
için insanları teşvik etmez.   

Allah’ın burada iki bariz misalle anlattığı konu, ahireti inkar edenlerin ne kötü meziyet sahibi olduklarını 
göstermektedir. Burada asıl maksat, ahireti yalanlayanlarda bulunan yetimi itip kakmak ve miskinlere 
yemek yedirmemek kötülükleri üzerinde durmak değildir; aslında burada dikkat çekilen nokta, sayısız 
kötülüğün ahireti yalanlamanın sonucu olarak meydana geldiğidir.  

Ama ayette, her şerefli insanın ve selim fıtrat sahibinın en kötü ahlaki tutum olarak kabul edebileceği 
sadece iki kötülük örnek gösterilmiştir. Ayrıca şuna da işaret edilmiştir. Aynı şahıs Allah huzurunda hesap 
vermeye inansaydı, yetimin hakkını yemek, ona zulmetmek, onu kovmak, miskinlere yemek yedirmemek 
ve başkalarını ona yedirmekten alıkoymak gibi rezil hareketlerde bulunmazdı. Ahirete inananların 
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özellikleri Asr ve Beled surelerinde açıklanmıştır. Onlar insanlara rahmet beslerler ve birbirlerine hakkı yerine 
getirmeyi tavsiye ederler.   

Taâmil miskîn   : Onların hakkını onlara vermek  
İt a’mul miskin : Kendi malından vermek  
 

(Maun 107/4) 

ّلَصُمْلِل ٌلْیََوف 	َۙنی۪
Feveylun lil-musallîn(e) 

 

1. fe      : işte  
2. veylun     : vay haline, yazıklar olsun  
3. li el musallîne    : namaz kılanlara  

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki  

Musallîn; Allah'ın değerlerine sahip çıkıp destek olan ve Allah'a yönelenler manasındadır. Zıddı ile kullanımı 
Kıyamet sûresinin 31-32. âyetlerinde “sallâ/yöneldi - tevellâ/yüz çevirdi” şeklinde formülize edilmiştir. 
Ancak bağlamda bu yönelmenin Allah için olmayan sahte, gösterişçi bir görüntü olduğu anlaşılmaktadır. 
Burada Allah’ın değerler sistemine yöneliyormuş gibi yapıp sadece görüntü verenler kınanmıştır.  

“Fe veylün lil musallin” ifadesi kullanılmıştır. Burada “ fe”nin anlamı, ahireti açıkça inkar edenlerin, az önce 
zikredildiği üzere haline gördün demektir.  

Şimdi namaz kılan münafıkların hali açıklanacaktır. Yani müslümanların saflarına katılırlar. Zahiren 
müslüman görünmelerine rağmen ahireti yalanlarlar. Onun halini görün ki, kendine ne gibi bir felaket 
hazırlanmaktadır.  

Musallin’in manası, “namaz kılanlar’dır.” Siyak ve Sibaka göre “ musallin’in anlamı, ileride özellikleri 
açıklandığında da görüleceği gibi, aslında “namaz kılan” değil, “ehl-i salat” yani Müslümanların 
topluluğuna dahi olandır. 
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(Maun 107/5) 

	َۙنوُھاَس ْمِھِتَالَص ْنَع ْمُھ َنی۪ذََّلا
Elleżîne hum ‘an salâtihim sâhûn(e) 

 

1. Ellezîne    : ki onlar, onlar ki  
2. Hum      : onlar  
3. An salâti-him    : namazlarından  
4. Sâhûne     : gafil olanlar, habersiz olan  

Onlar ki, namazlarından tümüyle habersizdirler.   

Salat; yöneliş, aracısız kulluk, dua, ibadet ve destek manalarına gelmektedir. ''Kevser'' de değerlere 
yönelmenin, ''Tekasür''de o değerleri bilmenin ve uygulamanın önemi anlatılırken burada bir sonraki 
aşamaya çıkarak, yönelip uygulamayla birlikte niyetin de sağlıklı olması gerektiğinin şartı dile 
getirilmektedir.  

“Fi salatihim sahun” denmemiştir”, “an salatihim sahun” buyurulmuştur. Eğer “fi salatihim sahun” 
kullanılsaydı ayetin anlamı “namazlarında gafildirler” olurdu. 

Oysa namaz kılarken herşeyi unutmak şeriatte nifak değil, hatta günah bile değildir. Aslında bu tip gaflet, 
hakkında korkutma yapılacak bir eksiklik değildir.   

Rasullullah da namazda unutmuş ve telafi etmek için sehiv secdesi yapmıştır. “An salatihim sahun’un 
manası Namazı çabuk çabuk kılar, rüku ve sücuda doğru dürüst yapmazlar. Namazı sadece bir şekil 
olarak eda eder ve kurtulurlar.   

Pek çokları da, bir yerde namaz kılan varsa kılar, yoksa namaza aldırmazlar. Namaz vaktinin gelip 
geçtiğini bile hissetmezler. Ezan sesinin neye davet etmekte ve kimi davet etmekte olduğuna aldırmazlar. 
Bütün bunlar ahirete iman etmediklerine işarettir.   

Çünkü müslüman olduklarını söyleyenlerin bu amelleri, aslında namaz kılıp kılmamanın ceza ve mükafat 
ile karşılanacağına inanmadıklarını gösterir. Namaz kılmazlarsa onlara bir ceza verileceğine, kılarlarsa da 
mükafat verileceğine inanmazlar.   

Onun için Enes b.Malik ve Ata b. Dinar diyorlar ki: “ Allah’a şükredelim ki O, fi salatihim sahun değil de, 
an salatihim sahun-buyurdu.”  

Yani biz namazlarda unuturuz, ama namazlarımızdan gafil değiliz. Onun için münafıklardan 
sayılmayacağız.  “onlar namazlarından gafildirler” şeklindedir. Namaz kılıp kılmaması fark etmez. Bazen 
kılar bazen kılmazlar. Kılarken de tam son vakitte kılarlar.   
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Vakit bitmek üzereyken formalite gereği namazı çabucak yerine getirirler. Namaza isteksiz kalkarlar. 
Namazı kılmaları, bir musibeti başlarından atmak ister gibidir. Namazda elbiseleri ile oynar ve esnerler. 
Namazlarının Allah’ı anmakla en ufak ilgisi yoktur. Namaz boyunca ne okuduklarını hissetmezler. Okurken 
de kalpleri başka yerdedir.  

Kur’an’ı Kerim’de münafıkların durumu başka yerlerde şu şekilde açıklanmıştır. Resulullah namaza üşene 
üşene kalkanların namazının münafığın namazı olduğunu bildirmiştir. 

“Namaza üşene üşene kalkarlar.” (Tevbe 54) 

Resulullah bu sözünü üç kere tekrarlamıştır. Sözüne devam eden Rasulullah şöyle demiştir. “ Asr vaktinde 
oturarak güneşin batışını seyreder. Güneş şeytanın iki boynuzu arasına girene kadar seyretmeyi sürdürür. 
(Yani grup vaktine yakın bir zaman kadar oturur)  

Bu vakitten sonra kalkar, horozun yerden yem toplaması gibi dört defa eğilir kalkar. Allah’ı da çok az 
zikreder” (Buhari, Müslim ve Müsned-i Ahmet)   

Mus’ab’ın diğer bir rivayeti de şöyledir: Babasına bu ayet üzerinde düşünüp düşünmediğini sormuş ve 
“Bunun anlamı namazı terketmek mi? Yoksa murad namaz kılan kişinin başka şeye dalması mı? Bundan 
murad namazı ziyan etmektir. Namazı gecikerek kılmaktır.” (ibn Cerir, İbn Ebi Şeybe,Ebu Ya’la, İbn Münzir)   
 
Burada şu iyice anlaşılmalıdır ki, namaz sırasında başka düşüncelere dalmak ayrı şeydir, namaza hiç 
dikkat etmemek ve namazda her zaman başka şeyler düşünmek ayrı şeydir. 
 
Birinci özellik insanın zaafındandır. İrade dışı olarak insanın aklına bazı düşünceler gelebilir. Bir mümin 
dikkatinin namazdan kaydığını hissettiği anda yeniden dikkatini toplamaya çalışır.   

İkinci özellik ise, namazdan gafil olma tarifine girer. Çünkü onun namazı bir egzersiz gibidir. Kalbinde Allah’ı 
zikretme şeklinde bir niye yoktur. Namazın başından sonuna kadar, kalbi hiçbir an Allah’a yönelmez. 
Hangi düşünceyle namaza başlamışsa o düşünceyle namazdan çıkar.    

(Maun 107/6) 

	َۙنُ۫ؤآَُری ْمُھ َنی۪ذََّلا
Elleżîne hum yurâûn(e) 

1. ellezîne  : onlar,....yapanlar  
2. hum    : onlar  
3. yurâûne  : gösteriş yaparlar  
  

Onlar gösteriş yapanlardır.  

Riyâ kelimesinin kökü, görmek anlamına gelen rü’yet’tir. Kelime riyâ kalıbına girdiğinde anlamı da gösteriş 
olmaktadır. Gösteriş, bir kimsenin sırf “görsünler” diye bir davranış içerisine girmesi anlamındadır. Bu bir 
karakter bozukluğudur. Gösteriş yapanlara “riyâkâr” veya “mürâi” denir.  
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(Maun 107/7) 

	َنوُعاَمْلا َنُوَعنَْمیَو
Ve yemne’ûne-lmâ’ûn(e) 

 

1. ve yemneûne    : ve mani olurlar, engel olurlar  
2. el maûne    : zekat ve yardımlaşma  

Ve mâûn’a mâni olurlar.  

Mene’a, bağışın zıt anlamlısıdır. Hayrı engelleyen, esirgeyen manasında Kalem:12’de de zikredilmiştir.  

Mâ’ûn, anlam sahası geniş olan bir kelimedir. Mâ’ûn için balta, tencere, kova ve diğer fayda sağlayan 
her şey diyenler olmuştur. “Çanak çömlek, insanların birbirinden kıskanmadıkları küçük ve cüzî şeyler” 
olarak tefsir edilmiştir. Ma’ûna engel olmanın Türkçedeki karşılığı “bir zırnığı bile koklatmamak” tır.  


