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Eşime, Hızır Güneş, Ömer Çam hocalarıma ve tüm aileme...
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ÖNSÖZ

Günümüz dünyasında siyasetin dengelerini bozan, sosyal 
ahlakı çürüten, dini ilişkileri çıkmaza sokan bir grup insan var. 
Bunların her toplumda ve her çağda psikolojileri ve davranışla-
rı hep aynıdır. Aynı tornadan çıkmış gibidirler. Şeytanlar farklı 
davranışlar sergileyebilirler ama münafıklar, yani tarlafareleri, 
her çağda ve toplumda aynı davranışları sergilerler.

Bu eserimde, münafıkların özel anlamda toplumlarda, ge-
nel anlamda insanlıkta bütün değerlerin köklerini nasıl yiyip 
kuruttuğunu Kuran ile sizlere anlatmak istedim. Anlatalım ki 
Müslümanlık adı altında, imanı istismar ederek ne çirkin şeyler 
yapıldığını anlama imkânımız olsun. Anlatalım ki Müslüman-
lar uyanık olsun, ikili oynayan münafıklar tarafından aldatıl-
masın, ulusal ve uluslararası münafıkların oyununa gelmesin, 
tuzağına düşmesin.

“Münafıkları simasından, konuşma üsluplarından tanırsın”  
(Muhammed, 30). Çünkü bizlerin münafıkları tanıyacak öl-
çütlerimiz, mihenk taşımız yoktur. Onun içindir ki Yüce Allah 
Kuran’da, onların psikolojisini, davranışlarını, üsluplarını pey-
gamberimize dolaylı olarak da bizlere anlatmaktadır.

Pusulası Kuran olanların yoluna ışık tutması dileğiyle.

Göztepe, 2021
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GİRİŞ

Kitabın konusu “ikili oynayan” münafık kavramıdır. Mü-
nafığın psikolojisini, davranış yapısını, ilişkilerini ele alarak 
insanlara bu konuda yardım etmek ve kendilerinin anlatılan-
ların neresinde olduğunun bilincini vermektir. Her zamanki 
gibi kaynağımız Kuran’dır. Kuran ayetlerini konuşturacağız, o 
“Yürü!” dediğinde yürüyeceğiz, “Dur!” dediğinde duracağız; 
onun onayladığını doğru kabul edeceğiz. Açılımlarımızı, çıka-
rımlarımızı hep onun onayından geçireceğiz.

Münafık kavramının kökü “tünel” anlamına gelen en-
nefak’tır. Enam Suresi, 35. ayette geçmektedir: “Eğer onların 
yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi yerin içine bir tünel aç 
ya da göğe bir merdiven daya ki onlara bir mucize getiresin. Al-
lah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde 
cahillerden olma.”

Yüce Allah, yerin dibine bir tünel aç derken “nefak” kelime-
sini kullanmıştır. İşte kelime münafık kelimesinin kök kalıbıdır. 
Peki ama nasıl? Nefak kelimesinin münafık ile ne alakası var?

Münafığın “tünel/yol” ile iki çeşit ilişkisi vardır. Birincisi; mü-
nafık insanın iç âlemi tünellerle örülüdür. Onu istikrarlı bir psi-
kolojide yakalayamazsınız. İçindeki tünellerden öteye beriye kaçar. 
Kaypaktır, dönektir, ikili hatta üçlü oynar. Her tünelden, delikten, 
yoldan kaçar; öteden çıkar. Yakalamanız mümkün değildir.

İkincisi; münafık insan toplum siyasetinin, sosyal ahlakının, 
hukukunun, kültürünün, maneviyatının altında tüneller açar. Si-
yasetin, ahlakın, kültürün, hukukun köklerini kemirip kurutur. 
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Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı // Münafık

Tıpkı toprağın altına tünel açıp sebzelerin kökünü kemirip kuru-
tan tarlafaresi gibi... Buna Arap tavşanı denir. Bu hayvan yerin al-
tında iki yuva edinir. Birini saklayıp birini gösterir. Birinin tava-
nını yeryüzünde görünebilir şekilde yumuşak yapar. İkinci evini 
de gelenden kaçıp gizlenebileceği saklı bir yerde yapar. Münafık 
denen kâfir de görünürde imanlıdır; ama gizli olan gönül yuva-
sında kâfirdir. Münafık insan, bir kapıdan imana, öbür kapıdan 
inkâra girer, imanla inkâr arasında mekik dokur.

Harcamak manasına gelen infak da bu kelimeden türemiştir. 
Münafık adam, onurunu, şerefini harcayıp savuruyor anlamına 
gelir. Nefak kelimesi “yara” ile beraber kullanılırsa, “yara kabuk 
bağladı” anlamına gelir. Peki, bu mananın münafık ile ne alaka-
sı vardır? Münafık kendisini yüzüne kalkan edinir, perde edinir 
ve gerçek niyetinin düşmanlığını o kabuğun arkasında saklar. 
Tıpkı kendini kabuğunun arkasında saklayan yara gibi... Yara-
nın kabuğunu kaldırınca yaradan cerahat veya kan akar. Mü-
nafığın arkasında saklandığı perdeyi kaldırınca da onun irin ve 
kan olan niyeti akar.

Peki, Kuran bu insanlarla ilgili başka ne diyor?
Öğrenmeye hazırsanız başlayalım.
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I. BÖLÜM

MÜNAFIĞIN KALBİ MÜHÜRLÜDÜR

Kendini maskeleyen, ikiyüzlü, içi tünelleşmiş münafığın 
muhakkak psikolojik sorunları vardır. Bu psikolojik sorunla-
rının merkezinde de aslında kalbi sorunlar vardır. Peki, nedir 
bu sorunlar?

1. Mühürlüdür:
Bu münafıkların, yani tarlafarelerinin ortak özelliği kalple-

rinin mühürlü olmasıdır.
“Allah’a inanınız ve peygamberinin yanında savaşınız diye 

bir sure indirildiği zaman, onların güçlüleri savaşa gitmemek 
için senden izin isterler ve: ‘Bizi bırak, oturanlarla beraber ka-
lalım’ derler. Geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı 
olurlar. Artık kalpleri mühürlenmiştir ve bu yüzden anlamaz-
lar.” (Tevbe, 86-87)

“Sorumluluk sadece, zengin oldukları halde senden izin is-
teyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya 
razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi; artık onlar 
neyin doğru olduğunu bilemezler.” (Tevbe, 93)

Bu ayetlerden Tevbe 86’da geçen ulü’t-tavl ifadesi “servet sa-
hibi, toplumun ileri gelenleri, savaşa çıkacak mal ve güce sahip 
olanlar” anlamına gelmektedir. Toplumların bu kesimi genel-
de savaşa gitmek hatta askerlik yapmak istemezler. Münafıklar 
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kolay askerlik yapmak isterler, hatta hiç yapmamak için bütün 
etkinliklerini kullanırlar.

Hz. Peygamber zamanında da bu davranışları münafıklar 
yapıyordu. Kendilerini toplumun diğer kesimlerinden üstün 
gördüklerinden hem askere hem de savaşa gitmek istemezler-
di. Yüce Allah, bu münafıkların anlayış kıtlığına sahip olmaları 
nedeniyle kötü niyetli kadınlarla beraber oturmayı tercih etme-
lerine dikkat çekmektedir. Tıpkı bugün fakirlerin çocukları as-
kere gidip teröristlerle savaşırken, parası olanların çocuklarının 
gitmemesi gibi... İşte, mühür burada devreye giriyor.

Münafıkların kalplerinin mühürlenmesiyle ilgili başka bir 
ayet durumu şöyle açıklar:

“Bu davranışlarının sebebi şudur: İnanırlar, sonra inkâr 
ederler; bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlenir. Artık onlar 
anlamazlar.” (Münâfikûn, 3)

Yüce Allah, onların ruh halini yani psikolojilerini sebep-so-
nuç ilişkisi içerisinde anlatmaktadır. Bir önceki ayette yemin-
lerini kalkan edinmeleri, Allah’ın yolunu engellemeleri şeklin-
deki kötü amellerinin nedenlerini belirtirken, imandan sonra 
inkâra sapmaları onların oynak, ikili bir inanç yapısına sahip 
olduklarını ifade etmektedir. İşte tüm bunlar, bu tarz insanların 
kalplerinin mühürlenmesine sebep olmaktadır.

Münafığı tanımlarsak; kalbi mühürlü adamdır diyebiliriz. 
Onun mühürlü kalbi artık anlayamaz hale gelmiştir.

2. Hastadır:
Yüce Allah, Kuran’da münafığı anlatırken, onun manevi an-

lamda kalp hastası olduğunu da söylemektedir:
“Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah kendilerinin şid-

detli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?” 
(Muhammed, 29)
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Bu ayetin Arapçasında geçen “adğan” kelimesi; nefret, kin 
düşmanlık, kalpte gizlenen hoş olmayan şey, hile ve aldatma 
anlamına gelen “dığn” kelimesinin çoğuludur. Daha geniş an-
lamda alırsak, insanın olumsuz eğilimlerini, isteklerini, ahlaki 
kusurlarını, zaaflarını ifade etmektedir. Garaz ve münafıklık 
hastalığı anlamına da gelmektedir.

Bu kelimeyi uluslararası mecraya çekersek, münafıkların 
Kuran ve İslam düşmanları ile kurdukları işbirliği, yaptıkları 
plan ve kurdukları tuzak, bunları yaparken yaptıkları konuşma-
lar ve kapalı kapılar arkasındaki toplantıları ifade etmektedir. 
Onların yazışmaları, müesseseleşmeleri de bu kapsamdadır.

Muhammed Suresi 29. ayette, münafıkların zanları bilgisiz-
liklerinden, yani cehaletlerinden doğdu. Bir taraftan bilgisizlik, 
bir taraftan katı kalplilik nedeniyle onların kinini, düşmanlığını, 
Kuran ve Hz. Muhammed’e karşı kötü plan ve tuzaklarını ortaya 
çıkarmayacağını zannettiler. Bakın onların tuzaklarını nasıl çı-
karttı: “İnsanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Halbuki 
geceleyin, O’nun razı olmayacağı sözü düzüp kurarken, O, onlar-
la beraberdi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır.” (Nisâ, 108)

Neydi onların insanlardan gizleyip de Allah’tan gizlemedik-
leri şey? Bu sorunun cevabını, Enfâl 30’da buluyoruz: “Hani, 
inkârcılar seni bağlayıp bir yere hapsetmek ya da öldürmek 
veya seni yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar 
tuzak kurarken, Allah da karşı tuzak kuruyordu. Allah, tuzağı 
boşa çıkaranların en güçlüsüdür.”

Toplumda fertlerin üzerinde sosyal kontrolün etkisi büyük-
tür. Sosyal kontrol ya da toplumun baskısı insanları münafıkça, 
ikili davranmaya sevk etmektedir. Kapalı kapılar ardında alınan 
kararları topluma alenileştirmeleri mümkün olmayabilir. Ama 
onların bu gizledikleri tuzakların Allah tarafından bilindiği-
ne dair imanları yoktur. Yüce Allah’ın şahdamarlarından daha  


