
 
 

 

 

 

 

 
MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ TAYFALAR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ettiği vakit Medine’deki mü’minlerin hepsi 

sevindiler, O’nu karşıladılar. Bu kadar ferahı hayatlarında görmemişlerdi çünkü Allah’ın 

sevgili kulu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara gelmiş, o kıymeti bildiler.  

Tabi dünyada rahat olmadığı için, Mekke’den, Mekke’deki müşriklerden kurtuldu 

diye, Medine’de rahat edecek diye düşünmedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Rahatlık için 

değil, Allah için hicret etti. Mekke’de artık o kadar yapılabilirdi, ikinci yer olarak Medine-i 

Münevvere seçildi.  

Orada o kadar muhabbetle karşılandığı halde, oradaki bazı insanlar bu işi sevmedi 

ama görünüş olarak başka bir şey yapamazlardı. Onlar münafık tayfasıdır. Orada 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in karşısına çıktılar, Müslüman göründüler ama içlerinde 

küfür vardı. Bu tayfa lanetlenmiş bir tayfadır.  

Allah Azze ve Celle; “Münafık olan cehennemin en derin yerinde olacak.” dedi. 

Çünkü onların zararı müşrik olandan, doğrudan “Ben müşriğim!” diyenden daha kötüdür. 

Çünkü arkandan vuruyor, zarar veriyor. Allah Azze ve Celle onlara lanet etmiş. O tayfa 

için de “O zaman bittiler” dersin ama her zaman oluyor.  

Münafık demek hain demektir. Herkeste bazı münafık sıfatları olur, o ufak tefek 

şeyler bir şey değildir ama esas İslam’a, insanlara zarar verecek gibi olursa, o vakit bunlar 

Allah’ın lanetine maruz kalır. Yoksa dediğimiz gibi herkeste ufak tefek münafıklık 

alametleri var. Önemli olan, insan kendisi münafık olmasın, Allah’ın yolundan çıkmasın, 

İslam’a zarar vereyim diye uğraşmasın. Öyle yapanların tövbe etmesi lazım, tövbe kapısı 

açıktır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında epeyce münafık vardı. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) onlara çok sabretti. “Niye sabrediyorsun?” dediler. Dedi ki: “Olur da 

bunlar Müslüman olabilir.” Hakikaten de onların epeyce bir kısmı sonradan Müslüman 



 
 

 

 

 

 

oldu, münafık olarak az insan kaldı. Büyük bir bölümü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

güzel ahlakından, güzel sözünden ve yaptıklarından dolayı Müslüman oldular.  

Dediğimiz gibi, bu zamanda münafık olan varsa tövbe etmesi lazım. Tövbe edip de 

istiğfar etsin ki tövbe istiğfar kapısı açıktır. Yaptığından dolayı pişman olursa Allah affeder. 

Hiç olmazsa kendini, ahiretini kurtarmış olur; dünyasını kurtarmasa da ahiretine fayda 

olur, mühim olan odur. Allah hepimizi münafıklardan ve münafıklıktan korusun.  

 

Velhamdü lillahi Rabbil alemin  

 

El Fatiha 
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