
 
 

 

 

 

 

 
KURTULAN FIRKA 

 
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. 
 

Cemiyetimiz hayırlara vesile olsun inşallah. “Tarikatımız sohbetle kaimdir” diyor. 

Allah’ın kelamından, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadis-i şeriflerinden nasihat almak 

için iki kelime söylemek, sohbet etmek bizim tarikatın esasıdır.  

Cemiyet, beraber toplanmak demektir, iyi insanların toplanmasıdır. Tarikatımız 

dünya muhabbeti için değildir. Maksat dünya değil, dünya için işlemek değil, maksat 

ahirettir, bunu Müslümanların anlaması lazım. Bu yapılan şey İslam’ın, Müslümanların 

hayrı için, Müslümanların menfaati için olması lazım. Cemiyet, hayırlı cemaat budur, 

hayırlı topluluk budur.  

İslam’da zarar, ziyan yoktur. “La darara vela dirar” Yani; “Ne zarar verirsin, ne 

ziyan verirsin.” diyor. Bu, Müslüman olan insan içindir. Müslümanım deyip de insanlara 

zarar veren, yoldan sapmış demektir. “Siz fırkalara bölüneceksiniz, 73 fırkaya 

ayrılacaksınız.” demişti Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “72’si cehenneme gidecek.” diyor. 

“Doğrusunu biz nasıl bilelim?” dediler o vakit sahabeler. “O vakit çoğunluk neredeyse 

onlardır.” Onlar da her zaman ehli sünnet vel cemaat topluluğudur ve çoğunlukla 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan gelen tarikatlardır. Doğrudan Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’den gelen, O’na (s.a.v.) yetişen yoldur. Tarikat demek yoldur. O yol 

oraya gidiyor.  

Onun için tarikatları istemezlerdi. Bütün bu sapık fırkalar tarikatlara karşıdır. 

Tarikatlar iyiliği, sevgiyi, Müslümanlar arasında sevgiyi, insanlara faydalı olmayı emreden 

yollardır. Onları istemiyorlar, şeytan istemez. “Biz cemaatiz, bizden başka kimsenin 

kıymeti yok, kimsenin itibarı yok.” derler. Bunlar çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

gösterdiği yolu kabul etmemişler, ona itibar etmemişler. 

Onun için Müslüman olan insanın bir şeyhe tâbi olması lazım. Tabi şeyh dediğimiz 

tarikata bağlı olması lazım. Bu sapık fırkalardan birisine değil de muhakkak irtibatı olan bir 

şeyhe tâbi olsun ki dünyada rahat olur. Daha mühim olan ise ahirettir. Ahirette de başı 

ağrımaz. Ama baş ağrımasını bırak, orada baş da kalmaz. Dünyada rezillik yaptıysa  



 
 

 

 

 

 

başını koparırlar. Yaptığı kötülükten dolayı orada kendisine hesap sorulur. 

Onun için, dünyada kimseye zarar vermezsen kimse sana zarar vermez, ahirette de 

hesabın kolay olur çünkü Peygamber (s.a.v.) yolundasın, kurtulan fırkadasın. Bu sohbet 

kısa da olsa işin özüdür. 

Dünyada çok fitneler var, sapık fikirlerle, sapık düşüncelerle çıkan insanlar var. 

Arapların bir lafı var: “Essemmu fiddesam” diyor. Zehir, güzel kaymağın içindedir. Güzel 

şey zannedip lop diye yiyorsun, ondan sonra telef olup gidersin. Onun için dikkat edin, 

her turfanda çıkan, yeni çıkan modaya uyayım demeyin; sağlam olan, köklü, kökü de taa 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar giden sağlam yollara, tarikatlara bağlanın. 

 Onlara bağlanmazsanız başkasına da gitmeyin. Beş vakit namazınızı kılın, illa 

bağlanacaksanız muhakkak tarikatlara bağlanın çünkü çok tehlikeli şeydir. Hoşunuza gittiği 

için bilmediğiniz yollara girmeyin. Hoşunuza da gider çünkü lafazan insan çok, ağzında 

geveleyip de güzel söz söyleyen çok. “Çoğu cehenneme gidecek” diyor, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi var. Güzel konuşurlar ama sonu cehennem olan çok insan var 

diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 Lafla kandırılan çok insan var çünkü yalancı insanların umurunda değil. Sırf seni 

kandırmak için her türlü şeyi söyleyebilirler. Onun için bu işe dikkat etmek lazım. Bu 

zaman fitne zamanıdır, tehlikeli zamandır, iyi insanlarla olun. Kalbinize yatmayan 

insanlardan uzak durun. Allah muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha        
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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