
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EN HAYIRLI FIRKA 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

 Allah Azze ve Celle bizi doğru yola sevk etti, hamd olsun, şükürler olsun. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Ahir zamanda ümmet yetmiş üç fırkaya bölünür, hepsi 
zarardadır, birisi kurtulur.” demiş. Sahabeler de; “O kadar varken biz hangisiyle olalım?” 
diye sormuşlar. “Çoğunlukla olun” demiş.  

Çoğunluk, Allah’a şükür bizim olduğumuz, tarikatımızın olduğu fırkadır. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan giden, O’nun Ehli Beytini, sahabelerini seven, 
hürmet eden fırkadır. Her şeyi onlarda bulmuşlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleri, 
hadisler onu gösteriyor. “Kurtuluşta olan o fırkadır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Dünyaya bakarsan Müslümanların çoğunluğu bundadır. Sesleri çıkmasa bile çoğunluk 
onlardadır.  

Bu sesleri çıkan, bağıran çağıranları fazla insan zannedersin ama değildir. Onlar 
makbul değildir. Kur’an-ı Azimüşşan’da Allah (c.c.) emrediyor: “Fazla bağırmayın!” diyor. 
“Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sesinin üstüne çıkmayın” diyor. Onlar edep bilmeyen 
insanlardır. Fazla zannedersin ama esas çoğunluk olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yolunda giden insanlardır.  

Allah’a şükürler olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadis-i şerifinde buyuruyor ki: 
“Bu fırka kıyamete kadar devamlı durur, zafer onlardadır. Bazen mağlup gibi gözükseler 
bile onlar çoğunluktadır. Onlarla olun, başkalarıyla olmayın ki zarar etmeyesiniz, ahiretiniz 
hüsran olmasın.” Dünyada sabır lazım. Eziyet çekseniz bile gene doğru yoldan ayrılmayın.  

Bu yolu en güzel Nakşibendî tarikatı gösterir. Başka tarikatlar da gösteriyor. Bu yol 
şaşılacak yol değil, güzel yoldur. Ama Allah şaşırtmasın, bazı insanlar yoldan çıkıyor. Bazı 
yerlerde duymamış olanlar var, onlar duyunca sevinerek bu yola tabi oluyorlar. Allah 
hepsine bu hidayeti nasip etsin; bize de bu yolda olanlara da uyanıklık versin ki kimseye 
kanmasınlar, kimseye kulak asmasınlar. Doğru yoldayız, Allah’a şükürler olsun.  

 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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