
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASHAB-I KEHF 
 

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. 

Bugün Cuma günü, mübarek gün. Bugün Kehf Suresi’nin okunması sünnettir. 
Allah’ın izniyle ahir zamanda Deccal’den, Yecüc Mecüc’den korur. Kehf Suresi Ashab-ı 
Kehf’in olayını anlatyor. 

Bir iki gün önce Tarsus’daydık, onların yerlerine gittik. Çok yerde makamları var 
derler, burasıdır derler ama meşayihlerin söylediklerine göre Tarsus’daki yer, en doğru odur. 
Çünkü hem manevi olarak hem de Kur’an-ı Azimüşşan’da Allah Azze ve Celle’nin vasfettiği, 
tasvir ettiği yer oraya tam uyuyor. Allah’a şükür ziyaretlerine gittik. Onların hikâyesi çok 
acayip, Allah Azze ve Celle insanlara Kur’an-ı Azimüşşan’da mucize olarak anlatmış, başka 
yerlerde de anlatılmış.  

Onlar gençlerdi, hayatlarını güzel yaşıyorlardı, kralın yanındalardı ve hiçbir eksikleri 
yoktu ama eksiklikleri Allah’ı tanımamalarıydı. Hidayete varınca sahip oldukları hiçbir şeyin 
kıymeti kalmadı. Kral da bunları, “Ya dininizden döneceksiniz yahut sizi öldüreceğim” diye 
tehdit edince o kraldan ayrılıp kaçmışlar, dağa çıkmışlar, ne yapacaklarını bilmeden, Allah’a 
ibadet etmek için mağaraya sığınmışlar. Allah’ın hikmeti, onları lütfuyla kurtarsın diye, hem 
de onlardan sonra gelen insanlığa bir örnek olsun diye 309 sene uyumuşlar. Allah onları 
orada yatırmış, uyumuşlar. Ne yemek var ne içmek var, o vaziyette üç yüz dokuz sene 
uyumuşlar. Bu bize ahireti de gösteriyor, ölümü de gösteriyor.  

Sonra kalkınca, “Ne kadar yattık?” diye birbirlerine sormuşlar. “Biraz fazla yattık, bir 
gün yattık galiba.” demişler. Vücutlarında biraz kırgınlık varmış. Ötekisi demiş ki: “Galiba 
yorgunluktan biraz fazla yattık, birkaç gün yatmış olabiliriz.” Hâlbuki üç yüz dokuz sene 
yatmışlar. Köpekleri de yanlarındaymış, ona da bir şey olmamış. “Ne oldu, ne kaldı, daha 
bizi arıyorlar mı?” diye memleketlerine bakması için birini göndermişler. Sonra bu kadar 
yattıkları anlaşılmış. Allah’ın hikmeti, Allah onları oradan kaybediyor, onların yerine işte 
cami yapılır, şey yapılır. Ondan sonra gelenler imana gelmiş oluyor ki bunları beklerler, 
beklerken bunları bulunca bu mucizeyi herkes görür, daha da fazla imanı kuvvetlenir.  

Öyle bir iman herkese nasip olmaz tabi. İman olunca hiçbir şeyin kıymeti kalmaz, 
dünya metaının kıymeti kalmıyor. Ya ölürüz yahut imanımızı kurtarırız diye oradan çıkmış-  



 
 

 

 

 

 

lardı. Hem imanlarını kurtardılar hem kıyamete kadar hizmettedirler, bütün müminlere 
hizmet ederler. Onların vazifesi başkaları içindir. Allah Azze ve Celle’nin mucizeleri her 
dakika, her saniye vardır. Zaten bu dünya, bu âlemler, gezegenler, bu yerler, gökler 
mucizeyle kaimdir, kendi kendine değil.  

Onları çok küçük bir misal olarak göstermiş ama bilen, gören için her şey Allah’ın 
mucizesidir, devamlı mucizedir. Mucize olmasa hiç kimse olamaz, hiçbir şey olamaz, hiçbir 
hareket olmaz. Allah’a iman etmek lazım. Allah’a inanmayan kâfirdir derler ya, odur mesele. 
Allah insana göz vermiş ama görmüyor, kör. Gözü var ama hakikati görmediği için kördür. 
Hakikati görmek lazım, hakikati duymak lazım. Allah görenlerden, duyanlardan, 
inananlardan eylesin inşallah, imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 09 Ekim 2020/22 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 
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