
 
 

 

 

 

 

 
MEZHEPLERE İNANMAYANLAR 

 
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. 
 

Allah razı olsun, bir kaç gündür buradayız. Burada, Ahmet Efendi’nin yaptığı güzel 

dergahtayız. Allah bu toplulukları daim etsin inşallah. İyi, güzel topluluklar daim olsun. 

Azdır ama az ve öz derler ya. Az olup da hakiki, doğru yolda, güzel yolda olmak, milyon 

defa daha çok olup da şeytanla beraber olmaktan daha iyidir. 

 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ   َوقَِليٌل م ِ
 

“Ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr” diyor. (Sebe Suresi-13) “Her zaman şükredenler 

azdır.” Allah’ın dediğine uyan azdır. İnşallah bizim de azımız çoğa bedel olsun. Tabi şimdi 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği büyük fırka gene Ehli Sünnet Vel Cemaat 

fırkasıdır. Onlar tabi dünyaya meyil etmişler, o yolda gidiyorlar ama gene de itikatları 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibidir, sağlamdır. Yani doğru yoldan, doğrudan 

sapma yok. Kendilerini her daim Allah’ın söylediği o az zümre de gene onların içindedir. 

Şükredenler, Allah’a itaat edenler gene bu fırkanın içindedir. 

İtikat meselesi mühimdir. Biz Ehli Sünnet Vel Cemaat olarak dört mezhebe tâbiyiz. 

Yani herhangi birine tâbi olmamız lazım. Dördüne birden değil de birisine tâbi olmamız 

lazımdır. Son zamanlarda şeytan her taraftan giriyor; mezhebe de inanmıyorlar, herhangi 

birine de bağlı değiller. 

“Ben Kur’an da okuyorum.” diyor. Kur’an mı okuyorsun sen? Yahut okuyup da 

anlıyor musun? Anladığını zaten ters anlarsın. İnsan insana bir şey söylüyor da ters anlıyor, 

sonra küsüyor. Bazen de ters anlamadan ötürü birbirlerini bile öldürüyor insanlar. Artık 

sen nasıl kalkıp da Allah Azimüşşan’ın kelamını anlayacağım diyorsun. Âlim tanımıyorsun, 

imam tanımıyorsun, “Kendim okurum, anlarım.” diyorsun. Bundan daha sakat bir şey 

olamaz, bundan daha akılsızlık olamaz. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bir defa Kur’an’ı ilk başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahabelere anlattı. 

Hadislerle onlar da arkadan gelenlere anlattılar. Böyle öğrete öğrete geliniyor. Onun için, 

mezhebe bağlanmak esastır. O da bir nimettir çünkü bu zamanın insanları için her iklime, 

her coğrafyaya uyan mezhepler var, insanlar onlara göre amel eder. “Yok, öyle bir şey 

olmaz.” demek şeytanın bir işidir. 

Onun için, bu yeni çıkan insanlarla muhatap olmak iyi değil. Gene de Allah’a şükür 

bizim memlekette onlara fazla ekmek yok. Fazlaca uğraşıyorlar ama bir şey kazanamıyorlar 

çünkü temel sağlamdır. Temel ecdadımızdır; evliyaya da hürmet etmişler, âlimlere de 

hürmet etmişler. Sapık bir fikir girmesin diye ecdadımız dikkat etmiş, ondan sağlam kalmış 

temel. 

Onun için, her gelen istediğini yapamıyor. Başka yerlerde temel kalmadığı için 

istedikleri gibi insanları yönetmeye uğraşıyorlar. Yönetebildiklerini yönetiyorlar, 

yönetemediklerini de kaçırıyorlar. Mesela bu Orta Asya memleketleri seksen sene 

komünistlikte kaldı. Komünistlik bittiğinde, bunlar karşılarına çıkınca onlara meyil ettiler. 

Ama sonra baktılar ki bunlar bizim ecdadımıza sövüyorlar, onları kabul etmiyorlar, o 

zaman onlardan uzak durmaya başladılar. Onlardan uzak durunca da bazen 

Müslümanlıktan soğudular. 

İşte dediğimiz mana odur ki bunlar şeytanın dostlarıdır, Allah’ın dostları değil. 

Allah Azze ve Celle Kur’an’da diyor; “Evliyaullah” var, “evliyauşeytan” var. Bunlar 

şeytanın dostları, şeytanın evliyalarıdır çünkü hakiki evliyayı kabul etmezler. Onlar 

şeytanların dostlarıdır, şeytanın hoşuna gittiği, sevdiği arkadaşlarıdır. Onlar da onlarla 

beraber olan da tehlikededir. Tövbe kapısı açıktır ama bunlar bazen inat oluyorlar, küfür 

inadı; tövbe etmiyorlar, nasihat dinlemiyorlar. Şeytan bunları istila etmiş, başka şey 

dinleyemiyorlar. 

Ama Allah’ şükür son zamanlarda foyaları ortaya çıktı, çoğu insan onlardan uzak 

duruyor, evliyalara daha fazla yaklaşmaya uğraşıyor. Yaklaşabilen yaklaşıyor ama gene de 

şanslı insanlar azdır. “Ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr” (Sebe Suresi-13) Allah 

şükredenlerden eylesin, hürmet edenlerden eylesin, hakkı kabul edenlerden eylesin 

inşallah. 

Allah razı olsun, bu memlekette de maşallah epeyce evliyalar, mübarekler var. Her 

tarafta Allah’a şükür, Anadolu’nun her tarafında var. Burası da Alanya, Selçuklu’nun yeri 

yani Sultan Alaeddin’in kışlık oturduğu şehirdir. O mübareğin de büyük hizmetleri var. 

Sultanlar hakikati bildikleri için kendilerini İslam’a hizmetçi olarak görürlerdi. Her 

yaptıkları şeyi Allah için yapıyorlardı, kendileri için değil. Bu da akıllı insanın yapacağı 

şeydir.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sultan Alaeddin Keykubat Hazretleri, mekanı cennet olsun, burada sultanlık yaptı, 

bütün kafirlere karşı savaştı, hizmetleri oldu Allah’a şükür. Dünyasını değiştireli kaç yüz 

sene geçti, ahirete irtihal etti. Bütün dünyanın sultanı olup da ahirete bir şey vermeseydi, 

hiçbir kıymeti yoktu. Ama bu kadar Allah yolunda cihat etti, ülkeler fethetti, İslam 

memleketini büyüttü, Müslümanları çoğalttı. Her birisinin karşılığında Allah ona bu 

dünyanın kaç mislini verecek. Ahirette de sultan olacak çünkü adaletle hükmetti, 

merhametle hükmetti, çok güzel şeyler yaptı. Hem İslam’a hem insanlara hem 

Müslümanlara çok güzel şeyler yaptı. Şimdi de hayırları devam ediyor.  

 

Bu sultanların bıraktıkları ders işte budur. Güzel şeylerin ilelebet faydasını 

göreceğiz. Bazı cahiller de ilelebet der. Sultan Alaeddin Hazretleri ilelebet hayır göreceği 

şeyleri yaptı çünkü bu dünya ilelebet sürmez, ebediyet ahirettedir. Bu dünyadan ne 

gönderirsen ebediyete gider, ahirettedir. Bu dünyada ne gönderirsen ebediyete kadar onun 

faydasını orada görürsün. İnşallah herkes ahiretini mamur eder. Allah makamlarını âli 

etsin, Şeyhimizin (k.s.) himmetleri hazır, buradaki evliyaların makamları âli olsun, 

himmetleri hazır olsun.  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Eylül 2016/24 Zilhicce 1437 Tarihli Röportajı 

Alanya Dergâhı 


