SULTAN KİMLERE DENİR?
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.
Ebu Eyub El Ensari medet.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah’a şükür biz bu şehirde mübareğin yanında bulunuyoruz. Ebu Eyüb El Ensari
Hazretleri, mübarek, şehrin sultanıdır. O mübarek ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
müjdesine nail olsun diye, epeyce yaşlı olduğu halde kalkıp buraya kadar geldi. Burada
şehadet nasip oldu kendisine. Onun gibi kaç tane sahabe var ama en yaşlıları Ebu Eyüb El
Ensari Hazretleri ki o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mihmandarı, evinde misafir
olduğu zattır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile bir seneye yakın yaşadı. İlk başta Peygamber
Efendimiz (s.a.v.); “İki katlı ev, sen yukarıda otur, ben aşağıda otururum.” dedi. O kabul
etmedi ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinden dolayı sonra kabul etti. Ancak gene
edeben yapamadı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kabul etti onu.
Ebu Eyüb El Ensari Hazretleri’nin, bir sene Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e inen o
tecelli, Allah’ın inayeti ve Allah’ın nazarı üzerindeydi. Onun için mübarek, çok kıymetli bir
sahabedir. Gittiği yer de mübarektir. Burada olduğu makam mübarektir çünkü Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in tecellisi var.
Sahabeler, hepsi ayrı ayrı kıymetleri var. Onlar da mertebedir, her birinin değişik
mertebesi var. Dört tane Hulefa-i Raşidin, ondan sonra Aşere-i Mübeşşere, on tane
cennetle müjdelenen sahabeler var. Ondan sonra Bedir’de savaşanlar, biat edenler… Böyle
değişik değişik rütbeleri var sahabelerin. Her birinin makamı daha değişik oluyor.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in irtihaline yakın, en son yüz yirmi dört bin sahabe
vardı. Hatta yüz binden fazlası Hacc-ı Veda’daydı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile son
Haccül Ekber yapılan hacda beraberdiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Veda Hutbesini
orada okumuştu. Yüz binden fazla sahabe hacı oldu. Zaten ondan sonra da Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) seksen gün sonra dünyayı değiştirdi.
Demek ki Peygamber Efendilerimizin adedi kadar sahabe vardı, yüz yirmi dört bin.
Peygamberler yüz yirmi dört bin tanedir. Her asırda olan evliyaullah da yüz yirmi dört

bin zattır. Bunlar Allah’ın sevgili kullarıdır. Eskiden daha fazla gözükürlerdi çünkü eskiden
insanlar bu kadar çok değildi. Onun için evliyalar daha fazla göze çarpardı. Bir de Şeyh
Efendi’nin (k.s.) dediği gibi, son asırda gizlendiler. Evliyalardan çok azı biliniyor. Bazı
meczuplar çıkıyor yahut kendini bilmeyenler çıkıyor, “Ben evliyayım!” diye söylüyor.
Şeyhin kerameti kendinden menkul derler, o muteber değildir. Meczuplar için bir
şey değil de “ben evliyayım” diye çıkıp da söyleyen insan hiçbir zaman makbul olmaz.
Şeyh Efendi bile “Ben Allah’ın zayıf kuluyum, biz kimiz.” derdi. Sultan-ul Evliya olduğu
halde böyle derdi, artık bundan insanların ders alması lazım.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tevazuundan, sahabelerin tevazuundan ders almak
lazım. İşte bu zatlar kendilerini Allah yolunda feda emişler, Allah yoluna vermişler. Allah
da onları yüce etmiş. Sultan deniyor bütün mübareklere; Eyüp Sultan, Hala Sultan deniyor.
Nerede sahabe varsa onlara sultan olarak hitap ediliyor.
Hiçbir menfaat için koşmadılar. İstanbul’a gelip, burayı fethedip de buradan
ganimet alayım diye, o düşünceyle gelmediler. O vakit her taraf fetholmuştu, ganimetler
dağlar gibiydi, orada kimseye ihtiyaç yoktu. O zaman bırakıp da başka yere gidip de cihat
etmek için bir mecburiyet yoktu. Onlar Allah rızası için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
sözünü yerine getirmek için, ilayi kelimetullah için cihada gittiler.
Sahabeler zikrolduğu vakit “radiyallahu anh” denir. Bu, sahabeye mahsus olan
tazimdir, yüceltmedir. Sahabeden sonra kim gelirse gelsin, onlara o söylenmez. Bu, edeben
ve hürmeten böyledir. Meşayihlere, “Allah sırlarını takdis etsin” denir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’den sonra Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh, Selman-ı Farisi radiyallahu
anh gelir. Ondan sonrakilere “kaddesellâhu sırrıhu” denir. Şimdiki kendini bilmeyenler,
kendini evliya diye millete satanlar “radiyallahu anh” demez. Ama vebali var, edep değildir
o.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Benim sahabemin bir tane hurmasının
karşılığında, Uhud dağı kadar altın harcasanız onun faziletini bulamazsınız.” Öyle
mübarekler, haddimizi bilmemiz lazım. Haddini bilmeyen çok insan var, insanları da
şaşırtan çok insan var.
Evliyalara ayrı, âlimlere ayrı, insanlara ayrı hitap var. Herkese söylenecek şey ayrıdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği mübarek sözüne rağmen başkasını onlar gibi
sayıyorsun. Allahu âlem, hele âlimlere hiç söylenmez.
Evliyalara “kaddesellâhu sırrıhu” denir, âlimlere “rahmetullahi aleyh” denir çünkü
âlim hata yapar. Evliyaullah Allah’ın sevgili kulu olduğu için “Allah onun sırrını takdis

etsin” denir. “Kaddesellâhu sırrıhu” yani onun sırrı var. Allah onun sırrını bilir, ondan bize
bereket gelsin diye öyle söylenir. Bunları söylerken de insana fazilet olur.
Âhir zaman insanları karşısındakini yüceltince kendini yüceltmiş oluyor. “Bu âlim
böyledir, biz bu âlime tâbiyiz, buna ‘radiyallahu anh’ diyeceğiz.” Olmaz! Allah muhafaza,
hatadan Allah bizi muhafaza etsin inşallah.
Allah hakiki ilim sahiplerine tâbi olmamızı, onlara rastlamamızı nasip etsin. Âlimim
deyip de insanları kandıranlar çok görülmüştür ama bu son asırda onlardan çok daha fazla
var. Onlardan çok var ve insanları da milyonlarca insanı da yoldan çıkarıyorlar.
Taa Osmanlı’nın son zamanından başladılar. 1900’lü yılların başından yahut biraz
daha önceden başladılar ki Osmanlı’yı içten ve dıştan, fare gibi her taraftan kemirmeye
başladılar. Bir de bu herifleri çıkardılar; bunlar da milyonlarca insanı yoldan çıkardı,
saptırdı. Allah muhafaza etsin.
Mehdi Aleyhisselam çıkınca böyle âlimler ilk başta itiraz edecekler, karşı gelecekler
ama cezalarını bulacaklar. Mehdi Aleyhisselam’ın zamanında af yoktur. Şimdi Allah razı
olsun, bizim devlet temizlik yapıyor ama arada epeyce şeytanlar iyi insanları şikâyet ediyor,
kendileri emniyette, olduğu yerlerde duruyorlar. Garipler çok var, öyle mazlum olarak
gidenler var ama Mehdi Aleyhisselam çıktığı vakit o hata olmaz. Çünkü “aynel yakin,
hakkal yakin” keşifle görecek; bu hain midir, değil midir anında bulacak, o adamı
temizleyip gidecek.
İşaretler hep âhir zamanı gösteriyor, vaktin yaklaştığını gösteriyor, inşallah yakındır.
İnşallah burası da Osmanlı’nın, İslam’ın payitahtıdır. Bütün İslam âlemi, hakikaten nereye
gidersek buraya bakıyor. Burada bir şey oldu mu bir şey olmasın diye adamların ödleri
kopuyor. Bir burası kaldı sağlam. Allah’ın hikmeti, Şeyh Efendi diyordu ki: “Mehdi
Aleyhisselam Osmanlı’dan alacak, oradan başlayacak.” İnşallah yaklaştı, tez zamanda olsun
inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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