
 

 
 
 
 
 

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN 
 

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. 

 
Atalarımız ne demiş? İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. Atalarımız iyilik 

yapmayı severdi. Bu sözün manası, iyiliğin kıymetini kul bilmezse Allah bilir. İnsanlar çoğu 
zaman iyiliğe karşılık nankörlük yaparlar yani teşekkür etmezler. Teşekkürü bırak, bir fitne 
sahibi çıkarsa onun sözünü daha fazla dinlerler.  

 
Bunu şu sebeple söylüyoruz, 1-2 gün önce Sultan Abdülhamid Han Hazretleri’nin 

(Rahmetullahi Aleyh) vefatının doksan sekizinci senesiydi. 1918’de rahmetli oldu. Tam 
Avrupalıların bitirdik dediği vakit Osmanlı’yı otuz üç sene ayakta tuttu, hatta tekrardan 
süper güç yaptı.  

 
İttihat Terakki denen kötü insanlar, onlar ve onun gibiler Sultanı indirdi. Osmanlı 

Sultanlarının her birisi bir evliya kuvvetindeydi, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri yedi 
evliya kuvvetindeydi. Uzak doğuya kadar bütün İslam âlemi onun adına hutbe okurdu. 
Bugün hâlâ O’nu zikrederler.  

 
Afrika’nın en sonuna kadar, aynı şekilde gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde onun 

adını zikrederler. Ama bizim buradakiler senelerce Sultan Abdülhamid’e sövdüler. Bunda 
bir iş var. Sultan Abdülhamid’i indirip de ondan sonra hüküm sürenler İmparatorluğu 
bitirdiler, mahvettiler.  

 
İnsanda akıl var, fikir var. Bunlar kendileri kötüler ve Sultan Abdülhamid iyidir 

demediler. Kimse İttihat Terakki’nin bir iyiliği, bir faydası olduğunu söylemedi. Madem ki 
yanlış adamlardı, ne için Sultanı kötülediniz? Demek ki bunlar şeytanın askeridir.  

 
Ama dediğimiz gibi Allah bilir. Allah (c.c.) insanlara Sultanın hakikatini gösterdi. 

Kimse Sultan Abdülhamid’i inkâr etmiyor. En azılı insanlar bile, bazen bakıyorsun 
Sultanın hakkını veriyorlar. Allah bu Sultanlardan razı olsun çünkü nankörlük etmek güzel 
değildir. Biz onların yaptıklarından razıyız, onlara rahmet okuyoruz, mekânları cennet 
olsun. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
İslam’a düşman olanların Allah (c.c.) hesaplarını görecek. Biz de yaptıklarının hiç 

birinden razı değiliz. Allah iyi insanlarla daim etsin çünkü iyilik yapmak kolay değil. İnsan 
kötülüğü daha fazla sever, kötülük yapmayı daha fazla sever, iyilik yapmayı fazla istemez. 
İyi insanlar bulunca şükretmek lazım. Hayırlı insanlarla idare edilelim inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha        
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