
 
 

 

 

 

 

 
SULTAN ALPARSLAN HAZRETLERİ 

 
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. 
 

İslam‟ın adabında, tarikatın adabında, büyük konuşmamak, böbürlenmemek 

gerekir. Allah sana bir meziyet verdiyse, onu kendi nefsinden bilmeyeceksin, daim olarak 

Allah‟tan olarak bileceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle herkesi aynı yarattı, istediğine 

imtihan olarak bazen iyi şeyler de veriliyor. O da imtihandır. Sırf zor bir şeyi yapıp da 

tahammül etmek imtihan değildir. Bazen imtihan olarak iyi şeyler verilir, onu da kalkıp da 

“Ben, benim” diye söylersen, imtihanı kaybetmiş olursun. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‟den gelerek, şimdiye kadar bu ümmete ne kadar baş 

olan insanlar varsa, salih olanlar, hak yolda olanlar hep bunu bilip, bu söz üzerine amel 

ettiler. Ama Firavun gibi, Nemrut gibi, doğru yoldan çıkmış olanlar; “benim” diye çıkıp, 

söylenip durdular. Kendilerine de fayda olmadı, başkasına da fayda olmadı. 

ةٍ َعلَى اْلَكافِرِ   أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
 

“Ezilletin alâl mu‟minîne eizzetin alâl kâfirîn” “Onlar mü‟minlere karşı alçak 

gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.” (Maide Suresi-54) Kâfirlere karşı bunu 

yapabilirler, Allah‟ın hak yolunda oldukları için onlara söz söyleyebilirler ama Müslümanlar 

için olmaz. Müslümanlara yumuşak davranırlardı, “biz aynıyız” der gibi davranırlardı.  

Çok büyük sultanlar, çok büyük komutanlar geldi. Dün bir yerde Sultan Alparslan 

Hazretleri‟ni okuduk. Esas adı Muhammed Alparslan. Hepimiz onu biliriz de nereden 

biliriz? Anadolu fatihi, Malazgirt Savaşı‟nı kazandı, Anadolu‟yu fethetti ve Anadolu‟yu 

İslam‟a açtı. Büyük bir komutandı, büyük bir sultandı ama çok mütevazi ve salih bir 

insandı. “Yaptığımız savaşlar Allah rızası için, ilayı kelimetullah için” dedi. “Bidat ve 

dalaleti temizlemek için biz bu savaşları yapıyoruz.” dedi.  

O zamanda bir hayli batıni, abuk sabuk fırkalar vardı. O savaşı yaptıktan sonra 

Maveraunnehir dediği, Türkistan, Türkmenistan yani Orta Asya‟yı bir bayrak, bir sancak 

altında toplayıp, kötü ne kadar fırka varsa temizleyip, hakiki temiz bir İslam devleti 

kurmak için doğuya doğru savaşa çıktı. 
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İlerleye ilerleye, fethederek gitti. Deniz gibi, derya gibi askeri vardı; atlı, atsız 

askerler. Bir yere geldi Amuderya‟nın (Ceyhun) sınırında, kenarında bir kale vardı, onu 

muhasara etti. Kalenin komutanı bozuk fırkadan bir insandı. Yusuf Harzemî diye bir herif 

galiba. Hain herif; “Ben teslim oluyorum, sultanın yanına gideyim.” dedi. Sultanın yanına 

gelince onu öldüreyim diye aklında vardı. Sultanın yanına yetişince hemen o kötü fikrini 

yaptı, Sultana hücum edip yaraladı. Sultan da dört gün sonra şehit oldu. 

Şehit olmadan önce demiş ki: “Bir tepenin üstüne çıktım, bütün askerleri gördüm, 

deniz gibi… „Bizim karşımızda kim durabilir?‟ diye nefsime söylendim. Allah ise bana, bu 

zayıf kulunu musallat etti. Benim ölümüme sebep olan budur. Bunu düşündüm diye 

Allah‟a tövbe ediyorum, Allah‟tan af diliyorum, yaptığım günahlardan da af diliyorum.” 

deyip, öyle şehit olmuş. 

Yani bu insanlar, böyle sultanlar İslam‟a 1000 sene hizmet ettiler. Bizim sultanlar 

hak yol için İslam‟a hizmet ettiler. Hemen hatasını anlayıp da insanlara vefatından sonra 

ders olsun diye bu güzel sözleri söylemiş. Allah rahmet eylesin. Allah hepimize bu güzel 

ahlakı ve adabı nasip etsin inşallah. 

Biz mantar gibi değiliz. Ecdadımız bize bu güzel yolu gösterdi. Onlar, söyleyip de 

yapmayanlardan değillerdi. Söyledikleri vakit muhakkak onu yaparlardı. “Sen şöyle yap da 

ben yapmayayım” gibisinden şeyler onlarda yoktu. Güzel yolu ilk başta kendileri yapıp da 

insanlara gösterdiler.  

Bu kolay mesele değil. Bu kadar yüz sene, bin seneden fazla doğru yolu, hak yolu 

korumak kolay mesele değil. Bütün mazlumlara, insanlara sığınak olan devlet, İslam 

devletidir. Onlar yaptılar bunları, onlar korudular. Allah hepsinden razı olsun. Makamları 

âli olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
27 Kasım 2016/27 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


