
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SULTAN 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Sultan Allah’ın yeryüzündeki  gölgesidir.” 
Mânâ olarak, Allah Azze ve Celle’nin gölgesi yoktur ama teşbihler oluyor. Allah’ın eli, kudret 
eli demektir. Yani Allah’ın sıfatlarını biliriz ama Allah hiç kimseye benzemez. O’nun hiçbir  
benzeri yoktur. Onun için, Allah’ın gölgesi demek, O’nun emrini icra eden şahıstır, insandır, 
ona itaat emek lazımdır.  

Nasıl olsa gene itaat etmek lazım, onun emirlerine karşı gelmemek lazım. Hoşuna 
gidiyorsa gidiyor, gitmiyorsa sabredeceksin çünkü ona karşı gelen Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in emrine muhalefet etmiş oluyor, ona karşı gelmiş oluyor. Onun işleri rast gitmez. 
Sultan nasıl olursa olsun, Allah istediği gibi yapıyor, onlara imtihan olarak da olabiliyor, 
ihsan da olarak olabiliyor. İmtihan olan fasık sultandır. Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen, 
zulmeden fasıktır. Ona bile karşı gelmemek lazım ama Allah’ın emirlerini yerine getiren 
sultan olunca o da Allah’ın bir nimetidir. O nimeti takdir etmek lazım, Allah’a şükretmek 
lazım çünkü onun bereketi olur, Allah işlerini rast getirir.  

“Yaa bunlar da ne ballı adam. Her şey bunların işine yarıyor.” diyorlar. Allah’la 
beraber olmakla ballı adam olunuyor, Allah yardım ediyor, öteki türlü ne yapsalar yüzüne 
gözüne bulaştırıp insanlar da sıkıntıda olur. Ama başlarında Allah’ın emirlerine uyan, 
insanlara hizmet eden olunca o, Allah’ın bir lütfudur, Allah’ın bir nimetidir. Şimdi bunu ne 
için söylüyoruz? Çünkü Allah’a şükür başımızda olan zat, bu güzel insan Allah’ı seven, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seven, evliyaları seven, hak yolda olan bir insandır. Ona karşı 
çok fitneler var, yalan dolan var. 

Tabi bir kısım var, istersen en iyi şeyi yap, gene onu takdir etmezler, kabul etmezler. 
Ama ondan maada, ona karşı gelsinler diye Müslüman geçinen insanları da kandırıyorlar. 
En çok da gençlere, çoluk çocuklara musallat oluyorlar. Çünkü onlar hiçbir şey bilmemişler, 
görmemişler, başka memleketlerde yaşamamışlar. İlla yaşamaya gerek yok, bu etraftaki 
insanlar nasıl yaşıyor, başlarında neler var, insanlar onlara bile sabrediyor. Allah ondan sonra 
bir imtihan verir, pişman olur ama pişmanlık bir işe yaramaz.  

Sultan Abdülhamit Han Hazretleri o kadar hizmet etti, o kadar mücadele etti,  



 
 

 

 

 

 

fitneyle, fücurla, kâfirlere uyup O’nu indirdiler, iki-üç sene içinde bütün memleket gitti, 
sonra pişman oldular. Cenazesinde öyle bir ağladırlar ki ama hiçbir fayda olmadı. O, 
sabrından dolayı Allah’ın katında büyük evliyalarla beraber oldu, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’le beraber oldu ama onlar kendi yaptıklarının cezasını hala çekerler.  

Bu mesele mühim, kıymet bilmek lazım, nimete şükretmek lazım. Sıkıntı oluyor, sırf 
burada değil, her tarafta sıkıntı var. Çünkü düşman var, bir beyaz var, bir siyah var, başka 
bir şey yok. Ya İslam’la olacaksın ya onun karşısında olacaksın, bunun üçüncüsü yok. Onun 
için dua etmek lazım. Allah başımızdakilere kuvvet versin, İslam’a kuvvet versin, sahibi tez 
zamanda göndersin. İslam’a yardım lazım. Allah’la beraber olan galiptir.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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