
 
 

 

 

 

 

 
ULU’L EMRE İTAAT EDİN 

 
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. 
 

Büyük Şeyh Efendi Abdullah Dağıstani Hazretleri yakındı, aramızda yüz metre 

yoktu Allah’a şükür. Çünkü Şeyh Nazım Efendi, dünyayı bırakıp şeyhinin yanına gitmişti. 

Yakınında olmak için Kasyun dağında gecekondu gibi evler yapmışlardı. Yakın olduğu için 

her gün sohbetine giderdik. Tabi küçük olduğumuz için fazla idrak edemezdik, anlamazdık 

ama bazı şeyleri çok tekrarlardı, “Ona dikkat edin.” derdi. Ayet-i Kerime’yi okurdu;  

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

 

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكمْ   أَِطيعُواْ اّلّلَ َوأَِطيعُواْ الرَّ
 

“Atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum” “Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve 

sizden olan ulu’l emre (idarecilere) de itaat edin.” (Nisa Suresi-59) Büyük Şeyh Efendimiz 

bunu devamlı tekrar ederdi. İnsanlara, oradakilere; “Buna dikkat edin, bunun dışına 

çıkmayın.” diye tembih ederdi. Manası nedir onun? “Allah’a itaat edin.” diyor, ondan 

sonra “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e de itaat edin.” Bunu Müslüman olan herkesin kabul 

etmesi lazım, çoğu da ediyor.  

Bazı sonradan çıkanlar kendi kafasına göre; “Yok, bunu kabul ederim, bunu kabul 

etmem…” diyor ama çoğu insan “Allah’ın, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in emrine elimizden 

geldiği kadar itaat ederiz.” diyor. Bazıları çok az itaat ediyor, bazıları daha fazla ediyor. 

Burada mühim bir nokta vardır; Allah’ın emridir, onu yapamazsan bile ona itiraz etme. 

“Allah’ın emridir, başımız üstüne.” diyeceksin, ahkâm kesmeyeceksin. Demokrasi yok, 

Allah’ın indindedir, Allah tektir. Dünya meselelerine itiraz edersen hadi başkası gelir ama 

Allah tektir. Allah seni değiştirir, sen değiştiremezsin.  

 



 
 

 

 

 

 

Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e de itaat edin diyor. Onlara itiraz 

etmeyin; “Yapamıyoruz, Allah affetsin” deyin. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Yumuşak 

başlı olup, Allah’a ve Peygamber (s.a.v.)’in emrine boyun eğerek; “Bu, Allah’ın emridir 

ama biz zayıf kullarız, bir türlü bunu yapmadık, Allah bizi affetsin.” deyin. “Olurdu, 

olmazdı…” diye sakın söylemeyin! 

Bugünlerde sapık insanlar çok. Sapıklar çok, her şeye itiraz ediyorlar, millete de 

“İtiraz edeceksin, başkaldıracaksın.” diyorlar, alışkanlık haline getiriyorlar. Başkaldırırsan, 

Allah indinde o baş ezilir, seni de kimse kurtaramaz. Allah Azze ve Celle bu, kimse ona 

karşı gelemez. 

Bizim ihvanların tabi hepsi kabul ediyor da milletimize, Müslümanlara, insanlara 

nasihatimiz odur ki Allah’a başkaldırmayın! Bütün dünya değil, bütün kâinat Allah Azze ve 

Celle’ye karşı gelemez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için de aynı şekildedir, Allah’ın 

emirlerini tebliğ ediyor. Ama dediğimiz gibi, kimsenin kul hakkına girmedikten sonra 

Allah indinde çok kapılar var. Tövbeye kapılar açıktır, tövbe edince, yaptığın günahları 

Allah Azze ve Celle affeder.  

Üçüncüsü “Ve ulî-l-emri minkum.” “Başınızda olanlara itaat edin.” diyor. Onlara 

başkaldırmayın. Başkaldırırsanız size de ceza olur, onlara da ceza olur. Şam-ı Şerif’te 

yaşadığımız zamanlar epeyce zordu. Tabi kolay değil ama oradaki devlet için bile, “Onlara 

başkaldırmayın.” dedi Büyük Şeyh Efendimiz. Bunda hikmet var, sulhle oturmak 

hayırlıdır. 

O vaziyette, selametle geçinip giderdi millet. Şeyh Efendimiz de derdi ki: “Bir şey 

oldu mu kalkıp da kimseye zarar vermeyin, kimseye eziyet etmeyin, hükümete 

başkaldırmayın. Çünkü sizin yaptığınız işlere mukabil, Allah Azze ve Celle bu insanları 

sizin başınıza koydu. Rahat durursanız, rahatça geçinip gidersiniz, kimse size dokunamaz. 

Emrine tâbi oldunuz diye Allah size yardım eder, sizi hıfzı muhafaza eder. Yok, 

dinlemeyip de başkaldırırsan, oraya buraya saldırırsan; Allah Azze ve Celle de seni kendi 

haline bırakır, ondan sonra da pişman olursun.”  

Öyle o zor memleketlerde bile meşayihler “Ulu’l emre itaat edin.” diyor. Ulu’l emre 

itaat gerekir. Allah’a karşı bir şey, Allah’a karşı bir emir vermedikten sonra ona itaat edilir.  

 



 
 

 

 

 

 

Sana kalkıp da Allah’ın nehy ettiği şeyleri yap derse, ona itaat etme. Onu da zaten zorla 

yaptıran yok.  

Vaziyet böyleyken, Allah’a şükür bizim buradaki vaziyet tam tersi. Müslümanlar 

epeyce seneler eziyet çekti, zulüm gördü. Dünyada en çok zulüm gören insanlar 

Müslümanlardır. Her tarafta olduğu gibi bilhusus burası. Çünkü burası İslam’ın başıdır, 

Osmanlı’nın payitahtıdır. Ne kadar makyaj yapıp da “Biz sizi severiz, ederiz…” deseler de 

en sonunda her şey meydanda, şimdi görünüyor. Bütün küfür âlemi İslam’ı bitirelim diye 

buraya hücum ediyor.  

Onun için, ulu’l emre itaat hususu bahusus böyle fitne zamanında farzdır. “Yapın!” 

diyor Allah Azze ve Celle, emirdir. Hatta emre karşı gelenin başı bile gider. Devlet nasıl 

karar verirse o vardır. Onun için bu mesele kolay bir mesele değil.  

Şeytana uyan çok insan var. “Kur’an’ı anlarız, hadise gerek yok.” diyorlar. Eskiden 

Kur’an ve hadis denirdi, sonra Kur’an ve sünnet, şimdi sırf Kur’an diye çıkmışlar. Kur’an 

sana açıkça söylüyor: “Allah’a itaat et, Peygamber (s.a.v.)’e itaat et, başındaki Ulu’l emire, 

başındakilere itaat et.” Bunun başka bir izahatı var mı diye sorarsan, akılsız olan “var” der. 

Devlet büyük bir nimettir, bundan daha büyük nimet Allah’ın verdiği İslam devletidir, 

şükretmek lazım. 

Biz küçükken Şam’da, bizim zamanımızda üç ayda bir darbe olurdu. Darbe 

olmadan altı ay zor geçerdi. Allah’ın hikmeti, darbe o heriflerin arasında olurdu. Bir 

televizyon ve radyo istasyonu vardı, bir de cumhurbaşkanlığı. Bakarsın kıyamet kopuyor; 

top, tüfek, bomba, patlamalar matlamalar… Sabah da bildiri okurlar. En son da burada 

yaptılar ya, “Bu bildiri ile el koyduk.” diyor.  

“1 numaralı bildiri ile bu devlete el koyduk, şimdi biz başkanız!” derlerdi. Altı ay 

sonra bakıyorsun, gene kıyamet kopmuş. Allah’tan onlar kendi aralarında yapıyorlardı. 

Ama zapt edene kadar 3-5 bin kişi gidiyordu. Altı ay sonra bakıyorsun, gene olmuş. Ta ki 

bu herifin babası gelene kadar. O adam tam kurnazdı, 40-45 sene başlarında boza pişirdi.  

Ben de ufaktım, Hacı Anne’ye; “Bunlara ne gerek var? Devlet, polis olmadan 

olmaz mı? Biz de böyle güzel güzel geçinelim, olmaz mı?” diyordum. Hacı Anne de;  

 



 
 

 

 

 

 

“Evladım, olmaz öyle bir şey.” diye anlatmaya uğraşıyordu ama benim o kadar aklıma 

yatmıyordu. “Bunlar bu kadar birbirlerine giriyor, ne için, ne gerek var? Millet geçinip 

gider, ne cumhurbaşkanı ister, ne başka bir şey.” diye bir çocuğun saflığıyla söylüyordum.  

Esasında devlet mühimdir. İnsanların başında sağlam bir devlet olmadıkça her iş 

kötü gider. Devlet konusunda şimdi herkes kendi görüş açısından bir şeyler söylüyor. 

Bizim çocuk gerekmez diyor. Çiftçisi ne ister, işçisi ne ister, zengini ne ister? Nasıl ihracat 

yapacak? Nasıl ithalat yapacak? Buradan alırsak fazla mı gelir? Maaşları ne kadar artıralım? 

Yüzde bir bile dediğinde milyarlarca lira gidecek. 

Yani kolay bir iş değildir. Onun için, onların işi zaten zor, siz de bu insanların 

işlerini zorlaştırmayın. Size hizmet versinler, kendilerini size hizmete versinler. Kalkıp da 

“Başımıza şu gelecek. Bu hain var, şu melun var, şu kötü insan var…” diye uğraşmasan 

memleket güllük gülistanlık olurdu. Bu işleri yapanlar şeytana tâbidir, şeytana tâbi olmasa, 

Allah’ın emrine tâbi olacak ki Allah’ın emri: “Allah’a itaat edin, Ulu’l emre itaat edin.” dir. 

Ulu’l emre itaat edin ki size güzel hizmetler versinler, İslam’a yardım etsinler. 

Son 15 sene içinde gördüğümüz, bütün dünyada nereye gitsen hizmet var. Allah 

razı olsun, devletimizin hizmetleri her tarafa yetişmiş. Ta Afrikalara kadar ulaşmış. Geçen 

Arjantin’deydik, oraya bile kurban bayramında büyükbaş hayvanlar kestirdiler. Bizim 

dergâhlara geldiler, gördüler. Ta Patagonya denen, dünyanın öbür ucuna kadar, her tarafa 

yetişmişler. 

Hizmet etmek için, Allah’ın kulları için yaptılar bunları. Onun için, şimdiki bu 

düşman olanlar hakikaten düşman. Onlar tövbe istiğfar etsinler, hem dünyada rezil 

olmazlar hem ahirette Allah kendilerini affeder. İnsanlar kanmasın, şeytan, insanları çok 

kolay kandırıyor. İnsanlar iyiliği hatırlamıyor, sırf kötülüğü hatırlıyor. İnsan başka şeyi 

hatırlamaz, şikâyet eder. Şikâyet etmeyin, şükredin. 

Halimize şükürler olsun çünkü Allah bize en güzel yerleri vermiş. Allah’a şükür 

bize bakan insanlar da iyi insanlar, Allah’tan korkan insanlar, Allah’ın emrini yerine getiren 

insanlardır. O mühimdir, öteki türlüsü zor. Etraftaki devletlere bakarsın, adamların başına 

40-45 sene biri geçmiş. Öteki tarafta bazıları 50 sene, 70-80 sene zulüm görüyor. Ama 

artık onlar bile alıştı.  

 



 
 

 

 

 

 

Bir iyilik yapınca, bir şey söyleyince insanlar alışmıyor; daha iyisini, daha fazlasını 

istiyorlar. Daha fazlası da her şeyin bir ölçüsü var, bir miktarı var. Yani elden bu kadar 

gelir; onlara şükredip, kanaat etmek lazım. Biz bu dünyada ebedi olarak kalmıyoruz, bu 

dünyanın da sonu gelecek. Bizim yaşadığımız zaman ahir zamandır, ahir zamanda da böyle 

yaşayabiliyoruz. Allah’a binlerce şükürler olsun. 

Tabi Mehdi Aleyhisselam’ın gelmesi için bu fitne fesat olacak. Bunlar da onun 

işaretidir. Onların da hepsini, Mehdi Aleyhisselam kimse zulüm görmeden adaletle 

temizleyecek inşallah. Tez zamanda olsun inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

14 Ocak 2017/16 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Eyüp Sultan Dergâhı  


