
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EMİRLERİ 
 

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 (s.a.v.) buyuruyor ki: “İsteğiniz Allah’ın isteğine, Allah’ın 
dediğine uymadıkça iman sahibi olmazsınız.” İman sahibi olmak en yüksek mertebedir. 
İnsanların mertebeleri ne kadar yüksek olsa, iman olmadıkça dünyevi mertebelerin hiçbir 
faydası yoktur çünkü gözünü yumdu mu gene aynı. Ne kadar yoksul insan varsa, ne kadar 
mertebesi yüksek olsa aynı muameleyi görüyorlar, aynı yere gidiyorlar. Mertebesi yüksektir 
diye, dünyada koltuk var diye kabirde de koltuk koymuyorlar.  

Onun için imana dikkat etmek lazım, imanımız kuvvetlensin. Allah’ın buyurduğu, 
emrettiği şeyleri kabul edip, onlara uyalım ki mertebemiz yükselsin. Şeriat, Allah’ın 
kanunudur, insanlar onu bırakmış, bu daha uygun diye dünya kanunu çıkarmışlar. Ondan 
sonra habire, ikide bir; “Bu oldu, yok olmadı…” diye değiştirirler. Allah’ın emirlerine 
uymayan çok şeyler var, hadi hepsini bıraktık da aralarında mühim şeyler var, ona dikkat 
etmek lazım.  

Çoluk çocuk beraber oynayıp gider, kısrak gibi kızlar, erkekler birbirlerine her türlü 
haltı yapar, kimsenin sesi çıkmaz. Devlet de kanun da onlara bir şey demez ama bu 
insanlar on sekiz yaşından aşağıya evlenmeye kalkarsa, kıyamet kopar; hapse girecek, 
bilmem ne yapacak… Bu, Allah’ın emri, Peygamber (s.a.v.)’in kavlidir. İnsanlar, aileler 
kabul ediyor, kanun olmaz diyor. İşte bu, Allah’ın emrine muhaliftir, şeytanın emrine 
muvafıktır çünkü o helali istemez, haramı ister. Yani o yaşta, aile de kabul ettikten sonra 
sana ne oluyor?  

Ama işte dediğimiz gibi, Allah’ın emrine uymasınlar diye, imanları tamam olmasın 
diyedir. İsteyen on beş yaşında da evlenebilir, isteyen elli yaşında da evlenir, ona 
karışmamak lazım. Çünkü helal olduktan sonra bir ayıbı yok, günahı yok. Ama insanların, 
dediğimiz gibi imanları zayıf. İmanları daha da zayıf olsun diye, daha da kötü olsun diye 
insanları harama sevk ediyorlar. Onun için, Allah’ın emrine uymak farzdır, Allah’ın emrini 
tutmak dünyada da ahirette de saadete vesile olur. Allah insanları ıslah eylesin, Allah akıl 
fikir versin diyoruz. 	

 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  06 Ekim 2018 /26 Muharrem 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


