
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ULU’L EMRE İTAAT 
 

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. 

  
Bismillahirrahmanirrahim  
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“Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû atî’û(A)llâhe veatî’û-rrasûle veulî-l-emri minkum” (Nisa 

Suresi - 59) “Allah’a itaat edin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itaat edin, ulu’l emre itaat 
edin.” diyor. Tabi Allah’a itaat ilk başta gelir. Allah’ın emirlerine itaat edeceğiz, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in de aynı şekilde. Ulu’l emir de bu dünya işleri için ne kanun koyduysa 
ona tâbi olacağız. 

Onlar ellerinden geldiği kadar insanlara hizmet için yardımcı olan insanlardır. Onlara 
yardımcı olmak, Allah’ın emrini yerine getirmek demektir. Lüzumlu ne gibi işler varsa onları 
yapacak, senin malını, canını muhafaza etmek için her türlü bakımdan, sıhhat bakımından, 
birçok bakımdan uğraşacak. Onun için, onların faydası için, insanların faydası için, ümmetin 
faydası için bir şey oldu mu ulu’l emre itaat etmek lazım. Bugünlerde de daha fazla olması 
lazım.  

Allah’ a şükür ulu’l emirler Allah’a itaat eden insanlar. Bu tedbirler alındı, esas 
tedbirler de Allah’a şükür alınıyor. O tedbirler mühimdir ama sırf görünen tedbirlerle bu iş 
bitmez. Allah’a tövbe edip, Allah’a yönelmek lazım ki Allah bu musibeti, bu belayı ümmetin 
üzerinden alır. Çünkü tövbe edince Allah tövbeyi kabul eder ve bu azap üzerimizden kalkar. 
Bismillahirrahmanirrahim; 
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 َنوُنِمْؤُم ا
“Rabbenâ-kşif ‘annâ-l’ażâbe innâ mu/minûn” diyor. (Duhan Suresi – 12) Yani 

“Allah’ım bu azabı üzerimizden kaldır, biz sana döndük, sana rücu ettik.” Onun için, bu 
inşallah tez zamanda kalkar. Çünkü insanlar aralarında kötü olsa da gene Allah Azze ve Celle 
bir insan için herkese merhamet edebilir, eder. Allah Rahimdir, Allah merhametlidir.  

Gene herkes fazla dolaşmasın. Şeyh Baba’nın (k.s.) talimatıydı, seneler önce; “Bir şey  



 
 

 

 

 

 

oldu mu evinizden çıkmayın.” diyordu. Evinde otur, lüzumsuz yere çıkma. Lüzum ettiği 
vakit gidip hemen dönersin. Lüzum yoksa otur. Boşu boşuna dolaşıp durma. Bir de Allah’a 
tövbe istiğfar et ki Allah affeder. Allah, merhamet olarak bu musibeti üzerimizden kaldırır.  

Allah muhafaza etsin, Allah tövbemizi kabul etsin. Bu, tövbe için de vesile oldu 
çünkü çoğu insan yoldan çıkmış, Allah’ı unutmuştu. Bu da bir ikazdır. İnşallah tez zamanda 
kalkar, insanlar da Allah’a dönmüş olur, bir faydası olmuş olur, bu sıkıntı boşa gitmiş olmaz. 
Allah yardımcımız olsun. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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