
ÇOCUKLARINIZI YETENEKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİN 

 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Güzel bir Hadis-i Şerif okuduk. “Kullün miyasser liva ül liva.” Hadisi Şeriflerin 
hepsi birbirinden güzeldir. Hadisi Şerifin özetini anlatıyorum. İnsanları Allah yarattı. 
Komünistlerin dedikleri doğru değildir. Allah herkese bir vazife verdi. Allah Azze ve Celle 
Hazretleri insana vermiş olduğu vazife neyse, ona göre de bir kolaylık gösterdi. Yapacağı 
işte herkes için bir kolaylık vardır. 

Okulda okurken çocukların bir kısmını “Avukat olacak, doktor olacak, mühendis 
olacak…” diye şartlandırıyorlar, ayırıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle Hazretleri 
milyonlarca insanı yarattığında, her biri nasıl olacaksa onlara o yönde bir kolaylık 
sağlamıştır. İnsanın bu konuya aklı yatsa el maharetine, el ustalığına yönelebilir. İnsanoğlu 
“Şunu yapayım, bunu yapayım” demez, Allah’ın yönlendirdiğine razı olur ve o yöne 
giderse rahat eder. O işe sarılıp, işini de güzel yaparsa; Allah’ın rızasını, insanların da 
itibarını kazanmış olur. Çoğu insan “Ben şu işi yapacağım, çok para kazanacağım.” diyor 
ve halinden razı olmuyor. Allah sana akıl vermiş. Senin aklın o tarafa basmıyor, bu tarafa 
basıyor. Sen bildiğin işi yap, bilmediğin işe girme. İlla yapacağım deyince beceremiyorsun. 
Hem zarar ziyan ediyorsun, hem de rezil oluyorsun. 

Allah Azze ve Celle Hazretleri portakal ağacını don olmayan yerlerde, sıcak olan 
yerlerde yetiştiriyor. Kalkıp sen o ağacı soğuk bölgelerde, -20, -30 derecede 
yetiştiremezsin. Portakal ağacını soğuk bir yerde naylonla, sera gibi koruyarak 
yetiştirebilirsin, olabilir.  Ama orada yetiştirdiğin, üç beş tane meyva verecek diye bir sürü 
eziyet çekeceksin. Hâlbuki kendi yerinde hiç eziyet çekmeden on misli, yirmi misli meyva 
verecektir. Bu işin daha kolayı varken kalkıp da eziyet çekmenin bir manası yok. Süs olsun 
diye muhafaza edeceksen o başka. Kâr edeyim diye bu işi yaparsan o akıl işi değildir. 
Soğuk bölgelerde elma armut yetiştirirsin; kayısı olur, kiraz olur. Kıbrıs’a kiraz getirdiler; 
bir sene yeşerdi, ikinci sene ise kurudu. Kiraz soğuk olan yerleri ister. Bu olayı da misal 
olarak gösteriyoruz ki her şeyin bir yeri vardır. Aynı zamanda her şey insanlar için değildir. 
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Allah Azze ve Celle Hazretleri hayvanları, haşeratı, ağaçları dahi kendilerine göre bir vazife 
vererek yönlendirmiş. 

Kişi kendisi için, çoluk çocuğu için neye yatkınsa, neye kabiliyeti varsa oraya 
yönlenmesi gerekir. Çocuğum okudu, okumadı diye hiç üzülmeyin. Zaten üç beş günlük 
dünyada hiç üzülmeye gerek yok. Allah’ın rızasını kazanmak mühimdir. Ona dikkat edelim 
yeter. Hadisi Şerifler ve sohbetler insanları rahatlatıp iç huzuru vermek içindir. Üç beş 
günlük dünyada mühim olan ahirettir. Ahireti düşünüp de ahireti talep edersen rahat 
edersin. Başka da bir şeye gerek yoktur. Dünya üç beş günlük yerdir. Allah seni nasıl 
yönlendirdiyse oraya git, Allah’ı unutma. Mühim olan budur. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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