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Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

Peygamber Efendimiz(s.a.v) : “Ahir zamanda çocukları iyi terbiye edin, çocuk 
çoğalttık diye sevinmeyin!” diyor. Bazen olur ki çocuğun olacağına bir köpeğin olsun daha 
iyidir. Hakikaten de öyledir. İnsanın kötü bir evladı olacağına, hayvan beslesin daha iyidir. 
Çünkü mesuliyeti var. Arkandan okuyacak, arkandan hayır hasenat gönderecek… Çocuk 
yetiştirmek mühimdir. Arkandan her türlü laneti gönderebilir. Böyle olacaksa, hiç olmasın 
daha iyi. Terbiye mühimdir. 

 Çoluk çocuğa helal lokma yedirmek çok önemlidir. Helalinden yedirdin mi 
muhakkak o çocuk kötü çıkmaz Allah’ın izniyle. Kişi hatayı kendinde arasın. En ufak 
bir haram lokma yemeğe zehir koymak gibidir. Çocuğun büyümesi esnasında, 
ilerideki yaşlarında veyahut küçük yaştan bu yana kötüye gitmesine; sana karşı aksi 
davranmasına, ailesine karşı gelmesine, Allah’a karşı gelmesine sebep olur. Onun içindir ki 
Peygamber Efendimiz (s.a.v)  bu meseleden bahsetmiştir. Ahir zamanda çoğu insan, 
“Nasıl gelirse gelsin, yeter ki para gelsin.” der. İyi midir değil midir diye bakmadan para 
gelsin demektedir. Halbuki kendi çoluk çocuğu için daha mühim olan şey helal yiyip 
içmesiydi. Helal lokma mühimdir. 

Alın teri ile ticaretini yaptıktan sonra tamamdır. Ama milleti kandırıp da oradan 
buradan yahut insanların zararına bir şey yaparsa gelen para hayır etmez. Allah insanın 
niyetine göre verir. Niyeti neyse o hasıl olur. İnsan bilmeden bir şey yapsa tamamdır, 
sorumlu değildir. Ama her şeye tamamdır deyip de yerse olmaz. Bu konu çok mühim bir 
konudur. Çocuğun namazına orucuna küçüklükten beri dikkat edeceksin. Arkadaş 
çevresine de dikkat edeceksin. İyi bir çocuk kötü arkadaş edinse bile, arkadaşını yavaş 
yavaş hayra çevirir. O da hayırlı çocuk olur. Allah hepimizin çocuklarını muhafaza etsin. 
Ahir zaman gençler için zor bir zamandır. Hiç akla gelmeyen insanlar belaya düşüyor.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  
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