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ANA BABAYA İTAAT 

Esselamu Aleyküm 
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. 

 
İslam’ın en mühim emirlerinden biri anneye, babaya hayırlı evlat olmaktır. 

Onlara iyi muamele etmek gerekir. Onlar sana kötü davransa bile yine iyi davranacaksın; 

cevap vermeyeceksin , karşılık vermeyeceksin. Seni kötüye, harama zorlamadıktan sonra 

itaat edeceksin, idare edeceksin. Aksi davranışlarda bulunmak, onlarla kavga yapmak iyi 

değil. Bunlar büyük günahlardan sayılıyor.  

Büyük günahlar (Kebair) var, küçük günahlar (sagîre) var. Büyük günahlardan 

biri de anne babaya saygısızlık etmek, onlara kötü davranmaktır. İslam ve tarikat 

edebi güzel ahlakı öğretiyor. Hiçbir evliya, zat, Allah’ın sevgili kulu yahut insanların sevdiği 

bir kul duyulmamış ki anne babasına kötü davransın, sövsün, dövsün. Öyle bir şey olamaz. 

Bunu yapan insanın akıldan noksan olması lazım. Allah kimseye öyle akılsızlık vermesin.  

Osmanlı’dan sonra gelen yeni nesil hep kötü davrandı, hep tenkit etti, Osmanlı’nın 

yaptıklarını beğenmedi. Neden? Çünkü onlara böyle öğrettiler. Atalarımıza sövdüler, onlar 

akılsız diye saygısızlık ettiler. Ama yüz senedir onların yaptıklarının yüzde biri bile 

yapılmadı. Allah’a şükür onların bereketiyle, onların duaları ile idare ediyoruz. İyi insanlar 

oldukları için onların duaları makbuldur. Allah onların dualarını kabul edip de yine hayırlı 

bir zürriyet devam ettirmiştir. Zaman bu kadar kötü olmasına rağmen durum yine de iyi 

Allah’a şükür. Edep var terbiye var. İnsanların hoşuna gitmeyen şeyler arada sırada çıkıyor.  

Zeynel Abidin Hazretleri ile Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) nesli devam etti. 

Zeynel Abidin Hazretleri, Hazreti Hüseyin Efendimiz’in oğludur. Annesi ile yemek 

yemezmiş. “Sen bu kadar iyi bir insansın. Neden annenle yemek yemiyorsun?” diye 

sormuşlar. Şu edebe bak, diyor ki: “Olur da annemin gözü bir yemeğe takılır, onu ister; 

ben ondan önce davranıp da yerim diye korkarım.” Edebinden dolayı annesiyle yemek 

yemezmiş. Annesi istediği gibi yesin diye bırakırmış. Şu edebe bakın da şimdiki insanların 

bağırıp çağırmaları veyahut dövmeleriyle mukayese edin. Allah etmesin bazıları para için 

ailesini öldürüyor.  
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Allah nefsimize uydurmasın. İnşallah zürriyetlerimiz de hayırlı zürriyet olsun; anne 

babaya itaatli, hürmetli olsun. Çünkü o olmayınca bereket de kalmıyor. Hiçbir işleri de iyi 

gitmiyor. Öyle yapan insanlar beddua almasa bile hiçbir şeylerinde hayır olmaz. Allah öyle 

yapan insanları ıslah etsin. Şeytanın talimatından, öğrettikleri şeylerden uzak dursunlar 

inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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