
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ÇOCUK YETİŞTİRMENİN ÖNEMİ 
 

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. 

	 	

Şimdiki insanlar kendi nefislerine hizmet etmelerinden dolayı zorluklar çekiyorlar. 
İlk başta kolaydır; nefse hitap etmek, nefsin istediğini yapmak insanın hoşuna gider ama 
ondan sonra insan onun cezasını çeker. İnsanın ahirette çekeceği başka ama bu dünyada 
da insanlar çok çekiyorlar, bahusus çocuklarından dolayı.  

 Çocuğunun her istediğini verip, her sevdiğini yaparsan ondan sonra çocuk daha 
fazlasını ister. O da nefistir, nefis doymaz. Çocuğun her istediğini yaparlar ama Allah’ın 
istediğini yapmazlar. Anaokulu, bilmem şu özel okulu diye 3 yaşından başlarlar. Özel 
okulun da özelini isterler, onu da beğenmezler, daha iyisini isteriz diye uğraşırlar, 
didinirler. Nasıl çaba gösterirler, şaşırıp kalırsın.  

“Yedi yaşında namaz kılmayı öğretin. On yaşında namazı hiç aksatmasın, dikkat 
edin!” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bunlar yirmi yaşına gelmiş, ne abdest bilir, ne 
namaz bilir, oruç desen hiç bilmez. “Efendim, çocuğun imtihanı var, oruç tutamaz, 
Allah’ın farzını yapamaz.” derler. Ondan sonra al başına belayı, oradan oraya, doktorlara, 
psikologlara, bilmem hastaneye koştururlar.  

Allah (c.c.) dünyada da belayı veriyor. Nefsini terbiye etmen lazım, çocukken, 
bebekken vereceksin bu şeyleri ki sonra senin başına bela olmasın. Bu, Allah’ın bir 
nimetidir, nimetini belaya çevirme. Bakıyoruz, bütün memleketlerde böyle, sırf burada 
değil, her tarafta aynı şekilde. Millet Allah’ı unutmuş; “Okul da okul, okul da okul.” derler. 
Okul da beğenmezler, okudukları da zaten beş para etmez. Ondan sonra da “Beni kurtar!” 
diye başkasına ağlayıp zırlarlar.  

Kurtaramayız, nasıl kurtaracağız? Sen bunu bu vaziyette yetiştirmişsin, namaz yok, 
niyaz yok, abdest yok, hiçbir şey yok. Senin bu evladın Müslüman, emanettir bu; hakkı, 
imanı öğrensin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği gibi: “Çocuğun da annesinde, 
babasında hakkı vardır; ona güzel isim versin, İslam’ı öğretsin.” Daha birkaç tane hak var 
ama en mühimleri bunlardır. Bunları yapmadıktan sonra sen onun hakkını yemiş 
oluyorsun. 



	
	

 

 

 

 

Anne babanın da hakkı var, onları zaten hiç öğretmiyorsun. Çocuğa sanki annen 
baban gibi davranıyorsun, ona hürmet ediyorsun, anne babana hürmet etmiyorsun. 
Annene bir kap yemek vermezsin, çocuğa yapmadığını bırakmazsın. Ondan sonra “Bu ne 
için böyle oluyor?” diye düşünüp, ağlayıp zırlarsın.  

Allah’a dönün. Allah’ın emirlerini yerine getirin. Allah kimseye zulmetmez. İnsanın 
vücudunun ne kadar tahammül ettiğini Allah bilir. İnsan orucu da çekebilir, namaz da 
kılabilir, her şeyi rahat rahat yapabilir. Dikkat edin! Size emanettir bunlar. Bunlar burada 
belayı çektikten sonra ahirette de sorulacaksınız. Bunlar emanettir, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in emanetidir, ümmetidir. Bunlara dinlerini öğretin, imanlarını öğretin, rahat 
edersiniz. 

Allah hepimizi bu nasihatleri dinlemeye muvaffak etsin inşallah. Bazen “Doğru 
söylemek acıdır.” derler. Acı ama ilacın da acısı iyidir. Çoğu zaman kuvvetli hastalıklarda 
ilaç acı olmazsa bir işe yaramıyor. Allah kimseye acı çektirmesin çünkü sen gittikten sonra, 
bunlar arkandan her türlü pisliği yaptıktan sonra onların günahları da sana gelir. Hayır 
yaparlarsa senin hayrına olur, ahirette sana hediyeler gelir.  

Allah hayırlı nesiller etsin. Üzülüyoruz, bunlar Ümmet-i Muhammed’in evlatları, 
Müslüman evlatları ama görüyorsun, gavurun yapmadığını yapıyorlar, her türlü rezilliği 
yapıyorlar. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Allah ıslah eylesin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  12 Aralık 2017/24 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


