
ÖNCE AİLE 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
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. 

 
ُ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظیمٌ إ  ِ◌نََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوَالدُُكْم فِتْنَةٌ َوا�َّ

              (64/TEGÂBUN-15) İnnemâ emvalukum ve evlâdukum fitneh, vallâhu 
indehû ecrun azîm. 
 
             “Mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dır. Büyük mükafat ise Allah 
katındadır.”  

             Malınızı Allah yolunda veriniz. O fitne, imtihanı kazanmış olursunuz. 
İkinci imtihan da çocuklarınızdır. Çoğu insan çocuğum olmadı diye ne yapacağını şaşırır, 
oraya buraya koşturur. Ama daha mühim olan; çocuğu olan insanın çocuğunu İslami 
terbiye üzerine, edep üzerine yetiştirmesidir. Çok çocuk olup da ana babaya asi 
olmasındansa, olmaması daha iyidir. Ama tabi ki çocuk olsun. Kişinin ailesine, 
çocuklarına, evine bakması kendisinden beklenen ilk şeydir.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadislerinde geçer. Sadaka vereceksen evi aç 
bırakıp da başkasına vermeyeceksin. İlk başta kendi evinden başlayıp; ondan sonra yakın 
çevreye, akrabalara ve komşulara vereceksin. Hayrı bu sırayla işlemek Allah’ın, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v) gösterdiği yoldur. Çoluk çocuğun terbiyesini bırakıp da 
başkalarına terbiye yapmak, başkalarına iyilik yapmak akıl işi değil. Çünkü 
ötekisini görmüyorsun, çocuklarınsa devamlı yanında. Onların başındasın, onlara daha 
fazla ilgi göstermen lazım. Her insan önce kendi evini ıslah edip de ondan sonra 
başkasını ıslah etmeye kalksa, zaten herkes ıslah olmuş olur. Tek tek, tek tek bütün 
insanlar ıslah olur. Ondan sonra cemaat olarak iyi insanlar,iyi bir toplum, iyi bir cemiyet 
olur. Mühim olan odur. İslam insana, aileye ehemmiyet verir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ailesine vakit ayırırdı. Üçte bir vaktini Rabbine, üçte 
bir diğer insanlara, üçte bir de kendine vakit ayırırdı. Kendine dediğimiz, ailesine bakmak 
için. Zamanını öyle taksim etmişti. İnsanların, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) örnek 
almaları lazım. Onun için aile çok mühimdir. Biriyle tanıştığınız vakit bile, hadiste okuduk: 
“Kimsin? Anan kim? Baban kim? Nereden geliyorsun? Kabilen nedir?” diye sormak lazım. 
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Tanımadığın bir insanı bile tanıdıktan sonra, onun cenazesine yahut hastalandığı vakit 
ziyaretine gitmen gerekir. İslam terbiyesi budur. 

İslam’da kendi nefsini öne koyup da başka hiç kimseyi umursamamak 
olmaz. Onun için muhakkak aileye, çoluk çocuğa dikkat etmek gerekir. Başkası bakacak 
değil, ilk başta sen sorumlusun. Küçükken evde siz bakacaksınız. Ondan sonra okula, 
medreseye versen; oralardaki insanlar da iyi bakar. Sen her şeyi bırakacaksın, ondan sonra 
başkası senin çocuğuna bakacak diye bir kaide yok. İlk başta sen çoluk çocuğunun nefsini 
ıslah et; ondan sonra başkaları devam eder, başkaları yardımcı olabilir. Ama esas olan 
insanın kendisinin ilgilenmesidir. Görüyoruz çoğu insanlar çok çocuk yaptım diye sevinir. 
Ama oraya buraya attıktan sonra hiçbir faydası yok.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) : “Ahir zamanda çocuğum oldu diye sevinme, 
bazen köpek bile beslesen bile ondan daha iyidir.” demiş. Artık düşünün köpek 
beslemek mekruh, bazı yerlerde haramdır. Demek ki ne kadar kötü bir nesil yetiştiriliyor, 
köpek bile beslesen o insanlardan daha iyidir. Allah muhafaza etsin. Allah çoluk 
çocuklarımızı doğru yoldan ayırmasın, hepimize de hidayet versin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

22 Nisan 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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