
 

 
 
 
 
 
 

TÖVBE KAPISI AÇIKTIR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
   

Allah bizi günahlardan sakındırsın çünkü Ayet-i Kerime diyor ki: “Sen rahmet 

ettiğin insanı günahlardan uzak tutarsın.” İnsanoğlu nefsine uyar, nefsinin peşinden gider, 

kötülüğe gider. Allah hepimize yardım etsin.  

Dün akşam Allah’a şükür biz şahit olmadık, yatmıştık zaten o saatte. (31 Aralık 

2015) Ne oldu bilmiyoruz ama muhakkak bütün dünyada günah gecesi olmuştur. Yeni 

seneye girdik diye yeni seneyi kutluyorlar, epeyce bir günah işlediler. Allah hidayet versin, 

tövbe etsinler. Tövbe kapısı daha açıktır, kapanmadı. Sabah kalkınca gece ne halt 

ettiklerini kendileri bilirler. Başları mı ağrıyor, ne tarafları ağrıyor kendileri bilir. 

Yaptıklarına pişman, ellerine bir şey geçmediğini görerek, bu gece de boşmuş diye, bir 

sıkıntıyla kalkarlar.  

O sıkıntı tabi günahın verdiği sıkıntıdır, Allah’a karşı gelme sıkıntısıdır ama Allah’ın 

af kapısı açıktır. Tövbe istiğfar eden ne kadar günah işlemişse de bütün günahları affolur 

diyor Allah Azze ve Celle. Onun için Allah’tan af dilesinler. Hepimiz günahkârız, hepimiz 

Allah’tan af dileyelim.  

Allah bize rahmetini versin. Allah’ın rahmeti insanı günahlardan uzak tutmak yahut 

günah işleyince tövbe istiğfar etmek için fırsattır. İnsan bir günah işlediği vakit melekler 

var, sağda da solda da melekler var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Soldaki melek 

günahları yazar; sağdaki de iyilikleri, sevapları yazar.”  

Soldaki melek bakıyor, adam bir günah işledi, sağdaki meleğe “Bunu yazayım mı?” 

diye sorar. “Bekle, olur ki tövbe istiğfar eder, Allah onu affeder.” der sağdaki melek. Sekiz 

saat tövbe etmesi için beklerler. Tövbe ederse işlediği günah affolur. Yok, tövbe etmezse 

artık yaz der, ne yapalım bu günahı işledi, tövbe de etmedi.  

Yani insanların tövbe etmesi için Allah’ın o kadar rahmeti var. Ne gibi günah 

işledilerse Allah bütün günahları affeder. Allah (c.c.) inşallah günahlara bulaştırmaz. Allah 

kime rahmet ettiyse, o günahlardan uzak durur.  



   

 

 

 

 

Bizim rahmetlik Nevfel Bey derdi ki: “Günah işlemeye, hırsızlık yapmaya kalksak 

gece yarısı bir mani çıkar.” Yani o günahı yapmayasın diye bir mani çıkar. Allah bize 

rahmetiyle muamele etsin ki ne gibi bir günah yapacaksak bizi o günahlardan uzak tutsun. 

Allah yardımcımız olsun. Allah inşallah bu millete hidayet versin çünkü 

Allah’ın hidayeti en güzel hediyedir. Geceleyin birbirlerine hediyeler verdiler ama esas 

hediyeyi unutuyorlar; imanı, hidayeti unutuyorlar. Allah hepimize akıl fikir versin çünkü 

akıl lazım. Zaten az bir şey akıl varsa da onu da içerek götürüyorlar. Allah hepimize akıl 

fikir versin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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