
 

 
 
 
 
 
 

TÖVBE KAPISI 
 

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 Azze ve Celle insanoğlunu hata yapsın, sonra tövbe etsin, sonra da onu 
affetsin diye yaratmış. İnsanları meleklerden ayırt eden şey bu. Melekler masumdur, hiç 
günah işlemezler. Allah’a ibadette bulunur, Allah’ın emirlerini yerine getirirler.  
 
 İnsanoğlu ya melekleri taklit edecek yahut şeytanları. Şeytanlar da isyan için hiç 
iyilik yapmazlar, Allah’a isyan vaziyetinde dururlar. Melekler nasıl ibadette ve itaatteyse, 
şeytanlar da tam tersidir.  
 

İnsanoğlu itaatte olursa meleklerden üstün olur çünkü nefsini ezmiş, Allah’ın 
emrini yapmış olur. Yok, nefsine tabi olursa şeytanlarla beraber olur. İnsanın şeytanı da 
Allah muhafaza şeytandan beter olur. 
 
 Dediğimiz gibi insanı hata yapması için Allah yaratmıştır. İnsan hatasını bilip de 
düzeltse, bu defa on misli ecir alır çünkü hatadan döndüğünde Allah affeder. Allah (c.c.) 
insanları affetmek için yaratmış. Allah (c.c.); “Bana tövbe etsinler. Günah işleyenler tövbe 
etsin de onları affedeyim; onları rahmetime, merhametime alayım.” diye yaratmış insanları. 
 

Yok, tövbe etmezse gene de melekleri bekletir, günahı yazdırmaz. 7-8 saat yahut bir 
gün geçene kadar Allah melekleri bekletir, ondan sonra tövbe istiğfar etmezse o zaman 
günah yazılır. Yani hemen yazılmıyor. İyilik yaptı mı hemen yazılır, on misli de yazılır.  

 
Günah işlediği vakit, olur da bu insanın aklı başına gelir, tövbe eder diye bekletir. 

Tövbe etmezse sonunda sevap gibi on misli değil de bir günah yazılır. Günah yazıldığı 
halde ömrünün sonuna kadar tövbe etme hakkı var. Hakikaten Allah onları da gene 
affeder, hatta günahları sevaplara tebdil eder. 

 
Allah’ın af kapısı, tövbe kapısı açık. Ta ki güneş batıdan çıksın diyor, ondan sonra 

tövbe kapısı kapanır. Ama şimdi açıktır. Bir günah işlediğiniz vakit hemen tövbe edin. 
Hatta her gün, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlar için tövbe istiğfar etmek lazım. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bile günde yetmiş defa istiğfar ederim diyor. 
Biz de inşallah Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bu vasiyetini, emrini yerine 
getirelim. Günahlarımız af olsun inşallah.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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