
 
 

 

 

 

 

 
TÖVBE ETSİNLER 

 
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. 
 

Dünya, ne derler, her şey olabilen bir yerdir. İnsanoğlu zanneder ki ilelebet aynı 

minval üzerinde sürüp gidecek. İşte olmuyor, Allah herkese bir imkan vermiş, herkese akıl 

fikir vermiş. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah’ın emirlerini yerine getirecek misin? 

Yoksa iyi midir, kötü müdür demeden kendi hoşlandığın şeyin arkasından mı gideceksin?  

Geçen gittik, elli gün sonra geldik. Epeyce bir hadiseler olmuş. Hadiseler oldu. 

Keşke olmasaydı dersin ama keşkeyle olmuyor. Allah’a şükür diyeceksin. Oldu ama 

İslam’ı, bu ümmeti, bu fakir fukarayı, buradaki insanları Allah korudu.  

 َمْن الَ يَْرَحْم الَ يُْرَحمْ 
 

Kim merhamet etmezse, merhamet bulmaz. Allah merhametine nail etmez onu. 

Her şey apaçık, onun için daha bu yolda olan varsa tövbe etmesi lazım. Tövbe edip 

Allah’tan af dilemesi lazım ki çok büyük bir hata yaptılar, günah işlediler. 

Gene de Allah’a şükrediyoruz ki Allah şerlerinden korudu. Bu yüzyılda tecelli 

değişmiştir diyordu Şeyh Efendi. Hayrı bize şerri onlara. Geçen yüzyılda Sultan 

Abdülhamid zamanında öyle değildi, İslam’ın aleyhineydi her şey. Onun için yüz yıl 

boyunca insanlara zulmettiler. Şimdi Allah’a şükür değişti. Bundan sonra bütün dünya da 

karşımıza gelse, kimse Allah’ın emrinin karşısına gelemez, mağlup olacaklar.  

Onun için, hem mağlup olmamak için hem Allah’ın yolunda olmak için tövbe 

istiğfar etmek lazım. Hatalı insanlar yollarından dönsünler ki Allah’ın izniyle hem dünyada 

hem ahirette rahat etsinler. Allah bu memlekete zeval vermesin. Allah İslam’ın koruyucusu 

olsun. Daim, kıyamete kadar inşallah öyledir Allah’ın izniyle. Bundan sonra Şeyh 

Efendimiz’in müjdesi, hayrı bize şerleri onlara olsun inşallah.    

Ve Min Allahu Tevfik 
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