
 
 

 

 

 

 

 
GÜNAHLAR İSTİĞFARLA AFFOLUNUR 

 
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 bize talim olsun diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Fetih 

Suresi’nde dedi ki: 

رَ  ُ َما تَقَدهَم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخه  ِليَْغِفَر لََك اَّلله
 

“Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara” (Fetih Suresi-2) 

Peygamber Aleyhisselam için “Senin geçmiş günahların, gelecek günahların affedilmiştir.” 

diyor.  

Bu bize bir talimdir çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zaten masumdur. Masum 

dediği; peygamberler masumdur, günah işlemezler, günahları yoktur. İnsanoğlunun günahı 

vardır. Peygamberlerden başka kim olursa olsun hatası var, bilerek ya da bilmeyerek 

günahı olabilir. Allah Azze ve Celle onu ne için dedi? Çünkü insanların geçmiş günahları 

tövbe, istiğfar ederlerse affolunur. Gelecek günahlar, tövbe etmedikten sonra onlar 

affolunmazlar. İnsanın hata yapmadan günü geçmez. Onun için devamlı tövbe istiğfar 

etmek lazım.  

Günah işlenir, tövbe istiğfar yaparsan Allah onu affeder ama yapmazsan, sen 

Peygamber gibi değilsin, senin geçmiş günahların yalnız af olur, önümüzdeki olacak 

günahlardan kurtulamazsın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi, günde en azından 

yetmiş estağfirullah çekeceksin. “Dün bilmeden bu kadar günah işledik; bunun tövbesi 

için, istiğfar için.” deyip yetmiş tane yaparsan Allah affeder.  

Melekler bekler, sağ taraftaki sevabı hemen yazar ama sol taraftaki; “Bu adam 

günah işledi, bekle.” der. Tövbe istiğfar kapısı açıktır. “Tövbe ederse onu yazmayız.” diye 

akşama kadar, birkaç saat beklerler, ondan sonra artık tövbe etmezse yazılır.  

Onun için, günah yazılmadan her gün devamlı istiğfar yapmak lazım. Ama en 

azından yetmiş istiğfar. “Estağfirullah el azim” veya “Estağfirullah, estağfirullah…” dersen  



 
 

 

 

 

 

 

de olur. O günahlar üstünden kalkmış olur, üstünden yük kalkmış olur, ahirete bir şey 

kalmaz. Allah hepimizi affetsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

28 Aralık 2016/28 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


