
ALLAH TÖVBE EDENLERİ SEVER 

 
Esselamu Aleyküm 

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 
 
 Tarikatımız sohbet üzerine kaimdir, hayır da cemiyettedir. Hayırlı insanlar 
beraber olsunlar. Allah Azze ve Celle Kur’an’da buyuruyor ki:  

رِ  ینَ   إِنَّ  اّ�َ  یُِحبُّ  التَّوَّ  ابِینَ  َویُِحبُّ  اْلُمتََطّھِ

“İnnallâhe yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbul mutetahhirîn” (Bakara:222) 

“Allah, çok tövbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever.” Temizlik 
imandandır, İslam’dandır. Başka dinlerde temizliğe fazla önem vermezler. Herkesin 
tövbe etmesi lazım çünkü günahsız kul yok.  

Şeytan, Allah Celle ve Ala’ya demiş ki: “Bütün kullarını cehenneme götüreceğim, 
bana mühlet ver.” Allah (c.c): “Seninle olanlar, seninle cehenneme gider.” diye cevap 
vermiş. Şeytan, tövbe olduğunu bilmediğinden sevinmiş. Allah onun bu hilesini hüsrana 
uğratmak için tövbeyi vermiş. Ne kadar günah yapsanız; tövbe ettikten sonra o 
günahlar sevaba, hasenat olarak tebdil olur. Kişi onların mükafatını alır. Tövbe 
edince de dönmemek için tövbe edeceksin. Şeytan yine kandırdıysa, devamlı tövbe 
edeceğiz. Allah (c.c), tövbeyi kabul ederim diyor. Onun için, ne kadar tövbe etseniz Allah 
yanında makbuldür. Tövbe etmeyen insan affolmadı. Tövbe edeni, istiğfar edeni Allah 
affeder.  

 “Yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbul mutetahhirîn.” Temizlik esas manevi 
temizliktir. Temizlik günahlardan temizlenmek demektir. Öteki türlü de tabi 
insanlar yediklerine, içtiklerine, üstüne başına necaset sıçramamasına dikkat etmesi lazım. 
Temizlik olsun, abdest olsun, gusül olsun onlar da İslam’ın şartlarındandır.  

Dinimiz güzeldir ve kolaydır. Şeytan zor gösteriyor. Halbuki kendi yaptırdığı işler 
daha zordur. İnsana kötülük, günah yaptırınca insan için daha zordur ama şeytan onu 
rahat gösteriyor. Bir hayır yapmaya kalkınca çok mani çıkarıyor. En ufak bir şey için bile 
insanlara tembellik ettiriyor. Allah insanları muhafaza etsin.  
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Bugün de çocukların imtihan günü. Okuyacaklar diye uğraşıp dururlar. Allah hayırlı 
ilimler versin. Okuyabilen okusun, okuyamayan üzülmesin. Allah seni üniversiteye 
giresin diye yaratmadı. Allah muhakkak rızkını verir. Neyse kısmet o olsun ama 
çalışmaya gelince iyi çalışacaksın. Elinden geldiği kadarını yap ama kalanına üzülme. 
O takdir-i ilahidir, yazılmıştır. Ne olacaksa o olur. Ama tembellik de etme.  

Bir de bu insanların ahiret için de çalışmaları, böyle gayret etmeleri lazım. Geçici bir 
hayat için üzülüp, zahmete girip, o kadar uğraşıyorlar. Ama esas olan ahiret hayatını 
unutuyorlar. İmtihan günü, esas büyük imtihan günü kıyamet günüdür. Ona da 
çalışalım inşallah. Allah’tan af dileyelim, tövbe edelim. Allah hepimizi muhafaza etsin. O 
imtihan gününde, geçenlerden olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Aidl Hazretleri’nin 

15 Mart 2015 Tarihli Sohbeti /Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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