
	
	

	
	

	

	

 
 

MÜBAREK GÜNLERDE TÖVBE EDELİM 
 

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’a şükür bu gece ihya edildi. Şabanın on beşinci gecesi bereketli olsun inşallah, 

hayırla, bereketle girelim. Allah Azze ve Celle insanlara seneden seneye hediyeler, rızıklar 
verir. Onlar da bu akşam Allah’ın izniyle yazıldı inşallah. Seneye kim kalır, kim gider hepsi 
yazıldı. İnşallah selametle çıkarız.  

Bugün de on beşi, orucu bugün oluyor. Bugünün orucunu Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in emri, tavsiyesi üzerine tutanın ecri ve sevabı Allah indindedir. Allah bire on verir, 
bire yedi yüz verir ya da “Ben bilirim verdiğimi” der. Onun için bu mübarek günlerin 
kıymetini bilin, bunların sayısı azdır.  

İnsan tamah edecekse ahirete tamah etsin, dünyaya tamah değil. Dünya malı 
dünyada kalır. Hassaten helal olmayan mal, onun hiçbir faydası yok. Faydasını bırak, zararı 
var. Ne bereket var ne bir şey var. Huzur da kalmaz, ferah da kalmaz, zulmetle geçirir. 
Onun için bu günleri tövbe etmekle geçirmek lazım. Çünkü tövbe ederseniz Allah 
tövbeleri kabul eder.  

Allah Azze ve Celle; “Bütün istediklerinizi Benden isteyin” diyor. “Onları size 
vereyim, ikram edeyim, Benim fazlı keremimden hiçbir şey büyük değil” diyor Allah Azze 
ve Celle. Yaptığımız günahlar, yediklerimiz, içtiklerimiz ne varsa; “İkinci defa bu günahları 
yapmak istemeyiz.” diye onlar için tövbe etmek gerekir.  

“Tövbeten nasuha” Nasuh tövbesi dediği halis bir tövbedir. “Şimdi tövbe edeyim, 
sonra gene yaparım, gene tövbe ederim…” demek yok. İnsan öyle de yapsa gene de Allah 
affeder ama ihlasla yapılan tövbe Allah indinde daha makbuldür. Onu yapalım, tövbe 
edelim inşallah. Bilerek ya da bilmeyerek ne gibi günah işlediysek tövbe edelim inşallah. 
Bazı insanlar vicdan azabı çekerler, ona da tövbe etsinler. 

 



	
	

 

 

 

 

Bu gecelerin, günlerin hürmetine Allah affetsin. İmanla, İslam’la, Allah nice 
senelere yetiştirsin inşallah. İslam’ın bütün dünyaya hâkim olduğu bir zamana yetişiriz 
inşallah. Mehdi Aleyhisselam’a yetişiriz inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Mayıs 2017/15 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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