
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AF MEVSİMİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

  Allah’a şükür Kurban Bayramını da selametle geçirdik, bereketli oldu inşallah. 
İnsanlar bunu sırf bayram tatili için zannediyor, hâlbuki o, Allah’ın Müslümanlara 
ikramıdır. Büyük bir ikramdır, günahlar af oluyor. Hac mevsiminde, Hacda günahlar 
büsbütün af oluyor, anadan doğmuş gibi günahsız oluyor. Onun için, bu büyük bir 
lütuftur, büyük bir ikramdır. Allah’a şükretmek lazım ki bizi Müslüman yarattı, mümin 
yarattı.  

Bu insanlar bunu anlamıyor. Bunu kabul etmeyen insanlar bedbaht insanlardır yani 
talihsiz insanlardır, şanssız insanlardır. Dünyada ne kadar güzel, iyi görünse de onların 
hiçbir faydası yok. İnsanlar; “Keşke bizim de öyle olsa, keşke biz de böyle yaşasak.” diye 
kanıyorlar. Hâlbuki onlar hakikati görünce hallerinden çok memnun olacaklar, çok 
şükredecekler.  

İnsanoğlunun günahları af olunca gene günaha girer. İnsanoğlu günahkârdır, onun 
için devamlı tövbe istiğfar etmek lazım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Kullar günah 
işlemekten yorulmaz, ben de affetmekten yorulmam.” Allah Azze ve Celle’nin merhameti 
sonsuzdur. Allah’ın bize merhameti büyük bir nimettir. Onun için, ümitsizlik iyi değil. 
Bazı insanlar; “Günahkârım, ne yapacağım, ne edeceğim?” der. Hiç tasa, gam yapmayın. 
Tövbe istiğfar ettikten sonra, Allah Azze ve Celle halis tövbe eden insanın günahlarını 
affeder. Onları affetmekle de kalmaz, halis tövbe eden insanın günahlarını sevaba çevirir. 

Onun için, her bakımdan şanslıyız, Allah’a şükretmek lazım. Çoğu insan 
akılsızlıktan, bunu anlamadıklarından dolayı bütün hayatlarını sıkıntıda geçirir, hiçbir 
şeyden memnun olmazlar, kendi ellerindeki nimeti görmez, başkalarının elindeki nimete 
bakarlar. Hâlbuki bazen nimet değildir, insanlara zarardır. Allah hepimizi affetsin inşallah. 
Tövbe istiğfar ediyoruz. Günahlar ağırdır, her gün tövbe istiğfar edip onları sırtımızdan 
atalım. Sevap ağır değildir, ne kadar yaparsan yap, hiç ağırlığı yok. Bilakis seni daha hafif 
eder, daha mutlu eder Allah’ın izniyle.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                   Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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