
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AFFETMENİN FAZİLETİ 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim; 

لاَو
%

0ساَّنلا 0نَع َ,+*۪فاَع
لا ُّبِح8ُ 56ُاَو ۜ

%
 َۚ,+*۪نِسْحُم

 

“vel’âfîne ‘ani-nnâs(i)(k) va(A)llâhu yuhibbu-lmuhsinîn” (Ali İmran – 134) “Yapılan 
hataları affetmek büyük bir iştir” diyor. Bismillâhirrahmânirrahim;   

)روُمُْالا ِمْزَع ْنِم َكِلٰذ َّنِا
ۚ 

 

“inne żâlike min ‘azmi-l-umûr” (Lokman Suresi – 17) “Doğrusu bunlar, azim ve 
kararlılıkla yapılması gereken şeylerdir.” Herkes hata yapar ama affetmeyi az insan yapar. 
Çünkü yapılan kötülüğün karşılığını vermek ister, verebilir. Cezasını verecek olduğu halde 
affeden büyük bir sevap kazanır, büyük bir iş yapmış olur ki bu hususta nefsini yenmiştir. 
O yetmiyor, onun üstüne bir de bu insana yardım da ederse, o vakit Allah’ın sevdiği 
kullardan olur.  

İnsanoğlu kötülük yapmaya alışmış, iyilik yapan insana bile daha fazla kötülük 
yapmaya uğraşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi: “İyilik yaptığın insandan 
sakın.” Onun için, affetmek herkesin harcı değil diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Kuvvetli insan kimdir? Kimdir yiğit insan? Ceza vereceği halde ceza vermeyip de affeden 
insandır yiğit. Lafta konuşmak kolaydır ama yaparken zor, çok zor. Ama dediğimiz gibi, 
makbul olan zor işlerdir, Allah onu sever. Çünkü Allah bu insanlara bu kadar kötülük 
yaptıkları halde gene rızıklarını veriyor, yaşamalarına müsaade ediyor. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği gibi, Allah Azze ve Celle en çok bu insanlardan zulüm görüyor.  

Allah onları affetmese bir damla su vermez, nefes aldırmaz. Ama Allah Azze ve Celle 
affediyor, mühlet veriyor, rahmetini gösteriyor. Şeyh Babamız, Şeyh Nazım Hazretleri’ne 
(k.s.) çok zaman öyle bir hata yaparlardı da “Bu mükellef değil, bu akılsızdır, bu delidir” diye 
onlara özür bulurdu. Şimdi insanlar kendi aralarında “Bana şöyle söyledi, bana böyle  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
söyledi.” diye işi büyütürler. Karı koca arasında da gene aynı şekilde, birbirlerini affetmezler, 
iş büyür. Yani affetmek güzel bir şeydir, içindeki o sıkıntıyı giderir, karanlığı giderir, zulmeti 
giderir. Allah hepimizi affetsin inşallah, hepimiz affa muhtacız. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 14 Ekim 2020/27 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 
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