
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÖVBE KAPISI 
 

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  
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“Kad ḣasira-lleżîne keżżebû bilikâ-i(A)llâh(i)(s) hattâ iżâ câet-humu-ssâ’atu 
baġteten kâlû yâ hasratenâ ‘alâ mâ ferratnâ fîhâ” (En’am Suresi – 31) “Allah'a kavuşmayı 
yalanlayanlar doğrusu kaybedenlerdir ki kıyamet saati onlara ansızın gelince, ağırlıklarını 
arkalarına yüklenerek, "Dünyada işlediğimiz büyük kusurlardan ötürü yazıklar olsun bize" 
derler.” “İnançlı olmayan insanlar, Allah’a inanmayanlar dünya hayatında her türlü şeyi 
yaparlar, Allah’ı hatırlamazlar. Her işi yaparlar ama Allah’ı hatırlamazlar yahut O’nu hiç 
kabul etmezler. Onlar kıyamet günü Allah Azze ve Celle’nin huzuruna çıktığı vakit ne kadar 
yanlış yaptıklarını anlayacaklar.” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Kerim-i Azimüşşan’da. 

Ondan sonra pişman olacaklar ama pişmanlık fayda etmeyecek. Dünyada pişman 
olan, günahlarından pişman olan insana fayda olur ama dünyayı bırakıp ruhu bedeninden 
çıktıktan sonra artık öteki dünyada pişmanlık fayda etmez. Yaptığın hatalara, günahlara 
dünyada pişman olursan, tövbe istiğfar edersen, onun büyük bir faydası var çünkü hakiki 
tövbe yapıp da pişman olup, Allah’a rücu edersen, Allah’a dönersen, Allah’ı kabul edersen 
o yaptığın günahlar da sevaplara dönüşür. Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in insanlara 
müjdesidir.  

İnsanlar nefislerine uyarsa helak olur, nefislerini bırakıp da Allah’a dönerlerse 
yükselirler, kazanırlar, öteki türlü kaybederler. Bazen dünyada her şeyini kaybeden insanlar 
oluyor, gene de yaşayıp gidiyorlar ama ahirette her şeyini kaybeden insan ilelebet kötü halde 
olur. Onun için, Allah Azze ve Celle’nin tövbe kapıları açıktır. Tövbe kapıları kıyametten 
önce kapanır ama ondan önce açıktır, devamlı açıktır. Her an tövbe istiğfar etmek lazım ki 
Allah günahlarımızı affetsin. Affedince de o günahlar sevaplara dönüyor.  

 



 
 

 

 

 

 

Onun için, Allah’ın lütfu büyüktür, merhameti büyüktür. Allah bize Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinden olmamızı nasip etmiş. Bizim için büyük bir lütuftur, 
büyük bir şanstır. Allah Azze ve Celle bu ümmete, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
ümmetine vermiştir. Bu, her ümmete nasip olmamış. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
ümmetine mahsus bir şeydir çünkü son peygamber O’dur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
Allah’ın en sevdiği, en yüksek varlıktır. Bizim bunun kıymetini bilmemiz lazım, O’na salat-
u selam getirmemiz lazım. “Salat-u selam getirince, bana gelen selamların cevabını 
veriyorum.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun için bu ayda daha fazla salat-u selam 
getirmemiz lazım.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinden olmamızdan dolayı Allah’a şükürler 
olsun. Allah bunun kıymetini bilmemizi nasip etsin inşallah. Cahil insanlar çok, onlara da 
Allah hidayet versin, doğru yola gelsinler. Sevilecek insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. 
Sevilecek insan var, sevilmeyecek insan var. Ahir zaman insanları karıştırıyorlar, lüzumsuz 
insanları baş tacı ediyorlar. Hâlbuki Allah indinde hiçbir kıymeti yok. Allah indinde kıymeti 
olan, takvası olan, Allah’tan korkan insandır. Allah’tan korkmayan insanın kıymeti yok. 
Onun için, buna dikkat etmek lazım. Kalbinizde her zaman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
muhabbeti, Allah’ın muhabbeti olsun, dolsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 30 Ekim 2020/13 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


