
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜNAHLARA KEFARET 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Vemâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn” (Sâffât Suresi - 39) “Siz ancak 
işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.” “Yaptığınız şeylerin hesabını vereceksiniz. 
Yapılan şeylerin cezasını çekeceksiniz.” diyor. Bu dünyanın halleri acayiptir, dünyada sıkıntı 
üzüntü daha fazladır. Âdem babamız (a.s) kırk sene ağlamış, bir sene gülmüş diyor. Onun 
için bu bir sene, kırk seneyi unutturuyor. Bu vakit de aynı şekilde, bütün âdemoğulları için 
üzüntü daha çoktur ama mutluluk gelince onu unutturuyor. Allah’ın hikmeti, unutmak Allah 
Azze ve Celle tarafından verilen bir rahmettir. 

Şimdiki zamanda tabi daha fazla sıkıntı var. Müslümanlara yapılan sıkıntılar, onlara 
yapılanlara bedel olarak Allah Azze ve Celle dünyada onun cezasını çektirir, ahirete 
bırakmaz. Onun ecri olarak, dünyadaki sıkıntılar günahlarına kefaret olup, ahirete temiz 
çıkar. Hem dünyada hem ahirette Allah Azze ve Celle yakmaz. Onun için dünyada sıkıntı 
oldu mu insan, Müslüman desin ki: “Bu, benim günahlarıma, yaptığımız günahlara kefaret 
olarak oluyor.” Başkalarına kabahat bulmasın, herkes kendi nefsinin yaptığı kötülüklerin 
kefareti olarak sayarsa hem rahat olur hem de hakikattir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi: “Bu dünyada bir diken bile batsa, Allah 
indinde o Müslümana sevap yazılır, rahmet yazılır.” Bu günler herkes için sıkıntılı günlerdir, 
Müslümanınki boşa gitmez, kâfirinki boşa gider. Azıp, ondan sonra kötülük yaptıkça daha 
fazla sıkıntısı çoğalır. Sıkıntıyla bir günahı affolmaz, ahiret için de bir şey silinmez çünkü 
Allah’a karşı gelmiştir. Onun için, günahla dolaşınca o günahlar onu ezer, bitirir.  

Yani Allah’la beraber olmak, akıllı olan insanlara en güzel şeydir, ondan daha güzel 
bir şey olamaz. Milyonları, milyarları olsa da hiçbir şey fayda etmez. Dünyada da fayda 
etmez, Allah etmesin, bir şey oldu mu bütün parasını verse gene kurtulamaz insan. Ama 
Allah’la beraber olan, onun ecrini muhakkak alır. Allah’a karşı olanın, sıkıntıdan başka,  



 
 

 

 

 

 

eziyetten başka elinde bir şey kalmaz. Ahirette ona ondan daha beter haller olur. Allah 
muhafaza etsin, Allah yardımcımız olsun.  

نِا
َّ

 ٍباَسِح GHْIَغEِ ْمُهَرْجBا َنوُرِباَّصلا َّ=>َوُي اَم
 

“innemâ yuveffâ-ssâbirûne ecrahum biġayri hisâb(in)” (Zümer Suresi - 10) Allah Azze ve 
Celle buyuruyor: “Sabredenler, hesapsız sevaba kavuşacak, nimete kavuşacak.” 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 24 Mayıs 2021/12 Şevval 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


