
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH BÜTÜN GÜNAHLARI AFFEDER 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim   

ِحيمُ  َ يَْغِفُز الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الزَّ  إِنَّ اَّللَّ
 

“ İnnallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ, innehu huvel gafûrur rahîm” (Zümer Suresi-53) 

“Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.” Allah Azze ve Celle, “Bütün günahları affederim” diyor. Ne gibi 

günah varsa hepsini Allah affeder. Tövbe kapısı daha açıktır, tövbe istiğfar ettikten sonra 

Allah bütün günahları affeder. İhlasla, “başka yapmayacağım” diye niyet edeceksin ki ne 

gibi günahlar olsa da Allah (c.c.) “Ben affederim” diyor.  

Allah’tır, işine kimse karışamaz. Bazı haset insanlar var; “Yok olurdu, yok olmazdı; 

sen şirk yaptın, bilmem ne yaptın, senin günahın affolmaz…” derler. Şirk dediği, Allah’a 

ortak koşmaktır. “Sen şöyle söyledin de müşrik oldun!” diyorlar. Öyle bir şey olamaz. 

İnsan kalkıp da Allah’tan başka, bir insana, puta yahut ne gibi bir şey varsa, buna 

tapınıyorum demedikten sonra müşrik değildir.  

Şirk, Allah’a ortak koşmaktır. Allah “affederim” diyor, sen affetmiyorsun; lafla bir 

şeyler konuşup da insanları yanlış yönlendiriyorsun. Esas mantığa bakarsan şirk koşan bu 

insandır yani Allah’ın işine karışan kişidir. Çünkü Allah’ın affettim dediğine, “Yok, ben 

affetmiyorum.” diyor. Sen kim oluyorsun? Sen kendini Allah yerine mi koyuyorsun? 

Estağfirullah. 

İşte esas bilmeden onlar şirk koşmuş oluyor. Onlar bile tövbe ettikten sonra Allah 

her şeyi affediyor. Biz af kapısını kapatsak bize tehlike var, herkese tehlike var. Allah’a 

şükür, Allah’ın merhameti kimseye benzemez. Bir insan merhamet edecekse, faydası olsun 

diye bazen merhamet eder. Allah rızası için olması da bir faydadır yani insana bir 

menfaattir ama Allah Azze ve Celle’nin yanında o bile yoktur.  



 
 

 

 

 

 

Allah (c.c.) “affediciyim” diyor, “tövbe edenin tövbesini kabul ederim” diyor. Bu 

büyük bir nimettir. Kimseye “affolur, affolmaz” demeyin. Allah (c.c.) “Ben affederim” 

diyor. İhlasla tövbe istiğfar ettikten sonra Allah herkesi affeder. Allah hepimizi affetsin 

inşallah.  
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