
ALLAH MERHAMETLİDİR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
ِحیمُ  َ یَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمیعًا إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر الرَّ ِ إِنَّ ا�َّ ْحَمِة ا�َّ  َال تَْقنَُطوا ِمن رَّ

 
             (ZUMER Suresi 53) “Lâ taknetû min rahmetillâh, innallâhe yagfiruz zunûbe 
cemîâ, innehu huvel gafûrur rahîm.”  

Allah Azze ve Celle gayet merhametlidir. Ayet-i Kerime, Allah’ın rahmetinden 
hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin diyor. Allah Azze ve Celle Gafur’dur, çok 
bağışlayıcıdır diyor. Bazı insanlar bağışlar, bazıları bağışlamaz. Ama Allah Azze ve Celle 
bağışlar, affeder. Gayet merhametlidir.  

Hadis-i Şerifte okuduk. Allah (c.c) Cuma günü hürmetine ve bu münasebetle, 
her Cuma cehenneme müstehak olan altı yüz bin kişiyi affeder. Onları 
cehennemden çıkarıp, cennete getirir. Bakarsan çok az insan cehennemde kalır. Tabi Allah 
kendine şirk koşmayan insanları affeder. Şirk koşanlar cehennemde kalır. Ebedi olarak 
cehennemdedirler. Affedilenler Müslüman olan, Allah’a imanlı, kelime-i şehadet 
getirenlerdir. Tabi onlar cehennemi hak edecek şeyler yapmışlardır. Her şeyin bir cezası, 
herkesin bir çekeceği var. O insanlardan cehenneme müstehak olanlardan altı yüz bin 
kişiyi Allah (c.c) her Cuma günü affeder. Bu hem Cuma gününün kıymetini hem de 
Allah’ın merhametini gösteriyor. Bazı insanlar korkuturlar. 

 یَِسُّروا َوالَ تُعَِسُّروا َوبَِشُّروا َوالَ تُنَِفُّروا
             Hadis-i Şerif: “Yessirû ve lâ Tuassirû ve Beşşirû ve lâ Tuneffirû” 
“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” Allah’ın 
rahmeti büyüktür. Sadece Allah’a inanın, O’nun gösterdiği yolda ilerleyin. “La ilahe illallah 
Muhammeden Resulullah” dedikten sonra bütün günahlar affolur inşallah. 
 

Allah adalet sahibidir, kendi hakkını affeder. Başkasının hakkına, kul hakkına 
girmeyin. Allah (c.c):“Bu benim hakkım değil, o kulun hakkıdır.” der. O kul affederse, o 
vakit affolursun. Namaz, niyaz, oruç… neyi yapmazsan onların cezası var. Onlar için 
Allah’la kul arası derler. Allah ister affeder, ister azap verir yani cehenneme atar. Onlar 
kendi hakkıdır. Kimse karışamaz, kimse “ne için böyle yaptın?” diye soramaz. Allah Azze 
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ve Celle “:Rahmetim, öfkemi geçti.” diyor. O kadar rahmet kimsede olamaz. Onun için bu 
Cuma günleri güzel günlerdir. İcabet saatleri var.  

İnşallah Allah bizi affolan kullardan eylesin. Sıhhatle, afiyetle, bereketle yaşayalım 
inşallah. Hepimize dünya ve ahiret saadeti olsun. Bu Cuma günleri hürmetine, geçtiğimiz 
mübarek gecenin hürmetiyle, bereketiyle olsun inşallah. Bereketi üzerimize olsun. Üç aylar 
yeni başladı. Allah tamamına erdirsin. İslam’ın heybetiyle, kudretiyle nice senelere 
yetiştirsin inşallah. Mehdi Aleyhisselam’a yetişelim tez zamanda. 

Bi Hürmetil Fatiha 
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