
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN RAHMETİ 
 

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. 

 Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Allah’ın merhameti her şeye yeter de artar.  

()َمْحَرَو 0 ْتَعِسَو +۪
1

45َ َّل
 ٍۜءْ+

 

“Verahmetî vesi’at külle şey(in)” diyor Allah Azze ve Celle. (A’râf Suresi 156) 
“Merhametim, rahmetim her şeyi ihata etmiş, hepsini içine almış.” Allah Azze ve Celle 
istiyor ki insanlar doğru yolda olsun, sonunda cennete gitsinler. Ama insanlar Allah 
kendilerine muhtaçtır gibisinden tafralar ediyor; “Ben kabul etmiyorum” diyorlar. Allah 
Azze ve Celle’nin rahmeti büyüktür, yaptıkları bir hayırdan dolayı cennet nasip olabilir.  

Hadis-i Şerif’te de buyuruyor; hesap bittikten sonra Allah Azze ve Celle cehennem 
ehlini sıralar ki birisini sevindirmişler yahut birisine yardım etmişler diye cennete 
girebilmek için orada onlara bir ümit olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği, 
oradaki birisi şöyle der: “Ey arkadaş! Bana şefaat et, tanıdın mı beni?” “Tanımadım.” “Ben 
sana su ikram etmiştim.” O suyun yüzüne o insan şefaat eder. Allah onun kalbine ilham 
eder, yaptığı sayesinde cehennemden kurtulur.  

Yani bu kadar merhametli, bu kadar mağfiret sahibi olan, bu kadar ikram sahibi 
olan Allah’a ibadet etmeyenlerde hakikaten akıl, mantık diye bir şey yok. Allah Azze ve 
Celle’nin merhametine kimse ulaşamaz. İsyan ediyorlar, gene onlara ikram ediyor. 
Dünyanın hiçbir kıymeti yok. Onun için onlara daha fazla ikram ediyor ki sonunda imana 
gelsinler, af ve mağfirete ulaşsınlar.  

Şimdi bakıyoruz, insanlar çok azıyor ama inşallah daha sonra pişman olup tövbe 
ederler, Allah’ın merhametine kavuşurlar inşallah. Allah ıslah eylesin. Millet inkârı, isyanı 
marifet zannediyor. İsyanın hiçbir zaman bir faydası olmamıştır. Nerede isyan olduysa 
orada berbat bir kötülük oldu. Zararı ilk başta isyan edene oluyor. Allah muhafaza.  
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