KURTULUŞ GEMİSİ
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.
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 ِاﻻ َﻣﻦ رِﺣﻢM
ِ ﺮ اL ِﻣﻦ اﻟﻤﺎِء ﻗﺎل ﻻ ﻋﺎِﺻﻢ اﻟﻴﻮم ِﻣﻦ اﻣ9< ۪ ﻌِﺼﻤ3 ٍﻞ0 ﺟ.ﻗﺎل ﺳﺎ)وي ِا
“Kâle seâvî ilâ cebelin ya´sımunî minel mâi kâle lâ âsımel yevme min emrillâhi illâ
men rahime” “Oğlu, ‘Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım’ diye cevap verdi. Nûh
dedi ki: ‘Bugün Allah’ın hükmünden ancak O’nun esirgedikleri kurtulacaktır’” (Hud Suresi
– 43) Nuh Aleyhisselam oğluna; “Gel, kurtuluş gemisine bin kurtul. Bütün dünya suya
batacak, bu gemiye binenler kurtulacak.” diyor. Tufan başlamıştı, yağış var, oğlu dedi ki:
“Yüksek dağlar var, ben aşağıda boğulmayı beklemem, dağın üstünde çıkarım, kurtulurum.”
Nuh Aleyhisselam da dedi ki: “Allah’ın gazabından, vaadettiği şeyden kurtuluş yok. Ancak
O’nun rahmetine nail olan insanlar kurtulur.”
O anda bile iyilik yaptı ama ondan sonra dalga geldi, aldı götürdü, oğlu boğuldu, öldü
gitti. Şimdi de aynı şekildedir, ahir zaman, Allah’ın vaadettiği şeyler oluyor. Kurtulacak olan,
Allah’a sığınan insanlardır. Tedbir medbir falan, onlar fazla işe yaramaz. Allah’ın rahmetine,
korumasına giren kurtulur. Öteki türlü, istediği kadar koruma yapsın, tesir etmez. Allah’ın
azametinin karşısında hiçbir şey duramaz. Allah’a dönün diyor, ne dağ seni kurtarır ne başka
şey kurtarır. Kurtaracak olan Allah Azze ve Celle’dir. Allah Azze ve Celle’nin koruması en
büyük korumadır. Her şey Allah’ın elindedir.
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“kun feyekûn” diyor. (Yasin Suresi – 82) Ol derse oluyor, olma deyince olmuyor. Ol
deyince kimse karşısında duramaz. Olma deyince de kimse bir şey yapamaz. Onun için
insanlar Allah’a yönelsin. Maskeler, şunlar bunlar koyuyorlar ama onlar bir fayda etmez.
Allah’a sığınmak faydadır. Allah’a tevekkül edip Allah’a dönün ki Allah merhamet etsin, sizi
korusun.
İnsanlar çok azdı, aşırı bir şekilde azdı. Dünya kuruldu kurulalı insanlar bu kadar
azmamıştı. Çok büyük kötülükler yapıyorlar, çok büyük günahlar yapıyorlar, meydan boştur,
bir şey yok zannedip istedikleri gibi davranıyorlar ama Allah da bunlara ders veriyor, cezasını

veriyor. Buranın cezası bir şey değil, daha büyük ceza ahirettedir. Onun için Allah’a dönün,
şeytan ve avaneleri sizi kandırmasın. Allah muhafaza etsin, Allah hepimizi korusun inşallah.
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