
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERHAMETİN MÜKAFATI 
 

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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 “vemâ tunfikû min ḣayrin yuveffe ileykum veentum lâ tuzlemûn” diyor Allah Azze 
ve Celle. “Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmeden- karşılığı size tastamam 
ödenir.” (Bakara Suresi - 272) Hayır yaptığınız vakit sizin için hayır olur. Yapılan hayırların 
hem dünyada faydası oluyor hem ahirette. İnsan dünyada muhafaza oluyor, ahirette de 
sevap kazanıyor, mertebesi yükseliyor.  

Şimdi bütün dünyada bu hal var. Daha önce pek olmayan, insanoğlunun hiç aklına 
gelmeyen bir vaziyet, hal var. Bu hali Allah Azze ve Celle vermiş. Tabi zulümde son haddeye 
varan çok devlet, çok insan vardı. Mükâfat değil de ceza geldi. Ama Allah’a şükür 
memleketimiz hayır yaptı, insanlara baktı, yardım etti. Dünyanın her tarafında, nereye gitsek 
memleketimiz hayırla anılıyor. Hayırla anıldığı için bunun da mükâfatı olarak inşallah bu 
musibet, bu bela burayı geçer, hafif olarak geçer yahut bir tesiri olmaz inşallah.  

Çünkü Allah’ın elindedir, Allah Azze ve Celle’nin yed-i kudretindedir. Hafif olur, 
şiddetli olur; bunun ayarını Allah istediği gibi veriyor. Şiddetli olan kâfirleredir, zalimleredir. 
İnşallah zalim olmayız, merhametli oluruz. Atalarımız da merhametliydi. Atalarımız hep 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gittiler, doğru yolda gittiler. O yol güzel yoldur, 
herkese merhametliydiler, herkese yardımcıydılar. Gene aynı şekilde inşallah bu hizmet 
devam eder. Bu gibi haller inşallah bu memlekete tesir etmeden gider, başkalarına da ibret 
olur. Allah’ın izniyle korkmaya, telaş etmeye gerek yok.  

Sadaka mühimdir, yardım mühimdir, onu da hem devletimiz yapıyor hem insanlar 
merhametlidir. Kâfirler merhametsizdir, kalplerinde rahmet yoktur. Onlar münafıktır, yüzü 
başkadır, kendileri her türlü haltı yapar, başkasının en ufak bir şeyini kabul etmez. Ama 
Allah Azze ve Celle var, Allah biliyor. Allah mazlumun yanındadır, Allah yardımcımız olsun. 
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