
RAHMET 
( 4.ı.> }1 ) 

Şefkat gösterip 
lutufta bulunma anlamında 

bir Kur'an terimi. 
L ~ 

Sözlükte masdar olarak "merhamet et
mek, severek ve acıyarak korumak", isim 
olarak "şefkat, merhamet" anlamına ge

lir. Ragıb el-isfahanl, rahmet kavramının 
temel manasının "acınacak durumda bu
lunan kimseye yönelik yufka yüreklilik ve 
şefkat" olduğunu, Allah'a nisbet edildiğin
de merhametin ürünü olan "lutufta bulun
ma" manasma alınması gerektiğini söyler 

(el-Müfredat, "rl:ım" md.; ayrıca bk. MER
HAMET). 

Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde geçen rah
met kelimesi doksan iki yerde zat- ı ilahiy

yeye nisbet edilmiştir. Ayrıca 119 yerde fıil 
kalıbında, elli yedi yerde rahman ve 114 
yerde rahlm ismi şeklinde yine Allah'a iza
fe edilmiştir. Cenab-ı Hak dört ayette "er
hamü'r-rahimln", iki ayette "hayrü'r-rahi
mln" olarak nitelendirilmiştir. Kur'an'da 
rahmet Tevrat'a, Kur'an'a, Hz. Peygam
ber'e ve insanlara da nisbet edilmiştir (M. 

F Abdülbaki, el-Mu'cem, "rl:ım" md ) Ebü'l
Ferec ibnü'I-Cevzl, Kur'an'da Allah'a izafe 

edilen rahmet kavramının ifade ettiği ma
naları şöyle sıralamıştır: iman, islam, nü
büwet, Kur' an, mağfıret ve cennet türün

den olmak üzere manevi: yağmur, rızık vb. 
maddi nimetler. Kur'an'da sayılamayacak 
kadar çok olduğu ifade edilen (İbrahim ı 4/ 
34; en-Nahl 16/18) ilahi nimetierin hepsi 
ilahi rahmetin kapsamı içinde yer alır. 

Kur'an-ı Kerim'de ilahi rahmetin her şe
yi kuşattığı, Cenab- ı Hakk'ın rahmeti ken
disine "farz kıldığı" (merhameti ilke edindiği) 

belirtilmiştir (el-A'raf 7/1 56; ei-Mü'min 40/ 
7; ei-En'am 6/ 12, 54). Bir kutsl hadiste. 
"Benim rahmetim gazabımı aşmıştır" buy

rulduğu gibi (Buhar!, "Bedll'l-ball5", ı , "Tev
l:ıld", 55; Müslim, "Tevbe", 14-16) Buhar! ile 
Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ("Edeb", 
19; "Tevbe", 17-19) ResGl-i Ekrem, Cenab-ı 
Hakk'ın , rahmeti 100 parçaya ayırıp biri
ni yeryüzüne yönelttiği, bu sayede bütün 
canlıların merhamet duygusu ve içgüdü
süyle davranışlar sergilediği, geride kalan 
doksan dokuz merhametini ise ahiret ha
yatına bıraktığı bildirilmiştir. Rahmetle il
gili olarak A. J. Wensinck'in eJ-Mu'cem'in
de ("rl:ım" md.) on bir sütunluk bir yer iş
gal eden hadis kaynaklarında birçok riva

yet ilahi rahmetin enginliğini. insanların 
birbirine ve diğer canlılara karşı merhame-

tinin yüceliğini dile getirir. Allah'ın kulla

rına olan merhametinin kaybettiği çocu

ğunu aramaya koyulan annenin merha

metinden çok daha fazla olduğu (Buhar!, 

"Edeb", 18; Müslim. "Tevbe", 22), Medi

ne'de ResOlullah'ın biat aldığı kadınlara 

gösterdiğ i şefkat ve nezaket karşısında 

onlardan birinin, "Allah ve resulünün bize 

karşı olan merhameti. her birimizin biz
zat kendisine olan acımasından daha faz

ladır" dediği nakledilmiştir (Tirmizi, "Siyer", 

37). ResOl-i Ekrem. "Ben rahmet peygam

beriyim" derken (Müslim, "Feza'il", 126;Tir

mizl, "Da'avat", I 18) herhalde. "Seni alem

lere rahmet olmak üzere gönderdik" me

alindeki ayete (el-Enbiya 21/107) atıf ya

pıyordu. Esasen onun müminlere kendi 

canlarından daha yakın olduğu da ifade 

edilmiştir (ei-Ahzab 33/6) 

inanmayanlar dahil olmak üzere Kur'an'

da herhangi bir kimsenin ilahi rahmetten 
uzak tutulduğuna dair bir beyan yoktur, 
ancak bunun dünya hayatı için söz konu
su olduğu şüphesizdir. Ayrıca bu, dünya
da herkese eşit imkanların verildiği ma
nasına gelmez. Çünkü dünya bir imtihan 
ve yükümlülük alemi olup kişiler çeşitli sı
navlardan geçirildiği gibi hak ettikleri ce
za veya mükafatları ebedl aleme de erte

Ienebilir. Ahiret alemiyle ilgili mükafat ve 
nimetiere gelince. ilahi rahmetin her şeyi 
kuşattığını ifade eden ayetin devamında 
bu rahmete hak kazanacakların nitelikle
ri ümml olan o resul ve neblye ve onunla 
indirilen Kur'an'a (nur). Allah'ın ayetlerine 
iman edenler, resule tabi olup saygı göste
renler. onu destekleyenler, kötülüklerden 
sakınan lar, zekat verenler şeklinde sırala
mr (ei-A'raf 7/156- ı 57). Bunlara diğer bazı 
ayetlerde namaz kılma. Allah'a ve resulü
ne itaat etme (Al-i im ran 3/1 32). Allah'tan 
günahlarının bağışlanmasını dilerne (en
Nemi 27/46). hicret edip Allah yolunda elin
den gelen gayreti sarfetme (el-Bakara 2/ 
2 ı 8) unsurları da eklenmiştir. 

ilahi rahmetle ilahi muhabbet arasında 
özellikle uhrevl hayat açısından anlam ya
kınlığının bulunduğu şüphesizdir. Kur'an-ı 

Kerim'de Allah'ın sevdiği kulların nitelikle
ri arasında iyilikte bulunma, günahlardan 
dönüş yapma, maddi ve manevi temizliğe 
riayet etme. kötülüklerden sakınma, sab
retme, tevekkül etme ve adaletli olma sa

yılırken sevmediklerinin nitelikleri de şöyle 
belirtilmiştir: Meşru sınırları aşma, boz
gunculuk yapma, alabildiğine nankör ve 
günahkar olma, inançsızlık, zulüm. kibir, 
böbürlenme. israf ve şımarıklık (M. F. Ab
dül baki, el-Mu'cem, "yuJ:ıibbü", "la yuJ:ıib-

RAHMETULLAH ei-HiNDI 

bü" md .leri) Her şeye rağmen kendisini 
Allah'ın kulu bilen kimsenin O'nun rahme
tinden ümit kesmemesi gerekir. Kur'an'
da Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin 
katiriere has bir özellik olduğu ifade edil

miştir (a.g.e., "~nt;", "y's" md.leri; ayrıca 
bk. RAHMAN) 
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RAHMETULLAH el-HİNDI 
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Rahmetullah b. Halilirrahman el-Hindf 
el-Keyranevl ed-Dihlevl 

(ö. 1308/ 1891) 

Hıristiyanlığa yönelik 
İ?fıarü'l-l;ıa/j adlı reddiyesiyle tanınan 
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Hintli alim. 

1 Cemaziyelewel 1233 (9 Mart 1818) ta
rihinde Hindistan'ın Utar Pradeş eyaJeti
ne bağlı Muzaffernagar'ın Keyrane kasa
basında doğdu . ilk öğreniminin ardından 
Delhi'ye giderek Mevlana Muhammed Ha
yat, Şah Abdülganl ed-Dihlevl ve Müftü 
Sa'dullah gibi hocalardan ders aldı. Hoca
ları arasında Mevlana Ahmed Ali, Hafız 

Abdurrahman Çiştl. Mevlana imam Bahş 
Sehbal, Hakim Feyz Muhammed ve Lokar
şem gibi alimler de yer alır. Rahmetullah, 
öğrenimini tamamladıktan sonra kendi ka
sabasında açtığı medresede ders okutma
ya başladı. Ancak ülkedeki misyoner fa
aliyetleri üzerinde yoğunlaşmak amacıyla 
hocalığı bıraktı. Bu arada Delhi'de babası
nın yerine Hintli racanın yardımcılığı göre
vine başladıysa da kısa süre sonra yerini 
kardeşi Muhammed Celll'e bıraktı. 

Rahmetullah el-Hindl, misyonerlik konu
sundaki eseri İzaletü 'I-ev ham'ın neşrin
den sonra Karl Gottlieb Pfander ile yazış
maya başladı. 23 Mart 1854 tarihli mek
tubunda Pfander'e önemli konuların tar
tışılacağı bir münazara yapılmasını teklif 
etti. Münazara konuları nesih. incil'in tah
rifi, lsa'nın ulOhiyyeti. teslls. Hz. Muham
med'in peygamberliği ve Kur'an'ın Allah 
kelamı oluşundan ibaretti (Seyyid Abdul
lah el-Hindl, s. 95- ı 22) . Agra'daki Church 
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