
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ÜMİTSİZ OLAN İMANSIZDIR  
 

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. 

 
Bu günlerimiz hayırlı olsun, hayırlı geçirelim. Şimdi Safer’in son Çarşambası, bugün 

de Allah’ın hikmeti bela yağar diyor. Bela zalimlere yağar, Allah’ın emri başımızın üstünde. 
Allah’tan ümidinizi kesmeyin diyor.  

 ِ ْحَمِة هللاَّ  َال تَْقنَطُوا ِمن رَّ
 

“Lâ taknetû min rahmetillâhi” diyor. (Zümer Suresi-53) Ümidini kesenin imanı 
zayıftır yahut imansızdır veya keferedir. Çünkü kefereler Allah’a inanmıyorlar, hiç kabul 
etmiyorlar. Onların ümitleri yoktur. Ümitli olan, hakiki mümin daima Allah’tan hayır diler, 
hayır bekler, Allah’a inanır. Ama imanı zayıf olan, zayıfladıkça ümitsiz olur, ümidi daha az 
olur. Büsbütün ümitsiz olanlar imansız olanlardır. Allah’ın emridir, ümidinizi kesmeyin. 
Biz Allah’tan hayır umarız, hayır bekleriz ki bize her şey hayır olsun.  

Şer imansızlara, kefereye olsun çünkü onlar kendilerine verilen nimeti bilmiyorlar. 
Küfran-ı nimet derler onun için. Ondan dolayı Allah (c.c.) onlara kâfir diyor. Kâfir demek, 
hiçbir şeyi kabul etmeyen, iyiliğe kötülükle cevap veren manasındadır. Allah Azze ve Celle 
en büyük iyiliği yapmış, büyük fırsatlar vermiş ki cennetine sokacak. İstediği şey de hiçbir 
şey istemiyor. Ne yemek ne içmek istiyor, sırf senin kalbinden, ağzından imanlı olman. 
Onlar da yok, inat ediyorlar. O vakit Allah her türlü belayı, musibeti onlara verir.  

En büyük bela, musibet de küfürdür, imansızlıktır. İstediği kadar malı mülkü olsun, 
sıhhatte olsun, hiçbir faydası yok. Fayda imandadır. Allah bize hakiki iman versin, 
imanımızı kuvvetlendirsin ki her şeyi Allah’tan bilelim, Allah’tan hayır dileyelim inşallah.  

Bugün inşallah hayrı bize olsun, şerri kefere, küfre olsun, kâfirlere olsun, zalimlere 
olsun, onların üstüne insin. Yetmiş bin bela iner bugün, hepsi onların üstüne olsun. Bizim 
topumuz, tüfeğimiz yok, onlara Allah’ın tokadı var. Çünkü İslam’a saldırıyorlar. Eskiden 
beri saldırıyorlar ama şimdi iyicene azıttılar. Onun için Müslümanlar ümitsizliğe 
kapılmasın. Allah’ın izniyle, Allah bizimledir.  

 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                                             Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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