
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÜMİTSİZ DEĞİLSİNİZ 
 

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 Azze ve Celle Kur’an’da diyor: Bismillâhirrahmânirrahim  
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“vetercûne mina(A)llâhi mâ lâ yercûn” (Nisa Suresi – 104) Müslüman olan Allah’a 

yalvarır, Allah’tan ister. İmanı olmayan, İslam olmayan ne yapacağını bilmez, ümitsiz dolaşır, 
daima sıkıntıda olur. Dışarısı iyi olsa içi sıkıntıdadır, içinde zulmet var, karanlık var çünkü 
nur yok. Nur imanda olur, imanlı insanın içinde nur olur, kalbinde nur olur, yüzünde nur 
olur. Allah’a şükürler olsun ki Allah bize en büyük nimeti vermiş. Bu nimet herkese nasip 
olmuyor. Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Ve-in tuti’ ekśera men fî-l-ardi yudillûke ‘an sebîli(A)llâh” (En’am Suresi – 116) 
“Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar.” İnsanları 
dinlersen çoğu seni yoldan çıkarır. Yani imanlı olan insanlar azdır, çoğunluk nefislerinin, 
hevalarının peşine düşer, onlar da imansız olanlardır. Onlar; “Şöyle yapalım, böyle 
yapalım…” derse, onların dediği seni yoldan çıkarmak içindir. Şimdi bütün insanlık bir 
imtihan geçiriyor, o imtihanı boşa çıkarmak istiyorlar. Şeytan, bu sıkıntılar boşa gitsin istiyor, 
insanlar faydalanmasın istiyor. Ama imtihan veren Allah Azze ve Celle’nin kendisidir, her 
şeyi yapan O’dur. Onun için ümitsizliğe kapılmak iyi değil.  

“vetercûne mina(A)llâhi mâ lâ yercûn” “Siz ümitsiz değilsiniz, kapınız var, onların 
yok.” diyor. Bu gece, mübarek bir gecedir. Mübarek gecede dua edin. Allah Azze ve Celle 
kaldıramayacağımız imtihanlar vermesin, ecrimizi yüksek tutsun. Zaten mübarek aydır, bu 
gece de daha mübarektir. Allah Azze ve Celle, insanların dualarını kabul etsin diye, sabaha 
kadar ne duaları varsa isteklerini kabul edin, verin diye meleklere emreder.  

Bu gece inşallah duamız; Allah yardımcımız olsun, Allah ferahlık versin, İslam 
âlemine huzur versin inşallah. Hayırlar gelsin, şerler defolsun inşallah. Allah çoluk çocuğu, 
ümmeti, bu memleketi muhafaza etsin. Allah’ın mübarek gecesidir, bu gece şifa olsun 
inşallah. Bu gece yeni seneye giriliyor, istediğini değiştirir, istediğini değiştirmez, her şey  



 
 

 

 

 

 

Allah Azze ve Celle’nin elindedir. Onun için, bu gece inşallah hayırlara vesile olsun, sıkıntı 
zail olsun, imanımız kuvvetlensin inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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