
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KORKUYLA ÜMİT ARASINDA 
 

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. 

İnsanoğlu dünyada nasıl bir halde olması lazım? Korkuyla ümit arasında olacak. 
Nefsini sevindirmeyeceksin, devamlı Allah’tan korksun, akıbetimizden korksun, ondan 
sonra ümit Allah’tan. 

Ümit Allah’tadır, Allah’tan ümit kesen günaha girmiş olur çünkü imanı zayıflamış 
oluyor. Bu dünyada Allah’tan başkasından ümit eden, uman yanlış yola girmiştir. Mümin 
olan Allah’ın azametinin karşısında korkuyla olur. Korku dediğimiz bir hata işlemekten 
korkmaktır, yoksa Allah Azze ve Celle korkutmaz, müminleri korkutmaz, onlara rahmetle 
merhamet eder. Ama müminin korkusu, edep dışı hareket edip de Allah’a karşı mahcup 
olmayayım diyedir yani mümin olan utanmaktan korkar. Onun için daima Allah’ı hatırlar. 

 “Allahu hazıri, Allahu naziri, Allahu şahidi.” Allah her zaman bizimle, bizi görüyor, 
bize şahitlik ediyor diye müminin kalbinde olan bunlardır. Allah Azze ve Celle her daim 
müminin kalbindedir, ondan dolayı Allah Azze ve Celle’nin hoşlanmadığı bir hareket 
yapmayayım diye korkar. Ümit de Allah’ın rahmetini umar, yaptığı küçük büyük hatalardan 
dolayı affını ümit eder, rahat bir hayat sürer o vakit.  

Öteki türlü, Allah’ı tanımayan, Allah Azze ve Celle’yi tanımayanların korkusu 
başkadır. Onların korkuları, nefislerine bir şey olmasın, rızıklarından korkarlar, 
hayatlarından korkarlar, sıhhatlerinden korkarlar, her şeyden korkarlar. Ümit desen hiçbir 
ümit yok, hem dünyada cehennemde yaşarlar hem ahirette. Bazı insanlar; “Cehennem, 
cennet yok, hep burada yaşayacağız.” derler. Öyle diyenlerin cehennemleri hem burada hem 
ahirettedir. 

Dünyada cennet yok. Dünya müminin imtihan yeridir. Kâfirin cenneti olabilir ama 
cennet bildiğimiz manada cennet değil, aslında cehennemdir onlara. Mümin için cennet 
olmasa da cehennem değildir gene de. Allah’ın lütfuyla, Allah’ın muhabbetiyle, 
Peygamberlerin muhabbetiyle olduğu için, Allah’ın verdiğini kabul ettiği için mümine cennet 
gibi olur, mutmain olur. Kalbi huzur içinde olduktan sonra, istediği kadar zor olsun, o huzur 
olduktan sonra Allah Azze ve Celle her tarafı cennet gibi yapar.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde, Bismillahirrahmanirrahim;  
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“Kulnâ yâ nâru kûnî berden veselâmen ‘alâ ibrâhîm” (Enbiya Suresi – 69) “’Ey 

ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol’ dedik.” Ateşe “serin ol” deyince, Hazreti İbrahim 
Aleyhisselam dağlar gibi ateşin içinde cennette gibi, bahçede gibi durdu. Onun için mühim 
olan Allah’a, Allah Azze ve Celle’ye itaat etmek, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan 
gitmektir. Onu yapan dünyada da ahirette de saadet ehli olur inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 29 Mart 2021/16 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


