
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN 
 

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. 

Bugün mübarek olsun inşallah, hayırlı olsun. İnşallah bu senemize hayırla girip 
hayırla çıkarız, İslam’a nusret olarak inşallah, bu küfür mağlup olsun inşallah. Her tarafta 
iyicene azmış ama hüküm Allah’ındır. Kimse Allah’ın hükmüne karşı gelemez.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en kötü zamanda, en kötü vaziyette Mekke’den çıkıp 
bütün dünyaya nuru yaydı. Onlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürüp bu işi bitirecekler 
zannettiler. Onlar gene bunlardan daha akıllı. Tek bir kişi vardı, öldürüp bitireceğiz 
zannettiler hâlbuki Allah koruduktan sonra, Allah istedikten sonra hiçbir şey karşı gelemez. 

Şimdikiler de bütün dünya Müslümanları bitirmek için uğraşıyor. Allah’ın izniyle, 
Allah’ın dinidir, bitmez, sonunda galip gelecek. Allah’a tevekkül edene, Allah’a yardım 
etmek isteyene Allah da yardım eder. Yani Allah yolunda, Allah’ın kelimesini ilan etsin diye 
isteyenlere, Allah da onlara yardım eder, nusret onlarla olur diyor Allah Azze ve Celle. Yani 
bu halimize bakıp da insanlarda, Müslümanlarda ümitsizlik olmasın.  

Bölük pörçüğüz, birbirimizi yiyoruz, birbirimizi çekemiyoruz. Nerede Müslüman 
varsa, fitne var ama ümitsizliğe kapılıp da ümitsiz olmayın diyor Allah Azze ve Celle. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize en büyük örnek, en büyük misal O’dur (s.a.v.). 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tek başına bütün o küffara karşı yılmadan, etmeden kalktı, 
yürüdü, memleketinden, sevdiği yerden hicret etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’yi 
severdi. Hicret de kolay değil ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah rızası için o 
meşakkatlere dayandı, o meşakkatleri çekti, Allah da O’na (s.a.v.) nusret verdi, memleketine, 
doğduğu yere, Kâbe’ye, Mekke’ye zaferle girdi.  

Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için her şeyi, bütün dünyayı, bütün 
kâinatı verdi. O vaziyet insanoğlu için tabi üzücü, küfür, isyan… Âdem Aleyhisselam’dan 
beri galiba en kötü devirleri yaşıyor insanoğlu. Her türlü rezalet, her türlü küfür, her türlü 
isyan, Allah’a karşı gelmek, Allah’ı inkâr etmek, akla, hayale her ne gelirse bu son zamanlarda 
gün geçtikçe daha beter oldu. Ama onlar mühim değil, hepsi imtihandır, insanoğlu 
ümitsizliğe kapılmasın. Emirdir: “Ümitsizliğe kapılmayın!” Allah’ın rahmetinden ümidinizi  

 



 
 

 

 

 

 

kesmeyin. Muhakkak Allah, Müslümanlarla, mü’minlerle beraber olur inşallah. Hayırlı 
seneler olsun inşallah. İnşallah ibadetle girdik, ibadetle, bereketle, emnu emânla, sıhhat 
afiyetle çıkalım. Yaptıkları acayip hastalıktan da muhafaza oluruz, yaptıkları şerler 
kendilerine döner, şerlilere dönsün, hayırlar, hayırlılara olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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