
EN BEREKETLİ ZAMAN 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Şeyh Efendi sabah namazından sonra böyle kısa bir sohbet yapardı ki bu, sâlihlerin 
âdetidir. Eskiden geceleyin televizyon yoktu, bir şey yoktu. Yatsıdan sonra millet yatardı. 
Ondan sonra sabah namazıyla beraber kalkıp; herkes işine giderdi, gücüne giderdi. İşe 
gitmeden önce bir nasihat alırdı. Şimdi artık tamamen değişti. Millet gece yarısından sonra 
yatıyor, sabah namazına hiç uyanamıyor. Ondan sonra nasihat masihat da istemiyorlar. 
Geçinip gidiyorlar ama sıkıntı var diyorlar. Erken kalkmak çok önemli. Zaten bereket o 
vakittir. İnsan sabah ne kadar erken kalkarsa, bereket o kadar fazla oluyor. Onun 
için şimdi bereket kalmadı. Millet arsız oldu, yüzsüz oldu.  

En mühim şey bir de nasihat olarak iyi arkadaşlarla birlikte olmaktır. İyi arkadaşla 
beraber olmak çok iyidir. Hem dünya için iyidir, hem ahiret için iyidir. Dünyada seni rezil 
etmez, sıkıntılı durumlara sokmaz. Ahirette de sâlihler şefaatçi olur. Şefaat, Peygamber 
Efendimiz’in müjdelediği bir şeydir.  Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat eder. Ondan 
sonra evliyalar, şehitler, iyi kullar, mü’minler birbirlerine şefaat eder. Onun için iyi 
arkadaşınız olsun ki hem dünyada faydası olur hem ahirette. Şimdi şefaat kabul etmeyen 
yeni tayfalar çıkmış. Onlar zaten dünyada da iyi arkadaş değil. Dünyada da insanları kötü 
yola sürüklüyorlar. Ahirette de ahiretlerini kaybettiriyorlar.  

İnsan amelini, yaptığı işleri ne kadar çok yapsa da kibirle yapınca bir faydası olmaz. 
Ben yaptım, başkasına ihtiyacım yok manasına gelir. Öyle olunca nefsine yapmış oluyor, 
Allah için yapmamış olmuyor. İbadeti nefsine yapan şeytan gibi oluyor. İstediği 
kadar yapsın. Tevazu gösterip de: “Benim yaptıklarım hiçbir şeydir. Allah bize bir sâlih 
kulunu göndersin, o bize şefaat etsin. Öyle inşallah cennete gidelim.” diye dua ederse, o 
vakit Allah hepsini kabul eder. “Yok, ben istemem. Kendi yaptığım yeter. Bu kadar ibadet 
yaptım, başka neye gerek var? Kimseye ihtiyacım yok.” derse, o vakit ibadetleri de boşuna 
yapmış oluyor. Kendi nefsinin putuna tapmış oluyor. Allah’a değil kendine tapmış 
oluyor o vakit. Allah muhafaza.  

İnşallah her birimiz devamlı sâlih ve iyi arkadaşlardan olalım.  Allah hepinizden razı 
olsun. Ta nerelerden gelmişler. Allah için geldiniz. Allah ziyaretinizi makbul etsin. Ne gibi 
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hayır muratlarınız varsa hâsıl olsun. İnşallah bütün zürriyetiniz de kıyamete kadar 
sâlihlerden olsun. Bereket içinde yaşasınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Allah daim etsin. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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