LEYLETÜL BERAT
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 gece mübarek bir gecedir, on beş Şaban’ın gecesidir. Kandil bu gece oluyor.
Orucu inşallah yarındır. Ama bugün ve yarın tutulabilir. Bugün tutmayan en azından yarını
tutsun. Önümüzdeki seneye kadar ne olacağı bu gecede belli olur. İnsanın rızkı, sıhhati,
afiyeti, ömrü, hayatı bu gecede yazılıyor. Onun için, akşamla yatsı arası, hayırlı uzun
ömürler için, imanla sıhhat için, ondan sonra afiyet için üç tane Yasin okunur. Onların
duaları var, toplu olarak yapsak daha iyi oluyor. Toplu olmazsa, evde de akşamla yatsı arası
üç Yasin’i muhakkak okuyun.
Yazılı olan şeyi Allah isterse değiştirir, isterse olduğu gibi bırakır. Onun için dua
etmek lazım; hayır olsun, şer varsa hayıra tebdil olsun. Bu gecede Allah Azze ve Celle
kullarına bu fırsatı vermiş. Değiştirebilir, Allah her şeye kadirdir, O’nun yanında hiçbir şey
zor değildir. O’nun indinde hiçbir şey zor değildir, istediği gibi değiştirir. Onun için,
kendisine dua edeni, kendisine yalvaranı Allah Azze ve Celle kabul eder. Bu mübarek gece
mühim bir gecedir, onun kıymetini bilip hem bunu yapacağız inşallah, ondan sonra da
sabah namazına kadar yüz rekât namaz var, onları da kılmak lazım.
Zaten senede bir defa yüz rekât namaz var. İnsanlar, müminler için bir vesile olur
ki imanları kuvvetlensin. Yüz rekât çok demeyin, Rabia Adeviyye Hazretleri, o Hazret her
gece bin rekât kılarmış. Senede bir defa yüz rekât olunca, onu düşünüyor insan. “Nasıl
yapacak, nasıl edecek?” diye düşünürler. Hâlbuki evliyaların bazıları bütün gece namaz
kılar. Bazısı da Rabia Adeviyye Hazretleri gibi - Allah ondan razı olsun - her gece bin rekât
kılar.
Onun için, bu namazı kılmak iyidir. Kazası olan kaza niyetine gider, olmayan için
de Allah’a yaklaşmak için bir vesile olur çünkü namaz, kulun Allah’a en yakın olduğu
vakittir. Bu gece de hem Yasinler okunup hem bu namazlar kılınırsa inşallah bu sene bunu
yapan herkes için, inanıp da yapanlar için hayır olur. Allah onların yaptıkları ibadetleri

kabul eder inşallah. Allah bu geceyi mübarek eylesin.
Mübarek geceler bizim için güzel fırsatlardır. Allah Azze ve Celle bize bu fırsatları
vermiş, kıymetini bilelim inşallah. Allah mübarek eylesin. İslam’ın zaferiyle, Mehdi
Aleyhisselam’ın gelmesiyle Allah nice senelere yetiştirsin inşallah. Çünkü şeytanın avanesi
İslam’ı yeryüzünden silmek istiyor. Yapamazlar çünkü karşılarında Allah Azze ve Celle
var. O’nun dinidir, yoksa bu insanlara kalsa çoktan bitmişti. Allah’ın yardımıyla, Allah’ın
medetiyle inşallah bütün dünya Müslüman olacak. Allah kabul etsin, mübarek olsun.
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