
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BESMELENİN BEREKETİ 
 

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. 

 Cenab-ı Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ilk emri “İkra” oku demek. 
“Allah’ın adıyla oku” diyor. Okumak O’nsuz olunca faydasızdır. Allah’ın adıyla okunan 
şeyler bereketli olur, faydalı olur. Her şeye Allah’ın adıyla başlamak lazım. Allah’ın ismi 
“Bismillahirrahmanirrahîm” ile başlayınca o yaptığınız iş hayra vesile olur. Yürürsünüz 
Besmeleyle başlarsınız, yemek yerken besmeleyle, içerken besmeleyle. Allah’ın adıyla 
başlayınca, yediğiniz, normal yemekten faydalı yemeğe dönüşür, normal içeceğin faydası 
olur. Hem cismaniyetine hem ruhaniyetine faydası olur. Öteki türlü hiçbir faydası olmaz, 
zararı daha fazla olur. 

Bir hikâye vardı, hikâye dediğimiz doğrudur. Eskiden uzun, büyük insanlar vardı. 
Bir tanesi tufandan sonra kalmış, çok iri, kaç metre Allah bilir, ona yemek yetişmiyormuş. 
Nuh Aleyhisselam zamanında oluyor bu. Gittiği yere saldırıyormuş, milletin yiyeceklerini 
alıyor, yiyor, doymuyormuş. Nuh Aleyhisselam kendisine, “Sana bir şey vereyim de onunla 
doyarsın.” demiş. “Ver” demiş o da. Üç tane ufak ekmek vermiş kendisine. 
“Bismillahirrahmanirrahim deyip de ye.” demiş. “Demem.” demiş çünkü kâfirmiş. “De, 
de, doyarsın.” demiş Nuh (a.s). “Yok, demem.” demiş. Nuh Aleyhisselam ısrar ettikçe o 
da yok diyor. En sonunda Nuh Aleyhisselam ona hileyle söyletmiş. “Nedir demeyeceğin?” 
demiş. O da “Bismillahirrahanirrahim demeyeceğim.” demiş. “E tamam, ye şimdi.” demiş. 
Birincisini yemiş, ikincisini yemiş, üçüncüsünü yiyememiş, doymuş. “Ağzıma bir lokma 
daha koyamam.” demiş. Ondan sonra kızmış, “Sen bana büyü yaptın.” diye oradan 
kaçmış. 

Millet şimdi açgözlü, Besmele mesmele hiçbir şey hatırlamıyorlar, ondan sonra da 
arsızlık had boyu oluyor. Her işimize Besmeleyle başlarsak, bereketli olur, faydalı olur. 
Bize de yeter, başkasına da yeter. Bu nimet en büyük nimettir. Besmele, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e verilmiştir, O da ümmetine vermiştir. Besmelenin bereketi daim 
üzerimize olsun inşallah. 
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