
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BERAT GECESİ 
 

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 akşam değil, inşallah yarın akşam Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi oluyor. Bu 
gece mübarek bir gecedir. Geçen sene ne yazıldıysa bu sene bu vakte kadar hepsi 
tamamlanmış oluyor. Şimdi inşallah bundan sonra olacak şeyler de yazılıyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bize bildirdiği, hak olan şeylerdir bunlar.  

Allah Azze ve Celle’nin hikmetiyle her sene olacaklar bir sene önceden yazılıyor. 
Onun hikmeti, insanlar bir şey isterse, değiştirilsin diye talep ederse Allah Azze ve Celle 
onların isteklerini, arzularını inşallah kabul eder. İnşallah hayırlara vesile olur. Üç tane Yasin-
i Şerif var okunacak. Birisi imanlı uzun ömür için, birisi rızık için, birisi de muhafaza için 
inşallah. Onların arkasında da duaları var. Ondan sonra da geceyi yapabildiğiniz kadar 
ibadetlerle, tesbih namazı, şükür namazıyla geçirelim. 100 rekât namaz var, onu yapabilen 
yapsın. Şeyh Baba (k.s.) hiç bırakmazdı, onu her sene yapardı. Oturduğu yerden bile kılardı, 
en son vakte kadar onu yaptı. 

Tabi bu mübarek gecede Allah Azze ve Celle kapıları, dua kapılarını açmış, meleklere; 
“Bana istiğfar eden yok mu, affedeyim; Benden rızık isteyen, sıhhat isteyen yok mu, 
vereyim.” der. Yani ne isterse, sabaha kadar açıktır. İbadet edilir, dualar Allah’ın izniyle kabul 
olur. Bu mübarek gecede, bu olan hastalık da Allah’ın takdiridir. İnşallah bundan sonra 
hafifler.  

Bazı zâtlar var, “Allah’ım bunu kaldır” diye dua etse, anında kalkar, bıçak gibi kesilir. 
Ama Allah’ın hikmeti nedir? O hikmete dair onlar da bu emre karşı gelmezler. O dua edecek 
olan zâtlar emre bakar. Bir dakikada bıçak gibi kesilir, bir şey kalmaz. Ama bunun hikmeti 
var, olacak şeyler var, onu da o zâtlar yapmaz. 

Bakalım nasıl olacak? Hayır ümit ederiz. 15’inden sonra epeyce bir rahatlama olur 
inşallah. İnsanlara da ders olmuş olur, doğru yola gelmiş olurlar. Allah mübarek eylesin. 
Nice senelere imanla, İslamla, rızıkla yetişelim inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                     Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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