
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEREKET 
 

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. 

 
 Elhamdülillah, Allah bizi İslam olarak yarattı, İslam olarak yaşatsın, imanla gidelim 
inşallah. İslam’la müşerref olan büyük bir fazilete nail olmuş oluyor, büyük bir lütufa ermiş 
olur. Her iyilik İslam’dadır, her kolaylık İslam’dadır, ne varsa her güzellik İslam’dadır. Çeşit 
çeşit nimetler var. 
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  “Ve-in te’uddû ni’meta(A)llâhi lâ tuhsûhâ” “Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, 
imkan yok sayamazsınız.” (Nahl Suresi – 18) Saysanız bitiremezsiniz, saymakla bitmez. 
Onlardan birisi de berekettir, bereket başka şeyde yok. Onun için milyarlarca insan, 
Müslüman olanlar bereketle yaşıyor, kalanlar da bu bereketten biraz nasipleniyor, 
rızıklanıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) evliyalar için; “Onlar olmasa rızkınız da 
verilmez.” diyor. Allah kâfire bir damla su vermez ama onların bereketine onlar da 
nasipleniyor. En mühim şey, bereket Müslümanlardadır. İslam’ın dışında kimseye bereket 
diye bir şey yok. Onların yüzü suyu hürmetine bütün insanlık bereketleniyor, rızıklanıyor.  

Bereket olunca az bir şeyle yetinebilirsin. Bir şeye bereket verdi mi dağlar kadar olur, 
tükenmez, bitmez. İşte bu zamanın insanları bunu unutmuş. Bereket peşinde değil de para 
peşinde, mülk peşinde koşuyorlar, bereketi unutmuşlar. Allah’a “Bize, vaktimize, 
çoluğumuza, çocuğumuza, mülkümüze, paramıza, her şeyimize bereket olsun.” diye dua 
etmek lazım ki o zaman bereket bitmez. Bereket olmayınca dağlar kadar şey olsa da 
dayanmaz, biter gider.  

İşte görüyoruz, Osmanlı’nın bereketiyle, Müslümanların bereketiyle fakir fukara da 
geçinip gidiyor. Bu bereketsiz, merhametsiz kâfir, dünyaya musallat oldu, dünyayı soyup 
soğana çevirdi, gene de daha bitmedi. Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin 
ki Allah’ın izniyle bereket bizle beraberdir.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                     Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

  28 Mayıs 2020/05 Şevval 1441 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 



 
 

 


