
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 BERAT GECESİNİN VAZİFELERİ 
 

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 gene mübarek bir gecedir. Allah’a şükür bunu idrak ettik, Allah’ın lütfuyla, 
inayetiyle bu günlere geldik. Allah’ın dediği oluyor, başka bir şey yok. İnsanlarda iman diye 
bir şey kalmamış, kendi kendilerine eziyet ediyorlar, zulüm ediyorlar, başka bir şey değil. 
Allah’a itaat edip, Allah’a kulluk yapsalar kendilerine zulüm yapmazlar, rahat ederler, rahat 
yaşarlar, Allah’larına rahat kavuşurlar. Ama şimdi her türlü isyanı, kötülüğü yapıyorlar, 
ondan sonra da bir şey yaptık zannediyorlar, hiçbir fayda olmayan lüzumsuz işler yapıyorlar.  

Biz Allah’a şükür bu mübarek günlerde Allah’a elimizden geldiği kadar kulluk 
yapıyoruz, O’na şükrediyoruz ki bu nimet daim olsun. Şükürle nimetler devam eder, çoğalır. 
En büyük nimet de iman nimeti, İslam nimetidir çünkü nefis ve şeytan devamlı buna 
karşıdır, kötülüğe meyillidir. Onun için insanların çoğu kötülüktedir, isyandadır. İyilik 
yapacaksan bin tane mani çıkarır, kötülük yapmaya kalksan sana yardımcı olur, zannedersin 
ki bu daha iyidir.  

Bu gecenin faziletleri büyüktür, çok sevabı var. Allah’ın Azze ve Celle’nin duaları 
kabul ettiği gecelerden birisidir. Daha makbul olan, müminlere, Müslümanlara daha fazla 
hediyeler verdiği bir gecedir. Allah meleklerine emreder: “Bakın, bu gecede tövbe eden var 
mı, kabul edeyim, ihsan isteyen var mı vereyim, hasta varsa, şifa isteyen varsa vereyim, 
borçluysa o borcunu kaldırayım.” Ne gibi şeyler varsa hepsini bu gecede isteyebilirsiniz, 
Allah verir. Allah cömertlerin en cömertidir. Her şey O’nun elindedir, verip de bitecek diye 
korkusu yok, haşa! Her şeyi Allah yaratmış.  

Bu gece mübarek bir gecedir, inşallah elinizden geldiği kadar ibadet yapmak için 
gayret edin. Akşamla yatsı arasında inşallah üç Yasin okunacak, ondan sonra da sabaha kadar 
yüz rekât namazı kılabilen kılsın. Kazası olan ona niyet edip kaza namazı olarak yüz rekât 
kılsın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu geceyi ihya etmiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu 
gecede namaza durmuş, çok uzatmış, rükûa gitmiş, uzatmış, secdeye gitmiş, epeyce uzatmış. 
Hatta Hazreti Ayşe Anamız (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefat etmiş olmasın diye 
endişelenmiş ki namazı o kadar uzatmış. Ayağına değmiş, bakmış hareket var, sonra 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) selam verince sormuş: “Bunun hikmeti nedir? Neden 
namazınızı bu kadar uzun kıldınız? Bu dünyayı bıraktınız zannettim.”  



 
 

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de demiş ki: “Ya Ayşe! Bu gece mübarek bir gecedir. 
Allah’ın, meleklerini yeryüzüne gönderip de ‘Her dua edenin duasını kabul edeyim’ dediği 
bir gecedir. Onun için bu kadar uzattım.” Onun için, bu mübarek gece hayırlı olsun, İslam’a 
nusret olsun, sahip gelmesine vesile olsun, Müslümanlara muhafaza olsun inşallah. Allah ilk 
başta bu fitnelerden muhafaza etsin inşallah, sonra kimseye muhtaç etmesin. Allah bu 
gecenin hürmetine imanımıza kuvvet versin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 27 Mart 2021/14 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


