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 BERAT GECESİNİN TECELLİSİ 

  Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 5 Temmuz 2012 Sohbeti, 

BismillahirRahmanirRahim. La ilahe ill'Allah. Seyyidina Muhammedun Resulullah. Allah'tan lütfunu 

isteriz. Rabbimizden lütfunu isteriz ki, o Habibi (sav) içindir.  1433 senemizin Berat gecesi mübarek olsun. 

Berat Gecesi, Sübhan Allah!  

"Fihâ yufreku kullu emrin hakîm" (44:4) "Hikmetli (hükmedilmiş) işlerin hepsi, o gecede ayırt edilir 

(belirlenir)".  

Ehl-i Hakîkat indinde yeni yıl, her sene Beraat Gecesinden başlar. O, avalim/dünyalardaki en büyük 

gecelerden birisidir. Allahu Ekberul Ekber! Sübhansın ya Rabbi! Sübhansın ya Rabbi! Sultansın ya Rab. 

Ente Sultan. Ya Rabbena. Maşa'Allah. Ente Rabbuna, Ente Hasbuna. Vağfirlenâ zünûbenâ. Va'fuanna, 

vağfirlena, verhamna ve tub aleyna. Bu mübarek gece hürmetine ki "Hikmetli (hükmedilmiş) işlerin 

hepsi, o gecede ayırt edilir (belirlenir)". Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah, sizin için ve benim için.  

Ey Müslümanlar. Bu gece, bütün dünyalar için yeni bir senenin başlangıcıdır. "Bir gece ki, her hikmetli iş 

onda ayırt edilir. Min emrina, Bizim emrimizden". Herşeyin taksim edilmesi, takdim edilmesi veya tehir 

edilmesi o gecedir. Bu, Berat Gecesi için zikredilmiştir. 

Ey Müslümanlar, "Estağfiru rabbekum innehu kâne Gaffârâ- Rabbinize istiğfar edin. Muhakkak O 

Gaffardır" (71:10). Ey Müslümanlar, Hiçbirimizin adımları doğru adımlar değil. Çünkü Sema'nın adımlarını 

takip etmiyoruz. Bunun manâsı, Sema'nın emirleridir. Adımlarımızı Sema'nın emrine göre atmıyoruz. Ve 

siz halinizi, ahvalinizi, hareketlerinizi düzenleyemezsiniz. Lakin olayların tahsisi/düzenlenmesi, tehiri, 

değiştirilmesi veya takdimi Sema'dandır. Ve amelinize göredir, ne ekerseniz onu biçersiniz. Bu yüzden, 

Festakimu-Dosdoğru olun: Sema'nın emri. Mümin'den istenen şey, istikamet üzere dosdoğru olmasıdır.  

Ve Resul (sav) buyurdu: "Men gaşşena feleyse minna- Bizi aldatan bizden değildir”. Gaşşeş-Aldatanlar 

Habibin Ümmetin'den değildir. Kovulmuş, tard edilmiştir. El-giş/aldatmak haramdır. Ve Resül (sav), 

"aldatan bizden değildir" buyurdu. Gaşşaş-aldatan insanların en kötüsü, en aşağısıdır. Ve şimdiki 

zamanımızda insanlar dünya-yı deniyye  (alçak, değersiz dünyanın) arkasında, ondan toplamak için 

koşturuyor. Dunya-yı deniyye'den toplanan şeylerin hiçbir kıymeti yoktur. Ve cebabirenin devrinde 

insanların hepsi gaşşaşin/aldatanlardan oldular. Allah'ın laneti aldatanların üzerinedir. Onlar için emir 

budur, ebeden.  

Ve biz yalnız muhlisleri isteriz, yalnız ihlas sahiplerini.. Onlar, Mutlak Risalet Sahibinin adımlarında olan 

kimselerdir- Seyyidil Evvelin vel Ahirin Seyyidina Muhammed (sav). Allah Allah. Ve bizler dün gece, 1433 
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senesinin Berat Gecesini idrak ettik. Her sene bu gece, her hikmetli iş ayırd edilir- şu anda, bu 

zamanımızda dünyada yaşayan Allah'ın kulları ile ilgili olan hikmetli işler ayırd edilir. Ehli iman 

mükelleftir. Efendimizin (sav) Mutlak Risaletine iman etmeyen diğer insanlar mükellef değillerdir. 

Mükellef olan Habibin Ümmetidir. Dikkat edin ey Mü'minler, aldatanlardan olmayın- dünyadaki az bir 

menfaat karşılığında aldatanlardan olmayın. Hayır, bu bize göre değildir. İmanınızı muhafaza edin. 

Taatinizi muhafaza edin. Sonunda gideceğiniz yeri, ahir zamanınızdaki amelleri muhafaza edin.  

Ey mü'minler, dün gece başlayan yeni senede neler olacağını en iyi Allah bilir. Bu mühim bir konudur. 

Hakikaten çok önemli bir konudur çünkü Armageddon olacak, İstanbul fetholunacak ve İslam'ın 

sancakları yükselecektir. Ey mü'minler, Habib'in sancağı altında toplanın. Dünyada ve ahirette 

kurtulursunuz.  

Berat Gecesi hepimiz için mübarek olsun. Rabbimizden af ve afiyetini isteriz. Allah'a ve Resulüne karşı 

itaatkâr kullar olun. Dünyada ve ahirette şeref verilir. Ey mü'minler, ahiretinizi dünyada hiç kıymeti 

olmayan birşey karşılığında satmayın.  

"Ed-dünya cîfetün ve tâlibüba kilabün- Dünya bir laşedir, ona talip olanlar da  köpeklerdir". Bu şeref 

değildir, hayır. Sübhan Allah. Allah Azze ve Cel herşeyi Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Hz Yusuf (as) bir nebi-

mürsel idi. Ve o zamanın Firavununun bir rüyasını tabir etmiş ve yorumlamıştı. Ona dedi ki:  

"Kâlec’alnî alâ hazâinil ard- Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl!" (12:55).  

Firavun, Hz Yusuf'un söylediklerine inanmasına ve her konuda onun sadakatinden emin olmasına rağmen 

onu hemen tayin etmedi. Hayır. Bir müddet sonra, belki bir sene sonra ona Mısır'ın hazinelerinin 

selahiyetini verdi. Bu talimul Hak'tır! Nasıl olur, nasıl avam-ı nas "bizim daha çok hakkımız var, biz 

insanları istediğimiz gibi, hevamıza göre daha iyi yönetiriz" diyebilir?  

"Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, herkesin kendi reylerini  beğendiklerini görürsen, o 

zaman kendi nefsine bak"(Hadis-i Şerif).  

Ey alimler, bunu cemaatinize, ümmet-i Habib'e açıklayın. Firavun'a bakın! Hz Yusuf'un sadakatini 

bilmesine rağmen onu hemen tayin etmedi, ama bir sene sonra  onu Mısır hazinelerinin başına getirdi. 

Siz cemaatin içinden kime dersiniz.. Seçildi dersiniz onlara. İnsanlar seçim yapıyor? Ayıp onlara! Kur'an-ı 

Azim'den dersinizi alın; Onu deneyin. Ne yaptığına, ne yapmadığına ve ne yapabileceğine bakın. Yanlış 

üzerine yanlış yapıyoruz. O Hak yolu terk edenler kurtulamayacaklar. Onların kurtulmaları mümkün 

değildir, bitti! Dün gece çok işaretler ve müjdeler vardı Müslümanlar için. İnsanların arasında makam ve 

mevki peşinde olanlar alınacak, hüküm geldi onların hakkında. İsimleri Kardeş de olsa, Selefi de olsa, 

Müslüman da olsa, Mü'min de olsa. Allah sizi deneyecek, ne yaptınız? Firavun Hz Yusuf'u denedi, sonra 

verdi ona. Siz ne yaptınız Ümmet için ey Cumhurreisleri, Müslüman kardeşleri, Selefi başkanları, ve 
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diğerleri? Benim Arapçamı anlıyor musunuz anlamıyor musunuz? Anlamıyorsanuz, kırbaç geliyor 

üzerinize. Ayaklarınızı hazırlayın çünkü falaka gelecek. Rabbu-s Sema (svt) sizi bırakmayacak. Size 

dersinizi verecek. Allah'ın büyüklüğü tekebbere ve tecebberenin (kibirlenen ve büyüklenenlerin), 

zalimlerin üzerindedir. Sema'nın tayini olmadan kim nefsini öne çıkarırsa Allah'ın gadabı onun üzerinedir. 

Onlar kurtulmazlar.  

Ey mü'minler, şerefinizi koruyun. Dininizi ve Allah Celle ve Ala'ya karşı olan edebinizi muhafaza edin. 

Mutlak Risalet Sahibi olana karşı edebinizi koruyun, Evvelin ve Ahirin Efendisi,  Seyyidina Muhammed 

(sav). Edebinizi koruyun. Hz İbn-i Abbas. ..Siz alimlersiniz, daha iyi bilirsiniz. Maşa'Allah daha iyi bilirsiniz, 

o Efendimizin ashabındandı. Efendimiz (sav) ona dedi ki, 

 "Ya Gulâm, ihfazillah yahfazke - Ey oğul, Allah'ı muhafaza et ki O da seni muhafaza etsin".  

Bu yeter, Allah'ı muhafaza edin ki O da sizi muhafaza etsin. Dersinizi alın. Ne istiyorsunuz? Ey Mısırlılar, 

Ey alimler, ey arifler. Bu nasihat size yetmez mi? Allah'ı muhafaza edin, O da sizi muhafaza etsin. 

Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den, Hint'den destek aramayın. Hayır, bu küfürdür! Terbüyetül 

Resul (sav): "Ey oğul, Allahı muhafaza et O da seni muhafaza eder". İki hafif kelime, ve bu iki kelime 

başından sonuna dünyevi işlerinizi düzenler: Allah'ı muhafaza et, O da seni muhafaza eder. Mutlak 

Risalet Sahibine (sav) karşı edebinizi muhafaza edin. Kurtulursunuz. Allah'ın hukununu tutar ve muhafaza 

ederseniz, O da size korur.  

Bu bir ummandır, ve mü'minler için kafidir. Anlayış/idrak sahibi olan, bilmek ve öğrenmek isteyen 

herkese kafidir. Eğer akıl ve idrak sahibi değillerse o zaman onlar gayrı mükelleftir. O dağda bayırda 

dolaşıp yerin otunu yiyenler... La ilahe ill'Allah, SübhaneHu ve Teala, Muhammedun Resulullah.  

Bu bir ummandır, ama bize kifayet eder. Aciz bir kulum. Bana bu senenin, bu mübarek senenin içinde 

dünyalarda olacak, zuhur edecek olaylardan birşeyler açıklamamı istediler. Şerefinizi muhafaza edin. 

İmanınızı, muhabbetinizi muhafaza edin. Rabbinize taatinizi muhafaza edin, burada ve ahirette 

kurtulursunuz. “Vallâhu alâ mâ nekûlu vekîl-Ve Allah, konuştuklarımıza vekildir” (Kasas:28) 

Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahumme vağfirlena verhamna. İşlerimizi ıslah edecek kulunu yolla bize. 

Ya Rabbi, Allahumme vağfirlena verhamna. Ve tub Aleyna, Vehdina, Vaskina. Ve Eslihşanana Ve Şanil 

Müslimin. Vensurna Alel Kavmil Müfsidin. O müfsid kavmı Aziz ve Muktedirin kuvvetiyle al. Ya Cebbaru 

Ya Kahharu Ya Allah. Bizi deccalin ve kezzabin/yalancılardan eyleme. Aldatanlardan eyleme. Onlardan 

olmayalım ya Rabbi. Tübna ve reca'na ileyk ya Mevla. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe 

Estağfirullah. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed. Seyyidine Evveline vel Ahirin, Seyyidina 

Muhammed (sav). Onun (sav) hizbinden/cemaatinden, milletinden ve ümmetinden yap bizi Ya Rabbi. 
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Vağfirlena verhamna. Ve tub Aleyna, Vehdina, Vaskina. Ve Eslihşanana Ve Şanil Müslimin. Ya Rabbena, 

Fatiha.  

Bu öyle bir ummandır ki bizi saatlerce alabilir lakin, kuvvetimiz yok. Bu bize kifayet eder. 

BismillahirRahmanirRahim. Bu çok büyük bir derstir, ilk olarak Müslümanlar için. İkinci olarak Beni İsrail 

ve üçüncü olarak Hristiyanlar için. Bırakın nasihatlerini alsınlar. Kim nasihat kabul etmezse sonları 

nedamet/pişmanlıktır. Tövbe ya Rabbi. Tubna ve reca'na ileyk. Ben aciz bir kulum ya Rab. Ben aciz bir 

kulum ya Rab. Tüb'tu ve reca'tu ileyk. Tüb'tu ve reca'tu ileyk. Allahumme  vağfirli verhamni. Ve 

Eslihşanana Ve Şanil ibadike ya Rabbi, Fatiha.  

Bu hitap benim fikirlerimden veya rivayetlerimden hazırlanmadı, hayır! Bu yüzden buna dikkat edin ey 

Allah'ın kulları! Tövbe ya Rabbi. Bize Sen'in yolunda savaşacak Melik yolla ya Rabbi. Şeytanla ve şeytanın 

askeriyle savaşmak için. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe Estağfirullah. Fatiha.  

Ş.N. Vird var mı çekilecek?  

Ş.E. En güzel vird "Efendimizin (sav) adımlarına tabi olayım" diyerek dua etmek ve bunun için gayret 

etmektir. Allah’tan emirdir bu: "Ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân- Şeytanın adımlarına tabi olmayın".  

Bitti, Fatiha.  

Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=4334&name=2012-07-05_ar_TajalliBaraat.mp4 

http://saltanat.org/videopage.php?id=4334&name=2012-07-05_ar_TajalliBaraat.mp4

