
REGAİP GECESİ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

 Allah (c.c) Regaip Kandilimizi mübarek eylesin, günlerimiz de güzel olsun inşallah. 
Bugün mübarek bir gündür. Recep ayının, üç ayların ilk kandil gecesi Regaip gecesidir. Bu 
gecede rağbet olunan ne kadar güzel şey varsa Allah veriyor. Onun için Regaip 
deniyor. Regaip rağbetin çoğul halidir.  

Allah (c.c) Müslümanlara, bu geceye inananlara; kutsal ve mukaddes saydığı 
gecelere hürmet edip, tazim eden insanlara kendi hazinesinden verir. Hem bereketini verir 
hem de ecrini ve sevabını verir. Bu mübarek geceyi ihya etmek güzeldir. İhya etmek 
derken, sabaha kadar ayakta da durabilirsin. Ama yatsıdan sonra yatıp da 
teheccüde kalkınca, aynı şekilde geceyi ihya etmiş olursun. İhya-ül leyl yapmış 
oluyorsun. Çünkü yatıp da tekrar kalkınca; Allah için ibadet etmek maksadıyla 
yattığından Allah bütün geceyi ihya etmiş, uyumadan geçirmiş gibi sayıyor. Bu da 
Allah’ın kereminden, Allah’ın merhametindendir. Müslümanlara İslam’ın kolaylığını 
gösteriyor. Ama şeytan onu göstermiyor, tam tersini gösteriyor. Şeytan zor gibi 
gösteriyor, aslında zor değil.  

Allah Azze ve Celle herkese takati kadar verir. Yaratan kendisidir. İnsan nasıl, neye 
tahammül edebilirse ona göre emirler vermiş. Tabi farz var, sünnet var, müstehab var. Her 
hangi birisini yapsan da olur. Bu kadar yapabiliyorum dersin, tamamdır. Daha fazlasını 
yapsan, Allah sana yapma demez. Yap, istediğin kadar yap. Allah’ın hazineleri 
tükenmez, bitmez; Allah verir. Allah bu geceleri de ikram etmek için seçmiş. 
Bunlar güzel ve mübarek gecelerdir. Hepsinde bir sır var, hediyeler var. Allah 
mübarek eylesin.  

Bugün zaten niyetliyiz. Pazartesi, Perşembe oruç tutmak üç ayların güzel bir 
adetidir. Çoğu insan onu yapıyor. Kandil olduğu için de daha bereketli olur. Sevabını, ne 
kadar vereceğini Allah bilir. Bu gecede Kur’an okuyun, kaza namazları varsa onları kılın. 
Akşam tesbih namazı kılınır. Hayrımız, sevabımız çoğalsın diye bu gece zaten zikir var, 
hatme hacegan var. Onlarda da Allah’ı zikrediyoruz, Allah’ı tazim ediyoruz. Salavat 
getirin, la ilahe illallah zikrini çok söyleyin, Kur’an okuyun, Yasinler okuyun. 
Bugünün hususi bir vazifesi yoktur ama insan yapabildiği kadar bu dediğimiz şeylerden 
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yapsın. Yapamazsa yüz ihlas, bin ihlas ne kadar yapabilirse onu yapsın. İçinden ne gelirse 
yapsın inşallah. 

Allah bize hayırlı olan şeyleri versin. Hayırlı isteklerimiz hasıl olsun, şerler defolsun 
inşallah. Allah nice senelere yetiştirsin inşallah. İnşallah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’a 
da yetişiriz. Ümmeti Muhammed ferahlığa kavuşsun inşallah.  

Bi hürmetil Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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