
	
	

 
 
 
 
 
 
 

REGAİP GECESİNİN FAZİLETLERİ 
 

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 sabah, bugün mübarek Regaip günüdür, Regaip gecesidir. Üç ayların, Recep’in 
1. mübarek gecesi ve günü. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu gün için; “Gününü oruç tutun, 
gecesini ihya edin.” diye buyurmuş. Regaip gecesi demek ki Allah’ın güzel istekleri kabul 
ettiği bir gecedir. 

Bugün oruç tutana Allah cenneti müjdeliyor. Meleklere; “Beyt-i Mamur, Kâbe’de 
tavaf edin, sizin tavafınızın sevabını oruçlulara hediye edin.” diyor Allah Azze ve Celle. 
Oruç bugün olur. Kandillerde normalde ikinci gündür. Mesela 26 gecesi ihya olur, miraç 
gecesi, mübarek olan gecedir. Oruç da ondan sonraki gün olur ama Regaip kandili esas 
bugündür. Bugün ve yarın tutmak isteyen tutabilir, tabi sevabı çoktur ama esas bugündür. 
Ondan sonra Şaban’ın on beşi, gene on beş gecesi sayılır. Bir gece, on dördünü on beşine 
bağlayan gece oluyor, on beşi günü gene oruç tutulur.  

Bu mübarek aylar bereket mevsimleridir, rahmet mevsimleri, güzellik mevsimleridir. 
İnsanlar maddi olarak baktıkları vakit bir şey anlamazlar, eksikliklerini anlamazlar. Nasıl 
sapasağlam insan, bakınca kanında şu eksik, bu eksik çıkıyor. Tahlil yapıyorlar, doktor yahut 
nerede tahlil yapıyorlarsa, noksanlık epeyce çıkar ama adam sağlamım diyor. Bu manevi 
şeyler ondan çok daha mühimdir.  

Kandaki bu demirdi, bakırdı, bilmem neydi, onlardan çok daha mühim olan 
maneviyattır. Maneviyat olmazsa hiçbir şeye yaramaz. Hayvan bile ondan daha iyi çünkü 
hayvan Allah’ını bilir, bu maneviyatsız insanlarsa hiçbir şey bilmez. Cahil, kara cahil bunlar. 
Onun için bu gecelere, bu günlere itibar etmemiz lazım, bunlardan faydalanmamız lazım. 
Ne kadar dua ederseniz Allah Azze ve Celle o kadar sizden razı olur. 

 اْدُعونِي
 

 “ud'û-nî” “Bana dua edin.” diyor Allah Azze ve Celle. (Mü’min Suresi-60) “Bana 
yalvarın. Bana itaat edin. Başka şeylere itibar etmeyin” diyor. Ama insan devamlı nefsine 
uyuyor, şeytana uyuyor, bu hiç aklına gelmiyor. Dediğimiz gibi, eskiden üç aylar olunca kötü 
yolda olan insanlar bile üç aylara hürmet eder, o aylarda kötülük yapmaz, günah işlemezdi.  



	
	

 

 

 

 

Şimdiki insanlar ise hiç farkında değil, kendileri âlim diye geçinen insanlar, “Bunların öteki 
günlerden bir farkı yoktur!” diye insanları, Müslümanları dalalete götürüyorlar. 

Bunlar muteber günlerdir. Bu günler ve geceleri Allah Azze ve Celle Kur’an’da da 
zikretmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek hadislerinde de zikretmiş. Onun için 
bizim itibar edeceğimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ve Allah Azze ve Celle’nin sözüdür. 
Ondan başkası şeytan sözüdür, şeytana kanmış olanların sözüdür. Allah hepimize doğru 
yolda sabit olmayı nasip etsin. Bu geceler mübarek olsun, bereketleri üzerimize olsun 
inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 22 Mart 2018/04 Recep 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 
	


