
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN AZAMETİ VE GECE İBADETİ 
 

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. 

Hadis-i Şerif var, Allah Azze ve Celle her gece ve kandil gecelerinde; “İstiğfar eden 
var mı, haceti olan var mı, rızık isteyen var mı?” diye, artık aklına ne gelirse insanlara 
vereyim, tövbe edeni affedeyim, cennetlik edeyim diye yeryüzünün göğüne iner ve bakar.  

Tabi Allah Azze ve Celle mekândan münezzehtir, bu O’nun rahmetidir. Hakikaten 
isteyenlere ikram olsun diye gökyüzüne iner. Gece ibadeti, gündüz ibadetinden çok daha 
kuvvetlidir, çok daha makbuldür. Zordur ama daha makbuldür. Tabi ibadet olarak, ibadet 
olmayarak millet geceleri, sabaha doğru her türlü haltı yapıp evlerine gelir. Onların 
sevapları değil de günahları daha fazla olur. Ama nefsiyle mücahede edip, şeytana karşı 
gelen insan Allah Azze ve Celle’nin lütfuna nail olur.  

Mesela bazen hadisler oluyor veya Kur’an’da geçiyor, hâşâ, Allah Azze ve Celle 
“Hiç aklınıza getirmeyin.” diyor. Kendilerini çok Müslüman sayıp da başkalarını müşrik 
sayan, şirk yaptınız diyen insanlar bu meselede doğrudan Allah Azze ve Celle’nin indiğini, 
Arşın üstünde oturduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle’nin öyle bize benzer hiçbir tarafı 
yok, hiç aklımıza, hayalimize gelmez. Ona dikkat etmek lazım. İnsanlar tabi bilmedikleri 
için düşünürler. Onu hiç düşünmeye gerek yok. Allah’ın yarattıklarını düşünsen, O’nun 
büyüklüğünü, O’nun azametini düşünsen yeter. İnsan kendisine bile baksa, bu kadar 
mükemmel bir yapı nasıl yapılmış diye şaşırıp kalır. Yani başka şeye gerek yok. O bile 
insanın aklına, hayaline sığmaz.  

Allah’ın yaptığı her şey muazzamdır. En ufak bir şeyi bile insan yaratamaz. “Yok, 
şunu kopyaladık, bunu kopyaladık…” derler. Kopya dediği, zaten Allah’ın yarattığından 
örnek aldın, sen sıfırdan bir şey yapamazsın. Allah’ın azameti hudutsuz, onun için Allah’ın 
bize lütfettiği şeylere bakıp, başka şey düşünmeye gerek yok. Onları ancak yapabiliriz. 
Onları bize ihsan etti diye O’na şükretmemiz lazım. Sonsuz şükürler, hamdler Allah Azze 
ve Celle’ye. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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