
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZİLHİCCE’NİN ON GECESİ 
 

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. 

 Allah Azze ve Celle buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Vel-fecr(i). Ve leyâlin ‘aşr(in)” (Fecr Suresi 1-2) “Tan yerinin ağarmasına 
andolsun. On geceye andolsun.” Bunlara yemin ediyor. Bu on gece, Zilhicce’nin bayrama 
kadar olan geceleri, mübarek gecelerdir. Dediğimiz gibi, Allah her fırsatta Müslümanlara 
bir fırsat veriyor ki daha fazla hayır işlesinler, sevap kazansınlar.  

En az bire on veriyor. Bunlar Cenab-ı Allah’ın kendi hesabı indindedir, kimse 
bilmez. Kerem sahibi, cömert insan ikram etmeyi sever. Allah Azze ve Celle ise 
cömertlerin en cömerdidir. Onun için bu günler, geceler, mübarek gecelerin hepsi de 
fırsattır. Millete fırsat veriyor ki sevap kazansınlar, hayır bulsunlar.  

Gene malum üzere, bu ay Hac ayıdır. Yarın inşallah Zilhicce’nin 1. günü olur. 
Birinden onuna kadar oruç tutulabilir. İster daha az tutabilir, ister sekiz dokuz tutabilir 
yahut sırf arife günü tutabilir. İnsanın yapabildiği kadar olur. Bu ayda tek başına dokuzu 
tutulmaz diye bir şey yok. Dokuz da tutulur, sekiz dokuz da tutulur. Birden dokuza kadar 
da tutabilirsin ama nafile oruçlardır. Nafile dediğimiz, farz olmayan ibadetlerdir. Bunları 
Allah mecburi kılmıyor, isteyen yapıyor. Yapmayana günah yazılmasın, yapana sevap olsun 
diyedir. İsteyen yapsın diyor. 

Ne kadar hayır yapılabilirse yapılır. Tamah ahiretedir derler. Dünya için tamah 
etmeyin, ahiret için tamah edin. Yapabildiğiniz kadar hayır hasenat yapın, ibadetlerinizi 
yapın. Yapmayan insan hiç olmazsa bu günlerde yapsın, bu sevabı kazansın. Allah’ın 
izniyle o bereketle devam eder, ibadetine de devam eder, bereketi de devam eder. Hayırlı 
bereketli olsun, mübarek olsun inşallah.   
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