
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGAİP KANDİLİ 
 

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 gece mübarek gecelerin ilki, üç ayların mübarek gecelerinden birisi Regaip 
Kandili. Regaip gecesi mübarek bir gecedir. Bu gecenin gündüzü zaten oruçla geçirilir. Oruç 
perşembe günü oluyor, yarın değil de bugün. Regaip Kandilinin orucu bugün olur. Akşam 
da mübarek gecedir. Onu duayla, tövbeyle, istiğfarla geçirmek lazım. Allah Azze ve Celle’nin 
mübarek kıldığı bir gecedir. Kapılar açık, dua kapıları açıktır. “Bana tövbe eden var mı?” 
diye sabaha kadar meleklerle sorar. Onların tövbeleri, istekleri kabul olunacak mübarek bir 
gecedir bu.  

Tabi bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine verilen bir fazilettir. Bu 
ümmetten olan, bu geceye hürmet eden, Allah’a ibadet eden, Allah’a dua eden şanslı kulları 
olur. “Yok, kabul etmeyiz.” deyince, o vakit kendileri hüsrandadır. Bütün dünya Allah’a 
karşı olsa bir faydası yok, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e karşı olsa gene bir şeyi yok. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, hidayet için, O’nun 
ümmeti olsunlar diye gönderilmiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e inananlar O’nun 
ümmetidir, inanmayanlar kendileri bilir.  

Allah onlara akıl vermiş ama onlar akıllarına değil, nefislerine uyuyorlar çünkü akıl 
muhakkak hakikati görür. Hakikati görünce kötü şeyleri bırakır ve hakikate tabi olur. 
Hakikattir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in peygamberliği Allah’ın vahdaniyetidir, başka 
hakikat yoktur, başka yol yoktur. Onun için bu gece bu ümmete hediyedir. Allah Azze ve 
Celle Zül Celal her zaman kerem sahibidir, kerem kapılarını, cömertlik kapılarını açar, bu 
gece de aynı şekildedir.  

Onun için, bu mübarek bir gecedir, Allah hayırlara vesile etsin, İslam’a nusret olsun, 
hakikate nusret olsun çünkü şimdiki şeytanlar hakikati kabul etmiyorlar, kötülüğü iyilik 
gösteriyorlar, kötüleri iyi gösteriyorlar, iyileri kötü gösteriyorlar. İlk başta da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i kötü gösteriyorlar. Kötüler kendileridir, hakikat kapanamaz. Ne derler? 
Güneşi balçıkla kapatamazsın, güneş balçıkla sıvanmaz. İstedikleri kadar uğraşsınlar İslam 
güneşi kapatılmaz. Öyle bir uğraşıyorlar ki gece gündüz hiç durmadan, hiç yorulmadan 
Allah’a karşı gelelim diye ellerinden geleni yapıyorlar ama bir faydası yok. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onun için biz Allah’ın şanslı kullarıyız. Allah bizi hidayetle müşerref etmiş, hakikati 

göstermiş. Hakka, hakikate tabiyiz inşallah. Allah bu yolda sabitkadem kılsın, Allah akıl fikir 
versin, hidayet versin, insanlara bu yolu göstersin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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