
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Allah Azze ve Celle buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim; 
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“İnne nâşi-ete-lleyli hiye eşeddu vat-en ve akvemu kîlâ” (Müzzemmil – 6) “Şüphesiz 
gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha 
düzgün ve açıktır.” “Gece daha zor, daha çetindir. Onda yapılan ibadetler, gündüz yapılan 
ibadetlerin yüz misli, bin misli daha fazla faziletlidir.” Onun için, yatmadan önce muhakkak 
abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, ondan sonra kalkınca da teheccüd namazını kılmak büyük 
bir fazilettir, büyük bir nimettir.  

Onu yapmak güzel bir şeydir, farz değildir, nafiledir ama büyük bir mükâfata vesile 
oluyor. Büyük bir nimet, bir hediye olarak Allah Azze ve Celle’den Müslümanlara verilmiş 
bir şeydir. Gece evde oturup ibadet yapmak yahut camiye, mescide, cemaate gitmeden önce 
evde iki rekât bile olsa teheccüd namazı kılmanın sevabı Allah indinde büyüktür. İnsan 
istediği kadar kılabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bazen bütün gece yapardı, ondan sonra 
Allah Azze ve Celle hafifletti, o kadar gerekmez dedi ama yapılan, bütün gece yapılmış gibi 
sayılıyordu.  

Bu, herkese verilen bir şeydir, insanlığa nimet olarak verilmiş. Yapan yapabiliyor. 
Müslümanlardan Allah’ın emirlerini çoğu insan yapmıyor. Yapan azdır, yapan da bu gece 
ibadetini yapamaz çünkü insanlara biraz zor gelir. Onun için, bunu yapan şanslı insanlardır. 
Allah yardım etmiş. Allah’ın yardımı olmadan, ben kendim yaptım desen de o da güzel bir 
şey değildir. 

Bir gün, evliyanın biri babasıyla beraber bir şehirde teheccüde kalkmış. Millet de 
orada, mescitte yatıyormuş. Babasına demiş ki: “Bak bunlar yatıyor, biz gece kalkmışız, ne 
güzel ibadet yapıyoruz.” Babası da büyük evliya, demiş ki: “Keşke sen de yatsaydın da bu 
sözü söylemeseydin.” Yaptığımız şeyleri kendimizden bilmememiz lazım. Allah’ın bir 
lütfudur, Allah’ın yardımıyla yapıyoruz, yoksa kendimize kalsa hayatta yapamayız. Onun 
için, yapınca da Allah’a şükretmek lazım. Yardım etti, bu zor olan vazifeyi bize nasip etti  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
diye, Allah daim etsin diye şükürde bulunmamız lazım. Bu yapılan şeylere şükürler olsun, 
yapmayana da Allah yardım etsin, onu herkes yapsın inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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