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GECE UYUMAK İÇİNDİR 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Allah Azze ve Celle günü 24 saate taksim etmiş. Sekiz saat istirahat için, sekiz saat 

iş için, sekiz saat de ibadet için. Allah rızası için yaptıktan sonra, Allah’ı devamlı fikrinizde 

tutup, unutmazsanız her şey Allah için olur. Hepsi ibadet sayılır Allah’ın fazlı keremiyle. 

Sekiz saat istirahat bile Allah rızası için yapıldığında, o da ibadettir. Onun ecrini verir Allah 

azze ve celle.  

Allah günü de, bir kısmını gündüz, bir kısmını gece yapmış. Allah isteseydi hepsini 

gece, hepsini gündüz yapabilirdi. Nasıl olur? Olur, Allah her şeye kadirdir. Bazen duyarız 

bazı gezegenlerde iki tane güneş var, hiç gece olmaz. Bazılarında hiç bir şey yok, simsiyah 

kapkara kalır. Kur’an’ da da söyler: “İsterse Allah Azze ve Celle kıyamete kadar ışık verir, 

istirahat edemezsiniz. İsterse karanlık yapar, hiç bir şey yapamazsınız.” İlla da güneşle 

alakası yok. Allah istedikten sonra güneşle de hayat verir, güneşsiz de hayat verebilir. Ama 

istirahat için Allah en güzelini yapmış. Hem yatacak, istirahat edeceksin, hem kalkıp iş 

yapacaksın. Gece yatmak için, gündüz çalışmak içindir.  

Eskiden bu elektrik olmadığı için insanlar yatsıyı kılıp yatıyorlardı. Hadi bazen biraz 

daha geç kalıyorlardı. Ne kadar geç kalsalar dokuzdan ondan fazla geç kalamazlardı. O 

cılız lambalarla fazla oturamazlardı. Şimdi artık ışık oldu. Eskiden televizyon bir vakte 

kadar açıktı, ondan sonra uyuyorlardı. Artık 24 saat açık. Ondan başka daha beter şeyler 

de çıktı. Hastalık gibi bu bilgisayarlar, internetler. Bir daldı mı sabaha kadar oturuyor. Yine 

de Allah’ın hikmeti saat üç, dört oldu mu uyuyor. Ne için? Çünkü o vakit ibadet vakti 

oldu, sabah namazı yaklaştı. Ona bırakmıyor şeytan, hemen uyutuyor o vakit. Ama tabi 

bütün gece ayakta oluyor. Allah her şeyin güzelini yaptı. İnanan yahut inanmayan 

doktorlar bile diyor ki: Uyumak için, vücut için en iyi vakit saat on bir ve üç arasıdır. O 

vakit insan yatarsa, vücut ihtiyacı olan istirahatı, rahatlığı almış olur. Direnci kuvvetlenir, 

hastalıklara daha az yakalanır, akıl bakımından da daha sağlam olur. Ama o saat kim 

yatıyor? Çoğu zaman on ikiden birden aşağıda yatan çok az insan var.  

Gece de üçe bölünmüş. İki üç geçtikten sonra üçüncü üçe “Sülüsül-ahir” derler. 

Seher vakti, teheccüd vaktidir orası. O vakit kalkıp ibadet yapmak çok mühimdir. 

Gecenin, günün en hayırlı zamanıdır o zaman. En çok mükâfat alınan zaman o zamandır. 

Ona kalkmak tabi çoğu insana zor geliyor. O vakte kadar oturuyorlar, bir şeyler yapıyorlar, 
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o vakit geldimi Allah’ın hikmeti yatıyorlar. Her tarafta öyle. Bütün gece kulüpleri, 

kumarhaneler, ne varsa o saate kadar çalışıyor ondan sonra zıbarıp yatıyorlar. Kalkılıp da 

ibadet yapılacak esas o vakittir. Hatta ders yapması bile o zaman daha faydalı oluyor, çoluk 

çocuğun daha aklında kalıyor. Hani nerede, kim kalkacak o saatte? Allah bizi o saatlerde 

kaldırsın. Peygamber Efendimiz’in duasıdır: “Ya Rabbi Sana en sevimli gelen saatlerde bizi 

uyandır.” Allah’ın en sevdiği saatler o saatlerdir. Sülüsül-ahir dediğimiz saatlerdir. Allah 

hepimize uyanıklık versin. Allah’ın dediklerini tatbik edelim. Ona uyalım. Bizim için en 

hayırlısı odur.  

El Fatiha 
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