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ALLAH’IN NİMETİ UYKU 

 
Esselamu Aleykum 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 
Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı 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 kimseye benzemez. Kimse O’nun zatına yetişemez. Fikirle, 

düşünceyle bile kimse Allah (c.c)’ın zatına mahsus olan en ufak bir şeyi bile düşünemez, en 

ufak bir şeye bile yetişemez. Ancak sıfatlarını bilebiliriz. Merhametli, Rahim, Gafur, 

Gaffar, yani bağışlayıcı.  “Allahu Lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm” diyoruz. Allah (c.c) 

Hay’dır. Hay dediği hayat veren manasındadır. Ondan sonra “Lâ te'huzühû sinetün ve lâ 

nevm” diyoruz. Ne yorulur ne uyur manasındadır. Bu konuya gelmek istedik.  

İnsan hem yorulur hem uyur. Allah Azze ve Celle insanlara istirahat etsinler diye 

uykuyu vermiştir. Allah Azze ve Celle: “İstersem kıyamete kadar gündüz yaparım, o vakit 

istirahat edemezsiniz; istersem kıyamete kadar gece yaparım, hep karanlıkta kalırsınız.” 

demiş. Karanlıkta kalıp da nasıl yaşayacağız diye sorularsa: İnsan yaşar. Allah Azze ve 

Celle yaşatabiliyor, her şey elindedir. İlla güneşle yaşayacağız diye bir şey yok ama Allah 

en güzelini insanoğluna vermiş. Çünkü yerin altında yaşayan yaşayan mahlukat da var, 

karanlıkta yaşayan mahlukat da var. Her tarafta yaşayan Allah’ın türlü mahlukatı var, 

sayısını ancak kendi bilir. Hiç bir şeye aklımız kesmez.  

Onun için uyku Allah’ın bir nimetidir. Hem nimetidir hem de insanların 

zayıflığını gösterir. O zayıflığı bize her gün gösteriyor. Akşam uyuyorsun, ölmüş gibi 

oluyorsun. Allah isterse seni sabah uyandırır, istemezse canını alır, uykuda ölüp gidersin. 

Ama uyku insana lazımdır. Onu da belirli vakitlerde yapmak iyidir. Bazen geç kalınca insan 

namazı da kaçırıyor. Bazen de kaylule yapıyor, yatıyoruz ve Peygamber Efendimiz’in 

sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Öğlen vakti yatmak sünnettir. Peygamber Efendimiz’in 

sünnetini yapmış olursun. Peygamber Efendimiz ona bile “Ümmetimin fesada uğrayıp, 

bozulduğu vakit sünnetimi yapana yüz şehit sevabı vardır.” diyor. O uyku bile sana yüz 

şehit sevabı veriyor. Yapamasan da Peygamber Efendimiz’in sünnetidir, kayluledir diye iki 

dakika uzansan, ondan bile insana Efendimiz’in sünnetini ihya etti diye sevap yazılıyor.  

Bir de uyku sultandır. Sultan dediği emrini geri çeviremezsin. İstediği kadar insan 

kuvvetli olsun, uykusu geldiği vakit uyuyor. O da Allah’ın insanlara zayıflıklarını gösterdiği 

bir işarettir. Gece namazına kalkmak farzlardan sonra en kıymetli ibadettir. En sevap olan 

işlerden biridir. Onu ancak Müslümanlar yapabiliyor. Başka dinlerde kalkıp da geceleyin 
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namaz kılmak diye bir şey yok. Onlar bütün gece uyurlar. Allah Azze ve Celle o hususiyeti 

Ümmeti Muhammed’e, Peygamber’imizin Ümmeti’ne ikram etmiş. Gece ibadeti çok 

makbuldür. Teheccüd ibadeti en makbul olan ibadetlerdendir. Teheccüd vakitleri Allah’ın 

sevdiği saatlerdir. Allah hepimize kuvvet versin, yardım etsin ki o vakitlerde kalkalım 

inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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