
 

 
 
 
 
 

VAKTİNDE KILINAN NAMAZ 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

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

 
Allah Azze ve Celle bize, Müslümanlara, aslında bütün insanlara bir nimet 

göndermiş. Ama insanlar nimetin kıymeti bilmiyorlar. Şükürler olsun ki Allah Azze ve 
Celle bizi Müslüman yarattı. O’nun verdiği nimetlere şükredelim.  

 
O nimetlerden birisi de namazdır. Namaz güzeldir ve çok faydası vardır. Bizim 

faydamız için verilmiş büyük bir nimettir. Ama kimse onun kıymetini bilmiyor. İnsanlara 
namaz kılmak çok ağır geliyor. Çoğu zaman insanlar namazı bırakıyor, beynamaz 
oluyorlar. Daha sonra Allah hidayet verirse bunları kaza yapmaya uğraşıyorlar.  

 
Tabi namazın toplu halde, cemaatle kılınmasına Allah (c.c.) ayrı bir sevap vermiş. 

Namazın ezanı var; sünneti kılıp, tesbihatını yapıp, farzını kılıp güzelce namaz kılmak var. 
Bir de namazı tembellikle kılmak var. Yahut Allah kısmet etmeyip de baştan beri namaz 
kılmayanlar oluyor. Onlara Allah sonradan hidayet verirse, namazlarını kaza etmeye 
uğraşıyorlar. Tabi sonradan kılınan namaz, vaktinde, sünnetiyle, adabıyla kılınan namazın 
faziletinin binde biri bile değilmiş. Yani bir namazı kazaya bırakıp da kılmak, o kadar 
sevabı, fazileti de bırakmak demek.  

 
Hadi onu kıldı, kaza yaptı ama sünnetlerin kazası olmaz, artık onu kaçırdı. Onun 

yerine sünnet kılayım dersen sünnet yerine geçmez, nafile namaz yerine geçer. Sünnetin de 
bir kaç çeşidi var, sünneti müekkede veya gayri müekkede gibi. Sabah namazının sünneti, 
öğlen namazının ilk sünneti, son sünneti, akşam namazının son sünneti, yatsı namazının 
son sünneti, bunlar müekked sünnettir, kılman lazım.  

 
Ondan sonra başka sünnetler var. Mesela öğlen namazının son sünnetini iki rekât 

kılmak müekkededir. Biz bunu dört rekât kılıyoruz, o gayri müekkededir. İkindi namazının 
ilk sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti de gayri müekkede yani müekkede olmayan 
sünnetlerdir. Ama bu namazlar müekkede olmasa bile nafileden çok daha fazla derecesi 
vardır.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Onun için insanlar namazı hafife almasınlar, sünnetleri hafife almasınlar. Farzın 

öyle böyle kazası olabiliyor da sünnetin kazası yok, artık kaçırdın mı büyük bir ikramiye 
kaçırmış olursun. 

 
Orada, burada kılarsınız veya kılmazsanız. Bunu söylüyoruz ki fazla sevap kazanın, 

fazla fazilet alın. Ahiretinin daha fazla mamur olmasını isteyen insanlar için bunu tavsiye 
ediyoruz. Hiç namaz kılmayan insan varsa, ona da namaza başlasın diye günde iki rekât 
kılmasını tavsiye ediyoruz. Alışana kadar günde 2 rekât olur. Alışınca, Allah’ın izniyle o 
insan kılmadığı namazları da kılar, kalanları kaza da yapar.  

 
Namaz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, gözümün nuru dediği ibadettir. Onu 

yapanın dünyasına faydası olur. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz, ona dua edilse bile 
kabul olmaz derdi Şeyh Efendi. Namaz kılmayana evliya bile dua etse kabul edilmez. Ben 
size dua ediyorum, siz de en azından günde iki rekât namaz kılın derdi Şeyh Efendi.  

 
Allah bu ibadeti yapmak için kolaylık versin inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri 

tembellikten kurtarsın inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha        
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