
 
 

 

 

 

 

 
GECE NAMAZININ FAZİLETLERİ 

 
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. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatı bize nurdur. O (s.a.v.)’nun sözleri nurdur. 

Hepsi bu karanlık hayat, bu karanlık dünyadan selamete çıkmamız için vesile oluyor. Bu 

aydınlık gündüz vakti bile bazı insanların zulmetinden dolayı insan yolunu şaşırıyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleri güzeldir. O’nun en mühim tavsiyelerinden 

biri gece namazıdır. Diyor ki: “İki rekât gece namazı yüz rekât gündüz namazından daha 

hayırlıdır.” Yatmadan önce muhakkak iki rekât namaz kılıp yatmak sünnettir. Bu, gece 

kıyamı olur ve gece kalkmış gibi sayılıyorsunuz.  

Yatmadan önce iki rekât kılınca öyle oluyor. Teheccüd de yattıktan sonra 

kalkmaktır. Ama bütün gece kalkarsan da teheccüd olmuyor o, “Kıyamu’l Leyl” oluyor. 

Öyle olunca da teheccüdün sevabı daha fazla. Çoğu evliyalar vardı; geceleri yatmadan 

geçirebiliyorlardı da gene teheccüdü yakalayalım diye on beş dakika, bazen yarım saat 

yatıyorlardı. Teheccüd sünnettir. Ondan sonra kalkıp sünnetlerini kılarlardı.  

Müzzemmil suresi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e inen ilk surelerdendir. 

“Geceleyin kalkıp namaz kıl.” diyor. O vakit beş vakit namaz farz değildi, geceleyin 

kılıyorlardı. Efendimiz (s.a.v.) bütün gece kılardı, hatta ayakları su toplardı. Sonra Allah 

Azze ve Celle emir buyurdu ki: “Daha az kılın, bütün gece kılmaya gerek yok. Kıldığınızın 

yarısı kadar kılın. Kıldığınızdan azını kılın ki hem dünya işlerine yetişin hem de ahirete 

yardımcı olsun.” Allah (c.c.) böylece bize kolaylık göstermiş. 

Gece namazı, teheccüd, tarikata girmiş insan için yapılacak emirlerden biridir. İki 

rekât bile olsa, sabah namazından önce kılmak, bütün gece kıyam etmiş, yatmadan namaz 

kılmış, ibadet etmiş gibi sevaba vesile olur. Kişinin hayatının aydınlanmasına, 

nurlanmasına vesile olur.  

Bu günlerde de ahir zaman olduğu için zulmet daha da arttı, karanlık arttı. Bize nur 

lazımdır, aydınlık lazım. Nursuz karanlık, insanın içine vahşet verir, imanını zayıflatır. Nur, 

imanı artırır, çoğaltır, insana ferah verir.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Ferahlık ancak imanla olur. İmansız insan devamlı karanlıkta, üzüntüdedir. Allah’ın 

verdiği ferahlığı başka kimse, hiçbir şey veremez insana. Suni olarak verse de biraz sonra 

biter, daha beter olur. Allah’ın verdiğine, dediğine uyalım; inşallah nur dolsun içimiz. Allah 

razı olsun hepinizden. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Ağustos 2016/04 Zilkâde 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


