
	
	

	

	

	

	

 
NAMAZI VAKTİNDE KILIN 

 
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. 
 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

ْوقُوتًا الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا مَّ  إِنَّ الصَّ
 

“İnnes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ” (Nisa Suresi - 103) Allah 
Azze ve Celle buyuruyor ki: “Namaz, Müslümanlara, mü’minlere vakitli olarak farz 
kılınmıştır.” Birinci farz, İslam’ın rükünlerinden namazdır.  

Namaz kılan kurtulur, kılmayana ahirette çok ağır olarak kıldırırlar onu. Ama ondan 
maada bugünkü mesele biraz farklı. Şimdi yeni yeni fikirler çıkıyor. Namazı beş defa değil 
de üç defa kılıyorlar, toplayarak. Allah Azze ve Celle Kur’an’da; “Namaz vakitleri var.” 
diyor. Hani “Yazıyor mu?” diyorlar ya! Kur’an onun vaktini göstermiş, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in de mübarek ağzından çıkmış ve kendisi beş vakit namaz kılmış.  

Namazı vaktinden önce seferi olarak kılsan, Hanefi mezhebinde sırf hacda kılarsın 
öyle. Ama Şafi’de, seferiysen, öğlen ve ikindiyi beraber olarak toplu kılabilirsin; akşam ve 
yatsıyı da beraber kılabilirsin. İster önceden kılarsın, ister biraz geciktirir, ikisini birden 
cem-i tahir olarak kılarsın. Cem-i takdim dediği, öğlen kılarken ikindiyi de kılarsın. Yok, 
kılamadın, geç kaldı, o zaman öğlenle ikindiyi ikindi vaktinde kılarsın.  

Bunlar seferilikte böyledir. Ama durup dururken kalkıp da “Beş vakit yok, üç vakit 
olur!” demek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhalefet olur, ters olur. O’nun emrine 
uygun olmaz. Daha doğrusu kabul olmaz çünkü vakit girmeden olmuyor.  

Vakit var, Allah Azze ve Celle zamanı yarattı, vakti yarattı. O da yaratık, yaratılmış 
bir mahlûktur, onun da bir hikmeti var. Vaktinde kılacaksın. Vaktinde kıldın mı sevabını 
alırsın. Vaktini geçirdin mi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “İstersen bin rekât kıl, 
yüz bin rekât kıl, gene de vaktinde kılınan namazın faziletini alamazsın.”  



	
	

 

 

 

 

Dikkat edin! Yeni türeyen, akıllı geçinen ahmaklar var. Âlim diye geçiniyor, namaz 
için üç vakittir diyorlar. Onlara kanmayın! Boşu boşuna sevabınız gider, emeğiniz boşa 
gider. Tabi kıyamet gününde kılınmayan namazlar için kılınan sünnetlerden bakılır, onlar 
eklenir, onlarla tamamsa Allah affeder. Fazileti çok daha az olarak verilir ama onlar 
yetmediği vakit her namaz için seksen sene namaz kılmak gerekir. Burada insan, hayatında 
seksen sene yaşıyor, hadi yüz sene yaşasın. Ahirette bir namaz için, bir hayat kadar namaz 
kıldıracaklar.  

Onun için burada dikkat edin, namazların vaktine de dikkat edin. Hem faziletinden 
mahrum olmayın hem günaha girmeyin. Bu namaz hususunda çok dikkat etmek lazım.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
09 Mart 2017/10 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


