
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAMAZLARIN VAKTİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 Bismillahirrahmanirrahim  
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“Hâfizû ‘alâ-ssalevâti ve-ssalâti-lvustâ vekûmû li(A)llâhi kânitîn” buyuruyor Allah 
Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. (Bakara Suresi – 238) “Namazlara dikkat edin, 
namazları muhafaza edin, namazsız olmayın, bahusus ortanca namaz” diyor. Ortanca 
namaz hangisidir diye bazı insanlar ikindiyi zannederler ama esas olarak sabah namazıdır, 
Allahualem. Her şeyde bir hikmet var, tam belli olmayınca hem ikindi namazı hem sabah 
namazı muhafaza olmuş olur, hem aradakiler de muhafaza olmuş olur. 

Bu, Allah indinde vakitlidir. Her namazın vakti var, saati var, o vakitte kılınması 
lazım. Bazıları üç vakit kılar, öğlen ile ikindiyi beraber, akşam ile yatsıyı beraber kılar. Bu 
Şafi yahut başka mezheplere göre seferi olanlar içindir. Seferi olmayanlar için olmaz, vakti 
vardır, namaz beş vakittir. Allah insanlara beş vakit farz kılmış. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) Miraca çıktığı vakit farz kılındı. Elli vakitten beş vakte kadar indirildi. Her namazın 
vakti ayrıdır, mecbur olmayınca vaktini geçirmek olmaz.  

Küfür memleketlerinde yahut başka şeyde bazen mecburiyet oluyor. Onu da Allah 
affetsin, o vakit kazaya kalıyor. Vaktini geçirirsen, kazaya kalan namazın milyonda bir 
kıymeti kalmaz. Onun için vakit mühimdir. Şimdi yeni moda alimcikler çıkmış, kendi 
kafalarına göre hüküm veriyorlar, Allah’ın farz kıldığı vakitleri, saatleri, ibadetleri 
değiştirmeye uğraşıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. Onu yapan zarardadır, çok büyük zararı olur. 
Tabi hayattayken kılınan namazlar ahirete kalmaz ama fazileti çok daha az olmuş olur. Senin 
malına altın vereceğine teneke verir, yaramaz şey verir, gene de satmış olursun ama esas 
kazançlı olmak için vaktinde yapacaksın. Yapamazsan Allah’tan af dileyeceksin. Kalkıp da 
kendi kafana göre şey yapılmaz.  

Dediğimiz gibi, farzın vakti var, sünnetleri var, nafileleri var, hepsinin vakitleri var, 
gece kılınan namazlar var, gündüz kılınan namazlar var, farzlar var, sünnetler var. Farzları,  



 
 

 

 

 

 

sünnetleriyle beraber kılmak, adabıyla beraber kılmak senin menfaatin içindir. Allah senin 
ibadetine muhtaç değildir. Gene söylüyoruz, bunu her defa da söyleriz. İnsanlar, “Ben Allah 
için namaz kıldım.” diyor. Allah için ama kendin için yani kendi faydan içindir. Namaz Allah 
içindir ama faydası sanadır, Allah’a bir faydası yoktur. Allah namazdan mahrum etmesin, 
namazı sevdirsin inşallah. Namazların vaktini kaçırmayalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 29 Haziran 2020/08 Zilkâde 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


