
	
	

	

	

	

	

 
100 ŞEHİT SEVABI 

 
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 yolu güzel yoldur, her güzellik onda vardır. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i takip etmek hem farzdır hem sünnettir. Farzı yapıyoruz 
elhamdülillah. Çoğu insan farzı yapmasa da yapanlar da çoktur. Tabi yapmayanlar daha da 
çok, o başka mesele. Hayır yapanlar için, “Ziyadetul hayr-i hayr” diyor. Hayrı ne kadar 
daha fazla yaparsan senin için daha hayırlıdır. Farzı yapıyorsun, sünnetleri de yap. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ne yaptıysa, O’nu takip etmek, O’nun yaptığını yapmak 
sünnettir. 

Ahir zamanda yapılan her sünnet için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir 
sünneti ihya edip de devam ettirirse 100 şehit sevabı vardır.” Sünnet dediğimiz, sırf sünnet 
namazları değil, yaptığı bütün şeyler. Camiye sağ ayağınla girmen bile bir sünnettir. Sol 
ayağınla çıkmak bir sünnettir. 

Hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in niyetine taranmak bile sünnettir. Çünkü 
taramak, sakalını saçını taramak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetiydi. Bunu zaten 
yapıyoruz. “Sünnet için niyet ettim.” desen, o da sana 100 şehit ecri verir. Namaz kılarken 
başın açık kılmaktansa, başına sarık taksan, takke taksan, o da sünnettir. Abdestlerin 
sünnetleri, müstehabları; Allah (c.c.) hepsine ecir veriyor, 100 şehit sevabı veriyor. Bir 
şehit 70 kişiye şefaatçi olur, düşünün ki Allah Azze ve Celle’den ne kadar büyük bir 
ikramdır bu. Peygamberini, Habibini takip edince o kadar ecir, sevap veriyor.  

Sünnetleri unutturmayın, “Bu sünnete gerek yok!” diyen âlim bozuntularına 
inanmayın. Muhakkak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetlerini elinizden geldiği kadar 
yapın. Dediğimiz gibi, hayırdan ne kadar alsan, Allah (c.c.) almayın demiyor. Alın diyor, 
daha fazla alın, istediğin kadar al. Artık herkesin kendine kalmış, ne kadar alırsa alır. Fazla 
istemiyorum derse, tamam, sen istediğin kadar al. Ama istersen hepsini al, yok demiyor 
Allah Azze ve Celle. O zaman Allah (c.c.) bizden daha fazla razı olur. Allah hepimizden 
razı olsun. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                                                 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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