
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SÜNNET İMAN KALESİNİ KORUR 
 

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. 

 

İmanımızın kuvvetlenmesi lazım, imanı korumak lazım. İman da Allah’ın emirlerini 
yerine getirerek, farzları yaparak, vacipleri yaparak, sünnetleri yaparak kuvvetlenir. Şimdi 
moda çıkmış; “Efendim biz hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz...” İyi, hac farzdır tabi de 
umreye gidip oradan iyi şey öğreneceklerine başka şey öğreniyorlar. Diyor ki: “Orada 
insanlar Kâbe’nin yanındadır, onların imanları daha kuvvetli.” Onlar ne yapıyor? Sünneti 
kılmıyor, farzı kılıp, kaçıp gidiyor. O, iman zayıflığındandır. Kuvvetli imanı olan insan 
bütün ibadetleri yapar, fazlasını da yapmaya uğraşır.  

Sünneti ihmal etmek güzel değildir. Ondan sonra Kıyamet Günü Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in yüzüne bakamazsınız. Sünnet kaleyi korur, birinci koruma vazifesini yapıyor. 
Birincisi gidince, ötekisi daha zayıflıyor, daha zayıflıyor, en sonunda son kale kalıyor. O da 
imanı alması daha kolay oluyor, imanımız çok zayıflıyor o vakit. Bu sünnetleri Cuma 
namazında da ihmal ediyorlar. Bazı hocalar, hatta müftüler bile, “İki rekât, başka istemez.” 
diyor. İmam da oturuyor orada, millet de bunu görünce sünneti kılmıyor. 

Sünnet gayet mühimdir. İmanımızı muhafaza etmek için sünnetlere, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı her şeye dikkat etmemiz lazım. Sünneti, sünnetten daha ileri, 
müstehab olanı bile yapmak lazım. Bu hafife alınacak bir şey değildir. Bütün gün lüzumsuz 
şeyler peşinde koşturur, beş dakika fazla ibadet yapayım demez, nasıl kırpayım diye 
uğraşır. Yolumuz doğrudur, başkasına bakmaya gerek yok.  

Olabilir, başkalarının mezhepleri bu sünnet meselesinde daha müsamahalıdır. Ama 
bizim, öğrendiklerimizi muhafaza etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: 
“Bu dine o kadar sarılın ki dişlerinizle, tırnaklarınızla bile sarılın, tutunun. Elinizle değil, 
dişlerinizle bile ısırınız ki elinizden gitmesin.” Bu mühim bir şeydir çünkü insan gevşiyor. 
“Umreye gittik, orada şöyle gördük, böyle gördük...” diyorlar. Allah’ın hikmeti, insan da iyi 
şeyi öğrenmez, şeytan hemen kötü şeyi güzel gösterir.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Allah bizi sünnete, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine bağlı etsin inşallah. 
“Ehl-i Sünnet Vel Cemaat, 73 fırkanın arasından kurtulacak olan fırkadır.” diyor. Ötekiler 
sünnetten ayrılanlardır, işleri zordur. Allah hepimize hidayet versin, doğru yolda sabit 
kılsın inşallah  

 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Eylül 2017/23 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti 
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