
SÜNNETE TABİ OLMAK 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Bu sohbetler sizden önce inşallah bize de faydalı olur. Efendimiz(s.a.v) buyuruyor: 

“Kim ahir zamanda sünnetime tabi olursa, ona yüz şehit ecri verilir.”  

Sünnet, Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) yaptığını yapmaktır. Farz Allah’ın emridir. 
Sünneti isteyen yapabilir, o Allah’ın bir ikramıdır. Ama sünnete tabi olmak bir bakımdan 
emirdir. Binlerce sünnet var. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı her hareket sünnettir. 
Onu o niyetle yapmak, o ecre nail olmak demektir. İsteyen hepsini yapabilir, yapamayan 
yapabildiği kadar yapsın. Yeni yeni şeyler de öğrenebilirsiniz.  

Su içerken oturarak içmek, evden sağ ayakla çıkmak, camiden sol ayakla çıkmak… 
Böyle sünnetler çoktur. İsterseniz kıyafetiniz sünnet üzerine olabilir. Onu yapamazsanız, 
kişi mahrum kalmasın diye başka sünnetler de var. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) binden 
fazla sünneti var. Onları yapan Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) memnun eder. Çünkü Allah 
Azze ve Celle bize örnek olarak Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) göndermiş. Allah’ın en 
çok sevdiği kulun yaptığını yaparsan, Allah da memnun olur. Kişi dünyada nasıl 
sevdiğini taklit ederse; sünnete tabi olmak da Hz. Peygamber’i (s.a.v)  taklit 
etmek, O’nun gösterdiği yoldan gitmektir.  

Sünneti hafife almak iyi değil. Yeni çıkan bazı insanlar sünneti hafife alıyor, 
gerekmez diyor. Sünneti yapmazsan Allah affeder ama böyle gerekmez dersen 
günaha girmiş olursun. Dinin emirlerini yapmamak başka, hafife almak başka. Çünkü 
biz Allah’ın kullarıyız, Allah’ın dediğine baş kaldıramayız. Yapmıyorsun, bari itiraz 
etme, fikir yürütme. Yapamadık de, Allah affetsin. Sarık takamadın bir şey değil ama 
sarığa laf etme. Cübbeye, kıyafete laf etme; yapanlara laf etme. Yapan yapıyor, ne 
mutlu ona. Yapamayanın; “Allah affetsin, yapamadık. İnşallah başka sünnetleri yaparız. 
Bunu yapmaya gücümüz yetmedi.” demesi lazım. Ama kalkıp da bu ne biçim kıyafet veya 
sünnet diye eleştirmesin.  

Şimdi bazı dengesiz insanlar: “Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu zamanda yaşasaydı; 
(haşa, estağfirullah) takım elbise giyerdi, kravat takardı.” diyor. Bu lafı söylemekle günaha 
girmiş oluyorlar. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) kendi nefsine uydurmuş oluyorlar. Kendin 



yapamıyorsan da öyle söyleme. “Biz yapamıyoruz; Peygamber Efendimiz (s.a.v) affetsin, 
Allah bizi affetsin.” de. Kalkıp da dengesiz laflar söylemek tehlikelidir. Çok insan 
cehenneme dilinden girecek, dikkat etsinler. 

 Allah bizi sünnete uyanlardan eylesin, sünnet dışında olanlardan değil. Sünnet 
üzerine Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bütün yaptıklarını yapmaya niyet ettik. 
Yapamadığımızı Allah affetsin. Allah razı olsun. 

Ve Min Allahu Tevfik, El Fatiha 
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