
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÜNNETE UYMANIN HİKMETİ 
 

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. 

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetlerini yapmak bizim için hem hayırdır hem 
de sevaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Ahir zamanda benim sünnetimi 
ihya eden, yüz şehit sevabına nail olur.” Şehit olmak, şehadet kolay mesele değil. “Yüz 
şehidin sevabına nail oluyor.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti nedir? Yaptıklarıdır, ne yapmışsa onu 
yapmaktır. Nasıl hareket ettiyse odur. Dünyada olan insanlar ne yaparlarsa onların yaptığı 
gibi değil de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrettiği gibidir. Mesela sağ elle yemek, 
camiye sağ ayakla girmek, camiden solla çıkmak. Yemek yerken, içerken, bir yolculuğa 
çıkarken nasıl yaptıysa onlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olarak ittiba 
edince alışkanlık olur, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini yapıyoruz diye yapılan 
şeylere Cenabı Allah daima o sevabı yazar. 

Faydası da büyüktür. Yani sırf manevi faydadan maada dünyada da işlerin rast 
gider, yediğin içtiğin sana sıhhat olur. Yolculuğun varsa, o da sana faydalı olur, rahat geçer. 
Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ikramıdır. O’nun sünnetine uyan insana hem maddi 
hem manevi faydası çok büyüktür. Manevi faydası nasıl çok büyük olursa, maddi faydası 
da aynı şekilde. Yemek yerken israf etmeyin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emri: 
Doymadan kalkın, tıka basa yemeyin, kalan kırıntılar varsa onları alın, tabağın içinde bir 
şey bırakmayın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her şeyde bize güzel yolu göstermiş. Dediği 
şeyler de sünnetidir. Allah bu sünnetleri yapmaya muvaffak etsin.  

Tabi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in binlerce sünneti var. Bildiğimizi 
yapabildiğimiz kadar yapalım. Onu yapsak bile gene bize yeter de artar. Allah kabul etsin. 
Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine tâbi olmamızı müyesser etsin, 
muvaffak eylesin inşallah. Şefaatine nail olalım inşallah. O’nun sünnetine tâbi olan 
şefaatine nail olur inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha             Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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