
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÜNNETE UYMAK 
 

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 sünnetini yapmak büyük bir fazilettir. “Âhir 
zamanda benim sünnetimi ihya eden yüz şehit sevabı alır.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Sünnetler çoktur, binlerce sünnet var. Bazıları unutulmuş, bazıları bilinir. Bilindiği 
halde yapılmayan da çok var. Ama sünnete riayet eden kazanmış olur, fazilete nâil olur. 
Şeytan ve avanesi bu şeyi istemezler, onun için çoğu sünneti bilerek yapmazlar. Yapanlara 
da mâni olmaya uğraşırlar.  

Bizim memlekette Allah’a şükür Cuma namazı kılınır, ondan önce sünnetler kılınır, 
sonra da sünnetler kılınır. İmamlar onu da hazmedemediler, o sünneti men etsinler diye, 
cemaat sünnet kılarken, iki rekât kılıp orada cemaate karşı döner; “Bu gerekmez” der. Sen 
büyük bir günaha giriyorsun ki insanları iyi şeyi yapmaktan, sünneti icradan men 
ediyorsun, sana da vebal oluyor. İnsanlara ne kadar örnek olursan ya da onları ne kadar 
men etmişsen sana da o kadar vebal olur. Onun için, sünneti yapacak insana mani olmak 
iyi değil. Bilakis sünneti teşvik etmek lazım. Unutulan sünnetler var, onları ihya eden yüz 
şehit sevabına nail olur, etmeyen ondan mahrum olur. Tabi men eden de vebale girmiş 
oluyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini yapan Allah’ın rızasına nail olur. Allah 
Azze ve Celle bize bol bol ikramlarda bulunmuş, alın. Hayat kısadır, ahiret ebedidir, bize 
lazımdır. Ne kadar götürebilirsek bunları götüreceğiz; para, mülk, hiçbir şey 
götüremeyeceğiz. Ahirette bize lazım olan bunlardır, Allah muvaffak eylesin. Elimizden 
geldiği kadar yapalım. Tabi niyetimize de bağlıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sünnetlerini yapmaya niyet ettik, Allah kabul etsin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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