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SÜNNETİN EHEMMİYETİ 

 
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. 
 
Hayır cemiyette inşallah. Cemiyetler olsun. Bugün Cuma günü olduğu için 

Secde Suresi’yle, İnsan Suresi’ni okumak büyük sevaptır, hem sünnettir. Bunları ne 
için söylüyoruz? Şeyh Efendi’nin sünnete ne kadar dikkat ettiğini göstermek için.  

Her sünneti muhakkak takip ederdi. Farzı nasıl yapıyorsa, sünneti de aynı şekilde 
yapmak isterdi. Hiç bir gevşeklik göstermez, bir ehemmiyetsizlik vermezdi. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) gösterdiği yol en mühim ve en uyulacak yol olduğu için, O’nun 
yaptığı şeyleri de aynen yapmak için uğraşırdı. 

İnsanlık hali, bir Cuma günü kendisi biraz rahatsız olduğu için namaz kılarken bu 
sureleri okumayı unuttu. Namazdan sonra Şeyh Efendi ağlamaya başladı. “Yetmiş senedir 
bu sureleri okumayı bir defa bırakmadım.” dedi. Epeyce bir hayıflandı, üzüldü. Ondan 
sonra, “İkinci defa kılalım.” dedik. Öyle kılınca biraz rahatlar gibi oldu. Yani Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) gittiği yoldan gitmeye o kadar ehemmiyet verir. 

Evliyalar böyledir. İnsanlar şimdi çıkıyor, bir hayli konuşuyor. Mangalda kül 
bırakmaz derler ya; öyle atıyor, tutuyorlar. Namaza gelince, sünnetleri bile kılmıyor. 
Normal müekked sünnetleri bile kılmıyorlar. Bu gibi insanlar oldu şimdi meydanlarda. 
Onlara tabii olanlar da bozuk çıkıyor. Ondan sonra İslam’a laf ediyorlar. İslam’ın laf 
edilecek tarafı yok. İslam en mükemmel dindir, onu takip etmek lazım. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) gösterdiği yoldan şaşmamak lazım. Sünnetler, farzlar, vacipler, 
müstehaplar hepsi gösteriliyor; yani kitaplarda yazılıdır. Ama Şeyhe, hakiki 
Mürşide tabii olmadın mı haberin bile olmuyor.  

Bu Vahabiler de “Şöyle şeriat dışıdır, böyle şeriat dışıdır…” demişler. Malezya’da 
Vahabiler Ezher-i Şerif’in Şeyhine, Şeyh Efendi güya doğru yolda olmadığı için fetva 
vermesini istemişler. O mübarek de demiş ki: “Bir konferans vardı Amerika’da. Şeyh 
Efendi’yle beraber on beş gün kadar kaldım. Sünnetlerin hepsini yapıyor. Hatta unutulmuş 
sünnetleri, hiç akla gelmeyecek sünnetleri bile yapıyor. Bu dediğiniz de ne oluyor?”.  

Sabah namazında, sünnetle farz arasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle bir 
serilirdi. O da tefekkürdür; mevt, yani ölümü hatırlamak için o vaziyet oluyor. Kıbleye 
doğru sağ tarafına yatıyor, ondan sonra kalkıyor. “Siz bu Şeyhe hiçbir şey diyemezsiniz.” 
demiş. Bu dünyada Müslümanlar için, şeriat ehli için en yüksek mercii böyle diyor. Bütün 
İslam alemi orayı kabul ediyor.  

Böyle bir zattı Şeyh Efendimiz. Onun için, hakiki Mürşit oydu. Ona tabi olanlar 
kazandı Allah’a şükür. İnşallah daha da çoğalacak. Bu Vahabi tayfası yalan. Sırf milleti 
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şeytanın kandırması gibi, aynı öyledir, başka bir şey değildir. Allah şerlerinden muhafaza 
etsin.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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