
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÜNNETLERİN ÖNEMİ 
 

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.) buyuruyor ki: “Benim sünnetlerimi takip edin ve 
benden sonra gelen halifelerimin sünnetlerini takip edin.” Çünkü onlar da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu takip ediyor.  

Sünnetler mühimdir. Şimdi sünnetleri ehemmiyetsiz gösteriyorlar, bu da şeytanın 
işidir çünkü sünneti bırakırsan daha sonra farzı da bırakacak, sonra dini de bırakacak. Bu 
yüz senedir böyle devam ediyor, hürmet yok, itikat zayıflıyor. Sünnete bağlı olunca Allah’a 
yaklaşıyorsunuz, Allah’a yaklaşınca imanınız kuvvetleniyor. Sünneti bırakınca 
uzaklaşıyorsunuz, itikadınız da gider, imanınız da gider. Onun için, sünnet çok mühim bir 
şeydir, insan yapabildiği kadar yapacak. Tabi insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yaptıklarının hepsini yapamaz ama “Ahir zamanda bir sünnetimi ihya eden yüz şehit sevabı 
alır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Çünkü unutulmuş sünnetler çok, yapılmayan 
sünnetler çok, insan elinden geldiği kadar bir tanesini bile yapsa yüz şehit kadar sevap alıyor. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olarak yapsan, yaptığın işten onun sevabını 
alabiliyorsun. Mesela Peygamber Efendimiz (s.a.v.) saçını sakalını tarardı, o da bir sünnettir, 
yüzük takardı, o da sünnettir. Yani binlerce sünnet var, herhangi birini yaparsa o sünnet için 
yüz şehit sevabı alıyor insan. Bir şehit sevabı o kadar yüksek derecedir ki sevabını Allah bilir. 
Ahir zamanda yaşıyoruz, ahir zamanın da sonunda yaşıyoruz, onun için fitneler çok büyük. 
Sünnet insanı hem fitneden korur hem imanına kuvvet olur hem insan yüz şehit sevabı almış 
olur.  

Bu zaman savaş zamanı, insanlar sünnetleri ihya etmekten daha fazla kazanç sağlar. 
Bu zaman savaş gibi oluyor, her taraftan üzerimize fitneler geliyor. Ondan dolayı sünnetlere 
bağlı olalım. Yapabildiğimiz kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetlerini yapalım 
inşallah. Allah yardımcımız olsun, Allah kuvvet versin, imanımıza da kuvvet olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
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