
	
	

 
 
 
 
 
 
 

CUMA GÜNÜ DAHA ÇOK SALAVAT GETİRİN 
 

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. 

 

 “Cuma günleri bana salât-u selam getirin, fazla getirin.” Normal günlerde de olur 
ama Cuma günü daha faziletli. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emridir. Bizim faydamız 
için, biz istifade edelim, sevap kazanalım, kurbiyet yani Allah’a daha yakın olalım diye 
bunu söylemiştir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmeti için güzel şeyleri ister, ümmetini düşünür. 
Doğduğu andan itibaren “ümmetim, ümmetim” dedi. Kıyamette de onları kurtarmak için, 
onlara şefaat etmek için “ümmetim” diye kabirden çıkacak. Peygamber Efendimiz’e salât-
u selam getirmek bir kurtuluş vesilesidir, bereket vesilesidir, iyilik vesilesidir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) daima iyiliğimizi ister. Bizim faydamız içindir, onun 
karşılığında hiçbir şey istemez. İyilik yap, kurtul. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sev, 
kurtul. Muhabbetle insan kurtulur. Hürmet et, gene Allah seni affeder, günahlarından 
arındırır, yüksek mertebelere, cennete nail olursun. Yok, öteki türlü hürmet etmeyip de 
kendi kendine “Yaptığım yeter.” dersen, hiçbir şey olamazsın; Allah muhafaza, helak olup 
gidersin.  

Bugün Cumadır, salât-u selamı daha fazla getirmek gerekir. Vazifemizde de öyledir. 
300 çekiyorsan 500 olacak, 100 çekiyorsanız 300 çekin, salâvat getirin. Ne kadar 
yapabilirseniz yapın, o izin var. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in emridir. Ne kadar olduğu 
mühim değil ama unutmayın, Cuma günü salâvatı daha fazla getirin. Allah makbul eylesin, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatine nail olalım. O’nun muhabbeti kalbimizi 
doldursun.  

O’nun muhabbeti kalbimizi doldurdu mu Allah’ın (c.c.) muhabbeti de aynıdır. 
Peygamber’i seven Allah’ı sever, başka kimseyi seven, lüzumsuz insanları seven hiçbir şeye 
nail olmaz. En mühim şey Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Bu dünyada O’ndan başkası 
ne kurtarıcıdır ne de şefaatçi. Şefaatçi deyince, tabi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yolunda olanların hepsi aynıdır, o mühimdir ama dünya bakımından söylüyoruz. Dünyada 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmese, O’nun yolunda gitmese, onun muhabbeti 
bir işe yaramaz. 



	
	

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gidenlerin muhabbetleri Peygamber 
(s.a.v.)’e yetiştirilir. Kalbimiz O’nun muhabbetiyle dolar, o fayda eder. Yok, dünya 
muhabbetiyle dolduktan sonra hiçbir faydası yok. Allah kalbimizi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in muhabbetiyle doldursun inşallah, O’nun şefaatine nail olalım inşallah.    

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  12 Ocak 2018 /25 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbeti 
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