
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CUMANIN KIYMETİ 
 

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. 

Bugün mübarek Cuma günüdür. Cuma günü Müslümanların bayramıdır, 
yaşayanların ve ölenlerin de bayramıdır. Bugün hediye olarak hayır, hasenat, namaz, sadaka, 
dualar, Kur’an, tesbihat onlara bugün yetişir. Bugün onlar bizden daha fazla bu Cuma’nın 
kıymetini bilirler.  

Bizdekiler cuma cumadır, yarın tatil diye düşünürler. Cumaya giden gider, gitmeyen 
aklından geçirmez, böyle geçer gider. Ama mühim olan, Cuma’nın fazileti çok büyük, her 
bakımdan büyük, Allah o kıymeti bilenlerden eylesin. Bahusus bugün Kehf Suresi okuması 
sünnettir, bir de korumadır. Yecüc Mecüc ve deccalden de koruma olur, o ilk ayetler ve son 
ayetler. Hepsini bilmeyen onları bile okusa onlar da fayda olur. Cuma guslü mühimdir. 
Cuma günü yapılacak sünnetler var, Cuma günü yapması daha efdaldir, daha sevaptır. Bu 
insanların ahiret için tamah etmesi lazım. Ne kadar yapabilirsem diye yapsın, elinden geldiği 
kadar yapsın. Bir de bugünün kıymetini idrak ederek, bilerek yapsa daha da makbul olur. 
Allah mübarek eylesin, Allah kabul etsin.  

Okunan Kur’an Hatimleri var, tesbihatlar var, salavatlar var, ayetler var, hepsini Allah 
kabul etsin. Evvela Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediye ettik, cümle evliya, enbiya, salihin 
ve geçmişlerimizin ruhları için bahusus şeyhlerimizin ruhları için, Şeyh Nazım Hazretleri 
(k.s.), Hacı Anne ve cümlemizin geçmişlerinin ruhları için hediye eyledik. Okuyanların ne 
gibi hayır maksatları varsa hâsıl olsun inşallah. Dünya ve ahiret saadetine vesile olsun, bu 
memlekette olan Müslümanları da Allah muhafaza etsin, doğru yoldan sapmasınlar, doğru 
yolda olsunlar. Burada olan Müslümanlar, başka yerde olanlar, hepsine Allah yardım etsin, 
doğru yolda sebat etsinler inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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