
 

 
 
 
 
 
 

EVLİYALARI ZİYARET EDİN 
 

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. 

 
 Allah’a şükür gidip geldik, ziyarette bulunduk. Şeyh Efendi’nin makamı dünyanın 
her tarafından dolup taşıyor. Evliyaların himmetleri hazırdır, makam kuvvetleri 
vardır. Onların kabirleri cennet bahçesidir, istediklerini çağırırlar gene keramet 
olur. 
 
 Bazı insanlar evliyaları kabul etmezler, ziyareti kabul etmezler. Hâlbuki anne baba 
kabrini ziyaret etmek de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) emridir. Evliyaları, 
Peygamberleri, Sahabeleri ziyaret etmek imanı kuvvetlendirir. Bu insanlar nasıl 
yaşadılar? Allah yolunda çok himmet sarf ettiler. Eziyet çektikleri halde hiç bir şikâyetleri 
olmadı.  

 
Ne için şikâyetleri olmadı? Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar, nasıl güzel bir yola 

girdiklerini biliyorlar. Onun için hiç şikâyetleri olmadı. Dünya meşakkati, dünya belası, 
eziyeti, ne varsa onlar için bir şikâyet mevzusu değildi. Onlar bildikleri için Allah’ın 
emirlerini yerine getirdiler, insanlara örnek oldular.  

 
Bir şikâyet başka şikâyeti getirir, bütün vakit boş işlerle uğraşılır. Keşke şöyle 

yapsaydık, keşke böyle yapsaydık denir. Keşke demeye gerek yok. Allah (c.c.) madem bunu 
irade etti, bunu murat etti, ona boyun eğmek gerekir. O mübarekler insanlara örnek olmak 
için bütün hayatları şükürle, sevinçle geçti. Gelenlere de derman oldular.  

 
Onları ziyaret etmenin hakikaten büyük faydaları var. Bazen insan çok bunalır da 

bu bunalma hap almaya kadar gider. Bunaldığınız vakit yedi tane evliya ziyaret edin, onlar 
o yükü hafifletir derdi Şeyh Efendi.  

 
Allah’a şükür her tarafta mübarekler var. Bu ülkede de başka ülkelerde de bazı 

küfür diyarlarında bile mübarekler var. Çünkü Müslümanlar her tarafa gitmişler, oralarda 
şehit olmuşlar. Yahut oralar daha önce İslam memleketiydi, Müslümanlar oradan çekilince 
o mübarekler orada kaldı. Hatta o mübareklerin nurunu, himmetini gayrimüslimler de 
farkına varıyor, bazen gidip ziyaret ediyorlar.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Bu, Müslümanlar için çok büyük bir nimettir. Onun için ziyaret etmek güzeldir. 

Allah himmetlerinden eksik etmesin. Allah bize devamlı ziyaret edebilmeyi nasip etsin, 
daim olsun. Himmetleri üzerimize olsun, makamları âli olsun. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha  
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