
 
 

 

 

 

 

 
CUMA GÜNLERİ KABİR ZİYARETİ YAPIN 

 
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. 
 
 Bugün Cuma günü, mübarek gündür. Allah (c.c.) bu günü Ümmet-i 

Muhammedî’ye vermiş. Bugünde kabir ziyareti yapmak, bahusus anne babanın kabrini 

ziyaret etmek büyük bir sevap kazanmaya vesile olur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisinde buyuruyor: “Cuma günü anne yahut 

babasının kabrini ziyaret eden insana cennette köşk verilecek.” Bu güzel hadis insanların 

anneye babaya hürmet etmesinin ne kadar büyük bir fazilet olduğunu gösteriyor. Bir de 

kabirleri ziyaret etmenin sevap almaya vesile olduğunu da gösteriyor.  

Bu zamanın akılsız insanları “Kabir ziyareti olmaz, şirke girersin!” diyorlar. Sen mi 

daha iyi bileceksin, dini bize öğreten Peygamber Aleyhisselam, Sallallahu Aleyhi ve Sellem 

mi? Allah O’nun şanını yükseltsin, daimen, ebeden.  

Bu iş, artık şeytanla şeytan olmayan arasında. Bu ahir zamandır, gayrimüslimler 

İslam’a hücum ediyor, bir de şeytanın askerleri. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize 

gösterdiği yolda inşallah yürüyoruz. Meşayıhların gösterdiği yol Hz. Peygamber’den 

geliyor, bu yol kesintisiz devam ediyor. Onun için, onu bunu fazla dinlemeyin. Yok, kabir 

ziyareti olur, olmaz… Bunları dinlemeyin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ziyaret edin.” 

diyor. Ziyaret edin ve kazanın, ahiretinizi kazanın.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde binlerce, milyonlarca hikmet var. Bu 

da çok güzel bir hadistir. İnsan geçmişiyle alakasını kesmemiş olur. Kabirdeki insanlar 

bizden bir hayır bekler. Gidip ziyaret edelim, onlara bir Yasin okuyalım, bilmezsek Fatiha 

okuyalım, İhlas okuyalım diye beklerler. Onlara en büyük hediye budur. Gidip onlara para 

versen almazlar ama onlar namına hayır yapabilirsin. Onların başında Kur’an okumak, 

Fatiha okumak onlar için en büyük hediyedir; sevinir, bayram ederler.  

 



 
 

 

 

 

 

Bugün Cumadır, Müslümanların bayramı. Tabi şimdi büyük şehirlerde bir yerden 

bir yere gitmek imkansız gibi. Hiç olmazsa oturduğun yerde, bir ziyaret niyetiyle “Buradan 

yapıyoruz, buradan okuyup gönderelim.” dersin, o da olur. Burada niyet mühimdir.  

Yok, yakın olursa, imkanı olan insan muhakkak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

güzel sözünü yerine getirsin. Gidip ziyaret yapınca onların hem rızalarını almış olur, hem 

onlara hediyelerini vermiş olur, hem kendi hediyesini almış olur. Manevi hediyeler almış 

olur, Allah’ın ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in rızasını kazanmış olur. Allah hepimizi böyle 

güzel işlere muvaffak etsin, bunları bize kolay getirsin. Allah hepinizden razı olsun.  

 Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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