
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVLİYALARI ZİYARET 
 

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. 

Evliyalar, mübarekler hayatlarında da ziyaret edilir, vefatından sonra da ziyaret olur. 
Onları ziyaret etmek feyiz, bereket olur. Onların manevi kuvveti rahmetli olunca daha 
kuvvetli yükselir. Şeyh Efendimiz demişti: “Vefatından sonra en azından yedi kat daha 
fazla kuvveti olur.” Çünkü artık sırf ahiret içindir, dünyalık bir şey yok. Ahiret içindir, artık 
sırf manevi kuvvettir. Onların himmetleri, bereketleri yetişir.  

Şimdi ahir zamanda çok sıkıntı var. Çok sıkıntı olduğu vakit Şeyh Efendi derdi ki: 
“Yedi tane zâtı ziyaret edin.” Bu size yakın veya uzak fark etmez. O sıkıntıyı üzerinizden 
alır. Bu mübarek insanları ziyaret edince hem ahireti hatırlarsınız hem Allah’ı hatırlarsınız. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi de var; kabristana gittiğiniz vakit oradaki insanlara 
selam verdiniz mi selamınızı alırlar, duyarlar, cevap veremezler yalnız. Cevap veren zâtlar 
var ama siz duyamazsınız.  

Onun için, oraya gidince edep üzerine olup, onlara selam verip; “Esselamu 
Aleyküm dâre kavmin Müminin. Esselamu Aleyke ya Abdullah” diye hitap edersiniz, üç 
İhlâs bir Fatiha okursanız, inşallah ondan sonra sıkıntılar zâil olur. Dediğimiz gibi, ahir 
zamanda bütün millet sıkıntıda, dardadır, ekseriyetle de bunalımda. Bunalımı da ancak 
onlar giderir. Sinemadır, tiyatrodur, şarkıdır, türküdür, onlarla daha beter olur, onlarla bir 
şey olmaz. Olacaksa bu mübareklerin bereketiyle olur, sıkıntıları üzerimizden kaldırırlar. 
“Bunları siz kaldırırsınız, bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırın.” deyin inşallah.  

Allah hepimize böyle zâtlara hürmet etmeyi, onları ziyaret etmeyi nasip etsin. 
Nerede olursa, dünyanın her tarafında var ama çoğu belli değil çünkü milyonlarca var. 
Belli olanları ziyaret etmek iyi olur inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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