
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÖLMÜŞLERİNİZ İÇİN 
 

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. 

Ahirete irtihal eden insanlar, Cuma akşamları, pazartesi gelip ailelerini ruhaniyet 
olarak ziyaret ederler. Onlar için en büyük hediye, arkalarından okunan Kur’an, tesbihatlar 
ve hayır hasenat yapmaktır. Artık dünyada olmadıkları için onlara hediye olarak ne 
yedirebilirsin ne içirebilirsin, para da veremezsin ama onların namına bunları yapabilirsin. 
Fakir fukaraya, muhtaç olanlara ihsan edip hayır hasenat yapmak onları sevindirir. 

Arkamızdan bir Kur’an, ayet, tesbihat, salavat okunur diye beklerler. Okunursa onlar 
için büyük bir sevinç olur. Ruhaniyet olarak gelip ailelerine bakarlar, iyiyse, Allah’ın sevdiği 
gibiyse, Allah’ın emrettiği gibiyse aileleri için sevinirler. Öteki türlüyse üzüntü olur. Onları 
sevindirmek için hak yolda olmak lazım, Allah’ın emirlerini yerine getirmek lazım ki o da 
faydalansın. Ruh kabzolunca mümin olanın ruhu cennette olur, kâfir olanın cehennemde 
olur. Onların zaten ailelerine gelmelerine imkân yok. Mümin olan ailesine gelip, onlar ne 
haldedir, ne vaziyettedir diye gelip bakabilir. İyilerse sevinir, iyi değilse üzülür.  

Bu insanlar, yakınları ölünce çok üzülürler, ne yapacaklarını şaşırırlar. Mümin olan 
şaşırmaz, bu Allah’ın emridir, O’nun emrinden kimse kaçamaz. Yapacaksan arkalarından 
hayır yap, senin üzüntün de gider, onların üzüntüsü de gitmiş olur, ferah olurlar. Bir 
kabristanın yanından geçip de dua, sure okuduğun vakit bütün kabir ahalisi sevinir çünkü 
okuyanları olmayan çok insan var. Allah Azze ve Celle hepsine o şeyden ihsan eder. Azapta 
olan çoğu insan bu okunandan faydalanır, Allah onların azaplarını hafifletir yahut büsbütün 
kaldırır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği, ondan sonra şimdiye kadar gelen evliyaların, 
şeyhlerin söyledikleri, anlattıkları böyledir. Çünkü onlar kabirde olan insanların nasıl, ne 
vaziyette olduklarını bilirler. Manevi nazarla bakarlar. Bu insanlar azapta, onların hesabı zor 
olur, azapta olur, sonra bakarlar ki bunların azabı bitmiş. Onların yakınında bir salih kimse 
varmış yahut insanlar geçerken okumuşlar, Allah Azze ve Celle onun bereketiyle o kabir 
azabını kaldırmış oluyor.  

Bu Allah Azze ve Celle’den büyük bir lütuftur. Allah’ın merhameti büyüktür, bir 
vesile edip de insanların merhametine nail olmalarına vesile olur. Bir ayet, bir salavat, bir  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
tesbihatın o insanlara büyük faydası olur. Allah kabul etsin, Allah razı olsun duasını biz 
yapıyoruz, bugün dünyanın her tarafında âdet olmuş ki okunan hatimler, okunan ayetler, 
sureler, tesbihatlar, salavatlar var; bütün okunanları evvela Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
âli ashabına, cümle enbiya, evliya ve meşayihlerin ruhları için hediye ettik. Okuyanların da 
ne gibi hayır maksatları varsa hâsıl olsun, hepimizin, cümlemizin dünya ve ahiret saadetine 
vesile olsun inşallah. Bahusus şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri’nin (k.s.), Hala Sultan’ın, 
cümlemizin geçmişlerinin ruhları için Lillahi Teala el Fatiha. 
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