
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SENEYİ DEVRİYE 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn” (Yunus Suresi – 
62) “Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.” 
Allah’ın evliyalarının ne dertleri var ne tasaları var, korkmazlar. Ne korkuları var ne 
üzüntüleri var. Onlar Allah’la beraberdirler, dünyada da ahirette de bir sıkıntıları olmaz. 
Allah’la beraber olun, evliyaların insanlara öğrettikleri budur. Allah’la beraber olup, o rahata 
ulaşmaktır öğrettikleri.  

Allah’la beraber olan rahat olur. Dışarıda rahat gözükmese bile Allah’ın evliyası 
rahatı, huzuru bulmuştur. Allah’la beraber olduğu için böyledir. Onun en büyük misali de 
Şeyh Babamız, Şeyh Nazım Hazretleri’dir (k.s.). O’nu dünyada görenler, O’nunla olanlar 
çok vardır. Ondan sonra da gene insanlara himmeti çok oluyor. Daha fazla da gene gelen 
oluyor, hidayete vesile olmuş oluyor. Bu meclisler O’nun bereketiyledir. Bu insanlara, çoğu 
insana hidayet olmuştur. Onlara da o güzellikten veriyor. Onlara güzellik verir, iyilik verir, 
hayır verir, onlarla beraber olan kurtulmuş olur.  

Kurtuluş, Allah’la beraber olarak insan kurtulur. İnşallah O’nunla olan için büyük bir 
mükâfattır. Dünyada da mükâfat, ahirette de mükâfattır. İşte bu gece inşallah Recep’in sekizi 
oluyor. Ahirete irtihalinin seneyi devriyesi. Mevlana’nın dediği gibi “aruz” yani düğündür. 
Allah’a kavuşma en büyük aruz demektir, güzelliktir, sevinçtir. O da dediğimiz gibi, sekiz 
Recep yani bu geceden, bu akşamdan başlıyor. O’nun himmetleri inşallah ihvanlar için 
hazırdır. Çoğu insana da hidayete vesile oluyor.  

O’nun büyüklüğü, kutup denilen, evliyaların en büyüklerindendir. Allah indinde, Hz. 
Peygamber’in indinde makamı büyük. Tabi gidince O’nun yeri doldurulmayacak. Âlimin 
ölümü ümmetin ölümüdür derler ama ahir zaman olduğu için bunlar yavaş yavaş oluyor. 
Gene de onlar ellerini üstümüzden çekmiyorlar. Onların himmetleri yoksa başka bir şey  



 
 

 

 

 

 

kalmaz, hakiki şeyh olmazsa hemen yitip gider. Allah’a şükür onların himmetleri, 
büyüklüklerin ahirete irtihal ettikten sonra himmetleri bitmez, çoğalır. Evliyalar ahirete 
irtihal ettiği vakit kuvveti, himmeti en azından yedi kat daha fazla olur. Büyük evliyaların kat 
kat daha fazla olur.  

Onun için biz rahatız, iyi yerdeyiz, sağlam yere tutunmuşuz Allah’a şükür. Makamları 
ali olsun. Okunan hatimler var, tesbihatlar var, Yasinler, sureler, ayetler yahut Kur’an 
hatimleri var, onları şimdiden bağışlıyoruz. İlk başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ali 
ashabı, cümle enbiya, evliya, mümin, müminat ve okuyanların da ne gibi hayır maksatları 
varsa hâsıl olsun. Bütün Müslümanlar, İslam dini üzerine çıkanların ruhları için, cümlemizin 
ruhları için, ne gibi hayır maksatları varsa hâsıl olsun, dünya ahiret saadeti olsun, doğru 
yoldan ayrılmamak için, ümmete hidayet niyetiyle Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri’nin, 
cümle meşayihlerin ruhları için Lillahi Tealel Fatiha.  
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