
 
 

 

 

 

 

 
LATİN AMERİKA SEYAHATİ 

 
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 gene selametle gidip geldik. Şeyh Efendi’den (k.s.) sonra dünyanın 

her tarafına Allah’a şükür kısmet oldu da gittik. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden 

en güneyine kadar Allah yardım etti, Şeyh Efendi’nin (k.s.) himmetiyle dolaştık geldik, 

ihvanlarımızı ziyaret ettik. 

Dünyanın her tarafında Şeyh Efendi’nin (k.s.) himmetlerini daima yanımızda 

hissettik. Şeyh Efendi’nin (k.s.) himmeti bütün zorlukları kolaylaştırdı çünkü oradaki 

insanların hiçbir şeyden haberleri yok. Ama Şeyh Efendi (k.s.) o kadar himmet etti ki hepsi 

memnun oldu, biz de memnun olduk. 

İşte en son gittiğimiz memleket Amerika’nın güney tarafı. Oraya Latin Amerika 

diyorlar. Latin dediği, hiç Müslümanlık diye bir şey olmayan bir yerdir orası. Müslümanlığı 

kabul etmeyen bir yer ama Allah’ın hikmeti, orada yüzlerce, binlerce, milyonlarca 

Müslüman olacak inşallah. Öyle bir kabiliyet var, İslam’a muhabbetleri var.  

Bu Avrupa, Amerika keferesi İslam’a ne kadar düşmansa, onlar da Allah’ın hikmeti, 

o kadar şeye kanmayıp da İslam’ı gördükleri vakit afallıyorlar. Bizim oradaki heyeti, sarıklı, 

cübbeli, sakallı adamlar görünce, “Acaba biz rüyada mıyız?” diye afallıyorlar. “Bu insanlar 

nereden çıktı da böyle ansızın geliyorlar?” diye düşünüyorlar. Elli kişi, yüz kişi birden 

cemaat olarak sokaklarda dolaşınca, “Rüya mı görüyoruz?” diye taaccüpte kalıyor bazıları. 

Sonra geçerken gülümsüyorlar ve selam veriyorlar. Başka yerde olsa, mesela Avrupa’da; 

onlar artık iyice azgınlaşmışlar, sövüp sayıyorlar, küfrediyorlar. Ellerinden gelse orada seni 

sağ bırakmazlar.  

Allah’ın hikmeti, Şeyh Efendi’nin (k.s.) de himmetiyle, bu insanlar saflığıyla bütün 

her şeyi bırakıp da Allah için ayrı bir yer yapıp, ayrı bir köy kurup (Mendoza-Arjantin’de) 

çekilmişler, tekkeler yapmışlar. Bu sebeple Allah da onları yalnız bırakmıyor, her geçen 

gün sayıları çoğalıyor. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bir yerde vardı, maşallah, “Bu adam sabah ezanını hiç kaçırmaz.” dediler. “Bu 

nereli?” dedik. Bu insan daha önce Müslüman değilmiş, 1.5 sene önce oraya gidip gelmeye 

başlamış. Onlara, hizmet gibi, bahçıvanlık filan yaparmış. Kendi evi varmış; “Ben evimi 

satayım, sizin içinizde olmak benim hoşuma gitti. Cemaatinizden, sizlerden çok memnun 

oldum.” demiş. Oraya gelince, ilk başta oradakilerin pek hoşlarına gitmemiş; “Bu 

Müslüman değil, ne için aramıza aldık?” gibisinden mırın kırın etmişler. Adam maşallah 

sabah ezanını hiç kaçırmaz. Onlar diyor ki: “Bu adam artık bizden daha iyi. Biz bazen 

zorlanıyoruz ama bunun ezanıyla sabah namazına kalkıyoruz.”  

Öyle güzel bir şey var orada. Yani bir himmet var, Şeyh Efendi’nin (k.s.) himmeti, 

kerameti. İşte bunlar evliyaların kerametidir. Evliyalara hürmet edince, Allah onları o kadar 

küfrün içinden çıkarttı. Memleketlerine de inşallah nur olacak. O memleketler alınırken bu 

kefere, Cizvit denen taife, keşişler, Hristiyan olmayanları insandan saymıyordu. Orada 

milyonlarca adam öldürdüler, kimsenin haberi olmadı. Ama kendi kendilerine yazdılar, 

sonra “Biz bu kadar adam öldürdük, bu kadar adamı telef ettik!” diye kendileri yazdı. 

Allah’ın hikmeti, kendileri suçlarını itiraf ediyor.  

Orası çok büyük bir yer. Allah her şeyi vermiş. Suyu, gazı, petrolü, madeni, altını, 

gümüşü her şey var ama bereket yok. O kadar insan o varlığın içinde söylenip durur. 

Bazen yürüyüş yaparlar, yakıp yıkarlar, neden? Çünkü bereket yok. Bereket İslam’ladır. 

İnşallah İslam gelince oraya bereket gelecek. O vakit onlara bereket olur, huzur olur, 

rahatlık olur.  

Başka yolları yok çünkü her şeyi denediler. Sağını denediler, faşistini denediler, 

solcusunu, komünistini denediler. “O kadar imkanın içinde gene neredeyse yokluk içinde 

yaşıyoruz.” diyorlar. Bir de şükür yok tabi. İman olmayınca edep de yok, nasıl 

davranacaklarını bilmiyorlar. Şükür yok, öyle olunca da bereket olmaz. 

Şeyh Efendi’nin (k.s.), meşayihlerin, evliyaların hakikaten çok büyük bir kerametidir 

ki koca kıtaya İslam’ı götürdüler. Hatta canlı şahit olarak, Diyanet oradaki Müslümanlara 

yardım ediyor. Bizim bu Diyanet’in adamları Ramazan vakti gitmiş, “Ben bir on dakika 

sizinle kalayım, sonra gideceğim.” demiş. Adam bir oturmuş, bir saat, iki saat derken 

ikindiyi kılmış, sonra akşamı da kılmışlar, iftar yapmışlar. Cemaat o kadar hoşuna gitmiş ki 

teraviyi de kılmış, ondan sonra dönmüş. Her sene şimdi on tane dana kurban veriyor 

Diyanet oraya. Bir Arjantin’e, bir de Şili’ye veriyor. Kime veriyor? Şeyh Efendi’nin (k.s.) 

dergahlarına veriyor. Onlar da fakir fukaraya yemek pişirip dağıtıyorlar.  

Oradakilere hizmet oluyor, bereket oluyor. Her kuruşu Allah’ın izniyle yerine 

ulaşıyor çünkü bu tarikatta dünya menfaati yok. Dünya menfaati dersen tarikat değildir,  



 
 

 

 

 

 

tarikatta olmaz. Dünya menfaati siyasettedir. Bizim tarikatın siyasetle alakası olmadığı için 

bir bakımdan dergahlarımız çok faziletli bir yerlerdir.  

“Nerede siyaset, orada necaset!” derler. Onun için, tarikatın siyasetle alakası yoktur. 

Siyaset gelip bulaşıyor ama bizim dünyayla da siyasetle de bağımız yok. Şeyh Efendi’nin 

(k.s.) dediği gibi: “Elinin ucunda tutacaksın, vakti geldi mi atacaksın.” Siyaset de öyle bir 

hastalık ki adam bir köyün azası olayım diye dünyayı yıkıyor. Köyün azası! Aza olsan ne 

olacaksın? Ama işte bunu bir örnek gösteriyoruz ki siyaset insanın nefsine ne kadar tatlı 

geliyor. Her türlü hile hurda oluyor. Allah siyaset edenlere akıl fikir versin.  

Bahusus tarikat ehlinin siyasetle hiç alakası olmaması lazım. Siyaseti, siyaset ehline 

vereceksin, sen bu işlere koşturmayacaksın. Bazen bize geliyorlar, “Cemaatinizi toplayın 

konuşma yapacağız.” diyorlar. Siyasetle alakamız yok. Buraya, dergaha gelirsin, dua alırsın 

o kadar. Edebinle gelirsin, edebinle gidersin. Odur, başka bir şey yok bizde. Allah’ın 

takdiri, Allah’ın dediği oluyor. İhlasla gel, Allah yardım etsin sana.  

Bir başka örnek de dünyanın başkanı, dünya başkanı diyoruz çünkü bütün millet 

ona bakıyor. Amerika’ya kim başkan olacak? Patagonya’daydık, orada bir televizyon 

kanalından geldiler, gazeteciler de geldi, “Mülakat yapacağız.” dediler. İşte konuşurken 

hemen ikinci sual; “Efendim, Amerikan seçimleri var.” dedi. “Allah Allah! Hakikaten 

unutmuşum. Üç haftadır buradayım, dünyadan hiç haberim yok. O meseleyi unuttuk, ne 

oldu, kim kazandı?” dedim. “Yok daha bitmedi, olmadı, daha 1-2 gün daha var.” dediler.  

Bu efendi gelirse ne olacak? Trump denen herif. Valla gelirse, hoş geldi, sefa geldi. 

Allah öyle istedi madem, başımızın üstüne. Bizimle alakası yok, bizim memleket başka, 

onun memleket başka. Ama o gelirse iyi olacak, Allah’ın dediği şey olacak. Bütün kefere, 

şimdi dünyada bize saldıran bütün bu keferenin boruları, medya denen şeyler, hep adamın 

aleyhine yazdılar.  

“Adam sapıkmış!” diyorlar. Amerika gibi bir yerde adama sapık demek, biraz 

akıldan noksanlık demek. Haya mı var, edep mi var, ar mı var orada? Bütün dünyaya 

rezilliği, her taraftan kanalizasyon gibi atıyorlar, ondan sonra kalkmışlar namus bekçisi 

olarak adama saldırıyorlar. Dünya kuruldu kurulalı, medya olarak sizden daha rezil, daha 

sapığı yok. Ama Allah istedikten sonra, istedikleri kadar saldırsınlar, gene Allah’ın dediği 

oluyor.  

Adam çıktı, şimdi bütün sistemleri alt üst edecek inşallah. Bu keferenin rahatı 

kaçsın, dünyayı seven insanlar rahatsız olsun. Bizim Allah’ımız var, imanımız var, 

kimseden korkmayız. Allah’ın dediği olduktan sonra bizim için hava hoştur. Gene 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisini söyleriz, ona iman etmemiz lazım, onu iyice  



 
 

 

 

 

 

dinleyip hiç unutmamak lazım. Her şeyin özetidir aslında. “Allah’tan korkan, 

yaratıcımızdan (c.c.) korkan insan, kimseden korkmaz, hiçbir şeyden korkmaz.”  

Ne için korkmaz? Çünkü her şey Allah’ın elindedir. Allah korkutacaksa, O 

korkutur. Allah’tan korkmayan bu dünya ahalisinin, en ufacık şeyden ödleri patlar, 

korkarlar. Her şeyden korkarlar. Biz de imanlı insanlar olarak Allah’tan korkmamız lazım, 

başka şeyden değil. Trump gelmiş, börek gitmiş. Hiç umurunuz olmasın, Allah’ın dediği 

olur. 

Şeyh Efendimiz’in (k.s.) son senelerde hep dediği bir şey vardı; o da güzel, çok 

güzel bir şeydi. “Hayrı bize, şerri onlaradır.” Bundan sonra hep hayırlar bizedir inşallah. 

Şerler onlara olsun, kefereye olsun, Allah’a inanmayanlara olsun, Allah’la savaş edenlere 

olsun. Allah hilelerini kendilerine makus etsin inşallah. Ahir zamandır, inşallah bizim 

beklediğimiz var, o da Trump değildir, Mehdi Aleyhisselam’dır inşallah. Allah tez zamanda 

çıkarsın. 

İslam bütün dünyaya hakim olacak; Allah’ın vaadi, sözüdür. Kıyametten önce 

bütün dünya Müslüman olacak. Mehdi Aleyhisselam zamanında, İsa Aleyhisselam 

zamanında inşallah. Allah hepimize o günleri nasip etsin inşallah. Bizim memleketimiz de 

hıfzı muhafaza altında olsun. Bu düşmanlardan, keferelerden, münafıklardan, bütün 

şerlerden Allah muhafaza etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Kasım 2016/11 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


