
 

 
AFRİKA’DA 20 000 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim.Bismillâhirrahmânirrahim. 
Esselatü Vesselamü ala Rasulüna Muhammedun Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Destur Ya meşayihina Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani destur. 
Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya. 

 
Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir. Allah’a şükür kaç vakittir her 

tarafa seyahat nasip oluyor. Bu, Şeyh Efendi Hazretleri’nin rıza verdiği vazifeden dolayıdır. 
Afrika’dan gelemeyen ihvanlar içindir. Bizleri görsünler diye oraya gidiyoruz. “İsteyip de 
gelmedi” demesinler diye bizler de yanlarına gidiyoruz. Kısmet oluyor yani.  Şeyh Efendi 
Hazretleri 80 yaşına kadar hiç durmadan seyahat etti. Şeyh Efendi Hazretleri oralara gittiği 
vakit daha güzel oluyordu. Allah’a şükürler olsun ki, Şeyh Efendi Hazretleri’nin 
bereketiyle, izniyle gittiğimizden dolayı, hepsi memnun oluyorlar. Şeyh Efendi’nin 
himmetini kendilerinde hissediyorlar. En son Afrika’nın en güneyine gittik, Güney Afrika 
derler. Maşallah oralardaki ihvanlar Şeyh Efendi’nin talimatıyla güzel işler yaptılar.  

Tam on dört sene önce Ekim ayıydı gittiğimizde, akşamdı. Şeyh Efendi Hazretleri 
bir defa gitti oraya. “Kebdayn” derler. O yerler mübarektir. Çok evliya vardır oralarda. 
Avrupalılar, İngilizler, Hollandalılar evliyaları oralara sürgün yeri olarak gönderdiler. 
Dünyanın öbür ucu, kişinin oradan bir daha gelmesine imkân yoktur. Bir yere gittik, eski 
bir tarihi vardı. Buradaki insanlar 300 sene önce veya 1700 senelerinde Seylan’dan veya 
Endonezya’dan geldi diyorlar ama pek de belli değil. Bu insanları o taraftan alıp 
getirmişler.  

 Şeyh Yusuf Hazretleri’ni 49 müridiyle birlikte getirip koymuşlar oraya. Birinci 
camiyi o mübarek yapmış. O kadar gayretlilermiş ki, İslam âleminde, her tarafta Allah için 
cihat etmişler, cenk etmişler. Müslümanları sadece bizim olduğumuz yerde biliyoruz. 
Lakin dünyanın her tarafında küfür var. Devamlı “Hak” için Allah rızası için, her tarafta 
cihat etmişler. Bir iki ay önce Tataristan ve Başkurtistan’a gittik. Oralar da aynı şekilde en 
kuzeyde, en güneyde, en doğuda, en batıda devamlı küfürle cihat etmişlerdir. Mübarekler 
için, İngilizler anıt gibi şey yapmışlar. Anıt dediğimizde eski gülle atan toplardan 
koymuşlar. Onun altına da bu mübareğin adını, “hero” yazmışlar. “Hero” demek 
“kahraman” demek. Onlara karşı savaşmış, onlar da bir punduna uydurup bu mübareği 
yakalamışlar. Kendisiyle birlikte müritlerini de yakalayıp göndermişler oraya.  
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Her şeyde bir hayır vardır. Demek ki o kimsenin oraya gelmesi İslam için hayır 

oldu. Orada ki Müslümanlar için de hayır oldu. Tarikat ehliydi halveti tarikatındandır. Ben 
de şaşırdım! O taraflarda Halveti tarikatı var mıydı, diye. Demek ki Osmanlı zamanında 
oralarla sürekli irtibat oluyordu. Osmanlı her tarafa yetişiyordu. “Aman bırak” demiyor, 
muhakkak bir şey oldu mu onlara yardım ediyordu. Osmanlı, milleti hem dini bakımdan 
eğitip, hem de savaş yardımı olarak epeyce yardım ediyordu. Bu mübarekler oralara 
gitmişler, camiler yapmışlar, türbeler yapmışlar. Daha aşağılarda yerler var. Her tarafta 
makamlar var, şu evliyanın bu evliyanın makamı diye. Bakıyorsunuz zamanında köyleri 
basıp oralardan gemilerle o insanları köle diye alıp getirmişler. O insanlar işçi olarak, köle 
olarak getirilip satılmış. Bu zülüm 300 sene sürdü. Yine de Allah’ın hikmetine bakın ki; 
köle olarak getirdikleri insanların hiçbiri zulüm karşısında dinlerini değiştirmedi, hepsi 
Müslüman kaldı. Bu beldelerde, oralarda evliyalar var, mürşitler var, medreseler var, 
meşayıhlar var. Şimdiki gibi evliyayı inkâr etmiyorlar, Peygamberi inkar etmiyorlar. Onlar 
duaları ile evlatlarının dinlerini muhafaza ettiler. Çünkü onlar mücahitti. Allah yolunda 
cihat ettiler. Onların duaları makbuldü. “Biz bu kadar eziyet çektik ama inşallah neslimiz 
kıyamete kadar Müslüman olarak kalır.” diye dua ettiler. Duaları da hakikaten kabul olmuş.  

Şeyh Efendi Hazretleri oradayken, tam on dört sene önce onlara evliya kuvvetiyle 
işaret etti. Dedi ki; “Bu yerli halkı, zenci olan halkı, bunları Müslüman edin. Bunların 
hidayete ermelerine yardımcı olun.” Bu sözü on dört sene önce söylemişti. Evet, evet 
dediler ve bu günler geçti. Üç dört sene önce bu söz akıllarına gelmiş. Şeyh Efendi 
Hazretleri’nin emrini yerine getirelim demişler. Demek ki o vakit akıllarına geldi. On bir 
sene bir şeyler yapmadılar. Şimdi ise bir şeyler yapmaya başlamışlar. Zenciler teneke 
evlerde yaşıyorlar. Fakir, fukaralık çok. Pislik, hastalık ve her türlü kötülük de var orada. 
Maşallah hizmet için bunlar bu işe başladılar. Maşallah. 

 Üç yıldan bu beri bu bölgede (ülkede 5-6 bölge var) sadece bu bölgede 20 000’e 
yakın siyahi Müslüman oldu. Eskiden bu bölgelere gitmeye korkar idik. Şimdi gittik. 
Maşallah. Cami yapmışlar, imamları var siyah, pırıl pırıl, yüzünde nur var. Talebeler var 
on-on beş yaşlarında. O civarda öğlen namazını beraber kıldık. Güzel kasideler söylediler. 
Orada bir çocuğu gösterdiler, yeni Müslüman olmuş, nenesi getirmiş o çocuğu. Nenesi 
Hristiyan. Nenesi, torunu Müslüman oldu diye çok memnun. Müslümanlık’ta öyle bir 
güzellik vardır. Ötekiler hem adamları köle yaptı, hem de dinlerini değiştirdi. Muhabbetleri 
hep palavradır. İnsanlıktan hiçbir eser yoktur. Yaptıkları iş sırf palavradır. Müslümanlık 
dininden başka hiçbir dinde merhamet yoktur. Çünkü bütün dinler tahrif edilmiş. 
İstedikleri gibi kendi kafalarına göre değiştirmişlerdir. İslam’dan başka hakikat dini yoktur. 
Onun içindir ki dünyada bir Müslümanlık var, bir de onun karşısında olan dinler vardır. 
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Üçüncü bir din yok. Ne derler? Dinsiz. Onların dinsizi de aynı dinlisi de aynı. Müslüman 
bulunduğu yere temizliği getirir, güzelliği getirir, bereketi getirir. Müslüman olmayınca, 
zulüm olunca hiçbir bereketi olmuyor. Bu adamların bulunduğu yer dünyanın en zengin 
memleketi. Lakin fakirlik diz boyu, sefillik diz boyu. Adamlar varlık içinde yokluk 
çekiyorlar. Niçin? Bereket yok. Çalıp götürüyorlar. Lakin götürdükleri yerde de bir 
bereketi yok. Müslüman memleketleri ne kadar fakir bile olsa açlıktan ölen insan yok. 
Eskiden Avrupa’da açlık olurdu. Bunun sırrını anlayamıyorlar. Bunun sırrı başka dinde 
yok. Bereket Müslümanlık’ ta var. Bereketi isteyin.  

Dönüşte Dubai’ye gittik, dünyanın en zengin ülkesi. Orada da Allah’ın hikmeti, 
yine Allah gösteriyor bizlere, binalar çok yüksek, sonunu göremiyorsunuz. Birisi vardı, 
diyordu ki: “Geçinemiyorum. Ayda on bin dolar almam lazım geçinmem için” diyordu. 
Sonra bakıyorum orada çalışan insanlar var. Hintli, Pakistanlı, Asyalı insanlar inşaatta, 
orada burada çalışıyorlar. Bunların aylığı üç yüz dolar. Adam bütün ailesini geçindiriyor. 
En azından orada bir milyon yabancı işçi var. Her biri günlüğü on dolar alsa üç yüz dolar 
eder ve ailesiyle geçinebiliyor. Kanaatte de bereket var. Adamlar üç yüz dolar alıyorlar, 
maşallah her şey yerinde ve bereketle geçinebiliyorlar. Kanaat meselesi bu, razılık meselesi. 
İnsanın nefsi doymaz. Kanaat edersen yeter. Çok zaman görürüz ki zengin insan ufak bir 
şey vereceği zaman eli titrer. Fakir insan, hiçbir şeyi olmayan insan, onun on mislini verir 
de hiç gözünü kırpmaz. O da bir iman meselesidir. Verip de bitecek diye zanneden insan 
veremez. İsterse dünya onun olsun yine veremez. 

 Daha önce Rahibin hikâyesini anlatmıştık sizlere, yine anlatalım. İsa (a.s.) 
zamanında bir rahip varmış. İsa (a.s.) bakıyor ki, bu adam mağarada yaşıyor. “Ne 
yapıyorsun?” diye sormuş. “Allah her gün onlarla geçinmem için iki adet nar veriyor 
bana.”  Diye cevap vermiş. İsa (a.s.) adamın mağarasına girmiş, içerisi nar dolu. Çürük, 
çarık narlar. “Sen ne yaptın böyle?” diye sormuş. Rahip de : “Birini yiyor birini 
saklıyorum.” diye cevap vermiş. “Peki ne için saklıyorsun.” diye sorunca Rahip de : “Ya 
ikinci günü gelmezse.” diye cevap vermiş. Allah sana saten iki tane veriyor. Hiç yoktan 
veriyor. Demek ki iman yok. İman meselesi dediğimiz budur. Onun içindir ki makbul 
insan değildir bu. Allah Azze ve Celle Hazretleri bu adam yaramaz diye İsa (a.s.)’a 
göstermiş. İmanı yok demek. Hiç yoktan iki tane nar geliyor o adam da nefsine uyuyor, 
korkuyor, cimrilik yapıyor, yemiyor da oraya koyuyor. Bölüp de başkasına verse yine de bir 
şey olmayacak ama kendine saklıyor. İnsanlar toplayayım, toplayayım sonra gelmezse diye 
düşünürler. O kadar topladın, sana 500 sene bile yeter topladığın. Versen bir şey 
olmayacak. Allah kötü nefsimize uydurmasın.   
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Şeyh Efendi Hazretleri’nin tavsiyesi de: Ver diyor! Zaten bu para kâğıt, hiç bakma 

diyor. Kâğıt parayı görünce zibil bunlar, ver ver derdi, geldi mi ver. Ticaret böyle. Hakiki 
ticaret ahiret ticaretidir. Dünyada yediğimiz lokmalar belli. Bir kişi on kişinin yediğini 
yiyemez. En kabadayımız bile ancak üç kişinin yediğini yiyebilir. Zaten yemek öyle 
masraflı bir şey değil. Masraflı olan haramdır. Helal lokma yedikten sonra bir insana zararı 
yok. Helal lokma çok mühimdir. Ailenize, çoluk çocuğunuza helal lokma götürmeye 
devam edin. Helal lokmada bereket vardır. Çocuklara muhafaza vardır. Bütün 
kötülüklerden muhafaza olmanız için helal lokma önemlidir. Helal lokma yedikten sonra 
kimse bir şey yapamaz Allah’ın izniyle. Bu insanlar 300 sene eziyetle, orada burada 
çalışarak geçinmişler. Çocukları maşallah hiç birinin şikâyeti yoktur. Hepsi namazında 
niyazında. Umre’ye Hac’ca gitmişler.  Camiler çok var. Camileri zenci bölgelerinde 
yapıyorlar. Hayır, hasenatları var. Onlar bizler için büyük bir örnektir, bir misaldir. 

 Helal lokma çok mühim konudur. Allah haram yedirmesin bizlere. (Âmin) 
Haramdan uzak durdursun. (Âmin) Haram yiyenleri de ıslah eylesin inşallah. Dünyanın 
her yerinde huzursuzluk var. Bu dediğimiz olay ahir zaman olduğu içindir. Böyle olmazsa 
zaten kıyamet kopmaz. Kıyamet kopması için de Mehdi (a.s.)’ın gelmesi lazımdır. İnşallah 
o gelip de bu kargaşalıkları ortadan kaldırır. Adaletle, huzurla ortalığı dolduracak inşallah. 
Tez zamanda olsun inşallah. O zamanlardaki güzel günleri hep beraber görelim inşallah. 
Allah hepimizi muhafaza etsin Lütuflarına mazhar eylesin.  

Ve minAllahû Tevfik, El Fatiha 

 

Şyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

8 Kasım 2014 Tarihli Sohbeti/Eyüp Sultan Sohbetleri 
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