
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜNEY AFRİKA VEKİLİ 
 

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. 

Allah bize hayırlı yaşam versin diyoruz. Hayırlı olan yaş, hayat, ibadetle, Allah’ın 
taatiyle geçen hayattır. Kendine de hidayet olur, başkalarına da hidayet olur. Kendine de 
fayda olur, başkalarına da fayda olur o vakit. 

Bunu ne için söylüyoruz? Bizim Güney Afrika vekilimiz on beş gün önce rahmetlik 
oldu. Yaşı seksen beş filandı galiba. Orada eski hükümet zamanında da yeni hükümet 
zamanında da hocalık yaptı. İtibarlı bir insandı, Şeyh Efendi’ye de (k.s.) hürmet etti, orada 
O’nu ağırladı, gezdirdi, mürit topladı, insanların hidayetine vesile oldu. Okulda 
öğretmendi, hocaydı, sonra müdür oldu. İtibarı olan insandı, orada faydası oldu. Bu kadar 
sene yaşadı ama bu adam boşuna yaşamadı, bir eser bıraktı. Allah’a şükür Şeyh Efendi’yle 
de buluşup Şeyh Efendi’ye de intisap etti.  

Yaşlı insandı, biraz da rahatsızdı ama her sene gayret ederdi, oradan gelip Şeyh 
Efendi’yle beraber 15-20 gün, bazen bir ay kadar kalıp, gene memleketine dönüp oradaki 
insanların hidayetine vesile olurdu. İhlaslı insandı. İhlaslı olunca Allah da yardım eder, 
kalpler toplanır. En son dört sene önce görüştük, rahatsızdı ama gene de vazifeyi 
bırakmıyordu. Hatta oradaki müritlerini bu siyahî insanların arasına gönderip, hemen 
hemen elli bin tanesini bu ihlasla Müslüman etti. İhlas olunca işler güzel olur. Her birisinin 
sevabı eksilmeden ona da yazılır.  

“Bir insanın hidayetine vesile olan insan bütün bu dünyadan daha hayırlı.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani o güzel bir vaziyette yaşadı, güzel bir şekilde ahirete 
intikal etti. Allah rahmet eylesin, onun gibi insanlar çoğalsın. Onun yetiştirdiği insanlar da 
inşallah ihlaslı insanlardır, mütevazı insanlardır. Hatta intikal etti diye haber bile 
vermediler. Ama bir şey değil, mühim olan bizim şehadetimizdir. İnşallah hepimiz iyi 
insan olduğuna şahidiz. Mekânı âli olsun. Onu ahirette Şeyh Efendi karşılar. Allah rahmet 
eylesin, mekânı cennet osun. Ona da cümle geçmişlerin ruhları için de el Fatiha.  
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