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Sözlükte "kısa bir süre de olsa birlikte 
olmak" anlamındaki sohbet kelimesi "ar
kadaşlık edip ünsiyet kurmak, bedenle ya 
da gönülle uzun süre beraberlik hali, dini 
veya dünyevl konuların konuşulduğu top
lantı" gibi manalarda kullanılır. Kur'an'da 
Hz. EbG Bekir'in ResGl-i Ekrem'in sahibi 
(arkadaş) olduğundan bahsedilmiştir (et
Tevbe 9/40). Sohbet kelimesinin sözlük an
lamı dikkate alınarak ResGiullah'ın sohbe
tinde bulunan müslümanlar için "ashap" 
ve "sahabe" terimleri kullanılmıştır. Hz. 
Peygamber ashabını sohbet aracılığıyla bil
gilendir ip eğittiğinden bu sünneti takip 
eden alim ve sGfiler de sohbet halkaları 
düzenleyerek ilimlerini halka aktarmışlar
dır. Sohbet, yaygın olarak "şeyhin ya da 
alimin sözlerini dinlemek üzere tertip edi
len dinl-tasavvufi toplantı" anlamında kul
lanılır. Gıybet, yalan, iftira, söz taşıma gibi 
günahlar içermeyen, hoş vakit geçirmek 
için yapılan ve m uhabbet etme, yarenlik 
etme gibi deyimlerle ifade edilen sohbet
lere katılmakta dinen bir sakınca görül
memiştir. 

Sohbet terimiyle öncelikle birlikte olma 
halini (maiyet) kasteden sGfiler Allah'la 
sohbet, ResGiullah'la sohbet, halkla soh
bet, nefisle sohbet ve şeytanla sohbet gi
bi sohbet türlerinden söz etmişlerdir. Al
lah ile sohbet Hak ile ünsiyet kurmak, halk
la sohbet insanlara karşı samimi olmak, 
nefisle sohbet ona muhalefet etmek, şey
tanla sohbet onunla daima mücadele içe
risinde olmak demektir (Serrac, s. 234; Ku
şeyrl, s. 580). Bir başka tasnife göre soh
bet üçe ayrılır: Cismanl sohbet, ruhani soh
bet, ilahi sohbet. Cismanl sohbet yaşayan 
meşayihle ülfet edip sözlerinden faydalan
maktır. Tasawufta süiGk ehlinin çoğunlu
ğu bu tür sohbetlerde bulunur. Mevlana 
Celateddln-i Rumi'nin Şems-i Tebriz!, Sad
reddin Konevi'nin Muhyiddin İbnü'I-Arabi 
ile birlikteliği cismani sohbet vasıtasıyla

dır. Ruhani sohbet, "vefat etmiş ya da uzak 
bir beldede bulunan büyük evliyanın ruha
niyetiyle beraber olmak ve onlardan ma
nen istifade etmek" anlamına gelir. Ancak 
müridin böyle bir münasebette bulunma
sı için bedeni kesafetten uzaklaşıp miza
cını latif hale getirmesi gerekir. Cismani 
ve ruhani sohbete "sohbet-i halkıyye" de 
denir. İlahi sohbet vasıtasız bir şekilde 
Hakk'ın terbiyesine mazhar olmaktır. 

İlk zahid ve sGfiler kendilerini ziyarete 
gelen kimselerle sohbet etmişler, onlara 
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dini ve tasavvufı tavsiyelerde bulunmuşlar
dır. Bu tür sohbetleri yapan üstada soh
bet şeyhi denir. Sohbet şeyhi, müricllerin 
manevi hallerinden haberdar olan ve sey
rü sütüklerinde tasarrufta bulunan, terbi
ye ve süiGk şeyhinden farklı olarak kendi
sine intisap edenleri sadece sohbet aracı
lığıyla irşad eden kimsedir. Tasavvufta soh
bet eğitim ve öğretim yolu olarak kabul 
edildiğinden mutasawıf yazarlar eserle
rinde sohbetin fazilet ve adabına ayrı bir 
yer ayırmışlardır. Serrac, Cüneyd-i Bağda
di'nin sohbeti iki rek'at nafile namaz kıl
maya tercih ettiğini kaydeder ( el-Lüma', 
s. 273). Sohbetin temeli Allah sevgisi ve 
rızasıdır. Maddi ve dünyevl çıkarlar bu tür 
sohbetlerde akla gelmez. Bazı hadislerde 
Allah sevgisiyle bir araya gelen ve bu sev
giyle ayrılanların kıyamet günü Hakk'ın özel 
lutfuna nail olacağı haber verilmiştir (Bu
har!, "I:Iudıld", 19; Müslim, "Zekat", 91; 
Tirmizi, "Zühd", 53). 

Sohbete katılanların ve sohbet şeyhinin 
uymaları gereken kurallar vardır. Adabı 
gözetilerek yapılan sohbetler feyizli ve be
reketli dir (Ebü'n-Nec!b es-Sühreverdl, s. 
34; Şehabeddin es-Sühreverdl, s. 403-420) . 

Şeyh , sohbetine katılanlara şefkat, mer
hamet ve samirniyetle muamele etmeli, 
sohbete katılanlar şeyhlerine hürmet gös
terip hizmet ederken birbirlerine karşı say
gılı, dostça ve lutufkar davranmalıdır (Ku
şeyrl, s. 574). Sohbet için belli bir mekan 
yoktur. İlk dönemlerde mescid, şeyhin evi, 
iş yeri, çarşı pazar gibi yerlerde sohbet 
yapılırken sonraki dönemlerde tekke ve 
zaviyeler zikir ve sohbet mekanları olmuş
tur. Tasawufı sohbetler karşılıklı konuş
ma ve soru-cevap şeklinde değil sohbet 
şeyhini can kulağıyla dinlemekle gerçek
leşir. Sohbet e katılanların ihtilaf, itiraz ve 
tartışmadan kaçınmaları esastır. EbG Said 
ei-Harraz, sGfılerle sohbet ederken daima 
kendini kusurlu gördüğünden hiç ihtilafa 
düşmediğini söyler (Serrac, s. 234). Süküt 
eden sohbet şeyhini görm ek bile bir tür 
sohbet sayılır. Tasavvufta hal ve beden di
linin "lisan-i kal" denilen söz dilinden da
ha etkili olduğu kabul edilir. Bayezld-i Bis
tami, "Bizim sükGtumuzdan faydalana
mayanlar sözlerimizden hiçbir şey anlaya
mazlar" demiştir. 

Sohbetlerde paytaşırncı bir anlayış esas
tır. Bir ekmeği olan kimse yarısını ihtiya
cı bulunan sohbet arkadaşına vermelidir. 
İbrahim b. Şeyban, "Ayakkabım, ibriğim 
diyenlerle sohbet edilmez" demiştir (a.g.e., 
a.y.). Sohbet için seçilen kişinin akıllı, hu
yu güzel, dindar bir kimse olması lazımdır. 

Gazzatl sohbet için seçilen dostta bulun
ması gereken nitelikler hakkında geniş bil
gi verir (İ/:ıya'ü 'ulümi'd-dfn, II, 168). Hali
fe Me'mGn'a göre gıda gibi olan arkadaş
lara daima, ilaç gibi olanlarına bazan ihti
yaç duyulur. Hastalık misali olan arkadaş
lara ise ihtiyaç yoktur. Zira bu takdirde 
onun kahrını çekmek zorunda kalınır (Ma
verdi, s. 162). Sehl b. Abdullah et-Tüsterl 
gaflet ehli zorbaların, yalancı zahidlerin ve 
cahil mutasavvıfların sohbetlerinden uzak 
durmayı tavsiye etmiştir (Serrac, s. 237). 

SGfıler Hz. Musa ile Hızır'ın yoldaşlığını ör
nek bir sohbet diye göstermişlerdir. Bü
tün tarikatlarda sohbete önem verilmekle 
beraber özellikle melamet ehlinde, ilk dö
nem Nakşibendlliğinde ve Mevleviyye ta
rikatında sohbetin çok önemli bir yeri var
dır. Bahaeddin Nakşibend tarikatının soh
betten ibaret olduğunu söyler. Mevlana'
ya göre Allah erieriyle (ricalullah 1 merdan-ı 

Huda) bir anlık sohbet takva ile geçirilen 
yüzyıllık ömürden daha üstündür. Bayra
ml MelamTieri'nden Kemarı Efendi ise soh
betin kamil bir mürşide teslim olan müri
de nefsin bütün hastalıklarını tedavi eden 
bir iksir olduğunu söyler. 

Tasavvuf literatüründe sohbet şeyhinin 
toplantılarında tutulan notlardan derlenen 
bazı kitaplar vardır. Bu tür eseriere "mel
fGzat" ve "mecalis" gibi isimler verilir. Mev
lana'nın Fihi Ma Fih ve Mecalis-i Seb'a'
sı, Emir Hasan Siczl'nin Nizameddin Evli
ya ile sohbetlerini içeren Fevaidü'l-tuad'ı 
bu tür ün ilk ve önemli örnekleri arasında 
sayılır. Sun'ullah Gaybi'nin Olanlar Şeyhi 
İbrahim Efendi'nin sohbetlerinde tuttu
ğu notlardan oluşan Sohbetname'si tü
rün diğer önemli bir örneği olarak dikkat 
çekmektedir. İbrahim Has'ın Keldm -ı 
Aziz'i Halveti-Şabani şeyhi Hasan Ünsi 
Efendi'nin, Mehmed ŞühGdi'nin Telvihdt-ı 
Sübhaniyye'si de Halveti-Ramazani şey
hi Köstendilli Ali Alaeddin Efendi'nin soh
bet meclisinde tutulan notlardan derlen
miştir. 
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Nijerya'da 
XIX. yüzyılda kurulan sultanlık, 

bu sultanlığın başşehri, 
günümüzde Nijerya'da 

~ 

aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. 
L ~ 

Nüerya'nın kuzeybatısında Nüer sınırına 
çokyakın bir yerde bulunan Sakoto'nun adı 
Hevsa dilinde Sakvato, Sakkwato ve Saka
ta olarak geçer. Bu ismin Arapça sfik (çar
şı) kelimesinden geldiği ileri sürülmekte
dir. Kurucuianna nisbetle şehre Birnin Şey
hu da Bella da (Şeyh Osman b. Fudı ve Mu
hammed Belio'nun başşehri) denmekte
dir. Osman b. Fudi'nin başlattığı cihad ha
reketi öncesinde küçük bir kasaba olan So
kota, onun 1804'te oğlu Muhammed Bel
lo'ya kasabanın civarında askeri bir karar
gah kurmasını emretmesiyle önem kazan
dı. Osman b. FGöı, 1808'de Gobir'in başşeh
ri Alkalawa'yı ele geçirip bölgedeki diğer 
Hevsa devletlerini hakimiyeti altına aldı , 

1812'de Sakoto Sultanlığı (/Halifeliği) veya Ni
jerya Fulanı Devleti olarak tanınan bir yö
netim kurdu. Halife unvanını taşımak ve 
cihad faaliyetini bizzat düzenlemekle bir
likte aktif siyasetten büyük ölçüde çekildi. 
İki eyalete ayırdığı ülkesinin batı eyaletle
rinin yönetimini kardeşi Abdullah'a, doğu 
bölgesinin yönetimini Sakoto'yu başşehir 
yapan oğlu Muhammed Bella'ya bırakıp 
Sifave'de oturmayı tercih etti. Oğlunun da
veti üzerine Sakoto'ya giden Osman b. Fu
dı iki yıl sonra burada öldü ( 181 7). So ko
to, bu tarihten 1903 yılına kadar bazı sul
tanların geçici sürelerle Vurno ve Chim
mola'da oturduğu dönemler dışında Sako
to halifeliğine başşehirlik yaptı. Devlet en 
güçlü dönemini Muhammed Bella zama-

nında ( 1817-1837) yaşadı. Belio'nun veliah
dmı belirlemeden ölmesinin ardından _ oluş

turulan heyet kardeşi Ebu Bekir Atiku'yu 
halife seçti. Dindar bir sultan olarak tanı
nan Atiku döneminde ( 1837-1842) ülkede 
müzik ve bazı eğlence türleri yasaklandı. 
Birnin Dantri, Tsibiri ve Maradi'de isyan çı
karan kabHelerin üzerine gitmek için ye
terli asker toplayamayan Atiku onlarla mü
cadeleyi göze alamayıp Sakoto'ya döner
ken Katuru şehrinde öldü. Halifeliğe geti
rilen Muhammed Belio'nun oğlu Aliyu Bab
ba da ( 1842-1859) isyancılarla mücadelede 
başarılı olamadı. Babası zamanında Keb
bi'de isyan eden ve yakalanıp Sakoto'da 
hapse atılan Yakubu Nabame'yi serbest 
bırakması yüzünden yeni bir tehlikeyle kar
şılaştı. 1849'da bağımsızlığını ilan eden Ya
kubu kuzeydeki isyancı gruplarla ittifak ku
rarak gücünü arttırdı. Aliyu'yu uğraştıran 
önemli bir olay da Emir Buhari'nin halife
liğe bağlı eyaletlerden Hadeüa'da çıkardı
ğı isyandır. Kardeşini tahttan indirip ba
ğımsızlığını ilan eden Emir Buharl'ye kar
şı gönderilen kuwetler geri püskürtüldü. 
Hadeija ancak Aliyu'nun ölümünden son
ra Sakoto'ya bağlandı ( 1863). Aliyu 'nun ye
rine Atiku'nun oğlu Ahmedu Zerruk hali
fe seçildi. Onun zamanında ( 1859-1866) ku
zeydeki isyanlar bastırılıp bölge kontrol al
tına alındı. Ziraat ve ticaret alanında önem
li gelişmeler yaşandı. Vurno ve Chimmo
la'dan Birnin Konni'ye uzanan arazi ihya 
edilerek bazı şehirler kuruldu. Bu döne
min en önemli olayı, Sakoto hakimiyeti dı
şındaki topraklarda büyük bir güç haline 
gelen kardeşi Ömer Nagvamatse'nin Kon
tagora Emirliği'ni kurup ölümüne kadar 
( 1876) on yedi yıl boyunca Sakoto'yu uğ
raştırmasıdır. 1866'da ölen Zerruk'un ye
rine Aliyu Babba'nın kardeşi Aliyu Karami 
halife seçildi. Onun kısa bir süre sonra öl
mesi üzerine Osman b. Fudi'nin hayatta 
olan iki oğlundan Ahmedü Rifa.I tahta çı
karı ldı ( 186 7-18 73). Bu devirde Kebbi is
yancılarıyla barış imzalandı, kuzeydeki is
yancılar teslim alındı. Ahmedü Ritai'nin 
ölümünün ardından Belio'nun üçüncü oğ
lu Ebu Bekir Rebah ( 1873-1877), dördün
cü oğlu Muaz ( 1877-1881) ve tarunu ömer 
( 1881-1891) hüküm sürdüler. Ömer za
manında Kebbi isyanları yeniden başladı. 
ömer ayrıca, mehdilik iddiasıyla ortaya 
çıkan ve Ticaniyye tarikatı mensuplarının 
desteğiYle Sakoto'ya bağlı Gombe Emirli
ği'ni eline geçiren Malarn Cibrll ile de uğ
raşmak zorunda kaldı. Ömer'in yerine ha
life seçilen Zerruk'un kardeşi Abdurrah
man 1 Abd u ( 1891-1902) Kebbi'nin bağım
sızlığını kazanmasına engel olamadı. Önem-
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li bir ticaret şehri olan Kana da sekiz yıl 
süren bir isyanın ardından bağımsızlığını 
elde etti. öte yandan Belio'nun torunların
dan Hayatu da isyan edip mehdilik iddia
sıyla ortaya çıkan Sudanlı mutasawıf Mu
hammed Ahmed el-Mehdi'ye, onun ölü
münden sonra da Veday, Sudan ve Çad 
topraklarını hakimiyeti altına alan Rabih'e 
katıldı ( 1893). Bornu topraklarını da alıp 
Sakoto ile sınır komşusu olan Rabih'ten 
taht mücadelesi için yardım istedi. Sako
to Devleti bu tehlikeden Hayatu ile Rabih'in 
arasının açılması ve ardından Rabih'in Fran
sızlar'la savaşta hayatını kaybetmesi saye
sinde kurtulabildL İngiltere, 188S'te Sako
to'dan bazı imtiyazlar elde ederek Royal 
Nüer Company şirketiyle bölgede ticari te
kel oluşturdu. Sömürge faaliyetlerinin şir
ket eliyle yürütülmesini yeterli görmeyip 
1897'de Batı Afrika Kolonisi'ni kuran İn
giltere 1 Ocak 1900'de Kuzey Nüerya'nın 
İngiliz sömürgesi olduğunu ilan etti. Sö
mürge valiliğine getirilen Sir Frederick Lu
gard, Sakoto Devleti'ne bağlı emirlikleri ele 
geçirmeye başladı. 9 Ocak 1902'de ölen 
Sultan Abdu'nun yerine yeğeni Muham
med ı. Tahir seçildi. Ertesi yıl İngilizler So
kota ordusunu ağır bir yenilgiye uğratarak 
şehri işgal ettiler ( 15 Mart 1903). Askerle
rinin çoğunu kaybettikten sonra kaçmayı 
başaran Tahir'in İngilizler'le yaptığı yeni 
bir savaşta öldürülmesiyle yaklaşık bir asır 
süren Sakoto halifeliğinin siyası hakimiye
ti sona erdi (27 Temmuz 1903). 

Bu olayın ardından Sakoto'ya bir sömür
ge valisi tayin edildi. Sömürge yönetimi 
Muhammed ı. Tahir'in yerine Aliyu Bab
ba'nın oğlu Muhammed ll. Tahir'i halife 
tayin etti. Bu uygulamayla Sakoto'da ye
ni bir dönem başladı. Sakoto halifeleri yine 
Osman b. Fudi ailesinden seçilmekle bir
likte bütün siyası ve idarı yetkilerini kay
bedip ülkedeki müslümanların dinilideri 
haline geldiler. Bu uygulama günümüzde 
de sürdürülmektedir. Sakoto'nun on doku
zuncu sultanı İbrahim Muhammed Ma
cid'in (Maccido) 29 Ekim 2006 tarihinde 
bir uçak kazasında ölmesi üzerine yerine 
geçen Muhammed Sa'da b. Ebu Bekir bu
gün Nüerya müslümanlarının manevı ön
deri olmasının yanı sıra Nüerya İslami İş
ler Yüksek Konseyi'nin (NSC1A) genel sek
reterliğini yürütmektedir. Aynı aileden 
önemli görevlere getirilen başka kişiler de 
vardır. Bunların en meşhuru Kuzey Nüer
ya eyalet meclisi başkanlığına seçilen Ah
medü Bello'dur. Ülkede İslam'ı yaymak için 
Cemaatü nasri'l-İslam adlı bir teşkilat ku
ran Bella 1 S Ocak 1966 tarihinde öldürül
dü. 
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