
 
 

FETİH OLSUN 

Hakkani TV’nin Kuruluş Sohbeti 

Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 
Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedun Seyyidel Evvelin vel Ahirin. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya 
 

“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” Açılış için güzel bir ayet. Güzel bir fetih olsun, 
güzel bir açılış olsun inşallah. “Ümmeti rical tekalen cibalu seh” İnsanların himmeti dağları 
yerinden oynatır. Himmet, gayret. 

Allah Azze ve Celle bizi yatıp kalkmak için yaratmadı. Allah yolunda hizmet edelim 
diye yarattı. Elimizden geldiği kadar hepimiz hizmet edeceğiz inşallah. Allah yolunda, İslam 
yolunda nefsimizi ezip hizmet edeceğiz.   

Hizmetimizi yaparken ilk önce en yakınımızda olan evladımıza hizmet edeceğiz. 
Evlatlarımızın ne gibi hakları varsa muhafaza olur inşallah. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) de 
ilk önce nasihatlerine yakınlarından başladı. Allah’ın yolunu göster, iyiliği emret, kötülüğü 
men et.  

Allah’a şükürler olsun ihvanlarımız, kardeşlerimiz yeni bir hizmet olsun diye 
internetten yayın yapıyorlar. Bizlerin bu konularda pek bilgisi yoktur. İnternet günümüzde 
şeytanın bir aletidir. Bu zamanda çok büyük bir beladır. Bu belayı kardeşlerimiz hayra 
çevirmek için uğraşıyorlar. İnşallah bu hizmetlerinde çoğu insanların hidayet üzerine 
olmalarına vesile olurlar. Bizler çoğu yerlere gitmek için uğraşıyoruz. Lakin bütün 
ihvanlarımızın yanında her zaman olamıyoruz. Bu hizmetler sayesinde her gün insanlar 
yanımızda gibi oluyor. Bu da güzel bir şeydir. Kötülük zuhur ettiğinde, bu kötülüğü hayra 
çevirmek için güzel bir haslettir. Nasıl insanlar dağları söküyorlar, bizler de kötülüğü sökeriz 
de yerine iyilik gelir inşallah. 

Şeyh Efendi Hazretleri’nin sohbetleri de yayınlanacak. Maşallah Şeyh Efendi 
Hazretleri’nin sohbetlerini dinledikçe insan feyiz alıyor. İnsan sohbetinde bulunuyormuş 
gibi oluyor. İnsanlar eskiden kitap okurdu. Şimdi artık fazla kitap okumuyorlar. Şeyh Efendi 
Hazretleri’nin kendisini ve gittikleri yerleri görerek, konuşmalarını takip ederek, yaptıkları 
sohbetleri dinleyerek herkes bundan istifade edecek inşallah. 

Bizim ihvanlara teslim edilen, verilen bazı orijinal sohbetlerin geri verilmediğine dair 
şikâyetler var.  Alıyorlar sonra kaybediyorlar. Geri verin deyince vermiyorlar. Onun içindir 
ki; orijinallerini kimseye vermeyin. Asılları sizde kalsın. İstiyorlarsa kopyasını verin. Bu 



 
 
eserler kıymetlidir. Senelerce Şeyh Efendi Hazretleri’nin peşinde kameralarla, kasetlerle 
koşturan arkadaşlar var. Onlarda bunların kıymetli bir hatırası var. Onun içindir ki 
başkalarına asıllarını verip üzülmeyin. Birer kopyasını yaptırıp verebilirsiniz. İnsan başkasına 
faydası olsun diye yaparsa kendisi de bu işten fazlasıyla sevap kazanıyor. Saklayıp da kendi 
için tutmak iyi olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz(s.a.v.) diyor ki “ Alim ilim biliyor da, 
bu ilmi insanlardan saklıyorsa alim günaha girmiş olur” Yani bunun bir vebali var. Tabi ki 
kişi âlim değil lakin elinde bir şey var, onu da muhakkak başkaları istifade etsin diye vermesi 
lazımdır. Onun için de ayrıca sevap yazılır. Bu yol güzel ve faydalı bir yoldur. Çünkü ebedi 
hayata faydalı olacaktır. İki kuruşluk dünya için ahiretini verme.  

Bundan seneler önce bir defa Amerika’ya gittik. Şeyh Efendi Hazretleri “Tam 
şeytanın yeri derdi” Amerika için. Hakikaten şeytanın yeridir. Bizlere “Walt Disney” 
stüdyolarını gezdirdiler. Şeyh Efendi Hazretleri oraya gittiyse, gezdiyse bizler de gidelim 
dedik. Giriş epeyce pahalıydı. Girmişken bekleyelim dedik. Önümüzde kısa bir sıra vardı, 
on beş-yirmi dakika sürer dedik. Sonra baktık ki bir köşe daha var, dedik ki biraz daha 
bekleyelim. Daha sonra öbür köşeyi de görünce tam iki saatte girebildik gösteri yerine. Peki, 
gösteri ne kadar sürdü? Bir dakika bile sürmedi. İki saat bekledik. Bir başka yere daha girdik, 
altı saatte üç dakikalık bir program izledik. İşte bu Yahudi’nin, şeytanın gösterdiği şeylerdir. 
İnsanlara o kadar eziyet çektirirler. Hiç bir şey vermezler. Boşu boşuna rezil ve rüsva 
olursun. Bir faydası oldu gidişimizin. Bunların ne kadar sahtekâr olduklarını görmüş olduk.  

Dünya için eziyet çekmeğe hiç değmez. Tabi ki Allah’ın hikmeti her şeyi görmek 
lazım, her şeyi öğrenmek lazım. İnsanlar Avrupa’ya gitmek için ölümü dahi göze alıyorlar. 
Çoğu giderken yolda ölüyor. Gidemeyenler hasretten ölüyorlar. Amerika cennet ülke, yok 
öyle bir şey. Kişi kendi yerinde otursa halbuki daha rahat edecek. Allah şaşırtmasın 
insanları. İnsanlar şaşırınca ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yine bu hikâyeler gibi binlerce 
hikâye var. Yerinde rahat ve huzurluyken oturan insan, yerini yurdunu bırakıyor, var 
gücüyle senelerce çalışıyorlar. Malını mülkünü bu iş için harcıyorlar. En sonunda gitse bile 
garip bir hayat yaşıyorlar. Allah hepimize akıl fikir versin inşallah. Allah insanı şaşırtmasın. 
Akıl mühimdir.  

Akıllı insan kimdir? Akıllı insan üniversite bitiren değil, diploma alan değil, doktor, 
profesör olan insan değildir. Akıllı insan Allah’ı bilen insandır. Allah’a inanan insandır. 
Akıllı odur. Dünyaydı, şuydu buydu hepsi yalan. Hepsi bir rüya gibidir. Bazı rüyalar vardır, 
eskiden görmüş olduğunuz rüyalar; acaba doğru muydu, yoksa rüya mıydı diye bazen 
düşünür insan. Hayat da işte böyledir. Mühim olan Allah’ı bilmek, Allah’ı tanımak, Allah’ı 
yazmaktır. Hakiki hayata ulaşabilmektir. Dünyada insanların rezil olduğu gibi, ahirette rezil 



 
 
olmayın. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah dediğimiz gibi bu hizmetiniz insanlara faydalı 
olur. Duasını edelim.  

Bu müesseselerin, vakıflarımızın hizmetleri çoğalsın. Vakıf mühim şeydir. Eskiden 
bu yana vakıfçılık hep vardır. Vakıf dediğimiz zaman sen beş metre versen, öbürü beş metre 
verse Vakıf malı çoğalır. Vakıflarımız böyle gelmiş, böyle büyümüş. Lakin millet de vakıfı 
şöyle zannediyor. Vakıfa yapılan bağışlar beleş gelmiş diye düşünüyorlar. Hâlbuki nefisleri 
böyle söylüyor. Vakıf malları Allah rızası için, insanlara hizmet için ortaya konmuştur. 
İnşallah herkes elinden geleni yapsın. Hayır ve hasenatlar ilelebet kıyamete kadar hanenize 
yazılır.  

El Fatiha  

     

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretlerinin (k.s.) 
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