DECCALİN HOCALARI
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.
İnşallah hayır meclisleri olur. Bu yakın yerlere ziyaretler fazla sık olamıyor. Güya sık
geleceğiz diyoruz ama kısmet, başka meşguliyetler çıkıyor, gelemiyoruz. En son üç sene mi
dört sene mi önce gelmiştik. Üç sene önce de ondan önceki ziyaretimiz hemen hemen bir
yıl olmuştu. Güzel bir ruhaniyet olmuş yedi sene içinde, güzel bir ruhaniyet var. Şeyh
Efendi’nin himmeti, bereketi, makamları var burada; daim inşallah yetişiyor.
Az önce buraya gelirken, Semerkandi Hazretleri’ndeyken bir kimse aradı. Bir soru
sormuş da İngilizce sorduğu için yarı buçuk anladık. Kendisi mi anlattı yoksa Hazret mi o
soruyu sordurdu tam anlayamadık. Sonradan öğrendik ki galiba seyyidmiş. “Akrabam diye
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seviyorum.” diyor. “Mürşidi nasıl sevmem lazım? Akraba
değil.” diyor. Böyle acayip bir soru sordu.
Dedik ki: “Sen mürşidi Allah’ı sevdirdiği için, o sevgiden seversin.” Gene şey
yapmadı. Galiba bu kimse Pakistan yahut Hindistan kökenli. Oradakiler bu meseleyi çok
daha değişik algılarlar, çeşit türlü menfaat bekleyerek kullanırlar. Dedik ki: “Mürşit sana
Allah’ı sevmek için, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i sevmek için öğretiyorsa, seni bu amaçla
eğitiyorsa onu o bakımdan seversin. Mürşit kendisini sevmen için irşat yaparsa, o mürşit
değildir.”
Mürşit, insanların enaniyet sıfatını, benliklerini Allah (c.c.) ve Peygamber (s.a.v.)
için yok etmelerini öğreten insandır. Dünya için değil, dünyayı sevdirmek için değil,
kendini sevdirmek için değil. Hakiki mürşit böyledir. Mürşidin de tarikat üzerine olması
lazım; başka türlü, onlara mürşit denmez. Onlara hoca diyebilirsin.
Bir kaç çeşit var hocalardan. İhlaslı hocalar var; insanları camiye, cemaate, doğru
yola sevk etmek için her türlü çabayı gösterir, cemaatin çoğaldığına sevinir. Bazıları için de
cemaati çoğalsa da mühim değildir, zenginleri çoğalsın ister. Bazıları da nefsini ön plana
çıkarıp da nefsimi tatmin edeyim diye uğraşır.

Dediğimiz gibi, mürşit başka, hoca başka. Hocanın tarikatta olma mecburiyeti yok.
Ama mürşit dedin mi muhakkak bir tarikata bağlı olması lazım, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’den feyz alması lazım. Nefsine uyan insan, normal insan bile hatadadır. Çünkü nefis
iyi bir yere götürmez. Hoca olunca daha da zor, nefsine uyarsa insanları şaşırtır. Hele biraz
daha meşhur olup da insanları kullanmayı iyi bilen biri olunca iş büsbütün kötüye gider.
Bu tip insanlar her zaman çıkmıştır, onların âdeti bu. Bu minval üzerine
yaratılmıştır, onlar değişmez. Onlar değişmez de insanların hatayı görmesi lazım. “Zan
ediyorsunuz, bu insanlar kötülük yapmaz!” diyorlar. Hala bu şeyi söyleyen insanlar var,
bundan daha fazla yapılacak ne kaldı? Her defasında “bu son, bu meseleyi artık kapatalım”
diyoruz ama bakıyoruz ki hala insanlar bu yolda, hatalı yolda, bu işin peşinde gidiyorlar.
Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam çıkacak, Deccal de çıkacak. Esas Deccal, Mesih
Deccal, Yahudiler onu bekliyor. Onlar onu kurtarıcı gibi görüyorlar. Biz nasıl Mehdi (a.s.)’ı
kurtarıcı olarak görürüz, onlar da onu bekliyorlar. Böyle bir kimse var. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) onun çıkacağını söylemişti.
O, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanından beri var. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) sahabelere; “Hint Okyanusu’nda bir adada, elleri ayakları bağlı böyle bir kimseye
rastlayacaksınız. Ona Peygamber çıktı deyin, o üzülecek. Sakın bir şey yapmayın, vakti
gelince oradan kurtulup çıkacak.” diyor. Onu bekliyorlar ama esas Deccal’den önce kırk
tane küçük deccal çıkacak. Küçük deccal dediği; İslam’a zarar veren, Müslümanlara zarar
veren insandır.
Şimdiye kadar epeyce çıktı, yani saysak en azından 30-35 tane kadar çıktı.
Müslümanlara, İslam’a karşı olup da gayrimüslimlerle birlikte İslam’a düşmanlık eden,
Müslümanlara kötülük eden insan deccal sınıfındandır. Deccale tâbi olanlar cehenneme
gider. Onun için diyoruz ki daha içinde bir şüphe olan insan varsa tövbe etsin, Allah’tan
mağfiret dilesin. Çünkü Allah Azze ve Celle’nin emri;

َصي ًما
ِّ َوالَ ت َ ُكن ِّل ْلخَآئِّنِّينَ خ
“Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ”(Nisa Suresi-105) (Sakın hainlerin savunucusu
olma!) “Hainlerle arkadaşlık yapma, hısımlık yapma, onlarla durma.” diyor Allah Azze ve
Celle.
Bu insanlar doğrudan haindir ama dediğimiz gibi tövbe kapısı kapanmadı, onlara
inananlar bu yoldan dönsünler, tövbe etsinler. Bu mühim bir meseledir, nasihattir bu. Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in yolundan çıkılmış, hiç bir emrine uyulmuyor, sünneti hiçe sayılıyor,

kâfirlerle ahbaplık yapılıyor, onların dinleri kabul ediliyor. Hâlbuki son din İslam dinidir,
hoca olan insanın bunu bizden daha iyi bilmesi lazım.

ُاإل ْسالَ ِّم دِّينًا فَلَن يُ ْقبَ َل ِّم ْنه
ِّ َو َمن يَ ْبتَغِّ َغي َْر
“Ve men yebtegi gayral İslâmi dînen fe len yukbele minhu” (Ali İmran-85) (Kim
İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek.) Ayettir bu. “Kim ki
İslam’dan başka din ararsa, o din kabul olmaz.” Din İslam’dır.
Bu fitne küçükken bastıralım diyoruz ki bu insanlar sapıtıp da kendilerini, ailelerini
ve etraflarında kim varsa onları da helake götürmeden kurtulsunlar. Bu Vahabi fitnesi
Halid-i Bağdadi Hazretleri zamanında çıkmıştı. Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin mektupları,
mektubat var. Halid-i Bağdadi Hazretleri oradaki paşayla da ahbaptı.
Bütün mektuplarında da dua ederdi ki bu fitne bastırılsın izi, imi kalmasın. Tabi
kerametle ne olacağını görüyordu ama gene de “bunların kökünü kazıyın!” diye paşaya
bastırıyordu, dua ediyordu. İşte kazıma bitmeyince bütün dünya bu Selefi, Vahabi
akımından muzdarip oldu. Ne kadar fitne varsa onlardan çıkıyor.
Onun için biz de diyoruz ki burada çıkan fitne bu kadar açık, ne kadar kötü olduğu
artık görüldü. İnsanlar akıllarını kullansınlar. Seni hidayete götüren insanın, seni ille de
cehennemin kapısına koymasına lüzum yok, minneti de yok. Minnet Allah’adır. İyilik
yaptıysan tamam, bu kadar yeter; beni alıp da cehennem kapısına koyma!
İnsanlar mecbur değildir. “Lâ taate li mahlûk, fi mâsiyetil Hâlik” (Hadis-i Şerif)
“Hiç bir kulun başka bir kula, Allah Azze ve Celle’ye itaat etmemesi için mecburiyeti
yoktur.” İnsana itaat edeceğim diye, Allah’a itaat etmemek mevzu konusu bile olamaz.
Şimdi görünen şey, o insana tâbi olanlar insanları utandırarak, baskı yaparak, her türlü yolu
kullanarak bir türlü bu insanları doğru yoldan çıkarıyorlar.
Bu meseleye maruz kalmayan insanlar kanmasın diyoruz çünkü bu vebaldir. Bunu
söylemesek, söylemedin diye vebali üzerimize kalır, bundan soruluruz. “Ne için
söylemedin? Korktun mu da söylemedin? Çekindin mi de söylemedin? Ne için bu
meseleyi bu insanlara izah etmedin?” diye soruluruz. Çünkü başka taraftan, gece gündüz
her türlü şeyi kullanıyorlar. Ne utanıyorlar ne sıkılıyorlar ne yoruluyorlar.
Nasihat etmek lazım, söylemek lazım. Kabul eden eder, etmeyen için vebal
üzerimizden gitmiş olur. Dediğimiz gibi, Allah’ın emrettiği yoldan dışarı çıkmak için hiç
bir mecburiyet yok. İki kuruş maaş için içki içme, başını açma, kumar oynama. Şerden,
günahtan iyilik gelmez. Sen onu Allah için yapıyorum dersen, sonunda ayyaş olursun,
kumarcı olursun, bilmem ne olursun. Budur, başka şey değil.

O günahları Allah için işliyorum diye bir mantık yok. Demek Allah için yapılmamış
bu şeyler. Allah için yapılmış olsaydı insanlar bu vaziyete gelemezlerdi. Bu doğrudan
sahtekârlıktır, hainliktir ve en mühimi deccalliktir.
Esas Deccal çıkınca bütün dünyayı dolaşacak. Mehdi Aleyhisselam da çıkmış olur.
O vakit dört beldeye giremezler. Mekke, Medine, Kudüs, Kudüs’ün tabi bir kısmı ve Şam-ı
Şerif. Deccal dolaştığı vakit bütün bu kötü kadınlar, bu şimdiki adam olmayan adamlar,
piçler ve ne kadar sapık insan varsa onun askeri olarak dolaşırlar. Onun yanında da cennet,
cehennem diye gösterilir. Cehennem, cennettir esas olarak; cennet de cehennemdir.
Onunla olup cennete girmek isteyen, o vakit cehenneme girmiş olur.
Buradaki de aynı şekildedir. Doğru yolda olmayıp da onunla birlikte olan, içki içip,
bütün kötülükleri yapıp, Allah rızasını istiyorum diyen insan, işte aynen Deccalin dediği
gibi olmuş olur. Onun için dikkat edin. Kim ki size bu gibi şeyler söylerse, günahı
emrederse, ona itaat etmeyin. “İmtihan olarak yapıyorum” derse de gene de itaat etmeye
izin yok. Çünkü bu zaman zaten herkesin kötülüğe alışkın olduğu bir zamandır, imtihan
yapmasının ona bir faydası olmaz.
Allah böyle insanların şerrinden muhafaza etsin. İnşallah bu mübareklerin,
dervişlerin, buradaki Allah diyen insanların dualarıyla bu fitne sahiplerine döner çünkü
sahipleri bütün küfür dünyasıdır. Bizim üzerimize savaş ilan etmişler. Var gücüyle savaş
ilan etmişler, “bu işi bitireceğiz” diyorlar. Etsinler, bütün dünya olsun; sen Allah’la
olduktan sonra hiç bir kıymeti yok, Allah bizimle olsun yeter.
Allah yardımcımız olsun. Bu arada kimsenin haksız yere hakkı yenmesin inşallah. O
da çok mühim şeydir çünkü oluyor böyle şeyler. Kabahat de bulamıyorsunuz tabi. Ulul
Emr’e karşı gelinmiş, her taraftan hainler çıktı. Onlara (Ulul Emr’e) beddua edersen,
kendine beddua etmiş olursun çünkü bunlar şimdi İslam’ı koruyorlar, bu mazlum milletleri
koruyorlar. Duamız, Allah basiretlerini daha fazla açsın ki kimsenin hakkına girmesinler.
Bir de dediğimiz gibi beddua edemeyiz. Onlar da vazifelerini yapmaya uğraşıyor
ama biraz daha dikkatli olacaklar. Ama hiç ummadığın insan bile hainlik yapmış olduktan
sonra gene bu kadar sebat etmeleri de büyük bir şeydir. Her taraftan darbe yenmiş, en
mahrem sırlar elin gâvurunun, kâfirin eline verilmiş. E bu adam ne yapsın? Gene Allah’a
şükrediyoruz ki bu kadar idare ediyor. O da bu garip gurabanın duasıyla, Allah’ın
yardımıyladır.

Dediğimiz gibi, Allah yardım ettikten sonra Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Bütün
dünya karşımıza da gelse bir şey olmaz. Duamız odur ki kimsenin hakkı yenmesin, kimse
zulüm görmesin. Bu meclisimiz daim olsun inşallah, böyle meclisler çoğalsın. Allah
buraları kapattırmasın inşallah. Çünkü bu meclisleri şeytan da sevmez, ona tâbi olanlar da
sevmez.
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