
 
 

 

 

 

 

 
KIRK DECCALDEN BİRİDİR 

 
-Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu değerli izleyicilerimiz. Şu anda 

Beylerbeyi’nde, Bedevi Tekkesi’nde Nakşibendi Meşayıhı’ndan Şeyh Mehmet Adil 
Hazretleri ile beraberiz. Öncelikle Şeyh Efendi Hazretleri’ne bu röportajı kabul ettiği için 
çok teşekkür ediyoruz, çok sağolun Efendim.  
 

-Allah razı olsun. Aleykümselam ve Rahmetullahu ve Berekatuhu. Bizim vazifemiz, 
yani bu şeylere karışmak istemezdik, siyasete hiç karışmayız ama artık bu siyaset değil, bu 
hakkı söylemektir. “Essakitu anil hak eşşaytanul ahres” Hadis-i Şerif zannedersem; “Hakkı 
söylemeyen, dilsiz şeytan.” demektir.” Bu mühim bir mesele, devam ediyor. Bazı insanlar 
mağdurlar, bazı insanlar da kandırılmış olarak devam ediyorlar. Onun için bu röportajı 
kabul ettik, yoksa biz televizyona falan çıkmayız, yani bu meseleleri sevmeyiz. Ama bu 
mecburen, inşallah bir faydası olur.  

 
-Allah razı olsun Efendim. Müsaadeniz olursa ben size ilk sualimi iletmek istiyorum 

Efendim. Sizin Ankara Gölbaşı’nda yapmış olduğunuz bir sohbet vardı, internette de hayli 
güzel tepkiler alan bir sohbetti. Bu zamana kadar Efendim, şu anda malumunuz, 
yaşadığımız olumsuzlukları bize yaşatan FETÖ örgütünün lideri elebaşı FETÖ var. 
Kendisi için şu ana kadar âlimlerden, büyüklerden, mürted diyen olmuştu, dinden çıkmış 
diyen olmuştu, birkaç yorum yapan olmuştu ama sizin gibi tam doğru bir tespiti, “deccal” 
diyerek koyan olmamıştı. O sohbete dayanarak Sultanım size iletmek istediğimiz sualimiz, 
FETÖ’ye deccal diyebilir miyiz, peki dersek buna bizim delilimiz ne olur? 
 

-Şimdi esas deccal dediğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği şahıs vardı, 
o ahir zamanda çıkacak. Esas odur deccal olan ama “Ondan önce kırk tane çıkacak.” dedi. 
Bu insanları kandırıp da dini başka türlü gösterdiler. Onların hepsini yutmuştuk, bir şey 
demiyorduk ama bu kan dökülünce artık susmak olmazdı. Yani bu artık o cinstendir, 
başka bir şey diyemeyiz.  

 
Çünkü bizim tarikat olarak, Müslüman olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 

öğrendiğimiz şey merhamettir. Müslüman kimse, Müslüman olsun olmasın kimsenin 
kanını dökmez, haksız yere hiç öyle bir şey yapmaz. Ama Müslüman kanını, âlimlerin, 
mü’minlerin kanını helal ettikten sonra bunlara deccalden başka bir şey diyemeyiz.  

 
Onun için, bu dememiz esas deccal değil de o kırk tane olanlardan biridir. Çünkü 

çok büyük bir kitleyi mağdur etti, çok zulüm etti. Şimdiye kadar çok insan kandırıldı, daha 
da kandırılanlar var. Onun için bunu söylüyoruz ki çünkü deccal hakkı batıl gösterir, batılı 
hak gösterir. Cenneti cehennem gösterir, cehennemi cennet gösterir. Kim ki cennet diye  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
onun peşine takılırsa cehenneme gider. Yok, tam karşısına gelen insan cehennem diye ona 
atlarsa, o da cennete gider. Çünkü esas Deccal de kabul etmeyeni şehit ederdi.  
 

Bu da hemen hemen gördüğümüz aynı manzaradır, başka görünen bir şey yok. 
Tövbe olunacak, mazeret gösterecek bir şey kalmadı. Şuna üzülüyoruz ki bunlar olduktan 
sonra bile bazı insanlar hala “Yok, öyle yapmaz.” diyor. Tabi, böyle söyleyen insanlar da 
saf insanlardır, kandırılmış insanlardır ki şimdiye kadar hala “Bu adam böyle yapmaz” 
derler. Yaptı işte, yani her şey ortada. 

 
Ben Şam’da doğdum, Baas rejimini de gördük, o darbeleri de gördük. Ancak orada 

olurdu, tanklarla kaç defa Emevi Camisi’ne girdiler. Altı ayda bir darbe olurdu orada. Bu 
şeyler olurdu. 72 senesinde Lübnan’da görüyorduk, İsrail tankları, içinde insan olan 
arabaların üstünden böyle ezip geçiyordu. Yani onları yapanlar için artık mazeret filan 
kabul etmiyoruz. En ufak bir şeyi bahane olarak gösteremiyoruz. Söylesek yalancı olacağız, 
yalancı şahit olacağız. Yalancı şahitlik de en büyük günahlardan biridir.  
 

-Peki Efendim, deccaliyet bu kadar içlerine sızmış, bu insanların peşinden gidenler 
de cehenneme gider dediniz. Hala Efendim, hizmet diyerek, “Resulullah Efendimiz (s.a.v.) 
Türkiye’nin sorumluluğunu Hoca Efendi’ye verdi. O ne yaparsa bir bildiği vardır.” diyerek 
peşinden giden insanlar var. Bu insanlara söylemek istedikleriniz nedir Efendim? Nasıl 
uyarılarınız olur? 
 

-Az önce söyledik zaten; bir mazeret kalmadı, mazeret olarak hiçbir şey kalmadı. 
Kendilerini tehlikeden kurtarsınlar, akılları başlarına gelenler de Allah’a şükretsinler; 
“Bundan dünyada kurtulduk ki hiç olmazsa ahirette de kurtulmuş oluruz.” diye şükür 
namazları kılsınlar. 
 

-Peki, Efendim bir de son olarak bundan sonrası için, hala ümmet için, ülkemiz 
için, millet için bunlardan gelecek olan bir tehlike var mıdır? 
 

-Bunlardan Allah’ın izniyle bir tehlike yok. Tehlike yok ama fitne zamanıdır, ahir 
zamandır. Zaten bu Türk milleti başını İslam’a verdikten sonra başından bela eksik 
olmuyor, bütün şeytanlar üzerlerine saldırıyor. Allah’a şükür, nereye gittiysek gördük ki 
bizim millet Allah yolunda, Peygamber (s.a.v.) yolunda, doğru yolda kanlarını, canlarını 
feda etmiştir. 

 
Her tarafta sel gibi kanlar aktı; Orta Asya’da, Rusya’da, nerede olsa hiç gözlerini 

kırpmadan Allah için canlarını feda etti bizim millet. Onun için şeytanın en büyük 
düşmanı bizim millettir. Bunlar bitti Allah’a şükür. Başkası artık, başkasına dikkat etmek 
lazım. Başka fitnelere dikkat etmek lazım. Bunların gücü kalmadı. Millet tedirgin olsun  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
diye; “Yok şöyle olacak, yok böyle olacak.” diye laflar söylüyorlar. Bundan sonra hiçbir şey 
yapamazlar Allah’ın izniyle. 

 
-İnşallah bu fitne bitmiştir Sultanım. 

 
-Evet 
 
-Peki Efendim, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bu konuda bir sorumuz daha 

vardı ama şimdi onu da cevaplamış oldunuz. “15 Temmuz’dan sonra sokaklara dökülen 
halkımızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada cihat sevabı var mıdır?” diyecektik, şeytanın 
düşmanı bizim millettir diyerek cevap vermiş oldunuz. 
 

-Allah’a şükür, Allah’a şükür, dediğin gibi. Bakıyorsun, hiç beğenmediğin şeyler 
oluyor, bazen insan millete bakıyor, “ne biçim” diyor, yani kötü halleri görüyorsun ama 
sonra iş ciddiye binince, Allah o içindeki mayayı çıkarıyor ortaya, ecdadın yolundan 
gidiyorlar, hemen birden uyanıyorlar. 
 

-Peki, çok teşekkür ederiz Efendim. 
 

-Sağolun. 
 

-Allah razı olsun. Kıymetli açıklamalarınızdan dolayı. 
 
-Sağolun sağolun, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Allah muhafaza etsin 

hepimizi inşallah. 
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