DERS-1: 02 HAZİRAN 2007
DECCALIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ ve DECCALİYET
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı,
ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah.
Bu akşamki konumuz deccal. Ondan önce gelen inşallah birkaç soruya bakalım, sonra inşallah
deccal konusuna gircez. Konu devam ederken soru sormak isterseniz yine böyle blok notlara
yazıp gönderebilirsiniz. Sıcağı sıcağına inşallah cevap vermeye çalışırız.
Deccal! Ah şu deccal. Bu birkaç hafta bütün arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, etrafınıza haber
salın. Birkaç hafta konu deccal, konu ahir zaman, çıkçak olan fitneler. Ne zaman ne olcakmış,
ne olmuş, ne olcak? Öyle ya, Irak’ta savaş var. Bundan sonra ne olcak? Bundan bi 10 yıl önce
eski arkadaşlar bilirler, o eski arkadaşlara bazı sohbetler etmiştik bu konularla alakalı. Cenabı
Hakk’a hamdolsun, 10 yıl içersinde tespit ettiğimiz her şey vuku buldu. Allah bizi affetsin.
Şimdi yeni şeyler var, bi 10 yıllık daha dilim anlatalım. 2007-2017’ye kadar bi dilim
anlatalım, inşallah Cenabı Hak bize isabet ettirsin.
Konu deccal. Deccali tanıyalım, önümüzdeki haftalarda fitneleri tanıyacaz, nerden ne çıkmış,
nerden ne olmuş, nerden ne olcak. İnşallah. Sohbeti, rica ediyorum iyi dinleyin konuyu.
Konuları birbirine iyi bağlayın, konuları birbirine bağlayamazsanız, meseleyi anlamakta
zorluk yaşarsınız. Allah bizi affetsin.
Deccal cahil demek, deccal dinsiz demek, kelime anlamı. Deccal kötülüklerin anası babası
gibi. Kötülüklerin başlangıcı demek, kelime karşılığı. O zaman deccal, din tanımayan, diyanet
tanımayan, Allah peygamber tanımayan, bu noktada cehaletin simgesi, deccal. Ve bütün
peygamberler, hadisi şerifte Allah Resulü öyle diyor: “Bütün peygamberler ümmetlerini
deccalle korkutmuşlardır.” Yani Adem aleyhisselamdan, Hz. Muhammed Mustafa’ya kadar
bütün peygamberler ümmetlerini deccalle korkutmuşlar. Demişler ki, bi deccal gelcek, aman
bu deccalden muhafaza edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de diyor ki:
“Kıyamet kopmazdan önce, 30 küsur deccal çıkmadan kıyamet kopmaz.” diyor. 30 küsur.
Demek ki kıyametten önce 30’a yakın deccal çıkçak. Başka bir hadisi şerifte diyor ki:
“Kıyametten önce peygamberliğini ilan eden 30 küsur, 30’a yakın yalancı deccal çıkmadan
kıyamet kopmaz.” Aaa, demek ki deccal veya deccaller peygamberliğini ilan etçekler. Yani
din kurmaya çalışçaklar, bi din icat etçekler, bi din koycaklar orta yere. Deccal demek ki bir
peygamber gibi orta yere din tesis etmeye çalışçak. Neden? Allah Resulü diyor ki: “Bu
yalancı peygamberler, deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz.” Deccali tarif ediyor Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri.
Allah Resulüne soruyor deccalle alakalı sahabeden birisi diyor ki: “Deccal sana zarar
vermeyecektir. Ya Resulallah ondan korku vardır, çünkü insanlar onun beraberinde ekmek
dağı ve su nehri vardır diye söylüyorlar” dedi. Yani deccalin yanında bir ekmek dağı var.
Ekmek! İnsanların peşinde koşturduğu meta. Yedikleri, içtikleri gıdalar. Yanında bi de ne
var? Su nehri var. O hayatın olmazsa olmaz iki unsuru; birisi ekmek, birisi su. Ve insanları
dininden eden, imanından eden, ahlakından eden, insanları yerinden, yurdundan eden,
vakarını kaybettirdiği, namusunu kaybettirdiği, ahlakını ve faziletini kaybettirdiği ve insanın
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insan olma özelliğini yitirdiği bir nesne; ekmek ve su. Demek ki bu deccalın yanında olcak.
İnsanlar deccalın yanında rahat ekmek ve rahat su bulcaklar ve deccal insanları bu rahat
yaşantıyla avlıcak. Deccal insanlara bu rahat yaşantıyı özendircek. İnsanlar ekmek ve su
peşinde gittikleri, düştükleri için deccalin peşine takılcaklar. Dinlerini terk etçekler.
Dolaplarınız dolu, kilerlerimiz dolu, ceplerimiz dolu. Önceki insanların 3 günlük yiyeceği
evlerinde yoktu. Şimdi en fakirinin evinde 10 günlük yiyecek var. Dolu! Dolaplarınız dolu,
evleriniz dolu, her şeyiniz dolu. Arabalarla alıyoruz hep beraber. Çoluk, çocuk, çombolak
gidiyoz, marketlerden arabalarla alıyoz. Açlıktan zayıflıyan yok. Herkes yiyor yiyor ondan
sonra sabahları eritmek için yürüyor bi de. Olmuyor doktoruna gidiyor; ben nasıl eririm, ben
nasıl kilo veririm diye. Ben sabahları çıkıyom tonton teyzeler, ablalar yürücez diye
uğraşıyorlar. Bende içimden diyom ki: “Be mubarek kadınlar! Hamur işlerini yutarken
nerdesiniz diyom.” Yiyor, bütün insanlar yiyor, yecüc mecüc kavmi gibi yiyor insanlar.
Deccal onlara yediriyor boyuna. Ve hiç kimse yemesinden, içmesinden, zevkinden,
sefasından fedakarlık etmiyor. Benim meşhur bir sözüm var: “Bugünün dervişine bi rahatına
dokunmucan, parasına dokunmucan, yemesine içmesine sefahatına dokunmucan. Çok iyi
derviş.” Eğer onun rahatına dokunmazsan, o akşamları gidip evde yan gelip ha bire yiyip
televizyonun karşısına da geçip hatun doldur bana bir çay. La ilahe illallah, La ilahe illallah,
bak yav gördün mü televizyonda vay namussuz. La ilahe illallah, La ilahe illallah, hatun bi
çay daha getir La ilahe illallah, La ilahe illallah. Olmadı meyva getir, olmadı çerez getir, gece
oldu saat bir. Bizimki mücahit, elinde tespih gene ha. La ilahe illallah. Bi de beni görüyor
efendim gönlüm hep sizinle, seni çok seviyorum. Aaa maşallah, Allah razı olsun, ne kadar
güzel diyom ya sevmişsin. Dün akşam ben dersteydim sen nerdeydin? O televizyonun
karşısındaydı. Bi de hanım görüyor musun şu mankenleri bak bak bak bak! Filanca filancanın
sevgilisini almış. Bazısı önceden, şimdi bunları dile getiriyorum ya söylemiyorlar, bazısı da
bunu kalkıp bana söylüyor; efendim biliyor musun filanca manken, filanca mankenle, işte
filanca adamın sevgilisi olmuş. Aaa bu ne diyom ben.
Deccal! İnsanları ekmeğe, suya boğdu. Dinlerini aldı ama! Şimdi pirincimiz çok, ekmeğimiz
çok, suyumuz çok, rahatımız çok. Ama dinimiz yok! Dinimiz yok! Gözümüzün içine baka
baka dinimize hakaret ediyor deccal. Kılını kıpırdatan yok. Gözümüzün içine baka baka,
gözümüzün içine baka baka karnımızın üzerine oturmuş, böyle yüzümüze bakıp
kansıraraktan, tükürerekten mukaddesatımıza hakaret ediyor. Tükürüyor her şeyimize. Ah şu
ekmek yok mu! Ah şu ekmek parası yok mu! Hocam ben ekmek davasındayım. Haklısın
kardeşim, aman dini dava tutma. Hocam din benim karnımı doyurcak mı? Doyurmucak
kardeşim haklısın. Gitçemiz yerde bana mama var mı, ekmek var mı? Sizin tarikatta borçları
ödüyolar mı, para dağıtıyorlar mı? Yok kardeşim be. Ben gelemem ya, bana para dağıtçak yer
lazım. Haklısın kardeşim.
Neden? Deccal onun gözünü boyadı. O hayata ekmek ve su olarak bakıyor. O hayata ekmek
ve su olarak bakıyor. Biz şimdi kızlarımızı evlendirirken damatta ekmek ve su arıyoz,
oğlanlarımızı evlendirirken kız tarafında ekmek ve su arıyoz, biz etrafımızda ekmek ve su
arıyoz. Biz çocuğumuzu yetiştirirken ekmek ve su arıyoz, çocuğumuzun ahlakını, dinini
aramıyoz. İşte bu deccalin yanında, deccalin özendiği. Veriyor ekmeği, suyu, karşılığında
senin dinini alıyor, ahlakını alıyor, örfünü alıyor, adetini alıyor, örtünmeni alıyor, Kuran’ını
alıyor. Şimdi kızlarımız ekmek parası için çalışmak zorunda, şimdi tazecik gelinler ekmek
parası için çalışmak zorunda. Dükkana bi tabela astık bayan eleman alınacak diye, gelinini
almış gelmiş, tazecik gelini. Bana diyor ki, al bunu ne yapıyorsan yap, burda çalışsın. Ne!
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Napıyorsan yap! Said indir tabelayı, çalışçak eleman melaman lazım değil abicim. Amanın
millet çividen çıkmış. Karşılığında ne alcak? Ekmek ve su.
Devam ediyoz: “Deccalin sol gözü şaşıdır.” Deccalin sol gözü şaşı. “Sanki onun gözü
emsalinden dışarı doğru fırlamış üzüm tanesi gibidir.” Deccalin bi gözü var şaşı, bi gözü de
kör. Başka bir hadisi şerifte diyor ki: “Deccalin bi gözü kördür.” Bi gözü kör, bi gözü şaşı.
Bütün Müslümanlar oturmuşlar tarih boyunca bi gözü kör, bi gözü şaşı adam aramışlar. Hala
da bakıyolar, yok canım bunun bi gözü kör değil ki deccal olsun, bunun gözleri şaşı da değil,
bu deccal olmaz. Kafanıza yazın şimdi bunu: “Deccalin bi gözü kör, bi gözü de şaşı.”
Devam ediyoz. “Ben sizleri kati olarak ondan korkutuyorum. Peygamberlerden her bir
peygamber ümmetini muhakkak deccalden inzal ile korkutmuştur. Lakin ben sizlere onun
hakkında hiçbir peygamberin bilsinler diye kendi kavmine söylemediği bir vasfını
söyleyeceğim: deccal şaşıdır.” Deccal şaşı. Biz şaşıyı nerde kullanırız? Genel anlamda bir
kimse doğruyu görmezse şaşırmış demez miyiz? Şaşı, bir kimsenin doğruyu görememesidir,
biri iki görmesidir. Bir kimsenin istikamet bozukluğudur şaşılık. Bir kimsenin doğruyu eğri,
eğriyi doğru görmesidir şaşılık. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki: “Onun bir
tarafında ateş vardır, bir tarafında da su vardır. O size ateşi su gibi gösterir, suyu da ateş gibi
gösterir. Sakın siz onun suyuna dalmayın orası cehennemdir. Siz onun ateş gibi gösterdiği
yere gidin orası cennettir.” Deccal şaşıdır yani düzgün kılavuz değildir. Deccal şaşıdır yani
düzgün yol gösterici değildir. Deccal bu manada yanında ateş ve su vardır. “Ahir zamanda
öyle bir zaman gelecek ki din insanların elinde bi ateşten bir kor gibi olcak, elinde tutanın eli
yancak, atan dinden imandan olcak.” Deccal şaşı. Televizyonda namaz kılan genç kızlarımızı
kötü olarak gösteriyor. Deccal şaşı. İnsanları şaşırtıyor, namaz kılmak kötülükmüş gibi
algılanıyor. Deccal şaşı. İnananları da şaşırtıyor, Müslümanları terörist gibi gösteriyor. Deccal
şaşı. Orucu, namazı, örtüyü, dinden olan şeyleri kötüymüş gibi gösteriyor bize. Deccal şaşı.
Evet Kuran’ı geçmişte kalmış, takip edilmeyecek bir kitap olarak gösteriyor bize. Deccal şaşı.
Eğer ki onun dediği istikametten gidersen, suyuna gidersen, şurda barlar var, pavyonlar var,
uyuşturucu var, fuhuş var, kumar var, burda yaşarsan dünyada ateş yok, her tarafta el üstünde
tutulcaksın. Ama namaz kılarsan, oruç tutarsan ateşin içindesin, deccalin ateşinin içinde
yalnız Allah’ın ateşinin içinde değil. Deccal şaşı, kötüleri bize iyi gösteriyor. Bizim
toplumumuzun en iyileri şimdi mankenler, en iyileri sinema artistleri, en iyileri onun bunun
kucağında dolaşan kadınlar, en iyi kadınlar. En iyi adamlar onun bunun hakkına, ırzına geçen
adamlar. Bunlar toplum önderi oldu önümüzde, kültür elçisi oldular, sanatkar oldular. Deccal
şaşı bunları şaşırttı hepimize de. Bizim en çok sevdiğimiz sanatçı çok affedersiniz erkeklikten
bayana dönme. Deccal şaşı sanatı çok güzel canım. Bi sürü türedi ondan sonra, herkes dönme
olmaya başladı. Herkes te eğlendi onlarla. Onları bize deccal gösterdi.
Deccal şaşı ve başka bir hadisi şerifte diyor ki: “Deccal bir anda 40 ülkeyi dolaşır, fitnesini
yayar çıktığında.” Bir anda 40 ülkeyi değil, 400 ülkeyi dolaşıyor şu anda. Neyle?
Televizyonla. Neyle? Bilgisayarla, e-maille. Neyle? İletişim araçlarıyla. 40 değil, dünyayı
dolaşıyor deccal bi anda. Ve bi anda iyiyi kötü gösteriyor bize, bi anda kötüyü iyi gösteriyor
bize. Deccal şaşı ve insanlar mümin sabahlıyorlar kafir ölüyorlar, kafir sabahlıyorlar mümin
ölüyorlar. Deccal şaşı şimdi örtünmek kötü, açık dolaşmak iyi. Örtünmek gericilik, açık
dolaşmak ilericilik. İçki içmek ilericilik, içki içmemek gericilik. Deccal şaşı namaz kılan
gerici, namaz kılmayan ilerici. Deccal şaşı o zaman deccal nerde ki? Çıkmış deccal, dolaşıyor
içimizde. Oturmuş ümmet deccal bekliyor. Ne bekliyon kardeşim deccal dolaşıyor ki. Deccal
içimizde. Bakıyoz sakallı birisi, şunun sakalına bak ya, böyle sakalmı bırakılr? Deccal şaşı
sakala düşmanız, örtüye düşmanız, namaza düşmanız, oruca düşmanız, müslümana düşmanız.
Deccal şaşı ve deccale uyanlar da şaşı. Irak’ta kadınların ırzına geçiliyor, onlara müstehaktı
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canım. Irak’ta bomba yağıyor başlarına, eee onlara müstehak canım. Neden? Saddam’ı
seçmeselerdi. Saddam’ı sanki onlar seçti. Deccal şaşı kendi memleketini korumak isteyenleri
terörist gösteriyor. Deccal şaşı yarın öbür gün maazallah kafir devletlerden birisi bu
memlekete kastetmeye çalışsa ve bu memleketi seven, bu memleketi için canını, malını,
hayatını bir çırpıda feda etçek olan vatan evlatları, vatanı korumaya, muhafaza etmeye,
savunmaya kalkmış olsa, televizyonda dicekler ki bunlar terörist. Neden? Canım onlar
demokrasi getirmeye geldiler, insan hakları getirmeye geldiler. Eee sen ona karşı savaşıyon
kardeşim, teröristsin.
Yani eğer benim dedem yaşamış olsaydı, kurtuluş savaşına şuanda katılmış olsalardı, her iki
dedem de, her ikisi de teröristti, deccal şaşı çünki. Birisi Yunanistan’da şimdiki adı MİT, eski
dil ile Tahriri bilmem ne mebusu, yani görevlisi. Orda ikinci dünya savaşında fahri
konsolosluk yapmış, 8-9 dil biliyordu. Yunanistan’da yunan zindanlarında zulme uğramış,
işkenceye uğramış, sırtında işkence izleriyle öldü baba dedem. Anne dedem de yunanlı
memlekete nasıl ayak bastı deyip, mavzerini, silahını kuşanıp dağa çıkmış insan. Hali vakti
yerindeymiş, yanında üç-beş kızan besleyip Bayındır ve etrafında yunanla savaşmış kimse.
Gerektiğinde karakol basmışlar, gerektiğinde yunan askerlerini öldürmüşler, rahat
vermemişler yunana. Ayağında, bazen görüyorsunuz ya bende, körüklü çizme var, ayağında
körüklü çizme, belinde tabancası ile öldü Allah rahmet eylesin. Belindeki tabancasını kimse
alamadı, ayağındaki körüklü çizmeyi de kimse çıkaramadı. Gönlü hala da kafirle, düşmanla
savaşmak için güm güm atan, haksızlığa, uğursuzluğa, ahlaksızlığa dayanamayan yaşına
rağmen herhangi bir yanlışlık olduğunda torunu olan dayımı dövecek kadar ileri, sert olan bir
kimse. Deccalin gözüyle bakarsak terörist. Neden? Memleketini kurtarmaya çalışmış, vatanını
sevmiş, kitabını sevmiş, dinini sevmiş, insanını sevmiş. Mücadele etmiş vatanı için. Ama
bakarsan deccal gözünden o terörist, vatan haini. Teslim olcaklardı.
Deccal şaşı bizim ahlakımızı almış, içimizde dolaşmış, ahlaksızlığı başımıza payidar etmiş.
Deccal şaşı bizi hırsız etmiş, çalmışız yanımızdakinden, annemizden, babamızdan,
komşumuzdan, kardeşimizden, devletimizden, etrafımızdan çalmışız. Deccal şaşı kap kaççı
etmiş çocuklarımızı bizim. Kapkaççı. Şu vatan memleketinin evladı kapkaççı olmuş. Elindeki
ekmeği paylaşan, sofrasındaki yemeği paylaşan, etrafında aç, açık var mı diye kapı kapı
dolaşan şu vatan evlatları şaşının, körün, dinsizin peşine takılmış, bu ahlakını kaybetmiş.
Havalar soğuduğunda aç kalacak olan kuşları düşünen şu vatan evlatları, havadaki kuşları
yemeye çalışmışlar şimdi. Deccal şaşı, bizi şaşırtmış. Ahlakımızdan, imanımızdan,
inancımızdan, yaşantımızdan saptırmış. Deccal şaşı, çocuk annesini dinlemiyor, anne
çocuğunu dinlemiyor, kadın kocasını dinlemiyor, koca karısını dinlemiyor. Deccal şaşı
içimizde dolaşıyor.
Kardeşler! Kur’an ve Sünnetin emrinin karşısında kim konuşuyorsa o deccaldır. O deccalın
askeridir, deccalın komutanıdır, deccalın yaveridir. Deccal beklemeyin deccal içimizde.
Deccal her yanımızda, evimizde, gönlümüzde deccal. Dinin bir hükmünü görüyor, dinin bir
hükmünü biliyor kendi kendine diyor ben bunu yapamam ki. İçinden ses diyor yapma ona,
deccal onun kalbini zaptetmiş. Dışardaki deccalden önce içimizdeki deccal önemli.
Çalıyorsak içimizdeki deccal önemli, çırpıyorsak, kadınların ırzına, namusuna, haysiyetine,
şerefine dokunuyorsak, içimizdeki deccalı durduramamışık. Kadınlar ahlaksızlığa,
uygunsuzluğa, yanlışlığa duçar oluyorlarsa, kapı açıyorlarsa kendilerine, içindeki deccalı
önlüyememiş daha. Bi erkekle karşılaşçaz, gözleşçez, anlaşçaz diye ümid ediyorsa, erkekler
de kadınlarda. Deccal içimizde bizi şaşırtmış. Onu bize tatlı gösteriyor, onu bize güzel
gösteriyor. Ve örtülü anneler, örtülü anneler, sakallı babalar, kızlarım bir erkekle anlaşsın
evlensin diye gözlerine bakıyorsa, deccal içlerine yerleşmiş, evlerine yerleşmiş. Ve örtülü
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anne ve babaların oğlanları kız peşinde koşturuyorsa, anne baba da gençtir canım yapçak o
kadar da diyorsa, deccal onu şaşırtmış, deccal içinde, sen ne deccal bekliyon daha.
Deccal içimizde. Bizi müslümanların aleyhinde konuşturuyorsa, müslüman cemaatlerin
arkasından konuşturuyorsa, Müslüman kardeşlerin arkasından gıybet ettiriyorsa, dedikodu
ettiriyorsa, iftira ettiriyorsa, deccal içimizde, deccal şaşı. Deccalı dışarda hiç arama. O zaman
gelin kardeşler! Deccalın son tarifi, son tarifi; imanın, İslam’ın, ihsanın karşısında ne var ise o
deccaldır. Görevini yerine getiriyor. Siz birisine gıybet etme diyorsunuz, o diyor ki; gıybet
etmeden yaşanır mı ki? İşte o deccalın sesi. Birisine doğru, güzel, hayır bir şey
söylüyorsunuz, o size şer kapısını açıyor, o deccalın sesi. O deccalın sesi. O zaman gelin, hep
beraber, yeniden Kur’an ve Sünnete iman edip, yeniden dinimizi öğrenelim, yeniden dinimizi
yaşamaya çalışalım. Sıfırdan! Sıfırdan, annenizin babanızın dini değil, Allah’ın dini,
Resulullahın dini. Şeyhinizin, üstadınızın, aliminizin, cemaatin başındaki kimsenin dini değil,
ya? Allah ve Resulünün dini. Üstad, Kur’an ve Sünnetten konuşuyorsa öper başımızın üstüne
koyarız. Kur’an ve Sünnet. Üstad hevayı hevesten konuşuyorsa, hayır kardeşim. Cemaat heva
ve hevese gidiyorsa hayır kardeşim. O deccaliyettir, Allah muhafaza eylesin. Ve kim derse ki;
ben peygamberim, ben nebiyim, o deccaldır. O deccaldır ve kim yeni bir din kuruyorsa o
deccaldır. Yeni bir din kurmak ne demek? Haramı helal, helalı haram etmek demektir. Bu
yeni bir din. Bu yeni bir din, haramı helal, helali haram ediyor. Bir kimse yaşayamayabilir,
yanlışlık yapabilir, eksiklik yapabilir, ama yanlışlığını, eksikliğini helal görüyorsa o yeni bir
din kuruyor. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah.
Hakkınızı helal edin, süremiz doldu, o yüzden sohbeti kısa kesiyorum. Önümüzdeki hafta
günümüzde ve önümüzdeki günlerde doğacak olan fitneler. Fitne, yani kötülükler,
yanlışlıklar, kıyamet öncesi çıkçak olan savaşlar. Mesela bir örnek vereyim, işte Irak’ta savaş
çıkçağını arkadaşlara daha önce söylediydim, 10 yıl önce. O savaş Irak’ta kalmayacak.
Suriye’ye de sıçrayacak. Herkes İran’a sıçrayacak diye bekliyor, hayır savaş Suriye’ye
sıçrıcak, savaş bizim güneydoğumuza sıçrıcak. Var ya, o daha devam etçek ağırlaşaraktan.
Fitneler daha devam etçek. Neden? Zaman daraldı, zaman. Zaman kısaldı. Mehdi’nin çıkması,
Mehdi’yle beraber vadedilen o son deccalın çıkması, İsa’nın inmesi, yecücün mecücün
çıkması, dabbetül arzın çıkması yakınlaştı. Orda daha savaşlar devam etçek, ordaki
karışıklıklar devam etçek. Yani Irak’taki savaşla alakalı mesela hadis var. Allah Resulü diyor
ki: “Orda savaş çıkar, insanlar orda üçe bölünür, bir kısmı diyor çiftine çubuğuna gider helak
olur, bir kısmı da diyor kafirlerle anlaşmaya, barış yapmaya çalışır onlar da helak olur. Bir
kısmı diyor fisebilillah Allah rızası için savaşırlar onlar da şehit olurlar.” diyor. Aaa baktım,
Irak’taki konum aynı. Öyle değil mi? Ordaki şiiiler çiftine, çubuğuna gidiyorlar şimdi. Helak
olcaklar. Oluyorlar da. Ordaki kürtler amerikayla anlaşmaya gidiyorlar, helak oluyorlar. Orda
bitek Sünniler savaşıyorlar, onlar da şehit oluyorlar, ölüyorlar zaten. Aynı şey güneydoğu için
olcak. Hadisi şerif. Bunu söyleyim sohbeti kapatıyorum “Süfyan askerleri, süfyan askerleri
Şam bölgesinde zeytin ağaçlarının dibine atlarını bağlamadıkça, atlarını bağlayıp
dinlendirmedikçe orda, kıyamet kopmaz.” Ben Şam’a gittim. Bu hadisi şerifi okuduğumda
Antakya’da, Hatay’da zeytin ağacının olduğunu bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum.
Oralara gidince aaa bi baktım, ben zeytini biz birtek ege bölgesinde var zannediyorduk. Aaa,
ordada zeytin ağaçları var. Biz Şam’a kadar gittik aaa baktım taze taze o Şam yolundan,
Dimeşk yolunda zeytin ağaçları dikmişler. Eyvah dedim ya, hadisi şerif nasıl tecelli ediyor.
Süfyan orduları, yani süfyan kimdi? Kafirdi. Kafir orduları, Şam bir coğrafi bölge, o bölgeye
gelip yerleşmedikçe, oturmadıkça, o ordular o zaman için at, ordunun silahı, ordunun bineği,
o ordular oraya yerleşmedikçe kafir orduları, kıyamet kopmayacak. Başladılar. Haftaya
inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha maa salavat. Amin. Hani arkası yarın
derler ya, yandınız gari, 3-5 hafta toplancanız burda.
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