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DECCALDEN ÖNCE ÇIKÇAK OLAN FİTNELER
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı,
ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Dışardan gelen arkadaşlarımızda hoş geldiniz. Bütün
gelenlerin Allah attıkları her adıma sayısız sevap versin inşallah. Bugün soru az gelmiş
maşallah iyi.
Konu deccalden önce çıkçak olan fitneler. Geçen hafta deccalı anlattık. Şimdi fitneleri
anlatçaz. Bu fitneler Hz. Ömer efendimizin zamanından itibaren İslam dünyasına girmiş,
oturmuş. İlk fitne İslam dünyasında Hz. Ömer efendimizin şehit olmasıdır. Allah Resulu
sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Huzeyfetül Yemani’ye bütün münafıkları ve fitneleri
söyler ve Huzeyfetül Yemani de Hz. Ömer efendimizin katledilmesiyle fitnelerin
başlayacağını söyler. Bunları anlatmak istemiyorum size. Yani bu fitneler zinanın artması,
insanların büyük şehirlerde toplanması, insanların Kur’an ve Sünnete tabi olmaması, işte
haramların çoğalması, zinanın artması, faizin artması, kumarın artması, çocukların anne
babalarına isyan etmesi gibi. Bunların hepsi de görülüyor. Bunlar kıyamet elametleri, bunların
hepsi de görüldü. Küçük kıyamet elametlerinin görülmediği hiçbişey kalmadı. Bunlar
kıyametten önce, Mehdi’den önce olcak olan olaylardı. Allah izin verirse geçen hafta öyle
demiştim; önümüzdeki 10 yılı konuşçaz. Önümüzdeki 10 yıl, yani geçen hafta da
söylemiştim, ben on yıl önce Irak’ın işgal edilceğini söylemiştim. Bundan sonraki on yıl.
Bundan sonraki on yıl, güneydoğu bizim o on yılın içersinde. Doğu Anadolu’nun bir kısmı,
güneydoğu, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mekke-Medine, Hicaz Bölgesi ve İran ve Horasan
elleri ve Afganistan. Bu bölge önümüzdeki 10 yıl için çok önemli.
Diceksiniz ki, dini bir sohbette bunların ne işi var? Bunlar hakkında hadis var. Allah Resulu
sallallahu aleyhi ve selem hazretleri, belki de gün tayin etmemiş ama olayları birbiri ardına
eklemiş, bundan sonra şu olcak demiş. Bu bir resim tamamlama benim ki. Resim çizme değil,
resim tamamlama. Ben var olan figürlerin, eksik kalan figürlerini yerleştiriyorum, başka bir
şey yapmıyorum. Gaybtan konuşmuyorum ha! Gayb Allah’a ait. Ama Allah kendi gaybından
peygamberlerine bildirmiş. Kendi gaybından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
hazretlerine de bildirmiş ve kendi gaybından velilerine de bildirir, evliyalarına, dostlarına
bildirir. Gönlü, kalbi açık olan, Allah’ı zikreden, Allah’ı zikirle hem hal olan sofilere,
dervişlere, iyi müminlere bildirir. Öyle olur ki, ertesi güne, bir kimse ertesi gün ne olcağını
bilir. Öyle olur ki 1 yıl sonrasını bilir, 2 yıl sonrasını bilir, 5 yıl sonrasını bilir. Allah gösterir
ona, bilmesi ona Allah’ın bildirmesidir. Veyahut ta o kimse hadis okur, işte Kur’an okur,
Cenabı Hak bi şekilde onu bilgilendirir.
Enteresan hadisler okuyacam size. Ve o hadislerle inşallah kendimize yol çizmeye çalışçaz.
Mehdi’den önce atbaşı gibidir, bir süfyan çıkar, veya süfyan orduları çıkar. Resulullah
sallallahu aleyhi ve selem hazretleri hadisi şerifte diyor ki: “Mehdi’yle süfyan atbaşı gibi
gider.” Yani süfyan çıkar, ardından Mehdi çıkar. Tesbih taneleri gibi başka bir hadisi şerifte:
“Tesbih taneleri gibi birbirini takip eder bunlar.” İşte Basra’da yangın çıkması, o ateşi
herkesin görmesi, bunları size söylemiyom bunları gördünüz. Oranın, işte tarumar olması,
yıkılması, bunları gördünüz hep, bunları yaşadınız. Allah affetsin ben bunları söyledim demek
istemiyorum, bunları bizim eski arkadaşlar hepsi de biliyorlar ama bundan sonra ne olacak,
öyle değil mi?
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Enteresan hadis: “Ben-i Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman, bayrak sahipleri atlarını”,
hadisleri yi dinleyin, bu hadisleri açıklıcaz tekrar yerli yerine koycaz, “bayrak sahipleri
atlarını Şam’da zeytin ağaçlarının arasında bağladığı zaman ve bu ordu ile Allah’ın ezhep ve
ailesini yok ettiği zaman, onlardan kaçacak, saklanacak kimsenin kalmadığı zaman, Caferiler
ve Abbasiler düştüğünde ciğer yiyen oğulların, yani süfyanın Şam minberine oturduğunda
berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir”. Hadis Naim bin
Kabban Hammad nakletmiş. Şimdi tekrar, tek tek, madde madde iyi dinleyin. Madde madde
yorumlucaz.
Ben-i Abbas değirmeni döndüğü zaman: Hz. Abbas Mekke’den Medine’ye hicret etmedi.
Mekke’deki işi faizle iştigal etmekti, yani para satardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve
selem hazretleri, onun Mekke’de para satmasını, faizcilik yapmasını men etmedi. Ne zaman
Mekke fetholdu, Mekke’de İslam tecelli etti, İslam hukuku tecelli etti, Allah Resulu hutbeye
çıktı: “İlk kaldırdığım faiz, amcam Abbas’ın faizleridir” dedi ve “ Faizi bugün aldım
ayağımın altına ezdim, çiğnedim.” dedi. Demek ki, gün gelecek Abbas’ın değirmeni döncek.
Yani, faiz meşru hale gelcek. Faiz meşru hale gelcek, şimdi bütün dünya üzerinde faiz meşru
hale geldi mi? Geldi. Elektriği ödemeyen faiz öder, telefonu geç yatır faiz öder, doğalgazı geç
yatır faiz öder, doğru mu? Doğru. Vergi dairesine vergini geç yatırırsan faiz ödersin. Herhangi
bir şeyi geç yatır, faiz ödersin. Şimdi büyük işletmeler, büyük firmalar herhangi bir ödemeyi
veya herhangi bir parayı geç ödediğinde faiz alıyor mu? Alıyor. Meşru hale geldi mi? Geldi.
Demek ki, Ben-i Abbas’ın değirmeni dönmeye başlamış. Bu göründü mü bütün ümmeti
muhammedin içersinde? Görüldü. Bu zaten görünen bir şeydi, koyduk kenara.
“Şam’da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu ordu ile” demek ki, Şam bölgesi şu; şimdiki
Şam değil, Dimeşk değil. Onun adı Dimeşk’tir. Şam dendiğinde Irak, Suriye’nin büyük bir
kısmı, Irak’ın büyük bir kısmı, İran’ın bir kısmı, Türkiye’nin de doğu ve güneydoğu komple,
doğunun bir kısmı hatta Konya’ya kadar coğrafik olarak eski dilde Şam bölgesidir. Demek ki
Şam’a, zeytin ağaçlarının dibine bayrak sahipleri atlarını bağlıcak. O bildiğimiz beygir değil
bunlar. Bayrak sahibi deyince devlet akla gelir. Eski dilde devletlerin bayrakları olur. Şuanda
da devletlerin bayrakları var. Demek ki Şam bölgesine, zeytin ağaçlarının dibine herkes savaş
araçlarını, askerlerini dolduracak, bağlıcak. Şam bölgesine askerler gelcek, yığılcak askerler.
Şimdi yığıntı yapılıyor mu askerler? Nereye gidiyor askerler? Şam bölgesine gidiyor. Ve Şam
bölgesinde bir yığılma var mı? Var. Ondan önce Şam bölgesini bombaladılar, başkaları da
geldi oraya oturdu mu? Amerika geldi oturdu mu? Geldi oturdu.
Hadisi şerife bak, diyor ki: “Şam bölgesine, ağaçların dibine bayrak sahipleri gelip oturduğu
zaman.” Bayrak sahipleri gidiyor şimdi oraya ve ortadoğuya, ortadoğuya komple, bütün
dünya devletleri asker yığıyor. Görüntülü veya görüntüsüz. Görüntülü veya görüntüsüz, yani
noluyor? İşte Türkiye de o görüntüyü gördüğünden, bizimkiler de oraya asker yığıyor. Çünki
İsrail de oraya asker yığıyor, Amerika da asker yığıyor, İngiltere de asker yığıyor, Avrupa
devletleri de asker yığıyor. Burdaki illaki asker resmi asker olması şart değil. Orda gizli
ajanları var, gizli örgütleri var. Ordaki örgütlerle ortaklık kuruyorlar, ordaki örgütlere iş
yaptırıyorlar, ordaki insanlara iş yaptırıyorlar. Hadisi şerifin sonunu dinleyin bakın: “Ordaki
ordu ile ezhep ve ailesini yok ettiği zaman.” Irak’ta bir aile yok oldu mu? Yok oldu. Ve diyor
ki: “Onlardan kaçacak, ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman.” Irak’taki devlet başkanının
etrafında avanesi kaldı mı? Kalmadı. O avaneden kimse kalmadı. Ya bu o Irak’taki kimseye
ait, Irak devlet başkanına ait, ya da Suriye devlet başkanına ait bu. Ya da Şam şuan ki
Dimeşk’in başında bulunan. Burda “ezhep ve ailesi” diyor, ezhep burda ne? Hafız Esad!
Yakındır. Suriye’de de bir karışıklık olup, Suriye’de devleti idare edenlerin kaççak yer arayıp
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ve onların enselendiği, yakalanıp öldürülceği zaman. Hedef Suriye’dir ve ordaki o insanlar.
Irak’ta mesele bitti, ve orda hedefte Suriye var, ardından ne var? Ardından Caferiler var, yani
İran var, farisiler var. Ve ordaki kim var? Abbasiler var, yani Abbasi dediği Sünniler, ordaki
Abbasi imparatorluğundan kalan kalıntılar. Onlar da düştüğü zaman, yani orda o kadar hercü
merc olcak ki, orda kimin kimi öldürdüğü belli olmacak, orda kimin haklı kimin haksız
olduğu belli olmucak. İran, Suriye, Irak, Lübnan kangölü olcak. Türkiye’nin güneydoğusu da
buna dahil. O hercü mercü yaşıcak orası. O hercü mercü tadçak. O oluk oluk kanları izlicek
insanlar. Hala da izlemiyor musunuz? Ölen yavrularımızın cenazeleri gelmiyor mu? Ve onları
katledenler, onları katledenler neyi katletiklerini biliyorlar mı ki?
Ve enteresan bir kavim çıkıyor ordan dikkat edin: “Ciğer yiyen oğulları Şam minberine
oturduğu zaman.” Yani birisi ciğer yicek, insanların ciğerini yakçak, insanların ciğerini alcak
ve o kimse o beldede, o bölgede bayrak sahibi olcak, devlet başkanı olcak yani. Şimdi bizim
askerlerimizi katledenler, o bölgede savaş çıkaranlar ve o savaşta taraf olanlar ve o savaşta
kafirlerin yanında rol alanlar, kafirlerle beraber olanlar kimler? Bakın kim olduğunu tarif
ediyor. Bunun kim olduğunu yine hadisi şerifte tarif ediyor, iyi dinleyin: “Süfyanı Halid bin
Zeyid bin Ebu Süfyanın evladındandır. Kafası oldukça büyüktür.” Kafası oldukça büyüktür.
“yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan çiçek bozuğu eser vardır, gözünde beyaz bir nokta bulunur
ve Şam şehrinden çıkacaktır”. Yani o bölgeden çıkcak. Kim var şimdi Irak devlet başkanı
kim? Kafası büyük mü? Büyük. Gözünde bozukluk var mı? Var. Yüzüne baktınız mı, dikkat
ettiniz mi hiç sempatikliği var mı? Eyvah ki, eyvah! Resulullah resim çiziyor resim! Diyor ki:
“kafası büyük olur, gözünde beyaz bir nokta bulunur”, yani gözünde bi sakatlık var, gözünde
bi bozukluk var, herkesin normal gözü gibi değil. Ve “yüzünde kaşıntılı bir çiçek hastalığı
gibi bir şey olur” eyvah! Bu kimmiş? Ciğer yiyenmiş.
Bunu bir hadisi şerif daha diyor ki, dikkat edin: “Ona tabi olanların çoğu kelptendir.” Kelp
köpek demek. Bi kelp kabilesi Mekke’de var ama onlar şuanda çok az, küçücük. O kelp
kabilesi değil bu. Kelp değersiz demek.iman anlamaz, din anlamaz, ibadet anlamaz demek.
Kelp düşük vasıflı, düşük ahlaklı demek. Ehli tasavvuf kelbi mana itibariyle, anlam itibariyle
der ki ehli tasavvuf; bu kimsenin ahlaki olarak, din ahlakı olmayan kimse. Dini bir ahlakı yok.
Ve devam ediyor: “Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür.” Bu topluluk kadınlara
vahşet uygular, çoluk çocuk dinlemez, öldürürler, katlederler. Etrafında ne varsa yıkarlar,
yakarlar. Bu resmi siz tamamlayın şimdi. Köye girip çoluk çocuk katleden kimler? Köylere
girip hemşireleri, öğretmenleri katledenler kimler? Ve bunlar bir de kimlerle beraber
olcakmış? Berberilerle. Berberinin kelime anlamı nedir biliyor musunuz? Berberilerin dini
yoktur. Berberiler böyle değişik, şeytana tapar gibi insanlardır. Ve bunlar müslümanlarla
beraber olmucak, caferilerle beraber değil, abbasi kalıntılı, yani sünnilerle de beraber değil.
Kimlerle beraber? Berberilerle. Yani yakan, yıkan, yaralayan, harab eden, din tanımaz, iman
tanımazla beraberler. Ve onlarla beraber olup kimleri öldürüyorlar? Abbasileri öldürüyorlar,
yani sünnileri. Onlarla beraber olup napıyorlar? Caferileri düşürüyorlar, yani bugünkü şiayla
savaşıyorlar. Bugün ortadoğuda şiayla savaşan kim? Yahudiler var. Başka? Hıristiyanlar var.
Başka. Başka? Barzani ve Talabani var. İran ordan Barzani ve Talabani ile savaşıyor. Türkiye
burdan savaşıyor. Onlar hem İran’daki Farisileri katlediyorlar, hem Türkiye’deki askerleri,
sünnileri katlediyorlar. Hem de Irak’ın içindeki aünnileri, ve de Irak’ın içindeki farisileri
katlediyorlar. Dikkat edin! Dikkat edin ve bu katliam devam etçek. Ordaki sünniler ve ordaki
caferilerin kökü kazınıncaya kadar, yani bitab düşünceye kadar devam etçek. Şuanda Şam
minberine oturdu mu? Oturdu. Bu kimse aynı zamanda yarın Suriye’yle de savaşmaya
başlıcak. Aynı şekilde Suriye ile de savaşçak, Suriye’nin de altını üstüne getircek. Suriye
devlet başkanı da yıkılcak. Suriye devleti de, Irak devleti gibi olcak. Aynı bu kimsenin
Türkiye üzerinde de planı var. Orda yeniden bir devlet oluşturmaya çalışıyolar. Bu devlete yer
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lazım, toprak lazım. O zaman toprakları nerden alcak? İran, Türkiye ve Suriye’den alcak.
Irak’ı aldı zaten. Irak’ın başına da oturdu. Oturdu mu? Oturdu.
Bakın, dikkat edin, devam ediyom: “Kays kabilesini de iyice yok eder.” Yani orda bi kabileyi
yok etçek. Bu kabile kim? Suriye. Orayı yok etçek, oraya da saldırcak, orayı da rahatsız etçek,
orayıda incitçek, orayı da acıtçak, orayla da problem yaşıcak. Evet bişey okucam bunu
bırakçam. Bunu inşallah önümüzdeki derse bi not olarak alın. Bunu, bunu çok iyi dikkatli
dinleyin. Çok iyi dikkatli dinleyin bunu. Bunu daha önce söylediğim arkadaşlar bilirler,
hatırlarlar, söylediğim şeyleri destekleyen bir hadisi şerif. Ebu Davud Bureyde’den benzerini
rivayet etti Onda şöyle der: “Türkleri 3 kere süreceksiniz. Nihayet onlara arap yarımadasında
yetişeceksiniz. Birinci sürüşte onlardan kaçanlar kurtulacak.” Birinci sürüşte Moğol
istilasından sonra. Türkler istila ettiler, Moğollar istila ettiler mi arap yarım adasını? Ettiler.
Ve o istiladan geri çekildiler mi? Çekildiler. Diyor ki “birinci sürüşte onlardan kaçanlar
kurtulacak”.yani kimlerden kaçan? Moğollardan ve Araplardan kaçanlar kurtulacak. Birinci
seferde kaçtılar Araplar kurtuldu, Türkler de kaçarken kendilerini kurtardılar kaçanlar.
İkincisi ne? Osmanlı. Dikkat edin: “İkinci sürüşte bir kısmı kurtulacak, bir kısmı helak olcak.”
Ah Osmanlı ah! Yemen’de kaldı mı askerlerimiz? Bağdat’ta kaldı mı askerlerimiz? Şam’da
kaldı mı askerlerimiz? Komple arap yarımadasında o Araplar, İngilizlerle, Fransızlarla,
İtalyanlarla ortak olup Osmanlı askerini arkadan vurdular mı? Vurdular. Kalanlar helak oldu
mu? Oldu. Hey gidi Allah’ın Resulü hey. Saddak! Nasıl söylemiş, 1400 yıl öncesinden diyor
ki: “Onların bir kısmı helak olacak”. Dikkat edin: “Üçüncü sürüşte tamamen maf olup, kökleri
kuruyacak”. Eyvah ki eyvah! Eyvah ki eyvah, arap yarımadasına dokunma, sakın oraya doğru
ne yapma? Girme! Eğer ya bu böyle ya da Selçukluları da kastediyor, o zaman Osmanlı ile
bitti işi. Eğer arada Selçukluları da alırsak. Kudüs’e kadar kim gitti? Selahaddin Eyyubi.
Selçuklu değimliydi? Selçukluydu. O da geriye döndü mü? Döndü. O zaman Osmanlıyla
Türklerin arap yarımadasında işleri bitti. Ona eğer Selçukluları koyarsak. Eğer Selçukluları
koymazsak, girersek arap yarımadasına sonumuz olcak. Arap yarımadasına dokunursak,
sonumuz olcak, sonumuz. Allah muhafaza eylesin. O zaman uzak dur! O zaman uzak dur,
Allah muhafaza eylesin.
Bi tane daha okucam inşallah: “Bu Süfyan çıkmazdan önce rüya gördüm, rüya”. Enteresan bir
şey. “Süfyan diyor rüyasında kalk ve ortaya çık denilir, kalkar ancak kimseyi bulamaz. İkinci
bir rüyayla aynı şeyi görür, yine kimseyi bulamaz. Üçüncü bir rüyada ise kalk çık ve kapının
önüne bak denilir, kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla 7 ile 9 kişi görür. Bunlar
süfyaniye biz senin ashabınız derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif
yerlerinden birçok insanlar kendisine tabi olur.” Süfyani demek ki çıktığında ne olacakmış? 7
tane bayrak sahibi olacakmış, yedi. Yedi bayrak sahibi demek, 7 tane küfür devleti demek. 7
tane devlet ordaki süfyaniyi desteklicek. Ordaki süfyani çıktı mı? Çıktı. O süfyani devletini
destekleyen devletler var mı? Var. Başta kim? Amerika. Say, ondan sonra ne? İngiltere. Say,
ondan sonra ne? İsrail. Say, ondan sonra ne? Avrupa birliği. Bi bütün olarak alırsan, Avrupa
birliği. Bir, iki, üç, ne etti? Dört. Rusya destekliyor mu? Beş. Çin destekliyor mu? Altı. Eyvah
ki eyvah! Demek ki süfyan çıkmış. Demek ki süfyan çıkmış ve süfyan görevini yerine
getiriyor şuanda. Süfyan işini yapıyor. Süfyan çıktığında devlet olarak ta, bayrak sahibi olarak
ta onları destekleyen devletler var mı? Var. Var ve süfyan şuanda orda bi devletin başına geçti
mi? Geçti. Savaş devam ediyor kardeşler.
Bundan sonra süfyan neler yapçak, süfyan nerelerde savaşçak, kimlerle savaşçak, hangi
insanlarla, hangi devletlerle savaşçak? Hareketi ne olcak ve nasıl batçak, nasıl katlolcak.
Haftaya inşallah. Hani arkası yarın diyorlar ya, haftaya. Ama iyi dinleyin bunları. Bunları iyi

4

dinleyin orda neler dönüyor, orda neler olup bitiyor. Ben sadece hadisi şerifleri okuyom size
ve hadisi şerifleri birleştiriyorum. Bi hadis başka bir yerden, bi hadis başka bir yerden, bi
hadis başka bir yerden, onları toparlıyorum ben sadece ve resmi çiziyorum. O hadislerle resim
çiziyorum size. Kendi heva ve hevesimden değil. Allah bizi muhafaza eylesin. Burası bi
tekke. Burası tasavvufun yaşandığı yer. Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, ehli tasavvuf
bunlardan uzak. Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, dünya siyasetiyle ilgilenmiyor.
Zannedilmesin ki ehli tasavvuf, ehli tasavvuf insanların nereye gideceğiyle ilgilenmiyor. Biz o
ehli tasavvuflardan değiliz, biz o sufi cemaatlerinden değiliz. Biz burnumuzun ucunda ne olup
bittiğini, bağrımızda ne yetişip bağrımızda nelerin kesildiğini, hangi filizlerin kırıldığını iyi
biliriz elhamdülillah. İnşallah bu konu devam edcek. Hakkınızı helal edin, dışardan misafirler
var, onlar programı bekliyorlar, erken kalkçaklar. O yüzden 10 dakka sohbeti kısa kesiyorum.
Allah rızası için el fatiha ma salavat.amin. Haftaya bu konuyla alakalı soru da
hazırlayabilirsiniz.
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