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Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin
inşallah. Umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin. Cenabı Hak
Kur’an ve Sünnet yolunda gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah.
Bu geçen haftadan kalan derse devam edelim inşallah. Süfyanla savaşacak olanlara devam
ediyorduk ya, onunla alakalı iki madde, ondan sonra diğer bi konuya geçelim inşallah.
“Süfyaninin helakı”, yani bi süfyan vardı ya, dersi takip edenler inşallah biliyorlar zaten. “bir
cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olcak.” Demek ki bu süfyanla savaşanlar, iki sefer
mağlup olcaklar. O iki sefer mağlup olduktan sonra, süfyan napçak? Mağlup olcak, yenilcek.
Ama süfyan, iki tane galibiyet sağlıcak, iki tane cemaati helaka uğratçak. Birisini uğrattı.
Neresi? Afganistan. Orda süfyan cemaatin birisini helaka uğrattı, orayı yerle bir ettiler. Şimdi
onlar yeniden orda toparlanmaya çalışıyorlar. İkincisi ne? Irak. Şimdi orayı yerle bir
ediyorlar, orayı da perişan ediyorlar. Demek ki iki tane cemaati napçak? İki tane cemaati
helak ettikten sonra, bu cemaati devlet alabilirsiniz, veyahut karşısına çıkan küçük bir güç
olarak algılayabilirsiniz, bölgesel veya noktasal bi güç olarak ta alabilirsiniz. Bunu sadece
global manada bütün islam dünyasının üzerinde algıladığınız gibi, islam memleketlerinde
küçük küçük, o islam ülkeleri var ya, onların üzerinde de algılayabilirsiniz. İşte mesela bunu
Mısır’ın üzerinde algılarsak, ordaki Müslüman kardeşler helak olur. Veyahut Suriye’nin
üzerine alırsak İhvan-ı Müslimin helak oldu. Eğer küçük küçük devletçiklerin üzerinde bunu
yorumlamaya çalışırsak, o küçük devletçiklerin üzerinde de süfyanın helaka uğrattığı
cemaatlere rastlamamız mümkün. Mesela Pakistan’da işte ordaki camiye müdahale edildi,
camide bir sürü insan şehit oldu. Şimdi orda Pakistan’da yine küçük küçük hareketler var,
ordaki müslüman cemaatlerin üzerine ölüm kusuyorlar. Aaa o zaman süfyan meselesini hem
küçük manada, hem büyük manada da algıladığımızda, demek ki süfyan cemaatlerin üzerinde,
yani iki savaşın içersinde, iki tane helaka uğratçak cemaat olcak. Bunu genel dairede, büyük
planda, büyük bir resimde algılarsak, o zaman büyük resimde bunu algılarsak, büyük süfyan,
iki tane merkezden galibiyetle ayrılcak. Bunun birisinden ayrıldı. Bu önümüzdeki on yıl, on
yılı konuşuyoz ya, bu önümüzdeki on yıl içersinde de Irak’ta galibiyeti sağlıcak, iyice
sağlıcak. Neden sağlıcak? Hergün 100 kişi, her gün 150 kişi, her gün 200 kişi öldürüyor
çünki. Bi şekilde ölüyor 200 kişi ve bi şekilde biz sadece o 200 kişiden haberdarız, daha
fazlasından haberdar olduğumuz yok. Duyulan, bilinen, öğrenilen bu. Günde kaç kişi öldüğü
belli değil, nerde bomba patlatıldığı tam olarak belli değil. İşte bu süfyan, iki tane galibiyetten
sonra mağlubiyeti tatçak.
Devam ediyoruz. “Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi, Mehdi’nin
elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da, Türk tarafındaki düşmanlara gönderir.” Bunu daha
önceki derslerde küçük bi şekilde aldıydım zaten. Ondan sonra dedim ki, yav bunu küçük bi
şekilde almayayım, bugünkü derse bunu da alayım. Çünki anlaşılması lazım. Önümüzdeki on
yıl içersinde demek ki, Türkiye’de süfyani bi güç olcak, odaklancak, Türkiye’nin başına dert
olcak. Bu nerde dert olcak Türkiye’nin başına? Güneydoğuda dert olcak. Şuanda Türkiye
zaten güneydoğuda süfyani bi güçle savaşıyor. Demek ki bu süfyani güç bu on yıl içersinde,
orda daha etkili olabilir, veyahutta Türkiye’nin başına çok sıkıntı getirebilir bu. Türkiye’nin
1

başına çok sıkıntı getirdiğinden, Türkiye’nin içersinden bi Mehdi hareketi, Türkiye’nin
içersinden süfyaniye karşı bi güç, süfyanla savaşır. Bunu ileriki derslerde, bu konuyu bi daha
aldım, çünkü Mehdi’yle alakalı konuya tekrar döncem önümüzdeki günlerde. Bu lazım olcak.
Niçin? Çünkü Mehdiyet ve Mehdilik, Türkiye’den geççek, anadoludan geçek ve anadoluyla,
Türkiye’yle direk bağlantısı olan bişey. Yani zannetmeyin bağlantısı yok. Her şey gömüldüğü
yerden çıkar. Yani siz işte arpa tohumunu, alırsınız tarlaya ekersiniz, başkasının tarlasından
arpa çıkmaz, sizin tarlanızdan çıkar arpa ve buğday olarak ta çıkmaz, yine arpa olarak çıkar.
O zaman Mehdiyet, veyahutta islamın son ayakta kalan bayrağı Türkiye’de daha. Yani nasıl
Türkiye’de? Hilafet, halifelik Türkiye’de yerinden kaldırılmamıştır. Halifelik Meclise ilga
edilmiştir, Meclise dönmüştür. Önceden tek başına bi şahıstı halife, şimdi Türkiye Büyük
Millet Meclisi aslında halifedir. Meclis var ya bizim, halifedir aslında. Bi tek şeye bakar, çıkar
Meclis Başkanı der ki, “Meclis bu saatten sonra İslam dünyasının halifesidir der, veyahutta
birisini seçer, filancayı halife tayin ettik der, o halife olur. Ve bütün İslam dünyası o halifeye
biat etmek zorundadır, farz olur. Türkiye’nin elinde bu güç var. O zaman halifelik bayrağı
hala da Türkiye’deyse, Mehdiyet Türkiye’den geççek. Mehdilik Türkiye’den geççek,
Türkiye’den geçmek zorunda. Ve Mehdi’nin ilk savaşı da, ilk savaşı dikkat edin, Türkiye’ye
saldıran süfyani güçlerle olcak. Devam etçez, bu konuyu kenarda tutun inşallah. Bu son on
yılın son anlarında olcak. Yani bu 2010’da, 2012’de, 2015’te olur mu? Olur? Evet bilemeyiz.
Ama bu on yılın içersinde bu savaş, Mehdi’nin o savaşı olcak inşallah.
Yeni konu; Mehdi’nin Yardımcıları. Şimdi zanneder ki, herkes, Mehdi tek başına çıkçak her
şeyi halletçek. Hayır. Nasıl Muhammedi Mustafa’nın yanında, Cihar-i Yari Güzin, Aşere-i
Mübeşere, büyük sahabeler var idiyse, aynı şekilde Mehdi’nin yanında da Mehdi’nin
yardımcıları olcak. Mehdi’nin düşünce sistemine, fikri sistemine, Mehdi’nin stratejik
sistemine uygun, onunla beraber, manevi, batini, zahir, aynı dairede, aynı noktada, aynı
hedefte olan yardımcıları olcak. İşte o yardımcılarını hadislerden bize naklediyor. Kim
nakletmiş? Hz. Ali radiyallahu anh hazretlerine sormuşlar, Mehdi’den sual etmişler, o da Hz.
Ali Efendimiz cevap vermiş: “Hey hat dedi, sonra eliyle bir dokuz işareti yaptı, sonra o ahir
zamanda kişiye Allah’tan kork, Allah’tan kork denildiği zamanda çıkar.” dedi ve şöyle devam
etti, “Bulutların semada toplandığı gibi, Allah onun etrafına bir kavim toplar, onların
kalplerini uzlaştırır , onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da
sevinmezler, sayıları Bedir ashabı kadardır, evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de
onlara yetişemezler ve onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır.” Demek ki Mehdi’nin
yardımcıları olcak, bu Mehdi’nin yardımcıları da Bedir ashabı kadar olcak, yani üçyüz altmış
küsür. Bu 360 cemaat olabilir, 360 tane bi topluluk olabilir, 360 kişi aralarındaki cemaatlerle
beraber kaç kişi olursa o kadar insan olabilir. Ayrıyetten yedi tane de bayrak sahibi var,
sahibi. Daha önceki derslerde söylediydim, bi yedi tane bayrak sahibi, askeri güç olabilir,
devlet gücü olabilir, bölgesel güçler olabilir. Bu bölgesel güçlerin içersinde 360 tane makro
dairede. Mikro dairedeki güçler olabilir. 360 kişi var. Bu kişiler, 360 kişi napar? Hiç bişey
yapmaz. 360 kişinin arkasında, örneğin işte onar bin kişi olmuş olsa, büyük adet yapar, ellişer
bin kişi olursa daha büyük adet yapar. O zaman bu Mehdi’nin arkasında, Mehdi’ye yardımcı
olan, Mehdi’yle beraber hareket eden, hareket eden Mehdi’nin hizmetinde çalışan cemaatler
ve cemiyetler olcak. Biz bunu burda konuşuyorsak, hamdolsun bizde onun yanında sayılırız.
Ve bunlar kendilerine katılan birisi olursa, vay biz çoğaldık deye sevinmicekler, içlerinden
birisi de şehit olursa ona da üzülmücekler. Neden? Çünkü o şehit oldu, sevinilcek bi iş yaptı.
Birileri ona katılmazsa da, ona üzülmücekler, katılmazsa katılmasın bizim yolumuz hak dicek
çünkü.
Devam ediyoruz. “Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren, veliniz olan
kimseye katılın.” Bu kim? Mehdi. “O Mekke’dedir, o Mehdi’dir ve ismi Muhammed bin
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Abdullah’tır.” Burasına dikkat edin “Şam ebdalları ve doğunun ileri gelenleri ona katılır ki,
onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gecede abittirler.” Şam ebdalları, ebdal
demek, kalbi fitne fikirli olmayan, Allah’ın evliyası, Allah’ın velileri demek. Hani derler ya,
abdal derler ya, o abdal Allah’ın evliyası demek. Demek ki, Şam abdalları, yani Şam’ın
velileri, evliyaları Mehdi’nin peşine takılcak, onunla beraber hareket etçek. Şam bu noktada,
Türkiye de var mıydı içersinde? Vardı, geçmiş derslerde anlatmıştık. O zaman Şam ebdalları
da buna katılcaksa, demek ki Türkiye’den de cemaatler, cemiyetler, Türkiye’nin ileri gelen
şahısları, manevi önderleri de bu Mehdi’ye yardım noktasında ona katılcaklar, onunla beraber
hareket etçekler, Mehdi’ye yardımcı olcaklar. O zaman hepimiz bi de Mehdi’ye yardımcı
olmamız farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri diyor ki: “Siz kar üzerinde
emekleyerek, sürünerek te olsa, ona katılın.” Ona katılmanız ne kadar zor olursa olsun, siz
ona biat edin, ona biat etmeniz farzdır diyor. Ve o Mehdi’ye, Mehdiyete yardım etmek te farz.
Mehdi ve Mehdiyete de yardım etmek te farz. Allah muhafaza eylesin cümlemizi.
Devam ediyoruz. “Mehdi zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona
biat edenler” dikkat edin buraya “Küfe, Yemen ve Şam ebdallarından olacaktır.” Demek ki,
Küfe, Yemen ve Şam ebdalları olcak. Yani üç tane bölge var. Bir Küfe. Küfe nerde? Irak’ta.
İkincisi Yemen, üçüncüsü Şam ebdallarından olcak. Demek ki islam dünyasındaki veliler,
mürşidi kamiller, evliyalar, has dervişler, has müminler ne yapçaklar? Ona katılcaklar, onun
yardımcıları olcaklar. Devam edelim burası çok enteresan “Cebrail onların önünde”, yani bu
yardımcıların önünde ne olcakmış? Cebrail. “Mikail de arkalarında bulunur.” Mikail de o
cemaatin arkasında olcak. Cebrail önünde, Mikail de arkalarında. Kimin? Şam ebdallarının,
Mehdi’ye biat eden, Mehdiyete yardım eden, Mehdiyete hizmet eden, Mehdiyetle biatlaşmış
olanların, önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail aleyhisselam olacak. “O mahlukat arasında
sevilir.” Mehdi ve Mehdiyete tabi olanlar, Mehdiyetle beraber hareket edenler de, hareket
edenler de bi özellik olcak. Nolcak? Mahlukat onları sevcek, insanlar onları sevcek, hayvanlar
onları sevcek, böcekler kuşlar onları sevcek. O Mehdi’nin yardımcıları kuşlara dicek ki,
buraya konun, oraya koncak kuş. Böceklere dicek ki, şuraya saldırın, böcekler saldırcaklar.
Allah onların üzerine kerametleri aççak. O Mehdi’nin yardımcıları zannetmeyin normal
insanlar gibi olmucak. Cenabı Hak onların kerametlerini aççak, yırtıcı hayvanlar onları
dinlicek, müminler onları dinlicek, kurtlar, kuşlar, böcekler, meyvalar dinlicek. Savaş
esnasında veyayutta o debdebeli zamanında aç kalcaklar, çam ağacına seslencek decek bize
muz ver karnımız acıktı, çam ağacı muz vercek. Bakçaklar ki şeftali, kış günü, yicek bişey
yok, şeftaliye dicek ki bizim karnımız aç, bize şeftali ver, pat şeftali vercek. Toprağa dicek ki,
karnımız aç, buğday lazım bize, topraktan buğday çıkçak. O ebdallara Allah keramet vercek,
yardım etçek. Onlar çünkü Allah için yola çıkmışlar, Allah rızası için yola çıkmışlar, süfyanla
mücadele ediyorlar, süfyanla savaşıyorlar.
Mehdi’nin görevi asıl deccalle savaşmak. Deccalle savaşa hazırlık yapılcak. Asıl deccali
öldürcek olan İsa aleyhisselam. Amma velakin o süfyanla olan mücadeleye devam etçek.
Süfyanla olan o mücadele esnasında Mehdi ve Mehdi’nin yardımcılarına Allah yardım etçek.
Ne demek Cebrail aleyhisselam önünde, Mikail aleyhisselamda arkasında. Manevi kuvvet.
Nasıl Bedir ashabına Allah gökteki meleklerini gönderdiyse, ve melekler hepsi de can hıraç,
birbirlerini ezercesine Muhammed ordusuna yardım ettiyse, Allah da Mehdi ve Mehdinin
ordusuna böyle yardımcılar göndercek. O yardımcıların kerametleri açık olcak, basiretleri
açık olcak, manevi gözleri açık olcak, manevi elleri açık olcak, manevi ayakları açık olcak.
Varsın kimin ne füzesi olursa varsın, o füzeyi atçak, öbürkide elinlen füzenin yönünü çevircek
öbürkinin kafasına atçak. Decekler ki, biz bu füzeyi, bu gemiden attıydık, tekrar gemiye geri
nasıl geldi? Kendi kendilerini batırcaklar, ordan koordinatları hesaplarken, kendi
koordinatlarını gircek salak ve aptallar. Kendi koordinatlarını girip, kendi gemilerini
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batırcaklar. Nasıl? Keramet ile. Keramet ile! Allah ilahi el yordamıyla süfyan ve süfyanistleri
batırcak. Deccal ve deccalist düşünceye sahip olanları yok etçek. Yeryüzünde yeniden nur
peyda olcak. Yeryüzü yeniden bereketlencek eskisi gibi inşallah.
Evet. “Allah kör fitneleri onun vasıtasıyla söndürür, her yer emin bir hale gelir. Yanında bir
adam olmadan bir kadın, beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah’tan başka kimseye güvenmeden
rahatlıkla hacca gidebilecek, onun zamanında yer ve gök bereket yağdıracak.” Bu ne zaman?
Mehdi çıktıktan sonra, savaşlar olduktan sonra. O savaşlar olcak, Mehdi çıkınca her yer emin
olcak. Her yer. İnşallah.
Devam ediyoruz. “Afrika’da da ona bir yardımcı çıkçak” diyor ki “Afrika’da bir emir 12 yıl
hüküm sürer.” Sudan’a dikkat edin. Sudan nerde? Afrika’da. Peki Sudan’a şimdi dünyanın en
büyük ordusu gidiyor. Ne ordusu gidiyor? Barış gücü adı altında bi ordu gidiyor, Sudan’a.
Sudan’da ne var? Hıristiyan kabilelelerle Müslüman Sudan devleti arasında savaş var.
Hıristiyan kabileleri silahlandıran İsrail ve Amerika ve onları silahlandıraraktan Sudan
devletine başkaldırttırıyorlar. Ve şimdi onları korumak amacıyla dünya üzerindeki en büyük
birleşmiş milletler ordusu, tam techizat bütün mühimmatıyla, bütün mühimmatıyla, bütün
silahlarıyla, ordularıyla Sudan’a yerleşiyor. Ve diyor ki, devam ediyor: “12 yıl hüküm
sürdükten sonra bir fitne görülür orda ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer
ve sonra Mehdi çıktığında ona biat ederekten, onun lehinde savaşır.” Demek ki, Sudan’da bu
önümüzdeki on yıl içersinde karışıklıkları bekleyin. O Afrika’da Müslüman cemaatlerin
üzerinde kitlesel ölümleri bekleyin, kitlesel açlıkları bekleyin. Ordaki kabile savaşlarını
bekleyin Afrika’da. Nasıl Irak’ta kim kimi öldürüyor belli değil, Afganistan’da kim kimi
öldürüyor belli değil, şimdi Afrika’da da başlıcak. Süfyan durmuyor durduğu yerde.
Ama o hercü mercin bi faydası var. O faydası ne? Ordan bi cemaat çıkçak. Ordan öyle bir
cemaat çıkçak ki, o cemaat Mehdi’ye yardımcı olcak, Mehdi’nin yanında savaşçak, Mehdi’ye
biat etçek, Mehdi’yle beraber hareket etçek. İnşallah. “Mehdi çıktığı zaman en önemli
yardımcıları” dikkat edin bu söylüyeceğim şey Anadoluyu ilgilendiren bişey “Ehli Kef’e gidip
selam verip onları diriltecek ve Mehdi’nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra
yattıkları yere dönüp, kıyamete kadar kalkmıcaklar.” Kim? Ashabı Kef, yedi uyuyanlar. Hala
da uyuyorlar mı orada? Evet. Yedi uyuyanlar ordan kalkçaklar, Mehdi’yle beraber mücadele
etçekler. Burada bunu tefsir eden kimse, onların yeniden oraya yatçağını söylüyor, fakat Allah
rahmet eylesin üstadımızın üstadı Çorumlu Hacı Mustafa efendi hazretleri, dedi ki; evladım
onlar Mehdi’nin yanında savaşıp şehit düşçekler dedi. Artık bu mu doğrudur, o mu doğrudur,
şehit mi düşerler, yoksa onun yanında savaşırlar mı? Ayrı bir mesele. Ama onlar kalkçaklar
ve Mehdi kaldırcak onları. İçeri gircek, mağaraya, esselamu aleyküm dicek, onlar kalkçak
ayağa ve eski elbiseleriyle kalkçak. Eski elbiseleriyle kalkçak. Ama ondan önce Mehdi ne
yapçaktı? Ne yapçaktı? Ondan önce gelip Mehdi Konstantiniyyeyi yeniden fethetçekti.
Konstantine neresi? İstanbul. Konstantiniyye İstanbul. O zaman İstanbul’un iki fethi vardı.
Bir zahiri fethi ki, Fatih Sultan Mehmet Han yaptı onu. İkinci fetih ne? Manevi. Onu Mehdi
gerçekleştircek.
Son söz. “Mehdi çıktığında insanları bir şeye davet etçek.” İlk konuşması ve bu hadisin
arkasında da Mehdi’nin yardımcılarıyla alakalı bir şey var, bunu bu konuşmayı sonra
tekrardan inşallah size tekrar bunu okucam ama bölmemek için bunu tekrar buraya aldım
inşallahu rahman Cenabı Hak bizi muhafaza eylesin. “Mehdi yatsı vaktinde Resulullah
sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin bayrağı, gömleği, kılıcı ve onun nuruyla ayan beyan
ve birçok alametlerde yanında olduğu halde Mekke’de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan
sonra en yüksek sesiyle şöyle hitap eder.” Hitabını iyi dinleyin, bu hitabı bütün dünya, radyo,
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televizyon, haber ajansları, gökteki melekler, cinni taifesi, yeryüzünde hayvan, haşat, böcek,
aklınıza gelebilen ne kadar mahlukat varsa, herkes kendi lisanından bunu anlıcak, kendi
dilinden bunu duycak. İnşallah. “Ey insanlar! Ben size Allah’ı hatırlatıyorum, yarın mahşer
gününde, Allah’ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah size pek çok
deliller ve peygamberler göndermiş, Kur’an’ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir: Allah’ı
hiçbir şeye ortak koşmayın, Allah ve Resulüne itaati koruyun, Kur’an’ın ihya ettiğini diriltin,
yasakladığını da yasaklayın ve siz Mehdi’ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena
bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır ve bu kesindir. Ben sizi Allah’a ve Resulüne, onun
kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip, sünneti ihya etmeye davet ediyorum. Bu hitaptan sonra
yanında sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca, 313 kadar
insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah Mehdi
için Hicaz toprağını fethederekten hapisteki Haşimilerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklılar
ise Küfe’ye gidip, biat için Mehdi’ye adam gönderirler. Hz. Mehdi ordusunu her tarafa
gönderir, zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder, beldeler onun emrine girer. Allahu Teala
onun elindeki Konstantiniyenin fethini müesser kılar.” Allah rızası için el fatiha ma salavat.
Amin. Hakkınızı helal edin. Sesimiz iflas etti. İflas edince sohbet bu kadarmış nasip demek ki.
Hakkınızı helal edin.
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