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SÜFYANIN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü
hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak sizden gelcek olan zürriyetlerinizi de hayırlı eylesin.
Cenabı Hak zürriyetlerinizi de namaz kılanlardan eylesin. Din-i Mübin-i İslam’a çalışanlardan
eylesin inşallah. Rabbim öyle bir zürriyet ihsan etsin ki, sizden hayırlı olsun inşallah.
Allah bizi affetsin, vaktimiz geçiyor, şeyle alakalı, gelecekle alakalı 2 tane hadisi şerif vardı
da önümüzdeki haftaya bırakayım birisini. Şu çok önemli: “Süfyani Küfe ve Bağdat’a
girdikten sonra.” Hani süfyaniye devam ediyoz ya, geçen haftadan sohbete devam edenler var,
konuya devam ediyoz: “Süfyani Küfe ve Bağdata girdikten sonra ordularını etrafa gönderir.”
Süfyani şuanda Küfe ve Bağdat’a oturdu mu? Oturdu. Ve diyor ki ordularını gönderir. Nereye
göndercek? “Horasan toprağındaki Mevaraünnehirden başında emevi soyundan birisinin
bulunduğu bir fırka Süfyaninin ordusuna katılır.” Demek ki Süfyani ordularını önce etrafa
göndercek. Süfyani geldi şimdi Küfeye Bağdat’a yerleşti, Küfeye ve Bağdat’a, yani Irak’a
yerleşti. Şimdi ordan yayılcak. Yayılcak olduğu yer birincisi Suriye. Suriye’den önce Türkiye
ve Suriye. İkisi beraber. Türkiye’nin güneydoğusu ve doğusu, Suriye ile bitişik olan kenar,
öbür taraftan İran. O bölgeye ordularını göndercek. Dikkat edin. O bölgenin etrafındaki
devletlere, etrafındaki yerlere ordularını göndercek. Şuanda göndermiş vaziyette. Açıkça ifade
ediyorum bunu. Duyan duysun, ne diyorlarsa desinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. PKK bir kürt
hareketi değildir. Bir Süfyani güçtür. Süfyani bi güç. Ve o Türkiye’yi daha rahatsız etçek, o
bölgeyi rahatsız etçek, öbürkünlerle beraber birleşçekler. Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın öbür
tarafındaki ülkeler. O bölge kan gölüne döncek.
Çünkü Süfyan ciğeryiyen, Süfyan kan içen, Süfyan yakmaktan, yıkmaktan, bebe katili
olmaktan zevk duyan. Süfyan Kur’an ve Sünnete, dine karşıdır. Süfyan masum insanları
katleder, öldürür. Çünkü Süfyan dinsizlerle beraberdir, müşriktir, dinsizdir. Ve Berberilerle
birleştiler. Yani? Rumlarla, Hıristiyanlarla birleştiler. Bütün Hıristiyan ülkelerle birleştiler.
Yahudilerle birleştiler, İslama karşı. Bütün dünya güçleri İslama karşı birleştiler. Nerde
birleştiler? Irak’ta birleştiler, Müslümanlara karşı. Herkes zannetti ki Irak’taki operasyon
Irak’ta kalcak. O bi din savaşı, din! Ve öyle bir savaş kopçak ki o bölgede! Öyle bi savaş
kopçak ki, bunun altını yazın, dersiniz ki bu adam söylemişti; öyle bombalar, öyle silahlar,
öyle katliyamlar uygulancak ki, gökte uçan kuşlar dahi düşçek, pattanak, karadaki hayvanlar,
yeşiller, ne varsa katliyam etçekler, perişan etçekler ortalığı. Kandan görünmücek ortalık,
cesetten görünmücek ortalık. Süfyan ordularını o bölgede her yere göndercek. Katliam için
göndercek ve katliam etçekler. Şuanda katliam ediyorlar zaten. 84’ten beri katliam var, bi
süfyani bir hareket var. Ben siyasetçi değilim, ben hasbel kader dinini yaşamaya çalışan bir
insanım. Ben hadisi şerifleri alıyom, mevcut resme oturtturmaya çalışıyom. Başka bir şey
değilim. Gayptan haber veren bir kimse de değilim. Beni öyle tanımayın. Kendi kendime
diyorum ki, bu hareket bu noktaya gitçek. Gidiyor. Gidiyor, adım adım gidiyor. Bunun ilersi
var. Yani sadece süfyanla alakalı kalmıcak. Bunun ilersi ne? Fıratla alakalı hadisi şerif var,.
Fıratla alakalı hadisi şerif var, orda altın madeni çıkçak diyor. Altın madeni çıkınca ordada
savaş olcak. O zaman savaşta herkes birbirini götürcek, savaşlar ardı ardına. Durmucak. Sakın
o bölgede savaşın durcağına, barışın olcağına inanmayın. Kısa bir barış olcak. Çok kısa olcak
ama. Yine katliamlar devam etçek. Allah bizi affetsin. Sorulardan ancak bu kadar fırsat kaldı,
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saat geçti çünkü. Hakkınızı helal edin, Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin. Bir soru
kaldı, önümüzdeki haftaya inşallah. Ya Allah.
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