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Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, Cenab-ı Hak ayınızı,
yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Korktuklarınızdan hıfzu muhafaza eylesin,
umduklarınıza nail eylesin inşallah. Rabbim dünya ve ahiretini hayırlı geçirenlerden eylesin
inşallah.
Evet. Geçen haftadan kalan derse devam edelim. Dedim ki, haftaya inşallah dedim bu derse
devam etçez. Çünkü bu ders daha devam etçek. Bu konuya girdik, burdan çıkmak çok zor
olcak heralde. Çünkü olaylar birbirini izliyor, hadiseler birbirini izliyor, bu olay gittikçe de
artıyor zaten. Allah iyi etsin inşallah. Bi de tam gündem, yani tam gündemi böyle, tam
zamanı, tam olayların caf caflı olduğu zaman.
Evet, geçen haftaki hadisi şerifi hatırlıyalım. Ebu derhal rivayet etmiş bunu demiş ki:
“Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir.” Küfe ve Bağdat’a
girdikten sonra. Bakın ondan önce bi tane daha hadisi şerif var: “Süfyani Küfe’ye girer ve 3
günlük bir işgalden sonra altmışbin kişiyi öldürür. Burada 18 gün kalır, Küfe mallarının
hepsini paylaştırır. Ancak” enterasan hadisi şerif iyi dinleyin. “Ancak Süfyaninin Küfe’ye
girişi Türkler ve Rumlarla karkışa çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler
sokar ve onlardan bir grup Horasan’a döner. Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Küfe’ye girer.
Horasan’ın ehlini de ara.” Şimdi birleştiriyoz iki tane hadisi şerifi.
Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa göndercek. Ama ondan önce ne
yapçak? Küfe’ye gircek ve Küfe’de katliam yapçak. Küfe’de mescitleri yıkçak. Küfe’deki
insanları katletçek. Süfyaniyi tanımamız için, süfyani ne yapıyordu önceden? O medrese ve
mescidleri yıkardı. Yalnız bu süfyaniyi anlatıyom, benim bu anlattığım süfyan, deccalden
hemen önce çıkçak olan süfyan. Yani bundan önce küçük süfyanlar var. Bütün İslam
ülkelerinde, islam devletlerinde içersinde küçük süfyanlar var. Bu küçük süfyanlar büyük
süfyanın emrinde hepsi de. Bu küçük süfyanlar da büyük süfyanın, ahlakı hal ve hareketleri
üzerine yaşıyorlar. Yani bu küçük süfyanlar, islam topraklarında, islamı yaşayan yerlerde yok
değil. O yüzden süfyaniyi iyi anlayalım. Bir, o medrese ve mescidleri yıkar. Bunları hadisi
şeriflerden çıkardım hep. Medrese ve mescidi yıkması demek illa orayı bombalaması demek
değil. İllaki oraya bi tane füze atması demek değil. Füze de atıyorlar mı şuanda? Atıyorlar.
Bombalıyorlar mı mescidleri? Bombalıyorlar. Bu zahirisi. Manevisi ne? Mescidlerin ve
medreselerin kapanması. Mescidlere insanların gitmemesi. Medrese tahsilinin yok olması,
kesilmesi, inkıtaya uğraması manevi yıkıntı mı? Manevi yıkıntı. O zaman islami edep,
terbiye, ahlak, ilim öğretilmicek. Medreseden neyi anlıyoruz biz? İslami ilimler anlıyoruz.
Mescidden ne anlıyoruz? İbadet. Demek ki süfyan, süfyan insanların hem dini ilim
öğrenmesini engellicek, hem de aynı zamanda ibadet etmesini engellicek. O zaman buna
dikkat edin ve bütün süfyanı simgeleyen kimseler nasıl yüzlü oluyorlardı? Ablak yüzlü, sert,
kalın suratlı, gözlerinde arıza var, problem var. Bunlar acımasız. Bunlar ne yapıyordu?
Çocukları öldürüyorlardı. Şimdi çocukları öldürmek deyince işte biz zannediyoz ki, süngünün
ucuna çocuğu öldürcek veya kurşunla öldürcek. Bugün kürtajın serbest kalması çocuk
öldürülmesi, çocuk katliamı değil mi? Herkes elini kolunu sallaya sallaya kürtaj yaptırıyor
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şimdi. Yani çocukta bir arıza yok, bir sakatlık yok. Annede herhangi bi şey yok, ben
istemiyom deyip çocuklarını aldırıyor insanlar. Bu normalde çocuk katliamı değil mi? Çocuk
katliamı. Süfyan ne yapçaktı? Çocukları öldürcekti. Biz çocuklarımızı, içkiye, kumara,
uyuşturucuya bulaştırmıyoz mu? Bulaştırmadılar mı dünya çocuklarını? Bulaştırdılar. O
zaman dikkat edin. Süfyan aynı zamanda, çocukları manevi olarak ta katlediyor.
O zaman süfyanı sadece ortadoğuda aramayın. O büyük süfyan. Bakın o büyük süfyan. Nasıl
deccalı anlattıydım her yerde deccal vardır, Kur’an ve Sünnetin dışındaki bi kimse deccaldır,
deccalın çocuklarıdır onlar, nüveleridir. Süfyan da aynı, her yerde süfyani güçler vardır.
Bunlar Kur’an ve Sünnetle savaş ederler, Müslümanlarla savaş ederler, Müslümanların
dinleriyle, ibadetleriyle, ilimleriyle savaş halindedirler. Çünkü niçin? O süfyanist bir güçtür.
Evet süfyan zulüm çıkarır, süfyan fesat çıkarır, süfyan fitne çıkarır. Süfyan durmaz, insanları
fesada boğar, insanları fitneye boğar, insanları zulme boğar. O çünkü ne? Süfyan. Evet zulüm
nedir? Kur’an ve Sünnetin dışında bir baskıdır. İsyan nedir? Kur’an ve Sünnetin dışındadır.
Fasıklık günahı kebairlerdir. Fitne nedir? Kur’an ve Sünnetin dışındaki hal ve hareketlerdir. O
zaman süfyan her yerde vardır, her yerde, süfyan sadece bi yerde değildir. Biz süfyanı sadece,
ortadoğudaki süfyanı anlatıyoruz kafanız karışmasın ve süfyanın ortadoğudaki ordusunu
söylüyorum, süfyanın bi tane ordusu yok. Onu ileriki derslerde görceniz inşallah. O yüzden
kafanıza yerleşsin diye söylüyorum. Ve süfyan alimleri sevmez, süfyan zahidleri sevmez,
süfyan dervişleri sevmez, süfyan Allah’ı sevenleri sevmez, süfyan Resulullah sallallahu aleyhi
ve selem Hazretlerini sevenleri sevmez. Birisi eğer Kur’an sünnete, Resululllah’a, Allah’a,
din ve dinden olan şeylere laf söylüyorsa, zahiri veya batini savaş açtıysa, o süfyana hizmet
ediyor demektir. O süfyanın askeridir, o süfyanın tarafındadır. O yüzden bunu kafanıza
yerleştirceniz. “Ve süfyan ali muhammede düşmandır.” Muhammedi Mustafanın sülbüne,
Muhammedi Mustafanın zürriyetine düşmandır. Sorarlar Resulullaha: “Ya resulallah biz senin
beytini, senin ehlini nasıl tanıcaz?” “Kim Kur’an ve Sünnetime sımsıkı yapışırsa o benim
ehlimdir” der. O zaman süfyan Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapışan insanları sevmez. Süfyanı
iyi tanımlayalım ki, ve süfyanı böyle tanımlarken, süfyanın ordularına katılan kimseler de
aynı görüşe sahip olurlar.
Devam ediyoruz süfyanı tanımaya. Süfyan birçok şehri işgal eder, birçok devleti işgal eder
süfyan. Birçok bayrağı kendi bayrağının altında toplar süfyan. Şimdi bayrak denilince devlet
akla gelcek. Veya sancak dediğimizde devlet akla gelcek. Şimdi düşünün süfyan birçok
devleti veya birçok sancağı kendi bayrağının altında topluyor. Dikkat edin! Irak’a kaç devlet
saldırdı? Saldırıya imza atan kırkın üzerinde devlet var mıydı? Vardı. Hala da orda birleşmiş
milletler gücü adı altında devam ediyorlar mı katliamlara? Ediyorlar. Bakın ben süfyanın
özelliğini söylüyorum, bi de resim çiziyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde İslam dünyasında
Somali’de var mı? Var. Sudan’da var mı? Var. Bakın süfyanın gücü sadece orta doğuda değil.
O Somali’deki, Sudan’daki olayları da anlatçam size inşallah. Onlarla alakalı hadisler var.
Onlarla hadis yok zannetmeyin. Mesela Habeşliler diyor. Habeşliler nereli? Sudan’lı.
Habeşliler, Etiyopya, Sudan o bölge değil mi? Aynı cins onlar. Ha dfemek ki aynı bölgede.
Aaa demek ki Habeşlilerle alakalı hadisi şerif var, Habeşlilerle alakalı. Bu ayrı bir konu.
“Süfyan büyük şehirler dün yokmuş gibi helak eder.” Süfyan tarafından büyük şehirler dün
yokmuş gibi helak olur, harab olur. Oluyor mu şuanda? Oluyor. Süfyan işine devam ediyor.
Ve kenara çekilin islam dünyasında nerde şehirler yok oluyor seyredin, resmi
tamamlıcaksınız, haberleri iyi izleyin, çekilin kenara. Nerde hangi İslam ülkesinde, kim neyi
harab ediyor seyredin. Hangi islam toplumunda kim nereleri harab ediyor seyredin, süfyanı
tanıcaksınız. “İnsanları öldürür” evet. Ve enteresan bi şey: “Süfyani ve ordusu kalabalık beş
kabileyi istila eder, emrine alır.” Kalabalık beş kabile. Şimdi kalabalık beş tane kabile
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söyleyin bana. Siz normal kabile arıyorsunuz öyle değil mi? Ben normal kabile aramıyom.
Ben dünya güçlerini, emperyalist güçleri anlıyom bundan. Kalabalık beş tane kabile,
kalabalık. Siz kendi kendinize bunu yerleştirin. Ve bunlar ne yapıyorlar? Süfyanın emrine
giriyorlar. Birleşmiş milletlerde kaç tane ülke var canlarım kardeşlerim güvenlik konseyinde?
Efendim. Kaç. Daimi statüde kaç tane var? Beş tane. Dünyayı istediği gibi yönetiyorlar mı?
Yönetiyorlar. Saddak ya Rasulallah! Saddak ya Rasulallah! Bu hadisi şerifi bulduğumda
gözlerim böyle açılmıştı benim. Diyor ki, “süfyanın emrinde beş tane, beş tane kuvvetli kabile
diyor süfyanın emrine girer.” Süfyanın emrinde beş tane kuvvetli kabile. Kendimce düşündüm
ben bunu, dedim ki beş tane kuvvetli kabile, Allah Allah yani arap yarımadasındaki en
kuvvetli kabile ne olcak ki! Bu süfyanist bi güç olmaz. O zaman dünya üzerinde beş tane
büyük devlet lazım. Beş tane büyük bayrak lazım, beş tane büyük sancak lazım, süfyanın
emrine girsin ki, müslümanlara zulmetsinler, müslümanları katletsinler. Müslümanların
çocuklarını, şehirlerini, kadınlarını yok etsinler, müslümanlara her gün kan içirsinler.
Müslümanlara her gün kan içiriyorlar. Beş tane daimi güvenlik konseyi toplanıyor, herhangi
bir konuda İsrail aleyhine bir karar alıncaksa reddediyorlar. Ediyorlar mı? Ediyorlar. Hiçbirisi
de İsrail’in aleyhine bir karar alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Hiçbirisi de müslümanlar
öldürülürken, katledilirken daimi konsey toplanıpta müslümanların lehine bir karar alıyor mu?
Almıyor. Saddak ya Rasulallah! Süfyanın emrinde. Süfyanın emrinde beş tane büyük kabile
var mı? Var. Süfyanı iyi tanıyalım. Süfyanı iyi tanımlıyalım, şimdi bakın o beş tane daimi
ülkeyi, kenara kendi kafanızda bi kenara iyi bi yazın, lazım olcak bu çünkü.
Devam ediyoruz: “Süfyani ordusunu Horasan’dan Fars topraklarına ve doğuya savaş ilan
eder”. Allah Allah! Horasan neresi? Horasan, Horasan! İran’ın neresi üst tarafı, Afganistan’a
yakın. Biraz daha doğusu ne? Afganistan. Aaa demek ki onlara savaş ilan edermiş. Ondan
sonra nereye savaş ilan edermiş? “fars topraklarına” yani İran’a ve doğuya savaş ilan edermiş.
Doğu neresi olur, daha doğusu Afganistan, Pakistan. Aaa! Dikkat edin, dikkat edin! Ve bi
hadisi şerifte diyor ki: “önce savaş doğuda başlar” ta uzak doğudan” hadisi şerifte: “yazık
oldu diyor talikana” talikan neresi biliyomusunuz? Afganistan. Talikanımıza yazık oldu diyor.
Şimdi burada o hadisi şerifte var onu aramayım şimdi vakit geçirmeyim. Ve ilk önce süfyan
oraya saldırdı. süfyan oraya saldırdı, bakın ordaki saldırıdan bi şey çıktı. Sonra lazım orası
bize. Önümüzdeki derslerde bu saldırı ve o saldırının neticesi lazım bize. Önce diyor o
saldırıda, o saldırıda müslümanların başında diyor, müslümanların başında işte bi zat olur,
Mehdi’nin yardımcısıdır, o önce galip gelir diyor, ondan sonra süfyan onu bozar, yani mağlup
eder. O da diyor Mehdi çıkıncaya kadar saklanır. Allah Allah! Resmi siz tamamlayın. Resmi
siz tamamlayın, o hadisi şerifi de, inşallah bu savaşları teker teker teker teker, savaşları teker
teker işlicem size, hadisi şeriflerden. Ve süfyan bir de nereye savaş ilan edermiş? “Şam
topraklarına savaş ilan eder.” Şam topraklarına. Şam topraklarında kim var? Türkiye de var
canım kardeşlerim! Önümüzdeki on yılı konuşuyoruz. Bundan 2-3 hafta önce dedim ki
önümüzdeki on yılı konuşçaz. Demek ki süfyan Şam topraklarına da savaş ilan edermiş.
Dikkat edin! Şimdi hadisi şerif geliyor: “Allah kendisine Şam sahibini çıkarır, ona karşı
gelir.” Süfyana yani. “Savaşır. Sancağına baktığı zaman süfyan onu hezimete uğratır.” Irak
hezimete uğradı mı? Uğradı. Sıra Suriye’de, sıra İran’da, sıra nereye geliyor şimdi? Burda not
düşmüşüm bakın altına; ilk olarak Şam toprakları yani Suriye veya Türkiye topraklarının
devletleriyle karşı karşıya gelir demişim, not düşmüşüm. Bi de altına bi daha not düşmüşüm;
anlaşılan, anlaşılan kurulu devletlere karşı savaşacaktır. Türkiye’de kurulu bir devlet var mı?
Var. Savaşıyor mu bu kurulu devlet Şam topraklarında? Savaşıyor. Bundan iki hafta önce
dedim ki; siz ordaki harekete, bir ırkın hareketi olarak görmeyin dedim. Ya ordaki hareket
süfyani bir hareket dedim, öyle demedim mi? Hadisi şerif, süfyan burlara saldırır diyor.
Geçen haftaki hadisi şerifte, geçen haftaki hadisi şerifte ne diyorduk? Devam edelim o hadisi
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şerife: “Mevaraünnehirden başında emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka süfyaninin
ordusuna katılır.” Mevaraünnehir neresi biliyor musunuz? Efendim, anlamadım. Yani
Kırgızistan. Aaa Kırgızistan değil mi? Eski yerimiz bizim, eski memleketimiz öyle değil mi?
Kırgızistan, bizim aynı Türklerden kurulu, öyle değil mi? Kırgızistan islamın yaşandığı yerdi
daha önceden, öyle değil mi? Ama orda diyor birisi çıkar, süfyana ordu verir, süfyanın gücüne
katılır Kırgızistan’da. Haydi, matematik sorusu değil bu, başka bir soru. Kırgızistan’a kim üst
kuruyor şuanda? Efendim. Aaa güzel, olayları takip eden bi kardeş var. Amerika. Başka
nereye kuruyor? Özbekistan’a. Başka? Irak’a kuruyor. Çok güzel. Başka? Irak’ın üstüne
Azerbeycan’a kuruyor. Oov bakın bir hilal oluşuyor. Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan,
Irak, İncirlik, bide Afganistan var ilerde. Öyle mi? Afganistan’a da kurdu mu? Kurdu. O
zaman bakın hilali tamamlayın. Napçaktı süfyan? Uzakdoğuya savaş yapçaktı ve orayı
napçaktı? helak etçekti, zaptetçekti, şehirleri yıkıp yakçaktı, mescidleri, camileri helak etçekti,
çocukları kadınları öldürcekti, Kur’an ve Sünnetle alakalı her şeyi yıkçaktı. Başladı ordan.
Yaptımı? Yaptı. Bakın hilali tamamlıyor. Gitti onun üstündeki Özbekistan’a kuruyor mu
askeri üssünü? Kuruyor. Ondan sonra öbür tarafa kuruyor mu? Kırgızistan’a kuruyor. Ordan
Azerbeycan’a kuruyor mu? Kuruyor. Ordan şimdi Irak’a, Kuzey Irak’a en büyük üssünü
kuruyor mu? Bitti gibi, kuruyor. İncirlikte de var mı? Var. Hilali oldu. Komple böyle hilal
etti.
Ve hadisi şerifte diyor ki: “Horasan’a bir ordu gönderir” Aaa demek ki Horasan’a bi ordu
gönderirlerse süfayanın bi tane ordusu yok. Bi ordu da diyor en doğuya gönderir. Yani,
Afganistan’a. Bi ordu da diyor dikkat edin! Bi ordu da nereye göndercekmiş? Geçen hafta
dersimiz vardı. Nusaybin’de vaka olur, Şırnak’ta vaka olur. Bu vakalar ne? Savaş, çatışma. O
zaman bi ordu nereye göndercek? Nusaybin’e göndercek ve Şırnak’a göndercek. Önümüzdeki
on yılı konuşuyoruz kardeşler. Ve orda diyordu ki, aynı bunlarla alakalı “Tunus’ta bir olay
olur, Rey şehrinde bir olay olur.” Bu Tunus’u siz normal Tunus ülkesi zannediyonuz öyle
değil mi? Eskiden Tunus İran’da bi şehir, Rey de İran’da bir şehir. Biliyonuz mu İran’da bir
Rey şehri olduğunu? Biliyosunuz. Ozaman bi ordu da nereye gitçek? İran. Bi ordu? Şırnak
Nusaybin. Etti iki ordu. Bi ordu nereye? Küfe’ye. Etti üç ordu. Bi ordu nereye? Dimeşk’e,
Şam’a. Orası hakkında hadis var. Dimeşk’in katledilceğine dair. Etti kaç? Beş oldu. Normalde
bi ordu da nereye gitçek? Afganistan’a. Altı oldu. Burada diyor beş tane kabile, beş tane
kabile onun emrine girer. Bu kabileyi ordu olarak ta alabilir miyiz? Alabiliriz. Bakın bi tane
kocaman süfyan var, o kocaman süfyanın her yerde küçük örnekleri var. Ya kocamanı küçük
örneklerle, ya küçüğü kocaman örneklere adapte etçez. O zaman meseleyi, yani hani deriz ya
makro alemden mikro aleme, mikro alemden makro aleme. Yani küçük, küçük büyüğün
örneğidir, büyükte küçüğün örneğidir. O zaman süfyan da aynı, süfyanist güçler de aynı.
Büyük bir süfyan gücü var, bi de onun küçük güçleri var. Aynısı, tıpkısı. Onları
isimlediğimizde aynıyı, tıpkıyı görcez biz.
O zaman süfyanın beş tane de nesi olmuş olcak? Ordusu olmuş olcak. Ve beş tane orduyla ne
yapçak? Her tarafa savaş ilan etçek. Her tarafa savaş ilan etçek , bu bölge olarak bakarsak
Ortadoğu bi bölge. Doğru mu? Doğru. Uzakdoğu bi bölge mi? Evet etti iki. İran da bi bölge
mi? Etti üç. Türkiye de bi bölge mi? Türkiye de bi bölgemi? Etti dört. Somali tarafı da bi
bölge mi? Etti beş. Siz bunu teferruatlandırın bol bol. Arttırın, eksiltin. Ama sonuçta sonuç şu:
süfyan orta doğuya yerleşti. Çıkçağı yere yerleşti. Ve süfyanın çıkış noktası neydi? Kuru bir
vadi. Ben böyle ilk söylediğim sohbete atıfta bulundum sohbetleri iyi dinleyin, burda cd’ye
çekiyorlar alın cd’lerden. Yani cd satılmıyor, cd parasına. Resmi tamamlayın. Bunlar size bu
önümüzdeki on yıl içersinde lazım. Napıyordu süfyan? kuru bir vadiden çıkıyordu. kuru bir
vadiden, kuru vadiden ne anlıyorsunuz? Ekonomisi zayıf anlaşılabilir mi? Evet. Yeşili
olmayan bi yer anlaşılabilir mi? Evet. Çöl bi yer anlaşılabilir mi? Evet. Kuru vadiden. Ve
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süfyan çıkmazdan önce bigün diyor rüyasında çıkar, bakın bunları hep geriye yönelerekten
söylüyorum der ki; yarın çıkar etrafında hiç kimseyi göremez. Aaa! Ortadoğuyu düşünün.
Ortadoğuda bi devlete karşı, devletin içersinden çıkan güçlere bakın. Irak’ta daha önce orda
devlete karşı bi ayaklanma oldu mu? Oldu ve onlar sahipsiz kaldı. Adam onların hepsini
katletti mi? Katletti. İkinci bi daha çıktı adamlar meydana. Bu seferde zehirli gazla öldürdü
mü hepsini de? Öldürdü. Üçüncüsünde adamı devirdi, indirdi kendisi başa geçti mi? Geçti.
Dikkat edin, üçüncüsünde diyor, üçüncü çıktığında, ona diyor 7 tane sancak sahibi, 7 sancak
sahibi ona teslim olur, sancakları teslim eder. Eyvah! Yedi tane sancak düşünün siz. Dünya
üzerinde 7 tane sancak. Yedi tane büyük güç söyleyin bana. Evet. Efendim? G8’ler. Allah razı
olsun ya. Bakın olayları takip edenler nasıl belli oluyor. Dünya üzerinde yedi tane güç ya.
Daha ilave edin. Birleşmiş milletler, İMF, Nato. Kaç etti? Üç. Dünya bankası ne etti? Dört.
Avrupa Birliği. Ne etti? Beş. Rusya, altı. Çin, yedi.ilave edin etçenizi.
Ve son nokta. Bugünkü sohbet saat on. Son nokta. Bu önümüzdeki on yılla alakalı, şuan bi
not olarak çizcem, sonra önümüzdeki derslerde buna da gelcez çünkü. Hani Türkiye, Avrupa
Birliği şeyleri var ya? Görüşmeler falan. Hadisi şerifte diyor ki, hadisi şerifte “Türklerle diyor
rumlar, çünkü normalde hani şurda “süfyaninin Küfe’ye girişi Türklerle Rumlarla karkaşa
çarpışmalarından sonradır” demek ki Türklerle Rumların, yani Türkler ve Rumlar deyince ne
gelir aklımıza? Avrupa birliği geliyor öyle değil mi? Bi bütün olarak. Demek ki o barış sona
ercek. Önümüzdeki on yıl içersinde Türklerle Avrupa Birliği arasındaki barış sona ercek.
Şuan bi barış var mı? Var mı? Var. Dikkat edin. Hakkınız helal edin. Devam etçek dersler,
hoşunuza gidiyor mu bunlar? Evet. Etsin mi? Evet. İnşallah. Önümüzdeki haftaya o zaman
inşallah, süfyani güçlerin savaşlarını anlatçam. Nereye savaşıyor, nerlere savaşçak, kimlerle
savaşçak. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.
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