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SÜFYANI GÜÇLERİN SAVAŞLARI
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı,
ömrünüzü hayırlı eylesin, umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan hıfzu muhafaza
eylesin inşallah. Cenabı Hak, Kur’an ve Sünneti hakkıyla yaşayanlardan, anlayanlardan
eylesin cümlemizi.
Devam ediyoruz. Önümüzdeki on yıl. Allah bizi affetsin. Bu yaptığımız on yıl, önümüzdeki
on yıl dediğimiz sohbetler, hadisi şeriflerden çıkarılan manalardır. Yoksa motamat böyle bir
hadisi şerif var, önümüzdeki on yıl böyle olcak diye bi kaide değildir. Bu bi varsayımdır, öyle
söyleyelim, bi ihtimaldir. O yüzden Cenabı Hak, böyle kesin konuşuyormuş gibi olmayalım,
Allah bizi affetsin. En son Kerkük’te kalmıştık, öyle değil mi? Buraya Kerkük yazmışım
çünkü. Kerkük. Hadisi şerifte diyor ki: “Kurtulabilenlerin onu anlatacağı bir vaka olur. Ondan
sonra da büyük bir katliam olur.” Demek ki Kerkük’e dikkat edin. Niçin Kerkük’e dikkat
edin? Kerkük’teki katliamdan sonra, Kerkük’teki katliamdan sonra başka şeyler olcak çünkü.
Kerkük katliamını bi tarafa yazın. Kerkük’te, Kerkük’te katliamdan önce bi vaka olur diyor.
Şimdi baktığımızda Kerkük’te bekleyen şey ne? Nüfus sayımı. Yani orda ne kadar kürt var,
ne kadar Türkmen var, ne kadar Sünni var onu saycaklar. Ondan sonra katliam yapçaklar
orda. Şuanda ordakinlerin evlerini filan tespit ettiler, yerlerini yurtlarını tespit ettiler. Katliam
etçekler ama biraz Türkiye’den çekiniyorlar. Ama o katliamdan önce napmaları lazım?
Türkiye’yi biraz daha zayıflatmaları lazım. O katliama, o katliama ses çıkartmaması lazım
Türkiye’nin. ses çıkaramaması için süfyan, Türkiye’yi zayıflatmaya çalışçak ve Kerkük’e
katliamı yapçak. Kerkük’te öyle bir katliam bekliyor ki Kerkük’ü. Kan revan olcak, şehir
adına bi şey kalmıcak, yıkılcak. Kimler yıkılcak? Katliama uğrayanların evleri, mahalleleri,
işleri, yurtları yıkılcak. Öyle katliam olcak ki, dünya seyretçek o katliamı. Zaten dünya
seyrediyor katliamları. Dikkat edin! Bosna’da katliam oldu mu? Oldu. Seyrettiler mi?
Seyrettiler. Irak’ta katliam devam ediyor mu şuanda? Devam ediyor. Filistin’de katliam
devam ediyor mu? Devam ediyor. Afganistan’da devam ediyor mu? Devam ediyor. Kerkük’te
de aynı katliam olcak. Başka nerde olcak? Küfe’de olcak. Küfe’de de katliam olcak. Küfe
neresi? O da Irak’ta. Evet katliam olcak ve bu katliamlardan önce Şırnak’a dikkat edin.
Şırnak’ta olaylar olcak. Daha da büyük olaylar olcak. Nusaybin’e dikkat edin. Nusaybin’de de
olaylar olcak. Dikkat edin! Nusaybin’de Hıristiyanlar var. Şırnak’ta da var. Orda şuanda
olaylar devam ediyor, belki de bu olayları Allah Resulu bize bildirdi. Ama ben biraz daha
büyük olaylar bekliyorum, diyorum ki burada daha büyük olaylar olması lazım.
Önümüzdeki on yıla bakıyoruz, on yıldan sonraya değil bakın, önümüzdeki on yıla bakıyoruz.
O zaman Kerkük, Şırnak, Nusaybin. Türkiye’yi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Dikkat edin!
Türkiye’yi ilgilendiren konular bunlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz: “Süfyan doğunun
bütün insanlarıyla savaşır.” Doğunun bütün insanlarıyla. “Horasan ve fars toprağında savaşır
ama önce Şam’a yerleşir.” Süfyan Horasan’la Fars deyince ne girdi? İran girdi. Horasan çünki
İran’ın içersinde, fars toprakları da içersinde. Ama ondan önce doğunun insanlarıyla savaşçak.
Yani? Afganistan. Savaş devam ediyor mu? Ediyor. Ama Allah Resulunun orasıyla alakalı bi
hadisi şerifi var, ne diyor: “Talikana yazık oldu. Talikana yazık oldu. Allah onlara altınla
gümüş değil ama imandan hazineler verdi” ve Afganistan’a dikkat edin. Afganistan’dan
Mehdi’nin en büyük yardımcısı çıkçak bu ileriki derslerde. Zaten bu böyle ağır, olcak olan
hani hep böyle kötülük anlatıyorum ya şuanda. Bunlar bitçek birkaç hafta sonra. Size müjdeli
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şeyler söylemeye başlıcam. Hep içinizi karartıyom bir aydan beri hakkını helal edin. Müjdeler
var. Kaç ders sonra? Birkaç ders sonra. Birkaç ders sonra, yani bu karanlık tablo inşallah
dağılcak. Ama bu karanlığı yaşıcaz biz. Bu on yılın beklide ilk 5-6 yıllarında, ilk 5-6
yıllarında bu karanlığı yaşıcaz. Devam ediyom, hakkınızı helal edin, karanlık tellalı gibi
görmeye başladım bu birkaç haftadır kendimi.
Önce Şam’a yerleşçekmiş. Şam’a, yani Şam bölgesine. Yani buralarla savaşırken,
savaşmazdan önce veya savaşırken Şam’a yerleşçek. Şam neydi? Suriye, Irak, Türkiye, İran
ve Lübnan’ı içine alan bi bölge. Şam şuanda Dimeşk ili değil. Suriye’nin başkentinin adı
Dimeşk’tir, Şam değildir. Şam, coğrafik bir bölgedir. Eski dilde Anadolu da Şam’ın
içersindeydi, islam tarihi zamanında. Anadolunun bir kısmı ya Konstantiniye olarak bilinir di,
ya Rumeliler olarak bilinir di, güneydoğu ve doğu Şam olarak bilinirdi. Güneydoğu Şam
olarak bilinirdi. Demek ki Şam’a süfyan napçakmış? Önce yerleşçekmiş. Yerleşti mi? Evet.
İncirlik var. Öbür tarafta pkk var. Adı pkk o da süfyan. Bana diyolar ki böyle cesaretli
söylüyon sen. He napayım diyom benim bi canım var. Yerleşti mi oraya şimdi? Yerleşti. Ve o
hadisi şeriflerde mesela Küfe’de camiler yıkılıyor mu? Yıkılıyor. Irak’ta camiler, mescidler
yıkılıyor mu? Yıkılıyor. Katliam devam ediyor mu? Ediyor. Günde 150 kişi ölüyor, 200 kişi
ölüyor. Katliam var, katliam devam ediyor. Filistin’de de katliam devam ediyor. katliamlar
devam ediyor, hadisi şerif tecelli ediyor. Devam etçek daha.
Enteresan hadisi şerifler: “Süfyaninin ordusu Irak ehlinden olup içinde 600 yabancısı vardır”
diyor. 600 yabancısı var. Ordu Irak ehlinden ama 600 yabancı, yani Irak’ın dışından asker
alcak. 600 yabancı, 600 tümen olabilir, 600 bölük olabilir. 600 bölük olabilir, 600 tümen
olabilir. Ama 600 bölük olabilir, öyle değil mi? 600 bölük işte kaç tümen yapıyorsa. Şuanda
yabancı askerler orda var mı? Var. Veya 6 tane ülke olabilir, onların her birinin altında yüzer
tane alt birim koyarız, 600 asker yapmış olur. Ha demek ki burda önemli olan ne? Orda
yabancı askerler olcakmış. Var mı şuanda? Var devam ediyor. Demek ki daha yabancı
askerler gelcek oraya ve ordan çıkmıcaklar, daha askeri yığınak olcak oraya. Niçin askeri
yığınak olcak diyorum? Çünkü süfyan Medine’ye de saldırcak. Süfyanın beş tane ordusu
olcak mıdı, beş tane devleti, veya beş tane askeri olcakmıydı? Olcaktı. Süfyanın beş tane
ordusu olcak; birisi doğuya savaş aççak, Afganistan, birisi İran Horasan, birisi Türkiye
Anadolu, birisi Irak’ın içersinde o bölgede, birisi de nereye? Birisi de Medine’ye. Süfyan
Medine’ye de saldırcak. Ama son saldırcağı şehir Medine. Son saldırcağı şehir Medine,
Medine’yi yıkçak, yakçak. Bu on yılın sonuna doğru olcak olan şey. Ve Medine’ye giderken
kendince dicek ki, terörist var orda. Teröristler Medine’de dicek, terörizmi bahane ederekten
Medine’ye saldırcak. Muhammedi Mustafanın şehrine! Deceniz ki ya sen bunu atıyosun. İyi
dinleyin, seyredin! O son saldırcağı yer orası. Önce Medine’yi korucak olan, muhafaza etçek
olan islam ülkelerini çökertmeye çalışıyor. Medine’ye saldırsa İran arkadan vurur. İran’ı
çökertçek önce. Suriye vurur. Suriye’yi çökertçek önce. Türkiye durur mu? Durmaz.
Türkiye’yi çökertmeye çalışçak önce. Sırayla. Sıraya katmış onları o.
Bi rahatlatayım sizi ben: “Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi
Mehdi’nin elinde olur, Mehdi ilk kurduğu orduyla Türkiye ile savaşan süfyani ordusunu
katleder.” Yani onun karşısındaki düşmanlarını yener. Enteresan bu hadisi şerif. Demek ki
süfyan Türkiye ile savaşçak, süfyan Türkiye ile savaştığında demek biraz galip gelcek ki,
Mehdi çıktığında ilk ordusuyla Türkiye’deki süfyanı devircek. Buna bi çizik atayım, burayı
kapatayım. Olur mu? Bi çizik atayım, bunu kapatayım. Burası dura dursun şimdi, burası bi
derslik bir mesele çünkü. Allah bizi affetsin. Bunu yazdım buraya, aldım bunu, dedim ki bunu
önümüzdeki haftalarda bi ders konusu yapçam dedim. Evet “bu sırada,” yalnız bu olay
olurken “Kureyş soyundan bir grup insan Konstantineye kaçar.” Yani bi grup Kur’an ve
Sünnete tabi olan insanlar, bir grup ehli sünnet olan insanlar Avrupa’ya kaçarlar. Konstantine
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den kasıt burda Avrupa. Ya da Konstantineden kasıt İstanbul. Ama ben İstanbul olarak
görmüyom. Burdaki Konstantine den kasıt, o gün için Rumları, o gün için Rumları, ogün için
Hıristiyanları tarif eden şey Konstantineydi. Şimdi Konstantine neresi biliyomusunuz?
Brüksel. O gün için Hıristiyanlığın merkezi veya devlet olarak, devlet olarak İstanbul’du.
Şimdi Avrupa’nın merkezi neresi? Brüksel. Bir kısım Müslüman Avrupa ülkelerine süfyanın
elinden kaççaklar.
Devam ediyoz “süfyana karşı olanlar, Avrupa’ya kaçarlar” burada Avrupa sözü benim
kendime ait “ancak süfyan rum büyüğüne haber göndererekten” hadisi şerifte ilk önce
Konstantineye kaçar diyor, ikinci bölümde diyor ki rum büyüğüne yani demek ki bu
hıristiyanlık alemini, ordaki bölgeyi kastediyor. Ben öyle yorumluyorum. Brüksel veyahutta
işte avrupanın başkentlerinden birisi. Bu rum büyüğü Almanya başbakanı, Almanya devleti
olabilir, veyahutta İtalya devleti olabilir, veya İngiltere olabilir. Avrupa birliğinin içersinde.
Veya Amerika olabilir, Amerika da aynı Hıristiyan çünki. O da olabilir. Ve süyfan diyor ona
haber gönderir der ki, şu benim elimden sana sığınan, kaçan, şu Müslümanları bana gönder,
şu Müslümanları bana iade et, bana teslim et. “ve bunları geri ister, bu kişiler ona iade edilir”.
Yani ordaki o müslümanlar da, o kaçanlar süfyanın zulmünden, süfyanın esaretinden,
süfyanın mezaliminden , süyfanın bu noktadaki hunharlığından, süfyanın bu noktadaki
katliamından kaçan müslümanlar avrupaya sığındılar. İşte mesela avrupa insan haklarına
müracat edebilirler. Derler ki, süfyan bize haksızlık yapıyor, bizim hakkımızı ver. Derler ki,
biz işte böyle süfyanist bir harekete duçar kaldık, bizi eziyorlar. Ama diyor süfyan, Avrupa
veyahut işte bu noktadaki rum lider onları alır diyor. “Onları alır süfyana teslim eder. Süfyan
da onları diyor Şam kapısında asar, katleder.” Şam kapısı ne demek? İşte kendi başkentinde,
kendinin kuvvetli olduğu bi yerde. Mesela Türkiye’nin kapısı neresidir? Ankara’dır. Öyle
değil mi? Adam İstanbul’da inmiş olsa ne olur, Türkiye kapısı olur, uçakla inmiş olsa.
Veyahutta adam diyelim ki örneğin karayolu ile gelse, nerden geliyor? Avrupa’dan. Edirne
Türkiye’nin kapısı olmaz mı? Olur. İşte süfyan da kaçan müslümanları ne yapçakmış?
Kendisine teslim edildiğinde onları katletçekmiş, asçakmış. O zaman bir şey çıkıyor orta yere.
Avrupayla müslümanların arasında böyle pamuk ipliğine bağlı bi barış var şuanda, demek ki
bu barış bitçek yakında. İslam, islamla, müslümanlarla avrupanın arasındaki barış
önümüzdeki on yıl bitebilir ve bitçek.
Allah bizi affetsin. Hakkınızı helal edin. Size karanlık günler, karanlık yıllar anlatıyorum, ama
hiç olmazsa kafanızın ucunda, beyninizin ucunda bişeyler kalsın, önümüzü görelim biraz.
Yani, zannetmeyin ki peygamber sadece bize namazı, abdesti, orucu öğretti. Zannetmeyin ki
peygamberin siyaseti yoktu. Zannetmeyin ki peygamberin gelecekle alakalı hadisi şerifleri
yoktu. Nasıl Hendek’te balyozu bir vurdu, bir kıvılcım çıktı, dedi ki kisranın yıkılışını
görüyorum. Bi balyoz daha vurdu Hendek’te dedi ki, Konstantiniyenin feth edildiğini
görüyorum. Bi daha vurdu, Yemen ellerinin feth edildiğini görüyorum dedi. Evet Allah
Resulu sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin geleceğe yönelik hadisi şerifleri vardır, işte
bizde bu hadis kaynaklarından, geleceğe yönelik hadislerden çıkardığımız sonuçları anlatıyoz.
Allah bizi de, sizi de affetsin. Bunlar sadece, tekrar söylüyorum hadislerden benim çıkardığım
yorumlar, benim anladıklarım. Bir başkası bir başka türlü anlayabilir, bir başka türlü
anlatabilir. O da onun yorumudur, o da onun hakkıdır. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için
el fatiha ma salavat. Amin.
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