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Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır etsin inşallah, Cenabı Hak, gündüzünüzü hayırlı eylesin,
ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Umduklarımıza nail eylesin,
korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin. Cenabı Hak son nefesimizde iman nasip eylesin
inşallah.
Bu süfyaniyle olan dersi bitircektik. Yani ilk on yılı konuştuk aslında biz, yani bu
önümüzdeki on yılı konuşmaya gayret ettim ben. Yoksa Allah affetsin, öyle bir komple
bununla alakalı sohbet değildi ama baktım süfyaniyle alakalı bi ders daha yapmış olsak süfyan
konusunu bitirmiş olcaz. Hiç olmazsa bitireyim de dedim bi sefer daha, bi gece daha beni
dinlesinler dedim inşallah. Allah bizi affetsin.
Evet “Süfyani bir ordu göndererek, Medine’de Ben-i Haşim’den kim varsa öldürülmesini
ister, ben-i haşimden ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi
Mekke’de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar,
Mekke’de onun etrafında toplanırlar.” Hemen bunun hakkında bi hadis daha söylücem, ondan
sonra toparlıcam ikisini. Hz. Ali’den nakletmişler: “Medine’ye gönderilen bir ordu Ben-i
Haşim’den kadın ve erkekleri öldürür, Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin
ehlinden bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve arkadaşları Medine’den Mekke’ye
kaçarlar. Süfyani ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescidil Harama
varmış olurlar.” Şimdi burda iki tane, daha bunun gibi birkaç tane daha hadisi şerif var,
almadım onları buraya ben. Buna benzer.
Demek ki, süfyan Medine’de Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin soyundan
olan insanları katletmek için ordu göndercek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selem
hazretlerine soruyorlar: Ya Rasulallah! Biz senden sonra senin ehli beytini nasıl tanırız ki?
Başka bir hadisi şerifte Allah Rasulü diyor ki: “Kim Kur’an’a ve Sünnete sımsıkı yapışırsa o
benim ehli beytimdir.” Yani ehli beyt olmak sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selem
hazretlerinin sülalesinden gelmekle hallolmaz. Muhakkak Kur’an ve Sünnete uyması gerekir
o kimsenin. Ve kim Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapıştıysa, o ehli beyttir. Bu noktada bazı ehli
tasavvuf, bu sımsıkı ve dosdoğru yapışanları, Allah’ın veli kulları olduğunu ve veli kullarının
hepsinin de ehli beyt olduğuna dair idda koymuşlar orta yere. Bu iddaları tartışmak
istemiyorum şimdi. Asıl burada başka bir konuya gelmek istiyorum. Bu bizim anlattığımız
büyük süfyan, yani gelecek olan son süfyan. Bunu şöyle yorumlamamız mümkün. Medine
eski dilde aynı zamanda yerleşme birimi, yerleşme, yerleşilmiş olan şehir. İnsanların toplu
oturduğu bir şehir manasına geliyor. Ve bu büyük manada Medineyi Münevvere de
gerçekleşçek ama yerli süfyanlar her müslüman topluluğunun içersinde bulunan, Kur’an ve
Sünnete sımsıkı bağlanan liderlerle, önderlerle, imamlarla mücadele etçekler ve savşçaklar.
Bu büyük süfyandan önce olan hadiseler. Ve oluyor da zaten.
Bi süfyan var, bi de yerli süfyanlar var. Kim Kur’an ve Sünnete savaş açtıysa o yerli
süfyandır. Kim o savaşı destekliyorsa o da onun askeridir. Şimdi o zaman yerli süfyanlar da,
bunu böyle anlamamız da mümkün, ben biraz da bunu böyle anlıyom zaten, yerli süfyanlar da
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o zaman Kur’an ve Sünnete kim iman edip, Kur’an ve Sünnetin anlaşılması, yaşanılması ve
yaşatılması için mücadele ediyorsa, yerli süfyanlar da onlarla mücadele etçekler. Ve bu
mücadele devam ediyor zaten. Kaç yıldan beri devam ediyor? 80 yıldan beri devam ediyor.
Yani ikinci 80, yani ikinci kırk, 1917, 40 yıl koyarsan üzerine ne yapar? 1957. Kırk yıl daha
koyarsanız ne yapar? 1997. iki kırk yıl bitmiş. Ben Mehdiyeti üç kırk yıl olarak görürüm.
Mehdiyet birinci ve ikinci kırk yılını bitirdi, üçüncü kırk yılına gidiyor. 1997’miydi? 97. Kırk
daha koyun üzerine. 37. 1930’dan sonra dikkatli olun. Ben ikinci on yılı anlatıyorum. 1997
-2007. ikinci on yıl ne yapar? 2007-2017 yapar. Üçüncü on yıl ne yapar? 2027 yapar.
2027’den sonrası Allah kerim. Yirmi yıl. Benim hesabım tutar tutmaz, yanlıştır doğrudur.
1917, 57, 97, 37. öyle değil mi? Tutar tutmaz ayrı mesele. Birinci dünya savaşı 1913’mü?
14’mü? 14. ha ordan itibaren alın. 40 daha 54. kırk daha 94. kırk daha otuzdört. 2034. evet
ben Mehdiyeti üç tane kırk bölüme ayırıyom, kırk yıllığa ayırıyom, üç tane kırk, 120 yıl
olarak ayırıyom. Hayırlısı inlşallah. Şimdi bu yerli süfyanlar bunlarla zaten mücadele
ediyorlar. Geriye baktığımızda bunları görürsünüz her İslam ülkesinde. Bunları görürsünüz
her İslam ülkesinde. Osmanlının yıkılışı kaç? 1913 zaten öyle değil mi? 1913’te birinci dünya
savaşı. Osmanlının yıkılışıdır o 1914’tür. Ondan sonra ileri doğru gelin.
Demek ki, meseleyi toparlıyım. Demek ki o süfyan, yani o son gelcek olan süfyan, Medine’ye
girip, Medine’de Müslümanları katletçek ve Medine’de Müslümanların içersinden Mehdi ve
yedi tane arkadaşı Mekke’ye kaççak. Mekke’ye kaççak ve Medinedekinler Mekke emirinden
onları isticek. Devam ediyoruz: “Şam’da bir halife olur, Medinelilerle savaşır, Medine’ye
doğru kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğunu haberini alınca, içlerinden yedi kişi
Mekke’ye giderler ve saklanırlar. Medine reisi Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine
ulaştığında öldürülmesini ister. Bu durum Mekke reisinin ağırına gider ve bir gece kendisine
sığınan bu yedi kişiye önce serbestsiniz, emniyetle gidiniz der, onlar çıkarlar, ancak sonra
ikisini geri çağırarak birini öldürür, diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Taif’e
giderek dağlarda barınırlar, insanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşırlar, fakat esir
düşerek Mekke’ye geri getirilirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar Beyda
da ordunun batma olayına kadar Mekke’de kalırlar.” Bu artık dediğim on yılın sonlarında,
aslında ikinci on yılda bu. Üçüncü on yılda olcak olan mesele bu. Ama meseleyi toparlamak
için söyledim. Devam etçem buna, çünkü süfyan meselesi bitçek. Süfyanın bu ordusu, hani
böyle bi kocaman ordusu var ya. İçinde yabancıların da bulunduğu, çok güçlü, kuvvetli,
önüne geçeni, yıktığı, yaktığı ordu, kadınları, erkekleri katlettiği ordu. Medine’yi katlettikten
sonra, Medine’yi katlettikten sonra Mekke’yi de, Beytullahı, Mekke’yi işgal etmek için, orayı
yakıp yıkmak için yola çıkar. İlk yola çıktığında, burası ikicikli bi savaş olur yenilir, ikinci
orduyu toplar ve ikinci orduyu toplayınca, Mekke’ye doğru ordu yürürken yolda batar. İlahi el
yordamıyla. Allah o orduyu batırır. Hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki, ümmü seleme’den
rivayet etmişler: “Birgün Peygamber Ümmü Seleme’nin evinde uyurken birden uyanarak biz
Allah içiniz ve Allah’a döneceğiz dedi. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulallah
dediğinde, peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretleri buyurdu ki, “Medineli bir şahsı
aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebiyle ki, Allahu Teala o ordudan o şahsı korur
ve onlar mülhinenekten beydaya geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları,
arkadakilere yetişemedikleri gibi arkadakilerde öndekinlere kıyamet gününe kadar
yetişemezler.”
Yani bu ordu Kabe’yi işgal etmek için yola çıktığında, yolda batırılan ordu, süfyanın ordusu.
Bakın Deccalin ordusu değil daha. Daha deccal yok meydanda, bu süfyanın ordusu. Daha
süfyanla uğraşıyoz, bu önümüzdeki on yıl, süfyanla uğraşçağımız yıl. Süfyanın ordularının,
süfyanın askerlerinin katliamları, yıkmaları, şehirleri yok etmeleri, insanların dinlerini,
imanlarından uzaklaştırmaları, dindarları katletmeleri, dindarlara karşı kan kusturmaları,
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dindarları bu noktada silindir gibi ezme çabalarının olcağı yıllar. Bu önümüzdeki on yıl. Bu
önümüzdeki on yıl İran’ın, Suriye’nin, Türkiye’nin ve arap yarımadasının ve doğunun ya da
Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, burlarda
devamlı savaşın olacağı yerler. Devamlı buralarda savaş olcak önümüzdeki on yıl. Yani birisi
biterken öbürkü başlıcak, öbürkü biterken öbürkü başlıcak. Yıldırım gibi, durmucak hiç.
Duruyor mu? Afganistan’da oldu, durmadı Irak başladı. Irak’tan şimdi başlıcak Suriye, İran.
Türkiye zaten 20 yıldan beri savaşıyor. 25 yıldan beri Türkiye savaşıyor zaten. Bu savaşlar,
Lübnan’da öyle, Filistin’de öyle. Şimdi Yemen’de başlıcak. Sudan’da öyle. Bu savaşlar
bitmicek. Önümüzdeki bu on yıl bu bölgede komple süfyan ordularıyla ne yapçak? Hem yerli
hem yabancı ordularıyla komple Ümmeti Muhammedi bu noktada katletmek için, şehirlerini
yerle bir etmek için savaşçak. Irak’ta şehir kalmadı, taş taş üstüne kalmadı. Afganistan’da
şehir kalmadı, taş taş üstüne kalmadı. Şehirler yok oluyor, yani bugün şehir var, akşamına
pike yapıyor bütün uçaklar şehir yok ertesi gün. Bugün şehir var, İsrail uçakları pike yapıyor
ertesi gün şehir yok. Hatta derme çatma çadırları dahi vuruyorlar. Şehirler yok oluyor komple.
İçme suları, kanalizasyon suları, elektrikler, her türlü üst ve altyapı katlediliyor, insanların
namusları katlediliyor, namusları. Suriye’de Irak’lı elli bin kadın fuhuş tuzağına düşmüş, elli
bin kadın Suriye’de fuhuş yapıyor, Irak’lı kadın, yokluktan bitap düşmüş, namusları gidiyor
insanların! namusları gidiyor, Allah muhafaza eylesin.
Evet, o ordu işte süfyanın ordusu, ordunun birisi nolcak? Şeyde, Beyda denilen yerde
batırılcak. Mekke’yle Medine arasında. Süfyan bi ordusunu nereye göndercekti? Türkiye’ye.
Evet o orduyla da savaşanlar çıkçak. Bi ordusunu nereye göndercekti? Doğuya. Doğudan
siyah bayraklılar savaşçak onunla. Bunlar önümüzdeki on yıldan sonraki olcak olan şeyler
ama onları da anlatçam inşallah bu konuyu bitireyim artık. Baştan sona. Bitirmeyecektim de
bitireyim. Bu yaz bitsin bu mesele. Bi da bi da sormasınlar bana hem.
Ha o bütün süfyanın ordularıyla savaşçak olan, karşı güçler olcak, karşı ordular olcak, onlara
da gelcez önümüzdeki derslerde. İnşallah. Şu batmayı bi daha başka bi noktadan, inşallah.
İbni Abdullah nakletmiş bunu, aynı şeyleri söylüyor: “Ve birisi dicek ki, vay ki Mekkelilerin
haline.” Bi kimse bağırcak, yani o orduyu görcek, decek ki vay ki Mekkelilerin haline, ne
kötü bir şey, ne acı bir şey, bu ordunun önünde hiçbir şey durması mümkün değil. Ve o
ordunun batışını da bi çoban seyretçek. Hadisi şerifte diyor. Bi çoban diyor o orduya bi bakar
ki, aydınlık bi gecede, ay ışığında bakar ki, koca bi ordu gidiyor, çoban diyor o orduyu görür,
gözlerini açıp kapatıncaya kadar kısa bir müddette bi bakar ki diyor ordu batmış, yok olmuş
ve koşar diyor ordunun bulunduğu yere. Bi bakar ki diyor yorganın yarısı dışarıda, yarısı
içerde. Onu çekmeye çalışır diyor asla içinden çıkamaz, onu çekemez. Ve o batmadan iki kişi
kurtulcak, iki kişi. Koca ordudan iki kişi kurtarcak. Ha bu iki kişi derken bu şahıs olabilir, bu
bi haber kaynağı olabilir. Bunlar televizyoncu olabilir, bunlar ne bileyim işte canlı
yayınlıyorlar ya savaşları canlı şimdi. O canlı yayınlıyanlardan olabilir. Birisi diyor süfyana
haber götürür, kötü amaçlıdır. Birisi de diyor Mehdi’ye haber götürür, iyi amaçlıdır. Süfyana
haber götüren diyor süfyan üzülür, ona gider der ki diyor ordun battı. Bi tanesi de diyor koşa
koşa Mekke’ye gider der ki diyor size gelcek olan ordu battı. O zaman Mekke emiri der ki
diyor, işte bize vaat edilen zaman gelmiştir. Bize vaat edilen olay da buydu, yani bir işaretti.
Biz işareti aldık der. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ebu Hureyre de bu noktada bir şey
nakletmiş “Şu beyte bir ordu gelir ancak, Beydada yere batar.” Demek ki o Beyda denilen
yerde o ordu da nolcak? Yere batırılmış olcak.
Evet kardeşler, süfyanla alakalı mesele hemen hemen bitti sayılır. Bundan sonra önümüzdeki
hafta inşallah Allah’tan bişey gelmezse süfyana karşı savaşan orduların özelliklerini anlatçam
size. Bunların özellikleri ne? Bunların durdukları nokta ne? Şimdi siz zannediyorsunuz ki, her
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savaşan süfyana karşı savaşıyor. Öyle değil mi? Öyle değil gerçekten. Kimisi parası için,
kimisi ırkı için, kimisi normalde orda başka derin güçlerin görevlerini yerine getiriyorlar.
Süfyana karşı savaşan insan kendi dindaşını öldürür mü? La ilahe illallah Muhammeden
Resulullah diyen kimseyi öldürür mü? Kendisini öldürür mü? İslamda sivili vurmak yoktur.
İslamda kadınları, çocukları, ihtiyarları, eli silah tutmayanları ve elinde silah olmayan bir
kimseyi öldüremezsiniz. İslam dini katliamcı değildir. Yani birisi gelcek burada şimdi bi canlı
bomba yapçak katliam yapçak din adına. Bizim dinimizde böyle bişey yoktur. Karşınızdaki
bizim dinimizden olmasa dahi kadınsa, çocuksa, silahsızsa ve bizimle mücadele etmiyorsa biz
onu öldüremeyiz. Bizim onu öldürmemiz haram, yasak. Bu din değil, silahsız insanları
öldürmek din değildir. Silahsız insanlara kalkıp ta otobüste bomba patlatmak, otobüste bomba
patlatmak veyahutta işte bi kafeye gidip bomba patlatmak, veyahutta insanların alışveriş ettiği
yerlerde bomba patlatmak din değildir. İslamın böyle bi mücadele sistemi yoktur. Onlar bizi
öyle katletmiş olsalar dahi, biz öyle katledemeyiz. Haram bize. Peygamber sallallahu aleyhi
ve selem hazretleri gönderdiği bütün ordulara, Halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz Osman,
Hz. Ali ve ondan sonra gelen halifeler ve Osmanlı, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular,
Osmanlılar hiçbir zaman kadınları katletmemişler, çocukları katletmemişlerdir, ihtiyarları
katletmemişlerdir, elinde, elinde silahı olmayan insanları katletmemişlerdir, ağaçları,
yeşillikleri, tarım alanlarını, insanların yiyip içeceği malzemeleri, malları katletmemişlerdir.
Bu din değil. Bu din değil, sen kalkçaksın, işte sivil insanları bombalıcaksın, bu din değil.
Varsa karşında asker, askerle savaşırsın. Askerle savaşırsın, buna söylencek bi laf yok. Ama
ya bizim karşımızda asker değil, kardeşim öyle savaşamazsın. Hanefiye göre caiz değildir. Bir
müslümanın kendisini katletmesi Hanefiye göre caiz değildir. Bombayı sarıp ta, müslümanın
kendi üzerinde fünyeyi çekip orda sivil insanları öldürmesi Hanefiye göre caiz değildir.
Şafiye, Malikiye, Hanbeliye göre de caiz değildir. Dört mezhebin dördüne göre de caiz
değildir. Ne arıyon çocuklardan? Savaş değil bu. Git seni katletmeye çalışan askeri öldür.
Savaş çünkü. Gelmiş senin vatanının bağrına hançerini basmış. Sen o hançeri kır, o hançeri
basanın ayağını da kır, elini de kır, gözünü çıkar.
Ne yaptı Anadolunun insanı? Kendi memleketini işgale gelenlerin hepsini de memleketinden
kovdu mu? Kovdu. Kurtuluş savaşında hiçbir rum evi yakılmamıştır, hiçbir ermeni evi
yakılmamıştır. Osmanlıda ve kurtuluş savaşında, rumların hiçbirisi de öldürülmemiştir.
Rumlar korkmuştur kendi kendilerine bizi de öldürcekler, katletçekler diye, kendileri
askerlerle beraber kaçmıştır. Kalanlara hiçbir şey yapılmamıştır, çünkü dini eğitimimiz odur
bizim. Bize silah çekenle biz savaşırız, bize silah çekmeyenle biz savaşmayız. Hatta belinde
silaha elini atan adam iki katildir. Adam belindeki silaha elini attı, öbürki de ondan önce onu
vurdu, belindeki silaha elini atan iki katildir. Vuranın suçu yoktur. Neden? Sen elini atma
kardeşim silahına. Biz sen elini silahına atmadığın sürece seninle savaşmayız, ama sen elini
beline atarsan, silaha elini atarsan, senden önce gözünü oyarım senin, bu ayrı bir şeydir. Ama
sen bize silah çekmezsen biz sana yediririz, içiririz, besleriz, başımıza taç ederiz, misafir
ederiz seni. Var mı Osmanlı’da, 700 yıl, 600 yıl Osmanlının içerisinde kalan hangi ırka, hangi
dindaşlara zulmedilmiş? Yok. Şuanda dahi birinci sınıf vatandaşlar. Azınlıklar Türkiye’de
birinci sınıf vatandaş şuanda. Okulları özel, ibadethaneleri özel, vakıfları özel, kiliseleri de
özel. Evet. Ha o zaman sivilleri katletmek, kim katlederse katletsin mel’undur o. Sivil
katledilmez. Ve şuanda süfyan katlediyor. Evet katlediyor. Kafirler, Filistin’de Yahudiler
katlediyor. Evet katlediyor. Afganistan’da, Irak’ta katlediliyor. Evet katlediliyor. Allah, onun
intikamını aldırcak merak etmeyin. Zulmedenin başına Allah bi zalim tayin eder, o zalimle
zulmedenden intikamını alır. O zalimin başına da bi kılıç tayin eder, kılıçla da zalimden
intikamını alır. Ondan sonra döner, zalimden kendisi intikam alır. Zulmedenin zulmü hiçbir
zaman havada kalmaz. Hiçbir zaman hem. O zaman müslümanlar, ne kendilerine
zulmetçekler ne başkalarına zulmetçekler. Biz zulme uğrucaz, o zulümle mücadele etçez. o
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zulümle mücadele etçez, o zulümle savaşçaz. Ama biz belden aşa vuranlardan olmucaz. biz
belden aşa vurmucaz, biz çoluk çocuğu katletmicez, biz kadınları ihtiyarları katletmicez, biz
pastanede oturmuş pasta yiyen insanları katletmicez. Bunlar kim olursa olsun. Biz alışveriş
merkezinde kendilerince alışveriş edenleri katletmicez, kendimiz katlolsak dahi, çocuklarımız
katlolsa dahi, kanımız aksa, ciğerimiz yansa dahi biz onların yaptığını yapmıcaz, biz onları
seviyesine inemeyiz. Biz zalimlerden olamayız, biz zulmedenlerden olamayız. Biz gayri
müslim, kafirlerin veyahutta o zalimlerin yaptığı seviyeye düşemeyiz. Birisi size küfrederse,
siz de küfrederseniz ona, aynı seviyedesiniz. Seviyenizde bi fark olmalı. Birisi size hakaret
etti, siz de hakaret ettiniz, bi farkınız yok ki. Ya birisi geldi sizi ısırdı, sizde gittiniz ısırdınız,
bi fark yok. Bi fark var mı? Yok. O zaman müminin farkı olcak. Birisi ısırcak, dicek ki bu it.
Çok aferdesiniz Ben de ısırırsam bu it seviyesine inerim dicek, ite kemik yakışır dicek
geççek. Biz kemik yalamayız, bizim kemiğe ihtiyacımız yok. Bizim dostlara ve insanlığa
ihtiyacımız var. Bizim sevgiye, kardeşliğe, muhabbete ihtiyacımız var. Biz ısırmayız. Hayır.
Hakaret etçek, bizde hakaret etçez. Ne farkımız kaldı? Adam ona sövüyor, o da adama
sövüyor. Neden sövdün diyom? O bana sövdü ya diyor. Be kardeşim onun seviyesine indin
sende. Sövdü, sende sövdün, onun seviyesine indin, ne farkın kaldı aranda? Ha sen dervişsin
diye senin sövmen daha mı cilalı olcak! Allah bizi affetsin. O yüzden unutmayın. Hz.
Mevlana ne kadar güzel söylemiş. Demişler ki ya pir edebi nerden öğrendin? “edepsizlere
baktım, yapmayaraktan öğrendim” demiş. Biz yapmayarak öğrencez. Evet bizi katlediyolar
şimdi, zulmediyorlar. Biz mücadele etçez ama helal dairede, doğru dairede mücadele etçez.
Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Allah
rızası için el fatiha ma salavat. Amin.
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