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SÜFYANİYE KARŞI SAVAŞANLAR
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayır eylesin inşallah, Cenabı Hak, gündüzünüzü hayır etsin, ayınızı, yılınızı,
ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak, umduklarımıza nail eylesin,
korktuklarımızdan hıfzu muhafaza eylesin inşallah. Hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin
inşallah cümlemizi.
Süfyaniye karşı savaşlar, yani, süfyanı anlatıyorduk kaç derstir, yani süfyan savaşıyor. Beş
tane ordusu var, beş ayrı bölgeye ordu gönderiyor. Bu Süfyana da karşı savaşçak insanlar var.
Öyle değil mi? Yani süfyan elini kolunu sallaya sallaya gitçek değil ve elini kolunu sallaya
sallaya yok olcak değil. Süfyana karşı da savaşçak askerler çıkçak, süfyana karşı mücadele
etçek mücahidler çıkçak. Bu süfyanın bu zulmüne, bu zalimlerin, bu hainlerin, bu kafirlerin,
bu münafıklar topluluğunun, bu böyle kadınların ırzına geçip öldüren, çocukların ırzına geçip
öldüren, insanları yok eden, bombalıyan, şehirleri yıkan, Kur’an ve Sünnete savaş açan.
Süfyanın özellikleri bunlardı. Mescidleri camileri yıkan, kapatan, köküne kibrit suyu dökmeye
çalışan, bu cebbar oğlu cebbarlara karşı, bu süfyanist düşünce, süfyanist düzen, süfyanist
oluşuma karşı, muhakkak bi tepki çıkçak, bu insanlığın içersinde var olması gereken bişey.
İşte bunlara karşı böyle bişey olcak mı, olmucak mı? Nasıl olcak? Bu aslında önümüzdeki on
yıl derken, bu süfyana karşı mücadele eden, savaşanlar, bu normalde başladılar. Ama bu
önümüzdeki on yıl bu süfyana karşı mücadele edenler kimler olcak? Nasıl olcak? Gerçeğini
nasıl ayırt edçez? Bi de bunun gerçeğini ayırt etmek var. Yani herkes süfyana karşı mücadele
ettiğini, savaştığını söylüyor, ama o savaşanların gerçeği var. Kimisi makam için savaşıyor,
kimisi kadın için savaşıyor, kimisi para için savaşıyor, kimisi orda yönetimi ele geçirmek için
savaşıyor, yönetimin üzerine oturmak için savaşıyor. Veya kimisi süfyanist güçlere yönelik
savaşıyor. Bi de bu var. Yani öyle her savaşanı doğru savaşıyor zannetmicez.
Devam ediyoruz. Süfyana karşı savaşanlar! Ben bunu böyle hadisleri topladım. Başlığını da
böyle attım kendimce. Süfyana karşı savaşanlar! Ahmed ve Tirmizi’den. Ebu Hureyre’den
nakletmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri şöyle buyurdu: “Horasan’dan
siyah bayraklılar çıkar ve Kudüs’e bayraklarını dikene kadar onları kimse durduramaz.”
Demek ki Horasan neresiydi? Doğu bölgesi. İran’ın doğusu, içine Afganistan’ı da alıyor,
Pakistan’ın bir bölümünü de alıyor, Horasan bölgesi. Demek ki o Horasan bölgesinden siyah
bayraklılar çıkçak. Ve bu siyah bayraklılar Kudüs’ü fethedinceye kadar durmucaklar. Ve
Kudüs nerde? Şuanda İsrail’de. Ve Kudüs’ün fethedilmesi için arada Şam bölgesinin de
fethedilmesi lazım. Yani süfyaninin odaklandığı yer. Süfyanın geçen derslerde anlatırken
nereye ordu göndercekti? Horasan’a. Bi ordusu Horasan’a gitçekti, bi ordusu Afganistan
bölgesine gitçekti. Bunları tekrar tekrar söylüyorum ki, beyninize kazınsın. Bi ordusu
Anadolu topraklarına. Şimdi geçen derslerde diyom ki, süfyan ordusu çocukları katleder,
kadınların ırzına geçer, katleder, insanları katleder. Bugün akşam haberlerinde dinliyom.
Başkayada işte bilmem kaç tane çocuk, kaç tane kadın kaçırılmış, bilmem kaç tane erkek
kaçırılmış. Çocuk, çocuk! Çocuk kaçırılmış, çocuk! Düşünebiliyor musunuz, dünya savaş
tarihinde, dünya savaş tarihinde çocukları, kadınları, ihtiyarları, silahsız insanları, askeri
elbisesi olmayan insanları katledenlerin hepsi de süfyandır. Bakın dünya savaş tarihinde
diyorum, Adem’den bugüne kadar, kim sivil insanları katlediyorsa, süfyanın çocuklarıdır. Bu
ne adına olursa olsun. Bakın çok net bir mesaj veriyorum; kim sivilleri katlediyorsa,
çocukları, kadınları katlediyorsa maddi manevi, maddi manevi, zahiri ve batini, ekonomik,
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ahlaki, sosyal, savaş olarak. Her ne noktadan bakarsanız bakın. Kim bunları katlediyorsa,
süfyan çocuklarıdır, süfyan. Yani kadınların katledilmesi sadece savaşta katledilmesi demek
değil. Kadınların fuhuşa düşürülmesi, fuhuşta pazarlanması süfyanın işidir, süfyanist
düşüncenin işidir, süfyancıların işidir. Genç kızların bu noktada fuhuşa düşürülmesi, fuhuş
yaptırılması, alınıp satılması köle gibi, süfyanist düşüncedir, süfyan hareketidir. Ahlaki
çöküntünün, ahlaki çöküntünün sebebi ve çalışanları, bunu isteyenler süfyandır ve süfyanın
düşüncesine sahiptir, süfyan çocukları. Yani bu sadece savaşta katledilmez kadınlar, sadece
savaşta katledilmez çocuklar. O zaman karşınızda bi tabloyu siz genelleştirin, tabloyu bi
büyütün. Demek ki süfyanist hareket ve süfyanist düşünce dünyayı elinin altına almış.
Kadınları çocukları katlediyor, insanları katlediyor.
İşte Horasan’dan siyah bayraklılar çıkçakmış. Bunlar Kudüs’ü almadıktan sonra durmucaklar
durdukları yerde. Hedefleri ne? Kudüs. Kudüs şuanda İsrail işgali altında. Mescidi Aksa.
Demek ki orayı alıncaya kadar bunlar savaşçaklar. Devam ediyor. İbni Mace de ve Taberani
de hadis var, başka bi kanaldan. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretleri buyurdu ki,
“Şarktan bi cemaat çıkar ve Mehdi’nin saltanatına yardım eder.” Demek ki şarktan, yani
doğudan bi cemaat çıkçak ve bu cemaat Mehdi gelmezden önce Mehdi’ye zemin hazırlıcak,
yer hazırlıcak. Onun saltanatına, onun saltanatına zemin hazırlıcak, onun saltanatına düşünce
olarak ta, fikir olarak ta, aktivite olarak ta, sosyal olarak, kültür olarak, inancı yaşama
noktasında zemin hazırlancak ve Mehdi’nin gideceği her yerde bu zemin oluşçak. Mehdi
Anadoluya gelcek. Yani o Mehdi’yle alakalı hadislere geçmedim daha. Mehdi’nin bi seyahati
İstanbul olcak. Şimdi Mehdi’nin bi seyahati İstanbul olcaksa, bakın İstanbul’la savaşmıcak,
İstanbul’la savaşı yoktur Mehdi’nin. Bunu en güzel açıklayan kimdir biliyor musunuz?
Akşemsettin’dir. Siz tabi tarihi de okumazsınız. Sizi aşağılamak için söylemiyorum. Yani
bizim tarihimizi bize kötülediklerinden dolayı, biz açıpta tarihi okumayız. Mesela Fatih Sultan
Mehmet Han Hz.lerine Akşemsettin’in mektupları vardır. Hiç kimse bilmez bunları.
Akşemsettin oturur, Fatih’e mektuplar yazar ve der ki; İstanbul’un fethi size müyesser
kılıncak. Fatih bu mektupları etrafındaki alimlere gösterir, alimler buna karşı çıkar derler ki,
haşmetlüm İstanbul tevhid ile, tespih ile, tenzih ile, tekbir ile fetholcak, savaşaraktan değil.
Fatih Akşemsettin’e yine haber gönderir, ulema böyle diyor der ve yine Akşemsettin nağme
yazar, mektup yazar ve der ki; İstanbul iki sefer fetholuncak, birinci fetih size gerçekleşçek,
ikinci fetih ise Muhammedi Mustafa’nın sulbünden olan Hz. Mehdi’ye gerçekleşçek der.
O zaman İstanbul’da iki fetih vardır. Birinci fetih gerçekleşmiştir, yani İstanbul fethedilmiş,
Fatih İstanbul’un surlarına bayrağını dikmiştir. İstanbul’un ikinci fethi gerçekleşçek bu on
yılın sonuna doğru veya ikinci on yıl diliminde bu, 2010’dan sonra. İkinci fethin gerçekleşme
noktasında size bir işaret. Size bir işaret, ikinci fethin gerçekleşmesinin başlangıcı veya ortası.
Ayasofya’nın yeniden Fatih Sultan Mehmet Han Hz.lerinin çevirdiği hale çevrilmesi. Ne
zaman ki Ayasofya’da Cuma kılındı, Aysofya’da beş vakit namaz kılındı, Ayasofya’da
yeniden hafızlar gece gündüz, hafızlar gece gündüz Kur’an-ı Kerim okumaya başladı, o
zaman bilin ki, Mehdi Ala Resulün gelişi yakın veyahutta Mehdi Ala Resul gelmiştir. Bunun
bu defteri kapatın, bu ilerde ki, sonraki sohbetti bu, arada koyduk bunu. Aa demek ki,
Anadoluda da Mehdi ve mehdiyetle alakalı bi hazırlık olcak. Çünki süfyan Anadoluyla da
savaşçak. Anadoluyla şuanda savaşıyo zaten. Anadoluyla savaşıyorsa süfyana karşı da
Anadoluda bi hareketlenme olcak. Var zaten. Şuanda bu sohbet burda oluyorsa, ve insanlar
bundan bilgileniyorlarsa ve hazırlığını yapçaklar demek ki, süfyan ve süfyanistlere karşı.
Devam ediyoruz. Ebu Davut’tan bir hadis daha: “Mevaraünnehir’den bir adam çıkar.”
Neresidir Mevaraünnehir? Horasan’da bi bölge, Horasan’da coğrafi bir alan. İran’da. Bunları
coğrafyadan gidip bakın. Evet açık konuşuyorum. Gidin eski tarih kitaplarından bakın,
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Mevaraünnehir neresiymiş, nerdeymiş? Ordan diyor bi adam çıkar. “Adına Haris denir. O çok
savaşçıdır. Onun önünde ise ismine Mansur denilen birisi bulunur ve Kureyşliler Resulullah’a
nasıl yardım etmişlerse, o da Ali Muhammede öyle yardım eder, her mümine ona yardım
etmek vacip olur, yahut ona icabet vacip olur dedi.” Hz. Ali Efendimiz söylemiş bunu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinden nakleden Aliyel Murtaza radiyallahu anh
hazretleri. Demek ki o bölgeden iki kişi çıkçak. İki kişi çıkçak, birisi Kureyş’ten, yani onun
soyu arap Kureyş’ten deyince. Öbürki Kureyşli değil. Ve insanların onlara yardım etmeleri ne
olmuş oluyor? Vacip olmuş oluyor. Peki bu vacip hükmündeki bir ibadeti bir kimsenin
yapabilmesi için karşısındaki o kimsenin o olup olmadığını bilmesi lazım. Öyle değil mi?
İşaret lazım. Yani körü körüne mi gitçez? Hayır! Onun inşallah nasıl birisi olduğuna dair
önümüzde diğer hadislerden okucam size.
Yine devam ediyoruz, yine Hz. Ali radiyallahu anh hazretlerinden nakledilmiş: “Mehdi’den
önce onun ehli beytinden doğuda bi zat çıkar.” Yani Mehdi’nin sülalesinden, Mehdi’nin
akrabalarından, Mehdi’nin yakınlarından, Mehdi’ye hizmet etçek olan, Mehdi’nin etrafında
durcak olanlardan birisi çıkarmış. Nerden? Doğudan. “Hedefi Beytül Makdis yani Kudüs
olarak 18 ay omzunda kılıç taşır, öldürür, yaralar, ancak oraya varamadan ölür.” Demek ki,
doğudan Mehdi’nin bi komutanı çıkçak, Mehdi’ye yardım etçek olan bi zat çıkçak o omzunda
kılıç yani savaşma aracı, şimdi kılıçla savaşçak değil ya! Omzunda ne olur şimdi insanın tüfek
olur, omzunda silah olur, omzunda roketatar olur, omzunda neyse işte silahı o olur. Ve o
silahla 18 ay ne yapçakmış? Savaşçakmış. Hedefi neresi olcak? Kudüs olcak ama Kudüs’e
varamadan öldürülcek, şehit olcak. Geriye doğru düşünün bakalım. Filmi sarın biraz geriye
doğru. Geriye doğru doğudan birisi, doğu neresi? Afganistan, Pakistan. Ordan birisi çıkıp,
hedefi Kudüs olup yarı yolda öldürülen kim? Eğer oysa!
Devam ediyorum ben. Benim bunlarla fazla işim yok. Benim asıl işim, hakkınızı helal edin,
benim asıl işim bu önümüzdeki on yılı yaymak. Süfyanı anlataraktan, süfyanı anlataraktan bu
önümüzdeki on yıl için arkadaşlara hadislerden bi işaret vermek. Yoksa benim ki gaybı
konuşmak değil hakkınızı helal edin. Ben oturuyom bak Ahmed’den, Tirmiz’den, İbni
Mace’den, Taberani’den diyorum, hadis çıkarıyorum buraya. Yani bu böyle hakkınızı helal
edin işkembeyi kübradan değil yani. Hadis. Arzu edenlerin bunların hadislerinin numaralarını,
sayfalarını, şeylerini veririm size. Allah muhafaza eylesin bizi. Sakın ha, aklınızdan öyle
bişey geçmesin.
Fevaid isimli eserden; Allah Resulü buyurmuş ki: “Hasan’ın evladından birisi doğu tarafından
çıkacak eğer ona dağlar bile karşı gelse onları ezecek ve kendisine o dağlarda yollar
edinecektir.” Ya hadisi şerifler öyle açık anlatıyor ki ya! Yani Afganistan’da dağları kendisine
yol eden insanlar var mı şuanda? Var. Allah Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selem
hazretleri, Afganistan’a çok dua etmiş. “Talikana yazık oldu, Talikana yazık oldu, Talikana
yazık oldu” diyor hadisi şerifte. Talikan, Afganistan bölgesi. Ondan sonra diyor ki: “Orda
nice cevherler vardır Allah’ın.” Allah’ın nice cevherleri vardır, demek ki o cevherler çıkçak
yavaş yavaş.
Evet devam ediyoz: “Süfyani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün
insanlarına karşı gönderir.” Bunu okudum da daha öncesinde, sonu önemli burasının.
“Süfyani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün insanlarına karşı gönderir,
doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken doğunun en uç noktasından Ben-i
Haşim’den birisine biat edilir. Ben-i Haşim’den olan bu genç Horasan ehliyle beraber çıkar ve
başlarında Şuayb bin Salih Tememi olur. Bu genç sarışın olup, hafif sakallıdır, beş bin kişilik
ordusu vardır, bu ikisi birleşirler, Şuayb bin Salih Tememi komutan olur, bunların karşısına
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dağlar çıksa ezilir, süfyanın ordusu ile savaşırlar ancak süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar,
Şuayb bin Salih de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için
Kudüs’te bir ev hazırlar.” Demek ki, süfyanla, süfyana karşı bazı ordular, belirli ordular
toplancak. Ve bu belirli ordular toplandığında ilk önce süfyan ne olcak? Galip gelcek. Galip
geldi mi? Nerde galip geldi? Afganistan’da galip geldi. Ve galip gelince Afganistan’daki,
ordaki islami yönetim kaçmak zorunda kaldı mı? Kaldı? Nerde olduğu belli mi? Değil.
Dağıldı ortalık.
Devam ediyoruz. “Horasan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde
sürünerek te olsa onlara katılın çünki içlerinde Allah’ın halifesi Mehdi vardır.” Demek ki,
Horasan’dan o hareket başladığında, biz kar üzerinde de olsak, biz ona ne yapçaz? Biat etçez,
onların peşine gitçez. Devam ediyoruz. “Doğudan siyah bayraklılar çıkar, onların yürekleri
demir gibidir, kim onları işitirse kar üzerinde sürünerek te olsa gitsin ve onlara biat etsin.”
Bakın Horasan’dan çıkanların bir özelliğini söyledi; yürekleri demir gibi olcak, korku nedir
bilmicekler. Onların özellikleri; onlar gündüz salim, gece mücahid olcaklar. Allah’ım
onlardan eylesin cümlemizi. “Kim bu orduya destek olursa, Allah ona yardım eder.”
Değerli misafirler, bütün telefon açıyolar, çocukların gürültüsünden ve dışarıdaki uğultudan
insanlar sohbeti anlıyamıyorlarmış. Bunu söylemek istemiyorum. Telefon açıyolar diyorlar ki;
çocukların gürültüsü bir, dışarıda konuşanları uğultusu iki, biz sohbetten hiç bişey
anlıyamıyoruz diyorlar. Lütfen, lütfen yanımızdaki insanlara saygılı olalım. Çocuklarımızı
tutalım, çocuklarımızın gürültüsünü engelleyelim. Çocuk sonuçta bunlar, ama çocuklarımızı
yanımızda oturtalım, gürültüsünü engelleyelim. İki, kendi aramızda sohbet etmeyelim.
Yorumlarınızı, bilhassa dışarıdaki kardeşlerimiz, yorumlarınızı evde yapın, birbirinizle sohbet
etçekseniz, evinizde, dışarıda sohbet edin veya burdaki sohbet bitince edin, yapın. Hakkınızı
helal edin. Yani insanlar sohbet dinlemeye geliyorlar, dışarıda muhakkak ki bahçe serin, güzel
ama cumartesi günleri lütfen bu dışarıdaki yerimizi parkmış gibi kullanmıyalım. Lütfen, Allah
rızası için, rica ediyorum. Bunu kendim için istemiyorum. Beni dinleseniz nolcak,
dinlemeseniz nolcak? Ama hasbel kader hepinizde buraya samimiyetle inanıyorum ki sohbeti
dinlemeye geldiniz. O yüzden şeytan sizi gıdıklamasın, yanınızdakinle sizi konuşturmasın,
yanınızdakinle sohbete tutturmasın. Hatta dışarıdaki kardeşler veya içerdekinler yanınızdaki
sohbet esnasında size bir şey sorarsa, bir kelimeyle insanlık namına cevap verin. Onunla
konuşmaya devam ederseniz, sohbeti kaçırırsınız ve buranın havası da kaçar. Lütfen. Camide
gitseniz konuşabiliyor musunuz? Ha konuşanlar var tabi ama cami edep ve erkanına aykırı.
Burası da bir tekke, buranın da kendine ait edebi, adabı olmalı, burda sohbet edilirken insanlar
birbirleriyle sohbet etmemeli. İşte çekirdekti, fıstıktı, kabukluydu, kabuksuzdu bişey yenip
içilmemeli. Sohbetin adabı; birbirine bişey konuşmamalı, telefonla konuşmamalı, ne bileyim
birbiriyle şakalaşmamalı. Ben üzülüyorum bunları görünce. Telefon cayır cayır çalıyo, işte
adam burdan telefona cevap veriyor, ben sohbetteyim şimdi. Bunlar bizim kültürümüzde yok.
Dinimiz sohbettir. Dini bir sohbeti, dini bir perspektifte, derinlikte, anlayışta dinlememiz
gerekir. Allah bizi affetsin. Uğultu olmucak. Çocukların sesi yükseldikçe, kendi kendime ben
duyuramıyom en ilerdekine diye psikolojik olarak bağırarak sohbet ediyom bu sefer. Zaten
konu ağır, bi tarafa dokundurmamak için hususiyetle gayret göstermeye çalışıyorum. Bu
konuları sohbet etçek bi kimseyi de tanımıyorum, bu konuları anlatçak bi hoca tanımıyorum,
bi imam tanımıyorum, bu meselelerin içinden çıkçak birisini tanımıyorum. Açık
konuşuyorum bakın. Yani bunu ben Allah affetsin, burda oyuncak olsun diye de sohbet
etmiyorum veya kendimi bi noktaya getirmek için de sohbet etmiyom. Bizi bilen biliyo.
Bildiği kadar biliyo. Bilse de bilmese de hiç önemli değil. Biz elimizdeki var olan şeyleri
kardeşlere, arkadaşlara aktarmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Bak şimdi ne kadar sessizlik
hakim oldu. Öyle değil mi? Ne hoş oldu. İnşallah öyle olsun. Lütfen, Allah rızası için. Burda
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insanlar hizmet ediyolar, burda yaklaşık 100 kişilik bi kadro var. Şu tekkede 100 kişilik kadro
var. Semazeniyle, mıtrıbanıyla, çay dağıtanıyla, teknik ekibiyle, burada çalışanıyla,
temizleyeniyle. Buradaki insanların emeğine saygı duyalım. Allah rızası için çalışıyo hepsi
de. Bir kuruş para talep ettikleri yok. Maksat Allah rızası için. Şuraya kapıya bi tane masa
koysak, içeriye giriş 1 lira desek, 1 lira. Herkes verir mi? Verir. Herkes verir, 1 lira vercek.
Burada şimdi 600-700 kişi var mı? Var. Her cumartesi burası 1 milyar lira gelir getir. Bizim
bir kuruşa ihtiyacımız yok. Biz Allah rızası için, burdaki ekip, Allah rızası için burada hizmet
ediyor. Lütfen, ben kendime istemiyorum, burdaki ekibin emeğine saygı duyalım,
çocuklarımızı bi şekilde tutalım, gürültüyü keselim, lütfen Allah rızası için ve bunu bana
tekrar söyletmeyin. Birbirlerinizi bu konuda ikaz edin, kavga etmeden. Konuşçak,
konuşmayın efendim, lütfen. Yanınızdaki bir şey soruyor, görevliler var. Görevli kardeşler,
bayanlar için bayan görevli var, onlardan bilgi alabilirler. Erkekler için erkek görevliler var,
bakın kapıda duruyor kardeşimiz. Görevlilerin boynunda görevli kartı var, onlardan gerekli
bilgiyi alabilirsiniz. Allah rızası için. Teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Kendimizi
sohbete veremiyoruz gürültüden dolayı.
“Mehdi’nin çıkış alametlerinden bir tanesi de batıdan, başlarında Kinde kabilesinden, ayağı
sakat bir adamın bulunduğu bayraklıların çıkmasıdır.” Asıl en önemli meseleye geldik. Bu
çıkan şahıs hakkında, yani bu siyah bayraklıların başındaki şahıs hakkında, değişik hadislerde
değişik özellikler var. Yani bi hadiste bi özelliğini almış, bi hadiste bi özelliğini almış, başka
bi hadiste bi özelliğini almış. Allah affetsin bu fakirde oturdu o özelliklerini topladı. Beş tane,
beş tane çok önemli, bu şahsın özelliği olcak. Bu aldanmamamız için bizim için geçerli. Hani
nasıl Mehdi’de aldanıyor ya insanlar. Bir sürü Mehdi çıkıyor. Ama Mehdi’nin en önemli
özelliği neydi? Anne ve babasının ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin
anne ve babasının isminden olcak. Mehdi’nin ismi Muhammedi Mustafa’nın isminden olcak,
Peygamberimizin. Bunlar bizim aldanmamamız için bir işaret. Evet Mehdi’den önce de
Mehdi’ye yardım etçek olan bir zat çıkçak. Siyah bayraklıların başında. Bunlar savaşçaklar. O
orduya katılmak herkese vacip, onu desteklemek herkese vacip. Hem düşünce olarak, hem
fikriyat olarak, hem de fiiliyat olarak, onu desteklemek bütün müslümanlara vacip. Vacip ise,
nasıl ki her Mehdi’yim diyenin peşine gidilmicekse, her Mehdi’nin yardımcısıyım diyenin de
peşine gidilmez. O zaman onun özellikleri ve onu tanımamıza yardımcı olacak, farklılıkları
olması lazım. İşte değişik hadislerden beş tane özellik. Burayı önemle, sohbetin sonuna doğru
koydum ki, asıl vurgulayacağım nokta bu, asıl önemli nokta bu. Bu beş özelliği aklımızda
tutçaz.
1-) Bu kimse batıda doğcak
2-) Kinde kabilesinden olcak
3-) Ayağı sakat olcak
4-) Bayraklıların başına geççek
5-) Hz. Mehdi’nin doğduğunun elameti olcak
O zaman bu beş tane elamet olcak. En önemlisi bayraklıların başına geççek. Bayrak orduyu
simgeler, silahlı gücü simgeler, devleti simgeler, kuvveti simgeler. O zaman bu kimsenin
arkasında bi güç olcak, bi kuvvet olcak ve bu kuvvetleri tek bayrak altında toplucak. O zaman
Mehdi’den önce, süfyana karşı değişik savaşan gruplar olcak, değişik savaşan devletler olcak,
veyahutta bayraklar olcak ve bu kimselerin hepsi de tek bayrak altında toplancak. Bu kim
Mehdi’nin amcasının oğlu. Bu Mehdi’nin amcasının oğlu bu zat. Başka bi hadisi şerifte diyor
ki “O Mehdi’nin amcasının oğlu olması gerekir.” Bu tam sahih, sağlam bir kaynak değil,
amma velakin böyle bi ibare var. O zaman böyle bi ibare varsa bu zat Mehdi’nin
yakınlarından birisi. Akrabası olabilir, yanında etrafında tanıdığı birisi olabilir ama İmamı
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Suyuti bununla alakalı demiş ki, onun amcasının oğlu olabilir. Ve bu kimse batıda doğcak.
Batıda doğması demek, yani Afganistan’da doğmucak. Batıda doğması demek, yani
Pakistan’dan da olmucak. Doğu kasdedildiğinde oraları kasdediliyor. O zaman batıda olunca
Türkiye olabilir, batıda olunca Suriye olabilir, batıda olunca Medine olabilir. Olabilir, Medine
Mekke’nin batısı çünkü. Ha demek ki bu kimse batıda doğcak. Batıda doğcaksa Hindistan,
Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Endenozya bunlar doğuda. Demek ki buralarda islam ülkesi,
burlardan olmucak, doğduğu yer batı olcak. Doğduğu yer batı olunca Şam akla geliyor. Şam
akla gelince, Anadolu da işin içine giriyor. Şam akla gelince, Anadolu da işin içersine giriyor.
Demek ki o zaman Mehdi veya Mehdiyet Anadoluda da yer ve zemin bulcak. Mehdiyet
Anadoluda da zemin bulcak. Mehdiyet aynı zamanda Şam bölgesinde zemin bulcağına göre,
Suriye’yi de içine katıyo, İran’ın bi bölgesini de içine katıyo, Türkiye’yi de içine katıyor. O
zaman Mehdiyetle alakalı en önemli unsurlardan birisi Türkiye. Yani Anadolu. Çünkü bu zat
Mehdi’den önce çıkçak, süfyanla savaşçak, bu zat çok önemli. Çünkü o Mehdi’ye zemin
hazırlıcak. Ve her Mehdi’ye zemin hazırlayan, grup, cemaat, oluşum, oluşum bu zatla
birleşçek sonra. Mehdi çıkmazdan önce Mehdi’ye yardım etçek olanlar çıkçak mı? çıkçak ve
onlar süfyanla savaşıp mücadele etçek mi? Etçek.
Süfyanla savaş sadece öldürmek, kıtal değil ki! Süfyanın ekonomik gücü var, ekonomisiyle
savaş, süfyanın kültürü var, kültürüyle savaş, süfyanın fikri var, düşüncesi var, düşüncesiyle
savaş, süfyanın banka sistemi var, banka sistemiyle savaş, süfyanın eğitim sistemi var, eğitim
sistemiyle savaş. Süfyan ne yapçaktı? Kur’an ve Sünneti ortadan kaldrıcaktı. Kur’an ve
Sünneti yaymaya çalışan süfyanla mücadele ediyor. O zaman bu noktada Mehdi ve Mehdiyete
yardımcı olan cemaatler, gruplar, oluşumlar olcak. Ama kimisi silahla savaşçak, kimisi
düşünceyle savaşçak, kimisi ahlakla savaşçak, kimisi fikirle savaşçak, kimisi ekonomiyle
savaşçak. Diyoruz ki biz işte endüstriyel gıdalar yemeyin, bu da bir savaştır, bu da bir
savaştır, ha o zaman süfyanla olan mücadele hayatın her alanında olcak. Çünkü süfyan
hayatımızın her alanını etkiliyor. Büyük bir fitne, büyük bir firtına. Büyük bir fitne fırtınası
süfyan. Çünkü süfyanla ilgili olan hadislerde Allah Resulü diyor ki: “Daha birisi bitmeden
birisi başlar.” Öyle büyük bir fitne fırtınası. Kadınları öldürür helak eder, çocukları öldürür
helak eder, insanları öldürür helak eder, şehirler gündüz vardır gece yoktur, helak eder diyor.
Enteresan bir nokta. Bu maddi manevi bu helak. maddi manevi, yani ben birleşmiş milletler
açıklamış, birleşmiş milletler, sevgili kardeşlerim dünya nüfusu yedi milyar, yedi milyarın bir
milyarı fuhuştan geçiniyor. Bir milyarı fuhuş yapıyor, bu ne büyük bir fırtınadır! Gözünüzün
gördüğü yedi kişiden bi kişisi fuhuşla iştigal ediyor. Bunu sakın müslüman topluluklar bunun
dışında zannetmeyin. Sakın müslüman topluluklar bunun dışında zannetmeyin, İstanbul’da
gördüğünüz her yedi kişiden, hatta her on kişiden iki kişi de fuhuşla iştigal ediyor! İçişleri
Bakanlığının açıklaması. Sakın bu süfyan fırtınasını sadece işgal olarak algılamayın. O işgal
en sonuncusu. İlk önce orayı kültürle işgal ediyor, ahlaksızlıkla işgal ediyor, eğitimle işgal
ediyor. Eğitimle, ahlaksızlıkla, kültürle işgal ediyor. Çocuklarımız şimdi rakın rol dinliyor,
çocuklarımız şimdi pop dinliyor, çocuklarımız şimdi hay metalci oldu, çocuklarımız şimdi
metal dinliyorlar. Dinliyorlar! Şuanda Paris’te ne moda varsa Türkiye’de de var. Şuanda
amerikanın harleminde ne giyiyorsa pantolon olarak, bizim kızlarımız erkeklerimiz de
giyiyor. Bi düşük bel çıkarıyorlar, donları düşçek. Ha şimdi düşçek, ha şimdi düşçek diye
bekliyo herkes. Bu süfyan bu. Yani donsuz gez deseler, donsuz gezcek herkes. Onun süfyanist
bir düşünce olduğunu, süfyanist bir hareket olduğunu tespit edemiyoruz biz. Yani bize gayet
normal ve doğal geliyor. Ya ne dinliyo? Hev metal dinliyo çocuk, olsun. Gürültülü bi müzik,
olsun. Unuttu, beni candan usandırdı cefadan yar utanmazmıyı. Onu unuttu. Yani edebiyat
öğretmenine, edebiyat öğretmenine diyorum ki, edebiyat öğretmeni ya edebiyat öğretmeni,
diyorum ki biliyomusun sen işte Nesimi’nin divanını? O neki hocam diyo bana! Diyom
Yunus’un divanını oku, Nesimi’nin divanını oku, Kuddusi’nin divanını oku, işte Mısri’nin

6

divanını oku, Itri’nin divanını oku, işte Sadi’nin divanını oku. Nerden okucak ya! Kültür
erezyonuna uğramış.
Fransa’da Osmanlı kürsüsü var, İngiltere’de Osmanlı kürsüsü var, Almanya’daki
üniversitelerde Osmanlı kürsüsü var, Amerikan üniversitelerinde Osmanlı kürsüsü var. 600 yıl
bunlar imparatorluk kurmuşlar, bu imparatorluğu nasıl idare etmişler deyip üniversite kürsi
kurmuş. Türkiye’de yok. Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde yok, Türkiye’de yok. Nolcak ki,
Osmanlının arşivlerini Bulgaristan’a satmışlar, kağıt fabrikasına. Kağıt fabrikasına satmışlar.
Süfyan her şeyiyle aramıza giriyor, yani sadece savaşmakla değil. Gıdayla giriyor, endüstriyel
gıdayla, hormonlarımızı bozuyor bizim, DNA’larımızı bozuyor. endüstriyel gıdalarla. O
gıdaların içine katkı maddeleriyle fikrimizi bozuyolar, kalbimizi bozuyolar vücudumuzu
bozuyorlar. Ahlaksızlıkları normal görmeye başlıyoruz ondan sonra. Yani bu toplum, bu
topluluk, hayal edebiliyor musunuz? Benim hala da hayalim almıyor değil ki düşüncem alsın!
Adamın yanında hanımı, yani bikiniyle dolaşıyor! Adamın hanımı, karısı veya kızı. Beni
gerici deyin, ilerici deyin, yobaz deyin, köhnemiş deyin. Benim beynim almıyor hala da.
Benim kızım benim yanımda bikiniyle dolaşçak. Hormon bozukluğu var, DNA bozukluğu
var. Evet neyle bu bozuldu? Endüstriyel gıdalarla bozuldu. Hususi bizi bozamadılar, gıdalarla
bozuyorlar, DNA’larımızı bozuyorlar bizim. O var ya, mc donalds kültüründen, onlarla
bozuyorlar bizi. Evet. Kolayla fantayla bozuyorlar bizi. DNA’larımızı bozuyorlar.
Bozuyorlar! Kola kültürü oluyor herkeze, kola kültürü iç at! Ne o? Mc donalds, yi at! Kullan
at, neyi kullanırsan kullan, hiç önemli değil. Kadınmış kullan at, erkemiş kullan at, anne baba
kullan at. Her şeyi kullan at kültürü. Süfyan kültürü. Yani süfyanı sadece siz bizimle savaşan,
topuyla tüfeğiyle bam güm savaşan olarak algılamayın. Önce kültürüyle giriyor, önce
normalde eğitimiyle giriyor, önce önümüze böyle idollar getiriyor. Kim? Michael Jackson,
kim Elvis Preslay. Allah Allah. Adam bütün Elvis Preslay’ın şarkılarını ezberinde biliyor.
Daha ne isterseniz. Ben o kültürden geldim. Ben medresede yetişme birisi değilim. Derler ya
sokaktan gelme diye evet ben sokaktan gelmeyim. Ben o kültürü çok iyi biliyorum, ben o
kültürü çok iyi bildiğimden süfyanı çok iyi biliyorum. Ben o kültürü bildiğimden süfyanı çok
iyi biliyorum, Allah bizi affetsin.
Bu kimsenin bir ayağı sakat olcak. Yani bi ayağı kısa olabilir, bi ayağı bişey olabilir. Ama bi
ayağı sakat olcak bu kimsenin. Bütün bu bayraklıları toplucak, ayağı sakat olcak. Ayağı kısa
olabilir, ayağı topal olabilir. Hani böyle topal demek istemiyorum, ayağında bir özrü olabilir,
bir sıkıntı olabilir, doğuştan olabilir, sonradan olabilir, bişey olabilir. Bu beş işaretin kişide
olması gerekiyor. Bi tanesi olmazsa o kimse sahih değil, o kimse değil. Allah bizi muhafaza
eylesin inşallah. Bu, yalancılardan korunmak için bu beş tane unsuru sıraladım, aldanmayalım
diye bu beş unsuru sıraladım. Bu kimse, son nokta, arap değil, yani bu yardımcılar arap değil.
Bunu ırkçılık olarak söylemiyorum sakın ha! Bu benim kendi tespit ettiğim, hadislerden
çıkardığım şeyler. Diğer milletlerden olan bu yardımcılar, her zalime ve cabbarlara karşı galip
gelcekler. Süfyan sadece, zaten bütün islam coğrafyasında hüküm sürüyor. O zaman islam
coğrafyasında süfyan ve süfyanistliğe karşı bi mücadele olcak. Ve bu mücadeleden ara sıra,
ara sıra bu mücadele edenler yanılgıya ve yenilgiye düşse dahi galibiyet onlar için. Bunlar
demir gibi kalplere sahip. Bu insanların diğer en önemli bir özellikleri de, geceleri abit
olcaklar, yani geceleri ibadet eden olcak, geceleri zikretçek, namaz kılcak, geceleri tövbe
etçek, ağlıcak. Bu kimseler geceleri boş yatmak yok! Eğer süfyanla mücadele ediyorsan,
geceleri ağlıcaksın, tövbe etçeksin, zikretçeksin. Gece abit olcan. Gündüz ise aslan kesilcek.
Gündüz aslan kesilmek demek eline silah alıp savaşmak değil. Gündüz aslan kesilmek demek,
kadın gelcek sana musallat olcak, sen kadına bakmıcan, para gelcek sana musallat olcak, sen
paraya bakmıcan. Makam gelip sana musallat olcak, sen makama bakmıcan. Arkadaşların
gelip sana musallat olcak, sen o musallatlara karşı aslan gibi dikilcen. Harama, hileye,
hurdaya, yanlışlığa, eksikliğe, noksanlığa meydan vermicen. Hainliğe, gammazlığa,
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satılmışlığa, üç kuruşluğa müsaade etmicen. Eğer süfyanla, eğer süfyanla mücadele etçeksen.
Kadın erkek, bütün herkes için geçerli bu. Süfyanla mücadele etçek olan insanlar, geceleri
abit, gündüzleri aslan oğlu aslan kesilcek. Geceyi uykuyla geçirip, günüdüz hımbıllıkla
geçiren, asla süfyana karşı mücadele edemez. Gündüz aslan olmak demek, haramdan uzak
durmak demek. Gündüz aslan olmak demek, hileden, hurdadan, korkaklıktan, çok afedersiniz
yalpalıktan uzak olmak demektir. Gece abitliğine uygun bi gündüz hayatı olcak o kimsenin. O
zaman süfyanla mücadele etçek. Bunların en önemli özelliklerinden birisi bu. Süfyanla
mücadele etçeksen. Gece uykucu, gündüz de uykucu. Orucu uykuya tutturcak, namazı uykuya
kıldırcak, ibadeti uykuya yaptırcak. İbadet olsa da olur, olmasa da olur. Harama girmesi
önemli değil. Hayır bu öyle değil işte. Süfyanla mücadele etçeklerin böyle bi şansları yok.
Allah bizi muhafaza eylesin.
Bu ordu çünki, süfyanla mücadele eden ordu, aslında Mehdi’nin ordusu. Çünki bunlar
mücadelelerine başladıklarında, bayrağı Mehdi’ye teslim etçekler. Bayrağı Mehdi’ye teslim
etçekler. Yani dicekler ki, ey Mehdi Ala Resul! Biz buraya kadar getirebildik, biz buraya
kadar yapabildik, biz bu kadar mücadele edebildik, gücümüz buna yetti, kuvvetimiz buna
yetti, gözyaşımız buna yetti, yüreğimiz buna yetti, cebimiz buna yetti, kanımız, canımız, her
şeyimiz buna yetti. Buraya kadar götürebildik. Bizim daha fazla aşkımız olmadı, dağları
yerinden kaldıramadık. Bizim daha fazla bi kerametimiz olmadı, güneşi durduramadık. Bizim
daha fazla kerametimiz olmadı, birisi Kur’an ve Sünnete söverken ağzını yaramadık! Olmadı.
Allah bize bahşetmedi. Ey Mehdi Ala Resul! Biz bu kadar anlatabildik, biz bu kadar
ağlayabildik, biz bu kadar mücadele edebildik, biz bu kadar yürüyebildik. Nerdesin! Biz bu
kadar yapabildik. Bayrak onun, bayrak hiç kimsenin değil. Bayrak benim de değil,
hiçbirinizin değil, hiçbirimizin değil, bayrak onun bayrağı. Biz bayrağı ona teslim etmekle
mükellefiz! Biz bayrağı ona götürmekle mükellefiz! Biz sancağı ona götürmekle mükellefiz!
Bizim başka bi mükellefiyetimiz yok. Eğer Mehdi’ye gidecekse yol, Mehdi’ye gidecekse, o
bayrak Mehdi’ye ulaşçaksa, bu unsurlar çok önemli. Bunlara biz dikkat etçez inşallah.
Evet, Mehdi’nin ordusu zaman zaman darbeler yicek. Mehdi’nin ordusu darbelere de maruz
kalcak. Mehdi’nin ordusu içerden darbelere, dışardan darbelere de maruz kalcak. Evet zaman
zaman o çetin görevi üstlenmemek, o çetin görevden kaçmak, rahatlığa meyletmek, o
görevden kaçıp evine oturmak isteyenler, o görevden kaçıp ö görevin peşinde koşanlara ihanet
edenler, o görevden ayrılanlar, o göreve karşı düşmanca tavır takınanlar, Mehdi yolunda giden
süfyanla mücadele eden o grupların içersinden çıkıp evinde rahatı karılarıyla evinde hoş
sohbeti çocuklarıyla oynaşmayı mallarını çoğaltmayı mallarının üzerine mal katmayı
paralarının üzerine para katmayı seçen, nefsine uyan, şeytana uyan muhakkak ki çıkçak. Ama
o Mehdi’nin yolunda gidenler, hatta ve hatta bunlardan zarar görmücekler. Onlar gitçekler bu
yol sakat dicekler, bu adamlar sakat dicekler, bunların bunlarla bi işi, alakası yok dicekler.
Ama süfyanla mücadele edenler, gecelerini ve gündüzlerini katıp, o mücadeleye devam
etçekler, o mücadele uğruna her şeylerini feda etçekler. Evet belki de kadınlar çok iyi yemek
yapmasını bilemicekler, kapı kapı dolaşıp süfyanla mücadele etmekten. Evet o erkekler belki
de mallarına mal katamıcaklar, geceleri ve gündüzleri süfyanla mücadele etmekten. Evet
onların belki de makamları olmucak zahiri, ama manevi makamları olcak. Evet onların belki
de, belki de anbean gelcek nefislerine uydukları zaman da olcak ama yıkılmıcaklar,
mücadelelerine devam etçekler. Çünkü süfyanla mücadele cihad-ı ekberdir. Süfyanla
mücadele cihad-ı ekberdir, şurada oturanlar süfyanla mücadele ediyorlar şuanda. Dışarıda
parklar dolu, meyhaneler dolu, barlar dolu, sazlar dolu, deniz kenarları dolu, diskolar dolu, her
taraf dolu. Hepsini bırakıp buraya gelmişler, kapıdan içeri girmişler. Açığı kapalısı, namaz
kılanı kılmayanı, orucu tutanı tutmayan, buraya gelmişler. Süfyana karşı bir sıfır galipler. Bir
sıfır galipsiniz süfyana karşı ve buraya gelirken kocalarınız istemedi belki de, babalarınız
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istemedi, anneleriniz istemedi, akrabalarınız istemedi. Ben bunlarla çok yaşadım, çok gördüm.
Ama hepsini ezip, en fazla, en önemli de nefsiniz istemedi, şeytan istemedi, önünüze engeller
koydu; siz buraya geldiniz.
Süfyanla mücadele! Evet. “Can, mal, mevki korkusu, çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar
olacak ama onlar buna aldırmayacak. Ayrılanlar da, muhalifler de onlara zarar veremeyecek.
Onlar kendisinden ayrılanlara rağmen, muzaffer olarak yoluna devam edecektir. Böylece
Allah mücadele edenlerle, sabredenler ortaya çıkarılmış olcaktır.” Allah bizleri sabredenler ve
mücadele edenlerden eylesin. Allah bizleri süfyana karşı mücadele eden, o mübarek ordudan
eylesin. Allah bizi inşallahu rahman, süfyanla mücadele edip bayrağı o Mehdi Ala Resula
teslim eden kullarından eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Bu sohbet biraz daha, ben her
hafta kesçem diyorum ama bizi de içine aldı götürdü, nerde bitçeğini bilmiyom. Allah bizi
muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin, sorulara önümüzdeki hafta cevap veririm inşallah.
Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Allah rızası için el fatiha ma salavat.
Amin.
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