










YYaazzaarr  HHaakkkkıınnddaa

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında

Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha

sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan

bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bun-

ların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersiz-

liğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını orta-

ya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam

55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygam-

berin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında  Resulullah

(sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği

ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Pey-

gamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayın-

ladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek

çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söy-

lemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah

(sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştır-

mak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın

uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtal-

ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde

beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,

İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnak-

ça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da



yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi

pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmekte-

dir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman etme-

sine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen

her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşı-

mın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,

çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen

insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini

samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal

bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı

akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayetine

vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağla-

yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir hizmet

olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa meydana

getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmadığı

genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı

kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin

elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek

amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve

samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri eziyetle-

rin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizliğin fik-

ren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavra-

yıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek

istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı

ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21.

yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik

ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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ÖÖnsöz

Sayın Adnan Oktar 1979 yılında İstanbul'a

gelmesinin ardından, Darwinizm'e, materyalizme ve ate-

izme karşı büyük bir ilmi mücadele başlatmış, İslam'ın sevgi dolu

ruhunun dünyaya hakim olması için geceli gündüzlü, tüm dünya tarafın-

dan takdirle karşılanan etkili bir fikri çalışma yapmıştır. Ve bu büyük ilmi

mücadele, her geçen gün etkisi ve gücü kat kat artarak devam etmektedir. 

Sayın Adnan Oktar'la yapılan röportajlar, 2007'den bu yana, içlerinde ABC, BBC,

Al Jazeera, The Washington Post, Reuters, Wallstreet Journal gibi ünlü yabancı basın kuru-

luşlarının da olduğu çok sayıda gazete, dergi ve televizyonda yer almıştır. Bununla birlikte

2008 tarihinden itibaren de farklı televizyon kanallarında Sayın Adnan Oktar'ın sohbetleri yayın-

lanmaktadır. 

Yurt içinde ve yurt dışında çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen bu sohbetlerde Türk

İslam aleminin mevcut durumu, çözüm önerileri, Türkiye'nin süper güç olması için izlemesi gereken

siyaset gibi güncel konuların yanı sıra, ahir zaman, Mehdiyet, Hz. İsa (as)'ın gelişi, kıyamet, cennet,

cehennem gibi konularda da çok hikmetli ve önemli açıklamalar yer almaktadır. Daha önce herhangi bir

eserde, yazıda veya sohbette eşine rastlanmayan bu çarpıcı izahlar, Allah'ın bir lütfu ve nimetidir. Allah bu

hikmetli anlatımları milyonlarca insanın imanına vesile kılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinden, büyük İslam alimlerinin açık-

lamalarından ve Kuran ayetlerinin işari manalarından açıkça anlaşıldığı üzere Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ı

göreceğimiz, İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı yüzyıldır. Peygamberimiz (sav)'in Hz. İsa (as)'ın ve

Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametleri olarak bildirdiği 150'den fazla alametin hepsi, Hicri 1400 itibariyle son 30

yılda arka arkaya gerçekleşmiştir. Bediüzzaman Hazretleri de, Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak

yaptığı açıklamada Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de geleceğini Risale-i Nur'un pek çok yerinde açıkça söy-

lemiştir. Hz. İsa (as)'ın Allah Katına alınmasından 2000 yıl sonra yeniden yeryüzüne döndüğü ve hadisler-

de ve peygamberlerin suhuflarında çok kapsamlı olarak tarif edilen Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği çağda

bulunmak, elbette tüm Müslümanlar için çok büyük bir heyecan, şevk ve coşku kaynağıdır. Nitekim

Peygamberimiz (sav), "Mehdi ile müjdelenin" (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s. 13)

buyurmuştur. Sayın Adnan Oktar da Peygamberimiz (sav)'in bu emrine uyarak, insanlığı tüm dün-

yanın kurtuluşuna vesile olan Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle, Hz. İsa (as)'ın inişiyle, Türk İslam Bir-

liği'nin kurulması ve İslam ahlakının dünyaya hakim olmasıyla müjdelemektedir. 

Elinizde bulunan bu kitap Sayın Adnan Oktar'ın bazı televizyon sohbetlerinin metinle-

rinin bir araya getirilmesiyle hazırlanmıştır. Hadislerde ve ayetlerde haber verilen bil-

giler doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda yaşanacak kutlu gelişmelerin birer müj-

desi olan bu sohbetler, aynı zamanda tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır.

Allah'ın izniyle bundan yaklaşık 15-20 yıl sonra, İslam ahlakının tüm

dünyaya hakim olduğu dönemde, şu an 1. bölümü yayınlanan bu

külliyatı arşivlerinde bulunduranlar, "Sayın Adnan Oktar

tüm bunların gerçekleşeceğini yıllar önce haber

vermişti" diyeceklerdir.



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bir

Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoşgeldiniz. Sorularımızla mı

başlayalım yoksa siz söylemek ister misiniz bir şeyler?

ADNAN OKTAR: Tamam bir soru sor, inşaAllah. 

SUNUCU: Soralım, bugün değişik sorularımız var zaten. Erdem

Kaleli sormuş Sahrayıcedid’ten; “değerli Hocam Televole ve benzeri

programlar sunan Acun Ilıcalı hakkında ne düşünüyorsunuz?”

ADNAN OKTAR: Erdem Kaleli merak etmiş, Acun zekidir, yaman-

dır yani fakat tabii biz istiyoruz ki programları böyle Televole kültürü gibi

olmasın. Vatan sevgisi, millet sevgisi, PKK tehlikesi, değil mi, Afganis-

tan’daki olaylar, Irak’taki olaylar. Yani programlarında bunlardan da bah-

sedebilir. Bunlara karşı tavır alabilir, bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebi-

lir. Ekonomik krizle ilgili kısa bir şey söyleyebilir. Fikirleri var çünkü

bayağı kafalı çocuktur o, bayağı kültürlü, bilgisi var. O kaç yıl benim

yanımda kalmıştı, 7 yıl falan. 7 yıl talebemdi, inşaAllah. Bayağı iyi bilir

Darwinizmi, materyalizmi falan her şeyi çok iyi bilir. Komünist tehlikeyi
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iyi bilir. Zehir gibi de zekidir, hazırcevaptır. Ama gönlümüz ister ki tabii

güzel şeyler anlatsın, faydalı şeyler de anlatsın. Boş şeylerle vakit geçir-

mesin. Gönlümüz bunu ister. Hani bu eğlence programı, bu da gider mi,

diyor. Çok güzel gider, niye gitmesin? Ara ara, kısa kısa değil mi, tiyat-

rolar bile eğiticidir arada bir mesaj verilir. O tip programlarda da, mesela

Afganistan’daki zulüm bir iki paragraf telin edilebilir. Ne bileyim, şu

griple ilgili bile birkaç kelime bir şey söyleyebilir. İnancını ifade edebilir

ama belki ama programın yapımcıları tavır koyar diye mi çekiniyor bil-

miyorum; ama iyi olur yapabilirse çok iyi olur.

SUNUCU: Aylin Tekinoğlu, İzmir’den sormuş. “Hocam Amerikalı

ünlü aktris Brittany Murphy çok genç yaşta, aniden kalbi durarak öldü.

Sizce bu olay onu tanıyıp seven kişilerin Allah’ı ve ahireti düşünmesine

vesile olmuş olabilir mi?”

ADNAN OKTAR: Evet ünlü sanatçılardan, ünlü kişilerden birçok

insan vefat ediyor ama insanlar o kadar vefalı değiller. Mesela bak Sakıp

Sabancı son derece neşeli bir insandı, sürekli ekranlara çıkardı. Gördüğü-

müzde hakikaten hoşumuza giderdi üslubu, konuşması değil mi; böyle

sevecen, “gardaşım” derken böyle kendine has bir üslubu vardı. Mesela

poz yapmazdı o, samimi konuşurdu, çok candandı rahmetli ama bak hiç

adı sanı duyulmuyor, unuttular adeta. Halbuki tesisler bıraktı arkasında

değil mi, büyük yatırımlar bıraktı. Çok emek veren bir insandı Türkiye’ye.

Fakat yine de çabuk unutuluyor ünlüler, değerli insanlar, değerli kişiler.

Bu hanım da öyle, tabii genç yaşta vefat etmiş olması bazen insanları

olumsuz etkiliyor ama onda da bir hayır vardır. İnşaAllah ondan ibret ala-

cağız tabii. Yani ölüm insanlara gençken de gelebilir, orta yaşta da gele-

bilir, çok yaşlı da gelebilir. Ama genç öldü edebiyatı yanlış, çünkü takdir

Allah’ın. Allah nasıl verdiyse o şekilde alır. Çünkü beynimizin içinde bize

görüntü olarak yaratıyor, dışarıda varlığı var ama beynimizde bize görün-

tü olarak yaratıyor. Yaratırken bize sormuyor Cenab-ı Allah, yaratayım

mı demiyor? Alırken de bize sormaz. Kime aitse o gerekeni yapar; Cenab-
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a Allah’a ait olduğuna göre Allah yapar. Yani mülk sahibi bile, adamın

evi oluyor yıkıyor evini, niye yıkıyorsun diyorlar mı, diyemiyorlar. Arsa-

sının üzerine ev yapıyor, niye ev yaptın diyorlar mı, diyemiyorlar, ona ait.

İnsan da Allah’a aittir. Allah, “Ben yarattım” dediğine göre, yaratırken

sormadığına göre alırken de sormaz. Onun için hayır ve hikmet gözüyle

bakmak lazım. Tabii biraz eğlence aleminde böyle şeyler ağızlarının tadı-

nı kaçırıyor ama Allah’ı düşünmeleri önemli bir şey Allah’ı düşünmesi.

Ahireti anlarlar, Ahireti anlarlarsa sonsuz yaşamak çok güzel bir şey,

sevinsinler, daha ne istiyorlar? Ahiret inancı insanın ağzının tadını kaçı-

ran değil, neşesini getiren bir şeydir. Sonsuz yaşayacak, ne güzel, cennet

ortamında yaşayacak, daha ne istiyor, ne güzel, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İnsanın ruhu sonsuzluğa endekslidir demiştiniz

Hocam inşaAllah, sonsuzluğu ister.

ADNAN OKTAR: Evet, maşaAllah. İçgüdü olarak evet öyle bir şey,

en güçlü içgüdüdür, inşaAllah.

SUNUCU: Şahin Bozcan sormuş Kayseri’den, “evrimciler ilkel bir

bakteri hücresinin zamanla ve şartları zorlaması sonucunda fotosentez

yapmaya başladığını ve evrimleşerek bitkileri oluşturduğu gibi saçma bir

iddiada bulunuyorlar. Bakterilerin fotosentez gibi kompleks bir işlemi

kendi kendilerine başlatmış olmaları ya da bu işlemin tesadüfen başlamış

olması mümkün olmadığına göre bu iddiaları hangi bilimsel dayanağı gös-

tererek sunuyorlar?” demiş.

OKTAR BABUNA: Hocam, bu bakteriler 3.8 milyar yıl önce, bah-

settikleri oksijen yapan, birdenbire ortaya çıkıyorlar. Fosilleri var ve

günümüzdekiyle tıpatıp aynısı. Bu hiç evrimin olmadığını bir kere göste-

riyor. Ayrıca hücrenin son derece kompleks bir yapısı var, organelleri var.

Bir devlet kütüphanesinden daha zengin bilgi bankası var, bir milyon

ansiklopedi sayfası. Ayrıca enerji santralleri var, dünyadaki bütün nükle-

er enerji santrallerinden daha kompleks ve daha fazla sayıda. Bunun dışın-

da protein fabrikaları var. Bunun dışında kofullar var. Mükemmel bir zarı
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var, adeta akıllı bir zar. Kapılar var, giriş çıkışlar var. Bunların hepsi bir

arada olduğu zaman, eksiksiz olarak bulunduğu zaman işlev görebiliyor.

Dolayısıyla hücrenin bilinçsiz mekanizmalarla, mutasyon, doğal seleksi-

yon gibi bilinçsiz mekanizmalarla adım adım oluşma gibi bir lüksü yok.

Bekleme lüksü de yok. Yani biri gelip öbürünü bekleyemez. Zaten bir şey

ifade etmiyor tek başına biri. Zaten olmaz da, böyle bir şey de olamaz.

Hücre bir anda olduğu zaman bu da yaratılmış olduğunu gösteriyor.

Allah’ın Hayy sıfatının tecellisi de onun canlı olması demektir. Çünkü ölü

hücre de var, hiçbir şey ifade etmiyor. Bütün organelleri var ama ölü

hücre oluyor. Canlı hücre Allah’ın Hayy sıfatının tecellisi. Ve fosiller de

bize bunu kesin olarak kanıtlıyor. Çünkü 3.85 milyar yıllık bakteri fosili

bugünküyle aynıysa, bu organellere sahipse, fotosentez yapabiliyorsa ki

fotosentez bugün o kadar karmaşık ki kimyasal bakımından, taklit dahi

edilemiyor. Fotosentezin tam bütün aşamalarının ne olduğunu tam olarak

bilmiyor bilim adamları, hala bilmiyor. Tabii çok açık yaratılışın delili.

ADNAN OKTAR: Evet, şimdi hücrenin yapısı hızlıca anlatılınca

tabii pek bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. İşte kofullar var, mitokon-

driler var. Biz kofulu tek başına bir değerlendirelim. Mitokondriyi tek

başına değerlendirelim. Her programda hücrenin bir özelliğini anlatalım.

Genel anlatımlar etki gücü bakımından yüzde bire, ikiye kadar düşebilir.

Ama anlaşılması için mesela golgi cisimciği, onu tek başına ayrı değer-

lendirelim. Hatta hormonların oluşumunu tek tek değerlendirelim. Mese-

la adrenalin nasıl oluşuyor, ne kadar girift ve karmaşık bir yapısı var. Yani

sırf adrenalin oluşması bile bir mucizedir. Mümkün değil tesadüfen oluş-

ması. Başka, proteinlerin dışında da insan vücudunda gözün yapısı, bur-

nun yapısı, tek tek bunları bir bir ele alırsak daha iyi olur. Genellemede

çoğu zaman boğulur konular. Ondan kaçınalım, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu bahsettiğim bakteri fosili de buydu Hocam

inşaAllah. 3,5 milyar yıllık. Bakın bu günümüzdeki bakteriyle tıpatıp

aynısı. Günümüzdeki Leptolyngbya bakterisi sağ tarafta olan, bu da fosili
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3.5 milyar yıllık, tıpatıp aynısı. Birdenbire ortaya çıkıyor ve 3.5 milyar yıl

hiç değişmiyor.

ADNAN OKTAR: Kardeşim şimdi bilim olmasa biz bunları nasıl

tespit edecektik? Evrimciler diyor ki; “din bilime karşıdır”, kardeşim

Kuran’ın anlatımında yüzlerce bilim dalını kullanıyoruz, yüzlerce bilim

dalını ve biz bunu bilimle anlatıyoruz. Bu, Darwinizmi çökerten konu ne,

bilim. Bilim diyor Darwinizmi destekler diyor. Darwinizmi kökten buhar

yapan bir sistemdir bilim. Yani dinsizliği ve ateizmi ortadan kaldıran sis-

temdir bilim. Bilimle ortadan kalkıyor. Buna rağmen bu kişilerin bilime

sahip çıkması inanılır gibi değil. Canlı bir böceğin ateşe sahip çıkması

gibi, ateş onu yakar. Bilim ateştir onun için. Ama iman edenler için de ateş

aydınlatıcıdır, etrafa ışık saçar inşaAllah. Bilim dallarından göster de

biraz bakalım. Var mı sende? Oku bakalım baştan şöyle biraz. 

OKTAR BABUNA: Aerobiyoloji, havaya karışmış organik parçala-

rı araştıran bilim dalı. Aeroloji, aeropalinoloji, atmosferdeki polen tanele-

rini ve sporlarını inceleyen bilim dalı. Agnoiloji, agrobiyoloji, tarım biyo-

lojisi, agroloji, toprak bilimi, agrostoloji, akroloji. Akridiloji, çekirgeleri

ve ağustos böceklerini inceleyen bilim dalı.

ADNAN OKTAR: Şimdi çekirgeyi incelediğimizde ne çıkıyor

ortaya?

OKTAR BABUNA: Mükemmel bir tasarım çıkıyor, yaratılış

çıkıyor.

ADNAN OKTAR: Allah’ın yaratışını anlıyorsun. Evet. Başka?

OKTAR BABUNA: Aktinoloji, ışığın kimyasallar üzerindeki etkisi-

ni inceleyen bilim dalı.

ADNAN OKTAR: Bunda da fizikte ve kimyada oluşan Allah’ın

kanunlarını görüyoruz ve harikalıklarını görüyoruz.

OKTAR BABUNA: Androloji, erkek vücudunu ve hastalıklarını
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inceleyen bilim dalı. Anestezioloji, anestezik maddeleri inceleyen tıp dalı.

Angeloloji, melekleri inceleyen bilim dalı. Anjiyoloji, kan ve lenf dolaşım

sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı. Bakın sırf A harfleriyle bütün

bu bilim dalları. Ayrıca B ile başlayanlar var; bakteriyoloji, bakterileri

inceleyen bilim dalı. Balneoloji, kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hasta-

lıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı. Devam ediyor; biyoklima-

toloji, iklimin yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim

dalı. Biyolojiyi biliyoruz, hayatı inceleyen bilim dalı. Biyometeoroloji,

atmosferik koşulların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini araştıran

bilim dalı. Devam ediyor; briyoloji, kara yosunlarını inceleyen biyoloji

dalı. D harfi ile başlayanlar; deltiyoloji, posta kartlarının resimlerini araş-

tıran, daha çok biriktiren dal. Dendroloji, ağaçları inceleyen bilim dalı.

ADNAN OKTAR: Nedir şu ikincisi?

OKTAR BABUNA: Demonoloji, cinleri araştıran dal.

ADNAN OKTAR: Bak bu benim ihtisas dalım.

OKTAR BABUNA: Siz zaten kimsenin sahip olmadığı bilgileri ver-

miştiniz maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ağaçları inceleyen dal, ağaçları inceleyen bilim

dalı. Bunun sonucunda ne çıkıyor?

OKTAR BABUNA: Yaratılış çıkıyor Hocam, kusursuz yapılarıyla

maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şimdi bak bunları saysak, sabaha kadar saysak

bitmez. Şimdi ne çıkıyor buradan? Bilimin tamamı İslam’a hizmet ediyor.

Darwinistler bundan sonra bu konuda konuşurken şöyle bir 8 kere odanın

içinde tur atacaklar. Bir ellerini yüzlerini yıkayacaklar. Bu bilim dallarını

bir inceleyecekler. Bunların hepsinin yaratılışı ispatta kullanılan mühim

bilim dalları olduğunu bilecekler. Ve bundan sonra da akıllarını başlarına

alacaklar, inşaAllah. Biz hücrenin yapısını nasıl anladık, nereden anladık?
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OKTAR BABUNA: Bilim dalıyla, elektromikroskopla, genetikle,

mikrobiyolojiyle, molekülerbiyolojiyle anladık.

ADNAN OKTAR: Kardeşim biz proteinlerin tesadüfen meydana

gelemeyeceğini nasıl ispat ettik bu adamlara?

OKTAR BABUNA: İstatistik, matematik bilimleriyle ispat ettik.

ADNAN OKTAR: Bundan sonra bunların konuşacak hali kaldı mı

biz bunu ispat ettikten sonra? Kalmadı. 

OKTAR BABUNA: Uzaylılara en son başvurdular.

ADNAN OKTAR: Evet, demek ki bilim ateizmi bitiriyor ve yaratı-

lışı ispat ediyor.

OKTAR BABUNA: Siz demiştiniz Hocam, bilimi bir şey olarak kul-

lanmaya kalktılar. Tam tersine bilim onları çürüttü, düşünce yapısını. 

ADNAN OKTAR: Ben biraz Kuran’dan ayet okuyayım. Taha Sure-

si. Şimdi Taha Suresi deyince Taha Akyol aklıma geldi. Neyse o da ayrı

bir alem, Allah ona da hidayet nasip etsin inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Oğlu da 15 yıl kalmıştı Hocam talebeniz olarak

yanınızda, Mustafa Akyol.

ADNAN OKTAR: Mustafa Akyol, o da yamandır ama sonradan her-

halde biraz Darwinist bir havalara girdi anladığım kadarıyla.

OKTAR BABUNA: Siz onu konferansa gönderiyordunuz, Darwi-

nizmi yalanlayan konferanslara çıkıyordu kendisi. Sonradan dediğiniz

gibi, ayrıldıktan sonra, şimdi Darwinizm olabilir demeye başladı.

ADNAN OKTAR: 15 yıl anti-Darwinistti. Şimdi ne diyor; ilk başta

Allah yarattı, sonra Darwin’in dediği gibi mi oldu diyor?

OKTAR BABUNA: Evet, Darwinizm olabilir diyor. “İleride delille-

rini de bulabiliriz” gibi açıklamaları oldu hatta.

ADNAN OKTAR: Şu Nişantaşı olayı yok mu? Oralarda takılıyor,
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Nişantaşı’nda. Oraya uyum sağlamak için... Tabii onlarla şimdi konuşsa

dese ki “ben anti Darwinistim, Allah’a inanıyorum, Kuran’a inanıyorum”

dese, Nişantaşı takımı -bir kısmı tabii, hepsini tenzih ederim de- yanından

pır gidecekler, tek kalacak. Bazı öyle tipler oluyor yani Müslüman gördü

mü ayette de vardır; “yaban eşekleri”ne benzetiyor Allah, “arslandan ürk-

müş” diyor. Arslanı görünce yaban eşeği nasıl kaçar, öyle kaçarlar sizden

diyor, Müslümandan kaçarlar diyor. Bazen öyle tipler oluyor, onları

kaçırtmamak için herhalde böyle bir üslup kullanıyor anladığım kadarıy-

la, hepsini tenzih ederim de. Yani “ben de Darwinistim, ben de sizdenim,

ben de aynı kafadayım” gibi bir üslup kullanıyor, bu yanlış. Gerçekten

insan inandığını, doğru bildiğini anlatması lazım. Bilmiyorum tabii gerçek

inancı nedir şu anda da. 

Şeytandan Allah’a sığınırım, diyorlar ki Firavun’un takımı, “dedi ki:

Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulu-

nuyorsun?”, genellikle bu alçaklar, kahpeler Müslümanları vatan hainli-

ğiyle itham ederler. “Devlete mi karşısın, devleti mi yıkacaksın”, dine

karşı kendince kutsal olan bir şeyi bulur. Kendince derken tabii devlet

kutsaldır da ama uydurması açısından diyorum, yalan söylemesi açısın-

dan. “Madem öyle biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi bir

buluşma zamanı, yeri tespit et.” Bak, “biz de sana buna benzer bir sihirle

geleceğiz” diyor. Yani bak yaratılışa inanmıyor, yaratılışa karşı biz de

sana bir oyun, onlar da inanmıyorlar. Yani anlattıkları izahları, bu zama-

nın Darwinistleri bunlar, onlar da bunlar zaten sihir diyor, oyun diyorlar,

bu çok manidar. “Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et, bizim de

senin karşı olamayacağımız açık, geniş bir yer olsun.” Şimdi bunun yeri-

ne ne aldı, televizyon kanalları aldı. Gelin arkadaş diyor, mesela Haber

Türk’te geçenlerde karşımıza geldiler, muşmula pestili gibi oldular böyle

dümdüz, Allah’ın izniyle. Bir program daha oldu, bir kere daha. Yenilen

pehlivan güreşe doymaz derler. Bir kere daha aldık sırtüstü vurduk, ondan

sonra hepsi araziye geçti. Şu an çıtları çıkmıyor. Hiç evrim haberi görü-

yor musun gazetelerde? Hürriyet’i, Milliyet’i her gün bir kurcala, bak, bir
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şey çıkmaz. Ben burada durduğum müddetçe evelAllah anında havada

yakalıyorum daha saatinde dakikasında yalan söylediklerini ispat ediyo-

rum. Onun için artık yıldılar çıkaramıyorlar. Eskiden yağmur gibi hafta

sekiz gün dokuz bir uydurma haber olurdu.

OKTAR BABUNA: O uydurma haberleri de siz hemen birkaç hafta

içinde yalanlayınca özür dilediler.

ADNAN OKTAR: Evet. “Musa onlara dedi ki: Size yazıklar olsun,

Allah’a karşı yalan düzüp uydurmayın” diyor. Bir kere Darwinizm de

böyle bir yalandır, uydurmadır ona işaret ediyor Kuran. “Kendi aralarında

durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar”; genellikle hep

Müslümanlar aleyhinde gizli konuşmalar olur. Yani durum değerlendir-

mesi yaparlar, nasıl onlara karşı mücadele edelim, ne yapalım. Ama gizli

olur, mesela iddia edilen Ergenekon Örgütü de gizlidir. Bakın gizli konuş-

malar yapıyorlar, ayette gizli konuşmalardan bahsediyor. “Sizi sihiriyle

yurdunuzdan sürüp çıkarmak”, bak miliyetçi duyguları tahrik ederek etki-

lemeye çalışıyorlar. Yurt, vatan, millet, bayrak bunlar elden gidiyor gibi-

sinden. Halbuki din; vatanı, milleti, bayrağı sağlayan ana yapıdır. Yani

din, toplayıcı ve birleştiricidir. Çimentodur yani toplumu bir arada tutan

bir güçtür. Evet, hatta, “yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tut-

turduğunuz yolunuzu, dininizi” bak, “dininizi yok etmek istiyorlar”. Yani

ahir zamanda çıkacak olan deccal, sarıklı deccal de Hz. Mehdi (as)’a karşı

bu sözü kullanacak. “Sizin dininizi yok ediyor bu adam” diyecek, “dini-

nizi ortadan kaldırmaya geldi” diyecek bu. Ve Hz. Mehdi (as)’ı dinsizlik-

le itham edecek ahir zamanın sarıklı deccali. Ki mühim bir şahıs olarak

İmam Rabbani Peygamberimiz (sav)’den hadis olarak naklediyor böyle

bir şahsın çıkacağını. Bakın o da meydan okuyor Hz. Musa (as) da; “bun-

dan ötürü, tuzaklarınızı bir araya getirin”. Ne kadar ağababanız varsa pro-

fesörünüz, doçentiniz varsa getirin. “Sonra gruplar halinde gelin”, topla-

yın üçer, beşer ekipler halinde, onar halinde de gelin. “Bugün üstünlük

sağlayan, gerçekten kurtulmuştur” inşaAllah. Hz. Musa (as)’a Cenab-ı
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Allah diyor ki; “Korkma dedik” diyor Allah, “muhakkak sen üstün gele-

ceksin”. Bak, “muhakkak sen üstün geleceksin”; ebcedi, tarihi 1956 yılını

veriyor. 68 de komünist hareketin başladığı tarihtir aynı zamanda, 1968,

Türkiye’de. Bak, “Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin”. Harf

karşılığı birebir tam 1956 veriyor. 1956 Risale-i Nur’un neşr tarihidir, ser-

best bırakıldığı tarihtir. Ayrıca Said Nursi diyor, 1956 münafıkane siste-

min çöküşünün başlangıç tarihidir diyor, 1956. Ondan sonra dinsizlik

sürekli gerileyecektir diyor. Yani ateist, materyalist ve Darwinist felsefe,

düşünce bu tarihten itibaren yıkılacaktır diyor, 1956 yılından itibaren.

Başlangıcıdır diyor miladıdır inşaAllah, 1956 diyor ve Risale-i Nur’un

intişar tarihidir. 

Ahzab Suresi çıkmış bakın, yine 1956’ya işaret eden bir ayet çıkmış,

56. ayet Ahzab. Çok manidar, bak öylesine açtım çıktı. “Şüphesiz, Allah

ve Melekleri Peygambere salat ederler”, elçiye yardımcı olurlar. “Ey İman

edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin”,

ebcedi bak; “Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyet-

le ona selam verin” ebcedi 1986 yılını veriyor, maşaAllah. Ona yardım

edin, ona destek olun diyor. 1986’da bir şeyler olacağına da işaret ayet

inşaAllah. Mehdiyete bakıyor, Hz. Mehdi (as)’a da siz yardım edin, salat

edin, selam verin, destekleyin. Zahirde ve batında canı gönülden ona tabi

olun, aynı zamanda işareti budur. Peygamberimiz (sav)’e “salat edin”in

anlamı çok geniştir. Hem “Allahumme Salli Ala Muhammedin” cümlesi-

nin dışında, onu çok sevmek, desteklemek, yardımcı olmak, emrinde

olmak, itaatte kusur etmemek değil mi, salatin anlamı çok geniştir. Bakın

58. ayetler de çok manidar yine, “Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara

irtikab etmedikleri”, yani yapmadıkları “bir suç nedeniyle eziyet edenler

ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir”. Hz. Mehdi

(as)’a de aynı şeyler yapılacaktır, “irtikab etmedikleri”, bakın “mümin

erkeklere mümin kadınlara irtikab etmedikleri”, ki ahir zamanda biz de

Hz. Mehdi (as) öncüsüyüz. Bizlere de mesela kız arkadaşlarımıza da ifti-

ra atıldı, bizlere iftira atıldı. Bak ayette diyor ki; “Mümin erkeklere
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mümin kadınlara irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler”. Ki

zorla polisler, iftira sonucu söyletildi, işkenceyle söyletildi. 16 kişi Adli

Tıp raporu aldı, 16 kişi. Yani acayip bir zulüm yapmışlardı o zamanlar.

“Bir suç sebebiyle eziyet edenler”, ki işkenceden geçti arkadaşlarımız o

dönemde, elektrik şu bu falan hepsi. “Gerçekten bir iftira ve açık bir

günah yüklenmişlerdir” diyor Cenab-ı Allah. “Andolsun, eğer münafık-

lar”; Hz. Mehdi (as)’a karşı da münafıklar olacaktır, hatta Peygamberimiz

(sav) diyor; “buğdaya musallat olan kurt gibidir onlar” diyor. Hz. Mehdi

(as) diyor, “buğdayı temizler, kurtları atar ama yine kurtlar yine buğday-

ları yerler” diyor. Sürekli temizlenir, sürekli temizlenir, en sonunda 313

kişi olarak dünya hakimiyetine vesile oluyorlar inşaAllah. “Ve kalplerin-

de hastalık bulunanlar”; yani dengesi bozulmuş, bir iman ediyor, bir imanı

geliyor, bir bozuluyor, “ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar”, mesela bu

dönemde kimdir; gazeteciler, bir kısım gazeteciler, radyocular bir kısım,

bir kısım televizyoncular Müslümanların aleyhinde halkı kışkırtan, olum-

suz haber yapanlar. ”Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, ger-

çekten seni onlara etkileyecek şekilde musallat ederiz” diyor. “Sonra

orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler”. Yani, senin mücadelen

için sana imkan veririz, sen de onlara karşı bir mücadele verirsin diyor

Cenab-ı Allah. 

Oktar Hocam senin bize var mı göstereceğin bir şey?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. İman hakikatleri var,

Kuran mucizeleri var. Nasıl uygun görürseniz, güzel canlılar var. Uçan

balıklar var onları göstereyim mi Hocam?

ADNAN OKTAR: Bakayım uçsunlar.

OKTAR BABUNA: 200 metre kadar uçuyorlar böyle bu şekilde.

Aşağıdaki başka yırtıcı balıklardan da korunabiliyorlar.

ADNAN OKTAR: Bu adamlar milyonlarca seneden beri hiçbir

evrim geçirmedi. Bak eğer fosil bilimi olmasaydı, paleontoloji olmasaydı
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Darwinistler karşımıza gelip, alın size işte bunlar kuş oluyor bir süre sonra

diye bizi kandırmaya kalkacaklardı kendi kafalarınca. Yalana bundan

sonra son. Aerosol gibi böyle üstlerine bilimi sıktık mı, hemen aşağıya

iniyorlar.

OKTAR BABUNA: Kuşlardan da tamamen farklılar yani, hiçbir ala-

kası yok. Balık normal bir balık bildiğimiz bunlar. Kuşlar apayrı canlılar.

ADNAN OKTAR: Ve milyonlarca seneden beri hiç değişmedikleri-

ne dair elimizde fosiller var tabii. Baksana jet uçağı gibi uçuyor adam.

MaşaAllah hem suyun altında, hem üstünde, bir de yürüse daha da güzel

olacak inşaAllah. Ahirette öyle, cennette hem uçacağız, hem denizin altın-

da gidebiliyoruz, hem suyun üstünde gidebileceğiz, hem de yürüyoruz

karada da inşaAllah. Havada istediğimiz an uçma gücümüz olacak inşa-

Allah. Cennetin özelliğidir bu inşaAllah. Rüyada insan nasıl uçuyor. Çok

insan, milyonlarca insan görür uçtuğunu. Yani dünyanın en az yarısı görü-

yordur. Çok yaygındır, bilinen bir şeydir. Canı istediğinde hop havalanır

uçar. Aynı sistemle işte cennette de uçacak inşaAllah. Mesela denizin altı-

na giriyor, suyun altına giriyor rüyasında, hiçbir şey olmuyor, havasız da

kalmıyor. Aynı şekilde ahirette de öyle olacaktır inşaAllah. 

Evet, bak Cenab-ı Allah diyor ki, Yasin Suresi 82’de “bir şeyi diledi-

ği zaman, O’nun emri yalnızca”, şeytandan Allah’a sığınırım “Ol” deme-

sidir; o da hemen oluverir”. Hani evrim vardı, Kuran’da evrim var diyor-

lardı, bak Allah ne diyor; “bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri yalnızca

“Ol” demesidir o da hemen oluverir”. Anında oluşuyor, diyor ki Cenab-ı

Allah Saffat Suresi 12’de; “hayır, sen bu muhteşem yaratışa”, Allah’ın bu

muhteşem yaratışına “ve onların Allah’ı inkarına şaşırdın kaldın”, hayret

ediyorsun diyor. “Onlar ise alay edip duruyorlar” diyor. Kafa basmadığı

için adam da beyin, sinaps, ne diyorsun, ne o, nöronlarda falan sorun oldu-

ğu için alay edip duruyorlar diyor. “Bir ayet (mucize) gördüklerinde de

alay konusu edip, eğleniyorlar” diyor. Maymunlara da öyle, muz falan

gösteriyorsun hayvanlar gülmeye falan başlıyor böyle hoplamaya başlı-
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yorlar. Maymunun gülmesinin nasıl önemi yoksa, aklı olmayanın da alay

etmesinin, gülmesinin bir önemi olmaz. Çünkü kafa basmadığından alay

ediyor. Dolayısıyla bilmiyorum hiç gittiniz mi hayvanat bahçesine, may-

munlara böyle ufacık bir şey yapsan falan böyle gariplerine gidecek bir

şey olsa, deli gibi gülmeye başlıyorlar böyle göbeklerini tutarak.

OKTAR BABUNA: Hocam, tam bununla ilgili bir film var. Kaplan-

larla dalga geçen maymun var. Uygun görürseniz sonra gösterebilirim.

ADNAN OKTAR: Evet. Onun için hani, yok alay ediyorlar, bilmem

ne yapıyorlar maymunlar da eğleniyorlar önemli değil. Hatta, Afrika yer-

lilerine de Avrupalıların filmlerini gösterirler onların birbirine davranışla-

rını falan, yerlere yatarak gülüyorlar birbirlerini dürterek böyle, resim

çekmişler. Böyle çırılçıplaklar sadece ilgili yerleri kapalı. Ondan sonra

ağız yüz boyalı, klasik böyle Afrika’da bulmuşlar. Yani tepkilerini ölç-

mek için gösteriyorlar, ama yıllar önce çekilmiş çok eski bir film. Birbir-

lerini böyle hayretler içinde kalarak dizlerine falan vurarak gülüyorlar.

Filmi gösteriyorlar, ilginç buluyor. Onlar da onların gülüşlerini falan, psi-

kiyatristler, psikologlar falan değerlendirip hem onları filme alıyorlar

gülüşlerini, hem de tepkilerini bilimsel olarak değerlendiriyorlar yani

böyle maymun değerlendirir gibi adamlara bakarak. Yani, demek ki

gülme, alay etme o kadar önemli bir konu değil. Gerçek akıl önemlidir,

yani gerçekler önemlidir. 

Mesela Tur Suresi’nde diyor ki Cenab-ı Allah “eğer gökten bir par-

çanın düşmekte olduğunu görseler bile, üst üste yığılmış bir buluttur’ der-

ler”, işte bu Kıyamet öncesi olaya da işaret ediyor. Çünkü dünyaya bir

göktaşı çarpacak ve dünya, kıyametten önce ilk birinci göktaşı çarpma-

sıyla sarsılıyor. İkinci bir göktaşı daha çarpacak. Sonra üçüncü büyük bir

çarpışma oluyor, ondan sonra Kıyamet tam oluşmuş oluyor. 44. ayette

bak, şeytandan Allah’a sığınırım, “eğer gökten bir parçanın düşmekte

olduğunu görseler bile, üst üste yığılmış bir buluttur derler”. 45. ayette;

“öyleyse sen onları (en dayanılmaz azabla) çarpılacakları günlerine kavu-
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şuncaya kadar bırak”, demek ki gökyüzünde bir göktaşının geldiğini anla-

yacaklar, fakat teşhis edemeyecekler, Kuran buna işaret ediyor. “Gökten

bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, üst üste yığılmış bir bulut-

tur derler” diyor. Onu bir gaz yığını olarak veyahut başka bir şeye benze-

tecekler veya çarpmayacağını düşünecekler. Teğet geçecek dünyaya,

diyecekler. Ama dünyaya esaslı bir bindirilişle bindirecek. İlk Kıyametin

başlaması öyle oluyor biliyorsun, üç aşamalıdır. İkinci bir çarpma daha

var ayette ve üçüncüsünde Ay ile çarpışması var. Ay dünya ile çarpışıyor

ve o da Güneş tarafından yutulacak inşaAllah. “Öyleyse sen onları (en

dayanılmaz azabla) çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak”,

45. ayet. Aklına ne getiriyor Oktar Hocam 45. ayet? Hicri 1545.

OKTAR BABUNA: Kıyamet’in kopması.

ADNAN OKTAR: Kim diyor 1545’te Kıyamet kopacak diye?

OKTAR BABUNA: Bediüzzaman Said Nursi.

ADNAN OKTAR: Said Nursi. 45’in yanına 15’i koyduğumuzda

1545. “Öyleyse sen onları (en dayanılmaz azabla) çarpılacakları günleri-

ne kavuşuncaya kadar bırak”, Kıyamet günü, ilk çarpışmanın olacağı güne

kadar bırak. Ve 1545’i işaret ediyor. Ebcedine baktın mı çok şaşırtıcı olu-

yor inşaAllah.

SUNUCU: Bir soru sorayım. Hülya Ulaşır sormuş Trabzon’dan,

”Sayın Adnan Hocam, siz küresel ısınma gibi bir konu olmadığını çok

önceden dile getirmiştiniz. Ardından gazetelerde de sizin söylediğinizi

teyit eder nitelikte haberler çıkmıştı ki, yine böyle bir habere rastladım.

Koç Üniversitesi Rektörü “küresel ısınma kadar soğuma da var, veriler

saklanıyor çünkü ısınma var diyenler daha fazla fon alıyor” diye konuş-

muş. Sizin söylediklerinize gerçekten çok güveniyoruz. Bu konudaki bil-

gilerinizi almak istiyoruz” demiş.

ADNAN OKTAR: Soğuma vardır, ısınma vardır demek ki dünya

hem ısınabiliyor da, soğuyabiliyor da. Ben dedim ki, kardeşim dedim yağ-
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murların kesilmesi ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın alametidir. Ve aynı

dönemde bir kuyruklu yıldız çıkacağı belirtiliyor, Lulin kuyruklu yıldızı,

aynısıyla Peygamber Efendimiz (sav) 1400 yıl öncesinden Lulin kuyruk-

lu yıldızını bildirmiştir. Ki binlerce sene içerisinde gelip gelmediğini de

bilmiyorlar, şu an yıldızın tarihi bilinmiyor, yani Lulin kuyruklu yıldızı-

nın. İlk defa görüldü. Yani en az bin yıl, iki bin yıl olarak düşünülüyor.

Fakat emin de değiller. Yani bin yıldan çok çok daha eski olabilir gelişi.

İki ucu da parlak. Normal de kuyruklu yıldızlar biliyorsun bir tarafı par-

lak olur, bir kuyruğu olur. Bu batıdan doğuya gidiyor. Ve bütün kuyruklu

yıldızların tersine gidiyor, iki ucu da parlak. Hadiste ne diyor biliyor

musun, batıdan doğuya gidecek diyor Peygamberimiz (sav). İki ucu da

parlak olacak diyor. Ve kendisi de parlaktır diyor. Bir münevver diyor,

boynuz çıkar, boynuz gibidir diyor. Bu Mehdi (as)’ın zuhur alametidir

diyor Peygamberimiz (sav). Bu dönemde yağmurlar kesilecek diyor, kuy-

ruklu yıldızın çıktığı dönemde. Ve aynı dönemde de ekonomik krizden

bahsediliyor. Ekonomik kriz de oldu, 2007’de. Ve yağmurlar da kesildi.

Diyor ki arkasından da yağmurlar kesildikten, birkaç yıl devam edecek

diyor yağmurların kesilmesi, sonra aniden fazla yağmur yağacak. Bu sefer

de diyor fazla yağmurdan insanlar şikayetçi olacak diyor. Türkiye’de bili-

yorsun, sel oldu ve insanlar fazla yağmurdan şikayetçi oldular. Ve bütün

barajlar çaka çaka doldu. Hatta baraj kapakları açıldı. Diyorlardı ki, işte

küresel ısınma var, artık bundan sonra yağmur yağmaz. Ne yapalım, çak-

mak yakmayın, işte ne bileyim ateş yakmayın, deodorant kullanmayın gibi

şeyler söylüyorlardı. Bunların bir espri olduğunu anlamış olduk. Dolayı-

sıyla hadisin dediği doğru çıktı. Bilim adamlarının dediği yanlış çıktı.

Aynısıyla olay tahakkuk etmiş oldu.

OKTAR BABUNA: Siz hiç kimse söylemeden de söylemiştiniz

Hocam. Lulin ile ilgili sizin filminizden alınma kısa bir filmimiz var eğer

uygun görürseniz. 

ADNAN OKTAR: Bakayım. Bu evet, bu Lulin. Bak iki taraflı, iki
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uçlu ve pırıl pırıl parlak, çift ucu. Normalde tek yanlı olması lazım, iki

tarafa da var ucu. Burada da bak çift uçlu olduğu burada da görülüyor.

OKTAR BABUNA: Tam boynuz gibi de, siz daha iyi bilirsiniz İnşa-

Allah.

ADNAN OKTAR: Boynuz, evet, yani öküz kafasına benzetilmiş o

zamanlar, insanların anlaması için. Bak bir kafa ve iki tarafında da boy-

nuz. Bu Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Bu devirde yağmurlar kesilecek

dendi ve hakikaten de kesildi. İmam Rabbani bak açık açık söylüyor, mağ-

ripten diyor, tabii. 

Vakıa Suresi’nde Cenab-ı Allah diyor ki, cenneti tarif ederken; şey-

tandan Allah’a sığınırım, cennette “içlerinde her türden meyve” bak, “her

türden meyve, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Şu halde Rabbiniz’in hangi

nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar

vardır”. Bakın önce huy güzelliği, huyu güzel olmadı mı kadın ne yapar-

sa yapsın hiçbir işe yaramaz. Erkek de öyledir kadın için, eğer huyu gıcık-

sa kadın nefret eder. İsterse dünyanın en güzel insanı olsun. Akılsız insan

çok iter insanları. Akıllı insan, güzel huylu insan güzeldir inşaAllah.

“Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar”, korunmuş yani iffetini koruyan,

dejenere olmamış kadınlar güzeldir, yani insanı etkiler. Ama herkesin kul-

landığı, genel hale gelmiş, değerini kaybetmiş bir kadın, psikolojik olarak

insan ona saygı duyamaz. Değer de veremez. Dolayısıyla da etkilenmez.

Et yığını gibi gelir. Kuran bunu gösteriyor, helali olarak tabii. Bakın hatta

diyor ki “bundan önce” diyor Cenab-ı Allah “kendilerine ne bir insan, ne

de bir cin dokunmuştur”. Çünkü namus hissi insanı çok olumlu etkiler.

Ruhunda çok olumlu etki meydana getirir. Onu tertemiz görürsün, şefkat

duyarsın, sevgi duyarsın, saygı duyarsın, değer verirsin. Ama insan saygı

duymazsa, değer vermezse, önemli görmezse maymun gibi bir şey görür

onu. Çok kötü görür, tiksinir hatta. Onun güzel olmasının bir anlamı kal-

maz. Onun için insan aklıyla, güzel ahlakıyla, derinliğiyle, tutkusuyla,

değil mi, Allah’tan korkması, Allah’ı sevmesiyle etkileyici ve güzel olur.
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Çünkü bir insana bakarken biz Allah’ın tecellisini görmüş oluruz. Allah

onu bize beynimizde güzel yaratmasa isterse maymun gibi çok çirkin de

yaratabilir. Mesela insan güzeldir de Allah bize çok anormal de göstere-

bilir beynimizde, hiçbir şey yapamazsın, değiştiremezsin veyahut tama-

men görüntüsünü yok edebilir, simsiyah karanlık da gösterebilir Allah, bir

şey yapamazsın. Yahut renk körü yapar Allah, siyah beyaz gösterir, hiçbir

şey yapamazsın. 

Vakıa Suresi, 56. sure. Bakın yine 56’ya geldik, Vakıa Suresi, 4;

“Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı, ve dağlar darmadağın olup ufalan-

dığı”, bakın 5. ayette bu bakın. 4’te yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,

yani bir çarpmayla, bak Kıyamet’i yine anlatıyor. “Ve dağlar darmadağın

olup ufalandığı”, çarpmanın şiddetiyle dağlar darmakeşan olacak. 4 ve 5.

ayetler ne olur 4, 5 biraraya gelince? Yine 1545’e işaret ediyor. Vakıa

Suresi, “nimetlerle donatılmış cennetler içinde” diyor, cennet ehlini anla-

tıyor Cenab-ı Allah. “Birçoğu geçmiş ümmetlerden”, 13. ayette, “birazı da

sonrakilerden” 14 aklına ne getiriyor? Yani biraz az bir kısım da sonraki-

lerden cennette insanlar, Hicri 14. yüzyıl. Hicri 1400’e bakıyor. “Birazı da

sonrakilerden. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler.” Hani

evrim vardı cennette de? Mücevherden tahtlar orada mağazadan alınmı-

yor, Allah yaratıyor, değil mi orada bir usta yapmıyor onu, Allah yaratı-

yor. “Karşılıklı yaslanmışlardır” diyor Allah. Oktar Hocam sen yine bize

bir şeyler göster filmlerden. 

OKTAR BABUNA: Bir Kuran mucizesi var göstereyim mi Hocam?

Yağmurdaki ölçüyle ilgili bir Kuran ayetinde Allah şöyle buyuruyor, şey-

tandan Allah’a sığınırım; “ki Allah, belli bir miktar ile gökten su indirdi

de, onunla ölü bir memleketi diriltti (ve her yanına hayat) yaydı; siz de

böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız” Zuhruf Suresi 11. aye-

tinde Allah, bakın altı çizili bölümde “belli bir miktar ile gökten su indir-

di”, suyun belli bir miktar ile indirildiği burada işaret ediliyor. Hakikaten

bilim adamları şunun farkına vardılar; yeryüzüne bir yılda yağan yağmur
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miktarı 505 trilyon ton, yeryüzünden bir yılda buharlaşan yağmur miktarı

da tam tamına 505 trilyon ton. Yani saniyede 16 milyon ton su buharlaş-

maktadır ve inmektedir. Bu çok hassas bir ölçü, çünkü dünyanın her yerin-

de değişik bölgelerine, her an değişik miktarlarda yağmur yağıyor ve su

buharlaşıyor ama toplam miktar hep sabit, zaten bu eğer böyle olmasaydı

hayat olmazdı. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Yapılan araştırmalara göre diyor;

yeryüzündeki 1 saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor öyle mi? Bir yılda

bu miktar diyor 505 trilyon tona ulaşır diyor. Cenab-ı Allah ne diyor

zaten, şeytandan Allah’a sığınırım; “belli bir miktar ile gökten su indirdi”,

evet miktarı belli, bu miktar ne zaman anlaşıldı? 

OKTAR BABUNA: Yeni anlaşıldı, son birkaç on yılda. 

ADNAN OKTAR: Bilimle. Bilim ne yapıyor, Kuran’ı bize açıklamış

oluyor, Kuran’ı şerh etmiş oluyor.

SUNUCU: Az önce hücre ile ilgili konuşmuştuk, onunla ilgili bir

soru var, onu sorabilirim. Mahmut Bey sormuş, “merak ettiğim bir konu

var” diyor. “Cübbeli, yüzme sünnetinin çok üstünde duruyor, havuzda,

denizde yüzmeye önem veriyor, titizlik gösteriyor, peki İslam’ın bu yüz-

yılda hakim olması önemli. Cübbeli niye bu konuyu önemli tutmuyor ve

anlatmıyor, hatta güya İslam yüzyıllar sonra hakim olacak diyor, siz ne

dersiniz bu konuda?” 

ADNAN OKTAR: Evet, Cübbeli’ye göre, kavun yemek sünnet, ona

çok titiz, onu anlatıyor; pirinç pilavı sünnet, o da çok önemli. İslam ahla-

kının dünyaya hakimiyeti farz, en büyük farzlardan fakat o konuyu neden-

se söylemiyor. Talebeleri de ona sorması lazım, bu yüzyılda neden İslam

ahlakının hakim olmaması gerekiyor, yani ne mahsuru var İslam ahlakının

dünyaya hakim olmasında? Bunu ona sormaları lazım yakın talebelerinin.

Çünkü bundan ısrarla kaçınması çok garip ve çok şaşırtıcı, hayret verici. 

Ankebut Suresi, 14; “Andolsun Biz Nuh’u kendi kavmine elçi olarak
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gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda

onlar zulme devam ederlerken Tufan kendilerin yakalayıverdi”. Bu ayette

neler görüyorsun sen Oktar? 

OKTAR BABUNA: Uzun bir hayatı var Hz. Nuh (as)’ın, 950 sene

yaşıyor. 

ADNAN OKTAR: Evet şimdi Kuran’da eğer belirli sayılar, rakam-

lar varsa onların özel bir anlamı vardır. Mesela burada binden elli yılı

eksik olduğunda 950 kalıyor. 14. ayet olduğuna göre, Hicri 14. yüzyıla

işaret etmiş oluyor. 14’ünde 950’li yıllara işaret etmiş oluyor. Ki, Risale-

i Nur’un en etkin olduğu dönemler, inşaAllah. O yönüyle de bir işari

manası var inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Demin Hocam uçan balığı göstermiştik. Fosili-

ni çıkardık sizin kitabınızdan. 95 milyon yıllık Lübnan’da bulunan bu

fosil, siz söylemiştiniz biraz önce tıpatıp aynısı uçan balıkların.

ADNAN OKTAR: Demek ki kuşa dönüşmemiş.

OKTAR BABUNA: Evet 95 milyon yıldır milimi milimine aynı

Hocam maşaAllah. Sizin Yaratılış Atlasınız’da var inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet Darwinist kardeşlerimiz özenle bakarlarsa,

özellikle 95 milyon yıllık Lübnan’da bulunmuş. Eğer evrim geçirmiş

olsaydı şu an o güvercin gibi havalar da uçacaktı. Kuş olacaktı. Evet, hiç-

bir değişikliğe uğramamış. Samimi Bir Dindar Atatürk, çok güzel bir eser

tavsiye ederim. Evet diyor ki; “Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’la

uzun yıllar komşuluk yaptık. Her Ramazan ayı yaklaşınca Atatürk kız kar-

deşine: “Makbule, Ramazan geliyor, annemize hatim okutmayı ihmal

etme” der ve hatim okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf içer-

sinde para verirdi” diyor. Kuran okunması için özel talimat veriyor, maşa-

Allah. Ülkü Adatepe manevi kızı, ne diyor şurada bir oku bakayım bana

şuradan. 

SUNUCU: “Ülkü Adatepe manevi kızı, annemiz Zübeyde Hanım
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büyütmüştür. Onun anneme anlattığı bir anıyı aktarayım; Atatürk 25

Ağustos’ta Kocatepe’ye çıktığı zaman, orada şöyle dua ediyor; ‘Allah’ım

senin bana verdiğin fikir ve zeka ile ben bütün planlarımı gerçekleştirdim.

Bundan sonrası artık senin mukadderatın’. O Allah’a inanan bir insandı.

Paşa, Ramazan’da Dolmabahçe’de veya Çankaya'da olduğunda anneme,

'Vasfiye, oruç tutuyor musun?' diye sorar, annem ‘tutuyorum’ dediğinde

de çok memnun kalırmış. Bana hastalığımda dua ettirirdi, kendisi de eder-

di. Çok iyi hatırlıyorum; paratifo geçiriyordum, çok üzülmüş ve beni kur-

tarması için Allah'a dua etmiş. Annesi Zübeyde Hanım da çok dindarmış.

Anneme daha yedi yaşındayken Kuran dersleri aldırmaya başlamış. Kız

kardeşi Makbule Hanım'ın da namazını devamlı kıldığını biliyorum”.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule

Hanım. Dolayısıyla Atatürk’ün tam dindar olduğunu görüyoruz. Hatta

camide hutbe okumuştur Atatürk. Biliyorsun, fotoğrafı da var hutbe okur-

ken, inşaAllah. Fakat bir kısım kişiler Atatürk’ü çok yanlış aksettiriyorlar. 

OKTAR BABUNA: Siz anlatana kadar da Hocam, hakikaten çok

farklı tanıtılmıştı Atatürk. Ama maşaAllah sizin eserleriniz ile, hatta sizin

www.atamizindeyiz.com sitesine girişler de son derece yükseldi şu anda.

Türk halkı bilgilenmiş oldu, Allah razı olsun, sizin vesileniz ile. 

ADNAN OKTAR: Saffat Suresi 173; “ve şüphesiz; Bizim orduları-

mız, üstün gelecek olanlar onlardır”, 1994. Mehdi (as)’a ve aynı zamanda

Türk Ordusu’na da bakan bir ayet, inşaAllah. “Bütün ordular Allah’ındır”

diyor Allah ayette, inşaAllah. 

SUNUCU: Serpil Durmuş sormuş, İzmir’den, “Adnan Hocam, Fatır

Suresi 42. ayeti sormak istiyorum. ‘Yeminlerinin olanca güçleriyle, ken-

dilerine bir uyarıcı-korkutucu gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birin-

den mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a and içtiler. Ancak onla-

ra bir uyarıcı-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden başkasını artırma-

dı’. Hocam bu ayeti açıklar mısınız?”
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ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım, “yeminlerinin olan-

ca güçleriyle, kendilerine bir uyarıcı-korkutucu gelecek olsa, ümmetleri-

nin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair, Allah'a and

içtiler. Ancak onlara bir uyarıcı-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden

başkasını artırmadı”. İşte uyarıcı korkutucular geliyor yani tebliğciler,

Mehdiler gelmiştir, peygamberler gelmiştir, mürşitler gelmiştir. Fakat bu

insanlardaki azgınlığı ve tersliği bazı insanlarda daha da artırmıştır. Mese-

la Mehdi (as) gelince de yine aynı şey olacaktır. “Ancak onlara bir uyarı-

cı-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden başkasını artırmadı”. Mehdi

(as)’a ve talebelerine karşı müthiş bir nefret ve öfke oluşacaktır insanların

büyük bir bölümünde ki o yüzden sayıları 313’tür. “Evleri sırtlarındadır”

diyor. “Onlarla hiç kimse evlenmez. Ondan sonra, malları, mülkleri yok-

tur” diyor hadiste. Allah yolunda çok çile çekecekleri belirtiliyor. Pey-

gamber Efendimiz (sav) zamanında da Peygamberimiz (sav)’e karşı müt-

hiş bir öfke vardı ilk geldiğinde, Mekke müşriklerinde. Gideceği yollara

dikenli çalı atıyorlardı, o giderken üzerine bassın diye. Böyle kirli deve

işkembesi atıyorlardı üzerine, yani kendilerince akılsız kafalarıyla bir

zarar vermek istiyorlar. Fakat Allah Peygamberimiz (sav)’i korudu. Hatta

sahabeleri hicret etmek mecburiyetinde kaldı, değil mi, binlerce kilomet-

re uzakta Habeşistan’a göç etmek durumunda kaldılar. Ama sonra anlı

şanlı şekilde döndüler Mekke’ye. Peygamberimiz (sav) bütün putları

kırdı, ondan sonra Kabe’de putları temizledi. Aynı şekilde diğer peygam-

berlerde de bunları görüyoruz. Hepsinde aynı olaylar olmuştur. Hz. Musa

(as)’a da ters tavır koymuştur insanlar. Hatta, diyor ayette; o zamanın dev-

letinden insanlar çekindiği için, devletin ve toplumun baskısından çekin-

dikleri için Hz. Musa (as)’a, diyor, kavminin zürriyetinden az bir kısım

gençlerden başka tabi olan olmadı, diyor, çekindikleri için. Yani bir kısım

insanlar çok aşağılık, böyle şerefsizdir. Yani ne demiş, ne dedilere çok

önem veriyor. Yani birisinin laf söylemesi, etrafındaki insanların laf söy-

lemesine göre kendini yönlendirir. Mesela, inanıyorsa, inanmıyorum der.

İnanmıyorsa, inanıyorum der. Topluma göre şekil alır. Halbuki bu çok
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büyük bir karaktersizliktir. İnsan müstakil karar vermesi lazım, topluma

göre karar vermez. Ben mesela, Ankara’da normal klasik lisede yetiştim.

Yani bana kimse din eğitimi vermedi. Benim ailem de dindar değildi.

Ama baktım, din bir gerçek. Allah’ın varlığı apaçık. Darwinizm’in, mater-

yalizmin bir yalan, oyun olduğunu anladım. Masonluğun bir oyun oldu-

ğunu anladım. Savaşların arkasında masonluğun olduğunu anladım. Ve

kendi imkanlarım ile var gücümle mücadele ettim. Mesela Akademiye

geldiğimde ben tek başımaydım. Kimse yoktu etrafımda. Ben Akademiye

uyum göstermedim, oradaki kimseye uyum göstermedim. Yani beni anla-

masınlar da demedim. Bilakis, alenen dindar olduğumu gösterdim. Hatta

dediler komünistler, “seni burada öldürürler” dediler. “Açıkça söyleye-

lim” dediler, “gelme okula” dediler. Ben göğsümü gere gere gittim. Tabii,

felsefede de öyle aynı şekilde. Aynı tehditler orada da oldu, İstanbul Üni-

versitesi Felsefe’de de. Burada da seni öldürürler dediler, yine gittim.

Ama bir süre sonra artık fiili bir durum olduğu için gidemedik yani. Artık

fiili saldırılar olduğu için, inşaAllah. Dolayısıyla insan inandığını göğsü-

nü gere gere yapacak. Mesela ben Darwinizmin sahte olduğunu anladım.

Okulumdaki arkadaşlarımın çoğu Darwinist’ti, üniversitede Hocalarım

Darwinisttiler, hep Darwinist eğitim alıyorduk. Ama ben var gücümle

Allah rızası için ortaya çıkıp Darwinizm’e karşı tam tavır koydum. Bunun

sonucunda masonik basın benim tam karşıma dikildi. Baronun takımı kar-

şıma dikildi, iddia edilen Ergenekon Örgütü karşıma dikildi, PKK karşı-

ma dikildi, komünistler, masonlar hepsi karşıma dikildiler. Komplo üzeri-

ne komplo, oyun üzerine oyun, tuzak üzerine tuzak. Ben asla yılmadım ve

halen de devam ediyor komplolar. Mesela böyle kriminal tipleri buluyor-

lar bu tip şeylerde, iftira atacağı vakit. Yani toplumdan, yani cemiyetin

böyle ittiği, toplumun mesela anormal gördüğü insanlar, böyle tehlikeden

ve psikopatlıktan kaçınmayan bir kısım insanları. Bir kısmı da zavallı,

gariban, onları da para ile kandırıyorlar. Karşımızdakilerin bunlara para

dağıtması sonucunda adamlar gizli şahitlik de yapar, her şeyi yapar o

zaman, yapıyorlar yani kendi kafasına, inancına göre. Ama tabii sonunda
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adalet yerini bulur. Aklı başında olan insanlar böyle oyunlara gelmezler,

inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bu Atatürk’ün sözleri, dindarlığı ile ilgili. Ata-

türk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal’i şöyle anlatıyor:

“Ata'nın elini öpmek üzere yanına girdim. İşleri ile meşguldu. Bir süre

ayakta bekledim, birden derin bir iç geçirdi ve ‘Allah’ dedi. O bunu sık sık

tekrarladı. Sen dindar mısın, diye sordu. Evet dindarım, dedim. Cevabım

hoşuna gitmişti. Çok iyi, Allah büyük bir kuvvettir, O'na daima inanmak

lazımdır, dedi ve bu konuda uzun uzun izahat verdi.” 

Atatürk’ün diğer manevi kızı Ülkü Şüküllüoğlu anlatıyor: “Annemi

Zübeyde Hanım büyütmüştür. Onun anneme anlattığı bir anıyı aktarayım:

Atatürk, 25 Ağustos'ta Kocatepe'ye çıktığı zaman orada şöyle dua ediyor:

Allah'ım, senin bana verdiğin fikir ve zekayla ben bütün planlarımı ger-

çekleştirdim. Bundan sonrası artık senin mukadderatın. O, Allahına ina-

nan bir insandı. Paşa, Ramazan'da Dolmabahçe'de veya Çankaya'da oldu-

ğunda anneme; Vasfiye, oruç tutuyor musun, diye sorarmış. Annem “tutu-

yorum” dediğinde de çok memnun kalırmış. Bana hastalandığımda dua

ettirirdi, kendisi de ederdi. Çok iyi hatırlıyorum; tifo geçiriyordum, çok

üzülmüş ve beni kurtarması için Allah'a dua etmiş. Annesi Zübeyde

Hanım da çok dindarmış. Anneme daha yedi yaşındayken Kuran dersleri

aldırmaya başlamış. Kız kardeşi Makbule Hanım'ın da devamlı namaz kıl-

dığını biliyorum.” 

Safiye Ayla diyor ki: “Annesi Zübeyde Hanım da, ablası Makbule

Hanım da çok dindar insanlardı, namaz kılarlardı. Tam dindar bir aile

ortamında yetişti. Atatürk de dindar bir insandı. Çok beğendiği Hafız

Yaşar vardı. O Kuran okurken gözlerinden yaşlar akardı. Hatta bütün

Hocaları toplayıp ayetleri okuyup izah ederek incelemeler yapardı. Bana;

Allah'ın sana verdiği bu lütfu unutma ve bununla şımarma, mütevazı ol,

daima Allah'a şükret, derdi. Kendisine, Paşam şunu yaptın bunu yaptın

diyenlere; bana Allah yardım etti, ben talihli bir insanım, derdi.” 
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Vasfi Rıza Zobu anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav)'e çok hürmet eder-

di. Peygamberlerin çok sağlıklı bir muhakemeye vakıf olduğuna kaniydi.

Bir gece Hz. Peygamber (sav)'in askeri dehasından bahsediyordu. Onun

dine, fikre karşı saygılı bir kişiliği vardı. Kuran'a da çok hürmeti vardı.

Yanında üç hafız vardı; Hafız Yaşar, Hafız Hüseyin ve Hafız Mehmet.

Ben o hafızları onun yanında, Çankaya'da tanıdım. Saygıyla dinlerdi.” 

Cemal Kutay anlatıyor: “Dünyada Atatürk kadar İslam dinini mana

ve mefhumuyla kavramış ve onu aslına iade etmek için büyük kavga yap-

mış başka bir insan yoktur. Mustafa Kemal, 1300 sene sonra Hz. Muham-

med (sav)'in ruhunu şadedecek esaslar getirmiştir. Bugün secde-i Rah-

man'a alın koyabiliyorlarsa bu, onun sayesindedir. Bugün en geçerli iki

meal Ömer Rıza Doğrul ve Ahmet Hamdi Akseki mealleridir. İkisini de

Mustafa Kemal yaptırmıştır.”

ADNAN OKTAR: Bak bu çok önemli. Elmalılı tefsiri dışında, oku

bir daha. 

OKTAR BABUNA: “Bugün secde-i Rahman'a alın koyabiliyorlarsa

bu, onun sayesindedir. Bugün en geçerli iki meal Ömer Rıza Doğrul ve

Ahmet Hamdi Akseki mealleridir. İkisini de Mustafa Kemal yaptırmıştır.” 

ADNAN OKTAR: Elmalılı tefsirini de o yaptırdı, Buhari tercümesi-

ni de o yaptırdı, İmam Hatipleri o açtırdı, İlahiyat Fakültelerini açtırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurdu. Evet, sonra da Atatürk dine karşıy-

dı diye ortaya çıkanlar oluyor. Bunu nasıl açıklıyorlar? Bu apaçık bir ifti-

ra işte Atatürk’e, devam et. 

OKTAR BABUNA: “Süreyya Koral, Kılıç Ali’nin eski eşi anlatıyor:

Laikti. Laiklik, dinsizlik değildir. Kuran'ın Türkçeleştirilmesi, dinin anla-

şılmasına vesile olan büyük bir hizmettir”. 

ADNAN OKTAR: Tamam. Peki Oktar, var mı bize göstereceğin

başka güzel filmler?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah, fıstık yiyen sincap var. 
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ADNAN OKTAR: Bakayım, aç bakayım. Anladım da bir anda bu

yuttu mu kerata? Bak seslere bak sen bunun. Büyük bir iştah ile, bak

kudurmuş gibi yiyiyor. Mide fesadından gidecek bu. O avurtlarına doldu-

ruyor benim anladığım, yemek için hazırlık yapıyor, yutmuyor onu. Evet,

açgözlü kerata, ne olur ne olmaz diye sağlama alıyor, onları önce bir avurt

deposuna dolduruyor. Afiyet olsun. Sonra boş zamanında onları kemal-ı

afiyet ile yiyecek herhalde. Afiyet olsun, hadi bakalım. Bu sesler ondan

geliyor. Yeter yeter, mide fesadından gideceksin, yeter. Hayır, göbüşü şu

kadar bir şey zaten.  Afiyet şeker olsun, hadi bakalım. 

Şu Balıkesir Hutbesi’ni bana bir oku, Atatürk’ün.

SUNUCU: “Atatürk'ün din konusundaki samimiyetini ve dinine olan

bağlılığını ortaya koyan diğer bir tarihi delil de onun çıktığı bir yurt gezi-

si sırasında Balıkesir'de vermiş olduğu hutbedir. Atatürk bu hutbeyi, 7

Şubat 1923 tarihinde Zağnos Paşa Camii'nde vermiştir. “Ey millet. Allah

birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun.

Peygamber Efendimiz Hazretleri (sav), Cenab-ı Hak tarafından insanlara

dini hakikatleri tebliğe memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar

cümlemizce malumdur ki, Kuran-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara

feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. Çünkü dinimiz

akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabii

kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün ilahi kanun-

ları yapan Cenab-ı Hak'tır. Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki

dara yani iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diğeri Allah'ın

Evi idi. Millet işlerini Allah'ın Evi’nde yapardı. Efendiler, camiler ibadet

ve itaatle beraber din ve dünya için neler yapmak gerektiğini düşünmek,

yani meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni, başlı başı-

na faaliyette bulunmak elzemdir. İşte bizim burada din ve dünya için,

istikbal ve istiklalimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben

yalnız kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Milli emelleri, milli iradeyi

yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının,

emellerinin bilinmesi neticesinden çıkarmak gerekir. Benden ne öğren-
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mek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim. Efendiler.

Hutbe demek halka hitap etmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin

manası budur. Hutbe denildiği zaman bundan  birtakım manalar ve mef-

humlar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi irad eden hatiptir. Yani söz söyleyen

demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber (sav) zaman-ı saadetlerinde

Hutbe’yi kendileri verirlerdi. Gerek Peygamber Efendimiz (sav) gerekse

Hulefa-i Raşi'in Hutbeleri’ni okuyacak olursanız görürsünüz ki gerek Pey-

gamber’in (sav) gerekse Hulefa-i Raşid’in söylediği şeyler, o günün mese-

leleridir. O günün askeri, idari, mali, siyasi ve içtimai konularıdır. İslam

ümmeti çoğalıp İslam memleketleri genişlemeye başlayınca, Cenab-ı Pey-

gamber (sav) ve Hulefa-i Raşid’in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin

irad etmelerine imkan olmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri

bildirmeye birtakım zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde ileri gelen-

lerin en büyüğü idi. Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar,

halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa

söylerlerdi. Bu tarzın devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da mille-

tin reisi olan zatın halka doğruları söylemesi ve halkı aydınlatması; halkı,

umumi ve ahvalden haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü her

şey açık söylendiği zaman halkın dimağı faaliyet halinde bulunacak, iyi

işleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek, şunun veya

bunun arkasından gitmeyecektir. Hutbeden maksat, halkın aydınlatılması

ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. Yüz, iki yüz, hatta bin

sene evvelki hutbeleri okumak, insanları cehl ve gaflet içinde bırakmak

demektir. Hutbeyi okuyanın herhalde halkın kullandığı dili kullanması

lazımdır. Geçen sene BMM'de irad ettiğim bir nutukta demiştim ki; 'min-

berler halkın dimağlarını, vicdanları için bir feyz menbaı, bir nur menbaı

olmuştur. Böyle olabilmesi için minberlerde aksedecek sözlerin bilinmesi

ve anlaşılması, fenni ve ilmi hakikatlere uygun olması lazımdır. Hatiple-

rin siyasi, içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Bun-

lar bilinmediği takdirde halka yanlış telkinler verilmiş olur. Binaenaleyh

hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olacaktır”. 
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OKTAR BABUNA: Hafız Yaşar Okur da Atatürk’ün Ramazan ayla-

rındaki davranışlarını şöyle gözlemlemiştir: “Ramazanların Atam için çok

büyük bir önemi vardı. Beni huzurlarına çağırır Kuran-ı Kerim’den bazı

sureler okuturdu. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu

içinde dinlerdi. Ruhunun çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı.

Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayram-ı Veli ve Zincirlikuyu camii-

lerinde şehitlerin ruhuna Hatim-i Şerif okumamı emrederlerdi.” 

Nuri Ulusu, Atatürk’ün 30 Ramazan gecelerine büyük önem verdiği-

ni şöyle anlatmaktadır: “Atatürk, 30 Ramazan geceleri, o devrin hafızları

olan beyleri davet ederdi. Atatürk davet ettiği bu hafızlardan tek tek din

hususunda bilgiler alırdı. Ayrıca çok üzerinde durduğu Türkçe Kuran-ı

Kerim hakkında görüşlerini sorardı. Yine bir Ramazan ayı gecesinde,

hafızlar geldiğinde hep birlikte salona girdiler. Konu yine Türkçe Kuran-

ı Kerim’di. Atatürk hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Kuran-ı Kerim’den oku-

dukları duaları zevkle dinledi.”

Atatürk, “halbuki elhamdülillah, hepimiz Müslümanız, hepimiz din-

darız” Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, sayfa 131.

Atatürk’ün namaz kıldığı ile ilgili alıntılar var. “Atatürk Edirne’de

Fırka Kumandanı olarak görev yaptığı sırada Cuma namazlarını Selimiye

Camii’nde kılmıştır. Burada yine bir Cuma namazında tanıştığı bir hafız

ile arasında şöyle bir konuşma geçmiştir: “Oğlum, terbiye görmüş güzel

bir sesin var. Okuduğun ezanı çok beğendim ve duygulandım. Seni tebrik

ederim. Oğlum, Edirne’de kaldığımız süre içinde ben cuma namazına

hangi camiye gidersem sen de o camiye gelecek ve iç ezanı okuyacaksın.”

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı yıllarında da namaz kılacaktır. Örneğin

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920’de Ankara’da

Hacı Bayram Camii’nde öğle ve cuma namazlarını kılmış, 7 Şubat 1923’te

de Balıkesir Paşa Camii’nde minbere çıkıp; “Allah birdir, şanı büyüktür,

Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir” diye söze başlayarak hutbe ver-

miş ve cemaatle birlikte namaz kılmıştır”.
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ADNAN OKTAR: Atatürk değil mi, mükemmel sünnet-i seniyyeye

uygun abdest alıyor, sünnet-i seniyyeye uygun, Kuran’ın emirlerine

uygun da namazını kılıyor. Atatürk için namaz kılmazdı diyenler, dinle

ilgisinin olmadığını iddia edenlerin yüzüne bakın bunlar tam bir cevap

inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Halbuki dediğiniz gibi tam Türk İslam Birli-

ği’ni savunuyordu. Budizme karşıydı, masonluğu kapatmıştı.

ADNAN OKTAR: Ne diyor komünistlere karşı; “beyler” diyor,

“şurası unutulmamalıdır ki Türk aleminin en büyük düşmanı komünistlik-

tir” diyor. “Behemehal” diyor her halükarda yani, her durumda “her görül-

düğü yerde ezilmelidir” diyor. Ve nitekim Atatürk komünistlere göz açtır-

mamıştı. Tam bir Türk milliyetçisiydi ve tam bir Müslüman evladıydı.

OKTAR BABUNA: Peygamberimize de çok hayranlığı var ayrıca.

ADNAN OKTAR: Evet, bak mesela ne diyor Cemal Kutay; “bir gün

Ertuğrul Yatı'nda ressam İbrahim Çallı, Ata'nın yanındadır. Şu renkleri

tuale almak mümkün müdür?” diyor Atatürk. Yani oradaki manzarayı

gösteriyor, mümkün müdür tuale almak diyor. Çallı; “Tabii, Gazi Hazret-

leri” diye cevap verir. “Demek ki siz bu renkleri alabiliyorsunuz” diye

tekrarlıyor Atatürk, “demek böyle bir yeteneğiniz var” diyor. Çallı;

“Deneyelim de görelim” der. Ayrılacağı zaman Atatürk, Cevat Abbas'a

şunları söyler: “Söyleyin bu adama bir daha gelmesin” diyor Çallı’ya. Ne

zaman ki haddini bilir, Allah'la kendini kıyaslamaya kalkışmaz, kul oldu-

ğunu anlar, bunu da ispat eden bir eserle gelir, ben o zaman onun affedil-

mesine şahitlik ederim. Öbür türlü affetmem ben bu adamı” diyor. Kendi-

ni Allah gibi görüyor, diyor haşa. Nerede diyor bu sanatı yapabilsin, bu

renkleri, bu muhteşemliği diyor, haddini bilmesi lazım diyor. 

Ne diyor mesela yine Sabiha Gökçen -manevi kızı- Atatürk diyor ki

ona, “Allah büyük bir kuvvettir, daima O’na inanmak lazımdır” diyor.

“Sen dindar mısın?” diye ona sormuş, “ben de aileden aldığım din tabiriy-

le, evet dindarım dedim”. Ondan sonra bu konuşmayı yapmış inşaAllah.
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OKTAR BABUNA: Bende de Peygamber Efendimiz (sav)’e duydu-

ğu hayranlıkla ilgili vardı Hocam.

“Muhammed Mustafa, peygamber olmadan evvel, kavminin sevgisine,

saygısına, güvenine erişti. Fahr-i alem Efendimiz sonsuz tehlikeler içinde,

tükenmez sıkıntılar ve zorluklar karşısında 20 sene çalıştı ve İslam dinini

kurmaya ait peygamberlik görevini yapmayı başardıktan sonra cennetin en

yüksek katına erişti”, 1922 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, sayfa 262.

“Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri (sav) Cenab-ı Hak tarafından

insanlara dini gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Anayasası

hepimizce bilinir ki şanı büyük olan Yüce Kuran’daki naslardır. İnsanlara

gelişme ve aydınlanma ışığı vermiş olan dinimiz, son dindir, en eksiksiz

dindir”. Balıkesir Zağnos Paşa Camii’sindeki minberden söylemiştir

bunları. 

ADNAN OKTAR: Bak camide hoca olarak çıkıyor,  imam gibi çıkı-

yor ve hutbe okutuyor. Tabii. Hutbeyi bizzat kendi okuyor. 

OKTAR BABUNA: “Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir

eve benzer. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanacağız. Bu dinlerin

en sonuncusu, elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür.

Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler şu haritaya baksınlar ve

Bedir Destanı’nı okusunlar. Hazreti Muhammed’in (sav) bir avuç imanlı

Müslüman ile mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş Ordu-

su’na karşı Bedir Meydan Muharebesi’nde kazandığı zafer, fani insanla-

rın karı değildir. Onun peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaş-

tır”. Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı

Yayınları. 

“Bence dinsizim diyen mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının

imkanı yoktur. Dinsiz kimse olamaz”. İzmir, Türkiye’nin Geleceği Üzeri-

ne Konuşma, 1923. 

ADNAN OKTAR: Dinsizim diyen mutlaka Allah’a inanır diyor.
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Mümkün değil bir insanın Allah’a inanmaması diyor Atatürk. Yani mut-

laka yalan söylüyordur diyor usülen. Çünkü insanlar genellikle hakikaten

dinsiz olduklarından değil de, mesela etrafındakiler dinsiz oluyor, herkes

birbirine kendisini dinsiz tanıtınca o da kendisini dinsiz tanıtıyor. Yoksa

öbür türlü mesela alay ediyorlar, baskı yapıyorlar. Dindar olduğu halde

alay ediyor. Topluma uyarak kalabalık yani kitle psikolojisiyle. Mesela

bazen liselerde falan olur böyle, bazı çocuklar züppelik yapar böyle, üç

beş züppe çıkar, onların psikolojik baskısıyla çocuklar baskı altına alınır

ve tavırları değişir. Onlar da başlarlar züppeliğe, sanki onlar da şımarık-

mış gibi haraketlere başlarlar, halbuki değildir. Mesela o dinsiz olduğunu

söyler, korkudan birisi daha söyler dinsiz, bu sefer hepsi kendisinin dinsiz

olduğunu söylerler. Halbuki ailelerde öyle değildir, kökeninde öyle değil-

dir. Ama toplum baskısından, korkudan, bazen aile baskısından, mesela

mason aileler oluyor veyahut komünist, marksist aileler oluyor, arkadaş

çevresi de öyle marksist oluyor çocuğun, korkudan kendini dinsiz gibi

gösteriyor. Halbuki değil, yani mümkün mü Allah’ın yaratılışını inkar

etmesi. Çünkü, yani bu kadar muhteşem bir varlık değil mi dünya, dünya-

nın üzerindekiler bunlar hiç yokluktan meydana gelmiş. Meyveler, bitki-

ler, hayvanlar, yani insanlardaki ihtişam, akıl, görme, koklama duygusu,

işitme duygusu, hücrenin, kromozomların yapısı, atomun yapısı, kainatta-

ki intizam ve bütün canlılar Altın Oranla yaratılmış. Mesela Altın Oran

denen özel bir oran var. Kaç o oranın sayısı; 1.618 ile orantılı yapılıyor

değil mi, evet. Bu insan yüzünde, hayvanların yüzünde, çekirgede, kuşta,

hepsinde, bitkilerde, çiçeklerde, el parmaklarında, bütün vücutlarda Allah

bu Altın Oranı, bu matematik oranını kullanıyor. Ve hepsini simetrik

yaratıyor bütün canlıları. Sağı soluna eşit, mesela kelebeklerde bu kadar

ihtişamla meydana gelen bir yapıyı “nasıl oldu” diyorsun, “tesadüfen

oldu” diyor. Kardeşim tesadüfen olmuş bana bir şey göster. “Kalem nasıl

oldu” diyorsun, “fabrika yaptı” diyor. İki satır, bir satır yazı var “bunu

kim yazdı” diyorsun “ben yazdım” diyor. Peki bir kromozomda bir mil-

yon ansiklopedi sayfası dolusu yazı kodlu, bilgi kodlu, “bu nasıl oldu”
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diyorsun, “tesadüfen oldu” diyor. Şimdi bu olmadı yani, akıl var yakin

var. Mantıklı konuşacak, toplumun etkisinde kaldıkları için insanlar

Allah’ı inkar ediyorlar. Büyük bölümü böyledir. Yani % 99’u öyledir.

Gerçek ateist bulamazsın dünyada, mümkün değil. Ama işte dergilerde,

mesela ateistler bir internet sitesi hazırlamışlar ona baktım geçen günler.

Güya kendilerince haşa Allah’la dinle alay ediyorlar. Kardeşim bunu niye

bu kadar takıntı haline getirdin, ateistsen ateistsin, tamam düşün, öyle ola-

bilir. Ama her yazında niçin Allah’a yönelik yazılar, dine yönelik yazılar

yazıyorsun. Hepsinde, bir havadan sudan bir konudan bahset. Havadan

sudan bahset. Ana konu oymuş gibi, niye o kadar kafana takılıyor o

zaman. Ben mesela inanmadığım bir şeyle hiç uğraşmıyorum. Yani

Budizm beni ilgilendirmiyor, ben hiç adamlarla uğraşmam yani, sadece

kitap yazdım o kadar. Gece gündüz kafamda sürekli bir saplantı değil.

Yani burada aslında o inancın etkisinde oldukları için, ondan kurtulmak

için yapıyor. Yani mesela karanlıktan korkan adam ıslık çalıyor. O da

Allah’tan korktuğu için -haşa benzetmek gibi olmasın- sürekli Allah ile

haşa kendince alay ederek, Allah’ın aleyhinde konuşarak haşa, kendince o

ateistliğini, kendinde muhafaza etmeye çalışıyor. Yani, aman ne olur ne

olmaz, inanmaya başlarsam ne olur, dengem bozulur gibisinden yaptığı

bir psikolojik savunma bu. Yoksa bir insan bu kadar saplantı halinde, kar-

deşim sayfalarca. Bir taneniz havadan sudan konuşsun, hayat pahalılığın-

dan konuş, bugün hava güzel, de. Yarın yağmur yağacak, de, bir şey de.

Başka bir konu yok. Bu Allah inancının onlarda ne kadar güçlü olduğunu

gösteriyor. Satanistler de öyle, satanistler Allah’a şiddetle iman eder.

Fakat buna karşı direnirler, direnmeye çalışırlar. Sen şeytanı haşa Allah

olarak kabul ediyorsan, Allah’a niçin inanmasın öyle bir adam? Şeytan

gibi psikopata iman ediyorsan, değil mi, Allah gibi Rahman olan Rahim

olan, koruyucu olan, şefkatli olan, sonsuz sanat gücüne sahip olan, sonsuz

güzelliğe sahip olan, sonsuz akla sahip olan bir Yüce varlığa niçin inan

mıyorsun? Tabii, sıfır hacim, sonsuz yoğunluktaki bir şeyden kainat mey-

dana geliyor. 15 milyar yıl evvel. Sıfır hacim ne demektir biliyor musun?



SOHBETLER 39

Bakın mesela şurada sıfır hacim vardır. Hiçbir şey yok. Sıfır hacim, yok-

luktan kainat, koskoca evren meydana geliyor birkaç saniyenin içerisinde.

Ve dev bir patlamayla, değil mi, süratle. Yani sürati de akılalmaz bir sürat.

Bu ilk kararı kim verdi? Mesela bu yokluktan maddeyi kim çıkarttı? Ve

madde de sonunda açılıyor, açılıyor, açılıyor, gül gibi böyle. Açılıyor,

sonra da mis gibi kokan bir güle dönüşüyor, mesela dünyaya dönüşüyor.

Yani düşün, kapalı bir şey var, birden açılıyor; rengarenk mesela Paris,

Londra şehri oluyor, İngiltere oluyor, Amerika, Türkiye oluyor ve bunun

sonucunda bu oluşuyor. Ama kapattığımızda sıfır hacim, yok oluyor. Yani

mesela böyle bir akordiyon gibi. Ama bu tamamen kaybolan akordiyon.

Yani akordiyonu kapatsan bile yine küçülür en fazla. Ama bunda sıfır, hiç

yok. Mesela düşünün; şu an burada dünyanın oluştuğunu düşünün. Şurası

sıfır hacim, burada hiçbir şey yok. Burada ani bir patlamayla birden bu

evrenin büyüklüğünde bir evren olursa birkaç saniyede, bu nedir bu? Bu

makul bir şey mi bu? Ve sonucunda da bitkiler, hayvanlar, kuşlar oluyor.

Havada uçuşuyorlar, gayet muntazam yavruluyorlar. Ve gören duyan var-

lıklar oluyor. Mühendisler, doktorlar oluşuyor. Profesörler oluşuyor, pro-

fesörler elektron mikroskobu yapıyorlar. Elektron mikroskobu da diyor ki,

“Biz tesadüfen nasıl olduk? Buna bakayım bakayım elektron mikroskop-

ta” diyor. Toprağı alıyor; “Bizim atamız böyle atommuş. Tesadüflerle

bunlar bir araya gelmişler”. Ve o tesadüfen meydana gelen atomlar bir

süre sonra kendi kendini elektron mikroskobunda inceleyen bir varlığa

dönüşüyor. Yani kurt masalı gibi bir şey bu. 

SUNUCU: Altı günde oluşmuş diye bir söylenti vardı, dünya. 

ADNAN OKTAR: Evet, Kuran ayetinde 6 gündedir. Altın gün, altı

devre. Yani Kuran’ın belirttiği. Çünkü zamanın izafi olduğunu söylüyor

Allah. Mesela Allah Katında bin yıl 1 gün gibi oluyor mesela. Bin yıl bir

gün gibi oluyor. Zamanın izafi olduğunu Kuran söylüyor zaten. O altı gün

izafi. Mesela altı milyar yıla da işaret ediyor olabilir. Yani altı ayrı devre-

ye işaret ediyor olabilir. Veyahut daha yüksek. Mesela üçer milyar yıldan
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oluşan altı devreye işaret ediyor olabilir. Ama kainatın ömrü yaklaşık on

beş milyar yıl. Önce bir beş milyar filan dediler herhalde. Gittikçe artırdı-

lar, on beşe kadar getirdiler, olabilir yani. On beş ile beş arasında düşü-

nüyorlar. O kadar yıl önce olmuş olmasından bahsediliyor. 

OKTAR BABUNA: Altın Orandan bahsetmiştiniz. Sizin sitenizden

güzel resimler var Hocam. Göstereyim mi onları? altinoran.org Harun

Yahya’nın Altın Oranla ilgili sitesi, Hocamızın. Burada bakın gördüğünüz

bütün canlılarda, bu tohumlarda, salyangozun kabuğunda, hepsinde Altın

Oranla yaratılış var. 

Fibonacci diye bir matematikçi var ortaçağda yaşamış. Bunun buldu-

ğu bir sayı. Fibonacci bazı sayıları yan yana diziyor, bunları topluyor, bir

sonraki sayıya bölüyor, bu oran çıkıyor. Hepsinde sabit bir oran bu. 1.618.

Hatta küsuratı da var. Mesela şu hayvanda bunu görüyoruz. Aynı şekilde

bu bitkide görüyoruz. Sağdan ve soldan oranladığımız zaman bu üzerin-

deki parçacıkları, hepsinde bir. Bakın bu çiçek de aynı şekilde.

ADNAN OKTAR: Bu matematik oran hepsinde hakim, evet. 

OKTAR BABUNA: Evet, bu dizilim Altın Oranına göre, bu çiçekte

de aynı şekilde bu dizilim Altın Orana göre. Bunda aynı şekilde; dikkat

ederseniz sağa ve sola farklı dizilimler var. İkisi de birbirine oranlandı-

ğında yine Altın Oran çıkıyor. Bu bitkide yine bu dizilimler bakın yap-

rakların özel dizilimleri var sağa ve sola doğru. Hepsi Altın Orana göre,

1.618 oranında. Burada yine Altın Orana göre bir diziliş var. Burada yine

aynı şekilde. Bakın yine aynı şekilde bu bitkide dizilimlerin hepsi Altın

Oranla. Kusursuz ama milimetrik bir sayı bu inşaAllah. Bunda yine aynı

şekilde. Buradaki çiçekte de aynı şekilde bakın. Sağa ve sola dizilimleri

birbirinden farklı oranlandığı zaman. Burada çizgisel olarak gösterilmiş.

Bakın bu sağa dizilimler, sola dizilimlere oranlandığı zaman, bu tarafa

doğru saat aksinin yönünde yine Altın Oran çıkıyor. Bu bitkilerde, siz

daha iyi bilirsiniz Hocam, Altın Oranla bir şey oranlandığı zaman daha

güzel ve estetik geliyormuş insanların gözüne. 
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ADNAN OKTAR: İnsan yüzü, bütün hayvanların yüzü, bedenleri.

Yine Altın Oranla yaratılıyor. Mutasyon ne bilsin Altın Oranı? Simetriyi

açıklayabiliyor mu Darwinistler? 

OKTAR BABUNA: Hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Çünkü sağ tarafı sol tarafıyla eşit oluyor kele-

beklerde. Çünkü mutasyon bir yere vurdu mu orayı anormal hale getirir.

Mesela sağ tarafına geldiyse sağ tarafında anomali meydana geliyor. Sol

tarafında düzgünlük var. Sağ tarafta anomali var. Ama biz hayvanlara

baktığımızda sağı da solu da birbirine eşit ve mükemmel. Dolayısıyla

mutasyon iki yerde, iki yeri birden güzelleştirmesi mümkün olmayacağı-

na göre, mutasyon bozucu ve yıkıcı olduğuna göre, demek ki evrim bura-

da da tam kamyonu duvara çarpmış, evet. 

OKTAR BABUNA: Hatta altmış yıl uğraştılar mutasyon gösterebil-

mek için bakterilerde ve meyve sineklerinde. Hepsi başarısız oldu. 

ADNAN OKTAR: Bu nedir? 

OKTAR BABUNA: Bu Hocam bitkideki Altın Oranı tarif ediyor

benim söylediğim gibi bakın. Sağa oranlar var, bunların toplamı 34 saat

istikameti yönünde. Sola öbür istikameti oranladığımız zaman 21 sayısı

çıkıyor. Bunların ikisini birbirine oranladığınız zaman 34 bölü 21, Altın

Oranı veriyor. Bakın saat yönünde 34 spiral, saatin aksi tersinde 21 tane

spiral var bu bitkinin üzerinde. Bakın 1.6.1.8 diye gidiyor sayı böyle

maşaAllah. Bakın burada da tarif ediyor nasıl olduğunu, altinoran.org

izleyicilerimiz bu siteye girip bilgi alabilirler inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet. Matematik hesap yapmışlar değil mi bura-

da? Tamamında bunda her şeyde Altın Oran var. Bu nedir? Kozalak mı?

Bunda da Altın Oran var, evet. Milyonlarca saysak bitmez. Evet yeterli bu

kadar. 

İddia edilen Ergenekon Terör Örgütü tutanaklarında beni ve Vakfı-

mızı birinci hedef olarak ele aldıklarını belirtiyorlar. Yani “bizim” diyor-
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lar “düşman olarak gördüğümüz kişilerdir bunlar ve bunların tahrip edil-

mesi gerekiyor, bu nasıl yapılacak?” diyor. Bunu da açıklıyorlar, diyorlar

ki; “yalancı şahitler bulacaksınız, onlar adına oraya buraya belge gönde-

receksiniz, yazı göndereceksiniz, yalancı şahitlerle onlar adına mahkeme-

ler açacaksınız, onları mahkum ettirmeye çalışacaksınız” diyorlar. Açın

bakın, yani iddia edilen Ergenekon Örgütü’nün iddianamesinde polisin

tespit ettiği evraklar bunlar. Burada açıkça onları anlatıyorlar. Dolayısıy-

la garip insanlarla beni karşılaştırıyorlar. Suni bir olay oluşturuluyor. Yani

halktan hakikaten mağdur olan bir insan karşımızda hiç olmuyor. Hep

organize edilmiş insanlar oluyor. Hep böyle bir fikri mücadeleyi durdur-

mak için bahane arayan insanlar. Mesela falancaya kızdık, ne yapalım;

işte topla on kişiyi, beş kişiyi; sen mesela çete ile ilgili herhangi bir mad-

deyi söyle, sen de şu maddeyi söyle, sen şu maddeyi söyle, sen şu mad-

deyi söyle. Hem ortalık hem karışmasın, hem ağız birliği olsun gibisinden.

Yani önüne gelen, 3-4 kişi toplayan çete davası açtırıyor. Ellerinden gele-

ni artlarına koymasınlar, biz de hukukla, kanunla gereken karşılıkları veri-

riz. Çünkü bizim de Allah’a çok şükür ispat edeceğimiz, elimizde binler-

ce belge ve delil oluyor, inşaAllah. Ama yani asıl amaç bizim dikkatimi-

zi dağıtmak, böyle şeylerle bize harcama yaptırtmak. Mesela avukat para-

sı verdirtmek, mahkemeye götürüp getirttirmek, böylece bizi kendilerince

hırpalayacaklarını zannediyorlar. Bu benim bayağı şevkimi artırır, müca-

dele azmimi artırır. Bana hiçbir şey olmaz Allah’ın izniyle. 

OKTAR BABUNA: Allah’ın inayeti altındasınız. Şu anda siz bütün

dünyanın 200 ülkesinde Hocamızın kitapları okunuyor, ben bizzat şahi-

dim, 1000 küsur konferansınız oldu. Muazzam itibarlı Hocamız yurtdışın-

da. Yani tahmin tahayyül edilecek gibi değil, maşaAllah. Muazzam bir

yükseliş var maşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, tamam, yarın yine devam ederiz,

inşaAllah. 



SUNUCU: Hocam bugün nasıl başlayalım programımıza, biz mi soru

soralım yoksa maillerimize mi cevap verelim yoksa siz mi bir şeyler söy-

lemek istersiniz?

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam’da güzel konular oluyor genelinde,

bizde de var ama bir göreyim bakalım neler hazırladın.

OKTAR BABUNA: Bir balık var Hocam, çocukların köpük hazırla-

ması gibi baloncuklar hazırlayarak bunun içine yumurtalarını yerleştiriyor

korunmaları için. Şimdi bitkilerin altına yerleştirecek özenle hazırladığı

baloncukları. Yüzeye geliyor tıpkı çocukların böyle köpük üflemesi gibi

ona benzetilmiş. Minicik minicik yerleştiriyor böyle yüzlercesine.

ADNAN OKTAR: Vay kerata vay, hakikaten de birbirine eşit mik-

tarda yapıyor aynısını. İnci tanesi gibi.

OKTAR BABUNA: Tam dediğiniz gibi Hocam milimetrik, bozul-

mayacak gibi kolay kolay da patlamıyorlar, kalıcı oluyor bu şekilde. Bun-

ları döllenmiş yumurtaları yerleştirmek için yapıyor. Birazdan onu da gös-

terecek.

SSohbet -2

2 Ocak 2010
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ADNAN OKTAR: İnsana yaptırsan yaptıramazsın, balık aklı. Balı-

ğın aklını beğenmiyorlar değil mi yani insan zekasının yapabileceği bir

şey değil bu. İnşaAllah. Sonra ne yapıyor şu an?

OKTAR BABUNA: Şimdi döllenmiş yumurtaları, döllenme esnası-

nı gösteriyor diğer balıkla çiftleştikten sonra yumurtaları bakın döllenen

yumurtalar dişiden gelenleri topluyor tek tek havada bunları ve bu köpük-

lere yerleştirecek, köpükler de bunların mikroptan korunmasını ve diğer

balıklardan korunmasını sağlıyor böyle bu şekilde.

ADNAN OKTAR: Önce ağzına aldı hepsini yerleştirdi, sonra tek tek

onların içine onları yerleştiriyor.

OKTAR BABUNA: Baloncukların içerisine. Onlardan da bakın yeni

balıklar çıkıyor maşaAllah. Allah’ın yaratma sanatının bir diğer delili

maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak kaç aşamalı düşünüyor hayvan, balık deni-

lince çok ilkel bir varlık akla gelir. Aklı hiç yok gibi biliniyor. Buradaki

yetenek olağanüstü maşaAllah. Başka ne var?

OKTAR BABUNA: Hocam Kuran mucizeleri var. Kuran’da arının

genetik koduna işaret var. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan

Allah’a sığınırım. “Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve

onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin

tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver.

Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir

şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet

vardır.” Canlıların genetik şifresi olan DNA’lar kromozomların üzerinde

yer almaktadır. Her canlıda biliyorsunuz ayrı sayıda biliyorsunuz kromo-

zom var. Mesela insanda 46 tane var, arıda 16 tane var Hocam. Nahl Sure-

si arıya işaret eden Sure’nin de sure numarası 16, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Kromozom sayısı 16, hakikaten de sure numara-

sı da 16, mucize . Evet.



SOHBETLER 45

OKTAR BABUNA: Kuran’da elementlere de işaretler var. Mesela

Radon elementi ki bunun sol köşede atom numarasını da görüyoruz. 86

atom numarası. Kuran’ın indirilişinden tabii asırlar sonra bulunmuş. 1900

yılında atom numarası bulunuyor. Hadid Suresi’nin 22. ayetinde Radon

elementinin sembolü olan Rn harfleri, aynı ayette bu elementin atom num-

arasına işaret edilmektedir. Ayetin başından Rn harflerine kadar geçen

harf sayısı 86’dır. Rn elementinin atom numarası da 86’dır. Bakın Rn

harfleri sadece burada geçiyor Kuran’da. Bu ayetin başından Rn harfleri-

ne kadar olan sayı da 86. Bu Radon elementinin atom numarasını veriyor.

ADNAN OKTAR: Kuran’da böyle binlerce şifre var. Bir tane, iki

tane, on tane, yüz tane değil. Bu çok büyük bir mucizedir. Bilim ilerle-

dikçe de bu mucizelerin sayısı gittikçe artıyor. MaşaAllah.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam. Hatta bu arıyla ilgili ayette daha

da mucizeler var. Sizin kitabınızdan söyleyeceğim şimdi İnşaAllah. Bu

mesela balın şifa verdiği yeni bilimsel gelişmelerle biliniyor. Hakikaten

arının balının hastalıkları tedavi edici etkileri var. İçinde belirli proteinle-

ri taşıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vitaminler taşıyor ve bilin-

medik etkileri de var. Ayrıca mikrop barındırmıyor. Mesela Çapa Tıp

Fakültesi’nde, ben hatırlıyorum; çok eskiden ben görmedim o dönemleri

ama ameliyat yaralarına bal sürülürmüş mikroptan korunması için. Mik-

roptan korurmuş o şekilde. Mikrop üreyemediği için balın içerisinde,

ameliyat yarasında dururmuş ballar. Ayrıca burada “Rabbin balarısına

vahyetti” ayetinde bu balarısı için geçen kelime sonradan bulunuyor ki

dişiler için Arapçada kullanılan bir kelime. Hakikaten dişiler yapıyor

bütün bal toplama işlemlerini. O da özel bir mucizesi Kuran’ın. 1400 sene

önce bilinmediği dönemlerde...

ADNAN OKTAR: Erkek arılar yan gelip yatıyorlar. Öyle mi? O

yaptıkları altıgen kutucuklar nedir?

OKTAR BABUNA: Hocam bu şimdi matematiksel olarak, bunlar

arının petekleri içinde bal depoluyorlar, hakikaten araştırılmış matematik-
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sel olarak, en etkili yani en az balmumu kullanarak en fazla balın depola-

nabileceği tek şekil altıgen. Beşgen değil, kare değil, üçgen değil, yuvar-

lak değil. Hepsinde boşluklar kalıyor veya fazla balmumu kullanılıyor. En

etkili şekli kullanıyorlar. Ayrıca çok özel bir açıyla açılandırıyor bu pete-

ği ki bal dökülmesin diye. Balın biliyorsunuz bir akışkanlığı vardır. Tek

dökülmediği açı arıların yaptığı yaklaşık 0,3 derecelik bir açıyla açılandı-

rıyorlar. Onlar dökülmüyor. Ayrıca arılar petekleri yapmaya, her biri yüz-

lerce binlerce arı değişik noktalardan başlıyor. Yani şöyle bir alan düşü-

nün, her biri ayrı noktalardan başlıyor. Ortaya geldiklerinde bütün altıgen-

ler eşit oluyor. Ve hiçbir yama olmuyor, boşluk kalmıyor. Mutlaka

mükemmel olarak birleştiriyorlar.

ADNAN OKTAR: Tam ağız ağıza birleştiriyor.

OKTAR BABUNA: Yani hangi insana biz kalem verip altıgenler

çizin, ortada birleşin dediğimiz zaman her biri eciş bücüş olur, farklı olur,

eğri büğrü olur, hiçbir zaman da ortada tamamlanmaz. Fakat bunu mil-

yonlarca yıldır, dünyanın her tarafında, eşit büyüklükte, aynı büyüklükte,

altıgen, aynı açılandırmayla yapıyorlar maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Arının zeka ve yeteneği insandan kat kat kat kat

fazla. Tabii, insana böyle bir imkan versen katiyen yapamaz böyle bir

şeyi. Mesela bin tane insan düşünün arı boyutunda olsalar, hadi gidin bal

toplayın, bir de buralara petek yapın desen, her türlü malzemeyi versen

balın içine bulaşır kalırlar, hiçbir şey yapamazlar. Uçuşları ayrı bir kabili-

yet gerektiriyor. İnsana mesela öyle kanat verilse gider betonlara bindirir,

oraya buraya bir çarpar. Arabayı bile kullanamıyor insanlar o kadar alet

edevat olduğu halde. Sırf kanatla müthiş eskivler yapıyor. Acayip uçuş

tekniği var.

OKTAR BABUNA: Yüzlerce kere çırpabiliyor saniyede.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Evet, Oktar Hocam devam et sen.

OKTAR BABUNA: Kuran’da retina kelimesini oluşturan harfler
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geçiyor. Bakın, şeytandan Allah’a sığınırım, bir ayette Allah şöyle buyu-

ruyor: “Kötü olarak işledikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da onu güzel

gören mi (Allah Katında kabul görecek)? Bu Fatır Suresi’nin 8. ayeti.

Kuran’da sadece burada retinayı oluşturan R, T, N, bakın Arapçasını

görüyorsunuz, işaretlenmiş durumda. Bu harfler sadece burada geçiyor,

retina kelimesini oluşturan harfler. Kuran’da retina kelimesini oluşturan

harfler geçtiği bu ayette, ‘görmekten bahsedilmektedir. Bu da Kuran’ın

ayrı mucizesi. Retinanın varlığı 1400 yıl önce kimse tarafından bilinmi-

yordu. 20. yüzyıl da ortaya çıkan ve görmenin oluşturduğu sinir tabakası

oluşmuş. Sadece burada geçiyor ve sadece de bu ayette görmekten bahse-

diyor, bu bir mucize.

ADNAN OKTAR: Ömer Çelakıl’ın kitaplarından mı aldın?

OKTAR BABUNA: Evet.

ADNAN OKTAR: O çocuk maşaAllah pek mübarek bir insan. Yani

bayağı Allah ona imkan tanıyor, bayağı yetenekli. Bak o, Habertürk’e çık-

mıştı, çocuğa tavırlarını gördünüz. Yani çok saldırgan bir üslup vardı,

ama çok abartılı saldırgan. Cübbeli çıktı, kakara kikiri böyle neşeli. Hal-

buki Ömer Çelakıl’ın hizmeti çok büyük çocuğun. Yani Kuran’ın zahir

anlamıyla biz mükellefiz zaten, oruç var, namaz var, zekat var hepsi var.

Ama Kuran’ın içindeki böyle Cenab-ı Allah’ın gizlediği sırları bulmak

her insana nasip olmaz. Çok önemli bir şey bu. MaşaAllah. O yönden teb-

rik ediyorum. İnsanların onun üstüne gelmesinin nedeni de Kuran’a ger-

çekten güzel hizmet ediyor olması, yani bir kısım insanların bazı şahısla-

rın, bazı şahısların. O yönüyle de başarılı bir insan maşaAllah. Ama tabii

başarı Allah’tandır inşaAllah. 

Oktar var mı başka göstereceğin şeyler?

OKTAR BABUNA: Kuran mucizesi var Hocam. Yine devam ediyor

Fatır Suresi, aynı Sure’nin 19. ayetinde yani Fatır Suresi’nde “kör ve

gören aynı olmaz” cümlesi geçiyor. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı
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körlüğe neden olur. Bakın Fatır Suresi 20. ayetinde Allah şöyle buyuruyor

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Karanlıklarla aydınlık aynı olmaz” ifadesi

geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması

bakımından çok manidar. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ile ilgili

ifadeler tüm Kuran’da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla “retina” keli-

mesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması

Allah’ın mucizelerinden biridir. Bakın retina kelimesi Fatır Suresi’nde

geçiyor. Görmek ile ilgili olan “kör olanla gören bir değildir” ayeti ve

“karanlıklarla aydınlık” da aynı Sure’de, Fatır Suresi 19 ve 20. ayetlerde

geçiyor. 

Bir diğeri de Zirkonyum diye bir element daha var. Zirkonyum ele-

menti de 1789 yılında bulunuyor Alman kimyager Martin Heinrich Klap-

roth tarafından. 18. yüzyılda bulunan bu elementin atom numarasına ve

atom ağırlığına Kuran’da yüzyıllar öncesinden işaret edilmiştir. Hadid

Suresi’nin 13. ayetinde Z ve R harflerinin ilk defa bir araya geldiği nok-

tadan, ayetin başına kadar 40 harf bulunmaktadır. Zirkonyum’un bakın

atom numarası 40. 40 harf var ayetin başından, Z ve R ilk defa geçiyor

Kuran’da. Zirkonyum elementinin atom numarası da 40’tır. Ayrıca Z ve R

harfinin ilk defa bir araya geldiği noktadan, ayetin sonuna kadar 91 harf

yer almaktadır. Bu sayıda Zirkonyum elementinin atom ağırlığıdır. Maşa-

Allah. İki tane ayrı mucize. Ayrı ayrı maşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. O çocuğun böyle üstüne gittiler,

böyle konuşturmayacaklar. Sen dediler, Kuran’dan şifreler mi çıkarıyor-

sun? Sen ne yapıyorsun, sapıttın mı? Niye sapıtsın, anormal olan ne var

burada? Hiç terbiyeli tavır değil hareketleri. Ve niye kıskanıyorsunuz?

Yani kendi bulamadı, kendi fark edemedi diye ağırına gidiyor. Çocuk ne

diyor, yani bu farzdır buna inanalım, bununla ibadet edelim demiyor ki.

Kuran’ın hükmü açıktır diyor. Kuran’a biz uyarız ama Kuran’da bu işa-

retler var diyor, bu harika diyor. Doğru. Ne panik oluyorsunuz? Adam 70

yıldan beri Kuran ile ilgileniyor, hiçbir şey fark edememiş Kuran’da. Öyle
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bir yetenek ortaya çıkınca da Allahualem biraz ağırlarına gidiyor. Ben

niye fark edemedim de o fark etti gibisinden. Kendileri fark etseler, yani

düşünemiyorum neler olacağını. Bu gibi şeylerde dürüst, samimi Müslü-

manlara tam destek sağlamak lazım. Yani, bazı insanlar susuyor seyredi-

yorlar. Yani neyini seyrediyorsun? İşte belli orada bir samimiyetsiz durum

olduğu. 

Neml Suresi var, 17. ayet “Hz. Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve

kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.” Hz.

Süleyman (as) bak ilk cinlerden bahsediyor. Cinler bir kere emrinde. Hz.

Mehdi (as) Hz. Süleyman (as)’a benzeyecektir. O zaman onun da cinlerle

bağlantısı olacak demektir. “İnsanlardan” diyor demek ki geniş bir insan

kitlesi de Hz. Mehdi (as)’a tabi olacak, “ve kuşlardan”. İşte bu çok acayip,

“ordular toplandı bunlar bölükler halinde toplandı.” Demek ki ahir zaman-

da kuşlara da etki edecek bir bilim dalı gelişecek. Yani onları yönlendire-

bilecek, onların seslerinden onları ayırt eden, onların çıkarttığı sesleri kul-

lanarak onları yönlendirebilen bir teknoloji gelişecek. Ki şu anda da bu

gelişiyor zaten. Ne diyor Hz. Süleyman (as); “Nihayet karınca vadisine

geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki: “Ey karınca topluluğu, kendi yuva-

larınıza girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi kırıp-geç-

mesin. (Süleyman) Bu sözü üzerine tebbesüm edip güldü ve dedi ki: “Rab-

bim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olaca-

ğın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların

arasına kat.” Burada karıncalara dahi sevgi gösterdiği anlaşılıyor Hz.

Süleyman (as)’ın. Bak “bu sözü üzerine tebbesüm edip güldü” diyor.

Demek ki karıncalar o kadar boş varlıklar değil, arılar o kadar boş varlık-

lar değil. Fakat insanlar onun dilini bilmiyor. Yoksa onlar kendi araların-

da haberleşiyorlar. Yani haberleştiklerini de görüyoruz. Evet yani detaylı

olarak incelendiğinde, çünkü haberleşme olmadan zaten yani öyle binler-

ce hayvandan oluşan bir koloni haberleşme olmadan yönetilemez. Yani

muazzam anarşi çıkar.
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SUNUCU: Bir yiyecek gördükleri zaman mesela bir karınca, diğer-

lerine haber veriyorlar bir anda çoğalıyorlar yani.

ADNAN OKTAR: Tabii. Muazzam bir karmaşa çıkar. Bunlar da

inşaAllah ahir zamanda ortaya çıkacak, buna işaret ediyor inşaAllah. Bak

ayette diyor ki Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. “Vicdanları kabul etti-

ği halde”, vicdanen kabul ediyor, doğru diyor. Kuran’a, İslam’a insanlar

birçok insan kanaat getirir. Bakın “zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bun-

ları inkar ettiler.” Zalimliğe eğimli olmalarından ve büyüklenme, enani-

yet, kibir, büyüklük hissi dolayısıyla diyor “bunları inkar ettiler. Artık

sen, bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak” diyor Allah. Dün-

yada buna dikkatlice bakan, tarihe de bakan bunları görür inşaAllah. “Onu

ve kavmini Allah’a bırakıp da Güneş’e secde etmektelerken buldum. Şey-

tan onlara yaptıklarını süslemiştir.” Mesela Darwinistlere de şeytan yap-

tıklarını süslüyor. “Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur bundan

dolayı onlar hidayet bulmuyorlar.” Mesela Darwinistler de saplantı halin-

de olduğu için Allah hidayet vermiyor bir çoğuna. “Ki onlar göklerde ve

yerde saklı olanı ortaya çıkaran”, gökler de ve yerde saklı olan bunu daha

önce de söylemiştik hem Hz. Mehdi (as)’a ve Hz. İsa (as)’a bakıyor.

Çünkü Hz. Mesih (as) göklerde, Hz. Mehdi (as) yerde saklıdır inşaAllah.

Ankebut Suresi 60. “Kendi rızkını taşımayan nice canlı vardır ki, onu ve

sizi rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.” Mesela “kendi rızkını taşıyama-

yan” ağaçlar, mesela elma ağacı durduğu yerde duruyor. Allah’tan bekli-

yor, Allah ona yağmur yağdırıyor, topraktan da mineral veriyor,

Güneş’ten de fotosentezini yapıyor adam, keyfi gıcır. Bir de ömrü de uzun

bunların maşaAllah, 500 sene yaşayanı var, 600 sene yaşayanı var. O sel-

viler şunlar bunlar kayın ağaçları. Kanuni devrini görenler var, Fatih Sul-

tan Mehmet devrini görenler var. Bayağı keyifleri yerinde. Yaz, kış sorun-

ları da yok, üşüme problemleri de yok. Yiyecek içecek problemleri de

yok, bol bol meyveleri de oluyor. Yapraklarını istediği gibi açıyor, man-

zara seyretmek isterse daha da yükseklere çıkıyor daha tepeye, seyrediyor.

İnşaAllah. 
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Rum Suresi var. Şeytandan Allah’a sığınırım.“Elif, Lam, Mim. Rum

(orduları) yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden

sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir

Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir.” Bu ayetlerin ebcedlerini

açıklamış mıydık biz daha önce?

OKTAR BABUNA: Açıklamamıştınız Hocam.

ADNAN OKTAR: Açıklamadık, peki bu konuyu açıklayabilir

misin?

OKTAR BABUNA: Tabii Hocam. Geleceğe yönelik bir bilgi verili-

yor Kuran’da. Hakikaten bir savaş oluyor önce. Kaybediyorlar savaşı

Romalılar Perslere karşı. Dolayısıyla onların kimse tekrar kısa zaman

sonra savaşacağını tahmin edemeyecek durumdalar. Hem mağlup olmuş-

lar. Fakat Allah birkaç yıl içerisinde, 3 ile 9 yıl içerisinde tekrar savaş ola-

cağını ve Romalıların kazanacağını bildiriyor. Hakikaten de tam ayette

bildirildiği gibi 7 sene sonra yapılan bir savaşı kazanıyorlar. İkinci bir

mucize daha var Kuran’ın içerisinde, "edna el-ard" kelimesi geçiyor Arap-

çada. Dünyadaki, yeryüzündeki en alçak yer demek. Hakikaten savaşın

geçtiği yer, Lut Havzası. Lut Havzası yüzyıllar sonra, biliyorsunuz 20.

yüzyılda yapılan teknik gözlemlerle ortaya kondu ki deniz seviyesine göre

dünyanın en alçak noktası. Tam ayette bildirildiği gibi Allah onları hem

savaştırıyor, çünkü geleceğe yönelik bir bilgi, Allah’ın gücü olduğu,

kaderinde olduğu çok belli. Allah’ın dilediği zaman içerisinde ve Allah

onları dünyanın en alçak yerine getiriyor ve orada savaş oldurtturuyor ve

iki tane ayrı mucize bu şekilde Kuran’da da bildirilmiş oluyor, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet Rum Suresi yine, 56. ayet; “Kendilerine

ilim ve iman verilenler ise, dediler ki: "Andolsun, siz Allah'ın Kitabı’nda

(yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar yaşadınız; işte bu dirilme günü-

dür. Ancak siz bilmiyordunuz." Bak “Kendilerine ilim ve iman verilen-

ler...” hem ilim var hem iman verilenler. Bu aynı zamanda Mehdi (as) ve

talebelerine bakan da bir ayettir. “Andolsun” diyor, bak Cenab-ı Allah
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yemin ediyor, “siz Allah'ın Kitabı’nda (yazılı süre boyunca) diriliş günü-

ne kadar yaşadınız;” yani kaderinizdeki süre kadar yaşadınız deniyor. “...

işte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz." Ahirette, insanlar

dirildiklerinde onlara hitap edilen açıklama bu. Ama ayette tabii yine bir

ifade var mesela “işte bu dirilme günüdür.” “Kendilerine ilim ve iman

verilenler...” yine 1956, Risale-i Nur’un serbest bırakılması tarihi ve

münafıkane sistemin çökmesinin başlangıç tarihi, inşaAllah. 58, “Andol-

sun, Biz bu Kuran’da insanlar için her örneği gösterdik.” Bakın şimdi

Kuran’da demek ki her örnek varmış. Bu muhkem, açık ayet. Kuran’da

her şey açıklanmıyor diyenler var da. Allah her şeyi açıklamış. Hadis ile

de insanlar anlayamadığı yerleri daha geniş Peygamber Efendimiz (sav)

şerh etmiştir. “Şüphesiz, sen onlara bir ayetle geldiğin zaman, o inkar

edenler, mutlaka: "Siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz (iptal

edici olanlardan)” başkası değilsiniz derler.” Yani yerleşik düzenimizi,

dinimizi, sistemimizi yok edensiniz diyorlar. Bunu ahir zamanda Mehdi

(as)’a karşı çıkacak olan o azılı yobaz da söyleyecek. İstanbul’da çıkacak

olan. Diyecek ki; siz yani Mehdi (as) ve talebeleri ancak muptilsiniz, iptal

ediyorsunuz, bizim dinimizi ortadan kaldırıyorsunuz diyecek, Mehdi

(as)’a. “’Başkası değilsiniz’ derler. İşte Allah, bilmeyenlerin kalplerini

böyle mühürler” diyor Allah. “Öyleyse sen sabret;” demek ki, böyle

münasebetsizler çıktığında Müslüman sabredecek. “Şüphesiz Allah'ın

va'di haktır;” İslam ahlakı dünyaya hakim olacak, Mehdi (as) çıkacak, İsa

(as) inecek Hz. Mesih (as) inşaAllah. “... kesin bilgiyle inanmayanlar

sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe sürüklemesinler.” Yani it kopuk takımı,

dinsizi, imansızı, yobazı, efendim işte falan çeşitli kesimden tipler, bak

“kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-“ telaşlandırmasın-

lar diyor bir kere bak, bu muhkem ayet, farz. Demek ki telaşa kapılmak

haram. Müslüman telaşa kapılmayacak. Telaşa kapılırsa harama girer,

“hafifliğe sürüklemesin.” Gevşekliğe. Gevşeklik de haram. Muhkem ayet

bunlar, açık, inşaAllah.

Sebe Suresi’nde Cenab-ı Allah, 17’de; “Böylelikle nankörlük etme-
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leri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz (nimete) nankörlük edenden baş-

kasını cezalandırır mıyız?” diyor Allah, 17. ayet. Yani şükretmeyen,

Allah’a hamd etmeyen, Allah’ın verdiği nimetten hoşnut olmayan kişileri

ben cezalandırırım diyor Allah. Nasıl yapıyor? Kıtlık yapıyor, ekonomik

kriz meydana getiriyor. Ondan sonra betonları kazımaya başlıyorlar. Bak

diyor ki Allah; “Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla”, 17; 7’ye dik-

kat. “... onları cezalandırdık. Biz (nimete) nankörlük edenden başkasını

cezalandırır mıyız?” Dünyada geniş bir ekonomik kriz başladı. Ne zaman

başladı? 2007 ve 2014’e kadar devam edecek dedim. IMF çıktı, resmi

açıklamasında ne dedi?

OKTAR BABUNA: 2014’te sona erecek dedi, hiçbir teknik gerekçe

göstermeden.

ADNAN OKTAR: Bir buçuk yıl sonra, bak benim açıklamamdan bir

buçuk yıl sonra söyleyebildi IMF.

OKTAR BABUNA: Ondan sonra CIA Eski Başkanı Graham Fuller

söyledi. Sonra Türkiye’den de söyleyenler oldu, Merkez Bankası Eski

Başkanı, 2014 diye.

ADNAN OKTAR: Adamlara soruyoruz, neye dayandırıyorsunuz

diyoruz. Kaynak yok. Kaynak ben.

OKTAR BABUNA: Zaten böyle 5 sene sonrasını öngörmek gibi

şeyleri hiç yok. Teknik olarak da imkanı yok.

ADNAN OKTAR: Bak “Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığı-

mız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik”

yakın, birbirine yakın. Mesela şimdi ne burada, İstanbul’da ilçeler şehir

gibi, nereden baksalar birbirini görüyorlar, yakın iç içe. “... ve orada yürü-

me (imkanlarını) takdir ettik” geniş caddeler, yollar var. Aynı zamanda

İstanbul’a bakan bir ayet. "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik için-

de gezip dolaşın" (dedik).” Polis kameraları var, bilmem ne var. Normal

dünyaya göre güvenli. Her türlü imkan var, güvenlik imkanları var. Ama
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güvenlik demek ki insanlar için büyük bir nimet ki; Allah “güvenlik için-

de gezip dolaşın” diyor. Sebe Suresi, 33; “Za'fa uğratılanlar” yani herhan-

gi bir şekilde ekonomik gücü elinden alınan, sosyal güçleri elinden alınan

şahıslar, “büyüklük taslayanlara: Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzen-

ler (kurup) bizim Allah'ı inkar etmemizi ve O'na eşler koşmamızı bize

emrediyordunuz” Şimdi ne oluyor dünyanın birçok yerinde, Allah’ı inkar

ederse adamı modern insan olarak görüyorlar. “Çok modern adam” diyor-

lar, dine, imana karşıysa. Allah’tan, dinden bahsedince, sen kardeşim

delirdin mi, sen ne biçim konuşuyorsun ya diyorlar, kaçıncı yıldayız

diyor. Ama onu ona Allah söyletiyor o anda. Yani onun o muhalif üslu-

bunu da Allah söyletiyor. Bu çok önemli. Ondan haberi yok ve beyninin

içinde şu kadarcık yerde yaşıyor adam. Orada söylüyor bunu, ondan da

haberi yok. "Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler (kurup) bizim

Allah'ı inkar etmemizi” bak, hileli düzenler, hileli düzen nedir; Darwi-

nizm’dir, materyalizmdir. Çünkü oyun, yalan. İspat ettik ve yerle bir oldu

biliyorsunuz. “... ve O'na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz" yani

madde yarattı deyin, atom yarattı diyeceksiniz, bu şekilde. “... dediler.

Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar;” bakın enaniyeti görüyor

musun? Ahirette cehenneme gitmiş adam, orada da pişmanlığını saklıyor,

sezdirmemeye çalışıyor, azgınlığa bak. “Biz de inkar edenlerin boyunları-

na halkalar geçirdik.” Enaniyetten kafaları böyle dimdik kalıyor. “Onlar,

yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Biz hangi ülkeye bir

uyarıcı gönderdikse,” mesela Mehdi (as) veyahut Mesih (as), “mutlaka,

oranın refah içinde şımaran önde gelenleri”, paradan puldan sapıtmış tip-

ler, “gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz

demişlerdir”, yani biz ne yaratılışa inanıyoruz ne Kuran’a inanıyoruz

diyorlar haşa, ne de Allah’a inanıyoruz demişlerdir diyor. Demek ki

Mehdi (as) da böyle tiplerle karşılaşacak, Mesih (as) da karşılaşacak. Pey-

gamberimiz (sav) de karşılaştı, bütün Peygamberler karşılaştılar. Çok nor-

mal bu, Allah bunu bu şekilde yarattığını belirtiyor. Bakın mutlaka diyor

çünkü Allah, kanun haline gelmiş. Allah kanun yaratmış. “Biz hangi ülke-
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ye bir uyarıcı gönderdikse”, 34, otuz dört de İstanbul’un kodudur biliyor-

sunuz, “... mutlaka, oranın refah içinde şımaran önde gelenleri, gerçekten

biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir”. Ne

Mehdi (as)’a inanırız biz diyorlar, ne Mesih (as)’ın gelişine inanırız, öyle

bir şey yok. Veyahut yüzyıllar sonra gelecek diyen tipler de oluyor veya-

hut gelip geçmiştir diyenler oluyor yahut hiç yoktur diyenler var. “Ve biz,

mallar ve evlatlar bakımından da çoğunluktayız.” Ya diyor, senin malın

yok, Mehdi’nin malı yok, çocuğu da yok ama diyorlar ki ona karşılık, “ve

biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız”, bizde bol diyor.

“Ve bir azaba uğratılacak da değiliz demişlerdir”. Yani herhangi bir azaba

duçar olamayacağız, zaten Allah diyor kuluna azap yapar mı diyor. Var

öyle tipler var, kokoş teyzeler oluyor bazen. Böyle oksit sarı saçlı, tırnak-

lar böyle kartal tırnağı gibi, gevrek sesli, zaten böyle sesleri de erkek sesi

gibi oluyor, kokoş muhabbeti yapıyorlar kendi aralarında kahve içerken.

cennet, cehennem hakkında böyle ahkam tarzı konuşmalar yapıyorlar.

Ben diyor, cehenneme inanmıyorum diyor. Niye ki diyorlar? Allah diyor,

kuluna azap eder mi diyor. Sen ahlaksızlık yapıyorken, yapıyorsun, azap

niye olmuyor o zaman? Ahlaksızlık serbestse, azap da serbest tabii ki.

Değil mi, azap da ona göre onun karşılığı. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Allah’ın adaleti tam inşaAllah. Hocam, sure

otuz dördüncü sure miydi? Demin okuduğunuz ayet de otuz dörttü, otuz

dördüncü surenin otuz dördüncü ayetiydi, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Sebe Suresi, tabii bak, otuz dördüncü ayet. Afe-

rin Oktar, maşaAllah. Otuz dördün otuz dördü, tabii. Sebe, demek ki

İstanbul’a işaret var, inşaAllah. “De ki, şüphesiz benim Rabbim rızkı dile-

diğine genişletir yayar”. Kimi insanı isterse zengin eder. Değil mi, bize de

soruyorlar, nereden geliyor para pul, Allah gönderiyor, Hz. Süleyman

(as)’a kim verdi, Hz. İbrahim (as)’a kim verdi? Allah verdi. Bize de Allah

veriyor, neden öyle düşünüyorsun, mühim olan helalinden kazanıyor

olmak. “Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir yayar, kısar
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da”. Ekonomik kriz de olur, kısar da. “Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.

Bizim Katımızda, sizi Bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne evlatları-

nızdır.” Mesela, Mehdi (as)’ın ne malı var, ne evladı var. “Ancak iman

edip, salih amellerde bulunanlar başka”. Samimi, salih samimi demektir.

İman ediyor, samimi eylemlerde, tavırlarda bulunuyor. İşte onlar, onlar

için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafat vardır. Yani cennet

kastediliyor ve Allah’ın rızası kastediliyor. “Onlar, yüksek köşklerinde

güven içindedirler”, bakın, görüyor musun? İlk verilen nimet güven.

Mesela biriyle karşılaştığında, arkadaş olmak istediğinde ilk aranan şey

güven. Güven olmadı mı mümkün değil. Her şey yapmacık, ne sevgi olu-

yor, ne dostluk olur, ne arkadaşlık olur, ne vefa, ne sadakat, ne muhabbet,

ne derinlik, ne aşk, ne tutku, hiçbir şey olmaz. Onun için Allah bak, en

hayati noktaya dikkat çekmiş. “Yüksek köşklerinde güven içindedirler”,

insanların en çok aradığı şey budur. Allah onun için dünyayı güvensiz

yaratmıştır. Tabii biz Allah’a dayanarak güveniyoruz. Fakat sebepler ale-

minde her yerde bir tehlike var. Mesela ne bileyim, suya elini sokuyorsun,

adamı elektrik çarpabiliyor, ilaç içiyor adam zehirleniyor. Sokağa çıkıyor,

anarşist, teröristle karşılaşabiliyor, kafasını eğiyor beyin kanaması oluyor.

Bir şeye kızıyor beyin kanaması oluyor, yahut kalbi duruyor. Veyahut,

hiç, durduk yere kanser gelişiyor. Umulmadık kanser türleri var. Mesela,

damakta kanser gelişiyor, kulakta gelişiyor. Gözde ayrı oluşuyor, beyinde

ayrı kanser türü var, kanda ayrı. Tabii kasta var, pankreas, hepsinin ayrı,

karaciğer kanseri ayrı, mide kanseri ayrı, akciğer kanseri ayrı. Kemik,

böbrek, işte adam dese ki ben bunları kontrol ettirsem, o da bir kurtuluş

değil. Çünkü ne kadar kontrol ettirirse ettirsin, her gün kontrol ettirmesi

gerekiyor. Ettirse de yine kurtulamıyorlar. Tabii, bütün ömrü hastanede

geçmesi gerekir zaten, hastane kapısından çıkmaması lazım. Sürekli alet

edevatla taranması gerekiyor. Ondan da ayrı yine kanser oluyor bu sefer.

Dolayısıyla dünyada o anlamda güven ortamı yoktur fakat biz Allah’a

güvendiğimiz için güven içinde oluruz. En büyük güvence Allah’tır, bir

tane güvence vardır. 38. ayet, “Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba
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harcayanlar, işte onlar azabın içine getirilmişlerdir.” “Ayetlerimizi etkisiz

bırakmak için çaba harcayanlar”, yani Kuran’ın etkisini ortadan kaldırma-

ya çalışanlar. Sebe Suresi 46, “Sahibiniz olan elçide hiçbir delilik yoktur.

o yalnızca şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır”. Mehdi (as) da ne

diyor, değil mi, şiddetli bir azabın öncesinde insanları uyarıyor. “Sahibi-

niz” yani aynı zamanda Mehdi (as)’a da bakıyor. Sahib-ül zamandır

Mehdi (as). Yani “zamanın sahibi” lakabıdır. Muhtemelen Mehdi (as)’a

da çeşitli iftiralar atılacak. Hapse konulacak, iftiralar atılacak, birçok ezi-

yet görecek inşaAllah. 

Fatır Suresi “Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır;” İslam

ahlakı dünyaya hakim olacak, ayet var, kesin. “Öyleyse dünya hayatı sizi

aldatmasın” yani dünyanın çıkarı, çoluk çocuk, yemek içmek şu bu aldat-

masın. “... ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak)

aldatmasın.” Bakın bu çok önemli; bir kısım yobazlar çıkacak diyecek ki

Allah’ın vaadi yok, İslam ahlakı hakim olmayacak, İslamiyet artık geçti

diyecekler yani öyle bir şey yok. Birtakım sahtekarlar, artık ümit kesin

diyecekler. Bırakın diyecekler, inşaAllah. Ve bunu Allah ve din adına

söyleyecekler. Kuran’da zaten İslam ahlakının hakimiyetinden bahsetmi-

yor sen nereden çıkarıyorsun diyecek. Allah’ın vaadini inkar edecek bir-

çok ayet olduğu halde “ve aldatıcılar Allah ile sizi Allah’ın adını kullana-

rak sizi aldatmasın.” Mesela İstanbul’da çıkacak olan o yobaz da o şekil-

de yapacaktır. Allah ile aldatacaktır insanları ve klasik yalancı olacaktır

yani abartılı şekilde. Allah onun yalancı olduğunu insanlara gösterecektir.

Yani “Ya Rabbi ben anlamadım” demeyecek insanlar yani yalancı oldu-

ğunu bütün şiddeti ile bütün açıklığı ile göreceklerdir o İstanbul’daki azılı

yobazın eylemlerini. Ahir zamanda geleceği vaat edilmiş mühim bir şahıs-

tır, ahir zaman şahsıdır inşaAllah. Efendim “aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile

(Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın” ayetin birinci kısmı 2015’i veri-

yor, ikinci kısmı da 1997 tarihini veriyor. Net, çok açık, bilenler baksın-

lar inşaAllah yani bu ebced ilmini bilenler baksınlar. Tam harfi harfine

normalde mümkün değildir, 3918 işte 7921 çok acayip sayılar çıkar. Ama
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bak ahir zaman ve Mehdi (as)’a bakan ayetler olduğunda tam ilgili tarih

çıkıyor. Bu çok büyük bir mucize. “Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir

olan) muhtaçlarsınız;” siz fakirsiniz diyor Allah, çünkü biz görüntüden

ibaret varlıklarız, bizim bir şeyimiz yok, her şey Allah’a ait. “Allah ise,

Ganiy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır” inşa-

Allah. Yani ebcedine baktığımızda bazen bu ayetler Abdülhamit dönemi-

ni veriyor, Abdülhamit’in tahta çıktığı tarihi veriyor, maşaAllah. “Dileye-

cek olsa sizi giderir yok eder ve yepyeni bir halk getirir.” Yani mesela

yepyeni kimler Mehdi (as) ve talebeleri, Mesih (as) ve talebeleri. 17. ayet-

te “bu Allah’a göre güç değildir” diyor. Sanki 2017’ye bakıyor gibi inşa-

Allah. Efendim, yine Fatır Suresi: “Kör olanla gören bir değildir” 19. Dec-

cale bakan bir ayettir aynı zamanda. Mesih deccal, ileride gelecek Mesih

deccal kördür. “... gören bir değil” yani Mehdi (as) ile deccal bir değildir.

Mehdi (as)’ın basireti de feraseti de çok açıktır ama deccal; gözü kördür,

kalp gözü de kördür. Bir gözü de kördür. “Karanlıklarla aydınlık” yani

zulümatla, dinsizlikle aydınlık, ışık, nur olan İslam “aynı değildir.” “Göl-

geyle sıcaklık da diri olanlarla ölüler de bir değildir.” Müslümanlar diri-

dir, Allah’a inanmayanlar da ölüdür. Allah Kuran’da öyle söylüyor.

“Onları siz canlı zannedersiniz onlar ölüdürler” diyor. Çünkü kulakları

vardır işitmez, gözleri vardır görmez, siz görüyor zannedersiniz, işitiyor

zannedersiniz öyle değildir diyor Allah. “Gerçekten Allah dilediğine işit-

tirir, sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.” Ölü onlar zaten diyor

Allah kabirde diyor. Yani ölmüş adam; yaşıyor ama. Yani “insan zombi”

olarak geziyor. Onu bilmiyor. Yani bakıyor olması, nefes alıyor olmasın-

dan dolayı, konuşuyor olmasından dolayı onu yaşıyor zannediyor. Halbu-

ki ruhu alınmış. Birçok insan ayakta yürürken ruhu alınır bilemezsin. Eve

gelir normal yemeğini yer; ölmüştür adam. Yani yaşıyor zannedersin. O

kabirdedir zaten adam. Fakat bedeni yaşar. İkinci bende yaşar. Yani nasıl-

sın dersin, iyiyim der teşekkür ederim. İşte gittik, gezdik, geldik falan der.

Hiç ummadığı anda insanın Allah ruhunu alır. Mesela tam böyle Allah’a,

dine, mukaddesata bir söz söylerken ensesinden birden tuttuğuyla cehen-
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nemin içine sokarlar. Yani o neye uğradığını şaşırır. Ama sokaktan yine

gelir evine oturur. Yani bedeni görünür ailesine. Ölü olarak ama ölü bede-

ni. Yani onların mezarı ayakta oluyor. Anlatabildim mi? Yani ölmüş olu-

yor ama mezarı ayakta olmuş oluyor. Bak “kabirlerde olanlara işittirecek

değilsin.” Birine hitap var burada. “Sen yalnızca bir uyarıcısın.” Peygam-

berimiz (sav)’e hitap olmakla beraber Mehdi (as)’a işaret var. Nerden

anlıyoruz? “Şüphesiz” diyor Allah, “Biz seni hak ile bir müjdeci ve uya-

rıcı olarak gönderdik.” 1983 ebcedi, net. Yani kalıp gibi tam. “Hiçbir

ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” 2026, İslam

ahlakının tam hakimiyet tarihini veriyor. Bakın “hiçbir ümmet yoktur ki

içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” Arapça bilenler açsın baksınlar

nettir, hiç yani milimi milimine tam bu tarihi veriyor. 33. ayette Fatır

Suresi, “Adn cennetleri onlarındır, oraya girerler. Orada altından bilezik-

ler ve incilerle süslenirler.” Bayanlar muazzam süslü olurlar; altın bile-

zikler, inciler inşaAllah. “... ve orada onların elbiseleri ipektendir.” Böyle

pırıl pırıl parlayacak elbiseleri. Ama dünyanın ipeği, dünyanın incisi, altı-

nıyla hiç ilişkisi yok. Orada görecekler, nefes kesicidir. “Derler ki bizden

hüznü giderip yok eden Allah’a hamd olsun.” Dünyada herkes çayı açık

gelir ona üzülür, köpeği sessizleşir ona üzülür, balığın kuyruğu ne bileyim

ayrılır ona üzülür. Mesela balıkta bazen mantar oluşuyor ona üzülüyor.

Durduk yere; “falanca acaba bana küstü mü” diyor. Yani insan çok pim-

piriklidir. Daha da olmazsa cildine bakıyor. “Ya” diyor, “bu kanser mi

acaba” diyor. Hiç alakasız bir yerde küçücük bir ben buluyor. Diyor, “çar-

pıntı oldu acaba kalbim mi duracak, bir şey mi oldu?” diyor. Yani aranır

insan, genelde böyle bir şeyi vardır. Bu ahirette yok. “Bizden hüznü gide-

rip yok eden Allah’a hamd olsun” diyor Cenab-ı Allah. Bir daha olmuyor

ahirette hiç yok. Büyük bir beladır bu dünyada insanlara. Tevekkül etmez-

se sürünür. Daha da olmazsa başkası adına sürünüyor. Çocuğuna, karde-

şine, arkadaşının adına. Onlar adına üzülüyor. Mesela yarım saat geciki-

yor. Diyor teröristler mi kaçırdı acaba, diyor. Elektrik mi çarptı, araba mı

vurdu? Karakolları aramaya başlıyor. Panik yani sürekli. Bak cehennem
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ehli için diyor Cenab-ı Allah: “Cehennem içinde onlar şöyle çığlık atar-

lar” diyor. Çığlıkla konuşuyorlar yani feryat ediyorlar. “Rabbimiz bizi

çıkar yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım.” Yeniden Müslü-

man olup İslam’ı yaşayalım. Bizi geri gönder diyorlar dünyaya. “Size

orada (dünyada) öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür ver-

medik mi?” diyor Allah. Yani 60-70 sene ne yaptınız diyor Cenab-ı Allah.

Yani bol bol vakit verilmiş. “Size uyaran da gelmişti.” Mehdi (as) da gel-

mişti, Mesih (as) da gelmişti. Hz. Muhammed (sav) de geldi, Hz. Musa

(as) da geldi, İshak (as), Yakup (as), Harun (as), Yahya (as) hepsi geldi.

“Öyleyse azabı tadın artık zalimler için bir yardımcı yoktur” diyor Allah.

Haberim yoktu, yok. Haberleri var inşaAllah. 

Yasin Suresi gelmiş. Şeytandan Allah’a sığınırım. Bu da çok sırlı bir

suredir. “Babaları uyarılmamış böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi

uyarman için gönderildin.” Şimdi de mesela bu devirde insanların babala-

rı uyarılmamıştır. Bizden bir evvelki nesil Darwinist’ti zaten, bütün dün-

yada öyle. Türkiye bir tek sağlamdır bu konuda. Bir evvelki nesil Darwi-

nizm’in tırpanından geçtiler. Yani babalarımız bir evvelki nesil. Bak

“babaları uyarılmamış böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyar-

man için gönderildin.” “And olsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuş-

tur artık inanmazlar.” Yani Allah onların hükmünü vermiş artık Allah.

“gerçekten biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar

geçirdik bu yüzden başları yukarı kalkıktır.” Yani enaniyet ve kibirden

kafa neredeyse geriye yapışacak. “Sen ancak zikre (Kuran’a) uyanı ve

gayb ile Rahman olan Allah’a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi

uyarırsın. İşte böylesini bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele.” Allah

korkusu hepsinin başı. Allah’tan korkuyorsa diyor Cenab-ı Allah, korkar-

sa sen onu uyarabilirsin diyor. “Babaları uyarılmamış, böylece kendileri

de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin). Ayrıca Mehdi (as)’a

bakan bir ayet inşaAllah. “(Kuran) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen

(Allah')ın indirmesidir.” Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim

olan Allah’ın adıyla. “Yasîn. Andolsun hikmetli Kuran'a,” Allah yemin
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ediyor Kuran’a. “Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin” aynı zaman-

da Mehdi (as)’a bakan bir ayet. Peygamberimiz (sav)’e bakıyor birinci

anlamı. İkinci anlamı Mehdi (as)’a ve Mesih (as)’a bakıyor. “Dosdoğru

yol üzerindesin” aynı zamanda Mehdi (as)’a bakıyor. “Güçlü ve üstün

olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir” Allah’ın indirmesidir, “Babaları

uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için

(gönderildin).”

Mesela Saffat Suresi’nde diyor ki Cenab-ı Allah 12. ayette “Hayır,

sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın;” Allah’ın

yaratmasına şaşırdın, onların inkarına da şaşırdın, nasıl inkar ettiklerine

hayret ediyorsun diyor. “Onlar ise alay edip duruyorlar” diyor, maymun

gibi şempanze gibi heyecanlanıyorlar. “Bir ayet (mucize) gördüklerinde

de, alay konusu edinip eğleniyorlar. Bu, açıkça bir büyüden başkası değil-

dir" dediler” diyor ayet "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda

mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Veya önceki atalarımız da mı?"

yani geçmiş ceddimiz de mi diriltilecek diyor. De ki: "Evet, üstelik boyun

bükmüş” olarak diyor Allah, boynunuzu da bükeceğim diyor Allah, o

şekilde de dirilteceğim diyor. “İşte o, yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir;

artık kendileri (diriltilmiş olarak) bakıp duruyorlar.” Birden ayağa kalka-

caklar diyor hepsi. Şaşırıyorlar, bizi diyorlar bu yattığımız yerden kim

kaldırdı; uyuduklarını zannediyorlar. Yani ölümden kalkışta ölürken diril-

diğini anlamıyor o, normal yaşadığını fakat bir uyku, bir baygınlık geçir-

diğini zannediyor, onun için durumu anlamaya çalışıyor, burası neresi

diyor, bu ne diyor. Bir noktaya doğru dikili bir şeye doğru diyor koşmaya

başlar diyor Allah, koşarlar diyor; yani oradan bir haber, oranın ne oldu-

ğunu anlamaya çalışıyorlar gittikleri yerin. Bir çağırıcıya uyarlar diyor;

hepsi oraya doğru koşuyorlar. Oraya gidince olayı anlıyorlar. Eyvah

diyorlar, kastedilen din günü bu demek ki diyorlar. Bakın ilk başta anla-

mıyor, bizi kim kaldırdı buradan diyorlar, şaşırıyorlar, sonra anlıyorlar.

SUNUCU: Öldükleri anda, peki biliyorlar mı öldüklerini?
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ADNAN OKTAR: Öldüğü anda bilir tabii, öldüğü anda biliyor. Diri-

lirken anlamıyor. Yani baygınlık geçirdiğini zannediyor. Bakın “derler ki,

eyvahlar bize” diyor “bu din günüdür.” Bakıp duruyorlar. Sonra durumu

anladıktan sonra yani ahirete geldiklerini anlıyorlar. Bakın önce çıkara-

mıyor; onlar bir yere ışınlandıklarını veya dünyanın bir yerine götürül-

düklerini, çöl gibi bir yere götürüldüklerini, yani onlara bir şeyler yapıl-

dığını zannediyorlar, durumu kavramaya çalışıyorlar. “Eyvahlar bize, bu

din günüdür”, anlıyorlar ahirete geldiklerini. “Bu sizin yalanladığınız

ayırma günüdür.” İşte Allah onlara hatırlatıyor, ayırma günüdür. “Zulme-

denleri, eşlerini ve taptıklarını biraraya getirip toplayın.” Zulmedenleri,

eşleri, karıları da beraber, kocası karısı beraber. Çünkü ona da yapışmış

şekilde geziyor çünkü meraklısı, Allah onu da beraber alıyor. “Ve taptık-

larını bir araya getirip toplayın.” Taptıkları da beraber yanlarında. İnşa-

Allah. Allah’tan başka taptıklarını artık onları cehennem yoluna yöneltip

götürür. Cehennemin tarafına yönelmeye başlıyorlar bu sefer, cehennemi

de tanımıyorlar daha önce, sonra cehennemle de karşılaşacaklar. Safha

safha. Ve onları durdurup tutuklayın çünkü sorguya çekileceklerdir. Ayrı-

ca bir de çökertiliyorlar, diz üstü götürülüyor, yere çökmüş yüzüstü götü-

rülüyorlar. Aşağılamak için, aşağılanmaları için inşaAllah. 

SUNUCU: Hocam nasıl yapalım gelen mailler var okumamı ister

misiniz onları? Bir tanesini okuyorum. “Hocam birkaç gündür İran’daki

karışıklıkları televizyondan izliyorum. Bir TV kanalında Ahmedinejad’ın

bu olaylardan sonra istifa etmesi bekleniyor gibi bir açıklama yapıldı.

Hocam siz bir röportajınızda İran’da da iddia edilen Ergenekon’un yapı-

landığını söylemiştiniz. Acaba Ahmedinejad Hz. Mehdi (as)’ın gelmesini

beklediği için ve Hz. Mehdi (as) taraftarı olduğunu söylediği için İran’da

olduğu iddia edilen Ergenekon, özel karışıklık çıkartıp onun istifa etmesi-

ni mi sağlamaya çalışıyorlar? Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak edi-

yorum.” Fahri Aktürk Hatay’dan.

ADNAN OKTAR: Şimdi bu konu güzel, önemli bir soru. Ben

Ahmedinejad’la bir bağlantım oluyor. Yani onun Büyükelçilikte görevli



SOHBETLER 63

arkadaşları var bağlantı kurduğum. Bakın dedim ki, İran’da Darwinist teh-

like var dedim. Bunun üstüne gidelim, dedim. Anti-Darwinist faaliyetler

yapalım, dedim. Hatta orada bir müze kuralım, dedim. Yok dediler, İran

sağlam, Darwinist tehlike yok dediler. Peki bu ne, bu ne, bu komünist

ayaklanma işte. Komünist, Darwinist, materyalistlerin çıkarttığı ayaklan-

ma. Yok onlar Müslüman çocukları, dediler. Kardeşim yani nerenin Müs-

lüman çocuğu. Yani bir insan komünist yöntemler kullanıyorsa, kepazelik

çıkartıyorsa, kan döküyorsa, rezalet çıkarıyorsa bu Müslüman’ın yapaca-

ğı bir şey midir? Anarşiyle, terörle olur mu? Sen vatandaş olarak beğen-

miyorsan, gidersin sandıkta oyunu kullanırsın alaşağı edersin istemediğin

biri varsa. Ama halk onu istiyorsa sana ne, niye kepazelik çıkarıyorsun?

Bir kere İran’daki kardeşlerimiz İran’daki komünistlerin, faşistlerin, iddia

edilen Ergenekon örgütü üyelerinin ve masonların gücünü kabul edecek-

ler ve bu tehlikeye karşı anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist

faaliyet yapacaklar, yapamıyorlarsa bize müsaade edecekler biz yapaca-

ğız. Bu bir. İkincisi, bak Mehdiliği daha gündeme getirin, dedim. Dediler

ki, fazla da getirirsek bizi eleştiriyorlar. Kardeşim biz eleştiri için mi dün-

yadayız, bizi ne ilgilendirir eleştiri? Açık açık söyleyin, ne korkuyorsunuz

yani? O bereketten istifade edemiyorlar o zaman. Çok önemli Mehdiliğin

gündemde tutulması, Mesih (as)’ın gelişinin gündemde tutulması ve Dar-

winizm’in yerle bir edilmesi. Ama şu an anlamışlardır benim kanaatim.

Ama çok geçmeden inşaAllah iyi kavrarlar, çok iyi anlarlar. Ama Ahme-

dinejad istifa edecek adam değildir, ben bilirim, yani böyle bir konu

olmaz. Yani olaylar da yatışır, bir sorun çıkmaz. Fakat bu Allah’tan bir

uyarı, çünkü geleneksel anlatımla İran’da dini, İslam’ı geliştiremezler.

Yani İslam bir süre sonra geriye doğru gider bu mantıkla. Çünkü biraz

Cübbeli’nin mantığını andıran üslupları da var. Yani metafizik bir Mehdi

(as) anlayışları var. Mesela hiç olmayacak bir Mehdi (as) beklentileri var.

Yani asla gelmeyecek bir Mehdi (as) beklentileri var. Gelecek olan Mehdi

(as)’ı değil de, asla gelmeyecek olan Mehdi (as)’ı anlatıyorlar. Yani gel-

miş olan Mehdi (as)’ı anlatmıyorlar. Hadislere tam mutabık olan, hadis-
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lerde tam tarif edilen Mehdi’yi anlatmıyorlar. Bu hatadan dönecekler inşa-

Allah. Bu İran’a bir uyarı ve inşaAllah sonunda da çok güzel olacak inşa-

Allah. Yani eski klasik yöntemlerle cahil kitleler bir süre devam edebilir,

bazı cahil kitleler. Ama bir süre sonra adam Avrupa’da eğitim görüyor,

İngiltere’de eğitim görüyor, geliyor Darwinist, metaryalist eğitimden

geçiyor. Daha hala oturup eski izahlar, böyle mitolojiyi andıran garip

izahlarla imanı muhafaza edemez. Çünkü onlarda da var aynı şekilde; bir

deccal çıkacak işte 300 metre olacak boyu, aynı Cübbeli’nin izahları. Eşek

havalanacak diyorlar ayaklarıyla falan beraber, kuyruğuyla falan, anırarak

eşek göğe çıkacakmış. Kulakları da 30 metre böyle kanat gibi açacakmış

kulakları eşek Atlas Okyanusu’nun ortasında, Cübbeli’nin sözü. Bu zaten

deccal, bekliyormuş 1000 küsur yıldan beri zincirlenmiş vaziyette, oraya

alçak iniş yapacakmış deccalin eşeği anırarak. Deccali alıp kafasının üstü-

ne koyacakmış, eşeğin kafasının üstüne binecekmiş deccal, oradan da

İstanbul’a buraya gelecekmiş. Kadıköy’de falan üstümüzde eşek uçacak

300 metrelik eşek. Yani etmeyin, çatmayın, yapmayın, bunlara ne oldu

böyle anlamıyorum yani. Burada kastedilen uçaktır. Deccalin çünkü bağı-

rır sesini duyar herkes diyor. Şark-garb ehli, bütün dünya duyar, diyor.

300 metrelik eşek bağırsa Londra’da adam nasıl duysun bunu? Yani İstan-

bul’dan eşek bağıracakmış ta Londra’da duyacakmış, olacak iş mi şu?

Adetullah’a aykırı, akla, fikre, mantığa, Kuran’a aykırı. Hiç böyle bir şeye

rastlanmamış. Yani ne inciler, ne izahlar böyle, akla hayale gelmedik

izahlar. İyilik yapıyorum diye kötülük yapmış oluyorlar, zarar veriyorlar.

Yani müteşabih olduğu belli bunun. Bakırdan diyor, bakırdan kürsü var-

dır diyor. Demir, bakır kullanılan ne olur? Uçak olur. 30 metre kanat gibi

açılmış bir şey nedir havada uçan? Uçaktır, belli ki uçak yani. Gökten

konuşabildiğine göre yerle bağlantıda, kuleyle konuşuyor, bu da ahir

zamanın teknolojisine işaret ediyor. Bunu böyle akılalmaz izahlar şeklin-

de anlatırsanız insanların imanı çöker veya münafık kitleler oluşur. Onun

için inşaAllah böyle şeyler vesile olur da olaya daha doğru daha akılcı

bakarlar inşaAllah.
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SUNUCU: Herkese hayırlı akşamlar dilemişler öncelikle. “Adnan

Hocam bizim lisede bazı arkadaşlarım var diyor, Allah’a inandıklarını

ama dine inanmadıklarını, bazıları da Allah’a hiç inanmadıklarını, bazıla-

rı da Budist vs. putperest dinlere mensup olduklarını söylüyorlar. Ancak

Hocam bu kişilerle karşılıklı konuşulduğunda hiçbir bilgiye sahip olma-

dıkları hemen anlaşılıyor. Kendilerine bazı yabancı sanatçıları örnek alı-

yorlar. Hocam bu arkadaşlarıma doğru yolu göstermek için neler yapabi-

lirim?” diyor Burcu Değirmenci.

ADNAN OKTAR: Burcu maşaAllah çok yamanmış. Doğru söylüyor

tabii. Özellikle büyük şehirlerdeki bazı liselerde, bazı yerlerde, bazı grup-

larda ateist olmak modernlik gibi görünüyor veyahut Allah’a inanıp dine

inanmamak. Veyahut hakikaten Doğu dinlerine inanmak işte Budizm şu

bu falan. Bu biraz tabii özentilikten kaynaklanıyor. Bir kısmı çok özür

dilerim züppelikten kaynaklanıyor. Bir kısmı zır cahillikten, bir kısmı nor-

mal cahillikten, bir kısmı aşağılık kompleksinden ve görgüsüzlükten kay-

naklanıyor. Yani Allah’ın varlığı apaçıktır. Bütün modern bilimi savunan

bilim adamlarının hepsi Allah’a inanırlar. Darwinistlerin de büyük bölü-

mü Allah’a inanıyorlar fakat tabii nasıl bir inançları var onu bilmiyorum,

anlamıyorum. Özetle, bilimi kendisine Kuran yolunda rehber edinen bir

kişi, Allah’a bütün can-ı gönülle, kalbinin bütün derinlikleriyle iman eder.

İkinci bir ihtimal asla olmaz. Dolayısıyla televole kültüründen böyle

bedavacılıktan, promosyoncu kafadan sıyrılırsa bir kısım insanlar, ger-

çekleri bütün açıklığı ile bütün netliği ile görürler. Bir kere evrim diye bir

şey yok, bunu iyice kavramaları lazım. Evrimin olmadığını yani bir pro-

teinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç varsa olay kilitlenmiştir.

Mümkün değildir. 300 milyonun üzerinde de fosil varsa yaratılışı ispat

eden, konu bir de oradan kilitlenmiştir. Tek bir tane Darwinizm’i destek-

leyecek fosil yoksa konu daha da tepeden kilitlenmiştir. Dolayısıyla bu

kadar kolay bilgilere ulaşamayan insanlarda inanç sorunu oluyor. Ama biz

işte internetten, bilgisayardan birçok yerden halkımıza milletimize ulaş-

tık. Bugün Türkiye’de Allah’a inananların oranı üniversite tespiti, bakın
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üniversite araştırması, % 99 Darwinizm’e inanmıyorlar. Bizim yaptığımız

imani faaliyetler Türkiye’de siyasete etki etti, ekonomiye etki etti, her

yere etki etti. Yani bütün Türkiye’yi değiştirdi.

SUNUCU: Hocam diyorlar ki; “soğuk iklimlerde yaşayan kuşların

örneğin penguenlerin soğuk suya veya buza basmalarına rağmen neden

üşümediklerini merak ettim” diyor. www.hayvanlaralemi.net sitenize

girip baktım diyor. “Özellikle ayaklarında ısı kaybını en aza indiren bir

dolaşım olduğunu toplardamarların atardamarların etrafını bir ağ gibi sar-

dığını ve atardamarları sürekli ısıttığını okudum” diyor. “Hocam her şeyi

tesadüf mantığına oturtmaya çalışan evrimcilere verilebilecek en güzel

örnek. Allah her detayı büyük bir hikmetle yaratmış maşaAllah.” diyor

Aslı Akın, Üsküdar.

ADNAN OKTAR: Şimdi aslında bu açıklamalar oluyor ama bu açık-

lamalar bunun için doyurucu değil. Şimdi -30 derecede, -40 derecede bir

insan orada gezse ne olur bir insan? Yani en ala damar sistemi gelişse yine

donar, hiçbir şey dayanmaz ona. Hayır dokunur dokunmaz anında donar

yani, -40 derece, -50 derece neredeyse.

SUNUCU: “Değerli Hocam maddenin aslı ile anlattığınız konu beni

çok derinden etkiledi, aklımdaki birçok soru işaretine cevap oldu. Ancak

anlayamadığım cinlerin bu boyutun neresinde oldukları, yani onlar bizim

gibi kendimizi gördüğümüz gibi mi görüyorlar? Yoksa daha farklı mı

görüyorlar?” Fatih Kaşıkçı, Samsun.

ADNAN OKTAR: Cinler mesela şu an burada var cin, her yerde var.

Ama insanlara hiçbir şekilde musallat olmazlar. Geçen günler bizim bir

konu vardı onu sordum, maşaAllah kalıp gibi cevap verdiler. Hakikaten

tam dedikleri gibi çıktı. Dedim bizim bir meselemiz vardı, o nedir dedim,

gidin bir öğrenin gelin dedim. Gidip geldiler böyle tapu gibi bir açıklama

yaptılar. Çok net yaklaşık 10 kişi falan vardı. 10 kişinin yanında söyledi

böyle, sorduktan 2 gün sonra haberini aldık. Aynısı ile doğru net cevap

verdi yani böyle. Ama gerçekten gerekli konu olursa, yoksa öbürlerine
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cevap vermiyor. Yani çok önemli bir konu olursa cevap veriyor hayati bir

konu olursa. Mesela bizim bir kız arkadaşımızı kaçırmışlardı. Her safha-

sını söyledi cin. Mesela şu an dedi, minübüsle dedi, hakikaten minübüsle

götürmüşler. Eli kolu bağlı dedi, ağzı da bantlı dedi, şu an araba değiştir-

diler dedi. O da doğru çıktı; araba değiştirmişler. Şimdi metruk bir eve

götürdüler, dedi. O da doğru çıktı. Zaten cinin verdiği bilgi ile yakalattık.

Jandarma yakaladı tabii, yani yoksa nereden haberimiz olacak yani.

SUNUCU: Devam edelim mi? “Hocam, öğrendiğim kadarıyla Araf

Suresi 63. ayette geçen “içinizden size bir uyarıp korkutucak bir adam”

sözünün ebced hesabı 2011 yapıyor. Sizin Hz. Mehdi (as) ile ilgili verdi-

ğiniz tarihlerle uyuşması beni çok heyecanlandırdı. Bu konu da yorumla-

rınızı merak ediyorum Hocam.” Zehra Kılıçoğlu, Fransa.

ADNAN OKTAR: Artık Fransa alıyor değil mi uydu oraları? Maşa-

Allah. “İçinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam…” sözünün ebcedi

2011 yapıyor. Araf Suresi 63. Araf Suresi sırlarla dolu bir suredir. Şey-

tandan Allah’a sığınırım. “Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi

uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile” Peygamberimiz (sav) kastedili-

yor ama ahir zamana bakan yönüyle, 2011 Mehdi (as)’a bakıyor. “Kav-

minin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki;” 66. ayette “gerçekte

biz seni bir akıl hastası olarak görüyoruz” diyorlar “ve biz senin yalancı-

lardan olduğunu sanıyoruz.” Yalancılıkla itham ediyorlar. Ve akıl hastası

olduğunu iddia ediyorlar Peygamber Efendimiz (sav)’in. Mehdi (as) da

aynı olaylarla karşılaşacaktır. Hud (as) diyor ki; “Ey kavmim bende akıl

yetersizliği yok” Ben akıl hastası değilim diyor. “Ama ben gerçekten

alemlerin Rabbinden bir elçiyim” dedi” diyor. Hatta Araf Suresi dedim ya

çok sırlarla dolu, mesela, “size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum”

Kuran’ı tebliğ ediyorum, ebcedi 2029’dur. İslam ahlakının hakimiyet tari-

hidir inşaAllah.

SUNUCU: “Selamun aleykum Adnan Hocam.”

ADNAN OKTAR: Aleykum selam.
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SUNUCU: “Ben Azerbaycan’dan yazıyorum. Sizi çok seviyoruz. Siz

Allah’ın bizler için gönderdiği bir kurtuluşsunuz. Ben İran’la serhet olan

bölgede yaşıyorum. Buradaki mümin kardeşlerimin Hz. Mehdi (as)’ın geli-

şi hakkındaki düşüncelerini mistik tarzda yani sizin yorumlarınızla behre

edilen gençlere öneriniz ne olabilir? Önceden teşekkür ederim. Sizi çok

seviyoruz Adnan Hocam, Allah sizi korusun inşaAllah. İlahe Aliyeva.”

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, Azeriler çok şahane insanlar maşa-

Allah. Çok seviyorum onları, hepsine selam ediyorum buradan. Bizi

çünkü her akşam seyrediyorlar maşaAllah onlar. Orada geç vakit olması-

na rağmen. Daha ileri onların saati buraya göre daha ileri, buna rağmen

seyrediyorlar. Allah hidayet nasip etsin, sağlık sıhhat nasip etsin. Mehdi-

liği tabii hiçbir şekilde gelmeyecek Mehdi (as) şekline getirip tarif etmek

Mehdiliğe karşı yapılmış bir zulümdür. Mehdiyete karşı yapılmış bir

zulüm. Sakın bunu yapmasınlar. Çünkü gerçek Mehdi (as)’ı örten bir

üslup olur bu. Yani mesela diyor ki; “Mehdi (as) avucuna bakar ve bütün

talebelerini görür ve dünyanın her yerini görür” diyor. Kardeşim ipod,

telefonlar bunlar ahir zamanın teknolojisine bakıyor. İnsan etine bakıp da

avucunun için bakıp görüntü görmeyeceği belli. Mesela diyor ki; “insan-

lar oturduğu yerde”, Şii kaynaklarıdır bu aynı zamanda bunlar Şii kardeş-

lerimizden. Mehdiyet konusunda insanların yanlış yönlendirilmesi sonu-

cunda Allah esirgesin Mehdiyete zarar vermeleri mevzubahis olur. Yani

ahir zamanın teknolojisini o kadar belirten o kadar detaylı açıklayan zah-

lar var ki hayret içinde kalıyoruz. Mesela diyor, “Mehdi (as) insanlar evle-

rindeyken karşılarında zuhur eder” diyor ve “her insan” diyor “kendi evin-

de Mehdi (as)’ı seyreder ve dinler” diyor. Bu ne olabilir sence? Yani

Mehdi (as)’ı herkesin kendi evinde seyretmesi, dinlemesi nasıl olur? Tel-

evizyonla olur, başka olur yani. Onlar diyor ki yok öyle değil diyorlar,

Mehdi (as) herkesin evinde görünecek. Kardeşim, televizyon olduğu apa-

çık belli. Dünyanın her yerinde görülmesi açık. Mesela “sesini herkes

duyar”, “yattığı yerde duyar” diyor. Mehdi (as) gelmişse gerçekten, adam

yatar mı onun yanında? Demek ki dinliyor. Yani radyo, radyoya işaret edi-
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yor, televizyona işaret ediyor. Bunu böyle akılalmaz şekillere sokarsanız,

Mehdiyete zarar vermiş olursunuz. Mesela “gökyüzünde melekler falanca

kişi Mehdi (as)’dır diye söyleyecektir” diyor. Halbuki ayette böyle bir

şeyin olmayacağı açıklanıyor. Peygamberden, kafirler diyor ki, “eğer doğ-

ruysan bize melekleri getir” diyorlar. Allah diyor ki “o melekler gelirse

diyor onlara göz açtırılmaz o zaman” diyor. Böyle bir şey olmaz diyor

Allah ayette. Bütün peygamberlerden istiyorlar hepsinden aşağı yukarı.

Şimdi bunlar da Mehdi (as)’dan istiyorlar. Diyorlar ki, sen o zaman diyor-

lar melek getir de görelim diyecekler yani güya hazırlık yapıyorlar. Öyle

bir şey olursa onlara zaten göz açtırılmaz o zaman; Kuran ayeti var. Dola-

yısıyla Mehdiyetle ilgili izahları çarpıtmak müteşabih olanları anlamadığı

halde insanlara garip şekilde sunmak insanları imansızlığa iter ve Mehdi-

yete de zarar verir. Bilmiyorsa susacak, bilenlerden öğrenecek. Allah

diyor ayette şeytandan Allah’a sığınırım; “Bilenlerle bilmeyenler bir olur

mu? Bilenlerden sorunuz” diyor Allah. Bilenlerden soracaklar. Bu konu-

da en emin kaynak Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’dır. Mükemmel

izah etmiştir ahir zaman olaylarını. O büyük müceddid o büyük müctehid.

Cübbeli de onun tırnağının içinde toz olmayacağı halde oturuyor Bediüz-

zaman’ı eleştirmeye kalkıyor. Akılalmaz cahil, akılalmaz cahil. “Hıristi-

yanlık dini” diyor “tasaffi edecek” diyor Said Nursi; yani hak din İslam’a

benzeyecek bir akış içerisine girecek, diyor. Olur mu böyle şey, diyor.

Neye göre olur mu? Cübbeli’nin aklına göre. Kuran’da Cenab-ı Allah ne

diyor? Şeytandan Allah’a sığınırım. “Gelin diyor, şu kelimeye gelelim.

Allah Bir’dir diyelim” diyor Ehli Kitaba, Hıristiyanlara; bu tasaffi. Üçle-

me inancından “Allah Bir’dir”e gelelim, diyor. Yani Allah üçtür demesiy-

le “Allah Bir’dir” demesi arasında fark yok mu bir insanın? Çok büyük

fark var. Yani La İlahe İllallah, diyor adam. Çok büyük bir beladan kur-

tulmuş oluyor önce. Tabii ki tasaffi edecek bunu Kuran söylüyor. Ama

tasaffi etmek ayrıdır, hak din ayrıdır. Hak din İslam’dır. Allah Müslüman

olmalarını, Kuran’a uymalarını söylüyor. Ama tasaffi etmesi, saflaşması

güzel bir şeydir. Yani bir puta tapanın puttan vazgeçip ben tek bir Allah’a
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inanıyorum demesi bir üstünlüktür. Yani herhangi bir put. Taş puta tapan-

lar diyorum veyahut üçleme inancında olan bir insanın da üçlemeden ben

vazgeçtim tek bir Allah’a inanıyorum demesi tasaffidir, güzel bir şey bu.

Bunu Kuran söylüyor. Biliyor musun hangi ayette?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. Al-i İmran Suresi’nin

64. ayetinde Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah’a sığınırım. De ki:

"Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tev-

hide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak

koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler

edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz ger-

çekten Müslümanlarız."

ADNAN OKTAR: Bak burada, La İlahe İllallah sadece burada savu-

nuyor, değil mi ayette Cenab-ı Allah? Muhammeden Resulullah deyin,

demiyor. Önce bir La İlahe İllallah dedirtiyor Cenab-ı Allah. Bu tasaffi-

dir, saflaşmadır. Yine Hıristiyan kalıyor adam. Ama La İlahe İllallah

diyor. Ve rahiplerinizi, işte alimlerinizi de Rabler edinmeyin yani onları

da putlaştırmayın, tek bir Allah’a inanın diyor. Cübbeli, bu ayeti bilmedi-

ği için Bediüzzaman Hazretleri’ne böyle garip bir mantıkla yaklaşıyor ve

cahilliğini ortaya koyuyor. Hadis bilgisinin olmadığını gördük geçen gün-

ler. Yok, dedi. İspat ettim. Açıkça kütüphaneden gerekli belgeleri, bilgi-

leri , getirdik, gösterdik ve ondan sonra sustu. Bu da ilgili ayettir, bu da

tam cevaptır. Ne zaman yalan söylerse hemen cevabını veriyorum. Dün-

yanın ömrünün 7000 yıl olmasıyla ilgili de “öyle bir hadis yoktur” dedi.

ADNAN OKTAR: Sonra ispat ettim, gösterdim Suyuti’den. Evet

vardır, dedi. Arapçasıyla da söyledi. Kardeşim, bilmiyorsan niye ortaya

çıkıyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Ben senin yalanını düzeltmesem bir-

çok insanı kandıracaksın demek ki. Ben düzeltmesem ne olacaktı? Çıktı

Habertürk’e, böyle bir hadis yok dedi. Milyonlarca insanı kandırdı ve

insanlar yanlış bilgilenecekti. Ben doğrusunu söyledikten sonra doğrusu-

nu anlattı ama, insanlar duymadılar. Tabii, birçok insan duymadı. O yüz-
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den tahribatını önlemeye çalışıyorum ben Cübbeli’nin. O da zannediyor ki

ben herhalde böyle bir muhalif tavır içerisindeyim. Benim şahsıyla bir

alıp veremediğim yok. Zavallı garibanın teki yani ben ne yapacağım yani.

Hayır tanıyıp bildiğim biri de değil yani ayrıca, öyle bilirim de yani öyle-

sine yani benim o ehemmiyet verdiğim bir insan değil. Tamam, Müslü-

man kardeşimiz Allah hidayet versin, yine tabii cahil falan ama herhalü-

karda Müslüman. Ama bu hatalarıyla çok büyük tahribat yapıyor. Hayır

kendine de yapıyor, etrafına da yapıyor tahribatı. Biz de düzeltmeye çalı-

şıyoruz. Bakın Bediüzzaman’ı tanımadığı için; oku bir kitaplarını, Kuran’ı

oku, ilgili ayete bir bak. Nereye böyle söylüyorsun sen? Tasaffinin oldu-

ğunu Kuran gösteriyor, işte apaçık ayet. Ve Üstad demiyor ki “Hıristi-

yanlar tasaffi edecek ve Hıristiyan olarak kalacak” demiyor ki.

SUNUCU: Hocam arkadaşlarımız kısa bir VTR hazırlamışlar.

(VTR - Cübbeli’nin dünyanın ömrü ile ilgili yanlış açıklaması) 

ADNAN OKTAR: Şimdi bak, bir var diyor bir yok diyor, bir var

diyor bir yok diyor. Eğer biz bunu düzeltmezsek işte bu, bu şekilde kala-

cak. Hayır bir tane, iki tane, on tane, yüz tane değil. Bakıyorum konuş-

malarına, inceliyorum, akılalmaz hatalar var. Kuran’la tam anlamı ile çeli-

şen, hadis ile tam anlamı ile çelişen yüzlerce hatası var. Nasıl bu kadar

pervasız oluyor, nasıl bunları anlatabiliyor? Ben hayret ediyorum. Yani

ferahlığına, rahatlığına hayret ediyorum. Etrafındaki insanlar onu uyar-

malı değil mi; “Hocam, bir tane değil, iki tane değil, dört tane değil, biraz

kendine gel şöyle bir” değil mi, “konuşurken biraz düşünerek konuş”

demeleri gerekir. Ki diyorlardır inşaAllah. Allah hidayet versin, Allah

aklını fikrini artırsın. 

(VTR - Cübbeli’nin saygıdan uzak konuşmaları ve haşa sipariş ile

ölme duası iddiası.) 

ADNAN OKTAR: Bakın, görüyorsunuz; konuşmaları Kuran’la tam

çelişiyor. Bakın, Kuran ayetlerini de verdik, onun söyledikleri de ortada.
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Kuran’la tam anlamıyla zıt olmasına rağmen bunu rahatça söyleyebiliyor

ve etrafındaki insanlar da bunu uyarmıyorlar herhalde. Ama inşaAllah

bundan sonra umuyorum uyarırlar. Çünkü birçok insanın -Allah esirgesin-

imanını kaybetmesine, harama girmesine sebep oluyor gibi görünüyor ve

çok büyük tehlikeye atıyor, manevi tehlikeye atıyor etrafındaki insanları.

İnşaAllah bundan sonra Kuran’a uygun mu, hadise uygun mu diye düşü-

nerek konuşur. Eğer bilmiyorsa da susar inşaAllah, öyle dua edelim artık

inşaAllah. 

Bakın, açtım herhangi bir sayfayı. Diyor ki: “Cübbeli Ahmet’in

müteşabih hadisleri yorumlama tarzı gerçekten çok ilginç. Akılla, mantık-

la, Adetullah ile uyuşan yönleri çok sınırlı” diyor. “Üstad Bediüzzaman

Hazretleri, bir kısım zahiri ulemalar, hadislerin dış anlamına bakarak

hüküm veren alimler, o rivayet ve hadislerin zahirine, dış anlamlarına

bakıp şüpheye düşmüşlerdir. Veya sıhhatini, doğruluğunu hurafe gibi,

masallarda anlatılacak gerçek dışı bir şey gibi yanlış görüp, inkar edip

veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti yani adeta imkansız,

aklın, vicdanın kanaat ve karar verme özelliğini ortadan kaldıracak özel-

likte bir şahsı bekler bir tarzda anlattıkları için avam-ı Müslimine, Müslü-

manlara zarar veriyorlar” diyor Said Nursi. Bakın, aynı benim anlattığım

konu. Açar açmaz o çıktı. “MaşaAllah, sanki Bediüzzaman Said Nursi

Hazretleri bu günleri görmüş gibi isabetli tespitlerde bulunmuş. Merak

ediyorum, acaba Cübbeli Ahmet bu sözlerden kendisine pay çıkarıyor

mu” diyor. İnşaAllah çıkarır. Önce bu şahsın yapacağı şey Risale-i Nur

Külliyatı’nı baştan sona bir okumak. Bilmediği şahıs hakkında söz söyle-

mesi yakışık almaz. İnşaAllah. Evet, var mı Oktar anlatacağın bir şey? 

OKTAR BABUNA: Eğer uygun görürseniz, bir ağaç türü var. Bu

ağaç türü diğer ağaçları boğarak yok ediyor ve kendisi kalıyor sonuçta.

Değişik bir incir türü bu ormanlarda. Bir ağacın etrafına geldiği zaman,

onun etrafında böyle sarmaşık gibi kök salmaya başlıyor. Bakın görüyor-

sunuz burada başladı. Köklerini toprağa doğru uzatıyor. Bunlar toprağa
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ulaştığı zaman kalınlaşıp büyümeye başlıyorlar. Bakın, burada kökü uzu-

yor aşağıya, toprağı bulunca topraktan beslenmeye başlıyor ve ağacın

etrafında bu gördüğünüz bölümler sonradan oluşmuş diğer bir ağacın etra-

fındaki bölümler. Büyüyerek, bakın gördüğünüz gibi ikinci bir ağaç olu-

yor, ortadaki ağacı çürüterek yok ediyor. Onun Güneşini kesiyor, beslen-

mesini elinden alıyor bu şekilde ve daha sonra diğer çürüyen ağaç da yok

olduğu için ortası da boş kalıyor. Fakat son derece dayanıklı. Yani bu

onun dayanıklılığını azaltmıyor ortadaki ağacın yok olması. MaşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bayağı güzel. Evet, başka var mı? 

OKTAR BABUNA: Güzel canlılar var Hocam eğer uygun görürseniz.

ADNAN OKTAR: Göster, göreyim. 

Ekmek, yemek bedava, ondan sonra birbirleri ile kapışıyorlar. Maşa-

Allah. Allah’ın bunları böyle bu kadar tatlı yaratması Kendisini düşün-

dürmek için. Bir de çok masum, efendi ve tertemiz oluyorlar maşaAllah.

Bak o da öyle, gıcır-gıcır maşaAllah. O burun ısırmalık zaten, çilek niye-

tine yiyeceksin onun burnunu böyle. Bak, masumluk, safiyet, temizlik

değil mi, maşaAllah. O iki kardeş birbirine sarılmış yatıyorlar. Cennette

bunlar tam anlamıyla akıllıdır, yani insan gibi. Gel dersin gelir, git dersin

gider, tabii, bir şey söylersin yapar. Normal konuşursun, cevap verir.

Mimikleri de çok insani ve çok çok güzel olacak inşaAllah ahirette. Ahi-

rette her şey akıllı, bir tek hayvanlar değil. Bitkiler, ağaçlar, eşya her şey

akıllıdır. Her yerde Allah’ın tecellisi vardır, inşaAllah. Dünyada da böy-

ledir. Bunlar ailece gezintiye mi çıkmışlar? Yanlış mı görüyorum ben,

maşaAllah. O dilleri falan kırt diye ısırmak gerekiyor bunların, burun ve

dillerini. Aile boyu fotoğraf mı çektirmişler bunlar? Tabii bunlara çok iyi

bakmak lazım, çok itina göstermek lazım. Çok nazik varlıklar, maşaAllah.

Bu eşek sıpası çok çok tatlı bir hayvan. Bunlar ben anlatamam bunların

tatlılığını. Gözleri çok aşırı güzel oluyor bunların. Çok şekerler. Eşek de

yazık, çok zavallı hayvanlar mesela eşek hayvanları aşağılıyorlar eşek

diye. Halbuki hem çok çalışkan hayvan, hem çok mazlum, hem çok yumu-
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şak başlı garibanın teki yani, bayağı güzel bakışları falan. MaşaAllah bun-

lar da iki kardeş hatıra fotoğrafı çektirmişler. Bu da tarz yapmış gördüğüm

kadarıyla. Bu sincap ne yapıyor; bir şeyler yapıyor, yemek mi yiyiyor?

Allah gücünü göstermek için böyle milyonlarca varlık yaratıyor. Anlama-

dım diyenler ahirette bunu açıklayacaklar, inşaAllah. Yani nasıl anlama-

dıysa, açıklayacak, izah edecek inşaAllah. Severim onun beyazlığını ben

güzelimin. Burun da plastikten yapılmış gibi, maşaAllah. Çok estetik bu

hayvanlar maşaAllah. Koşmaları falan da çok mükemmel bunların, görü-

nüşleri değil mi, çok çok mükemmel. Tavşan, bunlar yazık ağzı var dili

yok bunların. Kimseye de saldırmaz bunlar gariplerim böyle en mazlum-

larındandır bunlar. Bak, yüzündeki ifadenin güzelliğine bak, maşaAllah.

Çok anlamlı oluyor yüzleri hepsinin. MaşaAllah. Şefkat hissini çok tahrik

eden yönleri var, Allah öyle yaratmış. Yani şefkati şiddetli derinden tah-

rik eden bir yön maşaAllah. Bak, suluboya ile boyamış gibi bu da maşa-

Allah. Mesela lacivertin, sarının en güzel renkleri. Bir de şeyi de böyle,

rengin derinliği de kadife gücünde, tonunda müthiş güzel görünüyor o

zaman. Haliyle o renk insanın gözünü besliyor adeta. Yani herhangi mese-

la yağlıboyanın bir etkisi olmuyor insanda. Ama bunların üzerinde muaz-

zam bir etki gücü var, çok hayret verici bir gücü var. Bak, mavişlere bak

sen. Ama böyle poz vermeleri de çok şaşırtıcı, maşaAllah. MaşaAllah.

Tam bu ahir zaman alameti, normalde köpek kedi boğuşurlar, kapışırlar.

Her yerde uysallaşmaya başlayan, Mehdi (as) devrinde böyle olacağı, yani

vahşi hayvanların birbirleriyle iyi geçineceği belirtiliyor. Hakikaten bun-

lar da başladı. Mehdi (as) devrinin bir özelliğidir. Evet. Kuzular, çok tatlı

varlıklardır, maşaAllah. Hz. İsa (as)’ın da bir lakabıdır biliyorsunuz kuzu.

Evet. İnşaAllah. Bunlara böyle bir şey salladın mı artık gözler onunla

beraber gidip geliyor böyle. MaşaAllah. Baksana, Allah ne kadar simetrik,

düzgün. Hepsine bak, hepsi süslü. Alınlarının iki tarafından. Renklerde

simetri var. Her şeyde simetri var maşaAllah. Hepsi Altın Oran ile yaratı-

lıyor. MaşaAllah. Bu yakışıklı da burnunu kuma batırmış herhalde bir

şeyler yapışmış. MaşaAllah. Gürbüz, hepsi de gürbüz ama maşaAllah.
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Yavruları muhteşem güzel oluyor zürafaların. Kendileri de çok zarif hay-

vanlar ve çok muhteşem görünüşleri. İnsanı hipnotize ediyor adeta görü-

nüşleri, bayağı güzel. MaşaAllah. Sen bir sayfa aç, bana ver bakayım. 

“O zatın ikinci vazifesi, İslamiyeti icra ve tatbik etmektir. Birinci

vazife maddi kuvvete değil, belki kuvvetli itikat,” Mehdi (as) çok kuvvet-

li itikada sahip olacak, iman. İhlas, samimi olacak ve sadakat; davasına,

Allah’a, Kitaba sadık olacak. “olduğu halde,” bak Mehdi (as)’ın üç özel-

liğini vermiş Said Nursi, “olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük

maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin.”

Mehdi (as)’ın ikinci üçüncü dördüncü bütün vazifelerini Said Nursi say-

mıştır. İkinci vazifesini belirtiyor. Bir kısım kardeşlerimiz biliyorsun

Mehdi (as)’ın vazifelerini dörde bölmüşler, üçe bölmüşler. 1. Mehdi Ali,

2. Mehdi Ali, 3. Mehdi Ali diye. Akıllarına sığdıramayınca, bambaşka

şekillere sokmaya kalkıyorlar, dine yine zarar veriyorlar. En güzeli, bil-

meyenin susması, doğru olanı budur inşaAllah. 

Evet, Kuran’dan bir ayet daha okuyayım inşaAllah, bismillah. “Şüp-

hesiz o” Hz. Mesih (as), “Kıyamet saati için bir ilimdir, bir alamettir.”

inişi, “öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın.” Yani Mesih

(as)’ın inişinden dolayı da ayet ona da işaret ediyor. “... kuşkuya kapıl-

mayın” ebcedi kaç; 2026, maşaAllah. Zuhruf Suresi 61. “Şeytan” deccal,

“sakın sizi Allah’ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o, sizin için açıkça

bir düşmandır. İsa (Mesih), açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir

hikmetle geldim” İnşaAllah bekliyoruz, gel. Allah’ın izniyle, Mübarek.

“ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de.”

Katolikliği, Ortodoksluğu, Protestanlığı hepsini ortadan kaldıracak. Bak

ihtilafa düştükleri, "Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düş-

tüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının

ve bana itaat edin" diyor. Tabii, gözümüzün nuru, bir tanemiz, bekliyoruz

inşaAllah. Ayetin benim anlattığım bu ikinci işari anlamıdır. İnşaAllah.

Bak, "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde
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O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." Tek Allah’a inanın, diyecek gel-

diğinde de. Üçleme yok, putları kırın, yanlış hareket etmeyin, tek Allah

var, ben de Allah’ın peygamberiyim, diyecek. Kuran ona işaret ediyor.

“Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü...” İşte Ortodoksluk,

Protestanlık, Katoliklik. “Artık, acı bir günün azabından vay o zulmetmiş

olanlara” diyor. Hz. Mesih (as)’in izahına rağmen itiraz yok. İnşaAllah.

Kabul edecekler inşaAllah. 

Son sözüm, milletçe iyi olalım inşaAllah. 

SUNUCU: İnşaAllah, inşaAllah. 

Sevgili seyircilerimiz, programımız burada bitiyor. Hoşça kalın,

sevgi ile kalın. 



SUNUCU: İyi günler, iyi Pazarlar. Adnan Oktar’la Başbaşa progra-

mına hoş geldiniz. Evet Hocam, hoş geldiniz. 

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. 

Oktar Hocam, ne anlatmak istersin bugün bize?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam nasıl uygun görürseniz.

2009 yılı, Darwinizm’in ezildiği, sizin de bütün dünyaya tebliğ yaptığınız

bir yıl oldu maşaAllah. Amerika’dan, Avrupa’dan tutun Uzak Doğu’ya

kadar maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, Darwinizm konusunu anlatıncaya

kadar bir hayli uğraştık ama sonunda Müslümanlarda da, diğer inananlar-

da da inanmayanlarda da çok büyük etkisi oldu, anladılar inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, 30 sene önce tek başınıza başlamış-

tınız ama 30 sene sonra bütün dünya çapında yerle bir oldu maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bir kere dünyada Darwinizm’in

hakim olmadığı devlet sayısı, yani bir elin parmaklarını geçmez. Bütün

SSohbet -3

3 Ocak 2010
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dünyada devletlerde resmi ideoloji. Devlet ideolojisi, devlet onun üzerine

kurulmuş, yani devletin sistemi onun üzerine kurulmuş. Bundan dünyanın

haberi yoktu. Birçok Müslüman ülkesi sosyalistlerin kontrolündeydi, yani

Darwinistlerin kontrolündeydi. Bunu da unutmuşlardı. Müslümanlar

kendi evlerinde tespih çekip, namaz kılıp, deccalin onları boğmasını bek-

liyorlardı, bir anlam da veremiyorlardı. Yani niye bu kadar biz eziliyoruz,

niye bu kadar paramparçayız, kökenini bulamıyorlardı. Buluyorlar da

anlamazdan geliyorlardı. Sonunda biz bak dedik, bu deccal, sizi boğan sis-

tem bu işte dedik. Darwinizm dedik, materyalizm dedik. Üniversitelerde

çektiğiniz acıların kökeninde bu var, dünyanın birçok yerinde horlanma-

nızın kökeninde bu var, dedik. 350 milyon insanın öldürülmesine, şehit

edilmesine bu sistem sebep oldu. 1. Dünya Harbi’nin, 2. Dünya Harbi’nin

çıkmasına bu sistem sebep oldu, komünizmin, faşizmin çıkmasına bu sis-

tem sebep oldu, dedik. Ondan sonra herkes uyandı. Fakat Müslümanlarda

bir korku damarı var, bu çok tehlikeli, yani bundan çok yeniliyorlar ve acı

duyuyorlar. Mesela bir kızın 3-5 çocuğu oluyor, mutlu, ailesinin içerisin-

de yaşamak istiyor. Evinin içerisinde, evini kale ediniyor adeta. Evinden

dışarı çıkmıyor. Dış alem onu ilgilendirmiyor, hatta televizyon da seyret-

miyor, radyo da dinlemiyor. E kardeşim, seni gelir evinin içinden alır

götürürler. Nitekim öyle oldu, Müslümanları caminin içinde taradılar,

delik deşik ettiler. Evlerinin kapılarını kırıp içeri girip onları kurşunladı-

lar. Eğer evde oturmak çözüm olmuş olsaydı, onlara hiçbir şey olmaması

gerekirdi. Demek ki ne cami, ne içinde durmaları, ne evlerinde durmaları

onları kurtarmaz. Dolayısıyla yani bu korkaklık Müslüman aleminde -ki

büyük bir bölümünde var ve Müslümanların çoğunluğunda- var, yani az

kısmında bir yiğit bizim milletimiz vardır, Türk Milleti vardır. Ki bizim

milletimizin içinde bile ürkek, korkak Müslümanlar bayağı var. Bunun

ortadan kalkması lazım. Yani sanki tek sorun onun ailesi, çoluğu çocuğu,

işiymiş gibi konuşuyorlar. Halbuki Allah bunu ayette açıklıyor. Şeytandan

Allah’a sığınırım, “evleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, yarım kalmasından

korktuğunuz ticaret, aşiretiniz, babalarınız,” Allah uzun bir liste halinde



SOHBETLER 79

sayıyor Cenab-ı Allah. “Eğer” diyor “Allah’tan, Resulü’nden ve Allah

yolunda mücadele etmekten daha faydalı ve daha sevimli geliyorsa size”

diyor, “bekleyin” diyor. Bu çok büyük bir tehdittir, “bekleyin”. Yani mut-

laka canınızı yakacağım demektir bu. Belanızı vereceğim demek istiyor

Cenab-ı Allah. Bekleyin, yani belanızı bekleyin, diyor Allah. Böyle şey

olmaz. 

SUNUCU: Çünkü daha önceden saydıkları şey, söylediği Cenab-ı

Allah’ın çok önemli şeyler. 

ADNAN OKTAR: Tabii, yani çünkü biz buraya mutlu aile yaşantısı

yaşayıp, yiyip içip yan gelip yatıp, ölüp gitmeye gelmedik. Biz buraya

imtihan olmaya geldik. Burada şehit de olunur, gazi de olunur, Allah

yolunda mücadele de edilir. Malları, oğulları, çoluğu çocuğu... Allah hep-

sinin üzerindedir. Onu bize veren Allah. Ona böyle takılıp kalıp Allah’ı

unutmak, Allah’ın gazabına mucip olur. Tabii nankörlük olur. Onu uya-

nıklık zannediyor birçok insan, yani onu akıllı bir hareket olarak zannedi-

yorlar. Bu böyle değil, Allah’ın intikamı çok şiddetli olur, şedit olur. Ama

bu sene inşaAllah, daha atak bir yıl olacak inşaAllah. Bu sene görecekler

Müslüman kardeşlerimiz. 2010, 11 ve 12 de çok heybetli yıllar; 2011,

2012. İnşaAllah hep birlikte onları da idrak edeceğiz Allah’ın izniyle.

Ama bu yüzyıl İslam ahlakının hakim olduğu yüzyıl olacak. Defalarca

söylediğim için çok hoşuma gidiyor, çünkü dediğimin aynısı olduğunu

görecek insanlar. Yani birkaç kere dersem, akıllarında flu kalırdı. Ama

yüzlerce, binlerce kere söyledim, bakın bağıra bağıra İslam geliyor.

Bakın, Mehdi (as) çıkacak dedim, bir kere demedim, iki kere demedim, on

kere, yüz kere de demedim. Hatta olay da oldu, “sen mehdilik mi iddia

ediyorsun?”, şu bu, buna benzer şeyler. Hiç önemli değil, istediklerini

söylesinler. Mehdi (as)’ı da görecekler ve çok önemli bir müjde ile müj-

deledim onları. Dedim ki; Mesih (as)’ı da göreceksiniz bu yüzyılda.

Çünkü ben buradayım, yani İstanbul’dayım ve insanların yüzüne bakıyo-

rum. Adam bana sormaz mı, hani dediğin ne oldu, demez mi? Ben bunu
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açıkça söylüyorum, bunu görecekler. Ve her şey bu yüzyılda bitecek.

Mesela, şimdi bak bakıyordum, Bakara Suresi, 129. “Rabbimiz”, şeytan-

dan Allah’a sığınırım, “Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder.” Bak,

“Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder.” Ayete bakıyoruz, harf sayı-

sına bakıyoruz, net 1980. Bakın ben günlerden beri sayıyorum. Sırf bu

ayetlerde, yani İslam ahlakının hakimiyetini anlatan ayetlerde 1980, 1990,

2000, 2010, 2011 yılları veriliyor. Öbür Kuran ayetlerine bakıyoruz 3918,

9000 mesela 9871, 727 yani hiç alakası olmayan rakamlar çıkıyor. Peki

burada bir fevkaladelik yok mu? Mesela, yine bakıyorum. Diyor ki;

“cehd” mücadele “hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı.” Yani

insanlar bundan kaçınıyorlar, tembellik ediyorlar. “farz kılındı. Olur ki

hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de

sizin için bir şerdir.” Mesela evinde oturmak çoluk çocuk birlikte, adam

mesela sakallı adam, sakalı ta göbeğine gelmiş birlikte bakla ayıklıyor

karısıyla. Dışarıda kan gövdeyi götürüyor, o evde salata yapıyor, öbürü

soğan doğruyor bilmem ne, bununla vakit geçiriyor. 

SUNUCU: Onu belki hayırlı görüyor ama onun için şer. 

ADNAN OKTAR: Tabii, onu çok faydalı görüyor. Allah bak diyor

ki, “olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir” diyor. “Allah bilir, siz

bilmezsiniz.” Ebcedine bakıyoruz, 2010 yılını veriyor. Evet, 2010. Yani

bir tane, iki tane, üç tane, dört tane değil, evet. Oktar, sen bir şeyler anlat.

Ben sana sonra bir şeyler anlatmaya devam edeceğim. 

OKTAR BABUNA: Tamam Hocam, inşaAllah. Bir kuş var, dişisi-

nin ilgisini çekmeye çalışan bir erkek kuş. Bakın, normal hali bu şekilde

kuşun. Dişisini görünce bakın ne hale gelecek.

ADNAN OKTAR: Dans ediyor hazret. Evet, başka ne var Oktar gös-

terebileceğin?

OKTAR BABUNA: Kuran mucizesi göstereyim Hocam. Bakın, şey-

tandan Allah’a sığınırım. Kuran’da bu Ay kelimesi Kamer oluyor Arap-
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çası, Kamer kelimesi Kuran’da tam 27 defa geçmektedir. Ay’ın da Dünya

etrafındaki dönüş süresi tam 27 gündür, bir Allah’ın mucizesi olarak.

Tabii bu sadece 1400 sene önce Allah tarafından bilindiği için, Allah bu

mucizeyi işaret etmiş Kuran’da. 

Bir diğeri, Kuran’da fosillere de işaret var. Bakın -şeytandan Allah’a

sığınırım- Allah bir ayette şöyle buyuruyor. “Dediler ki: “Biz kemikler

haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni

bir yaratılışla diriltileceğiz.” Allah diyor, devam ediyor, “De ki: “İster taş

olun, ister demir...” Bakın bu ifade çok önemli, altı çizili olan bölüm, şey-

tandan Allah’a sığınırım, devam ediyor Allah, “ya da göğüslerinizde

büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri

çevirebilir, diyecekler. De ki: Sizi ilk defa Yaratan. İster taş olun, ister

demir.” Buna baktığımız zaman, hakikaten fosil demek taşlaşmış hali

demek canlıların. Taş haline geliyor, gerçekten taş haline geliyor. Aynı

zamanda canlıların vücutlarında, mesela insanlarda var bu. Demir atomu

var, karaciğerde depolanıyor. Mesela fosillerin içerisine bakıyorsunuz,

demir aynen korunuyor. Yani taş ve demir halinde korunuyor canlıların,

tam ayette işaret edildiği gibi. Allah fosillere bu şekilde dikkat çekmiş

oluyor. 

Ayrıca başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. “Sonra gök yarılıp,

yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman”. Bakın bu fotoğ-

raf, yeni çekilmiş fotoğraflarından biri gökyüzünün. Bulutlu gaz kütleleri

Nebulalara verilen isim. Nebula oluşmadan önce bir yıldız; ve bu yıldızlar

da çok büyük oldukları için, içten gelen basınç ve yüksek sıcaklığın etkisi

ile uzay boşluğuna gaz salarlar. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak 15.000

derece sıcaklıkta bir gaz bulutu oluştururlar. Kuran’da da Nebulaların bir

çeşidi olan Rosetta Nebula’ya dikkat çekilmektedir. Çünkü kıpkırmızı bir

gül ifadesi geçiyor. Bakın, hakikaten bakıyorsunuz, görüntüleri bu Nebu-

laların kıpkırmızı bir gül gibi, maşaAllah. Ayrı bir mucize olarak. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Mesela Bakara Suresi’nde Cenab-ı
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Allah diyor ki, “Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu” yani Resulullah

(sav)’i “çocuklarını tanır gibi tanırlar.” Şimdi, ayetin ebcedine bakıyoruz,

ahir zamana bakan. Bakın, “Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu (Pey-

gamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar.” Mehdi (as)’a da işaret ediyor.

1959’u veriyor ebcedi. Çünkü Said Nursi, Mehdi (as) Hicri 1400’de zuhur

edecek diyor. 1400’de 30 ve 40 yaşları arasında olması gerekiyor hadisle-

re göre, o zaman Mehdi (as)’ın çocukluk yıllarına bakıyor 1959. Bak ayet

diyor ki, “Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu (Peygamberi), çocukları-

nı tanır gibi tanırlar.” Yani o alametlerden, onu çıkarırlar. Biz Mehdi

(as)’ı mesela şimdi görsek tanırız. Kaşından, gözünden, boyundan, posun-

dan, alametlerinden tanırız. Biliyorsun değil mi Mehdi (as)’ın dış alamet-

lerini? Oradan bir insan onu nasıl tanırsa, bak bu, burada da 1959’u veri-

yor. Bunu biz nereden düşünüyoruz? Çünkü Said Nursi’nin izahlarından

anlıyoruz. Said Nursi ne diyor? Mehdi (as) Hicri 1400’de zuhur edecek.

Rivayetlerde Mehdi (as), zuhurunda 30 ve 40 yaşlarında olduğuna göre,

1980’den geriye doğru alırsak, yaklaşık bu tarihlere geliyoruz. İnşaAllah.

O yönüyle de Kuran’ın yine burada bir işari mucizesi var. Çünkü bak, bir

tane ebcedi var, ikinci bir ebcedi yok. Yani sadece 1959 tarihini veriyor.

Başka tarih yok. Mesela sadece 1980 veriyor. Yahut sadece 2010 tarihini

veriyor. 2011 tarihini veriyor, tabii. Mesela bak, ayet yine. Şeytandan

Allah’a sığınırım, Bakara Suresi yine, “Onlara, Peygamberleri dedi ki:

"Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Bakın burada “Allah size

Talut’u gönderdi.” Kelimesinin karşılığı 1998. Ebced karşılığı. Tek, başka

bir tarih çıkmıyor, 1998. Ve net Mehdi (as)’a bakıyor. Peygamberimiz

(sav) ne diyor? Allah size Mehdi (as)’ı gönderdi, diyor. Burada ne diyor?

“Allah size Talut’u gönderdi.” Yani bir idareci, bir veli, bir mürşit olarak

gönderdi, aynısı. Bakın, mesela ayette yine, bu ayetin devamında. Talut

için, o lider için diyor ki, “Doğrusu Allah size onu seçti”, aranızdan onu

seçti “ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı.” Yani bedenen de kuvvetli,

bilgi olarak da akıl olarak da kuvvetli. Ebcedine bakıyoruz, tek bir tarih

çıkıyor, 1996. Yani bunlar bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane
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değil ki. Yani Kuran’ın neresine baksak, liderden bahseden, hakimiyetten

bahseden ayetler hep ahir zamanın tarihini veriyor. 1980, 85, 90, 2000,

2010. Hep Mehdiyet’in safhalarını veriyor. Bu yönüyle çok harika. 

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam, on binlerce rakam ihti-

malinden hep 20-30 senelik bir dönem çıkıyor. Sadece o ahir zamana işa-

ret ediliyor. 

ADNAN OKTAR: Tabii, çok geniş rakam verebilecekken -daha az,

daha çok- verebilecekken böyle rakamlar çıkması çok manidar. Mesela

diyor ki rivayette, “Allah Konstantiniyye’yi, İstanbul’u çok sevdiği dost-

larının eliyle feth edecek.” Allah, Mehdi (as)’ı ve talebelerini çok seviyor

ve hadiste de bu belirtilmiş. “Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.”

Yani hasta olurlarsa, Allah onların hastalığına şifa verecek, mucize ola-

rak. Bak, “onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.” Neşeli olacaklar,

ama hastalandıklarında da mesela ölümcül bir hastalık olursa, Allah onla-

ra şifa verecek. Böyle bir mucize meydana gelecek. Kuran buna işaret edi-

yor. Tabii, bakın, hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Kıyamet Alametleri,

Berzenci gibi büyük bir alimin eseri, ehl-i sünnet alimlerinden. “Beldeler

onun emrine girer. Allah-u Teala onun elinde Konstantiniyye’nin fethini

müesser kılar” İstanbul’u alır, manen. Kim diyor bunu? Kitab-ül Burhan

fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli eser, sayfa 56. “Muhtelif ülke-

lerden birçok alim, dünyanın birçok ülkelerinden muhtelif alim, birbirle-

rinden habersiz şekilde Mehdi (as)’ı aramak üzere yollara çıkacak.” Dün-

yanın her yerinde hakikaten şu an Mehdi (as) aranıyor. İran’da da var,

Türkiye’de de var. “Ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek.” Yani

onların lider olduğu, önemli insanlar olduğunu açıklıyor hadis. Yani bir-

çok kişiyi temsilen gelecekler anlamında. “Sonunda hepsi de Mekke’de

buluşurlar ve birbirlerine, buraya niçin geldiklerini sorduklarında, hepsi

de, bu fitneyi önleyecek” yani dünyadaki kargaşayı, ölümleri, acıları,

sıkıntıları önleyecek ve Konstantiniyye’yi (İstanbul’u) fethedecek olan

Mehdi’yi arıyoruz. Çünkü biz onun; babasının, annesinin, ordusunun
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isimlerini öğrendik” diyorlar. Yeni öğrendik, diyorlar. Hani biliniyordu?

Cübbeli diyor ki, ben biliyorum ismini diyor. Bilinmiyor. Çünkü Pey-

gamberimiz (sav) diyor; “adı adıma benzer, adı adıma denktir” diyor. Adı

şudur demiyor. Öyle olsa direkt derdi, adı şudur derdi. Nitekim alimler ne

diyor yine bakın ki seçkin alimler: “Çünkü biz onun” diyor, “babasının,

annesinin, ordusunun isimlerini öğrendik.”

SUNUCU: Öğrendik dediğine göre, yeni öğrendik. Öğrendik de geldik.

ADNAN OKTAR: Tabii, öğrendik tabii. Alim olsa bilir zaten, bunu

demeye gerek yok, bir müjde olarak veriyor bunu. Yani yeni bir bilgi ola-

rak veriyor; “öğrendik”. “Şeklinde cevap verirler.” Hz. Mehdi (as)’ın

annesinin ismi de var. Onu bir başka programda söylerim. Şimdi Cübbe-

li’yle bir daha uğraşmak istemiyorum. Şimdi olan aklı da gider, ben söy-

lersem. Annemin ismine çok benziyor ismi.

SUNUCU: Gerçekten mi? MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as)’ın annesiyle, ismi evet çok ben-

ziyor. Birkaç harfle ayrılıyor, yani çok benziyor. Ama benim öyle bir iddi-

am yok. Yani şimdi Cübbeli bizi seyrediyordur, sakın öyle kendi kendine

teşhisler koymasın. Öyle bir iddiamız yok. Yemin ettim çünkü. 

“Mehdi Konstantiniyye ve Deylem Dağı’nı fethedecektir.” (El-Kav-

lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27) “Dünyadan hiçbir

zaman kalmayıp da ancak tek bir gün kalsa bile”, çünkü dünyanın ömrü

7000 yıl diyor Resulullah (sav), 5600 yılı geçmiştir. (Hicri) 1400 kalıyor.

O zaman Allah’ın işte 1400’ün sonuna kadar uzatacağı anlaşılıyor. Hicri

1500’e kadar. “Dünyada hiç zaman kalmayıp”, demek ki zaman kalmaya-

cak. “Ancak tek bir gün kalsa bile, o gün de benim soyumdan bir zatın”

yani seyit olan, “Hz. Mehdi (as)’ın Deylem Dağı’na ve Konstantiniyye

şehrine (İstanbul’a) sahip olması için Allah (cc) muhakkak o günü uzata-

caktır” diyor Allah. Gün uzayacak, diyor. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman) Hz. Mehdi (as)’ın döneminde halife olmayacak,
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Müslümanların halifesi olmayacak. Cumhuriyet döneminde halifelik kal-

dırıldı. Dolayısıyla da halife yok. Bakın ne diyor. Bu ne demektir; daha

önce hiçbir şekilde halife gelemez, yani Bediüzzaman da dahil olmak

üzere. Çünkü Hz. Mehdi (as)’ın olduğu zamanda hiçbir şekilde halife

olmayacak. Bediüzzaman zamanında halife vardı ve daha önceki bütün

alimler döneminde de vardı. “Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayın-

caya kadar Hz. Mehdi (as) çıkmayacaktır.”

SUNUCU: O zaman da bu zaman.

ADNAN OKTAR: Tabii. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Meh-

diyy-il Muntazar, 54. sayfa) “Onun çıkacağı yıl, insanlar Hacca başların-

da bir emir (halife) bulunmadan gideceklerdir.” Emir yok başlarında.

Kıyamet Alametleri, sayfa 168. “İnsanlar başlarında halife bulunmaksızın

Hacc ederler.” Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celalettin Suyuti’nin Tas-

nifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, sayfa 35. Evet.

“Mehdi tıpkı Zulkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir”

diyor. Kuran’daki Süleyman ve Zulkarneyn ile ilgili kıssalar hep Hz.

Mehdi (as)’a bakar. Ebcedleri de hep 1980, 1990, 2000, 2010 yıllarını

veriyor. Nerede Süleyman ve Zulkarneyn ile ilgili bir hadis varsa açıp

baksınlar, hep öyledir maşaAllah. “Yeryüzüne” diyor Resulullah (sav)

“dört kişi malik oldu. İkisi Mümin, ikisi kafir idi. Müminler Zulkarneyn

(as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrut ve Buhtunnasr’dır. Beşinci

olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi) gelecek ve o da dünyaya malik

olacaktır” diyor Resulullah, son. (Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il

Ahir Zaman, s. 10) “Peygamberlere dair olan kitaplarda, ‘Mehdi’nin işi

zulüm ve kötülük değildir’ şeklinde işaret edilmiştir.” Nerede geçiyor;

Tevrat-ı Şerif, Tevrat’ta. Tevrat’ta Hz. Mehdi (as) çok detaylı anlatılır.

Çok çok fazla, aynı hadislerdeki gibi çok kapsamlı anlatılmıştır. Nitekim

bak Peygamberimiz ne diyor (sav); “Peygamberlere dair olan kitaplar da.”

Bir tek Tevrat’ta değil, Zebur’da da geçiyor. “‘Mehdi’nin işi zulüm ve

kötülük değildir’ şeklinde işaret edilmiştir.” Yani kan akıtmaz, kötülük
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yapmaz, kimseye zulmetmez, acı çektirmez, baskı yapmaz. El-Kavlu'l

Muhtasar yine bu da. Bakın Resulullah (sav)’in açıklaması, diyor ki Resu-

lullah (sav); “Ben Mehdi’yi peygamberlerin sayfalarında şöyle bulurum”,

peygamber kitaplarında. “Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıp var-

dır”, hep doğru hareket eder. İnşaAllah. Ali Bin Hüsameddin El Muttaki,

Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin

Alametleri. Bakın nitekim, “Andolsun, Biz zikirden sonra Zebur'da da:

"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.” Ebcedi ne

zamanı veriyor; yine Hz. Mehdi (as)’ın zuhur tarihini veriyor. Tabii.

Bakın “Andolsun, Biz zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih

kullarım varisçi olacaktır...", dünyaya hakim olacaklar diyor, bir kişi var-

dır hakim olacak zaten Hz. Mehdi (as)’dır. “... diye yazdık.” Enbiya Sure-

si 105. İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir, İmam-ı Bakır

ve Caferi Sadık rivayet etmektedir. “Buradaki ayette bildirilen salih kul-

lar, Mehdi ve talebeleridir” diyor. Zaten başka türlü anlaşılacak gibi de

değil. Çünkü, “zikirden sonra Zebur’da da:’Şüphesiz Arz’a salih kullarım

varisçi olacaktır.” Peygamber Efendimiz (sav) zamanında hakim olunma-

dığına göre, geriye bir tek Mehdi (as) kalıyor. İnşaAllah. Evet, burada

Tevrat’tan da bölüm verilmiş çok uzun. “Davud soyundan biri sadakatle

krallık yapacak.” Hz. Mehdi (as) aynı zamanda Hz. Davud (as) soyundan-

dır. Tabii Hz. Ali (ra) Hz. Davud (as) soyuna dayanıyor aynı zamanda. O

da onun soyundan olduğu için, hem Adnanidir, hem Davud soyundandır,

Hz. Davud (as) soyundandır. “Davud soyundan biri sadakatle krallık

yapacak” diyor bak Tevrat’ta. “Yargılarken adaleti arayacak.” Çok ada-

letli olacak evet. “Doğru olanı yapmakta tez davranacak.” Hiç bekleme-

yecek. “Emzikteki çocuk kobra yılanının yuvasının yanında oynayacak,

sütten yeni kesilmiş çocuk kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim

kutsal dağım üzerine hiçbir kötülük yapılmayacak, artık hiçbir zarar veril-

meyecek. Çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise, yeryüzü de

Rabbin bilgisiyle dolu olacak.” Yani Kuran ahlakı bütün dünyaya hakim

olacak diyor. İnşaAllah. İşaya 11-19. Mesela İncil’de de bakın “Savaş
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gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın.” 1. Dünya Harbi, 2.

Dünya Harbi. “Bunların olması gerek ama, bu son demek değildir. Ulus

ulusa, devlet devlete karşı savaş açacak.” Ne zaman oldu bu; 1. Dünya

Harbi’nde, 2. Dünya Harbi’nde oldu. Herkes birbirine savaş açtı. Ulus

ulusa, devlet devlete savaş açtı. “Yer yer depremler, kıtlıklar olacak” Oldu

mu depremler? Sıklaştı mı depremler?  En çok şu an oldu. Bu son dönem-

de oldu. Kıtlık, ekonomik kriz başladı mı? “Bunlar doğum sancılarının,”

yani Mehdi’nin çıkışının sancılarıdır diyor “başlangıcıdır.” İncil’de Mar-

kos 13-5,8. “Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır.” Mehdi

(as)’ın kumandanları insanların en hayırlılarıdır diyor. “Onun yardımcıla-

rı Yemen ve Şam ehlinden olacaktır” Zuhuru vakti inşaAllah. “Önlerinde

Cebrail arkalarında Mikail, yeryüzü emniyetle dolacak, hatta birkaç kadın

yanlarında hiçbir erkek olmaksızın rahatlıkla Hacca gidebileceklerdir.”

El-Kavlu’l Muhtasar, sayfa 47. “Allah Mehdi’yi üç bin melekle destekle-

yecektir.” Ama görünür şekilde değil, gizlice. “Doğu tarafından birtakım

insanlar çıkıp Hz. Mehdi (as)’ın saltanatını hazırlayacaklardır.” El-Kav-

lu’l Muhtasar’da. “Şark’tan bir cemaat çıkar, Hz. Mehdi’nin saltanatına

yardım eder.” Bunlar Nur talebeleridir, efendim Nakşi kardeşlerimizdir,

Kadiri kardeşlerimizdir, bütün Türk Milleti’dir. Ondan sonra, İslam ale-

minin diğer bütün samimi Müslümanlarıdır, Şiilerdir, Caferilerdir.

“Şark’tan bir cemaat çıkar” diyor, Şark doğu; bütün işte Şiiler, Caferiler

hepsi dahil. “Mehdi binaenaleyh Kudüs’e inecektir, Hz. Mehdi (as) için

saltanat hazırlayacaklardır.” Kudüs-ü Şerif alınacak inşaAllah, manen.

İsrail tarihinde ilk defa bu kadar rahat edecek. Ben-i İsrail, onların bekle-

diği Hz. Mesih (as) Hz. Mehdi (as)’dır. O geldiğinde İsrail ilk defa bütün

dünyada huzur içinde yaşayacak. Bereket, bolluk... O Kenan diyarında

istedikleri gibi yaşayacaklar. Bütün millet, bütün Müslümanlar huzur için-

de yaşayacaklar. Suikastler, bombalamalar hiçbir şey olmayacak. İlk defa

ben-i İsrail huzur içinde ibadet edebilecek. İlk defa rahat yaşayabilecek.

Hz. Mesih (as) geldiğinde de hepsi Müslüman oluyorlar. Kuran’da açık

ayet var. İnşaAllah. “Ashab-ı Kehf Mehdi’nin yardımcıları olacaktır.” Ne
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demektir? Kehf Suresi Mehdi (as)’a bakıyor demektir. Kehf Suresi zaten

bir avuç gencin konusuyla başlar. Ailelerden ayrılıyorlar, onun yanına

gidiyorlar. Yani Mehdi (as)’ın yanında da aynı şekilde olacaktır. Ailele-

rinden ayrılıp çocuklar yanlarına gelecekler. Resulullah (sav)’de de öyle

olmuştur. Ailelerinden ayrılıp yanına gelmişlerdir. Bir kısım, aileleri izin

vermeden gelmiştir, bir kısmı ailelerine isyan ederek gelmişlerdir tabi.

Asla kabul etmemişlerdir. Sonra Hızır (as)’la karşılaşması var Hz. Musa

(as)’ın. Hz. Mehdi (as)’ın da Hz. Hızır (as)’la karşılaşması olacaktır.

Ledün ilmini bilecektir. Hızır (as) diyor, ben diyor bir şey yaptığımda sen

acayip karşılarsın diyor. Ve aklın bir türlü yatmaz, sana söyleyeyim diyor

Hz. Musa (as)’a. Ve her sözüme itiraz edersin diyor ama, bana söz verir-

sen diyor itiraz etmeyeceğine, seni yanıma talebe olarak alacağım diyor.

Söz veriyorum hiçbir şey demeyeceğim, diyor. Daha bismillah ilk olayda

hemen itiraz ediyor Hz. Musa (as). Çünkü böyle garibanlara ait bir gemi

var. Bu İstanbul’da olan bir olay Allahualem. Geminin tahtalarını kırıyor

alt alta, gemi suya çıkıyor, çöküyor. Sen diyor bu zavallıların gemisini

niye batırdın, diyor; durduk yere, hiçbir şey de yapmadı bunlar, diyor. Ben

sana demedim mi, diyor; daha ben sana açıklamadan bana itiraz etmeye-

ceksin demedim mi, diyor. Unuttuğum için diyor beni bağışla, diyor. Beni

affet, diyor. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum, diyor.

SUNUCU: Ama yine sormadan edemiyor.

ADNAN OKTAR: Tabii. Yine mesela bir yere gidiyor, kasabaya

gidiyor. Aynı zamanda Hızır (as) duvarcı ustasıdır. Bakın burada bir işa-

ret var, aynı zamanda duvarcı ustası. Yıkılan duvarı düzeltiyor, diyor ki;

Burada diyor, iki yetim çocuğun hazineleri var bunları çıkaracaklar vakti

gelince, olgunluk çağı gelince. Kim bunlar; biri Hz. Mehdi (as), biri Hz.

İsa (as). Hangi hazineleri çıkaracaklar? Yer altındaki bütün hazineleri,

gizlenmiş hazinelerin hepsi çıkacak inşaAllah. Bakın, olgunluk çağına

gelince, diyor. İşaret edilen budur. Hz. Mehdi (as)’ın zamanında şeytanlar

da Mehdi (as)’a hizmet edecektir. Çünkü neden biliyor musun? Hz. Süley-
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man (as)’a şeytanlar hizmet ettiler. Onları hizaya getirdi böyle. Onları

öyle bir adam etti ki onun hizmetine girdiler. Ahir zamanda da böyle, iblis

ordularını Hz. Mehdi (as) hizaya sokacak ve onları İslam’a hizmet ettire-

cek. İnşaAllah. “İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar yani işler iyi

gidecek. 97. ve 99. senelerde mülkleri zail olacak.” Bir rahatsızlık olacak,

diyor; yani 99 senelerinde mülkleri zail olacak. Yani 99’da bir olay ola-

cak diyor Peygamber Efendimiz (sav), 99’da. 99’da mesela deprem oldu.

SUNUCU: Evet aklıma direkt 99’daki deprem geldi.

ADNAN OKTAR: “Mülkleri zail olacak.” Mülk, evler yıkılacak. El-

Kavlu’l Muhtasar, bin küsur senelik eser, bin küsur senelik hadis. Bakın

tarih veriyor Peygamber, 99’da olacak diyor ve tam dediği tarihte oluyor.

Ayrıca Kuran’da da biliyorsunuz, Zelzele Suresi 99 ayettir aynen 99 tam

tarihiyle bildiriyor. “Mehdi (as) kimsenin bilmediği,” bakın kimsenin bil-

mediği “gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir.”

Bir yönü de bu. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

“Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz

olan kimseye katılın.” Onun kim olduğunu açıklıyor Peygamberimiz

(sav). O Mehdi’dir diyor. Bak “ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları

gideren veliniz olan kimseye katılın” yani ekonomik krizi de kaldıracak

diyor, savaşları da durduracak, çektiğiniz acıları da dindirecek, ona katı-

lın, diyor. Katılın ne demek, Peygamber (sav) emrediyor yani emir var,

Peygamberimiz (sav)’i eğer lider kabul ediyorsa bir insan imam kabul edi-

yorsa bak imam emrediyor, Mehdi (as)’a katılacaksınız diyor.

SUNUCU: Onun yolundan gideceksin.

ADNAN OKTAR: Bunda acaba olmaz, katılın deyince katılacaksın.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, ayrıca bir hadis-

te “karda sürünerek dahi olsa ona gidin” emrini veriyor Peygamber (sav).

ADNAN OKTAR: Emrediyor Peygamber (sav), tavsiye etmiyor,

emir. Peygambere uymak farz. Emrediyor. “Devrinde yeryüzünün en
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hayırlısı Hz. Mehdi (as) olacaktır.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, s. 27) “Mehdi, (zamanındaki) insanların en hayırlı-

sıdır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman) “Mehdi

Peygamberimiz (sav)’in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel

ifadesi ile yatsı vaktinde çıkar” diyor. Mehdi (as)’ın işi hep akşamdır,

genelinde rivayetlerde böyle geçiyor. Bayrak nerede?

OKTAR BABUNA: Topkapı Sarayı’nda.

ADNAN OKTAR: Hırka nerede, Hırka-i Şerif?

OKTAR BABUNA: Eyüp’te.

ADNAN OKTAR: Kılıç nerede?

OKTAR BABUNA: Topkapı Sarayı’nda.

ADNAN OKTAR: Topkapı Sarayı’nda aynı zamanda şeyde de var,

Topkapı’da yine hırkası orada da var. Kutsal emanetler nerede ise Mehdi

(as) oradadır.

OKTAR BABUNA: Sancak da bir mucize olarak hiç açılmamış

Hocam bugüne kadar.

ADNAN OKTAR: “Mehdi (as) geceleri ibadetle meşgul olup,” teb-

liğ yapacak diyor geceleri ve bakın “gündüzleri gizli olacak,” pek gün-

düzleri ortada olmaz, diyor rivayet. (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı

Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”) uzun

devam ediyor. “Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela

üzerine bela yağdığı” şu an asrımızda var mı bu; var. “... ve çıkışından

ümit kesildiği bir sırada çıkar.” Diyor ki adam yok çıkmayacak, yüzyıllar

sonra çıkacak. Şimdi diyor ki, geçmişte çıkmış, gitmiş nereden çıkardınız,

Mehdi (as) yok diyor. Bak diyor ki “insanların üzerine bela üzerine bela

yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada”, artık diyorlar ki; kardeşim

10 yıl geçti çıkmadı, 20 yıl geçti çıkmadı, 30 yıl geçti çıkmadı. Zaten Cüb-

beli de diyor; 30 yıl geçti kardeşim diyor, çıkmadı diyor. Peygamberimiz
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(sav) ne diyor? “Çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar,” diyor. Cübbe-

li ümidi kesmiş. Hayır ümidini kestiğini söylüyor mu? Bak ne diyor,

“çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar.” İki

rekat, şükür namazı. “Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar.

Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti” yani ben ve benim

Ehl-i Beyt’ten olan kardeşlerim. Hz. Hüseyin (ra), Ali (ra) ve ben yani

kimse o. Ben, diyorum; şimdi Cübbeli kendini kastetti, der. Aman ben o

anlamda demiyorum yani anlatmak için söylüyorum. “Onun Ehl-i Beyti

çok belalar gördü” Mehdi (as) hapsedilecek, eza görecek. “Deccalin

adamları  Mehdi (as) sırtını döve döve genişletirler” diyor. Yani ünü, şanı

yayılacak. Mehdi (as)’ın üzerine gidecekler, basın, gazeteler şu bu falan

iftiralarla falan sürekli ünü, şanı yayılacak. “Ehl-i Beyti çok belalar gördü

ve bizler kahr” bak kahr “ve haksızlığa maruz kaldık." Demek ki haksız

yere hapsedilecek, haksız yere iftira edilecek, haksız yere baskı görecek,

bunu kim diyor Resulullah (sav) söylüyor. Bakın, kimin diliyle söylüyor;

Mehdi (as)’ın diliyle söylüyor. O bunu söyleyecek size, diyor; bizler kahr

ve haksızlığa maruz kaldık, diyecek diyor. Haksızlığa maruz kaldığını

çıkıp anlatacak Mehdi (as), diyor. Kim, nerede diyor; Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 55.

SUNUCU: Hocam isterseniz size bir mail iletelim. Semih Kutku Bey

yollamış. “Saygıdeğer Hocam 4 yıldır namaz kılıyorum ve çevreme de

tavsiye ediyorum. Fakat ailemden ve arkadaşlarımdan bazı kişiler çok

tepki gösteriyor, bazı arkadaşlarım benimle görüşmeyi kesti. Ne gibi bir

yöntem izlememi tavsiye buyurursunuz?”

ADNAN OKTAR: Dünyada da -demin söyledim- Türkiye’de korku

insanların başına bela oldu. Müslüman bir kere sadece Allah’tan korka-

cak, insanlardan korkmayacak. Ben mesela Akademiye geldiğimde hiç

kimse namaz kılmıyordu. Beni hiç ilgilendirmez. Ölümle de tehdit ettiler,

o da beni ilgilendirmez. Ben gayet rahat gidip camide, Molla Camii’ne

gidip bitişikteki namazlarımı kılıyordum. Allah’ı açık açık anlatıyordum.
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Sonra tehdit ettiler işte ölümle tehditler; anlatmayacaksın, dediler. O

zaman liderlerinize anlatayım dedim. Buna rağmen yine anlattım, yine

durduramadılar yani ölümüne tehdit etmelerine rağmen anlattım. Korkak-

lık Müslümana yakışan bir tavır değildir. Allah korkaklığı Müslümanlara

haram kılmıştır. Dolayısıyla İslam’ı anlatırken de akıllı insanları seçecek.

Akıllı her insan İslam’ı kabul eder. Aklı zayıf olan insanlar direnirler.

Onları da zaten konuşmalarından, bakışlarından, üslubundan, tavırların-

dan Müslüman tanır, kısa bir sohbette bu anlaşılır. Yani adam kuş gibi

bakıyor, beyin kafa gitmiş adamın; gidip ona İslam’ı, Kuran’ı anlatıyor,

Anlamaz tabii ki adam, yani kendinde değil adam. Önce psikolojik yön-

den normal mi, dengeli mi, şahsiyetli karakterli mi değil mi, kendisine

saygısı var mı onlara bir bakması lazım. Adamın kendisine saygısı yok,

orada kuş uçsa korkuyor. Adamın aklı fikri geleceğinde; işte para kazan-

mak, işi, gücü, işte evlensin çoluğa çocuğa karışsın, yesin, içsin iyi bir

arabası olsun, iyi bir evi olsun; bitti, bu kadar, onun dünyası o. Onu ahi-

ret, dünya hiçbir şey ilgilendirmez öyle insanları. Ama aklı başında bir

insan der ki “ben neyim” der, bir şaşırır, bir durur. Ben pırıl pırıl bir dünya

görüyorum, ben bunu nerede görüyorum diye yani en ufak zeka kırıntısı

taşıyan bir insan bile bunu bilir. Yani bu nedir, der. Çünkü tam renkli bir

görüntü görüyor muyuz biz? Birisi bir görüntü görüyor, şimdi bu normal

bir olay mı bu? Yani 3 boyutlu tam renkli görüntüyü birisi seyrediyor, içi-

mizde bir şey seyrediyor. Bu nefes kesecek bir şey, bu ne demek? Yani

burada mesela bir kalem olduğunu düşünün, bu kalem durduk yere kendi

kendine görmeye başlarsa kalem, “ben kalemim” derse, “etrafımda neler

var” derse, bu ne demektir bu? Akılalmaz bir şeydir bu.

SUNUCU: Yani Hocam bize bu kadar şeyi bahşeden Allah’a namaz

kılmak, ibadet etmek ne kadar güzel bir şey. Onu kalkıp da hani ailesinin

karşı görmesi, arkadaşlarının görüşmemesi ne kadar ilginç bir durum.

Bunda nasıl bir kötülük olabilir ki?

ADNAN OKTAR: Arkadaşlarının görüşmemesi büyük bir şereftir, o
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Müslüman olduğunu gösterir. Zaten öyle arkadaş olmasın, zaten öyle

arkadaş mı olur yani. Benimle de birçok insan görüşmüyor, umurum bile

değil. Daha önce de görüşmediler, birçok insan kaçtı yıllarca, senelerce-

görüşmek istemediler. Akılalmaz baskılar yaptılar, hapse atıldım, akıl

hastanesine atıldım, basında aleyhimde birçok yazılar çıktı. Bu beni coş-

turmaktan başka bir şey olmadı yani sadece coştum ben, şevkimi artırdı,

heyecanımı artırdı. Bir insanın benimle görüşmemesi Müslümanım diye,

iftihar ederim ben yani ne kadar zevkli, ne kadar güzel bir şey. Bu benim

değerimi gösterir zaten yani onun orijinalliğini gösterir. Eğer görüşürse o

zaman sıkılsın yani görüşmemesine değil de görüşmesinden rahatsız

olsun. Yani imanına rağmen onunla görüşüyorsa. Yani imansızsa, dinsiz-

se böyle vicdansız ve zalimse ve ona rağmen gidip onunla görüşüp sen ne

kadar iyi insansın diyorsa, onda anormallik vardır zaten o şahısta. Yani

onun namaz kılması yeterli değildir orada. Dolayısıyla o bir sıhhat alame-

tidir. Yani iyi insanın yanında kötünün ne işi var değil mi, kötünün yanın-

da da iyinin ne işi var?

SUNUCU: Ayrılması en iyisi.

ADNAN OKTAR: Ayrılacak tabii ki, kavgaya gerek yok ama yüz

çevirin diyor Allah ayette. Zaten yüz çevireceğiz ama bu ahir zamanda

tam tersi olacak diyor Peygamberimiz (sav); iyilerden insanlar kaçınacak,

kötülerin yanına yanaşacaklar diyor. Ahir zamanın özelliği budur, Mehdi

(as)’dan insanlar kaçacaktır onun için 313’tür sayısı çok az kalacaklardır.

Ama kötülere büyük çapta iltihaklar olacaktır. Kötü olanlara karşı sevgi

duyacaklar, korku belasından. Mesela zalimi daha çok sever birçok insan.

Mesela bir yere birisi gitsin, psikopatsa, adamın ağzını burnunu kırıyorsa,

küfredip dövüp sövüyorsa, ona çok saygı duyarlar. Ama çok nezaketli ise,

alttan alıyorsa, saygılı ise ona pek önem vermezler. Bilirsiniz, toplumda

bu bilinir, bu bir ahlaksızlıktır bu, bu bir zulümdür. Böyle olmaz. Dolayı-

sıyla kardeşimiz iftihar etsin. Ailesi baskı yapıyorsa 10 misli daha fazla

iftihar etsin. Çünkü Resulullah (sav)’in zamanının özelliğini görüyor o
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zaman. Ne kadar güzel, aileden baskı kat kat daha makbuldür. Çünkü

Resulullah (sav) zamanında 16-17 yaşında 15 yaşında çocuklar evden kaç-

tılar, Resulullah (sav)’in yanına geldiler. Aileleri izin vermedi, aileleri

çocukları dövdü, ağızlarını burunlarını parçaladı. Çocuklar “Allah” dedi

yine bırakmadı Resulullah (sav)’i, asla bırakmadı. Çocuk daha çocuk yani

bunlar. Ashab-ı Kehf nereden ayrıldılar; anasından babasından ayrıldılar.

Nereye gittiler; mağaraya sığındılar, bir araya geldiler. Kuran’da Allah

onları övüyor. Ashabı Kehf; Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş,

Kefeştetayyuş, Kıtmir. Değil mi köpekleri Kıtmir, Yemliha hepsi birlikte

idiler. İnşaAllah, mağarada Allah hep beraber onları bir araya getirdi.

Nedir bu; bu bir güzellik, Allah bunu beğeniyor. Mehdi (as) döneminde

nasıl olacak; yine insanlar, çocuklar, gençler ailelerinin yanlarından ayrı-

lıp ona sığınacaklar. O bir bereket kalesidir.

OKTAR BABUNA: Hatta “kaybolsalar kimse aramaz. Onlarla

evlenmezler. Hastalansalar kimse ziyaret etmez” diye geçiyor hadiste

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii bak diyor ki rivayette, “Deccal çıkınca”

diyor, deccal. “Mehdi (as)’a karşı yönelir. Derken Mehdi (as)’ı birçok

silahlılar, deccalin merkezlerinde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkar-

lar.” Mehdi’ye karşı, yani silahlılar Mehdi (as)’ı gözleyecekler diyor riva-

yette. Ahir zamanda kim olur bunlar? İddia edilen Ergenekon Örgütü

onlar da silahlı pusatlı çete takımı bunlar. Nerede geçiyor? Sahih-i Müs-

lim. Sahih-i Müslim ne? Sahih hadis kitabı inşaAllah. “Hz. Mehdi’nin

yanına giden herkes ondan bereket kazanacaktır” diyor. (El Kavlu'l Muh-

tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26) Dolayısıyla kardeşimiz ifti-

har etsin yani velilik alametidir arkadaşlarının ondan kaçması, ailesinin

ondan kaçması daha da yüksek bir alamettir. Daha da güzeldir. Ama aile-

si ile çatışmasına gerek yok tabii, yatıştırmaya çalışacak. Ben namazımı

kılacağım, bana güzel davranın, ben de size güzel davranayım, diyecek.

Saygılı davranacak. Ama, hayır illa namazını kılmayacaksın, orucunu tut-
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turmayacağız, Kuran okutmayacağız diyorsa; hadi bana eyvallah diyecek,

Allah selamet versin, inşaAllah Allah yolunuzu hayırlı etsin diyecek.

Anlaşıldı mı? Annem babamsa diyecek, bir zor durumunuz olursa beni

çağırın ama ben bu durumda yapamam diyecek yani eğer dövüyor, sövü-

yorlarsa yahut namussuzluğa, iffetsizliğe itiyorlarsa veya ensest ilişkiye

çağırıyorlarsa veyahut PKK’ya katmaya kalkıyorlarsa böyle şeylerde asla

ve kesinlikle taviz olmaz. Özellikle genç kızlara söylüyorum, derhal kaç-

sınlar. Bak, devletimiz güzel bir tedbir daha aldı, ömrünün sonuna kadar

bırakmama garantisi veriyor devlet, ömrünün sonuna kadar. Genç kız

kaçtı mı evinden, bir daha asla teslim etmeme garantisi veriyor ailesine,

yeni kanun.

SUNUCU: Gidip başvurmamaları için bunu anlatmamaları için hiç-

bir sebep yok.

ADNAN OKTAR: Tabii kardeşim. Baba ensest ilişkiye yaklaştı mı,

babalığı düştü bir kere, babalığı bitti bir kere. O aşağılık bir mahlûktur.

Baba değil o yani. Ona diyecek ki, mahlûk aşağılık mahlûk diyecek. Bir

adam öz kızına tecavüze kalkıyorsa o aşağılık bir köpektir. Bitti onun

babalığı, Kıyamet’e kadar bir daha babası olamaz. Bunun özrü olmaz yani

‘afedersin’i olmaz bunun. Bak, hepsinin ‘afedersin’i olur, bunun olmaz.

Bu konu kapanmıştır, bitti yani babalığı düştü onun. Onun nüfusundan da

düşmesi lazım; gidecek mahkemeye diyecek benim babam yok, ben bunu

istemiyorum diyecek. Nüfusundan da çıkarttıracak, öyle baba olmaz. O

bir pislik o. Dolayısıyla “babandır olur” diyen adam, o da ayrı bir ahlak-

sızdır. O da ayrı bir şerefsizdir, öyle şey olmaz, aile dediğin haysiyetine

şerefine düşkündür, namusludur, aklı başındadır, fikir özgürlüğü vardır.

Hayır komünist de olabilir anne baba, dinsiz imansız da olabilir; o aileden

ayrılmaz. Çünkü sen, dinine imanına karışmıyorsa sana ne, adam Allah

öyle yaratmış. Mesela Hıristiyan olabilir, gider meyhanede içer, alır sırtı-

na getirirsin eve, ona bir sözün olmaz. Ama o senin dinine ilişmediği

müddetçe. Ama senin dinine ilişiyorsa, seni dininden imandan çıkartmaya



SOHBETLER96

çalışıyorsa, Allah bunu ayetle açık haram kılmış, olmaz. Orada kabul

olmaz.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah. Hz. İbrahim

(as) da o şekilde babasından ayrılıyor, Hz. Meryem ailesinden ayrılıyor

Kuran’da inşaAllah.

SUNUCU: Hocam çok ilginç bir soru var. Başlamadan önce programa

soruları şöyle incelerken gördüm. Bu da geçen gün arkadaşlarımla falan

otururken birbirimize sorduğumuz bir soruydu. Tuğçe Hanım sormuş Tuğçe

Ertürk, Fethiye’den. “Merhaba Hocam, genellikle artık evliliklerin çok

uzun sürmediği hatta çok kısa bir dönem sonra sona erdiği bilinen bir ger-

çek. İnsanların sadakatsiz olmasını ve sevgi yeteneklerinin bu kadar kısa

sürmesi ve karşılıklı anlaşmazlıklarının artmasını siz neye bağlıyorsunuz?”

ADNAN OKTAR: Şimdi bir kere evlenirken adam çıkar için evleni-

yor. Yani kızla evleniyorsa, onun ailesinden biraz bir şeyler kalır diye

düşünüyor. İşte ona yemek pişirir, bir şeyler yapar, çamaşırını yıkar falan

diye düşünüyor. Bir de bedeninden de istifade edeceğini düşünüyor. Kız-

cağıza herhangi bir şey oluyor, onun çamaşırını yıkayamıyor yahut bula-

şığını yıkayamıyor yahut yorgun oluyor, herhangi bir nedenle yapmıyor.

Bir kere adamın sevgisinin, ilgisinin yüzde sekseni oradan bir gidiyor.

Geriye vücudundan istifade etmesi kalıyor. Çünkü onu zaten Allah’ın

tecellisi olarak görmediği için onu bir çöp kutusu gibi görüyor. Ondan da

kısa sürede tiksiniyor tabii. O zaman ne yapması gerekiyor; ona küfret-

mesi, hakaret etmesi ve kavga çıkartması gerekiyor ki bir an önce boşan-

sın. Direkt de boşanamıyor. Onun için, şiddetli geçimsizlik için de bu

gerekiyor. Ondan sonra şiddetli geçimsizlik adı altında boşanıyorlar. Ama

eşini Allah’ın tecellisi olarak görüyorsa ister çamaşır yıkamasın, ister

bulaşık yıkamasın. Onu alırken sen ahiret arkadaşı olarak alıyorsun sen.

Sen çamaşır makinesi almıyorsun, buzdolabı almıyorsun, ütü almıyorsun,

değil mi, çöp kutusu da almıyorsun. Allah’ın nur gibi bir tecellisini alı-

yorsun, ahiret arkadaşını alıyorsun. Ve ondan senin tek istediğin Allah’ın
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rızasına uyması, rahmetine uyması ve cennetini istemesidir ve mümin

olmasıdır. Allah’ın tecellisini görmek için evlenilir, kalpler onunla şifa

bulur. Onun yüzüne bakarsın, onun nuru senin yüzüne yansır. Allah kalp-

te de derin bir muhabbet meydana getirir. O zaman sarılmaktan da zevk

alır insan, sevmekten zevk alır, onun eti kemiğinde olağanüstü bir güç

meydana gelir. Yoksa et kemik kasaptaki et kemikle aynı insandaki et

kemik; bir molekül farklılığı yok öyle, bir şey yok yani. Kadın için de aynı

şekilde erkek o şekildedir. Mesela bakıyoruz evlenecek işte vücutça bir

aksaklığı var mı ona bakıyorlar; o tamam. Okul tamam. İşine bakıyor, “ne

kadar para kazanıyorsun aslanım” diyor. İlk üstünde durdukları konu o

zaten, ne kadar para kazandığı. Yani darphane gibi, banka şubesi gibi

görüyor adamı. Para çekilen bir yer gibi görüyor. İkinci olarak da işte

yemeğe götüren, eğlendiren, gezdiren bir adam olarak görüyor. Şimdi

adam önce bir banka şubesi vasfını kaybediyor, iflas ediyor. Zaten o

zaman aşkının, muhabbetinin yüzde doksanı bir uçuyor gidiyor. Eskaza

adama bir sakatlık gelirse büyük bir bölümü daha gidiyor. Onu gezdirme-

si, tozdurması... bir de arabasına marabasına da bir şey olursa, evine bar-

kına bir şey olursa zaten aşk, muhabbet tamamen gitmiş oluyor. Böyle

olmaz. Doğrusu Allah rızası için sevmektir. Allah rızası için severse onda

derin bir güzellik olur, derin bir hoşnutluk olur. Mümin erkeğin mümin

kadından, mümin kadının da mümin erkekten şiddetli etkileneceğini

Kuran’da görüyoruz. Mümin erkekler mümin kadınlara, diyor Allah,

mümin kadınlar da mümin erkeklere, diyor. Allah o zaman tutku denen

derin Allah aşkının tecelli ettiği bir güç meydana getirir. O zaman hayret

edecek şekilde, insanın tarif edemediği, insanların bilmediği bir etkilenme

moduna girer insan. Dolayısıyla dünyada onu bırakmak aklının ucundan

geçmediği gibi ahirette de sonsuza kadar beraber olmak ister. Nitekim de

ahirette beraber olurlar. İster arabası gitsin, ister evi gitsin o zaman fark

etmez. Yine aynı sevgisi devam eder. Hatta daha da sevgisi şiddetlenir.

Ama günümüzdeki sistemde aşkın muhabbetin kökeninde para var, şöhre-

ti var, işi var, bu tarz. Biraz da tipi var. Tipine de bir şey oldu mu zaten
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konu kapanmış oluyor. Yani mesela bir genç kız güzel alıyor, Allah ver-

mesin yüzüne herhangi bir şey sıçrıyor, yanıyor mesela yüzünün bir tara-

fı. Bitti. Önce çaktırmıyorlar ilk iki üç ay, hep usülünden bu, çok seviyo-

rum seni. Ya diyor ne olduysa oldu kalbime bir burukluk geldi, diyor. Bir

soğuma geldi, diyor. Ama bu olayla hiç alakası yok, diyor sahtekarca.

Halbuki direkt onunla bağlantılı. Para da gitmiş. Bakın dikkat edin bütün

bu boşanma tarzı olayların altında hep bu teknik nedenler yatar. Hiçbirin-

de Allah aşkından kaynaklanan olay yoktur. Allah aşkıyla sevdi mi bir

kere insan asla bıkmaz, bıkamaz çünkü şiddetli zevk alır. Yani kimsenin

bilmediği özel bir zevk alır. Ama o gözle bakan; şimdi kocasına bakıyor,

adamı banka şubesi gibi görüyor. O adamdan nefret eder, istediği kadar

güzel görsün. Çünkü saygı duyamaz ki. Allah rızası için sevmediğini bili-

yor. Bir hayvan yani para getiren bir hayvan gibi görüyor. Bir ilkel mah-

luk gibi görüyor. Yani tabii bir banka kuryesi gibi adam, bankadan para-

yı alıp getiren bir şey gibi. Onu yedirip içirip gezdiren bir mahluk gibi

görüyor. Dolayısıyla ona yaklaşması kadının, adeta kendini, etini bir

anlamda satmış oluyor o kafada o mantıkta. Yani toptan kendini ona sat-

mış gibi, bunun karşılığında. O yüzden de kadının kalbine Allah bir tik-

sinme duygusu veriyor. Mesela adam sarılıyor falan, böyle yarasa sarılmış

gibi geliyor. Öpüyor kadını, kadın iliklerine kadar tiksinir, yani şiddetli

bir tiksinme hissi meydana getirir Allah, elinde değildir, kurtulamaz kadın

ondan. Mesela kadın erkeği öptüğünde erkek de aynı şekilde etkilenir

helaliyse. Ama Kuran’a uymuyorsa, Kuran ahlakı yoksa, bundan kurtula-

maz. Çünkü etin bir gücü yokki. Et aynı et, herkeste aynı et var. Kadında

da aynı et var, erkekte de var, et farklılığı yok. Kadının da iki kolu var,

erkeğin de iki kolu var, kadının da iki bacağı var, erkeğin de iki bacağı

var, yani bir şey yok. Akılcı baktığımızda olaylara, farklı bir şey olmadı-

ğını görüyoruz. O zaman Allah’ın dediğinin doğru olduğunu, Allah bize

fiilen yaşatarak gösteriyor. Eğer öyle olmasaydı, mesela kadınlar son

derece güzel oluyor, artistler evleniyorlar. Bütün dünyanın beğendiği

artist bir kadın mesela, çok gösterişli bir kadın. Artist bir erkekle evleni-
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yor, o da çok gösterişli. İkisinde de para pul var. Ama şiddetli birbirlerin-

den nefret ederek kavga gürültü ayrılıyorlar. Ama hepsi ayrılıyor istisna-

sız. Anlaşanlar da sağlama bağlamışlar diyor ki, her gün için diyor beş bin

dolar vereceksin diyor, yahut on bin, yüz bin dolar vereceksin diyor gün-

lük. Boşanma durumunda diyor, malın yarısını vereceksin. Bir önden

anlaşma var, sanki fabrika kuruluyor yani böyle. Öyle bir maddi anlaşma

yapılmış. Zaten o maddi anlaşmaya göre o iki insanın birbirinden nefret

etmemesi mümkün değil. Yani çünkü ticari anlaşma yapılmış, ortaklık şir-

ket kurulmuş. Sevgide böyle bir anlaşma olur mu? Erkeğin bütün malı

zaten karısınındır. Karısının her şeyi de onundur yani. Zaten ahiret arka-

daşısınız siz nerden bu anlaşmaya gerek duyuyorsunuz, nedir bu yani?

SUNUCU: Demek ki anlaşmayı yapan insanlar da kendilerine biraz

sanırım güvenmiyorlar hani benden bir şey kaynaklanabilir, ondan da kay-

naklanabilir. İki taraf da birbirlerine çok güvenmiyorlar. 

ADNAN OKTAR: Çok değil de hiç güvenmiyorlar. Adam sağlama

alıyor yani o kadar çok maddesi var ki bir tane, iki tane, on tane değil. Her

durumu sağlama bağlamış. Bu nefretin ve güvensizliğin ifadesi. İnsan

güvenmediği bir insandan nefret etmez mi? Rahatsız olmaz mı? Onun

yanında huzur duyabilir mi bir insan güvenmeden? Ne canına güvenebilir,

ne malına güvenebilir. O yüzden sürekli birbirlerine kuşku ile bakıyorlar.

Mesela diyor ki benim üzerime evini yaptırsana diyor. Adamın tüyleri

diken diken oluyor. Tamam diyor, bu benim başımın belası diyor, bir

oyun oynayacak bana diyor. Nitekim kadın -ben biliyorum tanıdıklarım da

var- evi üstüne yaptırtıyor, on gün sonra boşanma davası açıyor kadın.

Açtılar birçok vaka var. Yani o güveni kazanıyor önce, kendince onu kafa-

lıyor halk tabiriyle. Evi de üstüne geçirttiriyor, adamın bir tane evi oluyor

zaten. Ya evin içini tamamen boşaltıp kaçıyor kadın. Yani o kadar çoktur

ki ev soygunları var çok yaygın, kamyonu dayıyorlar, evi boşaltmış. Sırf

benim duyduğum en az yüz tane vaka vardır benim yakınlarımdan duydu-

ğum, sırf kendi yakınlarımdan duyduğum. Bu zaten adet olmuş, çok
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makul görülüyor ev boşaltma. Bu, sıfır güvenden kaynaklanıyor. Karde-

şim güven yoksa niye evleniyorsun, güven yoksa niye arkadaş oldun, niye

dostum dedin? Niye sevgiden, aşktan, muhabbetten bahsediyorsun, niye

yalan söylüyorsun? Aşk, tutku olur mu güven olmadan, derinlik olur mu?

Aşk ve tutku yoksa etten, kemikten sen ne istiyorsun? O zaman et insanı

tiksindirir, başka bir şey yapmaz. İğrenir insan etten. Çünkü insanda bir

şey yok ki bağırsağı var, kalbi var, midesi var, derisini kaldırsan altından

kan çıkar. Bir şey yok insanda. İnsan zavallı bir varlıktır. Kendine bak-

mazsa perişan duruma geçer. Her sabah ne eziyetlerden geçer insanlar

kadın olsun erkek olsun. Ne nefsani zorluklardan geçer imtihan olarak, ne

acizliklerini görür. İnsanın her yeri bir acizlikle dolu. Burnu ayrı bir aciz-

dir, kulağı ayrı bir acizdir, ağzı acizdir, vücudunun her yeri acizdir. Böyle

bir varlık Allah aşkıyla sevilmiyorsa meydana gelecek şey tiksintinin

dışında bir şey olamaz. İnsanın elinde değil, gayri irade tiksinir. Allah

öyle yaratmıştır. Allah aşkıyla insan sevilecek gibidir. Allah aşkıyla sev-

diğinde o bambaşka bir varlığa dönüşür o zaman. Allah’ın nuruyla karşı-

laşırsın. Allah Cemal ismiyle tecelli eder, derin bir aşkla derin bir tutkuy-

la seversin. Ruh tam tatmin olur o zaman. Allah diyor karşılıklı rahatla-

manız için size eşler yarattık. Öyle rahatlar, yoksa hayvani bir rahatlama

değil o, onun rahatlatıcı bir vasfı yoktur. Rahatlama, manevi rahatlama

kastediliyor. Onlar gözlerinden birbirlerine nur akıtır, sevgi ve muhabbet

akıtır, onun varlığından bile rahatlar. Yani evde görür, bütün sinirleri yatı-

şır, sesinden, konuşmasından, yürüyüşünden, kokusundan varlığından

bütün vücut azaları yatışır. Allah insanlara öyle özel bir güç yaratmıştır.

Yoksa hayvani değildir, yani öyle olsa atlar, eşekler de gayet sakinleşirler

öyle bir konu yok. Kuran’ın kastettiği bu değildir. O Rahmani rahatlama

kastediliyor. Durulur insan. Yani Allah aşkının fiili yaşanması yani görü-

nür bir varlıkta yaşanması apayrı bir şeydir. Allah’ı aşkla severiz fakat

Allah tecelli etti mi çok çok güzeldir. Cennette de tecelli ediyor. Allah’ın

tecellisidir insanın eşi. Bu olmadıktan sonra boşanmalar da olur. Evli bile

olsa sürünme tarzı evlilikler vardır. Güya evli. O ona iltifatlar ediyor,
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sahte iltifatlar, o ona iltifatlar ediyor. Ben sokakta görüyorum, el ele tutuş-

muş yaz ayında. Arkadan elini tutmuş omzuna atmış, deve gibi herif o

sıcakta kafasını yaslamış. Sırf gösteriş. Yani bir kere o pozisyonda git-

mek, kilometrelerce yürümek çok rahatsız edici bir şeydir. Yani sokağa

gösteriş ve ona gösteriş yapacağım diye birbirlerine iyice gıcık olacakları

bir sistem kuruyorlar. Yani daha da gıcık olacak. Her on dakikada bir tele-

fonla aramalar. Her yarım saatte bir aramalar. Güya sevgi gösteriyor.

Seviyorsan güven, güvenmiyorsan niye evlendin? Kontrol ediyor acaba

bir şey mi yapıyor, zina mı yapıyor, gayrimeşru bir şeye mi gitti acaba. O

da ona güvenemiyor, takip ediyorlar birbirlerini. Bir kadına mı gitti

acaba? Kardeşim niye evleniyorsun bu durumda, güvenmiyorsan. Nerden

çıktı sevgi, niye yalan söylüyorsun seviyorum diye. Güvenmeden sevgi

olur mu? Adam hafiye tutuyor özel, takip ettiriyor, ne yapıyor ne ediyor

falan diye. Ve bunu da bir erdem gibi anlatıyorlar, iftihar ediyor. Bunun

iftihar edilecek bir yanı yok. Allah dünyada sana cehennem azabı çektiri-

yor demektir. Onun için Allah sadece gerçek müminlere imanlı müminle-

re derin tutkuyu ve sevgiyi vermiştir. Çıkar için olanlarda mutlaka Allah

azap verir ve acı verir. Yani elinde olmaz mutlaka Allah tiksindirir. O

ondan tiksinir, o ondan tiksinir. Birbirlerini sevmeye uğraşırken daha da

beter tiksiniyorlar. Çünkü sevdiğini göstermek için biraz oyun oynaması,

tiyatro oynaması gerekiyor, o da ona tiyatro oynaması gerekiyor, karşılık-

lı bir tiyatro. İki tarafı da normalin üzerinde çok çok daha fazla kızdırır.

Nefreti daha da şiddetlendirir, yapılan iltifatlar öfkeyi daha da derinleşti-

rir. Çünkü samimi değil. Samimi bir iltifat, samimi bir sevgi bambaşkadır.

Onun gözdeki bakışı, sesteki üslubu, sesteki tonu, vurgusunu bir kadın

çok rahat anlar. Bir kadının da candan sevgisini eğer akıllıysa mümin bir

erkek çok rahat anlar. Bunu göremediğinde ruh, beden buna karşı kasılır

ve isyan eder. Bunun sonucunda işte bu boşanmalar oluyor, kökeni budur

olayın, özetle. İnşaAllah. Oktar Hocam neler anlatmak istiyorsun?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, güzel canlılar vardı, uygun olur

mu Hocam gösterelim mi?
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ADNAN OKTAR: Güzel canlılar, bakalım. Ben bunları yiyeceğim

abisi, bu ikisini de. Böyle kardeşlerin birbiriyle muhabbeti çok sevimli.

Bir de birbirlerine çok düşkünler, o onu yalıyor, o onu yalıyor. Bir ortak

düşman oldu mu pırr ikisi birden kaçıyorlar. Aynı yere kaçıyorlar. İşte bak

Allah’ın güzel bir tecellisi, maşaAllah. Göbeğinde güzel bir renk, tepesi-

ne Allah özel bir süs koymuş güzellik olsun diye, gaga şeker, yüzü de çok

masum. Bir de tertemiz bakın, en kirli yerde geziyor, en karmaşık yerde

tozlu pis yerde, pırıl pırıl maşaAllah. Bu herifler bambaşka bir alem yani

bir de bu keratalar sinirliler de. Çok anlamlı yüzü maşaAllah. Hoppala, bir

de oyuncak köpeği de var. Kazağı falan da var, adam giyinmiş kışlık,

maşaAllah güzel de bakıyorlar. Severim ben onun güzel canını, yeni oldu-

ğu için bak tabii tertemiz, bir de annesi falan bacakları falan çok zarif

maşaAllah. Hani evrim vardı? Bakın bir yerinde siyah varsa, tam öbür

tarafında da var, öbür tarafında da vernikli pırıl pırıl. Önce o kanatları

çekiyor, altta asıl kanatlar gıcır gıcır. Bir açıyor, anında jet uçağı gibi uçuşa

hazır. Normalde hiç ummazsın, burada kanadı varmış gibi görünmüyor.

Sulu boya ile boyanmış gibi, şekerler. Akşamları iyi konser veriyor bunlar,

crak crak. MaşaAllah. Bak bak bak bir şey görmüşler herhalde hepsi bir-

den aynı dikkat kesilmişler, dehşet içinde bakıyorlar. MaşaAllah, çok asil-

ler. MaşaAllah hepsinde Altın Oran. Ya buna sarılıp yatacaksın karda, çok

iyi olur. Yesin abisi onu, o tatlı canını, o minik canını, o kuzu canını. Yal-

nız bunları kapalı yaşatmak doğru değil, yazık çok sinirli oluyorlar. O

zaman da çok yıpratıyor yani besleyenler varsa, en güzeli bunları ormana

bırakmak. Çünkü sinirlendi mi hem hırlıyor, hem böyle garip sesler çıkar-

tıyor. Onların ünlü bir çat çat sesi var böyle, hem çok öfkeliler hem kaba-

dayılar böyle. Yani pek tavsiye etmem. Bir de havaya, suya her şeye sinir-

leniyorlar. Bu kutup tilkisi mi? MaşaAllah şahane güzel. Hazret banyo mu

yapıyor burada? Bir de bir kalıp da sabun vereceğim buna böyle, ne ala.

Anneleri bunları çok iyi besliyor maşaAllah bayağı sıhhatli oluyorlar. Bak

görüyor musun gagalarındaki süslerin güzelliğini. Orada kırmızılar var,

tam karşısında da kırmızılar var. Orada bir beyaz varsa tam karşısında da
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beyaz var. Kardeşim mutasyon bir çizgi getirdi diyorsun, karşıda niye olu-

yor peki? Oraya da mı mutasyon oldu? Buraya bir mutasyon oldu, oraya

da mı mutasyon oldu? Oraya oldu, bir tane de oraya oldu diyor. Bırak artık

bu kadar yani insaf. Bak renklerdeki güzelliğe bak, göz alıcı ve son dere-

ce mükemmel maşaAllah. Bak rengin muhteşemliğine bak. Tabii Cenab-ı

Allah cennette hanımların kıyafetlerinin nasıl olacağını da bize gösteriyor.

Doğal kıyafetler. Yani rahatça Allah bir anda oluşturacak kıyafetleri,

Allah onlara bir anda bir kıyafet oluşturuyor. Ne kadar kolay. Rengi de

kolay, şekli de kolay. Bir anda oluşturuyor Allah. Bak iki ahbap çavuş.

Bak bunlar hep ahir zaman alametleri. Daha önce de söylemiştim Hz.

Mehdi (as) devrinde vahşi hayvanların birbirlerine karşı saldırganlıkları

kalkacak, diyor Peygamberimiz (sav). Hz. Mehdi (as) devrinin özelliğidir.

Tevrat’ta da geçiyor. Yani bütün yabani hayvanlar birbirleriyle iyi geçin-

meye başlayacaklar. Ve bu başladı şu an. Yani yüzlerce fotoğraf var.

Bunu görüyoruz.

SUNUCU: Kediyle köpek de birbirine en düşman hayvanlardır.

Böyle kuzu kuzu yatıyorlar.

ADNAN OKTAR: Şu mazlumluğa bakın, bir de öksüz bir havası var

gibisinden. Değil mi insan acıyor yani. MaşaAllah. Sırıtıyor mu, bana mı

öyle geliyor, bu tebessüm ediyor. MaşaAllah. Mavi çok yakışmış gözlere

bak muhteşem güzel maşaAllah. MaşaAllah Hz. Süleyman (as) zamanın-

da da Kuran’da da geçiyor. Hz. Süleyman (as) da böyle atlar yağız atlar

getiriyor. Hz. Süleyman (as) boyunlarını ve bacaklarını okşadı diyor, atla-

rın diyor. Ayette hayvan sevgisini Allah burada vurguluyor. Bak boyunla-

rını ve bacaklarını okşadı, diyor. Toz perdesinin arkasından yanına çağır-

dı diyor. Muhtemelen Arap atı, saf kan Arap atları inşaAllah. Burun da

plastikten gibi. Bak mesela bu göbişi yavaş yavaş okşayacaksın ablası

böyle. Ceylan maşaAllah çok çok güzel. Ceylan mı geyik mi o? Geyik

değil mi evet. Böyle cambazlığı çok seviyorlar bunlar. Hiç umulmadık

yerlerde yürümek böyle. Allah çok yetenekli yaratıyor. Mesela normalde
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bir insana öyle yürü desen, tepe taklak aşağı gider. Bakış, safatorikliğin en

aşırı aşaması yani. Bayağı güzel görünüşü maşaAllah. Bak pırıl pırıl

maşaAllah, tertemiz. Ne kadar kirli olursa olsun, nerde olursa olsun, Allah

Tahir ismi ile tecelli ediyor maşaAllah. O da banyo sefası yapıyor herhal-

de. MaşaAllah, at Kuran’da övülen bir hayvan. O çok önemli yani, at

güzelliği anlatılmış. Muhtemelen Hz. Mehdi (as)’ın devrinde de olacağı

anlaşılıyor inşaAllah. Hz. Mehdi (as) de böyle hayvanlara çok düşkün ola-

cak, onları sevecek. Hatta diyor Peygamberimiz (sav); “gökteki kuşlar,

denizdeki balıklar bile ondan memnun kalacaklar” diyor. Yani Mehdi

(as)’ın şefkatinden, korumasından memnun kalacaklar, diyor maşaAllah.

Fıstıkları doldurmuş yanağına, biliyorsun önce dolduruyor, sonra yiyor,

depoluyor. Sonra sakin sakin onları yiyor teker teker. MaşaAllah, bak ne

kadar güzel tam pastel renkler, çok iç açıcı maşaAllah. Cennette de, cen-

nette Allah hep cennet kuşlarından bahsediyor. Rengarenk binlerce çeşit

kuş olacak inşaAllah cennette, cennet kuşları. Cennet etinden bahsediyor

Cenab-ı Allah. Fakat cennet kuşları özellikle üzerinde durulan hayvanlar-

dan. Ama cennet hayvanları, her türlü hayvan cennette var. Bir de bu dün-

yada olup da özlediğimiz hayvanlar varsa, onları da göreceğiz inşaAllah

cennette. İnşaAllah. Bak o kendi renginden belki haberi bile yok ama

muhteşem güzel bir renk, maşaAllah. Bak maşaAllah görüyor musun

güzelliği, pırıl pırıl vernikli gibi maşaAllah. MaşaAllah, bunun da renkle-

ri çok şaşırtıcı, maşaAllah. Binlerce yıl, milyonlarca yıldan beri aynılar.

Alıyoruz, bakıyoruz fosilleri, aynılar. İnsanları, hayret ettim nasıl kandır-

dılar bunca sene. Yani 150 seneden beri kandırıyorlar. Daha yeni “dur”

dedik olaya. Özellikle bu 2009’da bunların sonu geldi. Ama 2010, 2011,

2012’lere kadar bunlar direnirler zannediyorum. Ama daha da fazla dire-

neceklerini zannetmiyorum. Çünkü o kadar aşikar hale geldi ki artık uta-

nıyorlar. Utandıkları için de şu an Darwinizm ile ilgili artık yalan söyle-

yemiyorlar. Artık Hürriyet’te, Milliyet’te şurada burada falan dikkat eder-

seniz Darwinistlerin hiçbir yalanına rastlayamıyoruz ve rastlayamayaca-

ğız gibi de görünüyor inşaAllah. MaşaAllah bunun da renkleri çok çok
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güzel. Bu sık rastlanan bir kuş cinsi maşaAllah. Ama şu çok orijinal maşa-

Allah, çok çok şaşırtıcı. Tam renk cümbüşü. İşte bunlar nasıl tesadüfen

oldu diye Cenab-ı Allah soracak ahirette, anlatın diyecek. Tabii anlatama-

yacaklar. Çünkü tesadüflerle anlatıyorlar, meyveleri, sebzeleri, çiçekleri,

insanları her şeyi tesadüfle anlatıyorlar. Cenab-ı Allah da onlara bunu tam

anlamıyla anlatın diye soracak. Anlatamayınca da zalim olduklarını kabul

etmiş olacaklar inşaAllah. Bakın burada da kelebekleri görüyor musunuz?

Bir yerde bir süs varsa aynısı karşıda da var, orada bir süs varsa aynısı

karşıda var. Allah’ın simetrideki sanatı bu. Ama ayrıca bir de bunun üstü-

ne Altın Oran da var. Civcivle arkadaş olmuş ufaklık. Bunların gagasını

ısırmak çok zevkli oluyor, böyle hafiften. İnsanın dilini yemeğe başlıyor,

maşaAllah. Bunlar da yeni doğmuşlar herhalde, yakın doğmuşlar. Bunlar

da yavru iken çok çok güzel oluyorlar. Karamelimi gördün değil mi

benim?

SUNUCU: Karamel çok güzeldi maşaAllah, nasıl da usluydu?

ADNAN OKTAR: Mayıştı burada, yatmaya başladı. Önce kısa bir

seyretti burada dinledi ablasını dinledi falan bir de bana şöyle bir bakış

attı falan.

SUNUCU: Küçük değil mi Hocam, daha küçük.

ADNAN OKTAR: Küçük çok küçük daha, izbandut gibi oluyor

onlar. Ama tip çok şeker yani o gözün yüzün basıklığı, zaten sevimli daha

da artırıyor sevimliliğini. 

Bakın diyor ki Cenab-ı Allah. Ahirette Allah insanlara diyor ki,

“kendi kitabını oku, bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter” diyor ,

şeytandan Allah’a sığınırım. “Kendi kitabını oku.” İnsanların eline kendi

hayatını anlatan bir şey verilecek, bir kutu gibi bir şey. Bütün bilgiler

onun içinde kodlu olacak. Hatta şaşırıyor diyor ki, “bu nasıl bir şey ki”

diyor, “hiçbir şeyi bırakmamış” diyor, “her şeyi yazıp dökmüş” diyor.

Çocukluğundan itibaren bütün bilgiler var. İnşaAllah. Bak “Kendi kitabı-
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nı oku” diyor. Yani kendisi bizzat kendini izleyebiliyor “bugün nefsin

hesap sorucu olarak sana yeter”. “Kim hidayete ererse” 15. ayet, “kendi

nefsi için hidayete erer” yani kim mehdilik yaparsa ki Hadi, Mehdi aynı.

Kelime kökleri. Yani hidayete ererse veya hidayete erdirirse insanları

vesile olursa, “kim de saparsa kendi aleyhine sapar, hiçbir günahkar bir

başkasının günah yükünü yüklenmez.” Var ya bazı tipler oluyor ben senin

günahını yüklenirim sen şunu yap, bunu yap. Bilmiyorum duyuyorsunuz-

dur; günahın benim boynuma derler. Bak diyor ki Allah diyor ki; “Hiçbir

günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.” “Biz bir elçi gönde-

rinceye kadar hiçbir topluluğa azab edecek değiliz.” Yani Mehdi (as) mut-

laka gelecek anlamına geliyor aynı zamanda ahir zamanda, inşaAllah.

“Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun varlık ve güç sahibi

önde gelenlerine emrederiz böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar.” Ate-

ist masonları, iti kopuğu. Şımarma, malda şımarma olur, keyiften şımar-

ma olur. Bak burada Kuran çok açık izah ediyor. “Varlık ve güç sahibi

önde gelenlerine emrederiz.” Yani Allah onlara o sapma emrini de Ben

veriririm, diyor. Yani diyorlar ya insanlar; kendi kendimize karar veriyo-

ruz. Öyle değil. “Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üze-

rine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz.” 16. ayet. 1400 ile

1500 arasında. 16’yı daha bitmeden 1545 inşaAllah. Bakın 45, çok mani-

dar bir rakamdır. 45, 46 olsa 50’ye artık sarkmış demektir o sayı. Yani

mesela 45 tam orta. 50’ye sarkmış demektir bir nevi 50 olur. Onun için

Cenab-ı Allah 1545’te Allahualem Kıyamet’i koparıyor, 46’ya varmadan.

”Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder fakat siz bozgunculuğa dönerse-

niz Biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir

kuşatma yeri kıldık.” Yani siz iyi olursanız diyor Allah, Ben size iyilik

yaparım. Ama kötülüğe dönerseniz, Ben de size karşılığını veririm, diyor

Allah. “İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder” belasını da arar

Allah diyor. Yani iyiliğini de ister ama, belasını da arar. İnsan pek acele-

cidir, diyor Allah. Bir de ayette var, “insan aceleden yaratıldı” diyor. Yani

bir şeyi hemen olup bitsin isterler. “Artık sen, onların kurdukları hileli-



SOHBETLER 107

düzenin uğradığı sona bir bak.” Mehdi (as)’a karşı da ahir zamanda hileli

düzen kuracaklardır. Allah diyor; “onların kurdukları hileli düzenin sonu-

na bir bak.” Sonu nasıl olacak; tam bir bozgunla bitecek. Mehdiyet, İslam

ahlakı dünyaya hakim olacak, Türk İslam Birliği kurulacak. Biz de sevinç

içerisinde o mutluluğu yaşayacağız, inşaAllah.

SUNUCU: Aramızın ardından, Hocam isterseniz bir soru daha sora-

lım size. “Sevgili Hocam. Maide Suresi 35. ayetinde “Ey iman edenler,

Allah’tan korkup sakının ve O’na vesile arayın. O’nun yolunda cehd edin.

Umulur ki kurtuluşa eresiniz” diye Allah bildiriyor. Hocam ayette geçen

vesile arama nasıl olmalıdır? Düşünürken, ibadet ederken, yaşarken nasıl

vesileler arayabiliriz?” Esat Manisalı, Bilecik’ten soruyu yöneltmiş. 

ADNAN OKTAR: Mürşit aramak. Bilim bunun içinde. Yani bilen-

lerden sormak ama en güzeli tabii düşünmek, bilim yöntemiyle bunu elde

etmek. Mesela insanın yaratılışı. Nasıl araştırıyoruz; paleontolojiden

delillere bakıyoruz, insanın yaratılışı hakkında geniş bilgi edinebiliyoruz.

Veyahut hücre bilimi veyahut daha detaylı araştırmalar yapan bilim dalla-

rından Allah’ın sanatını görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki şeytan-

dan Allah’a sığınırım, “ancak ilim sahipleri Allah’tan gereği gibi korkar-

lar” diyor. Bilimle meşgul olan insanlar Allah korkusunu çok iyi yaşaya-

biliyorlar. Çünkü detayları görebiliyorlar. Ama cahil insan çok dar görür

yani mesela çok 360 derece ise görüş alanı bir insanın, cahil insan 10 dere-

cesini görebiliyor, 20 derecesini görebiliyor ama alim olan insan mesela

280 derece bazı insanlar da 360 derece görebiliyor. Kuran’ın kastettikleri

bunlar; yani inşaAllah sebebe sarılma, bilimle Allah’ın sanatını keşfedip

Allah’a hayranlığımızı, Allah’tan korkumuzu artırmak. 

SUNUCU: Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür edi-

yorum değerli bilgileriniz için. 

ADNAN OKTAR: İnşaAllah. Allah en kısa zamanda görüşmek

nasip etsin. Sağlık sıhhat nasip etsin hepimize. 



SUNUCU: İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz.

Bir Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoş geldiniz. Hocam hoş

geldiniz.

ADNAN OKTAR: Siz de hoş geldiniz.

SUNUCU: Nasıl başlayalım Hocam, söylemek istedikleriniz var mı,

sorularımız var.

ADNAN OKTAR: İnsanların arasında en çok konuşulan konuları

anlatmak iyi olur inşaAllah. İnsanlar hep gece gündüz sabah kalktığında

en çok insanların üstünde durduğu konu; Allah’ın varlığı, ölüm, ahirette

ne olacak, kader bu gibi konular yani her ne kadar insanlara sezdirmese-

ler de bu gece gündüz asıl beyinlerinde olan konudur. Çünkü televizyon-

da her gün bir insanın ölümü ile ilgili film oluyor. En azından bir böcek

ölüsü bile görmüş olsa bir insan ölümü hatırlar. Kendini de düşündüğün-

de ölümü hatırlar. Kader konusunda çok sıkıntıları oluyor yani kader

mesela bu kadar anlatmama rağmen yine itirazlar var, yine anlatıyorlar.

Diyorlar “tabii ki Allah bir kader yaratmıştır, bir külli irade vardır ama,

SSohbet -4

4 Ocak 2010
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bir de cüzi irade vardır.” Yani Allah’ın haşa kontrol edemediği, bize mah-

sus küçük bir güç vardır diyorlar, bize ait. Yani bizim ne yapacağımızı

Allah bilmiyor veyahut biliyor ama flu biliyor gibi. Biz yapınca Allah bize

iki yolu gösterir ama, bizim hangi yoldan gideceğimizi, nereden gideceği-

mizi de bilmez. Biz cüzi irademizle haşa, o yolu seçeriz. Allah’a da haşa

bir sürpriz bilgi olur bu, ilk defa karşılaşır ve böylece Allah bizi imtihan

etmiş olur, anlar. Böyle bir konu yok, cüzi irade de külli irade de her iki-

sini de Allah yaratmıştır. Bakın tek bir an vardır, tek bir an ne demektir;

sonsuz kısa zamandır. Yani an denen şey, sonsuz kısa zamandır. Sonsuz

kısa zaman olan an içerisinde, Allah sonsuz önceyi ve sonsuz sonrayı

yaratıp bitirmiştir. Yani yapılacak bir şey yok yani yapacağı bir şey yok.

Peki bu durumda senin cüzi iraden nasıl kader içinde olmuyor? Dolayı-

sıyla böyle enaniyetli ve kendini haşa Allah gibi gören bir kısım insanlar

bu konuyu bir türlü hazmedemiyorlar. Yani Allah’ın cüzi iradeyi de külli

iradeyi de yaratmış olması onlara bir dokunuyor ne hikmetse. İkinci rahat-

sız oldukları konu da Allah’ın her yerde olması. Allah’ın gökte olmasını

istiyorlar, gökte bir yerde belirli bir noktada olmasını istiyorlar. Yani

göğün her yerinde de değil ama bak, gökte belirli bir noktada yani son-

suzluğa göre demek ki yani hiç sayılacak bir yerde. Çünkü sonsuzluğa

oranladığımızda herhangi bir yerde olan yani ne kadar büyük olursa olsun,

bir hacim alan bir şey -ki haşa bizim böyle bir inancımız yok- sonsuz

küçüktür. Değil mi sonsuz küçüktür, vardır ama küçüktür. Mesela diyor ki

arkadaş geçenlerde yazmış, eğer diyor Allah odanın içindeyse ve bizim

her yerimizdeyse, o zaman biz kendimiz de Allah olmuş oluyoruz, diyor

haşa. Biz Allah’ın Zatı’na tapıyoruz, tecellisi olmak ayrıdır. Allah’ın Zatı

ayrıdır, biz Allah’ın Zatı’na tapıyoruz. Tabii ki biz Allah’ın tecellisiyiz ve

her yerde Allah var. Bizim bedenimizin içinde de var. Adam istemiyor

bedeninin içinde Allah’ın olmasını, dolayısıyla odanın içinde de olmasını

istemiyor. Nerede olmasını istiyor; gökte ve çok çok uzaklarda katrilyon-

larca kilometre ötede bir yerde, orada durmasını istiyor Allah’ın haşa. Bu

niye böyle olması gerek, diyor, bunu anlamıyorum. Yani demek ki sorul-
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sa “Allah burada var mı” dendiğinde “yok” diyecek adam. Nerede; gökte

ama burada Allah yok diyecek. Dolayısıyla dünyada da yok diyecek

Allah. Allah gökte ama burada yok. Sadece bilgisi ulaşabilir diyor,

Allah’ın Kendisi olmaz diyor. Biz mutlak varlığız diyor, Allah gölge var-

lık, haşa. Hatta benim çocukluğumda duyardım. Allah’ı ispat et, derlerdi.

İşte sen radyonun sesini gösterebiliyor musun veyahut değil mi aklını gös-

terebiliyor musun, aklının içindekini; onun içindekini, aklını gösteremedi-

ğine göre Allah’ı da gösteremezsin, gibi açıklıyorlardı. Bir mekanı olan

zamanı olan bir varlık değil Allah. Zamanın ve mekanın dışında fakat bu

şahısların buradaki asıl amacı çok daha değişik. Mesela diyorlar ki; bir

genç kız varmış. Peygamber gelmiş Resulullah (sav) “Allah nerede”

demiş, “Allah gökte” demiş. “Doğru söyledin” demiş Peygamber (sav).

Bunu delil olarak gösterip Allah’ın gökte olduğuna inanıyorlar. Peki

Allah gökte, şimdi elini kaldırdığında göğe doğru kaldırıyor, çocuk bulun-

duğu Arabistan’da bunu diyor. Kuzey Kutbu’nda da bir kişi göğe kaldırı-

yor elini Allah’a dua ediyor, Güney Kutbu’nda da değil mi, ekvatorda da

birisi kaldırıyor. Yani Dünya’nın o kürenin bütün etrafındaki insanlar

hepsi elini yukarıya kaldırıyor. Merih’te, Uranüs’te diğer bütün sistemler-

de, bütün varlıklar ellerini göğe kaldırıyorlar. Böyle bir durumda uzay

boşluğunun tamamını kaplayan bir durum olmuyor mu? Her yerde elini

kaldırdığına göre, her yer gök olduğuna göre değil mi mesela Merih’teki

bir insan için gök alemi Dünya olmuş oluyor aynı zamanda. Elini kaldır-

dığında Dünya’ya doğru kaldırmış oluyor, Dünya’daki bir insan elini kal-

dırdığında bir başka gezegene doğru elini kaldırmış oluyor, dolayısıyla

360 derece tamamını kaplayan bir durum olmuş oluyor. Mesela bunu akle-

dememişler, bunu söyledikten sonra bu şey durdu, adamlar bu anormal

inançlarıyla bir daha gelmedi. Fakat yine de kıyıdan köşeden yine inançlı

insanlar çıkıyor, böyle izahlar yapan daha hala cüzi irade iddiasında olan-

lar var. Kardeşim, tamam cüzi irade var da kaderin içerisinde var. Yani

Allah’ın yarattığı kaderin içerisinde var; kader içerisinde yaratmış bitmiş,

sen orada seçiyorsun, sen kendin seçiyorsun ama bu senin kaderinde
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olmuş oluyor. Dolayısıyla senin yani Allah’a haşa sürpriz yapmak imka-

nın yok; öyle yani Allah’ın bilmediği bir şeyi yapamazsın, var olan yaşan-

mış olan bir şeyi bir daha yapmış olursun o kadar.

OKTAR BABUNA: Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Çok net anlattınız

da inşaAllah, iki tane de deney yayınlandı çok ünlü. Hem geçen sene hem

daha evvel. Deneklere bir hareket yaptırıyorlar. Karar vermeden 7 saniye

önce beyinde ölçüm yapmışlar. Beyinde harekete geçilmiş oluyor diye,

bunu da iradenin olmadığına özgür iradenin olmadığına yorumluyorlar.

National dergisinde yayınlandı 2008 yılında. Daha öncekiler de 1970’li

yıllarda yayınlanmıştı.

ADNAN OKTAR: Şimdi millet bunu yanlış anlıyor. Özgür irade

yok, deyince. Mesela kader, o zaman biz nasıl sorumlu oluyoruz, diyor.

Kardeşim şimdi burada bir kere adam kendi aklı ile kendi imkanı ile

düşündüğünü zannediyor. Bütün düşünceyi yaratan Allah’tır. Mesela şu

an ben konuşuyorum, bunun tamamını Allah yaratıyor. Ama bu konuyu

anlamaları için insanlara soruyoruz, diyoruz ki mesela bir marksiste; sen

marksist olurken, olduğunda veya şu anda herhangi bir zorlamayla karşı-

laşıyor musun, bir baskı var mı yani beynine, bilincine baskı var mı? Yok

diyor, ben özgür irademle yapıyorum diyor; işte bu adaletin ta kendisidir.

Mesela bir Müslümana da sorduğumuzda, seni zorlayan kimse var mı

diyoruz herhangi bir güç; yok, diyor. Ben kendi özgür irademle yapıyo-

rum, diyor. Her ikisi de kaderinde olanı yapmış oluyorlar. Yeni yetme

yazar tipleri çıktı böyle, başörtülü genç kızlardan da var böyle. Hem

marksistlere özeniyorlar hem dışarıdaki böyle modern genç kızlara da

özeniyorlar; yani başörtüsü daha orijinal işte daracık kotlar giyinmiş

böyle, takılar falan burnunda hızma, kulağında küpe, bir kulak dışarıda bir

kulağı içeride kapalı falan böyle. Üsluplarına bakıyorum tam entel yani

böyle bir büyüklük hissi yani kadere tam teslimiyet ağırına gidiyor belli

yani bütün gücün Allah’ta olması ağırına gidiyor. Onun için ısrarla cüzi

iradem var benim, cüzi iradem var diyor. Peki senin cüzi iradeni kim yara-
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tıyor; Allah yaratıyor. O zaman yine o, Allah’ın iradesi içerisinde kader

içerisinde olmuş bitmiş olay. Dolayısıyla bunu akıllarına iyice koyacak-

lar; cüzi irade de külli irade de Allah’ın Katında olup bitmiştir, tek bir an

var olduğuna göre. Bakın ilginç olan da bu; ben diyorum ki tek bir an var

diyorum, sonsuz kısa bir zaman. Doğru mu, diyorum; doğru, diyor. Her

şey bu tek bir an içerisinde olup bitti, bu doğru mu, diyorum; bu da doğru,

diyor. Allah zamanın dışında, diyoruz; bu da doğru, diyor. Peki o zaman

anlat bana kaderi, diyorum; bizim diyor cüzi irademiz var, diyor. Bir de

külli irade var, diyor; ama cüzi iradeyi biz yaparız, diyor. E kardeşim

demin ne söyledim ben; tek bir an içinde yaptım bitti demiyor musun sen?

Tek bir an içinde her şey olup bittiğine göre hepsini Allah biliyor ve

olmuş. Peki senin o cüzi iraden neyi yapmış oluyor yani sen Allah’tan

bağımsız bir şey mi yapıyorsun? Yok, kader içerisinde onu yapmış olu-

yorsun yani yine Allah’ın gücünün bir tecellisi ile karşılaşıyorsun sen.

Ama insanların anlaması için buna cüzi irade deniyor, külli irade denir.

Külli irade de cüzi irade de Allah Katında olup bitmiştir. Ama adam

diyorsa ki; yok, külli irade Allah’a aittir, cüzi irade de bana aittir, benim

yaptıklarımı ben bilirim, Allah bilmez, Allah’a ben haşa sürpriz olarak

bunları yapıyorum, diyorsa bu küfür olur. Bu açık, onun için yani bu

konuda boş yere çırpınmasın hiç kimse. Entel havalarına da girmeye gerek

yok öyle marksist taklidi yapmaya da gerek yok. Müslüman bir hanım bir

kere aklı başında olur yani öyle yapmacık hareketler falan yapmaz. Özen-

ti tavırları da olmaz. Makul, mantıklı konuşur. Müthiş özenti üslupları var,

ben onların durumuna utanıyorum yani o tavırlarına. Müslüman Kuran’a

göre hareket eder ve son derece kendinden emin ve rahattır. Yarı dışarıya

özenen yarı Kuran’a bağlı bir Müslüman olmaz. Kuran ne diyorsa o. Bu

“Allah göktedir” mantığından da vazgeçmeleri gerekiyor. Bu da bir şirk-

tir. Allah’a mekan izafe ediyorlar. Ve çok küçük bir mekan içerisine

Allah’ı haşa sıkıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Allah her yer-

dedir. Şah damarınızdan daha yakınım diyorsa Cenab-ı Allah, bu bitti.

Yani bu muhkem ayet bu, açık. Şah damarımızdan. Demek ki Allah her
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yerde. Niye her yerde olmaması gerekiyor ayrıca? Biz her yerdeyiz diyor,

ben her yerdeyim ama Allah hiçbir yerde, diyor haşa. Bu, Allah’ı inkar

gibi bir şey. Allah mesela bizim dilimizde, parmaklarımızda, her yerdedir.

Her yere hakimdir. Hepsini hareket ettiren O’dur. Her yerde olduğu için

yani güç tamamen O’nun kontrolünde olduğu için her şeyi O yapar. Dola-

yısıyla biz aciz, Allah’ın gölge varlıklar olarak yarattığı, kendini var zan-

neden varlıklarız. Gölge varlıklarız inşaAllah. Bir tecelliyiz biz. Allah’ın

ruhundan üfürdüğü halifesi olan varlıklarız inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz bunu Kuran’dan da delillendirmiştiniz

Hocam ayetlerle. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Attığın zaman sen atma-

dın, ama Allah attı” diye ayet var inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ayette açıkça söylüyor bak, “attığın vakit sen

atmadın, Ben attım“ diyor. Bu nedir? Adam taşı yerden atıyor, ben attım

diyor. Allah, sen atmadın, diyor. Muhkem ayet açık, “Ben attım “diyor.

Sana atıyormuşsun gibi gösterildi, diyor; yani sen atıyormuşsun gibi gös-

terdim, diyor Allah. Ama atan Benim, yani o kolu yaratan Benim, taşı yer-

den alan Benim, atma fiilini yapan Benim. O hislerin tamamını meydana

getiren Benim. Dolayısıyla senin orada yaptığın bir şey yok. Sen kendin

yaptığını zannediyorsun. Bu ayetin anlamı bu inşaAllah. Bu konu biraz

fazla insanların kafasına takılan bir konu olduğu için, bu çok hayati. Bunu

sık sık anlatarak devam edeceğiz. Bir de bakın, Allah’ın gücünün sonsuz

olduğunu savunmayı küfür olarak görüyorlar. Allah’ın gücünün sınırlı

olduğunu savunmayı da iman alameti olarak görüyorlar. Yani bu ne kadar

anormal bir hareket. Allah’ı belirli bir mekana koymayı haşa belirli

mekanda görmeyi mümin alameti olarak görüyorlar. Allah her yerde

demeyi de küfür alameti olarak görüyorlar. Bu şeytanın bir ilkası. Allah

her yerdedir, tek hakim güçtür ve mutlak varlıktır. Allah’tan başka da

Allah’ın tecellileri vardır, başka hiçbir şey yoktur. Yani her yerde

Allah’ın tecellisi vardır.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah Hocam. Şey-
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tandan Allah’a sığınırım “Her nereye dönerseniz Allah’ın yüzü orasıdır”

diyor.

ADNAN OKTAR: Bak muhkem, açık ayet. “Nereye dönerseniz

Allah’ın yüzü o taraftır” diyor Allah. Her yer Allah’ındır. Allah her yerde

anlamına geliyor bu, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Allah diyor “şah damarınızdan daha yakınım”

diyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şimdi Hz. Mehdi (as) ile ilgili yeni bulunan bazı

hadisler var onları size okuyayım, inşaAllah. 

Ali İbn-i İbrahim babası Ebu Ömer Mansur’dan Fazıl Ubeyd’den bil-

dirmiştir diyor, uzun bir silsile. “Peygamber (sav)’in Ehl-i Beytinden

Kaim (Hz. Mehdi (as) geldiğinde Hz. Davud (as) ve Hz. Süleyman (as)

hükümdarlığına göre yönetecektir.” Kuran’da Hz. Davud (as) ve Hz.

Süleyman (as) ile ilgili geniş açıklamalar var. Onlar gibi olacaktır diyor.

Biliyorsunuz Hz. Davud (as) soyundan Hz. Mehdi (as). Bir de İmam

Mehdi (as)’ın bir özelliği vardır; Musevilerin büyük bir bölümü onun eliy-

le inşaAllah Müslüman olacak, vesile olacak, ama ilk başta onlara Tev-

rat’ın aslıyla hükmedecek. Yani onlara çok şefkat gösterecek, sevgi gös-

terecek onları koruyup kollayacak Musevileri. Ahir zamanda onun bir

özelliğidir Tevrat’ın aslıyla Musevilere hükmetmesi. 

Mesela bak İmam Mehdi (as) diyor İbn Ömer’den Ebu Abdullah bil-

dirdi. O da Müslim’den bildiriyor Muhammed Saad İbn-i Müslim’den bil-

diriyor, silsile uzun olduğu için kısaca söylüyorum. ”İmam Mehdi (as)

çağrıda bulunduğunda Allah’tan İbrani dilinde yardım dileyecektir.” İbra-

ni dili yani Musevilere İbranice de dua edecektir. İnşaAllah. Onların

düzelmesi için, iyilikleri için, bereketleri için, bollukları için. Bakın “İbra-

ni dilinde yardım dileyecektir” diyor.

Yine uzun bir silsileden belirtiyor, Ömer’den Ebu Abdullah (as)

şöyle bildirdiğini bildirdi diyor. “İmam Mehdi (as) ile birlikte Musa kav-
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minden bir halk olacaktır.” Ben-i İsrail’den insanlar olacaktır Mehdi (as)

ile birlikte. Kuran’da da var ayet. “Hz. Musa kavminden” diyor “bir top-

luluk adaletle iş görecekler” diyor. 

İmam Bakır (as)’dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: “Bu

galebe (galibiyet) ve üstünlük Al-i Muhammed’den olan Mehdi (as)

kıyam edince gerçekleşecektir. Öyle ki, yeryüzünde Hz. Muhammed Mus-

tafa’yı (sav) (onun Peygamberliğini) ikrar etmeyen bir kimse kalmaz.”

Tamamen İslam ahlakı dünyaya hakim olur diyor. Bu Mehdi (as) ve Hz.

İsa (as)’nın birlikte yaptığı mücadele zamanında olacaktır inşaAllah. 

SUNUCU: “Adnan Hocam, siz televole kültürünü uzun süreden beri

eleştiriyor ve halkımıza zararlarını sık sık dile getiriyorsunuz. Ki biz de

ailece sizin fikirlerinizi gönülden destekliyoruz” demiş, Nazif Temeloğ-

lu.” Biraz konumuzdan uzak ama, düşüncelerinizi sormuş.

ADNAN OKTAR: Televole kültürü dünyada da var, bizim Türkiye-

mizde de var, bizim ülkemizde. Vur patlasın çal oynasın, eğlensinler. İşte

plajın kenarına koşuştursunlar, şirket promosyon yiyecek dağıtsın, onları

yesinler. Bedava otel olsun, gitsinler orada yatıp kalksınlar. Sonra yine

promosyon olarak, onlara bir ikram olarak bedava uçak bileti olsun. İşte

oradan bilmem nereye gitsinler. Hayatları böyle macera içinde geçsin.

Fakat ne Güneydoğu’daki PKK sorunu onları ilgilendiriyor, böyle tipler-

de. Ne efendim Afrika’daki insanların açlığı ilgilendiriyor, ne Irak’taki

zulüm ilgilendiriyor, ne Filistin’deki kardeşlerimizin çektiği acılar onları

ilgilendiriyor, ne efendim dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanların

çektiği acılar. Hiçbiri ilgilendirmiyor. Ağızlarına dahi almak istemiyorlar.

Çünkü böyle bir konu olduğunda adamların eğlencesi biraz kararmış olu-

yor. Eğlencelerine münafi olduğu için bu konulara girmek istemiyorlar.

Mesela televizyonlarda da öyle programlar oluyor, televole programları.

Hep vur patlasın, çal oynasın, kakara kikiri gülüşmeler, boş izahlar, boş

espriler. Yani böyle ipe sapa gelmez izahlar. Dolayısıyla beyinleri uyuş-

turan, insanların böyle kişiliğini törpüleyen, onların derin düşünmesini,
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derinliğini ortadan kaldıran günübirlikçi, eyyamcı, böyle ucuzcu, bedava-

cı bir ruh geliştiriliyor. Bunun sonucunda da üretim yapmayan, yani vata-

nına, milletine bir faydası olamayan ve bunu da zaten hedeflemeyen -gibi

görünen diyelim- bir kısım insanların gelişmesine vesile oluyorlar. Bu çok

ciddi bir tehlikedir. Bir ara devletimizin mühim bir kuruluşu, bu konuda

devlete rapor sunmuştu. Televole kültürünün, Türk kültürünü, Türk man-

evi yapısını yıkıcı mahiyette ve tehlikeli olduğunu, uzun vadede tahribat

meydana getirebileceğini belirtmişlerdi. Ama bakıyoruz, yine aynı çizgi-

de aynı kafada devam edenler var. Yani tamam programı yapıyorsa, yapı-

yordur. Ama, her programın içerisinde insanları büyük ideallere, büyük

düşüncelere davet eden, faydalı düşünceleri savunan, güzel ahlakı, sevgi-

yi, barışı, kardeşliği savunan üslupların aralara yerleştirilmesi lazım. Yani

bunun kimseye bir zararı olmaz, faydası olacağı belli. Bundan ısrarla kaçı-

nılmasının hiçbir açıklaması yok, hiçbir mantığı yok. Bu yıkıcı bir tavır

olur. Yani toplumun psikolojisini, moral değerlerini uzun vadede törpüle-

yen ve hatta yıkıma dahi götürebilecek bir zemin hazırlayabilir. O yüzden

bundan kaçınılmasının elzem olduğunu düşünüyorum.

SUNUCU: Evet. Bir ara o kadar çok ilerlemişti ki ana haber bülten-

leri bile neredeyse artık televole haberlerine yer vermeye başlamıştı. Bu

da tabii gençlerimizin dikkatini o tarz şeylere çekiyor ve tamamen bir

özenticiliğe doğru ilerleme söz konusu oluyor.

ADNAN OKTAR: Öyle bedavacılık, promosyonculuk, bir de ruhla-

rı da yani törpüleyen bir şey. Yani o tip bir gencin ruhunda sevgi, şefkat,

koruma hissi pek gelişmez. Egoistlik ve bencillik gelişir. Egoist ve bencil

olan bir insan da sevilmez. Yani insanlara karşı sevgi duyamaz, suni, sahte

sevgiler olur. Mesela geliyor plajda birilerine karşı yılışarak bir şeyler

söylüyor, o da ona yılışarak bir şeyler söylüyor ama, karşılıklı belli ki ne

bir sevgi var, ne samimiyet var, ne bir saygı var. Geçici bir çıkar ilişkisi

var. Bu da çok itici tabii. Halbuki derin dostluklar, samimi sevgiler, derin

tutku, akıl derinliği, Allah ile coşkulu bağlantı, bütün insanları koruyup
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kollama ruhu çok güzeldir. Ahiret inancı olması lazım bir insanda değil

mi, vatan millet sevgisi olması lazım. Yüksek idealleri olması lazım. Bun-

lar olmadığında o insanın ruh dünyası fakir olmuş olur, hatta yıkıma uğra-

mıştır bir anlamda.

OKTAR BABUNA: Az önce söylediğiniz konuyla ilgili ayeti oku-

yayım Hocam inşaAllah. Araf Suresi 159. ayet, şeytandan Allah’a sığını-

rım.”Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir toplu-

luk vardır.”

ADNAN OKTAR: Evet maşaAllah. 

“Hz. Peygamber (sav) şöyle dedi: ‘Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i

Beytim benden sonra zulme uğrayacak.’” Yani Hz. Hüseyin (ra) biliyor-

sunuz şehit edildi, Hz. Ali (ra) şehit edildi. Mehdi (as)’a zulüm yapılacak.

“Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi (as) ortaya çıkıncaya, onların Hz.

Mehdi (as) ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sev-

mekte birleşinceye kadar devam edecektir.” Bakın daha önceki dönemde

demek ki Mehdi (as)’a zulüm var. Mehdi (as)’ın şanı yavaş yavaş yükse-

lecek, İslam ümmeti onları sevme de yavaş yavaş birleşecek. O döneme

kadar Mehdi (as)’a zulüm devam ediyor. “O dönemde onları kötüleyenler

azalacak. Sevmeyenleri zail olacak.” Demek ki bak, Mehdi (as)’ı kötüle-

yenler olacakmış demek ki bakın, çok açık ve “bunlar zamanla azalacak”

diyor, sevmeyenler çok olacakmış Mehdi (as)’ın, fakat zamanla bu “zail

olacak”. Zelil olacak yani kalmayacaklar. “Ve bunun arkasından” diyor

“Mehdi (as)’ın övenleri çoğalacaktır.” Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed

Mustafa, 1. cilt, sayfa 314. 

“Bütün bunlar ahir zaman alametleri ülkelerinin değişime uğrayaca-

ğı”, ülkelerde mesela komünist sistemler yıkılıyor, başka sistemler yıkılı-

yor. Sürekli ülkeler değişiyor. “... kulların zayıf duruma düşeceği” yani

ekonomik çöküntüler, ekonomik sıkıntılar, kültürel yönden zayıf düşüyor-

lar, maddi yönden zayıf düşüyorlar, hastalık yönünden zayıf düşüyorlar,

yani beden dirençleri kalmıyor. “Hz. Mehdi (as)’ın çıkmasından ümit
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kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir.” Hz. Mehdi (as)’ın çıkmasından

ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir. Cübbeli ne diyor; Mehdi (as)

çıkmayacak, diyor. Ümidim kalmadı, diyor. Bu yüzyılda Mehdi (as) gele-

mez, diyor. 25 sene geçti, 30 sene geçti diyor, çıkmadığına göre, göreme-

diğime göre diyor -ki o ölçü olarak kendini alıyor. Ben göremediğime göre

diyor, değil mi, tespit edemediğime göre; kendini dedektör gibi görüyor

böyle adeta. Ana ölçü o sanki, bütün Müslümanların halifesi, böyle en

büyük alim, o göremediyse bitti. Bir başkasının görmesi önemli olmuyor,

onun görmemesi önemli oluyor. Ya Allah gözünü perdelediyse senin?

Demek ki, insanların Mehdi (as)’ın çıkışından ümit keseceği bir dönem ola-

cak ki, bak ne diyor rivayette; “Hz. Mehdi (as)’ın çıkmasından ümit kesile-

ceği bir dönemde gerçekleşecektir.” Bu yüzyılda çıkmaz, yüzyıllar sonra

çıkacak diyor. Çok çok ileride diyor, yani yüzyıllar sonra. Veyahut bir

kısmı da diyor; nereden çıkarttınız, Mehdi (as) zaten yok, diyor. Bir kısmı

da; geldi geçti, diyor. Bir kısmı da; şahsi manevidir zaten, diyor Mehdi (as).

Nereden, insan değil ki Mehdi (as) diyor, şahs-ı manevidir diyor. Çeşitli

şekilde ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir diyor. “İşte o zaman

benim soyumdan olan Kaim, (Hz. Mehdi (as)) bir kavimle ortaya çıkacak”

Hangi kavim bu? Türk Milleti tabii, “bir kavimle ortaya çıkacak ve Allah

bu kavim aracılığıyla hakkı üstün getirip” demek ki delikanlı bir kavim,

yiğit bir kavim, “aracılığıyla hakkı üstün getirip onların ilim kılıçlarıyla

batılı söndürecektir.” Küfrü kaldıracaktır yani Türk İslam Birliği, evet. 

“Ey insanlar, Mehdi (as)’ın çıkışı ile müjdelenin.” Ben de müjdeli-

yorum, herkes müjdeliyor. “Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir,” yani Allah

bir söz söylediyse mutlaka yapar diyor. “... boşa çıkmaz. O'nun hükmü

geri çevrilmez.” Allah’ın hükmü geri çevrilmez. “Allah her şeyi hikmet

üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır” diyor. Yenabiu'l-

Mevedde, sayfa 440.

Ebu’l Hicaf da Peygamber (sav)’in üç defa şöyle buyurduğunu riva-

yet etmektedir; Resulullah (sav) bir şey söylediğinde genellikle 3 defa tek-
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rarlıyor. Tek bir kere söylemiyor. Yani mükerrer vurgular yapıyor, söyle-

yip geçmiyor. Çünkü bir kere de insan dikkatini veremeyebilir, ikinciye

de dikkatini veremeyebilir ama üçüncünün açıklaması yok. Mutlaka net-

leşiyor. "Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizlere” diyor Pey-

gamberimiz (sav). Bak, "Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler olsun sizle-

re. Halkın dağıldığı” yani cemaatlere ayrılıyor, gruplara ayrılıyor, birbir-

lerinden ayrılıyorlar. Yahut ırk ayrımından ayrılmaya kalkıyor adam, işte

ben Kürdüm, bilmem başka şeyden ayrılmaya kalkıyor. “... halkın dağıl-

dığı ve zorlukların baş gösterdiği...” ekonomik kriz, sıkıntılar, anarşi,

terör, her şey “gösterdiği zaman Mehdi (as) zuhur edecektir.” 3 defa tek-

rarlıyor Resulullah (sav) bu hadisi. “Zulüm ve sitemle dolan yeryüzünü

adaletle dolduracaktır.” Zulüm var ve herkes sitem ediyor. İşte ekonomik

kriz var, pahalılık var. İşte üzülüyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Hükümet

niye yardımcı olmuyor, işte büyüklerimiz bize niye destek olmuyor, buna

benzer tabi. “Zulüm ve sitemle dolan yeryüzünü adaletle dolduracaktır.

Kulların kalbine Allah'a kulluğu yerleştirecek,” bak, “kulların kalbine

Allah'a kulluğu yerleştirecek” yani Allah sevgisini yerleştirecek, “ve ada-

leti herkesi kaplayacaktır.” Bütün dünyayı, yani dinsize, imansıza da ada-

let var. Herkes, diyor bak. Peygamber (sav)’in Ehl-i Beytinden Olan Hz.

Mehdi isimli kitabın 16. sayfası, Bihar-ul Envar’ın da, cilt 51, sayfa 74.

Demek ki bir hayli büyük, kapsamlı bir eser. 

“Hz. Mehdi (as) benim neslimden bir zattır. Yüzü inci yıldızı gibi-

dir.” Yani inci gibi böyle, beyazı andıran fakat parlak. Ebu Davud. Mehdi,

Kıyamet Alametleri, İsmail Mutlu, sayfa 155. 

“Resulullah (sav) Efendimiz saadetle şöyle buyurmuşlardır: “Daima

ümmetimden bir cemaat Kıyamete kadar hakkı yükseltmek için fikri

mücadele yapacak. Meryem oğlu İsa (as) yeryüzüne inecek, emirleri

(Hz.Mehdi (as)) ona (Hz. İsa (as)’a) bize namaz kıldır dedikleri zaman

hayır diyecek ve İmam Mehdi (as)’ı imamiyete geçirir”” diyor. Sahih-i

Müslim, cilt 1, sayfa 209. Evet Oktar Hocam şimdi sen bir şeyler anlat.
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OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Uygun görürseniz, hücre

zarı ile ilgili kısa bir film var, gösterebilir miyiz, inşaAllah. Hücre Zarın-

daki Akıl diye zaten sizin kitabınız var inşaAllah, oradan hazırlamıştık

inşaAllah. Hücre zarında hakikaten bakıldığı zaman bir akıl görülüyor

inşaAllah. Bakın gelen moleküller hücre içerisinde keseye alınıyor. Bu

kese hücre zarına geldiği zaman onunla birleşiyor ve içeriği bu molekül-

ler dışarıya veriliyor. Bakın tekrarını görüyoruz, tekrar. Burada muazzam

bir yapılanma var, maşaAllah detayda. Hiç hatasız aynı şekilde hücre çok

seçici olarak tabii geçirgen olarak, seçici olarak yani herhangi bir molekü-

lü değil, sadece işine yarayanları gördüğünüz gibi bu şekilde de içeriye alı-

yor. Etrafını kapatıyor, ayırıyor ondan sonra, onu bir kese şeklinde içeriye

gönderiyor ve hiçbir delik bırakmadan da onarıyor kendini.

ADNAN OKTAR: Böylece evet, dışarıya da bir sızıntı olmamış

oluyor.

OKTAR BABUNA: Hiç hatasız ve çok seçici davranıyor burada.

Sadece işine yarayanları ve işine yaradığı miktarda, oranda alıyor. Aynı

şekilde hücrenin zarında proteinlerin de çok bilinçli hareketleri var. Özel

kapılar var. Büyük moleküller için özellikle bakın şimdi göreceğiz. Bu

hücrenin zarı. Üç boyutlu olarak canlandırılmış. Üzerinde kapılar var pro-

teinlerden oluşan, hücre zarında. Bakın gelen molekülleri, büyük mole-

külleri özellikle, genişleyerek protein şekil değiştiriyor ve molekülün öbür

tarafa geçmesini sağlıyor. Son derece özel yapılanmalar bunlar da. Dedi-

ğim gibi sadece gerekli olan molekülleri, gerekli olduğu oranda. Bunun,

hücrenin üzerinde binlerce kapı var. Muhteşem bir ahenk içinde çalışıyor-

lar çünkü en ufak bir fazlalık olsa hücre içerisinde hücre patlıyor, ölüyor.

Az olsa hayatını devam ettiremiyor. O binlerce kapı diğerinin ne kadar

bıraktığından haberi olması gerekiyor. Her birinden geçişlerin toplamı

hep sabit kalıyor hücre içerisinde. Hep belirli sınırlar içerisinde tutuluyor. 

Aynı zamanda Hocam, bu balarısından bahsetmiştik geçen sefer

Kuran mucizesi olarak. Onunla ilgili müsaade ederseniz tekrar bahsetmek
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istiyorum. Nahl Suresi, arı anlamına geliyor nahl Arapçada. Şeytandan

Allah’a sığınırım. Allah bu Sure içerisindeki bir ayette şöyle buyuruyor:

“Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları

çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece

Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından

türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz

düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.” Şimdi Nahl

Suresi’ne baktığımız zaman, 16. sure Kuran’ın içerisinde; arıların kromo-

zom sayısı da 16’dır. Kuran’da balarısından, arılardan bahsedilen tek sure

de arı anlamına gelen Nahl Suresi’dir. Devam edelim. Ayette dişi arılar-

dan bahsediliyor, şu şekilde; Arapçada iki çeşit fiil kullanımı vardır, bu

fiillerin kullanımından öznenin erkek mi yoksa dişi mi olduğu anlaşıl-

maktadır. Bu ayette geçen, Nahl Suresi’nde arılar anlatılırken kullanılan

fiil de dişi fiili. Nitekim ayette anlatılan yuva yapımı, nektar toplama, bal

üretme, petek yapımı gibi işlerin tamamını dişi arılar, çalışan arılar, dişi

arılar meydana getiriyor. Dolayısıyla yeni bulunan, bilinen bu gerçeklerin

bilimsel olarak 1400 sene önce Kuran’ın içerisinde yer almış olması

Kuran’ın Allah sözü olduğunun kesin bir kanıtlarından bir tanesi. Baları-

sının peteğindeki açıya da Kuran’da işaret var. Balarısının peteğindeki her

bir göz altıgendir. Bakın burada görüyorsunuz bunları, altıgen şekildeki

şekillerden oluşuyor balarısının petekleri. Altıgendeki her bir iç açı, tek

bir açı 120 derece. Nahl Suresi’nde bu konuya gelinceye kadar olan ibare

-ki Kuran’daki duraklar hesap edildiğinde- adedi 120 oluyor. Yani tek bir

açıya işaret var. Şimdi devam edelim. Balarısı ürettiği balı altıgen şeklin-

deki evlerine, peteklere dolduruyor. Bunların açısının toplamı yani 120

olduğu için tek bir tanesi altı tanesinin toplamı dolayısıyla 720 ediyor.

Arının anlatıldığı ayetlerdeki harflerin ebced değeri de 720. Petekteki

gözlerin iç açılarının toplamı da 720. Bu da ayrı bir mucize. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bu dünyadaki en mükemmel ve en

dayanıklı altıgen olmuş oluyor değil mi yaptıkları? Ve balı muhafaza için

de olabilecek en mükemmel kutucuk.
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OKTAR BABUNA: Evet daire olmuyor, üçgen olmuyor, kare olmu-

yor. Her birinde balmumunun aşırı kullanımı var ve depolamada yetersiz

kalıyorlar. Çünkü mesela daire olduğunda, biliyorsunuz daireleri yan yana

koyduğunda, hep arada boşluklar kalır. Altıgende boşluk kalmıyor, kare-

lerde de kalmıyor ama, karelerde de bu sefer çok fazla balmumu kullanı-

lıyor, daha az depolama yapılabiliyor oran olarak. En etkilisi buymuş

matematiksel olarak. O da yeni keşfedilen bir gerçek. Birkaç on yıl önce.

Ayrıca arılar bir açı veriyorlar, o açı da balın dökülüp akmasını engelli-

yor. Şimdi öyle bir açı veriyorlar ki tam olması gerektiği kadar. Biraz

fazla olsa arkaya akacak, biraz az olsa öne akacak. Bu kullandıkları özel

açıyla ne içeri ne dışarı akıyor, orada depolanıyor. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. O tabii 120 dereceyi açı ölçer alet

olsa insan yine kendisi ölçemez. Bir değil, iki değil, binlerce petek göz

var. Hepsinde 120 derece açıyla onu yapıyor ve inceliğini de tam, kaliteli

ve düzgün olarak oluşturuyor. İnsanlarda mesela 10 bin profesörü bir

araya getirsen, onlar arı küçüklüğüne gelseler, onlara birer kanat takılsa,

bu teşkilat da onlara verilse yani her türlü teşkilatı taksan, bu arının yap-

tığının milyonda birini yapamazlar. Başlarını çok büyük bir belaya sokar-

lar. Gidip çiçeklere bindirirler, tepeleri, çok fazla telafat olur. Ballara

bulanırlar, el yüz batar. Orada yıkanmak için gidecekler falan, bir türlü

içinden çıkamazlar. O altıgenleri bir kere oluşturmaları mümkün değil.

Çünkü ellerinde bir açı ölçer olmadan, göz kararıyla yapamaz. Çünkü göz

kararıyla nasıl açı tespit edeceksin. 120 dereceyi göz kararıyla insan tut-

turabilir mi? Bir de binlerce petekte bunun yapılması gerekiyor, binlerce-

sinde, değil mi, aynı anda örmeye başlıyorlar. Kovanın her tarafını aynı

anda örmeye başlıyorlar, geliyor, geliyor, geliyor altıgenler tam ağız ağıza

çakışıyor. Tam 120 derece ile çakışıyor.

Balı topluyor, onu vücudunda işlemlerden geçiriyor. Hayvanda yok

yok. Vücudunun altından böyle sunta plakaları gibi balmumu plakaları

çıkıyor, ince ince. Onları alıyor, bir yoğuruyor, şekillendiriyor, bir şeyler



SOHBETLER 123

yapıyor. Onları altıgenler yapımında kullanıyor. Zehiri var, kafası bozul-

duğunda, kendisine bir terslik yapan olursa gidip onu zehirliyor. Yavrula-

rı için arı sütü var. Onunla onları teker teker gezip, bir bir yuvalarında

dolaşıp onları besliyor. Başka?

OKTAR BABUNA: Havalandırmasını sağlıyorlar. Isının sabit kal-

masını sağlıyorlar, kanatlarını çırparak. Arı kovanındaki ısı sabit kalıyor.

Nöbet tutuyorlar, yabancıların girmesini engelliyorlar. Tanıyorlar kimin

kovandan olup olmadığını, gelen yabancı bir arı da olsa sokmuyorlar içeri.

ADNAN OKTAR: Isıtmak istediklerinde de özel sistemleri var.

OKTAR BABUNA: Evet. İçeri yabancı biri girdiği zaman ısıyı yük-

selterek onu bertaraf ediyorlar, öldürüyorlar hatta. Üzerini de mumyayla

kaplıyorlar, özel bir maddeyle. O madde de mikrop geçirmiyor. Tam bir

mumyalama yapıyorlar. Mikrop üremesini de engelliyorlar. Çürümesini

engelliyorlar o öldürdükleri böceğin. 

ADNAN OKTAR: Isıyı nasıl yükseltiyorlar? 

OKTAR BABUNA: Işığı kanatlarını çırparak ayarlıyorlar Hocam,

havalandırma yapıyorlar. Dans ediyorlar, yerini bildiriyorlar çiçeklerin

nerede olduğunu. Kaç kilometre uzakta olduğunu, tam olarak yerini

Güneş’e göre hesaplıyorlar. Güneş bulutun arkasında olsa bile bunu yapa-

biliyorlar. Güneş’in dakikada dört derece hareket ettiğini hesaplayarak

Güneş’in hareketine göre bu hesapla yönü bildiriyor. Sekiz şeklinde bir

dans yaparak gerçekleştiriyorlar bunu. Kaç defa o hareketi yapıyorsa ve

hangi yöne yapıyorsa ondan diğerleri mesafeyi ve yönü hesaplıyor. Fakat

hesaplarken öyle bir hesap yapıyorlar ki bir yere gideceği zaman diyelim

ki mesela bir kilometre uzaktaki bir çiçeğe gidecek, vücuduna tam oraya

yetecek kadar enerji alıyor, benzin alıyor. Tam oraya gittiğinde bitiyor.

Çünkü maksimum bal alabiliyor, nektarla dönebiliyor. Az alsa ulaşamaz

oraya ölür. Çünkü beslenemeyecek de aynı zamanda, ayrıca yeterli bal da

alamayacak. Onu da hesaplıyor Allah’ın dilemesiyle. 
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ADNAN OKTAR: Bu çiçeğin, çiçek topluluklarının ne kadar uzak-

ta olduğunu Güneş’e göre belirleme olayını bilim adamları arıları filme

alarak tespit etmişler. Bunun filmi de var. Yani arıların bu işi nasıl yaptı-

ğına dair çok detaylı tespit yapmışlar. Arıları numaralandırarak tek tek.

Yani, yaptıkları bütün eylemleri teker teker tespit etmişler. Onun da fil-

mini bir ara gösterelim. O çalışmalardan bir tanesi. Bununla ilgili çok

fazla çalışma yapıldı. Hepsinde aynı netice alınıyor. Yani Güneş’in bulut-

ların arkasında olmasına rağmen Güneş’in yerini bilmeleri, dört dakikada

bir değişecek yeri de bilmeleri diyorum ya profesörleri doldursan götür-

sen mümkün değil yapamazsın. İnsan aklının çok çok üstünde bir akla

sahipler. Kıyas olmayacak derecede bir akla sahipler. Evet, Oktar Hocam. 

OKTAR BABUNA: Güzel canlılar var. 

ADNAN OKTAR: Göster göreyim. Bunlar çok samimi olmuşlar,

fazla samimiyet. Hayvancağızın dişlerine de yapışmış. Evet. Tam ahbap.

O da hediyelerin muhteşemliğinden gözleri parlamış. Renkler çok hoşuna

gitmiş. Evet çok asil güzel hayvanlar. MaşaAllah. Cennette de bunlar bu

şekilde olacaklar. Fakat cennette cayır cayır konuşacaklar. Tabii, ahbap

olur, sohbet eder, bir şey getir dersen getirir, götür dersen götürür. Tabii

çok akıllı olacaklar. Evet heriflere bir kere sarılmak şart. Kulakları hafif

hafif ısırmak gerekiyor azıcık. MaşaAllah. Patiler ısırılabilir. Göbüş iyi

sevilir bunların. MaşaAllah. Bunları sevmek hayret Allah’ın zevk verme-

si. Bunları bağrına bastığında, sevdiğinde, o gıdılarının altını okşadığında

bir de bunlar sevgiye çok güzel karşılık vermeleri mucize. Mesela hırla-

maya başlıyor. Hırıltı başlıyor. Zevkli sesler çıkarmaya başlıyor. Ve daha

da seversen daha da şiddetlendiriyor. Ve karşılık olarak o da yalayıp sev-

meye başlıyor. İkram olarak. Çok tatlı ve şeker hayvanlar. Allah tam seve-

bileceğimiz gibi. Yumuşaklıkları, sokulgan olmaları, çılgın olmaları, yüz-

lerindeki safatorik ifade yani alayı safatorik. Hayır ama uyanıklıkları da

çok yaman. Bir yakalama olur bir başka kedi falan olur asla yakalanmıyor.

Çok uyanık oluyor mesela. Elinden kimse de kurtulamıyor. 
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OKTAR BABUNA: Sizin kediniz de burada sessiz sakin, sakin

sakin oturdu uzun süre Karamela. 

ADNAN OKTAR: Karamel mi? Karamel, o Bisküvi ailesinden.

Benim Bal Bisküvim var bir tane. O, o takımdan inşaAllah. MaşaAllah. 

Eşgal tam anlamıyla bozulmuş böyle. Gözleri de boncuk gibi. Büyük

bir merakla kameraya bakıyor herhalde. Severim ben onu. Uslu uslu oraya

oturmuş bekliyor. Bu ağacın tepesinde uygun bir şey var anladığım kada-

rıyla. Tişörtü de giymiş, sokağa çıkmaya hazır halde bekliyor. MaşaAllah.

Bak jilet gibi. Kanatları vernikli gibi saydam. Süper petek gözler ve

mükemmel simetri var vücutta. Bir tarafta ne varsa öbür tarafta da tam o

var. Süslerde de mükemmel bir simetri var. Simetri mutasyonla açıklana-

bilinecek bir konu değildir. Çünkü mutasyon vücudun bir yerini bozar.

Mesela diyor ki bir tarafında leke yaptı mutasyon. Kardeşim öbür tarafın-

da da aynısı var ve gayet düzgün. Bir yerde bir renk varsa aynısı öbür

tarafta da oluyor. Mutasyon olmuş olsa bir tarafta bozukluk olması lazım

öbür tarafta daha başka türlü bir bozukluk olması lazım. Altın Oran hiç

olmaz. Hem Altın Oran var hem simetri var. Ve matematik düzgünlük var.

Eklemlerinde, diğer detaylarında, hücre içi yapısında, her şeyinde simetri

ve düzgünlük var. Yani yakın planda incelendiğinde daha da bu detaylar

ortaya çıkıyor. Daha da mükemmel detaylar ortaya çıkıyor. Baksana şuna.

MaşaAllah. Cennette kuşlardan Allah özellikle bahsetmiş kuşlardan. Evet.

Cennette, çağırırsın gelir, konuşur. Soru sorarsın, şunu götür dersin götü-

rür. Öyle yani. Al getir dersin, getirir. İnşaAllah. Ama bu dünyada bunlar

belirli derecede hareket edebilecekleri şekilde Allah bunları yaratıyor.

Belirli kendi aralarındaki komutları çok iyi dinliyorlar. Mesela böcekler

müthiş akıllı oluyorlar. Mesela gösteriyorsun ya sen o böcekleri, olağan-

üstü yetenekleri var. Arıda olsun örümcekte olsun. İnsanda öyle bir yete-

nek güç yok, akıl yok. İnsandan çok çok fazla örümceğin aklı ve yetenek-

leri. Ama Allah insanlarla konuşmalarını bağlantılarını bu dünyada bunla-

rı yasaklamış. Ama ahirette öyle değil. Ahirette cayır cayır konuşurlar.
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Kelebekler de konuşur. İşte gel dersin gelir, git dersin gider. Uçar, dans

eder, eğlenir, müzik şarkı söyler. Ne istiyorsa tabii inşaAllah. Patiler de

havada kalmış. Bak köpekle kedinin ahbaplığını görüyor musunuz; bu

mucizedir. Ahir zamanda Mehdi (as) devrinde olacağı belirtilen olaylar-

dan bir tanesi de budur. Vahşi hayvanlar birbirleri ile dost olacak diyor

Peygamber Efendimiz (sav) Mehdi (as) devrinde. Bu oluşmuş durumda

maşaAllah. Birbirlerine şefkat gösterileri yapıyorlar. Ama maazAllah bir

yanlarına yanaşırsan. Bak ablası şunun güzelliğine, şunun şekerliğine,

şunun tatlılığına maşaAllah. Muhteşem renkler mükemmel simetri. Muaz-

zam bir düzgünlük. Bak Altın Oran bunda da tam anlamıyla hakim. Hop-

pala, arkadaşlar da yandan sepetin sapını ısırmaya çalışıyor. Bu da tavşan

kardeş, bu burnundan iyi öpülür bu herif inşaAllah. MaşaAllah, bu şefkat

ve sevgiyi Allah bunların kalbine bu şekilde çok güçlü koyması da

Allah’ın bir mucizesi, hayvanın bunu normalde bilmemesi lazım, egoist,

bencil olması lazım. Bilakis mesela bir yiyecek oluyor, götürüp yavrusu-

na veriyor. Bir tehlike oluyor, kendi canını tehlikeye atıyor yavrusunu

korumaya çalışıyor. Tavuk mesela çok korkak bir hayvandır; köpek falan

kaçar, deliler gibi kaçar. Yavrusu oldu mu köpeğin üstüne saldırıyor,

korumak için yavrularını. Böyle deli cesareti geliyor üstüne, hayret edile-

cek bir şey. Ama normal yavrusu olmadığında da hiçbir şey yapmıyor

gayet sakin oluyor. Yavruları olduğunda da sürekli tüyleri kabarmış ola-

rak geziyor. Mesela şu kadarsa bu kadar oluyor, garip sesler çıkararak

böyle, dayılanarak geziyor. Kimse de çekindiği için gelemiyor, köpekler-

de çekiniyorlar. Kediler de normale kapıp götürür kedi. Acayip korkuyor

kediler. MaşaAllah.

Bismillah. Hz. Mesih (as)’ın gelişiyle ilgili bir yer açmışsın, Zuhruf

Suresi 61. “Şüphesiz (Hz. Mesih) İsa (as) Kıyamet-saati için”, Kıyamet

vakti için “bir alamettir.” “Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılma-

yın.” Geçenlerde de söylemiştim, ebcedi 2026’yı veriyor, Hz. Mesih

(as)’ın geliş vaktini veriyor. “Ki onlar, Benim ayetlerime iman edenler ve

Müslüman olanlardır." Şeytandan Allah’a sığınıyorum. "Siz ve eşleriniz
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cennete girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız." Demek ki insanlar eşleriy-

le beraber olacaklar ahirette. Onun için evlenirken de Allah rızası için

evlenirse insan, eşiyle de cennette birlikte oluyor. Sonsuza kadar beraber

olmak için evlenilir. Sonsuza kadar beraber olmaya niyet etmeyen bir

evlilik, akıl alacak bir şey değil o. Orada bir amaç olmamış oluyor.

Allah’ın rızasında sevgi var, şefkat var, merhamet var, dostluk var, kar-

deşlik var. Çünkü evlendiğin insan sadece bir cinsel obje değil, o senin

din kardeşin. İnsanlar hem kardeşi gibi görür, hem evladı gibi görecek.

Tabii, arkadaşı olarak görecek, şefkat duyacak, koruyup kollayacak, mer-

hametle bakacak. O öyle olağanüstü bir varlık değil, Allah’ın bir kulu yani

inşaAllah. "Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır;” bakın bu

tepsiler evrimle olmuyor. Evrimci hocalara hitap ediyorum. Testiler de

evrimle olmuyor. “Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk)

aldığı her şey var.” Bakın orada nefislerinin arzu ettiği, insanın canı ne

istiyorsa ve gözlerinin lezzet aldığı her şey, yani kuşlar, görüntüler, eşya-

lar, her şey. Ama bak, her şey demek ne demek biliyor musun? Ucu buca-

ğı yok demektir, limitsiz tabii. “Ve siz orada süresiz kalacaksınız." Süre-

siz ne demek? Sonsuz, yani cennetin özelliği. "İşte, yaptıklarınız dolayı-

sıyla mirasçı kılındığınız cennet budur." "Orada sizin için birçok meyve-

ler vardır; onlardan yiyeceksiniz" diyor Allah birçok meyveler. Evet,

Oktar Hocam bakalım sende neler var başka?

OKTAR BABUNA: Hocam güzel çocuklar vardı inşaAllah. Eğer

uygun görürseniz.

ADNAN OKTAR: Bakayım. Abisi bunu yesin. O minik burnu yesin.

Bayağı gürbüz maşaAllah. Bakın Allah’ın Cemal isminin tecellileri işte

bunlar. Allah nasıl ahlak istediğini, nasıl bir kişilik istediğini bize çocuk-

larda gösteriyor. Mazlum, temiz, efendi ve güvenilir. Vay güzeller güzeli,

sen şunun güzelliğine bak maşaAllah tam prenses hakikaten, tavşanı da

kendisi gibi çok tatlıymış, saçları aynı renk tavşanıyla. Emziğe alışmış

kereta, artık parmak marmak ne varsa. Bu da dev bir tavşan maşaAllah.
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Devam et Oktar Hocam, görelim. Bu da hiphopçu takılıyor. MaşaAllah.

Allah’ın bunlara verdiği neşe de mucize maşaAllah. Bak gözleri de bon-

cuk gibi maşaAllah. Boğum boğum gürbüzlükten artık. Bayağı gürbüzleş-

miş maşaAllah. Uzakdoğulular da ayrı bir sevimli oluyor, Allah’ın hik-

meti zenci çocuklar da çok çok güzel oluyorlar. MaşaAllah. Hep keyfi

yerinde alayının maşaAllah. Bak çok akıllı bakışları, maşaAllah.

Evet şimdi ben bir sayfa açayım, herhangi bir sayfa. Bismillah, şey-

tandan Allah’a sığınırım. “Medine halkına ve çevresindeki bedevilere,

Allah’ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih

etmeleri yakışmaz.” Bu Peygamber Efendimiz (sav) zamanındaki bir

durumu anlatıyor ayet. Allah’ın elçisinden geri kalıyor yani bir şey varsa

o karşılaşsın diyor, benle karşılaşmasın diyor. Fakat kendisi geri kalıyor.

Kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri; mesela önce kendi yiyecek

yiyor, kendisi rahatına bakıyor ama, Peygamber (sav)’i haşa önemli gör-

müyor. Bu, gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk,

'dayanılmaz bir açlık' (çekmeleri), kafirleri 'kin ve öfkeyle ayaklandıracak'

bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılı-

ğında, mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyle-

dir.” Bu azap veriyor öyle tiplere. Mesela iddia edilen Ergenekon Örgü-

tü’ne azaba dönüşüyor. Kuran bu konuya dikkat çekmiş. 

Evet, başka bir sayfa daha açalım. Bismillah, diyor ki Cenab-ı Allah,

şeytandan Allah’a sığınırım. “De ki: Gördünüz mü söyleyin. Allah, Kıya-

met gününe kadar gündüzü sizin üzerinize kesintisizce sürdürecek olsa,

Allah’ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir?

Yine de görmeyecek misiniz?” Dünya dönmeseydi, sürekli bir taraf sürek-

li gündüz olsa, bir tarafı da sürekli gece olsa ne olurdu Oktar Hocam? Isı

bir tarafta akılalmaz yükselirdi. Öbür tarafta da ısı akılalmaz düşüyor. İki

tarafta da yaşamak mümkün değil. Bak, Allah, öyle yapmadım Ben, diyor.

İstersem yapardım diyor, ama yapmadım diyor Allah. 

Evet, bir sayfa daha açıyorum, herhangi bir sayfa. Bismillah, yine
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Tevbe Suresi, o zaman ben münafıklardan bahsedeceğim. Evet, ahir

zamanda Mehdi (as) devrinde münafıklar olacak. Mehdi (as)’ın cemaati-

ne, arkadaşlarına karşı mücadele eden, o cemaat içersinden çıkan, Müslü-

manlar içerisinden çıkan münafıklar olacaklardır. Kendilerini Müslüman

gibi tanıtacaklardır. Hatta Medine sarsılır diyor Peygamber Efendimiz

(sav), münafıklar toplu olarak iki veya üç kere ayrılacaklardır diyor

Mehdi cemaatinden. Ve işleri güçleri Mehdi (as)’a ve cemaatine zarar ver-

dirmek üzere bir faaliyet olacaktır. Mesela gece gündüz Allah’ın onlara

verdiği o ilhamla, sürekli o öfkeyi yaşayacaklardır. Ahir zamanın müna-

fıkları, gelmiş geçmiş münafıkların en şiddetlilerindendir, yani Mehdi (as)

cemaatinin münafıkları. Resulullah (sav) diyor, Mehdi (as) cemaatine bu

münafıkların musallat olacağını, hatta buğdaya musallat olan kurt gibi

olacaklar, diyor. Buğdayı temizleyecek diyor Mehdi (as) temizleyecek,

yine musallat olacak kurt diyor. Yine temizleyecek, yine musallat olacak.

Bu böyle uzun süre devam edecek, diyor. En sonunda 313 tane saf, temiz,

hakiki mümin kalacak diyor ve böylece de münafıkların etkisi kalmayacak

diyor. Hakikaten münafık çok büyük bir fitne ve beladır. Müslüman şef-

kat gösterir, merhamet gösterir, sevgi gösterir, dost zanneder alır barın-

dırmaya çalışır, ona yardımcı olur, maddi destek sağlar, manevi fayda sağ-

lamaya çalışır. Fakat münafığa bakarsın ki bir gün bir kahpelik etmiş;

küfürle, dinsizlerle ittifak etmiş ve Müslümanların nerede ne yaptıkları ile

ilgili onlara bilgi vererek, onların ani baskın yapmasını, ani atak yapması-

nı sağlayacak iş birliği içinde olmuş. Bunu Allah ayette belirtiyor. Yani

sizi diyor, felaketlerin sarmasını beklerler diyor değil mi, Cenab-ı Allah

bu şekilde belirtiyor. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Kötü felaket onları

sarsın” diyor Allah. Bu ne demektir? Şimdi Allah böyle bir duayı, Allah

böyle söylediyse, “kötü felaket onları sarsın” dediyse, ne demektir? Ben

onları mahvedeceğim, demek istiyor Allah. Yani dünyada mahvedeceğim,

demek. Nasıl oluyor; manevi azapla. Bütün münafıklarda bir azap vardır

ruhlarında. Ruhları cehenneme döner. Yani kaçınılmaz olarak gece gün-

düz bir acı duyarlar, rahatsız olurlar. Ama münafığın rahatlamak için de
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tek istediği şey; Müslüman cemaatinin dağılması, Müslümanların yok

olmasıdır. Onlar dünyada olduğu müddetçe, dünyada tek bir Müslüman

kaldığı müddetçe, münafık asla rahat edemez, canı yanar. Onun için, bu

azaptan kurtulmak için, mesela Peygamber Efendimiz (sav) zamanında

ayrı bir cami yapıyorlar, ayrı bir bina yapıyorlar. Bir de utanmadan Pey-

gamber (sav)’i oraya çağırıyorlar, “gel burada namaz kıl” diyorlar. Pey-

gamber (sav)’in zaten mescidi var, orada Müslümanlar namaz kılıyor,

yani niye oraya gitsin ki sizin yanınıza. Cenab-ı Allah diyor, hiçbir şekil-

de onların yanına gitme, diyor. Başlangıçta olan mescidde namazını kıl

diyor. Onların diyor, kalpleri parçalanmadıkça, yani ölmedikçe onlar

diyor, asla bu ahlaksızlıklarından vazgeçmezler diyor. Değil mi, sonsuza

kadar vazgeçmiyorlar. İnşaAllah. Mehdi (as) devrinde de münafıklar

küfür ile iş birliği yapacaklardır. Müslümanları, kendi kafalarına göre

ihbar edeceklerdir, onların aleyhinde şahitlik edeceklerdir, onları köşeye

sıkıştırmaya çalışacaklardır, onların hakkında dedikodular yayacaklardır.

Fitne çıkartmak için var güçleri ile gayret edeceklerdir. Ama bu, Mehdi

(as) cemaatinin güçlenmesine, birbirlerine daha çok bağlanmalarına, azim

ve gayretlerinin daha çok artmasına neden olacaktır. Bunu hadislerden bu

şekilde anlıyoruz. Senin göstereceğin bir şey var mı Oktar? 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, her gün güzel haberler çıkıyor.

İspanya, Avrupa Birliği’nin Hıristiyan Kulübü olmadığını vurgulayan

İspanya Hükümeti Avrupa Birliği sorumlusu Guido, Türkiye’nin İslam

dünyası ile diyaloğu Avrupa’ya büyük güç katar demiş. İspanya’dan söy-

lenen bir şey. Türkiye’nin Avrupa’ya güç katacağı. İslam medeniyetini

dünya yeniden tanıyacak. Paris’teki bu ünlü Sorbonne Üniversitesinin

benzeri Abu Dabi’de yapılıyormuş Hocam, inşaAllah. İslam medeniyetini

dünyaya tanıtacak bir eser olacağı söyleniyor, inşaAllah. Yine, demin ki

haberin bir başka yerde yayınlanmış hali. İspanya, Türkiye Avrupa Birli-

ği’ne güç katacak diye. Siz bunu söylemiştiniz Hocam. Avrupa Birliği’ne

bu şekilde girilmez onlardan faydalanmak için. Avrupa Birliği’ne güçlü

olarak girilir, onları da zenginleştirecek şekilde, hatta Avrupa Birliği’ni
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içine alacak demiştiniz Türk İslam Birliği inşaAllah. Sizin söylediklerini-

zin tam paralelinde açıklamalar geliyor. 

ADNAN OKTAR: Bakın, bunlar birkaç günlük gazete kupürleri. Şu

ana kadar ne dediysem tamamen çıkması Allah’ın bir lütfu, maşaAllah.

700’ü aştı değil mi, şu an? 

OKTAR BABUNA: 800’ü buldu Allah nasip ederse, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: “Ne demişti, ne oldu” diye bir bölüm var bizim

www.harunyahya.org sitesinde. Mesela bir şey söylüyorum çıkıyor, bir

şey söylüyorum çıkıyor, bir şey söylüyorum çıkıyor. Yani bu ahir zama-

nın güzelliklerinden bir demet. Cenab-ı Allah’ın bize verdiği bir nimet,

elhamdülillah. 

OKTAR BABUNA: Evet inşaAllah. New York Times gazetesinde

çıkan bir habere göre, Ortadoğu’da Türk etkisi büyüyen faktör. Siz söyle-

meye başladıktan sonra bütün dünya, Türkiye’nin bölgenin lideri olduğu,

Türk İslam Birliği’nin lideri olacağı konusunda hemfikir Hocam, inşaAllah.

Bütün İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler de inşaAllah bu şekilde. 

ADNAN OKTAR: “Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği

ve öldürülmenin de onu vazgeçirmeyeceği, Ehl-i Beytime, soyuma men-

sup Mehdi (as) olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.” Bak, fitneleri

önlemenin kendisine zor gelmeyeceği, demek ki fitne çıkaracak münafık-

lar, ahlaksızlık yapacak. Ona zor gelmeyecek diyor, Mehdi (as) rahatça

aşacak. “Öldürülmenin de onu vazgeçirmeyeceği,” yani öldürülme tehdi-

di olacak Mehdi (as)’a, ondan da vazgeçmeyecek, yani ondan da yılma-

yacak. Öldürürseniz şehit olurum diyecek, ne yapıyorsanız yapın diyecek

yani, inşaAllah. Zaten öldüremezler. Şehit olabilir inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Söylemiştiniz; durdurulamaz, öldürülemez

özelliği var diye inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ehl-i Beyt’ime mensup, Mehdi (as) diyor değil

mi, dünyaya sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Mehdi (as)
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işi sıkı tutacak. Kıyamet Alametleri, Berzenci, Sayfa 175. Bak, “işi sıkı

tutacak.” Demek ki bütün vaktini İslam ahlakının hakimiyetine ayıracak,

Allah’ın rızasını kazanmayı arayacak. İşi sıkı tutacak, budur. Yani hiç ara

vermemek, sıkı budur. Mesela bir şey sıksa, ara verilmiyor demektir. Ara

vermeden, sürekli devam edecek. 

OKTAR BABUNA: Bu Hocam bir düzeltme yapabilir miyim;

Mehdi (as) durdurulamaz, öldürülemez dedim ama öldürülemez derken

yani görevini tamamlayacak anlamında kastettim. 

ADNAN OKTAR: Tabii, yani kaderinde yok, o anlamda. Yoksa

Cübbeli’nin dediği gibi tank, top mermisi etki etmez anlamında değil,

inşaAllah. 

“İnsanlar, hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir.”

Yani Kuran’ı kabul edinceye kadar, güzel ahlakı kabul edinceye kadar

Darwinistlere, materyalistlere, ateistlere herkese karşı mücadelesine

devam edecek.

“Mehdi (as) hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dön-

meyecektir.” Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Sayfa

24. Bak, “Mehdi (as) hesabını çok seri bir şekilde görecek,” acele hareket

ediyor. Şakır şakır işi bitiriyor. “... ve vaadinden dönmeyecektir,” vaat

etmiş. Ne diyor; İslam ahlakı dünyaya hakim olacak, diyor. Resulullah

(sav) söyledi, diyor; inşaAllah bu vaattir. Vaadinden dönmeyecektir, inşa-

Allah. 

“Karşısına dağlar bile dikilse, onları ezip geçecek, o dağlarda kendi-

sine bir yol bulacaktır.” Mesela iddia edilen Ergenekon Örgütü ayrı diki-

lecek, komünistler ayrı, ateist masonlar ayrı, PKK ayrı. Fakat bak, “karşı-

sına dağlar bile dikilse, onları ezip geçecek” diyor El-Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar.

“Mehdi (as) gerges kuşunun kanadıyla titremesi gibi, Allah’tan çok

korkan bir kimsedir.” (Naim Bin Hammad, sayfa 91) “Allah’a karşı son
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derece boyun eğicidir” (Kıyamet Alametleri, 163) “Hz. Mehdi (as) o kadar

merhametli olacaktır ki zamanında bir kimsenin burnu bile kanamayacak-

tır.” Burnu bile kanamıyor. “Yoksullara karşı çok merhametli olması

Mehdi’nin alametlerindendir.” (Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-

Mehdi El-Muntazar) “Mazlumlara karşı da çok merhametlidir” diyor

Mehdi (as) (Naim Bin Hammad’tan hadis) 

“O benim ümmetimden tenezzül etmeyen, Allah’tan başka hiçbir var-

lığa minnet duymayan bir kişidir. Suyuti bildiriyor (el-Havi, 2/24) “Hz.

Hüseyin (ra)’a soruldu. Mehdi (as) hangi alameti ile bilinir? Böyle cevap

verdi: İnsanlar ona muhtaç olurlar, o ise insanlara muhtaç olmaz. O insa-

na ihtiyacını bildirmez.” Cübbeli ne diyor; “Gelecek, beni Mehdi kabul

edin, ben Mehdiyim diyecek. Göster bakalım bir keramet diyecekler”

diyor. Ne hadlerine, ne hadlerine. Öyle bir konu yok. 

“Her görevi Mehdi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder. Yani

durumdan vazife çıkartmak. Durduk yere kendine konu çıkartır Mehdi

(as). Bak “her görevi Mehdi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder”

(M. Muhyiddin Arabi, Futuhat-El Mekkiye, 366. Bab) 

“Hz. Hüseyin (ra)’a soruldu. İmam Mehdi (as) hangi alametlerle bili-

nir? Şöyle cevap verdi: ‘Gönül rahatlığı ve vakar, ağır başlı ve heybetli

oluşu ile helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır’” diyor. Alamet isti-

yorsanız size alamet, diyor inşaAllah. “Mehdi (as) zalime karşı hakkı

müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lok-

mayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.” Bu tabii teşbih-

le anlatılıyor. Hani derler ya “lokma kalmaz” o anlamda, en ufak bir hak-

sızlık yapmayacak. 

“Zamanın inkitada uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi

(as) denilen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak”, bol bol

ihsanda bulunacak. (Kitab-ül Burhan’dan) “O, fitnelerin zuhur ettiği bir

zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacak. Allah rızası için

dağıtıyor. Yani bir şey ihsan ettiğinde onun karşılığında bir şey ihsan etmi-
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yor. “Ahir zamanda Mehdi (as) olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim

edecektir” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

“Ümmetimden Mehdi vardır. İnsanlar ona gelecek ve ‘Ey Mehdi. Bana mal

ihsan et, bana mal ihsan et’ diyecek; Mehdi (as) da onun esvabını taşıya-

bildiği kadar dolduracaktır.” (Tırmizi, Fiten, B. 53) “O yeryüzünü adaletle

ve nesafetle doldurur. Arz nebatatını çıkarır, gök de yağmurunu yağdırır.”

Ama önce yağmurlar kesilecek, rivayette var. Sonra bollaşacak. Bak şimdi

bollaştı. “Ümmetim daha önce görülmemiş biçimde nimetlendirilir.” 

OKTAR BABUNA: Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah; Pey-

gamberimiz (sav)’in verdiği bu müjdelerle Mehdi (as)’ın bugün ve yarın

çıkmasını ister insan. Değil yüzyıllar sonrasına atmak, böyle bir dönemi

yaşamak, böyle verilen müjdeleri yaşamak için insan yarın olmasını ister

inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii Cübbeli yüzyıllar sonrasına ertelemek isti-

yor. Onun ertelemesiyle Allah nurunu durdurmaz. İnşaAllah. 

“O Mehdi güzel bir delikanlıdır. Güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru,

başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.” Mehdi (as) kafası traş edil-

miş bir insan değil. Saçları olan bir insan. “Saçlarının siyahına kadar yük-

selir” diyor inşaAllah. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153 /İkdüd Dürer'den)

“Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.” “Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız

gibidir.” “O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir.” “Yüzünün

nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona

yücelik verir.” Demek ki saçı da var, sakalı da var inşaAllah. Aynı meal-

de çok fazla hadis var alt alta. Ben sadece ilgili olan kısımları veriyorum.

“Mehdi (as)’ın omzunda Peygamber Efendimiz (sav) gibi bir alamet bulu-

nacaktır.” Peygamberimiz (sav)’in alameti gibi alamet bulunacaktır. Sol

kalp hizasında, sol tarafında bir ben olacaktır Mehdi (as)’da. Bir de ikin-

ci bir ‘et beni’n den bahsediliyor. Birinde mersin ağacının yaprağı gibi,

diğerinde reyhan ağacının yaprağı gibi diyor. Her ikisinin de üç boyutlu

bir ben olduğu, “ona yakın bir bendir” diyor. Mehdi (a.s )’da bunu göre-
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ceğiz inşaAllah. “Cismi, İsrail cismidir. Hz. Mehdi (as)'ın boyu posu sanki

Ben-i İsrail ricalindedir.” (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, 36 29) Yani onlar gibi heybetli ve acar, gösterişli. “Hz. Meh-

di’nin bedeni İsrailidir.” İsrailli bir insan gibi görünümü. Ukayli, En-Nec-

mu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi’nin Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-

Temam ve'l kamal’. Bu eserde; “(Dış görünüşü) sanki İsrailoğullarından

bir insana benzemektedir.” Çok fazla bu konuda rivayetler, ben onları

geçiyorum. “Mehdi, orta boylu olacaktır.” (El-Kavlu’l Muhtazar) “İri

gövdelidir” diyor. Yani zayıf değil bakın, iri gövdelidir. “O alnı açık,

karnı büyük” karnı da büyük. Bak iri gövdeli ve karnı büyük. “İki uyluk

arası açık...” “Uylukları da geniş…” (El Mehdi, el Muhtazar, sayfa 13)

“İki uyluk arası açıktır” diyor yine başka bir eserde. (El Mehdi El Muhta-

zar’da) “Hz. Mehdi, Hz. Hasan (ra) soyundandır. Bacakları aralıklıdır”

yani uylukları geniş olduğunu belirtiyor. “Onun alnı geniştir. Yeryüzünü

adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.” “O alnı açık,

karnı büyük, iki uyluk arası açıktır” diyor. (İmam El Mehdi El Muhtazar,

sayfa 13) “Alnı açık” alnı açık ile ilgili çok fazla hadis var. Ama ensesine

kadar açık anlamında değil, normal alnı açık. Bizim anladığımız anlamda

alnı açık. Geniş alınlı evet. “Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve

birbirinden uzak olmasıdır” dışa doğru basıyor adımları, dışa dışa. (El-

Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar) 30- 40 yaşları ara-

sında vazifeye başlıyor, İstanbul’daki zuhur tarihi bu. Çok fazla hadis var.

“Sakalı sıktır” diyor, sakalı ile ilgili çok fazla hadis var. “Onun alnı geniş

burnu ise ince olacaktır” “O açık alınlı küçük burunludur.” Cübbeli onun

burnunu da değiştirmeye kalktı. Cilt rengini de değiştirmeye kalktı. Yapı-

lı olmasını, iri olmasını da değiştirmeye kalktı. Halbuki boydan boya;

“karnı geniştir” diyor, “omuzları geniştir” diyor, “vücudu geniştir, beni

İsrail gibidir” diyor. Mesela, “o alnı açık, karnı büyük, iki uyluk arası

açık” diyor. Çok açık ifadeler. “O açık alınlı, küçük burunludur” diyor

Kıyamet Alametleri’nde. “O açık alınlı ve ince burunludur.” (Süneni Ebu

Davud) Berzenci’de yine “O açık alınlı, küçük burunlu” diyor. “Kaşı
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kavislidir.” Mehdi (as) kaşları arası açık...” (Mehdi El Muhtazar, sayfa

41). “Dişleri parlak olacaktır.” (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Meh-

diyy-il Muntazar) Yine “Mehdi (as) gür sakallı, ön dişleri parlak” konuş-

tuğunda yüzüne baktığında ön dişleri göründüğü için oradan anlıyoruz. 

Evet, onun zamanında ömürler uzayacak. Hakikaten gazete haberle-

rine bakın, insan ömürleri sürekli uzamıştır. 2. Dünya Harbi’nden sonra

mesela 1800-1900’lerden sonra sürekli uzamaya devam ediyor. Mehdi

(as) devrinde en uzun şekle gelecek, inşaAllah. Yeryüzü emniyetle dola-

cak diyor. O denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir

damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner.

Nuaym b. Hammad, K. Fiten, Suyuti, Cilt 2, sayfa 77. “Zamanında ne bir

kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.”

Evet, çok fazla hadis var. Bu Ahir Zaman Gerçekleri satılıyor değil mi

piyasada? Yoksa da basılsın. Şey de var ama, bu kitap bayağı güzel. Özet

olarak verilmiş, Ahir Zaman Gerçekleri. Tavsiye ederim. Çok ucuz. Oktar

anlat bir şeyler. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Bir iman hakikati var,

meyve resimleri var. Nasıl uygun görürseniz. 

ADNAN OKTAR: Bakayım, meyveleri bir göreyim önce. Bunları

Darwinistler “tesadüfen oldu” diyorlar. Kokusu da tadı da rengi de kıva-

mı da, besleyeciliği de. Tamamen tesadüfler sonucu oluştu, diyorlar. 

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah'a sığınırım, Allah bir ayette

“Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her

türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler

vardır.” diyerek dikkat çekiyor Allah inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Armut da ne deveci armutu mu nedir

o çok güzel bir şeye benziyor. Üzüm de çok mükemmel tadı olan bir

meyve. Armut da öyle, besleyiciliği... Neler var bu meyvelerin içinde? 

OKTAR BABUNA: Antioksidan var, bütün vitaminler var.
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ADNAN OKTAR: Nedir bu antioksidan? 

OKTAR BABUNA: Antioksidan; zararlı maddeler oluşuyor, kimya-

sal maddeler onları etkisiz hale getiren özel moleküller bunlar ve kanseri

engelliyorlar. Çünkü bu maddeler kanser gibi rahatsızlıklara neden olu-

yorlar, genler üzerinde yaptıkları değişikliklerle bunları engelleyerek kan-

ser oluşmasını engelliyor o meyvedeki bu antioksidan madde. Mesela

domateste var, üzümde var bu şekilde, üzümün çekirdeğinde var. Bazı

meyvelerde var bu şekilde. 

ADNAN OKTAR: Yani insanı dinç ve genç hale getiriyor, vesile

oluyor inşaAllah. Başka? 

OKTAR BABUNA: Vitaminler var. 

ADNAN OKTAR: Hangi vitaminler? 

OKTAR BABUNA: Bütün vitaminler A, B, C, D, E diye olduğu gibi

var. 

ADNAN OKTAR: D vitamini yok meyvelerde. Meyvede olmaz.

Tereyağında olur, karaciğerde olur, yumurtada vardır. Ama bunları da tav-

siye etmem. Kolestrolü çok yüksek yiyecekler, onun için D vitamini

almak isteyen balık yağı içebilir yahut güneşlenecek. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Beyazını yiyebilirler mi yumurta-

nın? 

ADNAN OKTAR: Tabii beyazını yiyebilirler. Sarısını yemesinler.

Çok eser miktarda zeytinde vardır D vitamini, çok eser miktarda. İnşaAllah.

Meyvelerde olmaz. Ama diğer vitaminlerin hepsi var. 

OKTAR BABUNA: Elementler var. 

ADNAN OKTAR: Hangi elementler? 

OKTAR BABUNA: Magnezyum, potasyum.

ADNAN OKTAR: Kalsiyum, çinko, bakır. Neye yarıyor kalsiyum? 
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OKTAR BABUNA: Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor. Sinirlerde

iletiyi sağlıyor. Kaslarda da etkili, kas iletisinde. Dolayısıyla güçlenme

sağlıyor vücutta. 

ADNAN OKTAR: Bir de bu meyvelerin bir özelliği vücutta pH den-

gesini olumlu hale getiriyor. Vücut savunmasını güçlendiriyor. O yönden

çok faydalı, evet. 

OKTAR BABUNA: Şekeri düzenliyor. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Vücuda faydalı, güzel bir şeker üre-

tiyor. Meyve şekeri. Parlaklıkları değil mi böyle, kokuları, tatları... Bak

limon C vitamini küpü, inşaAllah. Bu ne, Frenk üzümüne benziyor. Frenk

üzümü, evet. Mis gibi tabi; kavun, karpuz, çilek... Darwinistler bunu ahi-

rette anlatacaklar. Cenab-ı Allah soracak nasıl tesadüfen olduğunu, her

meyveyi tek tek soracak Allah. Kirazın nasıl tesadüfen olduğunu anlata-

caklar, kavunun, karpuzun, üzümün, bütün yiyeceklerin yani baklagille-

rin, buğdayın, hepsinin nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. Bütün hay-

vanların, bitkilerin... Çiçeklerin, kelebeklerin, kuşların, arının, örümceğin

nasıl tesadüf olduğunu tek tek anlatacaklar yani bu dünyadaki gibi cesur

olamayacaklar ama. 

SUNUCU: Hocam Mehdi (as) ile ilgili bir izleyicimizin sorusu var,

dilerseniz. “Selam sayın Adnan Bey”.

ADNAN OKTAR: Aleykum selam. 

SUNUCU: Azeri bir izleyicimiz bu, kendi şivesiyle, Azeri Türkçesi

ile yazmış soruyu. O şekilde okuyayım mı? 

ADNAN OKTAR: Evet, evet çok güzel. 

SUNUCU: “Benim ismim Elvin soyadım Kurbanov. Sizin izleyicile-

rinizdenim. İki sorum olacak: Siz Hz. Mehdi (as)’ın annesinin ismini söy-

lemiştiniz. Azeri izleyecilerinizi malumatlandırabilir misiniz? Hz. Mehdi

(as)’ın milliyeti belli midir? Yani Türk mü, Arap mı, Azeri mi? Burası çok
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meraklıdır. Önceden size minnettarlığımızı bildiriyorum. Allah sizi koru-

sun” demiş. 

ADNAN OKTAR: Azerbaycan’da yani on binlerce kardeşimiz var,

maşaAllah muntazam takip eden. MaşaAllah. Mehdi (as) tabii ki Pey-

gamberimiz (sav)’in soyundandır. Davut (as) soyundandır. Aynı zamanda

Ben-i Adnan’dır. Yani Ben-i Adnan soyundandır. Resulullah (sav)’in

soyundandır. Seyittir tabii ki. Dolayısıyla da Arap kökenlidir tabii. O

yönüyle Arap kökenlidir inşaAllah. Annesinin ismi, onu söylemeyeyim.

“Hz. Mehdi (as)’ın annesinin ismini söylemiştiniz. Malumatlandırabilir

misiniz” çok güzel. Evet, milliyetini sormuşlar bir de annesinin ismini

sormuşlar. İki şeyi soruyorlar, evet. Annesinin ismi... Ama hadis-i şerif-

lerde açıkça geçmediği için ben onu söylemedim. O bir şey olarak gelmiş

yani, söz olarak geliyor. Hadislerde geçmediği için onu aktarmayacağım.

Hadiste geçseydi aktarırdım, inşaAllah. Ama benzeşiyor yani. Benim

annemin ismine çok benziyor o yüzden. Şimdi, Cübbeli falan duysa

“tamam” der, “ima ediyor” veya “iddia ediyor” diye ortaya çıkacak. Hadis

olsaydı söylerdik ama inşaAllah. Oktar bir şeyler anlatman lazım. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Gözü anlatayım mı

evrimle ilgili olarak. Darwin’in teorisini yalanlayacak en önemli kriterle-

ri Darwin kendisi veriyor zaten. Mesela diyor ki kitabının içerisinde, Tür-

lerin Kökeni’nde, “Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklik-

le kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim

kesinlikle yıkılmış olacaktır”. Darwin kesinlikle haklı; bakın şunu söylü-

yor Darwin; bir organ diyor kompleks bir organ basamak basamak oluşa-

maz. Yani bir parçası olacak, sonra ikinci parçası eklenecek sonra üçün-

cü. Bu gösterilirse diyor olamayacağı diyor, teorim kesinlikle yıkılmış

olacaktır. Tam da böyle dediği gibi. Göz mesela, göz görüyorsunuz bura-

da, insan gözü yeryüzündeki en iyi kameralardan çok daha mükemmel.

Yani mükemmel bir netlikte görüyoruz. 

ADNAN OKTAR: Mükemmeliklerini anlat. 
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OKTAR BABUNA: Evet, baktığımız anda net görüyoruz. Üç boyut-

lu, her kameradan, her görüntüden çok daha net bir görüntü görüyoruz.

Renkler pırıl pırıl. Aynı şekilde nereye baksak anında odaklanabiliyor.

Dünyada teknolojik olarak hiçbir alette bu özellik yok ve 40 parçadan olu-

şuyor. Yani gözün merceği, korneası, kirpiklerimiz, gözyaşı bezleri hep-

sinin tamam olması gerekiyor. Bunların bir tanesi bile eksik olduğu

zaman... Mesela bütün göz var. Sadece gözyaşı bezi yok, olmuyor. Göz

görmüyor. Hepsi var, mercek eksik, olmuyor. Hepsi var, kornea eksik,

yine olmuyor. Retinasında en ufak bir proteinin eksikliğinde göz yine gör-

müyor. Dolayısıyla Darwin’in dediği gibi basamak basamak, ilkelden kar-

maşığa doğru oluşmuş kesinlikle olamaz. Göz tamamıyla mükemmel ve

bütün parçaları eksiksiz olarak işlev gördüğü zaman görebiliyor. Bu da

tabii yaratılmış olduğunu kesin kanıtlar. Hatta Darwin’in zamanında

gözün moleküler biyolojisi bilinmiyordu. Şimdi gözün moleküler biyolo-

jisi o kadar karmaşık ki bakın biliyorsunuz fotonlardan oluşuyor ışık. Mil-

yonlarcası her an gözümüze geliyor fotonların. Gözle görülmeyecek kadar

çok çok küçük partiküller bunlar. Işığın küçük partikülleri. Bir tane foton,

bu trilyonlarcasından bir tanesi. Bakın proteinlerden birine geldiği zaman

Rodopsin denilen protein onun şeklini değiştiriyor, başka bir şekle soku-

yor. Bu yeni şekille diğer proteine bağlanabiliyor. Daha önce bağlanamı-

yor. İkisi birlikte üçüncü bir proteine bağlanıyorlar. Üçü birlikte dördün-

cüye bağlanıyorlar ve hücrenin içerisindeki tuzun oranını düşürüyorlar.

Bakın bunu canlı olarak gösterelim şimdi animasyonlu. Bir foton geldi.

Rodopsin’in şeklini değiştirdi. O zaman ikinciye bağlanabiliyor yeni şek-

liyle. Onun şekliyle bir değişiklik oldu. Üçüncü proteine bağlanabiliyor-

lar domino taşı gibi. Üçü birlikte dördüncüye bağlanabiliyorlar bu sırayla.

Bakın tuzlar azaldı hücrenin içerisinde. Şu yeşil yuvarlaklar tuzları rem-

zediyor. Onlar azaldığı için elektrik sinyali oluşuyor ve biz görebiliyoruz.

Bakın bu reaksiyonlar ne kadar bir sürede oluyor biliyor musunuz? İki

pikosaniye- üç pikosaniye içerisinde. Bir pikosaniye saniyenin trilyonda

biri. Yani bu bir saniye içerisinde oluşan reaksiyon sayısı yüz milyarlar-
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ca. Gözümüzde her an yüz milyarlarca reaksiyon oluşuyor. O kadar

mükemmel bir sistem ki bu, en ufak bir eksiklikte bir tane amino asidini

değiştirin bu proteinlerden herhangi birinin, bütün göz çöküyor, görmü-

yor. Bu da tabii yaratılmış olduğunun kesin kanıtı. Göz mükemmel olarak

var olduğu zaman görebiliyor. 

ADNAN OKTAR: Aslında sırf şu konuyu bir Darwinist tam anla-

mıyla kavramış olsa, hem Allah’a tam anlamıyla inanır hem de Darwi-

nizm’in olmayacağına kesin kanaati gelir. Yani gözün çok küçük bir deta-

yını anlattı şu an Oktar. Yani çok küçük bir detayı. Böyle binlerce detay-

dan oluşuyor göz. Kimyasal reaksiyonlar. MaşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Ayrıca dediğiniz gibi yani bir tek göz de yeter-

li değil. Gözü beyne bağlayacak sinir kabloları gerekiyor, görme merkezi

gerekiyor. Ayrıca bugün bildiğimiz beyin içerisinde sırf görme ile ilgili 27

ayrı merkez görevli, görme merkezinin dışında. Çünkü gözün hareketleri

var, göz merceğinin odaklanması var. Bütün bu detayların değerlendiril-

mesi var. Köşeleri ayrı yer değerlendiriyor, şekilleri ayrı yer değerlendiri-

yor. Derinliğe başkası bakıyor, hareketleri başka merkez algılıyor beyin-

de. Dağınık olarak var bunlar görme merkezini dışarısında. Bunların biri-

nin bile eksikliği olamayacağına göre hepsinin Allah tarafından kusursuz

olarak yaratılmış olması gerekir. Bu da yeterli değil. Ona kan gerekiyor,

kanı pompalayacak kalp gerekiyor. Oksijen gerekiyor, hemoglobin mole-

külü, alyuvarlar gerekiyor. Çeşitli hormonlar görev alıyor. Sinir sistemi

gerekiyor, damarlar gerekiyor, organların tamamı gerekiyor, karaciğer

gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor böyle. Binlerce sayabilirsiniz

bunun gibi. İç içe geçmiş sistemler. 

Görme Mucizesi kitabı var Hocamızın. Dünyanın 200 ülkesinde 60’ın

üzerinde dilde okunuyor Hocamızın eserleri maşaAllah. Hatta arkadaşlar

bir kere bir adaya gitmişler Hocam. Bir konferansa gitmişlerdi Endonez-

ya’ya. Yerlilerin yaşadığı. Bu yıllar önce olan bir şey. 2002 yada 2003’lü

yıllarda. Bir adaya götürüyorlar. Yerliler var hakikaten. Ormanın içerisin-
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de bir yerde böyle. Gittiklerinde Hocamızın kitaplarını tanıtmaya çalışı-

yorlar, hepsi biliyorlarmış. Orada da internet varmış. İnternetten okuyor-

larmış Hocam sizin kitaplarınızı adadaki yerliler. 

ADNAN OKTAR: O Kiswahili mi ne, bir şey dilleri. 60’ın üzerin-

deki dil. Ben hiç yani İngilizce, Fransızca, Almanca ben onları biliyordum

da, ben böyle garip dilleri hiç bilmiyordum. Onlara da çevrildi maşaAllah.

Gönüllü çevirenler var maşaAllah, elhamdülillah. 

Bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Bir şeyi dilediği

zaman O’nun emri -yani Cenab-ı Allah’ın emri- yalnızca ‘Ol’ demesidir,

o da hemen oluverir.” diyor Cenab-ı Allah. Demek ki evrimle olmuyor.

Bir anda olur, diyor Allah. “Hayır sen bu muhteşem yaratılışa ve” şeytan-

dan Allah’a sığınırım. “ve onların inkarına şaşırdın kaldın. Onlar ise alay

edip duruyorlar” diyor. Biz mesela hayvanların, bitkilerin, gözün yaratılı-

şına şaşırıp hayretler içinde kalıyoruz. Bir de onların inkarına şaşırıyoruz.

“Onlar ise alay edip duruyorlar” diyor Allah ayette. Maymunlar da öyle

çok neşeleniyorlar, zıplayıp hopluyorlar falan. Kendince böyle elleriyle

gösteriyor maymun böyle ilginç bir şey oldu mu, gülüyorlar böyle ayakla-

rına vurarak. Biliyorsun, görmüşsündür. 

Bir dakikamız olduğuna göre napıyoruz, bitiriyor muyuz? Allah mil-

letimize bereket, huzur, güzellik versin, neşe versin, salihiyet versin, iyi-

lik versin. Türk İslam Birliği’nin oluşması için herkes var gücüyle gayret

etsin. Her yere dilekçeler yazsınlar, internet siteleri oluştursunlar. Adım

adım geliyor. Ben sözümden hiçbir zaman için dönmedim biliyorsunuz.

Dediğimin doğru olduğunu görecekler inşaAllah. 



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bir

Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoş geldiniz. Evet, sayın

Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?

ADNAN OKTAR: Sen de hoş geldin sefa geldin, teşekkür ederim.

SUNUCU: Teşekkür ederim ben de. Hocam nasıl başlayalım, nasıl

dilersiniz? Bir de isim soyadı benzerliği var.

ADNAN OKTAR: Bu hakikaten Allah’ın hikmeti, kaderde öyle bir

şey olması, değil mi, Oktar nadir rastlanan bir soyadı, çok nadir rastlana-

cak bir isim. Onun da isminin Oktar olması, Allah’ın rastgetirmesi. 

Senin hastalanman, benim vesile olmam hastalığının geçmesinde ve

bu hastalıktan dünyada yaşayan tek kişi olman. Çünkü kanserin en ağır

türüne yakalandı Oktar. Yani bundan kurtulan dünyada tek bir kişi yok,

bir tane insan yok, bir tek Oktar var.

SUNUCU: Dünya basının da bayağı ilgisini çekmişti.

ADNAN OKTAR: Tabii, kurtulan da 6 ay, 1 sene sonra yine ölüyor.

SSohbet -5

5 Ocak 2010
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Kurtulan oluyor onlar da 1 sene sonra ölüyor. Hocanınki kökten Allah’ın

izniyle maşaAllah, aslan gibi Hocam.

OKTAR BABUNA: Sizin vesilenizle Hocam maşaAllah, Allah razı

olsun.

ADNAN OKTAR: Allah vesile etti, diğer birkaç kardeşimizde daha

yine aynı şekilde oldu. Onlarınki de çok vahimdi, onlara da Allah tam şifa

verdi, değil mi, maşaAllah. 

Gündemde konu ne? İddia edilen Ergenekon Örgütü. Bu vatanı par-

çalattırmayız, böldürmeyiz, ordumuza laf söyletmeyiz, polise söyletme-

yiz. Vatanın tek bir karış toprağını kimseye vermeyiz, Allah’ın izniyle.

Ama tabii kurumların yıpratılması da tehlike olur. Fakat kurumların arın-

ması, onların daha temiz ve daha güzel görünümlü olması için de devlet

tedbir aldığında, bunu panikle karşılamak doğru değil. Her kurumda her

kuruluşun içinde anormal insanlar olur, o kurumu o asla zedelemez. Mese-

la farz edelim bir holding, bir çalışanı dolandırıcı çıksa o holdinge o

dokunmaz. O şahsını ilgilendirir. Allah esirgesin cinayet de işleyebilir,

bütün bir holding ondan sorumlu veya bütün Türkiye de sorumlu olmaz.

Yani bir Türk cinayet işlediğinde bütün Türklere mal edilmez. Onun için

ordumuzda da bir şey olduğunda o, orduya mal olmaz. Bizim ordumuz

aslandır, hiçbir şekilde leke olmaz onda, hiçbir şekilde. 5 bin yıllık geç-

mişi var, anlı şanlıdır yani Allah’ın izniyle hiçbir şey olmaz. Fakat savcı-

larımıza milletimiz çok iyi destek olması lazım, hakimlerimize çok iyi

destek olmak lazım, hakimlerin korunması çok önemli, vatandaşlarımız da

korusunlar. Mesela bir sitede ise el birlik herkes onlara destek olsun. Hem

hürmette, saygıda da kusur etmeyelim. Devlet de çok iyi korusun yani her

hakim mesela çok iyi korunması lazım. Özellikle tehdit alanlarda, olağan-

üstü koruma yapılması lazım ki tehdit yapanlar yaptığına yapacağına bin

pişman olsun. Savcılarımızı da öyle yani çok olağanüstü korumamız

lazım. Millet olarak da öyle, sokakta da öyle, can siperane direkt böyle

önlerine geçeceğiz Allah’ın izniyle. Kıllarına dokundurtmayız, Allah’ın
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izniyle. Kırarız kollarını yani onlara uzanan kolları; hukukla kanunla kıra-

rız inşaAllah. Çünkü onlar Türkiye’nin demokrat olmasını istiyorlar

hakimlerimiz. Hukuk olmadı mı karışır ortalık. Hukuk bize güven sağlar,

rahatlık sağlar, huzur sağlar, güzellik sağlar. Hukuk da gerektiğinde ince-

lenebilir, oraya da operasyon yapılır yani Türkiye’de operasyon yapılma-

yan, girilmeyen hiçbir yer olmaması lazım. İftihar ederim bizim evimize

de kaç defa geldi polis, arındık, gittiler tertemiz. Kuşku duyabilir devlet,

gelir bakar. Biz dedik “buyurun aslanlar” dedik, “buyurun canlarımız,

istediğiniz gibi arayın tarayın inşaAllah”, “çay içer misiniz” dedik, “içme-

yiz, vaktimiz yok” dediler. Allah razı olsun, afiyet olsun. Aslan gibi gelip

aslan gibi gittiler. Hiçbir şey de yok tertemiz. Bu nedir yani? Peki sürekli

bir kuşkuyu yaşayacağına devlet, bir gelip baksa ne olur yani? Gitsin bak-

sın yani ne var? İşte falanca hakime dokunulmaz, falanca askere dokunul-

maz, polise dokunulmaz; olmaz öyle şey. Herkes kontrol edilebilir olma-

sı lazım. Bu şeffaflaşırsa bu onların onuru olur, güzelliği olur. Ama mese-

la desek ki bir mahalleye “arkadaş buraya kesinlikle polis girmez”. Bütün

mahalle şaibe altında kalır; girsin baksın, bir şey olmadığı anlaşılsın, ter-

temiz desinler, çıksın gitsinler ne güzel. Varsa da bir şey, temizlensin bir

daha olmaz gene temizlenmiş olur. Yine onurlarına uygun, gene güzel; bu

hepimizin rahatlığı için iyi, bütün milletimizin huzuru ve güvenliği için

iyi. Yani özetle devletimize destek; hakime de yardımcı olacağız, polise

de yardımcı olacağız, savcıya da yardımcı olacağız. Ama iddia edilen

Ergenekon örgütü olan hakimi varsa o zaman devletle beraber onun karşı-

sında oluruz, polis varsa devletle beraber karşısında oluruz. Hukukla ama

kendi kafamızla değil. Ondan sonra mesela bak o hakim efendiye, hakim

beye mermi göndermişler. O mermileri yutturmak lazım onlara teker teker

böyle, bir bardak su bir tane daha, bir bardak su bir tane daha böyle.

Hukukla, kanunla o mermileri onlara öyle yutturacağız Allah’ın izniyle,

yani öyle terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık olmaz. Bütün hakimlerimiz

bizim aslandır, onların yanındayız biz Allah’ın izniyle. Onların tüyüne

kimse dokunamaz Cenab-ı Allah’ın izniyle evelAllah. O korkakların işi-
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dir; böyle kahpeler, kalleşler yapar öyle mermi gönderir bilmem ne yapar

falan. Yiğitsen, delikanlı isen çıksana karşımıza. Çık karşımıza bakalım,

bir görelim yani öyle delikanlı varsa. Kahpelik yaparsın, içine doldurur

gönderirsin. Ama adama yuttururlar onu yani inşaAllah, onu da bileceksin,

hukukla kanunla inşaAllah. O hergele mutlaka bulunacak Allah’ın izniyle.

Bir de bizim hakimlerimiz delikanlı ve yiğittir, savcılarımız da öyle, öyle

üfleme püflemeden kimse korkmaz. Bir kere millet olarak delikanlıyız

biz, yani Çanakkale’de her yerde gördüler bizi, değil mi, karakterimizi

gördüler, bırakacaklar onu. Milleti alışmışlar korkutmaya, yıldırmaya

iddia edilen Ergenekon örgütünün kahpeliğidir. Böyle mazlumu korkut-

mak, işte elini kolunu bağlasın, domuz bağı yapsın. Garibim Kürt kardeş-

lerimi Güneydoğu’da değil mi, gece yarısı 3’te, bu delikanlılık mı bu,

yiğitlik mi? Yani mazlum, devlete bağlı, sevgi saygı dolu Kürt genci al

yeni nişanlısı ile beraber, “siz PKK’lıymışsınız”, “neye göre?”, “ben öyle

duydum”. Şimdi neyse ağzıma birçok şey geldi de söylemeyeyim. Varsa

elinde delilin, götür savcılığa teslim et, karakola teslim et hukuk yapsın.

Sen niye polisin, devletin yerine kendini koyuyorsun? Hem teşhis hem

infaz, olur mu böyle kahpelik? O mazlum kardeşlerimizi çok yıldırdılar

Güneydoğu’da, yani PKK’ya zorla itiyorlar. Yani demek istiyorlar ki; “biz

sizinle arkadaşlık yapamayız, gideceksiniz, tek çözümünüz bu, ayrılıp

gidin”. Yok öyle şey, onlar bizim Selahattin Eyyubilerden kalma, Bediüz-

zamanlardan kalma, tarihin en eski devirlerinden kalma canımız ciğerimiz,

parçamız, kardeşlerimiz. Hiçbir yere gidecek değiller, onların yeri bizim

başımızın üstü inşaAllah. Hürmetle, saygıyla birinci sınıf kardeşlerimiz

olarak; değerli, muhterem kardeşlerimiz bütün vatandaşlarımız gibi. Kıya-

mete kadar birlikteyiz, ahirette de zaten birlikteyiz. Kürt alimleri ünlüdür,

çok ünlüdür, çok müthiş alimdirler, hakikaten mesela İstanbul alimlerini

geçerler, bilinir yani geçenlerde de konuşuyorlardı. Onlarda Arapça, fesa-

hat böyle belagat tamdır. Detayları çok iyi bilirler, ezberleri çok iyidir.

OKTAR BABUNA: Bin yılın müceddidi onların içinden yetişti, Said

Nursi Hazretleri.



SOHBETLER 147

ADNAN OKTAR: Evet, tabii Üstad Hazretleri mesela Kürt’tür

maşaAllah. Millete tepeden bakan zihniyet, milleti adam yerine koymayan

zihniyet eriyor artık. Bizim milletimiz birinci sınıf, çok kaliteli, dünyanın

en kaliteli insanlarıdır. Biz onlara laf söyletmeyiz. Kimseye tepeden bak-

tırtmayız, saygısızlık küstahlık yaptırmayız, adam yerine koymayanları

biz de adam yerine koymuyoruz. 8-10 tane bunak toplanıyorlar; “bilmem

ne otelde toplandık, Türkiye’yi biz yöneteceğiz”. Yolda yürüyemiyorsun,

otelin camına çarpıyor, garsonlar tutuyor; “dede buradan gideceksin”

falan diyorlar. Sen kimi yönetmeye kalkıyorsun? Bir de bizim o kadar

vasıflı ki insanlarımız, o kadar kaliteli ki seni sulu dereye götürür susuz

getirir. Süper akıllı ve uyanıklar yani son derece kültürlüler, ne alaka?

Alışmışlar İttihat Terakki’nin ta eski dönemlerine, ta Abdülaziz dönemin-

de milleti böyle yönlendirmeye, tepeden bakmaya, haşa adam yerine koy-

mamaya. Yok öyle şey. Bütün millete saygı duyacak, herkese, yani adam

yerine koymadıkları hiçbir şekilde bir adam olmayacak. Zorla gerekirse,

onlara hukukla kanunla onlara öğreteceğiz, Allah’ın izniyle.

OKTAR BABUNA: Siz daha önce de söylemiştiniz Hocam, siz daha

iyi bilirsiniz inşaAllah. Bunların Darwinizm’di fikri zemini, onu vesile

ederek tepeden bakıyorlardı. Onu altından çekince böyle sudan çıkmış

balığa döndüler maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Milleti alttan alta ezen sistem Darwinizm’di,

Müslümanları ezen sistem Darwinizm’di. Bütün Arap ülkeleri sosyalistle-

rin, Darwinistlerin ellerine teslim olmuştu fakat haberi yoktu milletin bun-

dan. Yani Türkiye’de de milletin canının yanmasının sebebi Darwi-

nizm’di. Evanjeliklerle, Protestanlarla Amerika’da çok dalga geçiyorlardı,

alay ediyorlardı, eziyorlardı. Bunlar çünkü “dünya 6 günde yaratıldı”

diyorlar, 6000 yılda. Zaten baştan bitmiş oluyor, ondan sonra zaten “1000

yıl bulutların üzerinde yaşayacağız” diyorlar falan. Mesela çocuk gibi

bunları bayağı eziyorlardı bunları, Musevileri de eziyorlardı, İsrail’de ate-

istlik, Darwinizm müthiş yayılmıştı İsrail’de. Biz İsrail’e gittik ekip ola-
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rak orada bir konferans verdik. İbrani dilinde de Darwinizm’i eleştiren

eserler, kitaplar yazdık, gençlere dağıttık İsrail’de. İsrail’de bu fitneyi

durdurduk, dinsizlik fitnesini. Amerika’da da Protestanları eziyorlardı,

onları da kurtardık. Adamları enkazın altından çıkarttık, toz toprak silke-

lediler. Bu sefer de dediler ki; “Müslümanlar deccal”. Biz kurtardık seni

enkazın altından, ölüyordun. Nereye deccal oluyoruz yani. Müslüman

deccal olsa sen onun altında ölecektin zaten gidiyordun, biz seni yaşattık

Allah’ın izniyle, biz kurtardık. Katolikler de yani tam teslimdi. 

Gittin sen değil mi o Roma’da, Vatikan’da ne oldu, olayı anlat.

OKTAR BABUNA: Tamamen evrimcilerin yaptığı bir konferanstı.

Darwinistlerin Vatikan’la ortak düzenlediği yani normalde Hıristiyanların

böyle sahip çıkmaması lazım, ateistlerin katıldığı.

ADNAN OKTAR: Kardinallerin düzenlediği.

OKTAR BABUNA: Evet, tek bir soru sordum, yani tartışmada kal-

kıp -tartışma bölümü var zaten, bilimsel bir tartışma da herkes fikrini söy-

leyebilir- “bir tane ara fosil gösterir misiniz” dedim. Ama önce şöyle

dedim, dünyanın en ünlü iki evrimcisi vardı kürsüde, Fransisco Ayala ile

Douglas Futuyma. “Ben” dedim “Harun Yahya’yı temsil ediyorum”

deyince Douglas Futuyma’nın beti benzi attı yani bayılacak zannettim

korkudan böyle.

ADNAN OKTAR: Kireç gibi olmuş suratı.

OKTAR BABUNA: Kireç gibi oldu Hocam, sizi görse herhalde

bayılır Allahualem korkudan. Sonra ara fosil göster dediğimde kaçtı kür-

süden zaten böyle. Sonra gelip mikrofonu elimden aldılar, beni salondan

çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir tepki verdiler. Bütün dünya basınına haber

oldu; Reuters, Associated Press bütün dünyaya haber yaptı bunu.

Hepsi de Atlasınızı almışlardı Hocam. Herkes tanıyordu böyle Atlası

ortaya koyduğumda, gelip gelip “evet bu Atlas’tan bende de var, bende de

var” diye maşaAllah. Fikren beli kırılmıştı onların zaten.
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ADNAN OKTAR: Nerede benim Atlasımı toplantıda ortaya çıkardı-

lar Avrupa Birliği’nde neydi, komisyon mu?

OKTAR BABUNA: Evet Avrupa Birliği Konseyi toplanıp, sizin

Atlas’a, Yaratılış Atlası’na ve Hocamızın fikirlerine karşı böyle birçok

maddeyle nasıl engellenebileceğini planlamaya çalıştılar. Tabii Allah’ın

izniyle durdurulamaz özelliği var Hocamızın, maşaAllah. Avrupa’da,

bakın İngiltere’de en son yapılan kamuoyu yoklamalarından birinde, The

Guardian gazetesi ki evrimci gazete, İngiltere’deki evrime inananların

oranı % 25’e düşmüş, bayağı panik haldeler. Önce bunu başlık yaptılar, 8

saat sonra başlığı değiştirdiler, daha yumuşak bir başlık koydular. Yüzde

75’i artık evrime karşı, İngiltere yani beşiği. Fransa böyle, Almanya

böyle, İspanya böyle. Sık sık radyolarla da bağlanıyor Hocamız, Allah

razı olsun. Hakikaten Darwinizm’in beli kırıldı dünyada artık, yani fikren

bir şey yapamayacak duruma geldiler, yeni bir iddiada bile bulunamıyorlar.

ADNAN OKTAR: Tabii. Mesela Mısırlı Müslümanlar, onlar da

perişan vaziyette. Nasır döneminde falan sosyalist yönetim vardı o İhvan-

i Müslüm, Müslüman kardeşlerimiz. Binlercesini astılar Darwinist-mater-

yalistler. Geçenlerde öyle bir çocuk geldi Mısırlı, “dünyada Darwinizm

mi var” diyor. Binlerce adam niye asıldı yani? Kim kurtardı sizi, dedim.

Değil mi haberi yok daha uyuyor yani. Allah vesile etti. 

Şimdi beşer beşer, onar onar gelsinler. İddia edilen Ergenekon örgü-

tünün çökmesinin nedeni, Darwinizm’in bitmesi. Bütün güçlerini kaybet-

tiler. Çünkü bunlar Darwinistti, materyalist düşünceyi savunuyorlardı.

Türkiye’yi yirmi küsur eyalete bölmeyi düşünüyorlardı, bayraklarına

mason işaretleri almışlar, İsrail’e yaranmak için İsrail bayrağının o altı

köşeli yıldızını almışlar, renkler de aynı. Ondan sonra bir de milliyetçile-

re yaranmak için de bir bozkurt kafası koymuşlar. Her şeyden var yani

karıştırmışlar güya milleti kandıracaklar. Halbuki devlet içinde yapılan-

mış, direkt çıkara dayalı çirkin bir mafya yapılanması ama dev bir mafya

yapılanması. Çok tırsık ve korkaklar da aynı zamanda, kalleşlikle iş göre-
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biliyorlar. İşte tehdit etsin, sinsilik yapsın. Mesela Uğur Mumcu mazlum,

tertemiz, vatansever bir insandı. Getirdiler arabasının altına bombayı koy-

dular, uçurdular. Mesela kalleşlik yapıyorlar. Ahmet Taner Kışlalı bak

hep böyle vatansever, dürüst insanları seçiyorlar. Bahriye Üçok Atatürk-

çü mesela, çok Atatürk’e bağlı bir insandı, vatansever mesela o. Yani risk-

li görüyorlar, uzun vadede riskli görüyorlar. Ama bu belanın içinde olup

da daha hala onları destekleyenler de var. Mesela bir hanım var, eşini

iddia edilen Ergenekon örgütü öldürdü. Kadın iddia edilen Ergenekon

Örgütü’nü destekliyor. Kardeşim sen deli misin? Yani ya eşinin öldürül-

mesinden memnunsun, hoşuna gitti yani onlara eline sağlık diyorsun

veyahut aklına bir şey oldu, ya şaşkınsın ya ne yaptığından haberin yok.

Nasıl olur katilleri desteklersin sen? Allah akıl fikir versin, Allah hidayet

versin inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu şekilde siz daha iyi bilirsiniz Hocam,

masonluğun da beli kırıldı. Bu İspanya’ya bağlandığınız radyo konuşma-

sında siz ateist masonluğun tehlikelerini anlatıyordunuz. Spiker dedi ki

size; masonluk dedi, öyle tehlike olmaktan çıktı dedi, İspanya’da öyle

zavallı duruma düştüler ki dedi, gazetede ilanla üye arıyorlar, demişti size

radyonun spikeri. MaşaAllah, sizin vesilenizle.

ADNAN OKTAR: Vurduk mu sıkı vuruyoruz demek ki. Bruce Lee

gibi böyle vurdun mu elimiz öbür taraftan çıkıyor yani inşaAllah. 

Fatır Suresi’ni ve Sebe Suresi’ni açmışsın. Şeytandan Allah’a sığını-

rım. “De ki: "Size tek bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker

teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz. Sizin sahibiniz” yani sahib-i

zaman, sahibiniz, sahib-i zaman kim; Resulullah (sav) “... de hiçbir deli-

lik yoktur.” Peygamberimiz (sav)’e o devirde deli diyorlar. Allah da deli

değil o, diyor. Bütün Peygamberler delilikle suçlanmıştır, veliler, Pey-

gamberler, Üstad Bediüzzaman. “O, yalnızca sizi, şiddetli bir azabın

öncesinde uyarandır." Yani Allah diyor ki sizin azabınızla ne yapsın Allah

diyor. Yani Allah azap peşinde değil Cenab-ı Allah. Ama yani insanların
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epey bir bölümü çok egoist, bencil, gaddar ve zalimler. Şimdi Allah o

kadar çok nimet yaratıyor ki yani bir an düşün “kim yarattı” diye. Aklı

başında bir insan düşünmez mi? Mesela biz eve gitsek, hazır bir sofra bul-

sak, böyle nar gibi kızarmış piliçler, tavuk falan her şey pişmiş. Merak

etmez miyiz yani kim yaptı diye? Oturup direkt yer miyiz yani? Boş ev

düşünün, bomboş ev geldik. Adam direkt yumuluyor, yiyor. Sormuyor da

kemiğini böyle çekip kürdan şey ıslık çalar gibi çekip gidiyor, çok kızdı-

rıcı bir hareket. Şimdi Allah boğazına tıkar onun. Bir dahaki sefere ver-

mez. Madem nimete karşı nankör yani bir teşekkür etmekten acizse Allah

sadece bir teşekkür etmelerini istiyor, şükretmelerini. Şükür, teşekkür

yani hamd etmek, odur. “Hamd edin” diyor Allah, “şükredin, nimetimi

artırayım” diyor. Etmiyor, yok diyor evrim yaptı bunu diyor. Evrim yaptı

deyince ahirette onun karşılığını alacak işte. Evrim ile nasıl insan olaca-

ğını Allah ona gösterecek. Yani o hayalindeki adamı. Evrimle oluşacak

meyve nasıl olur? Su nasıl olur? Mesela yer altından su çıkacak fakat kay-

nar su, kükürtlü kaynar su onu içecekler. Çünkü yer altından normal su

öyle çıkması lazım, mağma yok mu bunun altında? Su da var. Su ile

mağma birleşince ne olur? Kaynar su olur. Kükürt de var değil mi bera-

ber? Onu içmesi lazım, işte makul olan bu. Allah yer altından buz gibi,

nefis, çok keskin tatta su çıkarıyor. Kana kana insan içiyor. Mis gibi, dün-

yanın her yerinde bir yeri kazsan çıkıyor. Mesela artezyen nerede açsan

çıkıyor aşağı yukarı dünyanın her yerinde. Suya şükretmeyen, bu tarz bir

su içecek. Mesela tipi, adamın eli yüzü gayet düzgün, “evrimle oldu, tesa-

düfle oldu” diyor. Allah ona işte onun nasıl olduğunu gösterecek. Burnu

arkasında, gözü göbeğinde öyle diyeyim yani. O zaman dünyanın ne oldu-

ğunu anlamış olacak. Mesela gözlerinin görmesi bir nimet, Allah gözünü

alıyor. Görme hissini alıyor, yerde sürünerek gidecekler, gözü görmeden.

Çünkü sen dün mesela görmeyi anlattın, yani akıl alacak gibi değil o olay.

Anlat onu bir daha.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. 
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ADNAN OKTAR: Sırf şu konu, yani aklını peynir ekmekle yemiş

olsa bir insan kesin iman eder. O kadar karmaşık, o kadar ince, o kadar

nazik bir sistem üzerine kurulmuş ki yani hiçbir açıklaması yok. Yani kafa

tamamen iptal olmadıktan sonra, başka türlü bir açıklaması olmaz.

OKTAR BABUNA: Charles Darwin diyor ki: “Bir organın oluşumu

aşama aşama, mesela gözün aşama aşama oluşamayacağı ispatlanırsa”

diyor, “teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır” diyor. Haklı. Hakikaten tam

da böyle, bakın görüyorsunuz birçok parçadan oluşuyor göz.

ADNAN OKTAR: Darwin bunların hepsinin aynı anda olması gerek-

tiğini söylüyor. Aynı anda olursa diyor, Allah vardır. Eğer aynı anda değil-

se, teker teker yaratılmışsa Allah yoktur diyor haşa. Ama göz de olurken

toptan hepsinin bir anda olması gerekiyor. Öbür türlü göz çalışmıyor.

OKTAR BABUNA: Bir parçası bile eksik olsa göz mümkün değil

çalışmıyor. Mesela gözün her şeyi var sadece merceği yok, olmuyor, gör-

müyor. Gözün her şeyi var, korneası yok yine olmuyor.

ADNAN OKTAR: Şimdi mesela gözün merceği olması, onların

dediğine göre, körelen organ olmuş oluyor, yok olması lazım değil mi

bunun? Mesela gözyaşı bezi yoksa göz zaten kör olup göz bitmiş oluyor

konu kapanıyor. Dolayısıyla işlemiyor o sistem. Hepsinin aynı anda olma-

sı gerekiyor.

OKTAR BABUNA: Evet. Hatta sinir hücrelerindeki proteinlerin bir

tanesinin bile eksikliğinde olmuyor. Bakın, şöyle ben size hemen örnek

vereyim. Göze fotonlar geliyor. Fotonlar ışığı oluşturan küçücük parça-

cıklar, enerji yüklü parçacıklar. Bunlar o kadar ufak ki trilyonlarcası aynı

anda göze her saniye geliyor.

ADNAN OKTAR: Foton. Işık fotonlardan oluşuyor. Daha onun ne

olduğu da bilinmiyor.

OKTAR BABUNA: Evet. Bakın bir tane foton geldiği zaman, bu

rodopsin diye bir protein molekülü var sinir hücrelerinde, bunun şeklini
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değiştiriyor. Bunlar tabii temsili şekiller. Bu şekilden başka şekile geçin-

ce rodopsin o zaman ikinci proteine bağlanabiliyor bu yeni şekliyle.

ADNAN OKTAR: Önce bak yuvarlakken, sonra dörtgen şekil alı-

yor. Ne çarpınca?

OKTAR BABUNA: Foton çarpınca. Fotonun etkisiyle transusin ile

rodopsin birleşince üçüncü bir proteine bağlanabiliyorlar. Ondan önce

bağlanamıyorlar ancak ikisi birleştiği zaman bağlanabiliyorlar.

ADNAN OKTAR: Sonra ikinci aşama olarak birbirlerine bağlanıyor

bunlar. Sırf fotonun çarpmasıyla. Evet.

OKTAR BABUNA: Ondan sonra üç protein birbirine bağlandığı

zaman, üçü birlikte dördüncü bir proteine bağlanabiliyor.

ADNAN OKTAR: Zincirleme reaksiyonlar meydana geliyor.

OKTAR BABUNA: Tıpkı -evet birbirini tetikliyor- domino gibi

böyle, domino taşları hani nasıl böyle düşürür.

ADNAN OKTAR: O ona oturuyor kalıp gibi, o ona oturuyor, o ona

oturuyor, ihtiyaçları var hepsinin birbirine ihtiyacı var, evet.

OKTAR BABUNA: Daha sonra bunların hepsi birlikte suyun için-

deki tuz molekülleri var, hücrenin içerisinde tuzların sayısını azaltıyor.

ADNAN OKTAR: Nerede bu su?

OKTAR BABUNA: Sinir hücresi, gözün sinir hücresi bu.

ADNAN OKTAR: Nerede ama? Gözün içinde mi, dışında mı?

OKTAR BABUNA: Arkasında, arka kısmında. Göz yuvarlağının

arkasında sinir hücreleri var, retina deniyor oraya.

ADNAN OKTAR: Orada bu tuzlu su dediğin şey.

OKTAR BABUNA: Evet, o hücrenin içerisinde bu tuzların oranını

düşürdükleri anda elektrik sinyali oluşuyor. Şimdi bunun animasyonu.
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OKTAR BABUNA: Tuzun seviyesi düşünce. Tuz iyonları var atom-

ları, onların seviyesini düşürüyor, hücrenin dışına çıkartıyor. Bu tuzların

oranı düşünce de elektrik sinyali oluşuyor ve biz görebiliyoruz. Bunun

animasyonunu hep birlikte görelim. Bakın bir tane foton geldi, şeklini

değiştirdi rodopsin isimli, yeni şekliyle ikinci bir proteine bağlanabiliyor.

O zaman onlarda da birtakım değişiklikler oluyor, böylece ikisi birlikte

üçüncü proteine bağlanabiliyor. Böylece hepsi birlikte bağlandığı zaman

bakın, hücrenin içerisindeki tuzların sayısı azaldı. Bunlar böyle bu şekil-

de gidiyor. Peki bu reaksiyonlar, bu gördüğümüz bu zincirleme reaksi-

yonlar ne kadar zamanda oluşuyor dersek bakın pikosaniye. Bir pikosani-

ye, saniyenin trilyonda biri. Bakın bu 1 saniye, trilyonda biri bunun üç

pikosaniyede oluşuyormuş. Yani 1 saniyede bu reaksiyonlar üç yüz mil-

yar kere oluşuyor.

ADNAN OKTAR: Darwinist kardeşlerime ben buradan hitap ediyo-

rum; etmeyin, çatmayın; yani değil mi yani artık ne diyeyim? Bunu görü-

yorsunuz böyle bir sistemi. Bu tesadüfen nasıl olsun böyle bir şey? Bakın

sadece gözün çok küçük bir bölümü bu. Ondan sonraki safhalar apayrı,

beyine götürülmesi ayrı, orada elektrik akımı olarak. Şimdi beyne gidiyor,

elektrik akımı geldi. Şimdi bir de onu seyredecek içeride bir göz daha

gerekiyor. Şimdi görünmeyen bir göz var, asıl konu o. Onun da böyle

rodopsin, tropsin bilmem bunlara gerek yok. O tropsinsiz görüyor. Ne tuz

molekülüne, şuna gaza, tuza hiçbir şeye ihtiyacı yok. İşte asıl insan o, o

ruh bak. Elektrik akımını görüntü olarak görüyor. Bakın işin doğrusunu

söyleyeyim mi, elektrik akımına da ihtiyacı yok o görenin. Sadece o bir

sebep. Elektrik akımıyla o gören hiç ilgilenmez ben söyleyeyim, yani hiç

muhatap olmaz. Öyle bir konu yok. Yani öyle ona hiçbir şekilde ihtiyacı

yok. Onu gösteren doğrudan Allah’tır ve mucize olarak oluyor. Elektrik

akımını o nerede bulsun da oturup karşısına geçsin, seyretsin, bilmem ne?

O kadar çok ki beynin içinde elektrik. Adam nerede bulacak onu da gide-

cek, artık o kim, değil mi, o ruh, gidip bulacak işte şu elektrik akımı, ben

bunu gidip seyredeyim mi diyecek beyninin içinde. Aynı yerde duyma
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elektriği de var, onu da duyuyor. Şimdi duyma elektriğini gidip bulup, hah

burada müzik yayını var, ben bunu dinleyeyim mi, diyor? Olacak iş mi,

beynin içerisinde nereden bulsun onun nerede olduğunu elektrik, herkes

birbirine karışmış. Blok bir beyin var zaten. Blok bir et parçası var orada,

nerede bulsun onu? Hiçbir elektriği kullanmıyor ruh, doğrudan görüyor.

İşin doğrusu budur. Ama ben milletim anlasın diye, kardeşim anlasın diye

tropsin, kropsin falan onları anlatıyoruz karışık detayını görmeleri açısın-

dan. Ruh doğrudan görüyor, doğrudan duyar, doğrudan koklar. Yani orada

elektrik akımından işte, burnundan elektrik geldi, kimyasallara karıştı,

kropsin, tropsin birbirine karıştı, geldi. Onlar olayın hikaye kısmıdır. Ruh

bunlarla hiç ilgilenmez. Gelen elektriği gidip beynin içinde de bulmaz.

Onunla da muhatap olmaz ruh. Doğrudan koklar beyin, anlaşıldı mı? Bu

Allah’ın bir sırrıdır.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz İnşaAllah, tabii sizin kita-

bınızda anlatılıyor. Mesela rüyalarda da o şekilde. Oradan gelen bir foton

yok, dışarıdan gelen bir hava dalgası yok, elektrik sinyalleri yok ama

mükemmel görüntü var, mükemmel sesler var rüyanın içerisinde inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Rüyada da öyle adam tıka basa yiyor hatta fena-

lık geçiriyor. Soda moda içenler var. Arabaya biniyor, buradan diyor,

şimdi diyor, doğru Kuşadası’na gidiyoruz, hadi bakalım ailece biniyorlar,

kilometrelerce yol alıyorlar. Virajları geçiyorlar, değil mi, arabanın hatta

tekeri patlıyor, tekeri değiştiriyorlar, gayet emin var olduğundan. Araba-

ları solluyor, hatta trafik kazası oluyor, hastaneye kalkıyorlar, kafası gözü

yarılıyor rüyasında. Serum veriyorlar adama. Kan ter içinde rüyadan kal-

kan kaç kişi vardır öyle. Oh, hele şükür diyor, rüyaymış diyor, yine başka

bir rüyaya giriyor ama ondan sonra. 

SUNUCU: Hocam bir de ben şunu merak ediyorum. Bilim adamları-

nın rüya konusunda şöyle bir açıklaması var. Gördüğümüz tüm rüyalar en

uzun 8 saniye kadar deniliyor. Ama biz yaşarken çok fazlaymış gibi, hani

sanki saatler sürüyor gibi yaşıyoruz ama.
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ADNAN OKTAR: O çok büyük mucize, doğru o. Ben bazen 24 saat

uyumadığım oluyor, 48 saat uyumadığım oluyor. 5-10 dakika uyuyorum.

Alemleri geziyoruz, ben bayağı bir şey yapıyorum. Bakıyorum 10 dakika

geçmiş. On dakikada olacak iş değil. Çok eminim yani çok acayip vakit

geçiyor. Azbuz değil yani, çok vakit geçiyor.

SUNUCU: Saniyeler içinde o zaman birçok şeyi yaşıyoruz yani. Bu

da aslında bir mucize bence.

ADNAN OKTAR: Tabii. Zamanın izafi olduğunun bir başka delili

de budur. Çünkü ahirette de mesela uyananlar yattıkları yerden kalkıyor-

lar. Bizi diyorlar, bu yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar. Burası nere-

si diyorlar, anlayamıyorlar. Çağrıcıya uyarlar diyor Allah. Bir yerden çağ-

rılıyorlar, böyle bir yerden, topluluk o tarafa doğru koşmaya başlıyor.

Sonra anlıyorlar, “eyvah bize” diyorlar. “Kastedilen din günü buymuş”

diyorlar. “Biz ölüp dirilmişiz” diyorlar, o zaman anlıyorlar. Bakın orada

bile şaşkınlıkları gitmiyor. Dünyada olduğunu fakat baygın, bir çöl orta-

mına bırakıldıklarını yani böyle bir volkanik araziye bırakıldıklarını ve

işte esir kampı gibi bir yer mi görüyorlar artık kendilerince, pek anlaya-

mıyorlar olayı. Çünkü aynı anda kalktıkları için, yavaş yavaş kalkma yok.

Allah çekirgeler gibi diyor ayette, çekirgeler aynı anda kalkarlar, yani

öyledir çekirgelerde. Çekirgeler gibi diyor. Aynı anda hepsi birden kalk-

tığı için ilk başta durumu kavrayamıyorlar. Sonra kendi aralarında soruş-

turuyorlar; dünyada ne kadar kaldın diyor; ben diyor, bir gün kadar kal-

dım diyor. Öbürüne soruyor, bir günün yarısı kadar diyor yani öğleden

akşama kadar kalmış olabilirim diyor. Bazısı da diyor ki; ne bir günü

diyor, bir göz açıp kapama vakti kadar kaldım ben diyor, yani birkaç sani-

ye bir şey diyor benim kaldığım dünyada, çok az kaldım diyor. Tam çıka-

ramıyorlar. Allah diyor yani, tam süresi kadar kaldınız diyor, tabii ama

kavrayamıyorlar. Ondan sonra dünyada yapıp ettiklerini anlatan, onlara

ellerine bir cisim veriliyor. Bütün o bilgilerin kodlu olduğu bir cisim.

Mesela belki bir kristal parçası, mesela belki bir galen kristali gibi bir
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kristal de olabilir, herhangi bir kristal. Bütün hayatı onun içinde kodlu, ne

yapıp ettikleri. Nasıl beynin içerisinde bilgi kodluysa, o cismin içinde de

kodlu. Şaşırıyor diyor ki; “ne var ne yoksa hepsi burada almış” diyor, “bu

nasıl oluyor” diyor, şaşırıyorlar. Bunun ispatı nasıl oluyor biliyor musun?

Bir insanı hipnoz etsen, hipnoz seansı ben çünkü gördüm. Bizzat benim

yanımda da bir hipnoz seansı yapılmıştı. Mesela yedi yaşına döndürülü-

yor. Yedi yaşında, sabah yedi. Aynı çocuk hareketlerine başlıyor. Çocuk

gibi konuşuyor, babasının geldiğini, sofranın kurulduğunu ama yani akıl

almaz detaylarla anlatıyor. Şu an diyor, pencereden dışarıya bakıyorum

diyor, dışarıda işte kuşlar var diyor. Şu an diyor annem önlüğümü ütülü-

yor diyor, yakalığımı ütülüyor diyor. Beyin bilginin tamamını muhafaza

ediyor, ama olduğu gibi. Biz hatırlayamıyoruz. Ahirette işte onun için cilt

konuşuyor, beyindeki o hafıza konuşuyor. Sen diyor şunu yaptın, bunu

yaptın, hepsini anlatıyor. Ona da şaşırıyor. İşte mesela vücuduna güveni-

yor ya insanlar, kendine güveniyorlar. Sen Allah’a güveniyor musun,

diyorum. Yok diyor, ben kendime güveniyorum diyor. Ahirette kendine

de güvenemiyor çünkü kendi aleyhine dönüyor. Tabii, onun aleyhinde

konuşmaya başlıyor. Ona da şaşırması ile ilgili çok ayetler var, Kuran

ayetleri var. Kıyametin yakınlığı doğru, sözlerim. Yani bunu bir kere

İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinde görecekler. Çok az bir süre kaldı,

İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti, yani 10-20 yıl içerisinde bunu göre-

cekler. İslam’ın gelişme dönemini de görecekler. Mesih İsa (as)’ın inişini

görecekler. Mehdi (as)’ın çıkışını görecekler. Yani ben buradayım. Ben

öyle mahcup olacağım, olmayacak hiçbir şeyi söylemedim şu ana kadar.

Hatta şu an genç olanlar, yani 20 yaşında, 19 yaşında olanlar, 17-18 yaşın-

da olanlar, İslam’ın gerileme dönemini de görecekler. Onların çocukları

da kıyameti görecek. Yani doğrudan kıyameti, o kadar yakın. Çünkü Pey-

gamber (sav) muhbir-i sadık, doğru söyler. Diyor ki 7000 yıl dünyanın

ömrü diyor. 5600 yılı geçti diyor. Bu 7000 yıldan kasıt; bir takvim veri-

yor, yani hesap yapılması için, 5600 yılı geçti deyince. Şimdi hadisler

acaba zayıf mı, diyebilirdik. 8 tane hadis var. Suyuti almış, Suyuti zaten
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hadis imamıdır. Yani öyle herhangi bir insan değil. Yüzde yüz emin olma-

dığı bir şeyi almaz ve İmam-ı Hanbel bu 5600 yıl geçmiştir diyen de. Mut-

lak müctehid ve mezhep imamı ve hadis imamı. Yani çok büyük alimler

bunlar. Bunlar söylüyor ama Peygamber (sav)’in diğer dedikleriyle bunlar

birleşince bu yüzde yüz konumuna geliyor. Çünkü Peygamber (sav) bu

dönemde olacak olayları bildirmiş. İstisnasız hepsi oldu. 

Cübbeli bugün Habertürk’te gene bas bas bağırıyordu. Bir şeyler

anlatıyordu bugün Habertürk’te, ben gelmeden önce heyecanla.

OKTAR BABUNA: Ben açtığımda son kısmını görebildim, dinleye-

medim.

ADNAN OKTAR: Yok ben dinledim, inşaAllah onu anlatırız.

Çocuk gibi sesiyle böyle, “70 yıl kaldı, dedi” diyor Kıyamet’e. Ben ne

zaman 70 yıl kaldı dedim?

OKTAR BABUNA: Hiçbir zaman demediniz.

ADNAN OKTAR: Tabii. 70 yıl, İslam’ın gerileme dönemi dedim.

Yani 1506. Said Nursi diyor, ben demiyorum. 1506, gerileme dönemi.

OKTAR BABUNA: 2086 gibi denk geliyor.

ADNAN OKTAR: 2120’dir Kıyamet’in kopuş tarihi inşaAllah.

Diyorlar ki sen gaybı nereden biliyorsun? Kardeşim ben mi söylüyorum,

Peygamber (sav) söylüyor. Peygamber (sav) nereden biliyor, diyor. Pey-

gamber (sav)’in gaybı bileceğini, Allah; “ben bildirirsem peygamberler

gaybı bilir” diyor. Allah diyor, biz ona göre söylüyoruz. Peygamberler

gaybı bilmeyecek mi diyor Allah? Ben bildirmeyeceğim mi diyor Allah?

OKTAR BABUNA: Demiyor Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ben diyor bildireceğim peygamberlerime, onlar

da gaybı bilecekler diyor. Ama gayb bilinmez diyor, insanlar bilmez ama

Allah’ın bildirdikleri bilir. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’e bildirmiş.

Çünkü ayette de diyor, Kıyamet vakti için; “neredeyse onun vaktini sak-
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layacağım”. Niçin söylensin böyle bir ayet? Mesela Allah, sakladım der.

Bak, neredeyse saklayacağım diyor. Demek ki bildirecek, inşaAllah.

“Neredeyse saklayacağım”ın anlamı budur inşaAllah ve bütün alametler

çıktı. Yani Fırat’ın suyunun kesilmesi, başka ne, say.

OKTAR BABUNA: Afganistan’ın işgali, Kabe’ye kanlı baskın,

1979 yılında oldu. Afganistan’ın işgali 1980 yılında oldu. Ramazan ayın-

da Ay ve Güneş tutulmaları, iki sene üst üste, 1981 ve 82 yılında Rama-

zan ayında gerçekleşti. İran-Irak Savaşı 1980 yılında gerçekleşti. Irak’ın

üçe bölünmesi, bir ordunun kaybolması, Bağdat’ın alevler içinde kalması,

parasının değersiz hale gelmesi, bunlar gerçekleşti. Kuyruklu yıldızın çık-

ması, Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında çıktı, çift başlı Lulin kuyruklu

yıldızı tam tarif edildiği şekilde 2009 yılında çıktı. Ondan önce kuraklık

dönemi oldu hakikaten. Ondan sonra yağmurların bollaşması, bu da oldu.

Ekonomik kriz, bu da oldu. Binalarda ve zinalarda artış, bu da oldu.

Savaşlar, kan dökülmesi, bunların hepsi gerçekleşti.

ADNAN OKTAR: Büyük dünya savaşları. Şehirlerin ani yok olma-

sı, Hiroşima, Nagazaki, değil mi, bir anda şehirler yok olacak diyor hadis-

te Peygamber (sav).

OKTAR BABUNA: Doğal afetlerde artış, depremlerde artış. Dep-

remler 1990’lı yıllardan beri tarihte hiç olmadığı kadar arttı. Doğal afet-

lerde artış. Katrina kasırgaları oldu, başka kasırgalar.

ADNAN OKTAR: Büyük kasırgalar artacak diyor Peygamberimiz

(sav), bunlar oldu.

OKTAR BABUNA: Yağmur, sel felaketleri olacak diyor, bunlar

aynı şekilde oluyor.

ADNAN OKTAR: Sahih hadis kitabında, Müslim’de ve Buhari’de,

iki tane grip salgını olacak diyor hayvanlardan kaynaklanan, Mehdi (as)

döneminde. Biri kuş gribi, biri domuz gribi. Ve canlar alacak, diyor. Aynı-

sıyla çıktı. Şimdi bunlarla beraber bu hadisi birleştirdiğimizde, dünyanın
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7000 yıl olması ve 5600 yılının geçmiş olmasını birleştirdiğimizde ortaya

net gerçek çıkmıyor mu? Yani bu kadar bütün hadisler mutabakat halinde

ise Peygamberimiz (sav)’in görevi neydi; yani gaybı bildireceğine göre

Allah ona; gaybı bildirmiş işte, Allah’ın dilemesiyle ve aynısı da çıkmış.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah Hocam. Bunun

örneklerini Kuran’da Allah veriyor. Hz. Yusuf (as) mesela rüya tabiriyle

geleceğe yönelik gaybi bilgi veriyor. Kuran’da bildirilen bir şey bu.

ADNAN OKTAR: Bak çok güzel, Hz. Yusuf (as). Kuran’da Cenab-

ı Allah, “Rum mağlup oldu” diyor değil mi, şeytandan Allah’a sığınırım.

“Birkaç yıl içerisinde onlar, onları yenecekler yeniden” diyor, Persleri.

“Yeniden yenecekler” diyor. Hatta “dünyanın en alçak yerinde” diyor. Bu

gayb bilgisi değil mi bu? Allah işte Peygamberine bildiriyor. Aynısıyla

çıkıyor. Demek ki bildiriyormuş. Hani gayb bilinmiyordu. Allah bildirin-

ce biliniyor. Dolayısıyla bu konuda boşa çırpınmalarına gerek yok. 

Cübbeli de çocuk gibi. Sen işte Mehdi (as) değilsin diyor, Mehdi (as)

değilsin diyor. Kardeşim sakin ol. Defalarca söyledik, Habertürk’te çık-

mış, bağıra bağıra, Adnan Hoca Mehdi olduğunu iddia ediyor, diyor.

Onlar da sakin olsunlar, Fatih Altaylı da sakin olsun. Öbür o tombul bir

şey, Murat Bardakçı, o da sakin olsun. Ama o garibim, onun bir şeye

karıştığı yok. Fatih Altaylı bu konunun meraklısı böyle. Yani ben ne

zaman dedim? Bağıra bağıra, mesela Habertürk’e hiç yakışıyor mu? Belli

ki açan, internet sitesinden bunu görecek. Ben Mehdilik iddia etmiyorum.

Bağıra bağıra Adnan Hoca Mehdilik iddia ediyor diye anlattılar bugün.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, hiç etmediniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Kardeşim yani bir kere bu Kuran ile çelişir. Ben

böyle bir şey söylemem çünkü ben imtihan olan bir insanım. Bir de bunun

için vahiy gerekir, vahiy de gelmeyeceğine göre. Yeni bir kitap gerekir.

Böyle bir şey de olmayacağına göre benim Mehdilik iddia etmem diye bir

konu olmaz. Dolayısıyla dedim ki, yine söylüyorum, “Allah’ın, melekle-
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rin, bütün insanların laneti üzerime olsun ki ömrüm boyunca, ölünceye

kadar, hiçbir şekilde Mehdilik iddia etmeyeceğim.” Bu açık, kaç defa söy-

ledim. Habertürk ayıp yapıyor. Yani çok ayıp yapıyor, iddia ediyor diye;

etmiyorum. Ama alametler benziyor, kardeşim yalan mı söyleyeyim?

Alnım geniş.

OKTAR BABUNA: Saçınız siyah, sakalınız siyah.

ADNAN OKTAR: Saçım siyah.

OKTAR BABUNA: Yanağınızda ben var. Alnınızda hafif iç bükey-

lik, bir küçük yara izi. 

ADNAN OKTAR: Benim sırtımda kalp hizamda bir tane bir ben var,

büyükçe bir ben var. Bir de et beni de var sırtımda ayrıca, hakikaten yap-

rak biçiminde var. Sağ bacağımda da ben var, hatta o benden ben şüphe-

lendim, Oktar’la beraber cildiyeciye gittik, bu nedir diye sorduk. Doktor

hanım dedi, hiçbir şey yok dedi.

OKTAR BABUNA: O zaman o yaprakla ilgili hadisi de bilmiyorduk

Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bilmiyorduk, hakikaten bilmiyorduk yani. Allah

adına yemin ediyorum, bilmiyordum. Ben çoğunu yeni, sürekli yeni öğre-

niyorum. Öğrendikçe de zaten milletimize anlatıyoruz. Mesela sağ baca-

ğında ben olduğunu ben bilmiyordum Mehdi’nin. Ben seyit olduğumu da

bilmiyordum, ben bunu sonradan öğrendim, bir profesöre incelettirdik.

Rusya’da katledilecek seyitlerin listesini çıkarmış Rus Hükümeti, bu

komünist ihtilali sırasında. Benim dedemin ismi var içlerinde seyitlerin,

katledilmesi gereken seyitlerin içerisinde, şeceremde. Onu bir profesöre

verdik, o da bir üniversite tezi olarak çalışma yaptı, yaklaşık 30 kuşağa

kadar benim şeceremi çıkarttı.

OKTAR BABUNA: Tek tek, isim isim çıkarttı.

ADNAN OKTAR: İsim isim, ta Hz. Ali (ra)’a kadar. Yani titizlikle
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çalışma yaptı, kaynaklara bakarak çalışma yaptı, çıkarttı. O zaman anla-

dım seyit olduğumu, ben bilmiyordum. Mesela alnının ortasında bir kaş

çatma çizgisi olacak diyor, tektir diyor; benim de tek alnımda. Mesela sol

yanağımda ben var benim, bir tane ben var sol yanağımda. Alnımda da

ben var, küçük bir ben var. Alnımda mesela yara izi var, küçük bir yara

izi. Abimle şakalaşırken cama çarpmıştı kafam küçükken, altı yaşınday-

ken o yara izi oluşmuştu alnımda.

OKTAR BABUNA: Geniş omuzlusunuz, geniş karınlısınız.

ADNAN OKTAR: Geniş omuzluyum. Karnı geniştir diyor, karnı

büyüktür diyor. Hem geniştir hem de karnı büyüktür diyor. Uylukları da

geniştir diyor Mehdi’nin. Orta boyludur diyor. Sakallıdır, yüzü parlaktır

diyor, burnu küçüktür diyor. Mehdi’nin burnunu uzattı kendi kendine

Cübbeli. Koyu renkli, çok koyu renkli diyor. Mehdinin rengi Arabi, Arabi

Peygamberimiz (sav)’in rengi Arabi, hadislerde geçiyor. Ne demek?

Pembe beyaz, yani beyazdan kırmızıya çalar. Yani Peygamberimiz Arabi

olduğuna göre, Mehdi de Arabi olduğuna göre rengi, beyaz yani kırmızı-

ya çalar beyaz.

OKTAR BABUNA: Orta boyludur, diyor.

ADNAN OKTAR: Orta boyludur diyor, evet. Yüzünün nuru saçına

sakalına yayılır, diyor. Evet, mesela bak, alnında tüy yoktur diyor, onu

başka türlüye getirmeye çalışıyor. Yani şimdi bu tövbe estağfurullah beni

konuşturacak şimdi. Yani özetle Mehdi’nin saçı ta ensesine kadar açık

değil, anlaşıldı mı? Yani normal alnı geniş anlamında söylemişler.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, “saçı güzeldir”

diye ayrıca hadis var.

ADNAN OKTAR: Evet saçı güzeldir. Bir de tıraşlı da değil kafası,

değil mi, böyle kafasını kazıtmıyor inşaAllah. Saçı olduğunu belirtiyor

açıkça. Ondan sonra adımlarını dışarı dışarı atar diyor. Bunlar doğru, ben-

ziyor ama yemin billah ediyorum Allah adına, asla ve kesinlikle ben böyle
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bir şey demem. Şimdi ne kadar riyakarca olur; anlatacağım, adam gözü-

mün içine bakacak, “yok, alakam yok” diyeceğim. Seyit olacağım, diyece-

ğim “yok seyit değilim”. Orta boylu olacağım, “yok ben uzun boyluyum”

diyeceğim veyahut “kısa boyluyum” diyeceğim. Yok omuzum dar mı diye-

yim yani? Doğru. Karnım küçük mü diyeyim? Geniş karınlıyım. Uylukla-

rım da geniş, boydan boya genişim. Yüzü de geniştir diyor hadiste.

SUNUCU: Bu özelliklere sahip başka insanlar da çıkabilir mi? Böyle

bilginiz var mı? Yani Mehdi’ye benzer insanlar olabilir mi?

ADNAN OKTAR: Niye çıkmasın? Ben en azından sırf İstanbul’da,

en azından 100 kişi bulurum yani. Niye bulamayayım?

OKTAR BABUNA: Ama siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, kaderde

Mehdi kimse odur. Hocamız demişti yani, Mehdi iddia makamı değil, ispat

makamıdır. Kim İslam ahlakını dünyaya hakim ederse -siz açıklamıştınız

Hocam inşaAllah- Hz. İsa kimin arkasında namaz kılıp ona biat ederse

inşaAllah, o kişi Mehdidir Allahualem diyeceğiz, demişti inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Dünyada küfrü kaldırırsa, Darwinizm’i, materya-

lizmi tamamen yıkarsa bir insan, İslam Birliği’ni sağlarsa, Türk İslam Bir-

liği’ni kurarsa, Hz. Mesih de onun arkasında namaz kılarsa; müsaade etsin

de biz “herhalde Mehdi’dir” diyelim yani. Ama bunun dışında iddia ile

“ey cemaat ben Mehdi’yim” diyorsa bir adam, bu anormalliktir. Yani

zaten ne kadar kolay bak, Allah mesela bu konuda, “bunu diyen Mehdi

değildir” diyor Peygamberimiz (sav). Yani Mehdilik iddia eden Mehdi

değildir, diyor özetle. Tamam, böyle bir kolaylık olduktan sonra niçin der-

dine düşüyorsun? Ben desem, zaten değilimdir, rahat ol. Bu paniğe ne

gerek var? Oturdu sırf benimle ilgili kitap yazdı, Mehdi olmadığıma dair.

Niye telaş ediyorsun canım kardeşim, niye panik oluyorsun? De iki keli-

me; “o değil” dersin, konu biter. Sırf İstanbul’da yüze yakın Mehdilik

iddia eden insan var. Büyük cemaatleri de var bunların koca koca. Ben

niye telaş etmiyorum yahut Cübbeli niye telaş etmiyor? Habertürk niye

telaş etmiyor? On binlerce, yüz binlerce taraftarı olan Mehdilik iddia
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eden, adam açıkça net söylüyor; “ben Mehdi’yim” diyor, taraftarları da

yazıyor. Yani kitap olarak yazılmış, dergilerde yazıyor adamlar Mehdi

olduğunu. İsim de sayabilirim gerekirse. Asla ilgilenmiyorlar, asla. Mese-

la Avrupa’da da var Mehdilik iddia eden, Türkiye’den gitmiş insanlar var.

Net söylüyor hatta vahiy geldiğini de iddia ediyorlar. Onlarla ilgilenmi-

yorlar ama ben niye ise çok büyük bir sorun oldum. Habertürk yani sakin

olsunlar bir şey yok, bir şey yok. Panik olacak bir şey yok, tamam zaten

“ben Mehdiyim” demiyorum. Habertürk mesela bugün çok uzun bir prog-

ram yaptı. Yani konu dönüyor dolaşıyor; Adnan Hoca Mehdi değil. Kar-

deşim anladık yani nasıl söyleyeyim, yazılı mı vereyim? Ben bunlara en

iyisi noterden bir yazı hazırlayayım. Yarın noter açıktır, ben gideyim.

Ama hakikaten ahir zamanda, bakın Kuran’da nereye baksak ebcedlere,

dünya hakimiyetiyle ilgili ayetlere hep 1980, 90, 2000, 2010 yıllarını veri-

yor. Olaylara bakıyoruz, tahakkuk etmiş. Dünyada İslam; Danimarka,

Norveç, İsviçre’de çığ gibi yayılıyor, devletler panik oldular. Kimi mina-

reyi yasaklıyor, kimi camiyi yasaklıyor. Milletin eli ayağına şaştı. Ameri-

ka’da bu 11 Eylül’den sonra çığ gibi İslam yayılmaya başladı. Ama işin

doğrusu, Darwinizm’in yıkılmasından kaynaklandı İslam’ın bu kadar

gelişmesi. Yoksa Müslümanları ezim ezim eziyorlardı, Katolikleri de,

Protestanları da, Musevileri de ve alay edip eğleniyorlardı. Böyle zeytin

yutmuş sincaba benzediler şu an. Gözleri dört dört açıldı. Bak hodri mey-

dan diyorum, gelip tartışın diyoruz; kimse gelemiyor. Habertürk’e çıktık

nasıl oldu, değil mi, Isparta halısı gibi böyle dümdüz, Allah’ın izniyle pas

pas gibi çiğnedik. 300 kişilik meclis hazırlasınlar getirsinler öyle o tiple-

ri, profesörleri falan, sırf biz iki kişi çıkalım konuşalım. Kardeşim benim

karşıma sen nasıl çıkarsın? Bir kere bir proteinin olması için hücreye ihti-

yaç var. Soruyoruz “doğru mu” diyoruz, “doğru” diyor. Birçok proteine

ihtiyaç var, çok fazla sayıda proteine ihtiyaç var. DNA’ya ihtiyaç var.

Mitokondriye ihtiyaç var.

OKTAR BABUNA: Kofullara ihtiyaç var, endoplazmik retikulum,

golgiye ihtiyaç var, tam hücreye ihtiyaç var, tam hücre olmadan olmuyor.
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ADNAN OKTAR: Canlı hücreye ihtiyaç var. Peki bu durumda

benimle sen ne tartışacaksın zaten? Konu baştan bitmiş olmuyor mu? Bir

kere protein safhasında konu mağlup olmuş oluyor. Protein olamıyorsa

zaten Darwinizm yoktur, bitti. O yetmiyor, ben 300 milyon fosili tepele-

rinden böyle dozerle yağdırdım, 300 milyon fosil ve hiç değişmemiş. Bir

de dedim ki kardeşlerim, canlarım, muhterem kardeşlerim bakın şu kadar-

cığa da razıyım dedim, şu kadarcığa, mesela biz cayır cayır getiriyoruz

fosili. Bu nedir? Kertenkele buyur, bak ispat böyle olur. Şimdi bu, ker-

tenkelenin yaşayan hali. Şimdi arkadaşlardan bizim beklediğimiz bu.

Efendim 144 milyon yıllık fosilini gösteriyorum, 144 milyon yıllık.

“Arkadaş biz inanmıyoruz 144 milyon yıllık olduğuna” derlerse, ben 144

milyon lira para vereceğim eğer aksini ispat eden olursa. Gelsinler bera-

ber bu fosili üniversitede inceletelim. Hayır, yurt dışına da beraber götü-

reyim ben yani onu da kabul ediyorum, uçak parası da benden. Eğer Tür-

kiye’ye güvenmiyorlarsa, Türk üniversitelerine güvenmiyorlarsa yurt

dışına da götürtelim, bir Türkiye’den bir yurt dışından rapor alalım. Yani

bıraksınlar bana demagojiyi. Eze eze, söke söke yendik işte, bu kadar,

olay bu yani inşaAllah.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah Allah razı olsun. 70’li yıllarda siz

daha iyi bilirsiniz Hocam, tam dinsizlik hakimdi. Darwinizm’in tam haki-

miyeti vardı dünyada, yetmişli yıllarda. Siz 79 yılında faaliyetlerinize baş-

layana kadar, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Facebook’ta bir mesaj çıkmış. Şimdi, şu anda

Filistin’e yardım malzemesi götüren İHH Konvoyu Mısır tarafından

engelleniyor. Konvoyun etrafı Mısır polisi tarafından kuşatıldı. Mısır

polisi sert müdahaleye hazırlanıyor. Tüm Türkiye’yi Mısır’a tepki verme-

ye davet ediyoruz diye bir haber yapmışlar Facebook’ta. 

ADNAN OKTAR: Mısır Hükümeti, tabii böyle bir şey yaparsa çok

çok ayıp yapar ama, yapacaklarını zanetmiyorum. Bir yanlışlık var, her-

halde onları korumak için yanlarına gelmişlerdir. Bütün Müslüman alemi-
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nin çok şiddetli tepkisine ve bütün dünyanın tepkisine neden olur.

Mısır’ın böyle korkacağı bir şey yok, İsrail de böyle bir şeyden çok mem-

nun olur; çünkü barış amaçlı geliyorlar. Yani silah, bomba falan getirmi-

yorlar. İyi niyetle, İHH yani güvenilir insanlar, tertemiz insanlar. Musevi-

leri de tanıyorum ben, buraya geliyorlar hahamlar, kardeşlerimiz görüşü-

yoruz. Aman aman, sakın sakın böyle tatsızlıklara gerek yok. Öyle olaca-

ğını zannetmiyorum ama Allah esirgesin, böyle bir şey yani Mısır’da

Hükümet’i götürür. Yani halk onları iktidarda tutmaz böyle bir şeyde,

sakın ha. Böyle yanlış anlaşılmadan kaçınsınlar, hiçbir şey yok, Türki-

ye’den geliyorlar. Bir kere Türk geliyor oraya, garantili yani. Yani Türk

demek ne demektir? Tapu gibi, sağlam adam demek. Aman ha aman,

sakın ha sakın, böyle bir yanlışlık olmaz inşaAllah. Biz Mısırlıları karde-

şimiz olarak görüyoruz, biz Mısır Hükümeti’ne de saygılıyız, değerli

insanlar. İvedilikle hemen olaya el koysunlar. “Aman haberimiz yoktu,

bilmiyorduk, etmiyorduk” falan demesinler, böyle şeyler çok garip neti-

celer verir. İyi niyetle, sevgiyle yaklaşan insanlara, iyi niyet ve sevgi ile

yaklaşsınlar. İsrail’in de desteklemesinde çok büyük fayda var. İsrailli

kardeşlerimize de, İsrail Hükümeti’ne de buradan sesleniyoruz, inşaAllah.

Onlar da bu konuda Mısır’a destekçi olsunlar. Böyle kardeşlik oluşur.

Yani kamyonu engelleyerek, ilaç girişini engelleyerek falan bunlar Allah

esirgesin yani bunlar çok şeytani şeyler olur. Şeytani değil de Rahmani

davranacağız. Biz İsrail’in güvenliğini istiyoruz, huzur içinde yaşasınlar,

Allah onlara bereket versin, huzur versin. Mehdi (as), Mesih (as) çıktı-

ğında onlar cennet gibi olacak zaten ortalık. Mehdi (as) onlara tam anla-

mıyla sahip çıkacak. Binlerce yıldan beri bekledikleri Mesih, Mehdi

(as)’dir ve onları kurtaracaktır inşaAllah. O Kenan Diyarı’nda hür ve rahat

yaşayacaklar. Bütün Müslüman kardeşleri ile kucak kucağa, değil mi,

gönül gönüle yaşayacaklar. Aman sakın, aman sakın bunlar şeytani olur.

Bir avuç ateistin oyununa gelmesinler, bir avuç ateist masonun oyununa

gelmesinler. İsrail Hükümeti’nden de Mısır Hükümeti’nden de bunu rica

ediyoruz. Kendi Hükümetimiz’den de bunu rica ediyoruz ki zaten giri-
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şimde bulunmuşlardır. İki tarafı da uyarırlarsa acil, ivedi olarak, iki tara-

fın elçiliklerini de uyarırlarsa çok iyi olur. Ama biz de ayrıca bir arkadaş-

larımız faks çekerlerse hem İsrail Hükümeti’ne, hem Mısır Hükümetine

rica yollu, istirham eden. Çünkü barışı teşvik çok önemli bir konu. İnşa-

Allah çok güzel olur. Yani bunu vesile edelim; açılma olsun, güzellik

olsun inşaAllah. Bütün Türkiye’de Musevilere karşı bir sevgi zaten gittik-

çe artıyor. Onlar bize Allah’ın emaneti, Peygamber soyudur. Hz. İbrahim

(as)’in evlatlarıdır. Biz onların tüyüne dokundurtmayız, evelAllah. Onla-

rın soyunu tüketmek isteyen şeytani güçler var. Onların kolunu kırarız

Allah’ın izniyle. Yani bilim ile fen ile hukuk ile kırarız. Öyle bir şeye

müsaade etmeyiz. Ama Filistin’deki yiğitlerimize, kardeşlerimize de onla-

rın tüyüne de dokundurtmayız. Yani bu rezalet bitecek artık. Yani bu

kepazeliğe gerek yok. Biri İsmailoğulları, Hz. İsmail (as)’in soyu, biri

Yakupoğulları. Museviler Yakupoğulları’dır. Araplar da İsmailoğulla-

rı’dır. Bir babanın oğulları, yani ne oluyorsunuz? Koskoca Arap toprakla-

rı, etmeyin, çatmayın. Kime yetmiyor yani, ne oluyorsunuz? Tabii. Ama

az kaldı, Mehdi (as)’ın zuhuruna kadar bekleyecekler. Mehdi (as) olma-

dan rahatlık olmaz, söyleyeyim. İnşaAllah. 

Sebe Suresi’ni açtım ben, 34. sure. Demin de bu konuyu okumuştum.

“De ki: Size bir tek öğüt veriyorum.” Şeytandan Allah’a sığınırım, “Allah

için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz,” demin okuduğum ayet.

“sonra düşünmeniz. Sizin sahibiniz”, yani sahib-i zaman “Peygamberde

hiçbir delilik yoktur.” O devrin sahib-i zamanı Peygamber, ahir zamanın

sahib-i zamanı Mehdi (as)’dır. “Hiçbir delilik yoktur. O, yalnızca sizi, şid-

detli bir azabın öncesinde uyarandır." Yani Kıyamet öncesinde sizi uyarı-

yor. Ölümden önce, cehennemden önce uyarıyor. 46. ayet, o da manidar

mesela bak. 34 İstanbul’u hatırlatan bir semboldür, değil mi, kod olarak

34. 46 da akıl hastalarına verilen ilgili kanun maddesidir, değil mi, 46

ünlü. 46 ve 46’ncı ayet. Tabii. Birinin İstanbul’a bakması, birinin 46. ayet

olması, 46. maddeye bakması ki ahir zamanda ortaya çıkan bir şeydir 46.

Bakın ne diyor, “sahibinizde” sahib-i zamanda “hiçbir delilik yoktur. O
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yalnızca sizi, şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. De ki: Ben sizden

bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun.” Ben para için yapmıyorum bunu

diyor, Allah rızası için tebliğ yapıyorum diyor. Allah yolunda tebliğ

yapanlar para almazlar. Ne kitabından, ne eserinden, ne çalışmasından

para alınmaz. Allah’a hizmetten para alınmaz, onunla geçim sağlanmaz.

Cübbeli’ye soruyorlar, geçimim diyor kitaplarımdan diyor. Olmaz. Alim-

lerin hep kendi yan işleri vardır, oradan gelir sağlarlardı. Osmanlı alimle-

ri de hep öyleydi. Hiç kimse o tarz, yani dini hizmetlerden para almamış-

tır Osmanlı döneminde de, Sahabe döneminde de. “Artık o sizin olsun”

eğer varsa aldığım diyor, öyle bir şey o sizin olsun, ben geri vereyim

diyor. “Benim ecrim (ücretim), yalnızca Allah'a aittir.” Yani Allah rızası

için ben yapıyorum diyor. “O her şeye şahit olandır.” Nelere; mesela şu

anki konuşmaya da, şu an Allah bizi dinliyor. Tabii. “De ki: “Şüphesiz

Rabbim hakkı batılın yerine, dilediği kimsenin kalbine koyar. O gaybleri

bilendir.” Hakkı kalplere yerleştiriyor Allah, batıl varken onu yerleştiriyor

kalp temizlenmiş oluyor. “De ki: ‘Hak geldi; batıl ise ne bir şey ortaya

çıkarabilir, ne geri getirebilir’.” Bak, “De ki: ‘Hak geldi” bu aynı zaman-

da Mehdi (as)’a da işaret. “Hak geldi” Mehdi (as) geldi anlamındadır,

çünkü Mehdi (as)’ın haktır gelişi inşaAllah. “Batıl ise”, yani Darwinizm,

materyalizm, ateizm ise, “ne bir şey ortaya çıkarabilir” yani hiçbir delil

ortaya koyamaz, hiçbir şey izah edemez, “ne geri getirebilir.” Yani bir

şeyi yeniden geri getiremez, yapacağı hiçbir şey yoktur. “De ki: ‘Eğer ben

sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum; eğer hidayeti

bulacak olsam” yani Mehdi (as) zaten hidayet kökenli gelen bir kelime

değil mi, “bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyetmekte olduğu

Kuran sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakın olandır.” Bizim de değil

mi, ıslah eden, bizleri düzelten Kuran’dır, Kuran’a tabi olmamızdır, inşa-

Allah. 

Araf Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım. “Hiç şüphesiz benim velim,

kitabı indiren Allah’tır.” Yani beni koruyan, Kuran’ı indiren Allah’tır. “O

salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.” Allah yolunda olan her-
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kesin koruyucusu; Mehdi (as)’ın, Hz. Mesih (as)’ın, Mehdi (as)’ın talebe-

lerinin, Mesih (as)’ın talebelerinin, ahir zaman Müslümanlarının. “Onlara

bir ayet getirmediğin zaman:” sen onu, (inmeyen ayeti) derleyip-toplasa-

na derler.” Yani Peygamber (sav)’in Kuran’ı kendi yazdığına inanan bir-

çok sapık var, şu anda da var öyle tipler. O zaman da bu tip adamlar var.

“De ki: ‘Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım’.” Yani

vahye uyuyorum ben diyor, kendi kendime aklımdan bir şey yapmam

diyor Peygamber (as). “Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir” Basiret akılcı,

güzel, doğru düşünme. “İman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir

rahmettir. Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun.”

Haramdır. Mesela Kuran okunuyor, ben Topkapı’da da gördüm, mesela

Kuran okunuyor, turistler bağırıyor çağırıyor, konuşuyorlar, yani bu çok

acayip bir şey. Bak, “Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve

susun.” diyor Allah. Mesela kahvelerde de Kuran okunuyor, millet işinde

gücünde, bağırıp çağırıyorlar. Olmaz, haramdır. Susup dinlemek lazım.

“Umulur ki esirgenmiş olursunuz.” Bu bilinmeyen farzlardandır. Bakın,

“Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin.” Bakın bu bir farz, muh-

kem bir hüküm. Bir kere dinleyecek, dinlemek farz. İkincisi, konuşmak

haram, susulacak Kuran okunurken. Ya kapatsın televizyonu, yahut o

okuyan adam dursun veyahut dinleyecekler. Kuran’a saygıya uygun

olmaz aksi ve haramdır. “Umulur ki esirgenmiş olursunuz.” Bak, Allah

tehdit ediyor yani nezaketli bir üslup ile. Cenab-ı Allah her zaman

Kuran’da -Cenab-ı Allah’ın bir güzelliğidir o- nezaketli bir üslup kullan-

mıştır. Bak, “umulur ki esirgenmiş olursunuz.” Aksinde ne olur; esirgen-

memiş oluruz. “Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi

kendine, ürpetiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlar-

dan olma.” Bakın, “Rabbini sabah akşam” yani sürekli, sık sık. “Yüksek

olmayan bir sesle”, bağıra bağıra değil. “Kendi kendine” yani kendi ken-

dinin duyacağı kadar. “Ürpertiyle” yani derin konsantre olarak, aşk ile,

derinlikle, tutkuyla. “Yalvara yalvara”, aczini bilerek, yalvarma tarzında.

“İçin için” yani içten gelerek, vicdanın içinden gelerek “zikret”, dua et.
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Allah’a yaklaş, değil mi, Allah’ı o şekilde zikret. ”Gaflete kapılanlardan

olma.” Şimdi, bu da farz. Bak, sabah akşam, bir; yüksek olmayan bir ses,

iki; kendi kendine, üç; yani içinden ürperti ile yalvara yalvara, yani coşku

ile heyecan ile ve derinlik ile, için için zikret. “Ne olur der adam, mesela

öbür türlü dua etsem” Duada bir sır var. Yani dua, hakkı ile yapıldığında

çok büyük netice alınır, çok büyük netice. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Yani

dua ediyorum, olmuyor diyor. Her dua kabul olur. Tecelli etmeyebilir,

ama onun sevabını alırsın. Anlaşıldı mı? Bir ibadettir dua. İbadet kastıyla

yapılır ve Allah rızası için yapılır. Olmuyorsa, hayır var. Diyor ki, mese-

la Amerika’ya gideceğim. Kardeşim, ya gangsterler seni orada öldürecek-

se, ya başına bir şey gelecekse, Allah onu engellemiş oluyor, bir hayır var.

Kurdeşen döküyor gidemedim diye. Allah’a hamd edecek. Ya Rabbi diye-

cek, bunda bir hayır, hikmet vardır diyecek. Mesela otobüsü kaçırıyor,

deliriyor. Tevekkül et, vardır bir hayır. Mesela trafik kazası geçiriyor, bir

hayır vardır. Allah onu çok daha büyük bir beladan kurtarmıştır. Allah

kendine döndürmek istemiştir, derin düşünmesine vesile olmuştur. Belki

dünyaya dalmıştır, belki de bunun sonucunda cehenneme gidecektir,

Allah kendine döndürmek için bir kaza meydana getirir; o, ölümü düşü-

nür, ahireti düşünür, artık dünyadan geçer, Allah’a teslim olur. Daha

mütevazi daha şefkatli daha sevgi dolu olur, o bir sevap kazanır. Etrafın-

daki insanlar onunla ilgilenir, alaka gösterir, şefkat gösterir oradan bir

sevap kazanır, o etrafındaki insanlar. Ayrıca imtihanın doğal ortamı olmuş

olur ve bütün insanlara bir ibret olur, bu yönden de ayrı bir sevabı vardır

ve kaderdedir o. Yani diyor ki mesela, ben diyor, sağa sola baksaydım, o

araba bana çarpmazdı. Sağa sola değil, istersen böyle teleskop ile bak,

büyüteç ile bak, kuzu kuzu gider o arabanın altına yatarsın sen. Yani onu

sana kimse engelleyemez yani, o kaderde ise olacak o, yani tedbir takdiri

bozmaz. Onun için pişmanlık şöyle; pişmanlıktan amaç “bir daha yapma-

yayım”dır. “Ama bu hikmet ile hayır ile oldu” diyecek adam. Yani “bunun

oluşunda bir hikmet var, hayır var, mutlaka hayır var. Ama bir daha olma-

ması için bana tecrübe oldu” diyecek, bilgi olarak. Yoksa hani var, vah
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vah pişman oluyor, keşke şunu yapmasaydım, işte gidiyor meyhanede içi-

yor, kafasını duvarlara vuruyor falan bunlar rezillik, yani rezalet. Bunlara

gerek yok. Doğrusu, “hayır var” deyip ondan sonrasına devam edilmesi-

dir. Çünkü burası imtihan meydanı. Trafik kazası da olur, hastalık da olur,

bela da olur, ölümler olur. İşte genç yaşta öldü, 90 yaşında dede ölüyor,

ona da ağlıyorlar hüngür hüngür. 100 yaşında ölüyor, ona da ağlıyorlar.

Kardeşim ne istiyorsunuz yani? Yani siz mi yarattınız onu, Allah yarattı.

Allah verdi, Allah aldı. Sizin ne zorunuz? Niye derdine düşüyorsunuz

yani? Bir de niye ağlıyorsun ki yani? Cennete gittiyse sevin, hem ne sevin

yani. Ne yapacak dünyada durup adam? Cennet kıyas mı olur dünyaya?

Ve sonsuz hayata kavuşmuş oluyor. Cehenneme gittiyse hak etmiştir

zaten, ona da sevin.

Evet, bizim aleyhimizde kışkırtılan insanlara, onlara da dua etmek

lazım. Benim öfkem yok. Bunlardan ben hiçbirinden şikayetçi değilim.

İsterse beni şikayet etsin, seni de şikayet edebilirler, başkalarını da yapa-

bilirler ama hak daima galip gelir. Allah’ın dediği daima doğru olan

budur. Biz onlara dua edelim. Allah şeytanın etkisinden onları korusun.

Daha halim, daha doğru, daha dürüst davranmaya itsin Cenab-ı Allah.

Bizim gönlümüz rahat çünkü benim Allah Katında gönlüm, vicdanım

müsterih. Bizim de konuşacağımız, ispat edeceğimiz delillerimiz ortada.

Kanuna, hukuka ben her zaman güveniyorum ama bu yıldırma faaliyetle-

ri yani çok gereksiz. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle halledilmesi gereken

şeyleri. Özgürlükle, özgür düşünceyle halledilmesi gereken şeyleri böyle

yöntemlerle halletmeye kalkmak çok çok yanlış. Bize açılan davalarda şu

ana kadar hiçbirinde gerçek mağdur yok. Hep profesyonel mağdurlar var,

hep profesyonel, hep ayarlanmış yani hep bir yerlerin bir şeyleri olmuş

oluyor, yani halktan bir insan hiç olmamıştır şu ana kadar. Ama Allah

hidayet versin, biz dua ediyoruz inşaAllah; Allah gönüllerini açsın, akıl-

larını açsın. 

Bir de Türkiye’de hukuk gittikçe düze çıkacak gibi görünüyor çünkü
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artık kapalı kapılar kırılıyor, gizli saklı bir şey kalmıyor. Mesela konuşma

oluyor, tespit edebiliyor polis, ellerine sağlık. İnşaAllah şu Avrupa aya-

rında bir demokrasi anlayışına dönersek Türkiye cennet gibi olacak ve çok

rahat edeceğiz. Bu garip durumlar da ortadan kalkmış olacak inşaAllah. 

Oktar Hocam bize biraz güzel resimlerin vardı senin, göster bakalım.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İşte ben bunu yerim abisi, maşaAllah. Devam et.

Bak renklerin güzelliğine bak; bak mavi, kırmızı, sarı, pembe, beyaz,

bembeyaz dişler, bembeyaz gözünün akı, açık kahverengi. Allah muhte-

şem bir sanatla ve güzellikte yaratıyor. Sesi ayrı güzel, üslubu ayrı güzel

ve dünya tatlısı maşaAllah. Bak mesela şekerler şekeri, insan bakmaya

doyamaz maşaAllah. Tam çete işte bunlar. Bunlar çetenin hası bunlar işte,

maşaAllah. Bunlar da yumak olmuşlar, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, şeytandan Allah’a sığınırım. Allah

bir ayette Müminun Suresi’nde, “Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamur-

dan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar

yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarat-

tık; ardından o alak'ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarat-

tık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece

kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratı-

cıların en güzeli olan Allah, ne Yücedir.” (Müminun Suresi 12-14) diye

buyuruyor maşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah başka devam et. Bu da Uzakdoğulu

maşaAllah, çok güzel oluyorlar bunlar. Bak fettanlığı görüyor musun, tat-

lılığı. MaşaAllah, maşaAllah. Bu işte tam böyle burnunu öpeceksin bu

herifin, çok fazla sevimli. MaşaAllah. Bak bak, bunu kucağa almak ne

zevkli bir şey böyle maşaAllah. Amuda mı kalkmış bu kerata?

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Döl yataklarında

size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka İlah yoktur; üstün ve
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güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Ali-i İmran Suresi, 6) Haki-

katen Allah tek bir hücreden yaratıyor.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, çok aşırı güzel gözleri, değil mi hip-

notize ediyor adeta insanı, maşaAllah. Tırnakları falan da süslemiş şimdi-

den. O ayakları ısırmak lazım. MaşaAllah felaket güzel maşaAllah. Maşa-

Allah, bir de hepsinde nur var. İşte Allah’ın istediği ahlakı Allah yüzleri-

ne veriyor. Masumluk, efendilik, temizlik maşaAllah. Benim canım, nasıl

tatlı maşaAllah. İnsan bakmaya doyamıyor maşaAllah. Muhteşem güzel

maşaAllah. Cennette bunlara vildan deniyor, cennette bunlar kum gibi

kaynayacak ortada. Cennet çocukları sırf sevmek için olacaklar, oradan

oraya koşuşturuyorlar, bağırıyor çağırıyor tırmanacaklar falan. Cennet vil-

danlarla dolu böyle çok fazla küçük çocuk olacak cennette. Küçük yaşta

ölen çocuklar vildan olurlar inşaAllah ahirette. Babaları, anneleri üzülü-

yor, boş yere üzülüyorlar. Onları karşılayacak onlar inşaAllah cennette,

Allah’ın izniyle. Severim onun saçlarının güzelliğini ben. MaşaAllah. 

Vaktimiz de herhalde dolmak üzere. Son ben de bir ayet okuyayım.

Ya Allah bismillah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “(Öyle) Adamlar ki, ne

ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmak-

tan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'”. Değil mi, adama

diyorsun; namaz kıl, İslam’ı yaşa, güzel ahlaklı ol. Yok diyor, benim işim

gücüm var, iş adamıyım, siyasetçiyim, şucuyum bucuyum anlatıyor,

müdürüm falan işim var, diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, şeytandan

Allah’a sığınıyorum. “(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları

Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan”, beş vakit namazı kıl-

mak, “ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'” Nur Suresi, 37.

Müslüman böyle olacak, inşaAllah.

SUNUCU: Hocam çok teşekkür ederiz sohbetiniz için izleyicilerimiz

adına. Çok keyifliydi gerçekten. Teşekkürler. 



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bir

Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoş geldiniz. Hocam nasıl baş-

lamak istersiniz; sorularımız var veya sizin söylemek istedikleriniz var mı?

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam ne yapalım?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, Türk İslam Birliği’nin

gelişmesi arka arkaya sürekli haberler çıkıyor Hocam inşaAllah. Hakika-

ten Türkiye’yi doğal lider kabul ediyorlar, sizin her zaman söylediğiniz

gibi hep bu yönde haberler var, devlet başkanları tekrarlamaya başladı,

maşaAllah. 

Dış İşleri Bakanımızın bir ifadesi olmuş, “tarihi sathı çizdi” diyor.

Diplomasideki gelişmelerin neye göre olacağı belirlenmiş. Ankara’da baş-

layan büyükelçiler konferansında Türkiye’nin önemini vurgulamış. “Hattı

diplomasi yoktur, sathı diplomasi vardır. O satıh tüm dünyadır” diyerek

seslenmiş yani tüm dünyayı hedef göstermiş inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet maşaAllah. Çünkü Türk İslam Birliği, Türk

İslam aleminin özelliği o, bütün dünyayı kucaklaması inşaAllah.

SSohbet -6

6 Ocak 2010
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OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. Suudi Arabistan’da

kuvvetli bir mevkiniz var, Suudi Arabistan Kralı... Dış İşleri Bakanı

Ahmet Davutoğlu Kral Abdullah’la bir araya gelmişler. Türkiye’nin öne-

mini vurgulamış. Sizin dediğiniz gibi Türkiye’yi doğal lider kabul ediyor-

lar maşaAllah Hocam. 

Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili haberler, sizinle ilgili haberler yapı-

yorlar birkaç gündür.

ADNAN OKTAR: Ne var, ne diyorlar?

OKTAR BABUNA: Habertürk’te ve şeyde Mehdi konusunu günde-

me getirmişler, onun sizin Mehdi olmadığınızı iddia ettiğini, sizin de o

şekilde.

ADNAN OKTAR: Mehdi olduğumu iddia ettiğimi.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, halbuki siz defalarca yemin etti-

niz, hayatınız boyunca böyle bir iddianız olmayacağına dair. Bu iddia

makamı değil, ispat makamıdır dediniz. Tarif de ettiniz inşaAllah. Hz. İsa

(as) geldiği zaman, Türk İslam Birliği kurulduğu zaman dünyaya hakim

olduğunda Hz. İsa’nın (as) tabi olduğu kişi Allahualem Hz. Mehdi (as)’dır

demiştiniz, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Saffat Suresi’ni açmışsın. Şeytandan Allah’a

sığınırım. Diyor ki Cenab-ı Allah, “Hayır, sen bu muhteşem yaratılışa”

Allah’ın muhteşem yaratışına “ve onların inkarına”, insanların inkar

etmesine “şaşırdın kaldın” diyor. Yani hayret ediyorsun onların imansız-

lığına ve Allah’ın yarattığı bu ihtişama da hayret ediyorsun, diyor. “Onlar

ise alay edip duruyorlar” diyor. “Kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almı-

yorlar”, diyor Allah. “Bir ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konusu

edinip eğleniyorlar” yani istediğin mucizeyi göster, istediğin şeyi anlat,

alay küfrün klasik özelliklerindendir, gece gündüz alay eder. “İşte o, yal-

nızca bir tek çığlıktan ibarettir; artık kendileri (diriltilmiş olarak) bakıp

duruyorlar.” Birden bütün insanlık böyle yerden kalkıp dikilecekler, böyle
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çıplak çırılçıplak olarak kalkacaklar. Bir mana veremeyecekler yani ne

olduğuna baygınlık mı geçirdiler, araziyi de tam çıkaramayacaklar. Etra-

fındaki insanları, bu kalabalığı tam kavrayamayacaklar. Ama sonra tek bir

noktaya doğru koşmaya başlıyorlar. Dikili bir şeye doğru koşacaklar

diyor, Allah. Çağırıcıya uyarlar diyor, çağırıcı. Bak, o zaman diyorlar ki,

“Derler ki: "Eyvahlar bize; bu, din günüdür." Kast edilen bu, diyorlar; biz

öldük dirildik demek ki, diyorlar. Ama şüpheliler yani, yine de anlayamı-

yorlar. Yani dirilip dirilmediğini anlayamıyor. "Bu, sizin yalanladığınız

(mü'mini kafirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür. Zulmedenleri,

eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın" diyor Allah. Eşi niye;

çünkü bir kızcağız mesela; adam diyor ki haşa ben dinsizim, imansızım,

içerim, rezalet çıkartırım, ağzım da bozuktur diyor. Ama diyor, şöyle

güzel özelliklerim var diyor; tipim düzgün diyor, zibil gibi param var

diyor, evim var, arabam var, yazlıklarım var, kışlık hepsi var diyor. Hiç

sorun değil diyor kız, yani hiç dert değil diyor, ana hususlara sahipsin.

Zaten ahlaksız olman, ters olman, zalim olman, dinsiz imansız olman hiç

onlar sorun değil, diyor. Sen asıl yapman gereken kısmı yapmışsın zaten,

diyor. Ne oldu şimdi, diyor; aşık olduğunu söylüyor. Deliler gibi aşık

olduğunu yoksa işte bileğini keseceğini, yok kafamı uçururum diyor, hap

içerim diyor, bilmem ne yaparım, muhabbete başlıyor, deliler gibi sevdi-

ğini söylüyor. Bu işte samimiyetsizlik. Sevgi Allah için olur. Onun için,

Allah ceza olarak onu da onunla beraber cehenneme koyuyor, yani bu tarz

seçimler için. Çünkü sevginin kökeni; mesela ben seviyorum. Niçin;

Allah’ın tecellisi olduğu için. Niye; elinde yüzünde nur var, temizlik var,

efendilik var, saygı duyulacak bir insan, değer verilecek bir insan, o yüz-

den seviyorum. O yüzden de hoşuma gidiyor. Kimi seviyorum; Allah’ı

seviyorum. Allah bana ne gösteriyor; görüntüyü beynimde tecelli ettiri-

yor. Dışarıda görüntü simsiyah, karanlık ve saydam. Atomların yapısın-

dan dolayı, tabii. Çekirdeğin yapısı, nötron, protonların yapısından dolayı

saydam. Bütün bilim adamlarının ittifakla kabul ettikleri bir şey bu. Renk

de yok. Şimdi pırıl pırıl renkli, cıvıl cıvıl bir varlık olarak görünüyor. Bu
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rengi kim veriyor; Allah veriyor. Bu görüntüyü kim veriyor; Allah veri-

yor. Muhabbeti, kalbime sevgiyi kim veriyor; Allah veriyor. Güzel olabi-

lir, etkilenmem. Yani bakarım, duvara bakar gibi bakarım. Muhabbet ve

sevginin oluşması ayrı bir mucizedir o. Ete, kemiğe niye olsun ki, niçin

etkilensin insan. O zaman kasapta eti gördük mü hipnotize olmamız lazım

yani. Kuşbaşı falan, pirzola falan. Dolayısıyla bütün övgüler Allah’adır.

Tabii, biz birini övdük mü, doğrudan Allah övülür. Çünkü yaratan O, sev-

diren O, görüntüyü meydana getiren O, maddeyi meydana getiren O, bey-

nimizi de yaratan O. Onun konuşmasını yaratan O. Benim konuşmamı

yaratan O. Geri ne kaldı? Geriye bir gölge kalıyor yani. Gölge varlıklar,

değil mi, Allah’ın tecellisi. Allah’tan başka hiçbir şey mutlak varlık değil-

dir. Sadece Allah vardır ve Allah’ın tecellileri inşaAllah. Onun için bazen

mesela iltifat ettiğim kişiler estağfurullah diyor, işte... Benim oradaki

övgüm Allah’a. Allah’a hayranım yani onu bilecek inşaAllah, kendi üstü-

ne alınmayacak onu inşaAllah. Dolayısıyla mesela biz çocukları da göste-

riyoruz, çocukların güzelliklerini gösteriyoruz. Hepsi Allah’ın tecellileri.

Cennette de Allah tecelli edecek. Adeta hipnotize olacağız aşktan, muhab-

betten. Yani beynimiz böyle parçalanacak gibi olacak böyle zevkten,

Allah’ın tecellisini gördüğümüzde. Bu nedir; Allah aşkındandır. Allah’ı

sevmemizden kaynaklanıyor. Küfrün öyle bir şeyi yok. Ahirette diyorlar;

Rabbinize söyleyin diyorlar, size verdiklerinden bize de versin diyorlar.

“Rabbinize”, adamlar yine sapıtık vaziyette yani, denge gitmiş, kafa hasta

adamların. 

Şeytandan Allah’a sığınırım. Arkadaşlar, “niye şeytandan Allah’a

sığınıyor” diye sormuşlar. Kuran’da ayet var; Kuran okunurken şeytandan

Allah’a sığının diyor, Allah ayette. Şimdi birçok insan şeytandan Allah’a

sığınmayı unutacağı için ben hatırlatıyorum ki şeytandan Allah’a sığın-

sınlar diye. Sure başlarında Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla denir

ve o şekilde başlanır, sure başlarında. Ama ayet okunurken normal akı-

şında devam edersin.
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“Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmağa kadir”

Allah diyor ki, Ben bir kere yarattım dünyayı. Vantilatörler var, uçaklar

var, gemiler var. İnsanlar, elbiseler, yiyecekler değil mi, kromozomlar,

hücre, balıklar, her şeyi yarattım. Kitapları da yarattım diyor Cenab-ı

Allah. Bu gücümü gördünüz, diyor. Bir kere daha yapabilir miyim, diyor

Allah. Kardeşim yani, en avanak adam bile olmuş olsa, bilir ki olacak tabii

ki. Yani şimdi matbaada bu kitabı bastın mı bir kitabı, ikinci kitabı mat-

baa basamaz diyebilir miyim ben? Haşa, benzetmek gibi olmasın. Belli ki

devam edecek demektir. Ben bunu nasıl yaptıysam diyor, bu şekilde kap-

samlı, atomların yapısına kadar, böceklere, mikroplara, virüslere, hücre-

nizin yapısına, beyninizin yapısına, koku alma duygunuza, kollar, mafsal-

lar, iç organlarınıza kadar nasıl detaylı yaptıysam, yine yapmaya gücüm

var, diyor Allah. Bak, ama düşünmemiz için diyor ki; “gökleri ve yeri

yaratan, onların bir benzerini yaratmağa kadir. Elbette (öyledir);” diyor

Allah. “O, yaratandır, bilendir. “Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yal-

nızca: "Ol" demesidir; o da hemen olur” diyor Allah. Hani evrim vardı?

OKTAR BABUNA: Yok Hocam inşaAllah, hiçbir şekilde.

ADNAN OKTAR: Bir anda meydana gelir, tabii. 

Şeytandan Allah’a sığınırım. Tevbe Suresi açmışsın, 65. “Onlara

sorarsan, andolsun: "Biz dalmış, oyalanıyorduk" derler. De ki: "Allah ile,

O'nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?" diyor Allah. Bazı tel-

evizyon kanallarında böyle değil mi, sinir gazı almış hastalar gibi yerlere

yatıp gülenler oluyor dini, imani konular anlatılırken, değil mi, böyle yani

kriz tarzında. Allah’tan bahsederken. Ahiret ile kendince güya alay edi-

yor. Bazı safatorikler de onlara uyuyorlar, onlar da onların şaklabanı, soy-

tarısı konumunda, yani böyle sirk soytarısı gibi. Ama kafası da basmıyor,

yani orada aşağılandığının, soytarı konumunda olduğunun farkında değil.

Yani sarhoş mezesi olduğundan haberi yok adamın, sarhoş mezesi olarak

masaya koymuşlar adamı, haberi yok. Eğlendiriyor milleti. Ve onların ala-

yına o da bir alayla karşılık, güya alaylarına o da bir alayla karşılık veri-
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yor. Ben daha iyisini bilirim diyor. Bak Cenab-ı Allah da diyor ki; “Onla-

ra sorarsan, andolsun:” bir de yemin ediyorlar, “"Biz dalmış, oyalanıyor-

duk" derler” diyor. Eğleniyoruz aramızda, bir şey yok diyor. “De ki:

"Allah ile, O'nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?"” Hadis-i

şeriflerle, Kuran’ın ayetleriyle mi alay ediyordunuz, diyor Allah. “Müna-

fık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emreder-

ler, iyilikten alıkoyarlar,” yani insanlara iyiliği engellerler. “... ellerini

sımsıkı tutarlar.” Cimri oluyorlar; malını mülkünü vermez Allah yolunda.

Aman evinizi de vermeyin, barkınızı vermeyin, paranızı vermeyin, derler.

“Onlar Allah'ı unuttular;” diyor Allah. “O da onları unuttu.” Yani eğer

Allah ile insan sevgi bağı kurmazsa, Allah da o insanı sevmez. Sevmedin

mi bela yağmur gibi yağmaya başlar. “Şüphesiz, münafıklar fıska sapan-

lardır.” Yani her türlü haramı işleyenlerdir, diyor Cenab-ı Allah. “Sizden

önceki (münafıklar ve kafirler) gibi” diyor Allah, 69. ayette. “Onlar siz-

den kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha

çoktular.” Mehdi (as)’ın cemaati içinde de münafıklar çıkacaktır. Küfrü

arkalarına alacaklardır; münafıkları, ateist masonları, üçkağıtçıları, o dev-

rin itini kopuğunu. Ne kadar ahlaksızı varsa, dünya çapında ama. Çünkü

münafık bir anda dünyanın büyük bir gücü haline gelir, Müslümanlardan

ayrıldıktan sonra. Çünkü münafığı dünyadaki bütün kafirler desteklerler.

Ne kadar kafir, üçkağıtçı, sahtekar varsa onun arkasında olur. Onun için

Mehdi (as)’ın dışında bir kuvvet arayışına gideceklerdir. Küfürle ittifak

ederek, Mehdi (as)’a karşı tavır alacaklardır. Bunlarla ilgili mevzu hadis-

ler var, çok fazladır. Ahir zamanda, Mehdi (as) devrinin münafıkları en

azılılarıdır. Bak “onlar” diyor “sizden kuvvet bakımından daha güçlü”

eski münafıklar da güçlüydü diyor Cenab-ı Allah, daha güçlüydüler diyor

“ve mal ve çocuklar bakımından daha çoktular.” Zaten münafıklar mal ve

çocuk edinmek için Mehdi (as)’dan ayrılacaklardır. Mal ve çocuk dünya

hırsıdır. “Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar”, işte eğleniyor,

oraya buraya gidiyor, gezmeye gidiyor, yiyor içiyor, fuhuş yapıyor, ne ise

artık. “... siz de, sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkış-
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maları gibi, kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız” yani birkaç on yıl-

lık ömrünüzü dünyadan bir şeyleri almak için ayırdınız diyor Allah. “ve

siz de (dünyaya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada, ahi-

rette bütün yapıp-ettikleri (amelleri) boşa çıkmıştır” Boş yere namaz kılı-

yorsunuz diyor Cenab-ı Allah, boş yere oruç tutuyorsunuz, ne yaparsanız

yapın boşa çıkmıştır, diyor Allah. “İşte onlar kayba uğrayanlardır. Onla-

ra, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavmi-

nin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi?

Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zul-

mediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı” diyor Allah. Ben

onlara zulmetmedim diyor, onlar kendilerine zulmettiler diyor. “Mü'min

erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler,” dostudur Mümin

kadınlar mümin erkeklerin, değil mi, dünyada da ahirette de velisi, karde-

şi ve dostudur. “İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğ-

ru kılarlar,” 5 vakit namazı tadil-i erkanla kılıyorlar, sünnetleriyle, güzel-

ce. “... zekatı verirler, Allah'a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah'ın ken-

dilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür,

hüküm ve hikmet sahibidir.” 

SUNUCU: Bu arada ben size münafık, tam olarak kelime anlamını

sorsam.

ADNAN OKTAR: Çok iyi yaparsın böyle şeyleri bana sorarsan,

daha da renkli daha da güzel bir ortam olur, daha iyi olur. Münafık, Müs-

lüman olmadığı halde Müslümanların yanına gelip, Müslümanlardan isti-

fade etmek için onların parasından, imkanlarından istifade etmek için

onların yanında bir süre kalıp, onların, Müslümanların sırlarını öğrenen,

yerlerini, mekanlarını öğrenen, hayatlarını öğrenen ve sonra gidip küfre

“bu adamlar şuradalar, şu sayıdalar, şöyle imkanları var, gidin bunları yok

edin” tarzında faaliyet yapan, alçak ve kahpelere münafık denir. Bu Resu-

lullah (sav) zamanında da vardı, Resulullah (sav)’in zamanında mesela bir

köpek, Resulullah (sav) konuşuyor, bir başka sahabe çıkarken onun arka-
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sına gizleniyor. Bakın, ahmağa bak. Ayet var, o gizlenerek çıkanlardan

bahsediyor. Yani sezdirmiyor güya ahmak. Ve de münafığın, ahmak,

IQ’su çok düşük olur. IQ’su oluyor da, ahmak oluyor. Fark edilmiyor zan-

nediyor. Mesela Dırar mescidini kuruyorlar, ayrı bir mescid. Ya diyorlar,

siz ne gerek, Peygamber (sav)’in orada mescidinde falan. Kuran değil mi

diyorlar doğru yol, bizim mescidimizde de Kuran var, gelin işte orada

namaz kılalım, diyorlar. Yani ne gerek var, Hz. Muhammed (sav)’in

yanında mı durmanız gerekiyor illa. O da gelsin ayrıca, gelecekse, diyor-

lar. Peki, siz niye gelmiyorsunuz Resulullah (sav)’in yanına? Yani ne

mahsuru var. Münafık tarif edilmeyen bir kahpe ruhtur, yani bir alçak bir

ruhtur. Bu, şeytanda da var. Açıklanamıyor yani mantık bulamazsın.

Mehdi (as) devrinde üç kere münafıkların böyle huruçları olacağı belirti-

liyor. Mehdi (as) cemaati o yüzden hep 313 kişi kalacaktır. Gelir, gider,

gelir, gider, gelir, gider. Yani bir nehir aktığını düşün, nehir bir yandan

böyle güzel meyveler getirir, bir yandan da çürük meyveleri alır götürür.

Yani böyle hatta demircinin diyor, demir erittiğinde bir pas oluyor üstün-

de, onun atılışı gibi bahsediliyor. Veyahut mesela gümüşün, üstündeki o

pislik gider, arı ve saf gümüş kalır. Münafık da müminin uyanık olmasını

sağlayan benzin gibi bir şey, yani şevkini artırır. Münafık olmasa Müslü-

manlar daha atalete düşebilirler. Münafık, Müslüman’ın canlı olmasına

vesile olan kahpe bir yapılanmadır. Şeytan ile iş birliği yapan, insi şey-

tanlardan oluşan bir kahpe yapılanmadır. Resulullah (sav)’in zamanında

akılalmaz adilikler yapmışlardır. Bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane

değil. Mesela Müslümanlar’ı sıkıştırıyorlar iki taraftan, “sizin” diyor ayet-

te, “felaket haberlerinizi beklerler” diyor. Dışarıdan iş birliği yapıyorlar,

dışarıdaki alçaklarla. Onların Müslümanlara saldırmasını, Müslümanları

tutuklamalarını, hapsetmelerini yahut öldürmelerini yani şehit etmelerini,

bunları bekliyorlar. Sizin haberlerinizi dışarıdan izlerler diyor. Mehdi

(as)’ı da öyle, dışarıdan izleyeceklerdir aynı şekilde. Ayet, Kuran ayeti

bu. Sizi diyor “felaketlerin sarmasını beklerler” diyor. “Kötü felaket onla-

rı sarsın” diyor Allah. Şimdi Allah bunu deyince ne olur? Bu mutlaka olu-
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yor. Allah içlerini yakıyor bu sefer. Münafıkları Allah içinden çürütüyor,

böyle çökertir yani manen çökertir. Sağlıksız, sıhhatsiz, hastalıklarla, iç

rahatsızlıklarla, kuruntularla, görünmeyen bir alevle içten yakar. Yani

hepsinde muazzam bir stres ve gerilim olur ve acı olur. Bu, dünyadaki

ızdırapları. Ahirette de cehennemin en alçak tabakasına konuyor müna-

fıklar. Münafikun ve münafikat, kadınlara münafikat deniyor. Münafikun,

münafık erkeklerin topluluğu, münafikun ve münafikat. Müminun ve

Müminat, hanımlar inşaAllah. “Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun

altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-

sakınanların (mutlu) sonudur, inkar edenlerin sonu ise ateştir.” “Onun

altından ırmaklar akar” bütün cennet evleri yüksektedir, altından mutlaka

su akar cennet evlerinde. Ama bizim bildiğimiz o klasik dünya çamuru,

dünya taşı toprağı değil. İnsan, ruhunda suya bir eğilimle yaratılmıştır

içgüdü olarak. İllaki evi ya bir göl kenarında ister, en azından evin önün-

de bir havuz ister, su. Su sesine bayılır insan, illaki suyu görecek. Hatta

daha da olmuyor, denizin içine dalıyorlar yani. Cennette de su çok fazla-

dır. Küçük ırmaklar, küçük arklar tarzında vardır. Orada biz cennet balık-

larını, cennet ördeklerini de göreceğiz. Böyle onlarda da oraları kirletme

diye bir şey yok. Pırıl pırıldır, cennette hiçbir zaman kir olmaz. Kir bu

dünya için özel yaratılmıştır, dünyaya bağlanmasınlar diye. Dünyadan

soğusunlar, ahireti istesinler diye Allah baştan sona insanı acz içinde yara-

tır. Mesela bir insan saçını yıkamadığında ne hale geldiğini biliyorsunuz,

gözünü yıkamadığında gözünün ne hale geldiğini biliyorsunuz. Kulağı

aynı şekilde, ağzı aynı şekilde, burnu aynı şekilde, vücudunun diğer aza-

ları da öyle. Hep özellikle insanları dünyadan soğutacak acz salgılarıyla

yaratılmıştır ki dünyaya hırsla bağlanmasınlar diye. Mesela uyku ve yor-

gunluk da özel olarak verilir, dünyaya hırs yapmasınlar diye, yani bitap-

lık, yorgunluk. Hastalıklar da özel verilir. Bütün hastalık çeşitleri teker

teker verilir. Mesela grip, nezle, kanser, ülser, baş ağrısı, migren… Mese-

la bak televizyon programları oluyor, sağlık programları, bitmiyor sağlık

programları. Şimdi diyor migrenle ilgili konuşacağız diyor, kaç çeşit mig-
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ren var. Efendim, bilmem 21 çeşit migren vardır diyor, sayıyor sayıyor

bitmiyor. Göz ağrıları, göz hastalıkları ucu sonu yoktur. Kulak hastalıkla-

rı, ucu sonu yoktur. Özel yaratılır ki dünyada, insanlar bıraksınlar dünya-

yı. Mesela eklem hastalıkları, mesela boyun fıtığı oluyor. İnsanların çok

büyük bir bölümü, % 80’inde boyun fıtığı var. Omurga fıtıkları oluyor,

çok yaygındır. Bayanlar falan belleri ağrır falan işte kolu ağrır, omzunda

mesela eklem romatizmaları. Binlerce hastalık çeşidi yaratmıştır Allah, ki

bu dünyaya hırs yapmayalım diye. Ama insanlar daha da delice bağlanı-

yorlar, daha da. Mesela hastanede kanser adam, daha hala orada fabrika-

nın hisselerinin ne olacağını... Artık yani diyorlar, 15 günü kalmış bunun

diyorlar. Orada bile, oraya gelip kavga ediyorlar, değil mi? Hatta ölüyor

adam, ölüsünde bile nereye gömüleceği ile ilgili kavga ediyorlar. Yani

mermer kaplama yaptıralım diyorlar, lahitini diyorlar. Şöyle denize bak-

sın, diyor. Öbürü diyor ki, denize ne gerek diyor, göl manzaralı olsun

diyor. Memnun oluyorlar yani. İnşaAllah. Yani aile mezarlıkları mesela,

çok süslü püslü falan, adam övünüyor. Bak diyor, gösteriyor aile mezarlı-

ğını. Kardeşim, sen toprağın altında kalıyorsun, zaten sen direkt ahirete

intikal edeceksin. Sen yani mezarın altında gidip oradan çıkıp ara ara

Boğaz’ın denizlerini seyredecek halin yok ki. Yani ne yapacaksın manza-

ralı şeyi sen? Ölü nereden bilsin senin üstteki mermer lahitini, şununu-

bununu falanı, değil mi? Oktar’ım senin var mı anlatacağın bir şey? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, El Shad Miri gelmişti Hocam

sizinle röportaj yapan Azerbaycanlı kardeşimiz. Orada biliyorsunuz, en

büyük televizyonda çıktı, ANS Televizyonunda Azerbaycan’da. Evrimci-

leri yerle bir etti. Dün bu programı tekrarlamışlar Hocam. O iki tane pro-

fesör vardı, evrimci profesör, onlardan bir tanesi sizin Atlasınızı okumuş,

ondan sonra kitabınızı okumuş, Kuran Mucizeleri. 180 derece değişmiş

diye bugün mail attı. Program öncesi, dün yani, program öncesi El Shad’a

demiş ki, namaz kılmak istediğini ama üniversitede nasıl kılabileceğini

sormuş Hocam evrimci. 
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ADNAN OKTAR: Hay maşaAllah. Kardeşim milyonlarca insanın

hidayetine vesile olduk, elhamdülillah. Bir tane, iki tane, üç tane değil.

Amerika’da hapishanelerde namaz kılanlar, yani yüzlerce, binlerce mail

geliyor. Mühendislerden, Hıristiyanlardan, Musevilerden Müslüman olan-

lar var, Hıristiyanlardan var. Tabii isimlerinin gizli kalmasını isteyip gön-

derenler var. 

OKTAR BABUNA: Amerikan Devleti hapishanelerde sizin kitapla-

rınızı okutuyor. Onlar topluma faydalı insan olarak çıkıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Geçenlerde Amerikalı bir gazeteci hanım geldi,

çok sevimli. O da Müslüman olmuş. Annesi de Hıristiyan, annesi bayağı

darlanmış ama. Annesi ile çatışma halindeydi. Tabii itaat olmaz. Yani

nasıl dinini bırakırsın, diyemez. Hür insanlar, istediği dine geçerler, öyle

şey olmaz. 

SUNUCU: Soru sorayım. Bunlardan birini okuyalım o zaman. Tuğçe

Ertürk, Fethiye’den soruyor. Merhaba Hocam, genellikle artık evliliklerin

çok uzun sürmediği, hatta çok kısa bir dönem sonra sona erdiği bilinen bir

gerçek. İnsanların sadakatsiz olmasını, sevgilerinin bu kadar kısa sürme-

sini ve karşılıklı anlaşmazlıkların artmasına siz neye bağlıyorsunuz?” 

ADNAN OKTAR: Şimdi kadın, evlendiğinde böyle makyajlı şunlu-

bunlu falan, geliyor karşısına. Bir de bakıyor ki kadın saçını yıkamadı-

ğında acz içinde, kulağı acz içinde, burnu acz içinde, ağzı acz içinde, onu

düşünememiş. Yani onu mesela makyajsız halinde, acz halinde, mesela

uykudan kalktığındaki perişanlığını düşünememiş. Sırf o bile onu bırak-

ması için yeterli oluyor. Veyahut şehveti bir anlık mesela şehvetinde bir

sakinleşme olunca, bir daha bakıyor başka bir gözle, ona çok itici geliyor

ondan sonra. “Ya, ne yaptım ben” diyor adam yani, “böyle bir şeyi niye

yaptım ki acaba” diyor. “Ne gerek vardı ki evlenmeye” diyor. Yani böyle

ilkel mantık ile evlenen, ilkel mantık ile boşanır. Çünkü sen, Allah’ın

tecellisi ile beraber olduğuna inanırsan, ahirette de sonsuza kadar beraber
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olacağını düşünürsen, Allah’ın nurunu taşıyan bir varlıkla beraber oldu-

ğunu düşünürsen, o ne yaparsa yapsın, eli yüzü yansa da, hastalansa da

hiçbir şekilde ne tiksinirsin, ne usanırsın, ne bıkarsın, ne de vefasızlık

yaparsın. Hatta daha da sevgin artar. Onun için Allah rızası için sevmek

çok önemli. Tabii, aşkla, Allah aşkıyla, tutkuyla sevmek çok önemli ve

evlenirken de Allah’ın rızasının ölçüsünü bulmak çok önemli. Güzel ahla-

kına, inancına, Allah’tan korkusuna. Çünkü Allah’ı fark edemeyen bir

adam, seni nasıl fark etsin? Diyor ki, Allah’ı ben fark edemiyorum diyor,

ama seni fark ettim diyor. E senin öyle bir kafan varsa, onu nasıl fark ede-

ceksin oradaki adamı. Senin diyor iyiliklerini fark ettim, diyor. Allah’ın

iyiliğini nasıl göremiyorsun sen o zaman. O Allah’ın iyiliğini göremeyen,

oradaki iyiliği de göremez. Allah’ın güzelliğini göremiyorsa, oradaki

güzelliği de göremez. Yalandır o, öyle bir şey olamaz. Evet, Oktar

Hocam, sen bir şey anlat. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, güzel canlılar göstereyim

mi, böcekler var, Altın Oran çiçekler var. İnşaAllah. 

Bitkiler, muhteşem bir Altın Oran ile yaratılmış. 

ADNAN OKTAR: Evet, burada Altın Oran görülüyor. Altın Oranın

ne olduğunu ama, bir dahaki sefere anlatırız. Mesela bunda da var Altın

Oran. Devam et. Burada da Altın Oran var. Bu yapılanmada da var yani

şu yaprak yapılanmasında var Altın Oran. Mesela bu da Altın Oranlı.

Simetri ve Altın Oran, sürekli olarak. MaşaAllah su damlacıkları çok

güzel. Severim ben onun güzelliğini, maşaAllah. İşte, bunların nasıl tesa-

düfen olduğunu evrimciler bir anlatacaklar ahirette. Allah soracak, bu gül

kokusunu, karanfili, zambak kokusunu, menekşe kokusunu ve onların

güzel görünümünü. Onların kromozomlarının nasıl tesadüfen olduğunu,

bitkilerin nasıl tesadüfen olduğunu. Madem öyle bir iddiaları var, Allah

onlara anlattıracak. İnşaAllah. MaşaAllah bak, renk cümbüşü gibi maşa-

Allah. Ama beynimizde böyle yaratıyor Allah işte, o çok önemli. 
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OKTAR BABUNA: Hem de fotosentez de yapabiliyorlar. Çok kar-

maşık, kimyasal bir işlem. Taklit dahi edilemiyor bugün teknolojik olarak.

Bu kadar maşaAllah. 

SUNUCU: İnci Eroğlu, İzmir’den. “Değerli Hocam. Sizin güzel

ahlaka yönlendirmelerinizle kendimi çok değiştirdim. Fakat bazen boş

bulunduğumda karşımdaki kişilere istediğim şekilde güzel sözle cevap

veremediğimi fark edip, rahatsız oluyorum. Sevdiğim, değer verdiğim

Müslümanlarla Allah’ın emrettiği gibi en güzel sözlerle konuşmak için

kendimi nasıl değiştirebilirim?” 

ADNAN OKTAR: Bu insan hayatında en hayati konulardan bir tane-

sidir. Mesela ben seninle konuşurken hep düşünerek hareket ediyorum.

Yani sözün seni olumlu etkilemesi, seni rencide edecek herhangi bir söz

olmaması, hatta mimiklerimde bile buna çok dikkat ediyorum. Bir insan

vicdanını, uyanık olduğu süre içerisinde sürekli kullanmak durumundadır.

Mesela sabah namaza kaldırıyorlar farz edelim, böyle üşenerek kalkıyor

gibi, mesela bu namaza, Allah’a, Kitab’a karşı bir hareket olmuş olur. Yani

ona karşı naz yapmış olmazsın sen. Anlamı çok anormal olur, anlatabil-

dim mi? Veyahut mesela iltifat ederken, o sözün ikinci bir anlama gelme-

si ihtimali varsa, onu da mesela düşünmek lazım. Çok seri akıldan bunla-

rın geçirilmesi gerekiyor. Mesela bazen bir söz karşıdaki insanı tedirgin

edebilir. Çünkü Allah, insan zayıf yaratıldı diyor. İnsan alıngandır. Yani

rahatça bir sözün arkasında kötü bir söz düşüncesi olabilir. Yani kötü bir

ima arayabilir. Onun için sözü seçerek söylemek lazım ve yalın ve sami-

mi ve tam anlamıyla söylemek gerekiyor. Bunu söylerken de mimikler de

çok önemlidir. Yani mesela, hadi yemeğe gelin denir. Kavga eder gibi de

bunu söyleyebilir bir insan, çok gönül alıcı da söyleyebilir, vasat da söy-

leyebilir. Vicdanlı olan, gönül alıcı söylenmesidir. Yani gönül alıcı bir ton

ve gönül alıcı bir yüz ifadesi. Yani ses tonu ve yüzle desteklenmesi gere-

kiyor konuşmanın. Nasılsın diyor ama, adam yani mafya gangsteri gibi.

Böyle bir “nasılsın” diyor, adamın içi titriyor yani öyle. Adam çekiniyor,
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yani eli, ayağı bacağı. Ama başka insan der, bir bakışı, ses tonuyla onun

çok hoşuna gider. Onun için adam diyor ki, ben ne yaptım diyor, gayet

normal tavrım diyor. Normal değil, öyle normal tavır olmaz.

OKTAR BABUNA: Bugün Hocam, Rusya’da Hz. İsa (as)’ın doğum

günü kutlanıyormuş. Bütün Ortodoks Hıristiyanlar, 30 bin kilisede, Dev-

let Başkanları Putin ve Medvedev düzeyinde ilk defa katılım oluyormuş.

Kiliselerdeki kutlamalara eşleri ile birlikte katılmışlar, inşaAllah. Kitap

fuarlarında da yaklaşık 10 yıldır HarunYahya standlarına çok büyük ilgi

varmış. Bunların % 90’ı da Hıristiyan Ruslarmış kitap fuarlarına gelenle-

rin, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ben Hıristiyanları deccalin ağzından aldım, diş-

lerinden çekerek çıkarttım. Tabii, onlar onu parçalayacaktı Hıristiyanları.

Musevileri de parçalayacaklardı. Darwinist, materyalist düşünce onları

ezim ezim eziyordu. Hem alay ediyorlar, hem eziyorlardı. Sonra biz orta-

ya çıkınca, adamlar böyle Kayseri pestili gibi dümdüz ezildiler ve konu

bitti. 

OKTAR BABUNA: Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı da sizin

İslam Terörü Lanetler kitabınızı normal konuşmalarında kullanıyormuş.

Orada gelen sorulara da satır satır sizin kitabınızdan cevaplar vererek

hitap ediyormuş, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Kazakistan bizim canımız, inşaAllah. Ama Kaza-

kistan’daki o olayların dizginlenmesi ve oradaki polisiye yapının, hukuki

yapının düzelmesi gerekiyor Kazakistan’da. Ben buradan Kazak devlet

yetkililerine sesleniyorum. Kazakistan’ın çok vahim bir eksikliği var.

Orada Kazak mafyası, Türk iş adamlarına karşı çok acımasız davranıyor.

Birçok şirket, birçok ünlü şirketin elemanlarını orada, değil mi, darp etti-

ler ve çok zor durumda bıraktılar, çok acı çektirdiler. Mallarına el kondu,

efendim barakaları yakıldı, insanlar dövüldü, paraları ödenmedi. Bundan

idarenin haberi olmuyor. Kazakistan’da hukukun tam hakim olması önem-

li. Yargının iyi işlemesi önemli. Demokrasinin tam oturması önemli.
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Çünkü büyük bir devlet Kazakistan, yazık olur yani, çok çok yazık olur.

Yani o başıbozuk bazı kişilerin kontrol altına alınması gerekiyor. Ben

şimdi buradan isim isim söylemeyeyim de, oradaki hükümet bunu biliyor,

değil mi, yetkililer de biliyorlardır. Kazakistan, Türk iş adamları için,

buradan giden kardeşlerimiz için güvenli olsun. Gidenler adeta böyle

ölüme gidiyor gibi gidiyor bir kısım insanlar. Kaç defa Türk kardeşleri-

mizin iş yerlerine saldırı oldu Kazakistan’da. Hep ayrı ayrı büyük şirket-

ler bunlar ve hepsi örtbas edildi. Bu olmaz. Ve çok fazla kişinin malına el

koyuldu. Tehditle onlardan para alındı, gasp yapıldı, mafyavari yöntemler

kullanıldı. Ve bunlardan, oradaki Türk iş adamlarının çoğu mutazarrır,

çok rahatsızlar. Yoksa Kazakistan Ortadoğu’nun Paris’i olurdu yani şu

ana kadar, değil mi, muazzam gelişirdi. Ama bu gelişmenin durmasının

nedeni, Türk iş adamlarına uygulanan anti-demokratik tavırlardır. Bunun

düzelmesi gerekiyor. 

Bana selam söyleyen kardeşlerime, ben onların hepsine toptan aley-

kum selam diyorum. Çünkü on binlerce selam var, o selamlar hep üzeri-

mizde kalıyor, hepsine aleykum selam. 

SUNUCU: Naciye Gürel, İzmir’den yine. Hocam, hayırlı günler. Siz

röportajlarınızda cennetteki eşyaların, hayvanların ve bitkilerin şuurlu

olduğunu anlatmıştınız. Şunu merak ediyorum; acaba cehennemde de

Allah’ın, inkarcıları azaplandırmak için yarattığı her şey şuurlu olacak

mı? Ellerinizden öpüyorum.” 

ADNAN OKTAR: Şimdi onlar, Darwinizm’e inanıyorlar, materya-

lizme inanıyorlar, tam onların hayal ettiği gibi olacak. Böyle mutasyona

uğramış insanlar bulacaklar. Ve doğa da mutasyona uğramış olacak.

Böyle yerden kaynayan sular kükürtlü böyle iğrenç. Ağaçlar öyle yine,

bitkiler de öyle, çok patolojik ve anormal bitkiler olacak. Ve her şey

aleyhlerinedir orada. Yani kumlar, çakıllar, topraklar her şey aleyhlerine-

dir. Tam hayal ettikleri gibi ortam. Alevler, duman. Diyorlar, atmosfer

işte tesadüfen oluştu, tesadüfen oluştuğunu düşündükleri tarzda olacaktır. 
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SUNUCU: Devam ediyorum. Gökçe Gülkaya. “Selamlar, öncelikle

iyi yayınlar diliyorum.” 

ADNAN OKTAR: Aleykum selam. 

SUNUCU: “Adnan Bey, dinine çok bağlı ve hak yolunda bir insan

olarak görünüyor. Türkiye’deki Aleviler ve Alevilik hakkındaki düşünce-

lerini öğrenmek isteriz. Ben Alevi bir Türk genciyim. Halkın genel algısı,

Aleviliğe bakış açısı konusundaki yorumlarını ve Adnan Bey’in kendi

düşüncelerini paylaşmak konusunda desteğinizi rica ediyoruz.” 

ADNAN OKTAR: Alevi deyince çocukluğumuzda, yani işin doğru-

su iyi bilmezdik. Sonra ben Hacı Bektaş kasabasına gittim, orada kaldım.

Alevi aileler ile tanıştım. Benim de eniştelerimin iki tanesi Alevi’dir.

Onlarla görüştük. Aleviliği inceledim, Alevi ileri gelenleri ile görüştüm.

Bizim evimize geldiler. Türkiye’nin çimentosu. Baktık, aslan yatağı.

Hepsi delikanlı, yani baş eğmez, yiğit insanlardan oluştuklarını gördüm ve

sevgi insanları, şefkat, merhamet insanları. Hayvanlara ayrı sevgileri, bit-

kilere, insana, gökteki kuşlara. Hep barış insanıdır Aleviler. Ve genel kül-

türe çok önem verirler. Yani düşüncenin gelişmesine, sanata, bilime çok

önem verirler. Dolayısıyla Hz. Ali (ra)’ı da çok sevdikleri için, Hz. Ali

(ra) da benim dedem olduğu için, ben de onları canım gibi çok seviyorum.

Allah mübarek etsin. Gönülleri çok rahat olsun. Aleviler, Hz. Mehdi

(as)’ın da aslanlarıdır. İnşaAllah Hz. Mehdi (as)’ın manevi yardımcıları-

dır, ahir zamanda. Zaten Allah onları bir yönüyle de onun için onları

hazırladı. Bütün Şia, Caferiler Mehdi (as) aşığıdır. İran Anayasası’nın

birinci maddesinde der ki, bak, resmi Anayasa, Madde 1: “Bu Anayasa

Hz. Mehdi (as) zuhur edinceye kadar geçerlidir.” Madde 2 ondan sonra

devam eder. Bakın, birinci maddesi, “Hz. Mehdi (as) zuhur edinceye

kadar geçerlidir.” Ondan sonra bütün sorumluluk Mehdi (as)’da. Ondan

sonra Anayasa geçerli değil. İran Anayasası düşmüş oluyor Mehdi (as)

zuhur ettiğinde. Yani Anayasa iptal oluyor. Onun için diyorlar ki; İran’da

işte eksiklikler var, yanlışlıklar var. Adamlar zaten kabul ediyorlar. Biz
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mükemmeliz demiyoruz ki, diyorlar. Mehdi gelinceye kadar bu böyle

diyorlar. Mehdi (as) zuhur ettiğinde tamam. Allah onları Mehdi aşığı

yaratmış; Aleviler, Bektaşiler hep öyledir. Bektaşilik Osmanlı ordusunun

resmi yapılanmasıydı Bektaşilik. Yeniçeriler hep Bektaşi’ydi. Bulgaris-

tan, Romanya, Yugoslavya o taraflar bizim aslanlarımız. Serhat boyların-

da hep oralara Bektaşi tekkeleri açmışlardır. Osmanlı’nın gücünü oralara

yaymışlardır, halen de yaygındır oralarda. Hacıbektaş da halis muhlis

böyle yiğit, aslan gibi bir Müslüman evladıydı. Ondan sonra, çok güzel

ahlaklı derin bir insandı, çok mübarek bir insandı. Hakikaten kerametleri

olan bir insandı. Gönül istiyor ki tabi, inşaAllah bütün kardeşlerimiz

huzur içinde rahat içinde yaşasınlar ama, Mehdi zuhur etmedikten sonra

dünyada bir rahatlık olmaz. Mehdi’nin zuhuruyladır rahatlık. İnşaAllah.

Rahman Rahim olan Allah’ın Adıyla “(Bu,) İndirdiğimiz” şeytandan

Allah’a sığınırım. “ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. İçinde,

umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.” Zinayla,

erkeklerle ilgili bir hüküm var. Ama zina tabi, mümin zaten zina etmez.

Zinaya İslam’da bir ceza hukuku vardır. Ama zina eden kadınla erkeğin

aynı anda yakalanması gerekiyor. Dört tane de şahit olması gerekiyor,

zaten bu pratikte mümkün olan bir şey değildir. Yani mümkün değildir.

Tam anlamıyla zina halindeyken yakalanmaları gerekiyor. Yani adam

zaten kapıya gelmiş olsa, hüküm kalkmış oluyor. Öyle bir iddia da olmu-

yor. Mesela kapıyı çalsalar içeri gelmek isteseler kapıyı açtığında velevki

üzerinde herhangi bir şey ne bileyim mesela bornozla çıktığını düşünelim,

bir şeyle çıktığını. Bitti, yani artık ona bir şey veremez yani ceza veremez,

olmaz. Dolayısıyla burada cezadan kastı küçük düşürmek, yani onu cay-

dırmak amaçlı biraz hani tedirgin etmek amaçlı yoksa pratikte böyle bir

olayla karşılaşmak zaten mümkün değil, inşaAllah. “Korunan (iffetli)

kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahit getirmeyenlere de seksen değ-

nek vurun” diyor Allah. “Onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etme-

yin” onlar fasık olanlardır. Bunu duyanlar da ödleri kopuyor tabi, mümin
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kadınlara iftira atmaktan ki kadınların en korktuğu şey iftiradır. Çünkü bir

kadını lekelemek çok kolaydır. Allah esirgesin. Mesela it kopuğun teki

çıkıyor, liselerde falan da vardır, kız çocukları mesela bir erkek arkadaşı

olmuyor. Utanıyor kız, yani iffetine düşkün, mesela kimsenin ona dokun-

masını istemiyor veyahut işte ne bileyim inancına göre onu yapmak iste-

miyor. Sen lezbiyen misin? Kıza baskı yapıyorlar. Yani bu ahlaksızlık

acayip yaygın, çok duyuyorum. Ne yapması gerekiyor? Yani lezbiyenlik-

ten kurtulması için kızın bir erkek arkadaşı olması gerekiyor. Ensesi sivil-

celi bir zontayı hemen apar topar buluyorlar, onunla işte çıkıyor diyorlar,

kurtuldu. Artık sana kimse bir şey diyemez diyorlar, sağlamsın sen. Şu

akıl mı? Şu ne anormal bir laftır, ne anormal bir sözdür. Yani birisiyle çık-

mıyorsa kızcağızlar da yazık o yüzden bayağı bir kısmı bu kanuna uymak

durumunda kalıyorlar. Yani bir deli bir taş atar, derler. Kırk akıllı çıkara-

maz, derler. Ne münasebet lezbiyen olsun. İffetli namuslu kız, olmak iste-

miyor kimseyle beraber bu kadar basit. Yani mecbur mu? Erkek arkadaşı

olunca olmuyor mu lezbiyen yani? Lezbiyen de olur, satanist de olur,

sapık da olur bilmem ne her şey olur, olabilir. O bir güvence mi? Olmaz

öyle şey. Onun için kızlar kız arkadaşlarının böyle oyunlarına gelmesin-

ler. İsteyen istediğini desin. “Yok arkadaşlarım.” Bu kadar basit. “Ben

dindar kızım, böyle şeylerden de hoşlanmıyorum” der, bitti. Ama mümin

muttaki hakikaten Allah’ın tecellisi olarak onu gören candan aşkla seven

bir insanı görür, Allah onu ona zaten rastgetirir, karşılaştırır Cenab-ı

Allah. Ruhu temizse, o beklesin Allah onun karşısına getirir onu. Gidip

orada burada aramasına gerek yok. Sadece Allah’a temiz kalple bağlan-

ması önemli. Mesela Hz. Musa (as) Firavun’dan kaçıyor, Ya Rabbi diyor

“vereceğin her hayra muhtacım” diyor, ağacın altına çekiliyor, dinleniyor.

Hemen Allah orada ona peygamber kızı gönderiyor Cenab-ı Allah, pey-

gamber kızı. O kadar, mesela Allah hemen ona bir nimet getiriyor. Onun

için genç kızlar böyle oyunlarla böyle psikolojik baskılarla kimse tarafın-

dan yönlendirilmesin. Buna çok dikkat etsinler. Onların iffeti çok değerli.
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Ciğeri beş para etmeyecek itin kopuğun kahrını çekiyorlar, onların pis

eylemlerine razı olmak durumunda kalıyorlar. Neymiş; lezbiyen denme-

yecekmiş. Lafa bak sen. Öbürü ne oluyor peki, öbür olay ne olmuş olu-

yor? Olur mu öyle şey? Herkesin inancına saygı duymak lazım. Mesela o

şekilde bekaretini korumak isteyen bir kıza da büyük insan gözüyle baka-

rım ben. Değerli insan gözüyle bakarım. Öbür insan da mesela arkadaşı

vardır da geziyordur -tabii benim aslında hoşlanacağım bir şey değil- ama

ben onu da mümin kardeşim olarak görürüm, saygı duyarım, yani ona da

değer veririm ben. Yani benim için değersiz bir varlık değildir. O da

benim için değerli. Allah vermesin yani, zina bile etmiş olsa, yine o da

benim için bir insandır, o da benim kardeşimdir. Günaha girer tövbe eder,

yani o onu insan olmaktan çıkarmaz, benim ona saygı duymamı engelle-

mez. Ben çünkü haşa Allah değilim ki onun cezasını vereyim. Allah ahi-

rette karşılığını verecek. Tövbe eder cennete gider. O yüzden ona oturup

yani ona ben tavır almam. Şefkat duyarım, sevgi duyarım, saygı duyarım,

nezaketiyle uygun bir üslupla anlatırım. O kadar. Yani böyle toplumun

kurallarının insanları sürüklememesi gerekir. Ben mesela toplumun kural-

larını hiçbir zaman için lise yıllarından itibaren kabul etmezdim. Asla yani

ben oturup ne kavgaya gürültüye girdim. Mesela arkadaşlarımın çoğu

kavgaya gürültüye girer, hatta bana sorarlardı sen niye böyle bir şey yap-

mıyorsun? Asla kabul etmezdim. Yani nasıl bir insana vurulur yani. Yani

nasıl bir şey yapılır? Allah vermesin, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hatta o dönem size düşman olanların hepsi sizi

saygıyla anıyor, ben rastlıyorum bazen Hocam sizi Mimar Sinan Akade-

misinden okuldan tanıyanlar çok hayranlar, çok sevgi dolular, hep selam

gönderiyorlar size.

ADNAN OKTAR: Ama diyor bak, Cenab-ı Allah’ın rahmetine şef-

katine bakın. “Ancak” diyor “bundan sonra tevbe eden ve salihçe davra-

nanlar hariç.” Yani böyle bir hata yapsa bile mümin tövbe ederse tamam.

Yani mümin kadına iftira atılmaz, çok büyük suçtur. Çok büyük bir ahlak-
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sızlıktır. Kahpeliktir. Bundan kaçınacak mümin. Mesela bir kız oluyor,

çocuğa arkadaşlık teklif ediyor, kız kabul etmiyor; işte kızla çıktığını, iliş-

kiye girdiğini bilmem ne, ahlaksız. Yayılıyor. Ona da inananlar çıkıyor.

Böyle şeylerde bilakis o insanın iffetine ve temizliğine daha çok kanaat

getirmek lazım. Daha saygı duymak lazım. Böyle bir oyun oynadığına

göre tam tersidir, diyeceksin. Yani o onun iffetinin alametidir. İffetsizlik

dedikodusu varsa, iffetinin alametidir. İnşaAllah. Çünkü simasından zaten

belli olur. “Kendi eşlerine zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri

bulunmayanlara ise” Mesela bak bu da anormal. Mesela bazı ahmaklar

oluyor, karısından boşanmak istiyor. Kadıncağıza durduk yere diyor ki:

“Falancayla bunun bir durumu var” diyor. Kardeşim terbiyesizlik yapma-

na ne gerek var? Niye elin çocuğunu, çocukcağızı rencide ediyorsun, ezi-

yorsun? Boşanmak istiyorsan nezaketiyle söyle. İki taraf karşılıklı anlaşır,

boşanırsın. Zulmetmeye, kepazeliğe ne gerek var? Niye ahlaksızlık yapı-

yorsun? Çocuğu niye lekelemeye kalkıyorsun? Senden sonra onunla evle-

necek adam ne olacak o zaman? Hayır, onu da bırak yani çoluğuna çocu-

ğuna ömrünün sonuna kadar leke bırakmış oluyorsun. Bu tip şeylerden

şiddetle kaçınmak lazım. Çok büyük günah. 

Diyor ki Allah’a karşı insanlar: “Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğu-

muz bize karşı üstün geldi, biz sapan bir topluluk imişiz.” Bakın burada

Kuran çok mühim bir sır veriyor. “Dediler ki”, şeytandan Allah’a sığını-

rım. “Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi.” Sokağa çıkıyoruz.

Adam mutsuz. Mutsuz insanlar Allah’ı sevemiyor, insanı sevemiyor, işin-

de başarılı olamıyor, suç işlemeye eğilim gösteriyor, kendine acı verebili-

yor. Kötülük yapabilir kendisine. Bakın diyor ki; “mutsuzluğumuz bize

galip”, mutsuzluk her türlü belanın başıdır ve haramdır mutsuzluk. Yani

gevşemek, üzülmek. Mesela “üzülmeyin” diyor Allah, haramdır üzülmek.

Muhkem ayettir, açık. Mutsuzluğu üstün gelmeyecek. Mesela biz iman

neşesi içerisinde olacağız. Nasıl olur? Hem Allah bizi yaratacak, varlık

olarak yaratacak, bu kadar nimet verecek, akıl verecek. Bir kere varlığız
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yani. Yokluk olacakken varlık olmuşuz. Çok büyük bir nimet bu. Bir de

Allah’a çok şükür, bir kere varlık olduktan sonra yok olmak mümkün

değildir. Yani haşa, Allah’ın yok olması gerekiyor, yok olmamız için.

Çocukluğumuzdan itibaren şu ana kadarki hayatımız Allah’ın Katında

bizim aynı yaşadığımız şeklimizle. Ama tıpatıp aynı yaşadığımız şekli-

mizle, sonsuza kadar yok olması mümkün değildir. Bakın tekrar söylüyo-

rum haşa Allah’ın yok olması gerekir. Yani çünkü ne ses kaybolur, ne

duyular, ne hisler, ne hafıza, ne görünüm, ne başka bir şey. Hiçbir biri

kaybolmaz. Çünkü bunların hepsi Allah tarafından özel yaratılıyor. Yara-

tılan bir şey bir daha asla kaybolmaz. Yani insanların anlaması için söy-

lüyorum; Allah’ın hafızasında. Yani Allah’ın hafızaya ihtiyacı yoktur,

anlamaları için söylüyorum. Sonsuza kadar durur. Asla kaybolmaz. Onun

için yani insanlar hani diyorlar ya sonsuza hayata başladık; zaten başlamış

o. Yani sonsuz hayata başlayacak, diyoruz; zaten başlamış. Senin ondan

zaten çıkman da mümkün değil Allah’ın dilemesiyle. Yani bir daha o

görüntünün yok olması mümkün değildir. Sonsuz evvelde ve sonsuz son-

rada da o zaten var ve asla kaybolmaz. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bu konuyla ilgili Hocam kitabınızı indirebilir-

ler sitenizden. ‘Sonsuzluk Başlamış Durumda’ diye inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet. “Rabbimiz” diyor, “bizi (ateşin) içinden

çıkar” diyorlar cehennem ehli. “... eğer yine inkara dönersek artık gerçek-

ten zalim kimseler oluruz” diyorlar. Bir kere gönder, diyorlar. Bakın ken-

dilerini akıllı uyanık zannediyorlar. Halbuki cehennemden gelip dünyaya

gönderilse hafızaları alınmış olarak gönderilecek. Onlar diyecek; “Ya”

diyecekler, “bir rüya gördük cehenneme gitmiştik falan.” Hadi bakalım

yine bir rezillik yapmaya başlayacaklar. Onlar zannediyor ki yani o şeyle

gelecek, orada herkes Müslüman olur öyle bir şeyde zaten. Cehennemin

içine giren adam zaten her şeyi yapar. Hafızası alınarak gelir. Mesela Hz.

İsa da geldiği vakit hafızası alınmış olarak gelecek, imtihanın gereği. Geç-

mişini hatırlamaz. Geçmişini hatırlarsa aklın ihtiyarı kalkar. Tabii.
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“Bugün Ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphe-

siz onlar, ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenlerdir.” Sabır; mesela biz buraya

geliyoruz, yol alıyoruz, mesela bu bir sabırdır. Mesela konuşuyoruz, bu da

bir sabırdır. Allah rızası için konuşuyoruz. Zor şartlarla karşılaşıyoruz.

Buna karşı bir önlem alıyoruz. Bu da bir sabırdır. Allah’ın en beğendiği

şeylerden biri de sabırdır. Cennet halkının özelliğidir o. Sabredenler ona

kavuşuyorlar inşaAllah. “... sizi boş bir amaç uğruna”, bak “sizi boş bir

amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceği-

nizi mi sanmıştınız?” diyor Allah. Yani insanlar geliyor buraya, işte pin-

pon oynuyor, televole kültürüyle hoplayıp zıplıyor. “Napıyorsun işte abi

ya” diyor, işte “sandviç yedim” diyor, “sinemaya gideceğim şimdi” diyor.

“Sinemadan çıkınca ne yapacaksın” diyor. İşte “Bir Bodrum’a kadar gidip

geleceğim” diyor. Tek kelime Allah’tan dinden bahsetmiyor. Sanki bura-

ya eğlenceye bırakıldı. Kardeşim nasıl merak etmezsin, bu nedir yani?

Gökyüzü var, yeryüzü var, Dünya var. Sen hiç yoktan alıp getirilmişsin

dünyaya. Yani bir şey var. Bir ışık, bir görüntülü bir varlık görüyorsun, bir

şey görüyorsun. Hiç merak etmiyor musun bu meyveler, sebzeler nasıl

oluyor, hayvanlar nasıl oluyor? “Beni ilgilendirmez” diyor. Allah da diyor

ki bak; “sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndü-

rülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” diyor. Allah, “Dedi ki: “Yıl

sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soruyor Allah, insanla-

ra. “Dediler ki: “Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık...” diyorlar.

‘Herhalde diyorlar öğlenden akşama kadar’ falan diyorlar. ‘Az bir şey kal-

dık’ diyorlar. Veyahut ‘bir gün kaldık’ diyor. Uyuduğunu zannediyor.

“Dedi ki: “Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz”

diyor Allah. 

Evet Oktar Hocam. Var mı anlatmak istediğin?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Hücreyle ilgili bir şey

var. Gösterelim mi Hocam? Golgi cisimciğiyle ilgili bir film. 

ADNAN OKTAR: Göreyim. 
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OKTAR BABUNA: Hücrenin içinde ambalaj sistemi var. Gelen pro-

teinleri paketleyip gönderme sistemi. Buna hücrenin organellerinden bir

tanesi golgi aygıtı deniyor. Biliyorsunuz hücrede bilgi bankası var. Fabri-

kalar var, bir de golgi aygıtı var. Bunlar tıpkı, bu yeşil görünümlü olan...

Bakın bu hücrenin temsili resmi gözüküyor burada. Yeşil görünümlü olan

golgi aygıtı. Böyle keseciklerden oluşan yapılanma. Değişik bölgeleri

olan. Buna golgi aygıtı ismi veriliyor. Şimdi biraz sonra protein molekül-

leri gelecek golgi aygıtının içerisine. Bakın görüyorsunuz proteinler giriş

yapıyor golgi aygıtına. Bu giren proteinler özenle paketlenecekler golgi

aygıtında. 

ADNAN OKTAR: Niye paketleniyorlar? 

OKTAR BABUNA: Bunlar gidecekleri yere gönderilmek üzere

Hocam inşaAllah. Ya hücrenin içinde belli bölümlerde kullanılacak veya

hücre dışına çıkacak. Mesela hormonlar hücrenin dışına gönderiliyor.

Bakın bantlar üzerinde... Temsili olarak tabii. Paketleniyor bunlar. Hücre-

ye zarar vermesin diye, sadece gidecekleri yerde kullanılsın diye. Fakat

önemli bir özellik var. Hiçbir zaman adresleri şaşırmıyorlar. Mutlaka

doğru adrese gidiyor. 

ADNAN OKTAR: Hangi adrese gideceği belli.

OKTAR BABUNA: Evet, belli Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Nasıl buluyor damarın içinde o yolunu? 

OKTAR BABUNA: Hocam işte bir ek koyuyorlarmış üzerine prote-

inlerin. Bu da son yıllarda keşfedildi. Nobel ödülü aldı hatta bunu bulan

bilim adamı. Posta kodu gibi. O kodla mutlaka doğru adrese gidiyor pro-

tein molekülleri. Asla adresini şaşırmıyor. Yani saniyede 2000 protein

üretiliyor bir hücrenin içerisinde. Çok yüksek bir rakam bu ve 1 milyara

yakın protein var her bir hücrede. 

ADNAN OKTAR: Saniyede 2000 mi?
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OKTAR BABUNA: Evet Hocam. 

ADNAN OKTAR: Protein üretiliyor. 

ADNAN OKTAR: Bir hücrede? 

OKTAR BABUNA: Evet. Bir hücrede 1 milyar proteinin olduğu

düşünülüyor. Asla bir karmaşa yok. Muazzam bir düzen var. 

ADNAN OKTAR: Şimdi bak, şu Darwinist arkadaşlarıma benim

tavsiyem; sırf hücreyi bir araştırsınlar. Bak mitokondriyi, golgi cisimciği-

ni, kofulu... Sadece bir tanesinden iman ederler. Bir tanesinden. Ama üst

seviyede moleküler yapısına varıncaya kadar araştıracaklar. Yüzeysel

düşündüklerinden olmuyor. Yani mesela senin anlattığın hücrenin içinde

milyonda biri değildir. Şimdi şu anda anlattığı Oktar’ın. Milyonda biri

değildir. Kardeşim bir hücrenin içerisinde bu kadar... Yani İstanbul Bele-

diyesi’nden daha kapsamlı bir çalışma var. Bunu tesadüfen nasıl açıkla-

yabiliriz? 

OKTAR BABUNA: Hiçbir şekilde açıklanamaz Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bu nedir? Vakit Gazetesi. Vakit Gazetesi aslandır

diyorum. Niye diyorum; çünkü cesur gazete, samimi, Müslümanlarla hiç

ayrım yapmaz. İşte şucu bucu diye ayrım yapmaz. Milliyetçilere de düş-

kündür. Yani vatanını, milletini seven herkese düşkündür, delikanlı gaze-

tedir. Hakikaten o yönüyle çok seviyorum, samimi olarak takdir ediyo-

rum. Yani eksikleri, kusurları olabilir, beğenmeyen insanlar olabilir. Ama

dürüstlüğüne ben laf söyletmem, yani hakikaten çok candan ve samimi

tavırları var. Ben mesela diğer gazeteleri de tabii tavsiye ederim. Mesela

Yeni Asya Gazetesi. Ben bir yere gitsem az param olsa cebimde, bir parça

param kalmış olsa cebimde, bir sadakadır, bir Müslüman kardeşimin,

çünkü dürüst insanlar bunlar, iyi niyetle yapıyorlar. Yeni Asya Gazetesini

alırım, okumasam bile bir insana veririm, al oku derim. Genel kültür, bil-

gisini artırır. Onun için dindar gazetelere, milliyetçi gazetelere daha

sahiplenmek güzel olur. Daha iyi olur yani bir gazete ne kadar fiyatı? 60
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kuruş, bir insanın cebinde 60 kuruş olur yani. Hayır ben gazeteler çok

satılsın anlamında demiyorum da, o bir sadaka olarak, böyle iyi insanların

desteklenmesi gerekir. İyi şeylerin desteklenmesi gerekir, o anlamda tabii

çok satılsın, çok da iyi olur. Orada bir ilan var, onu gösteriyorum. Yarın-

ki ilan. Göster bakalım. Evet şimdi bir okuyalım bakalım ne yazmışlar.

”Samimi Olmaya Davet Ediyoruz” Şimdi oradan ben okuyayım. Şimdi biz

diyoruz ki kardeşim iddia edilen Ergenekon örgütü Türk milletinin başı-

nın en büyük belasıdır. Bakın kahpelere, bakın kalleşlere, alçaklara dev-

letin hakimine mermi gönderiyor sekiz tane. Ne dedim, o mermileri teker

teker yuttururum dedim yani, su içer bir tanesini önce bir yutar su içer.

Öyle kahpelikle, kalleşlikle olmaz; eğer delikanlıysa, yiğitse göğüs göğü-

se anlatır derdini. Görevi başındaki hakime, görevi başındaki savcıya o

mermiyi alırlar, değil mi, ondan sonra adama yuttururlar. Öyle diyeyim,

yani inşaAllah. O terbiyesizliği yapan kahpe kimse özür dilemesi lazım.

Devletin hakimine, sen ne istiyorsun? Vatanın milletin hayrına bir iddia

varsa, o kurumu da aklar o değil mi, şaibe kaldırır, tertemiz yapar. Ne isti-

yorsun peki, ne yapsın? Hakimlikten çekilsin; o zaman yargıyı kaldıraca-

ğız; iddia edilen Ergenekon Örgütü gelsin bütün milleti doğrasın o zaman,

üç milyon insanımızı. Olur mu böyle ahlaksızlık? Çok büyük terbiyesizlik

yapıyorlar. Böyle ahlaksızlık olmaz, onu yapanlar ahlaksızın ahlaksızın

ahlaksızı. Böyle kahpelik bir daha ne görelim, ne duyalım. Böyle terbiye-

sizlik olmaz. İnşaAllah. İddia edilen Ergenekon örgütünün de birinci

hedefiyiz, ben hedefiyim, elhamdulillah iftihar ediyorum. Biner biner gel-

sinler değil mi, yani bütün böyle ekip olarak topluca gelsinler. İnşaAllah.

Bize de böyle hani o tip şeylerde kendilerince bulunmak istiyorlar. Bazı

oyunlar, komplolar hazırlıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Vız

gelir, tırıs gider. Yani 70 türlü kamyonla ne kadar ekibi varsa gelsinler.

Şimdi adaletsizlik, hukuksuzluk kalkacak bir kere Türkiye’de. Bu konuda

ittifak edeceğiz; biz kendimize de hukuksuzluk, adaletsizlik yaptırtmayız.

İnşaAllah. 
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Yani kanun, hukuk Türkiye’de tam uygulanması gerekiyor. Bana ne,

denilmez. Bugün bana olan yarın sana olur. “Bana ne, ben yargılanmıyo-

rum, iddia edilen Ergenekon Örgütü beni listesine almamış bana ne...”

kardeşim bugün almaz yarın alır. Üç milyon vatandaşımızı fişlemişler.

Öldürülmek üzere, şehit etmeye karar vermiş  adamlar. Türkiye’yi yirmi-

nin üzerinde bölgeye ayırmaya karar vermişler. İzmir ayrı, İstanbul ayrı,

Karadeniz bölgesi ayrı, Karadeniz’i ikiye bölüyorlar. İç Anadolu’da ayrı.

PKK’ya Güneydoğu Anadolu’yu vermeye karar veriyorlar. Adamlar göğ-

sünü gere gere faaliyet  yapıyor. Dini, İslam’ı ortadan kaldırmaya azmet-

mişler. Kardeşim Türkiye’nin yirmiye bölünmesi ne demek? Bittik biz,

yok olduk demektir, Allah esirgesin. Bu seyredilebilir mi? Ve devlet için-

de muazzam bir yapılanmaya gitmişler. Yani bayraklarında yağcılık yapı-

yorlar İsrail’e. İsrail bayrağını kullanıyorlar. Altı köşeli Magen David,

renkler de aynı, mason pergeli, mason iletkisi. Masonlara da yalakalık

yapıyor zaten masonların kurduğu bir örgüt. Bir de kurt kafası koymuşlar.

Milliyetçilere de şirin görünmeye çalışıyorlar. Türklük en karşı oldukları

olay. Yani ben böyle psikopat böyle deli örgütlenme görmedim. Bakın

devletin hakimine mermi gönderiyor. Bakın ahlaksızlığa yani. Devleti tam

anlamıyla desteklemek her Türk vatandaşının görevidir. Polise tam des-

tek, hakimlerimize tam destek, savcılarımıza tam destek. Mesela hakim

çıkıyorsa göğsü siper etmek lazım. Mesela ben orada olsam, göğsümü

siper ederim. Tabi. Ayrıca biraz da zor yani. Sıkıysa bir yapsınlar baka-

lım. Öyle bir konu olmaz. Onlar kahpelikle yaparlar zaten. Bu savcı

Doğan Öz de, Uğur Mumcu da  rahmetli onun şehadeti de  hep kahpelik,

hep kahpelik, hep kahpelik. Bahriye Üçok, ne yaptı size bu kadıncağız?

Bunlar, “nasıl olsa bizim  evimiz arabamız bombalanmadı. Ne yapaca-

ğız”, diyor adam. Gazeteden okuyor, ne olmuş Uğur Mumcu’ya. “Ne

olur” diyor adam, “köşede yazmaz.” Bu kadar. Böyle kafa olmaz. Yani

böyle vatanseverlik de olmaz, böyle milliyetçilik de olmaz, böyle dindar-

lık da olmaz. Böyle bir şey milli sorundur. Herkes buna el atmak duru-

mundadır. Herkes devleti koruyup kollamakla mükelleftir. Polisi, askeri,
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savcıyı hepsini. Kahraman ordumuzu. Ordumuza da tek kelime laf söylet-

meyiz, Allah’ın izniyle, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz isimsiz ihbar mektupları gönderin dedikten

sonra Hocam bir hayli o şekilde ihbar mektubu gelmeye başlamış. Bilgilen-

dirmek açısından devleti, iddia edilen Ergenokon’un faaliyetleri ile ilgili.

ADNAN OKTAR: Evet. Bir dakikamız varmış. 

SUNUCU: O zaman yarın aynı saatte görüşmek üzere, iyi geceler

diliyoruz. 



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bir

Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoşgeldiniz. Hocam nasıl baş-

lamak istersiniz, sorularımız var veya sizin söylemek istediğiniz bir şey

var mı?

ADNAN OKTAR: Ben önce şu kitabımla başlayayım. Bakın “Dec-

cal Nasıl Öldü?” isimli kitabım piyasaya sürüldü, çok güzel tavsiye ede-

rim. 336 sayfa, mükemmel bir eser. Tabii bunu internetten de ücretsiz indi-

rebilir kardeşlerimiz, ama tavsiye ederim alsınlar. Darwinistlerin 150 yıl

içerisinde nasıl bir gelişme gösterdikleri ve onların nasıl böyle Kayseri

pestili gibi ezildiklerini ve dümdüz olduklarını bu kitapta çok detaylı anla-

tıyoruz. Bilimsel kaynaklara dayalı, çok şahane bir eser tavsiye ederim. 

SUNUCU: Mert Aslan’ın sorusu var, Fransa’dan. “Adnan Hocam

Gazze konvoyu Türkiye’nin girişimleri ile Mısır’a girmeyi başardı, bu

gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?”

ADNAN OKTAR: Helal olsun, diyorum. Yalnız böyle bir konu niye

var ki, yani çok acayip. Filistinli kardeşlerimiz zaten çok zor durumda o

SSohbet -7
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çocuklar, o insanlar. Bir kere hamile anneler var, çocuk doğurmuş anneler

var, küçük çocuklar var. Zaten aç sefil perişanlar yani bunlara ilaç bir kere

çok rahat ulaştırılsın, yiyecek çok rahat ulaştırılsın değil mi, hayati. Biz

silah, bomba ulaştırılsın demiyoruz ki; kitap ulaştırılsın, kıyafet, giyecek

malzemeler ulaştırılsın. Bu konuda hiçbir sorun çıkmasın istiyoruz. O

tüneli açsınlar legal hale gelsin, ne istiyorlarsa götürsünler. Zaten bir olay

çıktığı da yok, gittikçe iyiye doğru gidiyor. Filistin’le İsrail’in arası düze-

lecek gibi. Çünkü biri Hz. İbrahim (as)’in oğullarından İsmailoğulları, biri

de Yakupoğulları. Her ikisi de aynı Allah’a inanıyor, tek Allah’a inanı-

yorlar. Dolayısıyla aynı peygamberlere inanıyorlar, geçmiş peygamberler

olarak. Tabii onlar Hz. Muhammed’e (sav) tabi değiller ama, Musevilerin

şöyle güzel iyi bir özellikleri var; Hıristiyanlar gibi değil. Hıristiyanlar

Müslümanları kafir olarak görürler. Bu kötü, hatta deccal taraftarları ola-

rak görürler. Ama Museviler hak ehli olarak görürler Müslümanları, yani

Ben-i Nuh olarak görürler. Hatta büyük bir bölümü de Kuran’ı hak kabul

ediyorlar. “Hak doğru Kitap’tır” diyorlar “ama biz Museviyiz diyorlar.

Allah bize Tevrat’ı muhafaza görevi verdi” diyorlar. Fakat “Kuran da hak”

diyorlar. Hz. İsa (as)’ın zamanında zaten hepsi Müslüman olacaklar. Hz.

İsa (as)’ın gelişine de çok az bir süre var. Onun için rahatsız olacakları,

huzursuz olacakları da hiçbir şey yok. Dolayısıyla Filistinlilerle, Arap kar-

deşlerimizle, oradaki diğer kardeşlerimizle Musevilerin arasını bulmak,

onların huzur içinde yaşaması çok elzem. Bu konuda Türkiye’nin çok

güzel bir atağı var; Türkiye her yeri barışa, sevgiye, dostluğa, demokrasi-

ye, kardeşliğe çekiyor. O yönüyle Türkiyemizi tebrik ediyorum, milleti-

mizi tebrik ediyorum. Allah onları her yerde böyle öncü ve güzelliklerin

sahibi olarak yaratıyor. Türk İslam Birliği’nin doğal lideri olduğunu bir

kere daha gördük mü; gördük. Başka ülkeler bunu yapabildi mi; yapmadı.

Kim yaptı; Türkiye yaptı. Neden; sevilen ülke de onun için, sevilen millet. 

OKTAR BABUNA: Bu söylediğiniz yönde de yine haberler var,

Hocam. Aynı şekilde, sizin dediğiniz gibi Türkiye’nin doğal liderliği,

Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğu yönünde. “Filistin birleşsin, bay-

ram yapalım” demiş Başbakanımız açıklama yapmış. 
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SUNUCU: Hocam bu konu ile ilgili bir soru var, Filistin’in birleş-

mesi ile ilgili. İsterseniz güzel açıklamanızdan önce ben soruyu yönelte-

yim, hepsini bir toparlamış olursunuz. 

Hülya Ayyılmaz Ankara’dan sormuş, “Sayın Hocam Filistin Devlet

Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan Erdoğan’ın biraraya gelmesi, sizin

üzerinde durduğunuz önemli konuların konuşulmasına vesile oldu diye

düşünüyorum. Erdoğan bu konuşma da; “siz Filistinliler kendi aranızda

birleştiğiniz zaman, ihtilaflarınızı çözdüğünüz zaman biz burada bayram

yapacağız” diye konuştu. Hocam siz Müslümanların birlik olmaları gerek-

tiğini, öncelikle iç çatışmaların durdurulmasının çok önemli olduğuna

daha önce değinmiştiniz. Bu konunun tekrar gündeme gelmesi çok büyük

iyi bir gelişme diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?” diye sormuş.

ADNAN OKTAR: Tabii ki bayağı güzel. Filistin’de bir kere toprak

bölünmeleri var, değil mi ayrı ayrı çok küçük böyle ufak ufak parçalar

halinde. Onların birleşmesi gerekiyor bir, çünkü çok ehemmiyetli bir şey.

Şimdi Allah vermesin Konya bizden ayrı, arada başka bir şey var, olmaz.

Hepsini bir birleştirmek lazım. İkincisi de manevi bölünmenin kalkması

lazım, işte Hamas’la Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yek vücut olmaları

lazım. Çünkü Allah’ımız bir, Kitab’ımız bir, kardeşiz. Hatta ırk olarak

bile birler, hepsi İsmailoğulları’ndan. Dolayısıyla bölünme kalkacak tabii,

ama bu sorunu halletmez. Ne olması gerekiyor, Türk İslam Birliği olması

gerekiyor. Asıl olay bu, Türk İslam Birliği’dir. Türk İslam Birliği olma-

dan Filistin birleşse bile fitne kalkmaz, kargaşa bitmez, dinmez ve rahat-

lık olmaz. Birleşme hiçbir şeyi çözmez. Hatta daha da başka olaylar mey-

dana getirebilir ve birleşmesinden de bir bereket çıkmaz. Tek çözüm Türk

İslam Birliği’dir, Türkiye’nin liderliğinde bölgede büyük bir yapılanma

oluşması ve bu güzelliklerle de Avrupa Birliği’ne girmemiz. Avrupa Bir-

liği de bizim Türk İslam Birliği’mize dahil olacak, çok şahane bir şey ola-

cak. Evet, dünyanın sonu güzel bitiyor, inşaAllah.

SUNUCU: İnşaAllah, bir sorumuz daha olacak, “Hocam geçen gün
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golgi cisimciği ile ilgili gösterdiğiniz video çok dikkatimi çekti. Öğren-

dim ki bu küçük organel bütün hücrelerde bulunuyor ve özellikle protein-

lerle ilgili önemli görevler üstleniyor. Yeni sentezlenen proteinlerin hazır-

lanmasında türlerinin seçimi ve ayrılmasında da bu önemli bir rol oynuyor.

Hücrenin çeşitli bölümlerinde bulunan proteinler, endoplazmik retikulum

denilen organelde sentezlendikten sonra, dakikalar içinde golgi cisimciği-

ne gidiyorlar. Bazılarına karbonhidrat, bazılarına sülfat, fosfat ya da yağ

asitleri ekleniyor. Golgi cisimciği bu proteinleri alıyor, türlerine ve gide-

cekleri organa göre paketleniyor. Hocam küçücük bir hücrenin içindeki,

yine küçücük bir organel müthiş büyük işler başarıyor. Ona o işi ilham ede-

nin, o görevi veren ve yaptıranın Yüce Rabbimiz olan Allah olduğu bu

kadar açıkken, evrimciler bu durumu nasıl kör tesadüflerle açıklayabili-

yorlar?” Çok güzel bir soruymuş. Zafer Altınkılıç, Konya’dan sormuş.

ADNAN OKTAR: Şimdi mühim bir konu var, mesela golgi cisimci-

ği biz diyoruz Allah böyle harikalar yaratıyor. Bilim adamları inceliyor-

lar, sistemin nasıl çalıştığı anlaşılıyor. Yani karmakarışık muazzam

kanunlara dayalı, adeta böyle bir saatin içi gibi veyahut bir bilgisayarın içi

gibi bir sistemle karşılaşıyoruz. Darwinistler diyor ki, ateistler “hani Allah

yaratmıştı” diyorlar, “bak anladık sistemi” diyorlar. Yani kardeşim biraz-

cık zeka kırıntısı bile olsa, şimdi bir bilgisayarın sistemini biz çözdüğü-

müzde, bunun imal edilmediği, bunda bir mühendisin çalışmadığı, bunun-

la işçilerin uğraşmadığı, emek verilmediği mi ortaya çıkar? Bir plan yapı-

lıyor değil mi, ince ince parçalar tek tek elden geçiriliyor, uğraşılıyor. Pro-

fesörler, teknik adamlar hepsi uğraşıyorlar. Uzun emekler sonucunda, akıl

kullanılarak ortaya çıkıyor. Senin çözdüğün ne; Allah’ın kanununu çöz-

müş oluyorsun, kanununu anlamış oluyorsun. Kanunu yaratmıyorsun ki

sen. Velev yaratsan bile, onu da Allah yaratır yine. Çünkü beyninin için-

de yaratacaksın, kafanda yaratacaksın. Onun için mesela diyor ki falanca

insanlar daha önce “Allah yarattı” derlerdi diyor, mesela “şimşek, yıldırım

Allah yarattı.” Kardeşim sen kanununu buluyorsun onun, yani onun siste-

mini kurmuş Allah, tabii ki Allah’ın yarattığını anlarız. Yani mesela bir
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kitapta da biz harfler buraya dizildiyse, düzgünce yazıldıysa bir emek

verilmiştir buna. “Yok diyorlar matbaada basıldığını anladık”, işte “birisi-

nin, redaktörün düzelttiğini anladık”. Kardeşim emek verilmiş buna, yani

uğraşılmış, birisi yazmış yani. Dolayısıyla bu kadar kolay bir mantığı kav-

rayamayacak konumda olan insanlarla karşı karşıya kalmış oluyoruz.

Bunun da ayrıca ara ara vurgulanması lazım. Yani bir materyalistle, bir

Darwinist’le, bir ateistle tartışırken; akılalmaz derecede zayıf mantık

örgülerinden yola çıktıklarını göreceklerdir insanların. Yani zannediyorlar

ki çok normal bir vaka ile karşılaşıyor, öyle değil, yani en basit şeyi bile

bazen düşünemiyorlar, en basit bir şeyi. Mesela var öyle sosyalistlerden

benim arkadaşlarımdan da oluyordu öyle eskiden. Şimdi onun için bazı

insanlar hemen böyle sinirlenip bırakmak istiyorlar. Halbuki çok itinalı,

sabırlı, en ilkel mantığı bile düşünemeyen bazı insanlarla karşılacaklarını

bilecekler. Zaten bunu bilir, demek olmaz. Mesela şu anlattığım, bunu

hakikaten bilmiyor ilk defa duyuyor. “Hakikaten onu düşünmemiştim”

diyor. Mesela hücreyi de o zamanlar Darwin’in devrinde, su dolu bir torba

gibi görüyorlardı. Dışında bir zar var, su dolu bir torba. Bir de baktılar ki,

İstanbul şehrinden daha karışık. Elektron mikroskobu ile incelenince.

Onun için ilkel düşünmeye karşı sabırlı olmak lazım. Bir de anlatılan

hemen etki etmeyebilir. Bazı insanlar oluyor, anlatıyor, “anlattım hiç etki-

lenmedi” diyor. Nereye etkilenmedi, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra etkisi çıkar

onun. Yani bir şey anlatacaksanız, bırakacaksınız. Hz. Musa (as)’ı değil

mi annesi nasıl sandığa koyuyor, bırakıyor. Allah sonunda onu bir hayra

götürüyor. Biz de hayrı, bereketi, güzelliği bırakırız, o mutlaka ileride bir

şeye yarar o insan için, etkili olur. Onun için aceleci olmamak lazım.

Mesela ben Akademideyken tebliğ yapıyordum. 79’da girdim Akade-

mi’ye, 81, 82, 83’e kadar iki arkadaşım oluyor, üç arkadaşım oluyor, dört

oluyor, beş oluyor. Üçü gidiyor, ikisi kalıyor. Yine bir iki kişi daha gidi-

yor, beş kişi kalıyor. En fazla beşe çıkabiliyordu sayımız. Ama onlar da

sürekli gidiyorlardı, gelen gidiyor. Çünkü okulun ilk yıllarında Anadolu

kültürü yahut İstanbul kültürünü devam ettiriyorlar, ama bir süre sonra
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okuldaki o klasik entel sanatçı havasına giriyorlardı. İşte boğazına fular

bağlamalar, işte kazağın kolunu buraya kadar çekmek falan böyle elini

aşağı sallandırmalar. Ondan sonra bir sanat eseri olduğunda elini çenesi-

ne koyup böyle uzun uzun seyretmek falan, kalemle ölçü alma. Şimdi o

havalara girince, bir süre sonra tabii değişiyorlar, garip bir şeye giriyorlar

idi bazıları, hepsini tenzih ederim de bazılar kişiler. Sonradan hakikaten

hayata atılacağını, yani iyi bir sanatçı olacağını falan düşünüyorlardı.

Gerçi öyle de olmuyordu, mesela resim bölümünden bir arkadaşım vardı

böyle heykeltraş Rodin takılırdı, böyle bir hareketleri falan vardı. Yıllar

sonra karşılaştım, üstünde başında böyle kireç izleri vardı. “Ne iş yapı-

yorsun dedim”, “badanacılık yapıyorum” dedi. Yani tabii o duvarı beyaza

boyamak da bir sanat olarak, tabii öyle değil, işin doğrusu pratikte öyle bir

şeyle karşılaşmıyorlar. Onlar hayal ediyorlar, çok ünlü bir sanatçı olaca-

ğını, tablolarının milyarlar edeceğini, halbuki öyle bir şey yok yani. Her

yerde var sanatçı, öyle bir şey yok. Ama o havaya girince işte dini unutu-

yor yani anlattıklarımızı unuttu, etkilenmediler yani. Çok büyük şeyler

olacak, hayata atılacaklar zannettiler, dünyaya kapıldılar ve vazgeçmişler-

di. Ama sonradan Allah artırdı tabii, şu an gayet güzel gidiyor. Güzel gidi-

yor derken tabii zorluklarla da karşılaşıyoruz. Şimdi iddia edilen Ergene-

kon Örgütü, direkt bir şey yapamadı. Üç beş kere suikaste falan yeltendi-

ler, baktılar olacak gibi değil. Ondan sonra bize mermi falan da göndere-

miyorlar, çünkü yuttururum o mermiyi hukukla kanunla. Hakimlerimizi,

savcılarımızı yalnız zannettikleri için onlara daha pervasızlar. Daha bir

küstah, şerefsiz ve kahpece bir üslup kullanıyorlar. Hani nasıl olsa etra-

fında insan yok. Bütün Türk milleti onların arkasında. Hakimlerimizin,

savcımızın, polisimizin de arkasındayız. Kılına tüyüne zarar getirttirme-

yiz, sıkıysa bir hareket etsinler en ufak bir şeyde, bir kıpırdasınlar yani.

Ama uzaktan uzağa ötebilirler böyle. Umarım bundan sonra böyle bir ter-

biyesizlik de yapmazlar inşaAllah.

Oktar Hocam sen bana güzel resimler gösteriyordun. Var mı öyle

elinde resimler?
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OKTAR BABUNA: Estağfurullah, var Hocam inşaAllah. Renkli çok

güzel böcekler var Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak altın yeşili, yeşille altın rengi karışık, meta-

lik. Sırtı bakır rengi, bak biraz da bakır rengi var. Metalik yeşil değil mi,

metalik lacivert. En ala arabalar da bile bu renk zor buluyorlar. MaşaAllah,

bir de birbirlerini nerden bulurlar kardeşim, evleniyorlar böyle çoluk çocu-

ğa karışıyorlar, torun tosun sahibi oluyorlar. Herifler yani hiç ummazsın

böcek diyoruz ama, binbir türlü marifet. Bak bak, şu altının mükemmelli-

ğinin rengine bak sen. Cayır cayır yani 24 ayar altın gibi. Patilerin ucun-

daki şeyler falan, tam simetrik düzgün. Evrimcilere sorsan, bir mutasyon

sağa olmuş, bir bacağı olmuş; bir mutasyon sola olmuş, aynısı simetriği

bir tane de karşıya çıkmış. Bir mutasyon burada oluyor, bir ayak eklemi

çıkıyor, aynısı ne hikmetse bir mutasyon da karşıda oluyor. Ama milimi

milimine mutasyonlar, hep de kör tesadüf yapıyor nasıl oluyorsa.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz, sinekler de öyle mutas-

yonla bacakları kafadan çıktı dediğiniz gibi böyle sakat olup öldüler

hepsi.

ADNAN OKTAR: Kardeşim mutasyon, yani anormal yamultur,

kanatları hayvanların yukarıya doğru kıvrılıyor, kafa göbeğin altına doğru

gidiyor. Mutasyonda yamulur hayvanlar. Karman çorman ve asimetrik

olur. Sağı solundan ayrılıyor, solu sağından ayrılıyor. Tabii bak jilet gibi,

tornadan çıkmış gibi. Bak süslere baksana adamın, sağda ne varsa solda

da aynısı var. Allah tek tek, benek benek süslemiş maşaAllah. Hazret çok

yakışıklı Versace renklerini seçmiş böyle, tam Versace takılıyor. Baksana

çok şahane renkler, yine metalik yeşil. Çok acayip süslenmiş. Yakışıklı

olmanın huzuruyla da geziniyor gördüğüm kadarıyla, maşaAllah. Bu ne

yapıyor, tepe üstünde amuda mı kalkmış? Nedir o örümcek mi? Kardeşim

şu örümcek, yani sırf şu tek başına çok büyük olay. Yani herkesin evinde

vardır, bahçesinde vardır, bulunur. Kardeşim şimdi hayvan sarkmaya baş-

lıyor, ipi bırakarak. Kardeşim çıkan sıvı, çıkar çıkmaz donuyor. Ama
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bakın şimdi sıvıyla, çıkma yerinin arasında bir sıvı kısım var, orada nor-

malde kopması lazım. Donunca tamam olabilir ama, sıvıyken bildiğin su.

Su olan kısmından kopması gerekiyor, kopmuyor. Mesela bu bir mucize.

Aşağı adam asansörle iner gibi iniyor, jet gibi ve jilet gibi de düzgün.

Sonra bakıyor aşağıda durum nahoş, canı yukarı çıkmak istiyor. Yani akı-

lalmaz bir hızla o ipeği yemeye başlıyor, saldığı ipeği. Yiyerek yukarı

çıkıyor ama, olacak iş değil. Yani normal tırmanma hızından da yüksek

bir hız. Akılalmaz bir şey yani, kardeşim sen ne zaman tutunuyorsun, ne

zaman yiyorsun? İnsana ye deseler sandviçten falan bir şey olsa, avur-

dunda dolar hiçbir şey yapamaz yani. Sandviç yeme yarışmaları yapılıyor,

millet yamuluyor yapamıyor. 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz, tırmandığı ipi yemek gibi

bir şey bu yani.

ADNAN OKTAR: Evet, tabii, aynı aynı bu şekilde. Ve defalarca

olsa yine inip çıkıyor.

SUNUCU: Hocam, Peygamber Efendimiz (sav)’in bununla ilgili bir

mucizesi var, örümcekle ilgili.

ADNAN OKTAR: Evet. Hira Mağarası’na saklandığında değil mi,

Hz. Ebubekir (ra) ile.

SUNUCU: Örümcek ağlar kuruyor ve içeriye kimsenin girmediği

düşünülüyor. Çünkü örümcek ağını bozmadan içeri girmek mümkün

değildir. Dolayısıyla örümcek kurtarmış oluyor Peygamber Efendimiz

(sav)’i. O mucize beni çok etkilemişti. İlk yani yıllar önce çok küçük yaşta

dinlemiştim.

ADNAN OKTAR: O doğru, ayrıca da güvercin de yuva yapmış

oraya. Ondan sonra onu da görünce oradaki takipçiler, ünlü iz sürücüler

bakıyorlar, burada olması mümkün değil diyor. Burada örümcek ağı ört-

müş, ondan sonra güvercin de var, buradan biz gidelim diyorlar. Yani

mümkün değil, bir kere Peygamber Efendimiz (sav)’in 63 yaşına kadar



SOHBETLER 209

yaşamış olması, sırf Peygamberliği için mucize olarak yeter. Yani öyle bir

insanı yaşatmaları, yani Allah’ın dilemesiyle. Mekke müşrikleri bakın tek

hedef Peygamber (sav), Resulullah. Şimdi savaşta etrafını; bakın, sağdan,

soldan, önden her yerden sarıyorlar daire şeklinde. Peygamber (sav) orta-

da, müşrikler. Savaşın amacı ne biliyor musun? Sırf Peygamber (sav)’i

şehit etmek. Yani etrafı tam anlamıyla sarılır da ellerinde baltalar var,

kılıçlar var, mızrak var, ok var. Çok uzun süre bu bakın, çok uzun süre,

Peygamberimiz (sav) döne döne mücadele ediyor, savaşıyor. Haydar-ı

Kerrar inşaAllah, döne döne savaşan Ali Haydar’ın lakabıdır. O da Hz.

Muhammed (sav)’in de lakabıdır aynı zamanda. Orada şehit edilmemesi,

sırf şu yeterlidir Peygamberliği olarak. Hatta diyor ki sahabeler diyor “ne

oldu, şehit mi edildi acaba” diyorlar. Uzun süre kayboluyor. Yani sırf bu

yeterlidir, buna Atatürk de dikkat çekmiş. Atatürk de o savaştaki başarı

diyor, sırf tek başına bu yeterlidir diyor. Atatürk’ün dini bilgisi beriben-

zer müftüde yoktur. Tabii, beribenzer din adamında yoktur yani. Atatürk

sürekli Kuran’ı araştıran bir insan, bilinmiyor bu. Mesela her gördüğü

mecliste sorar, mesela şu surenin anlamı ne, bu surenin anlamı ne. Hoca-

ları hep imtihan edermiş, tabii. Bilmeyen oldu mu, başka Hocalara, onla-

ra sordurtturarak. Tarih bilgisi de çok güçlüydü Atatürk’ün. 

SUNUCU: Tarih bilgisi genelde bilinir ama dini açıdan bilgisinin

çok geniş olduğu genelde halk tarafından çok bilinmez.

ADNAN OKTAR: Çok bilinmezdi, fakat benden sonra şu an bilini-

yor. Benim çıkarttığım eserlerden, kitaplardan sonra.

OKTAR BABUNA: Bugün bir haber vardı Hocam, gazetede. Bir

resmi belge bulunmuş, Türkiye’de Cumhuriyet kurulduktan itibaren Ata-

türk’ün vesilesiyle 12 yıl Peygamberimiz (sav)’in kutlu doğum haftası,

doğum günü, resmi bayram olarak kutlanmış.

ADNAN OKTAR: 12 yıl, maşaAllah.  Kutlu doğum haftası, Ata-

türk’ün emriyle bayram olarak kutlanmış. Bak şu kitapları da tavsiye ede-

rim, okumayan gençler varsa; “Samimi Bir Dindar Atatürk” bir, “Atatürk
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ve Gençlik” iki, benim en önemli eserlerimden. “Atatürk’ü İyi Anlamak”

üç. Kendi sahasında en kaliteli eserlerdir Atatürk hakkında yazılmış,

Cumhuriyet tarihinde yazılmış en kaliteli eserlerdir bunlar. Atatürk’ü

anlatan böyle kağıt kalitesiyle, görüntüsüyle, anlatım tekniğiyle, içeriğiy-

le, böyle mükemmel eser hiç yoktur, maşaAllah. 

Mesela ne diyor Cübbeli; “İslam bu yüzyılda dünyaya hakim olma-

yacak” diyor. Mesela bu çok vahim, çok vahim. Kardeşim tamam Mehdi

(as)’dan vazgeçtin, tamam kabul. Kabul, bir şey demiyoruz. İsa (as) gel-

meyecek diyorsun, ona da kabul. Bir şey demiyoruz, öyle diyen çok insan

var. Peki İslam ahlakının niye hakim olması gerekmiyor dünyaya, bunun

ne mahsuru var? Kardeşim Filistin kurtulacak, Afganistan kurtulacak, Irak

kurtulacak, Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir her yer mutluluğa gark olacak,

kardeş olacağız. Ne mahsur var bunda? De ki, kardeşim, elimizden geleni

yapalım, Allah rızası için İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için var

gücümüzle gayret edelim, Allah hakim etmese de Allah hakim etmez.

Ama biz bu uğurda hiç olmazsa ölürüz Allah rızası için. Gayret edelim,

demesi lazım. Bunu diyemiyor adam. Bu çok acayip bir şey. Talebeleri

sorması lazım, kardeşim ne var bunda? Peki, Kuran’ın neresini açsak hep

hakimiyetten bahsediyor Allah. Allah’ın hukukundan bahsediyor değil

mi, Allah’ın ahlakından bahsediyor. Allah’ın ahlakı niye dünyaya hakim

olması gerekmiyor? Bir an önce hakim olmasını istemesi ve o uğurda

Müslüman’ın gayret etmesi gerekir. Ben mesela Mehdi (as) çıkacak diyo-

rum, İsa (as) inecek diyorum. Farz edelim böyle bir şey olmasaydı, mese-

la Mehdi (as) ile ilgili hadisler olmasaydı, ben ne yapacaktım yani?

“Arkadaşlar İslam ahlakı dünyaya hakim olmayacak demek ki, duralım”

mı diyecektim? Var gücümle İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için

çalışırdım, yine çalışıyorum. Ben Mehdi (as)’ı görmüş değilim, var

gücümle İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için çalışıyorum.

OKTAR BABUNA: 30 yıldır tek bir gün ara vermediniz Hocam,

şahidiz inşaAllah.
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SUNUCU: “Değerli Hocam, Allah hayırlı akşamlar versin. Cumhur-

başkanı Abdullah Gül, Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerle

Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Gül Türk diplomasisinin artık dünya-

nın her tarafında olduğunu söyledi ve elçilere, arkanızda çok güçlü bir

ülke var güvencesi verdi. Hocam siz uzun yıllardır Türk İslam Birli-

ği’nden, bu birliğin dünya çapında oluşturacağı güven, huzur ve refah

ortamından bahsediyorsunuz. Kanaatimce sizin bu fikri mücadeleniz vesi-

lesiyle Türkiye güven verici, koruyucu, birleştirici özelliğini ortaya çıkar-

dı ve Türk İslam Birliği fikrine yaklaştı. Hocam bu konuda neler söyle-

mek istersiniz?” Konuştuğumuz konuya değinmiş Gökalp Sayın, Kahra-

manmaraş’tan.

ADNAN OKTAR: Türk İslam Birliği’nin hakimiyeti aslında o kadar

kolay ki, o kadar kolay ki. Bakın ben diyorum ki, açık, net söylüyorum;

İslam alemindeki, Türklük alemindeki kardeşlerimiz diyecekler ki, bir

kahvehaneye, bir yere gittiğinde, evinde veyahut bir tanıdığına, bir devlet

yetkilisine, “ben Türk İslam Birliği’ni istiyorum, teşekkür ederim”, bu

kadar. Bunu desinler, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak diyorum. Bak,

başka bir şeye gerek yok. Sırf bunu yapsınlar, hakim olacak. Ne diyorlar

biliyor musunuz, “İslam ahlakı dünyaya hakim olmayacak” diyorlar. O

yüzden Allah hakim etmiyor. “Olmayacak” diyenlerin yüzünden hakim

etmiyor Allah. Sırf “olacak” demeleri yeterli, başka bir şeye gerek yok.

Evinde otursun adam, yani para pul vermesine de gerek yok. Bir şey yap-

masına da gerek yok, bunu derse hakim olacak. Bu denmediği için, bu

uğursuzluk hakim oluyor dünyada. Bunu söyleyecekler, bu toplu dua

olmuş oluyor, Allah dualara icabet ediyor inşaAllah, bunu söyleyecekler.

İnternet sitelerinde böyle güzel gruplar oluştursunlar arkadaşlarımız, Türk

İslam Birliği ile ilgili. Birbirlerini koruyup kollasınlar. Mesela bütün

Ülkücü gençlik Türk İslam Birliği’ni savunur. Büyük Birlik Parti’li genç-

ler de öyle, onlar da Türk İslam Birliği’ni savunur. AK Parti zaten Türk

İslam Birliği’ni savunuyor, görülüyor. Ahmet Davutoğlu tam yiğit, deli-

kanlıdır maşaAllah. Süper faaliyetleri, Allah ondan razı olsun. Allah onu
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ahir zamanda böyle güzel görevlendirdi. Allah onu vesile ediyor, çok

şahane gelişmeler oluyor. Bir de Türkiye dikkat ederseniz artık daha dik

başlı. Eskiden şuradan buradan bir öksürük sesi geldi mi, biraz Türkiye’de

hafif bir toparlanma olurdu, şimdi öyle değil. Yani tam bir lider vasfını

ortaya koyuyor, tam böyle yani Türk’ün delikanlılığını, yiğitliğini çok

açıkca gösteriyor. Bundan sonra da gösterecek inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Cumhurbaşkanı Gül de şöyle bir şey söylemiş

Hocam büyükelçilerin olduğu toplantı da; “arkanızda çok güçlü bir ülke

var” demiş Türkiye için.

ADNAN OKTAR: Bak, güçlü değil, çok güçlü bir ülke var diyor.

Çünkü manevi gücümüz var, manevi. Türkiye’nin her yeri delikanlı kay-

nar, Karadeniz’e git öyle, İç Anadolu’ya git öyle, Trakya’ya git öyle. Mar-

din, Siirt, Urfa oralar her yer delikanlı kaynar, yiğit millettir. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, sizin vesilenizle oldu Hocam. Yıl-

lar evvel Türkiye’nin çok farklı bir diplomasisi vardı, böyle daha geri

çekilmeli tarz. Ama son yıllarda son derece büyük moralle böyle lider

ülke olduğunu anladı. Osmanlı’nın birikimiyle tarihine sahip çıktı.

ADNAN OKTAR: Devletin yapısında her zaman bir vakurluk ve

asalet vardır. 5000 yıllık tecrübe var, 5000 yıllık bir devlet yani inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Halbuki siz söylemiştiniz Atatürkümüz de Türk

İslam Birliği’ni o zamanlar ön görüyor.

ADNAN OKTAR: Evet, Atatürk’ün idari ülküsüydü tabii Türk

İslam Birliği.

SUNUCU: Devam edelim mi Hocam; bir tane daha sorumuz olacak.

“Hocam bugün bir hadis dikkatimi çekti, hadisi size aktarıyorum; Abdur-

rahman b.Selit’ten; hak üzere kıyam edecek olan o’dur (Mehdi'dir). Yer-

yüzü öldükten Allah onun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müş-

rikler istemese de Allah hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. Onlara

eziyetler olacak ve onlara denilecek ki, ‘eğer doğru söylüyorsanız bu vaat
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ne zaman vuku bulacaktır?’ Biliniz ki, onun gaybetindeki eziyetlere ve

tekziplere sabretmek, Resulullah (sav) ile beraber kılıçla cihat etmek gibi-

dir” Uyun-ul Ahbar, cilt 1, sayfa 68. Hocam bu hadiste Hz. Mehdi (as)’ın

inanmayanlara karşı sabırlı bir mücadele vereceği, Mehdi (as)’ın yanında

kendisine destek olanların da birçok zorluğa ve eziyetlere sabredeceğine

işaret ediyor olabilir mi? Hadisi bizlere açıklayabilir misiniz?” Berna

Çelikoğlu, Trabzon.

ADNAN OKTAR: “Hak üzere kıyam edecek olan Hz. Mehdi

(as)’dır”, kıyam edecek diyor, ayağa kalkıyor, inşaAllah. “Yeryüzü öldük-

ten sonra, Allah onun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir”. Kuran ayet-

lerine dayalıdır bu hadis. Yani bu hadisin bütün açıklamalarını Kuran’da

buluruz. Mesela bak yeryüzü öldükten sonra yeniden Allah’ın bir dirilt-

mesi var, Kuran ayeti, o Mehdi (as)’a bakar aynı zamanda. Bakın o ayet-

te hadisin içinde geçiyor; “Yeryüzü öldükten sonra Allah Mehdi (as) vası-

tasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müşrikler istemese de” bak bu da bir

ayettir, “müşrikler istemese de, Allah hak dini diğer dinlere muzaffer kıla-

caktır”. Demek ki o ayetler Mehdi (as)’a bakıyor. Hadis destekli olarak

buradan anlıyoruz. İkinci anlamı Mehdi (as)’a bakması. “Onlara eziyetler

olacak ve onlara denilecek ki”, demek ki Mehdi (as)’a ve talebelerine ezi-

yet edecekler, hapsedecekler, iftiralar olacak. O devrin iti kopuğu işte

iddia edilen Ergenekon Örgütü, ateist masonluk, ateistler, komünistler

şunu bunu Mehdi (as)’a yönelik baskı faaliyetleri yapacaklar. “Onlara ezi-

yetler olacak ve onlara denilecek ki, ‘Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne

zaman vuku bulacaktır?’” Mehdi (as) ne zaman çıkacak diyorlar, “biliniz

ki, onun gaybetindeki eziyetlere ve tekziplere sabretmek, Resulullah (sav)

ile beraber kılıçla cihat etmek gibidir”. O kadar zordur ve o kadar çok

sevaplıdır diyor. Demek ki Mehdi (as) talebeleri eza ve cefa görecekler.

Dışlanacaklar, kimse evlenmeye yanaşmayacak, işlerinden atılacaklar,

evlerinden ayrılmak durumunda kalacaklar, aileleri baskı yapacak, ailele-

ri onlarla uğraşacak. Her hakaretten bin sevap, yüz bin sevap, milyon
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sevap alarak yollarına devam edecekler. Ta ki Allah’ın dini dünyaya

hakim oluncaya kadar, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Hocam kayıp çocuklarla ilgili siz demiştiniz bir

çalışma yapmasını devletin. İçişleri Bakanlığının bu yönde bir çalışması

olmuş, tam dediğiniz yönde Hocam yeni. Kayıp ve kaçırılan çocuklar için

iş birliği protokolü hazırlanıyormuş, İçişleri Bakanlığının kontrolünde

Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim, şimdi ben mesela, Allah vermesin farz

edelim bu semtte bir çocuk kaybolsa, betonları kazıtırım. Nasıl buluna-

maz, nasıl bulunamaz yani? Mazgalları kaldırırım, mazgalın içine adam

sokturttururum yani nasıl bulunamaz? Nereye saklayacaklar yani. Bütün

tavan aralarını arattırırım. Döşemeleri söktürtür, altlarına baktırtırım yani

nereye saklayacaklar yani. Yani o konuda hırs lazım. Çocuk kaybolması

çok vahim bir şeydir, çocuk bu sabi yani. Ağzı var dili yok. Ya o psikopat

ona eziyet ediyorsa, canını yakıyorsa? Allah vermesin yıllarca eziyet ede-

bilir. Nasıl bulunmaz? Onu hırs yapmak çok önemli. Vatandaş bundan

rahatsız olur mu, olmaz. El birliği yapacağız, nasıl yapacağız, komşularla

beraber arayacağız. Her komşu diğer komşusunun evini arayacak, o kadar.

Beraber birlikte “bismillah” diyeceğiz nezaketiyle gireceğiz, bakacağız.

Bulunmaz diye bir şey yok, illaki buluruz. Çünkü kuytularda köşelerde

bakılmıyor genellikle, çok yüzeysel yerlere bakılıyor. Evin içine bakılı-

yor, olur mu, o tip psikopatlar kim bilir nereleri kullanıyorlardır. Akla

hayale gelmedik yerler mesela. Gerekirse yerin bile altını tespit eden alet-

ler var, yerin altına da bakılabilir. Gizli bir kaya kovuğu mu var, bilmem

ne var, mağaralar var, her yere bakılır. Bir de ihbar müessesesi iyi çalış-

mıyor. Çocuğu son gören, kardeşim ne çekiniyorsun? Bir kısım insanların

canı çok tatlı; söylesene, son gören mesela sensin.

SUNUCU: Hocam bunlar için ayrı yasaların olması gerekiyor, daha

özel yasalar bence. Böyle düşünüyorum çocuk kaçıranlar için, çocuklara

kötü davrananlar için. 
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ADNAN OKTAR: Tabii ki bu konuda bir hırs çok önemli, acıma

hissinin çok güçlü olması lazım. Yani özellikle çocuk, kız çocuğu, kadın.

Bunlar mazlum varlıklar yani bunlar.

SUNUCU: Diğer insanlar gibi cezalandırılmamalı bence onlar. Daha

farklı cezalandırılmalı. Ben öyle düşünüyorum.

ADNAN OKTAR: Cezasının tabii ağır olması lazım. Yani aslında

ibretlik ceza verilse pek yapamazlar da. Hafif oluyor cezaları hakikaten,

yani ibret-i alem için derler. Kardeşim ne istiyorsun çocuktan, çıksana bir

hasmının karşısına, öyle bir yiğitliğin varsa. İbreti alem için, o Mehdi dev-

rinin güzelliklerindendir onlar. Bu devirde biraz zor onlar inşaAllah.

Çünkü psikolojik rezil etme de çok önemlidir inşaAllah. Fakat şöyle;

Mehdi devrinde böyle bir olay olmaz ki zaten olmaz. Yani ne cüret adam

aklından dahi geçiremez, tahayyül dahi edemez. Anarşist, terörist falan

böyle bir olay olmaz. Farz edelim diyor ki adam; olursa. Ben de diyorum

ki; olmaz ki. Zaten olamaz. Yani ne savaşlar olur, ne şu olur ne bu olur.

Millet, herkes göğsünü gere gere gezer. Çünkü bir milli ruh, bir manevi

ruh bütün dünyayı sarmış oluyor. Herkes sorumluluk hissi içerisinde. O

zaman insanların gözünden bakar Allah, her insanın gözünden bakar

Allah, Allah’ın gözü her yerde. O zaman Allah’a sadık bir teba var. Yani

sordun mu hemen doğru bilgi alıyorsun. Şimdi Allah’ın gözü her yerde

bakıyor, fakat sebebe sarıldığında “gördün mü” dediğinde “görmedim”

diyor adam. Çünkü mağdur oluyor biraz da. Ama Mehdi devrinde mağdur

olma korkusu da yok. Mehdi devrinde karakollar pastane gibi olur, tabii

eğlence yeri gibi böyle, inşaAllah, sohbete giderler karakola inşaAllah.

Şimdi mesela bazı yerlerde karakol dedin mi, milletin kanı iliği çekiliyor.

Ama bizim zamanımızda çok acayipti karakollar, şu an çok iyi yani, çok

düzeldi. Neydi o bizim mesela 99’da? Betonun üstünde eli arkadan bağlı,

gözü bağlı bir insan bir hafta uykusuz oturtulur mu? Tuvaletin koridoruna

dizdiler bizi ellerimiz arkadan kelepçeli, gözlerimiz de bağlı. Adil Serdar

Saçan beyefendinin ilginç uygulamalarından. Elektrik verilmeyen arkada-
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şımız yok, yani herkes tabii. 16 tane Adli Tıp raporu aldı arkadaşlar,

sakatlandılar, 16 kişi. Kardeşim insaf biz de Müslüman evladıyız, bu

memleketin insanlarıyız, napıyorsunuz, zorunuz nedir yani?

OKTAR BABUNA: Bir de işkence vererek ifade imzalatılıyor,

önceden hazırlanmış olan ifadeleri imzalattırarak yani.

ADNAN OKTAR: Ben yazıyordum böyle iri kıyım bir polis vardı.

“Hocam” dedi “bütün olayları yaz sen” dedi “ben biraz sonra geleceğim”

dedi. “İyi tamam yazayım” dedim. Yazdım baktı; “Hocam sen napıyor-

sun” dedi, “şimdi iş çıkarttın bize” dedi yani, “sen başını belaya sokmak

istiyorsun galiba” dedi. “Şimdi bak ben sana dedi güzelce bir tarif edeyim

sen ona göre yaz” dedi. Bu sefer neler yaptığımı anlatmaya başladı. İşte

falanca kişiyle, “bir de” dedi “kimlerle ilişkiye girdiğini de anlat”. Allah

Allah hiç kimseyi hatırlamıyorum yani, birisini de arıyoruz, gariban kime

ne söyleyeyim yani. Şu olabilir mi, bu olabilir mi dediler 3-4 kişi, tanı-

mam bilmem, hayatta hiç görmediğim kişiler. Amerika’da yaşıyormuş

zaten bir tanesi. Bak Amerika’da yaşayan adama, ona da iftira attırdılar

yani, zorla. Dedim, evet onunla dedim, ne diyeyim. “Örgüt müsün?” dedi,

“evet örgütüm” dedim, “ben kurdum örgütü” dedim.Tabii “hepsini yap-

tım” dedim, ne oluyorsa. Ama daha önceden de benim tecrübem var. Daha

önce de Gayrettepe’de de öyle bir hikayem var, çok uzun bir hikaye anlat-

tırdılar bana ama, yani asarlar adamı o ifadeyle, öyle bir ifade aldılar.

Şimdi Başkomiser yazdırıyor, polis de yazıyor, beni de sadece tasdik etti-

riyorlar. “Değil mi, öyle değil mi” diyorlar. “Değil” diyorum, “öyle öyle”

diyor, yazıyor. “Değil” diyorum, “öyle öyle” diyor yazıyor. Sonra

DGM’ye geldik, Allah’a çok şükür ki o zaman böyle olaylar yoktu. “Ne

diyorsun ifadene” dedi savcı. “Efendim” dedim, “ben hiç öyle bir şey söy-

lemem zaten, yani çok gergin bir ortam vardı, polis yazdı ben de imzala-

dım” dedim. “Tamam” dedi. “Şöyle biraz oturun, dinlenin” dedi. Şakır

şakır şakır işte takipsizlik kararı kısaca. Herkes, basın hazırlanmıştı beni

ordan alıp hapishaneye götürecekler diye heyecanla bekliyorlardı. Biz pür
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neşe arabaya bindik, çıktık gittik. Tabii takipsizlik kararı aldık. Allah

orada korudu. Ama bu sefer 99’da işi çok sıkı tuttular. Yani meğer olay-

ların arkasında bambaşka bir şey varmış. Sonra bir de baktık ki bambaşka

bir yapılanmayla karşılaştık. Dev bir yapılanma, dev bir devlet içi yapı-

lanmayla karşılaştık. Ama evelAllah yine devleti kimse oyuna getiremez,

yine devlet bunların oyunlarını bozacaktır inşaAllah, hukukla, kanunla

inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Zaten yargılanıyorlar işkence davasında 1000

küsur yılla yargılanıyorlar.

ADNAN OKTAR: Onun için hukuku, hukuk adamlarını çok iyi

koruyup kollamak lazım; hakimleri, savcıları yani onların can güvenlikle-

rine çok özen göstermek lazım. Mahallelerinde, mesela mahallenin genç-

leri de, tamam polis koruması olsun ama halk da korusun, değil mi, eve-

lAllah böyle. 

SUNUCU: Hocam, sorularımızla devam edelim mi yoksa, söylemek

istediğiniz bir şey var mı? 

ADNAN OKTAR: Risale-i Nur’dan anlatayım, hadislerden anlatabi-

lirim. Ama şöyle söyleyeyim ki ahir zamanda iyilerle kötülerin bir müca-

delesi olacaktır. Kötüler iyilere karşı atağa geçeceklerdir. Fakat kötüler

iyilere atağa geçtiklerinde, kendi kendilerini yakarak geçerler. Yani onlar

bir ateşe dönüşür. Kendini yakarak karşısındakini yakmaya çalışır ama

yakamaz. Karşısındakini sadece aydınlatır o. Ama kendini yakar. Cayır

cayır yakar. Kötüler genellikle köpek gibi sürünürler ve çok acı çekerler.

Yani fitne, fücur, böyle intikam hissi, kıskançlık, hasetlik onları yakar

kavurur ve mutlu olamazlar onlar. Hep azap içindedirler. İyiler mesela

hasetliği gördükçe, kıskançlığı gördükçe, tersliklerini gördükçe, onların

anormal hareketlerini gördükçe kendilerini daha çok sever, Allah’ı daha

çok sever, cenneti daha çok sever, Müslümanların iyilerin kıymetini daha

çok bilir. Onun için ters insanlar, ahlaksız insanlar, bozuk insanlar dünya-

da Müslümanlara mücadele azmi veren, Allah aşkını alevlendiren vesile-
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lerdir. Çünkü ahlaksızın yanında ahlaklının değeri olur. Yani ahlaksız,

insanın ahlaklı insana karşı sevgi duymasına neden olur. Tuzakçılar, kom-

plocular, oyuncular, iftiracılar, hasutlar, kıskançlar, ağzı bozuklar, kalbi

fesatlar, kalbi kararmışlar dünyada daima olacaktır. İyiler de onlara karşı

sakince Kuran içerisinde mücadele edeceklerdir. Çünkü anormal varlıkla-

rı da Allah yaratır. Şeytanı da Allah yaratır. Yani onlardan hiç telaş etme-

mek lazım. Yani mesela film seyrediyor insan oturduğu yerde. Oradan

çıkıp o ona hiçbir şey yapamaz. Bakın Allah diyor ki; “siz iyi olduktan

sonra, kötülerin size bir zararı olamaz” diyor Allah. Ama biz mutlaka iyi

olacağız. Allah’a mutlaka teslim olacağız. Akıllı olduktan sonra kötü

kendi kendini yakan bir mahluktur. Hani var ya bazen tepinir yerlerde,

öfkeden morardım der, elini ısırır, elini duvarlara vurur. Kendi kendini

yakar. Müslüman da huzur içinde gayet sağlıklı sıhhatli yaşar. Cennette de

sonsuza kadar mutluluk içindedir. 

Bediüzzaman ahir zamanı anlatıyor, evet. Bediüzzaman Said Nursi

Hazretleri’nin mühim bir özelliği vardır; İslam ahlakının dünyaya bu yüz-

yılda hakim olacağını söylemiştir. “İttihad-ı İslam olacak” demiştir.

Şam’da Emevi Camii’nde de bunu açıklamıştır. Birçok yerde açıklamıştır.

Ebcedlerle bunu açıklamıştır, hadislere dayaranak açıklamıştır. Dünyanın

sonunun da yakın olduğunu, Hicri 1545’te de Kıyamet kopacağını belirt-

miştir. Yani Hicri 1400’le 1500 arasında her şey olacak diyor Said Nursi.

Ama gerçek Nur talebeleri bunu kabul ederler, ama bir de batıncı Nur tale-

beleri vardır. Yani Said Nursi mesela diyor ki, “kırmızı“ dedi. “O kırmı-

zıdan kastı o değil” diyor. “Neyi kastetti?” diyor, “masayı kastetti o”

diyor. “Evdeki masa kastediliyor orada” diyor. Peki diyorsun “masadan

neyi kastediyor”, “orada da yeşil rengi kastetti” diyor. “Onunla hiç alaka-

sı yok” diyor. Neye göre, “ben bilirim” diyor. “Ben, Said Nursi’nin yanın-

da kalan birisi varmış, bir abi. Ondan duydum” diyor. Said Nursi diyor ki;

“bu yüzyılda Mehdi gelecek” diyor, net açık söylüyor. “Yok öyle bir şey”

diyor. “Ne olacak” diyorum, “şahs-ı manevi olarak gelecek” diyor. Peki

Said Nursi zat ve şahıs diye onu açık açık belirtiyor, kişi olarak belirtiyor.
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“O diyebilir de, üslup olarak öyle söylüyor, ama öyle bir şey yok” diyor.

Kardeşim şimdi şahs-ı manevi dediğin şey, İslam ahlakı dünyaya hakim

oldu şahs-ı maneviyle. Tamam kabul edelim. İslam aleminin bir lideri ola-

cak mı; illaki olacak. Bunun adı ne, “o önemli değil canım” diyorlar, “o

olur” diyorlar. “Hatta iki üç tane de lider olabilir” diyor. Bak illa hani o

oradan çıkacak. Halbuki bütün hadis-i şeriflerde, Said Nursi’nin izahla-

rında da tek bir liderden bahsediliyor ve talebelerinden bahsediliyor. O

zaman sen Bediüzzaman’ı baştan sona yalan söylemekle itham ediyorsun.

Demek ki yüzlerce sayfa yalan söylediğini iddia ediyorsun. O zaman “Nur

talebesiyim” demene ne gerek var? De kardeşim, “ben kabul etmiyorum”

dersin Said Nursi’yi. “Açıklamalarını da kabul etmiyorum” dersin,

“hadis-i şerifleri de kabul etmiyorum” dersin. Yani anormal fakat dürüst

olan budur. Hem “kabul ediyorum” diyorsun, hem “kabul etmiyorum”

diyorsun. Öyle olmaz. 

Bakın diyor ki; “ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç

vazifesinden en mühimi”, şimdi kardeşim, ahir zamanda gelecek “şahs-ı

manevinin” üç vazifesinden en mühimi mi diyor burada? Ahir zamanda

gelecek “zatın” üç vazifesinden en mühimi mi diyor? Hangisini diyor?

OKTAR BABUNA: Zat, diyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Peki şahs-ı manevi diyecek kadar bir aklı yok mu

Said Nursi’nin? Yani kalem yok mu, yazdıramıyor mu bunu? Zat dediği-

ne göre zat, şahıstır. “Ve en büyüğü ve en kıymetlileri, değerlisi olan

iman-ı tahkiki, gerçek imanı neşr”, yani ehl-i imanı dalaletten kurtarmak,

bu nasıl oluyor? Darwinizmi, materyalizmi yok etmek ile oluyor. İman

hakikatlerini anlatmak ve bu konularda konferanslar düzenlemek, sohbet-

ler yapmak, kitaplar yayınlamak, CD’ler yayınlamak, buna benzer her

türlü neşr vasıtası ile çalışma yapmak. Bak diyor ki; “o zatın ikinci vazi-

fesi”, burada “o zatın” mı diyor, o “şahs-ı manevinin” ikinci vazifesi mi

diyor? “Zatın” diyor. “O zat”, onlar da demiyor, “o”, “o zat”. “İkinci vazi-

fesi, Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini icra
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ve tatbik etmektir”. Evet, bak, “o zatın 3. vazifesi; Hilafet-i İslamiye’yi

(İslam Halifeliği’ni) İttihad-ı İslam’a bina ederek (İslam Birliği üzerine

kurarak), İsevi ruhanileri ile dindar Hıristiyanlar ve Hıristiyan alimleriyle

ittifak edip (iş birliği ve dayanışma içerisine girerek) din-i İslam’a (İslam

dinine) hizmet etmektir”. Bakın burada da “o zat” diyor. Hilafet-i İslami-

ye, yani İttihad-ı İslam, Türk İslam Birliği. Yoksa yani bizim anladığımız,

pratikte uygulanacak olan; birçok devletlerin kendi içlerinde bağımsız

olmaları, kendi rejimlerini korumaları, fakat bir manevi lidere bağlı olma-

ları, inşaAllah. Ama Allah’ın Halifesi’dir Mehdi (as), Halifetullah,

Allah’ın Halifesi, inşaAllah. Halifet-i Resulullah’tır Hz. Ebubekir (ra),

Hz. Ömer Halifet-i Resulullah’tır. Mehdi (as) için Peygamberimiz (sav)

özel bir ayırım yapmış, “o Halifetullah’tır” diyor, “Allah’ın Halifesi’dir”

diyor. Bir tek ona mahsus olarak, Mehdi (as)’a mahsus olarak. Bunu Ber-

zenci’nin Kıyamet Alametleri kitabında da görebilirsiniz. Bu konulara

tabii genellikle ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinden bakmak lazım. Mese-

la İmam-ı Şarani’nin Ölüm Kıyamet ve Diriliş, tavsiye ederim. Efendim,

Kıyamet Alametleri, Resul Muhammed Bin Resul el Hüseyni el Berzenci

Hazretleri, Kıyamet Alametleri. Bunlar piyasada çok rahat bulunabilen

eserler. Mesela çok önemli şu iki eser; Celalettin Suyuti’nin Tasnifinden

Hadisler, Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri. Ali bin Hüsamettin el Mut-

taki’nin hazırladığı bir eser, özellikle tavsiye ederim. Ahmet İbn Hacer

Mekki Hazretleri’nin, Beklenen Mehdi’nin Alametleri El Kavlul Muhtasar

Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, çok ünlü bir eserdir. Evet, Cübbeli’nin

kitaplarında bu hadislerdeki izahların çoğu çıkarılmış, yahut değiştirilmiş

oluyor. En doğru olarak buradan bilgi edinebilir kardeşlerimiz. Cübbeli

çünkü bir çoğunu çok ciddi şekilde değiştirmiş, birçoğunu da çıkartmış.

Çünkü, yani malum, işine gelmiyor yani herhalde. 

OKTAR BABUNA: Zaten siz ortaya koymuştunuz Hocam. Yani

mesela hadise “vardır” diyor, sonra “yoktur” diyor. Vardır dediğinde de

Arapçası ile birlikte söylüyor var olduğunu. 
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ADNAN OKTAR: Kardeşim şimdi Cübbeli. Cübbeli deyince millet

de zannediyor ki ben onu çok önemli bir şey görüyorum. Şimdi o çocuk

gibi bir insan zaten, gariban. Öyle bir zihniyet var. Şimdi ben ne diyeyim,

bu zihniyet mi diyeyim? İşte biz de onun adını Cübbeli koyduk. Yoksa ne

yani adam malum, ortada durum yani. Onunla bizim bir alıp veremediği-

miz yok, inşaAllah. Ama hakikaten Mehdiyet’in iyi anlaşılmasında ola-

ğanüstü faydalı oldu, olağanüstü. O yönü ile tebrik ediyorum. Yani bir-

ken, bin oldu, maşaAllah, internet sitelerinde yani adeta bir patlama oldu,

maşaAllah. Olağanüstü faydalı oldu, olağanüstü. O yönüyle tebrik ediyo-

rum, bir iken, bin oldu MaşaAllah. İnternet sitelerinde adeta bir patlama

oldu maşaAllah. Çok nadir insanlar Mehdi (as)’ı biliyorlardı, Türkiye’de

şu an bilmeyen yok Mehdi konusunu. 

Bak diyor ki; “alem-i İslam’ın vahdeti, alemin birliğini, nokta-i isti-

nat edip (dayanak noktası yapıp) beşeriyeti (insanlığı) maddi ve manevi

tehlikelerden ve gadab-ı İlahi’den (Allah’ın azabından) kurtarmaktır”,

Mehdi ( a.s)‘ın vazifelerinden bir tanesi. “Alem-i İslam’ın vahdetini, bir-

liğini, nokta-i istinat edip”; bir kere bir İslam Birliği oluşuyor Mehdi’nin

zamanında. Diyorlar, “Üstad’tan kıymeti daha düşüktür”. Sana ne, yani

kıymeti, sen Allah’ın Katı’nda, kıymet tasnifi yapmaktan sen mükellef

misin? Üstad çok büyük bir insan. Mehdi olmaması Üstad’ın değerini mi

düşürür? Ben mesela Üstad’ın tırnağı etmem ben. Çok büyük bir alim.

Mehdi (as) olsa gider elini ayağını öperim. Üstadım olsa onun da elini

ayağını öperim Bediüzzaman’ın da. Yani onun değerini niye düşürsün ki?

Bu telaş niye? 

OKTAR BABUNA: Ayrıca siz daha iyi bilirsiniz, kendisi söylüyor

Hocam; “ben onun pişdar bir neferiyim” diyor Hz. Mehdi (as) için, kendi

ifadesi var. 

ADNAN OKTAR: Bak diyor ki; “hem bu üç vezaif (görev) birden

şahısta yahut cemaatte” kendi zamanı için diyor, “bu üç vazife birden bir

şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması” yani kendisinde veya
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kendi cemaatinde, yani Nur talebelerinde veyahut herhangi bir cemaatte,

“bulunması mükemmel olması, birbirini cerh etmemesi (yani birbirine

engel olmaması) pek uzak, adeta kabil (mümkün) görünmüyor’’. Mümkün

değil Mehdi (as) çıkamaz benim zamanımda diyor, imkansız diyor. “Ta

ahir zamanda adeta Al-i Beyt-i Nebevi’nin, Peygamber Efendimiz

(sav)’in soyunun, cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hz. Mehdi”, şimdi

biz Hz. Mehdi (as) deyince şahs-ı manevi mi anlıyoruz? Bakın “o cemaa-

ti temsil eden” diyor, cemaatten bahsediyor. “Hz. Mehdi’de ve cemaatin-

deki şahs-ı manevide”, bir şahs-ı manevi var; bak Mehdi (as) var bir, ve

cemaati var iki, cemaatinden ve kendisinden oluşan bir şahs-ı manevi var

üç. “Ancak içtima edebilir” Niye böyle, niye ahir zamanda, bil bakalım?

Niye Said Nursi’nin zamanında olmuyor da, bu asrımızda olmasını makul

görüyor Said Nursi? “Ancak bu ahir zamanda olur diyor”, niye oluyor

söyle bakayım. Said Nursi bunu açıklıyor diyor ki, bir; “hürriyetler oluşa-

cak, istibdat kalkacak” diyor. “Bütün dünya hürriyete kavuşacak, fikir

hürriyeti olacak” diyor. İki, internet çıkacak, üç, televizyonlar, dört, rad-

yolar. Dünya insanların avucunun içi gibi olacak ve Mehdi (as)’ın okulu

kurulmuş olacak, Dünya Üniversitesi. Mehdi (as) de o üniversitenin

başında olacak. Radyodan, televizyondan, internetten bütün insanlığı eği-

tecek ve ancak böyle mümkün bu. Said Nursi’nin zamanında, Said Nursi

gizli olarak, evlerde el yazısıyla Risale-i Nur’u çoğaltılıyor. Kaç kişiyi

etkileyebilirsin böyle? 100, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Bütün dünya-

yı etkileyecek Mehdi (as). Allah Mehdi (as)’a bir kılıç veriyor; internet.

Mehdi (as)’ın manevi kılıcıdır. Özel olarak Hz. Mehdi (as) ve Hz. Mesih

(as) için yaratılmıştır internet. Millet eğlensin diye yaratılmamıştır. Özel

dizayn etmiştir Allah. Mucize olarak yaratılmıştır. Televizyonlar Mehdi

(as) için hazırlanmıştır. Radyolar Hz. Mehdi (as) için hazırlanmıştır ve

ahir zamanda ancak oluşacaktır diyor Said Nursi Hazretleri. “Ancak içti-

ma edebilir”, toplanabilir diyor. Said Nursi 1960 yılında vefat etmiş, çok

muhterem büyük bir İslam alimi ama dehşetli bir alim. Evet, çok büyük

bir alim. 30 yılı hapislerde geçmiştir, çile ehlidir. Dünyadan hiçbir şey
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istememiştir, evlenmemiştir. Dünyada da malı mülkü olmamıştır. Çok

kahraman, güzel talebeleri olmuştur. Nefis bir Osmanlı Türkçesiyle Risa-

le-i Nur Külliyatı diye eserler hazırlamıştır, burada şu gördüğün eserler.

İman hakikatlerini çok güzel anlatmıştır. Açık açık söylüyor, diyor; “Ben

Hz. Mehdi (as)’ın pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm ona zemin hazırlıyo-

rum” diyor. Bu Risale-i Nur Külliyatı’nın gerçek sahibi Hz. Mehdi (as) ve

talebeleridir ben değilim diyor. “Nur talebeleri de değil” diyor. “Gerçek

sahibi Hz. Mehdi (as) ve talebeleridir” diyor. Bunun aksini kimse iddia

edebiliyorlarsa bana yazsınlar. Risale-i Nur’da açık geçiyor inşaAllah.

Mesela diyor ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; “Maddiyun tabiiyyun

tanunu” diyor, Darwinizm ve materyalizm. O zamanki ismi o Osmanlı-

ca’da “Maddiyun tabiiyyun tanunu”. “Taun” veba yani fikir vebası, “beşer

içinde intişar etmesiyle” diyor; insanlık içinde gelişmesiyle “her şeyden

evvel” diyor bakın, “felsefeyi tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır”

diyor birinci görevi. Yani neymiş, Darwinizm’i, materyalizmi yerle bir

edecek diyor Hz. Mehdi (as) İhtiyacı olan bu çalışma için diyor ki; “vakit

ve hal böyle bir çalışma için Mehdi (as)’a” sadece vakit değil bak, vakit

ve hal, böyle bir çalışma için Mehdi (as)’a müsaade etmez diyor. “Ondan

evvel bir taife bu görevi bir cihette göreceklerdir” diyor. Bilim adamları

Darwnizm ve materyalizm ile ilgili çalışmalar yapacaklar, araştırmalar

yapacaklar, “taife” diyor zaten. “Onların uzun tasdikatı” ve araştırmala-

rıyla yaptıkları eserleri “hazır bir program olarak neşr ve tatbik edecek”

diyor Mehdi (as). Darwinizm ve materyalizme karşı kitaplar hazırlayacak

ama hazır eserlerden derleyerek yapacak, diyor. Çünkü “vakit ve hal buna

müsaade etmez” diyor. “Bunun için ihtiyacı olan, talebeleri her ne kadar

sayıları az da olsalar”, bir kısım şakirtlerdir sayıları çok azdır diyor,

“manen bir ordu kadar kuvvetli sayılırlar” diyor. Çok az bir talebe guru-

buyla, talebeleri, kendinden meydana gelen de bir şahs-ı manevisi olacak

diyor. Ve ebced ile tarihini veriyor, “benden bir asır sonra gelecek” diyor.

Bir de kafası iyi basmayanlar için de olabilir bu sefer de net tarih veriyor

diyor ki; “1400 yıl sonra gelecek bir hakikati asırlarına karib (yakın) zan-
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netmişler” diyor. Sahabeler bile beklemişler Hz. Mehdi (as)’ı diyor. 1400

yıl sonra gelecek diyor. Kaçtayız biz, 1431. O zaman Bediüzzaman’a bir

insan eğer inanıyorsa, Nur talebesiyim diyorsa, Hz. Mehdi (as) geldi,

gelecek değil. Ya Bediüzzaman’ı reddedecekler, hadisleri reddedecekler

ya geldiğini kabul edecekler. Dürüst olacaklar ama, kabul etmeyebilir

mesela bir insan der ki “ben Bediüzzaman’ı kabul etmiyorum” der, öyle

insanlar var, hadis de kabul etmiyor hiç, olabilir o ayrı. Onun inancına

saygı duyarız. Ama Said Nursi’yi kabul ediyorum, hadisleri kabul ediyo-

rum fakat Hz. Mehdi (as) da gelmedi diyorsa olmadı, o zaman olmadı,

yalan söylüyor. “Dünyanın ömrü 7000 yıl” diyor, Resullullah (sav), yani

bir takvim olarak veriyor 7000 yıl. İmam-ı Hanbel çıkıyor diyor ki, hadis-

i şerif olarak naklediyor, mutlak müctehid ve mutlak imam, mezhep

imamı, “5600 yıl geçmiştir” şeklinde Peygamber’in (sav) hadisi vardır

diyor kendi dönemine kadar. Bizzat kendi zamanında söylüyor, “bunun

5600 yılı geçmiştir” diyor. 7000’den 5600 çıkarttığımızda ne kalıyor?

1400 kalır. Biz kaçtayız 1431, o zaman Hicri 1500’de ümmetin icabet

ömrü bitiyor. Cübbeli’nin kafasının bir türlü almadığı bir şey var. Zanne-

diyor ki biz 1500’de Kıyamet kopacak dedik, 1500‘de artık gerileme çağı

başlıyor. Yani icabet ömrünün gerileme çağı başlıyor. “1545’de de Kıya-

met kopacak” diyor Said Nursi. Bak 46 olsa, 1600’e geçiş olmuş oluyor,

1545. “1545’te Kıyamet kopacak” diyor. Belki de 15:45 saati de İstan-

bul’a göre, inşaAllah. Dolayısıyla bunları anlamazlıktan gelmekten vaz-

geçecekler. Bazı Nur talebesi kardeşlerimiz nihayet gizli de olsa anlama-

ya başladılar. Fakat buna ne gerek var, gizli anlamaya ne gerek var,

dürüstçe anlayın. Bir de tabii cemaat taassubu oluyor, o zaman cemaatten

tard edebilirler. Yani dese ki; “Üstad açıkça söylüyor Hz. Mehdi (as)’ın

geleceğini” dese bir daha görüşmezler adamla. İstediği kadar Üstad’ı delil

olarak göstersin. İstediği kadar hadisi delil olarak göstersin. Yahut şuna

da müsaade etmezler, bakın; “arkadaş; ben böyle bir iddiada bulunuyorum

ama, Mehdi (as)’la ilgili Said Nursi’nin izahını okuyabilir miyim dese,

buna da müsaade etmezler. Çünkü çok açık, çok sarih anlatıyor, toptan.
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Benim zamanımda mesela müsaade etmiyorlardı. Kardeşim ne korkuyor-

sun, okunsun diye yazmış Said Nursi. Yani bunda bir mantık var mı? Geç

geç geç oraları geç; nereyi okuyacağız peki? İsa (as) bahsini okumak

yasak, Mehdi (as) bahsini de okumak yasak. Hepsini tenzih ederim de bir

kısmında. Nereyi okuyabilirim, işte nereyi okuyorsan oku onun dışında.

Olmaz, o zaman biz falanca şöyle dedi, filanca şöyle dedi yani hayali

hikayelere göre hareket etmeyiz. Üstad bize ne diyor, “benim bütün söy-

lediklerim Risale-i Nur’da” diyor, “benimle konuşmak isteyen Risale-i

Nur’u açsın okusun” diyor. Dolayısıyla şundan şunu duyduk bundan bunu

duyduk lafı geçerli değil, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz açıklamıştınız Hocam, kendi has talebeleri

Seyit Salih ve Sungur Ağabey zaten onlar söylüyorlar hatta seyit Salih’in

başına vurarak söylemiş Üstad, “ben göremeyeceğim ama sen Mehdi

(as)’ı göreceksin” diye inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Seyit Salih Özcan Hocamız geçenlerde bir haber

göndermişti, söylemiştim. “Hocanıza ısrarla söyleyin Mehdi (as) çıktı”

demiş. 3 kere tekrar etti diyor, giden kardeş. Yalan bir söz söyleyemeye-

ceğim belli çünkü Salih Hocamız yaşıyor, yani yalan söyleyemem.  Ondan

haber getiren kişiye 3 kere söylemiş bak Mehdi (as) çıktı bunu Hocanıza

söyleyin demiş, inşaAllah. Var bir bildiği demek ki. Demek ki tam kanaa-

ti gelmiş. Görmeden duymadan söyleyemeyeceğine göre, demek ki gör-

müş ki söylüyor. Biz de tahminle söylüyoruz, Allahualem çıktı inşaAllah.

Cübbeli, ben göremedim diyor. 

OKTAR BABUNA: Bir de Hocam zaten, “çıkarsa” diyor “korkarım

ki bu o değildir derim” diyor.

ADNAN OKTAR: Diyor zaten; “benim çekindiğim o” diyor “Mehdi

(as) çıkacak, fakat ben anlayamayacağım Mehdi (as)’ı” diyor, konuşması

var. “Bu o değil” derim diyor.

OKTAR BABUNA: “Tabii, alışmışım bidatlere” diyor.
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ADNAN OKTAR: Bidatlere diyor değil mi, açık açık söylüyor.

Dolayısıyla bak, Allah ona hissettirmiş. Bana bir soru sor bakalım.

SUNUCU: Soralım. “Selamlar öncelikle iyi yayınlar diliyorum.

Adnan Bey dinine çok bağlı ve hak yolunda bir insan olarak görünüyor.

Türkiye’deki Aleviler ve Alevilik hakkındaki düşüncelerini öğrenmek

isteriz. Ben Alevi bir Türk genciyim. Halkın genel algısı, halkın Alevili-

ğe bakış açısını ve Adnan Bey’in kendi düşüncelerini paylaşması konu-

sunda desteğini rica ediyoruz”, Gökçegül Kaya. 

ADNAN OKTAR: Ali Haydar, Haydar-ı Kerar. Esedullah, “Allah’ın

arslanı”nı sevenlerin diğer adı da Aleviliktir. Allah aşıklarının diğer adı da

Aleviliktir. Sevgi, şefkat, sevgi insanlarının diğer adı Aleviliktir. O

anlamda bütün İslam alemi Alevidir. Hz. Ali (ra)’ı sevmeyen zaten Müs-

lüman değildir bana göre. Yani sevmiyorsa Müslüman değildir. Hz. Ali

(ra)’ı da seviyorsa zaten Alevidir. Dolayısıyla Alevi demek Mehdi (as)

aşığı demektir, Mehdi (as) talebesi demektir. Çok muhterem ve mübarek

insanlar demektir. Sünnisiyle Alevisiyle hepimiz tek bir vücuduz, tek bir

kardeş topluluğuz. Her biri birbirinden güzel insanlar. Bektaşiler de öyle

aşk insanı, gönlü Allah aşkıyla doludur. Kalbi Allah aşkıyla doludur.

İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi. Dolayısıyla Alevilere öfke

duyanlar, Şiilere, Caferilere öfke duyanlar hatta pırasa gibi doğramaya

kalkanlar sapkın yolda olan insanlardır. Allah’ın tertemiz kullarını asmak-

tan, kesmekten, doğramaktan bahsediyorsa bir insan, o insan hastadır,

normal bir Müslüman bunu söylemez. Değil mi ? Normalde bir insanını

söyleyeceği söz değildir. Yani dengeli bir insanın söyleyeceği bir söz

değildir. Dolayısıyla da kaale alınmaz. O tip sözler kaale alınmaz.

Bismillah. Yusuf Suresi. Yusuf biliyorsun güzellerin en güzeliydi.

Muhteşem güzel, çok yakışıklı, aslan olan bir delikanlıydı. Kadınların

onun güzelliğinden nefesleri kesiliyordu. Kadınlar onun güzelliğinden

ellerini kestiler. Meyve keseceğim diye ellerini kestiler ve kadın da ona

Hz. Yusuf (as)’a yaklaşmak istedi hatta tecavüze kalktı kendince. O aslan-
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lar aslanı, o nur ondan kaçındı. Ya Rabbi dedi, ben hapse razıyım, bunla-

rı bana yapmasınlar dedi. Ben zina istemiyorum, gayri meşru bir ilişki

istemiyorum Ya Rabbi dedi. Bakın bir kere zinayı kabul etmediği için 7

yıl hapis yattı, benim aslanım, 7 yıl. Allah ona peygamberlik mertebesi

verdi. Manevi derinlik verdi. Bakın iffet abidesi. Görüyor musun aslanımı

benim, maşaAllah. Abide derken yani temsilen, onu temsil eden bir varlık

inşaAllah. Baksana o kardeşlerinin yaptığına; "Dönün babanıza ve deyin

ki: 'Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık etti. Biz, bildiğimizden

başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın kollayıcıları değiliz." Bakın görü-

yormusun. Şimdi asrımızda da bu var. Buyrun iftirayı. Yani o devirde de

var. Ve Müslüman olduğunu iddia ederek iftira atıyorlar. "İçinde (yaşa-

makta) olduğumuz şehre sor, hem kendisinde geldiğimiz kervana da. Biz

gerçekten doğruyu söyleyenleriz." Halbuki doğru söylemiyorlar. “Ve

onlardan yüzünü çevirdi” diyor babaları. "Ey Yusuf'a karşı (artan daya-

nılmaz) kahrım". Çok seviyor Hz. Yusuf’u. “... gözleri üzüntüsünden

ağardıkça ağardı ve yutkundukça yutkunuyordu”, bu doğru değildir işte.

Kuran bunu eleştiren bir üslupla Cenab-ı Allah açıklıyor. Bak üzüntü neye

sebep oluyor, görme gücünü kaybediyor. İnsan Allah esirgesin, yani tama-

men çöker. Bakın, görme gücüne kadar etki ediyor beyne etki ettiği için,

değil mi bak, “gözleri üzüntüsünden ağardıkça ağardı ve yutkundukça

yutkunuyordu”. Sinirden ve üzüntüden yutkundukça yutkunuyordu.

"Allah adına, hayret" dediler. "Hala Yusuf'u anıp durmaktasın. Sonunda

(ya kahrından) hastalanacaksın ya da helake uğrayanlardan olacaksın."

Bakın, görüyor musunuz? "Allah adına hayret" dediler. "Hala Yusuf'u

anıp durmaktasın. Sonunda (ya kahrından) hastalanacaksın ya da helake

uğrayanlardan olacaksın." Kuran buna işaret ediyor işte. “Sonunda kah-

rından hastalanacaksın” Demek ki psikolojik üzüntüler, korkular bunlar

haram, Müslüman bunu yapmayacak. Bunun sonucunda hastalık olur.

Helake uğrar, hatta ölürsün diyor. “Helake uğrayanlardan olursun.” “Dedi

ki: "Ben, dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet edi-

yorum.” O zaman işte “vay romatizmalarım tuttu” diyerek gidip ona buna
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bağırarak anlatanlar var ya, işte “çok perişan haldeyim”. Öyle olmaz. Has-

talık doktora söylenir. Oturup orada burada mahalle sohbetlerinde hasta-

lık anlatılmaz. Tedavi amaçlı söylenir. Yani çözüm bulmak için söylenir,

bunun dışında söylenmez. "Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden

(etraflıca araştırma yapıp) bir haber getirin” Yusuf ve kardeşi aynı zaman-

da Hz. Mehdi (as)’a ve Hz. İsa (as)’a bakar. Yani temsili olarak ona bakar.

Bir yönüyle. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” yani “Allah’ın rah-

metinden ümit kesmeyin”. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah’ın

rahmetinden umut kesmez”. İslam bu yüzyılda dünyaya hakim olmaz,

dedin mi ne olur?

OKTAR BABUNA: Allah’ın rahmetinden ümit kesme olur.

ADNAN OKTAR: Ümit kesmiş oluyorsun. Bakın İslam ahlakı dün-

yaya bu yüzyılda hakim olmaz, dedin mi karşılığı ayet ne? “Allah’ın rah-

metinden ümit kesmeyin, çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah’ın

rahmetinden umut kesmez” diyor Allah. Doksanda soruyorlar “Sen ger-

çekten Yusuf musun?” Mehdi (as) da bu şekilde tanınacaktır inşaAllah.

“Sensin öyle mi” dediler. “Ben Yusuf’um”. Bu Yusuf kelimesinde de tabii

bir işaret var. Onu da sonra bir ara söylerim. Yani Yusuf isminde de bir

işaret var. “Bu da kardeşimdir.” Bak dediler ki “ Allah adına hayret” hay-

ret ediyorlar. “Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir.“ Meh-

di’yi de Allah, o dönemde hiç ummadıkları bir insanı Allah seçecektir

Mehdi olarak. İnsanlar hayret edeceklerdir. Bak diyor ki, dediler ki “Allah

adına hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir.” Hay-

ret ediyorlar. Niye seni seçti acaba? Mehdi (as)’a da hayret edecekler,

niye Allah bu insanı seçti acaba diye. Bilmiyorlar yani neden olduğunu.

Allah’ın sırrını bilmedikleri için, ona hayret edecekler. Bak güzel ahlaka

bak. “Dedi ki: “Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur.” Kardeşleri-

ni hemen affediyor. Öldürmeye kalkmışlar, ne diyor? “Bugün size karşı

sorgulama, kınama yoktur.” Hemen affediyor, İslam’daki affediciliğin

sınırlarını görüyor musun genişliğini? Kuyuya koymuşlar, artık ölecek
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orada, Allah vermesin, “Sizi Allah bağışlasın” diyor. Güzel dua ediyor.

“O, merhametlilerin en merhametlisidir.” Allah, sonsuz merhamet sahibi-

dir. “Bu gömleğimle gidin de, babamın yüzüne sürün.” Şimdi, burada da

Mehdi (as)’a bir işaret vardır. Mesela ne vardır? Peygamber (sav)’in göm-

leğini giyecektir Mehdi (as), ona bir işarettir. “... babamın yüzüne sürün.

Gözü (yine) görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin.” Mehdi (as)

üzerinde o gömleği gördün mü, bütün insanların gözü görür hale gelecek.

En kör gözler açılacak, manen kör gözler, Kuran buna da işaret ediyor.

“Kafile (Mısır’dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki: "Eğer

beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf'un kokusunu (burnumda tüter)

buluyorum." Demek ki Hz. Yusuf (as)’un o güzel kokusu, birçok yerde

insanlar tarafından hissedilecek. Neye bakıyor? Mehdi (as)’ın da güzel bir

kokusu olacağına işaret ediyor, inşaAllah.

SUNUCU: “Hocam hayırlı günler.”

ADNAN OKTAR: Hayırlı günler.

SUNUCU: “Siz, röportajlarınızda cennetteki eşyaların, hayvanların

ve bitkilerin şuurlu olduğunu anlatmıştınız. Şunu merak ediyorum. Acaba

cehennemde de Allah’ın inkarcıları azaplandırmak için yarattığı her şey

şuurlu olacak mı? Ellerinizden öpüyorum.” Naciye Gürel, İzmir.

ADNAN OKTAR: Bunu dün sormuşlardı ama, hayır var. Bak her

seferinde ayrı bir cevap veriyorum, daha gelişmiş cevap veriyorum.

Cehennemin taşı, adam yaklaşırsa cehennemin taşı ona vurur, iter. Cehen-

nemin suyuna yaklaştığında, cehennemin suyu onu yakar ve ona ters

cevap verir. Yani onun canını yakar. Garip sesler, korkutacak ses çıkartır.

Onun huzurunu bozar. Cehennemde her şey insanın aleyhinedir, bütün

cisimler. Hayvanlar mesela, insanlar da aleyhinedir. Oradaki her insan

birbirini kovalar. Kim kimi oraya düşürdü, herkes birbirini döver cehen-

nemde. Sürekli dövme ve kavga vardır. İşte o, onu oraya düşürdüğünü

iddia eder, o onu düşürdüğünü. Çeteler oluşacaktır cehennemde de kavga

çeteleri. Herkes tuttuğunu, birbirini dövecek orada. Cehennem azapların-
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dan bir azaptır bu. Cennette de her şey şuurludur. Mesela cennetteki balık,

“suyun içinden çık” desen gelir, “uç” dersen uçar, analatabildim mi?

“Konuş benimle” dersen konuşur, “git yine yüz” dersen, yine yüzer.

Mesela herhangi bir vasıta, onu söylemenle o anda oluşur. Aynı rüyadaki

gibi. Rüyada da insanın nasıl aklından geçirdiği hemen oluşuyor. Mesela

uçmak istiyor insan, hemen anında uçuyor. Hiçbir şeye de ihtiyacı olmu-

yor, yani kanada da ihtiyacı olmuyor. İstediği kadar yükselebiliyor. Bir-

çok insan görür rüyasında. Hiç gördün mü sen?

SUNUCU: Ben çok sık görüyorum. 

ADNAN OKTAR: Hiç zorlanıyor musun uçarken? 

SUNUCU: Yo, normal yani normal, hiç öyle kollarını açmadan nor-

mal yolda yürüyormuşsun gibi uçuyorsun. 

ADNAN OKTAR: İşte bu kadar. İşte, cennetteki sistemi Allah bura-

da gösteriyor, aynısıdır, aynısıdır. Mesela koyun ile kuzuya dersin “gel

buraya” dersin “kerata”, gelir. Ne yapıyorsun diye sohbet eder, şirin hare-

ketlerle falan. Özel, insani, çok güzel mükemmel mimikleri olacak hay-

vanların, inşaAllah. Kelebekle de konuşursun, “gel otur” dersin, oturur

konuşur. Mesela “git bir şey al bana” dersin, alır getirir, kuşa da istediği-

ni söylersin, yapar. Çok eğlencelidir cennet. Yani müminin nefesini kese-

cek bir sistem vardır. Bir de diyor ki Allah; her istediğinizi yaratacağım.

Canın ne istiyorsa, neden hoşlanıyorsa. Araba ise araba, uçak gibi bir şey

ise, ondan hoşlanıyorsa o. Yani dünyada yapmak istenip de yarım kalan,

hoşuna giden ne varsa hepsi olacaktır. Ama mesela rüyandaki arabanın da

benzini oluyor, ama benzinsiz gidiyor aslında değil mi? Motoru yok ama,

sen motoru ile gitti zannediyorsun rüyanda ama, motoru ile gitmiyor o.

İşte cennette de öyledir. Arabaların istersen motoru olur ama, motorsuz

gider. Benzini de olur ama, benzinsiz gider. Mesela iç organlar olmaya-

caktır ama, istersen olur. Mesela cehennem ehlinin iç organları vardır,

bağırsakları vardır. Sırf canını yakmak içindir. Çünkü fizik kanunları

tamamen değişiyor. Allah diyor; yepyeni bir yaratılış ile yaratacağım
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diyor. Çekirge sürüsü gibi toptan hep birlikte kalkacaklar, diyor, insanlar.

Mümin olanlar da sadece ön kısımlarında ve sağ yanlarında ışık olacak

diyor Allah, müminlere mahsus. Bir de yanlarında onların mihmandarı

var. Yani oraların ne olduğunu, nereye gitmesi gerektiğini yol gösteren bir

mihmandarları var her müminin yanında. Bir nurdan elbise ile kapanıyor

müminler. Yani cinsel organları falan kapalı oluyor, vücudu kapalı olacak,

yüzleri açık. Yani nur gibi bir kıyafet. Onu ahirette göreceğiz, bilmiyoruz.

Ama küfür, tamamen anadan doğmadır, çırılçıplaktır, her şeyleri ortada.

Hatta soruyorlar, diyorlar; insanlar birbirlerinin orasına burasına bakar mı

falan, “öyle bir canın derdine düşerler ki” diyor Resulullah (sav), yani

“aklının ucundan dahi geçmez” diyor. Yani “o azabın ve korkunun şidde-

tinden öyle kanı iliği çekilir ki” diyor, “aklının ucundan dahi geçmez”

diyor. Zaten toz, pislik, rezalet bir şey ile kalkacaklar. Gözler mor, yani

tamamen mor, evet. O durumda zaten başı derdinde, değil mi? 

Her güzel huylu insanın, mutlaka düşmanları olur. Her güzel ahlaklı

insanın düşmanı olur. İblisler onun karşısına dizilirler, onun moralini boz-

maya, kızdırmaya kalkarlar falan o mümini açar. Müminin böyle şevkini,

heyecanını, azmini, güzel ahlaka olan isteğini daha da biler ve bereketini-

artırır, nur getirir mümine. Eğer onlar olmazsa, gıdan eksik olur. Yani

onlarla mümin güçlü buluyor; münafığa ihtiyacı vardır, aşağılık adamlara

da müminin ihtiyacı vardır. Onlarla kıyaslar kendini, güzelliğini daha çok

görür. Ayna gibi yani. Çünkü, mesela bir elması alsak, kumların arasına

atsak, elmas parçasını, hadi bul desek, bulamazsın, kaybolur. Siyah bir

kadifenin üzerine elması koyarsın, yukarıdan da bir ışık verirsin, cayır

cayır parlar. Bakarsın, dersin bu çok yüksek kıratta bir elmas, değil mi,

çok kaliteli bir elmas. Neye göre? O siyah kadifeden dolayı. Karanlığın

içinde aydınlık çok güzel görülür, karanlıkta ışık çok güzel görünür. Onun

için seni saran karanlıklar, senin nurunu artırır, değerini artırır. 

Efendim, şu kitabı aç, bundan bana bir sayfa ver. Mehdi (as) diyor,

bu yüzyılın başında çıkması konusu. “Enes Malik’ten tahric etti. O dedi
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ki, Resulullah (sav) buyurdu. Dünya’nın ömrü, ahiret günlerinden 7 gün-

dür, Allah-u Teala buyurdu ki, Rabbinin Katında bir gün, sizin saydıkla-

rınızdan bin yıl gibidir. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacı-

nı görürse, Allah-u Teala onun için gündüzleri oruçla, gecelerini de ibadet

ile geçirmişçesine şu dünyanın 7000 yıllık ömrü müddetince sevap yazar.”

Yine bu tarz hadisleri peş peşe vermiş. Buradan, işte 5600 yılı da geçtiği-

ne göre, Dünya’nın ömrü anlaşılmış oluyor. 

Evet, bir sayfa daha aç, ver. Evet, Kerem Bozkurt, Yozgat’tan yaz-

mış. Enam Suresi, 8. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Ve derler ki: "Ona bir

melek indirilmeli değil miydi?" Madem Peygamber (sav) diyorlar, bir

melek indirsin, görelim diyorlar. “Eğer bir melek indirilseydi” diyor

Cenab-ı Allah, “elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtı-

rılmazdı.” Mahvederdim onları, diyor Allah. Cübbeli ne diyor, bir Melek

gelecek, bu Mehdi (as)’dır diye başının üzerinden ona işaret edecek diyor.

Bu manevi alemdedir, melekler alemindedir. Mehdi (as)’ın başında

melekler görünürse herkesi mahveder Allah. Yani bu bir felaket haberidir.

Bu bir felakettir yani, Allah vermesin. Kıyamet anında inecektir melekler.

Bak diyor ki Cenab-ı Allah, diyor ki, “Eğer bir melek indirseydi” ve görü-

nür halde, görünmez halde zaten şu anda da var melekler yanımızda.

Benim sağımda, solumda şu an var. Senin de var, kardeşimin de var, her-

kesin var, ama görünmez. Rivayette kastedilen, “görünmeyen melekler

Mehdi (as)’dır diye işaret eder.” Melekler alemine onu söylüyor. Cinlere

ve şeytanlar alemine, hepsine söylüyor. “Ve derler ki: ”Ona bir melek

indirilmeli değil miydi?” Hz. Mehdi (as)’a da diyor. Biz diyor Hz. Mehdi

(as)’a soracağız, diyor. Tabii soracaklar, “bir melek de var olması gereki-

yor, sarığın üzerinde melek olması gerekiyordu, nerede” diyecekler. Yani

Cübbeli bunu savunuyor. Yani biz soracağız, diyor; melek nerede? Gös-

termesi gerekir meleğin Mehdi (as)’ı diyor, bu Mehdi (as)’dır diye, diyor.

Melek olmazsa biz inanmayız, diyor. Bak diyor ki, “Ve derler ki: ”Ona bir

melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirseydi” diyor Allah.

“elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.” Göz
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açtırılmaz ne demek biliyor musun? İflahınızı keserim, diyor Allah. Mah-

vederim sizi, diyor öyle bir şey olursa. Demek ki Cübbeli’nin bu sözü

yanlış, Kuran ile çelişiyor.

“1400 yıldan beri dünya bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı bir fitne

görmedi” diyor, 1400 yıldan beri. Aslında dünya tarihi böyle fitne görme-

di. Hz. Adem (as)’dan itibaren Darwinizm gibi bütün dünyaya 7 milyar

insana yahut artık o zaman kaç milyarsa, -şu an 7 milyarı buldu değil mi-

bu kadar insanın % 90’ını ateist yapan bir sistem dünyada hiç olmamıştır.

Bu kadar kapsamlı fitne görmedi, bu asrın deccaliyeti Darwinizm, mater-

yalizmdir, Deccal fitnesidir. Kastedilen deccal budur zaten. Bilimsel

görünüm adı altında dünyada muazzam bir dinsizlik ve ateistlik yayılmış-

tır. “Ama” diyor, “Harun Yahya Hocamız’dan Allah razı olsun, materya-

lizmi ve Darwinizm’i perişan etti.” Doğru. Şu an materyalizm ve Darwi-

nizm can çekişiyor. “Her başlarını kaldırışlarında Hocamız ilmi, mantıklı

delillerle onları darmakeşan ediyor”. Doğru. Değil mi, kapı paspası gibi

böyle, evelAllah, dümdüz ediyoruz. “Allah bütün Müslümanların ve

Harun Yahya Hocamız’ın yardımcısı olsun” diyor. İnşaAllah, amin, inşa-

Allah. 

“Ona karşı Al-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine,” Peygamberi-

miz (sav)’in nurani soyuna bağlanan, bak Peygamberimiz (sav)’in nurani

soyuna “bağlanan ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman

sahiplerinin) başına geçecek” lider olacak “Al-i Beytten Muhammed

Mehdi isminde bir zat-ı nurani” nerede burada şahs-ı manevi? Bak,

“Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani”, bak bir zat, bir rakamı.

Hani şahs-ı manevi, bir, rakam bir, zat, nurani, nurlu bir şahıs “o Süf-

yan’ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkaneyi (münafıklık akımını)

etkisiz hale getirip dağıtacaktır.” Yani bu iddia edilen Ergenekon Örgü-

tü’nün ve komünistlerin ve ateistlerin düşüncesini etkisiz hale getirip

dağıtacaktır. Bak, Hz. Mehdi (as)’ın Ehl-i Beyt’ten olduğunu bildiriyor

bir kere. Şahs-ı manevi Ehl-i Beyt’ten olur mu? Seyittir bu. Şahs-ı man-
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evi denir mi? Yani Peygamber (sav)’in neslinden seyitler vardır. Bir insan

seyit ise o kişi seyittir, o şahıs seyittir. İnşaAllah. Şahs-ı manevi seyit

olmaz. Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani şeklinde isim bildiri-

yor. Muhammed Mehdi, Allah’ın Hz. Mehdi (as)’a Resulullah (sav)

yoluyla verdiği isimdir. Muhammed Mehdi ismi, şahs-ı manevinin ismi

olamaz. Şahsa verilmiş bir isimdir. Bir zat-ı nurani diyor, burada bir keli-

mesi de, zat kelimesi de Bediüzzaman’ın tek bir şahıstan bahsettiğini gös-

teriyor. Başa geçecek, münafıklık akımını etkisiz hale getirip dağıtacak

diye bildiriyor. Ateist, materyalist, Darwinist sistemi dağıtacak ve lider

olup, başa geçecek bir şahıs olduğunu bildiriyor. Çok açık, evet. 

SUNUCU: Bu günlük yayınımız bu kadar. Eklemek istediğiniz bir

şey var mı Hocam?

ADNAN OKTAR: Eklemek istediğim, Allah milletimize sağlık,

selamet, güzellik, huzur, iyilik, nezafet, sevgi, barış nasip etsin. Allah

Türk İslam Birliği’ni en kısa sürede görmeyi hepimize nasip etsin. İnşa-

Allah. Dünyada da ahirette de inşaAllah birlikte oluruz. 

SUNUCU: İnşaAllah, iyi akşamlar diliyoruz. 
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SUNUCU: Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum Adnan Oktar Bey,

size bir soru yönlendirmemi ister misiniz?

ADNAN OKTAR: Tamam, madem sormak istiyorsun sor.

SUNUCU: O zaman şu an evliliklerle ilgili çok soruları var insanla-

rın. Bize Tuğçe Ertunç Fethiye’den bir soru yönlendirmiş. Aktarayım:

“Neden artık evlilikler eskisi kadar iyi yürümüyor? Bunun nedenini siz

açıklayabilir misiniz?” diye bir soru yönlendirmiş. Artık niye yürümüyor

eskisi kadar, nedir sebepleri, ne olabilir diye.

ADNAN OKTAR: Evet, evlilik çok önemli bir şeydir. Evliliğin

amacı, bir insanda Allah’ın tecellisini görüp ona coşkuyla sevgisini ifade

edebilmektir. En zevk alınan şey budur dünyada; çünkü Allah’ın tecellisi

en mükemmel, insandadır. Ama insanı da severken tabii Allah rızası için

eğer sevmezsek Allah ruhumuzdaki mekanizmayı kilitler. O zaman bize

böyle etten, kemikten, çeşitli vücut sıvılarından oluşan bir organik mad-

deye dönüşür o. Bu sefer onun etkileyiciliği sıfır olur. Hatta Allah esirge-

sin tersine döner, tam tersine döner. Ama Allah’ın tecellisi olarak sevdi-

SSohbet -8

8 Ocak 2010
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ğimizde, Allah’ın insandaki güzel bir görünümü olarak sevdiğimizde o

zaman Allah bizim bilmediğimiz, içimizdeki yeni bir duyguyu ortaya

çıkartır. Beş duyunun dışında bir altıncı duyu daha vardır, tutku tarzında,

şiddetli ruhta hissedilen bir duyu. Allah bu duyuyu ortaya çıkartıyor ve

bundan çok şiddetli lezzet alınır, zevk alınır. O zaman o insana karşı şef-

kat duyduğumuzda ayrı bir zevk alırız, saygı duyduğumuzda bir zevk,

değer verdiğimizde bir zevk, sırdaşlığından bir zevk alırız, onu koruyup

kollamaktan, ona iyilik yapmaktan ayrı zevk alırız, gönlünü alacak bir

tavır göstermekten ayrı bir zevk alırız.

SUNUCU: Ama işte hiç artık eskisi kadar evlilikler uzun sürmüyor

diye yahut evlenmemekten yana şikayetler var. Artık fazla evlilikler olma-

dığı için bundan dolayı bir şikayeti var işte Tuğçe Hanımın. Sizce neden?

Artık evliliğe fazla bağlanmıyor mu insanlar?

ADNAN OKTAR: Şimdi evlenirken bir kızla karşılaşıyor. İşte saçı

bakımlı, boyalı, kaşı bakımlı, makyajlı, eli yüzü düzgün. Ben diyor bunu

beğendim. Tabii meşru olarak ilişkiye girdikten sonra bu sefer daha objek-

tif bakacak hale geliyor. Bir de bakıyor ki bu normal bir insan. Eli kolu

olan, banyoya giden, tuvalete giden, yiyen, içen, yıkanmadığında, bakım

yapmadığında acz içinde olan bir varlık. Ben ne yaptım, diyor bu sefer.

Onun için onların meşhur bir balayıları vardır. Halbuki bir Müslüman’ın

balayı ömür boyu devam eder. Cennette de sonsuza kadar devam eder. Bu

nasıl bir şey ki de bir ay devam ediyor balayı, şeker ayı, bilmem ne falan?

Demek ki geçici bir şehvet krizi var. O ilk birkaç gün içerisinde ortadan

kalktığı için, zaten bir ay da değil o, lafın gelişi o, ilk gece, o kadar. İlk

gecenin ilk dakikaları hatta, ondan sonra bir anda soğuyor. Onun aczine

bakıyor, onun kendine bakıyor hatta tiksiniyor. Allah onu işte bela olarak

veriyor. Halbuki onu Allah’ın tecellisi olarak görmüş olsa hiçbir şekilde

bu belanın içerisine girmez. Yani ona karşı muhabbeti her geçen gün daha

artar, katlamalı artar. Önce bir kere saygı duyulması lazım, değer veril-

mesi lazım ve güven. Kardeşim sen evlenmeden önce bir anlaşma yapmış
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mısın? Ne diyorsun? Diyorsun ki boşandığımda şu mal şunun, şu şunun,

şu şunun, ayrıca diyor, evlilik içerisinde de diyor bana ev vereceksin,

araba vereceksin, şunu vereceksin bunu vereceksin, şöyle olacak böyle

olacak, anlaşma yapıyor. Bu nedir? Komandit şirket gibi, anonim şirket

gibi şirket kuruyor. Böyle evlilik olmaz. Bu bir şirket, ticari anlaşma yap-

mışsın sen, ortaklık kurmuşsun. O diyor ki senin babanın malları neler? O

da diyor ki senin babanın malları neler, say bakalım. Karşılıklı ne çıkarla-

rımız olacak? İş anlaşması gibi. Kardeşim bunda zaten nefret başlangıçta

yok mu? Daha adını koymadan nefreti koymuş olmuyor musun sen?

Kuşku varsa, güven yoksa, maddi çıkara dayalıysa sevgi bitmiş olmuyor

mu? O zaman tabii onun etinden de tiksinir, kemiğinden de tiksinir, her

şeyinden tiksinir. Allah onlara tiksinme hissi verir. Adam mesela sabah

kalkıyor, geliyor o kızcağıza arkadan sarılıp öpüyor. Kız sırtlan öpmüş

gibi yani bütün iliklerine kadar tiksiniyor; çünkü sevgi yok, saygı yok, her

hareket yapmacık. Mesela adam banyoya giriyor, orada bir espri yapıyor

kendince, kadına hepsi dokunur. Ne yaparsa yapsın artık kızdırır. İltifat

ediyor o da kızdırır, etmese o da kızdırır, yemek yerken yüzüne bakar kız-

dırır. Çünkü sevginin kökeninde Allah aşkı yatması lazım. Allah’a tut-

kuyla yaklaşan bir ruhun oradaki o tecelliyi gördüğünde içinin rahatlama-

sı mevzubahis olur. Bir kere acıması lazım, diyecek “bu bana Allah’ın

emaneti, bu benim çocuğum, bu benim kardeşim, bu benim annem gibi”

diyecek. Tabii o anlamda değil de onlara duyulan sevgi gibi, acıyacak ona,

sahip çıkacak. Diyecek “bu bana canını, malını emanet etmiş, her şeyini

emanet etmiş, Allah’ın emaneti. Ben bununla ahirette de beraber olaca-

ğım. Sonsuza kadar beraber olacağım. Bu isterse gözünü kaybetsin, ister-

se eli yüzü yansın, daha da çok severim onu diyecek”. Onu eti, kemiği,

parçası gibi görecek, vücudundan bir parça gibi görecek. O zaman o onu

aşkla sever. Ona her şeyi güzel gelir. İsterse nezle, grip olsun, biçimsiz

durumlara düşsün. Her ne olursa olsun hiçbir şekilde ne soğur, ne muhab-

beti azalır, ne bir şey olur. Ama mesela ben çok vaka görüyorum; işte saç-

lar jöleli, böyle janti bir tip. Ondan sonra yabancı markalar, kıyafetler, her
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şey tamam, araba son model. Kızı alıyor arabasıyla eve götürüyor, ev

böyle deniz manzaralı falan. Kızın aşkı depreşmeye başlıyor. Zaten ilk

arabadan başlıyor bir kere, sonra evi gördü mü zaten ağzı burnu dağılıyor.

Bir de banka hesabını gördü mü, duydu mu, babasının malını, mülkünü de

duydu mu akılalmaz bir aşkla bağlandığını iddia ediyor, akılalmaz.

SUNUCU: Halbuki insanı tanımak, kendi alın teriyle yükselmek var-

ken babasının parasıyla bir şeye gelmek bence hiç hoş bir şey değil, hazı-

ra konmak gibi bir şey. Onunla da gösteriş ediyor bir insan, erkek ya da.

ADNAN OKTAR: Evet o sadece bir yönü, sadece bir yönü. Alnının

teriyle kazanan da yine ahlaksız ve yamuktur yani, gene bir işe yaramaz.

SUNUCU: Ama yine de daha çok biliyor paranın kıymetini, okumuş

etmişse eğer kendi alnının teriyle üniversiteyi kazandıysa iyi bölümü, yani

daha iyi oluyor her şey bence.

ADNAN OKTAR: Tabii ki onu helaliyle kendinin kazanması çok

çok güzel, yani hazırcı olmasındansa tabii.

SUNUCU: Yükselme de sadece kendi çabasıyla yükselirse bir insan

daha iyi kıymetini bilir karşı tarafın da. Hani ikisi aynı yoldan geçerse

eğer daha iyi. Yoksa birisi hani kül kedisi muhabbeti gibi oluyor diğeri de.

ADNAN OKTAR: Zahire göre insanlar bir anda anlayamazlar.

Mesela iyi insanları Allah gizlemiştir. Adamın sakalı göbeğindedir ama

süper ahlaksızdır. Mesela modern görünümlüdür ama veli tiynetlidir.

Bunlar belli olmaz. Yani kılığa kıyafete göre olmaz bu işler. Bir kere evli-

likte sabır gerekir. İnsanın sevdiğine sabırlı olması lazım. Daha ilk gün

boşanma muhabbetine giriyorlar. Daha bismillah.

SUNUCU: Zaten o an ayrılmışsındır demektir bence.

ADNAN OKTAR: Tabii o laf bir kere ağızdan çıktı mı rezalet o.

Allah vermesin tabii. Sabır, ikincisi affedicilik. Affetmekle sevgi yürür,

sürekli affetmekle.
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SUNUCU: Ama o da karşı tarafı da ikisi de birbirini affedilecek bir

durum yapmamaları gerekir.

ADNAN OKTAR: İnsan mutlaka hata yapar. Tabii ben galiz hatayı

demiyorum, onları Allah vermesin, namusuna haysiyetine yönelik bir şey

olursa zaten o açıklaması yok.

SUNUCU: Ama hoşgörü, küçük böyle şeylerde affedicilik güzel.

ADNAN OKTAR: Ama mesela bir sözünü, bir konuşmasını, bir tav-

rını hemen kin meselesi yapmamak. Mesela farzedelim üstüne yeni bir

kıyafet giyiyor; görmüyor, fark etmiyor. Oturup onunla kinlenmesi, bu,

Müslüman’a yakışacak bir şey değildir. Bir kere Allah diyor ki ayette,

şeytandan Allah’a sığınırım “öfkelerini yenerler” diyor Allah. Şeytandan

Allah’a sığınırım; “affı tut, iyiliği emret, kötülerden yüz çevir” diyor

Allah. Af, çok önemlidir. Şefkat, yani sevgiyle karışık acıma hissi, sır-

daşlık. Allah diyor “Müminlerden başkasını sırdaş edinmeyin” Güven;

canını, malını, ırzını, namusunu ona tam anlamıyla teslim etmesi lazım.

Yani kadın, helaline tam anlamıyla teslim olması lazım her şeyiyle. En

ufak bir kuşku varsa, o gitmez. Tam teslimiyet yani saygısı, sevgisi,

muhabbeti, dostluğu, kardeşliği öyle bir ortamda tam ortaya çıkar. Güzel

söz, mesela Allah diyor ayette “sözün güzel olanını” diyor ayette, Kuran

ayeti. Sözün güzel olanını tercih etmek, en güzeline uymak lazım. Yap-

macık iltifatlardan, samimiyetsizlikten kaçınmak. Mesela samimiyet, bir

kadını en etkileyen şey samimiyettir, akıldır. Erkeği de en çok etkileyen

şey yine samimiyet ve akıldır. Şeytandan Allah’a sığınırım, Cenab-ı Allah

diyor k; “ancak” diyor Allah tek bir kurtuluş olarak söylüyor “samimi

olan kullarım kurtulur” diyor, samimi. Bakın başka hiçbir şey söylemiyor

Allah. Sadece samimi olanlar kurtulur diyor. Onun için alabildiğine sami-

mi olması lazım. Mesela kadının yahut erkeğin züppelik yapması, laf sok-

ması, dedikoducu olması, böyle kaşının gözünün oynaması, sözü dolaylı

yoldan imayla anlatması, seçtiği sözlerde samimiyet olmaması. Mesela

her cümlenin samimi olması gerekir. Çünkü her samimi cümle bizi açar.
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SUNUCU: Zaten kendisini belli ediyor samimiyetsiz bir insan.

Mimikleriyle olsun, hiç hoş olmayan şeyler bunlar. Kendisini belli ediyor

zaten samimiyetsiz bir insan.

ADNAN OKTAR: Evet. Bak, buna nasıl bakacaksın biliyor musun?

Sana şimdi bir sır vereceğim. Sen, benim beynimde bir görüntü olarak

Allah tarafından meydana getiriliyorsun. Şimdi dışarıda sen, madde ola-

rak saydamsın. Neden biliyor musun? Atomun yapısından dolayı. Nötron-

ların, protonların, elektronların yani ve bu yapının birbirine uzaklıkların-

dan kaynaklanan maddenin gerçeği, dışarıdaki gerçeği saydamdır, cam

gibidir. Bizim gözümüz, beynimiz bunu alırken -bu fotonların beynimiz-

deki etkisini söylüyorum, en sonuncu etkisi- biz onu ışıklı, bütün, net

cisim olarak görürüz, renkli olarak görürüz. Mesela dışarıda renk yok.

Mesela sen şu an renkli görünüyorsun bana ama dışarıda renkli değilsin

sen. Dışarıda siyah beyazdır varlıklar. Ama beyaz olması için de yine

ışığa ihtiyaç var, beyaz da yok, simsiyahtır dışarısı, karanlıktır. Işık, bizim

beynimizin bir yorumudur. Şimdi o zaman, senin görüntünü kim yarattı?

SUNUCU: Yüce Tanrım.

ADNAN OKTAR: Allah yarattı. Renkleri kim yaptı? Saçının rengi-

ni, kaşını, gözünü Allah yarattı. Net değil mi beynimde böyle oluyor?

Evet. Sesin dalga olarak geldi, dalgalar olarak geldi, o dalga beynimde

elektriğe dönüştü kafamda ve elektriği beynimdeki ruhun kulağı duydu.

Bunu bana kim duyurdu? Allah duyurdu. Şimdi o zaman benim karşılaş-

tığım her şeyi Allah yaptı. O zaman benim iltifatım kime?

SUNUCU: Allahımız’a.

ADNAN OKTAR: Bitti, Allah’a. Onun için Allah’a hamd ediyoruz.

İnsanlar bunu birkaç yıl içinde fark edecektir. Dünya bunun farkında

değil. İnsanlar dışarıya baktıklarında zannediyorlar ki, doğrudan cisimler

uzakta. Hatta geçen günler bir arkadaşa sordum; “ben ne kadar uzakta-

yım?” dedim, değil mi röportajda da sordum. Mesela “1.5 metre kadar
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uzaktayım” diyor. Bunu söylerse yalan söyler, bu doğru değil. Doğrusu ne

biliyor musun? “Ben ile sen aynı yerdeyiz” dersen görüntüde, bunu yemin

ederek söyleyebilir. Bakın bunu yemin ederek, Allah adına yemin ederek

söyleyebilir bak; “sen ile ben, görüntü olarak beynimin içinde şu an aynı

yerde görünüyoruz” diyebilir. Diyebilir de bu doğru çünkü. Ama derse ki;

“sen benden 1.5 metre uzaktasın, gerçekten uzaktasın yani görüntü olarak

değil” derse, bu da yalan söylemiş olur. Doğrusu budur, ama pratikte

insanların tabii böyle anlaması, böyle yaşandığı için biz bu Cenab-ı

Allah’ın gösterdiği sistemi, öyleymiş gibi kabul ederek yaşıyoruz. Yani

sanki karşımızda biri varmış gibi kabul ederek yaşıyoruz. Ama pratiğinde

böyle bir şey yok. Yani karşımızda var fakat saydam bir cisim var ve sim-

siyah karanlık olan bir cisim var. Dolayısıyla yani pratikte bağlantı kura-

cağımız bir varlık değil o. Yani bakın simsiyah karanlık, ışık olmayan,

rengi olmayan saydam bir cisim. Bizim yani onu olduğu gibi beynimizin

aldığını düşünün; sırf karanlığı görecektik. Farz edelim biraz aydınlatılsa

bile, siyah beyaz içerisinde saydam bir cisim görecektik. Saydam bir insan

görüntüsü olacaktı, saydam. O da biraz bize acayip gelirdi yani. Bize

Allah mükemmelini gösteriyor. Ve bak dikkat et, aynı yerdeyiz.

SUNUCU: Gözü açığız, her şeyin farkına varıyoruz, güzel şeyleri

görebiliyoruz, fark edebiliyoruz, her şeyin güzelliğini görüyoruz.

ADNAN OKTAR: Şimdi biz bunu anlatsak bile şu an bunu insanlar

teorik anlayabiliyorlar, teorik. Bunu pratik anlamak çok ayrı bir mesele-

dir. Şimdi bir süre sonra, bunu teorik anlattıktan sonra, birkaç yıl sonra

ben bunu pratik anlatacağım. Çünkü insanlar ruhen buna hazır olmuş ola-

caklar. Dolayısıyla da benim bir manevi sorumluluğum da kalmamış ola-

cak inşaAllah, Allah nasip ederse, Allah ömür verirse. Ve bütün insanla-

rın bunu anlayacağı bir sistem göstereceğim. Ve pratikte insanlar bunu

yaşayarak görecekler. Artık kaldırabilen kaldırabilecek, kaldıramayan da

ne yapıyorsa yapacak yani inşaAllah. Vücudundaki, ruhundaki olağanüs-

tü üstü olağanüstü, olağanüstü üstü olağanüstü bu harika yönü fark ede-
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cekler, inşaAllah. Ama şu an, hakikaten yani şiddetli bir ürküntüye sebep

olacağı için anlatmıyorum. Yani her beden bunu kaldırmaz. Çünkü biz

daha önce de mesela bunu kendiliğinden bazen fark edenler oluyor, çok

zora giriyorlar. Çok duyduk yani zora giriyorlar. Çünkü usulünü bilmi-

yorlar, adabını bilmiyorlar. Kendi kendilerine düşünüyorlar, öyle olmaz.

Bakın ayette de var, ayet işaret ediyor, şeytandan Allah’a sığınırım, diyor

ki Peygamber, Cenab-ı Allah onun diliyle ifade ediyor, “Ya Rabbi” diyor

“beni güzel bir girişle girdir, güzel bir çıkışla çıkart. Beni Katından bir

sultanla destekle”, bir mürşit, bir yol gösterici. Birisinin ona yardımcı

olması lazım. Yani oraya girmesi ve çıkması için. Çünkü girerse bazen

takılıp kalıyorlar. O vardır, tarikatlarda da vardır. Mesela fena makamı

vardır. Fena makamı, bu kastedilen odur, fena makamı budur. Ama tari-

katlar bunu yıllarca çilelerle elde ederler, 20-25 senede elde ediyorlar.

Çok nadir elde eden olur, çok çok nadir elde eden olur. Mesela seyr-i sülu-

ku vardır insanların; mesela Mehdiyet makamı, makam-ı Hızır, makam-ı

Gavsiyet gibi böyle makamlardan geçerler. Bazıları takılır kalır. Mesela,

Allah esirgesin, makam-ı Mehdiyet’te takılır, akıl hastası gibi oluyorlar.

Yani çıkıyor ortaya; “ben Mehdi’yim” diyor ama bakın ona inanan,

sorumlu olur. Fakat o sorumlu olmaz. O çünkü manevi sarhoşluk halinde,

cezbe halinde; kendinde değildir o. Ama “yok arkadaş bu doğru söylüyor”

derse adam, o olmaz. Mehdilik’te ama hüsn-ü zan olabilir. Biz mesela

Bediüzzaman’a hüsn-ü zan ederiz. Abdülkadir Geylani’ye hüsn-ü zan

ederiz. İmam Rabbani’ye hüsn-ü zan ederiz. Sevdiklerimize hüsn-ü zan

ederiz. Allahualem deriz ama “yüzde yüz Mehdi’dir” dedi mi, onu diyen

dinden imandan çıkar. Bu olmaz. Onun için ahir zamanda beklediğimiz o

büyük mürşit Mehdi (as) zuhur ettiği vakit, tek bir kere bile “ben Mehdi

(as)’ım” demez ve kimseye de kendisine Mehdi dedirtmez. Allahualem

Mehdi (as), Allahualem, mutlaka onu ilave ettirecek. Göreceksiniz

“Allahualem Mehdi (as)sınız” diyecekler. 

Dün bir kardeşimiz Üstad’ın yazılarından göndermiş. Şahs-ı manevi-

ci bir kardeşimiz. Üstad; “ben bir nur görüyorum” diyor. Özetle anlatıyo-
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rum. “Bu nur, sonra baktım ki bir şahs-ı maneviymiş” diyor. Yani bir

şahıs zannediyordum bu nuru diyor. Risale-i Nur Külliyatı’nı, Risale-i

Nur’u kastediyor ve onun şahs-ı manevisini. Nur ayrı, Mehdi (as) ayrı.

Yani Bediüzzaman konuşmayı bilmeyen bir insan değil. Ben bir nura inti-

zar ediyorum. Nur ayrıdır. Risale-i Nur zaten o, tamam. Ama bakın Seyit

Muhammed Mehdi diyor, bir şahıstan bahsediyor, etmeyin yani, bu ayrı

bir şey, o ayrı bir şey. Ve “o zat” diyor. Bir diyor, bir. Bir zatı göndere-

cek, o zat. Onun için bu konuda samimi Nur talebesi kardeşlerimiz, bakın

inanın çok mahcup olurlar. Yani Üstad’a bu iftirayı atmasınlar. Üstad

bunu o kadar sağlama bağlamış ki sayfalarca izah etmiş yani bu konuda

yalan söylenecek, evrilip çevrilip böyle bambaşka bir çizgiye getirilecek

bir şey yok. Bu mantığı boş yere yapmış olurlar. Peki o zaman niçin

Mehdi (as) ile ilgili konuları okutmak istemiyorlar derslerde? Neden Hz.

İsa (as)’ın inişi ile ilgili konuları okutmak istemiyorlar. Neden “bu konu-

ları açmayın” diyorlar? Yani Üstad bunları okumayın mı demiş, böyle mi

konuşmuş? Okunmayacaksa niye koymuşlar kitaba ayrıca? Yüzlerce

sayfa niye koymuş. “O eşhas-ı ahir zaman” diyor, değil mi, “ulemanın,

evliyanın bilhassa Al-i Beyt’i temsil eden milyonlar fedakar seyitlerin ilti-

haklarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır” diyor. Kardeşim milyonlar

fedakar seyitler iltihak edeceğine göre demek ki milyonlarca fedakar

seyit, Mehdi (as)’ı tanıyacak. Tanımadan iltihak eder mi? O şahsı tanıya-

caklar demek ki. Peki alimler, ulema kime iltihak edecekler, destek vere-

cekler, kime yardımcı olacaklar? Bir şahıs var da ona yardımcı oluyorlar.

Onun için yaklaşık yüz seneye yaklaşıyor neredeyse 70 seneden beri giz-

lenen bu gerçeğin artık samimi olarak ortaya konması lazım. Mesela bakın

Seyit Salih Özcan Hocamız, geçen günlerde bizim çocuğa sordum. Yine

akşam anlattırdım yeniden; bana dedi, kapıda söyledi dedi: “Hocanıza

söyleyin Mehdi (as) çıktı deyin” dedi ve üç kere tekrar etti dedi. Bir daha

dedi bakın. “Mehdi (as) çıktı, Hocanıza bunu söyleyin”. “Mehdi (as) çıktı,

bunu Hocanıza söyleyin”. Bir şey daha söylemiş, onu da söylemeyeyim

yani o aleni olacağı için olmaz, onu söyleyemem. Ama bakın Mehdi (as)
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çıktı diyor, Hocanıza söyleyin diyor. Üç kere söylüyor. Demiş ki, evet

tabii hepimiz Mehdi talebesiyiz, hepimiz. “Sizler de” demiş, “Mehdi

(as)’ın talebelerisiniz” demiş. Ben de talebesiyim, siz de, herkes talebesi.

Bakın bu dürüst bir üslup işte, bu Bediüzzaman’ın delikanlı, aslan talebe-

lerinden bir tanesi. Hakikaten seyittir, hakiki seyittir, Peygamber (sav)’in

neslinden gelen bir insan. Şimdi bu insan yalan mı söylüyor? Bediüzza-

man yalan mı söylüyor? Mesela Sungur Ağabey de maşaAllah o gün dili

açıldı. Kim vardı? Siz yoktunuz.

OKTAR BABUNA: Ben yoktum, evet.

ADNAN OKTAR: İlk defa konuştu. Dedi ki, “Bediüzzaman bana

söyledi” dedi. “Ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi”, dedi Sun-

gur Ağabey’e. Bunu aynı şekilde Seyit Salih Özcan’a söylemiş. Alnıma

vurdu diyor. “Keçeli Keçeli” dedi diyor. “Ben görmeyeceğim ama sen

göreceksin, dedi” diyor.

OKTAR BABUNA: Görüntüleri var hatta internet sitenizde Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet, Bediüzzaman’ı sen pek tanımazsın. Onun

için ben sana anlatayım. 1960’larda vefat eden, bu yüzyılın en büyük

müceddid ve müctehidi, çok büyük bir alim. Bak şimdi şöyle bir insan:

1960 yılından başlıyor, diyor ki; “71 yılında şu olacak” diyor. Ama aynı-

sıyla oluyor. “81’de şu olacak” diyor, aynısı. “97 yılında şu olacak” diyor,

aynısı.

SUNUCU: Ermiş bir insan.

ADNAN OKTAR: Ermiş, hem ne ermiş. Ben yoksa öyle anlatırlar

ya uçuyordu havada; ben onları, tabii saygım var derim, teşekkür ederim,

Allah razı olsun, ama ben böyle şeyden etkilenmem. Yani beni öyle kolay

kolay kimse öyle o konularda ikna edemez. Ben sahtekarla samimi insanı

çok iyi bilirim. Bediüzzaman muhteşem bir insan, 30 yılı hapislerde geç-

miş bir insan, samimi, samimi, samimi, son derece samimi Müslüman,

halis bir insan, her sözü samimi ve candan.
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OKTAR BABUNA: 97’yi söylüyor Hocam, 2007’yi söylüyor.

ADNAN OKTAR: Tabii, bakın diyor ki; “görmediğimi söyleme-

dim” diyor. Kardeşim detay veriyor, yani en ince detayına kadar, bu çok

acayip bir şey.

OKTAR BABUNA: Mezarının bulunamayacağını söylüyor.

ADNAN OKTAR: Canım, ucu bucağı yok, Rusya’nın yıkılacağını

söyledi. Söyledi de söyledi. Hepsini söylüyor. Avrupa’da bir İslam devle-

ti oluşacak diyor, Bosna, şu bu falan. Hepsi yani, bunların tamamını söy-

lüyor. “Hicri” diyor, “1545’te inşaAllah Allah’ın izniyle Kıyamet kopa-

cak” diyor. “Hicri 1400 ile 1500’ün arasında İslam ahlakı bütün dünyaya

hakim olacak” diyor. Bakın şu an İslam, artık açık, galibane anlatılıyor.

Ben Akademideyken gizli galibaneydi, bakın gizli galibane. Daha önce de

çok çok daha önce mesela Abdülaziz devri, Abdülmecit devri, hatta

Abdülhamit devri diyebilirim, Abdülhamit’in son zamanları özellikle, en

çok o devirlerde diyebiliriz, gizli ve mağlubaneydi. Yani artık Müslüman,

Müslümanım diyemiyor, anlatamıyor. 71’lerde Darwinistlerin oranı % 70-

80’di neredeyse Türkiye’de. Şu an % 99 Darwinizm’e inanmıyor Türkiye.

Ama kim yaptı, kimler vesile olduysa onlardan Allah razı olsun. 

OKTAR BABUNA: Siz vesile oldunuz Hocam, çok açık.

ADNAN OKTAR: EvelAllah, evelAllah, geçenlerde bir tane Darwi-

nist dede bir şeyler yazmış bizim internete Darwinizm hakkında gene şey

yapmış. Böyle Japon-Alman Harbi’nden kalan tipler oluyordu. Bazen

çıkıyor televizyonlarda, mesela mağarada saklanmış Japon askeri; içeriye

giriyorlar, adam tüfekle dışarıya fırlıyor. Alman askeri arıyor dışarıda. Ne

oldu falan, bir şey mi var diyor. Adam dünyadan bir haber, şimdi böyle

tipler var, dünyadan bir haber. Darwinizm bitmiş, yıkılmış, proteinin tesa-

düfen oluşamayacağı kesinleşmiş, haberi yok adamın. Daha hala kemik

muhabbeti yapıyor.

OKTAR BABUNA: Bu evvelsi gün Hocam, büyük kanallardan biri-
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ne, Habertürk’te karşımıza çıkamayan bir hanım evrimci gelmişti. Onu

çıkarmışlar. Bir tane daha vardı, onun ismini hatırlamıyorum. Bayağı

ağladılar böyle, Türkiye’de Darwinizm bitti, inanmıyor kimse, okumu-

yorlar diye. Amerika da bitti dediler sonra.

ADNAN OKTAR: Yavrucuğum, canım, ciğerim, anneciğim, karde-

şim neyse bunu kim yapmış bir anlatsın bakayım. Böyle Kayseri pestili

gibi kim açmış bunları yani?

OKTAR BABUNA: Habertürk’te yan odada oturmuşlardı hatta gele-

memişlerdi sizin bulunduğunuz odaya.

ADNAN OKTAR: Ben, o kısmı dikkatimi çekti. Önce ballandıra

ballandıra Darwinizm’e sanki böyle üniversite doçenti havalarında falan

böyle tez anlatır gibi anlatıyorlar ama, sonunda bombayı patlattı: Türki-

ye’de Darwinizm bitti, dedi. Kardeşim bizim millet zeki, akıllı, öyle

mavalları dinlemez ve gerçeği gördü mü gerçeğe teslim oluyor bizim mil-

letimiz. Bakın % 99, dünyadaki en yüksek oran, zehir gibi zeki. “Türk

Milleti zekidir” diyor Atatürk. İşte bunun bir tecellisi bu. Çok derin düşü-

nür, çok akıllı bir millettir ve oyuna gelmemiştir. Bir protein, bir protei-

nin oluşması için hücreye ihtiyaç var, kromozoma ihtiyaç var, kofula ihti-

yaç var. Her türlü teşkilata ihtiyaç var. Bu ne demektir biliyor musunuz?

Protein hiçbir şekilde oluşamaz, demektir. Bu olduktan sonra Darwi-

nizm’in daha neyini anlatalım kardeşim? Bitmiş Darwinizm zaten. Bizim

300 milyon fosili göstermemize de gerek yok, bundan sonra fosil resmi de

koymak istemiyorum yani. Niye koyayım fosili? Sen daha başlangıçta bit-

mişsin, proteinden bittikten sonra konu kalmamış geriye yani. Adamlara

soruyoruz, kardeşim diyoruz, protein nasıl oldu, nasıl oluştu? Uzaylılar

geldi, diyorlar. Yani adamlar böyle havale geçiriyor adeta, 40 derece ateşi

çıkmış havale geçiriyor. Kardeşim bu hallere, böyle komik hallere düş-

menin alemi ne? Allah yarattı desene. Uzaylıyı kim yarattı?

OKTAR BABUNA: Allah yarattı.
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ADNAN OKTAR: Bak, görmediği uzaylıya inanıyor fakat görmedi-

ği Allah’a inanamıyor. Bak, inatçılığa bak.

OKTAR BABUNA: Bir akıl var diyor ama haşa uzaylının aklı diyor.

ADNAN OKTAR: O Allah’ın aklı değil diyor, uzaylının aklı diyor.

Bak, Allah’ı kabul etmemek için nerelere gidiyorlar. İlla bir put olacak

yani. Oktar Hocam anlat bir şeyler.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Hocam nilüferler var.

Amazon nilüferleri, dev nilüferler bunlar. Burada görüldüğü gibi. Suyun

altından başlıyor Hocam. Bunlar açtığı zaman, 1.80 metre çapında oluyor

ve dikenleri var. Bu dikenleri de balıkalara karşı koruyor onları. Balıkla-

ra yem olmaktan koruyor. Şimdi biraz sonra açılmış halini gösterecek.

Dev bunlar, 1.80 metre çapında. Bakın açılıyorlar, kenarları da yukarı kal-

kıyor ki, böylece sınırlarını koruyorlar bu şekilde.

ADNAN OKTAR: Halı gibi, bu nedir, meydan halısı gibi. MaşaAllah.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah çok büyük yaprakları var.

OKTAR BABUNA: Şimdi bunların biraz sonra çiçeklerini göstere-

cek. Çiçekleri çok kısa dönem açıyorlar fakat bunun bir sebebi var. Biraz

sonra onu gösterecek. Bakın bunların hepsi nilüfer yaprağı, evet bu çiçek,

nilüfer çiçeği. Beyaz böyle gördüğünüz gibi. Bir koku salgılıyor, böcekle-

ri kendine çeken bir koku bu. Bakın açtı, akşama doğru açıyor özellik ola-

rak. Salgıladığı kokudan dolayı da böcekler buraya geliyor. Gelen böcek-

ler diğer çiçeklerin polenlerini taşıyorlar. Böylece çapraz bir döllenme

meydana getirecekler. Bakın açtı, 30 cm çapında, büyük. Ondan sonra

kapanıyor böyle gördüğünüz gibi. Rengi de pembeye dönüşüyor. Bu

pembe renkle böceklere karşı artık bir özellik göstermiyor yani çekicilik

halini kaybediyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine böcekler

giriyor. Böcekleri de 24 saat süreyle hapsediyor içerisinde ve böylece döl-

lenme meydana getirttiriyor. Daha sonra da hapishane gibi tuttuktan sonra

böyle açılarak böceği serbest bırakıyor. Böcek geldi bakın gördüğünüz
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gibi. Diğer çiçeklerden taşıdığı polenlerle içine giriyor. Bu şekilde çiçeğin

kendi kendini döllenmesi de engellenmiş oluyor. Bakın böcek girdi, gir-

dikten sonra kapandığı için böceği hapsediyor içeride. Böcek de döllen-

meyi meydana getiriyor.

ADNAN OKTAR: Ama onu düşünmesi lazım, zaten tünellere falan

giriyor böyle, belli ki bir şeyler olacak yani. Ama gene iyi 24 saat yani,

hiçbir şey değil. Ama 24 saat zaten içeride yiyecek de var, güzel koku da

var, temiz de, gıcır gıcır yani, lüks otel gibi daha ne istiyor?

SUNUCU: Hakikaten, hiçbir şey olmuyor değil mi böceğe?

OKTAR BABUNA: Böceğe hiçbir şey olmuyor, böceği kullanıyor

sadece döllenmesi için. Bakın bırakıyor, böcek de aldığı polenlerle çıkı-

yor, gidip başka çiçekleri dölleyecek. Bu şekilde tamamen birbirinden

farklı iki canlıyı, Allah’ın nasıl birbirine uyumlu yarattığını gösteren bir

delil olmuş oluyor. Böcek hoşnut bir şekilde çıkıp gidip başka çiçekleri

dölleyecek. Uçarak gitti. Bunların ömrü de bu kadar. Bu şekilde hayatla-

rını devam ettiriyorlar inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Nedir bu Oktar?

OKTAR BABUNA: Bunlar kar taneleri Hocam inşaAllah, siz daha

iyi bilirsiniz inşaAllah. Tüm doğadaki kar taneleri mikroskopla incelendi-

ği zaman hepsinin şekli birbirinden farklı fakat mükemmel, mükemmel

bir simetri ve Altın Oranla yaratılmışlar Hocam.

ADNAN OKTAR: Hem Altın Oran hem simetri, gördüğüm kadarıy-

la da hepsi altıgen.

OKTAR BABUNA: Evet, hepsi birbirinden farklı, Allah’ın sanatı

bakın, mükemmel kusursuz şekiller var.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, mücevher atölyesinde bile böyle şey-

ler yapılamaz yani inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bunların her biri kar tanesi Hocam, mikrosko-

bik görüntüleri.
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ADNAN OKTAR: Hiçbiri birbirine benzemiyor.

OKTAR BABUNA: Benzemiyor Hocam. Yani trilyonlarcası, katril-

yonlarcası birbirinden farklı Hocam. Bu, Allah’ın yaratma sanatı

maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Allah Allah, yani dünyanın hiçbir yerinde şu ana

kadar yağan kar taneleri hiçbirbirine benzemiyor.

OKTAR BABUNA: Gelmiş geçmiş, inşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: Bu çok büyük bir olay, maşaAllah. Allah’ın çok

büyük sanatı maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Ve hiçbir şekilde izah edilemiyor, Allah’ın

yaratmasının dışında tabii inşaAllah. Mükemmel simetri ve Altın Oran var

aynı zamanda.

ADNAN OKTAR: Her yerinde Altın Oran var.

OKTAR BABUNA: Evet, tamamen farklı birbirinden, bunlar sadece

birkaç tanesi, tamamı bugüne kadar yağan karların taneleri hepsi farklı

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, başka ne göstereceksin?

OKTAR BABUNA: Güzel canlılar var Hocam inşaAllah, mesela

saydam canlılar var. Denizanaları ve ona benzer canlılar, saydam bir balık

bu.

SUNUCU: İçi mi görünüyor?

ADNAN OKTAR: İskeletleri var, cam gibi herif.

OKTAR BABUNA: Bu da saydam bir balık, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ama bu şu ışıklı olan ayrı. Onun filmi var mı

onun?

OKTAR BABUNA: Bunun mu Hocam? Yok, ama hazırlayalım.
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ADNAN OKTAR: O neon ışıkları gibi yanıp sönüyor. Kırmızı,

mavi, yeşil, kırmızı, mavi, yeşil böyle sürekli aşağı yukarı yanıp sönüyor.

Bu tombik kimmiş böyle? 

OKTAR BABUNA: Hocam bu balığın da, son zamanlarda keşfedil-

di okyanusta, beyni gözüküyor bakın gördüğünüz gibi.

ADNAN OKTAR: Sırf kafası saydam, maşaAllah. Denizin altını da

Cenab-ı Allah, muhteşem milyonlarca böyle güzel varlıkla doldurmuş.

Yerin üstü böyle.

OKTAR BABUNA: Bugüne kadar yaşamış canlı türlerinin, bilim

adamları, 3 milyar civarında olduğunu iddia ediyorlar, % 1’i diyorlar

hayatta. % 99’unun nesli tükenmiş. 

ADNAN OKTAR: Yüzde 99’unun nesli tükenmiş. Darwinistler de

onların kemiğini bulunca, sigortalar atıyor tabii, evrim var zannediyorlar.

Halbuki çeşitli hayvanlar var değil mi, türü tükenmiş, yaşamış, simetrik,

düzgün, mükemmel, kusursuz canlılar. 

Bu gürbüz kereta ne bu, maşaAllah. Bak, Allah’ın nuru, Allah’ın

Rahman Rahim isminin tecellisi. Evet, devam et Oktar Hocam, görelim

hepsini. Bunun poposuna vura vura sevmek lazım, bunu keratayı bunu.

MaşaAllah. Vay vay vay, gözler de çakır maşaAllah. 

SUNUCU: Çocukken ne ise göz boyu, büyüyünce de aynı göz

boyunda kalıyormuş. Yani gözün şekli büyümüyormuş. 

ADNAN OKTAR: Çapı. 

OKTAR BABUNA: Kafa büyüklüğü zaten % 90 oranında doğar

doğmaz tamamlanmış oluyor. Kalan kısmı 6 yaşına kadar tamamlanıyor,

kafa büyüklüğü de çok fazla değişmiyor aslında. 

ADNAN OKTAR: Evet, ama tiroid hastalarında büyüyor değil mi

göz? 
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OKTAR BABUNA: Evet Hocam, dışarı doğru çıkıyor böyle, patlak

oluyor. 

ADNAN OKTAR: Büyüdüğünden değil herhalde, dışarıya doğru

çıktığı için. 

OKTAR BABUNA: Evet, arkasında bir doku oluşuyor, oraya bir

reaksiyon olduğundan dolayı patlak göz, dediğiniz gibi, meydana geliyor

inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bu gürbüzün resmi yine, değil mi

bu? Bu Japonlar, Çinliler çok şahane oluyor bu herifler. Müthiş sevimli,

hakikaten fırça gibi saçı. MaşaAllah, var mı başka resmin? Hoppala, bu

iki ahbap çavuş, derin koma halinde uyuyor bunlar. Bu da Doğulu evet,

Japon evet. Severim ben onun o güzel dişlerini onun, burnunu falan. Bak,

yüzündeki safiyet, temizlik, arılık görüyor musun, ne kadar güzel. O da

derin uyku halinde, emzik yeni düşmüş. İşte, eve tavşan alacağına bunu

alabilirsin. MaşaAllah. Severim ben onu, nasıl güzel bu böyle, maşaAllah.

Felaket güzel maşaAllah, çok çok güzel maşaAllah. Bak bak bak, tatlılığa

bak şunun. MaşaAllah, elhamdülillah. Cenab-ı Allah diyor; “insanı en

güzel surette yarattık” diyor ayette, “en güzel surette yarattık”. Allah,

insanda böyle tecelli ediyor işte. 

SUNUCU: Melek işte hepsi. 

ADNAN OKTAR: Tabii, bunlar vefat ettiklerinde cennette Vildan

oluyorlar. Küçük cennet çocukları böyle haşur huşur koşuşturacaklar,

bağırtı çağırtı, havalara hoplamak. Hem çok akıllı olacaklar, ama çocuk

kalacaklar. Yani öyle büyüklerin bildiği şeyleri bilmeyecekler. Evet,

çocuk kalacaklar inşaAllah. 

SUNUCU: Benim bildiğim 33 yaşında olacakmışız hepimiz cennette

olunca, doğru mudur? 

ADNAN OKTAR: Doğru evet, ama bunlar sabii Vildanlar, bunlar

öyle şehit gibi bunlar. Bunlar doğrudan cennete gidiyorlar inşaAllah.
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Anneleri feryat ediyor bazen vefat ettiklerinde, halbuki onlar cennette

güleryüz ile karşılayacaklar, daha ne istiyorlar işte, ne güzel. Sonsuza

kadar sevecekler, inşaAllah. 

SUNUCU: Bir şey sorabilir miyim? Ben evde köpek besliyorum,

evimde melekler olmaz diyorlar bana, doğru mudur acaba? 

ADNAN OKTAR: Yani şöyle, evin bir odasını ayırırsan hiçbir şey

olmaz. 

SUNUCU: Ama mesela çok hijyenikler, yani çok bakıyorum köpeğe,

temizlerim ederim. 

ADNAN OKTAR: Bir oda olsa daha iyi olur. Yani tek bir odası kul-

lanılsa o zaman olur, niye olmasın. Melek zaten köpekten çekinmez. Yani,

tabii öyle bir şey olmaz. Köpek Allah’ın yarattığı güzel birvarlık. 

SUNUCU: Sonuçta aciz, biz bakıyoruz ona, biz ona yemek vermez-

sek nasıl bulacak? Bize muhtaç yani. 

ADNAN OKTAR: Tabii, Kuran’da Cenab-ı Allah Ashab-ı Kehf’in

köpeğinden bahsediyor. Mağarada bekliyorlar. Allah onu mübarek bir var-

lık olarak belirtiyor Allah. Bak, Ashab-ı Kehf’in bekçisi, “bekçileri olan

köpek de” diyor, “iki kolunu uzatıp” diyor, “mağaranın ağzında bekliyor-

du” diyor. Bekçilik görevi vermiş Allah ona. Dolayısıyla Ashab-ı Kehf’in

köpeği nasıl bir mübarek varlık olarak Kuran’da Allah överek anlatıyorsa

değil mi, bunlar da mazlum, tertemiz varlıklar. Ama hijyene dikkat etmek

tabii ki çok önemli. Bir oda ayrılırsa hayvanlar için, hayvanseverlerde en

güzeli odur. Yani tertemiz, sık sık da bakım yapılırsa. 

SUNUCU: Ben çok yapıyorum. Zaten minicik bir şey, minnacık,

kedi kadar. 

ADNAN OKTAR: Evet, o zaman olur tabii. Mesela bak bunlar çok

temiz ev kedileri, pırıl pırıl. Aşılı falan da olursa, inşaAllah. Ama yine de

hayvanlara ayrı bir oda, yani imkanı olanlar mutlaka ayrı bir oda versin-
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ler, daha rahat eder hayvan. Çünkü üzerine basan olur, bilmem ne olur,

hayvan koşuşturmak ister, hareket etmek ister falan. Bir de bahçeli bir ev

olursa daha da iyi olur. Bahçeli ev olması şart, bahçeye bırakacaksın hay-

vanı, özgür olması lazım. Apartmanlarda zor, yazık hayvanlara yani. Çok

eziyet çekerler. Daracık odalar falan. 

SUNUCU: Zaten annemle babam onun için vermiyor bana köpeği. 

ADNAN OKTAR: Bunların ruhu hürriyetten anlar. Mesela bazen

öyle sincap alıyorlar, keklik alıyorlar falan. Mesela kabul etmez o hay-

vanlar esareti, çok canları yanar. Mesela 10 sene yaşayacaksa, 5 sene

yaşar. Dayanamaz ona yani, çok yıpratır. İyiliğini istiyorsan, iyilik isti-

yorlarsa bırakacaksın. Bırakacaksın ormana, adam uzaktan seninle böyle

şakalaşacak, kaçacak. Öyle çok sağlıklı ve rahat olur, güzel olur

inşaAllah. Bir de hakikaten insanın vicdanı da çok rahat oluyor o zaman. 

Tam kadro mahalle oraya toplanmış. Evet, bu felaket yakışıklı olacak

bu, anlaşılıyor olay, maşaAllah. Evet, çok şeker bir şey. Evde ne büyük

nimet bunlar, maşaAllah. Şunu mesela değil mi, sevmek, bakmak.

Allah’ın değil mi, Nur isminin tecellisi, Rahman Rahim isminin tecellisi,

temizlik, safiyet, arılık, duruluk, dürüstlük ellerinden yüzlerinden akıyor.

Şeytanlık bilmez, terslik bilmez, üçkağıtçılık bilmez, laf sokmayı bilmez.

Tabii, basit insanlar öyle şeylere tenezzül ederler. Asil insanlar, soylu

insanlar öyle şeylere tenezzül etmeyecekler. 

SUNUCU: Resmen kalp kırmanın bir nedeni yani, kalp kırmanın, en

güzel kalp kırma yolu. Ne gerek var insan kalbini kırmaya. Bir de bile bile

yapıyorlar insanlar bunu, kalbi kırıyorlar, incitiyorlar. Kalp kırmak çok

kötü bir şey bence. 

ADNAN OKTAR: Tabii, Allah vermesin. Aklı olan onu yapmaz,

aklı zayıf olan yapıyor. 

SUNUCU: Evet, konuşarak halletmek varken laf sokarak ne elde

edebilir ki insan? 
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ADNAN OKTAR: Tabii, alabildiğine dürüst ve samimi olmak

lazım, samimiyet insanı müthiş açar, gıdadır. 

SUNUCU: Ama işte bazen samimiyet de yanlış anlaşılabiliyor.

Mesela sahte görünebiliyor mesela. Mesela ben çok güleryüzlü olduğum

için bazıları beni sahte buluyor. Ama ondan sonra beni tanıdıkça, “Seda

sen ne kadar şeysin” diyorlar, “hiç öyle görünmüyorsun falan” diyorlar

konuşmaya başlayınca benimle. 

ADNAN OKTAR: Sen dürüst, samimi yaşa sen hiç korkma sen. 

SUNUCU: İlk önce ön yargılı davranabiliyorlar, ondan sonra konuş-

tukları zaman çok güzel olabiliyor her şey. 

ADNAN OKTAR: Sen vicdanlı ve akıllı insanların teşhisine önem

ver. Vicdansız ve akılsızların teşhisine önem verme. Akılsızların teşhisi

hiç önemli değildir. Yani kadınlar akılsız erkekten nefret ederler, yani tik-

sinirler. İstediği kadar güzel, yakışıklı olsun, istediği kadar parası olsun,

pulu olsun, akılsızsa anlar. Kadınlar çok akıllıdırlar, zekidirler kadınlar,

yamandırlar. Yani biraz aklını gizler bazen kadınlar, hissettirmezler ama

çok yaman akıllıdırlar. Bir kısım erkekler de kendilerini çok akıllı zanne-

derler, onları böyle parmağına taktığını, oynattığını, işte yönlendirdiğini,

kurnazlık yaptığını zanneder. Halbuki o kadının avucunun içinde olur, far-

kına varmaz. O da onu avucunun içinde zanneder, halbuki doğrusu o,

kadının avucunun içerisindedir. Münasebetsiz espriler yapar, münasebet-

siz sözler söyler, densizlikler yapar, birçok kadın ona tahammül ediyor.

Zaten aklı başında bir kadın asaleti tercih eder, yani soyluluğu tercih eder,

akıllı insanı tercih eder, samimi insanı tercih eder. Samimi bir Müslüman

kadın, aklı başında bir kadın zaten aklın dışında yaşayamaz, bunalır, sıkı-

lır. Yani onun etinden, kemiğinden de tiksinir, varlığından da tiksinir, her

şeyinden tiksinir. Ama akıllıysa her şeyi ona güzel gelir. Konuşması da

güzel gelir, gülmesi de hoşuna gider, yemesi içmesi hoşuna gider. Ama

akılsız, samimiyetsiz ise onun yemek yemesi de onun gıcığına gider, kız-

dırır. Oturup kalkması, uyuması da kızdırır, her şeyi kızdırır. En sonunda
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“yetti be” diyor mesela “be”li falan, sonra da boşanıyorlar. İşte diyor;

“geldi geldi geldi, taştı” diyor, “burama kadar geldi” diyor, ondan sonra

da boşanıyor. Kardeşim orana gelinceye kadar, ta burnunun ucuna gelin-

ceye kadar niye bekliyorsun? Madem akılsız olduğunu görmüşsün değil

mi, madem aptal olduğunu görmüşsün, madem menfaat için evlenmişsin,

madem bu akılsızlığı yaptığını anladın, başında durdursana. Çıkar için

evleniyor. 

SUNUCU: Çıkar için evleniyorsa işte o zaman bedeline katlanacaksın. 

ADNAN OKTAR: Tabii, zaten Allah belasını vermiş oluyor bir

anlamda. Mesela makamı için evleniyor, mevkii için evleniyor, parası için

evleniyor, tipi için evleniyor. Tipi için evlenen, tipinden mahrum kalıyor,

tiksiniyor bir süre sonra tipinden, gıcığına gidiyor, böyle sığır gibi görü-

yor onu. Önce beğenirken sonra sığır gibi geliyor ona. 

SUNUCU: Sonuçta bir insanın mal varlığı yok olabilir her an, o

zaman yanında olacak mı acaba insan onun?

ADNAN OKTAR: Tabii ki, tabii. Maddi varlığı, mesela makamın-

dan oluyor, makamını kaybediyor, bitti. Malını kaybediyor, bitti. Bir de

utanmadan sevgisinin bittiğini söylüyor ama “onunla alakası yok” diyor.

Nereden onunla alakası yok? Direkt onunla işte, başka ne var sebep yani

ne olabilir? 

Sevimli Shiloh, ben bunu yiyeceğim burnunu falan. Dünyanın en tatlı

kızı olabilir bu Shiloh. Bak bak bak kocaman da olmuş kerata. MaşaAllah

nasıl güzel, annesine çok benzedi bu maşaAllah. Bence annesinden çok

çok güzel gibi görünüyor bana değil mi, evet. Bu da öbür numara, ilk bir

numara küçük olan mı, hangisi? İşte bunu yemek lazım, maşaAllah. Seve-

rim o dişleri, o öndeki iki tane dişi, tavşan dişi gibi önden çıkmış. Gözler

çok tatlı, şeker. Kıyafet, poz veriyor oradan. Bak, Allah gönlümüzü nasıl

açacak şekilde yaratıyor, görüyor musun? Ne büyük zevk, ne büyük

nimet. Bak elinden yüzünden nur akıyor, maşaAllah. Asalet var, mesela
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bir tatlılık var, bir güzellik var, tertemiz maşaAllah. Bak bunlar daha hiç

günaha batmadıkları için yüzü kirlenmemiş. Yani günahın kiri hiç yüzle-

rinde yok. Bu çok ç mesela. Demek ki insan günah işlemeden devam ede-

bilse, böyle nur gibi kalacak. Nitekim, nitekim bizim Peygamberimiz

(sav)’in bir özelliği vardı, neydi biliyor musunuz? Çocukluğundaki yüzü

sürekli kaldı. Tabii, vefat edinceye kadar çocukluğundaki o temiz,

masum, efendi yüzü hiç değişmedi çünkü çok yüksek ahlaklı. Hatta vefa-

tına yakın çok az sayıda, 10 küsur sayıda saçında beyazlık var, çocuk gibi

yani. Çocukluğundaki o tatlılığı, güzelliği, efendiliği, asaleti, heybeti

olduğu gibi, yani nefes kesiyordu Peygamber (sav). Aynı zamanda pehli-

vandı biliyorsunuz. Yani çok müthiş kuvvetliydi. Hz. Ali (ra) da öyle, Hz.

Ömer (ra) da dehşetli kuvvetliydiler. Boy pos bizim Resulullah (sav)’in,

görenin yani nutku tutuluyor Peygamberlik heybetinden; konuşamıyorlar.

Peygamberimiz (sav) mesh ediyor ağzını, ondan sonra konuşabilecek hale

geliyorlar. Bakan diyor; “yani hiçbir açıklaması, mucizeye, hiçbir şeye

gerek yok, Peygamber (sav) bu, belli” diyor. Yani Ehl-i Kitap, mesela

Hıristiyanlar geliyor, Museviler geliyor bakıyorlar, net diyorlar, kesin.

Yani başka türlü ikinci bir ihtimal kesin yok diyorlar yani, net Peygamber

yüzü diyorlar. Üslup, oturma, kalkma, yeme, içme, dürüstlük, efendilik,

samimiyet, nur akıyor. Mesela bir kere bakıyor nazar ediyor, alt üst olu-

yor adam. O ona yetiyor, bir kere nazar etti mi, La İlahe İllallah Muham-

meden Resulullah diyor hemen. Yani gözünde de müthiş bir etki gücü var,

manevi derinlik. Feyz akıyor gözünden yani nur akıyor. Allah’ın rahmeti

her tarafını kaplamış. İnsan, mesela meclisinde falan bütün millet böyle

bir hafifliyor sohbete geldiğinde. Sahabeleri adeta böyle sevgiden çılgına

çevirirdi Resulullah (sav). Hatta dediler, muhacirle ensar akraba gibi oldu-

lar. Yani böyle direkt akraba, öz kardeş gibi oldular, maşaAllah. Coşkun

bir muhabbet vardı. Mesela savaşa gidiyorlar, 20 kişi oluyor 100 kişiyi

darmakeşan ediyor. Aşk var yani müthiş bir coşku var, o coşku ile devam

ettiler. O yüzden çığ gibi bir anda İslamiyet gelişti. Resulullah (sav)’in

vefatından sonra da o coşku devam etti. Ama o elektrik sonra yavaş yavaş
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yavaş kesilince gerisin geri gitti. Şimdi onun Ehl-i Beyti’nden, onun evlat-

larından Mehdi (as)’ın zamanındayız. Yine ona benzer bir coşku yeniden

yine yeryüzünü saracak, inşaAllah. Yine aynı yapıya döneceğiz inşaAllah.

Aynı Asr-ı Saadet dönemi gibi olacak inşaAllah. Oraya doğru gidiyoruz,

inşaAllah. Oktar Hocam ne var başka anlat. 

OKTAR BABUNA: Sevimli sincap var Hocam, sincaptan bahset-

miştiniz. 

ADNAN OKTAR: Getir bakayım, bir göreyim ben onu. Ne yiyor?

Fındık yiyor. Mide fesadından gidecek bu böyle, komedi filmi gibi bak

ağzına sığmıyor, zoraki sokuyor ağzına. 

SUNUCU: Hepsini aldı, kaçtı. 

ADNAN OKTAR: Onları götürüp gömüyormuş orada deposuna,

yine alıp geliyor, açgözlülükten artık gözü dönmüş durumda. Başka ne var

Oktar Hocam? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Arılarla ilgili var resim-

ler. Bu, petek yaparken bir arı iş başında görülüyor burada. Yine aynı

şekilde propolis toplarken arılar. Burada da altıgenlerin düzgünlüğü ve

hiçbir ek yeri görülmüyor, kenardan başlamalarına rağmen. Özel bir açı

ile yapıyorlar zaten. Burada yan tarafa tutturulmuş olan. 

ADNAN OKTAR: Patiler çiçek tozları ile kaplanmış. 

OKTAR BABUNA: Bal toplamaya gittiklerinde böyle. 

ADNAN OKTAR: Gıcır gıcır bak üst baş görüyor musun? Vernikli

gibi, kanat da öyle gıcır gıcır saydam plastikten yapılmış gibi. Tüyleri

müyleri her şeyi pırıl pırıl maşaAllah. Patiyi doldurmuş o, polen ile dol-

durmuş. O torbaya onu nasıl dolduruyor o patisine? 

OKTAR BABUNA: Orada özel keseleri var Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ama nasıl yapıyor, tek tek dolduruyor mu o, ne

yapıyor? Allah Allah, onu bir araştıralım onu nasıl dolduruyor? 
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OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Propolis, antibakteriyel reçineli

madde demek Hocam, inşaAllah, arı poleni. 

ADNAN OKTAR: Bunlar kendileri imal ediyorlar bunu. Evet, anti-

septik olarak kullanıyorlar, evet. 

OKTAR BABUNA: Temizlikte kullanıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Temizlikte. Şimdi bak, patilere onu doldurmuş.

Karnının altından plakalar halinde bal mumu çıkıyor. Kuyrukta tabancası

var, bir durum olduğunda karşısındakine vuruyor, zehirli iğnesi var. Bal

çıkarıyor, bal hazırlıyor. 

OKTAR BABUNA: Propolisi yapıyor. 

ADNAN OKTAR: Arı sütü yapıyor, propolis yapıyor.

OKTAR BABUNA: Propolisi de mumyalama için kullanıyorlar. Bir

düşman girip de öldürdükleri zaman onu mumyalıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Çok çok olağanüstü bir şey, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bir nevi mumyalama.

ADNAN OKTAR: İşte arıyı Allah onun için Kuran’da örnek olarak

gösteriyor. Mesela bir kilometre ötede bir çiçek yığını var. Geliyor arka-

daşlarına, Güneş’e karşı bir dans yapıyor. Çiçeğin yerini tam koordinatla-

rı ile bildiriyor. Arkadaşları da gidip eliyle koymuş gibi oradaki çiçekleri

gidip buluyorlar. Şimdi bir insana bunu öğretmeye kalksan, yani bir saat

öğretmeye kalksan gene anlamaz çünkü her 4 dakikada bir Güneş’in akı-

şına göre yeniden bilgi veriyorlar. Yani profesör olsa ve eğitim görse

insanlardan -daha önce de anlatmıştım- arı gibi küçülseler aynı imkanları

versen, dünyanın bütün akıllı adamlarını bir araya getirsen bir tane peteği

yapamazlar. Mesela o arıların yavrularının tek tek beslenmesi var. İnsan

atlar, unutur. Bir tanesini unutmuyorlar ve beslenme saatlerini de hiç

şaşırmıyorlar, tam saatinde gidip arı sütüyle besliyorlar. 

OKTAR BABUNA: Birini daha farklı besledikleri için o kraliçe arı

oluyor. Sadece bir tanesi ayrı besliyorlar. 
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ADNAN OKTAR: Mesela kraliçe arının nasıl besleneceği ayrı, onu da

çok iyi biliyorlar. Onu ayrı besliyorlar. O da bayağı iri yarı bir şey oluyor.

OKTAR BABUNA: Evet. Genetik olarak hiçbir fark olmamasına

rağmen sırf beslenme farkından dolayı kraliçe arı oluyor inşaAllah. Polen

toplamaya geliyor. 

ADNAN OKTAR: Kapıda bekçi arılar oluyor. Bu yaban balı da çok

iyi oluyor olabilir. Hz. Yahya’nın yaban balı yediği söylenir. Onda da bir

şey olabilir, bir özelliği inşaAlllah. Mesela bu da bir arı cinsi, bu da deği-

şik. Üzümlerde falan olurdu bu daha çok. Ankara’da böyle Hasandede

üzümü vardı; çok reçelli ve tatlı. Onun kasaları olurdu ben çocukluğumda

görürdüm. Bu arılar onun üzerinde çok fazla olurdu. Büyük bir iştahla

yiyorlardı onu, şekeri ama dışarı taşıyordu şekeri. Yani çok abartılı tatlı,

çok şahane bir üzüm türü ama o satılmıyor niye ise çok şıralı, reçeli andı-

rıyor şırası, öyle güzel. Yani dışına vuruyor. Yani bir meyve suyunun

şekerinden daha fazla gibi tadı.

OKTAR BABUNA: Hocam sizin kitabınızdan; ayrıca bir saldırı ya

da yangın sonucunda kovanda herhangi bir tahribat meydana geldiğinde

de bal mumu üretmeyen arılar birdenbire balmumu üretmeye başlıyorlar

yetişkinler. 

ADNAN OKTAR: Niye?

OKTAR BABUNA: O tahribatı ortadan kaldırmak için. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim sırf şu arı olayı yani bir Darwinist’in,

bir materyalistin iman etmesi için binlerce kere yetecek gibi, binlerce

kere. Bir de bunların kromozomlarındaki harikalıklar; mesela kromozo-

munda arının nasıl bal yapacağı, balın kalitesini nasıl ayarlayacağı, arı

sütünü nasıl yapacağı, onun kalitesi, arı sütünde hangi vitaminlerin olaca-

ğı kodlu, kromozomlarında kodlu hayvanın. Yani hangi minareller hangi

oranda. Mesela B vitamini ne kadar olacak? C vitamini ne kadar olacak?

Yavrulara ne zaman yiyecek verecek? Kapıdaki arıların durumu. Yani
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ayrıca ahlaki bilgi de kodlu. Bakın bakın bu çok muhteşem yani. Tavır bil-

gisi, davranış bilgisi de kodlu. Zannediyor ki insanlar sırf fizik görünüme

ait bilgiler. İşte gözü, kaşı, kolu, bacağı bunun dışında ruhi bilgiler de

kodlu. Yani mesela kapıda bekçiliği kaç arı yapacak, bu kodlu. Altıgeni

nasıl yapacaklarına ait bilgi kromozomlarında kodlu. Arının kafasında var

o bilgi. Kromozomlardaki o kodlu bilgiye göre gidip o altıgeni yapıyor.

Mesela balın kıvamının ayarlanması. Balın klasik bir kıvamı var. Çok sıvı

da olabilir çok katı da olabilir. Öyle değil tam kıvamında yapıyor. Mese-

la o altıgen peteklerin açı ile yapılması gerekiyor, ters açı ile. Şöyle açı ile

yapılıyor ki bal akmasın dışarıya. Doldurdukça kapağını kapatıyor. Dol-

durdukça kapağını kapatıyor. Doldurdukça kapatıyor. Tam dolduğunda

tamamen kapatıyor. Ve inceliği, tam o incelikte yapıyorlar. Mesela çok

kalın yapmıyor, çok da ince yapmıyor. Tam ayarında yapıyor. 120 dere-

ceydi değil mi açısı?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam.

ADNAN OKTAR: 120 derece. Kardeşim pergel yok, iletki yok.

Ellerinde açıölçer yok.

OKTAR BABUNA: Milyonlarca yıldır hiç değişmiyor, hep böyle.

ADNAN OKTAR: Adamlar milyonlarca yıldan beri kodlu. Allah

diyor ki; 120 derece açı ile yapacaksınız. Onların kromozomuna Allah

onu yazmış. Hayvan oradan çıkar çıkmaz eliyle koymuş gibi onu yapma-

ya başlıyor aynısı ile. Mesela kovanın havalandırılması gerekiyor, kromo-

zomunda kodlu hayvanın. Aynısı ile havalandırıyor. Mesela ısının düşü-

rülmesi gerektiğinde düşürüyor. Isının artırılması gerektiğinde bir anda

hamama çeviriyor içerisini. Acayip ısıtıyorlar. Hatta ısıyı yükseltip

böcekleri yakabiliyorlar içeride, değil mi, o büyük böcekleri. 

OKTAR BABUNA: Evet, 50 dereceye kadar çıkartıyorlar.

ADNAN OKTAR: Mesela eşek arısı, eşek arısını 50 derece sıcak-

lıkta yakıp öldürüyorlar. Isıyı yükseltebiliyorlar. 
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OKTAR BABUNA: Sonra da propolisle kaplıyorlar. Balmumu ile

böyle.

ADNAN OKTAR: Antiseptik madde ile kokuşup bozulmasın diye

de mumyalıyorlar. Onu da vücutları üretiyor. Yani kendileri yapıyorlar.

Bu da kromozomlarında kodlu. Kardeşim hangi biri tesadüf bunun? Etme-

yin, çatmayın bunu nasıl açıklarsınız tesadüfle?

OKTAR BABUNA: Dansları da apayrı bir mucize.

ADNAN OKTAR: Mesela nasıl dans edeceği kromozomunda kodlu.

Yalnız bu anlattıklarımız, var ya arıları bir bir numaralayarak filmlerini

çekmişler. Bilim adamları tarafından ince ince tespit edilmiş, ondan sonra

anlatılıyor bunlar. Yani yüzde yüz kanaat getirilip ondan sonra açıklanı-

yor. Ve bir kere, iki kere, üç kere değil defalarca laboratuvar tespiti yapıl-

dıktan sonra açıklanan bilgiler bunlar. Aslında arıyı daha kapsamlı bir

anlatsak iyi olur.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Tamam.

ADNAN OKTAR: Çünkü mesela burada sohbet havasında anlatıyo-

ruz ama bir de sıradan anlatmak var. Hiçbir şeyini eksiksiz, böyle çok

detaylı bir anlatalım. Başka ne var?

OKTAR BABUNA: Tabii, inşaAllah Hocam. Güzel, sevimli kuşlar

var, gösterelim mi?

ADNAN OKTAR: Tamam bakalım. Şimdi abisi ben bunu ne yapa-

rım, bana bir söyle bakalım. Şu usluluğa bak. Şuna şuna... Plastikten yap-

mış gibi patiler de öyle bak, naylondan yapmış gibi. Oyuncak mağazala-

rında satılan şeylere benziyor boncuk gibi. Bir de tatlı ve sıcak da. Mese-

la çocuklarını beslemeyi biliyor. Çocuğuna götürüp yemek veriyor, ağız-

larına tek tek. Kendi aç kalıyor. Onları koruyor. Yuva yapıyor. Mesela şu

kuşların yaptığı yuvalar ayrı bir olay, onu bir ayrı inceleyelim. Örüyor

adam, tek tek böyle halı örer gibi yuva örüyor. Dala asıyor onu da. Biz

yuva gösterdik mi? Az gösterdik. Çok çok önce gösterdik. Kuş yuvalarını
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gösterelim, nasıl yaptıklarını gösterelim. Kromozomlarında kodlu nasıl

yuva yapacağı. Böyle lif lif örüyor teker teker, böyle geçirerek oradan

oraya oradan oraya.

SUNUCU: Bir de hepsini gagası ile mi yapıyorlar? 

ADNAN OKTAR: Evet gagası ile yapıyor başka bir şey yok. Elini

ayağını hiçbir şeyini kullanmıyor. Gagayla ve seri bir şekilde. Bu kromo-

zomunda kodlu hayvanın ve sırf o tür bu konuda uzman. Mesela öbürü,

öbür türlü yuva yapıyor, onlar başka türlü. Örümcekte de öyle. Mesela

örümceğin bütün sülalesi tek bir türü biliyor, çeşidi biliyor. Mesela birbi-

rine paralel altıgen tarzı yapıyor, değil mi birbirine paralel. Nasıl dallara

tutturacak, nasıl yapacak hepsi kromozomlarında kodlu. Mesela vücudu-

nun arkasından ince iplik ayrı, kalın iplik ayrı, ara iplik ayrı çeşit çeşit

iplikler salgılıyor arkasından. Mesela insanlar tek zannediyor. Tek bile

olsa çok büyük bir mucize. Mesela bağlandığı için ince iplik kullanıyor.

Ara bağlantıları birbirine bağlamada ayrı. Kardeşim sen nereden bilirsin

ince ipliği, kalın ipliği, orta ipliği? Mesela ana iplikte en kalınlarını kulla-

nıyor, ana ipliklerde. Hayvanın kafası, beyni şu kadar kalemin ucu kadar

yok. Miligramın bilmem kaç binde biri. Yüzde bir, beş yüzde biri falan. 

OKTAR BABUNA: O sağlamlıkta bir madde üretilemiyor teknolo-

jik olarak, insanoğlunun üretebildiği en sağlam madde, kevlar denilen bir

madde. Örümceğin ipeği ondan çok daha esnek ve çok daha sağlam. Tek-

nolojik olarak taklit edilemiyor hala. Yapılsa zaten bütün asma köprüler-

de, her yerde o kullanılacak. Kurşun geçirmez çelik yeleklerde de örüm-

cek ipeği kullanılacak. Yani yeryüzündeki en sağlam, en esnek madde.

ADNAN OKTAR: Ama daha sentetik bunu yapamadılar.

SUNUCU: Peki, bir şey sorabilir miyim? Peygamber Efendimiz

(s.av.)’i kurtarmış ya bir örümcek? Onun için öldürmek çok mu günah bir

örümceği? 

ADNAN OKTAR: Yazık, bahçeye bırakmak daha iyi. 
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SUNUCU: Hayır, hani mesela evde birden çıkıyor. Fobisi var örüm-

cekten. 

ADNAN OKTAR: Ama zehirli örümcekse tabii onun tahrif edilme-

si gerekir. 

SUNUCU: Mesela evde çıkıyor. Arkadaşın değilse de anne, baba

birisi korkuyor. Onu öldürüyor o sıra.

ADNAN OKTAR: Korkma önemli değil de mesela bazı vücutlar

alerjik olur. 

SUNUCU: Yani hayvanın en büyük günahı örümcek öldürmek diye

biliyorum ben. Doğru mudur o? 

ADNAN OKTAR: Yazık, hiçbir hayvana kıymamak lazım. Karınca

mesela çok şekerdir. Pırıl pırıldır kafaları. Acayip terbiyeliler. 

SUNUCU: Örümcek de ürkütüyor sanki insanı. 

ADNAN OKTAR: Yok abartıyorlar. Çok şeker hayvan. Nesi var?

Gıcır gıcır hayvan. Tertemiz yiyecekler yer. Zarı yok, zoru yok ama vücu-

du alerjik olanlar için tehlikeli olabilir. Mesela bazı insanlar böcek sok-

masına şiddetli reaksiyon gösterir. Onlar artık evden temizleyecekler

örümcekleri. Başka çaresi yok. Yani, olsun evde örümcek olsun demiyo-

rum. Evde zaten örümcek olmaz ama yakalandığında dışarıya atmak daha

iyi. Pencereden dışarıya atarsınız. 

OKTAR BABUNA: Benim bir arkadaşımı ısırmıştı öyle bir örümcek. 

ADNAN OKTAR: Reaksiyon oldu mu? 

OKTAR BABUNA: Evet. Alnından ısırmıştı. Küçük bir, hatta çok

ufak da bir iz kaldı. 

ADNAN OKTAR: Riskli olur. Orada tabii dikkatli olmak lazım. 

İşte bak tam gagası ısırılacak bir tip bu. Kafasından da öpmek lazım,

gözünden de, göbeğinden. Bu gidişi de çok şahane oluyor bunun, iki tarafa
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sallanarak falan. Ses zaten rezalet. Acayip bağırıyorlar, sabaha kadar. Maşa-

Allah, şu güzelliğe bak. Cennette de bunlar ortada olacaklar inşaAllah. 

SUNUCU: O zaman biz şu an bir araya girelim. 

Sayın izleyicilerimiz. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle yine bir-

likteyiz ve sözü Oktar Bey’e iletiyorum. 

OKTAR BABUNA: Şimdi arılardan bahsetmiştik. Kısa bir süre

devam edelim Hocamız gelene kadar. Arıların hakikaten, saymakla bite-

cek gibi değil. Tekrar anlatacağız ama mesela petek gözlerin genişliği, bu

petekler yapıyorlar ya altıgen, 5.2 mm ile 5.4 mm arası. Şimdi bu kusur-

suz bir ölçüm gerektiriyor. Milyonlarca yıldır arılar tarafından yapılan 50

milyon yıllık bal petekleri var. Hepsinin büyüklüğü, hepsinin açıları aynı.

Mesela 13 derecelik bir eğim kullanıyorlar ki, bal dışarı akmasın. Şimdi o

kadar hassas bir hesap ki, bunu herhangi biri ancak deneme yanılmayla

uzun yıllar içerisinde bulabilir. Çünkü biliyorsunuz balın bir akışkanlığı

var. Ne çok su gibi böyle hızlı akabiliyor, ne de çok katı. O akışkanlığına

uygun bir açı gerekiyor ki ne içeri dışarı aksın, ne arkaya boşalsın. Tam

13 derece. Bunu nereden biliyorlar? Yani bunu bilmek için muazzam bir

akıl gerekiyor. O da tabii ki Allah’ın aklı. Arının bunu bilmesine imkan

yok çünkü onun gram hesabıyla bir beyni var. İşte bacaklarının yapıları

çok özel böyle. Özel girintiler var, işte orada kaşık gibi böyle. Orada

polenleri taşıyabiliyor. Yani arının bütün vücut yapısı, bütün yaptığı işler

hep bunun üzerine yaratılmış olduğunu gösteriyor. Çünkü kusursuz bir arı

olması gerekebiliyor ki yaşantısını devam ettirebilsin, uçabilsin, bal yapa-

bilsin. Bebeklerini besleyebilsin. Mükemmel olarak yaratılmış olması

gerekiyor. Tabii bu evrimle hiçbir şekilde açıklanamayacak bir şey. 

SUNUCU: Kesinlikle açıklanamaz. Bir de Allah’a neden şüphe duy-

duklarına, neden inanmadıklarına bazı insanların bir anlam veremiyorum

zaten. Her şey bariz ortada zaten. Yani bir doğaya bak, bir insanın nasıl

yaratıldığına bak. Her şey zaten apaçık ortada. İlle görmek mi zorundasın

bazı şeyleri, değil mi ama? 
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OKTAR BABUNA: Tabii, bilim adamı olmaya gerek yok. Allah’ın

varlığı çok açık. 

SUNUCU: Kesinlikle katılıyorum. Hoş geldiniz Hocam. 

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk. Şimdi yukarıda bir kardeşimizle

konuştuk. Dedi ki, Hocam dedi, en çok şu Mehdiliği biz merak ediyoruz

dediler. Herkes bunu soruyor, bize bunları anlatın, bu konuda detay verin,

dediler. Tamam, bakın açıkça söylüyorum, bayağı aklı başında bir ada-

mım, yüzde yüz emin olmadığım bir şeyi oturup söylemem. Ve dedikle-

rim de mutlaka çıkar, çıkmayan “hani dedin de çıkmadı” öyle bir konu

yok. Bakın altını çizerek söylüyorum; Mehdi (as) geldi, net. Türk İslam

Birliği kesin bu yüzyılda hakim olacak, bu da net. Mesih İsa (as)’ı kesin

göreceğiz, bu da net. “Bilin ki oğlumun” diyor, ne güzel bak Resulullah

(sav)’in ifadesi, “Hz. Mehdi Aleyhisselamın gaybeti çok uzun sürecektir”.

Yani yıllarca insanlar fark edemeyecekler, gaibtir, gizlidir. Bak, “bilin ki

oğlumun”, oğlum diyor Resulullah, “öyle ki imanlarını Allah’ın koruduğu

kimseler dışında tüm insanlar bu hususta şüpheye düşecekler”. Yani acaba

Mehdi var mı, gelecek mi, gelmiş mi, kimdir, ne olacak diye şüpheye

düşecekler diyor.” 

“Muhammed El Bakır’dan ayette geçen doğrular hakkında şöyle nak-

lediyor: ‘Bunlar dünyanın doğusunu ve batısını fethedecek olan ahir

zamandaki Hz. Mehdi’nin arkadaşlarıdır’.” Ayette geçen doğrular, ayetin

işareti budur diyor. İmam-ı Bakır Aleyhisselam, benim ceddimdir, Hz. Ali

(ra)’ın evlatları değil mi, evet. İmam-ı Bakır (as)’dan nakledilen başka bir

hadiste şöyle geçer; “Bu galibiyet, galebe üstünlük Al-i Muhammed’den

olan Mehdi kıyam edince gerçekleşecektir. Öyle ki yeryüzünde Hz.

Muhammed Mustafa (sav)’in Peygamberliğini ikrar etmeyen, kabul etme-

yen hiç kimse kalmaz” diyor maşaAllah. “Resulullah (sav) yeryüzünde

İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev”, yani bir köy

evi “veya çölde çadır kalmaz, her yere İslam gelecek” diyor. İslam ahlakı

bütün dünyaya hakim olacak. Bunun üzerine Hz. Ali (ra), Keremullahi



SOHBETLER266

Veche, Haydar-ı Kerrar, değil mi, Esedullah, Allah’ın arslanı, Kuran-ı

Natık, Şah-ı Merdan ki benim dedemdir, tabii son neslim yani şeceredeki

başlangıç. Resulullah’ın değil mi en çok sevdiği, ondan sonra ta küçük

yaşta ona tabi olan mübarek bir zattır Hz. Ali (ra), akrabasıdır tabii. Ben

de onun soyundanım. Acayip yakışıklıydı dedem evelAllah böyle boynu

kalın, kollar akılalmaz kuvvetliydi; Hayber Kalesi’nin fethinde kale kapı-

sını gacır gacır söktü böyle, ondan sonra kalkan diye kullandı. Geçenler-

de anlatmıştım Hz. Ali (ra)’a dediler; “bir daha kaldır, nasıl kaldırdın”,

yerinden oynatamadı. O anda o aşkla kaldırmış. Tabii maşaAllah. “Bunun

üzerine Hz. Ali şöyle buyurdu:  “Hayır, benim canım elinde olan Allah’a

andolsun ki, Allah’a yemin ederim ki diyor, bu galebe ve üstünlük ancak

yeryüzünde sabah ve akşam ‘La İlahe İllallah’ sesi yükselmeyen hiçbir

bayındır yer kalmayınca gerçekleşir”. Her yerde ‘La İlahe İllallah’ olacak

diyor, Allah’ın dini her yere hakim olacak. Şeytandan Allah’a sığınırım,

Saf Suresi’nin açıklamasında bu; “elçilerini hidayet ve hak din üzerine

gönderen O’dur, öyle ki onu hak din olan İslam’ı bütün dinlere karşı üstün

kılacaktır, müşrikler hoş görmese bile”. “200 yılından sonra en iyiniz hafi-

fulhaz olandır. Ey Allah’ın Resul’ü hafifulhaz ne demektir, diye sordular.

Hanımı, malı ve çocuğu olmayan demektir bu, dedi.” Yani öyle şiddetli

bir durum olur ki bazen, Bediüzzaman’da olmuştu mesela evlenmemiştir

Bediüzzaman. Yani baskının şiddetinden, ama durum da müsait olursa

evlenirsin, çoluğun çocuğun da olur. Ama şiddetli bir mücadele varsa,

şimdi orada çocuğa, eşine vakit ayıracak durumun yoksa evlenmezsin. O

zaman bütün dikkatini İslam ahlakının, dinin yayılmasına ayırırsın vakti-

ni. Ama durum müsaitleşirse tabii evlenir, niye evlenmesin. Hz. İmam

Cafer-i Sadık (as) şöyle buyurmuştur; Cafer-i Sadık, İmam-ı Azam’ın

Hocası. Biz Hanefi mezhebindeniz, ehli sünnette Hanefi mezhebi vardır ki

Türkiye’de en çok odur, Aleviler de vardır kardeşlerimiz, onlar benim

canım ciğerim, aslanlarım. Dedemin aşıkları, Hz. Ali (ra) aşıkları.

OKTAR BABUNA: Resmi vardı Hz. Ali (ra)’ın.
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ADNAN OKTAR: Bakayım. Hay benim aslanım, hay benim asla-

nım. Heybete bak sen, heybete maşaAllah. MaşaAllah, yiğitler yiğidi

inşaAllah, aslanlar aslanı. 

“Hz. İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur; “imam Hz. Mehdi (as)

bir şeyi bilmeyi irad ettiği zaman,” yani bir şeyi hakikaten soru soruyor

onu da bilmesi gerekiyor, “Allah-u Teala o şey hakkında onu haberdar

eder”. Vehbi ilme sahip. Vehbi ilmiyle ilgili hadis. Şimdi diyor ki; “ahir

zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki” -Hz. Ali (ra) dedem söylü-

yor- Radıyallahu anh, Keremullahi Veche, Esedullah ne diyor, “Kuran

okuyacaklar” gayet tecvitle, galgelesine dikkat ederek, değil mi, ayınları-

na dikkat ederek, “fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek”. Yani İslam

ahlakının dünya hakimiyetinden bahsedemeyecek, İslam ahlakı dünyaya

hakim olsun diyemeyecek, Allah ona bunu nasip etmeyecek. “Dinden

okun yaydan çıkması gibi çıkacaklar”, öyle bir laf edecek ki Kuran’la çeli-

şik, İslam’la çelişik, dinden çıkacak konuşmaları, haberi bile olmayacak

belki. “Onlarla mücadele etmek her Müslüman için bir haktır”, ilmi müca-

dele yani mutlaka bunlarla mücadele edin, diyor. “Görünümlerinde saçla-

rı tıraşlıdır” diyor, saçlarını kazırlar diyor. Hadislerde Hz. Ali, İmam

Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmet Bin Şuayb, sayfa 142’de. 

“Biz ise” diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, “yeryü-

zünde güçten düşürülenlere -hapsedilen, ezilen, hakaret gören, dışlanan,

güçten düşürülenlere- lütufta bulunmak için onları önderler yapmak ve

mirasçılar kılmak istiyoruz”. Dünya hakimi yapmak istiyoruz, diyor

Allah. Kassas Suresi 5, ebcedi kaç; 1996; dünya hakimiyetinin başlangıcı,

harf karşılığı 1996’yı veriyor. “Önderler ve mirasçılar kılmak” kelimele-

rinin karşılığı 2021’i veriyor. Bak önderler ve mirasçılar kılmak, hakimi-

yet, 2021. 

Furkan Suresi 56, bak Furkan Suresi 56, aynı zamanda Risale-i

Nur’un, değil mi, serbest bırakıldığı tarih, 1956 evet. “Biz seni yalnızca

bir müjde verici -bak müjde verici- ve uyarıp korkutucu olarak gönder-
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dik”. Ebcedi kaç; 1981; Mehdi’nin vazifeye başlangıç tarihi, tamı tamına

1981 tarihini veriyor. 

“İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan, iktidar verdik.”

Ebcedi kaç; 2017. Bak, “biz yeryüzünde Yusuf’ güç ve imkan, iktidar ver-

dik”. Ebcedi 2017; İslam ahlakının hakimiyeti inşaAllah. 

Taha Suresi, “Kim benim hidayetime uyarsa o artık şaşırıp sapmaz ve

mutsuz olmaz”. Bak kim benim hidayetime uyarsa, kim Hz. Mehdi (as)’a

uyarsa. Hidayet “hadi” kökeninden geliyor biliyorsun, Mehdi kelimesi

aynı zamanda ona işaret var. “Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşı-

rıp sapmaz ve mutsuz olmaz”. Ebcedi kaç; 1982. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış

tarihleri evet.

SUNUCU: Akıp geçti zaman. Bugün işte maalesef bu kadar kısa

sürdü.

ADNAN OKTAR: Hayır var, hayır var. Niye esef edelim çok güzel,

maşaAllah.

SUNUCU: Sevgili seyircilerimiz yarın aynı saatte sizleri bekliyoruz,

teşekkür ederiz.



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bir

Adnan Oktar’la Başbaşa programına daha hoş geldiniz. Hocam nasıl baş-

lamak istersiniz? İsterseniz yine sorularımızı sona, sözü de size bırakalım

ya da ben bir soru sorayım.

ADNAN OKTAR: Soru sor hadi.

SUNUCU: Ayşegül Çayırgan’ın sorduğu soruyu okuyorum. “Hocam

birkaç gün önce Mısır’da kiliseden çıkan 6 tane Hıristiyan üzerlerine ateş

açılmak suretiyle öldürüldüler, bütün Batıdaki gazeteler ve radyolar da bu

olayı Müslüman bir ülkede geçtiği için olumsuz şekilde işlemeye başladı-

lar. Rusya Hükümeti konu ile ilgili bir açıklama yapmıyor. Bu konu hak-

kında ne düşünüyorsunuz?”

ADNAN OKTAR: Şimdi son zamanlarda bir kısım Hıristiyan arka-

daşlarımız kardeşlerimiz, Müslümanları, tarih içerisinde de son zamanlar-

da da böyle kan dökücü, zalim böyle olay çıkaran işte demokrasiyi, hakkı

hukuku dinlemeyen insanlar gibi göstermeye pek meraklılar. İşte geçmiş-

teki savaşlardan örnekler veriyorlar. Eğer geçmişteki savaşlardan örnek

SSohbet -9

9 Ocak 2010
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verecek olursak mesela -özellikle Amerikalı Protestan kardeşlerimiz

böyle konuşuyorlar- Evanjelikler Hiroşima’da bir anda on binlerce insanı

katlettiler. Nagazaki’de bir anda on binlerce insanı katlettiler. Orada Müs-

lümanı da vardı, Hıristiyan da vardı her dinden insan vardı. Peki bu hangi

hukukla oluyor bu, değil mi, birçok ülkede kan döktüler. Afganistan’da

kan döktüler, Irak’ta kan döktüler. Hangi hukukla yapıldı bu? Müslüman-

lar bunu, “işte bu İncil’e uyanlar böyledir, Hıristiyanlar böyledir, kan

dökücüdür” şeklinde yorumlamadı. Biz dedik ki bu ateist mason ruhudur

dedik. Ateist masonluğun bir gereğidir. Müslüman olmayan, Hıristiyan da

olmayan, dinsiz imansız adamlar bunu yapıyor dedik. Hiçbir şekilde biz

Hıristiyanlığı sorumlu tutmadık bu konuda. Dolayısıyla Hıristiyan arka-

daşlarımızın da bir olay olduğunda, Müslümanlığı bundan sorumlu tutma-

ları yanlış olur. Bu alışkanlıklarından vazgeçecekler. Kuran’da tamam

savaş vardır fakat can, mal, ırz güvenliğine saldırı olduğunda nefsi savun-

ma vardır. Yani adamın evine gelmişler, silahla baskın var, camı çerçeve-

yi indirmişler, kurşun sıkıyorlar. Adam ne yapabilir böyle bir durumda?

Mahkemeye mi versin onları yani ne yapması gerekiyor, kaçsa kaçamaz.

Yapılacak şey nedir, canını kurtarmaktır, nefsi müdafaadır. Nefsi müda-

faada yapılacak şeyler vardır mesela, insanlar önce bir havaya ateş edi-

yorlar, tehdit ediyorlar, havaya ateş ediyorlar, olmazsa işte canının fazla

yanmayacağı şekilde veyahut ölmeyeceği şekilde onu yaralayarak durdur-

maya çalışıyorlar. Bu nefsi savunmadır bu, başka bu dünyada bunun yolu

var mı? Yani ani bir saldırıda başka bir yolu var mı, kaçamadığına göre?

Peki bunda ayıplanacak, günah, hata olarak görülecek ne yön var? Müslü-

manlar o dönemde müthiş baskı görüyorlardı. Muazzam zulüm görüyor-

lardı. Hendek içine konup yakılıyorlardı petrolle. Ne yapsın, ne yapması

gerekiyor? Gece yarısı baskın var, adam kılıçla, gürzle, mızrapla gelmiş

baskına. Hoş geldiniz, gelin buyurun çay içelim mi diyecekler? Ne desin-

ler. Tabii ki kendilerini savunuyorlar, savunurken de can kaybı olabilir

yani bu anormal bir şey değil. Çünkü zaten karşı taraf senin canını alma-

ya gelmiş yani o tam üsturuplu olarak kendini o anda savunması çok güç
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olur. Yani toplu saldırıda yani adamı ben bayıltayım, etkisiz hale getire-

yim, o zamanın şartlarında zaten bayıltıcı bir imkan da yok. Ne yapabilir-

ler? Dolayısıyla bu konuda Müslümanları ayıplamak çok yanlıştır. Eleş-

tirmek çok yanlıştır. Onlar kendi kendilerini eleştirsinler. Peygamber

Efendimiz (sav) zamanında yapılanlarda en ufak bir hata yoktur, hiçbiri

atak savaşı değildir. 

OKTAR BABUNA: Sayı orantısızlığı da var, siz daha iyi bilirsiniz

Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ve hep affetmeye yöneliktir. Mesela diyor ki

Cenab-ı Allah; aşırı gitmeyin. Dururlarsa siz de durun, diyor Allah ayette

ve esirleri salın diyor Allah ve esirlere güzel davranın diyor. Ne kadar

güzel bir izah bu, ne kadar insancıl bir izah. Bir cinayet olduğunda diyor

ki Allah, cinayet bakın kısas sizin hakkınızdır diyor, idamdır cezası cina-

yetin. Ama affederseniz diyor, sizin için daha hayırlıdır diyor. Müslüman

affı seçeceğine göre, çünkü daha hayırlı olanı seçeceğine göre o zaman

nedir? Burada şefkatin, merhametin, sevginin en yükseğini görmüş olmu-

yor muyuz? Cinayet gibi böyle muazzam bir zulmü affetmek ne demektir?

Allah affetmek daha hayırlıdır sizin için diyor, dolayısıyla İslam dini şef-

kat merhamet ve sevgi dinidir. Ama İncil de böyledir. Tevrat da böyledir.

Yani muharref halinde bile yine o öğeleri o güzel yönleri muhafaza etmiş-

tir. Dolayısıyla yani Müslümanları orada burada provoke edip, öldürüp,

asıp kesip ondan sonra 3-5 psikopatın da yaptığı bir olayı Müslümanlara

mal etmeye kalkmak. Bundan vazgeçecekler, bu çok yanlış bir şey. Bir de

bu cinayeti işleyenlere biz bakıyoruz ki İngiltere’de eğitim görmüşler ya

da Amerika’da eğitim görmüşler. Darwinist, materyalist eğitimden geç-

mişler, böyle tasavvuf terbiyesi almış, aklı başında veyahut bir Nur tale-

besi düşünelim; hiç dünyanın herhangi bir yerinde bir Nur talebesinin bir

cinayete adının karıştığı görülmüş mü? Değil öyle yaralamaya adı karış-

mış mı? Milyonlarca Nur talebesi var, asla yapmazlar. Mesela bir

Sufi’nin, bir tarikat mensubunun farz edelim yurt dışında Şaziiler var
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Nakşiler var yurt dışında, bu insanlardan hiç böyle bir şeye rastlıyor

muyuz biz veyahut bir fıkıh aliminin fakihin. Güzel ehl-i sünnet terbiyesi

almış bir alimin bu tarz bir şey yapmış olduğunu görmüş müyüz? Görme-

mişiz. Kimlerde görmüşüz; İbni Miskeveyhçi, Darwinist, materyalist,

evrimi savunan, sosyalizme sempatisi olan, Che hayranı, Ho Chi Minh

hayranı, Lenin’in düşüncelerini İslam’la bağdaştırmaya çalışan böyle aşa-

ğılık kompleksi içinde olan tipler. Dolayısıyla bunları bir ayrı tutmaları

lazım. Biz gerçek Müslümanları kastediyoruz, gerçek Müslüman her

zaman için şefkatli, merhametli ve sevgi dolu olur. 

Size Kuran’dan bir ayet okuyayım. Rum Suresi, Rahman ve Rahim

olan Allah’ın adıyla. Şeytan’dan Allah’a sığınırım. “Elif, Lam, Mim. Rum

(orduları) yenilgiye uğradı.” Rum diyarı Rum diye nereye diyorlardı eski-

den? İstanbul. “Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı.” Yani

İstanbul’daki Darwinistler ve materyalistler, ateistler mağlup oldu. Ebce-

di kaç; 1980. Mehdi (as)’ın çıkış tarihini veriyor, net. Herkes baksın harf

harf tam net 1980. “Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra

yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde.” Bakın, “Bundan önce de, sonra da emir

Allah'ındır.” Yani mutlak güç Allah‘a aittir. “O gün mü'minler sevinecek-

lerdir.” Kaç ebcedi;  2010. Bakın, “bundan önce de, sonra da emir

Allah'ındır. Ve, “O gün mü'minler sevineceklerdir.” Ebcedi tam 2010.

Kardeşim Kuran’la Mehdiyet o kadar içiçedir ki yani Kuran’da dev

bir konu olarak işlenir Mehdiyet. Yusuf kıssasında Mehdiyet anlatılır.

Kehf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Süleyman kıssasında Mehdiyet anlatı-

lır. Kuran’ın bütününde Mehdiyet birçok yerde görülür. Ve dünya haki-

miyeti ile ilgili çok fazla ayet vardır. Bu ayetlerde de bunu görmek açık-

ça mümkündür. 

Mesela Kasas Suresi 5. “Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere”

hapsedilmiş, ezilmiş, iftiraya uğramış, her türlü zorluğa girmiş müminle-

re, “lütufta bulunmak, onları önderler yapmak” dünya hakimi yapmak

yani Türk İslam Birliği, “ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” Ebcedi kaç;
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1996. Önderler ve mirasçılar kılmak kelimesinin ebcedi de 2021’i veriyor.

Dünya hakimiyeti inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hep ilgili ayetler Hocam. 20-30 senelik döneme

geliyor ebcedleri maşaAllah.

ADNAN OKTAR: “Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp kor-

kutucu olarak gönderdik.” Furkan Suresi 56. Bak; “Biz seni yalnızca bir

müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik”. Uyarıp korkutucu.

Allah’tan korkun diyor, tebliğ yapıyor. Ebcedi 1981 yılını veriyor. Sure

numarası 25, ayet numarası 56. 1956 zaten “münafıkane sistemin yıkılış

tarihi”dir diyor Said Nursi. “Yıkılışının başladığı tarihtir” diyor. “Artık

ondan sonra sürekli bir tırmanış olacaktır” diyor. 25 ile 56’yı çarptığımız-

da ne yapıyor?

OKTAR BABUNA: 1981.

ADNAN OKTAR: Hicri 1400 verir. Miladi 1981 veriyor, evet. 

“İşte biz böyle yeryüzünde Yusuf’a” Hz.Yusuf (as)’a “güç ve imkan

(iktidar) verdik” yani dünyaya lider yaptık diyor Cenab-ı Allah. Ebcedi

kaç; 2017.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, İslam ahlakının hakimiyeti

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii. Taha Suresi 123. “Kim benim hidayetime

uyarsa” diyor Cenab- Allah, Hadi ismini tecelli ettirirse yani Mehdilik

yaparsa, İslam ahlakını dünyaya yayarsa inşaAllah, hidayetime uyarsa,

“artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz.” Şaşırıp sapmamak Mehdi

(as)’in bir özelliğidir inşaAllah. “Mutsuz olmaz”, ebcedi kaç; 1982. Bu

kadar tevafuk olur mu? Bir harikuladelik yok mu bunda? 

Bakın diyor ki Taha Suresi 135. “Sonunda dümdüz dosdoğru yolun

sahipleri kimlermiş?” Yani Kuran’ın sahipleri, İslam’ın sahipleri kimler-

miş? “Ve doğru yola ulaşan kimlermiş?” Doğru yolu tam oluşturan, güzel
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ahlakı, sevgiyi, barışı oluşturan kimlermiş? “Pek yakında öğreneceksi-

niz?” 2023 ebcedi, hesaplasınlar. 

“Ve onları Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık.” Teb-

liğciler yaptık. “Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri namaz kılmayı ve zekat

vermeyi vahyettik, onlar bize ibadet edenlerdi.” Enbiya Suresi 73. “Ve

onlara hayrı kapsayan fiilleri namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik.”

Ebcedi 1984. 

“Hani Allah Peygamberlerden kesin bir misak almıştı” diyor Cenab-

ı Allah Al-i İmran Suresi 81’de. Bütün Peygamberler zer aleminde daha

dünya gelmeden Allah Katında; daha önce de söylemiştim, tek bir an var-

dır. Tek bir an içerisinde biz sonsuz öncesinde de vardık Allah Katında.

Kal-u Bela denen, insanlar daha dünyaya sunulmadan önce Allah Pey-

gamberlerin hepsini topluyor ve onlardan bir söz alıyor. Diyor ki: “Andol-

sun size kitap ve hikmetten verip” size kitap da vereceğim diyor ve hik-

met de vereceğim diyor. “Sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi

geldiğinde” birisi gelecek diyor. Sizin Kitabınız hangi kitapsa mesela;

Kuran’sa veyahut Tevrat’sa, İncil’se o kitabı tasdik edecek, diyor. Böyle

bir elçi gelecek, diyor. “Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda

bulunacaksınız” diyor Allah emir veriyor. Bakın: “Ona kesin olarak iman

edecek ve ona yardımda bulunacaksınız.” “Demişti ki: bunu ikrar ettiniz

ve bu ağır yükümü aldınız mı?” diyor Allah. Yani bu sözü, bu ağır yükü

aldınız mı, diyor. Onlar Cenab-ı Allah’a “evet” diyorlar, “ikrar ettik”

diyorlar. “Ya Rabbi kabul ettik” diyorlar. Bizim Peygamberimiz (sav) de

dahil. Hz. Muhammed (sav), İsa (as), Musa (as), İbrahim (as), Nuh (as).

Ayet var hepsinden Biz Allah söz aldık diyor. Bak, “Senden İsa (as)’dan,

Musa (as)’dan, Nuh (as)’dan ve İbrahim (as)’dan” hepsinden söz almıştık.

“Öyleyse şahit olun Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti.”

Bakın şimdi; “Sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğin-

de” yani Kuran’ı doğrulayan, Kuran’a uyan bir elçi, bir tebliğci, bir mür-

şit, bir Mehdi (as) geldiğinde. Ebcedi kaç; 1956. Yani Risale-i Nur Külli-
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yatı’nın serbest bırakıldığı tarih. Ve Said Nursi diyor: “nifak sisteminin

artık gerilemeye başlayacağı tarihtir” diyor. “Bundan sonra artık gerileye-

cektir” diyor. Bu tarihten sonra. Bunu kaç yıl önce söylüyor? 60-70 yıl

önce söylüyor. “Öyleyse şahit olun Ben de sizinle birlikte şahit olanlarda-

nım.” Ayetin bu kısmı ise miladi 1994 yılını veriyor. Mehdi (as)’ın faali-

yet yıllarını veriyor. Çünkü şimdi bakın Cenab-ı Allah diyor ki Peygam-

berimiz (sav)’e; bir elçi gelecek. İsa (as)’a da diyor; bir elçi gelecek. Nuh

(as)’a da diyor. Musa (as)’a da söylüyor. Ve Hz. İbrahim (as)’a da söylü-

yor, hepsine söylüyor. Hepsi Ya Rabbi kabul ettik diyorlar. Elçi geldiğin-

de biz yardımcı olacağız. O Mehdi (as)’a, o mürşide yardımcı olacağız.

Şimdi bütün Peygamberler geldi. Ayetin ikinci anlamı olarak, Peygambe-

rimiz (sav)’in yardım ettiği bir elçi olmadı. Allah Peygamberimiz

(sav)’den söz aldı. Ama bir elçiye yardım etmedi. Musa (as) ve İsa (as)’da

da böyle bir şey yok. O zaman bu kim? Hz. İsa (as) geldiğinde Hz. İsa

(as)’a biz soracağız. Bu ayette sen söz verdin, diyeceğiz. Allah Nebisi,

diyeceğiz. Sen bir söz verdin. Ki sen O’sun inşaAllah, diyeceğiz. Sen

kime yardım edeceksin, diyeceğiz. Allah’a verdiğin biz söz var, kime yar-

dım edeceksin? O da diyecek ki: Mehdi (as)’a yardım edeceğim, diyecek

inşaAllah. Ayetin bir işareti de budur işte inşaAllah. Çünkü yemin etmiş-

ler Allah’a yardım edeceğiz, diye. Beraberinizdekini doğrulayan; Kuran’ı

Mehdi (as) doğruluyor mu? Doğruluyor. Kuran’a tabi mi? Tabi. İsa (as)’a

sorulduğunda; kime sen yardım edeceksin denildiğinde Mehdi (as)’dan

başka kimse yok. Zaten ona yardım ediyor. Yani geliş amacı İsa (as)’ın bir

amacı da bu. Onun veziri olarak geliyor zaten. Bakın Mehdi (as)’ın

büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Hz. İsa (as) gibi ulül azm Peygamber,

Mehdi (as)’a vezir olarak gönderiyor Allah. O yüzden Mehdiyet Kuran’da

çok kapsamlı geçen bir konudur. Çok çok kapsamlı geçen bir konudur.

Fakat Mehdi (as) vahiy almadığı için, mucize de göstermeyeceği için bu,

onun makamını daha da yükseltir. Çünkü mucize olduğunda daha kolay-

dır imtihan. Çok daha kolaydır. Çünkü Cebrail (as)’ı görüyor, vahiy alı-

yor, mucize gösteriyor bunda kolay. Mehdi (as)’da bu olmayacağı için



SOHBETLER276

yüksek makamı. Hatta Berzenci hazretleri diyor ki: “Hz. Ebubekir (ra),

Ömer (ra)’dan dahi daha üstündür” diyor Mehdi (as). Bu Ehl-i sünnet kay-

naklarında. Berzenci’nin bu eserini alırsa çok iyi olur kardeşlerimiz.

Çünkü burada çok kapsamlı izahlar var. “Ehl-i Beytim” diyor “benden

sonra çetin bir bela ve tedridle karşılaşacaklar.” Çok baskı görecekler

inşaAllah. “Allah Konstantiniyye’yi, İstanbul’u çok sevdiği dostlarının

elleriyle fethedecek.” Manen fethedecek. “Onlardan hastalığı ve üzüntüyü

kaldıracak.” Yani grip, nezle değil bunlar. Mühim hastalıklarda Allah şifa

verecek. Hayret edilecek olaylar olacak, mucize tarzında. Geçmeyeceği

zannedilen hastalıklar geçecek. Buna dikkat çekiliyor. Sen ne diyorsun?

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, söylemiştiniz.

Üstad da, “en büyük bir müctehid, mürşid, kutb-u azam” diyor Mehdi (as)

için inşaAllah, “en büyük” inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. “En büyük bir müceddid, hem Mehdi, hem

mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek, o da ehl-i

beyt-i nebeviden olacaktır” diyor. Evet mesela “onun açık düşmanları

fukaha olacak,” cahil Hocalar, bazı cahil Hocalar. Diyor ki mesela; “dini

Resulullah (sav) zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzün-

den mezhepleri kaldıracak.” Bakın, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi, Şii,

Sünni, bütün mezhepler kalkıyor. Sadece onun anlatımına uygun sahabe

dönemindeki gibi bir din anlayışı hakim oluyor. Hakiki dinden başka hiç-

bir mezhep kalmayacak” diyor. Bunu Peygamberimiz (sav) söylüyor.

“Düşmanları ehl-i içtihad alimlerinin mukallitleri olacak.” Yani bazı mez-

heplere uyan bazı kişiler onun düşmanı olacak diyor. “Çünkü onlar Mehdi

(as)’ın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde” yani

kendi mezheplerine ayrı bir hüküm verdiğini gördüklerinde bundan hoş-

lanmayacaklar,” çünkü hepsinin mezhebine aykırı olacak, “fakat karşı da

gelmeyecekler. İlim kılıncından çekindikleri için ister istemez hakimiye-

tine boyun eğecekler. Onun açık düşmanları fukaha olacak.” Yani Hoca-

lar, bir kısım cahil Hocalar. “Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalma-
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yacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın gelişiyle

alimlerin hükmündeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Şayet elinde ilim

kılıncı olmasaydı fakihler onun ölümüne fetva verirlerdi.” Yani müthiş

nefret edecekler diyor, cahil Hocalar ondan. Yani yobaz takımı, ahir

zamanın yobazları, Mehdi (as)’dan nefret edecekler, diyor. Komplolar

hazırlayacaklar, oyunlar hazırlayacaklar yani sinsice, sezdirmeden.

“Bizim alakamız yok” diyecekler ama birçok pisliğin, birçok ahlaksızlığın

içinde onlar olacaklar. “Lakin Allah, onu kılınç ve cömertliğiyle hakim

kılacak” yani ilim kılıncı bu, ilimdir, “cömertliğiyle hakim kılacak, ondan

hem çekinecekler, hem de bir şeyler umacaklar” diyor. Cenab-ı Allah’ın

Resulu (sav). “Onu en çok Kufe’deki arifler sevecek.” Şiiler daha çok

sevecekler onu, diyor. Kufe’dekiler Şii’dir genellikle. “Çünkü hakiki

Mehdi (as) olduğunu ancak onlar anlayacaklar. Onlar onun veziri olacak-

lar. Her bakımdan yardımına koşacaklar.” “Allah haklarında şöyle buyur-

muştur” diyor talebeleri için; ““Allah’a verdikleri sözlerinde durmuşlar-

dır.” Ahzab Suresi, 23.” Ahzab Suresi’nin 23. ayeti onlara bakar, diyor.

“Allah’a verdikleri sözlerinde durmuşlardır.” “Ne var ki yardımcıları

Arap olmayacak.” Ne olacak? Türk olacak. Arap’tan başka Türk var inşa-

Allah ve işte diğer kavimlerden, “diğer milletlerden olacak.” Bak “kendi

cinslerinden olmayan, Allah’a hiç asi gelmemiş bir hafızları bulunacak.”

Allah’a hiç karşı gelmemiş bir hafız. Kuran’ı ezberden bilen, Allah’a hiç

asi gelmemiş bir hafız. Masum. Bu kim olabilir, bir peygamber olabilir.

Çünkü peygamberin dışında hiç kimse masum değildir. Mehdi (as)

ahkamda masumdur. Ama mutlak masumiyet peygamberlere mahsus.

“Ki” diyor. “Ki, o vezirlerin gözdesi, güvenilen kimselerin en emin olanı

olacak.” Bak “o vezirlerin gözdesi,” baş vezir ve “güvenilen kimselerin en

emini olacak.” Yani Mehdi (as)’ın en çok güvendiği kişi olacak. “Şeyhi

Ekber’in bu açıklamasının İsa (as) olduğunu gösteriyor” diyor. “Çünkü

Peygamberden başka hiç kimse masum değildir. Öyleyse gözde veziri

ancak Hz. İsa (as) olur. Mehdi (as)’ın günahsızlığına gelince o da onun

hükmündedir. Nitekim müteakip beyanlar da bunu göstermiştir.” Ama
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ahkamda. Çünkü Mehdi (as) yanlış bir şey de yapmış olsa o doğru oluyor.

Allah’ın hikmeti. Adamlar hata yaptı diyorlar, mutlaka doğru oluyor. Yani

mümkün değil ahkamda masum olduğu için. Mehdi (as)’ın birçok özellik-

leri var. Basiret sahibi, İlahi Kitabı anlıyor, İlahi Kelam’ın manasını bili-

yor. Tayin edeceği kimselerin durumlarını, hal ve hareketlerini iyi biliyor.

Öfkelendiği zaman bile merhamet ve adaletten ayrılmıyor. Varlıkların

sınıflarını biliyor. İşlerin girift taraflarını biliyor. Efendim, bir “Peygam-

ber (sav) onu vasfederken, “benim izimi takip edecek, hataya düşmeye-

cek” demiştir. Bundan anlıyoruz ki o şeriat sahibi değil, şeriata uyandır”

yani Kuran’a uyandır. “Aynı zamanda da günahtan da masumdur. Bura-

daki masumdan murat hükümdeki masumiyettir.” “İnsanların ihtiyacını

iyi anlayacak” diyor, sekizinci özelliği. Dokuz, “Bilhassa kendi zamanın-

da ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunacak” yani Kuran’dan

gelecek ile ilgili Allah’ın bildirdiği, hadislerden bildirilen olayları bile-

cek. “Mehdi (as) kıyas etmeyecektir.” Kıyas kullanmıyor “çünkü kıyas

birçok meselelerin meydana gelmesine intac eder ki bu kulları zor duruma

sokar. Oysa İslam’da esas olan tahfiftir.” Mehdi (as) kolaylaştırıcı olacak

yani dinde tahfife gidecek, tahfiftir. “Bu sebeple ki Resulullah (sav) şöyle

buyururlardı: Size terk ettiğim hususlarda beni başbaşa bırakın.” Yani ben

bir konuda hüküm getirmediysem, Allah bana bir ayet getirmediyse, bana

soru sormayın. “Öyleyse fazla hüküm ve teklif gelmemesi için kendisine

çok soru sorulmasından hoşlanmazdı Peygamber.” Mehdi (as)’da böyle

olacak yani tahfif yanlısı. Kolaylaştırmadan yana olacak. Kuran’a tabi,

sünnete titiz, fakat kolaylaştırıcı. “İşte bu dokuz hasletin Mehdi (as)’da

bulunması gerekir” diyor. “Peygamberimiz (sav)’in sağlığında sadece

Mehdi (as)’ın yanılmayacağını beyan etmiş ve diğerleri hakkında sükut

buyurmuşlardır.” Yani diğer gelecek bütün eşhas yani bütün kişiler de

hata yapabilirler fakat Mehdi (as) için değil. “Mehdi (as), Ebubekir (ra) ve

Ömer (ra)’dan da üstündür. Hz. Ebubekir (ra) dediler ki,” Hz. Ebubekir’e

soruyorlar. “O Mehdi Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra)’dan daha mı

üstün olacak? Bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır diye cevap
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verdi” diyor. Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği bir bilgiyi aktarıyor.

Bakın, bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır. “Hz. Mehdi (as)’a Ebu-

bekir (ra) ve Ömer (ra) üstün olamaz diye vadid olmuştur hadisi şerifler-

de.” Suyuti hadis imamı. “El Urfivirlisi der ki: Sahih bir isnaddır.” Sahih

bir hadistir. “Mehdi (as) verdiği hükümde masumdur, peygamberlerin

izindedir, asla yanılmaz. Bu vasıflar şüphe yok ki Hz. Ebubekir (ra) ve

Hz. Ömer (ra) da yoktur. Yukarıda arz ettiğimiz dokuz haslet bugüne

kadar hiçbir din liderinde bulunmamıştır. Bu bakımdan Mehdi (as) onlar-

dan üstündür” diyor. Fakat diyor, “vahyi müşahade ve sahabelik yönün-

den de” sahabeler üstünden, yani gözleriyle görüyorlar, sahabeler muhte-

liftir diyor yani, bu Mehdi (as)’ın zaten elinde değil o. Yani vahyi müşa-

hade etmiyor, Peygamberi de görmemiş, sahabesi olamamış o yönden

“üstündürler” diyor. Ama bu yönden yani o genel anlamda üstündür diyor,

Mehdi (as). Onun için Mehdilik Said Nursi Hazretlerinin yüzlerce sayfa

uzun uzun anlattığı çok hayati bir konudur. Ve Kıyamet de çok yaklaştığı

için, birçok Müslüman kardeşimiz bu konuya karşı duyarsızlar ve anla-

mazlıktan geliyorlar. Üstad’a bu kadar sıkı sağlam bağlanan insanlar bile,

Üstad’ın bu kadar açık sarih ifadelerini anlamazdan gelip, bu konuyu ört-

bas etmek istiyorlar. Veyahut bu konuyu anlattırmak istemiyorlar. Bunda

Nur talebesi kardeşlerimiz şüpheye düşsünler, burada bir gariplik var yani

niçin anlattırılmasın? Niçin çekiniyorlar ki? Üstad bu konuyu çok iyi bilen

bir insandır. Mehdi (as)’ı bizzat görmüş, onunla konuşmuş, fiziki olarak

da görmüş, faaliyetlerini de görmüş bir insandır. Ve görmediğini de anlat-

mıyor. Anlattığı bilgilerin vasfını incelediğimiz de bunu görüyoruz. 

OKTAR BABUNA: Siz söylemiştiniz Hocam, ben görmediğim bir

şeyi söylemiyorum dediğini Üstad’ın.

ADNAN OKTAR: Bir kere ben bir alimi abartmam. Gerçekten

öyleyse, o şekilde mükemmel bir alimse alim derim. Yani benden hiç gör-

dünüz mü başka bir kişiyi abarttığımı? Yani neyse o, hakkını verip tam

doğrusunu söylüyorum. Mesela İmamı Rabbani mükemmel bir insan,
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güzel. Ama Bediüzzaman, en azgın dönemde, küfrün en azgın, Darwi-

nizm’in en azgın olduğu dönemde gelmiştir. Ve dine, İslam’a çok büyük

katkıda bulunmuştur. Din ve İslam’ın anlatım şekli, klasik geleneksel

anlatımlardı. Mehdiyet’in zeminini hazırlamıştır. Yani Mehdiyet’in kapı-

sını sonuna kadar açmıştır ve çok büyük bir kolaylık sağlamıştır Mehdi

(as)’a. Mehdiyet onun üzerine bina edilecek yani Risale-i Nur Külliya-

tı’nın oluşturduğu zemin üzerine bina edilir. Ve o yüzden de diyor Said

Nursi, “bu Risale-i Nur Külliyatı’nın” diyor, “bu kitapların gerçek sahibi

ben değilim” diyor. “Nur talebeleri de değil” diyor, kimdir o zaman?

“Mehdi (as) ve şakirdleridir” diyor. Bak, “hayır, böyle değildir” diyen

kimse gördünüz mü? Diyemezler çünkü net ifade var. Bakın diyor ki:

“Ona karşı” diyor yani deccaliyete, Darwinizm’e, materyalizme

karşı,”Ehl-i Beyt-i Nebevi’nin silsile-i nuranisine bağlanan, Peygamberi-

mizin nurani soyuna bağlanan, ehl-i velayet velilerin ve ehl-i kemalin,

kamil iman sahiplerinin başına geçecek, Al-i Beyt’ten Peygamberimiz’in

neslinden Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani,” Kardeşim etme-

yin, yapmayın nerede burada şahs-ı manevi? Bakın diyor ki, Al-i Beyt’ten

Peygamber Efendimiz (sav)’in soyundan şahs-ı manevi olur mu? Yani

seyit şahs-ı manevi var mı dünyada? Şu mantık mı şu yani? Bu şahs-ı

manevi seyittir denir mi? Peygamber Efendimiz’in soyundan denir mi?

Değil Peygamber Efendimiz (sav)’in soyundan. “Ehli Beyt’ten Muham-

med Mehdi adında bir zat.” Bir rakamı ve zat-ı nurani. “Bir zat” deyince

sen ne anlıyorsun, şahs-ı manevi mi anlıyorsun, şahıs mı anlıyorsun?

OKTAR BABUNA: Şahıs Hocam çok net yani.

ADNAN OKTAR: Kardeşim öyle bir hale getirdiler ki, insan yani

kendinden şüphe ediyor acaba ben mi yanlış anlıyorum gibi. Bakın “zat-ı

nurani, bir zat-ı nurani, bir şahıs, o süfyanı şahs-ı manevisi olan cereyan-

ı münafıkane, münafıklık akımını öldürüp etkisiz hale getirip dağıtacak-

tır.” Yani Darwinizm’i, materyalizmi, dinsizlik akımını darmadağın edip

bırakacaktır, diyor. Bakın Şualar’da yine sayfa 442. Anlamıyorum bilmi-
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yorum yok. “Ahir zamanın o büyük şahsı” O-büyük-şahsı. Şahs-ı manevi-

si mi diyor, şahsı mı diyor burada?

“Al-i Beyt’ten (Peygamberimizin soyundan) olacak.” Peki şahs-ı

manevi Peygamber soyundan olur mu? Yani Nur talebesi kardeşlerim

hepsini tenzih ederim yani bunu bana anlattırtıp böyle, bundan da daha

ben hala anlamıyorum diyenler varsa, benim söyleyecek bir sözüm yok.

Bakın “o zat” diyor, “o zat.” Şahs-ı manevi mi o zat?

“O taifenin uzun tetkikatı” O topluluğun uzun araştırmaları “ile yaz-

dıkları eseri, kendisine hazır bir program yapacak.” Yani, Darwinizm ve

materyalizme hazır eserlerden çalışmalar yapacak, bir külliyat hazırlaya-

cak, eser hazırlayacak. “Onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak”

Mehdi (as). Yani Darwinizm’i, materyalizmi yıkacak. Bakın “bu vazife-

nin istinad ettiği (dayandığı), kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sada-

kat, tesanüd (dayanışma) sıfatlarına” bak, ihlas, samimiyet, sadakat ve

dayanışma sıfatlarına “tam sahip olan bir kısım şakirdler” öğrencileridir.

Tam sahip olan bir kısım şakirtler, öğrencileridir. “Ne kadar az da olsa-

lar”, bakın bak, bir şahıs var, bir de talebeleri var. Burada şahs-ı manevi

ayrı. “Manen bir ordu kadar”, bakın ne kadar da az da olsalar diyor, az

sayıdalar bir kere, “manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar”.

Şimdi Mehdi (as) var, talebeleri var, tabii bundan da bir şahs-ı manevi

oluşur. Ama ileride gelecek diyor Said Nursi, bu çok önemli. “Ben de

onlara demiştim, ben kendim seyit, Peygamberin soyundan bilmiyorum.”

Ayrıca diyor Said Nursi, seyit olanın, ben seyit değilim demesi haramdır

diyor. Seyit olmayanın da -yani iki türlü de- seyitim demesi veyahut seyit

değilim demesi ikisi de haramdır diyor. Yani seyit ise seyitliğini kabul

edecek, değilse de değil diyecek; yani yalan söylemeyecek, bu haramdır

diyor. “Bu zamanda nesiller bilinmiyor, ben kendimi seyit bilmiyorum,

halbuki” bak halbuki diyor, “ahir zamanın o büyük şahsı”, şahs-ı manevi-

si demiyor, o büyük şahs-ı Al-i Beyt’ten Peygamberimiz (sav)’in ailesin-

den, seyit olacaktır diyor. Bu açık değil mi bu? Bakın diyor ki yine, “o ile-
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ride gelecek acip bir şahsın”, ileride gelecek şimdi değil. İleride gelecek

acip bir şahıs, bir şahıs, şahs-ı manevi değil. “..bir hizmetkarı”, onun hiz-

metkarıyım ben diyor ve ona yer hazır ediyorum diyor, zemin hazırlıyo-

rum diyor ve “dümdarı” önceden gelen takipçisiyim diyor ve “o büyük

kumandanın”, kumandan kaç tane olur; bir tane olur. “Pişdar bir neferi

(öncü bir askeri), olduğumu zannediyorum”. Yani onun öncü bir askeri-

yim, diyor. Barla Lahikası, sayfa 162. Yok o öyle demek istemedi, sen

anlamadın diyor. Bir sorun falan abiye diyor, o size anlatsın diyor. Kar-

deşim yani aklından eğer ciddi bir problemi yoksa bir insanın, bunu anlar,

başka bir şey yok yani. Ama bir kısım insanlar da ön yargıyla baktığı için

anlamayabilirler, o ayrı mesele. Bakın, “ahir zamanın en büyük fesadı

zamanında elbette en büyük bir müctehid, en büyük bir müceddid (din

yenileyicisi, mezheplerin üstünde)” Bakın, en büyük müceddid olunca ne

oluyor; bütün mezheplerin üstünde oluyor. “Hem hakim”, bak Said Nursi

sürekli mahkumdu, bu hakim olacak diyor, değil mi, adaleti ayakta tuta-

cak bir sistemin içinde bu kişi. “Hem mürşit, hem Mehdi, hem kutb-u

azam olarak bir zat-ı nuraniyi”, bak bir zat-ı nurani, şahs-ı manevi yok

burada. “..gönderecek ve o zat), on üçüncü tekrarı, bakın “o zat”, o zat

kelimesini on üçüncü kere tekrarlıyor Mehdi (as) konusunda, Ehl-i Beyti

Nebevinin”, Peygamberimiz (sav) soyundan olacaktır. Bakın, “ahir

zamanda hayatın geniş dairesinde,” bak, “Risale-i Nur’un asıl sahipleri”

asıl sahipleri “yani” diyor “yani Hz. Mehdi (as) ve şakirtleri Cenab-ı

Hakk’ın izniyle gelir” Ne zaman; ahir zamanda, diyor. Benden sonra; ken-

disinden sonra. “O daireyi genişlendirir, o tohumlar sümbüllenir, biz de

mezarımızdan bakar, Allah’a şükrederiz” diyor. Mezarımdan bakacağım

diyor, şükredeceğim diyor. Ama bakın Üstad’ın bunu bu kadar açıklama-

sına rağmen, bunu anlamazdan gelen Nur talebeleri, Said Nursi’yle ahi-

rette karşılaşacaklar, mahşerde karşılaşacaklar yani Cenab-ı Allah’ın

huzurunda. O zaman nasıl açıklayacaklar bunu? Bu kadar açık olmasına,

Kuran bu kadar üstünde duruyor, Kuran şiddetle işaret ediyor. Şiddetle

işaret ediyor, bütün alametler oluşmuş. Ahir zamanın bütün şahısları
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zuhur etmiş; topalı zuhur etti, efendim Sufyan zuhur etti, değil mi, efen-

dim Kenani zuhur etti, İstanbul’daki o meşhur yobaz Hoca, o da zuhur

etti, hepsini görüyorlar. İslam’ın yükselişini de görüyorlar, adım adım git-

tiğini görüyorlar, buna rağmen anlamazlıktan gelirlerse sorumlu kendileri

olur. Anlaşılamayacak bir şey yok bunda. Bir de bu konunun okutulma-

ması da çok acayip bir şey, niye çekiniyorlar? Okutulsun, durum değer-

lendirmesi yapsınlar. Üstad bu riskli olsa, koyar mı Risale-i Nur Külliya-

tı’na? Hayır mahsurlu gördüklerini zaten koymuyorlar Risale-i Nur’a,

okumayın diyor. Mahsurlu olanı okutturmuyor. Ama bunu koymuş oku-

yun diye koymuş yani. Açık anlamı. 

SUNUCU: O zaman ben size sorayım, şimdi tam şekillendiremedim,

şahıs, şahs-ı manevi ve seyit üçünü de.

ADNAN OKTAR: Şöyle, seyit Peygamber Efendimiz (sav)’in soyu

yani Peygamber Efendimiz (sav)’in soyunun büyük bölümünü şehit ettiler

fakat şehit edilemeyen tek bir evladı kaldı ondan onun soyu devam etti.

Hz. Hasan (ra) ve Hüseyin (ra), Hz. Ali (ra)’a dayanıyor yani, Hz. Ali (ra)

Fatıma annemizle (ra), Peygamber Efendimiz (sav)’in kızıyla evlendi,

onun soyu. Ben de seyitim, Peygamber Efendimiz (sav)’in soyundanım.

SUNUCU: Soyundan olanlara mı seyit deniyor?

ADNAN OKTAR: Evet, onlara seyit deniyor. Şahıs da tek bir kişiy-

se şahıs deniyor ama mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi var, toplanı-

yorlar, onlara Büyük Millet Meclisinin bütün uygulamalarının toplamına

şahs-ı manevi denir, şahs-ı manevisi yani onun toplam uygulamasına

denir. Veyahut mesela bir üniversite var, bir üniversitenin çıkarttığı bütün

kitaplar, çalışmalar, faaliyetler o üniversitenin şahs-ı manevisini oluştu-

rur. Yani genel uygulaması. Mesela bir Türklerin bir şahs-ı manevisi var-

dır, Türkiye’nin hizmetleri vardır bu bütün hizmetlerin toplamı. Burada

Nur talebesi kardeşlerimiz diyorlar ki, “ahir zamanda Mehdi (as) gelme-

yecek. Bir şahs-ı manevi vardır. Yani bizler yani Nur talebelerinden olu-

şan ve Bedüzzaman’ın talebelerinden oluşan kişilerin oluşturduğu hizmet-
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lerin toplamına Mehdi (as) denir” diyorlar. Yani “Bediüzzaman dahil şu

ana kadar bu yıllara kadar yapılan faaliyetlerin tamamı zaten Mehdi-

yet’tir” diyorlar ve dolayısıyla “Mehdi (as) diye bir şahıs zuhur etmeye-

cektir, Mehdi (as) diye bir tek bir zat gelmeyecek, böyle bir şey yok, şahs-

ı maneviyi kastetmiştir Said Nursi” diyorlar. Ama buradaki anlatımlarda

“benden sonra gelecek” diyor ve “Risale-i Nur’u en iyi o anlayacak ve

talebeleri anlayacak” diyor, “ben onun öncü askeriyim” diyor ve “ona

zemin hazırlıyorum” diyor. “Onun zamanında İslam ahlakı dünyaya

hakim olacak, Hazreti İsa (as) inecek. Hz. İsa (as) onun arkasında namaz

kılacak” diyor. “Hıristiyanlıkla Müslümanlık birleşecek” diyor, “tek din

İslam kalacak” diyor. Bunlar oldu mu? Olmadı. “Hakim olacak” diyor,

Said Nursi hiç hakimlik yaptı mı? Hakimlik görevi yaptı mı? Said Nursi

hakim diyor, en büyük hakim diyor, en büyük müceddid en büyük mücte-

hid diyor. Mezhepleri kaldıracak, diyor Said Nursi. Kalktı mı mezhepler?

Mezhepler ayrı ayrı. Peki o zaman bu yalana ne gerek var? Kardeşim,

imanın zayıf, inanamıyorsun yani Mehdi’nin (as) geleceğine inanamıyor-

sun, o zaman Allah’a dua et. O zaman “şahs-ı manevi değil, ben bilmiyo-

rum” dersin, “Allah biliyor” dersin. “Ben anlıyorum Said Nursi’nin ne

demek istediğini ama ben bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum”

diyebilir bir insan. İmanı zayıf olabilir. Çünkü Said Nursi diyor; “imanı

zaif, enesi kavi”, imanı zayıf bir kısmı da diyor inkar cihetine gitmişlerdir

diyor. Reddederler, diyor. Hatta Nur talebelerinin bir kısmı bu inkar için

bazı yöntemler geliştirmişler. Şart-ı muallakla konuşmuştur Said Nursi,

diyorlar. Şart-ı muallak yani şu şu şu şartlar oluşursa Mehdi (as) çıkar,

yoksa çıkmaz. Dolayısıyla da şartlar oluşmadığına göre Mehdi (as) da çık-

mamıştır, diyorlar. Bu da ayrı bir ekol, samimiyetsiz bir ekol. Said Nur-

si’nin öyle bir sözü var belirli bir şey için. Mesela diyor ki, şu yılda bir

ferec olacaktı diyor, fakat şartlara uymadıkları için ferec olmadı diyor.

Yani bir kurtuluş olacaktı. Geçmiş bir vakit için. Ama Mehdi (as) konusu

hadise dayalı bir konu. O bir evliyanın görüşü, düşüncesi, veli olan. Bu bir

hadise dayalı değil. Ama bu hem Kuran’a hem hadise dayalı. Muhbir-i
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Sadık’tan Peygamber (sav)’den ihbar var, diyor. Haber var, Peygamber

(sav) söylüyor bunu, diyor. Ben söylüyorum demiyor ki şart-ı muallağa

bağlı olsun. Peygamber sözü şart-ı muallağa bağlı olur mu? Mehdi (as)

çıkacak dedin mi, çıkar. Muhbir-i Sadık ne demek? Sadık Muhbir yüzde

yüz çıkacak demek. Deccal çıkacaktır dedi mi mutlaka çıkar. Mesela

Kuran’da Allah ihbar ediyor. Allah Muhbir-i Sadık’tır. Sözünde durandır.

Ne diyor Cenab-ı Allah; Kıyamet kopacak. Peygamber Efendimiz (sav)

için de Muhbir-i Sadık deniyor. Tabii Allah’ın verdiği bilgiye dayanarak,

Allah’tan aldığı bilgiyle söylüyor Peygamber. Şart-ı muallak olur mu Pey-

gamber sözü? Peygamber (sav)’in sözünü açıklıyor Bediüzzaman ve çok

net konuşmuş. Tarih vererek konuşuyor yüzlerce sayfa. Ama bir nezaket

olarak tabii girişinde diyor ki, beşer diyor bütün bütün yoldan çıkmazsa

eğer çabuk Kıyamet kopmazsa diyor, Cenab-ı Allah vaat etmiştir, Mehdi

(as) zuhur edecek diyor. Ama bu bir velinin bir üslubudur, yani giriş üslu-

budur. Kıyamet çabuk kopmadığına göre beşer de bütün bütün yoldan çık-

madığına göre demek ki şartlar oluşmuş o yönden de. Bir de onu söyler-

ken herhalde Üstad böyle imanı zayıf olanları da düşünerek söyledi onu,

yani böyle açmaza düşecek tipler için söylemiş olabilir. Hani belki Kıya-

met kopar, o yüzden de Mehdi (as) çıkmaz, beşer bütün bütün yoldan

çıktı, bu yüzden Mehdi (as) çıkmaz gibi bir düşünceyle belki Mehdi (as)’ı

beklemekten vazgeçecek tiplere, dinden imandan çıkmasınlar diye bir din-

lenme aralığı yapmış olabilir Said Nursi, bir ihtimal. Ama hadise dayalı ve

net konuşuyor bu konularda. Ama bir de bu şu şekilde, yani burada bir

nezaket de var tabii. Cenab-ı Allah’a karşı da bir nezakettir bu. Yani

“inşaAllah, Allahualem” anlamında diyor, beşer bütün bütün yoldan çık-

mazsa, Kıyamet kopmazsa Allah’ın izniyle, Allahualem inşaAllah. O

anlamda söylenmiştir bu. Yoksa Peygamber (sav)’in sözünün çıkmaması

diye bir konu olmaz. Yani açık açık söylemiş Peygamber, ehl-i sünnetin

ve Şia’nın net kanaati olan ve Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheple-

rinde aksini savunan kimse yok. Mesih (as)’ın çıkması Kuran ayetiyle

sabit zaten, açık.



SOHBETLER286

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah.

150’den fazla alamet zaten oldu artık yani olup olmaması da tartışılmaz ki

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şimdi o zaman Said Nursi yüzlerce sayfa boşa

anlatmış anlamına geliyor. Bir kere bu şart-ı muallak lafından vazgeçe-

cekler. Yani bu çok samimiyetsiz bir izah. Vali sözü değil bu Peygamber

sözü. Yani o girişteki o söze o kafaları takılmış olabilir. Yani “beşer bütün

bütün yoldan çıkmazsa, Kıyamet kopmazsa.” Her ikisi de olmadığına

göre. Öyle bir bahaneye sığınacak durumları da yok. Kıyamet kopsa baş-

lasa, tamam, Mehdi (as) hakikaten gelmeyecek diyebilirdik. Kıyamet kop-

madı beşer de bütün bütün yoldan çıkmadı, imanlı insanlar İslam’a

Kuran’a açıklar yani dinlemiyorum demiyor insanlar. Böyle bir bahane de

yok. Dolayısıyla şart-ı muallak olarak düşündükleri o konu da oluşmamış

şu an. Ki halbuki Bediüzzaman bu konudan söz ederken Allahualem diye-

rek söz ediyor. Yani Allah doğrusunu bilir, diyerek söylüyor. Bu böyle

söylenir zaten. Ama Peygamber hadisleriyle sabit olan bir konunun irde-

lenmesi, acaba mı denmesi olmaz. Said Nursi de 150-200 sayfa bu konu-

yu açıkladığına göre, konu bitmiş. Ve gördüğü şeyi anlatıyor ve bütün

kıtalara her yere İslam ahlakı hakim olacak, diyor. Tek din İslam kalacak

diyor, ittihad-ı İslam oluşacak diyor. Bunu Allah Kuran da söylüyor ayet-

ler var, çok fazla Kuran ayeti var. Dolayısıyla bu konuda Nur talebesi kar-

deşlerimizde bir kabz hali var. Bir kasılma hali var. Bunun açılması lazım.

O zaman bereket gelir, dimağları açılır. Allah bir güzellik var ki Mehdi

(as) ile bizleri müjdelemiş. Yani bu konudan korkmaları yersiz. İsa (as)’ın

gelişinden korkmaları yersiz. Bu korkudan, ya geçmiştir diyorlar Mehdi

(as) da, İsa (as) da gelip geçmiştir yahut yüzyıllar sonra gelecek diyorlar.

Yani illa ki gelmeyeceği bir şeye sokmaya çalışıyorlar. Yahut da hiç gel-

meyecek bir Mehdi’den bahsediyorlar. Yani gelmesi mümkün olmayan

Mehdi. Mehdi (as)’ın bulunduğu dönemde deccal 300 metrelik bir eşek.

Anırarak göğe çıkıyor. Ayaklarını aşağı sallandırmış, kuyruğu da olan bir

eşek. Gökte uçacak, diyor. Kulakları 30’ar metre. Bunun uçak olduğu
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belli. Hızla hareket eden bir merkep nedir kulakları da açıksa 30 metre,

uçağın kanatlarıdır. Gökte uçması nedir bunun ve yerle konuşabiliyorsa,

bütün dünyayla bağlantı kurabiliyorsa gökten, bu ancak uçakla mümkün.

Ahir zamanın teknolojisi anlatılıyor burada. Bunu 300 metrelik eşeğe

çevirmenin alemi ne? Yani bunun böyle bir olayın olmayacağı açıkça

belli. Mesela anlattıkları Mehdi’nin de gelmesi mümkün değil. Cübbeli

diyor ilk soracağımız şey “hani başının üzerindeki melek, diyeceğiz”

diyor. Kuran’da, bunu kafirler sorar diyor Allah ayette. Böyle bir şey

olduğunda da onları mahvederim, diyor ayette. Peygamberlere soruyor

küfür ehli müşrikler. Nerede diyor, yanında bir melek getir inanalım sana

diyorlar. Cübbeli de diyor ki melek getirmesi gerek Mehdi (as)’ın diyor.

“Zaten onu deyince durdu” diyor, benimle konuşmuş,  dururum tabii.

Zaten anormal bir şey söylüyorsun. Yani çünkü Kuran’a uygun olmayan

bir şey söylüyorsun. Kuran’a uygun olmadığı için duruyorum. Çünkü

Kuran’da bu açıkça ayette belirtilmiş, izah edilmiş.

SUNUCU: Hocam, bu konu üzerine bir dinleyicimizin sorusu var.

İsterseniz onunla başlayalım. “Hocam hayırlı akşamlar.” Hasan Bey soru-

yor. “Hocam hayırlı akşamlar. Hocam bugün ilk kez okuduğum bir hadis-

te Hz. Mehdi’nin insanların akıl, ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmasına

vesile olacağı ile ilgili ifade benim çok şevkimi artırdı. İmam Bakır aley-

hisselam şöyle buyurmuştur; “Kaimimiz Hz. Mehdi kıyam edince elini

kullarının başı üzerine koyar böylece akıllarını bir araya toplar, gelişimle-

rini kemale erdirir Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki

kendileriyle Kaim Hz. Mehdi arasında hiçbir örtü engel kalmaz.”

(Yevm’ul-Halas, s. 269) Hocam bu hadisin açıklamasını sizden dinleyebi-

lir miyiz?”

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. Mehdi (as)’ın sevgisi, alakası, imanı,

onun şevki ve samimiyeti insanlarda olumlu etki yapacak. Hal alacaklar

yani onunla yakın bağlantıda olan kişiler ondan etkilenip güzel ahlakı,

sevgiyi, şefkati, insancıl düşünmeyi tam kavrayacaklar. Kuran’a, Pey-
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gamber Efendimiz (sav)’in sünnetine tabi olmayı ruhlarına iyice yerleşti-

recekler, bu anlam çıkıyor inşaAllah. 

Bakın Said Nursi diyor ki; “ta ahir zamanda” kendisinden sonra “ta

ahir zamanda hayatın geniş dairesinde”. “Ta ahir zaman” ne demek? Ken-

disi için söylemiyor bakın, uzak bir vakti vurgulama. “Hayatın geniş dai-

resinde” hayatın geniş dairesi nasıl olur? İnternet oldu, televizyon oldu, şu

oldu bu oldu; teknoloji. “Risale-i Nur Külliyatı’nın asıl sahipleri, yani Hz.

Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Allah’ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir.”

Yani “mevcut olan Müslüman topluluğunun sayısını artırır ve o tohumlar

sümbüllenir.” Yani tohumken, gizliyken açılır ve aleni hale gelir. “Hem

bu üç vezaifleri (vazife) birden bir şahısta” kendi zamanı için diyor “bir

şahısta ve yahut cemaatte bu zamanda bulunması...” Bu zaman ne demek?

Kendi zamanı. “Mükemmel olması birbirini cerh etmemesi (çürütmemesi)

pek uzak, adeta kabili mümkün görünmüyor.” Yani benim zamanımda

bunların olması mümkün değil, diyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkması; şahıs

olarak, cemaat olarak mümkün değil diyor üç vazife açısından. Bak “bir

şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması, bir-

birini çürütmemesi, pek uzak adeta kabili mümkün görünmüyor. Ta ahir

zamanda Al-i Beyt-i Nebevi’nin (Peygamberimizin soyunun) cemaat-i

nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden” bir şahıstır bu Hz. Mehdi

(as). Şahs-ı manevisi, demiyor. Tekrar bu yalnız, Risale-i Nur’da 15. tek-

rar bu. 15 kere vurgulamış Said Nursi bu konuyu. “Hz. Mehdi’de ve

cemaatindeki şahs-ı manevide”, Mehdi (as) var, cemaati gelecek diyor,

cemaati ve kendisinden oluşan şahs-ı manevisi oluşacak diyor. “Cemaa-

tindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir, toplanabilir.” 3 vazifeyi

birden yapacak, diyor. Said Nursi “ben bu birinci vazifeyi bir cihette gör-

düm” diyor. “Hz. Mehdi bu vazifeyi her cihette yapacak” diyor, “tamamı-

nı yapacak” diyor. “Hz. Mehdi-i Al-i Resul’ün temsil ettiği kudsi cemaa-

tinin” cemaati temsil ediyor Hz. Mehdi (as), başında. ”Kudsi cemaatin

sayıları azdır” diyor bu cemaat için, “şahs-ı manevisinin üç vazifesi var.”

Demek ki Mehdi (as) olacak, cemaati olacak, onun şahs-ı manevisi ola-
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cak. Zaten mecburen şahs-ı manevisi olur. Biz burada konuşuyoruz, bura-

daki topluluğun, biz üç kişiyiz ve şahs-ı manevimiz oluşuyor ve bütün

Türkiye dinliyor ama konuşan benim. Siz de bana yardım ediyorsunuz.

Burada bir şahs-ı manevi oluşmuyor mu? 

OKTAR BABUNA: Oluşuyor Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ama bir şahıs var. Durduk yere ruh gibi görün-

meyen bir şahs-ı manevi oluşmaz, biri olur başında. “Bu hakikatten anla-

şılıyor ki” diyor “sonra gelecek o mübarek zat (Hz. Mehdi) Risale-i Nur

Külliyatı’nı bir programı olarak neşr ve tatbik edecek.” Risale-i Nur Kül-

liyatı’ndan istifade edecek. Okuyacak, insanlara konuları anlatırken Risa-

le-i Nur’u delil olarak göstertecek. “Neşr ve tatbik edecek” diyor. “Bu

zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar ‘fikir ve akımları) var ki, her

şeyi kendi hesabına aldığı için, farz edelimki beklenilen ve bir asır sonra

gelecek o zat” kendi hicri 1300’de, ondan sonra ne olur? 

OKTAR BABUNA: 1400. 

ADNAN OKTAR: 1400 olur. Bir asır sonra gelecek. O kadar çok ki

yüzlerce açıklama var. “Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müced-

did geliyor, gelmiş fakat her biri üç vazifelerden birisini, bir cihette yap-

ması itibariyle ahir zamanın Büyük Mehdi’si unvanını alamamıştır.” Bu

25. tekrarı Mehdi (as) konusunda Said Nursi’nin. Yani 25 kere tekrar edi-

yor. “Bak her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddid gelmiş ve

geliyor” diyor. “Fakat her biri üç vazifeden birini yapmıştır” diyor. Mese-

la imani konulardan birini ama dikkat edin; her üç vazifeden birisini bir

cihette (bir açıda) tamamı da değil. “Bir açıda yapması itibariyle” diyor

“ahir zamanın Büyük Mehdi’si unvanını alamamışlardır” diyor. 

Anlatılanlarla da benim böyle Mehdilik hasretiyle yanıp tutuştuğumu

ve o yüzden bunları anlattığımı düşünüyorlar. Halbuki bu açık bir gerçek,

gizleniyor, kapatılıyor bu konu ve hayati bir konu. Kuran’da bu kadar üze-

rinde durulan bir konu, hadislerde bu kadar çok üzerinde durulan, Said
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Nursi’nin bu kadar üzerinde durduğu bir konu ve buram buram İslam

ahlakı dünyaya hakim oluyor. Bunu görmezlikten gelen insanların sayısı

bir hayli var. Bu ileride bir mahcubiyet, üzüntüye sebep olabilmesi ihti-

maline karşı uyarıyorum. Yoksa Mehdiyet’in ne bana ihtiyacı var, ne

Oktar’a ihtiyacı var, ne de başka kimseye ihtiyacı var yani öyle bir konu

yok. Az sayıda talebeleriyle zaten Mehdi (as) hakim oluyor. Hz. Mesih

(as) da öyle, Hz. Mesih (as)’ın kimseye ihtiyacı yok, Allah ona yeter, öyle

bir konu yok. Peygamber Efendimiz (sav)’in ihtiyacı mı vardı yani? Hiç

kimseye ihtiyacı yoktu. Allah; “Allah sana yeter” dedi Peygamberimiz

(sav)’e. Tek başına İslam dini bütün dünyaya hakim olmak üzere inşaAllah.

SUNUCU: Kemal Oğuzalp Erzincan’dan soruyor; “Sayın Hocam,

Şeyh Nazım Hazretleri’nin bir videosunu izledim. Prens Charles’ın Müs-

lüman olduğunu, ancak bunu herkese açıklamak için uygun bir zaman kol-

ladığını söyledi. Hatta “Hüseyin Charles” diye hitap etti. Siz geçtiğimiz

günlerdeki bir röportajınızda dünya liderlerinin dine yönelişi ile Hz.

İsa’nın gelmiş olabileceği arasında bir ilişki olabileceğini söylemiştiniz.

Hemen aklıma bu geldi. Bu gibi gelişmeleri nasıl yorumlayabiliriz? Ayrı-

ca Hocam Hz. İsa (as) ile ilgili ayetler hakkında bilgi verir misiniz?” 

ADNAN OKTAR: Tamam inşaAllah. Hugo Chavez’e varıncaya

kadar İslam aşığı olduysa insanlar, liderler bir fevkaladelik vardır tabii.

Bir şey var tabii. Yani en üst düzeydeki insanlarda coşkulu bir iman geliş-

ti. Allah’a karşı sevgi gelişti. Zeminde bir şey oluyor. Yani bizim bilme-

diğimiz bir şeyler oluyor. Hayret verici olaylar oluyor. Zamanla bunu

daha çok açık göreceğiz inşaAllah. Hz. İsa (as)’ın inişine dair ayetler var

mı sende Oktar, oku. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Hz. İsa (as)’ın ikinci kez gelişi ile

ilgili olan ayetler. Ayette Hz. İsa (as)’ın ölmediği ve öldürülmediği bildi-

rilmektedir. Şeytandan Allah’a sığınırım. 

Nisa Suresi 157. “Ve: “Biz Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih

İsa'yı gerçekten öldürdük (katelna)” demeleri nedeniyle de (onlara böyle
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bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler...” Bu kelimenin Arapçası ma

katelehu. “... ve onu asmadılar (ma salebe). Ama onlara (onun) benzeri

gösterildi (şubbihe)”. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler,

kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna iliş-

kin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler (ma kateluhu).” 

ADNAN OKTAR: Şimdi şöyle oluyor; Hz. İsa (as)’ın talebeleri var.

12 kadar talebesi var. Bir de 13. bir talebesi daha var. Roma döneminde

Hz. İsa (as)’ın bulunduğu evi de ihbar ediyorlar. Şu evde diyorlar. Zaten

bir idam kararı var Hz. İsa (as)’a yönelik. Yakalamak için o devrin polisi,

asker yani geliyor eve baskın yapıyorlar. O muhbir olan şahıs. O 13.

münafık olan talebesi. İçlerinde münafık o. İhbar için evin içerisine giri-

yor önden. Yani arkasından da Romalı askerler giriyorlar. Hz. İsa (as)’ın

girdiği odaya yöneliyor. Odaya giriyor. O anda Hz. İsa (as) göğe alındı

işte. Yani zaman ve mekanın dışına çıkarıldı. O da dışarıya çıkıyor Hz. İsa

(as)’ı ararken. Askerler nerede İsa (as) diyorlar? Adamlar İsa (as) yok

deyince bu zaten İsa (as) diyorlar. Benziyor zaten İsa (as)’a çünkü. Allah

daha da benzetildi, diyor ayette. Daha da benzettim, diyor. Zaten benzi-

yor, daha da benzetiyor Allah. Onu İsa (as) diye yakalıyorlar. O bağırıyor

zaten. Ben İsa (as) değilim, diyor. Ama yani adamlar kesin inanmıyorlar.

Başka kimse yok ki diyorlar yani. Buraya girdiğine göre, yani başka da bir

adam olmadığına göre. Yani muhbire de benzemiyor adam. Allah “değiş-

tirdim” diyor yüzünü diyor. Onu Hz. İsa (as) diye yakalıyorlar. Hatta son

olarak “Elohi, Elohi” diyor. “Beni niye bıraktın?” diyor. Peygamberler

böyle bir söz söylemezler. Çarmıha gerilmiştir. Bağıra bağıra ölmüştür

çarmıhta. O Allah’ın ona verdiği bir belaydı. Allah “Seni onların içinden”

diyor “tahir kıldım”. Seni Katıma aldım diyor Allah. Göğe aldım seni,

diyor. Yani zaman ve mekanın içindeyken bir anda zaman ve mekanın

dışında çıkmıştır. Şimdi yeniden zamanın ve mekanın içerisine bırakıla-

cak. Alırken Allah onu baygın halde almıştır Hz. İsa (as)’ı. Uyku halinde

almıştır. Onun için ona “teveffeni” deniyor. Yani biz uykudayken de o

durumda oluyoruz. Vefat etmiş oluyoruz. Yani bir nevi ölüm halinde olu-
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yoruz. Kuran ayeti var. İnsanlar uykudayken ölürler, diyor Allah. O da ölü

gibi yani “teveffeni”. Böyle baygın halde alınmıştır. Göğe alınmıştır.

Allah yeniden şimdi onu zaman ve mekan içerisine sokacak. Geldiği vakit

yine uyur halde bırakılacak. Yani baygın halde, uyur halde. Kalkacak,

kalktığında geçmişini hatırlamayacak. Yani geçmişini bilirse imtihan kal-

kar çünkü. Yani geçmişini bilmeyen, hafızasını kaybetmiş bir insan olarak

kalkacak. Bir Müslümanlığı andıran Hıristiyan topluluğu içine gelecek,

diyor Bediüzzaman. Onlar da ilk başta tabii kıyafetinden, görünümünden

şüphelenecekler. Yani bir olağanüstülük olduğunu anlayacaklar. Zamanla

onun Hz. İsa (as) olduğunu anlayacaklar. Yani zaten görünüşünden anla-

şılıyor. Bir fevkaladelik olduğunu bilecekler. Zamanla hem o yabancı dil-

leri öğrenecek. O hafız yani. Ezber gücü çok kuvvetli olur peygamberle-

rin. Kuran’ı, Tevrat’ı, İncil’i öğrenecek fakat Kuran’ın hak olduğunu

anlayacak. Bakar bakmaz anlar zaten. Kuran’a tabi olacak. Oradan o

Hıristiyan topluluğu da o cemaati de, onları da Müslüman yapacak.

Kuran’a tabi edecek. O gizli toplulukla bütün Hıristiyan alemini İslam’a

bağlayacak. İnşaAllah. Yani gizli bir faaliyeti olacak. O yüzden Hz. İsa

(as) gelmiş de olabilir. Yani gizli bir faliyet içinde olabilir şu an. Çünkü

dünyadaki kilit noktadaki insanlara yöneleceğini anlıyoruz Said Nursi’nin

izahlarından. Dünya liderlerine, önemli mesela askerlere, çok ünlü kilit

noktadaki kişilere yöneleceği. Ta ileri aşamada Mehdi (as)’ın son faali-

yetleri döneminde, yani iyice İslam ahlakı dünyaya hakim olduğu dönem-

de de Hz. Mehdi (as)’la beraber namaz kılmak üzere yanına gelecek.

Orada kendini tanıtacak. İlk defa Mehdi orada görecek Hz. İsa (as)’ı.

Onun arkasından da birlikte dünyaya hakimiyetleri var. Bu okuduğu ayet

de o Kuran ayeti. Allah O’nu asmadılar ve öldürmediler, diyor. Onlara

öyle gösterdildi, diyor. Ve şüphe içindedirler, diyor. Hakikaten öldürdük

mü öldürmedik mi diye şüphe içindediler diyor ayette. Devam et, öbür

ayetleri oku. 

OKTAR BABUNA: Dönüşü ile ilgili ayetleri okuyayım Hocam

inşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Şüphesiz o, Kıyamet-saati için
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bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun.

Dosdoğru yol budur.” Zuhruf Suresi, 61. 

ADNAN OKTAR: O Kıyamet için bir alamettir, diyor Allah. Yani

Kıyamet alametidir onun gelişi. Hz. İsa (as) için. Hiçbir Peygamber için

bunu söylemiyor Allah. Sadece Hz. İsa (as) için diyor bakın. Bir fevkala-

delik var. O Kıyamet için bir alamettir, diyor. Evet. 

OKTAR BABUNA: Kuran’da Hz. İsa’ya Kitab’ın, Tevrat’ın ve

İncil’in öğretildiği bildirilmektedir. “Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem

oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile

destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun.

Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim..." Maide Suresi, 110. 

ADNAN OKTAR: Bir de bak beşik, Mehdi kelimesidir karşılığı

beşiğin. Bak orada da bir Allah hatırlatma yapıyor. Beşiğin Arapçada

Mehdi’dir kelimesi zaten. Ama ahir zamanda gelecek Mehdi (as)’ın anla-

mında değildir ama kelime olarak da tam Mehdi’dir. Bak “beşikte iken

de” diyor. Yani Mehdiyleyken de gibi çıkıyor anlam. İnşaAllah. Ama tabii

normal beşik anlamında oradaki anlamı. Ama bir gizli ima da var. 

SUNUCU: Peki yaş olarak alındığı yaşta mı? 

ADNAN OKTAR: 33 yaşındaydı. Evet, o yaşta bırakılacak. Aynı

yaş. Ondan sonra yeniden maddi cismi, yani atomları, molekül yapısı

yeniden işlemeye başlıyor. Yeniden çalışacak. Yani zaman durunca

madde de duruyor. Zamanın ve mekanın dışına çıkmış oluyor. Zamanın

mekanın içine girip yeniden yaşlanmaya başlayacak. Yoksa o öyle o şekil-

de kalır. 

SUNUCU: Normal hayatını yaşadığı gibi hatırlayacak. Normalde bir

Peygamber olduğunu değil de... 

ADNAN OKTAR: Yok bilmiyor. Normal yani hafızasını kaybetmiş

bir insan nasıl, oluyor ya hafızasını kaybetmiş insanlar. Birçok şeyi son-

radan öğretiyorlar, öğreniyor. O da birçok şeyi sonradan öğrenecek.
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Kuran’ı ezberleyecek. Bir kere okusa ezberler. Mesela Kuran’ı baştan

sona dikkatlice tek bir kere okumayla ezberler. Hafızdır onun için. İncil’i

de ezberden bilir, Tevrat’ı da ezberden bilir. Yani neyi okusa ezberler.

peygamberlerin özelliği. Peygamberimiz (sav) de öyleydi, hafızdı. Hz.

Musa da hafızdı. Hz. İbrahim de hafızdı. Hep hafızdırlar. Yani su gibi

ezberden bilirler yani. Olağanüstü bir hafızaları oluyor. 

OKTAR BABUNA: Kuran’da Hz. İsa (as)’a uyanların Kıyamet’e

kadar, inkara sapandan üstün geleceği haber verilmektedir. “Hani Allah

İsa (as)’a demişti ki, “ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni

kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana

uyanları Kıyamet’e kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra

dönüşünüz yalnızca Bana’dır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde

aranızda Ben hükmedeceğim.” Al-i İmran Suresi, 55.

ADNAN OKTAR: Mesela bak teveffeni, “seni yanıma alacağım”

vefat ettireceğim, yani baygın halde, uyur halde seni Katı’ma alacağım

diyor Allah. “Ve sana uyanları”, biz mesela Hz. İsa (as)’a uyuyoruz sevi-

yoruz, Peygamberimiz. O da İslam Peygamberidir. Çünkü Müslüman

zaten Kuran’a uyuyor. Biz onun zamanında olsak zaten İncil’e uyacaktık,

yine Müslüman olacaktık, nesiniz deseler biz Müslümanız diyecektik. Hz.

İbrahim zamanında onlar da Müslümanlardı. O devirde hepsi Müslüman

olurlar. Bak “sana uyanları” diyor, Müslümanları ve Hıristiyanları, Hıris-

tiyanlar da İslam’a, Kuran’a tabi olacaklar. “Kıyamete kadar sizi hakim

edeceğim” diyor Allah. Yani dünya hakimi olacaksınız diyor, açık. Dünya

hakimiyetinden bahseden ayet.

OKTAR BABUNA: Kuran’da tüm Kitap Ehli’nin Hz. İsa (as)’a

iman edeceği bildirilmiştir. “Andolsun, Kitap Ehli’nden, ölmeden önce

ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların üzerlerine

şahid olacaktır.” Nisa Suresi, 159.

ADNAN OKTAR: Bakın Ehl-i Kitap’tan diyor ve vefat etmeden

önce Hıristiyan ve Musevilerden her kim olursa olsun mutlaka iman ede-
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cektir diyor, böyle bir devir gelecek. Bu ne demektir, dünyada ne kadar

Hıristiyan ve Musevi varsa hepsi Müslüman olacak demektir. Bu ayet

ancak öyle tahakkuk edebilir. Bir kişi kalmaksızın hepsi iman edecekler

diyor Allah, ayette. Bir daha oku ayeti.

OKTAR BABUNA: “Andolsun, Kitap Ehli’nden, ölmeden önce ona

inanmayacak kimse yoktur.”

ADNAN OKTAR: Bak çok açık. “Kitap Ehli’nden, ölmeden önce

ona inanmayacak hiç kimse yoktur.” Hepsi iman edecekler. İlk gelişinde

12 kişi iman etti. Bak bu sefer bütün dünyayı iman ettireceğim, diyor

Allah. Zaten Müslümanlar iman ediyorlar. Allah ayrıca onları söyleme-

miş, Ehli Kitap hepsi iman edecekler diyor. Bu dünya hakimiyeti olacağı-

na dair ayetler işte. Bunda şart-ı muallak olur mu?

OKTAR BABUNA: Yok Hocam, çok net maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Çok açık yani Kuran ayeti.

OKTAR BABUNA: Kuran’da Hz. İsa (as)’ın yetişkinliğinde de

insanlarla konuşacağı bildirilmiştir. “Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem

oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile

destekledim, beşikte iken de yetişkin (kehlen) iken de insanlarla konuşu-

yordun.” Maide suresi,110.

ADNAN OKTAR: Kehlen ne demek?

OKTAR BABUNA: Yetişkinlik Hocam, 35 ile daha yukarısı için

verilen bir isim inşaAllah.

ADNAN OKTAR: 45- 50 yaş olgunluk çağı. Bu nasıl olabilir? Gel-

mesi gerekiyor, değil mi? Bak “beşikteyken de” bir daha oku ayeti.

OKTAR BABUNA: “Beşikte iken de yetişkin (kehlen) iken de

insanlarla konuşuyordun.”

ADNAN OKTAR: Bunun oluşması için de yine gelmesi gerekiyor

işte. Kehlen, çünkü 33 yaş gençlik olmuş oluyor, kehlen grubuna girmez
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33 yaş. Olgunluk çağı oluyor. O zaman da konuşuyordun, diyor Allah.

Onun için dünyaya gelmesi gerekiyor.

OKTAR BABUNA: Bir ayette daha geçiyor kehlen. “Beşikte de

yetişkinliğinde de (kehlen) insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir.”

Al-i İmran, 46. Bu da inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. Hepsinde Mehdi kelimesi geçiyor zaten.

Beşik, Mehdi olarak geçiyor.

OKTAR BABUNA: Ayrıca hadisler de var gelişiyle ilgili.

ADNAN OKTAR: Zaten ehl-i sünnette ikinci bir ihtimal yok. Yani

ehl-i sünnette kesin hükümdür Hz. İsa (as)’ın inişi, yani tartışılan bir konu

değildir. İnşaAllah. Şiilik’te de öyle, Caferilik’te de öyle, Mehdi (as)’ın

gelişi de öyle. Yani hiçbir mezhepte reddeden yoktur. Ama tabii şeytan

çeşitli yönlerden yaklaşıyor. Bir “geçmiştir” mantığı var, bir “çok uzakta

gelecek” mantığı var, bir “şahs-ı manevidir, zaten görünmez” mantığı var,

bir de “ruh gibidir -Şiilerin de inancı bu- zaten siz her yerde göremezsiniz

onu” var, bir de “akılalmaz Mehdi tarifi” var, zaten öyle bir Mehdi hiç

gelmez, onların dediği tarz. Yani bir tekbir getiriyor binalar çöküyor,

efendim duvarlardan geçiyor, aynı anda herkesin evinde oluyor bir anda,

mesela tank mermisi, top mermisi işlemiyor.

OKTAR BABUNA: Deniz donuyor, Adriyatik kuruyor.

ADNAN OKTAR: Evet Akdeniz donacak, diyor. Adriyatik Denizi

yok olacak bir anda, diyor. Yani o tarife göre Mehdi mümkün değil, yani

öyle bir Mehdi’nin gelmesi. Veyahut böyle bak işte şeytani bir vesvese

oluşturmak için bu tip bir sistem de oluşuyor. Yani şeytan bu yönden de

insanları kilitliyor. Dolayısıyla tabii bunların hepsi Mehdi (as)’ın örtüsü

olmuş oluyor ama, yani bunda da hayır var, böyle olması aleyhte değildir.

Bu bir şer değildir, hayırdır. Bu gizlilik işte onun perdesi, o perde içeri-

sinde Mehdi gelişiyor. Mesela Cübbeli diyor, gelmeyecek diyor, mesela

bu bir perdedir. Mesela Nur talebeleri diyor ki, şahs-ı manevidir görün-
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mez diyor, o da bir perdedir. Böylece gizlenmiş oluyor ve hayır olmuş

oluyor.

SUNUCU: Mezheplerin ayrılması, genellikle Mehdi üzerine mi,

görüş ayrılığı üzerine mi?

ADNAN OKTAR: Mehdi bütün mezhepleri birleştirecek ama, mez-

heplerde Mehdiyle ilgili bir ayrılık yoktur da inançta bir gariplik var. İşte

gelmiş geçmiştir demek, çok uzun yıllar sonra gelecektir demek, Kıya-

met’ten sonra gelecek diyor mesela, öyle bir anlatımı var ki Kıyamet’ten

sonra gelecek. Öbürü gelmiş geçmiş, zaten hiç gelmesi mümkün değil o

dediğine göre. Şiilerin dediğinde de ruh gibidir diyor, yani Hz. Adem (as)

devrinden beri Mehdi (as) var zaten diyor, insanlar göremiyor diyor.

Bunun da olmayacağı belli, böyle bir Mehdi (as) da çıkmaz. Veyahut işte

olağanüstü böyle herkesin evine anında girebilen, herkes avucunun içine

baktı mı Mehdi (as)’ı görecekler; halbuki bu cep telefonlarına, ipodlara

işaret ediliyor, anlaşılmayacak ne var bunda? Herkes oturduğu yerden

Mehdi (as)’ı görür diyor; televizyondan seyredecek işte bu. Yok, o anlam-

da değil, diyorlar. Mehdi (as) herkesin evinin odasının içine girecekmiş.

Karşıdan oturacak, görecek, konuşacak aynı anda diyor. Yani 7 milyar

insan varsa kaç milyar ev vardır, 2 milyar ev var diyelim, 2 milyar eve

girecek diyor. Bunun asla olmayacağı belli. Bir gelecek gerçek Hz. Mehdi

(as) tarifi vardır, bir de asla gelmeyecek Mehdi (as) tarifi vardır. Biz ger-

çekten gelecek Mehdi (as) tarifini tam doğru anlatıyoruz. Delillere dayalı

anlatıyoruz. Bir de demagojiyle karşımıza çıkan mantık var. Oktar bize

güzel resimler göster bakalım.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, inşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: Ben onun küçücük burnunu yiyeyim onun. O diş-

leri de leblebi gibi yemek lazım o dişleri. Uslu uslu maşaAllah. Bak, hep-

sinde Allah’ın Rahman Rahim ismi tecelli ediyor. Hepsinde Allah Tahir

ismiyle tecelli ediyor. Masumluk, tatlılık, güzellik, insanın ruhunu okşa-

yan bir his meydana geliyor, tarif edilemeyen bir his. Göze bir zevk veri-
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yor, tarif edilemeyen bir zevk maşaAllah. Demek ki insan ruhu masum-

luktan, efendilikten hoşlanıyor. Dürüstlükten hoşlanıyor, samimiyetten

hoşlanıyor. Bak onların o günahsız yüzü bizi açıyor. Bir de ayrıca güna-

hın insanı kirlettiğini de görmüş oluyoruz. Bak günahsız bir insan nasıl

güzel, temiz oluyor görüyorsun. MaşaAllah. Başka ne var Oktar? 

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah güzel canlılar var. Canlı-

ların yavrularıyla olan muhabbetleri inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Darwinistler bunların hepsinin tesadüfen olduğu-

nu söylüyorlar, tesadüfler sonucu. Bak Allah hepsine bir şefkat, sevgi ve

koruma hissi vermiş. O da kotraya binmiş gibi. Annesi onu bir gezdiriyor

şöyle. Bu da annesinin üzerini yorgan gibi kullanmış. Eşgal tam anlamıy-

la bozuk, çok sevimli, bu da annesinin sırtında. www.harikaresimler.org,

www.harunyahya.org içeriğinden, evet. 

OKTAR BABUNA: Evet, oraya girenler inşaAllah bu resimlerin

daha da fazlasını görürler inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hindu metinlerinde de Hindu kaynaklarında da

Hz. Mehdi (as)’dan bahsedilir. Tevrat’ta mesela çok detaylı anlatılır

Mehdi (as), İncil’de anlatılır. Mecusi kaynaklarında var, hepsinde vardır

yani, ahir zamanda dünyaya hakim olacak bir şahıstan çok detaylı bahse-

dilir. Oktar, anlat bir şeyler bakayım. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah. Burada bir örümceğin nasıl ağ

yaptığını göreceğiz hep birlikte inşaAllah. Bakın, sallıyor ağını, şimdi bir

yere tutturacak onu, tutturdu. 

ADNAN OKTAR: Ağı evet yaprağa tutturdu. 

OKTAR BABUNA: Tutturduktan sonra oraya geçiyor ve yavaş

yavaş ağını örmeye başlayacak, çok mükemmel bir şekilde ve çok süratli

hareket ediyor. Vücudundaki tünellerde proteinleri sudan ayırarak ve

çeşitli kanallarda istediği kalınlıkta çıkartabiliyor, onunla bu çok sağlam

ipliğini meydana getiriyor. 



SOHBETLER 299

ADNAN OKTAR: Önce ana bağlantıları kuruyor. 

OKTAR BABUNA: Evet, ana bağlantıları kuruyor. Daha sonra dai-

resel ağlar örmeye başlayacak, burada olduğu gibi. 

ADNAN OKTAR: Sana böyle yap derlerse yapabilir misin Oktar? 

OKTAR BABUNA: Hocam bu teknolojik olarak taklit edilemiyor

zaten ipeği yapılamıyor. Çelikten 20 kat daha sağlam, yeryüzündeki en

sağlam madde olan, insanoğlunun üretebildiği kevlardan yani, kurşun

geçirmez yeleklerde kullanılan maddeden çok daha sağlam ve çok daha

esnek. Kauçuk en esnek madde, ondan çok daha esnek, en sağlam madde-

den de çok daha sağlam. Bu eğer üretilseydi, mesela asma köprülerde kul-

lanılacaktı. Asma köprülerde çelik teller kullanılıyor, çok ağır ve binler-

cesi kullanılıyor asma köprüyü taşımak için. Bunun çok hafifi ile, yani

böyle gram hesabı ile, bütün köprüyü taşımak mümkün olacaktı. 

ADNAN OKTAR: Böyle paralel birbirine ağlar çekmek, nasıl bir

şey? Bir insan karman çorman olur içinde değil mi onun? 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, kendi boyutlarına göre tabii çok da

büyük yaptığı şey. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, bak. Müthiş bir düzgünlükte yapıyor.

Birbirine paralel, son derece düzgün, ara hatlarda son derece düzgün. 

OKTAR BABUNA: Evet ve çok sağlam olarak tutturuyor, hiçbir

şekilde kopmayacak şekilde, evet. 

ADNAN OKTAR: Darwinistler “tesadüfen yapıyor bunları” diyorlar

öyle mi? Tesadüfler sonucu öğrendiler. 

OKTAR BABUNA: Tesadüfen oldu, diyorlar onlar. Bunun ile ilgili

bir tane daha vardı Hocam inşaAllah. Burada da yine örümceğin ağ yap-

ması ile ilgili. Şimdi, bu yaptığı ağı geriyor bu örümcek. 

ADNAN OKTAR: Lastik gibi sündürüyor. 
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OKTAR BABUNA: Evet, fakat gererken bu fazlalıkları vücuduna

doluyor, üzerinde biriktiriyor. Bunun bir anlamı var, bir sebebi var. 

ADNAN OKTAR: Bak, zaten özenli geriyor kopmasın diye. Birden-

bire çekmiyor. Tef gibi geriyor baksana. 

OKTAR BABUNA: Güzel bir şekilde geriyor, bakın. Fakat onları

topluyor gördüğünüz gibi fazlalıkları. 

ADNAN OKTAR: İpleri katlamış. 

OKTAR BABUNA: Evet, katlıyor. Şundan dolayı. 

ADNAN OKTAR: Birbirine paralelliği çok mükemmel. 

OKTAR BABUNA: Evet, mükemmel paralellikte yapıyor. Bakın bir

böcek geliyor... 

ADNAN OKTAR: O ağacın çıkıntısı gibi olmuş orada. 

OKTAR BABUNA: Evet, inşaAllah. Yakalandı, bakın yakalandığı

anda o fazlalığı bıraktığı için gevşiyor. Dolayısıyla ağdan da kurtulamı-

yor, ağa dolanıyor. 

ADNAN OKTAR: Ağın gerginliği kaybolduğu için böcek daha da

bulanmış oluyor. Yani tuzak kurmuş. 

OKTAR BABUNA: Evet. Sonra geliyor, onu alacak. 

ADNAN OKTAR: Ağı da bir yandan topluyor o anda. Hayvan tam

anlamıyla çorbaya döndü. Başka? 

OKTAR BABUNA: Dokumacı kuş var Hocam, onu göstereyim mi? 

ADNAN OKTAR: Bakayım. Dün bahsetmiştin o kuşlardan. Yuva

yapması ile ilgili. 

OKTAR BABUNA: Bu böyle bir dokumacı kuş, bitkilerden lifler

ayırarak, onunla dokuma meydana getiriyor ve mükemmel yuva yapıyor. 

ADNAN OKTAR: Teknik bu. 
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OKTAR BABUNA: Evet, bakın ağ gibi örüyor. Düğüm teknikleri,

nasıl doladığı. Tam anlamıyla bir dokuma yapıyor. Bunlar da yaptığı

yuvalar. 

ADNAN OKTAR: Yavrular da salıncakta sallanır gibi onlar da dalla

beraber sallanıyor. Yağmura karşı tavanı konik yapmış. 

OKTAR BABUNA: Nasıl düğüm attığını gösteriyor. Çok özenle

gagası ile düğüm atıyor. 

ADNAN OKTAR: Bak, sırf ağzını kullanıyor, eli yok. Ayağını da

kullanamıyor, sırf gagası ile. İlk düğüm çok önemli, iyice onu bağlıyor. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam. Bunu da yaş bitkilerden elde edi-

yor, kuru bitkilerden olmaması gerekiyor çünkü aynı esneklikte değil kuru

bitkilerinki. 

ADNAN OKTAR: Bu bilgi ile doğuyor, değil mi bu? Yani bunu

yapacak bilgi ile doğuyor. Yani kromozomlarında bu evi nasıl yapacağına

dair bilgi kromozomunda kodlu hayvanın. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ve bu türün tamamı bu bilgiyle doğuyor. Yani

kromozomlarında hem fizik özellikleri hem ruhi özellikleri kodlu. Düşün,

bir insan hiç üniversiteye gitmeden, doğuşundan kromozomlarında, mese-

la Yıldız Teknik’i bitirmiş olarak kodlanmış olsa kromozomunda doğsa,

büyüdüğünde otomatik Yıldız Makine’den mezun olsa, aynı onun gibi. Bu

da bu konuda böyle uzman olarak doğuyor, yani üniversite mezunu olarak

doğuyor. Çünkü kodlarında üniversite mezunu bir kişinin bilgilerinin

hepsi var. Bak, çok özenli örüyor, bayağı da sağlam yapıyor yuvayı. 

OKTAR BABUNA: Bunu birbirlerine de öğretmiyorlar, bütün yav-

ruları bu özellikle doğuyor, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii hayvan tek olsa, doğsa mesela bir ayrı

yerde yetiştirsen, yine bunu yapmayı biliyor. Yani görgüye dayalı bir şey

yok. Görerek öğrense, o da harika zaten, o da şaşırtıcı. 
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OKTAR BABUNA: Hocam, Charles Darwin’in itirafı var bu konu-

da, içgüdüler ile ilgili. Darwin’in balarısı ve içgüdüler hakkında itirafları.

Diyor ki Charles Darwin, “içgüdüler doğal seçme ile kazanılabilir veya

değişikliğe uğratılabilir mi? Arıyı, büyük matematikçilerin buluşlarından

çok önceden peteklerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz?” 

ADNAN OKTAR: Ne diyeceksin işte, Allah’ın yarattığını bilecek-

sin. İlla inkar etmesi gerektiğine saplantı halinde inandığı için. 

Bak, Said Nursi ne diyor: “İstikbal-i dünyeviyede (dünyanın gelece-

ğinde), 1400 yıl sonra gelecek bir hakikati (1400 sene sonra gelecek

Mehdi (as) diyor, yani hicri tarih ile veriyor. Biz kaçtayız; 1431’deyiz. Bu

dediğine göre, 1431 olduğuna göre, Hz. Mehdi (as)’ın gelmiş olması gere-

kiyor. Bak,) bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Mehdi’nin

şakirtleri (talebeleri) olabilir.” Bundan bir asır sonra. Hicri 1300’de geldi

Said Nursi, bir asır sonra 1400. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gele-

cek o zat, Kastamonu Lahikası, sayfa 57. Bak, “hakiki beklenilen ve bir

asır sonra gelecek o zat,” bir asır sonra gelecek, yani 1300’de olduğuna

göre, 1400’de gelecek o zat, şahs-ı manevi değil, zat. Mesela Emevi

Camii’nde de zaten Mehdi (as)’ın çıkış tarihini veriyor. 71’de Fecr-i Sadık

başladı diyor, 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. 71, 81, 91 değil mi,

yani 1981, 1981, 1991 ve 2001 tarihlerini veriyor, evet. 

OKTAR BABUNA: Bir soru gelmiş Hocam, size. “Kıymetli Adnan

Hocam. Mahşer meydanında insanlar dünyadaki suretleri ile mi toplana-

cak? Yani mesela geçmiş insanları ve peygamberleri tanıyabilecekmiyiz?

Hikmet Şamil.”

ADNAN OKTAR: Tabii ki, geçmiş peygamberler aynı güzellikleri

ile çıkacaklar, küfrün eşgali bozulacak. Onlar sadece çirkinleştirilecektir.

Yani onlar mutasyon artığı gibi olacaklar. Yani inanıyorlar ya mutasyona,

Allah da onları o şekilde yaratacak, inşaAllah. 

SUNUCU: Hazır resimlere baktıktan sonra, Sevil Paksın, İzmir’den
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sormuş. “Hocam, biyoloji dersinde sinek kuşunu inceledik. Sinek kuşları,

havada asılı kalıp, kanatlarını çok hızlı çırparak durabilmeleri ile tanını-

yorlar. Saniyede, ortalama 80 kez kanat çırpabiliyorlar. Geriye doğru veya

dikey de uçabiliyorlar. Çiçeklerin nektarlarını ince gagaları ile emerken,

sabit konumda kalabiliyorlar. 1.8 gr ağırlığı ile dünyanın en küçük kuşu

sayılıyorlar. Dünyadaki en parıltılı tüylere ve gösterişli süslere sahipler.

Havada duran sinek kuşlarını sadece çok hızlı video kameralarıyla çeke-

biliyorlar. Hocam, bu muazzam özelliklere sahip ve sadece 1.5 gr. ağırlı-

ğındaki canlıyı evrimciler nasıl açıklayabiliyorlar, buna da tesadüf mü

diyorlar?” 

ADNAN OKTAR: İşte onlara ahir zamanda Cenab-ı Allah bir neti-

ce meydana getirdi. Şu an Darwinistlerin konuşacak bir hali kalmadı.

Eskiden Hürriyet’te, Milliyet’te, Sabah’ta, Cumhuriyet’te, Vatan’da şakı-

yorlardı adeta, dillerini şimdi böyle kedi yemiş gibi. Çıt yok. Demek ki,

sükunet olduğuna göre, olay bitmiş. Konuşurlarsa, anında cevabını veri-

rim. Yalana müsaade yok, yalan söylerlerse hemen anında karşılığını

alırlar.

OKTAR BABUNA: Geçen akşam çıkıp zaten bayağı ağlamaklı bir

üslup ile “Türkiye’de evrim bitti...”

ADNAN OKTAR: Kardeşim Türkiye’de evrim bitti de, niye bitti

onu bir söylemiyorlar? Kim bitirdi, onu söylemiyorlar. Hayır söylüyorlar-

dır, söylemiyor değillerdir, aslında doğru söylüyorsun. Tabii o bayanla

arkadaşları, ekipleri onlar da biliyorlar. Feryat figan anlatıyorlar. Harun

Yahya isimli bir zat ortaya çıktı, diyorlar. Türkiye’yi bu hale getirdi,

evrimci düşünceyi bitirdi, diyorlar. Neyi bitirdik? Yalanı bitirdik. Neyi

ortaya çıkardık? Doğruyu ortaya çıkardık. Evet, Oktar Hocam anlat sen

bir şeyler. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Arıların bu petek yapma-

ları çok büyük bir teknoloji harikası. Bunların içinde balmumu üreten bez-

ler var. Bunlar üretildikten sonra, karnındaki keselere yerleşiyor ve daha
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sonra bunları ağzına alıp çiğneyerek, bunları 01.1 mm., yani milimetrenin

onda biri büyüklüğünde kalın plakalar halinde karnında biriktiriyor. Daha

sonra bunları alarak -ki bunun için binlerce arı gerekiyor bir kovan yap-

mak için- birleştirerek çok muntazam altıgen şekiller meydan getiriyorlar.

O kadar muntazam ki bunlar, kovanın çeşitli yerlerinden başlanmasına

rağmen, ortada hiç ek yapmadan, her biri 120 derecelik açı ile toplam 720

derecelik açıyla, bakın hepsi birbirine eşit miktarda, eşit oranda, mükem-

mel olarak meydana getiriyor. Bu aradaki peteklerin duvarları da 0.7 mm

kalınlıkta. 

ADNAN OKTAR: En ala duvarcı ustası olsa bunu yapamaz. En ala

mimar olsa bunu yapamaz. Çünkü bunlar ellerinde bir cetvel kullanmı-

yorlar, açı ölçeri yok, göz kararı ile yapıyorlar adamlar. 

OKTAR BABUNA: Ayrıca bir özelliği daha var. Balın dökülmeme-

si için bakın, balın akışkanlığını hesaba katarak, çünkü balın belli bir akış-

kanlığı var, ne su gibi ne çok katı, onu hesaba katarak 13 derecelik bir

eğim ile yapıyor peteğini. 

ADNAN OKTAR: 13 derece, şöyle geriye doğru. 

OKTAR BABUNA: Evet. dolayısıyla bal da akmıyor bunun içinden.

Bakın görüyorsunuz arılar çalışma halinde. Şimdi ayrıca şöyle özellikleri

var. Bir kovanda bir tane kraliçe arı var, işçi arılar var. İşçi arıların hepsi

dişi, bütün işi dişiler yapıyorlar. Kraliçe arının tek farkı, o da şöyle mey-

dana geliyor; şimdi bunlar yumurtladıkları zaman larvalarını bu petekler

içerisine yerleştiriyorlar, daha sonra kapatıyorlar ağızlarını. 5.2 mm.’lik

olan peteklerde dişiler meydana geliyor. Erkekler için 1 mm. daha büyük-

leri var. Şimdi bunların yapma şekline göre, yani 5 mm.’lik yaptığı zaman

ve 6 mm.’lik yapmasına göre kraliçe arı bunları erkek ve dişi olarak döl-

lüyor. Dolayısıyla yönlendiren işçi arılar. Kraliçe arının meydana gelme-

sindeki en önemli faktör, normal diğer arı larvalarından 3 gün daha fazla

arı sütü ile beslenmesi. 



SOHBETLER 305

ADNAN OKTAR: Sen bana resimleri ile anlat. Bu arkadaşlar şimdi

petekleri bal mı dolduruyorlar? 

OKTAR BABUNA: Evet, bal dolduruyorlar. 

ADNAN OKTAR: Gözler nasıl? Mükemmel. 

OKTAR BABUNA: Mükemmel evet, petek göz gözleri de. Binlerce

küçük mercekten oluşuyor. 

ADNAN OKTAR: Vücut simetrik. Ama mükemmel bir simetri var. 

OKTAR BABUNA: Evet. Mükemmel bir simetri var. Kanatları,

vücutlarının yapıları tam anlamıyla mükemmel. Doğduğu andan itibaren,

12. günden itibaren bu peteği yapmaya başlıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Nasıl bal yapacağına ait bütün bilgiler kromo-

zomlarda kodlu. Adamlar bal ustası olarak doğuyorlar. 

OKTAR BABUNA: 12. günde hepsi birden petek yapmaya başlı-

yorlar. Bu balı yapmaları da çok büyük bir mucize. Bunlar şimdi dışarı

çıkıyorlar kovandan, uzakta çiçekleri buluyorlar. Şimdi bulan arı bunu

geriye dönüp diğerlerine anlatması gerekiyor. Bunu içinde bir dans kulla-

nıyor, dans tekniği kullanıyor. 

ADNAN OKTAR: Onun filmi var, onun filmini hazırla sen getir.

Hatta numaralandırılmış arılar. Tek tek üzerlerine numara yapıştırılıyor,

bir bir yani ilmi tespit yapılmış. Onun filmi var, onu gösterelim. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. Bu dansı diğer arılar

seyrediyor, mesela 170 tane arıdan 155’inin 5 dakika içinde tarif ettiği

yeri bulduğu tespit edilmiş bilimsel olarak. O da şöyle oluyor, 8 şeklinde

dairesel bir hareket yapıyor. O sekizin gösterdiği yön, tam o bulduğu çiçe-

ğin yönü hatta bu bazen 1-2 km. uzakta olabiliyor. 8 kaç defa yaparsa o

kadar mesafede olduğunu gösteriyor. Şimdi bu dansı gören diğer arılar,

oraya gitmeden önce belli miktarda yakıt alıyorlar, bal alıyorlar vücutları-

na, tam gittiği yere yetecek kadar, ne fazla ne eksik. Çünkü fazla olursa,
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vücudunda az yer kalacak, fazla polen ile geri dönemeyecek, bal yapmak

için. 

ADNAN OKTAR: Peki bu insan aklından daha yüksek bir akıl değil

mi bu? 

OKTAR BABUNA: Çok daha yüksek bir akıl Hocam, inşaAllah.

Teknolojik olarak taklit etmenin imkanı yok. Güneş’in hareketini de hesa-

ba katıyor hatta. Güneş her dakikada 4 derece yer değiştirdiği için, tarif

ettiği zaman Güneş’in hareketine, Güneş’e göre yön gösterdiği için,

Güneş’in bütün hareketlerini hesap ederek yönünü gösteriyor. 

ADNAN OKTAR: Hayır, mesela insanlar arının aklını beğenmiyor-

lar, arının aklı insandan çok çok fazla. Ama dar alanda Allah yaşayacak

şekilde vermiş. Aklını kullanacağı alanı dar kullanmış. Ama o dar alanda,

insan aklının kat kat üstünde akla sahip. Yani hiçbir insan bunun göster-

diği yeteneği gösteremez. Allah’ın dilemesi dışında. Normal herhangi bir

insan gösteremez. 

OKTAR BABUNA: Arının da beyni Hocam bir gramın onda biri

kadar, 100 mg.’lık beyinleri var. 

ADNAN OKTAR: Her şeye o kafasını onun sebep ediyor Allah. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam, maşaAllah. Bakın, burada

polenleri toplamış vücuduna. Bacaklarının da özel bir yapısı var. Bacak-

larının üzerinde kaşık gibi alanlar var. Bunu da göstereyim birazdan. Bu

kaşık gibi alanlarda taşıyor polenleri ve tüycükler var, orada biriktirerek

götürebiliyor. 

Bu da arı Hocam inşaAllah, kovanın üzerinde yaban arıları. 

ADNAN OKTAR: Yabani kovan. 

OKTAR BABUNA: Evet, böyle büyük yapılar meydana getiriyorlar. 

ADNAN OKTAR: Vay be, kilolarca bal. Ama her biri ayrı bir kovan

tekniği kullanıyor ve ayrı balları var. 
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OKTAR BABUNA: Evet, farklı balları var. 20 bin çeşit arı varmış

zaten dünyada. 

ADNAN OKTAR: 20 bin, bayağı yüksek sayı 20 bin, çok fazla. 

OKTAR BABUNA: Çok çeşitli arı şekilleri var, mesela bunlar bir

tehlikeye girdiği zaman, hepsi birlikte savunmaya geçiyor yuvanın içeri-

sinde. Savunma tekniği olarak kovanın ısısınının yükseltilmesi tekniğini

kullanabiliyorlar, kanatları ile ve hareketleri ile. Ve etkisiz hale getiriyor-

lar. Mesela 50 dereceye çıkartabiliyorlar kovanın ısısını. Etkisiz hale geti-

rip öldürdüğü bu cisimler ya da yabancılar büyükse. 

ADNAN OKTAR: Eşek arılarını öldürüyorlar genellikle. Eşek arıla-

rıları yüksek ısıya dayanamıyorlar. 50 dereceye çıkartıyorlar. Nasıl yapı-

yorlar, teknikleri nasıl? 

OKTAR BABUNA: Kanatlarını çırpmaya başlıyorlar, ondan 7 vatt

kadar bir enerji üretiyorlar. Fakat toplu halde yaptıkları için enerji çok

yükseliyor, ısı yükseliyor kovanın içerisinde. 

ADNAN OKTAR: Eşek arısı da dayanamayıp ölüyor. 

OKTAR BABUNA: Ölüyor. Onu da mumyalıyorlar mikrop kapma-

sın diye. 

ADNAN OKTAR: Ne ile mumyalıyorlar? 

OKTAR BABUNA: Arı reçinesi diye bir madde var, onunla mum-

yalıyor. 

ADNAN OKTAR: Vaktimiz bitmiş. 

SUNUCU: Sizin son sözlerinizi alalım isterseniz. 

ADNAN OKTAR: Son sözüm, Allah hepimize mutluluk, sevinç,

sağlık, sıhhat, hidayet nasip etsin, inşaAllah. 



SSohbet -10

10 Ocak 2010

SUNUCU: Hayırlı günler değerli izleyenler ve dinleyenler. Adnan

Oktar’la Başbaşa programına hoş geldiniz efendim. Evet bugün yine bir-

birinden değerli iki konuğumuz stüdyomuzdalar, öncelikle değerli Hoca-

mız Adnan Oktar’la başlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Efendim, sizler de hoş geldiniz. 

SUNUCU: Teşekkür ederim. Evet Hocam nasıl başlamak istersiniz?

ADNAN OKTAR: Ne yapalım?

OKTAR BABUNA: Hocam Kuran okuduğunuz zaman çok güzel

kalplere ferahlık oluyor. İslam ahlakının hakimiyetini müjdeliyorsunuz,

muazzam oluyor.

ADNAN OKTAR: Yalnız İslam ahlakının hakimiyeti çok üzerinde

durulması gereken, Müslümanların gece gündüz namazla beraber sürekli

gündemde tutması gereken hayati bir konudur. Kuran ahlakını Cenab-ı

Allah bu yüzyılda dünyaya hakim edeceğini bizlere vaat etmiş. Hadisler-

den bunu anlıyoruz. Onun için bu konuyu böyle ikinci bir mevzuymuş
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gibi veyahut ehemmiyetsizmiş gibi göstermek Kuran’a saygıya uygun

olmaz. Hatta haram olur çünkü İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için

gayret etmek farzdır. Her Müslüman için farzdır. Vakti de gelmiştir, şart-

lar da oluşmuştur. Bu konuda gevşek davranmak Müslüman’a yakışmaz. 

Bismillah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “De ki: "Gördünüz mü”

diyor Cenab-ı Allah Kasas Suresi 71’de; “söyleyin; Allah, Kıyamet günü-

ne kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa,” yani sürek-

li gece olsa “Allah'ın dışında size aydınlık verecek İlah kimdir? Yine de

dinlemeyecek misiniz?" Mesela Dünya etrafında dönmeyebilirdi, bir tara-

fı sürekli gündüz olurdu, bir tarafı sürekli gece olurdu, bu ölüm demektir.

Tabii yani çünkü bir tarafta ısı sıfırın altında çok küçük değerlere düşe-

cekti. Öbür tarafta da akılalmaz bir sıcaklık meydana gelecek, kavuracak-

tı. “Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun

fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur

ki şükredersiniz.” Allah isterse gece gündüz yapmazdı, sürekli gündüz

olurdu. Ama gece ve gündüz her gün hayatı tazeliyor. O bir nimet; insan-

larda bir monotonluk meydana getirmemek için Allah renklendirmiştir.

Gerçi mesela şimdi öğlen vakti var, ikindi vakti var, akşam vakti var değil

mi, hepsi bir heyecan vesilesi. Mesela sabah oldu kalkalım diyorlar, öğlene

geliyoruz diyorlar, akşam oldu diyor. İşte bu hafta bitti diyor, bir dahaki

hafta başladı diyor, hafta sonu geldi diyor. Ahirette ise sürekli tek gündüz-

dür. Sürekli gündüz vardır, ama orada da tekdüzelik yoktur. Orada sürekli

heyecan var, çok zevkli, neşeli rahat bir ortam var. Evet, ben o zaman

Kuran’dan böyle okuyarak devam edeyim. Ne anlatayım? Oktar Hocam.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. İnşaAllah ayrıca ebced-

lerle açıklıyorsunuz ayetleri, ahir zamana bakan. Katlamalı anlamlarını

açıklıyorsunuz çok güzel oluyor maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Kuran’daki bu ebcedleri bir kitap haline getire-

lim, inşaAllah. Çünkü çok hayret verici şekilde, bir tane iki tane değil. 

Şeytandan Allah’a sığınırım. Hicr Suresi 91. “Ki onlar Kuran’ı parça-
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parça kıldılar.” Ahir zamanda Müslümanların bir kısmı Kuran’ın bir bölü-

münü uygulayacaklar. Dolayısıyla sapkın düşünceler ortaya çıkacak.

Mehdi (as) da bunu ortadan kaldıracak. “Rabbine andolsun, onların tümü-

ne (bunu) soracağız” diyor Allah, Kuran’ı parça parça yaptıkları için.

“Yapmakta oldukları şeyleri”, şeytandan Allah’a sığınıyorum. “Öyleyse

sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Şüphesiz

o alay edenlere (karşı) Biz sana yeteriz” aynı zamanda bu Mehdi (as)’a da

bir hitaptır. Mehdi (as)’la da o devirde kendilerince kendini bilmez adam-

lar güya alay etmeye kalkacaklardır fakat sonunda Mehdiyet galip gele-

cektir. Her asırda bu olmuştur. 13. ayet Nahl Suresi. “Yerde sizin için üre-

tip-türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda, öğüt

alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır” renkleri Allah yaratıyor, dışa-

rıda renk yok. İnsanın beyninde yaratılıyor.

OKTAR BABUNA: Bir seyircimiz Hocam Sad Suresi’ni rica etmiş,

38. sureyi.

ADNAN OKTAR: Allah Allah, neden merak etti acaba, evet, Sad

Suresi çok hikmetlerle dolu bir sure, Sad Suresi 33’ten okuyorum. Hz.

Süleyman (as) bahsi, Hz. Süleyman (as) direkt Mehdiyet’ten bahseder.

Dolaylı yoldan inşaAllah. "Onları bana getirin" (dedi).” Şeytandan

Allah’a sığınıyorum. “Sonra (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşama-

ya başladı.” Hayvan sevgisinde temas da çok önemlidir. Mesela kediyi

seviyorken başını okşar onun, değil mi her tarafını okşar. Hz. Süleyman

(as)’ın da içinin ne kadar coşku dolu olduğunu ne kadar sevgi dolu oldu-

ğunu Allah detay olarak belirtiyor. Mesela boyunlarını okşuyor atların,

bacaklarını okşuyor, Allah’ın tecellisi olarak onları çok seviyor. Bakın

Hz. Süleyman (as)’ın özelliği. Diyor ki; “Şeytanları da; her bina ustasını

ve dalgıcı” Hz. Süleyman (as)’ın emrine şeytanlar da veriliyor. Her bina

ustasını; yani işin doğrusu buradaki anlatım, masonlar. Her bina ustası,

masonlar da Hz. Süleyman (as)’ın emrine giriyorlar. Bakın şeytanlar da

yani Mehdi (as) devrinde de ateist masonlar da Hz. Mehdi (as)’ın emrine
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gireceklerdir. Şeytanları da Allah’ın dini için onların hepsini kullanacak-

tır. Ve hepsini faydalı hale getirecektir. İslam’a hizmet ettirecektir. Ve

dalgıcı da diyor yani deniz altında her türlü faaliyetin yapılacağı belirtili-

yor. “Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlan-

mış diğerlerini” demek ki Mehdi (as)’ın istihbarat ağı dünyanın en güçlü

istihbarat ağı olacak. Yani kimin ne yaptığını hepsini tespit edebilecek,

yani dünyada görülmemiş bir istihbarat ağı oluşmuş olacak. Tabi bu

insanların lehine. Peygamberimiz (sav)’de olduğu gibi “hayır kulağı” ola-

rak yani insanların özgürlüğünü kırmak için değil, insanlara özgürlük ver-

mek için mükemmel bir istihbarat ağı olacağı anlaşılıyor. Ki bu ağ içeri-

sinde şeytanları ve masonları bile İslam’ın lehine kullanılacağı açıkça

anlaşılıyor. "İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesa-

ba vurmaksızın, ihsan et ya da tut." Bu özellik kimin özelliğidir aynı

zamanda? Mehdi (as)’ın özelliğidir değil mi, bak. “Hesaba vurmaksızın”

aynısı ile hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi bakın, “ihsan et veya tut”, aynı

Mehdi (as)’a hitap edildiği gibidir. Hz. Süleyman (as) ile aynı. 41; “Kulu-

muz Eyyub'u da hatırla” Eyyub (as). “Hani o: "Herhalde şeytan bana kah-

redici bir acı ve azap dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti”, bakın en

sonunda Allah’a sesleniyor. Gidip orada burada millete anlatmıyor; “acı

çekiyorum, rahatsızım, sıkılıyorum, bunalıyorum” demiyor. Dayanamaya-

cak hale gelince ne diyor, "Herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap

dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti” diyor. Demek ki onu çok sıkan bir

rahatsızlık oluşmuş. Cenab-ı Allah ne diyor; "Ayağını depret” hareket et,

spor yap. “İşte yıkanacak ve içecek soğuk (su, diye vahyettik.).” Bakın

stresi tamamen gideren özellikler, bir spor hareketlilik, iki yıkanmak duş

almak, üç içecek su. İnsan susuzluktan sıkılır, yani sıkıntı verir insana,

bunaltı verir. Banyo yapmamak da insanda ağırlık verir, banyo yaptığında

bir hafifler insan. Spor yaptığında tamamen açılır. Kuran bu mühim

hususlara 42. ayette dikkat çekmiş. “Katımız'dan ona bir rahmet ve temiz

akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benze-

rini de bağışladık.” Hz. Eyyub (as)’a Mehdi (as)’ın benzerliği hadislerde
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belirtilmiştir. Hz. Süleyman (as)’a da benziyor Hz. Mehdi (as). Hatta Pey-

gamberimiz (sav) diyor; dünyaya iki mümin hakim olmuştur, Hz. Süley-

man (as) ve Zülkarneyn. İki tane kafir, Nemrut ve Buhtunnasr hakim

olmuştur. Yere beşinci olarak benim evlatlarımdan Mehdi (as) hakim ola-

caktır, diyor. Ama, bütün yeryüzüne bütün dünyaya. Halifetullah olarak

inşaAllah. Eyyub (as) gibi zorluklar yaşayacağı ve acı çekeceği hadis-i

şeriflerde belirtilmiştir. Sabredecektir Mehdi (as). Bakın, bu sabrın sonun-

da Eyyub (as)’a Cenab-ı Allah’ın verdiği nimet, “Katımız'dan ona bir rah-

met ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla bir-

likte bir benzerini daha bağışladık.” Cenab-ı Allah ailesini ona geri ihsan

ediyor, bol bol mal ve mülk veriyor, imkan veriyor. Ama sonuna kadar

sabrediyor o. “Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır” diyor 50. ayette.

“İçlerinde dayanıp yaslanmışlardır,” koltuklara dayanıyorlar. “Orada bir-

çok meyve ve şarap istemektedirler.” Yalnız cennet şarabı, bildiğimiz bu

kokusu da rahatsız eden, içildiğinde sarhoşluk veren, baş ağrısı veren

şarap gibi değil. Cennet şarabı, içti mi insanı açan, daha da ferahlandıran,

neşesini daha da arttıran, büyük zevk veren; Allah aşkını yaşadığı bir içki

inşaAllah. “Ve birçok meyve” Meyvelere elini uzatırsın, o dal böyle uza-

nır gelir, alırsın yersin meyveyi, dal yine gider. Yine gel dersin yine gelir

aynı şekilde. Hiç meyvesi tükenmez. Ayette diyor Allah, tükenmez diyor.

Ağaca da gel desen gelir, git dersen gider. Bütün cisimler akıllıdır, bütün

hayvanlar, bitkiler her şey akıllıdır. “Ve yanlarında bakışlarını yalnızca

eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır.” Allah hep bakışın üstünde duru-

yor. Çünkü akıllı bir insanın bakışı çok etkileyicidir. Onun için Kuran’da

bakın, “yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş” ve iffet, temiz-

lik. “Sadece eşlerine çevirmiş” Çünkü herkese ait olan bir kadın kimseye

etki etmez. Helali olması için sadece kendine ait olması lazım. “Ve yaşıt

kadınlar vardır” diyor. Tabii yaşlılıkta acz meydana geldiği için kadın da

erkek de aynı yaşta olacaklar cennette inşaAllah. 

Ahirette diyorlar ki: “Ve derler ki: Bize ne oluyor ki,” diyor 62. ayet-

te “kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."
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Mesela, niye diyorlar burada Mehdi (as) yok, niye haşa Peygamber (as)

yok. Onlar çok kötüydü, diyorlar haşa. Yani o nefretle devam ettikleri

için, o nefretleri ahirette de devam ediyor. Niye göremiyoruz onları,

diyorlar. Halbuki onlar cennetin en yüksek tabakalarındalar. “Biz onları

bir alay konusu edinmiştik;” diyorlar, ki Mehdi (as)’ı da peygamberleri de

alay konusu edinmişlerdi. “yoksa gözler mi onlardan kaydı?" Acaba bizim

gözlerimiz mi görmüyor onları, diyorlar. Buralarda göremiyoruz mu

yoksa, diyorlar. Yani delilikleri yine devam ediyor. “Bu, cehennem halkı-

nın birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir” diyor Allah. Sürekli mücade-

ledeler, hem ağız dalaşı ağız kavgası, hem fiziki fiili kavga. Sürekli böyle

it gibi boğuşuyorlar. 

Zümer Suresi 27. “Andolsun, Biz bu Kuran’da, belki öğüt alıp-düşü-

nürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.” Demek ki Kuran’da her

türlü bilgi var. Kuran’da yoktur diyor adam, eksik diyor. Bak Allah diyor

ki “insanlar için her bir örnekten verdik.” Demek ki her türlü bilgi var.

“Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzeri-

nedir,” 22. ayet. Allah ona bir nur nasip ediyor. Aklında, fiilinde, fiziğin-

de, ruhunda bir ferahlık bir aydınlık meydana geliyor. 36. ayet “Allah,

kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar” diyor.

Ben cezaevindeyken, o ilk tutuklandığımda 86’da, “Kuran’dan açayım,

hangi sayfa gelecek acaba” dedim; yani çok üstüme varıyorlardı o zaman.

Zaten tutuklandım, buna rağmen olaylar devam ediyordu. “Ne yapsam

acaba, yani kimlerle bağlantıya geçeyim, ne yapayım” falan diye düşünü-

yordum. O arada Kuran’ı açtım bu ayet çıkmıştı. “Allah kuluna kafi” İnşa-

Allah, maşaAllah. “Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi

saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi hidayete

erdirirse” yani Mehdilik verirse, Mehdi (as) vasfı verirse, “onun için bir

saptırıcı yoktur.” Yani, ona deccal etki etmez artık. Deccalin kılıcı onu

kesmez. “Allah intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir?” Allah,

Ben intikam alacağım diyor,  inşaAllah. 
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45. ayet Zümer Suresi. “Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inan-

mayanların kalbi öfkeyle kabarır.” Allah birdir diyorsun, Allah var diyor-

sun, adamı kan boğuyor adeta bunalıyor yani Allah’tan bahsedince. Aman

bana müsaade, diyor. “Oysa O'ndan başkaları anıldığında hemen sevince

kapılırlar.” Öyle modadan şundan bundan televoleden falan bahsettin mi

onlar açılır diyor, içleri açılır, ferahlarlar diyor Allah ayette. 42. ayet;

“Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda” demek ki

insanların uykusunda da canları alınıyormuş. Hz. İsa (as)’ın da uyku

halinde göğe alınmasında canı alınmıştı. “Böylece, kendisi hakkında ölüm

kararı verilmiş olanın ruhunu tutar,” mesela adam uyuyor, ölüm kararı

verildiyse onun ruhunu Allah bırakmıyor. Sabaha ölüdür o. “... öbürünü

ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir.” Sabah uyandıysa canı geri

verilmiş. “Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler

vardır” diyor Allah. 

Evet mesela, Fussilet Suresi  4; “Bir müjde verici ve bir uyarıcı ola-

rak. Ama çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler.” İnsanların çoğu

yüz çevirirler, dinlemezler. Buna şaşırmamak lazım çünkü Allah “Ben

böyle yarattım” diyor. Adam diyor ki; anlatıyorum anlatıyorum anlamı-

yorlar, diyor. Kardeşim, sana ne? İmtihan başka türlü olmaz zaten, imti-

han ortamı böyle olur. “Bir müjde verici ve uyarıcı olarak.” 

Evet, Şura Suresi 24; “Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini

mühürler. Allah, batılı yok edip ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle

hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir).” Bakın, “eğer Allah dilerse

senin de kalbini mühürler” diyor Peygamber Efendimiz (sav)’e. “Yoksa

onlar Allah’a karşı yalan uydurdu mu diyorlar” Peygamber (sav)’e. “Oysa

eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler.” İsterse Cenab-ı Allah senin

bütün benliğini yok ederim, diyor Allah; gücünü yok eder. “Allah, batılı

yok edip ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekişti-

rir.” Ebcedi kaç; 2014. Bak, “Allah, batılı yok edip ortadan kaldırır” batı-

lı, darwinizmi, materyalizmi, ateizmi ortadan kaldırır, “ve Kendi kelime-
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leriyle” Kuran ile, Mehdi (as) ile, Mehdi (as)’ı vesile ederek, “hakkı hak

olarak pekiştirir.” İslam ahlakı tam anlamıyla hakim olur. Pekişmek ne

demektir; tam oturması demektir. Ebcedi, 2014. 27. ayet, “Allah, kulları

için rızkı sınırsızca geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı”

diyor Allah, sapıtırlardı diyor Allah. Onun için ekonomik yönden kısıyo-

rum, diyor Allah. O zaman Allah’a şükrederler, diyor. O zaman normal

olurlar, diyor. Yoksa ekonomik refahta diyor, sapıtırlar diyor Allah. 

Evet, 44. ayet mesela Tur Suresi; “Eğer gökten bir parçanın düşmek-

te olduğunu görseler bile: "Üst üste yığılmış bir buluttur" derler.” Bunu

daha önce de okumuştum. “Öyleyse sen onları (dayanılmaz azapla) çarpı-

lacakları” çarpmanın olacağı, “günlerine kavuşuncaya kadar bırak.” 45.

ayet, ne demek? 1545’e işaret ediyor inşaAllah. Çünkü bakacaklar uzaya,

“yok” diyecekler “ya o göktaşı falan değil, başka bir şey o, hiçbir şey

olmayacak” diyecekler. İşte “bilmem kaç kilometre öteden geçecek, çok

rahat olun” diyecekler. Tahmin ettikleri gibi olmayacak. Dünya birden

çekiverecek üstüne inşaAllah. 2120’de inşaAllah bekliyoruz. 

“Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.”  56. ayet. Necm Suresi, 53.

ayet. “Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.” Yani bu da, nasıl peygam-

berler geldi, mürşidler geldi, Mehdiler geldi, onlardan bir kişidir. Ebcedi

2031. Dünya hakimiyeti tarihini veriyor. Bak,  “Bu önceki uyarıcılardan

bir uyarıcıdır.” 56. ayet. Aynı zamanda 1956’ya da bakıyor. Risale-i

Nur’un telifinin serbest bırakıldığı tarih ve Said Nursi diyor; “münafıka-

ne sistemin çökmeye başladığı tarihtir” diyor. Bu tarihten itibaren çökme-

ye başlayacak artık diyor, inşaAllah. Ve ebcedle tarih veriyor o da yine,

değil mi inşaAllah. 

Bakın Kamer Suresi’nde Cenab-ı Allah diyor ki; “Gözleri 'zillet ve

dehşetten düşmüş olarak',” zillet yani, yüzlerini zillet bürümüş ve dehşet-

ten gözleri artık açılmış. “’olarak’ sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirle-

rinden çıkarlar.” Birden topluca çıkacaklar diyor, hepsi, insanlar. “Boyun-

larını çağırana doğru uzatmış”, çağırıcı, “buraya gelin” diyor, uzaktan bir
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insan, “boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler der-

ler ki: "Bu, zorlu bir gün." Çok zorlu bir gün diyorlar. Hepsi topluca o tara-

fa doğru koşmaya başlıyorlar. “Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanla-

mıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler.” Akıl has-

tası bu, diyorlar.  Bütün peygamberlere, aşağı yukarı hepsine deli diyorlar.

Bizim Peygamberimiz (sav)’e de deli demişlerdir. Said Nursi Hazretleri’ne

de deli dediler, biliyorsunuz. “... 'baskı altına alınıp engellenmişti.'” Tutuk-

luyorlar, hapsediyorlar, iftira ediyorlar, tarassut altında tutuyorlar, faaliyet-

lerini durduruyorlar, ekonomik yönden, maddi yönden çökertmeye çalışı-

yorlar ve “delidir” diyorlar. “... o baskı altına alınıp engellenmişti.” 

Evet, 50. ayet, Kamer Suresi. “Bizim emrimiz, bir göz kırpma gibi

yalnızca 'bir keredir.'” Hani evrim vardı? Biz bir kere emrederiz diyor,

“Ol” dedim mi hemen olur diyor Allah. “Hiç şüphesiz muttakiler, cennet-

lerde ve nehir (çevresin)dedirler.” Böyle sular, cennet nehirlerinin kenar-

larındalar. Suya karşı Allah bir muhabbet yaratmıştır insanın kalbinde. 

37. ayet Rahman Suresi. “Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak

kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;” Geçen günler televizyonda gösterdin

değil mi internetten? Kıpkırmızı bir gül görünümünde. 33. ayet, “Ey cin

ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye

güç yetirebilirseniz,” yani atmosferi aşıp yerçekiminden kurtulup gidebi-

liyorsanız, “hemen aşın; ancak 'üstün bir güç olmaksızın aşamazsınız.”

Yani roket olması gerekiyor ve çok hızlı olması gerekiyor yerçekiminden

kurtulması için. Yani normalin çok çok üstünde bir hıza kavuşması gere-

kiyor. 29. ayet, “Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister.” Herkes

Allah’tan ister diyor her şeyi. “O, her gün bir iştedir” diyor Allah. Her gün

yaratır, her an yaratır. “Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nun-

dur.” Gemiyi kim yapıyormuş? Allah yapıyormuş. Tersanede gemi yapıl-

maz. Tersaneyi Allah vesile eder, gemiyi yapan Allah’tır. “(Yer) Üzerin-

deki her şey yok olucudur;” hepsi yok olacak diyor Allah. “Celal ve ikram

sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.” Allah Cebrail (as)



SOHBETLER 317

ve Azrail (as) dahil, hepsini yok ediyor önce. Sonra hepsini yeniden diril-

tiyor. 

Rahman Suresi’nde “Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' sahiptir-

ler.” Cennet, bakın “çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' sahiptirler.”

Çok ince desenler var her yerde, her şeyde. “İkisinde de her meyveden iki

çift vardır.” Meyveler hep çift çeşit olarak. Mesela kiraz çift çeşit, elma,

armut, karpuz ve cennet meyveleri de. Mesela hiç görmediğimiz meyve-

ler de inşaAllah.

SUNUCU: İnşaAllah Hocam, Allah göstersin.

ADNAN OKTAR: İnşaAllah. “Orada bakışlarını yalnızca eşlerine

çevirmiş kadınlar vardır.”  Bakın Cenab-ı Allah yine bakışa dikkat çeki-

yor. Yani olağanüstü  ruhu etkileyen bir gücü vardır mümin kadının ve

mümin erkeğin. İmanın derecesine göre olur bu. “Bundan önce kendileri-

ne ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.” O da iffetin önemini gösteriyor,

inşaAllah. “Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.” Cennet için diyor ki;

“alabildiğine yemyeşildirler” diyor. Bütün cennete uzaktan bakıldı mı

yemyeşil bir ortam olarak görünüyor uzaktan bakıldı mı. Bütün, tabii

tamamına yeşil hakim. Hatta cennet kıyafetleri var, onlar da yeşildir. Ama

cennet yeşilinin ne olduğunu ahirette göreceğiz. Yani en çok hoşumuza

giden renk olacak İnşaAllah, en beğendiğimiz renk olacak. 

Evet, Vakıa Suresi, “Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,” 4. ayet, “

Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,” 4 ve 5 bir araya gelince ne olur?

1545. Bak, “Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı ve dağlar darmadağın

olup ufalandığı,” Kıyamet, inşaAllah. Vakıa Suresi, 13. ayette, “nimetler-

le-donatılmış cennetler içinde, birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,” 13, 14’ü,

“birazı da sonrakilerden.” 14. yüzyılda, Hicri 14. yüzyılda, Mehdi (as)

devrine işaret ediyor inşaAllah. “Bakın, birazı da sonrakilerden.” 14.

“'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler.” Hani evrim oluyordu

cennette. Mücevher tahtlar evrimle olur mu?
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OKTAR BABUNA: Olmaz İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Usta da yapmıyor onu, kim yapıyor? Allah yara-

tıyor. “Karşılıklı yaslanmışlardır.” Demek ki sohbetten de müminler derin

zevk alacaklar. “Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa

edip-yarattık.” Yeni bir yaratılışla yarattık diyor Cenab-ı Allah. “Onları

hep bakireler olarak kıldık,” Her seferinde kadınlar bakire oluyorlar terte-

miz, hiç dokunulmamış hale geliyorlar. “Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep

yaşıt,” tutkunun önemine Allah dikkat çekiyor, sevgi. Sevgi ve tutku

olmadıktan sonra kadın et ve kemik yığınıdır, erkek de et kemik yığınıdır.

Sevgi ve tutkuyla bir anlam kazanır. O da Allah sevgisiyle olur. Allah

aşkıyla sevilecek insanlar. Küfür için, cehennem ehli için; “hücrelere işle-

yen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,” hücrelerinin içi yanacak, “ve

kapkara dumandan bir gölge içindedirler.” Meraklılar ya onlar kapkara

dumana falan yani kapkara duman yani sürekli onların ilkel atmosfer

dedikleri, dünyanın ilkel şeyi diyorlar, ilkel çorba, gerçi Kuran’da var bu.

İlk yaratılışta her yer dumanla kaplıydı, diyor Cenab-ı Allah ama, onlar

tesadüfen oldu diyorlar. Cenab-ı Allah da her yeri duman kaplı hale geti-

recek, cehennemin özelliğidir.  “Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde

şımarmış olanlardı.” Varlığa şükretmek, varlığı artırır. Ama şükredilmedi

mi Allah nimetini alır ve cezalandırır. “(Yerinize) Benzerlerinizi getirip-

değiştirme,” bak “(Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi

şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda.” Yani fizik

kanunlarıyla, kimya kanunlarıyla alakası olmayacak şekilde yeniden

yapacağım, diyor Allah. Onun için bilemezsiniz, diyor. Bilemeyeceğiniz

bir şekilde yapacağım, diyor Allah. Bak diyor ki 61. ayette Vakıa Suresi,

“sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda. Andolsun,”

diyor, “ilk inşa (yaratma)yı bildiniz;” bunu gördünüz, araştırdınız, fosille-

re baktınız, molekülleri incelediniz, atomun yapısını araştırdınız ve ilk

yaratmayı bildiniz diyor Allah. “… ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez

mi?” diyor, 62. ayette. Demek ki bilim adamları, Müslüman alimler,

olmayanlar da onların ilminden, eğitiminden istifade ederek ilk yaratma-
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nın nasıl olduğunu araştırıp anlayacağız. Yani atomu nasıl yaratmış, mole-

külleri nasıl yaratmış, proteinleri nasıl yaratmış Cenab-ı Allah, bunları

bileceğiz. Dolayısıyla fosillerin yapısından da değil mi yaratılışın bir ger-

çek olduğunu göreceğiz inşaAllah. Evet, bana soru sormak istiyor musun?

SUNUCU: Tabii, Hocam. Dilerseniz meraklı sorularımız var. Evet

ilk sorumuz Giresun’dan gelmiş. “Hocam Amerika’da bir kadın, Twit-

ter’da yazarken oğlu havuza düşüyor. Onu kurtarmak yerine, kişilerle

yazışmaya devam ediyor. Diğer oğlu polis ve ambulans çağırıyor. Sonuç-

ta anne bilgisayarın başından kalkmıyor, çocuk vefat ediyor. Sonrasında

da anne çocuğunun ölü halinin fotoğraflarını Twitter’a koyuyor. Bu haber

benim kanımı iliğimi çekti. İnsanlar nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorlar

Hocam?” demiş Ergin Dağaçan.

ADNAN OKTAR: Normalde bu suçtur, kadının tutuklanması gere-

kiyor. Bilmiyorum oranın kanunları nasıl da. Böyle vicdansızlık, böyle

psikopatlık olmaz tabii. Ama ateist düşünce, Darwinist düşünce bunu geti-

riyor. Adam ne çocuğuna, ne ailesine, ne kardeşlerine karşı bir sevgi ve

koruyuculuk hissi duyamıyor. Dolayısıyla Allah korkusunun olduğu bir

yerde bu olmaz. Allah sevgisinin olduğu bir yerde bu olmaz. 

Enfal Suresi, “Gerçekten Allah kafirlerin hileli-düzenlerini boşa

çıkarıcıdır.” İstediği kadar düzen yapsınlar, istedikleri kadar oyun oyna-

sınlar, ne yaparsa yapsınlar, “boşa çıkarıcıdır” diyor Allah. Ebcedi 2017

tarihini veriyor, İslam ahlakının hakimiyeti inşaAllah. “Ve sizlerden yal-

nızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının.”

Yani bakın garibanlara da gelir, halka da gelir yani büyük bütün dünyayı

kaplayan bir bela gelir, diyor Allah. Büyük bir sıkıntıya girersiniz.

Tamam sen belki ilgilenmiyorsundur, insanlara tebliğ yapmıyorsundur

fakat namaz kılıyorsundur, oruç tutuyorsundur. Hepinize gelecek olan bir,

isabet etmekle kalmayıp bak diyor, “ve sizlerden yalnızca zulmedenlere

isabet etmekle kalmayan” dünya çapında, “bir fitneden korkup-sakının.

Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.”
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I. Dünya Savaşı’nın tarihini veriyor, 1913. I. Dünya Harbi’nde adamlar

alakasızlar da, alakalılar da hepsi belanın içine girdiler çünkü onlar tebliğ

yapmadılar, insanları sakındırmadılar, böyle bir tehlikeye karşı insanları

uyarmadılar. “Uyarmaları gerekmez miydi?” diyor Allah zaten diğer bir

ayette. O zaman herkese dokunur diyor Allah, gelen bela. Yani susana da

dokunur diyor, susmak da bir suçtur çünkü. 

SUNUCU: Serpil Durmuş  İzmir’den sormuş. “Adnan Hocam, Fatır

Suresi 42. ayeti sormak istiyorum. “Yeminlerinin olanca güçleriyle, ken-

dilerine bir uyarıcı-korkutucu gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birin-

den mutlaka daha doğru olacaklarına dair, Allah'a and içtiler. Ancak onla-

ra bir uyarıcı-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden başkasını artırma-

dı.” Hocam bu ayeti açıklar mısınız?” demiş Serpil Durmuş.

ADNAN OKTAR: Fatır Suresi’nde, biz daha öncesinden gelelim

ayet başlangıcından gelelim, oraya doğru gidelim. “Sen, yalnızca bir uya-

rıcısın” diyor Fatır Suresi 23’te. “Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde

verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.” Bak “biz seni hak ile” Kuran ile

“bir müjdeci”, İslam ahlakının dünyaya hakimiyetini müjdeleyen, cennet-

le müjdeleyen, Müslümanlara ferahlık, zenginlik, bolluk, güzellik ve

Allah’ın rızasını ummayı müjdeleyen bir üslupla “müjdeci ve bir uyarıcı

olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş

olmasın.” “Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönder-

dik.” 1983 ebcedi. Bakın bu kadar Kuran ayetlerinin hemen hemen tama-

mında bu böyle; bu ayetlerde hep Mehdi (as)’ın devrine bakıyor olması

ebcedinin, bu olağanüstüdür. Yani bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş

tane, altı tane değil. Bu çok şaşırtıcı. “Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir

uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.” Bu da 2026’yı veriyor tarih, dünya haki-

miyeti inşaAllah. 33, “Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada

altından bileziklerle ve incilerle süslenirler.” Altın bilezikler evrimle

olmuyor. Süslü, Allah yaratıyor. “Ve incilerle süslenirler.” İnci tabi, cen-

net incisi bildiğimiz inci gibi değil, göz kamaştırıcıdır. “Ve orada onların
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elbiseleri ipek(ten)dir.” Saf ipek, cennet ipeği ayrıdır, bildiğimiz ipek gibi

değil. 34, “Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamd

olsun;” İnsanların dünyada başına Allah bir imtihan olarak hüzün vermiş-

tir. Efendim, bahçede çiçeğe solmuş görür ona hüzünlenir, bir laf söyler-

sin ona hüzünlenir, sabah kalkar aynaya bakar tipini beğenmez hüzünle-

nir. Sonbahar gelir hüzünlenir, saçında bir kaç tel beyazlanır hüzünlenir,

yüzünde bir kırışıklık görür hüzünlenir. Cennette bu yok diyor Cenab-ı

Allah. “Yeminlerinin olanca güçleriyle, kendilerine bir uyarıcı korkutucu

gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacak-

larına dair Allah'a and içtiler.” Bir muslih, bir Mehdi ve bir mürşit bekli-

yorlar ve biz diyorlar, eğer gelirse çok mükemmel olacağız, çok iyi ola-

cağız diyorlar. “Ancak onlara bir uyarıcı korkutucu geldiğinde” Mehdi

(as) geldiğinde “bu, nefretlerinden başkasını artırmadı.” Hani bekliyordun

sen Mehdi (as)’ı? Peki bu arkadan gelen nefret ne? Bu öfke ne? Bu kin ne?

Kuran buna işaret ediyor. Hep peygamberleri kastediyor ama Mehdi (as)’a

da ikinci işari anlamı olarak bakıyor. Evet, yine sorularını bekliyorum.

SUNUCU: Tamam Hocam. “Muhterem Hocam, nurunuz her gün biz-

leri aydınlatmaya devam ediyor. Allah sağlığınızı  artırsın. Atatürk’ün

güzel ahlakını ve dindarlığını  sizin vesilenizle öğrendik. Diyanet İşleri

Başkanlığı tarafından yayınlanan, Diyanet dergisi de Atatürk’ün camide

minbere çıkarak cemaate hutbe okumuş ilk ve tek Cumhurbaşkanı oldu-

ğunu yazmış. Çankaya’ya sık sık hafız çağırdığını, dinine bağlı bir Müs-

lüman olduğunu söylemiş. Artık küçük büyük her insan bu gerçeği biliyor.

Hocam, ben Atatürk’ün başarılı ve büyük bir devlet adamı olabilmesinde,

imanının etkili olduğunu düşünüyorum. Siz, ne dersiniz bu konuda?”

demiş Keriman Zileli, Antakya’dan.

ADNAN OKTAR: Keriman doğru söylüyor, Atatürk’e Hızır (as)

yardım etmiştir. Mehdi (as)’ın geleceğini, İslam ahlakının dünyaya hakim

olacağını da vasiyetnamesinde bildirmiştir. Ama ne hikmetse daha hala

açılmadı o vasiyetname. Herhalde Mehdi (as)’a nasip olacak inşaAllah.
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OKTAR BABUNA: 2014 gibi açmayı düşünüyorlar inşaAllah.

ADNAN OKTAR: 2014 gibi. Hadi bakalım inşaAllah. Halis muhlis

bir Müslüman evladıdır Atatürk, tam bir Türk milliyetçisidir, vatansever-

dir. Anti komünisttir, anti masondur. Yaratılışı  savunur, imanlı bir insan-

dır. Zuhruf Suresi 61. “Şüphesiz Hz. İsa (as), Kıyamet saati için bir ala-

mettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın” Yani şüphe etme-

yin diyor Allah. Ebcedi kaç; 2026. Tam Hz. Mesih (as)’ın vakti. İnşaAllah. 

SUNUCU: “Hocam, Darwinist mantıkta insanlara hiç değer verilme-

diğini daha önceki röportajlarınızda anlatmıştınız. Danimarkalı karikatü-

rist evinde saldırıya uğramış, bu sırada evinde olan torununu salonda bıra-

kıp, kendisi güvenli bir yere kaçmış. Darwinist ve dinsiz olan bu kişinin

torununa değer vermediği anlaşılıyor.” demiş Nevzat Ak.

ADNAN OKTAR: Şimdi bu adamdan başka bir şey beklenmez

zaten, bu tarz yani. Şarapçı kılıklı bir tip, şaraptan morarmış adam, o da

beyinde bir tahribat yapmış anladığım kadarıyla çok uzun süre kullandığı

için. Çünkü şarabın etkisi öyledir yani, uzun süre kullanıldığında beyinde

ciddi çöküntü yapar. Bir de adamda yaratılıştan da bir bozulukluk var,

yani normal bir tip değil. Onun sonucunda böyle hezeyanlar meydana

getiriyorlar. Bakın kendi canının derdine düşüyor, o çocuğa bir şey olsa ne

olacak? Oraya gönderdikleri adam da yine kendi adamlarıdır, yani Müs-

lüman adam oraya girmez. Pislikle ne muhatap olacak, zaten iki ayağı

mezara sallanmış onun, zaten cehennemde onun hesabını verecek o. Müs-

lüman niye öyle bir pislikle oturup uğraşsın. Değil mi, niye muhatap

olsun? Dolayısıyla onu yapanlar da yine, o ekibin kendi adamları oluyor

fakat ben Müslümanım diyor. Bakıyorsun Darwinist, materyalist eğitim-

den geçmiş adamlar, Müslümanlara yani saldırgan gösterecek güya. Müs-

lüman öyle bir pisliğe tenezzül eder mi? Muhatap dahi olmaz yani onun

yüzüne bile bakmaz, adam yerine bile koymaz onu. Onunla muhatap

olmaya ne gerek yani değil mi, tabi.
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OKTAR BABUNA: Hocam, Hugo Chavez’den delikanlı bir hareket

daha olmuş Hocam onu gösterelim mi?

ADNAN OKTAR: Ne diyor?

OKTAR BABUNA: Mısır’a konvoy gönderiyormuş maşaAllah.

İkinci konvoy da Chavez’den. Filistin’e Özgürlük Konvoyu Mısır’a Geor-

ge Galloway’in isteği üzerine - İngiliz parlamenter bu- Venezuella Devlet

Başkanı Chavez de Filistin’e bir yardım konvoyu gönderdi.

ADNAN OKTAR: Kardeşim mesela bu adam komünist. Ben böyle

komünisti başımın üstüne koyarım. Helal olsun yani adam delikanlı.

Demek ki komünizm, mesela mason da olsa yine başımın üstüne koyar-

dım ben bu adamı. Mehdi (as) geldi diyor, Hz. İsa (as)’ın gelmesi an

meselesi diyor Chavez, bu Hugo Chavez. Müslümanların yanında içi

coşku dolu, bana ne onun komünistliğinden yani. Ben buna bakarım yani,

adam sağlam maşaAllah. 

Fetih Suresi, 10. ayet “Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat

etmişlerdir.” 2025, yine Mehdi (as)’ın devrine bakıyor. Hz. Mehdi (as)’a

biata bakıyor inşaAllah. “Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.” Bütün

ordular Allah’a aittir. 

SUNUCU: “Değerli Hocam, Obama uluslararası diplomasi ve dünya

halkları arasında iş birliğini kuvvetlendirmek için gösterdiği çaba ve bom-

basından arınmış dünya için yaptığı çalışmalardan ötürü 2009 yılında

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu konu hakkında görüşlerinizi

alabilir miyim” demiş Trabzon’dan Baran Uslu.

ADNAN OKTAR: Obama tabii diğer eski liderlere göre daha ılımlı,

yani çünkü Evanjelik bazı arkadaşlar, Müslümanları deccal olarak görü-

yorlar. Dolayısıyla da hepsinin yok edilmesi gerektiğine inanıyorlar.

Mesela George Bush Evanjeliklerin etkisinde kaldı, mesela bir avuç ekip-

ti onlar. Ateist masonlar kışkırtıyorlar. Halbuki kardeşim Müslümanlar,
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Evanjelikleri deccalin ağzından aldılar. Deccal bunları boğuyordu, yok

olacaklardı. Dünyanın yaratılışını 6000 yılın içine koyuyorlar, 6000 yıl

olmuş zaten burada mağlup olmuş oluyor iş bitiyor. Her yerde eğleniyor-

lardı bunlarla, eğlence unsuruydu bunlar, eziyorlardı. Biz Darwinizm’i,

materyalizmi yıkıp deccalin ağzından elimizle çekip çıkarttık bunları kur-

tardık. Nerenin deccali? Deccal onu yutacaktı, bitiyordu parçalıyordu.

Dolayısıyla baktılar masonlar, Müslümanlar İslam ahlakını dünyaya

hakim edecekler, Hıristiyanlar da gerçekten dindarlaşıyor, Museviler de

dindarlaşıyor. Ne yapalım, bunları birbirine düşürelim dediler. Bir kısım

Evanjelikleri kandırdılar, işte Müslümanlar deccal ordusudur diye. Hadi

bakalım Afganistan’a, hadi bakalım Irak’a. İşte Mehdi (as) çıkacak hepi-

nizi kesecek, doğrayacak dediler ve onları kandırdılar. Kardeşim dedik,

nerenin kesmesi? Mehdi (as) kesenleri durduruyor. Mehdi (as) şefkat,

merhamet insanıdır. Kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacak.

Damla kan akıtmaz diyor Resulullah (sav). Muhbir-i Sadık’tı Resulullah

(sav). Bunları anlattıktan sonra sakinleştiler.

OKTAR BABUNA: Evet, siz en önde gelenleriyle konuşmuştunuz.

Hatta John Richardson.

ADNAN OKTAR: Evet sakinleştiler. Dolayısıyla da Obama da daha

sakin bir insan yani şu an daha ılımlı. Fakat Obama’nın yapacağı bir şey

yok. Obama’dan hiçbir şey beklemesinler, Obama sadece o ortamı ılımlı

nötr tutabilir. Asıl Müslümanlardadır. Müslümanlar diyecekler ki gece

gündüz, “arkadaşım ben Türk-İslam Birliği’ni istiyorum.” “Ya Rabbi”

diyecekler, “İslam’ı dünyaya hakim et” diyecekler. Biriyle karşılaştıkla-

rında da; “bu yüzyılda İslam ahlakının dünyaya hakim olması mümkün,

var gücümüzle gayret edelim” diyecekler. Bakın diyorum ki, bunu bütün

Müslümanlar derse, İslam kısa sürede dünyaya hakim olacak görecekler.

Demezlerse ne olur? Yine hakim olacak. Yani Allah insanlara muhtaç

değil, insanlar Allah’a muhtaçlar. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu Diyanet İşleri Başkanımız bir açıklama yap-
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mış Hocam, tam sizin söylediklerinizin doğrultusunda. Siz Müslümanla-

rın kültürlerini arttırmasını, bilgilerini arttırmasını söylemiştiniz, demiş ki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu: “Camilerimizi aynı zamanda

okuma salonlarına dönüştürmek, din görevlilerini bir kültür elçisi yapmak

istiyoruz” demiş.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Ali Bardakoğlu maşaAllah iyi, yani

samimi bir insana benziyor. Yani böyle yönlendirilip hani zorla konuştu-

rulan, içinden gelmese de demeçler verdirilen bir tip değil. Değil mi,

dürüstçe içinden geleni konuşuyor. İnşaAllah böyle gider. 

Saf Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım. “Fakat o” O müslih, o

Mehdi, o mürşit, o elçi. Bakın diyor ki, 6. ayet, “Hani Meryem oğlu İsa

da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir

elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi

"Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti.” Bu aynı zaman-

da Mehdi (as)’ın da müjdecisi olduğunu gösteriyor Hz. İsa (as)’ın. Ayetin

birinci anlamı Peygamberimiz (sav)’e bakmakla beraber, Mehdi (as)’a da

baktığını anlıyoruz. Çünkü Muhammed Mehdi’dir Mehdi (as)’ın ismi.

Ahmed, Mahmud, Muhammed hepsi aynıdır. Aynı anlamdadır, hamd

eden. "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. “Fakat o,”

Peygamberimiz (sav) ki ahir zamana bakan bir yönü de var onu da anlata-

cağım. “Fakat o,” yani Mehdi (as) “onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu,

açıkça bir büyüdür" dediler.” Yani göz boyuyor, aslı yok dediler diyor.

Ebcedi 2011. Yine Mehdi (as)’a bakıyor. 9. ayet “Elçilerini hidayet ve hak

din üzere gönderen O'dur.” Cenab-ı Allah’tır. Bak elçilerini, mehdilerini

“hidayet ve hak din üzere gönderen”, hidayet demek “hadi” “Mehdi” keli-

me kökenleri aynı. “Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen”

Kuran’la, İslamla “gönderen O’dur.” 1993 ebcedi. Açıp baksınlar.  “Onu

(hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Ebcedi 1990.

Tek din İslam kalacaktır, diyor inşaAllah. Mehdi (as)’ın dönemine bakı-

yor, inşaAllah. 13. ayet “Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var:” diyor

Allah, müjdeliyor. “Seveceğiniz başka bir nimet daha var: Allah'tan 'yar-
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dım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele.” Ebcedi kaç?

1981. Açsın baksınlar. “Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir

fetih.” Ebcedi 1981.

OKTAR BABUNA: Mehdi (as)’ın  ortaya çıkış yılı.

ADNAN OKTAR: Evet inşaAllah. Yine bir soru sor.

SUNUCU: Tabii Hocam. “Sayın Adnan Bey. Amerika’da geçenlerde

havalimanında bir yolcunun güvenlik kontrolünden geçmek istememesi

üzerine ciddi bir panik yaşanmış. Washington yönetimi bunun üzerine

ülke çapında sert güvenlik önlemleri almış. Amerikalıların içinde bulun-

dukları bu korku ve endişeyi Obama yönetimi dindirebilir mi sizce?”

Nazan Aksu.

ADNAN OKTAR: Şimdi bu korku ve endişeyi dindirecek olan

Mehdi (as)’dır. Onun dışında asla huzura kavuşamazlar. Dünyanın her

yerinde insanlar hop oturup hop kalkacaklardır. Ekonomik kriz bir yan-

dan, hastalıklar bir yandan, anarşi bir yandan, terör bir yandan, güvensiz-

lik sevgisizlik bir yandan dünyayı kasıp kavuracaktır. Ta ki Resulullah’ın

soyundan Muhammed Mehdi (as) zuhur edinceye kadar. Bu yüzyıl Mehdi

(as)’ın yüzyılıdır, Bediüzzaman bunu çok açık seçik, çok net olarak anlat-

mıştır. Geçenlerde bir Nur talebesi ağabeyimiz -rahmetli Allah gani gani

rahmet etsin çok değerli bir ağabeyimiz-, onun yazdığı bir kitapta, Mehdi

(as)’ı yine şahs-ı manevi olarak sayfalarca anlatmış mübarek. Ne kadar

zorlama ve ne kadar gereksiz açıklamalar yani, dini konuları tenzih ede-

rim. Yani, Üstad’ın üslubu açıkken -gereksiz derken şahs-ı manevi iddia-

sı gereksiz, o anlamda diyorum- bunu kapatmaya ne gerek var? Nereden

biliyorsunuz Mehdi (as)’ın gelmeyeceğini, niye korkuyorsunuz? Biraz

rahat edin, biraz Allah’a güvenin, Peygambere (sav) güvenin, Resulullah

(sav)’e bir güvenin. Yani hepsini tenzih ederim, samimi inananları  tenzih

ediyorum ama yani şüphe ettiği için bunu söylüyorum. Bu hiç yakışık ala-

cak bir şey değil. Yani Müslüman bu ruhta olmaz, bu tavırda olmaz.
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OKTAR BABUNA: Bir seyircimizden öyle bir soru gelmiş Hocam.

ADNAN OKTAR: Ne geldi?

OKTAR BABUNA: Diyor ki “Selamun aleyküm sevgili seyit Adnan

Hocam, Peygamber dahi -Allah’ın selamı üzerlerine olsun- şahs-ı manevi

değilken Hz. Muhammed (sav)’in benim torunum dediği Hz. Mehdi (as)

nasıl şahs-ı manevi olabilir? Selam ve dua ile” Diyarbakır’dan Bilal Yavuz.

ADNAN OKTAR: Ve Aleyna Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve

Berekatuhu, canım kardeşim. Doğru söylüyor. Bakın Said Nursi, kardeşim

bir Mümin kardeşimiz bu bakın, dünya tarihinde ne zaman bir Mehdi

şahs-ı manevi olarak geldi? Ne zaman olmuştur yani? Nereden çıkarıyor-

sunuz böyle bir şeyi? Peygamberimiz (sav) vardı, sahabeleri vardı ve bir

şahs-ı manevisi vardı. Hz. Süleyman (as) vardı, talebeleri vardı ve şahs-ı

manevisi vardı. Zulkarneyn (as) vardı, etrafındaki insanlar vardı, şahs-ı

manevisi vardı. Mehdi (as) olmadan şahs-ı manevi olur mu kardeşim?

Mehdi (as) gelecek, talebeleri var, onunla beraber o yapılan faaliyete deni-

yor, yani olay budur. Mehdi (as) vefat etmiştir diyorlar, şahs-ı manevisi

dünya hakimi olacak. Hadiste öyle değil, Üstad’ın açıklamalarında da

öyle değil. Mehdi (as) sağken bunlar olacak. Yani dünya hakimiyeti

Mehdi (as) sağken, yani onun özelliği orada zaten. Vefatından sonra haki-

miyet yok. Diyanet, siyaset ve saltanat alemlerinde Mehdi (as) olacak

diyor, 3 görevi birden yapacak diyor Said Nursi, net konuşuyor. Yani “ben

diyanet görevini yapacağım, siyaset ve saltanat görevini de sizler yapa-

caksınız, sonra şahs-ı manevi olarak bunu yapacaksınız” demiyor Said

Nursi. Yani bunu demek zor muydu? Yani derdi Said Nursi, “ben diyanet

yönünde faaliyet yapacağım, talebelerim de sonradan siyaset ve diyanet

yönünde şahs-ı manevi olarak görev yapacaklar” derdi. Ama ben Mehdi

(as) değilim derdi. Yani yüzlerce sayfa niçin yalan söylesin Said Nursi.

Bu inatlarını yeniden gözden geçirmeleri lazım. Çok mahcup olurlar, çok

utanırlar, yani çok yanlış yapıyorlar. Bakın diyor ki: “Bu hakikatten anla-

şılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat” Sonra, ne demektir kardeşim? 
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OKTAR BABUNA: Ondan sonra, bir zaman sonra. 

ADNAN OKTAR: Mübarek zat, “zat” şahs-ı manevi olur mu karde-

şim? Mübarek şahs-ı manevi, derdi. Yani Osmanlıcası çok güçlü olan bir

insan, Türkçesi de çok güçlü, bu sözü bilmeyen bir insan mı? Hayır, kim

ne diyebilir ayrıca? Mesela Mehdi (as) mısınız diyorlar, “hayır, değilim”

diyor Üstad, bu kadar, yani bunu, Mehdi (as) değil sözünü vurgulamak

için 200 sayfa yalan söylemesi mi gerekiyordu Said Nursi’nin. Yani niye

200 sayfa yalan söylesin böyle bir şey için. Değilim der, konu biter, değil

mi. Yok diyorlar, siz öyle dediğine bakmayın. Kardeşim o zaman nereye

varılır? Risale-i Nur’un tamamından şüphe edersin o zaman. Bak, “bu

hakikatten anlaşılıyor ki diyor, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur

Külliyatı’nı,” bakın, bu Risale-i Nur Külliyatı’nı, “bir program olarak neşr

ve tatbik edecek.” Risale-i Nur programından istifade ederek, insanlara

konuları anlatacak. Yani sırf Risale-i Nur demiyor zaten Said Nursi. Bir-

çok eserden istifade edecek, diyor. Mesela Darwinizm’e ve materyalizme

karşı faaliyetinde, bir taifenin diyor, uzun tetkikatı ile yaptıkları eseri ken-

disine hazır bir program olarak alır, diyor. Onlardan da istifade eder diyor

ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan da istifade edeceğini belirtiyor. Sonra gele-

ceğini de açıkça söylüyor. Bakın, “hakiki beklenen ve bir asır sonra gele-

cek o zat,” hakiki beklenilen, yani hakiki beklenen ne demek? Orada bir

vurgu yapıyor ki iyice anlasınlar diye, gerçekten beklenen. Ve bir asır

sonra, o  hicri 1300’de gelmiş Said Nursi, 1400’de gelecek. Bir asır ne

demektir? 1300’de olan bir insana desen, bir asır sonra, ne anlar? 1400.

“Bir asır sonra gelecek o zat” diyor, “dahi bu zamanda gelse” diyor. Hal-

buki ahir zamanın o büyük şahsı Al-i Beyt’ten, seyit olacak diyor Said

Nursi. Ben seyit değilim, diyor. 

OKTAR BABUNA: Ayrıca seyit olup da seyit değilim demenin,

seyit olmayıp da seyitim demenin haram olduğunu da söylüyor.  

ADNAN OKTAR: Said Nursi bunu Risale-i Nur Külliyatı’nda söy-

lüyor. Bak diyor ki -Said Nursi itiraznamesi- “ben seyit değilim.” Mehdi
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(as) Peygamberimiz (sav)’in soyundan olacak diyor, diyor. “Fakat çiçek-

ler baharda gelir, öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir ve

anladık ki, biz bu hizmetimiz ile o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz,

hazırlıyoruz.” Mehdi (as)’a zemin hazırlıyorum, diyor. Zaten onun pişdar

bir neferiyim diyor, öncü bir neferiyim diyor Mehdi (as)’ın. “Elbette o

kuvvet-i azîmedeki (büyük kuvvette) bir hamiyet-i aliye, yüce bir gayret,

feveran edecek,” coşacak Müslümanlar diyor. Bütün Müslümanlar coşa-

cak ve Hz. Mehdi (as) başına geçip tarik-i hak ve hakikata sevk edecek.

Kardeşim, şahs-ı manevi başa geçer mi? Yani niye, desin de Hz. Mehdi

(as) başına geçecek diyor, şahs-ı manevinin başa geçmeyeceği belli. Şahs-

ı manevi, bütün İslam alemindeki manevi ruhun adı, nasıl başa geçsin

yani. İktidar olacak diyor, başa geçecek diyor. “Tarik-i hak ve hakikata

sevk edecek. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor

ve gelmiş,” yani ben de bir nevi Mehdi’yim diyor Said Nursi. Abdülkadir

Geylani de, İmam Rabbani de hepsi de Mehdi’dir diyor. Gelmiştir diyor

şu ana kadar. “Fakat her biri” diyor, “üç vazifelerden birisini bir cihette

yapması itibariyle”, bak Abdülkadir Geylani imani konuda çalışmıştır

diyor. Ben geldim imani konuda çalıştım, bir cihette yaptım ama, diyor. O

da bir cihette yaptı, diyor. Yani bütün dünyaya şamil olmadı diyor. Bütün

dünyayı etkileyecek derecede olmadı. Mesela siyaset aleminde de Mehdi

Abbasi diyor mesela. Siyaset aleminde gelmiştir, o da bir cihette, o böl-

gede yapmıştır, diyor mesela. Hakikaten de öyledir. Mehdi Abbasi, mese-

la o da siyaset aleminde, ama bir cihette yapmıştır, diyor. Fakat diyor, her

biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle. Demek ki, biri-

si siyaset aleminde yapmış, biri diyanet, biri saltanat ama bir cihette yap-

tılar diyor. Bütün dünyaya şamil olmadı, bu şekilde. Şimdi bak, “ahir

zamanın büyük Mehdi’si unvanını o yüzden alamamışlardır” diyor. Ahir

zamanın büyük Mehdi’si ayrıdır, diyor. “Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevi-

li açıklaması şudur ki: Büyük Mehdi (as)’ın çok vazifeleri var. Ve siyaset

aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad alemindeki çok dai-

relerde icraatları olduğu gibi”, bakın, Büyük Mehdi (as)’ın, bunların
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tamamını yaptığını söylüyor Said Nursi. Vefat etmişken değil, sağken. O

zaman yani Abdülkadir Geylani’nin talebeleri halen şu an devam ediyor,

Kadiri şeyhi. O zaman denir ki mesela, o diyanet aleminde görevini yaptı

ama talebeleri siyaset aleminde görev yapıyor şu an dense, biz de Abdül-

kadir Geylani’yi seviyoruz şu an, biz talebesi değil miyiz? Bütün Müslü-

manlar talebesi. O zaman, Abdülkadir Geylani, siyaset aleminde de gör-

evini yapmış oluyor şu an, değil mi, saltanat aleminde de görevini yapmış

oluyor. Dolayısıyla Mehdi olmuş oluyor o anlamda, ahir zamanın Meh-

di’si olmuş oluyor. Oldu mu şimdi bu açıklama? Vefat etmiş.  

OKTAR BABUNA: Şu an ahir zaman, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Diyor ki bak, “ehl-i imanı dalaletten

muhafaza etmek,” demek ki ahir zamanda -ki asrımızda müminlerin haki-

katen dalalete düşme riskleri vardı. Yani mesela Türkiye’de iman tırman-

dı ama muazzam bir hizmet yapıldıktan sonra iman tırmandı. Ehl-i imanı

dalaletten muhafaza etmek, doğru yoldan sapmalarını engellemek ve “bu

vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ve meş-

guliyeti iktiza ettiğinden (sürekli araştırma gerektirdiğinden) Hz. Mehdi

(as)’ın o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez.”

Yani zaten Mehdi (as) ümmi bir insan. Arapça’yı da pek bilmez diyor

hadiste Peygamber Efendimiz (sav). Ve ledün ilmi var, vehbi ilmi var ve

Allah onu bir gecede ıslah eder diyor, hadis var. Olağanüstü ilimlerle

Allah onu donatıyor. Bak o zat, Mehdi (as), “bütün ehl-i imanın yardım-

ları ile,” kardeşim, şimdi  yardım edilmesi için ortada bir insan olması

gerekiyor. O insana herkes yardım edecek diyor Mehdi (as)’a. “Ve ittihad-

ı İslam’ın muavenetiyle,” İslam Birliği’nin desteği ile yardımlaşması ile

“bütün ulema ve evliyanın ve velilerin ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden,

çok sayıda bulanan seyyidlerin iltihaklarıyla,”, kime iltihak ediyorlar?  

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’a. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim belirli bir kişi yoksa kime iltihak edilir? 
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OKTAR BABUNA: Evet, şahs-ı maneviye iltihak olmaz. 

ADNAN OKTAR: Şahs-ı maneviye zaten iltihak etmiş vaziyette.

Yani şu an şahs-ı manevi’ye iltihak etmeyen insan var mı? Ama burada bir

şahsa iltihaktan bahsediyor. Biz zaten Müslüman olarak hep kardeşiz,

zaten şahs-ı manevide iltihak var. Ama burada bir şahısa iltihaktan bahse-

diliyor. O vazife-i uzmayı, büyük görevi yapmağa çalışır, diyor Mehdi

(as). O vazifeyi yapmaya çalışır o zat, diyor. O zat Mehdi (as)’a, bakın

kaçıncı, 29. tekrar. 29 kere tekrarlıyor Said Nursi. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, bir kere değil, iki kere değil, 

ADNAN OKTAR: Mehdi (as)’ın ismini 29 kere, “o zat” diye bakın.

O zat, şahıs, tekil kullanıyor. Bir o, o ne demektir; şahıs. Zat ne demektir;

şahıs yine, tek kişi. “O vazifeleri, onun cem’iyeti ve seyyidler cemaati

yapacağını rahmet-i İlahiye’den bekliyoruz.” Cemaatinin de çok küçük

olduğunu söylüyor Said Nursi. “Her ne kadar az da olsalar” diyor, “manen

bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar” diyor. Çok azdır sayıları,

diyor. Nur talebelerinden bahsetmiyor. Ayrı bir gruptan bahsediyor bura-

da. Zaten Risale-i Nur’un gerçek sahibi Mehdi (as) ve talebeleridir, diyor.

Yani Nur talebeleri sahibidir, demiyor Risale-i Nur Küliyatı’nın. Ben de

sahibi değilim, diyor Said Nursi. Yani bana yazdırıldı, diyor. İlham etti

Allah, diyor. Nur talebeleri de değildir, diyor. Hz. Mehdi (as) ve şakirtle-

ridir, diyor. Açıp baksınlar. Hayır yalansa, yanlışsa söylesinler, sana bil-

dirsinler; buradan ben doğrusunu öğreneyim yani. Burada adresimiz belli.  

OKTAR BABUNA: Hocam bir seyircimiz yine bu yönde bir görüş

bildirmiş.  “Selamun Aleykum sevgili Hocam, Oktar Hocamız ve kıymet-

li sunucu kardeşimiz. Aleykum selam. Şimdi Hak Teala’nın izniyle bir

şahıs olmadan, şahs- ı manevi oluşmaz. Yani biz bir yerden duman görü-

yorsak, orada bir ateş oluşmuş, demektir. Şahs-ı maneviyi oluşturan şahıs-

lardır. İnşaAllah sabır, selamet üzere kalmanız dileği ile, Selim Sabancı. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, doğru söylüyor kardeşimiz. 
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OKTAR BABUNA: Evet, çok net değinmiş bu konuya inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bak diyor ki; “Belki nur-u imanın ışığı ile (dik-

katiyle), O eşhas-ı ahir zaman tanınabilir.” Kardeşim, imanın nuru ile

şahs-ı manevi tanınır mı, etmeyin, gözünüzü seveyim yani. Bakın, Said

Nursi diyor ki: Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) için, imanın nuru ile tanınabi-

lirler o kişiler diyor, belki diyor. Çıktığında kendisi dahil kendini bilmez,

diyor. İnsaf kardeşim. Benden sonra gelecek, seyyid olacak diyor. Bura-

nın neresi şahs-ı manevi? Allah Allah, kabus mu görüyorum ben? Bakın,

“belki nur-u imanın dikkatiyle, o eşhas-ı ahir zaman tanınabilir.” Hz.

Mesih (as) için de diyor. Yakın talebeleri, seçkinleri onu imanın nuru ile

tanırlar, diyor İsa (as)’ı. Şimdi Mehdi (as)’ı şahs-ı manevi yapınca, tabi

bir de İsa (as) konusu var. Onun için de yine karmakarışık izahlar getiri-

yorlar. Hz. İsa (as) da gelmiş, birkaç tane Nur talebesi abi gömmüşler Hz.

İsa (as)’ı, ölmüş. Kardeşim, bunlara ne gerek, etmeyin. İslam ahlakı dün-

yaya hakim olacak. Hz. Mesih (as) gelecek, Üstad söylüyor. Bütün dünya

onun zamanında Müslüman olacak diyor. Kuran söylüyor. Ayete de mi

inanmıyorlar artık yani. “Sana inanmadık Ehl-i Kitap’tan hiçbir fert kal-

mayacak” diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. Herkes iman

edecek, diyor. “Seni sevenleri Kıyamet’e kadar üstün getireceğim diyor,

hakim edeceğim diyor. “O, Kıyamet için bir ilimdir”, alamettir diyor. O

alamet, niçin söyler Allah, alameti göreceğiz ki onun için söylüyor. Yani

görünmeyen alamet olur mu? Değil mi ? “O, Kıyamet için bir alamettir”

demek ne demek; gelecek göreceğiz.  

OKTAR BABUNA: Kıyamet’ten önce gelecek.  

ADNAN OKTAR: Tabii. Yakın talebeleri, havassı, seçkin talebeleri

onu imanın nuru ile tanırlar, diyor. Ve tam diyor, Hıristiyanlık Müslü-

manlığa inkılab etme, yani Müslümanlığa dönme istidadındayken, Mehdi

(as) devrinde, gökte diyor, cism-i beşerisi ile, beşeri cismi ile bulunan

şahs-ı İsa (as)’ın, bakın şahıs, şahs-ı manevi değil, şahs-ı İsa (as)’ın sema-

vi nüzulü, inmesi, kat’i olmakla beraber diyor, kesin inecek diyor, Hz. İsa



SOHBETLER 333

(as) diyor. Hatta gerçekten ölseydi ve gerçekten diyor, ahiretin en uzak

köşesine gitseydi diyor, -hani bu konuyu kapatmak isteyip yalan söyle-

yenlere kökten konuyu bitirmek için Said Nursi- o durumda da yine gele-

cekti diyor. Yani Cenab-ı Allah’ın yine gücü  dahilindedir. Fakat diyor,

hem Cenab-ı Allah vaat etmiştir Kuran’da, hem Muhbir-i Sadık hadiste

belirtmiştir diyor. Hz. İsa (as) gelecektir, geldiği vakit diyor, havassı ve

seçkinleri onu imanın nuru ile tanırlar diyor. Kardeşim, şahs-ı manevi

imanın nuru ile tanınır mı? Zaten görünüyor şahs-ı manevi yani, değil mi,

herkes biliyor yani. Ve o devirde diyor Said Nursi, önce Hıristiyanlıkta bir

arınma olacak diyor, yani yanlışlarından arınacak diye Kuran ayeti ona

bakıyor. Cübbeli onu eleştiriyordu geçen gün, yanlış biliyor onu Cübbeli.

Çünkü Allah’ın birliğine Allah Kuran’da davet ediyor Hıristiyanları. Önce

bunu deyin, diyor Allah. Değil mi, geçen günler okumuştuk. 

Evet, bunun arkasından diyor Said Nursi Hazretleri, bütün insanlık,

Hz. İsa (as)’ın vesilesi ile yani bütün Ehl-i Kitap hepsi Müslüman olacak-

lar, diyor. Ve Hıristiyanlık Müslümanlığa inkılab edecek diyor, Müslü-

manlık. Ayrı ayrı iken diyor, mağlup olan İslamiyet ve Hıristiyanlık, bu

ittihat birleşme neticesinde galip olacak istidadında iken diyor işte. Cism-

i beşerisi ile diyor, semavatta bulunan şahs-ı İsa (as), inişi kat’i olmakla

beraber diyor, inecek göreceksiniz, diyor. Hıristiyanlık ve Müslümanlık

birleşecek, İslam’dan başka din kalmayacak, diyor. Kardeşim, oldu mu

bu, olmak üzere. Bunun arefesindeyiz. Onun için bak, Üstad ile karşıla-

şırlar ahirette, çok utanırlar. Resulullah (sav)’in karşısında çok utanırlar.

Resulullah (sav)’in hadislerini de inkar etmiş oluyorlar o zaman. Bediüz-

zaman’ın izahlarını da inkar etmiş oluyorlar, aklı da inkar etmiş oluyorlar,

mantığı da inkar etmiş oluyorlar, çok anormal bir durum olmuş oluyor.  

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, siz daha iyi bilirsiniz, hiçbir izahı da

yok. Üstad’a saygı böyle olmaz, tam aksine saygısızlık oluyor. Onu doğru

söylememekle itham etmiş oluyorlar o zaman, böyle bir iddiada bulunanlar. 

ADNAN OKTAR: Tabii, sanki iyilik yapmış oluyorlar. Yani
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Üstad’ın beğendiği, sevdiği, ben onun pişdar bir neferiyim, onun öncüsü-

yüm dediği bir insanı yok hükmünde saymak, bu ne demektir? En sonun-

da daha da dayanamazlarsa, tamam diyorlar, bir Mehdi gelecektir ama

Üstad daha büyüktür. Allah Allah, kardeşim onu Allah’a bırakın, size ne?

Tamam diyorlar, birisi gelecek diyorlar yani. Yani böyle illaki bir şey,

muhalefet olsun yani. Kardeşim sen o gözle bakarsan sana Allah onu

nasip eder mi o zaman? Bu nasıl bir anlayıştır? Sen saygıyı Resulullah

(sav)’den daha mı iyi biliyorsun? Sevgiyi Resulullah (sav)’den daha mı

iyi biliyorsun? Bediüzzaman’dan daha mı iyi biliyorsun? Bediüzzaman ne

diyor, ben onun pişdar bir neferiyim diyor. Öncü bir askeriyim, diyor.

Niye akıl veriyorsunuz? 

OKTAR BABUNA: Hem çok övüyor, hem de kabrimizden seyrede-

riz sonra diyor. 

ADNAN OKTAR: Kabrimden seyredeceğim ben, diyor. İnşaAllah.

Bu evirip çevirmenin pek açıklaması yok inşaAllah, ve yakışmıyor. Biraz

ayıp yapıyorlar yani bir de niye okunmaması gerekiyor bu bölümlerin?

Risale-i Nur Külliyatı’nda, ben mesela eskiden olurdu; ağabeylerle karşı-

laşırdım, aman aman aman okumayın, o konuya girmeyelim. Niye girmi-

yoruz? O zaman Risale-i Nur Külliyatı’na niye koydu Said Nursi Hazret-

leri. Hayır, mahrem risaleler var mesela, okumayın bunları diyor, tamam

okumuyoruz onu. Benim daha hala bilmediğim risaleler var. Mesela mah-

rem diyor, okunmasın diyor. Ben diyor has talebelerim için yazdım diyor,

bir kısım talebelerim için, o onlarda kalsın diyor. Tamam, ama bunlar

okunsun diyor, yazmış Risale-i Nur Külliyatı’na. Hayır, Bediüzzaman da

diyor ama Resulullah (sav) zaten en başta demiş. 

OKTAR BABUNA: Evet. Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, siz dün

de söylemiştiniz, talebesi Seyyid Salih Özcan, “benim başıma vurarak

söyledi” diyor Hz. Mehdi (as)’ı.

ADNAN OKTAR: Dün bizim çocuk, onunla gidip görüşen, biz

arada sırada yine ilgileniyoruz onunla, mübarekle. Bazen evine de gidi-
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yorlar çocuklar şey yapıyorlar. Hafif rahatsızlığı vardı, onunla da ilgilen-

miştik, çok sevdi bizi. Ben de bizzat gittim evine Seyyid Salih Özcan’ın.

Çok şahane bir insan. Geçenlerde çocuğa, bizim çocuk gitti, söyleyin

Hocanıza demiş Mehdi (as) geldi demiş, gelecek değil, bak Mehdi (as)

geldi. Bir kere daha söylemiş, bir kere daha söylemiş Mehdi (as) geldi

diye. Sizler de talebelerisiniz, demiş çocuğa. Şimdi eğer bana inanmıyor-

larsa Seyyid Salih Özcan Hocamız yaşıyor halen. Gidip sorsunlar. Telefon

da açabilirler. Yani çok net. Ve sır katibidir Said Nursi Hazretleri’nin.

Mutlak vekillerindendir. Sungur Abi bir, o iki. İnşaAllah. MaşaAllah.

Seyittir yani. Peygamber Efendimiz (sav)’in neslindendir. Suudi Arabis-

tan’da seyitler toplantısı yapılıyor, o toplantılara gidiyor. Çok mühim bir

insandır. Allah ömrünü uzun etsin. Bana dedi, diyor. Keçeli keçeli dedi,

diyor. Alnıma vurdu; sen Mehdi’yi göreceksin dedi, diyor.  

OKTAR BABUNA: Evet, “Ben göremeyeceğim ama sen göreceksin.” 

ADNAN OKTAR: Kardeşim şimdi bak; ben görmedim, sen göre-

ceksin dedi, diyor. Bu kadar net ve arkasından bu seyit olan insan diyor

ki, Üstad’ın bu sözü söylediği kişi; “Ben Mehdi (as)’ı gördüm”  diyor.

“Geldi” diyor, “Mehdi (as)” diyor. Peki o zaman talebesine inanmayan,

Üstad’a da inanmaz, hiçbir şeye inanmaz. Yani niçin yalan söylesin? Bak

Sungur Ağabey de en sonunda o da mübarek konuştu. Önce söylemiyor-

du. Ben camideyken çok yıllar önce onunla karşılaşmıştım. O zaman bana

özel söylemişti. “Hocam” dedim. “Mehdi Nur talebesi mi olacak dedim?”

“Bambaşka olacak” dedi. “Üstad öyle dedi” dedi. “Bambaşka olacak”

dedi” dedi. Ben müthiş heyecanlandım böyle deyince çünkü bütün Nur

talebeleri hep şahs-ı manevi diyorlardı, işte veyahut Bediüzzaman’dır

diyorlardı. O şekilde. Ama öyle deyince şaşırdım yani. Bana güvenip o

şekilde... Ben fazla da üstüne gitmedim ki şimdi ayıp olmasın diye. Benim

adımı soyadımı sordu. Bir ebced hesabı yaptı böyle camide. Çocuklar her-

kes gördü. Otuz kişi falan vardık camide. O zaman hepimiz kafamızda

sarıklarla falan namaz kılıyorduk biz o dönemde. Bir Nüshetiye Camii’ne
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gidiyorduk, bir Fatih Camii’ne gidiyorduk. Herkesin başında sarıklar,

belimizden aşağı sarkıtıyorduk sırtlarımızdan. Böyle kalabalık olarak, o

şekilde kılıyorduk. Camide de çok dikkat çekiyordu bizim çocuklar o

zamanlar. Yani yıllarca o şekilde devam etmiştik. İnşaAllah. O zaman

Sungur Ağabey de gelmişti. O zaman söylemişti. Sonra yıllar sonra da

görüştüğümde “Ben görmeyeceğim, sen göreceksin” dedi, dedi. Herkes

dondu kaldı öyle. Herkes dondu kaldı öyle.  Bu aralar gene bir ziyaretine

gitsek çok iyi olur mübareğin. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bir izleyicimizden Hocam. Biraz önce gelmiş.

“Selamun Aleykum Hocam.” 

ADNAN OKTAR: Ve Aleykum Selam. 

OKTAR BABUNA: “MaşaAllah bizlere çok güzel müjdeler veri-

yorsunuz. Araf Suresi ahir zamanı ve Mehdi Aleyhisselamı çok güzel

anlatıyor, ama bir ayet çok dikkatimi çekti. Ayet 181, şeytandan Allah’a

sığınırım: “Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti

kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.” Bu ayet Hz. Mehdi Aleyhisselam’a

işaret olabilir mi?” demiş Hocam. Kayseri’den Mustafa Altınok.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. 128. ayet. Musa kavmine: "Allah'tan

yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kullarından

dilediğini mirasçı kılar.” Bak: “Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kulla-

rından dilediğini mirasçı kılar.” Bir bakalım ebcedine. “Musa'nın kavmin-

den hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır.”

Demek ki Ben-i İsrail’den -159. ayet- gizli Müslüman olan bir topluluk

var. Müslümanlara gizlice destek veren bir topluluk var. Evet. Bu ayet

kardeşimizin dediği ayet doğru. “Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ile-

ten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.” Bu tabii alenen

Mehdi cemaatine bakıyor aynı zamanda, ahir zamanda. Üstad Kıyamet

kaç yılında kopacak diyor?

OKTAR BABUNA: 1545 inşaAllah. 2120.
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ADNAN OKTAR: 2120. Bakın: “Allah’tan yardım dileyin ve sabre-

din. Gerçek şu ki arz Allah’ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı

kılar.” Deminki ayet, 128. 2050 ebcedi. Yani İslam’ın tam kamil anlamda

hakim olduğu dönem. İnşaAllah. Bak: “Gerçek şu ki arz,” dünya Allah’ın-

dır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar.” Hz. Mesih (as)’ın ve Hz.

Mehdi (as)’ın en kamil yılları. En oturduğu yılları yani İslam ahlakının

tam hakim olduğu yıllar. İnşaAllah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah: "Umulur

ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler -

egemenler, dünya yöneticisi- kılacak ve böylece nasıl davranacağınızı

gözleyecek." Ne yaptığınızı Allah görecek diyor. Zaten biliyor Cenab-ı

Allah fakat bize gösteriyor. İnşaAllah. 

SUNUCU: “Sayın Hocam hayırlı  günler. Evrimcilerin cevap vere-

meyeceği bir konu anlatmak istiyorum. İmkansız olsa da ilkel ortamda bir

hücrenin oluştuğunu farz edelim. Ancak o ortamda oksijen de var olduğu

için bu hücre anında yanarak yok olacaktır. O dönemde oksijen kesin var-

dır çünkü o dönemden kalma kaya katmanlarında demir oksit bulundu.

İlkel ortamda oksjien var ama, yok diyelim. O zaman da ozon tabakası

böyle bir ortamda olamayacağı için bu sefer de Güneş’in zararlı ışınları

sonucu evrimcilerin iddia ettiği ilk protein hemen yok olacaktı. O zaman

canlılık için gerekli olan o ilk proteinin oluşumu nasıl mümkün oluyor?

Bu soruya cevap veremeyeceklerini biliyorum evrimcilerin. Ama sizin de

neler söyleceğinizi merak ediyorum Sayın Hocam.” Emin Sağlamer,

Kocaeli’den. 

ADNAN OKTAR: Şimdi, evrim konusunda tartışan arkadaşların

artık fosil kullanmalarına da gerek yok. Eskiden 300 milyon adet üstü

fosilden bahsediyorduk yaratılışı ispat eden. Delil olarak var. Bunu deme-

lerine de gerek yok. Bir proteinin meydana gelmesi bakın dikkat edin

mümkün değil. İmkansız. Yani tesadüfen imkansız. Oluşamıyor. Yani bir

proteinin oluşması için hücreye ihtiyaç olması, mitokondriye, kofula ihti-

yaç olması. DNA’ya ihtiyaç  olması,  60’ın üzerinde enzime ihtiyaç olma-
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sı. Başka açıklaması yok. Yani konu bitmiş  ve adamlar ne diyor biliyor

musunuz? “Uzaylılar yaptı arkadaşım”  diyor. Yani bu ne demektir? Dar-

winizm bitti demek. Uzay muhabbetine konu girdiyse konu bitmiştir.

Onun için Darwinizm’i tartışan konuşan kardeşlerimiz desinler: Arkada-

şım, protein tesadüfen olur mu? Olmaz mı? Olamaz diyorsa, hadi bana

müsaade diyecek. O kadar. Ondan sonra biz de onu diyeceğiz. İnşaAllah.

O ayetin de ebcedine baksınlar o kardeşimizin dediği deminki ayetin. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: Bakın. Yunus Suresi 14. Hicri 14. asra da bakı-

yor. “... sizi yeryüzünde halifeler kıldık.” Yeryüzüne hakim ettik. Ebcedi

2048. Tam İslam’ın kamil yılları. Tam dünya hakimiyetinin netleştiği,

bütün dünyada cennet gibi ortamın olduğu yıllar. 2048 inşaAllah, açıp

baksınlar. Mesela Yunus Suresi yine 25. “Allah barış yurduna çağırır”

Mehdi (as) ne diyor; barış olsun, savaşlar olmasın, kavgalar olmasın, kan

akmasın, bir kişinin bile burnu kanamasın. “... ve kimi dilerse dosdoğru

yola yöneltip iletir”, hidayet verir Allah Hadi ismiyle tecelli eder, onu

Mehdi kılar ve dosdoğru yola yöneltip iletir. Ebcedi kaç 1998 Mehdi

(as)’ın anlı şanlı yılları, inşaAllah. Yunus Suresi 25. Açıp bakabilirler kar-

deşlerimiz. Saysınlar ebcedini tam dediğim gibi çıkacaktır, inşaAllah.

Başka sorun var mı?

SUNUCU: Var Hocam, değişik bir soru gelmiş İzmir’den Şeyda

Hanım. “Sayın Hocam İngiliz bir papaz yoksulların büyük mağazalardan

ihtiyaçları kadar çalmalarının makul karşılanacağını söyledi. Bu birçok

çevrede tartışma konusu oldu, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fakir

olunca hırsızlık yapmak dinen ve ahlaken uygun bir davranış mı?”

ADNAN OKTAR: Rezalet, rezalet, rezalet. Bir de bunu papaz söy-

lüyor inanılır gibi değil. Rezalet üstüne rezalet. Hırsızlık alelen haram ve

çok aşağılayıcı çok basit ve şerefsiz bir eylemdir. Zaten Allah simalarına

verir, mesela hırsız kılıklı falan suratına çöker hırsız tipi gibi. Çok mey-

menetsiz, mundar böyle çok itici, aşağılık bir tipte gelir. Aşağılık bir
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eylemdir. Hiçbir şekilde açıklaması yoktur. Öyle olmaz ama, Müslüman-

lara ben şöyle dedim; ücretsiz, tenzilat yapılan dükkanlar olsun, çarşılar

olsun, pazarlar olsun. Kardeşlerimiz gidip orada ihtiyacı olan -ihtiyacı

kadar ama- ücretsiz alsınlar dedik. Allah’a çok şükür öyle mağazalar dük-

kanlar açılmaya başlandı. Hatta öyle pazarlar açılsın. Sokak pazarı yani

sırf garibanlar için, kardeşlerimiz için. Bana arkadaş şuradan meyve ver

şuradan sebze. Mesela adamın portakal bahçesi vardır. 2 kamyon gönde-

rir oraya bedava, Allah rızası için. Fakir fukara yesin. Kardeşlerimiz 2

kamyon patates gönderir.

OKTAR BABUNA: Siz söyledikten sonra olmaya başladı Hocam,

maşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah bak, aşevinde sahip çıkalım diyor.

Tabii, gitsin yemek yesinler.

OKTAR BABUNA: Muhtaçları giydirecek sosyal market tanıtıldı.

Muğla ilçesinde bulunan sosyal marketin tanıtımı.

ADNAN OKTAR: Bak, elhamdülillah ben bunu söyledikten sonra

çığ gibi Türkiye’de yayılmaya başladı.

SUNUCU: Ne güzel Hocam.

ADNAN OKTAR: Belediyeden fakirlere bedava alış veriş mağaza-

sı, yani bak elhamdülillah şimdi söyleyince demek ki yerde kalmıyor söz.

Allah’a şükür oluyor. Diyor ki adam, ben söyleyince ne olur? Kardeşim

oluyor işte. Bu dua mahiyetinde.

OKTAR BABUNA: Hocam, siz evinizde oturuyorsunuz ama fikirle-

riniz iktidarda maşaAllah. 800’ün üzerinde böyle “ne demişti ne oldu”

diye... Böyle hepsini söylediklerinizin hepsini Allah birer birer çıkartıyor.

MaşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Yusuf Suresi 22. Yusuf Suresi baştan

sona Mehdiyete bakar. Geçenlerde bir kardeşimiz nereden bağlantısı var,
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dedi. Hadis-i şeriflerde belirtiliyor. Hz. Mehdi (as) diyor bütün peygam-

berlere benzer diyor Peygamberimiz (sav), çeşitli yönlerden onlara benzer

diyor. Hazreti Yusuf (as)’a hangi yönden benzer ya Resulullah, diyorlar.

Zindan yönünden benzer, diyor. Demek ki Hz. Yusuf (as)’a olduğu gibi

ona da bir kadın vesilesiyle iftira atılacak. Bir namus iftirası atılacak, bir

kadına karşı tavrından dolayı. Güya iddia edilecek ve Mehdi (as) mağdur

durumda bırakılmaya çalışılacak ve hapse konulacak. Anlatılan bu inşa-

Allah ve diğer işte diğer yönlerden de Hz. Yusuf (as)’a benzeyeceği anla-

şılıyor. Benzer, diyor çünkü. Hazreti Süleyman (as)’a da benzer diyor.

SUNUCU: Hocam, bütün peygamberlerle bir ortak özelliği olacak

yani.

ADNAN OKTAR: Evet, “bütün peygamberlerin özetidir” diyor

Mehdi (as) için. Aslında Mehdiyet dünya tarihinin gelmiş geçmiş en

büyük olaylarından bir tanesidir. En büyük olayıdır. Yani bu tarz bir olay

yok dünyada. Dünya tarihinde hiç yoktur. Hiçbir peygamber döneminde

yani bu kadar dünya çapında İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti hiç yok-

tur. Süleyman (as) zamanında belirli bir bölgede olmuştur İslam ahlakının

hakimiyeti. Küçüktü dünya zaten o zaman. İnsan sayısı da çok azdı. Zul-

karneyn (as) zamanında da çok az bir insan vardı. Yani Peygamber Efen-

dimiz (sav) zamanında da çok az insan vardı. Ama şu an 7 milyar insan

var, hepsi birden iman edecek. Yani çok büyük olaydır Mehdiyet. Dünya

yüzyıllardan beri Mehdiyet’e hazırlanıyor. Hiç ummadıkları bir insan

Mehdi (as) olarak zuhur edecektir. Kuran’da o kadar çok ki Mehdi (as)’a

işaret yani yüzlerce yerde işaret ediyor. Mesela Süleyman kıssaları baştan

sona Mehdi (as)’ı anlatır, Yusuf Suresi Mehdi (as)’ı anlatır, Kehf Suresi

Mehdi (as)’ı anlatır. Gençlerden oluşması, önce küçük bir genç topluluğu

sonra iki denizin birleştiği yerde İstanbul’da buluşma yani Hızırla buluş-

ma. Ledün ilmi. Sonra dünya hakimiyeti ve ebcedleri de zaten baştan sona

hep ahir zamanı veriyor. Bütün ebcedler ahir zamanı veriyor. Mesela bak,

Yusuf Suresinde. “Allah emrinde galip olandır.” Allah yani sonunda gali-



SOHBETLER 341

biyeti meydana getirecektir. Dünya hakimiyetini meydana getirecektir.

Mehdi (as)’ın hakimiyetini meydana getirecektir. Mehdi (as)’ı galip hale

getirecektir. Mehdi (as) üstün gelecektir. Mehdi (as) küfrü yenecektir.

“Allah emrinde galip olandır.” 21. ayet  Yusuf Suresi, 2014 tarihini veri-

yor ebcedi. “Allah emrinde galip olandır.” Peki bak, ben size günlerden

beri sayıyorum. Bu olağanüstü bir şey. Hepsinin ahir zamanı vermesi.

Mehdi (as) devrini vermesi.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz, inşaAllah. Bilmeyenler

için ebcedi, her harfin bir sayı değeri var Arapça’da hem anlamları ahir

zamana bakıyor, hem de o sayıların toplamının ebcedlerinin bu dönemi

vermesi tabii imkansız kere imkansız bir şey. Allah’ın  dilemesiyle inşa-

Allah.

ADNAN OKTAR: Yani, Peygamber Efendimiz (sav)’in zamanında

rakam yok. Arap harfleriyle hesap yapılıyor. Mesela elif’in karşılığı 1,

öbür harflerin karşılığı hep bir rakam karşılığı olarak oluşturuluyor. O

harflerle yapılmış hesaplar. Sonradan bu rakamlar çıktı. Kuran’da da o

harfleri topladığımızda bir tarih çıkıyor. Bir zaman veriyor.

SUNUCU: Çok enteresan.

ADNAN OKTAR: Tabii o yönden çok manidar. MaşaAllah. 

Oktar Hocam görelim resimlerinden.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, inşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak dişlerine leblebiler dizilmiş abisi bunun,

minik leblebilerden oluyor dişi. Bunları daha önce göstermiştin ama yine

de göstermekte fayda var çok güzeller çünkü maşaAllah. Allah’ın Cemal

isminin, Rahman ve Rahim isminin tecellileri bunlar. Günahsızlığın

insanda nasıl bir güzellik meydana getirdiğini de Allah böylece göstermiş

oluyor. Cenneti de daha iyi kavramamıza vesile oluyor. Cennet halkı da

böyle bu çocuklar gibi, böyle masum ve tertemiz olacaklar inşaAllah.

MaşaAllah. Her birini ayrı bir görünümde, her birini ayrı bir kişilikte
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Allah yaratıyor, tabi. Gözle görülmeyen bir kromozomun içinde bunların

bütün güzellikleri saklı, Allah yazmış.

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım, Allah “sizi suret-

lendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-

temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur.”

ADNAN OKTAR: Evet. Şeytandan Allah’a sığınırım. Enbiya Sure-

si. “Andolsun, biz Zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kul-

larım varisçi olacaktır" diye yazdık. Yani dünyaya hakim olacaktır diyor

salih kullar. Dünya hakimiyeti ahir zamanda ne zaman olacak o?

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hicri 1400’de başlayarak inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ama kimin zamanında olacak?

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın zamanında.

ADNAN OKTAR: Başka zaman yok inşaAllah, hadislere göre öyle.

"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır, diye yazdık.” Ebcedi

2051’i veriyor, tam dünya hakimiyeti. Diyor ki 107. ayette de Allah, Biz

seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efen-

dimiz (sav) için söylenmiş bir ayettir. “Biz seni alemler için yalnızca bir

rahmet olarak gönderdik.” Aynı zamanda Mehdi (as)’a bakıyor. Çünkü

alemler, bütün dünya kastediliyor. Rahmettir Mehdi (as)’ın gelişi, ebcedi

1431’i veriyor. Yine İslam’ın hakimiyet yılları inşaAllah.  

SUNUCU: “Hocam yakın zamanda Fidelmo Oleri adlı bir nöroloji

profesörü, Katoliklikten İslam’a geçti. İslam’la nasıl tanıştığını kendi söz-

leriyle şöyle anlatıyor: Bir radyo programını dinliyordum. Telefon eden

bir izleyici ‘madem İsa (as) Allah’ın kendisi, nasıl oluyor da Allah’a iba-

det ediyor anlayamıyorum’ diye sordu. Kafamda bir şimşeğin çaktığını

hissetmiştim. Bulmacanın tüm parçaları birden aynı anda yerli yerine

oturmuş gibiydi. Gerçekten de bir Hıristiyanın tüm hayatı boyunca kendi-

sine bu soruyu sormuş olmaması mümkün müdür Hocam?” Şahin Doğru.
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ADNAN OKTAR: Yani Hıristiyanlıkta zaten o konuda mantık yok.

Teslis inancı Hıristiyanlığın içerisine sokulmuş, Hıristiyanlığa verilmiş en

büyük zarardır. Ve milyonlarca insanın dinsiz olmasına sebep olmuşlardır

bu sebeple. Çok büyük bir fitnedir. Çok büyük bir acıdır. Hz. İsa (as)’a da

yapılmış bir iftiradır. Mesela İncillerin sıralamasına baktığımızda ilk

İncillerde böyle bir izah yok. Ama ileriki yıllarda, en son yapılan İncil’de

var.  İlk İncillerde yok, Barnabas İncili’nde hiç yok zaten bilakis… Hz.

İsa (as) sürekli Allah’a dua ediyor, hep insanları Allah’a çağırıyor,

Allah’ın birliğinden bahsediyor İncil’de. Nereden çıkarıyorsunuz teslisi?

Yani niçin buna gerek duydular böyle bir şeye, niçin yaptılar Allah’ın bir

hikmeti. Şeytanın ilkasıyla oluşmuş bir durum. Tertemiz bir peygambere

böyle bir iftira atılması çok büyük bir zulümdür. Allah diyor  “gökler

neredeyse parçalanacak, bu sözlerinden dolayı” diyor. Ama inşaAllah Hz.

Mesih (as) geldiğinde “ben böyle bir şey demedim” diyecek. “Ben sizi

Allah’ın birliğine çağırdım” diyecek. Yine onları Allah’ın birliğine çağı-

racak ve İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacak inşaAllah. 

Furkan Suresi 56, 25. suredir biliyorsunuz. Şeytandan Allah’a sığını-

rım. “Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönder-

dik.” Ebcedi 1981 yılını veriyor.  

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış yılı.  

ADNAN OKTAR: 56. ayet, 25. sure.  56 ile 25’i çarptığımızda Hicri

1400’ü veriyor. Yine aynı tarih. “De ki; Ben buna karşılık Rabbine doğru

bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyo-

rum.” Allah rızası için olur. Cübbeli diyor “ben kitaplardan para kazanıyo-

rum” diyor. Allah ne diyor; “De ki; ben buna karşılık Rabbinize doğru yol

tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum”.

Müslümanın dini konulardan, dini hizmetten para almaması gerektiğine

Kuran işaret ediyor. Bu hizmetler Allah rızası için yapılır. 

SUNUCU: Hocam, son dakikalarımızmış. Tüm izleyiciler ve dinle-

yiciler adına çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık.

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum.  



SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her

akşam canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar’la Başbaşa programına hepi-

niz hoş geldiniz. Yanımda birbirinden değerli konuklarımız var. Beyin

Cerrahı Sayın Oktar Babuna ve tüm dünyada kitapları büyük bir ilgi ile

takip edilen Sayın Adnan Oktar. Hoş geldiniz öncelikle. Nasıl başlamak

istersiniz. 

ADNAN OKTAR: Oktar’a sormak lazım. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, nasıl uygun görürseniz.

Her gün bir müjde oluyor. Lübnan’la da vize kalkıyor inşaAllah Hocam.

Tam sizin dediğiniz doğrultuda muazzam bir süratle gelişiyor İslam ahla-

kının hakimiyeti Türk İslam Birliği. 

ADNAN OKTAR: Lübnan’la vize kalkıyor. Oktar Hocam her zaman

soruyorum ama 2 yıl önce ben ne dedim?

OKTAR BABUNA: Tam bunu söylediniz Hocam. Vizeler kalkacak

hatta pasaportlar kalkacak, dediniz. Serbestçe gidip gelinecek, dediniz. 

SUNUCU: Tokat’tan sormuşlar. “Allah bir ayetinde, “temiz akıl

SSohbet -11
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sahipleri öğüt alınıp düşünürler” diye bildiriyor. Bir vesvese geldiğinde

ona cevap vermek yerine aklımı temiz tutup vesveseye hiç cevap verme-

yerek aklımdan uzaklaştırıyorum. Hocam vesveseye karşı bir Müslüman

aklını ve vicdanını daha nasıl güçlü hale getirebilir. Allah’ın dilemesiyle

inşaAllah”.

ADNAN OKTAR: İnsanların dünyada en zor olarak değerlendirdik-

leri konulardan bir tanesi de vesvesedir. Yani gece gündüz insana vesve-

se gelir. Sağlığı ile ilgili gelir, imanı ile ilgili gelir, diğer insanlarla diğer

olaylarla ilgili gelir, güzelliği ile ilgili gelir. Bu çoktur mesela, kadınlar

aynaya bakarlar bir gün çirkin olduğuna kanaat getirir, ertesi gün güzel

olduğuna, öğlen yine çirkinleştiğine, o gençlerde delikanlılarda da vardır.

Bir gün işte olağanüstü yakışıklı olduğuna böyle, ertesi gün başka türlü

olduğuna; bu insanların karşılaştığı acz ancak cennette son buluyor. Cen-

nette durur ama, insanların gelişmesi için buna müthiş ihtiyaç var. Eğer

vesveseler olmasaydı beynimiz çok durağan olurdu. Biz onunla mücadele

ederek hem kişiliğimizi geliştiriyoruz, hem cennetteki karakterimizin sağ-

lamlaşmasını sağlıyoruz. Yani çok güçlü bir karaktere doğru gidiyoruz.

Hatta en sonunda mümin diyor ki -Kuran ayeti var-, Ya Rabbi diyor, “sen

benden hoşnut olarak, ben de senden hoşnut olmuş olarak” diyor, özetle

söylüyorum. Yani iki tarafın da Cenab-ı Allah’ın da, kulunun da hoşnut-

luğunu Cenab-ı Allah hedefliyor, bunu söylüyor ve her ikisi oluştuktan

sonra salih Müslümanların yanına cennete gideceklerini söylüyor Allah.

Vesvese geldiğinde ne yapılır? Vesveseye bir çözüm de şudur, 10 yıl ile-

risine bıraksınlar. 10 yıl sonra o vesvesenin hiçbirisini hatırlayamazlar,

aklına bile gelmez. Yani o günün en büyük derdi olan problemi olan konu,

10 yıl sonra “neydi” deseler, “neydi hatırlıyor musun” deseler aklına gel-

mez. O gün yaşamaktan beziyor bazen, Allah esirgesin, bayağı bunalım

yapıyor. 10 yıl sonra hatırlattığında “neydi” diyorsun, “hatırlayamıyorum,

çıkaramıyorum” diyor. Demek ki bomboş bir şeymiş. En güzeli sürekli

Allah’a sığınmaktır, kaderi unutmamaktır ve Allah’ın yarattıklarına karşı

şefkatle bakmaktır. Yani insanın ruhunda böyle kin ve intikam duygusu
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vardır. Nefret duygusu vardır, bunlar da çok güçlü duygulardır. Yani nasıl

insan börek piştiğinde canı çeker, ister değil mi, et piştiğinde yemek ister.

Kin ve nefreti de aynı şekilde ister. Öfkeyi de ister. Yani intikam almayı

kırıp yıkmayı da ister. 

SUNUCU: Ben hiç kinci değilim, her insan öyle değil mesela. 

ADNAN OKTAR: Ama Allah ayette belirtiyor, Allah “zaluma ve

cehula” diyor Allah; zalim ve cahildir diyor Allah, insanlar zulme yatkın-

dırlar. Tabii, müstesna iyi insanlar var ama her insan öyle olmaz. Yani

kini bir meslek edinir adeta, nefreti. Mesela, o özellikle kokona kadınlar

olur böyle 50 yaş çevresinde böyle; oksit sarı saçlı -ben her zaman tarif

ederim-, böyle kartal tırnağı gibi tırnakları olur böyle. Kokoş derler koko-

na. Ondan sonra, sevdiği hiç kimse yoktur bunların. Ne eşini sever, ne

oğlunu sever, ne sokaktaki kimseyi sever. İktidara homurdanır, belediye-

ye homurdanır, ailesine homurdanır, komşularına homurdanır. Yani

sürekli laf sokar, sürekli bağırır çağırır, ne desen lafa laf on da üste. Böyle

kin ve nefretten, iguanaya benziyor zaten onlar. Allah ellerinden yüzle-

rinden böyle nuru alıyor, böyle iki ayak üstünde gezen iguana gibi olu-

yorlar. Yani böyle nefret küpü, öfke küpü. Bu aynı şekilde erkeklerde de

oluyor; nefret dolu elinden yüzünden melanet akıyor. Değil mi, böyle çok

stresli, gergin. 

SUNUCU: Zaten kıskançlıktan oluyor biraz da. 

ADNAN OKTAR: Hasetlik, kıskançlık tabii yani kıskançlık çok

büyük bir beladır. Okullarda da vardır. Hatta çocuklar, ben okuldayken

bilirim. Mesela, “nasıl geçti” derler birbirlerine “imtihanın”, “çok kötü

geçti” der. 10 alacak öğrenci, niçin böyle der? “İyi geçti” derse haset edip

onun başına bir iş getirirler diye çekinir. 10 aldığında da şaşırır gibi yapar.

Der ki, “nasıl oldu” falan, “hayret” der “ya bomboş kağıt verdim, 10

aldım.” Ama bir taktiktir yani. Mesela, hasetlerinden mesela kolay bir

problemin çözümünü arkadaşlarına anlat dediğinde onu zor anlatır. Böyle

karmakarışık, onun anlayamayacağı gibi, yani “sürünsün” tarzında. Mese-
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la farz edelim, bilgisayarda bir bilgi. Kolaysa onu kolay yönü ile anlatmak

istemez yani kolayca kavranacak şekilde anlatmaz. Zor ve çetrefil hale

getirir. Onun da kökeninde hasetlik vardır. Çok güzel bir insana, “güzel-

sin” demezler hasetten dolayı. Haset birisi çıksın akılalmaz kusurlar bulur

sana, yani böyle o pis şom ağzıyla, çok aşağılık bir şeyle kindarlıkla. Hay-

retler içerisinde kalırsın, şaşırırsın. Nefret ruhunu kapladığı için halbuki

bir insan birisine baktığında onun sadece güzel yönlerini görmesi lazım.

Allah onda tecelli ediyor. Değil mi, şefkat nazarıyla, merhametle, koruma

hissi ile Allah’ın mazlum bir kulu. Allah’ın mazlum bir tecellisi. Merha-

metle bakıldığında ve her şeyde bir güzellik olarak bakıldığında, Allah

onu güzelleştirir. Yani her şeyde güzel yönüne bakmak lazım. Hatta Hz.

İsa (as) talebeleriyle giderken yanında, bir köpek görüyorlar, ölü köpek.

Diyorlar ki adamlar, ne kadar kötü diyor görünüşü. Hz. İsa (as) diyor ki,

dişleri ne kadar temiz diyor. Bembeyaz dişleri diyor. Yani dişleri çıkmış

sadece görünüyor. Onun için her şeyin güzelini değerlendirmek lazım.

Cennet de güzellik yurdu, biz güzelliği seçebilecek ruhta olmalıyız.

Çünkü cennete Allah -anlamanız için söylüyorum, Allah emek vermez de

özene de ihtiyacı yoktur Allah’ın, emeğe de- emek emek, özene özene

yaratmış, çok muhteşem yaratılmış bir cennet var. Şimdi biz orada detay-

ları eğer görmezden gelirsek, o zaman Allah esirgesin bu olmaz. Bu dün-

yada da böyle. Allah ne kadar özenle hücreyi yaratmış, kofulları, mito-

kondrileri yaratmış. Canlıları, meyveleri, bitkileri, sebzeleri yaratmış.

Mesela ben bazen İstinye’ye gidiyorum. O meyve satılan bir yer var pazar

yeri, yani nefes kesici görünüş. Böyle kıpkırmızı elmalar, nefis armutlar,

biraz öyle kıpkırmızı erikler, kavunlar, karpuzlar. Yerden Allah tahta bir

çöp, yerde bir tahta saplı çamurun içerisine tahtadan meyve yağıyor, ağaç-

lardan. Dünyanın her yerinden kamyonlara dolduruyorlar, hallere getiri-

yorlar. Dünyanın her yerinde yerden, topraktan meyve fışkırıyor. Ve

bütün dünyayı doyuruyor bu, bak insanları doyuruyor, hayvanları doyuru-

yor bir kısmı da çürüyüp atılıyor. O kadar bol. Şimdi adam bunu görmez-

den gelirse, bu “tesadüfen oldu” derse, işte Allah da ahirette ona tesadü-
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fen meydana gelmiş görünümünde meyve yaratacak ve tadına tuzuna

bakacak. Mesela cehennemde meyveler var. Ama tam onların dediği gibi.

Tesadüfen meydana geldiğini tahmin ettikleri tarzda. Yani rezil tatta

böyle berbat. Mesela yerden Allah mükemmel memba suları fışkırtıyor,

yani nereden artezyen açsan su fışkırıyor. Pırıl pırıl, yani gayet kaliteli su

çıkıyor. Cehennemde öyle değildir. Cehennemde yerden çıkan su kükürt-

lü ve kaynardır. Hiçbir şekilde soğuk su içemezler. Yiyecekleri son dere-

ce iğrençtir. İnsanların görünümü son derece iğrençtir. Yani simsiyah kirli

tozlu ve “mutasyona uğramış” diyorlardı ya onlar, tam o tarzdadır. Mese-

la kolu ile bacakları yer değiştirir. Yani garip mahlûklar. Şimdi adam

mutasyona inanmıyor muydu, “tesadüfen oldum” demiyor muydu?

Tamam, işte tesadüfen olmuş o da orada değil mi yani; Allah onu tesadü-

fen gibi gösterecek ona. “Tesadüfen yaratılış böyle olur” diyecek Allah.

Tesadüfen meydana geliş kainatta böyle olur, her yer ateşler dumanlar

değil mi, iğrençlikler. “Senin inancına uygun, değil mi” diyecek Cenabı

Allah. “İnancın bu değil miydi, işte inancına göre yarattım” diyecek

Allah. “Onların inancı bu idi, onlarda cennet inancı vardı, Ben de onlara

cenneti yarattım” diyecek. Yani “herkese kendi inancına göre bir yer

yarattım” diyecek. “Adaletsiz bir şey var mı” diyecek Allah soracak, yok,

çünkü canı gönülden ahirette de inanacak onlar. Ahirette de o kafada ola-

caklar. Dolayısıyla şikayet edeceği bir şey yok. Bu dünyada son derece

emin anlatıyorlar Darwinizm’i, mutasyonu, anormal eminler. İşte orada da

çok emin anlatacaklar yine. Orada mutasyonları, Darwinizm’i falan çok

kapsamlı etraflarına toplarlar böyle cehennemin itine kopuğuna onlara

anlatacaklar. Onlar da dinleyecek orada inşaAllah. Yani anlamasalar bile

sorun değil yani, inşaAllah. Oktar sen şu arıların olayını bir anlat. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Arıların gerçekten çok muciz-

evî bir dansları var. Bakın şimdi göreceğiz birazdan. Dans ederek çiçeklik

bölgenin yerini ve uzaklığını tarif edecek tam yönünü ve uzaklığını. 

ADNAN OKTAR: Bunu bilim adamları çekiyor, değil mi bu filmi. 
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OKTAR BABUNA: Evet ,bilim adamları çekiyorlar. 

ADNAN OKTAR: Bununla ilgili çok fazla çalışma var, çok fazla

çekilmiş film var. Hepsinde aynı netice alınmış. 

OKTAR BABUNA: Bakın arılar dansa başladı, titreşimler yapıyor.

Fakat hep aynı yöne doğru yapıyor, yönü sabit. Çünkü yönünü gösteriyor.

Yaptığı titreşim sayısı ve dansın süresi de uzaklığını belirliyor, gidilecek

bölgenin. Son derece hassas bir ölçümle yapıyor bunu, önce gidilecek yeri

keşfediyor, sonra geri dönüyor. Bunu diğer arılar da bakın, izliyorlar. 

ADNAN OKTAR: Onlara bilgi veriyor şu an, dans ederek. 

OKTAR BABUNA: Şu anda dik yukarı doğru yaptığı şey Güneş’in

yönünü gösteriyor, Güneş’e doğru olduğunu istikametinin. 

ADNAN OKTAR: Olay Güneş’e göre diyor, evet. Yani çiçeklerin

bulunduğu yer, Güneş istikametinde evet. 

OKTAR BABUNA: Şimdi aşağıya doğru yapıyorsa, Güneş’in tam

aksi istikametinde olduğunu gösteriyor bu. Ya da Güneş’e dik bir açıyla

mesela, bakın burada tam dik bir açıyla olduğunu gösteriyor. Bunların

hepsi değişik çekimlerle tabii. Mesela burada 45 derece bir açıyla güneşe

uzaklıkta. Titreşim sayısı uzaklığı veriyor. 

ADNAN OKTAR: Onlar titreşim sayısını da sayıyorlar. 

OKTAR BABUNA: Evet sayıyorlar. Son derece hassas olarak gidip

elleriyle koymuş gibi bulabiliyorlar gidilecek yeri. 

ADNAN OKTAR: Arıları da ayrıca numaralandırıyorlar, üstlerine

tek tek işaret konuyor arıların. 

OKTAR BABUNA: Evet. Şimdi burada şunu da hesaplıyorlar.

Güneş’in her dakika 4 derecelik bir hareketi oluyor. Arı bunu hesaplaya-

rak, Güneş’in yapacağı hareketi, dansında onu da hesaplamış olarak yönü-

nü gösteriyor. Yoksa şaşırırlardı, çünkü Güneş hareket edeceği için. Hare-

ketin başlangıcıyla, gidilecek zamana kadar Güneş farklı bir konumda ola-
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cak dönene kadar. Onu hesaplayarak yapıyor bu dansını. Ve gideceği yeri

eliyle koymuş gibi buluyor. 

ADNAN OKTAR: Kuran’dan ayet okuyorum ben. Şeytandan

Allah’a sığınırım. “Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O’ndan başka

bunu senden kaldıracak yoktur.” Hastalık olabilir, bela olabilir, insanlar-

dan gelen bir fitne olur. Ben kaldırırım, diyor Allah. Çünkü meydana geti-

ren de Allah. “O’ndan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana

bir hayır isterse, O’nun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından

dilediğine bundan isabet ettirir. O, bağışlayandır, esirgeyendir. “Mesela

Cenab-ı Allah onun zengin olmasını dilerse, mutlaka o zengin oluyor. Bir

işte başarılı olmasını dilerse başarılı oluyor. Ama bazen ne kadar isterse

istesin, Allah ona onu nasip etmez, onda bir hayır vardır. Mesela doktor

olmak ister, mühendis olur veyahut hiç okuyamaz, ama onun için hayır

olur. Nasıl hayır olur? Onu ahirette de dünyada da görür. Ama asıl onun

yeri, yani neden olduğunu Allah ona ahirette anlatacak İnşaAllah. “Sana

vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hükmeden-

lerin en hayırlısıdır.” Müslümanların yapacağı sürekli Allah’a sığınmak-

tır. O zaman ruhen ve bedenen sağlıklı, zinde olur. Ama her şeyi kendi

yapmaya kalkarsa onun stresini vücudu kaldırmaz. İnsan vücudu çok zayıf

yaratılmıştır, çok güçsüzdür. Yani böyle, ben yaptım, ben edeceğim şu bu

falan derken bir de bakarsın kanser olur, kalp hastası olur. Mesela stres

kolesterolü acayip yükseltir. Yani strese bağlı kolesterol patlaması olur.

Yani bundan kalp enfarktüsü geçiren çok insan vardır. Yani streste aniden

vücutta muazzam kolesterol yükseliyor birden. Ve o da damarı tıkıyor.

Mesela tevekküllü adamda böyle bir şey olmuyor. Allah’a teslim oluyor,

hiçbir şey olmuyor. Mesela omurga fıtıkları, boyun fıtıklarında da yine

kökeninde stres vardır. Yani muazzam kendini kasma çok yaygın. Genç-

lerde de görüyorum ben, daha 20 yaşında 25 yaşında kız olsun, delikanlı

olsun herkeste var, yani çoğunda var insanların. Tabii mide hastalığı,

mesela gencecik kız ben görüyorum onları, midem rahatsız diyor. Sürekli

mesela, migren, tek sebebi tevekkülsüzlüktür. Allah’a tam tevekkül eden
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adam, zımba gibidir yani bayağı sağlıklı olur. Ve çok da uzun ömürlü olu-

yorlar. Mesela bak Hz. Musa (as) 120 yaşında vefat etti. Hep Peygamber-

ler 130, 160, 220 sene 230 sene. Çok uzun yaşıyorlar. 

SUNUCU: Niye peygamberler sadece o kadar uzun yaşıyor? 

ADNAN OKTAR: O zaman ki ashabı da öyle, onlar öyle. Tevekkül

çok önemlidir yani sinir ve stres insanı ezer. Ama bir de şöyle, tabii bunun

asıl sebebi bu değil. O zamanlar nüfus azdı, onun için Allah insanın ömrü-

nü uzun tutuyordu. Ama nüfus çoğalınca Allah insanın ömrünü gittikçe

kısalttı. Daha kısaldı. Fakat ahir zamanda Mehdi (as) devrinde yeniden

ömürler uzayacak. Yani son dönemde zaten bunu da gördük, eskiye oran-

la mesela 1800’lü yıllara göre şu an ömürlerde muazzam uzama oldu. Çok

çok uzadı, hatta her yıl daha da artıyor ömürde uzama. Gittikçe artıyor

evet. “Andolsun, Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu

kendisinden çekip-alırsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir nan-

kördür. ” Önce mesela zengin oluyor para kazanıyor, Allah onu iflas etti-

riyor. Umudunu tamamen kesiyor. Allah’a da isyan ediyor haşa nankör

hale geliyor, sonra da intihar etmeye kalkıyorlar. Kafasını duvarlara vuru-

yor, sanki daha önce ona onu veren Allah değilmiş gibi. Veren de

Allah’tır, geri alan da Allah’tır. Her ikisini de yapan Allah’tır, inşaAllah.

Hud Suresi’ni açmışsın. 72. sure. "Vay bana" dedi (kadın). "Ben

kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım?

Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey" diyor bak, kadın diyor ki ben kocamışken,

yaşlanmış kadın artık, kocam da ihtiyar iken doğuracak mıyım? Normal

de yaşlılıkta insanın cinsel gücü kalmaz, yani kadın olsun erkek olsun,

çoğunda öyledir yani klasik. Kadın doğuma elverişli olmuyor, doğuramı-

yorlar. “Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve

bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye layık

olandır, Mecid'tir." Bu da aynı zamanda Abdülmecit devrine bakan bir

ayettir. İnşaAllah. “İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği

zaman,” diyor devam ediyor işte kavmi konusunda tartışmaya. Fakat bura-
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da dikkat çeken şu yine; imanlı olursa bir insan Cenab-ı Allah mucize tar-

zında geliştirir. Mesela, Oktar normalde yüzde yüz ölmesi gereken bir

hastaydı. Yani yüzde yüz, gelişen kanser türü en azgın ve dünyada kurtu-

lan hiç hasta olmayan bir hastalık. 

SUNUCU: Ne kanseriydi? 

ADNAN OKTAR: Kan kanseriydi ama en azgın türü. Yani hiç teda-

visi yok dünyada. 

OKTAR BABUNA: Richter sendromu. 

ADNAN OKTAR: Richter sendromu, bir de en azılı. Kurtulan da en

fazla birkaç yıl yaşıyordu, yani geçici kurtuluyordu birkaç yıl içinde. Bak,

Oktar tam anlamıyla kurtuldu yani elhamdülillah. Yani eskisinden daha

sağlıklı oldu. 

SUNUCU: Nasıl kurtuldu? 

OKTAR BABUNA: Sizin vesilenizle Hocam İnşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Eğer imanı olmasa, eğer tevekküllü olmasa yıkı-

lır giderdi. 

SUNUCU: Ama imanlı olan herkes de kurtulmuyor ki.

ADNAN OKTAR: İmanlı olan insan da bazen Cenab-ı Allah tabii ki

canını alır ama, iman genellikle hep kurtuluş nedenidir. Mesela az sayıda

insanla başarılı olursun. Mesela farz edelim ahir zaman da şimdi Mehdi

(as) çıkacak. Bu insanların özelliği ne; imanlı olmaları. Az sayıdalar ama,

İslam ahlakını dünyaya hakim ediyorlar, hakim oluyor. Başarı işte bu, elle

tutulur bir şey. Bütün insanların gözüyle göreceği bir şey bu, bu nettir.

Mesela, Resulullah (sav) imanlıydı, çok imanlı bir insan. Dört tarafından

düşmanla sarıldığı halde ve amaç savaşta sadece onu şehit etmek bakın,

savaşın amacı bu. Ve it sürüsü gibi küfür etrafını sardı müşrikler, onların

arasında kaldı ve çok uzun süre kaldı yani savaş anında. Adamlarda mız-

rak var, ok var, kılıç var yani insan öldürmeye yarayan her türlü alet var.
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Buna rağmen ona orada hiçbir şey yapamadılar, üstünde zırh olmadığı

halde. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Ve buna tarih şahit yani müşriklerin

kendi de şahit. Bu nedir? Bu iman gücüdür. Ama mesela Hz. Zekeriya

(as)’ı da şehit ettiler. İmanlıydı ama şehit oldu, ağaç kovuğuna saklandı.

Ağaç kovuğunu biçtiler. O da kendisi içerisindeyken Allah’ı zikrede zik-

rede şehit edildi. Ama onun kaderi öyleydi. Oğlu Hz. Yahya (as) da şehit

edilmştir. Hatta Hz. Yahya’nın kolu biliyorsunuz kutsal emanetlerdedir

Topkapı’da. 

SUNUCU: Kolu mu? 

ADNAN OKTAR: Evet kolu. Böyle bir altın muhafazanın içerisin-

de, böyle tabii zamanın etkisiyle tabii ki bir çürüme göstermiş ama,

kemikleri falan olduğu gibi duruyor. Hz. Yahya (as)’nın koludur o. Ama

onun kaderinde zaten şehitlik var. Şehitlik de bir kazançtır. Yani kayıp

değildir, çünkü şehitlik ahirette müthiş bir nimet, yani şereftir. Cennette

büyük bir şeref, onun için bir mutluluk vesilesi bu. Ama bak, senin için en

belirgin şey bunu söylüyorum; imanlı olan insan mesela, farz edelim grip

olsa, gribi çok daha rahat atlatır imanlı bir insan. Yani daha vücudu diren-

çlidir, daha sağlıklıdır. Bu bütün dünyada bilinen bir şeydir. Hatta iman

kuvveti derler, iman kuvveti yani. Hatta kendimden şimdi örnek vermek

istemezdim ama vereyim madem öyle diyorsunuz. Emniyette gözaltına

alınmıştık. Bizim çocukların hepsine orada askeri nizamla spor yaptırı-

yorlardı, gözaltındayken. Böyle ördek yürüyüşü mü diyorlar, bir şey

diyorlar, timsah yürüyüşü. 

OKTAR BABUNA: El arabası, ördek yürüyüşü. 

ADNAN OKTAR: Böyle çok ağır sporlar yaptırıyorlardı. Ben de

orada duruyordum. Hocam dediler senin de yapman lazım dediler spor.

Ben onları yapmayayım da dedim ben size şınav çekeyim dedim. Hiç

böyle sektirmeden 50 kere şınav çektim, ama tam anlamıyla böyle yani.

Bilhakkın 50 kere saydırdım, sayın dedim. Polisler, maşaAllah iman kuv-

veti dediler. 
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OKTAR BABUNA: Onu yaparken de, günlerce uyumadan yaptığı-

nız bir şeydi o. 

ADNAN OKTAR: Tabii, tabii 7 gün uykusuz bırakmışlardı, yani

böyle. Ellerim arkadan kelepçeli. Bak 50 şınav yani olacak gibi değil.

SUNUCU: Ama, öyle diyorsunuz da niye o zaman İslam ülkelerinin

çoğu fakir? Neden kötü yaşamdalar mesela? 

ADNAN OKTAR: Kuran’a uymuyorlar. Bak işte Allah söyletiyor

işte bu. Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya hepsi sos-

yalist yönetimler vardı. Hep Darwinist, materyalist yönetimler vardı.

Daha biz yeni yıktık Darwinizm’i. Ondan sonra İslam aleminin ciğeri bir

açıldı, bir oh dediler yani. Daha yeni, Hıristiyan aleminin de boynundaki

bağı çözdük. Onları da boğuyorlardı. Biz onları deccalin ağzından aldık.

Katolikleri, Ortodoksları mahvetmişlerdi Rusya’da, insanlıktan çıkartmış-

lardı adamları. Her yerde alay edilip, her yerde eziliyorlardı. Yani çünkü

anlattıklarında diyorlar ki, dünyanın ömrü 6000 yıl diyorlar. Yani bütün

kainat. Halbuki kayalara baktığımızda milyarlarca yıllık olduğu anlaşılı-

yor dünyanın. Fosillere de baktığımızda milyonlarca yıllık fosiller olduğu

anlaşılıyor. Nerenin 6000 senesi? Onu demelerinden dolayı da rahatça her

yerde alay edilip eziliyorlardı. Ama biz ortaya çıktıktan sonra, böyle malta

eriği yutmuş kurbağa gibi oldular. Gözleri dört açıldı ve apıştı kaldılar.

Dedik, gelin bakalım beşer beşer, neredesiniz siz? Bütün millet araziye

geçti. Gelin bir de bizimle alay edin bakalım, nasıl oluyormuş yani? 

OKTAR BABUNA: Kaçacak yer arıyorlar Hocam. Siz bir de para

teklif ediyorsunuz. Bir fosil getirin, 10 trilyon vereceğim dediniz böyle,

bütün dünyada haber oldu bu. Bir kişi yok. 

ADNAN OKTAR: Tabii, bak kardeşim açık diyoruz yani. Bir tane

tek hatta şu kadarcık dedim, razıyım. 

SUNUCU: Neye güvenerek söylüyorlar o zaman? Boştan atıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Meydanı boş bulmuşlar zamanında, at oynatıyor-
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lar. Biz ortaya çıktık, ne oluyor burada dedik. Bütün millet böyle kovboy

kasabası gibi araziye çekildiler. 

OKTAR BABUNA: Hatta Hocam bu Richard Dawkins sizin 10 tril-

yonunuzu yanlış anlamış. 10 trilyon pound olarak anlamış. Bu para diyor,

İngiltere bütçesinin bilmem kaç katı diyor, Türkiye bütçesinin 100-200

katı diyor. 

ADNAN OKTAR: O elma yanağı da buraya davet ettik. Madem öyle

delikanlısın, fikrine güveniyorsun; bak ben seni birinci sınıf 5 yıldızlı

otelde ağırlayacağım, dedim. Saygıda, hürmette kusurumuz olmayacak.

Günlerce ağırlayalım. Sen bize sadece bir yarım saatçiğini vereceksin,

dedik. Yani geleceksin, bir röportaj yapacağız kısa. Bir tartışacağız senin-

le, dedik. Fellik fellik kaçıyor. Hani senin kabadayılığın? Herkesle gidip

tartışıyorsun. Ortodokslarla, Katoliklerle, rahiplerle tartışıyor. Çocuklarla

gidip tartışıyor, garibanlarla. İdi... Bakın en sonunda adamın gele gele gel-

diği nokta ne biliyor musunuz? Benden sonra yalnız ağzı, çenesi çıkmıştı,

çenesini düzelttim. Proteinleri, önce herkese yediriyordu bu. Tesadüfen

olur proteinler, diyordu. Sonra geçen günler çıktı, proteinler tesadüfen

olur mu, dediler. Olmaz, dedi. Peki nasıl açıklayabiliriz, dediler. Uzaylı-

lar yapmıştır, dedi. Be hey kerata, belli ki köşeye kaçacaksın yani, ne otu-

rup böyle hava atarsın. Yakalanacağını biliyorsun. Bir de biz halk diliyle

anlattık. Şimdi Darwinistlerin en büyük oyunlarından bir tanesi halkı

böyle Afrika büyücüleri gibi Latince, İngilizce kelimelerle hipnotize edi-

yorlardı. İşte osgokigis bilmem ne, işte x eşittir 70, 70 bilmem ne falan, m

c kare, falan demek ki Darwinizm doğru... 

SUNUCU: Kimse de anlamıyor bir şey. 

ADNAN OKTAR: Tabii milleti hipnotize ediyorlardı. Her yer ara

fosil kaynıyor kardeşim diyor, hep ara fosiller dolu. Canım ciğerim, dedik.

Kaynıyor tamam güzel, bir tane bize getirsene, dedik. Bir tane, tek bir tane

rica ediyorum başka bir şey istemiyorum, dedim. Yok, dediler. Nerede,

dedik? Şeyde dediler, müzede var dediler. Beraber gidelim müzeye, dedik.
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Müzede depoda, diyor. Depoyu kaçırdılar, diyor. Yani bırakın, yok. Ale-

nen bütün milleti kandırmışlar. Şimdi bak anormal bir sessizlik var. Çıt

yok dikkat ederseniz bakın. Hürriyet, Milliyet, Vatan falan sükût. Değil

mi böyle yıkılmış şey gibi oldu, ortalık süt liman oldu. 

OKTAR BABUNA: Son bir iki denemeleri daha oldu. Onu da siz

açıklayınca hemen özür dilediler, Ida ile Ardi fosilleri. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim dedim bak, yalan söylemeyin, anında

ağzınıza geri teperim, dedim. Bunlar denemeye kalktılar, anında cevapla-

rını verdik. Rezil rüsvay oldular. Hatta Arapların kanalı vardı, neydi o? 

OKTAR BABUNA: El Cezire. 

ADNAN OKTAR: El Cezire’ye Oktar çıktı. Git şunların cevabını

ver, dedim. Ondan sonra bittiler. 

OKTAR BABUNA: Sizin vesilenizle Hocam, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Şimdi bekliyoruz yeni bir yalan. Eğer yeni

bir yalan krizleri olursa yine anında katlayıp yutturacağız inşaAllah.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah Hocam, Allah razı olsun. 

ADNAN OKTAR: Biz sade anlatıyoruz. Kardeşim diyoruz, bir pro-

tein tesadüfen meydana gelebilir mi? Bizim cahil, Türkiye’de böyle cahil

cühela takımı var. Onlar uçuyor zaten. Protein niye meydana gelmesin ya,

diyor. Sen diyor böyle çamurlu bir ortam hazırla diyor, derhal olur. Hatta

orada böcekler bile oluyor diyor, durduk yere diyor. Bakteriler oluşuyor

diyor çamurlu suda, niye olmasın diyor. Yani o bakterinin başka bakteri-

den ürediğinden haberi yok, oradaki böceğin de yumurtadan türediğinden

haberi yok. Uçuyorlar böyle. Var ya eski dönemde de öyle kirli, paçavra-

lar falan olursa orada bilmem ne ürer falan, artistlik yapıyorlardı. 

OKTAR BABUNA: Pasteur söylüyor onun olamayacağını, neden

olamayacağını anlatıyor. Onlar diyor, larvaları, böceklerin yumurtaları

diyor. Oradan oluyor diyor, sizin dediğiniz gibi. 
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ADNAN OKTAR: Tabii, kavanoza samanı koyun diyor, suyu diyor,

bir süre sonra orada canlılar oluşur diyor. Yani onun evrimle oluştuğunu

düşünüyor. Ette de kurtlanma olur, diyor. O dışarıda yani, artık bakın,

safatorikliğin şiddetine bak yani. Geçenlerde o dedeler toplantısında neydi

o, embriyonal safhayı anlattılar. 

OKTAR BABUNA: Evet, Haeckel’in embriyolarını güya aradaki

benzerlikten dolayı evrimin kanıtı olarak diyor. Mesela, balık, tavşan,

başka embriyolar göstermiş. Resmi de var, isterseniz. 

ADNAN OKTAR: Göster. Bizden yalanın geçmeyeceğini bir göste-

relim. Ne Cübbeli’ye müsaade var, ne bunlara.

OKTAR BABUNA: Şimdi Ernst Haeckel diye birisi var. Charles

Darwin’in de yakın arkadaşı. 19. yüzyılda çıkıyor. Bu yalanı uyduruyor.

Sahte çizimler yapıyor. Diyor ki balık, işte semender, bu amfibiyenlerin

bir türü -kurbağa gibi-, kaplumbağa, tavuk, tavşan, insan diyor, embriyo-

ları birbirine benziyor dolayısıyla birbirlerinden türemişlerdir diye. Hal-

buki bakın gerçekleri burada. İnsanın embriyosu tavşana hiç benzemiyor.

Tavşanınki tavuğa hiç benzemiyor. Bunların üçü diğerlerine hiç benzemi-

yor gördüğünüz gibi. Hileli çizim yapıyor, sahtekarlık yapıyor. 1950’li

yıllarda ders kitaplarından çıkarttırılıyor Hocam bu. Bizim yerli evrimci-

lerin hala haberi bile yok bundan. 

ADNAN OKTAR: Geçenlerde dedeler toplantı yapmıştı. Kırık

dökük tahtalardan oluşmuş böyle eski, antika dedeleri toplamışlar. Bu üst-

teki çizimi anlatıyor. Evrime delildir, diyor. Yani adam özür diledi, ken-

disi değil mi, bizzat söyledi sahtekarlık yaptığını. Ne dedi? 

OKTAR BABUNA: Ernst Haeckel’a soruyorlar niye sahtekarlık

yaptın, diye. Ernst Haeckel da diyor ki pişkin pişkin; evet diyor, ben sah-

tekarlık yaptım ama, herkes zaten yapıyor diyor. 

ADNAN OKTAR: Yani hırsızlık yapana niye hırsızlık yaptın diye

sorsan, herkes hırsızlık yapıyor diye bir laf yani. Değil mi, kim yapıyorsa

o sorumludur. 
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SUNUCU: Bir de çok saçma. Hepsi birbirinden farklı canlılar. Nasıl

benzeyebilir ki yani? 

OKTAR BABUNA: Sahtekarlık yapıyorlar, yani benzemiyor tabii ki. 

ADNAN OKTAR: Bundan sonra atış yasak. Tabii, atış yasak. Evet,

bir de halkın rahatça anlayacağı gibi anlattığımız için ciğerlerine oturdu.

Biz mesela onların o stilinde gitmedik. Böyle Latinceler, Fransızcalar,

karmakarışık böyle. Direkt Osmanlı Türkçesi ile anlattık. Kardeşim dedik,

protein tesadüfen meydana gelir mi? Protein için ne gerekiyor; hücre gere-

kiyor. Ne gerekiyor; kromozom gerekiyor. Başka ne gerekiyor? 

OKTAR BABUNA: Ribozom gerekiyor. 

ADNAN OKTAR: Ribozom. Başka? 

OKTAR BABUNA: Golgi gerekiyor. 

ADNAN OKTAR: Golgi. 

OKTAR BABUNA: 60 tane ayrı enzim gerekiyor. 

ADNAN OKTAR: 60 ayrı enzim. 

OKTAR BABUNA: Hücrenin zarı gerekiyor tabii, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hücre zarı gerekiyor. Ondan sonra protein olabi-

liyor. Bu ne demektir biliyor musun? Proteinin olması ihtimali; sıfır artı

sıfır artı sıfır artı sıfır... Hiç olamaz demektir. Burada zaten konu bitmiş

oluyor. Bunu artık anlatmaya gerek yok ki. Konu burada tıkanmış oluyor.

Adam ne diyor? Uzaylılar yaptı, diyor. Daha ne desin? Bitmiş, Darwinizm

diye bir şey yok. Fosil falan anlatmaya bile gerek yok adamlara yani. 

OKTAR BABUNA: Yalnız Hocam maşaAllah. Bunu dünyada ilk

söyleyen Hocamız. Gerçekten ben dünyanın en ünlü üniversitelerinde

okudum. Türkiye’de de eğitim gördüm. Her yerde evrim anlatılıyordu.

Her yerde ama. İlk defa Hocamız bunu 30 sene önce başladığı faaliyetle-

ri ile söyleyince dünyada yıkıldı, şu anda bitti. 
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ADNAN OKTAR: Evet. Ahzab Suresi, 56. Aynı zamanda 1956’ya

bakan bir ayet. 1956’da ne oldu; Risale-i Nur Külliyatı serbest bırakıldı ve

Üstad, “münafıkane sistemin çöküşünün başlangıcı” diyor artık. Yani bu

tarihten itibaren İslam ahlakı hakim olacak, diyor Said Nursi. Gittikçe

gelişecek, diyor. Şeytandan Allah’a sığınırım, 56. ayet, Ahzab Suresi.

“Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler,

siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.” Ne demek

biliyor musun; Peygamber (sav)’e canı gönülden sevgi duyun, bağlanın,

teslim olun, itaat edin. Coşkuyla ve muhabbetle onun dediklerini yerine

getirin. Onun hakkında hayır konuşun, hayır söyleyin ve hayırlı şekilde

destek olun. Bu aynı zamanda ahir zamana bakıyor. Bu ne demektir;

Mehdi (as)’a da çıktığında destek olun, sevgi gösterin, yardımcı olun, kal-

ben, manen her yönden destekleyin anlamı çıkar. Çünkü “Ey iman eden-

ler,” diyor, “siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.”

Selam demek zaten “benden sana zarar gelmez, senden bana zarar gel-

mez” anlamındadır. İyilik temennisidir. Ebcedi kaç; 1986. Demek ki

86’da bir şey var. Yardım edilmesi gereken bir durum var, inşaAllah. 

Bak diyor ki; “Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir tes-

limiyetle ona selam verin. Allah ve melekleri Peygambere salat ederler,”

destekçiler, inşaAllah. “Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara irtikab

etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler”, size, kardeşlerine ne yap-

tılar? Emniyete götürdüler. Bunlar kimdi; mümin erkekler ve mümin

kadınlardı. “İrtikab etmedikleri” işlemedikleri, “(bir suç) nedeniyle”

hayali suç nedeniyle, “işkence edenler” diyor Allah, “eziyet edenler ise

gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir” diyor. Bakın, buna

da ayette işaret var. Yani her devre, her şeye, her olaya işaret vardır. Biz

Mehdi (as) öncüsü olarak bize de bu oluyor. Mehdi (as)’ın talebelerine de

bu yapılacaktır. Eziyet edilecektir. Mümin kadınlardan ve mümin erkek-

lerden oluşan bir topluluk olacaktır. Deccal kafalı olanlar onlara zulme-

decektir, acı vereceklerdir. 



SOHBETLER360

“Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. ” Yalan

söylemek haram. Bakın, ne diyor Cenab-ı Allah; 70. ayet, Ahzab Suresi.

“Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin.” Yani insan-

ların arasında yalan söylemek peynir ekmek gibi. Çok normal sıradan bir

konu gibi oluyor. Haramdır. 

Sebe Suresi, 34. İstanbul’u da işaret eden bir Sure. Daha önce söyle-

miştim. “Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasın-

da (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik.” Buradan baktık mı

başka semtleri görüyoruz, değil mi, birçok şehirden oluşuyor İstanbul.

Küçük küçük şehirlerden. Mesela değil mi, Kadıköy efendim, Bakırköy,

Ortaköy birçok küçük şehirden oluşuyor. İstanbul’a işaret var bu ayette.

“... görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir

ettik. ” Her yer yollarla dolu. “"Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik

içinde gezip dolaşın" (dedik).” Daha bu sağlanamadı İstanbul’da. Yani

güvenlik içinde geceleri ve gündüzleri dolaşmak mümkün değil. Ama

2023’te mümkün olacak. Çünkü ayetin ebcedi 2023’ü veriyor. 

SUNUCU: Bu ayetlerin yanında yazan numaralar, o yılla ilgili bir

şey mi anlatıyor. 

ADNAN OKTAR: Yani işaridir, tabii biraz o gözle bakıldığında

harikadır. Yani şaşırtıcıdır. Mesela 34, İstanbul’un kodunu verir. Ama

burada mesela bu ayetin, bak; “orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik:

"Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik).”

Ayetin bu bölümü 2023’ü veriyor. Yani harf toplamı. Bu Arapça harfler

var. Her harfin bir rakam karşılığı var. Ona ebced deniyor. Bunlar toplan-

dığında bir tarih çıkıyor, tek bir tarih çıkıyor. 

SUNUCU: Neden 34’te İstanbul'u anımsıyorsunuz da 1934’ü anım-

samıyorsunuz? 

ADNAN OKTAR: O gözle de bakılabilir. 1934, o gözle de bakılabi-

lir. Ama konuyla mutabakat olması gerekir. Bu tabii kesin bir hüküm
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olmaz. Ama bir işarettir. Bu ebcedler de kesin hüküm değildir. Fakat bir

işarettir, anlayan anlar buradan. 

OKTAR BABUNA: Ama dediğiniz gibi Hocam matematiksel olarak

imkansız yani, hem anlamla mutabık olacak, hem de sayı toplamının

böyle bir sayı çıkması, siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bak mesela diyor ki, Fatır Suresi, 5. “Ey insan-

lar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır;” Allah ne vadediyor; Mehdi (as)

çıkacak diyor, Hz. İsa (as) inecek, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak.

“Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın”, yani dünyaya kapılıp dünya ile

uğraşmayın. Kendinizi Allah’a teslim edin, güzel yolda hareket edin, dün-

yanın nimetlerinden istifade edin, fakat haktan ayrılmayın. “Ve aldatı-

cı(lar) da” deccaller, süfyanlar “sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak)

aldatmasın.” Yahut yobazlar değil mi, mesela İstanbul’da çıkacak o

yobaz. Mehdi (as)’a karşı mücadele edecek olan o yobaz. Şimdi bakın,

“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır;” “Aldatıcılar sizi Allah’ın

adını kullanarak aldatmasın.” Şimdi ayetin ebcedine bakıyoruz, iki parça-

lı olarak biri 1997’yi veriyor, biri 2015 tarihini veriyor. Demek ki bir

mükemmellik olacak, bak ne diyor; “Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın va'di

haktır;” Demek ki Allah’ın vaadi yerine gelecek, inşaAllah. “Ey insanlar

siz Allah’a karşı fakir olan muhtaçlarsınız, Allah ise Gani (hiçbir şeye

ihtiyacı olmayandır), Hamid’dir (övülmeye layıktır)”. Onbeşinci ayet. Biz

niye fakiriz? Niye fakiriz Oktar? Bak “siz fakirsiniz” diyor Allah, “sizin

malınız yok” diyor. “Sizin hiçbirinizin malı yok” diyor Allah. “Zengin

olan Benim” diyor Allah, “sizin hiçbirinizin malı yok.” Beynimizin içine

bir bakıyoruz. Gözümüzle bastırdığımızda, malımız bir böyle gelip gidi-

yor. Bir de bakıyoruz ki beynimizin içinde bir görüntüden başka bir mal

yok. Paralara bakıyoruz, masamızın üstüne koyuyoruz, gözümüze kenar-

dan bastırdığımızda paralar böyle böyle gidip geliyorlar. Beynimizin için-

de bir görüntü paralar. Altınlar da görüntü. Evler, arabalar da birer görün-

tü. Allah sizin diyor, malınız yok diyor, fakirsiniz diyor Allah. Nasıl fakir
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biliyor musunuz; mutlak fakir. Hiçbir şeyiniz yok, diyor Allah. Muhtaçsı-

nız diyor Allah ayrıca. “Allah ise Gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır”

diyor Allah. O görüntüyü ben veriyorum size, diyor Allah. 

SUNUCU: Şimdi bu görüntüyse ben buna nasıl dokunuyorum? 

ADNAN OKTAR: Beyninin içinde şu an onu algıladın. Beyninin

içinde hissediyorsun. Parmak ucunda hissetmiyorsun. Görüntüden dolayı

yani 3 boyutlu olduğu için, parmak görüntüsü ikisiyle birleştiğinde bey-

ninde, hepsi aynı yerde algılandığı için 3 boyutlu algıdan kaynaklanan bir

hisle sanki parmağının ucuyla dokunduğunu zannediyorsun. Parmağının

ucundaki his yoktur. O anlamda his yoktur. Sadece his beyindedir. Mese-

la benim görüntümü görüyorsun. Uzakta gibi görünüyorum aynı yerdeyiz.

Senin yaka mikrofonunla benim yaka mikrofonum aynı yerde. Beyninin

içinde aynı yerde oluşuyoruz. 

SUNUCU: Neden o zaman mesela ikimiz de sizi aynı yerde görüyo-

ruz. Nasıl aynı görüyoruz o zaman? 

ADNAN OKTAR: Evet. Ama dışarıda bir madde gerçekliğimiz var,

yani fakat saydamız dışarıda. Saydam atomun yapısından kaynaklanıyor

bu. Fakat simsiyah karanlık vardır dışarıda. Fotonlar var. Fotonları biz

ışık olarak algılıyoruz. Ses dalgaları var dışarıda, dalgalar var. Beynimiz

radyo gibidir. Beynimize gelir dalgalar, beynimizdeki radyoda o sese

dönüşür. Beynimizin içindeki kulak duyuyor. Bu kulakların hepsi sağırdır

iki kulak da, bunlar cihaz. Yani titreşimi elektriğe dönüştüren cihazdır

kulaklar. Yani dışarıdan gelen ses dalgalarını elektrik akımına dönüştüren

cihazlardır. Kulakta hiçbir şekilde insan duyamaz. Burun da öyledir,

insanlar burunla koklayamaz. Burun dışarıdan gelen gazları, kimyasal

maddeleri, elektrik enerjisine dönüştürür ve beyne iletir. Beyinde biz kok-

larız. Yani beynimizin içindeki gülü koklarız biz. Gülün görüntüsü de

yani dışarıdaki gül görüntüsü siyahtır, karanlıktır ve saydamdır, ışık olsa

bile saydamdır. Dolayısıyla gülün o kırmızı rengi, yaprağının yeşil rengi

tamamen beyinde oluşuyor, bir algıdır. Bunu savunmayan hiçbir bilim
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adamı yok. Dinsizi, imansızı, budisti, Müslümanı, Hıristiyanı hepsi bu

konuda ittifak halindedir. Yani bilimsel bir gerçek. Fatır Suresi yine 24.

“Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”

1983. Açıp baksınlar. Harf harf sayın. 

SUNUCU: 24 ne oluyor? 

ADNAN OKTAR: Ayet numarası. 

SUNUCU: Onun bir anlamı yok mu yani? 

ADNAN OKTAR: Yok, orada ben onu, çok nadirdir o yani 34 bir

yerde geçiyor zaten. Bir yerde. Fakat bunlar daha güçlü delillerdir. Yani

o, ona göre daha zayıf bir delildir. Ama mutabakatta olduğu için şaşırtıcı.

Çünkü bir yerde geçiyor bu konu fakat, tam İstanbul’un koduna uygun.

Yani tek bir ayet var bu konuyu açıklayan o da İstanbul’un koduna uygun

olduğu için şaşırtıcı. 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz; bir yerde de ‘güzel bir

şehir’ geçiyordu. Onun da 1453’tü ebcedi inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: “Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir

uyarıcı olarak gönderdik.” 1983. “Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uya-

rıcı gelip geçmiş olmasın.” Yani mutlaka Mehdiler gelmiştir, diyor Allah.

O da 2026’yı veriyor. Neden bu ayetlerin tamamı bu devri veriyor? Nor-

malde 3418, 4775,7918 gibi rakamlar çıkıyor, çok büyük.

OKTAR BABUNA: Evet 826 vs. her şey olabilir. 

ADNAN OKTAR: Burada bir harikalık var. 

33. “Adn Cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada altından bile-

ziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir.”

Yine evrimci Hocalara cevap bu, Miskeveyhci kafalara. Çünkü buradaki

bilezikler, inciler ve ipek elbiseler evrimle olmuyor. Orada terzi de yok

ahirette. Doğrudan Allah’ın yaratması. Tabii fabrika da yok. “Derler ki

bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamdolsun.” Hüzün insanların
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başının belasıdır dünyada, derttir. Her şeye hüzünlenirler. Güneş batıyor,

ona da hüzünleniyor. Çocuk doğuyor, ona hüzünleniyor. Ölür, ona hüzün-

lenir. Yaşlanır hüzünlenir. Okulun şampiyonu oluyor, ona da hüzünleni-

yor, ağlıyor. Okuldan mezun olurlar, hepsi ağlarlar. Mezuniyet ağlaması;

işte aynı çatı altında yaşadık, aynı yollardan geçtik... Sanki aksini savunan

varmış gibi. Değil mi? Aynı suyu içtik. Böyle nutuk atarlar uzun uzun.

Arkasından ağlamalar, bayılmalar. Her okulda vardır, bilirsiniz. Çık bir

nutuk at derler böyle okulun en zeki kızlarına. Onlar da artık iki gün, üç

gün öncesinden edebiyat tarzında hazırlanırlar. Ne desek, ne desek? İşte

aynı koridorlarda yürüdük. Aynı sınıfta oturduk. Sanki aksini söyleyen

varmış gibi. Aynı havayı soluduk. Aynı öğretmenlerden ders aldık. İşte

bugün ayrılma günü geldi. Ne olması gerekiyordui? Ondan sonra da artık

sakinleştirebilenlere helal olsun. Katıla katıla ağlamalar. Bak Cenab-ı

Allah diyor ki, 82. ayet Yasin Suresi. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri

yalnızca “Ol” demesidir, o da hemen oluverir” diyor evrim geçirmeden. 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah. Fosiller de tam

bu şekilde. Hepsi birdenbire kusursuz ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyorlar

tarihte. Milyonlarca tür. 

ADNAN OKTAR: Mesela, işaret neler var diyorsun. Mesela bak şu

bir işarettir. Fussilet Suresi, 11. ayet. “Sonra duman halinde olan göğe

yöneldi.” Şimdi benim bildiğim bir tek bu ayet var Kuran’da bu konuda.

Yani ilk önce kainatın her tarafı duman kaplıydı, diyor Allah. Bilimsel bir

gerçektir bu, ayrıca bak. Kuran’ın bir mucizesidir. Kainatın ilk yaratılı-

şında atmosfer oluşmamıştı. Yeryüzünün üstündeydi gazlar. Her yer

duman kaplıydı. Bak ayette Allah diyor ki, “Sonra duman halinde olan

göğe yöneldi.” İlk önce atmosferin duman kaplı olduğunu söylüyor

Kuran. Bunu bilimden 1400 sene önce söylüyor. Bilim adamları bunu bul-

madan. Bak mesela çok acayip. Ama şimdi ikinci anlamına bakıyoruz.

“Sonra duman halinde olan gök”. Duman ve 11. Ne aklına getiriyor senin?

İlk aklına gelen. 11 tarihi ve bir duman toz duman. 
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OKTAR BABUNA: 11 Eylül’de “tozlu dumanlı bir fitne” olmuştu

Hocam, hadislerde bildiriliyor. 

ADNAN OKTAR: 11 Eylül’de bütün her yeri duman kapladı. O

binalar yıkıldığında yangından. Doğru mu? 

SUNUCU: Evet, 11 Eylül doğru. Çok büyük bir olaydır ahir zaman-

da. Ama bu bir tek sizin aklınıza geliyor. Ben okusam benim aklıma gel-

mez yani. 

ADNAN OKTAR: Zaten normal inşaAllah. Çünkü daha araştırmala-

ra yeni başladığın için senin aklına gelmemiş olabilir ama, bundan sonra

gelir inşaAllah. Mesela, yine Fussilet Suresi’nin 4. ayeti çok manidardır.

Bakabilirler ebcedine. Bir müjdeden bahsediliyor ve bir uyarıcıdan bahse-

diyor ayette ve 2057 tarihini veriyor. Bakabilirler kardeşlerimiz inşaAllah.

Şura Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım. “Şu halde, sen bundan dolayı

davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur.” Doğru yolda

hiç şaşmadan devam et. “Onların hevalarına uyma” yani istek ve tutkula-

rına, yapmacık düşüncelerine uyma, Kuran’a uymayan düşüncelerine

uyma. “Ve deki; Allah’ın indirdiği her kitaba inandım.” Tevrat’a da,

İncil’e de, Kuran’a da hepsine inandım. “Aranızda adaletli davranmakla

emrolundum.” Adalet; Hz. Mehdi’nin bir özelliği. Ve yine Hz. Mehdi’nin

bir diğer özelliğidir, her kitaba inanır Mehdi. Tevrat’a da, İncil’e de ama,

Tevrat’ın gerçeğine, İncil’in gerçeğine. Ve Kuran’a tabidir Hz. Mehdi.

Geldiği vakit ne yapacak? Tevrat’ın aslı ile Musevilere, İncil’in aslı ile

Hıristiyanlara hitap edecek. Ayet buna işaret ediyor aynı zamanda. Bak;

“aranızda adaletli davranmakla emrolundum.” Hz. Mehdi’nin en birinci

özelliği adalettir. Kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacak.

“Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.” Bakın Müslümanların

da Rabbi, Hıristiyanların da Musevilerin de Rabbidir. Hepimizin Allah’ı,

diyecek. “Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir” Biz Allah

rızası için ibadet ediyoruz, siz de Allah rızası için ibadet ediyorsunuz.

Allah nasıl takdir ederse, biz bilemeyiz. Ahirette karşılaşacaksınız, diye-
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cek inşaAllah. “Bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya gerek yok-

tur.” Demek ne yapacağız? Hıristiyanlarla, Ortodokslarla, Musevilerle

tartışmamıza gerek yok. Bak diyor ki Allah; “Bizimle aranızda deliller

getirerek, tartışmaya gerek yoktur.” Tartışmayalım, diyor. “Allah bizi bir

araya getirip toplayacaktır, dönüş O’nadır.” İlk başta Mehdi (as) onlara

İncil’le davranıyor ve Tevrat’ın gerçeği ile. Hz. Mesih geldiğinde hepsi

Müslüman oluyorlar. O zaman zaten tartışma da yok, inşaAllah ama

ondan önceki safhada Allah “tartışmayın” diyor “deliller getirerek tartış-

mayın.” Sadece anlatın, hakkı, doğruyu anlatın. Allah’ın birliğini anlatın.

Onları kendi haline bırakın. Ne yaparlarsa kendileri bilir artık inşaAllah.

13. ayet; “O dini dosdoğru ayakta tutun ve ondan ayrılığa düşmeyin.” Bu

ayrılığa düşmeyi işte ortadan kaldıracak Hz. Mehdi; bütün mezhepleri kal-

dıracak ve İslam’ı sahabe dönemindeki gibi yapacak, Resulullah döne-

mindeki gibi olacak. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra)’a hitap neydi? Hali-

feti Resulullah, ilk halifelerin hepsine o şekilde hitap edilmiştir. Hz. Meh-

di’ye Peygamberimiz (sav) diyor ki; “Ona yapılacak hitap böyle değildir”

diyor Resulullah. “Benden sonraki halifeler ‘Halifeti Resulullah’ diye anı-

lacak” diyor. “Ama o Allah’ın halifesidir” diyor. “Halifetullah’tır” diyor

Hz. Mehdi için. Bir tek ona mahsus. “Hz. Ebu Bekir ve Ömer ona üstün

olamaz” diyor Resulullah (sav) Hatta “birçok Peygamberlerden daha

üstün olacaktır” diyor Hz. Mehdi. Peygamberimiz (sav)’in açık ifadesi,

Resulullahın. “O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.”

Bak “dosdoğru ayakta tutun”, nasıl oluyor bu? Sahabe dönemi. “Ve ayrı-

lığa düşmeyin.” Ama diyor ki Allah arkasından; “Senin kendilerini çağır-

dığın şey müşriklere ağır geldi.” Adam alışmış şirk koşmaya, alışmış

dinde bidatler getirmeye, anormal inançlara, şirke. Onlara ağır geldi diyor,

kaldıramayacaklar. Bakın, “Kitaba mirasçı olanlar ise, herhalde ona karşı

kuşku verici bir tereddüt içindedirler.” Kuran konusunda şüphe içindeler,

Ehli Kitap. Kitab’a mirasçılar, Tevrat’ı almışlar ama tahrif olmuş.

İnşaAllah o tahrif de kaldırılacaktır, Tevrat’ın gerçeği bulunacaktır. Hz.
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Mehdi tarafından bulunacaktır. Tevrat’ın aslı ve İncil’in aslı. Antakya’da-

ki mağarada, başka Teberriye Gölü’nün çamur dolu tabakalarının alt kıs-

mında. Altınla kaplanmış bir sandık içerisinde. Mum ve altınla kaplanmış

içi, açıldığında orijinal olarak görülecek. Neden altın; altın çürümez, asit-

ten etkilenmez, binlerce sene kalır hiçbir şey olmaz inşaAllah. Terütaze

olarak sandık açılacak, inşaAllah Allah’ın izniyle. 

SUNUCU: Tevrat’la İncil değişmiş Kuran-ı Kerim değişmemiş mi? 

ADNAN OKTAR: Evet değiştirilmedi. Tevrat ve İncil’in değiştiril-

diği çok açık görülüyor. Zaten İncil; dört tane kitap var. Dört ayrı kitap. 

OKTAR BABUNA: Daha fazlaydı dörde indirmişler sonra. 

ADNAN OKTAR: Tabii, dörde indirmişler. Bir de en vahimi teslis

inancı. Yani üçleme. Hz. İsa’yı Allah olarak görüyorlar haşa. Allah diyor

ki “gökler neredeyse parçalanacaktı bu sözlerinden dolayı” diyor Allah.

Hz. İsa’ya soruyor Allah ahirette; “insanlara, Beni ve annemi Allah'ı bıra-

karak iki ilah edinin” diye sen mi söyledin?" diyor. “Ya Rabbi sen bil-

mişsindir haşa ben öyle bir şey demem” diyor. “Allah’ın birliğini savun-

dum, Senin birliğini söyledim” diyor, inşaAllah. 

SUNUCU: Değiştirildiği kanıtlanmış mı? 

ADNAN OKTAR: Her yerinden anlaşılıyor. Bir tane, iki tane, üç

tane, dört tane delille değil. Hz. İsa (as) Allah’a dua ediyor. Allah Kendi-

ne dua eder mi? 

OKTAR BABUNA: Haşa. 

ADNAN OKTAR: Hz. İsa (as) yemek yiyor, ihtiyaçları var. Allah’

da böyle bir şey olur mu, haşa? 

OKTAR BABUNA: Tabii ki, haşa, olmaz. 

ADNAN OKTAR: Uyuyor, uykusu geliyor, acıkıyor insan bu. Ve

sürekli Allah’ın birliğinden bahsediyor Hz. İsa (as). Tevrat’tan, İncil’den
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bahsediyor. Buna rağmen teslis inancı var. Ve bu yüzden Hıristiyan ülke-

lerde dinsizlik acayip yaygın, yoksa çok büyük bir bölümü onların dindar

Hıristiyan olurdu. Nasıl inansın adam, delikanlı çocuk, üniversite genci. 

OKTAR BABUNA: Mantıklı gelmiyor. 

ADNAN OKTAR: Yemek yiyen, uyuyan bir insana bir insana nasıl

Allah desin? 

SUNUCU: Onlar bu durumda cehenneme mi gidecek yani? 

ADNAN OKTAR: Şöyle, eğer Kuran’ı incelemediyse, Kuran’dan

haberi yoksa Fetret Ehli’dir. Cübbeli diyor ki, Fetret Ehli nasıl olur diyor.

Resullulah nasıl Fetret Ehli oldu? Hz. İsa’dan hemen biraz sonra geldi

Peygamber Efendimiz (sav). Hz. İsa (as)’ın ayaktaydı dini. Buna rağmen

Fetret Ehliydi o. Resulullah (sav) Hz. İbrahim’in dini bakiyesiyle yaşadı.

Bakiye dini ile yaşadı. Vahiy gelmeden, peygamberlik görevi almadan

vefat etseydi, ne olacaktı? Cehenneme mi gidecekti, haşa? Cennete gide-

cekti. O zaman, demek ki Fetret Ehli var. Dolayısıyla Hıristiyanlar da

Kuran’a ulaşamadıysa, Kuran hakkında bilgileri yoksa cehenneme gider-

ler, diyemeyiz. Samimi olarak eğer kendi dinine inanıyorsa ki akılcı

bakarsa tek Allah’ın olduğunu İncil’den anlar. Şu anda tahrif olmuş

İncil’den de anlar. Namazın olduğu zaten İncil’de açık görülüyor. Namaz-

larını kılar, zekat verir, helale harama dikkat eder. İnşaAllah umulur çok

samimi ise cennete gitmesi umulur. Kuran’dan da haberi yoksa, bilgisi

yoksa Fetret Ehli olmuş olur. Ama Kuran’ı bilip de bir insanın Müslüman

olmaması, ben samimi olarak söylüyorum...

SUNUCU: Okumamıştır belki. 

ADNAN OKTAR: Onu söylüyorum işte okumadıysa Fetret Ehli’dir.

Samimi ise ve İncil’in içindeki Kuran’a uygun hususları da uygularsa…

Uyguluyorsa çünkü birçok Hıristiyan var namaz kılan. Resimleri var

bizde, ben göstereyim. Museviler de namaz kılıyor. Normal, kıyam, rükû,

secde; bildiğimiz gibi namaz kılıyor. Buraya gelen Abraham’dı. Geldi

beraber camide namaz kıldılar. 
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OKTAR BABUNA: Sultan Ahmet Camii’de namaz kıldık. 

ADNAN OKTAR: Kendi inancına göre o, Musevilikte var, namaz

kılıyor. Müslümanlarla birlikte namaz kıldı. Yani bunu yapıyorsa, zekatı-

nı veriyorsa, helale harama dikkat ediyorsa, Allah’ın birliğine inanıyorsa

ve samimiyse, umulur. 

SUNUCU: Ama bunu yapan insan sayısı azdır bence. Çünkü küçük-

lükten beri artık kafasında bir şey kurulmuş, bir şeye inanmış. Herkesten

beklenemez ki o davranış. 

ADNAN OKTAR: Evet, Allah cennete gidecekleri zaten yaratmış,

cehenneme gidecekleri de yaratmıştır. Ama, Allah diyor ki “Size Allah

zulmedip de ne yapsın” diyor Allah. Ben zulmetmek yanlısı değilim, diyor

Allah. Zulmetmekten hoşlanıyor değilim, diyor Allah. Buna da ihtiyacım

yok, diyor Allah. Ben sizin iyi olmanızı istiyorum, diyor Allah. Bana iman

etmenizi, Beni sevmenizi, cennete gitmenizi istiyorum, diyor Allah, Ben

ne yapayım sizi Cehenneme koyup da. Özetle bu anlamda söylüyor ayet-

te. Allah ne yapsın diyor size azap edip de. Ayet var. 

OKTAR BABUNA: Allah “İman edip şükrederseniz, Allah azabı-

nızla ne yapsın” diyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Mesela, Hıristiyanlık da tasaffi vardır. Cübbeli

yine burada da cahillik ediyor. Nereden çıkarttı Said Nursi bunu, diyor.

Kuran’dan çıkarıyor, ayet var. “Gelin” diyor Cenab-ı Allah, “bir sözde

anlaşalım, Allah birdir diyelim” diyor, ayet var Hıristiyanlara. Demek ki

bu geçerli bir şey ki Allah bu tasaffi, yani tahrifattan kurtulma bir esas ki

Kuran bunu söylüyor. Said Nursi durduk yere bunu söyler mi? Büyük

alim, müceddid. Daha iki günlük cahil insan oturup ortaya “nereden çıkar-

dı” diyor. Sen Kuran’ı okudun mu? Bu ayetlere o gözle bir baktın mı?

Said Nursi Kuran’ı su gibi ezberden bilen bir insan, müceddid ve bütün

hadisleri ezberden biliyor. Bak diyor ki ayette: “Allah batılı yok edip orta-

dan kaldırır.” Batıl nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizm. “ve Kendi
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kelimeleriyle” Kuran’la “hakkı hak olarak pekiştirir.” Yani perçinler, tam

oturtturur ve mükemmel hale getirir. Ebcedi kaç; 2014. Açıp baksınlar. 

24. ayet, Şura Suresi. “Yoksa onlar: “Allah’a karşı yalan uydurdu”

mu diyorlar?” Bak, ayette. “Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini

mühürler” diyor Peygamber Efendimiz (sav)’e Cenab-ı Allah. “Allah,

batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak

pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.”

Kalplerinizde ne varsa ben bilirim, diyor Allah. Ama bakın buradaki ayet:

“Allah batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak

olarak pekiştirir. ” Baksınlar, bu ayet 2014’ü veriyor. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Size biraz önce iki tane soru gelmiş Hocam.

“Değerli Hocam televizyonlarda sürekli olarak açlıktan, hastalıktan ve

katliamlar sonucu ölen Afrikalıları görüyoruz. Türk İslam Birliği kurul-

duğu zaman bu tür problemler de çözülecek mi? Salih Çimen.” 

ADNAN OKTAR: Salih kardeşim, mübarek kardeşim. Türk İslam

Birliği olur da Afrika’da açlık olur mu? Tır hesabıyla, dağlar gibi yığıla-

cak yiyecek Allah’ın izniyle. Fisebilillah. Olur mu? Bir tek o değil. Evle-

ri, yiyecekleri, arabaları... Her şey mükemmel olacak. Çünkü şu an bütün

para silaha yatırılıyor. Geçen günler Yemen. Gariban bir ülke. Kaç katril-

yonluk silah alıyor. Yani sizin neyinize? Katrilyonluk silahla senin ne işin

var? Halk perişan. Oradan buradan ülkelerden gemilerle, mavnalarla gidi-

yor silah. Bir avuç gariban var. Onları da mı yok etmeye kalkıyorsunuz

yani? O mu zorunuz yani? O silahı sen nerede kullanacaksın? Hz. Mehdi

devrinde o silahlar işe yaramaz hale gelecek. Tanklar, toplar, hepsi eriti-

lecek. Tevrat’ta da geçiyor. Kılıçlar diyor, mızraklar hepsi eritilecek,

sabana çevirecek diyor toprağı... Tabii, sanayiye çevrilecek, tarımda kul-

lanılacak diyor Tevrat’ta. Tevrat’ta Hz. Mehdi çok uzun anlatılır. Yani

çok kapsamlı anlatılır Tevrat’ta. Yani Museviler de onun farkına vardılar.

Şimdi konuşuyoruz bak, Amerika’dan da Museviler gelecek şimdi buraya.

Herkesin Mesih’in geldiğine kanaatleri geldi. Mesih’in ışığını gördük
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diyorlar. Yani bizim Mehdi dediğimiz kişinin Mesih olduğuna inanıyorlar

Museviler. Aynısı. Çünkü İsrail’den çıkmayacak diyorlar, Mehdi. Mesih.

İsrail’in dışında çıkacak diyorlar ve gelip İsrail’i kurtaracak, diyorlar.

Doğru, Hz. Mehdi bütün Musevileri kurtaracak aynı zamanda. Davut

soyundan gelecek. Evet, aynı zamanda. Hem Peygamberimiz (sav) soyun-

dan. Çünkü Hz. Ali (ra) Hz. Davut (as) soyundan. Peygamberimiz (sav) de

ben-i Adnan’dır, inşaAllah. O da Hz. İsmail (as)’a, oradan da Hz. İbrahim

(as)’a dayanıyor, inşaAllah. Dolayısıyla Müslümanlarla Musevilerin bek-

lediği Hz. Mesih ve Hz. Mehdi aynıdır. Çünkü Tevrat’taki tariflere bakı-

yorum, tıpkısının aynısı hadislerin. Bir tane, on tane, yirmi tane çok fazla

hadis var. Şüphesiz Hz. İsa Aleyhisselam Kıyamet saati için bir alamettir,

diyor Allah. “Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın.” 2026

ebced tarihi. Şurada çok az bir vakit kaldı 2026’lara. Cübbeli yüzyıllar

sonrasına ertelemeye çalışıyor ama, Cübbeli bakalım nasıl anlatacak Hz.

Mehdi (as)’ı gördüğünde. Hz. Mesih (as)’i gördüğünde. O kasetleri de

duruyor, kitabını da saklayacağım onun. Ondan sonra Hz. Mehdi (as) gel-

diğinde, onun yanında kitabını ona hediye edeceğim. Bu kitabını al, şimdi

oku diyeceğim, inşaAllah. O CD’lerini de ona vereceğim, bunları da din-

lersin diyeceğim, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bir soru daha vardı Hocam, kısa bir soru. “Mer-

haba, ben sizi Azerbaycan’dan arıyorum. Size sorum; ahiret zamanı bizle-

ri ne bekliyor?” Şahin Eyderli.

ADNAN OKTAR: Ahiret zamanı, Allah’ın izniyle işte hep beraber

topluca kalkacağız. Allah diyor, hepsi diyor çekirgeler gibi topluca bir

anda kalkacak. Herkes o düz arazide bir şaşıracaklar. Yani uykudan uyan-

dıklarını zannedecekler ehl-i küfür. Ama müminler anlarlar. Çünkü

müminlerin ön tarafında bir ışık ve sağ tarafında bir ışık olacak, diyor

Allah. Kuran bilgileri olduğu için, o bilgiyi bildikleri için, Kuran’ı da

unutmadıkları için o ışıktan anlayacaklar ve de yanlarında mihmandarları

var, yani ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini onlara gösteren bir
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melek, yardımcı. Kalktıklarında onlar anlayamıyorlar önce. Birbirlerine

soruyorlar. “Biz diyorlar uyuyorduk burada” diyorlar. “Bizi kim kaldırdı,

biz neredeyiz?” diyorlar. Uzakta bir çağırıcı var. “Buraya gelin” diyor,

çok uzaktan. Hepsi diyor, çağırıcıya uyarlar diyor ister istemez ve o tara-

fa doğru koşmaya başlıyorlar topluca. O zaman oraya geldiklerinde anlı-

yorlar. “Eyvahlar bize” diyorlar. “Bu din günü” diyorlar. “Ölmüşüz biz”

diyorlar. “Ahiret gerçekmiş” diyorlar. “Eyvahlar bize” diyorlar. Ondan

sonra başlıyor olay işte. Ondan sonra Allah diz çöktürüyor. “O gün” diyor

“sesler kesilmiştir, sadece bir hırıltı duyulur” diyor. “Bütün başlar öne

doğru saygıyla eğilmiştir” diyor. “Müminler için o gün korku yoktur”

diyor. “Hüzne de kapılmayacaklardır” diyor Allah. Müminler gıcır gıcır

üstleri başları tertemiz, ellerinden yüzlerinden nur akacak. Allah, hepsini

cennete alacağım, diyor. Yedi kapısı vardır cennetin, hepsini cennete ala-

cağım diyor ama, şimdi biz ne kadar düşünürsek düşünelim ne cennetin

renklerini, ne kapısını, ne içini. Çünkü “hiçbir göz görmedi” diyor Allah.

“Hiçbir nefis tatmadı. ” Yani hiç bilmediğimiz bir ortam olacak. Çok çok

hoşumuza giden ama, hiç bilmediğimiz bir ortam. Fakat meyveler benzi-

yor dünyadakilere. Biz diyorlar dünyada bunların benzerlerini görmüştük

diyorlar. Yani cenneti incelemeye başlıyorlar böyle geziyorlar, bakıyorlar,

meyveleri görünce “biz bunları dünyada görmüştük” diyorlar. Biliyoruz

bunu dünyadan. “Ne kadar kaldınız?” diyor Allah. Soruyor. Oradakilere

soruyorlar. Bir kısmı bir gün kadar herhalde diyorlar. Yani bir gün, uyu-

duklarını zannediyorlar. Bir gün. Bir kısmı, diyorlar bir günün bir vakti

kadar olması gerekiyor. Yani öğlenden akşama kadar olabilir, diyor. O

kadardı, diyor. Bir kısmı daha başka türlü söylüyor. Göz açıp kapama

kadar. Bir an kaldık geldik, diyor. Allah diyor “Normal süresinde kaldı-

nız” diyor yani, o süresi kadar kaldınız diyor. 

Fetih Suresi, 10. “Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat

etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdi-

ni bozarsa” kim kahpelik yaparsa, münafıklık yaparsa “artık o, ancak

kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim Allah’a verdiği ahdine vefa gös-
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terirse” Allah’a verdiği yemini, sözünü yerine getirirse, “artık O da ona

büyük bir ecir verecektir” diyor. Şimdi bakıyoruz: “Şüphesiz sana biat

edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir.” Hz. Mehdi (as)’a biat olacaktır

biliyorsunuz. Tarihi 2025’i veriyor, miladi. Bu çok kolaydır ebced.

Öğrensinler kardeşlerimiz baksınlar kendileri, bizzat tespit edip baksınlar. 

SUNUCU: Evet sayın izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yine bir-

likteyiz. Bu kez programımızda bir konuğumuz var. Kadir Limani Bey,

Balkan gazetesi İstanbul Temsilcisi. Balkan gazetesi de Makedonya,

Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkelerde yayın yapan, bütün

Balkan ülkelerinde yayın yapan bir gazete. Gazetenin temsilcileri kendi-

leri. Buyrun Hocam. 

ADNAN OKTAR: Benden önce Hocamız buyursun. Siz buyrun. 

KONUK: Hocam, merhaba. 

ADNAN OKTAR: Hoş geldiniz, sefa geldiniz. 

KONUK: Hocam, Balkan ülkelerinden birkaç tane sorular sormak

istiyorum. 

ADNAN OKTAR: Tabii buyrun. 

KONUK: Siz yaklaşık 300 tane kitap yazdınız ve bunlardan 60 tane-

den fazla dile çevirdiniz. Boşnakça, Arnavutça, Bulgarca, Romence,

Yunanca diller olarak ve bu kitaplar orda dağıtılıyorlar ve millet okuyor.

Birincisi benim sorum şu olacak: Siz oralarda tanınan bir kişisiniz şu anda

ve sizlere ilgi gösteren kişiler var oralarda, size olan tepkiler nasıl? 

ADNAN OKTAR: Gayet güzel, maşaAllah. Biliyorsunuz orası hep

evlad-ı fatihan. İnşaAllah, yakın bir zamanda Avrupa zaten boydan boya

Türk İslam Birliği’nin bir ili olacak, inşaAllah. Ve oralara mutluluk,

güzellik, saadet, zenginlik getirecek. Ama tabii oradaki kardeşlerimiz,

Osmanlı döneminden kalan yiğitlerimiz, Anadolu’dan giden aslanlarımız

oraların süsü. İnşaAllah oralarda imani, Kurani, akılcı, bilimsel çalışma-
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lar yaparak Darwinizm’in, materyalizmin geçersizliğini insanlara anlatı-

yoruz. Kuran’ın hakikatlerini insanlara anlatıyoruz. Sevgiyi, barışı, kar-

deşliği, dostluğu, modernliği, sanatı ve güzelliği de insanlara tavsiye edi-

yoruz. Bu yönde çalışmalar inşaAllah yapıyoruz. Oradaki kardeşlerimiz

de bunu destekliyorlar. Çok güzel gidiyor. Allah’ın izniyle yakın bir

zamanda 10-20 yıla kadar zaten bu güzelliği göreceğiz. Türk İslam Birli-

ği de gerçekleşmiş olacak inşaAllah. 

KONUK: Hocam biliyorsunuz siz, benden çok daha iyi biliyorsunuz

ki bu ülkelerde aslında eski Osmanlı zamanından kalan çok milletler var

ve bunları tabii ki bu kitapları görmeden önce ufak bilgiler vardı. Sizin

bilgiler orada daha büyük ilgi gösterdi. Buna ne diyeceksiniz? 

ADNAN OKTAR: Daha önceki bilgiler Darwinizm’i, materyalizmi

görmezlikten gelen veyahut görse bile yeteri kadar onu ezemeyen üslup

içerisindeydi. Daha ziyade biraz olayın duygusal yönüyle yaklaşan bir

üslup içerisindeydiler. Biz önce Müslümanların boğazına sarılmış ipi

çıkarttık. Hıristiyanların, Musevilerin boğazına sarılmış ipi çıkarttık. Onu

bir kere koparttık. Darwinizm, materyalizmdi bu. Ondan sonra Kuran’ın

hakikatlerini en akılcı şekilde, bilimsel delillere dayalı, insanların çok

rahat anlayabileceği gibi samimi bir üslupla anlattık. Bir de baktılar ki

Kuran, 1400 yıl öncesinden bu zamanın bilimini, modern bilimi en kap-

samlı şekilde anlatmış. Hadislere baktılar, ahir zamanın bütün olayları

gerçekleşmiş. Bir de baktılar ki ahir zamandayız, Hz. Mehdi devrindeyiz,

Hz. İsa (as)’ın inişi arefesindeyiz. Bu Müslümanlarda şok bir sevinç yarat-

tı. Çok mutluluk meydana getirdi. Bir anda bir enerji yüklemesi oldu Müs-

lümanlara, muazzam bir enerji yüklemesi. Amerika’dan tut, Fransa’dan

çık. Fransa’dan gir, Çin’den çık. Her yer, yer yerinden oynuyor şu an,

maşaAllah. Türk İslam Birliği heyecanı bütün dünyayı sardı. Baktılar ki

Resulullah’ın dedikleri aynısıyla doğru. Oralarda, şehidimiz Muhsin

Yazıcıoğlu’nun da biliyorsunuz, alperen ocaklarında oralarda çok güzel

faaliyetleri var. Oraları, serhat boylarını özlemle bekliyorlar, inşaAllah
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Türkiye ile birleşir diye. Ki bunun neticelenmesi için çok az bir vakit var.

Bakın şimdiden vizeler kalktı. Bir süre sonra pasaportlar kalkacak, Bosna

Konya gibi olacak, inşaAllah. 

KONUK: İnşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Arnavutluk Eskişehir gibi olacak inşaAllah. 

Ataşehir Alperen Ocakları “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve

Alperen Dostluk Gecesi” düzenlemiş. Koç yiğitler buraya gelmişti demin,

aslanlarım benim. Onlar bize Allah’ın bir emaneti, koç yiğitlerimiz. Bu

güzel toplantıda şehidimiz anılacak ve alperenlerimizin güzel faaliyetleri

olacakmış, inşaAllah. Allah hayırlı, bereketli, uğurlu yapsın, gönüllerini

açsın. Ölümüne yanlarındayız Allah’ın izniyle ölümüne. Hepsi bize şehi-

dimizin emaneti, canımız ciğerimiz koç yiğitlerimiz. İnşaAllah Allah yol-

larını açsın, ferasetlerini, basiretlerini açsın, hidayetlerini artırsın. Terte-

mizler. Demin konuştum, çok efendi, yiğit delikanlılar maşaAllah. Sevgi-

leri, saygıları çok güzel elhamdülillah, maşaAllah. Çok özlü Türk ruhunu,

Türk İslam ruhunu çok güzel temsil eden koç yiğitler onlar, maşaAllah.

Bütün Anadolumuz öyle zaten, inşaAllah çok güzel netice alacağız. Onla-

rın da öyle dış Türklere karşı, Türk İslam alemine karşı biliyorsunuz derin

muhabbetleri vardır. Aman Türk İslam Birliği olsun, aman birleşelim der-

ler. Var güçleriyle gayret ediyorlar ama, daha da şevkli gördüm delikanlı-

ları maşaAllah. Çok güzel atakları var. 

Onun için Balkanlar, serhat türküleri dinleyecek oralar Allah’ın

izniyle inşaAllah. “Kırım’dan gelirim” diye Kırım tarafında, efendim,

“akma Tuna akma, ben bir dertliyim” diyor. Ondan sonra o güzel serhat

türküleriyle oralar inim inim inleyecek, inşaAllah. 

KONUK: Peki Hocam, Balkanlarda biliyorsunuz daha önce de bu

konuyu açıkladım. Eski Osmanlı’dan özü, barış, birlik ve dayanışma ve

özlem var. Peki, bu hasret bitecek mi? 

ADNAN OKTAR: EvelAllah, Allah o aşkı böyle sonuna kadar geliş-
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tirdi. Ahir zamanda da müjdeledi. Şimdi o müjdenin oluşması safhasında-

yız. Cenab-ı Allah oraya niye o camileri kurdu, niye o güzelim köprüleri

kurdu Allah, niye Osmanlı kervansaraylarını yaptı; gönlümüz orda kalsın

diye yaptı. O güzel kardeşlerimizi niye orada yaşattı Allah, niye orada

onları besledi, büyüttü, niye sayılarını artırdı, niye imanlarını muhafaza

etti, niye bizim öncülerimiz, koç yiğitlerimiz olarak Allah oralara onları

değil mi görevli kıldı; bugünler içindi işte. Vakit, saat geldi. Allah’ın

izniyle bunu kimse durduramaz. Oralar zaten Anadolu olmuş, buram

buram. MaşaAllah. O Osmanlı evlerinde inşaAllah güzel böyle ud sesleri-

ni duyacağız pencerelerden, inşaAllah. Çok güzel Osmanlı yemekleri

yiyeceğiz. Osmanlı değil mi kültürünü, Osmanlı eşyalarını, Osmanlı sana-

tını, Osmanlı mimarisini her yerde göreceğiz, inşaAllah. İnsanın ruhuna

ferahlık getiren, insanı açan, insanda derin zevk veren muhteşem bir

sanattır Osmanlı sanatı. Mesela Kırım, sanki Anadolu’da bir sokakta gezi-

yorsun. Allah’ın hikmeti, muhteşem. Tam böyle eski Osmanlı. Bosna’ya

gidiyorsun aynı şekilde. 

KONUK: Hiçbir fark yok. 

ADNAN OKTAR: Aynı Amasya’nın evleri gibi. Oradaki, zaten

buradan gitmişler aslanlarımız. Allah oraya emanet koymuş. Ne zamana

kadar? Cenabı Allah diyor, siz Hz. Mehdi (as) gelene kadar burada bu

camileri bekleyeceksiniz, siz bekçisiniz. Bu camileri yaptım. Burada Hz.

Mehdi (as) ile namaz kılacaksınız, Mesih Hz. İsa (as) ile namaz kılacak-

sınız. Çünkü Mesih (as) dünyanın her yerini gezecek Hz. Mehdi (as) ile

birlikte. Oraya da gelecekler, inşaAllah. Bosna’da inşaAllah Bosna köp-

rüsü üstünden geçecekler Hz. Mehdi (as) ile Hz. Mesih (as), inşaAllah. O

köprüyü Allah yıktı, yeniden yaptı. Yıktılar daha sağlamını yaptı Allah.

Bak, şu güzelliğe bak Hz. Mehdi (as) ile Hz. Mesih (as), inşaAllah o köp-

rünün üzerinde durup o güzelliği boydan boya seyredecekler. Orada da

dua edecekler inşaAllah, Allah’ın izniyle.  

KONUK: Peki Hocam, Balkan ülkeleri biliyorsunuz bayağı eziyet
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çekti. Bu konular onları kültürden, dinden uzaklaştırdı. Hani Arnavutluk

gibi, Enver Hoca gibi diktatör kullandı ve her şeyi yok etti, camiiler her

şeyi yok etti. Aynı zamanda Bosna da bayağı zarara uğradı. Şimdi son

senelerde ilerleme bayağı var. Bunun katkısı nedir, ne kadardır? 

ADNAN OKTAR: Allah diyor ki, şeytandan Allah’a sığınırım.

“Onlar bir tuzak kurdular” diyor Allah. “Ben de bir tuzak kurdum” diyor.

“Ama Benimki pek çetindir” diyor Allah. “Onların tuzağının yanında

Benimki pek çetindir” diyor. “Kahredicidir Benim tuzağım” diyor.

Allah’ın tuzağına düştüler. Eğer onlar o çileyi çekmeseydi, şu evliya ruhu

şu derinlik şu iman aşkı oluşmazdı. Bosna’da da yüzbinlerce evliyanın

oluşmasına sebep oldular. Her yer “Allah” nidaları ile inliyor şu an, maşa-

Allah. Değil mi, aşk getirdi o. Çile olmadan, aşk olmaz. Oralara Allah fise-

bilillah böyle şehitler dizdi Allah. Niye, Hz. Mehdi (as) gelecek diye ora-

ları süsledi Allah, toprağı süsledi, mezarları süsledi Allah. Her yer şehit

dolu. Onların bereketi, onların ışığı pırıl pırıl aydınlatıyor oraları. Çok az

bir süre kaldı. Biraz daha dayansınlar, geliyoruz Allah’ın izniyle inşaAllah. 

KONUK: Hocam, sizlere tekrar bir sorum var. Siz daha önce bir

mesaj verdiniz. Diyorsunuz ki, Hz. İsa (as) şu anda dünyada. Peki, şu an

Balkan ülkeleri içinde olabilir mi? 

ADNAN OKTAR: Hz. Mesih (as)’in yerini Allah şu an gizliyor, giz-

ler. Yani, çünkü düşmanı çok. Yani her yerden düşmanı çok. Ama Hz.

Mesih (as) vahiy ile hareket eden bir insan. Yani yenilebilecek bir varlık

değil, yenemezler. Ama onun kendine has özel bir yöntemi var, yani

insanları şaşırtıyor, Hızır (as) gibidir Hz. İsa (as) da. Yani bakan, anlaya-

maz. Çıkaramazsınız, talebelerinden de çıkaramazsınız. Yöntemlerini

anlamak mümkün değildir, vahiy ile hareket edecek. Eze eze o da ilerliyor

şu an, ilerleyecek. Ama Hz. Mehdi (as) onun kardeşidir. Hz. Mehdi (as)’a

Allah vezir olarak gönderiyor böyle ulul azim bir Peygamberi. “Ekserin”

diyor Said Nursi, “makbul olan” diyor, “bir peygamber gerekir” diyor. “O

da” diyor, “Hz. İsa (as)’dır”, yani ekserinin beğendiği, herkesin. Çünkü
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biz Müslüman olarak biz de çok seviyoruz, Hıristiyan alemi de çok sevi-

yor, değil mi, deli aşığız. O güzeller güzelini hepimiz bekliyoruz. Ama o

da çile çekecek, imtihansız yok. İllaki imtihandan geçecek. Bakın, ölüyü

diriltiyor artık, “kumbiiznillah!” “Allah’ın izniyle kalk diyor, kalkıyor

ayağa. Ama böyle bir Peygamber çile çekiyor. Tabii, mesela eliyle yüzü-

nü mesh ediyor, kör anında görür, anadan doğma kör. Yahut mesela cilt

hastalığı oluyor, mesela elini sürüyor, geçiyor. Bir tane, iki tane, üç tane,

dört tane değil, tabii. Şimdi de geldiğinde yine mucize gösterecek. Ama

bütün bunlara rağmen adetullah geçerlidir dünyada, kendini gizlemesi

gerekir. Hz. Mehdi (as)’ın da gizlenmesi vardır, biliyorsunuz. Bir uzun

süreli gizlenmesi bir de kısa süreli gizlenmesi vardır. Hapsedilecek o

mübarek Mehdi (as), çile çekecek. “Müslümanım diyen bir yobaz”, İstan-

bul’daki bir yobaz, Hz. Mehdi (as)’ın karşısına dikilecek. Yani bu hayret

edilecek bir şey. Mesela aynısıyla olacak. Mesela “Kenane” diyor, o

devirde çıkacak. “Topal bir adam” diyor, “siperden fırlayacak topal”.

Bakın bir özelliğini vermiş Peygamberimiz (sav). “Başı tıraşlı bir kısım

yobazlar”, “başı tıraşlı” diyor bak, Peygamberimiz (sav) söylüyor, hadis,

“başı tıraşlı” diyor. “Kuran’ı okuyacaklar” diyor, “boğazlarından geçme-

yecek” yani konuşmaları ile bakacaksın Kuran’a tam muhalif. Ama sor-

duğunda Kuran’a tam uyduğunu söyleyecek, fakat Kuran’a tam muhalif.

Böyle tipler de deccal ile bağlantı kuracaklar. Bütün bunların arasında Hz.

Mehdi (a.s ) mücadelesini sürdürecek ve başarılı olacak. Hz. Mesih (as)

ile Ayasofya’da bir namazları var inşaAllah, bir de Kudüs-ü Şerif’te. İnşa-

Allah Topkapı’dan alınacak Kutsal Emanetler. Peygamber Efendimiz

(sav)’in Hırka-i Şerifi’ni giyecek üzerine, teberrüken kılıcını takacak,

Sancak-ı Şerif’i çıkaracaklar, inşaAllah. Hz. Mehdi (as) sağ eline alacak

Sancak-ı Şerifi, ondan sonra İslam alemi yıkılacak işte, ben söyleyeyim

yani. Bundan sonra bu konu bitiyor. Ondan sonra ne PKK kalır, ne bil-

mem nesi, ne şusu ne busu. Sancak-ı Şerif çıktı mı, manen yok oldu

demektir küfür, o gün bitti yani. Pakistan’ı, Libya’sı, Fas, Tunus hepsi

yani. Yani artık ikinci bir söz söylenecek gibi olmayacaktır. Hz. Mesih
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(as)’da işte tam o sürede iniyor, inşaAllah karşılaşacaklar. Hz. Mehdi (as)

kabul etmiyor namaza geçmeye. “Efendim” diyor, “namaza geç” diyor

Hz. Mesih (as). “Sensin” diyor. “Çünkü sen” diyor “seyitsin”. Kureyşi

olması gerekiyor Müslümanların liderinin, “sen seyitsin”. Zaten vahiy ile

alıyor bunu. Hatta yüzünü mesh edecek Hz. Mehdi (as)’ın, cennetteki

makamını söyleyecek. “Ben sana tabi olmakla görevliyim” diyecek Hz.

Mesih (as). “Allah’ın bana verdiği görev bu” diyecek, “ben senin veziri-

nim, geç namaza” diyecek. Ona rağmen Hz. Mehdi (as) utanacak, diyecek

“siz layıksınız Efendim, buyrun”, yok zorla sırtından itip Hz. Mehdi (as)’ı

namaza geçirttirecek. Bütün Hıristiyan alemi Hz. Mehdi (as)’a bağlanıyor

işte onun arkasından. Ondan sonra İslam dininden başka hiçbir din yok.

Sadece Müslümanlık kalıyor. Arkasından da, çok kısa bir süre sonra Hz.

Mesih (as) ve Mehdi (as) vefat ediyorlar. Hz. Mesih (as), Hz. Mehdi

(as)’ın cenaze namazını o kıldıracaktır, Hz. Mesih (as) kıldıracaktır. O bir

süre daha yaşayacak, onun vefatından sonra dünya gittikçe gerilemeye

başlayacak. Kader böyle, inşaAllah. Var güçleri ile uğraşacaklar, adım

adım adım dinsizlik, imansızlık hakim olacak. Artık gizli mağlubane

diyor Said Nursi. Hicri 1506’dan sonra. Açık, belki açık galibane,

1506’lardan yani herhalde 1510, 11, 12, 13’ten sonra iyice bozulmaya

başlıyor, ta ki 1543’e kadar diyor Said Nursi. 1543’ten sonra din, iman,

Allah, Kitap hiçbir şey insanlar artık dinlemeyecek hale gelecekler. Kuran

ref ediliyor. İki yıl kadar sürecek, diyor Said Nursi. 1543’ten 45’e kadar.

1545’in uygun bir ayının, uygun bir gününün, uygun bir saatinde. Daki-

kası da belli. Esaslı bir çarpma ile Dünya’ya birinci vuruş. İkinci bir çarp-

ma daha diyor Allah, ikinci bir çarpma daha var ayette, bu sefer Dünya

dönüş istikametini çeviriyor. Yani tersine dönmeye başlıyor. Güneş batı-

dan doğuyor, yani vurmanın etkisi ile ama Dünya darmakeşan. En sonun-

da bir esaslı vuruş var, son vuruş var. Bir yıldız çarpması var. Muhteme-

len Tarık Yıldızı. Onun çarpması ile -yani Kuran’da işaret onun gibi, o

gibi görülüyor, ona verilen isim gibi görülüyor- tuz buz oluyor, dümdüz,

tamamen açılıyor. Ondan sonra da diyor Cenab-ı Allah “sizi yepyeni bir
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yaratılışla yeniden yaratacağım” diyor. Azrail (as)’a varıncaya kadar hep-

sinin canını alacağım, diyor Allah. Azrail, en son onun canı alınacaktır.

Yani bütün meleklerin canı alınıyor, Azrail (as) tarafından alınacak her-

kesin, en son da o. Ondan sonra Allah “hepsini yepyeni bir yaratılışla

yeniden yaratacağım” diyor Allah. Müminler ayrı, kafirler ayrı. Kafirler

işte Darwinist, materyalist düşünceleri ne ise, orada anlatacaklar artık.

Mutasyon mu, artık nedir düşündükleri, özgürler zaten orada cehennem-

de, alabildiğine özgürler. Birbirlerini kovalayacaklar. Dövüyor, sövüyor,

kavga ediyorlar, eziyorlar, birbirlerini tepeliyorlar, değil mi, kafası sırtın-

da olanlar, boynu arkası kafaya, mutasyona uğramış çünkü adam onun

inancına göre. Allah mutasyonun ne olduğunu onlara gösterecek orada. 

KONUK: Hocam şunu sormak istiyorum. Hani farkındasınız son

zamanda Osmanlı kardeşliği sanki daha yaklaşmış gibi geliyor. 

ADNAN OKTAR: EvelAllah. Yani oldu olacak, oldu olacak. 

KONUK: Sanki 10-15 yıl arasında bayağı bir fark oldu. 

ADNAN OKTAR: Bütün İslam ülkelerinde, Türk ülkelerinde vize

kalktı. Bunu kim söyledi? 

OKTAR BABUNA: Siz söylediniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Allah’ın izniyle, Allah söyletti, beni vesile etti.

Ama birileri de görevde bu arada ama. Hz. Hızır (as) kol geziyor. Vize

kalkması, yani ne demektir bu? Bütün ülkelere bak, yine bir ülkede daha,

bir ülkede daha, her gün bir yerde. Bugün nerede kalktı? Lübnan. Bizim

bir vilayetimizdir Osmanlı döneminde. Şimdi yine aynı, yaklaşık yine

aynısı olacak. Yine müstakil devlettir, ama o kardeşlik bağı ile sanki

bizim etimiz kemiğimiz olacak. İnşaAllah. 

KONUK: Peki Hocam, bundan sonra neler olacak? Balkan milletle-

ri neler yapmalı? 
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ADNAN OKTAR: Birbirlerini bir kere çok sevecekler. Çok iyi koru-

yup kollayacaklar. Birbirlerine mukayyet olacaklar. O camileri doldurup-

taşırsınlar. Oraya geleceğiz o camilere. Namaz kılmaya geleceğiz. Orala-

rı çok temiz tutsunlar. Kuran kurslarını böyle güzelce temizlesinler. O

hafız kardeşlerimizin değerini, onların değerini iyi bilsinler. Bol bol bir-

likte yemek yesinler. Her yerde birbirlerini davet etsinler yemeklerine.

Arnavutlar koç yiğittir. Bosnalılar koç yiğittir. Şahane insanlardır. Bu

aslanlar her yerde birbirlerine, mesela tavuk kestiler, hemen konu-komşu

toplasınlar. Hıristiyanları da çağırsınlar, Hıristiyanlar kardeşleri. Çünkü

hep beraber olacağız. Musevileri de çağırsınlar. 

KONUK: Zaten yapıyor halk. 

ADNAN OKTAR: Hep beraber birlikte güzel yemek yesinler, soh-

bet etsinler. Muhabbet yoğunlaşsın. Mümkün ise Risale-i Nur’dan oku-

sunlar, Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Bediüzzaman’dan; bereket gelir,

sözümü dinlesinler. Bir bildiğim var. Benim kitaplarımdan okusunlar.

Ondan sonra, internetten bedava indirsinler. Fisebilillah. Biraz Allah’tan

bahsetmek bile sohbet etmek bile kalbinizi açar, özellikle o ata yadigarı

yerlerde. Hatta kırlara, havalar iyi olduğunda geniş yaygılar sersinler, soh-

bet edin. Şehitlerimizden bahsedelim. Gelmek üzereyiz. Bir parça bekle-

yecekler, bir parça, az bir şey kaldı yani, inşaAllah. 

KONUK: Ben biraz önce bir de bu konuyu, hani dedim, Osmanlı

zamanı sanki daha birbirine yaklaştı kardeşler. Çünkü Arnavutlar daha

önce de söylemiştim, Enver Hoca döneminde cami kalmadı, hiçbir şey kal-

madı. Şu anda orada, camiler her köşede var. Namaz kılanlar % 60, % 70

demeyeyim daha fazla. Kurslar da devam ediyor her tarafında ülkenin. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. 

KONUK: Bayağı genişledi. Eski zaman unutuldu. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah. 



SOHBETLER382

KONUK: O yüzden dedim ki, birazcık bu konuyu tartışalım şöyle.

İnsanın içinden gelmesi lazım bu konunun, din konusunun ve bunları

gelen bir insan, bizim Osmanlılara herkese içinden gelen bir duygu bu. Bu

hemen döndü Arnavutluk’ta, Bosna da aynı şekilde. 

ADNAN OKTAR: Oranın insanları o kadar mübarek insanlar ki o

kadar hoş insanlar ki Allah oraları da o kadar güzelleştirmiş ki. Bosna ora-

lar, Arnavutluk yani rüya oralar. Akılalmaz güzel yani. İnanılmaz güzel

maşaAllah. Allah oraları daha da güzelleştiriyor. Pırıl pırıl hale getiriyor.

Hz. Mehdi (as)’ın Hz. Mesih (as)’ın geçeceği sokakları tertemiz yapsınlar,

daha da temizlesinler. Oralara misafirlerimiz var inşaAllah, ona hazırlan-

sınlar. Sofraları da hazırlasınlar. Ondan sonra, bilgilerini artırsınlar ki

sohbette güzel sözler olsun. Her bir yeri sohbet ortamı yapalım. Camiler-

de, evlerde, her evi mescit haline getirsinler. Evlerde mesela beraber toplu

namazlar kılınsın. Evler de mescit olsun, inşaAllah. Beraber 15 dakika da

olsa, 20 dakika da olsa mutlaka Kuran okunsun, topluca. Allah’a hamd

etsinler. Çünkü şükretmek bereketi artırır. Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk,

bunu ısrarla savunmak. Türk İslam Birliği için dua etsinler. Hepsi, Ya

Rabbi Türk İslam Birliği’ni bir an önce nasip etsin diye, göklere ellerini

açıp dua edecekler inşaAllah. Herkes bunu söylesin, bu olacak. Ama

bakın bir şey daha söyleyeyim, söylemeseler de olacak. Yani bu kader. Bu

oldu çünkü yani olacak değil, oldu. Peygamberimiz (sav) olan bir şeyi

anlatıyor. Olmak üzere olan bir şeyi anlatmıyor. Var, görmüş. Gördüğünü

anlatıyor. Bu şekilde oldu, diyor. Yani bu şekilde olacak demiyor, oldu

bu, olay bu. 

OKTAR BABUNA: Hocam, 57 ülkenin listesi vardı vize uygulama-

sı kaldırılan. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah say say bitmez. 

KONUK: Hocam bir de Makedonya soracaktım. Makedonya biliyor-

sunuz büyük bir kısmı Hıristiyan bir ülkedir. Orada da aynı şekilde cami-
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ler, kurslar devam ediyor durmadan. Bir de son zamanlarda ben iyice bili-

yorum bu konuyu, orada bayağı geniş oldu bu mesele. 

ADNAN OKTAR: Makedonlar hep Müslüman eğilimli, Osmanlı

hayranı kardeşlerimizdir. Onlara çok sevgi göstersinler, bağırlarına bas-

sınlar, evlerinize getirin, yemek yiyin, sohbet edin. Türk İslam Birliği’nin

güzelliğini anlatın. Biz onları kurtarmaya geleceğiz. Hıristiyanlar istedik-

leri gibi ibadet yapacak, Museviler istediği gibi ibadet yapacak. Hz.

Mehdi (as) geldiğinde İsrail alabildiğine özgür olacak. Her yer onların

Allah’ın izniyle. İşte Allah’ın vaadi de gerçekleşecek onlara. İnşaAllah.

Ferahlık yaşayacaklar. Ama ne ferahlık, ne bereket, ne bolluk. Ne onları

ezen, ne onlara rahatsızlık veren... Hıristiyanlar da öyle istedikleri gibi

ibadetlerini yapacaklar. Hz. Mehdi (as) devri Altınçağ’dır adı üstünde

ferahlık. Ama Müslümanların birbirlerini çok iyi koruyup kollamaları.

Mezhep ayrılığı hiç fark etmez. Alevi, Sünni, Bektaşi hep canım ciğerim

onlar benim. Allah birdir demiyorlar mı? La İlahe İllallah Muhammeden

Resulullah demiyorlar mı? Bitti. Basın bağrınıza, hiç çekinmeyin. Yani bu

var mı yok mu? Ehl-i Kitap ne diyor? La İlahe İllallah. Onlar da bizim La

İlahe İllallah kardeşlerimiz. Muhammeden Resulullah diyenler de La

İlahe İllallah Muhammeden Resulullah kardeşlerimiz olur. Sanata, bilime,

estetiğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya, barışa, huzura, insancıllığa, anlayışa,

derinliğe çok önem vereceğiz. Allah bunu istiyor bizden. Cennette de

zaten bu var. Ama bakın Allah’ın vaadinin gerçekleşmesi insanların nefe-

sini kesecek. İslam yok oldu, diyorlardı 60’larda, 70’lerd falan. Bitmek

üzere, diyorlardı. Marks falan “din afyondur” diyorlardı. Değil mi bak?

Afyonu onlar yuttular. Allah tam boğazlarının içine soktu yani afyonu.

Tabii, yemese de zorla yedirttik Allah’ın izniyle. Sonra da afyondan göz-

leri dört açıldı yani inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi 70’li yıllarda tam hakimdi din-

sizlik ama Allah oradan döndürdü maşaAllah, sizi vesile ederek

maşaAllah. Hocam programın sonuna gelmişiz. 
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ADNAN OKTAR: Tamam. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Bütün

Bosna’ya, bütün Trakya’ya, bütün serhat illerine, bütün Tuna boylarına

selam ediyorum. Bütün kardeşlerime. 

KONUK: Teşekkür ederim. 

ADNAN OKTAR: Hepsine Allah bereket, bolluk, huzur, güzellik

versin. Türk İslam Birliği’ni görmekle şereflendirsin, inşaAllah. 

KONUK: İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Evet, sayın seyirciler Balkan gazetesinin İstan-

bul temsilcisi Kadir Limani Beye çok teşekkür ediyoruz. Hocam Allah

razı olsun, size de çok teşekkürler. 

ADNAN OKTAR: Cümlemizden inşaAllah. 



SUNUCU: İyi akşamlar, sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz.

Yanımda değerli birbirinden kıymetli konuklarım var. Beyin Cerrahı

Sayın Oktar Babuna, bütün dünyada kitapları ile büyük ilgi gören Sayın

Adnan Oktar.

SUNUCU: Hoş geldiniz öncelikle. 

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. 

SUNUCU: Nasıl başlayalım Hocam? 

ADNAN OKTAR: Nasıl başlayalım? Atatürkümüz’den başlayalım.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam, çok iyi olur.

ADNAN OKTAR: Atatürk’ü değil mi sevmek, anlamak çok önemli.

Bazı kişiler Atatürk’ü tam anlayamıyorlar. Anlayamadıkları içinde olum-

suz tavırlar içinde oluyorlar. Onun için Atatürk’ü güzel anlatırsak, daha

iyi anlatırsak, daha iyi akılcı bir bakış açısı elde eder insanların bir kısmı

umarız. Sen şu Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’ni oku bakalım bir güzel. 

SSohbet -12

13 Ocak 2010
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SUNUCU: “Atatürk’ün din konusundaki samimiyetini ve dinine olan

bağlılığını ortaya koyan diğer bir tarihi delil de onun çıktığı bir yurt gezi-

si sırasında Balıkesir’de vermiş olduğu hutbedir. Atatürk bu hutbeyi 7

Şubat 1923 tarihinde Zağnos Paşa Camii’nde vermiştir. “Ey millet, Allah

birdir. Şanı büyüktür. Allah’ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerimize olsun.

Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara

dini hakikatleri tebliğe memur ve resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar

cümlemizce malumdur ki Kuran-ı Azimüşşan’daki ayetlerdir. İnsanlara

feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz

akla, mantığa ve hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii

kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün ilahi kanun-

ları yapan Cenab-ı Haktır. 

Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dara yani iki haneye

malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diğeri Allah’ın Evi idi. Millet işle-

rini, Allah’ın Evi’nde yapardı. 

Efendiler, camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler

yapılmak lazım geldiğini düşünmek, yani meşveret için yapılmıştır. Mil-

let işlerinde her ferdin zihni tek başına faaliyette bulunmak elzemdir.

İşte bizim burada dünya için istikbal ve istiklalimiz için neler düşün-

düğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek iste-

miyorum. Milli emelleri milli iradeyi yalnız bir şahsın düşüncesinden

değil, tüm millet fertlerinin arzularının, emellerinin bilinmesi neticesin-

den çıkartmak gerekir. Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak isti-

yorsanız serbestçe sormanızı rica ederim. Efendiler. Hutbe demek halka

hitap etmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur. Hutbe

denildiği zaman bundan birtakım manalar ve mefhumlar çıkarılmamalıdır.

Hutbeyi irad eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Haz-

reti Peygamber zaman-ı saadetlerinde hutbeyi kendileri verirlerdi. Gerek

Peygamber Efendimiz (sav) gerekse Hulefayı Raşidin'in hutbelerini oku-

yacak olursanız görürsünüz ki, gerek Peygamber (sav)’in gerekse Hulefa-
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yı Raşidin'in söylediği şeyler, o günün meseleleridir. O günün askeri,

idari, mali, siyasi ve içtimai konularıdır. İslam ümmeti çoğalıp, İslam

memleketleri genişlemeye başlayınca, Cenab-ı Peygamber ve Hulefayı

Raşidin'in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irad etmelerine imkan

olmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım

zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde ileri gelenlerin en büyüğü idi.

Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve

doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa söylerlerdi. Bu tarzın

devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka

doğruları söylemesi ve halkı aydınlatması. Halkı, umumi ahvalden haber-

dar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü her şey açık söylendiği

zaman halkın dimağı faaliyet halinde bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve

milletin zararına olan şeyleri reddederek, şunun veya bunun arkasından

gitmeyecektir. Hutbeden maksat, halkın aydınlatılması ve doğru yolun

gösterilmesidir. Başka şey değildir. Yüz, iki yüz, hatta bin sene evvelki

hutbeleri okumak, insanları cehl ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hut-

beyi okuyanın herhalde halkın kullandığı dili kullanması lazımdır. Geçen

sene TBMM'de irad ettiğim bir nutukta demiştim ki: 'Minberler halkın

dimağları, vicdanları için bir feyz menbaı, bir nur menbaı olmuştur.'

Böyle olabilmesi için minberlerde aksedecek sözlerin bilinmesi ve anla-

şılması, fenni ve ilmi hakikatlere uygun olması lazımdır. Hatiplerin, siya-

si, içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilin-

mediği takdirde halka yanlış telkinler verilmiş olur. Binaenaleyh hutbeler

tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olacaktır.”

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam, var mı senin anlatmak istediğin bir

şey? 

OKTAR BABUNA: Atatürk’ün sözleri var Hocam, dinle ilgili.

Ayrıca bir de siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, İsrail’le bir gerginlik oldu.

O konuda herkes sizin yorumunuzu bekliyor aslında. 

ADNAN OKTAR: O konuyu ben şöyle açıklayayım. Bir kere orada
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Büyükelçimiz’e yapılan hareket saygıya uygun değil ve çocukça. Nitekim

de İsrail özür diledi. Bu çok güzel, olgun bir tavır. Bir daha özür diledi bu

da çok olgun bir tavır. İsrail ile Türklerin arasını açmak istiyorlar. Biz

Musevi kardeşlerimizi seviyoruz. Onlar Ehl-i Kitap’tır. Hz. İbrahim (as)’ın

soyu Peygamber neslidir. O insanların biz tüyüne zarar getirtmeyiz. Ama

Filistin’deki tertemiz kardeşlerimizin de tüyüne zarar getirtmeyiz. Burada

bir karmaşa var. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Bunu düzenleyeceğiz. Bu

pazar bana İsrail’den büyük kalabalık bir heyet geliyor. Hem resmi görev-

li şahıslar gelecek hem çeşitli dini kuruluşların temsilcilerinden gelenler

var. Evanjeliklerin lideri gelecek. Ondan sonra haham. Musevi grupların

liderleri gelecekler. İşte burada canlı yayına çıkaracağım. Bir de İsrail’de

kaçırılan bir asker var. Sevimli bir şey. Onun babası da geliyor. Benim

aracı olmamı istiyor. İnşaAllah aracı oluruz. Biz istiyoruz ki ne Filis-

tin’deki tutsaklar kalsın, İsrail’deki bütün hapishaneler boşalsın. Filistinli

kardeşlerimiz özgür bırakılsın. O çocuğu da mutlaka bıraktıracağım,

Allah’ın izniyle. Onu annesine babasına kavuşturacağız Allah’ın izniyle.

Filistin cezaevinde de kadın, çocuk kimseyi bıraktırmayacağız. Bu da

gereksiz. Çok anlamsız, manasız. Siyasi tutuklu bir kere kalmayacak.

Ama adi suçlu varsa bu tabii makul.Yani cinayet işlemiş, yatacak cezası

ne ise. Adam yaralamış, yatacak. Başka adi suçlar olur, onun cezasını

görür. O ayrı mesele. Ama siyasi suç. Siyasi suç derken; bir şey yapma-

mış sadece tahmin üzerine alıp gözaltına alınmış, hapsedilmiş. Bunlar

olmaz. Yani muhtemel potansiyel suç işleyecek adam gözüyle bakılması

ve yahut falanca örgüte üye olma ihtimali üzerine bunlar olmaz. Heyet

normalde çok kalabalık. Bakalım nasıl yapacağız, inşaAllah. Kendi evi-

mizde ağırlayacağız. İnşaAllah. Bütün dini liderler geliyor. Yani hemen

hemen her gurubun dini lideri geliyor. Bir de İsrail kabinesinden de resmi

bir görevli geliyor. İsmini vermeyeceğim, geldiğinde görürsünüz

inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: İsrail’de fikirleriniz hakikaten çok itibar görü-

yor. MaşaAllah. Hem çok seviliyorsunuz. 
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ADNAN OKTAR: İsrail’de ateizm ile mücadele etmeliyiz. Ben Hz.

İbrahim (as)’ın çocuklarını, İbrahim evlatlarını ateistlerin, Darwinistlerin

eline vermem. Onların dinsiz olmasına müsaade etmem ve nitekim de

etmedik. İbranice Darwinizm’i eleştiren Evrim Aldatmacası kitabını İsra-

il’de bastık. Burada bastık. İbraniceye çevirdik ve İsrail’e dağıttık. Hem

satışı yapılıyor, ücretsiz de dağıttık. Ayrıca satışa da sunuldu. Konferans

da verdik İsrail’de, defalarca konferans verdik. Atlaslar verdik. İsrailli

öğrenciler bizim eve geldi. Biz ağırladık kerataları. Yerlere oturdular

kalabalık ordu gibi. Yediler içtiler kendi evleri gibi. Normalde çok çeki-

nirler. Yani diğer şey olsa bayağı çekinirler, zırh giyerek yanlarına gidi-

yorlar. Zırhlı arabalarla geliyorlar. Bizde kendi evlerinden daha eminde-

ler. Daha rahatlar. Mutfağa gidiyorlar, yerlere oturdular, süper rahatlar. 

OKTAR BABUNA: Tekrar gelmek istiyorlar. 

ADNAN OKTAR: Tekrar gelmek istiyorlar. Kızlı erkekli çok kala-

balık. Aileleriyle gelmek istiyorlar. Çok da sevimli İsrailli kızlar, çok

güzeller, sevimliler. Tombik tombik arkadaşları da var kerataların sevim-

li. Bayağı da neşeliydiler. Yani özetle Hz. İbrahim (as)’ın neslini yok

etmeye yönelik her harekete şiddetle karşı oluruz. Çünkü Kuran’da Ben-i

İsrail çok uzun anlatılmıştır. Çok önemli bir olaydır Ben-i İsrail. Ama

Filistin’deki benim mazlum kardeşlerimin de tüyüne dokundurtmam. Kılı-

na tüyüne dokundurtmam. EvelAllah bunu çözeceğiz. Bu fitne yatışacak

inşaAllah. O olay da suni meydana getirildi. Yok işte yüksek sandalye,

alçak sandalye. Bunlar çocukça hareketler yani ne alaka şimdi benim san-

dalyem 10 santim yüksek olsa, öbürünün 10 santim yüksek olsa, şu konu

mu yani? Bu çok acayip bir şey. Yalnız tabii ben Büyükelçimiz’in orada

biraz tedbirsiz olduğunu gördüm. Mesela içeri girdin, Türk bayrağı yok.

Denir, kardeşim rica edeyim şuraya Türk bayrağını getirin koyun dersin.

Mesela İbranice bilmeden niye gidersin? Mesela baktın hava elektrikli

ona göre insan bir üslup geliştirebilir, falan yani her yönden anlaşılır bu.

Hayır tolare edilir. Mesela münasebetsiz, densiz insanlara karşı insan
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hakikaten anlayışlı davranabilir. Ama ıslah etme imkanı varsa, terbiye

etmek amacındaysa, eğitecekse vahşi bir adama yani saygıya uygun hare-

ket etmeyen bir adama karşı özenli davranabilirsin. Güzel örnek olarak

sabredersin, ona anlatırsın güzel ahlakı, yaşayarak hissettirirsin. Onun

kütlüğünü kırmaya çalışırsın. Ama burada bu adamlar yetişmiş insanlar

dolayısıyla adabı edebi, nezaketi biliyorlar. Bilmesine rağmen bunu yap-

maları yakışık almaz. Ama bundan büyütüp yani böyle hani Türkiye-İsra-

il işte son bomba bu, öyle bir konu yok. Biz İsrail’i hiç kimsenin eline ver-

meyiz. Yani onlar bizim yed-i emanımızda. Allah bize emanet etti onları.

Yani Kıyamet’e kadar tüylerine dokundurtmayız. İnşaAllah. Gönülleri de

çok rahat olsun. Yani İran konusunda da gereksiz tedirgin oluyorlar. İsra-

il’e atom bombası atan adamın başına biz gök kubbeyi çökertiriz. İsrail’e

hiç kimse atom bombası falan atamaz. İran zaten yapmaz bunu. Müslü-

man insanlar. Allah’tan korkar, ne alakası var? Haramdır. Ben onu söyle-

dim. İran resmi açıklama yaptı sonra arkasından “haramdır” diye. Mehdi

(as) gelecek dedim, Hürriyet gazetesinde sürmanşet 1. haber olarak çıktı

“Mehdi (as) geliyor” diye, İran’lılar resmi açıklama yaptılar. Yani aynı

benim söylediğim. 1 hafta sonra benim söylememden 15 gün sonra açık-

ladılar. Dolayısıyla İran’ın böyle tehlikeli, riskli, çılgınca bir hareketi yap-

masını beklemek İsrail’e yakışmaz yani ben garanti veriyorum. Asla böyle

bir şey olmaz. Eğer bana güveniyorlarsa, beni seviyorlarsa. Böyle bir şey

olmaz. Yani ne, ne mümkün böyle bir şey. Bir de ayrıca Mehdi (as) dev-

rindeyiz, Mehdi (as) zamanında kan akmayacak. Damla kan akmayacak.

Ben bunu anlattım, Ahmedinejad gitti Amerika’da bunu açık açık anlattı.

Birleşmiş Milletler’de mi açıklamıştı bunu?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tam hatırlamıyorum. Bak “Mehdi (as)” dedi

“kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacak”, özetle. Yani Mehdi

(as) devrinde barış olacak, bütün silahlar kalkacak, dedi. Ahmedinejad

bunu söylüyor. Ama Ahmedinejad yalan söylemiyor. Bu ehli sünnet kay-
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naklarında, Şii kaynaklarında var olan bir gerçek bu. Yapamazlar öyle bir

şeyi.

OKTAR BABUNA: Siz söylemiştiniz Hocam 3 Ekim 2008 tarihin-

de, mesela Danimarka Televizyonunda 16 Aralık 2009’da Ahmedinejad

söylüyor. “Atom bombasının kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz. Atom

bombası ne için kullanılır? Başkalarını öldürmek için. Biz insanların öldü-

rülmesine karşıyız.” Aynısını söylediniz Hocam. Haram da dedi.

ADNAN OKTAR: Evet. Bir de İslam’da kan akıtmak yoktur, dedi.

İslam ahlakı dünyaya hakim olacak, Mehdi (as) çıkacak, Hz. İsa Mesih

(as) inecek dedi. Açık açık söyledi. Dolayısıyla bundan sonra barış çağı,

kardeşlik çağı ve sevgi çağıdır. Bundan sonra o tip bir şeyi beklemesinler.

SUNUCU: Atatürk dua mı ediyordu?

ADNAN OKTAR: Atatürkümüz çok dindardır. Namaz kılıyordu

Atatürk mesela bilmezler.

SUNUCU: Ben de bilmiyordum.

ADNAN OKTAR: Tabii Atatürk bak, senin demin okuduğun hut-

beydi. Hutbe yani, imamlar camiye çıkıyor ya cuma namazında, hutbeye

çıkmıştır hutbe okumuştur. Yani namazı, Kuran’ı çok iyi bilen bir insan-

dır Atatürk.

SUNUCU: Neden o zaman hiç öyle, o yönünden bahsetmiyorlar ki

bize acaba?

ADNAN OKTAR: İşlerine gelmiyor da onun için. Tam Müslüman

evladıdır. Türk İslam Birliği’ni savunmuştur, gerçek Türk milliyetçisidir.

Anti komünisttir. Mesela diyor ki, “Beyler” diyor, “şurası unutulmamalı-

dır ki, Türk milletinin diyor en büyük düşmanı komünistliktir. Beheme-

hal” diyor yani her durumda, “her görüldüğü yerde ezilmelidir” diyor.

Ankara’da Kurtuluş Lisesinin önüne koymuşlardı bizim lisenin önüne.

Komünistler kurşunlamışlardı, cam çerçeve aşağıya inmişti. Ertesi gün
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yine yeniden yazmışlardı. İşlerine gelmiyor bak. Niye kurşunluyor ? İşine

gelmediği için tabii ki. 

“Allah Birdir, Şanı büyüktür” diyor, “Allah’ın selameti, atıfeti ve

hayrı üzerinize olsun.” “Allah Bir” diyor bak “Şanı büyüktür” diyor.

Materyalizme karşıydı Atatürk. Ama Atatürk’ün üstünde muazzam bir

mahalle baskısı vardı, ateist masonlar tarafından, dinsizler tarafından,

komünistler tarafından. Buna rağmen aslan gibi imanını muhafaza etti ve

onlara karşı tavrını koydu. Mason localarını da kapattı. Hiçbirine taviz

vermedi asla. Mesela içki konusunda da Atatürk’ün içkiden dolayı rahat-

sızlandığı söylenir. Bakılıyor dolabına; her yer kinin. Gece gündüz kinin

vermişler yanlış teşhis üzerine. Karaciğeri müthiş tahrip eden bir şeydir

kinin. Dolayısıyla karaciğerini tahrip ettiler Atatürk’ün. Sonra diyor man-

evi kızına “beni” diyor “hasta ettiler” diyor, “ilaçla” diyor. Yani kininle

karaciğerini iflas ettirdiler Atatürk’ün. Yani benim gördüğüm şehit ettiler.

Öyle görünüyor.

SUNUCU: Sirozdan öldü diye...

ADNAN OKTAR: Siroz işte karaciğeri perişan ettiler de onun için.

OKTAR BABUNA: Karaciğer yetmezliği yani siroz olduğuna dair

bir otopsi falan yok. Onu söylüyorlar sadece. Dediğiniz gibi karaciğer yet-

mezliği.

ADNAN OKTAR: Bak, Atatürk’ün Günlüğünden Notlar. Oku baka-

yım şu üç notu, buradan anlayacaksın.

SUNUCU: “9 Mart 1922, Perşembe - Sivrihisar.

Saat 8'e doğru (akşam) İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten

sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi

verdim. Ondan sonra hafıza Kuran okuttum.

10 Mart 1922, Cuma - Aziziye 

Saat 5, Aziziye. Yorgunluk hissettim. Bir saat kadar uyudum. Sonra
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vücudumu süngerle sildim. Yeterli istirahat etmiştim. İsmet, Yakup Şevki

ve Selahattin Paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar

gelmişti, gördüm. Hafıza Kuran okuttum. Sonra saat 10'da gittiler. Benim

notlarımı yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki pla-

nımız üç tümenin teftişidir. 

17 Mart Cuma - Akşehir 

Tayyare bölüğünü teftiş. Fazıl Bey ve diğer bir pilot uçtu. Fransızlar-

dan alınan 14 tayyare Adana'ya gelmişti. İki tayyare uçurmak istedik.

Motorları işletmek güç oldu. Biri uçabildi. 

Karargaha dönüş. Saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik

Bey geldi. Hafıza Kuran okuttuk. İsmet Paşa da geldi. Yemekten sonra

gittiler.” 

ADNAN OKTAR: Bak görüyor musun? Her gün Kuran okutuyor.

Bak şunu da, bakayım Atatürk’ün şu sözlerini şu iki sözünü. 

SUNUCU: “Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer.

İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanacağız. Bu dinlerin en sonuncu-

su, elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür. Onun hak

Peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir des-

tanını okusunlar. Hz. Muhammed'in bir avuç imanlı Müslüman’la mahşer

gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir Meydan

Muharebesi'nde kazandığı zafer, fani insanların karı değildir. Onun Pey-

gamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır. Bence, dinsizim diyen

mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkanı yoktur. Dinsiz kimse

olmaz. Bütün dünyanın müslümanları Allah’ın son Peygamberi Hz.

Muhammed (sav)’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları

tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed’i örnek alma-

lı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet’in hükümlerini olduğu gibi

yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabi-

lirler.” 
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ADNAN OKTAR: Bunu diyen bir insan, yani sende ne imaj meyda-

na getiriyor?

OKTAR BABUNA: Son derece dindar, iyi bir müslüman Hocam

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bakın bütün dünyanın Müslümanları diyor,

Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in gösterdiği yolu takip

etmeli. Ne demek bu? Ne anlıyorsun? Hz. Muhammed (sav)’in gösterdiği

yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Peygam-

bere tam uyalım, diyor. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed (sav)’i örnek

almalı, diyor. Bak, Muhammed (sav)’i örnek alın, diyor. Ve kendisi gibi

hareket etmeli; İslamiyet’in hükümlerini, bak İslamiyet’in hükümlerini

olduğu gibi yerine getirmeli diyor. Yani bir kısmını değil, hepsini yerine

getirmeli diyor. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabi-

lirler diyor. (Urduca Yayınlarda Atatürk, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya F.

Yayını, 1979, s.70-71.). Resmi devlet yayını. Yani artık olmuş bir kere de

biz Atatürk zamanında olacaktık da o kinin kutularını yuttururdum ben o

adamlara yani.

SUNUCU: Neden bize Atatürk’ün dindar olduğunu söylemediler o

zaman?

ADNAN OKTAR: İşlerine gelmiyor, işlerine gelmiyor. Ateist adam

yani bir şeye ihtiyacı var, sırtını dayayacak bir yere ihtiyacı var. Oyun

oynadılar. Bir kere Türk Birliği’ni şiddetle savunan bir insandır Atatürk,

bütün Türk aleminin birleşmesini ister. İslam aleminin de Türkler lideri

olsun, diyor. Bu ne demektir biliyor musun; Türk İslam Birliği demektir.

Tam anlamıyla milliyetçiydi ve tam anlamıyla dindardı.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, açılmayan

vasiyeti var, siz söylemiştiniz Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, vasiyeti açıldığında daha iyi anlaya-

caksınız inşaAllah. Şu iki konuşmayı da oku.
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SUNUCU: “Muhammed Mustafa, peygamber olmadan evvel, kavmi-

nin sevgisine, saygısına, güvenine erişti. Fahr-i alem Efendimiz sonsuz

tehlikeler içinde, tükenmez sıkıntılar ve zorluklar karşısında 20 sene çalış-

tı ve İslam dinini kurmaya ait peygamberlik görevini yapmayı başardıktan

sonra cennetin en yüksek katına erişti. Peygamberimiz Efendimiz Hazret-

leri, Cenab-ı Hakk tarafından insanlara dini gerçekleri bildirmeye memur

ve elçi olmuştur. Anayasası hepimizce bilinir ki şanı büyük olan Yüce

Kuran’daki naslardır. İnsanlara gelişme ve aydınlanma ışığı vermiş olan

dinimiz, son dindir, en eksiksiz dindir.”  

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Atatürk kendi zamanında müthiş bir

mahalle baskısı gördü. Daha hala devam eder mahalle baskısı. Mesela din-

dar bir genç kız oluyor, “ya” diyor açıyor arkadaşı, “duydum” diyor

“Kuran okuyormuşsun sen”, yahut “namaz kılıyormuşsun, doğru mu ya”

diyor, “böyle şeylerde mi var sende” diyor. “Olur mu, arkadaşım” diyor,

“ne alakası var” diyor. Mesela bak öbür taraf da dindar, o da dindar ama.

“Olur mu” diyor, “niçin öyle bir şey yapayım ki” diyor. “Ne bileyim, öyle

duydum da” diyor. İki taraf da dindar, o da ateist havası veriyor kendine,

o da ateist havası veriyor ve birbirlerini eziyorlar. Toplumda çok yaygın,

senin hiç ummadığın insanlar dindar aslında. 

SUNUCU: Niye ateist olmak çok mu bir şeymiş yani? 

ADNAN OKTAR: Canım ateist olmak, adam gerçek inancını savun-

sa tamam ama, değil. Olmadığı halde ateistlikle hava atıyor. Yani onunla

etrafına kendince sükse yapıyor. Yani aşağılık kompleksi var, eziklik var.

O aşağılık kompleksini ezemiyor. Yani dindar olunca alay edilir korku-

suyla “ben de ateistim” diyor. İşte yahut Hinduyum diyor, yahut Budistim

diyor, hava olsun. Yahut Hırisiyanım diyor, hiç inanmıyor halbuki. Ne

Hıristiyan ne Budist, var ya bizde öyle tipler. Tabii mesela diyor ki, “ben

Hıristiyan oldum”, “aaa” diyor bütün millet şok oluyor böyle. İnan bana

sırf züppelik olsun diye yapıyor, yani sırf züppelik başka bir şey değil. Ne

Hıristiyan, ne de Müslüman. Biraz sonra bakıyorsun, “ya arkadaş” diyor
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“ben” diyor “Budist oldum” diyor. Bir şok daha, “ya, ne modern adam”

falan diyorlar. Avanak tipler de hayran oluyor. Adam diyor baksana, “ne

kadar özgür adam” diyor. “Yeni bir fikir daha geliştirdi” diyor. Bu sefer

daha da havalı, bu sefer “varoluşçuyum ben” diyor. “Vay” diyorlar böyle,

“adama bak sen ya” diyorlar. Dinden felsefeye, felsefeden dine. Mesela

“egzistansiyalistim” diyor böyle havalı falan. “Vay” diyorlar yine böyle

Fransızca falan muazzam bir şeyle. Bunların hep kökeninde aşağılık kom-

pleksi ve eziklik var. Halbuki kökeninde normal Allah’a inanıyor bu

insanlar, yani samimi olarak inanıyorlar, dine de inanıyorlar. Yani inan-

mamaları mümkün değil. Ama züppelik de ayrı bir felsefedir yani kurta-

lamıyor ondan, yakasını kurtaramıyor, illa ki hava atacak. Çünkü etrafın-

daki arkadaşlarına bakıyor; züppe, alaycı, böyle kaşı gözü her tarafı oynu-

yor ağzı burnu, dedikoducu. Ondan sonra böyle aşağılık kompleksiyle

karışık büyüklük kompleksi var. Çünkü aşağılık kompleksi olanlarda

büyüklük kompleksi de oluyor, ikisi birlikte olur. Bakıyor kalleş, oyuncu,

vefasız, tuzakçı. Ne yapacak, o da ona karşı aynı stili geliştiriyor. O da

kalleş oluyor, o da oyuncu, o da züppe, o da oynak, o da böyle saygısız,

küstah görünüyor. Ve böylece kendisiyle alay edilmesini engellemiş olu-

yor. Yani bloke etmiş oluyor onu. Çünkü onun küstahlığına karşı o saygı-

lı olsa, ezilecek kendi kafasına göre, onun vefasızlığına karşı vefalı olsa

yine ezilecek, onun züppeliğine karşı efendi olsa yine ezilecek, onun din-

siz, ateistliğine karşı dindar olsa yine ezilecek. Çözüm ne, o pis silaha pis

silahla karşılık veriyor. Yani pisliğe pislikle karşılık veriyor. Yani bunu

bir savunma metodu olarak geliştiriyorlar. Bu ciddi bir sorundur toplum-

da. Mesela liselerde, üniversitelerde, sokaklarda. Mesela gençler toplanır-

lar yazın, mesela plajda, mesela gitar çalıyor falan böyle, kimi züppelik

yapıyor, kimini taklit ediyor falan bira şişeleri ellerinde falan böyle, abili

mabili konuşmak. Şimdi oraya efendi bir insanın gittiğini düşün, nezaket-

li, saygılı hemen ezmeye kalkarlar. Çözüm ne onun açısından, züppe

olması. 

SUNUCU: Süt çocuğu derler hatta. 
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ADNAN OKTAR: Süt çocuğu denmemesi için, iyi aile çocuğu den-

memesi için ne yapıyor? Kendini çakal gösteriyor. İt gösteriyor, yırtık

gösteriyor, ağzı bozuk gösteriyor. Mesela küfrediyor, mesela argo konu-

şuyor, sakızı şişiriyor patlatıyor falan. Ya adam ne züppe diyorlar, tam

bizimle arkadaş olacak gibi diyorlar, biz yanlış anlamışız çocuğu ya

diyorlar, çocuk tam bizdenmiş diyorlar. Kafaymış diyor çocuk. Ya biz ne

bilelim, biz de zannettik muhafazakar aile falan olunca yanlış anladık.

Fakat tamam diyor şimdi olaylar. Hatta bir kısım muhafazakar aileler de

çocuğu öyle züppe ve dinsiz olunca daha onur duyuyor. Daha insanlar

içinde itibarlı oluyor. Bizim çocuk diyor namaz kılmaz diyor, mesela sata-

nisttir diyor falan. Oo falan diyorlar, şöyle bir gidip geliyor millet, o da

onların süksesi oluyor. Yani insan zayıf yaratılmıştır. Yani psikolojisi çok

zayıftır, direnemez. Mesela ben lisedeyken bizim arkadaşlarımızın hepsi

işte klasik lise talebesi, ben hep yalnızdım lisede. Yani benim kendi bir

inancım vardı, dindardım, onu ısrarla savunurdum. Alay eden de olurdu

bilmem ne, hiç takmadım. Akademide de öyle mesela, Akademiye ilk gel-

miştim, komünistler toplanmışlar böyle yeşil parkalarla falan, bir girdik

içlerine böyle bütün etrafım komünist dolu. Ya dediler şu sakallıya bak-

sana falan dediler, sakallı bu da falan dediler. Ben onu gözüme kestirdim

mesela, anladım gördüm, fakat anlamazdan geldim. Sonra gittim saatiniz

kaç falan dedim, acayip utandı böyle, şaşırdı böyle bir toparlanamadı

falan. Ben Akademiyi 3.lükle kazanmıştım. Bir de ondan da şok oldular.

Yani resimde Hoca geldi baktı, “resim bu” dedi. Acayip, fotoğraf gibi

yapıyordum resmi. Yani fotoğraftan farkı yok böyle o derece. Kalıp gibi

çıkarıyordum resmi. Öyle Hocaların biri gidip biri geliyordu böyle.

OKTAR BABUNA: Resimlerinizi gördük, ben biliyorum Hocam

maşaAllah çok güzel. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Benim hem modern hem de dindar

olmam onlarda şok meydana getirmişti Akademide. Normalde dindar

arkadaşlar kendilerini tamamen gizliyorlardı. Bir tanesi vardı öyle Beyoğ-
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lu’nda gitmiş cuma namazı kılmış gizlice. Kapıda beklemişler bunu,

komaya sokmuşlardı böyle feci şekilde dövmüşlerdi. Ben göğsümü gere

gere diyordum, arkadaş ben cuma namazına gidiyorum, teşekkür ederim,

açar mısınız şu yolu diyordum. Öğrenci barikatlarını aşıp geçiyordum.

Okul işgal ediliyor, ben işgaldeki barikatları aşıp gidiyordum, namaza

gidiyorum ben Cuma’ya diyordum gidiyordum. Yani aşağılık kompleksi

çok berbat bir şeydir. Züppeliğe züppelikle, itliğe itlikle, küstahlığa küs-

tahlıkla karşılık verilmez. İnsanda bir onur haysiyet vardır, kişilik vardır.

Eze eze söke söke inancını anlatırsın. Mesela herkes Darwinist’ti okulda.

Böyle azı dişini söker gibi söktük ve onlar diz çöktüler karşımızda. Bak,

onlar bize diz çöktürmek istiyorlardı, ben toptan hepsine birden diz çök-

türdüm. Asla taviz vermedim, asla yani. Akademideki arkadaşların hepsi

bilirler. Biliyorlar, kendileri de anlatıyorlar tabii. Yani çok şey ortam

vardı. Ama inancımdan asla taviz vermiyordum. 

OKTAR BABUNA: Ki ölümle tehdit ediyorlardı sizi Hocam o

dönemlerde, ona rağmen, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, evet inşaAllah. Gerçek Müslüman böyle

olur. Mesela halen de öyle, hapisle de tehdit ediyorlar, tımarhanesi, bil-

mem nesi falan bana vız gelir tırıs gider. En fazla şehit ederler, o da tam

aradığımız zaten, inşaAllah. Mesela şeyde de, Emniyete girerken kolumu

yukarı kaldırmıştım böyle, bu şekilde, kelepçeyi göstermek için. Millet

kelepçeyi gizliyor ya böyle çantayla, paltoyla falan bir şeyler yapıyorlar,

altlara sokuyorlar falan. Kardeşim, kelepçe nurdur Müslüman için ve ifti-

har ederim. Ahirette o benim için altın. Bir güzellik olacak inşaAllah,

sevap olacak. Ben onu niye gizleyeyim? O benim onurum yani. 

ADNAN OKTAR: Kelepçe; “selamun aleykum, gel gidiyoruz”, o

kadar basit yani. Yani bir gerekçe gerekmiyor ki. Daha önce de ben defa-

larca göz altına alınmıştım. 

OKTAR BABUNA: Fikren baş edemedikleri için, zorlamaya baş

vuruyorlar, ama hiçbirisi sökmedi Hocam. 
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ADNAN OKTAR: EvelAllah. Sonra arkadan kelepçelediler bu sefer

elimi kaldırmayayım diye. Bir de kemiğe de iyice oturttular böyle, yani

canımı yaksın gibisinden. Oh dedim, elhamdülillah dedim. Öyle deyince,

Hocam dediler, seni biz anlamıyoruz falan dediler. Yolda, evden aldılar

bizi götürüyorlardı ekip arabasında; Hocam dediler, şimdi seni götürüyo-

ruz dediler, Allah bilir dediler, deprem olacak dediler. Yani seni götürü-

yoruz ama, böyle olacağını tahmin ediyoruz dediler. Oraya gittik, hakika-

ten de deprem oldu benim üstüme kapatılırken. 12 Kasım’da, tam böyle

benim nezarethanenin üstünü kilitleyecekti, adamın elinde kaldı kilit,

kapayamadı. Çok şiddetli deprem başladı, zangır zangır sallıyor, kapıyı

kapatamadı. Sonra, Hocam dediler, seni buraya getirdik, deprem oldu

burada dediler. Tabii onlar sonra, başka amaçla söylediler ama, tabii ki

onunla onun alakası olmaz. Ama rastlantı yani, Allah onu araya rasgetir-

miş oldu. Tabii depremde ölen bütün kardeşlerimizin hepsi şehittir, ölme-

diler zaten de, şehitlerimiz oldular. Allah, daima şehit ister. Şehitlik apay-

rı bir makamdır, inşaAllah. O tarz yanarak ölenler, depremde ölenler hepsi

şehit inşaAllah. Çünkü tabaka tabakadır insanlık. Mesela haberler okuna-

caktı, haberler kesildi, haberi okuyamadı spiker, diğer habere geçtiler.

Yani asıl birinci haber bizdik o zamanlar, ama diğer habere geçti. Bu neyi

gösteriyor? Her şeyin kaderde olduğunu gösteriyor, bundan çıkaracağımız

olay budur. Yani her şeyin kaderde planlı olduğunu. Çünkü 17 Ağustos’ta

da yine operasyon yapmak istemişlerdi. 

OKTAR BABUNA: 17 Ağustos’ta. 

ADNAN OKTAR: 17 Ağustos’ta gece 3-4 gibi hatta gece 4 gibi,

17’si yine. Bir ajan provokatör içimize sokmuşlar, onu göz altına aldılar,

götürdüler. O ihbarda bulunacakmış bizimle ilgili. Yani böyle aleyhte, işte

bunlar uyuşturucu kullanıyor şu bu falan iftira atacakmış ve operasyon

yapacaklardı. Deprem olunca operasyon yapılamadı, durdurdular. Onu

yetkili kişi söyledi bana, yani bizzat görevli olan kişi söyledi. Biz dedi,

Hocam operasyon yapacaktık, yapamadık dedi, o gün olmadı. Sonra erte-
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lediler, 12 Kasım’a ertelendi. 12 Kasım günü de deprem oldu, yine oldu.

Bu neyi gösteriyor? Kaderi gösteriyor. Yani her iki olayın da Allah kader-

de olduğunu gösteriyor. Yani kader, hiçbir şekilde engellenecek bir şey

değildir, hiçbir şekilde. Yani hepsinde de hayır ve hikmet vardır, inşaAllah.

Ama bundan sonra bak ben söylüyorum, Mehdi (as) İstanbul’da olduğu

için deprem olmayacak. Hiç deprem konuşmaları duyuyor musun sen artık

televizyonda? 

SUNUCU: Artık duymuyorum, evet. 

ADNAN OKTAR: Duymuyorsun, niye acaba biliyor musun? 

SUNUCU: Bilmiyorum. 

ADNAN OKTAR: Bak dedim ki, İstanbul’da dedim, deprem olma-

yacak dedim. Herkes dilini yuttu, bitti konu. 

OKTAR BABUNA: Siz bunu söyleyene kadar sürekli konuşuyorlardı. 

ADNAN OKTAR: Her hafta konuşuyorlardı. Deprem oldu olacak,

oldu olacak, oldu olacak. Ben de dedim ki, Hz. Mehdi (as) İstanbul’da

olduğu için, hadis var, Mehdi (as)’ın olduğu yerde deprem olmaz. 

SUNUCU: Ama çok büyük bir deprem bekleniyormuş diyorlardı. 

ADNAN OKTAR: Olmayacak ama işte. Yani özelliği oradadır. Dep-

rem, hicri 1507’lerde. 1507, 1508’lerde inşaAllah. Yani Hz. Mehdi (as)’ın

vefatından, Hz. İsa (as)’ın vefatından sonradır. İstanbul özel olarak böyle

süslenerek Allah tarafından hazırlandı, Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)’a.

17 Ağustos’ta, yani her ikisinde de deprem İstanbul’a dokunmadı. Biliyor

musun onu sen? 

SUNUCU: 99 depremi mi? 

ADNAN OKTAR: Tabii, 99 depremi. Yani Adalara kadar geldi,

Adalar’dan yer altına geçti deprem, Avcılar’dan çıktı. 

OKTAR BABUNA: İstanbul’da hiç tahribat olmadı. 
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SUNUCU: Ama Avcılar’da, Küçükçekmece’de bir sürü insan ölmüştü. 

ADNAN OKTAR: Bak ama İstanbul’un merkezinde olmadı. Bilim

adamları açıklıyorlar; bilemediğimiz esrarengiz bir şekilde bu oldu, diyor-

lar. Açıklaması yok. Bak Adalara geliyor, Adalar’dan yer altına geçti,

İstanbul’u vurmadan geçti, oradan Avcılar’dan çıktı. 

OKTAR BABUNA: İstanbul’un etrafından dolaşıp gitti neredeyse,  

ADNAN OKTAR: Yani bu çok önemli, bak bunu kapattılar bu konu-

yu. Bu bir mucizedir. 

SUNUCU: Neden İstanbul? 

ADNAN OKTAR: Demin söyledim, Mehdi (as) İstanbul’da olduğu

için, İstanbul’da böyle bir şey olmaz. Olmayacaktır. Yani 1508-1509’a

kadar hicri. Hatta 1508-1509’a kadar yok inşaAllah. Ama ondan sonra,

Said Nursi diyor yani, büyük inkılab-ı azimeler, anormal bozulmalar baş-

layacak. Çok anormal bozulmalar olacak. Yani şu an, daha önce de söyle-

dim, mesela kaç yaşındasın sen? 

SUNUCU: 20. 

ADNAN OKTAR: Bak, bugünü unutma. Ben sana bir şey söyleye-

ceğim. Diyorum ki, Allah ömrünü uzun etsin, eğer 80-90 yaşına kadar

yaşarsan göreceksin. İslam’ın hem hakimiyet, hem Hz. İsa (as)’ın ve Hz.

Mehdi (as)’ın dönemini göreceksin hem de İslamiyet’in gerileme dönemi-

ni de göreceksin. Bak gerileme dönemini de göreceksin. Yani bak ikisini

de göreceksin. Senden sonraki nesil de Kıyamet’i görüyor, bu kadar

yakın. Sen, senden sonraki nesile söyle, “Hocamız söylemişti” dersin bak,

“hicri 1545’te Kıyamet kopacak” dedi, dersin. Deprem başlayınca benim

sözümü hatırlarlar. Yani o büyük çarpma başlayınca, “hakikaten dediği

doğruymuş” diyecekler. Ama dediğimin doğru olduğunu ilk Mehdi

(as)’dan ve Hz. İsa (as)’dan anlayacaklar. İslam ahlakının hakimiyetinden

anlayacaklar. Bak şimdi, Rusya’dan da vize kalkıyor. Türk İslam Birli-

ği’nin içerisinde olacak her ülke ile vize kalkacak, kalkıyor. Bu, Türk
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İslam Birliği hazırlığı şu an. Sonra pasaportlar kalkacak. Sonra dev bir

Türk İslam Birliği oluşacak, inşaAllah. Bütün bölgelere. Bunu hiç kimse

engelleyemeyecek, bak bunu da söylüyorum. 

OKTAR BABUNA: Evet, kalkıyor Hocam dediğiniz gibi inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Putin’in, “vizeleri kaldıralım” dediklerinde, “bir

düşünelim” diyecek hali yok. Putin zaten kabul etmiş vaziyette. Yani o

nezaketen söylenmiş bir söz. Rusya ile kalkıyor. Çok büyük bir olaydır

bu, vizenin kalkması, çok çok büyük bir olaydır. 

OKTAR BABUNA: Bir numaralı düşmanımızdı. Siz daha iyi bilir-

siniz, Rusya, Sovyetler Birliği. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim, çocukluğumuzda Moskof bilmem ne

falan derdik. Rus deyince tüylerimiz diken diken olurdu. Şimdi bizim

canımız ciğerimiz, çok seviyoruz biz Rusları. Güzel insanlar değil mi, asil

bir devlet, asil bir millet, soylu insanlar yani ve Türk İslam Birliği’nin

şerefidir onlar, inşaAllah. Biz mesela Rusya’yı kenardan bırakacağız zan-

nettiler. Halbuki öyle bir şey yok. Türk İslam Birliği olacak da Rusya

kenarda kalacak, niye kalsın? En büyük üyelerden bir tanesi olacak inşa-

Allah. İsrail de öyle. İsrail boş yere tedirgin oluyor. Hiçbir şekilde öyle bir

şey olmayacak. Mehdi (as) devrine biz girdik. İsrail’in burnu dahi kana-

maz. O füze atmaları falan da Filistin’li kardeşlerimiz bıraksınlar. Yani

çok gereksiz, anlamsız. Onlar da onlara hiç dokunmasınlar, Filistinlilere.

Yani o tüneller, tünel mi artık yol mu ne açtılarsa, oralardan ilaç geçsin.

Yiyecek malzemeleri geçsin, ama silah olmaz tabii. Yani silahlık bir şey

yok çünkü orada, o çok acayip olur, çok çok acayip olur. Ama her türlü

yiyecek. Bir kere o kardeşlerimizi huzura kavuşturalım, bir avuçlar zaten.

Kıyafetlerini, yiyeceklerini, her şeyini huzura kavuşturalım. İsrail ile

onları kucak kucağa bir sardıralım. Oradaki Araplar Hz. İbrahim (as)’ın

soyundandır, İsmailoğulları’dır. Öbür kesim de Yakup, yani İsrail, diğer

ismi İsrail’dir, İsrailoğulları’dır. Yani saf bir ırk değil ama genellikle

İsrailoğulları’ndan çok insan var. Yani onlar heybetli ve acar olurlar.
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Böyle daha klasiktir görünümleri bilinir yani, Ben-i İsrail görünümü. Yani

baktın mı anlarsın, Avrupaidir. Yani özel bir görünümleri vardır. Mehdi

(as)’ın görünümü de Ben-i İsrail’dir. Peygamber Efendimiz (sav) onu söy-

lüyor. O da Davut (as) soyundandır aynı zamanda. Hem Peygamberimiz

(sav)’in Adnan’ın soyundandır, Ben-i Adnan’dır. Adnan’a kadar dayanı-

yor biliyorsun Peygamberimiz (sav)’in soyu. Aynı zamanda da Hz. Davut

(as) soyundandır Mehdi (as). Çünkü Hz. Ali (ra), Hz. Davut (as) soyundan

aynı zamanda, inşaAllah. Gerçi bu konuları daha önce anlatmıştık ama. 

OKTAR BABUNA: Tevrat’ta da bildirilen Mesih (as)’dır, söylemiş-

tiniz siz Hocam, o da Davut (as) soyundan oluyor, aynı kişi Mehdi (as) ile

inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Yani Mehdi (as) ile Mesih (as) aynı şeyler zaten,

aynı kişiler. Oktar, var mı o göstereceğin resimler başka? 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Çok ilginç böcekler var

Hocam aslında. Bundan önce şu çocukları göstereyim mi Hocam, çok

sevimli bir ekip var burada böyle. 

ADNAN OKTAR: Göster. Abisi bu kocaman bir tavşan. Hoppala

her türden var burada. Bu da minik bir fil. Bu da küçük bir çiçek. Bu da

minik bir kurbağa. Ama şeker olmuş kıyafetler, çok şahane kıyafetleri,

bayağı güzel. Uğur böcekleri falan. Ama iyi akıl etmişler, çok güzel

olmuş, bayağı yakışmış. MaşaAllah. Bak şu temizliğe bak şunların yüzle-

rindeki değil mi, müthiş bir nur, temizlik ve efendilik var. Bak bak bak

bak, gözlerinin uyumuna bak. Çok şahane göz rengi maşaAllah. Gürbüz-

lükten bu da artık, maşaAllah. Bunu, hafifçe ısırmak lazım bunun yanak-

larından. MaşaAllah. Cennet böyle köftelerle dolu olacak inşaAllah. Vil-

dan deniyor bunlara, cennet Vildanları inşaAllah. Zenci çocuklar çok çok

tatlı oluyorlar, saçları kıvır kıvır böyle, ama o simsiyah olanlar var, onlar

çok şeker. Saçları böyle kuzu tüyü gibi, şahane güzel. Dişleri bembeyaz,

çok şekerler. Bir kere Ankara otogarında görmüştüm, annesinden-baba-

sından rica ettim; çok özür dilerim dedim, dayanamayacağım dedim,
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müsaade eder misiniz dedim, uzun uzun sevmiştim böyle, maşaAllah. Çok

şeker olmuş bunlar, bayağı iyi olmuş maşaAllah. Bakışları çok güzel

çocuğun maşaAllah. Bakışlar çok şey anlatır. Akıllı insanların bakışına

doyulmaz. Çok güzel, Peygamberimiz (sav) mesela çok nefis bakıyordu.

Baktı mı böyle insanların ta ruhunun en derinliğine kadar etki ediyordu.

Hz. Yusuf (as) da öyle, olağanüstü güzeldi gözleri, baktığında biliyorsu-

nuz o bayan perişan oldu böyle, onun güzelliğinden ve etkileyiciliğinden.

Hz. Yusuf (as) ile ilişkiye girmek istedi, Hz. Yusuf (as) kaçtı. Kaçarken

kadın arkasından koştu, gömleğini tuttu sırtından, yırttı, yırtıldı gömlek

Hz. Yusuf (as) kaçarken. Kaçtı. Sonra da tecavüz etmeye kalktı diye gitti

kocasına şikayet etti Hz. Yusuf (as)’ı. Kuran’da ayet ile anlatılıyor. Ora-

daki kişilerden bir tanesi söylüyor kocasına; eğer diyor gömlek önden yır-

tıldıysa diyor, kadın haklıdır diyor. Ama arkadan yırtıldıysa diyor, kadın

haksızdır diyor. Bakıyorlar, gömlek arkadan yırtılmış. Buna rağmen Hz.

Yusuf (as)’ı 7 yıl hapiste tuttular, kadın dedi diye, sırf keyfine. Kamuoyu

baskısı, o zamanki devletin, Hz. Yusuf (as) devrindeki devletin ahlaksız-

lığı yani bildikleri halde, gördükleri, anladıkları halde anlamazdan gelip

“yok” dediler, “tamam, madem öyle girsin yatsın.” 7 yıl. Bir de kendi öz

kardeşleri kuyuya koydular. Ama o 7 yılda müthiş olgunlaştı o. Çile çek-

meyen adam -çok özür dilerim- odun gibi olur. Yani nezaket bilmez, adap

edep bilmez, oturup kalkmayı bilmez, saygı hürmet bilmez. Ne kadar

güzel olursa olsun bir insan, adap edep bilmiyorsa, nezaket bilmiyorsa çok

itici olur, küt bir insandır. Odun gibi, derler. Ama lafını sözünü bilen, otu-

rup kalkmayı bilen, mesela farz edelim bir mecliste beraber oturuyorlar,

kalkarken paldır küldür gidiyor adam, olmaz. Bir nezaket ile izin isteye-

cek, çok özür dilerim gibilerinden bir nezaket. Yahut bir yere geldiği

zaman selam verip oradaki insanlara hal hatır soracak, ondan sonra onla-

rın gönlünü alacak bir üslupta bulunacak. Gelip böyle sessiz sedasız böyle

karşısına gelip oturursa, nezaketsizliktir. Alaycı gülmeler nezaketsizliktir,

sebepsiz gülmeler nezaketsizliktir. Nezaket ve incelik, saygı, hürmet, mil-

yonlarca detaydan oluşan aklın ürünü olan nefis bir sanattır. Yani nezaket,
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hürmet, saygı bir okuldur yani. Bunu bilen insan çok nadirdir, tam anla-

mıyla bilen. Çok zordur bu. Osmanlı döneminde bu muazzamdı, nezaket,

saygı, hürmet, adap edep. Bu sonradan azaldı azaldı azaldı, kütleşti insan-

ların bayağı bir bölümü. Buna yeniden döneceğiz inşaAllah. 

Atatürk ile devam edeceğiz tabii. Buradan okursun, şu Arapçalardan

biraz okumakta zorlanabilirsin ama Türkçelerini okuyabilirsin. İnşaAllah. 

SUNUCU: “Atatürk, 1923 yılında Konya’da Dar-ül Hilafet-i aliye

Medresesinde ahlak dersinin okutulduğu bir sınıfa girmiş ve bir öğrenci-

den; “Şüphesiz Allah size emanetleri, sahiplerine teslim etmenizi ve

insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor”,

ayetini yorumlamasını ve ayetten çıkan ahlak ilkelerini açıklamasını iste-

miştir. Öğrencinin açıklamalarının ardından Atatürk öğretmen ve öğrenci-

lere, “bu ayet-i kerimeyi muvaffakiyatımız için yegane bir delil hayr eyle-

rim” diyerek duygu ve düşüncelerini açıklamıştır.” 

Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde Kerim Paşa, Kuran’da geçen

“Allah’ın Eli onların ellerinin üzerindedir”, ayetini yorumlamış ve bu

ayette belirtildiği gibi Allah’ın yardımı ile sıkıntıların aşılacağını söyle-

miştir. Bunun üzerine Atatürk şöyle karşılık vermiştir: “Allah’ın Eli bütün

ellerden üstündür. Millet, Allah’ın buyruğunu yerine getirecektir ve

buyurduğunuz gibi milletçe elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacak-

tır. Lütufkar dualarınızın eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden,

yardım ve kolaylık ölümsüz Allah’tandır.”

“Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu aktarıyor: “Atatürk bazı kere-

ler çalışırken okuduğu tefsirlerin çok etkisinde kalırdı ve “Hey Büyük

Allah’ım, Kuran’a inanmayan kafirdir. Bize nasıl yol gösteriyor. Kuran’ı

tüm dünyaya okutmalıyız” derdi. Sonra o an yanındaki bizlere, “okurken

ruhum coşuyor, sizlere de oluyor mu” diye sorardı. Atatürk’ün en çok üze-

rinde durduğu surelerden biri Şura Suresi’dir. Atatürk bir konuşmasında

Şura Suresi’ne şöyle vurgu yapmıştır: “Kuran ayetlerine ve Peygamberi-

miz (sav)’in sözlerine göre hükümetin esasları ifade edilmiştir. Onlar şun-
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lardır; danışıp konuşma, adalet ve devlet başkanına itaat. Şura, muamelat-

ı nası ifa ederken, adilane ifa edecektir. Çünkü adaletten mücerred olan

şura, Allah’ın emrettiği bir şura olamaz.” Atatürk Cumhuriyete giden

süreçte sıkça Şura Suresi’ne göndermeler yapmıştır. Atatürk bir keresin-

de, “senin şanını yükseltmedik mi” ayetini de içeren İnşirah Suresi’nin

tefsirini yapmıştır.”

Cumhuriyet tarihinde Kuran’ın ilk kez 71 yıl önce Atatürk’ün isteği

ile Türkçe olarak okutulduğu bildirildi. Hafız Efşar şöyle anlatıyor: “Ata-

türk, Cemil Said Bey’in Kuran tercümesini getirttiler. Sabaha kadar

konuştuk. Daha sonra kendileri ayağa kalkarak ceketinin önünü ilikledi-

ler. Kuran-ı Kerim’i ellerine alıp Fatiha Suresi’nin Türkçe tercümesini

açıp halka okuyormuş gibi ağır ağır okudular.”

Hafız Yaşar Okur da Atatürk’ün Ramazan aylarındaki davranışlarını

şöyle gözlemlemiştir: “Ramazanların Atam için çok büyük bir önemi

vardı. Beni huzurlarına çağırır, Kuran-ı Kerim’den bazı sureler okuturdu.

Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu içinde dinlerdi.

Ruhunun çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı.” 

Nuri Ulusu, Atatürk’ün Ramazan gecelerine büyük önem verdiğini

şöyle anlatmaktadır: “Atatürk 30 Ramazan geceleri o devrin hafızları olan

beyleri davet ederdi. Atatürk davet ettiği bu hafızlardan tek tek din husu-

sunda bilgiler alırdı. Ayrıca çok üzerinde durduğu Türkçe Kuran-ı Kerim

hakkında görüşlerini de sorardı. Yine bir Ramazan ayı gecesinde salona

girdiler. Konu yine Türkçe Kuran-ı Kerim’di. Atatürk hepsiyle ayrı ayrı

ilgilendi. Kuran-ı Kerim’den okudukları duaları zevkle dinledi.” 

ADNAN OKTAR: Çok güzel. Bir de şunu oku. Ama kaynaklarını da

verirsen iyi olur. 

SUNUCU: “Büyük bir inkılap yapan Hz. Muhammed’e karşı besle-

nilen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecel-

li edilebilir.” (Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, Sayı 100.) 
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“O Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyon-

larca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir fakat sonuca kadar o, ölüm-

süzdür." (Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk ve

Din Eğitimi) 

Atatürk’ün İslam dinini öven sözleri. "Ey millet, Allah birdir. Şanı

büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Koyduğu esas

kanunlar, Kur'an-ı Azimüşşan’daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu ver-

miş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa,

hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında

aykırılıklar olması gerekirdi. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı

Hak’tır." (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 2, s. 93). 

“'Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir

kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 2, s. 66). 

"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan

yoktur. Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani tüm sadeliğiyle dindar

olmalıdır. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanı-

yorum.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 69-70). 

“Halbuki hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız.” (Atatürk’ün Söy-

lev ve Demeçleri, c. 2, s. 131). 

“Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü

ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz.

Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim

dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine,

İslam'ın menfaatine uygunsa, kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim

dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son

din olmazdı. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 2, 1923, s. 127). 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Atatürk nezaket, adap edep, saygı,

hürmet konusunda çok kaliteli bir insandı. Mesela bir meclis geldiğinde,



SOHBETLER408

bir büyük geldiğinde ona nasıl davranılır, nasıl konuşulur, hal hatır nasıl

sorulur, yemek nasıl yenir, misafir nasıl uğurlanır, nasıl giyinilir, hangi

kişiye nasıl hitap edilir. Bunları çok detaylı bilen çok zeki bir insandı Ata-

türk. Masası muhteşem, yemek masaları. Sohbetleri o şekilde, toplantıları

falan. Son derece saygılı. Din adamlarıyla konuşurken de öyle. Üslubun-

da, nezaketinde, seçtiği cümlelerde çok titizdi. Dikkat ederseniz bakın her

konuşması seçkindir. Öyle ağzına gelen her sözü söylemez Atatürk. Baya-

ğı seçkin. Ama iyi bakamadılar Atatürk’e bu doğru. Yani bizim inceleme-

miz sonucunda biz bunu gördük. Bir suikast var yani bu görülüyor. Yani

‘kinin’lik bir hastalığı yoktu Atatürk’ün. Yani kutu kutu kinin verilmesi

için de hiçbir neden yoktu. En sonunda doktor geldiğinde -ismini verme-

yeyim şimdi-, adam söylüyor. Diyor; “bu verilen kininin neticesinde kara-

ciğer iflas etmiş ve çok anlamsız ve gereksiz bir tıbbi müdahale yapılmış”

diyor. Dolmabahçe soğuk. Orada tuttular bir süre. Savarona’ya aldılar.

Orası da nemli, soğuk, rüzgara açık. Yani öyle olur mu? Orada bir kere

üşümesi bir şey, bir de yalnız da. Yani olmamış, yanlış yapmışlar. Artık

kaderde. Allah’ın takdiri. Ama yani hani “biz elimizden geleni yaptık”

diye bir konu yok. Bu, tarihi bir yalan. Böyle bir konu yok. Elinden gele-

ni yapma diye bir olay olmamış. Yani şimdi hadi araştıralım, suçlusu da

kalmamış yani. Hepsi vefat etmişler. Söyleyecek bir söz de yok. İnşaAllah.

Yani bu acı bir gerçek. Yani artık bunun konuşulacak hali nasıldır, nedir?

İnsan tam bilemiyor. 

“Oligarşik Cumhuriyet Gerçeği.” Bu adada yaşayan çocuk öldürme-

ye meraklı bir adam var, PKK’nın başı. 

OKTAR BABUNA: Bebek katili. 

ADNAN OKTAR: Evet, bebek katili olan şahıs yani Abdullah Öca-

lan. Bakın diyor ki kitabında 25. sayfasında -kendi kitabı bu-. “Tepede de

MİT’in” Milli İstihbarat Teşkilatının, Türk oligarşik yapısının emrindeki

din adamları vardır. Hem de filozofça din adamları bunlar.” Yani bunlar

felsefeden anlayan din adamlarıdır bunlar diyor. “Osmanlı sultanlarına
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tarih boyunca yol gösteren din adamları değil miydi?” diyor. Osmanlı sul-

tanlarına da din adamları yol göstermişti diyor. “Şimdi de var” diyor.

“Mesela” diyor; “Adnan Hoca” diyor. Bak adam tehlikeyi nasıl tespit

etmiş kendi açısından. Ne dedi Saadettin Tantan; “Adnan Hoca” dedi,

“PKK’dan daha tehlikeli” dedi. Ben de dedim ki; Hazretin dili sürçtü.

PKK için en büyük tehlike olarak felsefi kültürel yönden beni gördüğü

için şöyle demesi gerekiyordu. Diyecekti ki; “PKK için en büyük tehlike

Adnan Hoca’dır” Dili sürçtü, tersini söyledi. Saadettin Tantan kardeşim

sen bir kere Türkiye’de Darwinist, materyalist bir tehlike var. Buna karşı

felsefi, kültürel, bilimsel yönde mücadele edecek bir kültüre sahip misin

sen? Böyle bir kültürün yok, cahilsin bu konuda, yani ciddi şekilde, bu

yok. Dinin özünü, gerçeğini, Kuran’ın gerçeğini anlatacak bir bilgiye

sahip misin? Bu konuda da bir şeyin yok. Çünkü hayatın ortada. Hiçbir

şey yaptığın yok, boş. Peki böyle kendine göre siyasi konularda bazen

böyle ahkam kesiyor. Onda bir böyle şefkat, sevgi, böyle bir incelik,

güzellik, insanların ruhunu açan bir üslup var mı? Yok. Nasıl çözümler

istiyor? ‘Oporosyon’. ‘Oporosyon’ aşağı, ‘oporosyon’ yukarı. ‘Oporos-

yon’la hiçbir yere varılmaz. Bunun içinde ne sevgi var, ne şefkat var, ne

merhamet var bu düşünce yapısının içerisinde. Bizim milletimizin % 99’u,

yapılan üniversite tespitinde Darwinizm’e, materyalizme inanmıyor.

Bunu Tantan mı yaptı? 

OKTAR BABUNA: Siz yaptınız Hocam. Allah sizi vesile etti. 

ADNAN OKTAR: Biz vesile olduk. Türkiye’de sağ muazzam bir

zemin tuttu. Bu nereden oldu? Hazır sağ kitlenin üzerine gelip siyaset yap-

maya kalkıyor. O sağ kitleyi kim yetiştiriyor? Yani sağ kitle olmadan

insan gider de sağ partiye oy verir mi? Yani öyle bir sağ kitlenin oluşma-

sı gerekir. Dindar bir kitlenin oluşması gerekir ki onlar da gitsin dindar,

muhafazakar partilere oy versinler. Dolayısıyla bizim eğittiğimiz kahra-

man milletimizin fertleri, diğer işte imkanlarla da eğitilen kardeşlerimiz,

kendi imkanlarıyla kendilerini yetiştiren kardeşlerimiz Türkiye’de çok



SOHBETLER410

dindar, muhafazakar, Allah’a inanan büyük bir taban oluşturdular. Bunun

sayısı % 99. Bak, Türkiye’nin % 99’u. 

OKTAR BABUNA: % 30’lardan geldi Hocam. % 30’du Hocam 78-

79 yılında. 

ADNAN OKTAR: 71’ler öyleydi. Ben benim zamanımı biliyorum,

% 30’larda idi. Şu an % 99 Darwinizm’e inanmayanların sayısı. Bu,

büyük bir emek sonucunda oldu. Biz değil mi adeta böyle ilmek ilmek

ördük, karış karış bütün Türkiye’yi gezdik. Muazzam bir eğitim programı,

milyonlarca kitap ücretsiz internetten indirildi. Milyonlarca kitap satıldı,

değil mi, insanlar tarafından alındı. Binlerce konferans verildi ve zemin

çok güçlü hale geldi. Ondan sonra sağın hazır zemininden insanlar kendi

imkanlarıyla bir çalışma içerisine girdiler. Ama mesela Allah esirgesin

Darwinizm, materyalizm Türkiye’de hakim olsaydı, ateistlerin sayısı çok

fazla olsaydı sağ Türkiye’de gelişebilir miydi? Asla gelişemez. Sağın

başarısının kökeninde çok sabırlı ve sistemli eğitim vardır. Yani antiko-

münist, antidarwinist, antimateryalist, antifaşist çalışma vardır. Yıllardan

beri yapılan bu kapsamlı çalışma en güzel şekilde neticesini vermiştir.

Ben siyasetin içinde değilim, siyasetle benim işim yok ama dolaylı yoldan

siyasete çok büyük katkımız oldu, çok çok büyük katkımız oldu. Yani

Türkiye’de bugün tabloya bir bakıyorsun; sağ ezici şekilde üstün, % 80

sağ Türkiye’de, hem de böyle çok bilinçli, kültürlü, kaliteli antidarwinist,

antikomünist bir sağ var. Mesela Amerika’daki sağ gibi değil, Ameri-

ka’daki sağ Darwinist sağdır, Darwinist-materyalist sağdır. Türkiye’de

antikomünist, antidarwinist sağdır yani gerçek sağ vardır Türkiye’de.

Onlarınki taklidi. Allah böyle bir güzelliğe bizleri vesile ettiği için ben

Allah’a hamd ediyorum. Hatta Doğu Perinçek şimdi iddia edilen Ergene-

kon Örgütü tutuklusu, yani bir operasyon neticesinde alındı herhalde değil

mi, halen de içeride. Bayağı kültürlüdür Doğu Perinçek, bilgisi vardır, ate-

isttir, marksisttir ayrı mesele ama, çok kültürlüdür. Dedi ki; “Mevcut AK

Parti iktidarının zeminini oluşturan Adnan Hoca’dır” dedi. “O” dedi,
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“zemini oluşturdu, AK Parti de iktidar oldu” dedi. Halbuki biz aynı

zamanda ülkücü kardeşlerimizi de destekliyoruz, alperenleri de destekli-

yoruz, Saadet Partisini destekliyoruz, değil mi? Tabii, Doğru Yol Partisi-

ni de destekliyorduk son zamana kadar, sonradan tabii olaylar değişti, şu

an yapacak bir şey yok, inşaAllah daha iyi olurlar. Özellikle AK Parti yani

hazır zeminin üzerine gelmiş oldu. Ben iftihar ederim yani sağın gelişme-

sinden memnunluk duyuyorum ama bu kendi kendine olmuyor. Tabii

onların da büyük gerçekleri var, yani büyük güzel çalışmaları var fakat

Darwinizm ayaktayken, sağ Türkiye’de asla iktidar olamazdı, söyleyeyim.

Bak Darwinizm ayaktayken, Darwinizm zindeyken nefes aldırmıyorlardı

sağa. Sürekli eziliyordu sağ, ne zamanki Darwinizm yıkıldı, sağ şu an

göğsünü gere gere atak yapabiliyor çünkü komünistlerin kendine gücü,

kendilerine saygısı kalmadı. Yani iç güçlerini de kaybettiler, dış güçlerini

de kaybettiler. Dolayısıyla iddia edilen Ergenekon Örgütü de kendi gücü-

nü kaybetti yani hiçbir şekilde şu an aktif atak yapacak bir güç kalmadı.

Çünkü dinlerini ellerinden aldık, Darwinizm’i ellerinden aldık. Darwi-

nizm dimdik ayakta duracaktı da AK Parti iktidar olacaktı veya sağ geli-

şecekti, imkansız böyle bir şey olmazdı. Mesela Adnan Menderes zama-

nında da Bediüzzaman Said Nursi vesile oldu Adnan Menderes’in iktida-

ra gelmesine. Adnan Menderes’in kendi kabiliyetinden, kendi kültürün-

den, imkanlarıyla değil, Said Nursi’nin hazırladığı hazır zeminin üstüne

partisini inşa etti yani partisi onun üzerine iktidar oldu. Yani şimdi şöyle

düşünün; bir halk kitlesi var, bu insanları sen dindar yetiştiriyorsun,

muhafazakar, milliyetçi yetiştiriyorsun; soruyorsun bu insana, “nasıl bir

iktidar istersin?” “Muhafazakar, milliyetçi bir iktidar isterim” diyor.

Böyle yetişen insan başka ne ister? Ama sen onu marksist, Darwinist,

materyalist yetiştirsen, desen ki “Adnan Menderes’i ister misin?” “Haşa”

der adam, yani “kesinlikle istemem” der, niye istesin. Neden istediler o

zamanlar Demokrat Partiyi? Çünkü Bediüzzaman’ın yetiştirdiği zemin ve

hatta Süleyman Hilmi Tunahan’ın yetiştirdiği zemin, Ali Haydar Efen-

di’nin yetiştirdiği zemin bunu gerektirdi, böyle bir zemini gerektirdi ve o,
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iktidara yansımış oldu. Eğer dindar alimler, bak Öcalan da söylüyor,

bebek katili de söylüyor; “onlar” diyor “bu sistemi meydana getirdiler”

diyor. Ve modern sağın kurulmasına vesile olduk, Allah’a çok şükür,

modern sağın. Yani böyle hurafelere batmış, tutucu, geleneksel sapkın

inançlara sahip bir kafa değil; Kuran’a tam uygun, Peygamber Efendimiz

(sav)’in hadislerine uygun, samimi, dürüst, berrak, modern, ilerici, aydın,

kültürlü, sanata ve bilime tam sahip çıkan, sanatın ve bilimin gerçek

sahipleri olarak ortaya çıkan bir yapı oldu. Ve kimsenin gıkı çıkamıyor şu

an, ne desin? Hakikaten mağlup olmuş. Mesela Darwinizme bakıyorum,

proteinlerin tesadüfen meydana gelmesi imkansız. Proteinin meydana gel-

mesi için proteine gerek var. Yani bu ne demektir? Bitti. Ve bu bilinmi-

yordu Türkiye’de, 300 milyon fosilin olduğu bilinmiyordu. Bütün Türki-

ye şok oldu, dünyada bilinmiyordu.

OKTAR BABUNA: Müzelerin depolarında diye kandırıyorlardı

milleti, depo diye bir şey yok tabii zaten.

ADNAN OKTAR: İsrail’de Musevilerle alay ediyorlardı, Ameri-

ka’da Evanjeliklerle, Protestanlarla alay ediyorlardı, her yerde eziyorlar-

dı. Biz ortaya çıkınca ne oldu. Ne dedim? Malta eriği yutmuş kurbağa gibi

böyle gözleri dört dört dışarıya açıldı. En dayısına diyoruz yani artık “gel,

anlat”, fellik fellik kaçıyorlar. Diyoruz biz huzur-u şahanenize gelelim,

ayağınıza gelelim yani orada konuşalım; onu da kabul etmiyorlar. Oktar’ı

gönderdim. Adamlar elinden mikrofonu aldılar. Hatta Papa’ya gittiler,

Papa’yı da kafalamışlar Darwinistler, yazık o garibim, o da herhalde onla-

ra teslim olmuş. Ateistler doldurmuşlar Darwinistler salonu, o da onlara -

yani çok çok özür dilerim- bir anlamda yağcılık yapıyor. Yani alenen bu,

çünkü bir Katolik dindarın ateist Darwinistlere dini bir binanın, İslam’ın

Müslümanların mesela Musevilerin orada olması makul ama ateistlerin,

Darwinistlerin o binanın içerisine doldurulması, onlara yedirip içirilmesi,

onların dışında yaratılışa inananların oraya sokulmaması; bu ne demek

oluyor bu. Sen gittin bizzat. Anlat, neler oldu orada?
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OKTAR BABUNA: Hocam tek bir soru, önce bir kere konuşmacı

olarak gitmeyi teklif etmiştik. Kesinlikle reddettiler. Bütün dünyada bası-

na açıklama yaptılar hatta böyle.

ADNAN OKTAR: Sen ne zaman gittin?

OKTAR BABUNA: Mart ayında, Mart 2009’da Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İtalya’da?

OKTAR BABUNA: Evet İtalya’da. Roma’da Pontifical Gregorian

Üniversitesi yani Papalık Üniversitesi. Orada bütün ateistlerin olduğu bir

toplantı hazırlamışlardı. Darwinizm’i savunmak amaçlı bir iş birliği yap-

tılar onlarla. Dünyanın en ünlü Darwinistlerini toplamışlar oraya, bizi de

soru sormak üzere çağırdılar. Hakikaten dediler kendileri; “gelsinler soru

sorabilirler, tartışma bölümleri olacak” diye. O bölümde ben söz istedim.

Çağırdılar mikrofona, salonun ortasına indim mikrofonla, Francisco Ayala

ile Douglas Futuyma diye iki tane en ünlü evrimci var, dünyanın en ünlü 3

evrimcisinden 2’si oradaydı zaten kürsüde idiler. Beni bilmiyorlardı tabii,

önce bir neşe ile çağırdılar beni. Bütün salon Darwinist zaten full evrimci-

ler dolu böyle, tamamı evrimciler. Ondan sonra “ben Harun Yahya’yı tem-

sil ediyorum” dediğim anda Douglas Futuyma bir kere bembeyaz oldu.

ADNAN OKTAR: Kireç gibi.

OKTAR BABUNA: Bütün vücut kimyası bozuldu.

ADNAN OKTAR: Tansiyon düştü yani.

OKTAR BABUNA: Bayılacak neredeyse, sadece bu kelimeyi söyler

söylemez.

ADNAN OKTAR: Yani sırf şu bile yeter. Sen oraya bomba paketi ile

gitmedin, fikrinle gittin, işte fikrinle onları patlatıp rezil edeceğini bildik-

leri için yani yüzde yüz yeneceğini bildiği için bet beniz gidiyor. Benim

niye betim benzim gitmiyor? Bana kan can geliyor oralara gittin mi. Benim

tansiyonum mansiyonum düşmüyor, perişan hallere girmiyorum ben, kim-
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senin elinden de mikrofon almıyorum. Anlatın, diyoruz biz bilakis, adamı

davet ediyoruz. Hatta mikrofon değil de isterse anfi kuralım böyle Türki-

ye’ye yayın yapsın. Zaten getiririz, “naklen yayınla yayınlayacağız” diyo-

ruz, “televizyonda yayınlayacağız” diyoruz, herkes seyretsin.

OKTAR BABUNA: Hatta Richard Dawkins’in program yaptığı bir

kanal var, Channel Four diye yani Kanal 4, İngiltere’nin en büyük kanal-

larından biri. O televizyon şirketinin yöneticileri araya girdiler, Hocamı-

zın karşısına Richard Dawkins’i çıkartabilir miyiz diye, program yapıyor

orada. Hocamız “tamam” dedi fakat, Richard Dawkins kabul etmedi.

Hocamız söyledi 5 yıldızlı otelde ağırlayacağını, burada yedirilip içirile-

ceğini. Bütün dünya medyasını çağıracağım dedi, yarım saat.

ADNAN OKTAR: “Ben onunla tartışmam” diyor. Allah Allah niye

orada burada ötüyorsun saksağan gibi o zaman?

OKTAR BABUNA: Çocuklarla tartışıyor, hahamlarla, papazlarla

tartışıyor.

ADNAN OKTAR: El kadar ortaokul öğrencileri ile gidip tartışıyor.

Hahamlarla tartıştı, rahiplerle tartışıyor.

OKTAR BABUNA: Bir tek sizinle tartışamıyor.

ADNAN OKTAR: Ama kardeşim mindere çıkamıyorsa, ringe çıka-

mıyorsa zaten tuştan daha nettir o.

OKTAR BABUNA: En sonunda geldiği nokta da zaten; “evet, bir

akıl vardır ama uzaylıların aklı” noktasına geldi en son.

ADNAN OKTAR: Uzaylı, at atabildiğin kadar artık.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah Hocam siz vesile oldunuz. Ben

1000’in üzerinde konferansa katıldım, Hocamız gönderdi, Hocamızın

adına. Bütün dünyada şunu söylüyor Müslümanlar; “biz ilk defa Müslü-

man olmaktan onur duyduk” diyorlar Harun Yahya sayesinde. Hakikaten

hem Hıristiyanlar hem samimi Museviler hem Müslümanlar arasında Dar-
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winizm yerle bir oldu. Ateistlerin sayısı son derece azaldı. Dünyanın en

ünlü ateisti siz ona kitap da göndermiştiniz Hocam, Anthony Flew 2004

yılında 84 yaşına kadar ateizmi savunmuş ve çok sayıda insanın ateist

olmasına vesile olmuş birisi. Evrimi savunmuş yani evrimci idi. “Özür

dilerim” dedi, “ben ateist olmasına vesile olduğum insanlardan özür dili-

yorum” dedi bütün dünya medyasına. “Evrimle olamaz” dedi, “Allah’ın

yaratmış olması gerekir” dedi maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ne anlatayım Oktar Hocam?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, Türk İslam Birliği, Kuran

okursanız seyircilerimiz hepsi heyecanla bekliyorlar zaten inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tamam, bismillah, aç Kuran’dan bana bir sayfa

ver bakayım. Şeytandan Allah’a sığınırım. Hac Suresi. “Şüphesiz Allah,

(müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmakta-

dır”. Bakın “şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını)”

gizli tuzaklarını iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. “Gerçekten Allah,

hain ve nankör olan kimseyi sevmez”. Yani mesela iyilik yapıyorsun,

sevgi gösteriyorsun, alaka gösteriyorsun fakat hain ve nankör, yani nime-

te karşı nankörlük yapıyor. İstediğin kadar iyilik yap, istediğin kadar

sevgi saygı göster. O hatta onun öfkesini daha da artırır, insanların. Mese-

la Peygamber Efendimize (sav) de o zaman müşrikler müthiş nefret edi-

yorlardı. Niye biliyor musun? Ayet söylüyor, “onları” diyor “kendi faz-

lından zengin etti” diyor. Hepsi zengin oldular o dönemde, Peygamber

(sav)’in bulunduğu yerde. “İşte böyle” diyor Cenab-ı Allah “kim Allah’ın

şiarını yüceltirse”, Kuran’ı, İslam'ı, Allah sevgisini yüceltirse “şüphesiz

bu, kalplerin takvasındandır”, güzel ahlakın bir gereğidir diyor Allah.

“Biz her ümmet için bir ‘Mensek’ kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak

verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye.”

Allah’ın adını anarak diyor, hayvanları kesin diyor. O zamanlar putların

adına kesiyorlardı. “İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır,” tek bir Allah’tır.

“Artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.”
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Yani mazlum olanlara, mütevazi olanlara Allah müjde verin diyor. “Onlar

ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir;” yani heyecan duyarlar diyor

Allah. “Kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler,” yani bir bela

geldiğinde, bir şey geldiğinde bunun Allah’tan geldiğini bilirler, sabre-

derler diyor. “Namazı dosdoğru kılanlar”, mutlaka namazlarını beş vakit

kılacaklar. “Ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir” yani Müs-

lümanlar, insanlara dağıtanlar, sürekli tutmuyor parayı. “Onlar, sözün en

güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.” Sözün en

güzeline uymak Müslümanın özelliği, en iyi sözü seçmeye çalışacak. Yani

birine mesela hitap ederken, en güzel ifadeyi bulmak çok önemlidir.

OKTAR BABUNA: Casiye Suresi’nin açıklanmasını isteyen seyir-

cilerimiz varmış Hocam.

ADNAN OKTAR: Casiye. “Ha, Mim.” Şeytandan Allah’a sığınırım,

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ha, Mim. Kitab'ın indirilmesi,

üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz,

müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır.” Göklerde Hz. İsa (as),

yerde Hz. Mehdi (as) inşaAllah. Bir anlamı da budur yani. Tabii ayetin

birinci anlamı, melekler ve diğer varlıklar. “Sizin yaratılışınızda ve türe-

tip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.”

Bakın “sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle

inanan bir kavim için ayetler vardır.” Ben kendi yaratılışımı incelemek

istiyorum, ne yapmam gerekir?

OKTAR BABUNA: Bilimle.

ADNAN OKTAR: Bilim. Hangi bilim dallarına ihtiyacım var?

OKTAR BABUNA: Genetik, embriyoloji, anatomi, fizyoloji...

ADNAN OKTAR: Bu ayetin oluşması için benim bu bilim dallarına

ihtiyacım var. O zaman bilim farz. “Türetip-yaydığı canlılarda” diyor.

Böcekler, hayvanlar hepsi, ben bunları nasıl inceleyebilirim?

OKTAR BABUNA: Zooloji, biyoloji, paleontoloji, mikrobiyoloji.
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ADNAN OKTAR: Yani böyle zır cahil Hocaların yaptığı doğru

değil demek ki. Demek ki modern bilimin verdiği o bütün veriler, Kuran’a

göre farz. “Kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır”, diyor

Allah. “Andolsun, Biz İsrailoğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik

verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık.” Onlar da aynı İslam

dini gibi temiz ve güzel şeyler yemekle mükelleftirler, yani haramdır, kirli

kötü şeyler yiyemezler. “Ve onları alemlere üstün kıldık.” Mümin olduk-

ları için o devirde çok üstündüler. Halis Müslüman oldukları için. “Ve

onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim gel-

dikten sonra, yalnızca aralarındaki 'hakka tecavüz ve azgınlıktan' dolayı

ihtilafa düştüler.” O dönemde bir ihtilaf oluşuyor. “Şüphesiz Rabbin, hak-

kında ihtilafa düştükleri şeyde Kıyamet günü aralarında hüküm verecek-

tir.” Mesela Kıyamet, cennet, ahiret olduğu halde reddetmiştir bir kısmı.

Ama Museviler, mesela benim tanıdığım bütün Museviler ahirete inanı-

yorlar. Tebrik ediyorum hepsini, onlar benim canım ciğerim inşaAllah.

Ama bir kısmı bunu reddetmiştir. Bu ayette kardeşlerim bir şeye rastla-

mışlardır, durduk yere sormazlar yani vardır bir bildikleri.

OKTAR BABUNA: Seyircimizin ismi Asude Cemre’ymiş Hocam.

ADNAN OKTAR: Asude. Evet. Ama özellikle dikkatini çeken bir

yer olabilir. “İnkar edenlere gelince; "Size karşı ayetlerim okunduğunda

büyüklük taslayan (müstekbir olan)lar ve suçlu-günahkar bir kavim olan-

lar sizler değil miydiniz?"” Ayet okunduğunda büyüklük taslamak olmaz.

Kuran’a göre bu yasak. Büyüklük taslayan bakıyorsun, aciz, zavallı bir

varlık. Yıkanmasa perişan olur. Uyku uyumasa perişan olur. Yemek

yemese perişan olur. Rüzgarda kalsa perişan olur. Hatta pencereyi açıyo-

ruz, cereyan oluyor, perişan oluyor. Yataklara düşüyor, değil mi, yürüye-

meyecek hale geliyor. Omzu tutuluyor, sırtı tutuluyor. Böyle aciz bir var-

lığın bu kadar enaniyetli ve kendini beğenmesi, bu kadar büyüklük tasla-

ması çok büyük mucizedir, böyle zavallı bir varlığın. Üstelik de beynin-

deki bir görüntüyle muhatap oluyor, bak dikkat et. Buna rağmen azgın bir
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büyüklük hissi vardır insanların büyük bir bölümünde. Bu, Allah’a inan-

ması için mesela bu da yeterli bir delildir. Normalde böyle bir varlığın,

beynin içindeki görüntüyle muhatap olan bir varlık çöker kalır normalde

korkudan. Yani yere çöker kalır, uyuşur korkudan yani biter adam. Ve

verilen acizliklerin haddi hesabı yok. Günde sekiz saat uyku, sekiz saat

uyumak ne demek? Hayat, günün tamamı demektir neredeyse, geriye ne

kalıyor ki zaten sekiz saat. Bakın sekiz saat uyumaya mecbur. Mesela bir

kadının normal hale gelmesi ne kadar vaktini alıyor; saçını yıkıyor, vücu-

dunu yıkıyor, makyaj yapıyor, bilmem şey yapıyor, ancak normal hale

geliyor. Erkek için de aynı şekilde bu böyle mevzubahis. Her yerinde bir

acz vardır. Gözünde ayrı, burnunda ayrı, kulaklarında ayrı, her yerinin

temizlenmesi gerekir tek tek. Mesela kulağını temizlemezse çok çirkin,

kirli kalır, hatta tiksindirici olur. Mesela burnu temizlenmezse kirli, çir-

kin, tiksindirici olur. Mesela ağzını günde defalarca yıkamak zorunda

kalıyor. Vücudunu, ellerini sürekli yıkamak durumunda kalıyor acizlikten

dolayı. Zaten diğer acizliklerini anlatmama gerek yok. Her gün Allah gös-

teriyor insanlara aczini. Her gün banyolardaki halini insanlar biliyorlar

ama buna rağmen “büyük dağları ben yarattım” der gibi azametli, bilmiş

ve kendinden çok emin oluyorlar. Bu çok büyük bir anormallik. Bunu bir

iman hakikati olarak insanların görmesi gerekir. Çok harikadır bu. 

Evet, Taha Suresi’ni okuyayım. Taha Suresi, 25. “Dedi ki: ‘Rabbim,

benim göğsümü aç.’” Allah diyor ki; “Firavun’a git” diyor. “Çünkü o

azmış bulunuyor.” “Dedi ki: ‘Rabbim, benim göğsümü aç.’” Heyecanla-

nıyor Hz. Musa (as). Muhtemelen çarpıntı ve tansiyonu yükseliyor. Heye-

can duyuyor çünkü, adam tehlikeli bir adam ve korkuyor. "Bana işimi

kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz;" konuşma yeteneğine de etki ediyor o

heyecan. "Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar." Tabii biraz kavrama yetenek-

lerinde bozukluk var demek ki. "Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim

Harun'u." Mutlaka bir yardımcıya insanların ihtiyacı vardır. Bir yere git-

tiklerinde tek gitmek doğru değildir. 15. ayet, "Şüphesiz, Kıyamet-saati

yaklaşarak gelmektedir.” Hicri 1500’e de bakıyor tabii, 1545’e de bakıyor
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inşaAllah. “Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun

(koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim" diyor Allah. Bak, gizledim

demiyor Kıyamet’in tarihini, “neredeyse gizleyeceğim.” Ne anlıyorsun

Oktar bundan?

OKTAR BABUNA: Hocam bilinemez değil, onun için de ona daya-

narak da Üstad söylüyor.

ADNAN OKTAR: Evet inşaAllah. Hz. Musa (as) için diyor ki

Cenab-ı Allah, “onu sandığın içine koy, suya bırak“ o küçücük, minik

canıyla, o tatlı Hz. Musa (as), küçük bebek iken suyun içerisine bırakılı-

yor. “... böylece su onu sahile bıraksın;” kaderinde o var. Bir sepet gibi bir

şeyin içine koyuyor, Hz. Musa (as)’ı bırakıyorlar. Su normal akışıyla gidi-

yor. “Onu Benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır.”

Mehdi (as) de böyledir. Mehdi (as)’ı bilemeyecekler. Eğer bilseler başın-

da çoktan öldürürlerdi Mehdi (as)’ı. Fakat bilmeyecekler ve kendi elleriy-

le Mehdi (as)’ı, kendi kalelerine alacaklardır. Kendi kalelerinde yetiştire-

ceklerdir. Aynı Hz. Musa (as) gibi, farkına varmayacaklardır. Kendi elle-

riyle onu orada geliştirip, kendilerini fikren yutacak bir gücü oluşturacak-

lardır inşaAllah. “Gözümün önünde yetiştirilmen için, Kendim'den sana

bir sevgi yönelttim." Mehdi (as) da çok sevilecek bir insan olacaktır. İlk

başta insanlar küfür gözüyle baktıkları için nefret edecektir. Fakat Mehdi

(as) sonra “insanların en sevdiği olmadıkça çıkmayacaktır” diyor hadiste.

İnsanların en çok sevdiği varlık olarak çıkacaktır. “Böylece, seni annene

geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve üzülmesin.” Bak, babasından

bahsetmiyor Hz. Musa (as)’ın. Sadece annesinden bahsediyor. Bu bir

yetimlik akla getiriyor ve Mehdi (as)’a işaret ediyor. Sadece annesinden.

“Gözü aydın olsun ve üzülmesin.” O anne üzülecek demek ki kaderi öyle,

Hz. Musa (as)’ın annesi. Ama burada Mehdi (as)’a da işaret vardır.

OKTAR BABUNA: Mehdi (as)’ın annesi de...

ADNAN OKTAR: Evet, o da üzülecektir. “Medyen halkı arasında

da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa"
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diyor Allah. Mehdi (as) da bir kader üzerine gelecektir İstanbul’a. Yani

bilmeyecek o, kader üzerine gelecek. "İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o,

azmış bulunuyor." Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) her ikisini işaret ediyor.

Küfür azdığı için onlara işaret var. "Ona mülayim söz söyleyin, umulur ki

öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar." Mehdi (as) mülayimeti esas ala-

caktır. Sertlik yok Mehdi (as)’da. “Umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi

titrer-korkar." Sabırla anlatacak, izah edecek. Ne olur, ne olmaz yani. Ola-

bilir de, olmayabilir de. “Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun bize

karşı 'taşkın bir tutum takınmasından' ya da 'azgın davranmasından' kor-

kuyoruz."” Çünkü küfrün sağı solu belli olmaz. Her türlü bela olabilir.

Mehdi (as)’ın bulunacağı ortam da öyle aynı, Firavun’un bulunduğu

ortam gibi. Firavun’un sarayı gibi bir ortama gelecektir. Ve her an bir taş-

kınlık ve azgınlık yapması tehlikesi olan bir ortamda dini anlatmaya baş-

layacaktır. Yani büyük bir tehlikenin içine girecektir Mehdi (as). “Dedi ki:

‘Korkmayın, çünkü Ben sizinle birlikteyim;’” diyor Allah. Sağınızda,

solunuzda her yanınızdayım diyor Allah. “İşitiyorum ve görüyorum”.

Bütün konuşmalarınızdan haberim var ve bütün olayları da görüyorum

diyor Allah. Şu an Allah bizi nasıl görüyorsa, o zaman da Hz. Musa (as)’ı

görüyordu, herkesi görür Allah. “Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, her şeye

yaratılışını veren,” bakın yaratılış, önce bir yaratılıştan bahsediyor. Biz

neyi anlatıyoruz; yaratılışı anlatıyoruz. Önce yaratılış. “Sonra doğru yolu-

nu gösterendir." Doğru yol nedir; Kuran. “(Firavun) Dedi ki: "İlk çağlar-

daki nesillerin durumu nedir öyleyse?" İlk insanlar nasıl yaratıldı? Kaba-

taş çağı, yontma taş çağı, o mağaradaki adamlar, onlar nasıl oldu diyor,

yaratılışı bana anlat diyor, inanmıyor. Ona göre çünkü evrimle gelişmiş,

kafasına göre. Firavun, Nil’in çamurlarından oluştu diyor, evrimle oluştu

diyor. Onun için ilk tartışması yaratılış üzerine, diyor ki; "İlk çağlardaki

nesillerin durumu nedir öyleyse?" O zaman onları anlat diyor, nasıl ilk

insanlar oldu diyor? Mehdi (as)’a da soracakları budur. Ama Hz. Mehdi

(as) da vurdu mu dümdüz yapacaktır böyle, Isparta halısı gibi inşaAllah.

“Dedi ki: ‘Bunun bilgisi Rabbimin Katında bir kitaptadır.‘” Kaderdedir.
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“Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz.” Hepsini mükemmel yaratmıştır

diyor. "Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı,” beşik “Mehdi”

diye geçiyor, Mehdi, direkt Mehdi’dir. Yeryüzünü Mehdi kıldı diyor aynı

zamanda, yani Allah çağrışım yaptıracak bir kelime seçmiş orada. Mehdi

(as)’ı hatırlatacak bir kelime. Hz. İsa (as)’da da öyle. O Mehdideyken

sizinle konuştu, diyor. Mehdideyken diyor, bak, Mehdi ile beraberken,

Mehdideyken konuştu. “Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indir-

di; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.” Bak hemen yara-

tılışı anlatıyor. Önce yeryüzünün yaratılışı, bak yeryüzünün yaratılışını

anlatıyor. Bak safha safha. Biz ne yapıyoruz? İlk önce doğanın yapısını

anlatıyoruz. Yaratılışı, yani Big Bang’i anlatıyoruz. Hz. Musa (as) ne

yapıyor, önce kainatın yaratılışını anlatıyor. Sonra ne yapıyor? “Gökten su

indirdi;” Biz ne diyoruz; bol yağmur yağdı, diyoruz. Yeryüzü bulutlarla

kaplıydı. Yağmur yağdırdı, denizler ve karalar oluştu, diyoruz. Bak safha

safha anlatıyor. “Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.”

Ayet, Cenab-ı Allah ayette onu açıklıyor. Cenab-ı Allah’ın ifadesini akta-

rıyor yani bitkilerin yaratılışını anlatıyor. Arkasından, “yiyin” diyor o bit-

kilerden, meyvelerden “ve hayvanlarınızı otlatın.” Arkasından hayvanlar-

dan bahsediyor. “Şüphesiz, bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler

vardır.” Kafasını çalıştıranlar diyor, bunları anlarlar diyor. Biz ne yapıyo-

ruz; hayvanların, bitkilerin, kainatın yaratılışını anlatıyoruz. Hz. Musa

(as) da bu konuları anlatıyor. “Dedi ki: ‘Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdu-

muzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun?’” Bak milliyetçi slo-

gan kullanıyorlar. Yani iddia edilen Ergenekon Örgütü gibi. Diyorlar ya

onlar; “dindarlar, milliyetçiler, Türk milliyetçileri, bu Türkiye’nin düşma-

nıdır” diyorlar. “Aman bunları ortadan kaldıralım çünkü vatan elden gidi-

yor” diyorlar. Siz asıl Türkiye’yi 20 parçaya ayırmaya kalkmıyor musu-

nuz siz? Mason amblemleriyle bayrak oluşturmadınız mı? 3 milyonun

üzerinde vatandaşımızı fişleyip şehit etmeye hazırlanmadınız mı? Bakın

tartışmaya çağırıyorlar. “Bizim de, senin de karşı olamayacağımız açık,

geniş bir yer olsun.” Biz de ne diyoruz? Gelin televizyonlarda tartışalım,
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diyoruz. Mehdi (as)’ın da yapacağı budur. Bütün milletin gözü önünde

onları ezecektir. Bak diyor ki; "Bundan ötürü, tuzaklarınızı biraraya geti-

rin, sonra gruplar halinde gelin;” Beşer beşer, onar onar, yüzer yüzer

gelin, diyor Hz. Musa (as) meydan okuyor. Hz. Musa (as)’a da diyor ki

Cenab-ı Allah; “"Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin."”

Ebcedi kaç; 1956. Bak Hz. Musa (as)’a diyor ki; “"Korkma" dedik.

"Muhakkak sen üstün geleceksin."” 1956, Said Nursi diyor, münafıkane

sistemin çöküşünün başlangıcıdır diyor. Darwinist, materyalist, ateist sis-

temin yıkılışının başlangıcıdır. 1956 yılına dikkat çekiyor. Bakın ayet tam

1956 yılını veriyor. “"Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin."”

Burada Mehdi (as)’a da işaret var. Mehdi (as)’a Cenab-ı Allah işaret edi-

yor. “Sen üstün geleceksin.” Korkma, rahat ol. Hapsedilsen de, baskı da

görsen, hakaret de edilse mutlaka yeneceksin diyor, inşaAllah. Bak o

zamanın iddia edilen Ergenekon Örgütü’nün, şu anki iddia edilen Ergene-

kon’un itliğiyle bunların itliği aynı. “Çapraz olarak keseceğim sizi” diyor.

“Hurma dallarında asacağım sizi” diyor. İddia edilen Ergenekon örgü-

tü’nün en çok üstünde durduğu şey, asmadır. Asmaya meraklılar. “Elbet-

te, hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş ola-

caksınız." Tam klasik ateistler, dinsiz. Bak diyor ki; “siz de elbette hangi-

mizin azabı daha şiddetliymiş” yani Allah’ın mı, bizim azabımız mı daha

şiddetli göreceksiniz, diyor. Kendilerini Allah gibi görüyorlar haşa. “Ve

daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız." Bak kahpeliklerini görüyor

musunuz? Sürekli yani yıllarca azap edeceğiz size, diyorlar. Bir tane, iki

tane, iki gün değil, diyorlar. Allah soruyor; “’Seni kavminden 'çarçabuk

ayrılmaya iten' nedir ey Musa?" diyor. Mehdi (as) da hiçbir zaman için

İstanbul’dan ayrılmayacaktır, tamamen vazifesini yapıncaya kadar inşa-

Allah. “Dedi ki: ‘Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik,

Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.’” Demek ki Mehdi (as)’ın zamanında da

münafıklar çıkacak, böyle Samiri gibi kahpeler çıkacak, Müslümanları

şaşırtıp saptırmak için gayret edecekler, uğraşacaklar. “Andolsun, Biz

Musa'ya vahyetmiştik: ‘Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir,’” gece,
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Mehdi (as)’ın şenlik vaktidir gece. Geceler Mehdi (as)’ındır inşaAllah.

"Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç,”

Mehdi (as)’a da Boğaz Köprüsü açılacaktır, kuru bir yoldan, Boğaz Köp-

rüsü’nden geçecektir, hadis-i şerifte buna açıkça işaret edilmiştir. “Dedi

ki: ‘Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup-yolma.’” diyor. Müthiş

sinirleniyor Hz. Musa (as), bu münafık köpeğe karşı daha net tavır koy-

madığı için ama, “sakalımı ve saçımı”  başını, görüyoruz ki burada bir işa-

ret var; sakal ve saç. Mehdi (as)’ın da sakalına ve saçına işaret edilmiş

oluyor. Demek ki Mehdi (as)’da da sakal olacak, saç olacak inşaAllah.

123, Taha Suresi yine devam ediyor. “Artık size Benden bir yol gösterici

gelecektir;” bakın, “artık size Benden bir yol gösterici gelecektir.” Bir

mürşit, bir Mehdi (as) gelecektir. “Kim Benim hidayetime uyarsa”, Hadi

ismi Allah’ın bak, Mehdi ve Hadi aynı kelimelerden geçer, “hidayetime

uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." Ebcedi 1982; Mehdi

(as)’ın ilk faaliyet yıllarını veriyor inşaAllah. Burada da 2023 tarihi var.

Yine Taha Suresi devam ediyor; “De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de

gözleyip durun.” Biz de Mehdi (as)’ın gelişini, Hz. İsa (as)’ın inişini bek-

liyoruz. “Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri” Kuran’ın,

İslam’ın, İslam ahlakının sahipleri, Sahib-i Zaman, “kimlermiş ve doğru

yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz" diyor. Ebcedine bakı-

yoruz, net olarak 2023 tarihini veriyor.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, İslam ahlakının hakimiyeti.

ADNAN OKTAR: Tabii. Efendim, peki hadi bakalım.

SUNUCU: Bizi bugün de izlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrar

görüşmek üzere. 



SSohbet -13

14 Ocak 2010

SUNUCU: İyi akşamlar. Her akşam canlı olarak yayınlanan Adnan

Oktar ile Başbaşa programına hoş geldiniz. Bu akşamki çok değerli

konuklarımız Beyin Cerrahı Sayın Oktar Babuna ve kitapları bütün dün-

yada okunan ve takip edilen Sayın Adnan Oktar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. 

ADNAN OKTAR: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. 

SUNUCU: Hocam, çok güzel sorular var elimde. Bu arada sizin söy-

lemek istediğiniz bir şey var mı, nasıl başlamak istersiniz? 

ADNAN OKTAR: Efendim, sizin soru sormanız bizim çok hoşumu-

za gider. Sizin soru sormanızı isterim. 

SUNUCU: Ben şu an gündemi oluşturan, herkesin derinden üzüldü-

ğü depremden bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili bir soru var. İlk başta

ona yer vermek istiyorum. Haiti’deki meydana gelen deprem, 200 yılın en

büyük depremiymiş. Yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin

ediliyormuş. Deprem ile ilgili ne düşünüyorsunuz Hocam, diye sormuş

Aslı Yürekli, Sakarya’dan sormuş. 
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ADNAN OKTAR: Deprem olduğu için ben üzülmedim, üzülmem

de. Çünkü deprem, Allah’tan kaderin tecellisi olarak meydana getirilen

olaydır ve hikmetle, hayırla meydana getirilir. Ölenler şehit olurlar. Yana-

rak ölenler, depremde ölenler genellikle şehit olurlar. Onları Allah verdi,

Allah aldı, dolayısıyla üzülme olmaz. Yani hiç kimsenin de üzülmesine

gerek yok. Çünkü üzülme Allah’a isyan anlamına gelir, değil mi, canları

alan Allah’tır. Biz dünyaya gelirken nasıl Allah (haşa) bizden izin alma-

dıysa değil mi, geri alırken de bizden izin almaz. Hikmet ve hayırla olur

o. Haiti’de çok fazla Müslüman kardeşimiz var. Haiti, biliyorsunuz İsla-

miyet’in çok yayıldığı bir ülke, halen de hızla yayılıyor. Bir de Vodoo dini

yaygın, yani büyü dini yaygın böyle, gördüğüm kadarı ile. Ama mühim

olan, tabii hepsi insan nihayet. Cahil oldukları için, İslam’ı bilmiyorlar,

dini bilmiyorlar, o insanlara yardım etmemiz lazım. Şimdi biz ne yapaca-

ğız? Bizim yapacağımız, oradaki kardeşlerimize gücümüzün yettiği kadar

yardım etmek. Müslüman kardeşlerimiz oraya gidecek, işte İHH olsun,

diğer şeyler Deniz Feneri, efendim başka ne varsa böyle Kızılayımız,

oraya gidip bu kardeşlerimizle samimi olacaklar, onların gönüllerini ala-

caklar, onları yatıştıracaklar. Onları üzüntüye teşvik etmek cinayet olur.

Ağlamaya, bağırmaya teşvik etmek cinayet olur, sağlıkları bozulur, ruh

sağlıkları bozulur. O çok tehlikelidir, yani üzülün, ağlayın, bak işte anne-

ni kaybettin, babanı kaybettin, nasıl üzülmezsin sen, ne biçim insansın

değil mi, at kendini yerden yere, bayıl, komaya gir, hastaneye kalk, o

zaman sevdiğini anlayalım denmez. Yani bunlar sevginin ölçüsü değildir.

Geride kalanlara biz sağlık, sıhhat, selamet diliyoruz. Allah onlara uzun

ömür versin. Dolayısıyla orada onlara sevecen yaklaşacağız. Onların sev-

giye, şefkate, merhamete ve hepsinin üzerinde derin imana ihtiyaçları var.

Derin Allah sevgisine ihtiyaçları var. Biz onlara bunu sağlayacağız.

Maddi yardım yapacağız, ilaç yardımı gerekir. Ondan sonra, prefabrik

evler gerekiyor, çadırlar kurulacak, Kızılay zannediyorum bol miktarda

çadır götürür, umuyorum. Ama biraz acele gidilmesi lazım, yani 10 gün

sonra giderse bunun pek o kadar kıymeti olmaz. Çünkü 10 gün içersinde
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o insanlar akılalmaz yıpranırlar, yani açık havada falan çok güç olur. Yıl-

dırım hızı ile olması lazım. Hemen bu akşam karar verip yarın orada

olmaları lazım hemen, yıldırım gibi. Hava yolu tercih edilecek, ağır nak-

liye uçakları olacak. Gemi ile de olmaz, bu iş uzar. Daima nakliye uçak-

ları ile jet gibi götürüp hemen şey yapmaları lazım. Mesela şu çocukcağı-

zın böyle ağlaması (Haiti’den fotoğraf), bunun teşvik edilmesi akılcı bir

şey değildir. Bu çocuğun teselli edilmesi, bunun rahatlatılması çok önem-

lidir. Çünkü bu, bu sefer ruh hastası olur bu. Yani bir de oradan kaybe-

dersiniz bunu, inşaAllah. Birini enkaz altından çıkarırsın, öbürünün aklı-

nı enkaz haline getirirsin, kafasını enkaz haline getirirsin. Onun için üzün-

tüye teşvik olmaz. Hayır gözü ile bakacağız, hayır ile yaklaşacağız. Sağı-

mız hayır, solumuz hayır, her tarafımız hayır. 

Şeytandan Allah’a sığınırım. Müminun Suresi, 75. “Eğer onlara mer-

hamet eder ve onlara dokunan zararı gideriverirsek de” yani üzerlerinde-

ki zararı giderirsek de, “taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarını sürdü-

recekler.” Yine devam ederler, diyor Allah. “Andolsun, Biz onları azapla

yakalayıverdik fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp-yal-

varmadılar.” Allah, Bana yalvarın diyor. Bana kul olun, Beni sevin, Ben

sizi ibadet için dünyaya gönderdim diyor. “Sonunda, üzerlerine azabı şid-

detli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutla-

rını kaybettiler.” Mesela bak bu da olmaz, umutlarını kaybetmek. Allah,

Bana dönün ve Beni sevin diyor, umut kaybedecek bir şey yok. Müslüman

bunu yapmaz, umudunu kaybetmez. “O, sizin için kulakları, gözleri ve

gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz” diyor Allah. Bakın ne

demek istiyor Cenab-ı Allah, Ben sizi imtihan ettiğimde, umudunuzu kay-

betmeyin, Ben bunu beğenmiyorum diyor Allah. Az şükrediyorsunuz

diyor, az şükrederseniz nimeti elinizden alırım diyor, değil mi? Yalvarıp

yakarın diyor, dua edin Bana diyor, değil mi, Ben sizin ilahınızım diyor

Allah ve boyun eğin Bana diyor Allah. “Rablerine boyun eğmediler”

diyor. “O, sizi yeryüzünde yaratıp-türetendir.” Tabii biz yani daha önceyi

hatırlamıyoruz, birden bizi dünyaya getirdi Allah. “Hepiniz yalnızca O’na
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döndürülüp toplanacaksınız.” Bak bu çok önemli. Demek ki hiç kimse bu

dünyada kalmıyor. Depremle de olsun bilmem başka şeyle de olsun gide-

cek olan gidecek yani. Dolayısıyla işte şurada deprem oldu, adamlar öldü.

Kardeşim, sen ölmeyecek misin? Sen de kanserden öleceksin, kalbin tuta-

cak öleceksin, trafik kazasında öleceksin, bir şey ile öleceksin ve Allah’ın

huzuruna gideceksin. Demek ki hepimiz gideceğiz. O zaman, o üslup çok

yanlış. Rabbine, mümin boyun eğecek, inşaAllah. Topluca ölmüş; tek tek

mecburi değil Allah can almaya, bazen de toplu alır. Tek vefat ettiğinde

niye şaşırmıyorsun, toplu olunca niye şaşırıyorsun? “O, yaşatan ve öldü-

rendir;” Ben yaşatırım, Ben öldürürüm, diyor Allah. Bakın deprem öldür-

mez, Ben öldürürüm, diyor Allah. “Gece ile gündüzün aykırılığı (veya

ardarda gelişi) de O’nun (kanunu)dur. Yine de aklınızı kullanmayacak

mısınız?” diyor Allah. “Hayır; onlar, geçmiştekilerin söylediklerinin ben-

zerini söylediler. Dediler ki: “Öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik oldu-

ğumuz zaman, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?” Yeniden mi dirilece-

ğiz, diyorlar. Yani bırak diyor, bunları diyor, toprak olduk artık kemik

olduk diyor, biz nasıl diriliriz diyor. Peki daha önce hiç yoktun, renkli bir

dünya görmeye başladın, ses duyuyorsun, konuşuyorsun, hatıraların var,

yiyiyorsun, içiyorsun, müzik dinliyorsun, birden canlı bir varlık haline

geldin. Bunu yapan güç bir daha niye yapamıyor yani, yani neye göre

yapamıyor, nereden çıkarttın bunu? Bir kere tam anlamıyla yapmışsa,

buna güç yetirdiyse, bir daha bunu rahatça yapabileceği anlaşılmıyor mu?

“Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalarımıza yapılmıştı” diyor-

lar. Bak, bu tehdit bize de yapıldı, daha önceki atalarımıza da. Her zaman

her dinde bu yapılmıştır. İşte helala harama dikkat edin, yeniden siz diri-

leceksiniz gibi. “Bu, geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey

değildir.” Bırakın bunları diyorlar, yani doğduk işte, olduk diyor. Nasıl

oldun? Boşver, diyor. Tamam işte, boşverse ona göre, boşvere göre karşı-

lık alır işte. İnşaAllah. “De ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve

onun içinde olanlar kimindir?” diyor Allah, soruyor. Kime ait o binalar

her yer kime aittir? “Allah’ındır diyecekler” diyor Allah. “De ki: “Yine de



SOHBETLER428

öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?” diyor. “De ki: “Yedi göğün Rabbi ve

büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” Yedi göğün, yani katmanlar, yedi gök kat-

manları, “ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” diyor Allah. “Allah’ındır”

diyecekler. De ki: “Yine de sakınmayacak mısınız?” Peki nasıl oluyor bu

yani? Kime sorsan, Allah’a inanıyorum, diyor. Peki ahirete nasıl inanan-

mıyorsun? Yani bu nasıl bir İlah inancı? “De ki: "Eğer biliyorsanız (söy-

leyin: ) Her şeyin melekutu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir? Ki O,

koruyup kolluyorken Kendisi korunmuyor.” Allah, Benim korunmaya

ihtiyacım yok diyor, ama Ben koruyorum diyor. "Allah'ındır" diyecekler.

De ki: "Öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz?" Niye büyünün

içine giriyorsunuz, diyor Allah. “Hayır, Biz onlara hakkı getirdik, ancak

onlar gerçekten yalancıdırlar. Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir.” Bak

Allah Hıristiyanların o düşüncesini de eleştiriyor. “O'nunla birlikte hiçbir

İlah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverir-

di.” Yani çatışma olurdu aralarında diyor Allah, öyle bir şey olsaydı.

Kendi yarattığını götürürdü. “Ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük

sağlardı.” Ve ilahlar savaşırdı o zaman diyor, mücadele ederlerdi diyor.

“Allah, onların nitelendiregeldiklerinden Yücedir. Gaybı ve müşahade

edilebileni bilendir;” Yani geçmişi de bilir, geleceği de bilir, şu anı da

bilir, diyor Allah. “... onların ortak koştuklarından yücedir. De ki;

"Rabbim, eğer onlara va'dolunan (azab)ı mutlaka bana göstereceksen,”

"Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma." Beni başka

bir yere götür Ya Rabbim diyor. Bakın diyor, "De ki: Rabbim, eğer onla-

ra va'dolunan (azab)ı mutlaka bana göstereceksen,” yani o yeri yakıp

yıkacaksan diyor Allah, ayet. "Rabbim, bu durumda beni zulmeden kav-

min içinde bırakma." Beni oradan çıkart, diyor. “Gerçek şu ki Biz, onları

tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz.” Yani bunu

yaparız diyor Allah. “Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır;” tebliğ yapın

diyor, dini yayın, anlatın. “Biz, onların nitelendiregeldiklerini en iyi bile-

niz.” Ne yaptıklarını biliyoruz diyor Allah, çünkü Kendi yaratıyor. “Ve de

ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım. Ve onların benim
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yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." Şeytandan Allah’a

sığınılacak. Yanında bulunmalarını da istemiyor. “Sonunda, onlardan biri-

ne ölüm geldiği zaman, der ki: "Rabbim, beni geri çevirin." Yani getir

dünyaya diyor, bak nasıl mümin olacağım, nasıl iyi olacağım diyor. “"Ki,

geride bıraktığım (dünya)da salih amellerde bulunayım." Yani güzel,

samimi amellerde bulunayım, samimi eylemler yapayım. “Asla,” diyor

Allah. “... gerçekten bu, yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemekte-

dir. Onların önlerinde, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel (ber-

zah) vardır.” Asla dönemezler diyor, Allah. Reenkarnasyoncu arkadaşlara

buradan özellikle belirtiyorum, ayette bak önlerinde, “onların önlerinde,

diriltilip kaldırılacakları güne kadar ”, Kıyamet, insanların ayağa kaldırı-

lacağı güne kadar, “bir engel berzah vardır” diyor. “Böylece Sur'a üfürül-

düğü zaman artık o gün aralarında soylar (veya soybağları) yoktur.” Artık

kavim, ırk düşün hiçbir şey yoktur diyor Allah. “... ve (üstünlük unsuru

olarak soyluluğu veya birbirlerine durumlarını) soruşturmazlar da.” Sen

hangi ailedensin, işte, Bebek’te mi oturuyorsun falan filan böyle sormaz-

lar, diyor. “Artık kimin tartısı ağır basarsa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin

ta kendileridir.” Tabii tartı deyince böyle bazı tipler terazi zannediyor o

üzerine çıkılan, öyle bir şey yok. O Allah’ın yaptığı tespit burada kastedi-

len. “Kimin tartısı hafif gelirse, işte onlar da kendi nefislerini hüsrana

uğratanlar, Cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır. Ateş, onların

yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar, (etleri sıyrılmış olarak

sırıtan) dişleriyle kalıverirler” diyor Allah. Yani bütün yüzlerindeki etler

dökülecek diyor Allah cehennemde, cehennem ateşinde diyor. Ve Benim

bütün bu tehditlerimle diyor onlar daha da azıyorlar diyor Allah, başka bir

ayette, yani daha da uzaklaştırıyor diyor açıklamalarım. Ama tabii bunu

da yaratan Allah’tır. Dolayısıyla bizim, yani ölüm durumunda, bu tip

olaylarda yapmamız gereken şeyleri Allah bize söylüyor. Bak, boyun

eğmemiz, yalvarıp yakarmamız, umudumuzu kaybetmememiz, çok

şükretmemiz, çok şükredilmesi, Ahiret inancımızın güçlü olması, ölümün

Allah tarafından yaratıldığını bilmemiz ve diğer güzel Allah’ın müjdeleri.
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Mesela diyor ki Cenab-ı Allah, depremde ölenlenler şehittir diyor Cenab-

ı Allah. Ne güzel, yani dünyada kalıp ne yapacak yani? Şehit olarak git-

tiyse, son derece rahat bir hayat onun için. Daha ne istiyor yani, inşaAllah.

Dolayısıyla Allah hepsine, vefat edenlere rahmet etsin. Ondan sonra, canı-

nı verenlere, Cenab-ı Allah’ın Katına ulaşanlara Allah güzellik, rahmet

ihsan etsin, sağ kalanlara da sabır, sağlık, sıhhat, mutluluk, neşe nasip

etsin Allah. Dolayısıyla biz de onların üzülmesini istemiyoruz. Üzülecek

bir şey yok, gayet normal. Nasıl bir trafik kazasında bir insan öldüğünde

bir felaket değilse bu, bir hayırsa değil mi, mesela kanserden ölüyor,

ülserden ölüyor, beyin kanamasından ölüyor. Tabii, ne bileyim işte kuş

gribinden, domuz gribinden, her şeyden ölüyor insanlar. Yani durduk yere

sebepsiz de ölüyorlar. Dolayısıyla ölümü felaket gibi göstermek olmaz.

Ölüm, doğum gibi son derece doğal, tabii bir şeydir. Allah’ın bir kanunu-

dur. Mümin onu saygı ile karşılayacak ve güzellik olarak görecek. Felaket

tellallığı olmaz. Buna dikkat edeceğiz inşaAllah. 

SUNUCU: “Saygıdeğer Adnan Hocam, geçen günlerde Malezya’da

Rabbimiz’in Allah isminin gayrimüslimler tarafından kullanılmasının

Müslümanlar tarafından tepki ile karşılandığının ve 3 kilisenin ateşe veril-

diğinin haberini okudum. Müslümanlar Hıristiyanların misyonerlik yaptı-

ğını düşünüyorlarmış. Böyle bir tutum doğru olur mu Hocam?” Doğan

Yazıcı, İzmit’ten sormuş. 

ADNAN OKTAR: Doğan kardeşimiz güzel söylüyor, böyle bir şey

tabii ki mahsurlu değil. Niye mahsurlu olsun, biz zaten Allah demeleri

için uğraşmıyor muyuz? Yani bu çok şeytani bir hata olur. Adam namaz

da kılabilir Hıristiyan. Niye namaz kılıyorsun; dört kilise daha yakalım.

Adam oruç tutacak; 10 kilise daha yak. Şarap içmeyecek; 90 kilise daha

yak. Bunlar akıl değil, çok çok yanlış, şeytanın kışkırtması. Allah’ın adını

anmaları çok büyük bir nimettir; zaten Cenab-ı Allah da Kuran da söylü-

yor; “gelin” diyor, “tek bir kelimeye gelelim, Allah inancına, tevhide

gelin” diyor, Hıristiyan alemine. Bu bir arınmadır, dolayısıyla güzel bir
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şey. Hıristiyanlar Hz. İsa (as) zamanında hepsi Müslüman olacaklardır.

Onlar bizim şefkatle, sevgiyle, muhabbetle koruyup kollamamız gereken

Allah’ın emanetleri. Zaten her yerde eziliyorlar, zaten 100 küsur seneden

beri ezildiler, bir de Müslümanlar devreye girip onları ezmeye kalkarsa bu

çok vahşiyane bir hareket olur. O kilise yakanlar genellikle dinsiz oluyor-

lar. Yani kilise yakan gece gündüz camiye giden mi oluyor? Darwinist,

materyalist, orada burada okumuş, İngiltere’de Avrupa’da okumuş, komü-

nist kafalı, terörist kafalı, anarşist kafalı kişiler. Kilise yakılır mı?

Kuran’da kiliselerin hükmü var. Kiliselerin ve sinagogların özellikle

korunması gerekiyor. Bu akıl alacak gibi bir şey değil, yani çok şeytani

çok büyük bir hata, çok yanlış. Musevilerin de korunup kollanmaları

lazım, sinagoglar, kiliseler, camiler değil mi; Kuran’da özel olarak yeri

olan, onların kutsiyeti ayrıca belirtilen ibadet yerleridir. Dolayısıyla ora-

lara titiz olunur. Kardeşlerimiz herhalde bunu anlamışlardır tahmin ediyo-

rum. Bu konuda çok özenli olsunlar inşaAllah. 

SUNUCU: Evet Hocam diğer soru. “Hocam çevremde bazı insanlar

kader konusunu samimiyetsizlikten ya da bilgisiz oldukları için yanlış

değerlendirebiliyorlar. Mesela Hz. Hızır (as)’ın Kuran’da geçen kıssasın-

da gemiyi delmesiyle denizde çalışan yoksulları zorba bir kraldan kurtar-

ması hadisesi için Hz. Hızır (as)’ın haşa kadere müdahale ettiği gibi bir

yanılgıları oluyor. Oysa siz söylüyorsunuz her şey kaderde bellidir diye.

Acaba bu konuyu açıklayabilir misiniz?” Ufuk Hayıdoğlu, Kahramanma-

raş’tan sormuş.

ADNAN OKTAR: İşte Hz.Hızır (as)’ın gemiyi delmesi kaderin bir

bölümü. Yani mesela insan der, “bana doğru yol da gösterildi, yanlış yol

da gösterildi, şimdi ben burada doğru yolu seçiyorum” der. Onu dediği an

o da yine kaderinde olmuş olur. Ben der, cüzi irademle şu an karar verdim

diyor, böyle haraket edeceğim diyor. cüzi iradesiyle karar verdiği şey

zaten kaderinde olan olaydır. Cüzi irade denen olay kaderin içindeki bir

bölümdür. Kaderin dışında cüzi irade olmaz. Yani bunu yanlış biliyor bazı
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kardeşlerimiz; cüzi iradeyi kaderin dışında zannediyorlar. Cüzi irade

denen olay, kaderin içindedir. Allah’ın önceden bilmediği, önceden yarat-

madığı hiçbir olay yoktur. Mesela bizim buradaki bu konuşmamız daha

Big Bang’den önce vardı, daha kainat yokken vardı. Bunu çoktan konuş-

muştuk ve bu soru çoktan sorulmuştu. Tabii ilk önce denizler oluştu, işte

karalar oluştu, ağaçlar, hayvanlar oluştu. Sonra gelişti gelişti Selçuklular

dönemi oldu, Osmanlı’nın yıkılışı oldu, cumhuriyet dönemi oldu, en

sonunda biz olduk ve sonra da biz bunu konuştuk. Ama bu ne zaman

konuşulmuştu? Daha Big Bang olmadan. Sonsuz evvelde konuşmuştuk.

Sonsuz sonrada da sonsuz evvelde de Allah bunu bilir, bu şekilde olduğu-

nu. Biz Allah’ın Katında her an hazırız, her an hazırız. Mesela çocuklu-

ğumuz, çocukluğumuzda evde süt içiyoruz, Allah Katında o sürekli durur

hiç kaybolmaz. O sütten aldığımız tat, annemizle yaptığımız konuşma,

okula giderken okul çantasını tutma şeklimiz, yürüyüşümüz, her adımı-

mız, giydiğimiz pantolon, pantolonun markası hepsi Allah Katında hazır

durur, hiçbir şekilde değişmez. Sonsuza kadar kaybolmaz. Konuşmaları-

mız, aldığımız tat, görüntüden aldığımız lezzet, vücudumuzda duyduğu-

muz hislerin tamamı, yani olduğu gibi canlı varlığımız tamamen canlı ola-

rak Allah Katında duruyor. Şu an biz Allah Katında yine okula gidiyoruz,

ilkokula gidiyoruz. Tabii şu an gidiyoruz ilkokula, yani ayrı bir zaman

boyutunda şu an ilkokuldayız biz. Mesela oraya gitsek yine ilkokula baş-

lamış oluruz. Ayrı bir zaman boyutunda lisedeyiz şu an, arkadaşlarımızla

yine konuşuyoruz. Ayrı bir zaman boyutunda buradayız, ayrı bir zaman

boyutunda da Hz. İsa (as)’la beraber sohbet ediyoruz şu an. Ayrı bir

zaman boyutunda cenaze namazımız kılınıyor, ayrı bir zaman boyutunda

herkesle birlikte kalktık. Ondan sonra değil mi, inşaAllah önümüzde ışı-

ğımız olacak, sağımızda da ışığımız olacak inşaAllah. Toplanma yerine

doğru gidiyoruz Allah Katında şu an. Aynı anda inşaAllah cennette kol-

tuklarda karşılıklı sohbet ediyoruz şu an. Aynı anda mesela 1000 katril-

yonuncu senede yine cennetteki sohbetimiz devam ediyor. An olarak

Allah Katında şu an hazır durumda, canlı olarak. Ve Allah kaybolmaya-
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cağı için haşa o görüntüler ve varlıklar da asla kaybolmaz. Sonsuz evvel-

de de, sonsuz sonrada da o sürekli durur canlı olarak. Kare kare de durur,

canlı olarak da durur. 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah, bazı

anlayamayanlar oluyor bu zamansızlığı. Allahualem an olmasını mı kav-

rayamıyorlar acaba, orada mı takılıyorlar?

ADNAN OKTAR: Zamansızlığı kavrayamamak; kaderde olan bir

şeydir kavrayamaması. Kavrayacak insanlar vardır, kavrayamayacak

insanlar vardır. Yani kavrayamayınca Allah’a zarar verdiklerini zannedi-

yorlar bazı insanlar, öyle bir şey olmaz. O zaten o şekilde anlayamayacak

şekilde özel yaratılmıştır. Mesela tartışmacı tipler var. Cehennemde bol

bol vakitleri olacak tartışmak için. Yani cehennem tam tartışmanın ve kav-

ganın yeridir. Akşama kadar boğuşma halinde olacaklar. Sürekli birbirle-

rinin kafasını gözünü patlatacaklar, birbirlerini dövecekler. Bağıra çağıra

tartışmalar var. Sık sık ateşe sunulmaları var. Yani her türlü canlarının

istemediği ve rahatsız oldukları ama gerçeğinde de hoşlanacakları belki

de. Çünkü derler ya, “itin canı cefada gerek” diye. Bir anlamda onların

ruhuna tam hitap edecek şekilde yaşatılmış olacaklar. Yani teşbihte hata

olmaz, o anlamda diyorum inşaAllah. 

SUNUCU: İnşaAllah Hocam. Diğer sorumuz, “Adnan Hocam ABD,

Afganistan ve Irak’la arasındaki savaşı fiili olarak sonlandırmış gibi

gözükse bile bu ülkelerde hala oturmuş bir güvenlik ve yönetim sistemi

oluşturulamadı. O bölgelerde yaşayan hem Müslüman, hem gayrimüslim

halkın huzur içinde yaşaması için ne yapılmalı Hocam? Güvenli bir siste-

min oturması için uzun bir süre mi geçmesi gerekiyor?” Hamza Kadrihan

sormuş.

ADNAN OKTAR: Mehdi (as) gelmeden dünyada Müslümanlar asla

ve kesinlikle rahat etmezler söyleyeyim, mümkün değil. Yani tek bir bey-

nin hakim olmadığı bir topluluk asla birleşemez. Yani gerek sürat açısın-

dan, gerek kolay çözüm açısından, gerek şefkat, sevgi açısından, gerek
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genel heyecan ve mutluluk açısından Mehdi (as)’ın gelmesi şarttır. Yani

mümkün değil öbür türlü. Bu monotonluk sürekli gider. Mesela bütün

ülkelerde vizeler kaldırıldı. Mehdi (as) olmuş olsa, vize kalkması çok

büyük netice verir. Pasaportun kalkması çok büyük netice verir. Mesela

şimdi pasaportlar da kalkacak ama hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü bir

manevi heyecan olmadıktan sonra pasaportların kalkmasının hiçbir etkisi

olmayacağı da açıktır. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz söyledikten sonra da bayağı bir tırmanışla

böyle gidiyor. 57 ülke olmuş Hocam vizelerin kalktığı. Şimdi Rusya’yla

da kalkıyor.

ADNAN OKTAR: Şimdi Mehdiyet’e zemin hazırlanıyor şu an. Yani

Mehdiyet’in evi hazırlanıyor. Mehdi (as)’ın gelişi için dünyadaki bu

büyük evin odaları hazırlanıyor. Tek bir eve dönüştürülüyor dünya inşa-

Allah. 

OKTAR BABUNA: Siz söyleyene kadar kimse hayal bile etmiyor-

du bunu. MaşaAllah birdenbire zincirleme gitmeye başladı böyle, dediği-

niz gibi zemin hazırlanıyor elhamdülillah.

ADNAN OKTAR: Yani vizeler, pasaportların kalkması, onun arka-

sından hukukun oturması, özgürlüklerin artması, internetin gelişmesi, işte

televizyon sistemlerinin gelişmesi bunların hepsi Mehdiyet için zemindir.

Yani beyin olmadan vücut hareketlenmez. İslam aleminin beyni Mehdi

(as)’dır. Yani karar mekanizması, şuur mekanizması odur. Lidersiz bir

topluluk asla hareket edemez. “Hadi birini seçelim”; böyle bir şey olmaz.

Yani ne Şiiler kabul eder, ne Sünniler kabul eder, ne Vehhabiler kabul

eder, ne başka ülkeler kabul eder; hiçbir şekilde tek bir insanda anlaşa-

mazlar. Tek bir insan olmadığı bir ortamda da mutlaka karmaşa meydana

gelir. Onun için Mehdi (as)’ın zuhuru için Müslümanlar, -Mehdi (as)

zaten geldi- zuhuru için dua edecekler. Hz. Mesih (as) gelmeden de Hıris-

tiyan alemi asla Müslüman olmaz söyleyeyim, asla. Ama o geldiğinde de

asla Müslüman olmamazlık edemezler. Müslüman olmayacağım, diye-
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mezler asla. Kaderleri öyle. Allah onu görevlendirmiş. İsa Mesih (as) artı

hidayet, İsa Mesih (as) yoksa Allah hidayeti vermiyor, Mesih’le birlikte.

Onun görevi o. Mesela Peygamber Efendimiz (sav) geliyor; Kuran gelse

ama Peygaberimiz (sav) yok, İslam yayılmaz. Yani öyle olsa, şu anda da

Kuran var evlerde. Adam dinlemiyor Kuran’ı. Demek ki bir de imama

ihtiyaç var, peygambere ihtiyaç var. Bir elçiye, bir mehdiye, bir mürşide,

bir kutba ihtiyaç var. Bu her devirde böyle olmuştur. Yani başsız bir top-

luluk olmaz. Müslümanların mutlaka bir manevi önderi olacaktır. Toplu-

luğun heyecanını, coşkusunu, azmini, kararlılığını tam anlamıyla böyle

coşturan ve çok seri hareket eden bir beyne ihtiyaç var. Şimdi İslam alemi

toplandılar işte. Meclis önce toplanır. Açılış, gündem, konuşmalar, kapa-

nış. Açılış, gündem, konuşmalar, kapanış. Hiçbir şey çıkmaz. İslam Birli-

ği toplantıları yıllardan beri yapılıyor. Güzel ala pastalar, limonatalar da

dağıtılıyor, herkes sohbet ediyor. Evli evine, köylü köyüne. Herkes işine

gücüne bakıyor ondan sonra. Hiçbir şey de çıkmıyor. Çıkmaz. Niye? O

İslam toplantısı olacak da orada Mehdi (as) olacak, o toplantı öyle bitecek.

Mümkün mü? İslam alemi yıkılır. Yıkılır böyle yer yerinden oynar Mehdi

(as) çıkarsa. Ne demek öyle o kadar sükunet olsun? Deli heyecanı olma-

dan İslam ahlakı hakim olmaz. Yani deli heyecanıyla olur. Deli aşık heye-

canıyla. Tabii, yani böyle dünya bir hop oturup şöyle bir hop kalkacak.

Tabii. Dünya zangırdayacak. Yoksa sakin sakin işte falanca kim ne demiş-

ti, hadi çaylarımızı içelim, sohbet edelim. Ondan sonra zaten sohbet ettik-

ten sonra uykular gelmeye başlıyor, uyumaya başlıyorlar. Devriliyor

hatta, böyle yan yatıyorlar falan. Birçok vakalar var böyle. Hatta adamlar

ne diyor; kardeşim diyor, 300, 400, 500 yıl sonra Mehdi (as) gelecek

diyor. Yani, kardeşim bu güzel gidiyor böyle, diyor. Uyuyoruz işte hep

birlikte diyor. Ondan sonra, adam zaten evlenmiş, karısı da var, arabası da

var, işi gücü de var. Herkes bir gelir kaynağı da bulmuş. Mutlu adam. İşte

pilav yemek sünnet, diyor. Hadi pilav yiyelim, diyor. Kavun yemek de

sünnet, o da sünnet... Peki İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti? Onu bırak

şimdi, diyor. O ayrı mesele, diyor. Yani en önemli konuyu 400-500 yıl



SOHBETLER436

sonraya atıyor. Yani İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti hayati. İnsanlar

ölüyor, mahvoluyor insanlar. Hemen bu hafta, hemen bu ay, hemen yarın

olması için gayret edilmesi lazım. Yeri göğü birbirine katmak lazım.

Mesih (as)’ın gelişi adamları ilgilendirmiyor. Bir ulu’l azm Peygamber

yeniden 2000 yıl sonra dünyaya dönüyor. İnsan yerinde duramaz. Uyku

tutmaz insanı heyecandan. Anormal sakinler. Mehdi (as) övülmüş, bütün

alametleri çıkmış. Bütün gücüyle alametleri gizlemeye saklamaya çalışı-

yorlar. Yüzlerce alameti saklamaya çalışıyorlar. Hangi birini saklayacak-

sın? Hayır, tamam bir kısmı cahilliğinden diyelim. Bir kısmı şöyle. Mese-

la Nur talebesi kardeşlerimiz bile Bediüzzaman açıkça söylediği halde,

tarih verdiği halde -Bediüzzaman, “şahs-ı manevi değildir, şahıstır” diyor.

“Talebeleri var. Talebeleri ve şahsından oluşan bir şahs-ı manevi olacak”

diyor.- Yok, diyorlar; şahs-ı manevi olarak gelecek. Zaten Mehdi (as) da

gelmiştir, diyorlar. Bundan sonra gelecek kişi de diyorlar, en fazla bir

siyasi lider olabilir diyorlar. Onun da o kadar önemi yok, diyorlar. Zaten

o da Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyacak birisi olacaktır, diyorlar. Yani bir

Mehdi heyecanını, Said Nursi’nin verdiği, Resulullah (sav)’in verdiği

Mehdi (as) heyecanını müslümanlardan yok etmeye çalışıyorlar. Peki o

zaman bu durumda da Allah onun karşılığını veriyor. Niye şaşırıyorsunuz

o zaman? Ne istiyorsan ona göre karşılık alırsın. Ama bütün bunlara rağ-

men yine Cenab-ı Allah verdiği sözden asla caymaz. İslam’ı Ben hakim

edeceğim, diyor Allah, Mehdi (as)’la. Hiç kimse olmasa dahi Allah İslam

ahlakını hakim edecektir bir avuç talebesiyle. Bakın dünyada bunu kimse

durduramıyor. Mesela diyorlar ki: “Rusya’da vize kalkıyor.” Kardeşim,

sen eskiden Moskof bilmem ne diyordun. En büyük tehlikeydi Türkiye

için. Bütün yani doğudaki ordu direkt Rusya’ya göre konuşlanmıştı. En

büyük düşman olarak biliniyordu. Peki bunu Allah niye değiştirdi? Ve

niye vizeler kalkıyor? Niye pasaport kalkıyor? Çünkü Rusya da Türk

İslam Birliği’nin içine girecek. Allah bak bir bir Türk İslam Birliği’ne

girecek ülkelerin hepsinden vizeleri kaldırdı. Şu an o ülkeler tek tek

manen damgalandı. Resulullah (sav)’in damgası hepsinin alnında şu an,
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bir bir. Yani bu sayılan, vizesi kalkanların hepsi Türk İslam Birliği içine

girecekler. Onun hazırlığı var. Ama Mehdi (as) bu olayın beynidir. O geldi-

ğinde bedene ruh gelecektir. Şimdi Hz. Adem (as)’ın durumu gibi. Yani

önce balçıktan pişmiş balçıktan seramik bir heykel gibi İslam aleminin ana

çatısı oluştu. Nasıl Allah ona Ruhu’ndan üfürdüğünde, kalk dediğinde kalk-

tı Hz. Adem (as), şimdi Mehdi (as)’ın ruhunun bu bedene girmesiyle de

Mehdi (as)’ın gelmesiyle de can gelecek İslam alemine inşaAllah. Mesih

(as)’ın inişiyle de bütün dünyaya İslam ahlakı hakim oluyor. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bu sizi sevenler Hocam Ergin Aliyev kardeşi-

miz ve diğerleri Azerbaycan’da internet sitesi kurmuşlar. Türk İslam Bir-

liği’ni bu şekilde böyle anlatan. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. İşte kastettiğim bunlar. 

OKTAR BABUNA: Yüzlerce kişi oylama yapmış Hocam. Hepsi

Türk İslam Birliği kurulsun demişler. Bir tane hayır oyu çıkmamış maşa-

Allah yapılan oylamada.

ADNAN OKTAR: Koç yiğitlerim benim. Aslanlarım. Azerbaycan

yani tam anlamıyla delikanlı bir ülkedir. Her tarafı yiğit doludur. Hepsine

selam ediyorum. Allah hepsinin imanını, şevkini, heyecanını artırsın. İlk

birleşeceğimiz Türk ülkesi de burasıdır. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu sizin kitaplarınızı okuyan kardeşimiz bura-

ya gelmişti, sizinle röportaj yapan. En büyük kanallarında evrimcileri

yerle bir etti. Bu evrimcilerden bir tanesi namaza başlamış. Sormuş, üni-

versitede nasıl kılabilirim, diye. Devamlı görüşüyorlarmış. Diğeri de

görüşmek için telefon almışlar böyle, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bak görüyor musun Azeri terbiyesi-

ni, Azeri güzelliğini? Bazı dangal tipler ne kadar inanırsa inansın, ne

kadar kanaati gelirse gelsin eğer mesleğiyse, mesleğinden alacağı gelir

yani para, alacağı maaş nedeniyle hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani

yüzde yüz kanaati gelse bile. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor.
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Canım ciğerim kardeşim, diyorum. Bir protein herhangi bir protein, tesa-

düfen meydana gelmesi mümkün mü? Değil, diyor. Kardeşim bundan

sonra yüzünde senin böyle teneke mi çakılı? Bunu nasıl anlatıyorsun arka-

sından tesadüfen oldu diye? Biraz daha üstüne gidersen uzay muhabbeti-

ne geçiyor. Uçan daireler, bilmem neler falan artık böyle. Şu Darwinistle-

ri bir uçan daireye bindirip şöyle bir gezdirip tur atsalar uzaylılar, nere-

deyse o adamlar. Bunlar tam rahatlayacaklar yani. Uzaylılar, yani o kadar

akıllı varlıklar? Medeniyeti kim yaratıyor? Bunu düşünmüyorlar mı?

Konu yine gelip dolaşıp aynı yere gelecek. Allah’ın yaratmasına gelecek.

Ne direnirsiniz çocuk gibi? Geçenlerde dedim ki, bak, Hürriyet, Sabah,

Vatan, ondan sonra Milliyet, Radikal falan bunların hepsi dedim dillerini

yuttular evrim konusunda. Ağırlarına gitmiş hazretlerin. Dün mü, evvelsi

gün mü, evrimle ilgili bir tane atış yapmışlar. Düz atış. Ondan sonra,

şimdi onun cevabını vereceğim. Benden yakalarını kurtaramazlar. En

fazla 12 saat dedim. 12. Hadi bilemedin 24 saat olsun. Anında sırtlarını

yapıştırırım. Boş yere çırpınıyorlar. 

SUNUCU: “Sayın Hocam. Bir televizyon programında kadınlara

uygulanan şiddetle ilgili yeni alınan önemlerin değerlendirilmesi halka

soruluyordu. Kadınlara kötü muamelede bulunan erkekler için geliştirilen

elektrikli pranga gibi alternatif çözümler üzerinde duruluyordu. Elbette

çözüm aramak çok güzel. Fakat dikkatimi çekti. Şiddetin asıl kaynağının

Kuran ahlakından uzaklaşıldığı gerçeğinden kimse bahsetmiyordu.

Hocam kadına uygulanan şiddette çözüm Kuran ahlakının eşler arasında

uygulanması diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?”

ADNAN OKTAR: Tabii, güzel söylüyor. Yani prangayla, kelepçey-

le, sopayla bu durdurulmaz. Yani zaten prangalık, kelepçelik, sopalık

adamsa o zaten evlenmesine de gerek yok yani. Yani ayağına öyle, çok

komik tabii. Çok anormal bir şey yani oradan medet ummak. Adam aya-

ğında prangayla evin içinde gezecek, ondan sonra evli olacaklar. Kafası-

na da pranga taksınlar bir tane. Kafada daha iyi olur, havalı durur. İlginç
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durur. Yani evlilikte şefkat, merhamet, sevgi, saygı, koruyup kollama

ruhu, acıma, akıl, derinlik, tutku bunlar olmadıktan sonra Allah esirgesin

maymunla evlenmiş gibi bir his içinde olur adam o zaman. Yani kadın için

de, erkek için de olur bu. Kadına erkek de tüylü maymun gibi bir varlık

olarak gelir. O da ona tüyü yolunmuş bir maymun gibi gelir. Yani dinsiz

imansız olursa, ateist olursa ve bundan kaynaklanan, ruhunda da bir yoz-

laşma ve yokluk hissi varsa. Yani karşısındakini maymundan türemiş bir

mahluk olarak görüyorsa, başka nasıl görsün ki? Adam zaten söylüyor,

diyor; bu diyor, bu maymundan türemiş bir mahluk diyor. Kadın ona öyle

diyor eşine. Sen diyor, maymundan türemiş bir mahluksun diyor. Bir

maymun türüsün. O da ona diyor ki sen de bir maymun türüsün diyor.

Daha alt tabakadan diyor, daha az gelişmiş bir maymun türüsün. Çünkü

Darwin söylüyor bunu. Köpek beslemekten daha iyidir, diyor. Yani ilkel

bir varlıktır diyor kadın, Darwin. Şimdi bu kafayla bakınca iki taraf da bir-

birini biri tüylü maymun olarak görüyor, biri tüysüz maymun olarak görü-

yor. İki maymunun birbirine ne saygısı olabilir? Yani yok olacağından

emin. Ahiret inancı yok. Böyle bir ortamda şefkat, merhamet, sevgi ve

derinlik zaten komik olur onlar için. Yani anlamsızdır. Yani ona ekmek

arasına köfte koyacaksın, adam yiyecek, işte ilkel ihtiyaçlarını giderecek.

Saygısız böyle küt ve odun gibi bir nesil yetiştirmeye çalışıyor bu kafa, bu

mantık. Sonucunda da ateist, satanist, böyle garip insanlar oluşuyor. Tabii

bazen ateist olup da yine insancıl yönleri kalan insanlar oluyor ama, onlar

da yine din ahlakından kopmamış insanlar oluyor. Yani yine dinin etki-

sinde kaldıkları için bunu yapıyorlar. Çünkü ahlakın kökeni dindir. 

OKTAR BABUNA: Okuyayım mı Hocam? Buldum inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet. 

OKTAR BABUNA: Darwin, “Türlerin Kökeni” adlı kitabında,

kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda "daha aşağı ırk-

ların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeni-

yet seviyesine sahip olduklarını" yazmıştır. “Sizinle ilgilenecek biri, bir
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köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri”

olarak tarif ediyor kadınları. 

ADNAN OKTAR: Köpek besleyeceğinize işte diyor, bir kadın alın

diyor eve. Evin işini yapar, diyor. 

SUNUCU: İnanmıyorum. Nasıl bir tariftir bu? Nasıl yani? Söyleye-

cek şey bulamıyorum. 

ADNAN OKTAR: Darwin söylemiş. Alt kültür diyor, beyni falan

gelişmemiş diyor, değil mi, kadın için? Ne diyor? 

OKTAR BABUNA: “Sizinle ilgilenecek biri, bir köpekten daha iyi

oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak birisi.” 

ADNAN OKTAR: Yani iyi ütü yapar, yemek yapar, hani bulaşığı

yıkar, onun çamaşırını yıkar. 

OKTAR BABUNA: İdrak etme ve hızlı kavrama konusunda daha

aşağı ırkların özelliklerini taşıdığını söylüyor. 

ADNAN OKTAR: Yani “beyni gelişmemiş”, diyor. Bir maymun

türü olarak görüyor. Şimdi böyle iki Darwinist, materyalist bu şekilde bir-

birine bakarsa; kafasına, gözüne prangadan başka ne gerekiyor o zaman

yani? Başka türlü gitmez ki bu sistem. Zaten gelişmiş bir maymunsa o,

tabii seleksiyonla onu ezmesi gerekmiyor mu Darwinist diye? Güçlü olan

zayıfı ezmiyor mu Darwinizm düşüncesine göre? Herif de aygır gibi oldu-

ğuna göre, kadın daha zayıf güçsüz oluyor. Ağızını burnunu kırıyor ondan

sonra. Dövüp sövüyor, aşağılıyor, sokağa atıyor. Ondan sonra ne diyor?

Ben Darwin’in teorisini uyguluyorum, diyor. Evrim teorisini uyguluyo-

rum, diyor. Çünkü ben, değil mi, bu kanunlara tabiyim ve bilimsel bir ger-

çek, diyor. Sen de maymunsun ben de maymunum, diyor. Ama ben daha

gelişmiş bir maymunum, diyor. Gelişmiş maymunlar az gelişmiş may-

munları ezip elimine etmiyorlar mı, diyor. Ben de bunu uyguluyorum, bu

kadar, diyor. Zaten ahiret yok, diyor. Dirilmeyeceğiz, diyor. Allah da yok,

diyor. Hesap da vermeyeceğim ben, diyor. Senin ağzını burnunu da kıra-
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rım, ezerim de, diyor. Ben maymuna böyle muamele yaparım, diyor.

Benim şeyhim, mürşidim Darwin’dir, diyor. Sen de diyor, beyni gelişme-

miş bir mahluksun,a diyor. Adam kendince güya bilimsel izah yapmış ve

çamaşır bulaşık yıkatmak, çocuk doğurtmak için bir et yığınıdır o, diyor.

Döversin de, diyor. Bu anlayışla bu gelir. Ama Kuran’a göre Allah’ın

tecellisiyle karşı karşıyasın sen. Allah’ın ruhunu taşıyan bir varlıkla karşı

karşıyasın. Allah sana onu emanet ediyor ve sonsuza kadar beraber yaşa-

yacağın Allah’ın insan şeklindeki tecellisiyle evlenmiş oluyorsun. Kadın

da erkeğe Allah’ın insan şeklindeki tecellisi olarak bakıyor ve sonsuza

kadar beraber olma arzusu içerisinde. O zaman zaten Allah onlara özel bir

tutku, derinlik, aşk ve muhabbet veriyor ki bu altıncı bir, yedinci bir his-

tir. Ne yemek yemeğe benzer, ne denizde gezmeye benzer. Bambaşka

derin bir zevk. Mesela deseler ki insana, sen yemek yemek mi istersin,

kotrayla gezmek mi istersin, yoksa bir kadının sevgisi mi; kadının sevgi-

sidir tabii ki. Yani onun verdiği zevk kıyası kabil değil. Yani o katrilyon-

sa, o birdir yani. Anlaşıldı mı? Yani çok yüksek bir zevktir. Ama Allah

bunu kime veriyor? Müminlere, muttaki olanlara, Allah’tan korkanlara

veriyor. Aşkı ve tutkuyu Allah müminlere verir. Çünkü kadının gözünden

tutku akar, erkeğin gözünden tutku akar kadına. Bu ancak müminlere

verilmiş güzel bir histir ve şiddetli bir duygudur. Onun için Allah diyor,

cennette eşlerine gözlerini dikmiş, sadece eşlerine tutku ile bağlı kadın-

lardan bahsediyor Allah. Tutkunun önemine dikkat çekiyor Allah. Ondan

sonra kadının diğer özelliklerine geçiyor Allah ama, hep bakışlarına.

Bakıştan akıl akar, tutku akar, derinlik akar, aşk akar ve en şiddetli zevki

de bu verir. Bir ahmak, mesela herif iri yarı, sığır gibi, öküz gibi bakıyor

kadına yani. Adam zengin öküz yani böyle. Kadın işte onun esiri oluyor.

Bu sefer öküz olunca öküzlüğünün gerektirdiğini yapıyor; o boynuzu

vuruyor ya bilmem ne yapıyor, çiğnemeye kalkıyor. Ama kadının da hata-

sı, öküz ile evlenmesi işte. Yani burada bu hatayı yapmayacak. Kabul

etmiş oluyorsun orada yani. Görüyorsun, göre göre niye gidersin yanına?

Niye insanın yanına gitmiyorsun da öküzün yanına gidiyorsun? Allah sana
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tanıtmış, anlaşılmayacak gibi değil ki. Mesela hırlayan köpeğin yanına

insan gider mi? Belli ki bir şey yapacak. Kudurmuş hayvan yani. Ama

diyor, cins köpek. O işte zengin işine benziyor bu. O zaman zengin işi ile

ısırır o da yani. Onun için Müslüman tam Kuran’a tabi hareket edecek.

Kuran’ın güvencesi içersinde hareket edecek. Allah bizim için en güzel

yolu göstermiş Kuran’da. Bakın, siz bilmezsiniz, Ben bilirim diyor Allah.

Siz nasıl vücudunuzu kullanacağınızı bilmezsiniz diyor, sosyal olarak

nasıl davranacağınızı bilmezsiniz, birbirinize tavırlarınızı bilmezsiniz,

evlenmenin nasıl olması gerektiğini bilmezsiniz. Ben size öğreteceğim,

diyor Allah. Şimdi Ben size bir Kitap gönderdim, burada detay detay

anlattım diyor, Allah. Dikkatlice baştan sona kadar okursan sen, anlaşıl-

ması da kolay, diyor bak. Anlaşılması kolay, diyor. Ayet var ve her konu-

yu da anlattım, diyor. Samimi bakarsanız anlayacaksınız, diyor. Samimi

bakan da anlıyor. Karmaşık bir şey yok Kuran’da. Tutkuyla, aşkla, Allah

rızası için evlenilecek. Allah’ın rızasını en çok kimde buluyorsa, en takva

kimi buluyorsa, en güzel ahlaklı kimi buluyorsa ona gidecek, onda

Allah’ın sevgisini arayacak. Parası için giden, zengin öküze giden, zengin

karşılamasıyla karşılaşır. Yani öküz tipi bir karşılaşma olur. Parası için

giden, parasının altında kalır. Tipi için giden, tipinin altında kalır. Çünkü

tip anında değişen bir şey. Yani bir anda tiksinirsin. Çünkü adam ben

maymunun dedi mi, kadın bir anda maymun ile karşı karşıya olduğunu

anlar. Kıllı kılçıklı bir maymun aklına geliyor. Ne yapsın onu o kadın?

Adam ben maymunum diye bağırıyor. Ben maymun alametleri gösteriyo-

rum, diyor. Açık gösteriyor. Darwin’den de anlatıyor, izah ediyor. Yani

sen diyor, modern bir insansın diyor. Bana inanmıyor musun, diyor. Bütün

dünya kabul ediyor diyor, yüzde 80-90 diyor. Ben de kabul ediyorum. Ne

var bunda, diyor. Yani dünyanın belası işte buradan geliyor, bundan kay-

naklanıyor. Haklı mıyım? 

SUNUCU: Haklısınız Hocam, tabii ki, estağfurullah. 

ADNAN OKTAR: Evet, bana bir sayfa aç ver. Ya Allah bismillah.
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Şeytandan Allah’a sığınırım. Meryem Suresi’ni açmışsın. ”Böylece onu

taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: “Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı

bir şey yaptın.” Hz. İsa (as)’a, Allah tarafından hamile kaldığında, Hz.

Meryem (ra)’ın gayrimeşru bir şey yaptığını iddia ediyorlar. Yani gayri

meşru ilişkiye girdiğini iddia ediyorlar ki çok büyük bir imtihandır. Bak

bu bir iftiradır. Demek ki Müslümanlara cinsellik iftirası atılıyormuş. Kız

olsun, erkek olsun. En hassas noktadır. İnsanlara oradan genellikle yakla-

şırlar. İftira atarlar. "Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi

değildi.” Bakın, nereden gidiyorlar. Artık ta babasına kadar olayı ulaştırı-

yorlar. “... ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi." Yani ima edi-

yorlar. Yani hem kötü kişisin diyorlar, azgın ve utanmazsın demeye geti-

riyorlar (haşa). Onun için Hz. Meryem (ra), bunların hepsine sabrettiği

için bütün alemlerdeki kadınlardan üstün kıldım diyor Allah, bütün alem-

lerde. İmtihanı çok şiddetli, inşaAllah. “Bunun üzerine ona (çocuğa) işa-

ret etti. Dediler ki: "Henüz” Mehdi “olan bir çocukla” Mehdi’de olan bir

çocukla, kundakta. Kundak, Mehdi anlamına gelir aynı zamanda. Mehdi-

de “(beşikte) olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?” (İsa Mesih) Dedi

ki; şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. (Allah) Bana kitabı verdi ve beni Pey-

gamber kıldı” diyor. Bu mucizedir bu. “Nerede olursam olayım beni kutlu

kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet (emret-

ti)” diyor. Demek ki Hıristiyanlar namaz kılacaklar o zaman, zekatı da

verecekler. “Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı” diyor.

“Ben güzel huyluyum” diyor. “Selam üzerimedir, doğduğum gün, ölece-

ğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün de. İşte Meryem oğlu

İsa Mesih hakkında şüpheye düştükleri “Hak söz”. Allah’ın çocuk edin-

mesi olacak şey değil” diyor Allah. “O Yücedir. Bir işin olmasına karar

verirse ancak ona “Ol” der. O da hemen oluverir “ diyor Allah. Evrim yok.

“Gerçek şu ki; Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na

kulluk edin. Dosdoğru yol budur.” İçlerinden birtakım gruplar ayrılığa

düştüler. İşte, Protestanlar, Katolikler, Evanjelikler, Ortodokslar… “Artık

büyük bir günden dolayı var inkar edenlere” diyor Allah. 
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SUNUCU: Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. 

ADNAN OKTAR: Tamam devam edelim inşaAllah. Ben şimdi Hac

Suresi’ni okuyordum. 47. “Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez.”

Bir şey vaat etti mi mutlaka yapar Cenab-ı Allah. Neyi vaat etmiştir? Hz.

Mehdi (as)’ın zuhurunu, Hz. Mesih (as)’ın gelişini. Bak diyor ki, “Allah

vaadine kesin olarak muhalefet etmez” Hac Suresi 47. “Gerçekten senin

Rabbinin Katında bir gün, sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. Nice

ülkeler vardır ki (halkı) zulmediyorken, ben ona bir süre tanıdım” önce bir

vakit verdim diyor Allah, sonra yakaladım diyor. “Yakalayıverdim, dönüş

yalnızca Banadır.” 41. ayet, Hac Suresi. “Onlar ki yeryüzünde kendisini

yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak” iktidara getirirsek, hakim edersek,

“dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden

sakındırırlar.” Tebliğ yaparlar, diyor. Bu Hz. Mehdi (as)’ın özelliğidir, bir

yönüyle Hz. Mehdi (as)’a bakıyor. “Bütün işlerin sonu Allah’a aittir”.

“Yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak” ebcedi 1979,

Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihini veriyor. Net 1979 inşaAllah. Mesela 78.

ayet, Hac Suresi. “Allah adına gerektiği gibi cehd edin (gayret edin). O

sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atalarınız

İbrahim’in dininde olduğu gibi.” Demek ki dinimiz kolay, İslam dini, Hz.

İbrahim (as)’ın dini gibi. “O Allah Kuran’da sizi Müslüman olarak isim-

lendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerinde şahitler

olasınız diye.” Elçi, yani Hz. Mehdi’ye işaret var. “Elçi sizin üzerinize

şahit olsun.” Mehdi (as) sizin üzerinize şahit olsun. “Siz de insanlar üze-

rinde şahitler olasınız diye”, ebcedi 2026. İslam ahlakının hakimiyet tari-

hini veriyor. “Allah’a sarılın, sizin Mevlanız O’dur. İşte ne güzel Mevla

ne güzel yardımcı”. Bak Allah’a sarılın diyor, Cenab-ı Allah. 

Müminun Suresi. Rahman Rahim Olan Allah’ın adıyla. Şeytandan

Allah’a sığınırım. “Müminler gerçekten felah bulmuştur.” Ancak mümin-

ler felah buluyor, kurtuluş buluyorlar. “Onlar namazlarında huşu içinde

olanlardır”, yani kafası dağılmayan, dikkatlice namazlarını kılıyorlar.
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“Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir.” Böyle televole kültürü

içerisinde olmuyorlar. Aklı başında oluyorlar. “Onlar zekata ilişkin (söz

ve görevlerini) mutlaka yerine getirenlerdir.” Yani bol bol harcıyorlar

Allah rızası için. “Ve onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır.” Yani gay-

rimeşru cinsel ilişkiye girmezlerdi diyor, helaliyle inşaAllah. “Ancak

eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı” yani eşleri ya da cariye-

lerine karşı, “tutumları hariç, bu durumda kınanmış değillerdir.” Ya

nikahlısı olacak ya cariyesi. “Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar

sınırı çiğneyenlerdir.” Gayrimeşru fuhşa girmiş olurlar, diyor Allah.

“(Yine) Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.” Biri emanet

verdi mi emanete riayet edeceğiz. Ahit ve sözleşmeye riayet edeceğiz.

“Onlar namazlarını titizlikle koruyanlardır.” Beş vakit namazlarını kıla-

caklar. Tadil-i erkan ile sünnete uygun kılacaklar. “İşte (yeryüzünün haki-

miyetine ve ahiretin nimetlerine varis) olacak onlardır.” Yeryüzüne kim

hakim olacak? 

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as) Hz. İsa (as) ile birlikte inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Burada Mehdi (as)’ın özellikleri de sayılıyor. “Ki

onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır; içinde de ebedi olarak

kalacaklardır.” Sonsuza kadar. 

Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, şu an Türkiye’nin en önem-

li konusu iddia edilen Ergenekon Örgütü’dür. Türk milletinin var olma ve

yok olma mücadelesidir. Ya var olacak, ya yok olacak. Ya iddia edilen

Ergenekon Örgütü tümüyle tasfiye olacak yok edilecek, ya yoksa bizim

milletimizde rahatlık olmaz. Özellikle iddia edilen Ergenekon Örgütü’nün

yerleşim alanı yargı içidir. Yargıda muazzam bir yapılanmaları var. Çok

şımarık arsız bir yapılanma içindeler ve pervasız bir yapılanma içindeler.

Yargının da kendine has zırhını kullanıyorlar bunlar. Yani mesela bir

hakime dava açamıyorsun, yargılayamıyorsun. Yargıtay da mesela, müm-

kün mü? Tabii. Polis araması yapmak, teknik takip yapmak, telefon din-

lemek adeta imkansız gibi. Oradaki iyi insanları ben tenzih ederim ama,
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bu zırhın içerisinde işte iddia edilen Ergenekon Örgütü adeta cirit atıyor.

Onun için hiçbir gizli kapı kalmaması lazım. Her yere polisin girebilmesi

lazım, herkesi polisin dinleyebilmesi lazım. Ama tabii demokratik usul-

lerden ayrılmaması, insanların mağdur edilmemesi çok çok önemli. Bunu

yaparken de devletimize tam anlamıyla destek olmamız lazım. Bak, sah-

tekar köpekler, arama yapan hakime 8 tane mermi gönderiyorlar. En güzel

yöntem onları, onlara teker teker yutturmak ama, hangi yöntemle; kanun-

la hukukla. Kanun hukuk içerisinde. Bakın terbiyesizliğe ve ahlaksızlığa.

Hakim devletin görevlisi, tertemiz memuru. Tertemiz mazlum insan, efen-

di insan. Devleti emretmiş, devlet adına, devlet olarak oraya gidiyor

arama yapıyor. 8 tane mermi. Peki madem öyle delikanlısın çıksana orta-

ya bir göğüs göğüse, nasıl oluyor bu yani. Kahpelikte bu olur. Ayrıca

bizim hakimlerimiz de delikanlıdır, vız gelir tırıs gider. Böyle itlikle kor-

kutmaya çalışarak yok Doğan Öz’ü şehit etmeler, onu örnek gösteriyorlar.

Milyonlarca Doğan Öz veririz yani öyle bir konu yok. Şehit olmaya bütün

Türk Milleti hazır. Biz esaret altında yaşayamayız. Türk Milleti’ni (haşa)

böyle kendi aşağılık kafaları ile aşağılamaya çalışan bir mantık içindeler.

“Sizi biz köle yapacağız, iddia edilen Ergenekon Örgütü hükümet olacak,

3 milyon insani şehit edeceğiz.” Ee, ne istiyorsunuz? “Türkiye’yi de 20’ye

böleceğiz, 20’nin üzerinde vilayete ayıracağız.” Yani böyle devlet, 20 ayrı

devlet, federasyon tarzında. Kardeşim, ne istiyorsunuz bu milletten? Niye

3 milyon kardeşimizi şehit edeceksiniz, niye 20’ye bölünmemiz gerekiyor

ve bundan sonra niye ferahlıyorsunuz siz, bu size ne rahatlık getirecek

yani? Böyle bir amaç olur mu, böyle bir ilke olur mu? Ve dini imanı da

ortadan kaldıracağız, diyorlar. “Türk milliyetçiliğini de ortadan kaldıraca-

ğız.” Ne istiyorsunuz? “Biz öyle istiyoruz.” Şimdi bir şey diyecektim

yani, sizin istemenizle bu olmaz. Sizin istediklerinizi size yedirirler, yani

inşaAllah Allah’ın izniyle. Bak kanunun ve hukukun pençesinin altında

inim inim inleyecekler. Ve mutlaka hiza olacaklar ama, işte “hakim araş-

tırmaya gitmiş, seyredelim.” Seyretmek yok, devlete bütün millet yardım

edecek. Yardım nasıl olur; istihbari olur, bilgi verecekler. Savcılıklara,
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Başbakanlığa da göndersinler, Cumhurbaşkanlığına da göndersinler, İç

İşleri Bakanlığına göndersinler, savcılara göndersinler. Her türlü bilginin

gitmesi lazım. Odacı kapıcı kardeşlerimiz, oraya yük taşıyan bir hamal

olabilir kardeşimiz. Bir bilgi olduğunda ama dürüst olacak, samimi ola-

cak, hakikaten bir anormallik varsa bildirsinler, boş şeylerle devleti meş-

gul etmesinler. Savcıları meşgul etmesinler. Gerçekten önemli bir bilgi

ise. Ama Emniyet içinde de var iddia edilen Ergenekon Örgütü mensupla-

rı, yargı içinde de var. Her nerde olurlarsa olsunlar, enselerinden yakalan-

maları gerekiyor. Şu akla bak, yani başbakanları şehit ettiler. Milletvekil-

lerini şehit ettiler. Gün Sazak rahmetli, Türk milliyetçisi idi, şehit ettiler.

Nihat Erim, başbakandı şehit ettiler. Generaller, Eşref Bitlis namazında

niyazında nur gibi insandı, onu da şehit ettiler. Gaffar Okkan, son derece

temiz delikanlı, dindar tertemiz bir insandı. Nerede munis, efendi, dindar,

vatanını seven bir insan varsa onun üzerine gidiyorlar. Ve mutlaka, mese-

la Uğur Mumcu son derece dürüst bir insandı, Muhsin Yazıcıoğlu müba-

rek şehidimiz. Böyle bir kahpe örgütlenme, böyle kansız bir örgütlenme.

Bir de kabadayılık yapıyorlar ama, ucuz kabadayılık yani zarfın içine

mermi koyup gönderiyor, bilmem ne. Sulu ve cıvık çok kahpece hareket-

ler, çok gıcık hareketler yani. Fakat en çok şımardıkları nokta, yargı içe-

risindeki adamlarına güveniyorlar. Aman aman aman yani ne bilgi varsa

vatandaşlar göndersinler ve bu konuda da çok titiz davranılması lazım.

İşte yargı mensubudur biz giremeyiz, dinleyemeyiz olmaz. Kanunlar

değişsin gerekirse, dinlenecek. Yani polis takibi olacak dinlenecek, teknik

takip de olacak. Biz nasıl dinleniyorsak, nasıl takip ediliyorsak, nasıl

bizim evimize ellerini kollarını sallayarak geliyorsa o aslanlar, onları da

izleyecekler. Böyle şey yok. Yani birinci sınıf Müslüman, ikinci sınıf

vatandaş öyle bir şey yok ki, bütün Türkiye’deki vatandaşlar birinci sınıf-

tır, hepsi de eşittir, hepsi eşit muameleye tabi olacaktır yani hukuk hepsi-

ne uygulanacaktır. Ben hakimim, ben yargıtay üyesiyim bana dokunma-

yın, olmaz.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, söylemiştiniz
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onları kurtarmak için de bunun faydalı olacağını. Mesela, bir hakimin

kızının görüntülerini almışlar, bunu baskı yaparak böyle.

ADNAN OKTAR: Yani kardeşim zaten sorun o. Bizim hakimleri-

miz nur gibi, onları tehditle robot haline getirmeye kalkıyorlar. Mesela,

kızını bir şekilde tuzağa düşürmüşler, filme almışlar. Bir yargıtay üyesi

biliyoruz, adamcağıza baskı yapıyorlar. Şimdi pislik herifler musallat

olmuşlar. Ondan sonra gidiyor mesela düğününe gidiyor, sırıtarak içeri

giriyor. Adam git dese bir türlü gitme dese bir türlü yani onun açısından.

Ama bütün millet bu insanların yanında olursa korkmazlar çekinmezler.

Ve çok fazla hakim tehdit altında, çok fazla yargı mensubu tehdit altında

oluyor. Bunlar it kopuk örgütü, her yere dağılmışlar adamlar örümcek ağı

gibi. Bunlara öyle hak ettikleri karşılık verilmezse, bunlar itliklerine

devam ederler. Onun için böyle korkak titrek hareket etmek çok büyük bir

zulüm olur. Bütün Türk Milleti’ne karşı bir zulüm olur. Ne gerekiyorsa

yapılması lazım. Hakimlerin de bu konuda kolaylık göstermesi lazım.

Telefonumuz dinlendi falan şamata yapıyorlar. Peki nasıl anlayacağız

seni? Yani telefonun dinlenmezse senin, teknik takibin olmazsa sen şaibe

altında kalmaz mısın? Ve can güvenliğinin korunması son derece zor

olmaz mı? Telefonun dinlensin ki o itler seni aradığında, tespit edilebil-

sin. Nasıl tespit edilecek o zaman, nasıl can güvenliğini, seni koruyaca-

ğız? Irzını namusunu nasıl koruyacağız? Senin kızını kameraya alan, seni

tehdit eden adamdan seni nasıl kurtaracağız izlemezsek? “Aman bizi izle-

meyin, aman bizi dinlemeyin. Vatandaşı onları dinleyin izleyin ama, bizi

dinlemeyin” diyen kişiler var. Çok yanlış bu. Bilakis diyecek ki, dinleyin,

bizim evimizi takip edin, telefonumuzu dinleyin, bizi güvenlik altında

tutun. Bizler de özgürce hukuku uygulayalım, demeleri lazım. Baskıdan

arınalım, demeleri lazım. Bir telefon çalıyor mesela bir hakime, bitti.

Mesela öyle vakalar oluyor, olay beyazken birden siyaha dönüşüyor.

Bununla ilgili kaç tane dava açıldı, kaç tane olay var. Hakim de insan, bas-

kıya bir dereceye kadar dayanabiliyorlar bazıları. Bazıları delikanlı olu-

yorlar dayanıyor ama, bir kısmı dayanamıyorlar. Ama hepsini tenzih ede-
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rim tabi, nur gibidir bizim hakimlerimiz, savcılarımız tertemiz insanlar,

vatansever insanlar. Ama bir kişi. “Sen koskoca iddia edilen Ergenekon

Örgütü’ne dayan, biz sana karışmayız, sen kendini koru” denmez. Mahal-

lesinde, sokakta her yerde koruyacaklar inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, o şekilde tek-

nik takip ile yakalanan hakimler de oldu zaten. Bugün yine öyle bir haber

vardı, bir hakimin nasıl, bir davada bir Ergenekon mensubu ile yaptığı

konuşmadan sonra iş bitirdiği gazetelerde yayınlandı bugün Hocam,

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yani o yaygara yapmaları çok çok yanlış. Bakın,

telefon dinlemesi, teknik takip yaygarası bu çok yanlış. Özellikle bunun

üzerinde durulması lazım. Bu yaygarayı yapanlardan insan gayri ihtiyari

şüpheleniyor da yani niye acaba bunlar bu kadar tedirgin. Çünkü yarası

olan gocunsun kardeşim, ben telefondan niye tedirgin olmuyorum yani

dinleniyor benim telefonum. Hiç rahatsız değilim ben, iftihar ederim ne

güzel güvenlik olur benim için. Teknik takip son derece güzel. Aslanları-

mız onlar, onlar da bizim vatanımızın evlatları, tertemiz kardeşlerimiz.

Bizden ayrı insanlar mı, başka ülkeden mi geliyorlar yani? 

“Allah göklerin ve yerin nurudur.” Şeytandan Allah’a sığınırım.

“O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir

sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya

da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki)

neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur.

Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için

örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir.” (Nur Suresi, 35) Bakın, “nur üstü-

ne nurdur, Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir.” Ebcedi

1980 tarihini veriyor, Mehdi (as)’ın çıkış tarihini. Mehdi (as)’da nurlu bir

insan olacak hadis var. Siması nurludur, diyor Resulullah (sav).

OKTAR BABUNA: Yüzünün nuru saçına vurur diyor.
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ADNAN OKTAR: Kandil gibidir, yüzünü aydınlatacaktır. Bu da

hadiste var Mehdi (as)’ın özelliği olarak. Bak, “incimsi bir yıldızdır ki”

diyor. Yine Mehdi (as) için de “incimsi bir yıldız gibi parlar” deniyor.

Hatta  yanağındaki beni için de “incimsi bir yıldızı andırır” diyor yana-

ğındaki ben için. “Doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağa-

cından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı

ışık verir.” Nur saçıyor. “Nur üstüne nurdur.” Ve Mehdi (as)’ın yine Risa-

le-i Nur’la bağlantısına da işaret var. Aynı zamanda, “Risale-i Nur Külli-

yatı’ndan istifade edecek” diyor Said Nursi. “Risale-i Nur’un gerçek sahi-

bidir” diyor “Mehdi (as).” Bakın bu bir gerçektir, kimse buna itiraz ede-

mez; Nur talebeleri değildir Risale-i Nur’un gerçek sahibi. Mehdi (as) ve

talebeleridir. Bunu kim diyor; Bediüzzaman diyor. Bu ayet bayağı bir şey-

leri açıklıyor fakat fazla bir şey söylemedik, mesela “Allah göklerin ve

yerin nurudur.” Bu ayetin ebcedi de 1959; Bediüzzaman’ın son zamanla-

rına yani en kamil devirlerine işaret ediyor. “Allah göklerin ve yerin nuru-

dur”; 1959. “O'nun nurunun misali” diye de devam ediyor. 

Biraz da şu hadislerden okuyayım. Bakın, “ne zaman, adaletsiz

hakimlerin eliyle zulüm ve haksızlık, hile ve dolandırıcılık tüm insanları

ezmeye başlarsa, benim temiz ailemden, benim isim ve nişanımı taşıyan

Hz. Mehdi (as) kıyam edecek ve huzur her yere yayılacaktır.” Peygambe-

rimiz Efendimiz (sav)’in hadisi. Ne zaman, diyor; zamanı açıklıyor: “ada-

letsiz hakimlerin” adaletten uzak hakimlerin “eliyle, zulüm ve haksızlık”,

demek ki bir kısım hakimler zulüm yapacaklar, haksızlık yapacaklar, “hile

ve dolandırıcılık”, hile yapacaklar demek ki, dolandırıcılık yapacaklar,

“tüm insanları ezmeye başlarsa” yani insanların bir çoğunu ezmeye baş-

larsa; “benim neslimden benim ailemden, benim isim ve nişanımı taşıyan”

Peygamberimiz (sav)’in soyadı neydi?

OKTAR BABUNA: Adnan.

ADNAN OKTAR: Adnan evet, Ben-i Adnan. Yani boş yere benim

üzerime gelmesinler bu konuda. Ben kendimle ilgili yemin ettim, ben bu
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konudan çıktım yani. Allah adına yemin ettim, böyle bir iddiam olmaz.

Ama, Peygamberimiz (sav)’in ismi, bak, “adı adıma uygun”, diğer bir

hadiste de zaten ahir zamanda belli olacağı söyleniyor. Bu isimdeki sırrın

ne olacağının ahir zamanda belli olacağını söylüyor hadis, o hadisi göste-

receğim. Çünkü Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa dört tane isim

var. Adı adıma uygun deyince bunlardan bir tanesi. Peygamber niye giz-

lesin? Der, direkt Mahmud der, yahut Ahmed der, yahut Mustafa der,

yahut Muhammed der, net söyler. Niçin böyle kapalı bir üslup kullansın?

Adı adıma benzer, denk düşer diyor. Ama Peygamber babasının adı da

aynıdır diyor, babasının adıyla. Onun babasının adıyla benim babamın

adı, benim adımla onun adı aynıdır. Şimdi tek bir isim olması gerekiyor o

zaman aynı olması için. Tek bir isim, tek bir soyadı gerektiriyor. Tek bir

tane soyadı var Peygamberimiz (sav)’in; Adnan’dır. Yani Muhammed

Adnan, soyadı budur. Adı Muhammed, soyadı Adnan. Yahut Ahmed

Adnan; Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa Adnan’dır. Babasının adı

nedir? Abdullah. Soyadı ne? Adnan. Mesela sorsalar değil mi, isminiz ne?

Abdullah, diyecekti. Soyadınız nedir? Adnan. Peki biz nasıl hitap ederiz?

Şu anda Türkiye’de nasıl hitap ediliyor? Birisine Abdullah diyor muyuz,

bir insana? Diyemeyiz. Sayın Adnan deriz babasına, Peygamber Efendi-

miz (sav)’in babasıyla karşılaşsak Sayın Adnan diye hitap edecektik.

Resulullah (sav) ile karşılaşan insan ne diyecekti? İsmini mi söyleyecek-

ti, yoksa soyadıyla mı hitap edecekti? Aynı babasına olduğu gibi yine

Sayın Adnan diyecekti. Çünkü bu şey böyle. Hz. Ali (ra), yazdığı kaside-

de de yine Mustafa Adnan Peygamber diyor. Bak adı Mustafa, soyadı

Adnan Peygamber diyor. O devirde de demek ki hitap öyle, yani bir tek

bu devir için değil. Dolayısıyla “benim isim ve benim nişanımı taşıyan.”

Nedir; sırtındaki ben. Peygamberimiz (sav)’in nişanı o, omuz hizasında

ben vardır. Bir de Mehdi (as)’da bir et beni daha olacak, diyor Peygamber

Efendimiz (sav), yaprak şeklinde.

OKTAR BABUNA: Evet mersin yaprağı ve reyhan yaprağı.
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ADNAN OKTAR: Birinde mersin yaprağı diye geçiyor, birinde rey-

han yaprağı diye geçiyor, iki hadis var. “Mehdi (as) kıyam edecek”, kıyam

ne demek ayağa kalkacak, görünür hale gelecek, “huzur her yere yayıla-

caktır.” Demek ki ahir zamanda bir kısım bazı hakimler, zulüm, haksızlık,

hile ve dolandırıcılık yapacaklar. Demek ki bu var. Demin ne anlattım?

OKTAR BABUNA: Tam bu konu geldi maşaAllah. Ben de onu söy-

leyecektim Hocam.

ADNAN OKTAR: Sayfayı sen açtın, ben söyledim değil mi açtın?

Tam mutabık konu çıktı. 

OKTAR BABUNA: Bu ama hep oluyor Hocam, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bu bilinir, evet. Kuran’da açtığımda da tam ilgi-

li yer çıkıyor maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Çok şahit olduk.

ADNAN OKTAR: Ömer Kayacan Edirne’den yazmış. “İnsanların

ümitsiz olduğu,” artık “biz bitmişiz” yani, “bundan hayır çıkmaz, bundan

iş çıkmaz” var ya halk arasında, “ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir

sırada”, “yüzyıllar sonra gelecek” birisi diyor, yahut “gelip geçmiş”,

yahut “şahs-ı manevidir, yok Mehdi (as)” diyorlar. “Hiç Mehdi falan yok-

muş dendiği sırada Allah Hz. Mehdi’yi gönderir.” (Ali Bin Hüsameddin

el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa

55.) “Mehdi Resullullah’ın bayrağı ile”, nerede Resulullah’ın bayrağı?

OKTAR BABUNA: Topkapı’da Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Topkapı’da, İstanbul’da. Bayrak neredeyse, Hz.

Mehdi (as) da orada. ”İnsanların başlarına, bela üzerine bela yağdığı”

Yani hayat pahalılığı, ekonomik kriz, kavgalar, hapsedilmeler, sürgünler,

hakaretler, her türlü “bela üstüne bela yağdığı ve çıkışından çıkışından

ümit kesildiği bir sırada çıkar.” “Yok artık” diyorlar yani adam diyor “500

yıl sonra çıkacak, Mehdi (as) diye bir şey yok” diyor. Bir kısmı da “şahs-
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ı manevi” diyor, öbürü de zaten “hiç yok” diyor. Evet, burada arkadaşımız

izah etmiş, uzun bir açıklama. 

“Adaletsiz hakimlerin eliyle zulüm ve haksızlık, hile ve dolandırıcı-

lıkla tüm insanları ezmeye başlarsa, Mehdi (as) çıkar diyor.” Bir üstteki

hadiste de “İnsanlar Allah’ın dinini bozarlar, Allah’ın hükmünü değişti-

rirler.” Yani Kuran’a uymazlar. “Hakimler olarak yalan söz dinlerler ve

devamlı haram yerler.” Bak, “hakimler olarak yalan söz dinlerler.” Mese-

la, yalancı şahitlere itibar ederler diyor hadiste. Yani parayı veriyorsun,

mesela 200 milyon; git yalan iftira et diyorsun, al sana yalancı şahit.

Hemen 5 dakikada dava açılıyor. Bak ne diyor hadiste? “Hakimler olarak

yalan söz dinlerler” yani biliyorlar adamın yalan, iftira attığını, para kar-

şılığı gelen bir sahtekar olduğunu biliyor ama, ona göre hüküm veriyor.

Böyle olaylar olacak, diyor Peygamberimiz (sav). Bir arka sayfadan

devam ediyor. “İşte bu öyle bir zamandır ki o muhakkak batıl olanı hak,

yanlış olanı doğru olanı kaplar.” Bakın, “muhakkak batıl olan,” kötü olan

yanlış olanı kaplar. Mesela doğru olanı, yanlış olan doğru olanı kaplar.

Yani iyi yok ediliyor, kötü üste çıkmış oluyor. Sahtekarlar daha önde olu-

yorlar. “Hükümleri paraya karşılık satarlar”, yani bir kısım hakimlerin

para karşılığı insanların aleyhine hüküm vereceği, bir kısım insanlara

paraları karşılığında taraftar olup insanları haksız yere hapse atacaklarını,

onlara eziyet edeceklerini, eza edeceklerini söylüyor hadis. “Bu satışa da

hakimler razı olduklarından, hüküm hakka ters olur” diyor. Hak ile hüküm

vermeyecek bir kısım hakimler, diyor. “Haklıyı haksız gösterirler” bu

hakimler, “ve hakka ulaşılmaz” hak oluşmaz diyor, doğru olana ulaşılmaz.

“Adalete kıymet verilmez hale gelir.” İnsanlar artık adalete güvenmez,

diyor ahir zamanda Mehdi (as) devrinde. Yani adalete güvenilmez, artık

adalet güvenini kaybetmiş olur, diyor. İşte ondan sonra devam ediyor “işte

onlar Allah’ın dinini bozarlar, Allah’ın hükmünü değiştirirler, hakimler

olarak yalan söz dinlerler.” Yani sahte şahitlere, yalancı şahitlere itibar

ederler, “ve devamlı haram yerler” diyor. Verirsin parayı, alırsın istediğin

hükmü gibi olur, diyor. Bu hadis nerede yazıyor, (Ölüm-Kıyamet-Ahiret



SOHBETLER454

ve Ahir Zaman Alametleri, İmamı Şarani). Büyük İslam Alimi, ehli sün-

netin göz bebeklerindendir. (Tezkiretil Kurtubi, Bedir Yayınevi, İstanbul,

1981 baskısı, s. 457) Satılıyor, dışarıdan alabilir insanlar. Yine hadis

devam ediyor demin okuduğum, bakın, “adaletsiz hakimlerin eliyle,

zulüm ve haksızlık, hile ve dolandırıcılık tüm insanları ezmeye başlarsa”

yani yaygın olarak başlar, diyor. İslam ülkelerinde biz bunu görüyoruz,

bir çoğunu. Kısmen de olsa var, ama çok yaygın. Ve her yerde yaka çır-

pıyorlar. Mısır’da, Suriye’de, Fas’ta, Tunus’ta, Cezayir’de. 

Oktar senin bize anlatacağın konular vardır, bakalım.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Çok ilginç böcekler var

Hocam. Bu bir böcek Hocam inşaAllah. Bu da ayrı bir böcek. Çok deği-

şik böcekler var.

ADNAN OKTAR: Uzay böceği gibi yani çok şahane bir şey. Bu

nedir, bale yapar gibi bir şey yapmışlar.

OKTAR BABUNA: Kollarını açmış Hocam.

ADNAN OKTAR: Bayağı süslü kerata, rengarenk. Bak tam simet-

rik, görüyor musunuz? Orada sarı varsa, orada da sarı var. Gözler ayrı

boncuk gibi gözler zaten. Orada mavi varsa, orada da mavi var. Siyah,

siyah. O çıkıntılar da bak, en ince detayına kadar bak tek tek say. Bak,

öbür taraftaki çıkıntıları da. O tutma yerlerindeki ince detaylar da, en

ucuna kadar tıpkısıyla birbirinin aynı. Hani mutasyonla oluyordu? Böyle

mutasyon olur mu? Böyle simetrik, böyle Altın Oranla mutasyon olur mu?

Mutasyon bir tane buna vurduysa darmekeşan eder bir şey yapar. Öbür

tarafta o düzgünlüğü nasıl açıklıyoruz? Burada da mutasyon oldu, aynı bir

kopyada orada oldu, diyorlar. Yani yapmasınlar, ayıp yapıyorlar. 

Bu da uzay böceği gibi çok şahane, çiçek gibi. Böyle tipler var, Allah

Allah. Bu çok şekermiş, acayip süslü.

SUNUCU: Üzerindekiler su tanesi gibi.
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ADNAN OKTAR: Evet, süper güzelmiş.

OKTAR BABUNA: Bu da uğur böceğinin bir benzeri.

ADNAN OKTAR: Şahane, plastikten yapmış gibi bayağı güzel.

Cam gibi saydam, bayağı güzel. Bak tam simetrik acayip düzgün. Hazret

yeni mi doğuyor, bu nedir?

OKTAR BABUNA: Değişik bir böcek, kanatlarıyla.

ADNAN OKTAR: Bak jilet gibi adam. Çok şeker. Bayağı da yakış-

mış kıyafeti. Bu nedir böyle? Koç boynuzu gibi kafasının içine. Bu da

bayağı süslü. Allah ne kadar çok çeşit yaratıyor, maşaAllah. Bir de bunla-

rın mesela patisinin ucunda, ufacık bir yerde bile bütün vücudunun özel-

likleri kodlu. Değil mi, milyonlarca özellik kodlu.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz Hocam, bugün bilinen

türler mevcut türlerin çok ufak bir kısmı. Yani ismi konulmuş olanlar.

ADNAN OKTAR: 100 kısımdan 99 kısmı yok oldu değil mi türlerin?

OKTAR BABUNA: Evet, yüzde  99’u yok oldu. 30 milyona yakın

türü olduğu tahmin ediliyor. Onun da yüz binler hesabıyla adı konmuş tür-

lerin. Yani milyonlarcasının adı bile bilinmiyor.

ADNAN OKTAR: Evet, maşaAllah. Bu çok şahaneymiş bu. Vay

kerata, ilk defa görüyorum ben böyle bir şey. 

SUNUCU: Kumaş gibi, yani bu üstündeki pelerin sanki böyle bir

yün, bir kumaş gibi. Çok değişik.

ADNAN OKTAR: Evet, defile gibi olmuş bu. Değişik bir şey. Bak

bunda da mesela mükemmel bir simetri var. MaşaAllah. Bu Afrika vatan-

daşı herhalde, değil mi, o deminki Afrika vatandaşı. Türkiye’de var mı

böyle bir şey?

OKTAR BABUNA: Yok Allahualem, bunlar çok nadir.

ADNAN OKTAR: Evet, yabancı vatandaşlar.
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OKTAR BABUNA: Bu gözleri de, siz daha iyi bilirsiniz Hocam,

detaylarda binlerce mercekten oluşuyor böyle.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bak el gibi olmuş kafasındaki şeyler.

Birbirlerini nasıl buluyorlar, nasıl tanışıyorlar, evleniyorlar, çoluk çocuğa

sahip oluyorlar falan. Yani hayret edilecek şey, maşaAllah. Bu da bayağı

güzel. Bak desenler mükemmel görüyor musun, şahane.

SUNUCU: Çok güzel, özel dokunmuş kumaş gibi.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bir de gürbüzler de bayağı. Bedava

otlar var tabii, yiyip içiyorlar.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Gözlerin detayları gözüküyor bura-

da. Onların her biri ayrı bir mercekten oluşuyor. Binlerce var böyle ve çok

detaylı görüyorlar onun için.

ADNAN OKTAR: O merceklerin tek tek hepsi görüntüyü beyne

iletiyor.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam. O görüntü de birleştiriliyor beyin-

de daha sonra Hocam. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. O gazete haberinden bahsetmiştin şu

evrim ile ilgili, var mı onunla ilgili sende hazır bilgi.

OKTAR BABUNA: Okudum Hocam, bilgi olarak var da gazete

haberi yok önümde şu anda. Çok cahilce açıklamalar yapmışlar. Güya 20

yaş dişini, apandiksi, ondan sonra bademcikleri evrime, körelmiş organ

gibi evrime delil olarak göstermeye çalışmışlar.

ADNAN OKTAR: Bunu yeni haber olarak veriyor.

OKTAR BABUNA: Bu kadar cahil olmaları hayret verici.

ADNAN OKTAR: Kardeşim insaf, artık yani söyleyecek laf bula-

mıyorum. Yani dönüp dolaşıp bunu bulabilmişler.

OKTAR BABUNA: Siz 15 senedir kitaplarınızda bunu, yani 15 sene
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önce verdiniz bunların cevaplarını zaten. Evrim Aldatmacası kitabında,

başka kitaplarda hepsinin cevabı tek tek var. Şimdi yeni bir şey gibi buna

sarılmışlar en son.

ADNAN OKTAR: Allah Allah. Bir daha anlatalım bari de biraz

rahatlasınlar. Nedir bu bademcik olayı?

OKTAR BABUNA: Bademcikler Hocam, bunlar karakol görevi

yapıyorlar. Bağışıklık sisteminde önemli rol oynuyorlar. Ama yani tabii

iltihap yaptığı zaman çıkartılıyor. İnsan bundan zarar görüyor gibi gözük-

se de çok faydalılar. Zararı, yararından fazla olduğu zaman çıkartıldığı

için rahatlıyor hasta. Ama buna karşılık bağışıklık sistemini güçlendirici

etkisi var.

ADNAN OKTAR: İnsanların büyük bölümünde bademcikler var ve

bu onların vücudunun savunmasını güçlendiriyor.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, ilk karakol. Ağza gelen bakteriler

orada karşılaşıyorlar lenfositlerle ve bağışıklık sistemiyle karşılaşıyorlar,

onu temizliyorlar dolayısıyla.

ADNAN OKTAR: Öbür türlü bademcik alındığında peki adam kur-

tuluyor mu bu işten? Mikrop direkt giriyor, bütün boğazını, her tarafını

kaplıyor. Çok zor durumda kalıyorlar. Bademcik olduğunda ilk karakol

görevi gördüğü için böyle bir konu olmuyor.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, koruyucu görevi var.

ADNAN OKTAR: Bademciği aldırdım, kurtuldum olmuyor. Çok

daha berbat olaylar oluyor o zaman.

OKTAR BABUNA: Bunlar bilinmiyordu, 19. yüzyılda söylüyorlar-

dı bunları. Bizim Darwinistler yeni bir şeymiş gibi. Halbuki fonksiyonla-

rı anlaşıldı. Bunlar biliniyor artık. Apandiks de aynı şekilde, apandiksi

söylemişler. O da bağışıklık sistemine faydalı bir organ. Kalın bağırsakta

bulunan.
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ADNAN OKTAR: Bir de mukus salgılıyor. Orada yararlı bakterile-

ri bağırsağa veriyor.

OKTAR BABUNA: Evet, yararlı bakteriler olduğu anlaşıldı.

ADNAN OKTAR: O kuyruk sokumunda bir kemik vardı, ne onun adı?

OKTAR BABUNA: Koksiks deniliyor ona. O da kasların yapışma

yeri olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda oraya bir sertlik de veriyor. Oturup

kalktığımız zaman koruyucu özelliği de var aynı şekilde.

ADNAN OKTAR: Bu iç organları koruyor. Dış çarpmalara karşı

koruyucu.

OKTAR BABUNA: Evet İnşaAllah. 20 yaş dişini söylemişler. Hal-

buki 20 yaş dişi, evet günümüzde beslenme alışkanlığı ile çenelerde biraz

küçülme oldu. Bu fast food dedikleri, kullandığımız besinlerden dolayı,

daha yumuşak besinlere geçildiği için. Eskiden daha sert besinlerle besle-

niliyordu. Çene yapıları biraz daha büyükçeydi, bugüne göre. Ama bura-

da önemli olan nokta şu; siz daha iyi bilirsiniz İnşaAllah, genlerde bir

değişiklik yok, fark yok. Yani biz eski beslenme alışkanlıklarına döndü-

ğümüz takdirde çene hemen eski formuna gelecek. Dolayısıyla bir rahat-

lama olduğu için 20 yaş dişi rahatlıkla çıkabilecek ve çiğnemekte etkili.

Yani körelmiş bir organ kesinlikle değil.

ADNAN OKTAR: Yani şöyle diyebilir miyiz? Şimdi gençler var,

çöp gibi kolları falan var böyle dışarıda geziyorlar. Ama bunlar çocuk

yaşta ‘body’e başlasa, vücut çalışsa Arnold gibi oluyorlar. Ama olmadı-

ğında, çalışmadığında zayıf kalıyorlar, güçsüz kalıyorlar.

OKTAR BABUNA: Ama genetik olarak hiçbir fark yok.

ADNAN OKTAR: Ama bu evrim olmamış oluyor. Eğer vücut değil

mi, bir yere de, sürekli el bir yere çarparsa nasırlaşıyor. Bu insanın sürek-

li nasır olmasını gerektirmiyor. Bir yere çarparsa geliştiriyor vücut onu.

Dolayısıyla bu bir evrim değil. Vücudun hazır mekanizması, savunma
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mekanizması. Vücut, spor yaptığında vücut gelişiyor. Diş de kullanıldı-

ğında, 20 yaş dişi kalıyor. Mesela bende duruyor 20 yaş dişi.

OKTAR BABUNA: Bende de var Hocam İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bayağı delikanlı gibi duruyor yani. Hiçbir şeyi de

yok. Demek ki gerektiği yerde duruyor kullanıldığında.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz Hocam İnşaAllah. Bunu

Lamarck diye birisi savunuyordu, Charles Darwin’den de önce. Kullanı-

ma bağlı olarak organların geliştirilmesi. Mesela zürafalar demişti o

zaman, iddia etmişti. Güya yüksek ağaçların yapraklarına yetişmeye çalı-

şa çalışa böyle geyik benzeri hayvanlardan türemişler de, o değişmiş. Hal-

buki genetik bilim ortaya çıktıktan sonra, daha 19. yüzyılda anlaşıldı bu,

Mendel tarafından genetik bilimin prensiplerinin ortaya konmasıyla. Hiç-

bir şekilde genlere yansımıyor bu. Yani normalde bodyci bir adamın oğlu-

nun da bodyci gibi doğması lazım o mantıkla. Hiçbir zaman öyle olmuyor.

Charles Darwin hatta sünnetlilerin derisinin kısalacağını iddia etmişti,

öyle bir iddiası da var onun. Bunun böyle olmadığı genetik olarak çok net

olarak anlaşıldı.

ADNAN OKTAR: Museviler binlerce yıldan beri sünnet olurlar. Her

seferinde doğumları sünnetsiz oluyor. Yani istediği kadar sünnet olsunlar

bir şey değişmiyor. Yani milim, santim bir değişme yok.

OKTAR BABUNA: Çünkü siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, genler-

de bir değişiklik yok.

ADNAN OKTAR: Gende değişiklik olmuyor evet.

OKTAR BABUNA: Bunlar çok cahil Hocam. 

ADNAN OKTAR: Peki bunu Aydın Doğan Bey’e mi oturup anlat-

mamız gerekiyor, yoksa Milliyet’in yahut Radikal’in yahut Vatan’ın genel

yayın müdürleriyle mi görüşeceğiz? Kime anlatalım? Anlatsak da fayda

etmez gibi de görünüyor ama.
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OKTAR BABUNA: Siz epey anlattınız onlara zaten Hocam. Biraz

kafaları almamış olabilir mi?

ADNAN OKTAR: Tek tek acaba yazı mı göndersek nasıl yapsak?

OKTAR BABUNA: Olabilir İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hayır bunların cevabının verileceğini bile bile

niye yazıyorlar böyle bir şeyi?

OKTAR BABUNA: Çok zor durumda kaldılar Hocam. Siz batıl fel-

sefelerini ellerinden aldınız. Bunlar böyle…

ADNAN OKTAR: Kardeşim, peki niye yeni bir şey çıkarmıyorlar

da böyle eski çorbayı kaynatıp kaynatıp geri getiriyorlar. Bu 100 senelik

falan hikaye değil mi bu anlattıkları?

OKTAR BABUNA: Daha bile eski.

ADNAN OKTAR: Daha da eski. Peki bunları kendileri zaten defa-

larca kabul etmedi mi burada yanlışlık olduğunu, bunun evrime delil

olmayacağını?

OKTAR BABUNA: Yurtdışındaki Darwinistler bile savunmuyor

artık bunları.

ADNAN OKTAR: Ama Vatan savunuyor, Milliyet savunuyor. Radi-

kal savunuyor. Aydın Doğan, ondan sonra Ertuğrul Bey, başka?

OKTAR BABUNA: Türker,

ADNAN OKTAR: Alkan mı?

OKTAR BABUNA: Alkan evet.

ADNAN OKTAR: Ama o biraz değişti, imanı oturdu gibi onun. Eski-

den Darwinistti o. Benim yazılarımı okuya okuya o şimdi Allah’a inandı-

ğını söylüyor. Başka kim vardı Hürriyet’te kafası Darwinizm’e karışmış?

OKTAR BABUNA: Vatan’da var, Mine Kırıkkanat var.
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ADNAN OKTAR: Mine Kırıkkanat. Ne yapıyor o? Duruyor mu o

gazetede o?

OKTAR BABUNA: Bildiğim kadarıyla orada, eğer yanılmıyorsam

evet inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Barut gibi o, niye öyle sinirli o?

OKTAR BABUNA: Bizim programa bağlanmıştı Hocam.

ADNAN OKTAR: Çok öfkeli. Fakat bayağı bilgisiz, bayağı bilgisiz.

Evrim konusunda hiçbir bilgisi yok. Mesela siz orada konuşurken hiçbir

konuya giremedi, gitti sizin yaka iğnelerinize kafayı taktı. Evrimin yaka

iğnesiyle ne alakası var yani.

OKTAR BABUNA: Bir de enteresan şeyler söyledi Hocam. “Her

şey hiçbir şeydir, hiçbir şey her şeydir” falan gibi böyle. Kimse ne dedi-

ğini anlamadı pek ama.

ADNAN OKTAR: O zaman biraz neşesi yerindeymiş demek ki. 

Allah Allah, maşaAllah şu meyvelerin görünüşünün güzelliğine bak

şunların maşaAllah. Bak dalda Cenab-ı Allah bunu böyle. Bunun milyon-

larca özelliği, tadı, kokusu, kıvamı, değil mi, rengi, içindeki vitaminlerin

bütün çeşitleri, proteinler, yani çok fazla protein çeşidi var. Değil mi, bir

tane protein çeşidi yok. Birçok protein. O protein çeşitleri, hangi vitamin-

ler olacağı, C vitaminin türü, miktarı, B vitaminleri, potasyum -muz da

çok yüksek potasyum. Muza has bir şey. Efendim mesela Amasya elması

kütür kütür. Değil mi bak, vernikli gibi üstü. Mis gibi de kokuyor. Amas-

ya elması, kendisine has kokusu var. Bunun da mesela sapı, yaprağı veya-

hut, yaprağını alıyorsun, yaprağında küçücük bir parçada bu elmanın

bütün özellikleri kodlu. Tadı, kokusu, kıvamı, sululuğu, değil mi, maşa-

Allah. Mesela portakal, C vitamini miktarı içerisinde, kabuğu mis gibi

kokuyor, ayrı bir kokusu var. Ambalajı mükemmel. Açtın mı gıcır gıcır

içinden tertemiz değil mi, portakal dilimleri çıkıyor. Onlar da tam insana

göre ayarlanmış böyle. Dilim dilim ayrılıyor. Kokusu da çok nefis, maşa-
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Allah. Her birinin kokusu ayrı. Bak çilek de öyle, gıcır gıcır maşaAllah.

Şunun güzelliğine bak. Kırmızı. Pırıl pırıl da parlıyor maşaAllah. Şahane

kokusu. Yaprakları falan, mesela al şu yaprağını, bunun içerisinde yani

milyonlarca çilek çıkaracak bilgi var. Çileğin kokusu, tadı, şekeri bilmem

neyi falan. Bir de kendine has özel şekeri var. Bak şeker ayrı, protein ayrı,

karbonhidrat ayrı, mineraller ayrı, kalsiyum, vitaminler yani insanın vücu-

dunun ihtiyacı olan bütün kimyevi maddeleri topraktan teker teker toplu-

yor. Kara çamurlu toprak, bir tane ot içeri giriyor, incecik kökler, böyle

milimetrenin onda biri kadar, milimetrenin yarısı kadar. Toprağın ne

çamuru, ne kokusu, hiçbir şeyi karışmıyor, ne mikrobu ki mikrop dolu

toprak. Muazzam mikrop dolu. Hiçbirine müsaade etmiyor. Memba suyu

gibi gıcır gıcır suyu alıyor. Tertemiz suyu alıp geliyor. Mis gibi bir koku

ekliyor, güzel de bir şeker atıyor içine. Protein de koyuyor, vitaminleri de

koyuyor içerisine, güzelce bir karıştırıyor, güzel de bir kıvam veriyor.

Nefis bir kokuyla karşımıza getiriyor. Kim yapıyor, Allah yapıyor. Neyi

kullanıyor Cenab-ı Allah, çamuru. Bütün dünya dev bir hal, meyve hali

gibi. Yere, toprağa tahtalar dikilmiş vaziyette, tahtalardan meyve fışkırı-

yor bütün dünyada. Kamyonları doldurup, hallere götürüp insanlara dağı-

tıyorlar. İnsanlar yiyor, bir daha gidiyorlar yine. Bütün olay şu; yere, top-

rağa tahtanın sokulmasında. Tahtadan muzlar, portakallar, limonlar, elma-

lar, erikler, greyfurtlar, her türlü meyve fışkırıyor ama, kamyonlar dolusu.

MaşaAllah.

SUNUCU: Hocam süremiz sona ermiş, eklemek istediğiniz bir şey

var mı?

ADNAN OKTAR: Eklemek istediğim; Allah inşaAllah dünyada da,

ahirette de hepimizi birlikte etsin. Bütün milletimize de Allah bereket,

bolluk versin, iyilik, güzellik versin İnşaAllah.

SUNUCU: Teşekkür ediyorum.

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum.



SUNUCU: Her akşam canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar’la Baş-

başa programına hoş geldiniz. Yanımda birbirinden kıymetli konuklarım

var. Beyin cerrahı Oktar Babuna ve bütün dünyada kitapları büyük bir ilgi

ile takip edilen yazar Adnan Oktar, hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Efendim sizler de hoş geldiniz, sefa geldiniz.

SUNUCU: Hocam nasıl başlamak istersiniz; bize gelen sorularla mı

başlamak istersiniz yoksa sizin başlamak istediğiniz bir konunuz var mı?

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam, pazar günü misafirlerim geliyor.

Hahamlar, dini grupların liderleri değil mi, Ortodoksların liderleri, baya-

ğı bir ekiple geliyorlar, hatta diğer o adını sanını duymadığımız bazı dini

gruplar var onların liderleri de geliyorlar. Hükümetten yine görevli birisi

de gelecek. Ondan sonra bir basın toplantısı da yaparız herhalde tahmin

ediyorum, basının da soracağı şeyler vardır. O arada başka kimler gele-

cek; Gilat’ın babası da geliyor. Ondan sonra, o bir sevimli köfte bir oğlu

var onun; Filistin’li arkadaşlar, kardeşler, Müslümanlar kaçırmışlar. Onlar

da bizim kardeşimiz tabii, kaçıran İsmailoğullarından, kaçırılan Yakupo-
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ğullarından. Kardeş kardeşi kaçırıyor, nasıl oluyorsa bu. Tabii bizim gön-

lümüz istiyor ki Gilat bir an önce gitsin ailesinin yanına. Çocuk mazlum

yazık yani ama, yine gönlümüz istiyor ki o Filistin hapishanelerindeki

annelerimiz, kızkardeşlerimiz bir an önce kurtulsunlar. Hiç keyfi, suni bu

olaylar oluyor, ne gerek kardeşim ne gerek. Koskoca Filistin, koskoca

İsrail. Zaten bir avuç insan var orada, o arazi kime yetmiyor? Hayır, yet-

miyorsa gelsinler buralara kadar gelsinler kardeşim. Onlar bizim ciğeri-

miz. Yani toprak sorunu yokki bir şey yokki, yani bu kadar birbirlerini

ezmeleri, üzmeleri çok çok yanlış. Bütün İsrail cezaevleri boşalsın.

Gilat’ımızı da bıraksınlar o sevimliyi, annesi ile babası ile kucaklaşsın.

İnşaAllah, Mesih (as)’ın soluğunu duyuyoruz. Musevilerin binlerce

senedir beklediği Mesih (as) yani Mehdi (as)’ın nefesi her yeri kapladı.

İnşaAllah Mehdiyet’in zıl ve gölgesi ta İsrail’e kadar geldi. İsrail’in böyle

huyundaki mülayemet de yine Mesih (as)’ın nefesinden kaynaklanıyor.

İsrail böyle bir şeyi asla yapmaz normalde yani böyle yumuşaması, şef-

katli, sevecen bir üsluba girmesi Hz. Mesih’in devreye girdiğini gösteri-

yor. Yani Mesih Mehdi (as)’ın devreye girdiğini gösteriyor. Ama canımı-

zın canı, güzeller güzeli Hz. İsa Mesih (as)’ın gelişiyle bayram tam yeri-

ne gelmiş olacak. Tam sevincimiz oturacak. Bu arada Evanjeliklerin lide-

ri de geliyor İsrail’den. O çok önemli tabii, Evanjelikler. Çünkü Ameri-

ka’ya hakim olan düşünce budur, Evanjeliklerdir. Yani savaşa karar veren

düşünce de odur, Evanjelikler. İnşaAllah onlarla da görüşeceğiz, sonuçta

inşaAllah güzel şeyler olacak.

OKTAR BABUNA: İsrail’de size muazzam bir itibar var, Hocam.

Birkaç gün önce sizi temsilen İsrail Ulusal Radyosuna bağlanmıştım.

Konu İslam ve ahir zamandı. Davetli olan Musevi bir profesör, İslam

uzmanı, söze zaten sizin adınızla başladı. Adnan Oktar dedi, ahir zamanı

anlattı dedi. Ben o kısma girmeyeceğim, dedi. Ben başka bir yönünü

anlatmak istiyorum, diye de söze başlamıştı böyle. Çok itibar ediyorlar

maşaAllah size her bakımdan.
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ADNAN OKTAR: İsrail'deki o bütün duvarları yıkacağız. Allah'ın

izniyle, ta Eriha'da, Sina Dağı'nda, Irak'ta, Türkiye'de her yerde inşaAllah,

o mübarek nesil rahat rahat yaşayacak. Onlar bizim kardeşlerimiz, canla-

rımız, can güvenliği içerisinde her devlet bağımsız, kendi içerisinde milli

yapısını muhafaza edecek. Ama yoğun bir sevgi ve şefkat hakim olacak.

İsrailoğulları'nın yüzyıllardan beri beklediği bu Altınçağ, bu güzellik çağı

da inşaAllah başlamış olacak.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, siz Türk İslam Birliği'ni anlatınca

İsrail'in de bu duvarlardan kurtulması gerektiği, onları da güvence altına

alacaklarını, çok rahatladılar Hocam dindarlar.

ADNAN OKTAR: Tabii ki onlar bizim canlarımız, bütün Müslüman

kardeşlerimiz de inşaAllah, müthiş bir ferahlık, bolluk ve ekonomik ferah-

lığa kavuşacaklar inşaAllah. "Kadınlar", diyor yanında hiç kimse olmadan,

her yere gider, seyahat edecekler" diyor. Müthiş bir huzur ortamı olacak.

Çünkü insanlar şu an çok kötü, büyük bir bölümü kötü, dünya çok berbat.

SUNUCU: Hatta bununla ilgili Hocam İsrail'le ilgili bir sorumuz var.

Size yöneltmek istiyorum. "Değerli Hocam İsrail'le Türkiye arasındaki

geçici gerginlik İsrail Dış İşleri Bakan Yardımcısı'nın geri adım atarak özür

dilemesiyle sona erdi. Hocam sizin İsrail'deki Musevilerle diyaloğunuzun

ne kadar samimi ve birleştirici olduğunu gördüm; kanaatimce İsrail'de bulu-

nan hahamlar bu özürde etkili oldu, siz ne dersiniz? Hülya Oğuzoğlu."

ADNAN OKTAR: Hülya kardeşimizin hüsnüzannı inşaAllah doğru-

dur. Ama bu bir gerçek ki İsrail'i hahamlar yönetiyor diyebiliriz. Haham-

ların etkisi çok büyüktür İsrail'de. Özellikle Sanhedrin Meclisi ve yüksek

dereceli hahamlar, Rabbani bilginler. Bu kimseler İsrail'de eskiden beri,

en başından beri çok etkilidir. Tabii ki aklıselim hakim oluyor, çünkü ora-

daki hareket çok çocukça, yani benim sandalyem yüksek senin sandalyen

alçak. Tam anlamıyla çocukça, bilmiyorum nasıl oldu bu, inanılır gibi

değil. Elçimiz herhalde orada hüsnüzan etti, çünkü hiç karşılaşmadığı bir

olay olduğu için. İsrail'le eskiden beri dostluk politikası içerisindeyiz. Boş
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bulunmuş olabilir, insanlık hali, tabii ben suçlamıyorum. Ama İsrail tabii

çok efendice bir tavır gösterdi, tekrar tekrar özür diledi. Bu, Hz. Mesih

(as)'ın nefesini gösteriyor, Hz. Mehdi (as)'ın nefesinin her yeri sardığını

gösteriyor. Tebrik ediyorum İsrail'i, inşaAllah sevginin, şefkatin, merha-

metin peşinden büyük bir gayretle gidecekler inşaAllah. Bütün bölgedeki

İsrailoğulları sevilecek, Peygamber nesli olarak sevilecekler, onları derin

bir şefkat ve muhabbetle bağırlarına basacaklar, inşaAllah. Onların özgür-

lük yılları geldi. Filistin'in özgürlük yılları geldi. Arap kardeşlerimizin,

bütün Müslüman aleminin özgürlük, mutluluk ve sevinç yılları geldi artık.

Şeytan bir oyun oynamıştı, şeytanın boynunu kırdık. Yani arkaya çevirdik

boynunu şeytanın. Tabii. Bağırta, bağırta boynunu kırdık şeytanın. Şeyta-

nın en az, yaklaşık 70 yıl kadar, 70-80 yıl kadar artık bir oyun oynayacak

hali yok. Ama o köpek sonra yine ortaya çıkacak. Yani (hicri) 1508, 1509,

1510'lar gibi artmaya başlayacak, gittikçe artacak artacak, taa ki 1543 yılı-

na kadar. Hicri 1543'ten sonra, Kuran yok ondan sonra. Kuran göğe ref

ediliyor 1543'ten sonra. Tek bir satır Kuran ayeti bulamayacak insanlar.

Allah'tan bahseden olmayacak, Allah'tan bahsedeni hemen öldürecekler.

Zaten Allah'tan bahseden de hemen hemen hiç kalmayacak o devirde, son

kalanları da "Allah güzel bir rüzgar gönderir" diyor. "Son, göğe hepsinin

canını alır" diyor Bediüzzaman Said Nursi. 2 yıl kadar tam imansız ve din-

sizlerin kaldığı bir ortam olacaktır. 1545'te, belki de İstanbul saatiyle

15:45'te şiddetli bir çarpmayla, adeta böyle karpuza balyoz vurmuş gibi,

darmekeşan olacak diyor. 1, 2 ve 3. Önce 1. vuruş, sonra 2. bir vuruş,

sonra 3. vuruş. Mesela diyorlar ki; 30 yıl sonra bir göktaşı Türkiye'ye çar-

pacak, dünyaya çarpacak. Kardeşim, dünyaya göktaşı çarpmayacak. Ne

zaman çarpacak biliyor musunuz? 1545'te çarpacak. Eskiden beri derler

işte, göktaşı geçiyor. Yine öyle diyecekler, bakın diyecekler ki, "teğet

geçecek, dokunmayacak" diyecekler. "Hiçbir şey olmayacak" diyecekler.

"30 km öteden, 100 km öteden geçecek" diyecekler. Ama öyle olmayacak.

Tam anlamıyla bindirecek. Onu diyor, ikinci bir çarpma izler diyor Allah

ayette. 3. Allahualem o Tarık yıldızı son.



SOHBETLER 467

OKTAR BABUNA: Bu, sizin bu dediğinizle ilgili bu yönde Hocam

geçtiğimiz günlerde gazetede haber çıkmış. Dünyanın sonu Süperno-

va'dan bekleniyor diye. Sizin dediğiniz gibi Hocam, siz yıldız çarpacak

diyorsunuz inşaAllah. Bu şekilde olabilir mi?

ADNAN OKTAR: İşte Süpernova… Evet. 

Dün Ömer Çelakıl vardı, bir de muhterem bir Hocaefendi daha vardı

ismini bilmiyorum Habertürk'te, bir de sevimli bir genç kız vardı böyle

çok dindar, efendi bir hanım. Çocukcağızı (Ömer Çelakıl) geçen sefer ne

kadar sıkıştırmışlardı. Yani ne kadar çirkin hareketti, ne kadar rahatsız

edici hareketti. Neredeyse çocuğu döveceklerdi. Allah Allah. Ne oluyor-

sunuz? Çocuk gelmiş oraya gayet böyle samimi, Allah'tan, dinden bahse-

diyor. “Kuran hükmü” demiyor, “farzdır” demiyor. “Harika” diyor, şaşır-

tıcı, “bundan hüküm çıkar” da demiyor. Yani bu kadar köpürecek ne var?

Cübbeli'nin elini ayağını öpeceklerdi neredeyse. Çocuğa geldiler acayip

hareketler. Ama ben dedim şimdi bu, herhalde durumu düzeltecekler

dedim. Hakikaten de durumu düzelttiler. Çünkü o kız, hanım kız çok efen-

di, zaten çok terbiyeli. Onlar da efendiler ama aslında üslup bazen kayı-

yor yani, bazen de çok acayip hareketler yapıyorlar. İnşaAllah düzeltirler.

Anlatımlarında yalnız ben yanlış mı anladım, milyarlarca yıl sonra bir

Kıyamet beklentisi var gibi üslup var. O yanlış. Çünkü her bin yıl da bir,

her beş yüz yılda bir peygamber gelmiştir. Ulu'l azm Peygamber gelmiş-

tir. Şimdi Peygamberimiz (sav) son peygamber. Bu ne demek biliyor

musunuz? Kıyamet, çok kısa süre sonra bekleniyor demektir. Son pey-

gamberin anlamı, en fazla bin yıl, bin beş yüz yıl geçtikten sonra Kıyamet

kopacak demektir. Anlamı bu. Yani öyle olsa, yani eğer dedikleri gibi mil-

yonlarca sene devam ediyor olsa, Allah peygamberlerini hiç kesmezdi

sürekli devam ederdi. Son peygamber olması, Peygamberimiz (sav)'in de

Kıyamet alameti olduğunu gösteriyor. Kuran'ın gelişi de bir Kıyamet ala-

metidir. O yüzden o kadar uzun bir süre yok. Yani Cübbeli'nin dediği gibi

de uzun süre yok, 1545 doğru, hicri 1545 yani 2120. İnşaAllah.
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OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, siz defaatle

söylediniz Hz. İsa (as)'ın gelişi için de Allah ayette şeytandan Allah'a sığı-

nırım "Kıyamet için bir alamettir" diyor. İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet, Peygamber Efendimiz (sav)'in gelmesi, son

ahir zaman peygamberidir zaten. Peygamberimiz (sav)'in gelmesi bir

Kıyamet alametidir. Kuran'ın inişi de. Ama Kuran'da Hz. İsa Mesih (as)'ın

inişi, son alametlerden. Artık İsa Mesih (as) geldi mi, artık baş göz üzeri-

nedir. Yani o kadar yakın. Hz. Mehdi (as), Hz. Mesih (as) Dabbet-ül Arz.

Yalnız kardeşlerimiz onu biraz karıştırıyorlar işte. Hocam diyorlar, siz

Dabbet-ül Arz'a zamanında başka bir şey demiştiniz. Şimdi onlar yine

doğru. Mesela ben dedim ki, AIDS hastalığı da bir Dabbet-ül arz'dır. Yani

o yönüyle doğru. Ama asıl anlamıyla bilgisayar olduğu anlaşılıyor. Çok

net, birinci anlamı olarak; işari mana olarak AIDS'e bakar. Ama birinci

anlamı olarak, net anlamı olarak bilgisayar olduğu anlaşılıyor daha önce

anlatmıştım.

OKTAR BABUNA: Evet çok detaylı anlattınız inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yecüc ve Mecüc de zuhur etmiştir, 1. Dünya

Harbi ve 2. Dünya Harbi'dir. Yani o devrin saldırganlarıdır. Çünkü "her

bir tepeden aktıklarını görürsün" diyor Allah ayette. Tepelerden Alman

motorsikletleri, Alman tankları, İtalyan tankları, İtalyan Alman askerleri,

Rus askerleri her bir tepeden aktılar o devirde. Bütün dünya savaş alanına

döndü ve 350 milyon insan öldü. Şimdi Yecüc Mecüc gelse zaten dünya

nüfusu yetmez o zaman. Yapsa yapsa bunu yapacak işte Yecüc Mecüc.

Dolayısıyla bu iki hareketin, Yecüc ve Mecüc hareketi olduğu anlaşılıyor.

Bilgisayarın da Dabbet-ül Arz olduğu anlaşılıyor. Bir duman zuhuru var.

Duman zuhuru da Allahualem bu Çernobil'deki olay. Çünkü "bir duman"

diyor, "etrafı kaplar" diyor. "İnsanlar Allah'a tevbe ederler" diyor. Haki-

katen çok riskli bir durum olmuştu. Ve "insanlar diyor nezleye benzer bir

hastalığa yakalanır" diyor. Şiddetli bir etki meydana getirdiğini söylüyor.

Çernobil etkisinin hakikaten insanlarda, vücut dirençleri kırıldı ve nezle-
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ye yatkın, nezleyi andıran bir hastalık yayıldı. O yönüyle duman zuhuru

da o Allahualem. Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunu zaten Said Nursi Hazretleri

söylüyor. Benim gördüğüm Hz. Mehdi (as) zuhur etti, çok net. İstan-

bul'daki o yobaz Hoca, Hz. Mehdi (as)'a karşı zuhur edecek o yobaz Hoca,

o da zuhur etti. "Bir siperden" diyor, "bir topal harekete geçer, atak yapar"

diyor. Bu da oluştu. "Kenane isimli biri çıkacak" deniyor ahir zamanda,

bu da çıktı, Kenane. Ondan sonra, hatta Hz. Mehdi (as)'a ortam hazırlaya-

cak Kahtani var. Kahtani de çıkmıştır. Üstad da Bediüzzaman Hazretleri

de Hz. Mehdi (as)'a zemin hazırlayan ahir zamanın çok önemli, çok hari-

ka şahıslarından birisidir. Atatürkümüz de yine Hz. Mehdi (as)'a zemin

hazırlayan olağanüstü bir şahıstır, muhterem bir insandır. İnsanların bize

göstermek istedikleri bir Atatürk vardı. Biz Atatürk'ün gerçeğini anlatın-

ca, bütün sahte Atatürkçüler piyasadan çekildiler. Son bir atak bir çırpın-

maya kalktılar. İşte Atatürk, "gökten geldiğine inanılan şeylerle biz dev-

let yönetmeyiz dedi", diyor. Gidin bir ateist mason toplantısına bakın.

Adamlar diyorlar, "biz şeytanla gökten bağlantı kuruyoruz" diyorlar.

"Gökten alıyoruz ilhamımızı" diyorlar. Ve biz bununla devlet, memleket

yönetiyoruz diyor ateist masonlar. Atatürk de mason localarını kapatmış-

tır. "Böyle sapık inançlara ben karşıyım" diyor Atatürk. Kuran'dan orada

bahsediyor mu? "Ben Kuran'a karşıyım" diyor mu? Kuran'ı cebinde gez-

diriyor Atatürk. Bu kadar akılsızlık olur mu? Bunda anlaşılmayacak ne

var? Elmalılı Tefsiri'ni niye yaptırdı o zaman? Buhari tercümesini niye

yaptırdı? Peygamberimiz (sav)'in hayatını niye hazırlattı? Niye "Kuran'a

tam uyalım" dedi? Niye "Resulullah (sav)'e tam uyalım" diyor o zaman?

Vefatından 10 gün önce falan bu söyledi, "Kuran'a tam uyalım" diyor.

"Resulullah (sav)'in yolunu da tam takip edelim" diyor, çok açık bir ifade.

Niye yalan söylüyorsunuz? Gökten şeytanla bağlantıya geçiyor ateist

masonlar. Bunu kastediyor. Bunu oturup anlamazdan gelip bize maval

okumanın alemi yok. Atatürk Türkçe'yi çok iyi kullanan bir insan. Kim-

seden çekinmez. Niye ima yollu konuşsun. Anadolu'da Kuran dağıttıran

insan, her akşam Kuran tilaveti yaptıran insan, Kuran'ı hayranlıkla dinle-
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yen ve iç geçiren, Allah diyor, aşka gelip Allah diyor, "Kuran'a inanma-

yan kafirdir" diyen insan, "kafirdir" diyor "Kuran'a inanmayan", niçin

öyle bir şey söylesin?

OKTAR BABUNA: Dinsiz biri olamaz, diyor. Mutlaka inanıyordur,

diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii, "dinsiz bir insan mümkün değil" diyor

Atatürk, imkansız diyor. "Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur"

diyor. Millet yıkılır diyor. Bölünür ve parçalanır diyor. Böyle insan bunu

söyler mi?

OKTAR BABUNA: Tam tersi, siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah,

komünizme karşı. Komünizm ezilmeli, diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii, "beyler" diyor, "şurası unutulmamalıdır

ki" diyor, "Türk aleminin, bütün Türklük aleminin en büyük düşmanı

komünistliktir" diyor. Türklük aleminin, Türkiye'nin demiyor, Türklük

aleminin ki Kazakistan, Türkmenistan, hepsini kontrolü altına aldı komü-

nizm, Azerbaycan, en büyük düşmanı komünistliktir diyor. "Behemehal"

diyor, "her görüldüğü yerde ezilmelidir" diyor. Atatürk'ün çekincesi yok

ki istese söylerdi. Ben komünistliği ilan ediyorum derdi. İnanmadığını da

söyleyebilirdi. Çekinen bir insan değil Atatürk. Neyse o an inandığı söy-

lüyor. Onun için bana hiç kimse maval okumasın. Yok, şöyleydi, böyley-

di. Bak en sonunda yapamadılar onu, imanını, milliyetçiliğini çekemedi-

ler. Gece gündüz kilo hesabıyla kinin verip şehit olmasına sebep oldular.

Ondan sonra da alkolden öldü diye ortaya çıktılar. Hayır, alkol alıyordu,

doğru. Ama birçok insan alkol alıyor ve hiç kimse de alkolden ölmüyor.

Çok nadirdir. Bayağı iyiydi bakımı Atatürk'ün. Kilo hesabıyla kinin çıktı

bulunduğu yerlerden, kutu kutu kininler. Hayır, niçin verildiği de belli

değil. Kininlik ne var yani? Yanlış teşhis koydular. O devrin bir karanlığı

o. İşte iddia edilen Ergenekon örgütünün bir olayı da bu, benim anladığım.

İddia edilen Ergenekon örgütü o zaman da vardı. Baktılar işlerine gelme-

di. Baktılar Türk milliyetçisi, Müslüman evladı, Büyük Türkiyeci, Türk-
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İslam Birliği'ni savunuyor. Hemen başladılar kinine. Başka bir şahsa daha

yapmışlardı, biliyorsunuz. Adamcağızı öldürmek üzereydiler. Zor kurtul-

du. İddia edilen Ergenekon Örgütü. Tabii, bunların yapmadığı iş değil bu.

Doktor kanalıyla adam öldürmeye kalkmak. Bu adamların yapmadığı iş

değil bu inşaAllah.

SUNUCU: Hocam bir sorumuz daha var, onu da size yöneltsem.

"Adnan Hocam, sizin vesilenizle Kuran mucizelerini öğrendim ve imanım

çok arttı. Örneğin Kamer (Ay) isimli sureden Kuran'ın sonuna kadar 1389

ayet var. Hicri takvimde 1389 yılı Miladi takvime göre 1969 yılına denk

geliyor. Ve bu da Ay'a çıkış tarihini veriyor. Ayrıca Hocam, Allah Kamer

Suresi'nin ilk ayetinde "Saat (Kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı"

diye bildiriliyor. Hocam 1969 yılında gerçekleşen bu olayı Kıyamet ala-

meti olarak değerlendirebilir miyiz? Çünkü Allah aynı ayette hem Ay

ayrıldı hem de Kıyamet vakti yakınlaştı diye bildiriyor." Ecehan Bostan,

İzmir'den.

ADNAN OKTAR: Evet güzel, doğru söylemiş kardeşimiz. Ece-

han'ın yazısına bakabilir miyim? Efendim, hicri 1389 yılı miladi takvim-

de 1969 yılına denk geliyor diyor. Kamer (Ay) isimli sureden Kuran'ın

sonuna kadar tam 1389 ayet var. Allah Allah, maşaAllah. Bunu bilgisa-

yardan saymak mümkün oluyor mu?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şahane, bu bilgisayar dehşet işte, Dabbet-ül arz

diyoruz, "nereden çıkarttın?" diyorlar. Kuran anlatıyor işte maşaAllah.

Hicri takvimde 1389 yılı, miladi takvimde 1969 yılına denk geliyor. Ve bu

Ay'a çıkış tarihini veriyor. Doğru. "Ayrıca Hocam, Allah Kamer Sure-

si'nin ilk ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım, "Saat (Kıyamet vakti)

yakınlaştı ve Ay yarıldı" diye bildiriliyor. 1969 yılında gerçekleşen bu

olayı Kıyamet alameti olarak değerlendirebilir miyiz?" Evet, ama orada

Ay'ı hakikaten adamlar çapayla yardılar inip Ay'a. Kuran'da yarma diye

geçilen kelime Arapçası'na bakıldığında toprağın yarılması, çapayla veya-
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hut herhangi bir cisimle de yarılması anlamında kullanılan herhangi bir

kelime. Dolayısıyla tam mutabık. Peygamber Efendimiz (sav) zamanında

bir mucize olarak Ay yarılmıştır. Yani çok kısa bir süreyle Ay ayrı göste-

rilmiştir insanlara. Kısa bir süre ve sonra geri kapanmıştır. Peygamber

Efendimiz (sav)'in gösterdiği mucizelerden bir tanesidir. Ama kimisi

halüsinasyon gördüğünü iddia etmiştir. İşte "bizim gözümüze göründü",

kimisi "bizi hipnoz etti, hipnozun etkisiyle bunu anlayamadık", "bize öyle

göründü" dediler ve tevil ettiler. Anlamazlıktan geldiler. Halbuki Ay ikiye

ayrıldı ve yeniden yapıştı. İnsanlar bunu bu şekilde gördüler. Fakat aynı

zamanda bu olaya bakıyor. Çapayla yarılması, insanoğlu eliyle, insan

eliyle yarılma kastediliyor burada. Bu olmuştur. Neil Armstrong çapayla

gitti, taşı toprağından aldı, buraya getirdi Ay toprağından. İşte Kuran'ın

bir işareti de bu. Ecehan Bostan, İzmir'den. İzmir'in aslanına buradan

selam. İnşaAllah. 

Oktar Hocam sen bize bir şeyler anlatmak istiyor musun?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Bakteri kamçısı var.

Bakterilerde çok küçük bir motor var Hocam inşaAllah, siz daha iyi bilir-

siniz inşaAllah. Bu sizin filminizden zaten, hatta seslendirebiliriz de. Tam

dönüş hareketi meydana getiriyor burada görüldüğü gibi. Bu tabii gözle

görülemeyecek kadar ufaklıkta bir motor. Burada tabii büyütülmüş temsi-

li resmi canlandırılıyor ama mükemmel çalışabilen bir motor. Çok süratli

hareket edebiliyorlar.

ADNAN OKTAR: Kanat gibi kullanıyorlar. 40 ayrı parçadan oluşuyor.

OKTAR BABUNA: 40 ayrı parçadan oluşuyor Hocam. Amerikalı

bir bilim adamı Jonathan Wells diye. "Bu" diyor "indirgenemez kompleks

bir yapıya sahiptir" diyor. 240 ayrı proteinden teşekkül ediyor motor.

ADNAN OKTAR: Tabii tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar.

OKTAR BABUNA: Halbuki bilim bize şunu gösteriyor; bir parçası

bile eksik olsa çalışmıyor, yer değiştirse veya eksik olsa. Yani evrimin
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kendi mantığı içinde bile son derece mantıksız. Özetle şunu söylüyorlar.

Söylenen, siz daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah, bu, tek tek parçaların

birleşmesiyle tesadüfen, evrimin iddia ettiği gibi oluşamaz. Çünkü 240

parça tamam olmadığı zaman kesinlikle çalışmıyor. Ayrıca enerji elde

edecek sitemin de olması gerekiyor. 

ADNAN OKTAR: Bu proteinlerin tam olması gerekiyor. Bir prote-

in tesadüfen olması mümkün değil bir kere, 240 tanesinin ne kadar olsun

artık. Bir de 40 parça oluşması gerekiyor ayrıca. O 40 parça da mühen-

dislik harikası.

OKTAR BABUNA: Yani bu, teknolojik olarak taklit etmek müm-

kün değil. Bu kadar ufak bir motor yapmak, bugün ki teknolojiyle müm-

kün değil.

ADNAN OKTAR: Darwinistlerin kafasına öyle bir kamçı vursak,

süper olur inşaAllah.

SUNUCU: Kuran'la ilgili bir sorumuz daha var Hocam, yine size

yöneltilen. "Pek Sevgili Hocam, Kuran'dan ve hadislerden bize ahir

zamanda yaşadığımızı anlatıyorsunuz. Bu açıklamalarınız beni çok etkile-

di. Fakat bu durumda Kıyamet’in çok yakın olduğu bir dönemde yaşayan

bir kişi olarak benim ne yapmam gerekir? Hocam siz çok önemli hizmet-

ler yapıyorsunuz. Peki ya bizim gibi sıradan, halktan kişilerin ne yapması

gerekir? Bu konuda tavsiyenize çok ihtiyacım var Hocam. Allah razı

olsun Selamlar, Malezya'dan Azla Şah."

ADNAN OKTAR: Evet, bütün müminler Allah Katında herhangi bir

insandır, mazlum insanlardır. Yani kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok

bu dünyada. Kardeşimiz o konuda tevazu gösteriyor, ama biz de Allah'ın

zavallı bir kuluyuz, o da Allah'ın zavallı bir kulu. Tüm insanlar mazlum-

dur. İnsanlar küçüktür, Allah büyüktür. Biz sonsuz küçüğüz, Allah sonsuz

büyüktür inşaAllah. Biz ne yapacağız? Bir kere sevgi; sevgi, Allah sevgi-

si, Allah korkusu, Allah'a iman ve iman hakikatlerini çok iyi bilmek.
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Mesela bakteri kamçısı diye anlattığın olay, bu, Darwinistlere ahirette

sorulacak, bunu anlatacaklar. Her parçayı ayrı tarif ettirecek Allah, her

bölümünü. O proteinlerin teker teker nasıl oluştuğunu,  hepsinin bol vakit-

leri olacak. Yüzyıllarca sürüyor sorgulamaları. Yani terden, böyle "ter

içinde kalırlar" diyor hadiste. Yani o sıkıntıdan sürekli terlerler, diyor.

Her şey teker teker sorulacak. Çünkü biliyor, okuyorlar. O bakteri kamçı-

sı, proteinin yapısı, hücrelerin yapısı, kofullar, mitokondriler, arabalar

nasıl oldu? Beyinde görüntü nasıl oluştu? Hepsini tek tek itiraf edecekler

ahirette, ahlaksızlık yaptıklarını kim yaptıysa. Ama hakikaten kafası bas-

madığı için yapanlar varsa, o ayrı mesele, onu Allah ona göre takdir eder.

Yani kafasında bir sorun varsa, ama ahlaksızlığından dolayı yani zulüm ve

büyüklenme dolayısıylaysa yapan karşılığını görür inşaAllah.

SUNUCU: Hayatı çok müsvette yaşayanlar var Hocam. Yani bunu

temize çekmeye vakit bulamıyorlar, sonra da iş işten geçince "ah, vah

Allah" diyorlar. Ama iş işten de geçiyor.

ADNAN OKTAR: Evet, o çok yaygın. Sıkıştıklarında Allah'a dua

edip değil mi, öbür türlü yanaşmıyorlar.

Bir de şimdi gençlik, ben kendi tabii lise yıllarımda da, ortaokul yıl-

larımda da tespit ederdim, yani iyi gözlemciyimdir. Mesela bir topluluk

böyle züppe ağızlıysa, oraya gelen çocuk da züppe moduna giriyor. Eğer

topluluk dindarsa, o da dindar moduna giriyor. Yani bukalemun gibi şekil

alıyor. Sorun oradan kaynaklanıyor. Geçenlerde de anlattım; mesela bir

yaş günü oluyor, bakıyorlar çocuklar içeridekilerin hepsi züppeyse böyle

züppe havası verdiyse, hepsi o modda böyle çılgın hareketler, elini hava-

ya kaldırıyor, anormal hareketler, anormal bağırmalar. Halbuki aklı başın-

da, makul insan oluyor normalde konuşsan. Mesela deli deli cevaplar veri-

yor, böyle hani cins şarkıcılar olur böyle abuk subuk cevaplar verirler soru

sorarsın. "Nasılsın?" diyorsun. İşte "güneş gibi iyiyim" diyor. Yani adam

şoka sokuyor insanları, zırvalıyor. Şimdi onlar da öyle, züppelikle insanla-

rı şoka sokuyor. Hayretler içinde bırakıyor. İşte uyuşturucu sohbeti açıyor,
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onları tedirgin etmeye çalışıyor. Yani psikopatlıklarından bahsediyor. Ken-

disinin satanist olduğundan bahsediyor. Adamların tabii kanı iliği çekili-

yor, "aman dur satanistmiş dokunmayalım" diyor. Halbuki ortada hiçbir

şey yok, bakıyorsun gariban Anadolu çocuğu, mazlum bir şey. Teke tek

konuştuğunda öyle bir konu yok. Fakat buna direnemiyorlar. Yüksek şah-

siyet gösteremiyorlar. Halbuki insanın çok karakterli olması lazım. Yani

dinsizlerin içine girdiyse, tamam saygı duyarsın onlara insan olarak, ama

inancını muhafaza edersin. İnancının gereğini de yaparsın. Ne yapacak

adam sana, öldürecek hali yok. Ölüm tehlikesi var ise zaten imanını gizle-

yebilir insan. Ölüm tehlikesi var ise. Ama öyle bir ortam da çok zor. 

OKTAR BABUNA: Üniversitede ölüm tehlikesi vardı Hocam. Hiç

öyle bir şey yoktu. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: EvelAllah. EvelAllah. Bizim ev Ortaköy'de en

yukarıdaydı. Özellikle ölümden, öldürülmekten hiçbir şekilde yılmadığı-

mı, korkmadığımı göstermek için, şehit olmaktan zevk alacağımı göster-

mek için daha doğrusu. Çünkü biz şehitlik umuyoruz. Ortaköy'den ta

deniz kenarındaki camiye yürüyerek gidiyordum. Sabah karanlık vakti

böyle. Tam beni vuracakları ortam işte. Şahit yok, bir şey yok, bomboş

ortam. Gelsin vursunlar. Vuramazlar, çünkü ben vazifemi yapacağım. Ben

vazifemi yapmadan kimse beni vuramaz. İnşaAllah. Allah'ın benim için

takdir ettiği bir zaman var. O vakit gelmeden, böyle üç kuşak evvel süla-

leleri gelse, ordularıyla gelseler yine bir şey yapamazlar. Düşündüm ben,

"şimdi tebliğ yapmazsam, çekinsem, tedbir almış olsam" yani ne olacağı

belli. Müslümanların hepsinin o kafada, o mantıkta olmasının konumunda

ne olacağını çocuk olsa anlar. Yeryüzünde Müslüman diye bir şey kalmaz.

O zaman dedim, "orta cesaret mi göstereyim, yoksa hakkını mı vereyim?"

"Hakkını vereyim" dedim. Kafam dimdik, göğüs ileride. Ara sokaklarda

en kuytu yerdeki komünistlerin kahvehanesinin camına, herkes bilir Orta-

köy'deki, herkes gidip gelirken görmüşlerdir. Hani arabanın üzerine

yazarlar ya "beni yıka" diye. Kahvehanenin camının üstüne "Adnan Oktar,
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1956 Ankara" diye yazmışlar. Komünistlerin bir kahvesi vardı orada.

Yani, "seni mimledik, dolayısıyla da indireceğiz" gibi bir hareket. Özel-

likle onların kahvehanesinin önünden geçiyordum. Hatta komünistlerin

kitabevleri vardı. Ben oraya gidip özellikle kitap alıyordum. Ta içine giri-

yordum. Akademide de okulda göğsümü gere gere anlatıyordum. Tebliğ

yapıyordum.

OKTAR BABUNA: Akademide o zaman herkes komünist.

ADNAN OKTAR: Beni okulun içinde keratalar sardılar, o zaman

kızlı erkekli. Çete işte, keratalar artık onlara ne diyeyim ben. Maket bıçak-

ları ile geldiler böyle. Hem tahta yontuyorlar, hem seni de kırparız filan

demek mi istiyorlar, anlamadım. "Böyle şeyleri burada anlatma" dediler.

"Tamam" dedim, "anlatmayayım". "Size anlatayım" dedim. "Yok, bize de

anlatmayacaksın" dediler. "Liderlerinizi getirin, onlara anlatayım" dedim.

"O da olmaz" dediler. Ama bir de, "düşünürüz" gibi bir şeyler söylediler.

Bir bakalım filan gibisinden. Sonra baktım olacak gibi değil. Ben de artık

Hocaları ile ilgileneyim, dedim. Hilmi Yavuz Hocamız o zamanlar işin

doğrusu Marksisti ve solcuydu ve Darwinistti. Hilmi Yavuz Hocamız'ın

odasına girdim. "Hocam" dedim, "Selamun aleykum", "Aleykum selam".

Çok olgun bir insandı. Önce Darwinizm’le ilgili o zamanlar çıkmış küçük

bir kitapçık vardı onu verdim; proteinlerin tesadüfen olamayacağını izah

eden. "Hocam" dedim, "bunu bir okuyup bana bir eleştirir misiniz?"

dedim. "Tamam" dedi. O da kitap eleştirmekten de çok hoşlanan bir tip.

Ondan sonra, 15 gün sonra falan gittim, "okumadım" dedi. Sonra yine bas-

tırdım, bir daha gittim. "Okudum" dedi, ama olmuş Allahualem Hocamız.

Hocam dedim, baktım fazla konuşmadı. Ben de ana giriş çıkış kapısı vardı

okulun. Bizim bir arkadaş bana dedi ki, "sen onu ikna et, ben Müslüman

olacağım" dedi. "Bak yemin ediyorum" dedi. "Bir konu yok" dedi "başka

benim için" dedi, ki Marksistti o da. İsmini vermeyeyim, şimdi dinliyorsa

biliyordur. Cümle kapısında Hocamız'la karşılaşırken yeni bulunmuş

Neanderthal kafatası vardı. 1470 yılı insanı. Onları gösterdim. "Hocam"
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dedim, "bakın homo sapiens karakterli yeni fosiller bulundu. Proteinlerin

tesadüfen gelemeyeceği de anlaşıldı" dedim. Biraz da kütüphanenin

imkanları ile, o zamanlar böyle kardeşim 350 milyon tane fosil olduğunu

ben bilmiyordum. En fazla 100-150 tane fosil var zannediyordum. Çünkü

fotokopi çektirmeye girdim, kütüphaneyi taradım en fazla 20 tane fosil

bulmuşumdur. Yani yengeç, kurbağa, şundan bundan az bir şey çıkarta-

bildim. Onları fotokopi yaptım. "Hocam bakın bunlara, bunlar hiç değiş-

memiş" dedim. Gösterdim. Güzel huylu Hocamız adeta gerildi. Çok yük-

sek sesle bağırdı. "Farz edelim böyle olsa ne olur?" dedi. "Bunun yerine

Allah inancı mı gelir?" dedi. "Hocam herkes öyle söylüyor, buradaki arka-

daşlar" dedim. Sonra Hocamız ile yine görüşmek istedik baktık Hocamız

yol değiştiriyor artık taksi tuttu beni görünce. Normalde otobüsü bekleyen

adam, taksi ile gitmeye başladı. Dedik kesesine zarar gelmesin, ondan

sonra yoluna çıkmadım. Ama yıllar sonra bak canım ciğerim Hocam

maşaAllah tam muttaki maşaAllah, şu an çok dindar, çok güzel huylu.

Beni onunla görüştürün, dedim. Hocamız görüşmek istedi, fakat o yarım

kaldı bana haber göndermişti "görüşmek istiyorum" demişti. Bir görüşe-

lim. Çok muhterem, değerli bir insandır. Müthiş kültürlü bir insandır

Hilmi Yavuz, yani Türkiye'nin yetiştirdiği nadir değerli insanlardandır.

Arapçası su gibidir. Farsça da biliyor bildiğim kadarı ile. İngilizce. Yani

birçok yabancı dil bilir. Yabancı felsefecilerin tamamını ezberden bilir.

Kuran'ı çok iyi bilir. Hadisleri çok iyi bilir. Şairdir aynı zamanda. Böyle

çok nezaketli, nezih bir insandır. Klas bir insandır. Hocamız bir nasip olsa

da sohbet etsek. Getirsek böyle anlatma ile olmaz. Bir de Ercüment Tar-

can Hocamız vardı. O da okulda Darwinizm'i, materyalizmi çok anlatırdı.

Onunla da konuştum. Onun da odasına girdim. O böyle tutuculara, gerici-

lere acayip gıcık olan bir tipti. Çok ağır konuşuyordu derste, çok öfkeliy-

di. Darwinist ve materyalistti. Şiddetle eleştiriyordu. Ona da kitabı ver-

dim, onunla da konuştum. Bir süre sonra ona da gittim, "ben" dedi, "bir

tane hücre yapsınlar" dedi, "tek bir hücre, ben buradan pencereden atarım

aşağıya" dedi. "Tabii ki bir Yaratan var" dedi. Dedim helal olsun Hocama
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maşaAllah. İşte bizim arkadaş çevremiz falan hep oradan, Yasin'ler şunlar

bunlar hep o devirden kalmadır arkadaşlarım, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz söylemiştiniz Hocam inşaAllah. O dönem-

de mimar olabilirdim, aile kurabilirdim, “önce dur meslek sahibi olayım,

ondan sonra yapayım” diyebilirdim, demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Dedim, "böyle ailesi olan bir insan evli falan

daha iyi tebliğ yapar". Baktım kendimi kandırıyorum, böyle bir şey olmaz

dedim; bu hiç samimiyetsiz bir şey. Ben madem yetenekliyim, dini anlat-

mada yetenekliyim, belli, evli olsam benim vaktim olmaz dedim. Şimdi

evlensek, o çocukla ilgilenmek lazım işte götüreceksin getireceksin, ana-

sıyla babasıyla ilgilenmek gerekir. Çok vaktimi alır dedim, ben bu işten

vazgeçeyim dedim. Çelik gibi yani kesin kararlılıkla tavrımı koydum,

asla, inşaAllah. 

Nusretiye Cami, Kılıç Ali Paşa Cami, Yerebatan Cami, Fatih Camisi

bizim hep mekanımızdı, o zamanlar da çocuklarla giderdik. Bizim çocuk-

lar, hepsine ben o zamanlar sarık sardırıyordum başlarına, beyaz sarık,

sırtlarının arkasından arkalarından sarkıttırıyordum böyle. Papatya gibi

diziliyorlardı, saçları başlarıyla beraber çiçek gibi beyaz. Çok dikkat çeki-

yordu o zamanlar camilerde. O zamanlar hiç öyle bir olay yoktu yani o

tarz şeyler yoktu, o tarz bir sarık ve o tip namaz kılma modeli yoktu. Ben

o zaman kanunları da bilmiyordum yani hiç. Hakikaten elimi kolumu sal-

layarak, kapı mesela, hava gelsin diye cümle kapısını açık bırakıp yatı-

yordum. Ne suikast çekincesi vardı, ne bir şey, böyle püfür püfür esiyor-

du ev. Teyzemin oğlu dedi, "ne yapıyorsun sen öyle?" dedi, "kapı açık

yatılır mı?" dedi. O zamanlar camilerde mesela alenen toplantılar yapı-

yorduk, sohbet ediyordum, konuşuyordum. Bir gün o Eminönü'ndeki

caminin bitişiğinde bir cami var. Neyse yerini tam belli etmeyeyim de.

Orada toplantı yapacaktık, kapıda baktım birisi bana böyle acayip gözle-

riyle hipnoz olmuş gibi bakıyor. Bir acayiplik var, dedim. Gayet sakin

camiye geçecekken, camiye gitmedim direkt kapıdan içeriye girdim o
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tarafa doğru yürüdüm, bir gittim iki tarafı polis doldurmuş böyle ama çaka

çaka. Ellerinde telsizlerle falan baskın yapacaklar, toplantı halinde baskın

yapacaklarını anladım. Ben hiç istifimi bozmadım, gittim orada çekirdek

satan bir amca vardı, oradan çekirdek aldım gayet sakin. Ondan sonra işte

kuruyemiş falan aldım, çok çok sakin oradan gittim o bitişikteki camiye

gittim. Sonra arkadaşlar da oraya geldi, "burada dikkat çekmeyin, ayrılın"

dedim şimdi burada, belli yani doldurmuşlar orayı dedim. Yani olay çıka-

cak. Birçok yere bölündü arkadaşlar orada caminin içerisinde. Ben namaz

kılıyordum, namaz kılarken polis de benimle namaz kılmaya başladı. Yal-

nız namaz kılarken yüzü bana dönük namaz kılıyor, yani şakağı sol şaka-

ğı yere geliyor. Acayip, ilk defa gördüm öyle bir namaz kılma şekli yani.

Yani o anı kaçırmamak için, vazife icabı herhalde. O zamanlar rahmetli

Özal'ın zamanıydı. "Çocuklar" dedim "birkaç güne kadar alırlar" dedim,

"ortalık bayağı gergin" dedim, "bir şey olacak belli ki" dedim. Nitekim,

"Selamun aleykum" dediler, "hadi Hocam gidiyoruz" dediler. Gidiş o

gidiş, ondan sonra tımarhane faslı, ondan sonra hapishane faslı, onlar baş-

ladı. 1986'da, 87'ye kadar öyle devam etti. Ama en iftihar ettiğim, en

hoşuma giden, hayatımın en güzel yıllarıydı inşaAllah. Benim şeref

madalyalarım, hücre hapsinde kaldım mesela, iftihar ederim. Küçücük

böyle ufacık, Abdullah Öcalan'ın bebek katilininki gibi değil. Böyle küçü-

cük, demir parmaklıklar, dışarı çıkış da yok, dışarı çıkmak da yasaktı

bana. Böyle uzun demir parmaklıklar vardı, tangırt diye kapatıyorlardı o

kadar bitti. Haftada iki kere çıkış müsaadesi vardı. Haftanın belirli günle-

rinde bahçeye çıkış müsaadesi vardı. Orada şöyle bir hava alıp içeri geli-

niyordu. Ben orada 9 ay kaldım. Şu kadar, ufacık bir şeydi yani küçük bir

bölüm, ufak bir bölüm ben orayı perde ile de ayırdım o kısmı. Zaten çok

küçük bir bölümü, yani yattığım yerle kalktığım yerde zaten şu kadarcık

aralık kalıyordu, şu kadarcık.

OKTAR BABUNA: Ki hücrede tutmuyorlardı o zaman 15 günden

fazla o şekilde.
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ADNAN OKTAR: Aslında hücre, cezaevinde cinayet işleyen veya-

hut büyük olay çıkaranları ceza olarak mahkeme kararı ile koyuyorlar

oraya, mahkeme kararı gerekiyor, 15 günü geçmiyor. Yasak öyle bir şey.

Ben 9 ay kaldım.

OKTAR BABUNA: Ve söylediğiniz bir cümleden dolayı.

ADNAN OKTAR: Evet "Türk kavmindenim, İslam milletindenim"

dedim. Sen misin onu diyen? Haydi, ondan sonra savcı 19 ay sonra bu

sözde hiçbir şey yok dedi. Ama aynı savcı, yani daha önce tutuklama kara-

rıyla talepte bulunup tutuklanmama sebep olan savcı, 19 ay sonra bu

sözde hiçbir şey yok dedi, beraat etmesi gerekiyor dedi. Beraat ettik. Elle-

rine sağlık, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hayır vardır inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Sizinle hastane döneminde tanışmıştım.

Hocamız gazetelerde sürekli çıkıyordu o zaman, bütün öğrenciler akın

akın Hocamız'ı görmeye gidiyordu. Kimse normalde Bakırköy Akıl Has-

tanesine gitmez, çünkü böyle bir ortam var, yani oranın rotasyonunu,

rotasyon diyorlar ona, bulunma sürecini normal öğrenciler gitmeden hal-

lediyordu Hocalar. Hiç gidilmeyecek bir ortam, bütün öğrenciler istisna-

sız bütün rotasyonlarında Hocamız'ı görmek için gidiyorlardı.

ADNAN OKTAR: Burası en bakımlı yeri tımarhanenin, burası yine

çok temiz. Normalde blok yatakları vardı. İç içe yatıyorlardı, büyük dev

battaniyenin içinde yatıyorlardı. Akıl hastaları bazen ölüyordu, günler

sonra öldüğü anlaşılıyordu, battaniyeleri kaldırdığında, adamlar temizlik

yaptıklarında anlaşılıyordu öldükleri.

OKTAR BABUNA: Tabii Hocamız'a daha sonra Genelkurmay'ın

verdiği raporla bakın işte...

ADNAN OKTAR: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eği-

tim Hastanesi Komutanlığı'ndan ruhen ve bedenen tam sağlamdır diye

rapor vermişlerdi. O şekilde o iddiadan da kurtulduk. O zamanlar deli

aşağı, deli yukarı, ama iftihar ediyorum. Bak, Kuran'ın neresini açsan,
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peygamberlere deli diyorlar. Bizim Peygamberimiz (sav)'e deli denmiştir.

Her peygambere deli denmiştir. Her mürşide, her mehdiye, her Allah

yolunda mücadele yapan mücahide, Bediüzzaman'a, büyük alimlere,

değerli insanlara hep deli denmiştir. Ben de o büyük alimlerin ayağının

tozuyum. Bana da deli dendiği için iftihar ediyorum. İftihar ediyorum,

yani bir şeref madalyası da oradan inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Sizi ziyaret edenler Hocam, akıl hastanesinde

doktorlar hiç kimse unutamıyordu. Hatta daha sonra Yıldırım Aktuna,

doktorların ve hemşirelerin görüşmesini yasaklamıştı Hocamız'la.

ADNAN OKTAR: İşte onlar olmasa bizim anlatacağımız bir şey pek

olmazdı. Nasıl Hz. Yusuf (as)'ın o güzelliğini biz, cezaevinde kaldı, zin-

danda, biz onu iftiharla anıyorsak, şu anda ben kendi yaşantımı iftiharla

anıyorum, hatırlıyorum inşaAllah. Ne anlatayım Oktar Hocam.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, Kuran herkes Kuran'dan

okumanızı bekliyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Fetih Suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıy-

la, şeytandan Allah'a sığınırım. "Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih ver-

dik." Bir fetih. 1913'te ne oldu? Çanakkale Zaferi'nin zemini oluşmaya

başladı. 1913 tarihini veriyor ayetin ebcedi. "Biz sana apaçık bir fetih ver-

dik." Fetih, değil mi, bir kurtuluştan bahsediyor. Demek ki bu Çanakkale

çok önemli bir şey ki, Kuran buna işaret ediyor, 1913 tarihini vermiş,

1915'te de zafer kesinleşiyor inşaAllah. Fetih Suresi yine, "şüphesiz sana

biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir." 2025, Hz. Mehdi (as)'ın tam

hakimiyet yılları inşaAllah. Fetih Suresi'nde çok var ahir zamana işaret,

yani bir tane iki tane değil. 

Tur Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, "Tur'a andolsun.

Satır satır dizili Kitaba, Yayılmış ince deri üzerine; Ma'mur eve, Yüksel-

tilmiş tavana," İkinci anlamları olarak bakarsak, "Satır satır dizili Kitaba,"

Demek ki insanlar ahir zamanda kitaplarla tebliğ yapacaklar. Satır satır
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dizilmiş kitaplarla. "Yayılmış ince deri üzerine;" Üzerleri deri kaplanıyor

kitapların. Risale-i Nur Külliyatı da öyle, üzeri deri kaplamadır değil mi,

bir yönü ile ona bakıyor. Ama tabii o zaman Kuran veyahut dini eserler o

zamanki deri üzerine yazılıyordu. "Ma'mur eve," güzel, hoş, biçimli değil

mi, mamur hale getirilmiş diyor, düzgün hale getirilmiş, "Ma'mur eve,"

Evlerin güzel olması gerektiğine Kuran işaret ediyor. "Yükseltilmiş tava-

na," Demekki basık tavan iyi bir şey değil. Evlerin tavanı yüksek olacak,

Kuran buna işaret etmiş oluyor. Ama aynı zamanda Kabe'ye bakan bir

ayet anladığım kadarı ile inşaAllah. "O gün gök, sarsılıp çalkalanır."

Kıyamet anında, gökte de, bulutlarda ve göğün yapısında, atmosferde

delinme olacak. Tabii, uzayın karanlığı da görünecek. Gökteki yapının

bozulmasından kaynaklanan, yırtılacak yani gökyüzü, inşaAllah. "O gün

gök, sarsılıp çalkalanır. Ve dağlar bir yürüyüşle yürür." Böyle bütün dağ-

lar kum gibi hem eriyerek, hem dağılarak böyle tereyağı gibi eriyecek.

Yani ocağa konmuş yağ gibi dağlar erimeye başlıyor ve "Ve dağları yer-

lerinden oynatan bir yürüyüşle yürür. İşte o gün, yalanlayanların vay hali-

ne." diyor Allah. "Ki onlar, 'daldıkları saçma bir uğraşı' içinde oynayan-

oyalananlardır." Bak, "Ki onlar, daldıkları saçma bir uğraşı içinde..." Dar-

winizm'in saçmalığına da Kuran dikkat çekiyor. "Oynayan ve oyalanan-

lardır", hem oynuyorlar hem oyalananıyorlar, boş işle vakit geçiriyorlar.

"Cehennem ateşine, 'küçültücü bir sürüklenme ile' sürüklenecekleri gün;"

Aşağılanarak götürülüyorlar, sürüklenerek, Kuran ona dikkat çekiyor.

"(Onlara şöyle denir:) "İşte sizin yalanladığınız ateş budur." Hani "cehen-

nem yok" diyorlardı, "işte var" diyorlar melekler. Yani "kastettiğiniz,

sizin yalan dediğiniz ateş budur" diyorlar, enselerinden tutup ateşin içine,

cehennem ateşinin içine koyuyorlar. Hani yok diyordu, bizzat görmüş olu-

yor, kanaati tam gelmiş oluyor, inşaAllah. Allah diyor ki: "Bu da bir büyü

mü" diyor. Bu ateş yani size öyle geliyor olmasın diyor Allah. "...yoksa

siz mi görmüyorsunuz?" diyor Allah. Yani bir yanlışlık olmasın diyor,

alay ediyor Allah onlarla, aşağılıyor değil mi. Hani diyorlar ya, halüsi-

nasyon, acaba hayal mi diyorlar, ateşin içine sokuyor, adam hayal diyecek
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hali var mı? "Girin ona; artık ister sabredin, ister sabretmeyin" diyor

Allah. Hani adamlar sabretmiyor, sabretmeseniz de fark etmez diyor

Allah. "Sizin için birdir. Siz ancak, yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.

Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nimet içindedirler; Rablerinin

verdikleriyle 'sevinçli ve mutludurlar'." Sevinç ve mutluluk, müminlerin

hiçbir rahatsızlığı yoktur. Ölüm anından itibaren başlar, sürekli rahattır

müminler. Ne Kıyamet’te rahatsız olurlar, cehennemin kenarına getirile-

cek müminler ne orada rahatsız olurlar. Hiçbir yerde. Zaten yanlarında

mihmandarları var, yani sürekli övülüyorlar zaten, cennete girerken de

"selam size" deniyor böyle sevgi ile karşılanıyorlar. Yerlerine yerleştirili-

yorlar. Cennet onlara tanıtılıyor, inşaAllah. Yani ilk geldikleri için hayret

içinde oluyorlar. Allah orada onlara tanıtacak, gılmanlar, vildanlar var,

huriler var, onlar oraları onlara tarif ediyor cenneti, inşaAllah. "Rableri,

kendilerini 'çılgınca yanan cehennemin' azabından korumuştur." Mesela

bunun bir nimet olarak verildiğini belirtiyor Allah bunu. Cehenneme git-

medikleri için seviniyor müminler. "Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin

ve için." İstedikleri kadar yerler, asla doymazlar. Şimdi iki tabak yemek

yedi mi doyar millet, ondan sonra üzerine karbonat marbonat alıp değil

mi, canı yanıyor, rahatsız oluyorlar. "İman edenler ve zürriyetleri kendi-

lerini imanda izleyenler" Bak, iman edenler, zürriyetleri. Mesela babası,

annesi, kardeşleri, çocukları. "... kendilerini imanda izleyenler..." Talebe-

leri,  "... kendilerini imanda izleyenler..." Mesela Hz. Mehdi (as) ve tale-

beleri, Resulullah (sav) ve talebeleri, değil mi, ümmeti. "Kendilerini

imanda izleyenler; Biz onların zürriyetlerini de onlara katıp-ekledik."

İlave onlar da oradalar. "... amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik." Her

şeyin karşılığını tam, güzel verdik diyor Allah. "Her kişi kendi kazandığı-

na karşılık bir rehindir." Biz Allah'a rehiniz, inşaAllah. "Onlara, istek

duyup-arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik." Her yerde ızga-

ra ocakları olacak cennette, inşaAllah. Böyle kolestrol falan yok. Ne nefis

etler böyle, değil mi, yersin, içersin hatta mesela kuşa da işaret ediyorlar,

hemen orada kızartıp yiyiyorsun kuşu, sonra onu yeniden kuşa bir işaret
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yapıyorsun, kemikler toparlanıp yeniden uçuyor kuş, aynı canlılığı ile

yeniden karşına geçiyor. Yani gece gündüz yiyor, asla doymaz. Sistem

tamamen değişiyor. Fizik ve kimya kanunlarını tamamen değiştiriyor

Allah, ayet var. "Yepyeni bir yaratılışla yaratacağım," diyor Allah. Bizim

alıştığımız sistem ile değil. Nasıl rüyamızda biz yemek yediğimizde, ne

kadar yemek yersek yiyelim doyar mıyız? Doymayız, orada da öyle işte.

Yani bir Allah'ın sırrı var, ben onu zaman zaman anlatıyorum, bir yönü ile

anlatıyorum, maddenin hakikatini anlatıyorum. Yani madde dışarıda var-

dır, ama görüntü olarak vardır. Saydam bir madde olarak vardır, cam gibi

saydamdır ve yoğunlaşmış enerji olarak vardır madde dışarıda. Enerjinin

yoğunlaşmasından oluşur ve saydam ve siyah beyazdır. Renk yoktur dışa-

rıda. Ama ışık verirsen de, siyah beyaz görülür, inşaAllah. Biz beynimiz-

de renkli görüyoruz. Cennette de  bir şeyi hayal ettiğimiz an, anında olu-

şur. Mesela sen şimdi kafanda bir portakal hayal ettiğinde hemen oluşu-

yor mu? Beyninde, istersen oluşturursun. Yani gözünü kapattığında insan

nasıl canlandırır,  mesela bir şehir düşünüyoruz, kafamızda hemen şehir

manzarası oluşuyor. Binalarıyla, yollarıyla, yani hiç hayatta görmediği-

miz bir şeyi, bir anda beynimizde meydana getirebiliyor muyuz? Mesela

diyorsun, "Paris'te bir sokak düşüneceğim" diyorsun, kafanda anında oluş-

turuyorsun. Pencere pervazları, bütün detayları ile oluşur anında. Mesela

güzel bir meyvayı kafanda, güzel bir sofrayı kafanda canlandırdığında

hemen oluşuyor. Hatta milletin ağzı sulanıyor, hatta yutkunuyor. İşte cen-

nette de öyledir. Kafasından geçirdiği an, rüyanda nasıl oluşuyorsa, kafan-

da nasıl oluşuyorsa. Onu Allah zaten burada kasten yaratıyor. Yani siste-

mi anlamamız için yaratıyor. Bir insan düşündüğünde bir şey hemen nasıl

oluyor, aynı şekilde olur. Mesela kuşu görüyorsun, kızarmış halini düşü-

nüyorsun, değil mi, hemen o kızarmış hali oluşur işte karşında. Ama zaten

bu sistem bu dünyada, şu an var zaten. Ama flu olarak var, çok flu olarak

var. Cennette net olarak olmuş oluyor sistem. Sonra o kuş, mesela kemik-

lerine bakıyorsun, bu toparlanmış olarak hayal ettiğinde hemen toparlanıp

uçuyor, anlaşıldı mı? Oradaki eşya, madde her şey hareketlidir. Yani zaten



SOHBETLER 485

normal hali de budur aslında, böyle olması lazım. Bu dünyadaki sistem

olağanüstü halidir. Mesela dünyada tozun oluşması, kirin oluşması muci-

zedir, olmaması lazım normalde, mucize olarak oluyor. Yani normal ade-

tullahta madde asla yaşlanmaz, ölmez ve kirlenmez ve hastalanmaz. Has-

talanma mucize olarak oluyor. Yani şimdi rüyasında bir insan mikrop

kapıyor, hastalanıyor. Makul mü bu? Yani mikrop yok ortada normalde

değil mi, olmadığı halde hastalanıyor adam. Mesela araba geliyor, araba

geliyor çarpıyor rüyasında, adam hastanelik oluyor, kafası-gözü yarılıyor,

cankurtaran ile hastaneye götürüyorlar, değil mi, var mı öyle bir şey, yok.

Cennette bu sistemi Allah dolaylı olarak, bunun benzeri bir sistemi yara-

tacak. Ama tabii her zaman dışarıda bir maddenin aslı vardır, her zaman

vardır. Ama bir gölge varlık olarak vardır. Yani bir yoğun enerji olarak

vardır. Fakat biz asla ve kesinlikle onun asıl gerçeğini göremeyiz, Allah

görür. Biz, Allah'ın bize gösterdiği kadarını görürüz. Mesela Dawkins

diyor ki, "ben diyor laboratuvara girdim, araştırma yapıyorum" diyor.

Kafasının içinde Allah'ın ona gösterttiği laboratuvarın dışında hiçbir yere

giremez o. Haberi bile yok o elma yanağın. Tabii, o elma yanak işte kiraz

kulak ortada geziyor böyle. Dışarıdaki laboratuvarı da Allah yaratır, yani

o yoğunlaşmış enerjiden meydana gelen laboratuvarı. Fakat o, onun aslını

asla göremez. Allah'ın ona gösterttiği görüntüsünü görebilir. Ama Allah

dışarıda "Ben yarattım" diyor. Dışarıda bir varlığı vardır. Sufi düşüncede,

bazı tasavvuf ekollerinde, dışarıda maddenin aslı hiç yoktur derler. Dışa-

rıda aslı vardır, fakat gölge varlık olarak yani saydam, atomun yapısından

kaynaklanan bir özellik gösterir. Çünkü nötron, proton, elektron bunlar

birbirlerine uzaklıkları çok şiddetli, yani çok çok fazla. Böyle kevgir gibi,

makul olarak da saydam görünüyor o zaman görüntü. Yani siyah beyaz-

dır. Ama bakın, şimdi biz burada bakıyoruz, rengarenk, maşaAllah. Kare

kare. Böyle bazen İstinye'ye gidiyorum, orada güzel bir manav var boydan

boya, nefesim kesiliyor yani maşaAllah. Evet, oranın çok efendi de bir

sahibi var, beni çok sever, ben de onu çok severim. Yine bir Doğulu bir

sahibi daha var, ortağı, o da müthiş efendi bir insan böyle. Güneydo-
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ğu'nun, Kürt kardeşlerimizin o nezaketi, efendiliği, insancıllığı, muhte-

remliğini güzel yansıtan bir insan maşaAllah. Hep öyledir Güneydoğu.

Öbür ortağı da, o da çok nezih insan. Orada ben bizzat kendi elim ile seçi-

yorum meyve olduğunda, yani acayip zevk alıyorum. Görüntü şahane,

hepsi çok çok güzel. Mesela şu çilek, her gördüğünde insanın içi eser.

Toprağın üzerinde, çamurlu arazide bunlar böyle kırmızı kırmızı, boncuk

gibi, gıcır gıcır verniklenmiş gibi bak. Bir de oh mis gibi gibi de kokuyor,

maşaAllah. Bal gibi de, tadı da çok çok güzel. Mesela mandalina görüyor

musun, bak kabuğundaki güzelliğe, ambalajındaki mükemmelliğe bak. Ne

tam yapışmış, ne tam yapışmamış, ama çektin mi gıcır gıcır ve suyunu

muhafaza ederek, kabuğunu daha çeker çekmez mis gibi bir koku ile,

önden bir koku ikramı yapıyor. Bak parmaklar falan mis gibi kokuyor. Şu

içindeki beyaz kısım, bak görüyor musun şu, pamuk gibi bu onu sarmış

böyle, adeta pamuk tabakası ile bir şeyi muhafaza eder gibi ediyor. Şimdi

bak, bunun içinde yüzbinlerce mandalinanın kromozomu kodlu. Bundan

yüzbinlerce mandalina çıkarabilirsin. Yani bütün koku, ağaç, mandalina-

nın ağacını çıkartıyorsun, ağacını. Köküyle, teşkilatıyla, tahtasıyla, hepsi

en ince detayına kadar ve ileriki nesillerin özellikleri de var. Bakın, bir tek

o ağacın değil, sonra ileride meydana gelecek ağaçların da bütün özellik-

leri kodlu. Tek o değil yani, o çok önemli. Tabii, hepsi kodlu. Mesela bu

kabuğu biz kaldırıp atıyoruz, içi harikalarla dolu bunun. Kromozomların

yapısını bir inceliyoruz, nefes kesici.

OKTAR BABUNA: Hocam, çilek dediniz, çileğe benzer yengeç

bulunmuş. Aynı çilek gibi.

ADNAN OKTAR: Göreyim. Ben bu herifi yerim. MaşaAllah. Haki-

katen çileklerin arasına girse hiç insan bilmez yani. MaşaAllah. Yeni mi

bulunmuş? Yeni bir yengeç türü bulundu. Allah Allah kardeşim her gün

bir şey bulunuyor, bitmiyor maşaAllah. 

Mesela şu siyah erikler, şahane bir şey böyle. Bunun da mesela çekir-

değini Allah ikram olarak, mesela yemeğini yiyiyor insanlar, çekirdekleri
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tabakla alıyor tarlaya serpiyorlar, toprağın üzerine serpiyorlar, on sene

sonra al sana bir erik ağacı daha, hazır nimet yani. Bak üzeri pırıl pırıl par-

lıyor, verniklenmiş gibi, gıcır gıcır. 

OKTAR BABUNA: Bir de renkleri Hocam, çok olağanüstü maşaAl-

lah, çok güzel renkleri.

ADNAN OKTAR: Kardeşim her birinin kokusu, tadı ayrı. Çok şaha-

ne. Bir de sanki ilaç deposu. Kalsiyuma mı ihtiyacın var, buyur. Magnez-

yum, potasyum, bakır, çinko, kobalt ve tam ayarında, yani vücudu rahat-

sız etmeyecek gibi. Vitaminler tam ayarında, A, B, C, B kompleksi vita-

minlerin tamamı, B1, B2, B6, B12, Kobalamin hepsi var. Antioksidanlar...

OKTAR BABUNA: Kansere de iyi geliyor, evet.

ADNAN OKTAR: Tabii. Yani antikanser özellik gösteren maddeler,

inşaAllah. Bir de vücut Ph'ını çok güzel dengeliyor. Mesela meyve, sebze

bol yiyen insanın vücudu daha dirençli oluyor. Gribe, hastalıklara karşı

daha canlı olur. Mesela sırf pilav yiyiyor adam, bitap olur, 12 saat sonra

falan bitkinleşir. Ama meyve yiyen insan 12 saat sonra cıva gibi olur.

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam, siz daha iyi bilirsiniz

inşaAllah, bir şeker yüklemesi oluyor pilavda, şekeri düşürüyor.

ADNAN OKTAR: Tabii. Bir de muz biraz bekleyince güzel oluyor

gibi geliyor bana. Çok şahane oluyor. Şu Trabzon hurması, ben eskiden

ağaçlarda görürdüm onu, birkaç kere aldım, çok buruk tadı, dedim millet

bunu nasıl yiyiyor falan. Sonra arkadaşlarım dediler, çok şahane bir şey

bu Hocam dediler, yalnız olgunlaşması gerekiyor dediler. Baktım, haki-

katen kabak tatlısı gibi şahane bir şeymiş. Allah Allah dedik, o bütün

mesele olgunlaşmasındaymış demek ki. Yani şahane bir yiyecek yani,

şahane. Vitamin, mineral... 

Ebu Hureyre (ra) dedi: Resulullah (sav): "İmamınız Hz. Mehdi (as)

kendinizden olduğu halde", yani sizin içinizden çıktığı halde, "Meryem

oğlu İsa Mesih (as) içinize indiği, Mehdi (as)'a iktida ettiği," yani ona
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imamlıkta uyduğu, yani onun arkasında namaz kıldığı ve manen bağlan-

dığı zaman, "acaba nasıl olursunuz?" buyurdu, Peygamberimiz (sav).

Nerede geçiyor Sahih-i Müslim. Hani sahih hadis kitaplarında yoktu?

Sahih-i Müslim'de geçiyor.

Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Haya-

tım yed'inde olan", hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor

Peygamberimiz (sav). Allah adına yemin ediyor Peygamber (sav), "Mer-

yem oğlu İsa Mesih (as) adil bir hakim olarak", hakim; adaleti sağlamak

üzere geliyor, hakim olarak, "sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O,

salibi (haçı) kıracak, domuzu ödürecek, cizyeyi kaldıracaktır. (O zaman)

mal o kadar çoğalıp taşacak ki, hiç kimse mal kabul etmez olacaktır." O

kadar çok mal olacaktır diyor. (Sahih-i Müslim, Cilt 1, s. 206)

Bediüzzaman Said Nursi talebelerinden Ahmet Fevzi Kul aşağıdaki

ayet-i kerimelerin ebcedini şu şekilde vermiştir diyor. Yusuf Suresi, şey-

tandan Allah'a sığınırım. "Allah, emrinde galib olandır." 2014. Bediüzza-

man'ın zamanında yazmış bu kitabı. Yani Bediüzzaman'ın tasdik ettiği bir

eser bu, çok eski. "Şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar

onlardır." İşari manada, Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri ve Hz. Mehdi (as)

kastediliyor. 1994. "Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.

Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor." Tevbe Suresi,

32. miladi 2002 tarihini veriyor. Hz. Mehdi (as)'ın zamanında demek ki

insanlar, bir kısım insanlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteye-

cekler, Hz. Mehdi (as)'ı söndürmek, İslam'ı söndürmek, Kuran'ı söndür-

mek isteyecekler, materyalist, Darwinist, komünist propaganda yapacak-

lar, iddia edilen Ergenekon örgütünün propagandasını yapacaklar. Fakat

Allah diyor ki, "Allah Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor."

Allah ben nurumu mutlaka tamamlayacağım diyor. Ve 2002. Aynı zaman-

da inşaAllah Hz. İsa Mesih (as)'ın da inişini umduğumuz tarihtir. 2002'ler,

2003, 2004'ler inşaAllah.

Ebu Said-i Hudri'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav)
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buyurdu ki: "Ümmetim içinde el-Mehdi olacaktır." Sünen-i İbni Mace.

Hani yoktu sahih hadis kitaplarında. Sünen-i İbni Mace, Sünen-i Nesei,

Sünen-i Ebu Davud, Buhari, Müslim, Tırmizi hepsi sahih hadis kitapları.

"... Bu (Emir) Hz. Mehdi (as) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile dol-

durdukları gibi", kan dökerek, kepazelik çıkararak rezillik yaptıkları gibi,

tam tersine diyor hadiste, "yeryüzünü adaletle dolduracaktır". Hakimdir

aynı zamanda Hz. Mehdi (as). "Artık sizden kim o güne yetişirse", o güne,

o vakte yetişirse, Hz. Mehdi (as)'ı hissederse, "kar üstünde sürünerek de

olsa" diyor, kar yağıyor, eli ayağı tutmuyor adamın artık donmuş, ortalık

perişan vaziyette. Kar üstünde sürüklenerek, elinden çeke çeke de olsa

diyor, "onlara varsın (katılsın)", Hz. Mehdi (as) cemaatine mutlaka katı-

lın, diyor. Bunu kim diyor; Resulullah (sav) söylüyor, emrediyor. Pey-

gamber (sav) emri bu. “Öl” dese ölürüz Peygamber (sav). Sünen-i İbni

Mace'de, sahih hadis kitabında sayfa 346'da, Hz. Mehdi (as)'a katılın

diyor. Biz de şimdi Hz. Mehdi (as)'ı görsek, değil mi evelAllah var gücü-

müzle ona yardım ederiz, inşaAllah.

"Siz o Hz. Mehdi (as)'ı, O'nun geldiğini görünce kar üstünde emek-

lemek suretiyle de olsa gidin ona biat ediniz", tabii olunuz. "Çünkü O

Allah'ın halifesi", bak Resulullah (sav)'in halifesi demiyor, Allah'ın hali-

fesi. "Allah'ın halifesi", Müslümanların manevi lideri Hz. Mehdi (as)'dır,

"buyurdu". Sünen-i İbni Mace, sahih hadis kitabı, sayfa 345.

Melih Abbas, Eskişehir'den yazmış 29.06.2009 tarihinde, saat

18:18'de bilgisayara gelmiş. Cübbeli Ahmet yeni çıkan CD'sinde şöyle bir

konu anlatıyor. Hz. Mehdi (as) çıktığı zaman yeryüzü içinde bulunan altın

madenleri dışarı vurmaya başlayacak. "Ohoo Hoca efendi desene hiç

gidilmez", diyor. Kendi üslubuyla anlatıyorum. "Niye?" diyor, bu orjinal

konuşması, "eee bir baktın ki evin bahçesinde kocaman direk gibi bir

sütun, bir altın çıktı." Evin bahçesinde, yani minare gibi altın fırlayacak

diyor 24 ayar. Yani bu Cübbeli evlere şenlik maşaAllah. "Eee şimdi sen

bu altını bırak da git Mekke'ye, aç susuz Mekke'ye ne yiyecen." Üsluba
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bak "yaaa", ya’lı konuşulur mu öyle? "Eeee, yaaaa" yine demiş, "işte ne

diyorum sana işler zorlaşacak kolay olmayacak, yeryüzü" diyor "nasıl olsa

artık Kıyamet yaklaştı. Altının gümüşün kimseye yarayacağı yok, direk

gibi altınlar". Yani 5 metre falan çapında 100-150 metre yüksekliğinde

olacak diyor. "Direk ne demek biliyor musunuz, o caminin direkleri varya,

o koca direkler yani bizim camiye bakma sen, bizim caminin direkleri

apartman direkleri bunlar, küçük diyor." O yetmiyormuş bak. "Sen Fatih

camisinin direklerini biliyor musun, Süleymaniye'nin direklerini, fil ayak-

larını biliyor musun" diyor. Onlar biliyorsunuz devasa sütunlar çok

büyük. "Oo kaç ton o direkleri gör işte bak kafadan takken düşer, o kadar

uzun", diyor. Baktı mı takkesi arkaya düşüyormuş, kafada takke durmu-

yor demek ki. "O direkler gibi altınları toprak çıkaracak, dışarı atacak".

Kardeşim katliam olur öyle bir şey olsa, yani bütün evlerin bahçesinden

öyle altın fışkırsa. Şimdi bu evin buradan fışkırsa bu ev falan yıkılır. Ara-

balar, evler ne olur? Her yer, hayır hiçbir yere de gidemeyiz hayat ölür.

Bir de 24 ayar som altın fışkıracak diyor. "Bir de bakacaksın ki şöyle koca

sütunlar gibi altın madenleri som altın dışarı vurmuş, şimdi millet bir küpe

için, bir yüzük için birisinin kafasını kırıyor, millet birbirini öldürüyor

yahu" diyor -u' yu uzatmış. "O kadar altını sokakta görenler ne yapacak

acaba, işte Kıyamet yaklaştı." İşte Cübbeli Ahmet'in mantıklarından bir

tanesi. 

Şimdi ahir zaman şahıslarını da anlatmak suç oldu kardeşim, adam

“bana söylüyorsun” diyor ortaya çıkıyor. Ben çok fazla insandan bahset-

tim değil mi, ahir zamanda birçok anormal mahlûk var. Mesela ben, dedim

"Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele edecek bir yobaz var" dedim. Bir üçka-

ğıtçı Hoca çıkacak, sahtekar; ahir zaman sahtekarı. Ve bu klasik çakal

olduğu halde kendisini gizleyecek, Müslüman gibi gösterecek. Fakat Hz.

Mehdi (as)'a karşı huruç edecek, Hz. Mehdi (as)'ı yalanlayacak, Hz.

Mehdi (as)'ı -haşa- dinsizlikle itham edecek. Bunu kim diyor biliyor

musunuz? İmam Rabbani diyor. Nereden naklediyor biliyor musunuz?

Peygamber (sav)'den naklediyor, Resulullah (sav) söylüyor. İstanbul'da
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bir yobaz Hoca çıkacak ve Hz. Mehdi (as)'a karşı huruç edecek ve insan-

ları ona karşı kışkırtacak. Arkasına aldığı mafyayla, it kopuk takımıyla

kendini Müslüman gibi tanıtıp Hz. Mehdi (as)'a karşı tavır alacak. Şimdi

ben bunu söyleyince bir adam çıkarsa, "arkadaş burada sen beni kastettin,

ben de Hocayım. Ben 10 milyar tazminat davası açıyorum sana" derse,

"iyi sıhhatte olsunlar, derim" ben de böyle bir şeye. Var öyle bir it çıka-

cak, bir çakal. Nasıl söyleyeceğiz biz bunu, değil mi, “bana söyledin”

olmaz. Adını söylersin, soyadını söylersin, adresini verirsin tamam, yoksa

hiç kimse alınmıyor benim çevremden hiçbir insan alınmıyor. 

SUNUCU: İsim kullanmıyorsunuz, hiçbir şey kullanmıyorsunuz. 

ADNAN OKTAR: Oturup durduk yere birisi çıkıp alınırsa, bunda

bir anormallik vardır, “sen bana diyorsun” diyorsa bu anormalliktir. 

Yeni hadisler var onları okuyayım. Sürekli hadis araştırması yapıyo-

ruz, yeni yeni hadisler elde ediyorum, onları zaman zaman kardeşlerime

sunuyorum. "Cabir Ebu Cafer'den naklediyor: Ömer iman edenlerin pren-

sine, Hz. Ali", Keremullahı Vecceh, Haydar-ı Kerrar, değil mi, döne döne

mücadele eden Allah'ın aslanı... 

OKTAR BABUNA: Murtaza, Kuran-ı Natık, Emir'ul Müminin. 

ADNAN OKTAR: Dedeme, benim şerefli dedeme inşaAllah. "İman

edenlerin prensine Hz. Ali'ye, Hz. Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi:

“Ya İbn-i Ebu Talip Hz. Ali bana Hz. Mehdi (as)'ı anlat." Hz. Ali (ra)’e

öyle hitap ediyor, "Ya İbn-i Ebu Talip", Hz. Ali (ra)’e soruyor, "bana Hz.

Mehdi (as)'ı anlat. Adı nedir?", bir kere adını soruyor. "İman edenlerin

prensi Hz. Ali dedi ki", Keremullahı Vecceh, “benim sevgili ve yakın dos-

tum Peygamberimiz (sav) dedi ki; 'Yüce Allah Hz. Mehdi (as)'ı ortaya

çıkarana kadar onun adını kimseye söylememem için'", onun adını Hz.

Ali'ye söylüyor, ama "hiç kimseye söylemeyeceksin" diyor, "söyleme-

mem için benden söz aldı". Yemin alıyor. "Onun" Hz. Mehdi (as)'ın "adı

Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir". Bir tek Resullul-
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lah (sav) Hz. Ali'ye söylüyor, "gizle bunu" diyor, "ismi şudur" ama söyle-

meyeceksin diyor. "Yalnız şunu söyleyeyim" diyor, "adı adıma benzer,

adı adıma denktir" o kadar. Ahmet Mahmut Muhammed Mustafa. Zaten

öyle bir şey yok. Öyle olsa zaten böyle bir hadis olmaz, değil mi? Diyor

ki; "Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar", Allah bu ismi ortaya çıkara-

cak diyor, "onun adını kimseye söylememem için", Hz. Mehdi (as)'ın

adını söylememem için "benden söz aldı." Peygamber (sav)  Hz. Ali'den

söz alıyor, "söylemeyeceksin sır olarak söylüyorum" diyor, "ismi şu"

diyor, açıkça söylüyor ismini. Bediüzzaman'ın da bu konuda mektupları

var, ama o da zamanı gelince ortaya çıkacak inşaAllah. "Onun, Hz. Mehdi

(as)'ın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir", "ema-

net ettiğini söylüyorum" diyor, "fakat kimseye söylemeyeceksin" diyor.

Zaman geldi, biz inceledik, baktık ne olabilir, ne olabilir, sonra anladık ki

Resulullah (sav)'in bir tane adı var, babasının adıyla kendi adının aynı

olduğu bir ad var, kendi soyadı, soyadını kastettiğini daha yeni anladık biz

ahir zamanda. Diyor ki; Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden

biridir, "Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar", Allah-u Alem vakti geldi

ve ortaya çıktı bu isim de. Ben-i Adnan'dır Peygamberimiz (sav)'in soya-

dı. Bütün soyu, mesela Peygamber Efendimiz (sav)'in çocuklarının ismi

ne dendiğinde? "Sayın Adnan"dır. Ben anlaşılması için anlatmıştım,

mesela Süleyman Demirel'in kardeşine ne diyoruz? "Demirel" diyoruz,

kendisine ne diyoruz? "Demirel" diyoruz. Tayyip Erdoğan Beyefendiye

ne diyoruz? "Sayın Erdoğan" diyoruz, oğluna ne diyoruz? "Erdoğan"

diyoruz, babasına da "Sayın Erdoğan" diyoruz. İsmiyle hitap edilmiyor,

aynı şekilde Hz. Ali Keremullahı Vecceh, Resulullah (sav) ile karşılaştı-

ğında ona ne diye hitap ediyor? Mustafa Adnan Peygamber diyor. 

OKTAR BABUNA: Evet kasidede inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hz. Ali'nin kasidesinde, bakın 1400 yıllık kaside,

1400 yıllık. Mustafa Adnan Peygamber diyor, buradan bu ismin bu şekil-

de olduğu çok net anlıyoruz. Çünkü ismi ismime denk diyor, böyle tam
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aynı, bir tane isimden bahsediyor, başka da bir isimden bahsetmiyor. Ama

babasının ismi de aynıdır diyor, şimdi başka da bir isim yok. Bunun, bu

ismin 1400 sene gizli kalması, şimdi ortaya çıkması da bir harika, bir

mucizedir. Allah ortaya çıkaracak diyor ve Allah ortaya çıkarmıştır, inşa-

Allah. Tabii ortaya gelince, göğsünü gere gere Mehdilik mi iddia ediyor-

sun?" diyecekler. 50 kere söyledim, 51. kere söylüyorum, "Allah'ın,

Meleklerin, bütün insanların laneti üzerime olsun ki son nefesime kadar

vefat edinceye kadar hiçbir şekilde Mehdilik iddia etmem, etmeyeceğim,

asla". Ama benziyor, benzeyecek ben bunu gizleyemem yani, söylemeye-

yim mi ben bunu? Söylemesem, bunu ben Allah'a nasıl açıklayayım?

Hangi bir şeyi gizleyeyim ben ve neden gizleyeyim?

OKTAR BABUNA: Alametler de uyuyor, ama yani dediğiniz gibi, 

ADNAN OKTAR: Yok niye gizleyeyim inşaAllah. Ramuz-ul Hadis,

hadis numarası 6294: "Doğu'dan başları tıraşlı kavimler çıkacak", kafayı

kazıtmış tipler. Resulullah (sav)'in biliyorsunuz, saçları uzundu, bazen

kısaydı, bazen kısaltırdı, ama genelde uzundu. Hatta örüyordu iki taraftan,

öyle uzun Peygamberimiz (sav)'in saçları. Güzel kokulu yağ sürüyor, pırıl

pırıl parlıyor saçları, böyle briyantinli gibi, mis gibi gül kokuyor, iki beli-

ği saçı vardı diyor iki taraftan. "Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak,

dilleri ile Kuran okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek".

Yani bazı tipler çıkacak demek ki Kuran'dan bahsedecek, Kuran'ı ezbere

bilecek, ama anlattıklarına bir bakacağız ki Kuran'la tam anlamıyla zıt.

Kuran'a muhalif tam bir müşrik üslubuyla adeta Kuran'a savaş açacak,

ama Kuran'ı savunuyor gibi görünerek. Kuran'a tam zıt izahlar yapacak,

böyle tipler çıkacak. "Onlar dinden, okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar"

diyor. Yani öyle bir konuşma yapacak ki, uydurma bir izah, Kuran'la da

tam çelişen bir izah yapacak, bu sebeple dinden çıkacaklar diyor. Ramuz-

ul Hadis, hadis numarası 6255: "İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam

halk Kuran okuyacak", halk Kuran okuyacak, "ibadete kendini verecek,

fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar", yani dinde uydurma hura-
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fe çıkaran psikopat cahil Hocaların işleriyle meşgul olacaklar. Onlarla

haşır neşir olacaklar. "Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar",  hisset-

medikleri yerden şirke sapacaklar. Adam sahtekar Hoca çıkacak, öyle bir

anlatacak ki, adam onu Kuran'dan zannedecek, ama Kuran'a tam zıt,

Kuran ahlakına tam zıt. Böyle halkı şirke sokan demek ki yobaz, üçkağıt-

çı, sahtekar Hocalar çıkacak. Şimdi kimse çıkıp burada alınmasın, yani

"sen bana dedin" diye kimse beni mahkemeye vermeye kalkmasın. Kimse

kim, o ilgili şahıs. "Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler",

konuşmaları, kasetleri, kitapları, hitabetiyle, bak "söz ve ilimleri vasıta-

sıyla rızık elde edecekler", geçimini ondan sağlayacaklar diyor hadiste

Peygamberimiz (sav). Yani adamın normalde geçimi başka bir yerden

olması gerekirken, değil mi çünkü dinden ticaret olmaz, yani dinden

kazanç elde edilmez. Çünkü bak elçiler de geliyor Kuran'da, "ben sizden

hiçbir şey istemiyorum, benim ücretim Allah'a aittir, Allah rızası benim

istediğim" diyor. 

OKTAR BABUNA: Bugüne kadar milyonlarca kitabınız sattı, tek

bir kuruş almadınız Hocam. 

ADNAN OKTAR: Tabii, Allah vermesin tahayyül dahi edemem. 

OKTAR BABUNA: Senede 80 milyon, 100 milyonun üzerinde. 

ADNAN OKTAR: Tabii 100 milyonu geçti. 

OKTAR BABUNA: Muazzam bir rakam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: "Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler",

onunla geçinecekler. "Dini alet ederek dünyalık edinecekler", işte cami

kapısında duruyor, topluyor mesela onunla geçiniyor adam. "İşte bir gözü

kör deccalin uyduları bunlardır” ona uyacak olanlar bunlardır diyor. Diğer

bir rivayette "Yetmiş bin sarıklı yobaz, deccale uyacak" diyor. Ramuzü'l

Hadis'te bunu söylüyor "kör deccal in uydularıdır bunlar" diyor. "Amr İbn

Asr rivayet etmiştir. Peygamber Eefendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
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'Ben bu ümmetin ilkiyim. Hz. Mehdi (as) bu ümmetin ortasında. Hz. İsa

Mesih (as) da sonundadır. Aramızda ise sahtekar, yaşlı bir adam vardır.'"

Bu da Darwin, Darwin'e bakıyor. Gelmiş geçmiş tarihin en büyük yalan-

cısı, en büyük fesatçısı ve en büyük deccalidir Darwin. 350 milyon insa-

nın katline sebep olmuştur. 1. Dünya ve 2. Dünya harplerinin çıkmasına,

komünizmin, faşizmin çıkmasına sebep olmuştur. Hala dünyada dirlik

düzenlik sağlanamıyor. Anarşi ve terörün kökenini oluşturmuştur. Kadın-

lara karşı nefretin kökenini oluşturmuştur. Egoistlik, bencilliği insanlara o

öğretmiştir ve dünyayı güvenilmez hale getirmiştir. Bugün insanlar, bütün

herkes birbirinden korkuyor, % 99'u birbirinden korkuyor. Güvenilir insan

parmakla sayılıyor dünyada. "Aramızda ise sahtekar, yaşlı bir adam var-

dır" diyor. Biri çıkar da "beni kastettin" derse artık orada pes yani. "Seni

arkadaş ben mahkemeye veriyorum, bak işte burada beni kastediyorsun"

derse; olmaz. Bu da ayrı bir konu. Evet, onun için de açıkladım yani çık-

masın diye. Bihar-ul Envar, 51. cilt. Kitabul Gaybet- Allame Muhammed

Bakır el-Meclisi, sayfa 132… 

SUNUCU: Yarın akşam saat 22.00'de görüşmek üzere, hoşça kalın.



SSohbet -15

16 Ocak 2010

SUNUCU: İyi akşamlar sayın seyirciler, her akşam canlı olarak

yayınlanan Adnan Oktar’la Başbaşa programına hoş geldiniz. Sayın Yaza-

rımız Adnan Oktar Bey burada. Bir de bizim beyin cerrahımız Oktar

Babuna yanımızda. Merhaba nasılsınız? Size soru mu yöneltmemi istersi-

niz, yoksa nasıl başlamak istersiniz?

ADNAN OKTAR: Tamam hadi bir soru sor bakalım. 

SUNUCU: Şimdi Ayşe hanım bir soru sormuş, demiş ki "eğer bir eş

evlilikte artık eskisi kadar mutlu değilse ve boşanmak istemiyorsa, çocuk-

larından ayrılmamak için yuvayı dağıtmamak için öbür dünyada mesela

yine aynı eşle evli kalır mı?" diye bir sorusu var.

ADNAN OKTAR: Ahirette insanlar takvasına göre ayrılacaktır tabii

mesela evlidir, fakat eşi cehenneme gidebilir, kendisi cennete gidebilir

veyahut tam tersine olur, hanımı cehenneme gider, kendisi cennete gide-

bilir. Onun için orada Allah'a bırakacaklar, Allah olabilecek en güzel şekli

meydana getirir. Ama Allah evli diye burada onu mecbur etmez ahirette.

Öyle bir şey yok.



SUNUCU: İmam nikahı var ya evlenmeden önce. Boşanmadan nasıl

olacak diye soruyor yani boşamıyor imam. Onun için de yine birlikte ola-

cak mıyız diye bir korkusu var.

ADNAN OKTAR: Yok eğer istemiyorsa, yani ahlakını beğenmediği

için beraber olmuyorsa tabii ki ahirette de beraber olmaz. Allah şefkatli,

merhametlidir ve akıl orada olacağı için, cennette de akıl vardır, her yerde

akıl vardır. Kendi kanunlarıyla Kendini kilitleyen bir tavrı yoktur Cenab-

ı Allah'ın. Allah olabilecek en güzeli yapar, en iyiyi yapar, genel uygu-

lanmasını istediği kanunlar vardır, ama Allah isterse bunu değiştirir. Yani

onun mesela eşi olarak vardır, ama ahirette onu Allah ayırabilir veyahut

hakikaten iyidir, güzel ahlaklıdır, ikisini beraber kılabilir ama, burada son

karar Cenab-ı Allah'ındır. Onu Allah'a bırakacaklar, fakat Allah her şeyin

en iyisini yapar, onu da bilecekler. Bir mecburiyeti olmaz, yani it kopuk

bir adamla evlenmiş adam da onu boşamıyor. O vaziyette adam ölüyor

veyahut kadın da ölüyor fakat ahirette de o itle yine beraber olmuş oluyor,

öyle bir şey yok olmaz. Allah merhametlidir, yani sonsuz akıldır Allah,

tabii ki en güzelini yapacaktır.

SUNUCU: Hüseyin Koçar Üsküdar'dan bize bir soru sormuş; "Bu

gençlerin özenti kıyafetlerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Artık hepsi bir-

birinden farklı giyiniyor falan böyle tarzları değişik yani özenti ya da yani

tuhaflar ya bazıları yine çok marka düşkünü olanlar var. Bunları nasıl

yorumlarsınız, ne çözüm bulursunuz?" diye bir soru yönlendirmiş.

ADNAN OKTAR: Zaten tarz diye bir şey kalmadı ki. Tişört giyi-

yorlar, kafayı da tıraş ettiriyorlar, bir de blue jean giyiyorlar, ayağında da

spor ayakkabı, tarz falan yok böyle bir şey yok. Mesela marka eğer güzel-

se, hakikaten hoş görünüyorsa, tabii ki marka tercih edilir. Yani estetiği,

görünümü mükemmelse olur,  durumu da müsaitse onda bir şey yok. Ama

keşke öyle olsa, öyle bir olay yok şu an.  3 numara tıraş hemen sokağa fır-

lıyorlar, altına bir blue jean, o blue jeani de ayda bir kere yıkıyor veyahut

3 ayda bir yıkıyor. Böyle tek bir tişört, kulağında da tek bir küpe veya iki
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tane küpe takıyor. Yani yüzünde anlamsız bir ifade; sevgi, şefkat, merha-

met değil de nerede hamburger iyi yenir, nerede işte köfteci vardır, işte laf

dalaşı yapsın, laf soksun, internete girsin abuk subuk bir lisanla konuşsun.

Geçenlerde yine bir örneğini gördüm, yani internet dili facia. Öyle özenti

bir ruhu insanın kabul etmesi ne kadar kendisi açısından yıkıcı ve kendi-

ne ne kadar saygıyı kaybettirici bir hareket. Ne mecburiyetin var karde-

şim? "Nasılsın?" dediğinde, "iyiyim" de, ne demek böyle "iym" falan. O

gıcık üsluba ne gerek? Yani Peygamber Efendimiz (sav) diyor," kertenke-

le delikten girse" diyor, ahir zamanda insanlar "o delikten kendileri de

girecek. Onlar da girecekler" diyor. Yani ne görürlerse taklit edecekler

diyor. Yani bu kadar taklitçi olmak çok anormal, insanın bir şahsiyeti, bir

karakteri vardır. Bir derinliği vardır. Bunlar hem insanlardaki derinliği,

hem tutkuyu, hem aşkı, hem aklın o güzel ihtişamını ortadan kaldırır.

Bambaşka, sıradan, küt, ruhsuz, mekanik, robot gibi insanlar meydana

getirir, dolayısıyla derinlik ortadan kalkar. Derinlik ortadan kalktı mı geri-

ye et ve kemik kalır. Et ve kemik de tiksinti meydana getirir. Et kemikten

hiçbir şey çıkmaz. Yani maymunda da et kemik var, sığırda da et kemik

var, atta, eşekte de et kemik var, etten kemikten hiçbir şey olmaz. Onların

vasfı ortada, insanın vasfı da ortadadır. İnsan, insanlığına yakışacak bir

yükseklik içerisinde olması lazım. Derinlik olmadan, tutku olmadan, akıl

olmadan insan bir hiçtir. Hiçbir özelliği kalmaz. Dolayısıyla bu özenti ruh

insanları ruhen boşaltıyor. Yani insanların ruhu adeta alınıyor. Ruhu boşa-

lıyor. Ondan sonra ayakta kalmaya çalışan bir et kemik yığını oluyor,

menfaatçi, egoist, kavgacı, şımarık menfaati neredeyse yelpaze gibi o

tarafa dönen, şefkatten, merhametten, sadakatten, vefadan anlamayan

insanlar oluşuyor. Bir kere vefa hissi kaybolur öyle bir durumda. Vefa

kayboldu mu, sadakat kayboldu mu, zaten geriye de insani pek bir şey kal-

mamış olmuyor. Fırsatçı, kalleş, oyuncu yani halk tabiriyle üçkağıtçı tip-

ler türemiş oluyor. Onun için bunun tam zıttı bir kişilik geliştirilmesi gere-

kiyor. Mesela, İstanbul şimdi kültür başkenti ilan edildi. Tamam da, hadi

bakalım şarkıcı çıkar, dansöz çıkartıp oynatmak, tefli darbukalı eğlenceler



falan, kültür başkenti olduğunu bu şekilde biz vurgulayamayız. Yani bun-

lar, milletin, bütün dünyanın alıştığı sıradan gördüğü olaylar, böyle kültür

başkenti olma gösterisi olmaz. Bundan böyle bir vurgu da olmaz. Yani

zilli, darbukalı falan bunlardan bir şey çıkmayacağı açık belli. Bunların

görünümü küt ve sıradan olur. Kültür başkenti ne olur? Türkiye'nin, Türk

İslam aleminin lideri olduğunun, şefkatin, merhametin, sevginin beşiği

olduğunun vurgulanması gerekiyor. Yani bu fırsatla bunların anlatılması

lazım. Türk'ün merhameti, vefası, sadakati, ince düşüncesi, yatıştırıcı

ruhu, anarşiye ve teröre karşı tavrı, sevecenliği, adalet anlayışı, yardımse-

verliği bunlar bizim kültürümüzdür. Biz bunları vurgulayacağız. Yoksa

mesela, bugün gördüm televizyonda öyle kutlama falan, onlar insanlara

küt gelir, çok sıradan şeyler. Bir kısmı da çok kötü, yani görünüşü.

SUNUCU: Evet, Taksim Meydanı'nın, özellikle kötü şeyler oluyor

orada. 

ADNAN OKTAR: Yani, genel olarak tabii ki hepsi kötüdür diyeme-

yiz, ama kötü şeyler de oluyor tabii. Dolayısıyla biraz da tabii utanç veri-

ci görünüm verilmesi dünyaya pek iç açıcı olmaz, güzel olmaz. Türk'ün

asaleti, soyluluğu, olgunluğu, güzel tavırları dünyaya çok iyi vurgulana-

bilir. Bunun için müthiş imkan var. Allah bir kültür başkenti yaptıysa

İstanbul'u, demek ki bunun bir anlamı var. Bütün dinlerin de aynı zaman

da kültür başkentidir. Hıristiyanlığın, Museviliğin, İslamiyet’in de kültür-

lerinin başkentidir. Bunlar çok iyi ön plana çıkarılabilir. Ama belki

zamanla tabii bu şeylerde değişiklik olacaktır. Fakat ben yine her zaman

söylediğim gibi söylüyorum, Mehdiyetin zuhuruyla kültür başkentliği,

İstanbul'da tam anlamını bulacaktır. Yani Hz. Mehdi (as) açıkça zuhur

etmeden, kültür başkenti olarak, sadece eğlenceyle kültür başkenti olun-

maz. Özellikle de öyle, yani  sıradan bazı uygulamalar daha da olayı aca-

yip bir konuma getirebilir. Ama az bir zaman kaldığı için, on yirmi yıl içe-

risindedir, inşaAllah. Bu arada biz insanlar olarak, kardeşliği, sevgiyi,

barışı, geliştirmemiz gerekiyor. Mesela şimdi Gilad Şalit'in babası geliyor
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inşaAllah İsrail'den. Gazeteler de bunu haber yapmış. Hangi gazeteler;

Akşam'da var, Radikal'de var.

OKTAR BABUNA: İsrail basınında da haber olmuş.

ADNAN OKTAR: İsrail basınında, evet dünya basınında da birçok

yerde, internet sitelerinde de çıktı. Mesela ben, hakikaten bu çocuğa acı-

yorum, biraz da mazlum bir şey de. Annesi, babası da tabii çok tedirgin-

ler, yıllardan beri epey bir süreden beri o çocuk onlarda.

OKTAR BABUNA: Üç buçuk yıl olmuş Hocam, 2006 Haziran'da

yakalanmış.

ADNAN OKTAR: Üç buçuk yıl, maşaAllah. Ama tabii bizim acı

çekmemize neden olan olaylardan bir tanesi de İsrail hapishaneleri, ora-

daki o genç kızlar, hanımlar, beyler, bence tamamı salıverilsin. Tamamı,

ama o kardeşlerimizle de görüşmek lazım. Daha önce şiddet uygulamış

olabilir, olay çıkartmış olabilir, kan dökmüş olabilir, cezasını çektiyse

artık, yani oturup orada onları sürüncemede bırakmanın bir alemi yok ve

onlarla da konuşulup, artık bu teröre, anarşiye kesin tavır almaları istenil-

meli. Hatta bunların bu konuda öğretmen olması istenmeli, yani "artık

teröre, anarşiye son verelim arkadaşlar" tarzında öğretmen olarak Filis-

tin'de bu kardeşlerimizin görev alması çok yerinde olur, çok da etkili olur.

Çünkü olayın bizzat içinde oldukları için. İsrail de rahat eder, Filistin de

çok rahat eder. Ben hepsinin çok mutlu olmasını istiyorum, hepsinin evine

dönmesini istiyorum ben, yani kimsenin hapishanede kalmasını istemem.

Ne Filistinli kardeşlerimiz hapiste kalsın, ne bu çocuk hapiste kalsın, ne

İsrail'e füze atsınlar. 

SUNUCU: Neden hapiste peki?

ADNAN OKTAR: Bu çocuk mu? Bunu kaçırdılar, hapis denebilir

işte tutsak sayılır.

OKTAR BABUNA: Evet, tutsak olarak.

ADNAN OKTAR: Tutsak yani, rehine olarak almışlar. Tabii bu
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rahatsız edici, hepsi rahatsız edici, ben İsrail'e füze atılmasını da yadırgı-

yorum. Çünkü yazık orada da bizim Müslüman kardeşlerimiz var, Musevi

kardeşlerimiz var, Hıristiyan kardeşlerimiz var. Yani suçsuz adamlar, ne

yapıyor bu insanlar? Kendi evinde, kendi halinde çoluğuyla çocuğuyla

oturuyor. Bir çocuk bahçesinin içine o füzenin düştüğünü düşünün, orada

patladığını düşünün, yazık günah değil mi o çocuklara? Aynı şekilde İsra-

il'in de bu konuda tavrını daha yumuşatması gerekir, daha da durulması

lazım. Ama bu, hayrettir başladı. Hayret de etmiyorum, çünkü çok normal

ama, yine de hayret edilmesi gerektiği için söylüyorum. İsrail'in, Musevi-

lerin, binlerce yıldan beri beklediği Mesih yani Hz. Mehdi (as)'ın zuhur

ettiğini anlıyoruz. Diyorlar ki, "İsrail niye bu kadar yumuşadı? Niye bu

kadar alttan alıyor, ne oluyor İsrail'e?" diyorlar. Eski sertliği yok. Çünkü

Hz. Mehdi (as)'ın, Hz. Mesih (as)'ın ruhu oralara yayıldı. Mehdiyetin şef-

kat, sevgi, dostluk ve kardeşlik anlayışı buram buram her yere yayılıyor.

Hz. Mesih (as)'ın zuhur alametleridir bunlar, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ala-

metleridir. Dolayısıyla tabii ki İsrail süratle barışa, kardeşliğe ve dostluğa

doğru gidecektir. Bütün dini gruplar orada huzur içinde, kardeşçe yaşaya-

caklardır. Filistin'de de Allah'ın izniyle tek bir şiddet yapan kalmayacak,

kan akıtan, kan döken hiç kimse kalmayacak. Çünkü bu, Mehdiyet’in

ruhunun gereğidir. Mehdiyette kan yok, damla kan akmayacak, kimsenin

burnu kanamayacak, acı çeken insanlar olmayacak. Filistin'e Allah'ın

izniyle bereket ve bolluk gelecek, İsrail'e bereket ve bolluk gelecek, İsra-

il'in bütün o duvarlarını yıkacağız, inşaAllah, o İsrail'in o güzel dağların-

da ki çok kutsal yerlerdir, inşaAllah hep birlikte yemek yiyeceğiz, sohbet

edeceğiz, onlar da ibadet edecekler inşaAllah, bizler de ibadetlerimizi

yapacağız. Böyle mutlu ve güzel bir çağa doğru gidiyoruz. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, Türklere de müthiş bir hayranlık ve

sevgi var Hocam inşaAllah. Hatta bir haber çıkmıştı, Filistin'e Türk köyü

kuruluyor diye, yakın zamanda. Böyle Kızılayın bir bölgede bu tip çalış-

maları varmış, bir şey olduğunda acil yardıma yetişebilmek için. Türk

Kızılayına Kudüs'te arazi tahsis edilmiş Hocam inşaAllah. 
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ADNAN OKTAR: Kardeşim bir kere o kadar suni ki Filistin ile İsra-

il'in savaşı. İsrail'in zaten orada olması gerekir. Bu Kuran'da var. Onlar

oradalar. Kuran'a göre onlar orada, biz Müslüman olduğumuza göre.

Onların atalarının yurdudur, bütün mezarları orada, bütün ecdadı orada

insanların. Tabii ki orada yaşayacaklar. Onları vatansız olmaya itmek

zulüm olur. "Nereye gidersen git" denir mi adamlara. İspanya'ya gidiyor,

"hadi gidin buradan" diyorlar. Başka yere gidiyor, "buradan da gidin iste-

miyoruz sizi" diyorlar. Kardeşim uzaya mı gitsin bu insanlar, ne yapsın-

lar? Bir de atasının yurdu. Niye kovuyorsunuz? Niye rahatlarını kaçırı-

yorsunuz? Yaşasınlar adamlar orada, bir şey yok. Herkese yeter orası.

Filistinli kardeşlerimize de orada bol bol yer var, koskoca topraklar, uçsuz

bucaksız topraklar. Zaten bir avuçlar. İki tarafın da sayısı az. İnşaAllah.

Fakat her iki tarafa da şefkatle, sevgiyle yaklaşılması lazım, muhabbetle

yaklaşılması lazım, çok çile çektiler. Filistin de çok acı çekti, İsrail de çok

acı çekti. Evin içinde adam her an kafasına füze düşmesi endişesi ile yaşı-

yor. Öbür taraf da her an bir bombardıman endişesi ile yaşıyor. Biri İsmai-

loğulları, biri de Yakup, İsrailoğulları. Her iki taraf da bir babanın evlat-

ları, her iki taraf da tek Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, Allah'ın melek-

lerine inanıyor, geçmiş peygamberlerin aynısına inanıyorlar. Dolayısıyla

şeytan büyük bir oyun oynadı orada. Şimdi Hz. Mehdi (as) şeytanın boy-

nunu kırmaya geldi. Ve boynunu kırdı. Şu an şeytan debeleniyor yerde.

Barış ve kardeşlik süratle hakim olacak. İsrail, eski gücü kalmadı. Oyun

oynuyor bak. İsrail'i tahrik etmeye çalışıyorlar. İsrail asıl gücünü buluyor

şu an. Ve İsrail oluyor. Gerçek İsrail olmaya başladı. Gerçek İsrail'de

sevgi vardır, barış vardır, kardeşlik vardır, dostluk vardır, bütün dinlere

hürmet vardır. Allah'a hizmet vardır. Onlar da şu an bu çizgiye girdiler.

Ateist İsrailli kişiler tahrik peşindeler; "siz nasıl böyle alttan alırsınız? İşte

sizin kabadayı olmanız lazım, yırtıcı olmanız lazım, kırıp yıkmanız

lazım". Tevrat öyle mi diyor? Tevrat şefkati, sevgiyi anlatıyor. Gelecek

Mesih (as)'ın, Hz. Mehdi (as)'ın özelliği ne? Şefkat, barış, muhabbet.

Bütün silahları kıracak, kaldıracak demiyor mu Tevrat? Okları, yayları,
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kirişleri, hepsini koparıp kıracak demiyor mu? Ve o silahları da sabana

çevirecek, tarımda teknik alet yapımında kullanacak demiyor mu? Dola-

yısıyla demek ki Mesihiyet, Mehdiyet o tarafları sarmış, Türkiye'yi de,

bütün İslam alemini de sarmış. Bu alametler daha da artacaktır. Kavgayı,

şamatayı, kabadayılığı teşvik edenler sürekli geriye çekileceklerdir. Bu

gelen misafirlerimiz de çok temiz insanlar, çok değerli insanlar. İnşaAllah

en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bir hayli misafirimiz geliyor. "Er

Gilad Şalit'in babası Adnan Hoca ile görüşmeye geliyor" diyor gazetede.

"Hamas'ın elinde bulunan İsrailli er Gilat Şalit'in babası Noam Şalit, gele-

cek hafta dinler arası bir toplantıya katılmak için Türkiye'ye gelerek,

Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ile görüşecek" diyor. Jerusalem Post

gazetesinde yer alan habere göre, "Baba Shalit'in Hamas ve İranlı yetki-

lillerle iyi ilişkileri olan ve açıkça siyonizm karşıtı olduğu bilinen". Bakın

Jerusalem Post'un bir yanlış haberi. Bizim malum basın, şu Baron'un bası-

nı, tam o ağız. "Açıkça siyonizm karşıtı olduğu bilinen". Tamam biz siyo-

nizm karşıtıyız da ne tür bir siyonizm? Ateist siyonizm. Yani bütün insan-

lığa zulmetmek isteyen ateist masonik düşünce bizim kastettiğimiz, ve

ateist masonluk. Dolayısıyla benim İsrailli dindar kardeşlerime ne sözüm

olur? Onlar benim canım ciğerim. Güvenle, sevgiyle geliyorlar, rahatça

bizim evimizde kalıyorlar. Huzurla yaşıyorlar. Pişirdiğimiz yiyecekleri

yiyorlar. Bizim evlerimizde sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Canlarını tes-

lim ediyorlar. Tam bir güven içindeler. Dolayısıyla Jerusalem Post bura-

da samimiyetsiz bir üslup kullanmış. Bir de ‘açıkça' diyerek, ne olduğunu

vurgulasana orada. Bizim kastettiğimiz ateist masonluktur. "Adnan Hoca

ile görüşüp, oğlunun serbest bırakılması için yardım isteyeceği İsrailli yet-

kililer tarafından da doğrulandı. Haberde, Noam Şalit'in Adnan Hoca'nın

yanı sıra bir başka dini liderle daha görüşeceği belirtildi". Böyle bir haber

de yok, bu da yanlış. Sadece benimle görüşmek için geliyorlar, aslı astarı

olmayan bir izah. "Haberi doğrulayan Likud Partisinden Eyüp Kara, 'Bu

iki kişinin İslam ahlakı dünyası üzerinde büyük etkisi var' diyor". Bu da

doğru değil. Çünkü sadece bizimle görüşeceklerini biliyoruz. "Her ikisi de
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İslam ahlakı dünyasındaki radikal örgütler üzerinde etkinlik mücadelesi

veriyor". Benim mücadele falan verdiğim da yok ayrıca. Ben bütün Müs-

lümanları seviyorum. Radikal olan, radikal olmayan, hepsi Müslümandır.

Hatalıysa düzeltmeye çalışırız, açıklarız. Onlar da insandır. Onlar da Müs-

lüman'dır, onlar da insan evladıdır. Hatası varsa düzeltiriz. Mesela teröre

bulaşıyorsa uyarırız. 

OKTAR BABUNA: Mesela İran'da da oldu Hocam. Atom bombası

haramdır dediniz. Hemen tekrarladılar yetkilileri, dünya da rahatladı.

ADNAN OKTAR: Mesela İsrail'i yerlebir edeceğiz diyorlardı daha

önce İran yetkilileri. Başbakan da, Cumhurbaşkanı da aynı görüşteydiler.

Ben açıkladım, dedim; "İsrail'de Müslümanlar var, Hıristiyan kardeşleri-

miz var, Musevi kardeşlerimiz var. Kutsal bir belde, oranın yerlebir edil-

mesi diye bir konu olmaz. Gelecek olan Hz. Mehdi (as) kan akıtmayacak,

uyuyan kişiyi uyandırmayacak" dedik. Baktık Ahmedinejad maşaAllah

bir hafta sonra aynısıyla, ben "bu şekilde söylesin" dedim, aynısıyla böyle

resmi açıklama yaptı. Aynı cümleleri kullanarak, yani kan akmayacak hiç-

bir şekilde, İsrail'e karşı bizim böyle bir bakış açımız yok dedi. 

OKTAR BABUNA: Hatta karşı olduğumuz ateist siyonistlerdir,

dedi.

ADNAN OKTAR: Evet, ben dedim, onu da düzelttirdim. Ateist

siyonistler yani ateist masonlar, buna dikkat çektim. O da aynısını söyle-

di. Baktılar ki Ahmedinejad üzerinde etkili olduğumuz imajı var. Tabii

dengeler de olumlu bir bakış açısı meydana getirdi. "İslam ahlakı dünya-

sındaki radikal örgütler üzerinde etkinlik mücadelesi veriyor ve her iki

kişinin de İran'la iyi ilişkileri var. Hamas dini temeller üzerine kurulu

olduğu için, onlarla ancak dini liderler konuşabilir." Ayrıca ben, lider de

değilim ben. Allah'ın herhangi, gariban bir kuluyum. Yazarım ben. "Daha

ahlaki, ideolojik ve ruhani yöntemlerle" Bak bu güzel. "Ahlaki, ideolojik"

ideolojiyle işimiz yok bizim. "Ahlaki, ruhani" yani İslami, Kurani "yön-

temlerle sonuca varmayı başarabiliriz" diyor. Bu doğru. "Yaklaşık 2.5
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sene önce Hamas tarafından kaçırılan er Gilat Şalit'in halen hayatta oldu-

ğu geçtiğimiz aylarda ailesine gönderilen mektup ve görüntülerle kanıt-

lanmıştı" diyor. Bu sevimliyi de inşaAllah ailesine teslim etmek için eli-

mizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Siz bu konuyu açıkladıktan sonra Hocam İsra-

il'de ve Darwinizm'le ilgili olan çalışmalarınızdan dolayı çok büyük bir

rahatlama oldu. Aamimi Museviler arasında çok büyük bir hürmet var

Hocamız'a karşı, sevgi var. Zaten bu da onun sonucu inşaAllah, yardım

talep etmeleri Hocamız'a güvenerek onun neticesinde olan bir şey. 

SUNUCU: Tebrik ederim Hocam.

ADNAN OKTAR: Kardeşim, şimdi çocuk mesela eline bir şey

almış, o günkü gazeteyi, korkuyor çocukcağız yüzünü aşağı doğru indiri-

yor. Şimdi bunlara ne gerek? Hamas'ın siyasi lideri mi, artık başka lideri

orada hapishanelerdeler. Bu da bir gerilim meydana getiriyor. Çünkü öfke

meydana getiriyor İsrail'e karşı. Adam çocuğu hapisteyse İsrail'e karşı

nefret gelişiyor. Kardeşim bırakalım adamların hepsini. Ama konuşalım

yani anarşi, terör, bilmem ne, bunlara gerek yok. Tertemiz insanlar bak

Peygamber nesli, siz de Peygamber neslisiniz, Hz. İsmail (as)'ın evlatları,

Hz. İbrahim (as)'ın evlatları, Arabistan hep öyle, Araplar. Gelin kardeşçe

güzel güzel yaşasın, akılalmaz geniş topraklar, ucu bucağı yok. Yere sere-

lim güzel sofraları, Allah Allah. Güzel bir kuzu çevirelim, sohbet edelim,

bir şey yok. Yani paylaşılamayan nedir? Tevrat'ın hükümlerine göre,

muharref kısımları vardır ama, gerçek kısımları ortada Tevrat'ın, sevgi ve

barış esastır. Bakın gelecek Mesih yani Hz. Mehdi (as) hiç kan akıtmaya-

cak, barışı getirecek. Ve bütün silahları yeryüzünden kaldıracak diyor.

Tevrat açıkça söylüyor bunu. Ve hadislerde de bu şekildedir, aynıdır.

Dolayısıyla Museviliğin gerçeğini ortaya çıkaracağız inşaAllah. Gerçek

Museviliğin yaşanmasını sağlayacağız. Bu konuda da zaten benim kita-

bım var. Tevrat'tan Güzel Hikmetler diye kitabım var. Orada Tevrat'tan

tahrif olmamış, güzel bütün sözleri aldık inşaAllah. Bunları İsrailli genç-
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lere sunduk. Ben İsrail'in dinsiz olmasını çok büyük bir tehlike olarak

görürüm. Asla ve asla müsaade etmeyiz asla. Oralarda inşaAllah dedeleri

gibi olacaklar, yani Hz. İbrahim (as) gibi inşaAllah. Son derece dindar,

Allah'a boyun eğmiş, mukaddesatına titiz, efendi, terbiyeli, nezih gençler-

den oluşacak. Ben öyle bozuk bir İsrail gençliğini asla kabul etmem. Bunu

hedefliyor ateist masonluk, bunu yaptırmayız. Buna müsaade etmeyiz.

Irak'ta da müsaade etmeyiz. Türkiye'de zaten hiç müsaade etmeyiz. Etme-

dik ve netice de aldık zaten. Şu an % 99 Darwinizm'e inanmayanlar Tür-

kiye'de. İsrail'de de Darwinistler hakimdi. Birkaç faaliyetle İsrail'de olayı

durdurduk. Buraya da öğrenciler geldi. Onlarla da konuştum. Misafirim-

di, acayip sevimli küçük küçük doluştular evin içine, bir kısmı mutfağa

daldı, bir şeyler yiyorlar. Yani kendi evlerinden çok çok rahatlar. Yerlere

uzandılar falan, acayip şahane, neşeli bir halleri vardı. Helal olsun, yesin-

ler içsinler, onlar benim canım ciğerim, kardeşlerimiz. "Nereden kardeşin

oluyor?" diyor. Peki, nereden kardeşim olmuyor? Neye göre kardeşim

olmuyor? Hz. İbrahim (as) nesli değil mi onlar? "Allah bir", demiyorlar

mı? Hz. Yusuf (as), Hz. İsmail (as), Hz. İshak (as), Hz. Harun (as), Hz.

Musa (as), bütün peygamberleri sevmiyorlar mı? Cennete, cehenneme

inanan, meleklere inanan insanlara ben niye kardeş demeyeyim? Benim

"La İlahe İllallah" kardeşim onlar. "La İlahe İllallah Muhammeden Resu-

lullah" kardeşlerim de bütün Müslüman alemidir. 

OKTAR BABUNA: Siz zaten  Kuran'a uygun olarak merhametle

yaklaştığınız için muazzam bir sevgi var, muhabbet var size oralarda.

Hem Museviler arasında hem İsrail'deki Hıristiyanlar hem de İsrail'deki

Müslümanlar arasında Hocam inşaAllah. MaşaAllah. Bu çözümü göste-

rince Hocam çok rahatladılar Museviler, Hz. Süleyman (as)'ın mescidinin

yapımını, Kubbet-ül Sahra ve Mescid-i Aksa ile birlikte orada üçünün de

aynı yerde olup üç dinin mensuplarının da serbestçe ibadet etmesi gerek-

tiğini söyleyince siz.

ADNAN OKTAR: Tabii kardeşim, Kuran'da Hz. Süleyman (as)'ın
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Mescidi’nden bahsediliyor. Gidiyoruz mescid yok. Bu nasıl oluyor bu?

Yıkıldı. Yaparız. Yeniden yaparız. Ne demek yıkıldı? Tamam, yıkılmış

olabilir. Süleymaniye de, Sultanahmet Camii de, birçoğu depremlerde

yıkıldı. Birçoğu yangında yandı. Ayasofya da öyle, defalarca tamir oldu

ama dimdik ayakta. Peki, Hz. Süleyman (as)'ın Mescidi nasıl oluyor da

böyle sadece temelleri duruyor, mescid ortada yok? Tabii ki buna müsaa-

de etmeyiz. Mescidi bütün ihtişamı, bütün güzelliğiyle yeniden kuracağız

Allah'ın izniyle. Hıristiyanlar için bir ibadet yeri, Musevi kardeşlerimiz

için ibadet yeri, Müslüman kardeşlerimiz için bir ibadet yeri. Mescid

böyle cayır cayır yanacak baktığımızda uzaktan, pırıl pırıl. İnşaAllah.

Orada gelecekler Müslümanlar kurban kesecekler, Museviler gelecekler

kurban kesecekler. Hemen de orada fakire fukaraya ızgara, onun yakının-

da ateşi de boydan boya yakacağız inşaAllah. Mis gibi kebap kokusu etra-

fa yayılacak. İnşaAllah. Orada fakire fukaraya dağıtacağız inşaAllah,

Allah rızası için. 

OKTAR BABUNA: Sadece onu değil, diğer bütün yıkılan mescidle-

ri de yapacağız demiştiniz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii, Hz. İbrahim (as)'ın, Hz. İshak (as)'ın, Hz.

Yakup (as)'ın, Hz. Harun (as)'ın, yani onların mezarlarının yanında mut-

laka bir mescid gerekiyor zaten. Olur mu öyle şey? Oralar mamur hale

gelecek. Bitişiğinde otel, bitişiğinde bar, gazino olmaz. Olur mu öyle şey-

ler? Hepsini kaldıracağız Allah'ın izniyle. Kabe de öyle, Kabe'nin etrafını

gökdelenlerle doldurdular. Kabe bakıyorsun yok. Küçücük, ufacık kalmış

Kabe, dev binalar etrafında. Allah'ın izniyle ne kadar bina varsa tamamı-

nı kaldıracağız. Kabe'nin arazisini açacağız. Resulullah (sav)'in ayak izine

kadar ineceğiz. O betonu kaldıracağız. Resulullah (sav)'in ayak izi kala-

cak orada. O gezindiği yerler, o toprağı açacağız. Ayrı yeşillendiririz,

nehirler akar, bahçeler olur. Ama şehir? Şehri kardeşim 40 kilometre

öteye koy, 50 kilometre öteye koy, koskoca arazi. Neden Kabe'nin etrafı-

nı zırh gibi sarması gerekiyor da, Kabe'yi tamamen örtmesi gerekiyor?
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Kabe'yi bizim 50 kilometre öteden görmemiz lazım, 50 kilometre öteden.

Geniş olacak, ferah olacak. Yapsınlar, bak boş yere yapıyorlar. Hepsi

yıkılacak söyleyeyim. İşte gökdelenlerle dolduracağız diyor, onların hepsi

aşağı inecek, bir bir. Sadece bizim vaktimizi almış olacaklar, masraf çıka-

racaklar. Başka bir şey yok yani. Boşa yapıyorlar yani. İnşaAllah. Her yer

mamur hale gelecek. Birçok mescid perişan durumda. Hz. İsmail (as)'ın,

Hz. İbrahim (as)'ın gezindiği yerler oralar, çok şahane yerler oralar, bağ-

lık bahçelik olması lazım. Üzüm bağları olacak böyle, kiraz ağaçları, muz

ağaçları, Kuran'da geçen bütün ağaçlar, bütün canlılar, ceylanlar, güzel

böyle kuzular oralarda bunlar olacak. Biz betonu ne yapacağız? Betonla

ne işimiz var bizim? Sağa dön beton, sola dön beton. Dolayısıyla İsrail de

son derece rahat ve zengin olacak inşaAllah. Çok fakiri var İsrail'in de.

Yani halkın büyük bölümü fakir. Çok perişan yaşıyorlar. 

OKTAR BABUNA: Lüks araba yok Hocam şehirde, gerçekten hiç,

bir tane bile gözükmüyor sokaklarda. 

ADNAN OKTAR: Yok canım, ancak yiyeceklerini çıkarıyorlar. Çok

perişanlar yani çok şeyler. 

OKTAR BABUNA: Çocukları da siz daha iyi bilirsiniz askere gön-

deriyorlar. Kızlar da erkekler de 17 yaşında liseyi bitirir bitirmez hemen

askere alınıyorlar. Erkekler 3 sene, kızlar 2 sene askerlik yapıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim ne gerek, ne gerek? Yine kendileri bilir

ama, evelAllah, Türk milleti bölgenin aslanıdır. Dev bir aslan olarak

düşünün. Kükredi mi böyle dünya sallanacak Allah'ın izniyle. Kükremesi

yetecek yani. Zangır zangır sallanacak ortalık Türk Milleti kükredi mi.

Türklük alemi, Türk İslam aleminin lideridir. Bu açıkça belli oldu. Herkes

bunun böyle olduğunu kabul etti. Fas, Tunus, Cezayir'den tut, Pakis-

tan'dan çık. Liderlik zordur. Diyorlar ki siz böyle hani nefsani mi? Çile

demektir liderlik. Türk milleti lider olduğunda çile çekecek. Bizim

Yemen'de aslanlarımız gitti, şehit verdik. Yürüyerek gittiler bizim aslan-

larımız oraya. Liderlik ama çile çektik biz. Libya'da çile çektik. Her yerde
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çile çektik. Liderlik kolay iş mi? Balkanlar'da çile çektik. Dolayısıyla

lider olmak demek hizmet demektir. Ve Allah bize bu mübarek görevi

verdi ve şanlı ordumuza, kahraman ordumuza. Said Nursi Hazretleri

diyor. "Kahraman ordu ve imanlı millet" diyor. "Hakikat hali göreceği,

Kuran'ın ışığıyla" diyor, "hakikat hali göreceği ve o dehşetli komitenin"

diyor, "dehşetli komitenin" yani iddia edilen Ergenekon örgütü, "dehşetli

komitenin tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor" diyor.

"Türklüğü ve Türkçülüğü muakaten kullanacaklar" diyor. "Fakat başarılı

olamayacaklar, geri çekilecekler" diyor. "Üç safhası vardır" diyor Said

Nursi, üç safhası, "son safhada artık durumu muhafaza eder". Durumu

muhafaza da gitti artık, çünkü düştüler şu an. Geçen senelere kadar duru-

mu muhafaza ediyorlardı. Ama şu an yenilmiş durumdalar. Artık sadece

böyle ucuz kabadayılık yapıyorlar. Postayla mermi gönderiyorlar falan.

Biz de onlara leblebi gibi yutturuyoruz onu inşaAllah, tabii şifa niyetine,

belki akıllanırlar diye, hukuk ve kanunlar içerisinde tabii ki. Oktar

Hocam, neler anlatacaksın bize, neler göstereceksin bakayım.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah. Güzel bebekler var Hocam. 

ADNAN OKTAR: Hep Allah'ın Cemal isminin tecellileri, görüyor

musun? Allah, “en güzel surette yarattım” diyor insanı, ahsen-i takvim.

Bak nasıl güzeller maşaAllah. İnsan bakmaya doyamıyor maşaAllah.

Masumluk, tatlılık, temizlik ve günahsızlık nasıl güzel görünüyor insanın

yüzünde. Ne kadar dinlendirici, melek gibi yüzleri maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah. Şeytandan Allah'a sığınırım. "Size

düzenli bir biçimde suret verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'na-

dır" diyor inşaAllah. Maşallah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Tegabün Suresi'nde. İnşaAllah. 

SUNUCU: Bir şey sorabilir miyim? İnşaAllah, maşaAllah siz hep

kullanıyorsunuz. Ben bir şey dilersiniz ya güzel Allah'ımızdan o zaman

söyleniyor değil mi yani inşaAllah, maşaAllah? Ama çok merak ediyorum

da acaba yanlış yerlerde mi kullanıyorum, diye merak ettim.
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ADNAN OKTAR: Yok doğru. "İnşaAllah, maşaAllah"ı çok kulla-

nanlar dünyaya hakim olacaktır. 

SUNUCU: Öyle mi?

ADNAN OKTAR: Tabii, "inşaAllah, maşaAllah"ı hangi millet, kim

çok kullanıyorsa onlar dünyaya hakim olacaklar. Bu Kehf Suresi'nde

geçer. Kehf Suresi zaten dünya hakimiyetini anlatan bir suredir. 18. sure,

110 ayettir. 18x110 ne eder? 1980, Miladi 1980 tarihini veriyor. Hz.

Mehdi (as)'ın çıkış tarihini verir. 

OKTAR BABUNA: Siz daha önce açıklamıştınız. Sırf ahir zamana

ve Mehdiyete bakan bir sure.

ADNAN OKTAR: Kehf Suresi, evet, " Böylece ikisi, iki denizin bir-

leştiği yere ulaşınca", ayetin ebcedi işari olarak Hz. Mehdi (as)'ın tarihini

veriyor, 1984. İki denizin birleştiği yer İstanbul'dur. Karadeniz'le Marma-

ra'nın birleştiği yer. "Böylece ikisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca".

61, bu ayetin ebcedi 1984. Demek ki 1984'te Hz. Mehdi (as) İstanbul'da

olacak inşaAllah. "Derken, Katımız'dan kendisine bir rahmet verdiğimiz".

Bu Hz. Mehdi (as)'a işaret ediyor aynı zamanda, Hz. Hızır (as)'dan bahse-

der, fakat Hz. Mehdi (as)'a işaret eder. "Ve Tarafımızdan kendisine bir

ilim öğrettiğimiz", Hz. Mehdi (as)'ın özel vehbi ilmi olacaktır. Birçok

harika ilmin sahibi olacaktır. Kendisine özel bilgi verilen, hususi Allah'ın

inayetine mazhar olmuş kişidir. Allah'ın özel hidayetine mazhar olmuş bir

insandır. Hz. Mehdi (as) lakabı, zaten Allah'ın hidayet ettiği anlamına

geliyor. Mehdi, hidayet kökeninden gelir. Hz. Mehdi (as)'ın ilmini anla-

tırken Resulullah (sav) diyor ki; "Allah ona bir gecede olağanüstü harika-

lar nasip eder. Olağanüstü bir ilim verir." Bir gecede, "Allah onu bir gece-

de ıslah eder" diyor, bir gecede. Tefsirinde de o şekilde açıklanıyor.

Demek ki bir gece içerisinde Allah ona bizim bilmediğimiz bir harika

özellik verecek. Özel bir ilim verecek inşaAllah. Hatta rivayetlerde, hadis-

lerde diyor Peygamberimiz (sav); "Arapça'yı pek bilmez" diyor. O zaman

ümmi, ümmi alim. Peygamber Efendimiz (sav) de ümmiydi, Hz. Mehdi
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(as) da ümmi. "Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kulları-

mızdan bir kulu buldular." 2009 tarihini veriyor ebcedi ayetin boydan

boya. Bakın bu 2009 daha yeni bitti. Mesela bak yine duvar. Duvarın ne

olduğunu, daha ileride anlayacak insanlar. "Şehirde iki öksüz çocuğundu".

İki öksüz, işari olarak, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as). "Altında onlara ait

bir define vardı." Bütün kutsal emanetler çıkacak buna işaret ediyor ayet

inşaAllah. "Babaları Salih biriydi." Her ikisinin babası da Hz. İbrahim

(as). Hz. İbrahim (as) neslinden geliyorlar. "Rabbin diledi ki onlar ergen-

lik çağına erişsinler." Zaten 33 yaşında göreve başlayacak Hz. İsa (as).

Hz. Mehdi (as) da 30-40 yaşlarında göreve başlıyor. "Ve kendi defineleri-

ni çıkarsınlar". Hz. İsa (as) ayrı define çıkaracaktır. Hz. Mehdi (as) ayrı

define çıkaracaktır. "Kendi definelerini çıkarsınlar" diyor. "Gemi denizde

çalışan yoksullarındı onu kusurlu yapmak istedim". 79. Kusurlu olan bir

gemi. Parçalanan yanan bir gemi var mı 79'da? 

OKTAR BABUNA: Independenta diye patlayan bir tanker var İstan-

bul'da.

ADNAN OKTAR: 1979'da.

OKTAR BABUNA: 79'da evet.

ADNAN OKTAR: Bakın 79. ayette. İstanbul'da büyük bir gemi pat-

laması. Dünyanın dördüncü büyük tankeriydi herhalde. 

OKTAR BABUNA: Dünyanın en büyüğüydü diye hatırlıyorum

Hocam o dönemde inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. Yani İstanbul gündüz gibi aydınlandı o pat-

ladığında. İnsanlar yataktan kalktılar, gündüz oldu diye kalktılar. O kadar

muazzam bir gürültüyle patladı. Cam çerçeve İstanbul'da yüzlerce, binler-

ce evin camı çerçevesi indi aşağıya. Uyuyanlar. Hoplayıp kalktılar. Ayak-

ta olanlar da oturdular. O patlamanın şiddetinden. Hadiste diyor ki; "siz"

diyor, "bu gök gürültüsü gibi bu patlamayı duyduğunuzda, gün ışığı gibi

aydınlanmayı gördüğünüzde bilin ki" diyor, "kutsal kente Hz. Mehdi (as)
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gelmiştir" diyor. “Sabahında”, detay veriyor hadis sabahında. Hz. Mehdi

(as) diyor denizin kenarına bayrağı diker. Denizin kenarında bir yerde ola-

cak diyor rivayetlerde inşaAllah. İki denizin birleştiği yerde. İşte bu Kehf

Suresi'nde de geçiyor inşaAllah.

SUNUCU: Ben mesela bir şey olmasını istediğim zaman inşaAllah

diyebilirim. Allah'a yalvarırız ya da bir şey isteriz. Günahlarımızı affet

diye ya da duamızı okuduktan sonra inşaAllah olur. Ya da amin.

ADNAN OKTAR: Bak inşaAllah, Allah'ın dilemesiyle. Allah'ın

izniyle, Allah'ın yaratmasıyla olduğu anlamına gelir. Mesela diyor ki ‘ben

yarın bir yere gideceğim inşaAllah" Ne demek? Allah'ın kaderde yarat-

masıyla, Allah'ın yaratmasıyla olacak.

SUNUCU: İnşaAllah nasip eder.

ADNAN OKTAR: Yani benim bir gücüm yok anlamına geliyor

inşaAllah. Allah yapacak, Allah yaratacak anlamında. MaşaAllah, ama

adam diyor ki "ne kadar güzelsin" diyor. "Rica ederim" diyor, "bana öyle

deme" diyor. "Ben tamam güzelim, ama bir acayip oluyorum" diyor. Niye

acayip oluyorsun ki? O güzel olan kim? Allah yaratıyor seni. Sana ait mi

o güzellik de oturup onun havasına giriyorsun, böyle bir özel tavırlara

giriyorsun. Benim beynimdeki görüntü sen misin? Benim beynimde

Allah'ın yarattığı bir görüntü var. Ben onu görüyorum, ona söylüyorum.

Ne alaka? Sana baksak sen saydamsın zaten dışarıda. Saydam, siyah

beyaz bir varlıksın. Zaten yok hükmünde cam gibi bir şey. Enerji yoğun-

laşmasından meydana gelmiş. Cam gibi, ruh gibi bir varlık var dışarıda.

Peki ben onu mu övdüm yani? Gözleri mesela çok güzel renkli diyorum.

Gözün dışarıda renkli değil ki senin. Siyah beyaz var. Aslında normal

simsiyah karanlık da, hadi aydınlandığını düşünelim diyoruz. Aydınlanır-

sa siyah beyaz görürsün en fazla. Dolayısıyla gözlerim yeşil, güzel diye-

mezsin ki. Yok öyle bir renk, yok yani. Beynimde kim yaratıyor? Allah

yaratıyor. Övgü kime? Allah'a. O yüzden insanlar bu sözü sık sık söyle-

yecekler. "MaşaAllah Allah ne güzel yaratmış, maşaAllah." Mesela bağ-
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lık, bahçelik bir yere girdiğinde kendine aitse; "maşaAllah la kuvvete illa

billah". "Allah ne güzel yaratmış, Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur

demeniz gerekmez miydi" diyor Allah. İnşaAllah. Mesela bak "ikisi yola

koyuldu" diyor. "Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler". "Fakat

kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı." Hz. Mehdi (as) için de böy-

ledir. Hz. İsa (as) için de böyledir. Her ikisini de konuklamaktan kaçına-

caktır insanlar. Onlara yanaşmaktan kaçınacaklardır. Kuran ona işaret edi-

yor. "Orada kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular". Bu Hz.

Süleyman (as) mescididir inşaAllah. Aynı zamanda ona işaret ediyor.

"Hemen onu inşa etti". O zaman duvarcı ustası, Hz. Hızır (as). Aynı

zamanda duvarcı ustası bunu görüyoruz. Şunu anlıyoruz ki İslam ahlakı-

nın dünya hakimiyetinde ateist masonlara da Hz. Mehdi (as) hakim ola-

cak. Onları da hizmet ettirecek. Şeytanları da hizmet ettirecek, ateist

masonları da hizmet ettirecek tabii. Çünkü onlarda Adonai'ın gelişini bek-

liyorlar. Adon, Adonai. Yani o diyorlar kainatın son zamanlarına doğru,

Kıyamet’e yakın Adonai, Adon ya da iki taraflı, Adon ya da Adonai diye

geçiyor,  gelecek ve bizim liderimiz olacak diyorlar. Kastettikleri kişi Hz.

Mehdi (as)'dır. Mesih, Hz. Mehdi (as)'dır. Masonları da kontrolü altına

alacaktır. Hatta iblisin ordularını da, şeytanı da. Diz çöktürecek şeytanı,

hizmet ettirecektir inşaAllah. Bütün İslam alemi, bütün Hıristiyanlık

alemi, bütün Musevilik alemi de Hz. Mehdi (as)'a tam anlamıyla bağlana-

caklar inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Daha önce de Hz. Süleyman (as)'ın cinleri kont-

rol etmesini anlatmıştınız benzeterek inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. Diyor ki Hz. Hızır (as); "Gerçekte benimle

birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana

söylemedim mi?" diyor. Benimle beraber olmaya güç yetiremezsin diyor.

Demek ki Hz. Mehdi (as)'la beraber olmak da çok zor. Yani sabredebile-

cek 313 tane aslan vardır. Sabredemezler. Yani korkar, çekinir. Diyor ki

Allah; "Kehf ehlini görseydin eğer onlardan korkar kaçardın" diyor. Ne
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demek? İnsanlar da Hz. Mehdi (as)'ı gördüğünde, Hz. Mehdi (as)'dan

çekinecekler ve kaçacaklar. 

OKTAR BABUNA: Hadiste de: "insanlar çobanından kaçan koyun

gibi ondan kaçarlar" diyor Peygamberimiz (sav) Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet Hz. Mehdi (as)'dan kaçacak insanlar. Kaç-

tıkları için sayıları 313. Hapsedilecek Hz. Mehdi (as). deccal ona eziyet

edecek, işkence yapacak. Deccalin diyor silahlı adamları onu takip eder

diyor. Gözetleyecekler diyor Hz. Mehdi (as)'ı inşaAllah. Hatta "ayakla-

rından, elinden zincirler deccal, onu bir yere atar" diyor. Bir de bakarlar

ki, cehenneme attığını zanneder deccal onu diyor. Birde bakar ki cennete

atmış onu diyor. Cennet gibi bahçeye atmış diyor. Demek ki bağlık bah-

çelik yerlere, bağlık bahçelik olan bir yere Hz. Mehdi (as) hapsedilecek

ayrıca. Buna da işaret var.

SUNUCU: Hocam, kısa bir aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Küçük

bir aramız var. Tekrar hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam edelim.

Adnan Hocam size bir soru mu yönlendirmemi mi istersiniz? Yoksa siz

kendiniz mi başlamak istersiniz?

ADNAN OKTAR: O zaman devam edelim. Kehf Suresi'ni açıkla-

maya devam edelim inşaAllah. 90. ayette diyor ki Cenab-ı Allah; "sonun-

da Güneş'in doğduğu yere kadar ulaştı ve onu (Güneş'i) kendileri için bir

siper olarak kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta iken buldu". Ahir

zamanda plajlara dikkat çekiyor. Güneş'in alnında bütün insanlar. Aşağı

yukarı çıplak şekilde yerlerde oluyorlar. Ahir zamanın bir özelliği. "İşte

böyle onun yanında özü kapsayan bir bilgi olduğunu biz büsbütün kuşat-

mıştık". Aynı zamanda Hz. Mehdi (as)'a işaret ediyor. Özü kapsayan bilgi.

Demek ki hikmet, hikmetli konuşacak Hz. Mehdi (as). Ledün ilmine sahip

olacak. Gizli bir ilmin de sahibi olacak ona işaret ediyor. "İki seddin ara-

sına kadar ulaştı". İki seddin; Avrupa ile Asya'nın arasındaki iki set nedir?

Denizdir, boğazdır. Aynı zamanda ona işaret ediyor. 2015 tarihi, ebced

tarihi. Aynı zamanda Güneydoğu'daki olaya da bakıyor bir yönüyle. İki
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seddin, dağlık bir bölgedir orası da biliyorsunuz. "Hemen hemen hiçbir

sözü kavramayan bir kavim buldu." Anlatsan da anlamayan PKK'lılar var.

Laf, söz anlamayan. "Dediler ki ey Zülkarneyn yecüc ve mecüc". Yani

anarşi, teröristler. Ahir zamanın anarşistleri. "Yeryüzünde bozgunculuk

çıkarıyorlar". Anarşi çıkarıyorlar diyor. "Bizimle onlar arasında bir set

inşa etmen için sana vergi verelim mi?" Hz. Mehdi (as) da Setti Zülkar-

neyn'dir ahir zamanda. Deccaliyete karşı, anarşizme, terörizme karşı bir

set oluşturacak, manevi bir set. 95. ayette: "Dedi ki: Rabbimin beni ken-

disinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha

hayırlıdır". Sağlam bir iktidar, Hz. Mehdi (as)'ın zamanı tam bir oturmuş,

olgun bir yapı olacaktır. "Yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayır-

lıdır". Bu ayetin ebcedi de 1987'yi veriyor. Şimdi bütün bu ayetler, haki-

miyetten bahseden ayetlerin ebcedinin, Kehf Suresi'nde sıradan sürekli

ahir zamanı vermesi bir mucizedir. Sürekli Hz. Mehdi (as) devrini veriyor.

"Böylelikle ne onu aşabildirler, ne onu delmeye güç yetirebildiler."

Demek ki Darwinizm, materyalizm öyle bir yıkılacak ki onu asla aşama-

yacaklar. Asla bir daha doğrulamayacaklar. Öyle bir (fikri) ezilme olacak.

Buna da işaret ediyor ayet. Bakın mesela 84. ayet "gerçekten biz ona" yani

Hz. Mehdi (as)'a işari anlamda, "yeryüzünde sapasağlam bir iktidar ver-

dik", ebcedi net 2017 tarihini veriyor. "Sonunda Güneş'in battığı yere

kadar ulaştı." Nerede battı İslam aleminin güneşi? Osmanlı İmparatorluğu

nerede yıkıldı? İstanbul, İstanbul'da. Güneş nereden battıysa oradan doğa-

cak işte. Hep Güneş battığı yerden doğar inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: (Hadislerde) Hz. Mehdi (as) için de Güneş

deniyor.

ADNAN OKTAR: Güneş'tir aynı zamanda. Bir lakabıdır Hz. Mehdi

(as)'ın. Fakat 86'da bir olay var. Bakın; "onu kara çamurlu bir gözede bat-

makta buldu". Kara çamurlu bir şey var orada. Çamurlu bir yerde o Güneş

batıyor. Yani o Güneş, kara çamurun içine onu götürüyorlar. Bu, Hz.

Mehdi (as)'a işaret ediyor inşaAllah. "Dedi ki: Kim zulmederse biz onu
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azaplandıracağız sonra Rabbine döndürülür, O da onu görülmemiş bir

azapla azaplandırır". Demek ki zulüm var o 86 ve 87'de. Bakın; "Dedi ki

kim zulmederse biz onu azaplandıracağız". Zaten ayetin ebcedi de 87'yi

veriyor. Tabii çok acayip. "Rabbin vaadi geldiği zaman", 98. Ahir zaman;

hem Kıyamet hem de Hz. Mehdi (as)'a işaret var. "O bunu dümdüz eder

Rabbinin vaadi haktır." Yani o setleri, o engelleri dümdüz eder. Şu an

Darwinizm yerlebir olup, dümdüz oldu mu? Oldu. Allah'ın vaadi geldi mi,

Hz. Mehdi (as)? Geldi ve setler de dümdüz oldu. Ona işaret ediyor aynı

zamanda. "Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi,

Kuran'ı dinlemeye katlanamazlardı". Şu an öyle. Gençler var Kuran'dan,

dinden, imandan bahsedince ‘aman bana müsaade' diyor. Deliler gibi

kaçıyorlar. Çok yaygın bu, birçok yerde karşılaşıyoruz. "İnkar edenler

beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar?" Patronunu veli

ediniyor yani adeta ona tapıyor. Veyahut iş yerini kendine ilah haline geti-

riyor. Veyahut karısına tapıyor, karısı için yaşıyor adam. İşi için yaşıyor.

Yani belirli hedefleri oluyor, sadece ideali o oluyor. Onu din haline geti-

riyor. Kuran buna işaret ediyor. "Onların dünya hayatındaki bütün çabala-

rı boşa gitmişken" sonunda da boşa gidiyor ölüyor, her şeyi bırakıyor

burada. "Kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyor" diyor. Çok güzel

iş yaptıklarını sanıyor diyor. Halbuki boşa diyor Allah yaptıkları işler.

"İşte inkar etmeleri ve ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerin-

den dolayı onların cezası cehennemdir". Kuran ayetleriyle alay var şu an

ahir zamanda. Kuran'la alay ediyor bazı insanlar. Hatta mesela ‘inşaAllah,

maşaAllah' onu bile alay konusu edinebiliyorlar. Akılsız. Yani zannediyor

ki ‘inşaAllah, maşaAllah' deyince sanki olmaz, ama hani inşaAllah baka-

lım. Haşa işimiz Allah'a kaldı diyorlar. Tabii ki her işin Allah'a kaldı

senin. Nefes alamazsın, yerinde duramazsın. Tabii ki her işin Allah'a kal-

mış durumda. "Ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden";

mesela Hz. Mehdi (as) da alay konusu edilecektir. Tüm peygamberler

gibi, bütün elçiler gibi, tüm veliler gibi alay konusu edilecektir. "Edinme-

lerinden dolayı onların cezası cehennemdir. İman edip salih amellerde
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bulunanlar", bunlar da, ahir zamana bakan yönüyle Hz. Mehdi (as) ve

cemaati ve Müslümanlara işaret ediyor. "Firdevs Cennetleri onlar için bir

konaklama yeridir". 

Hemen arkasından Meryem Suresi başlıyor. Rahman rahim olan

Allah'ın adıyla. "Kaf, he, ye, ayn, sad." Burada çok esaslı bir şifre var.

"Kaf, he, ye, ayn ve sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki Rabbim şüphesiz

benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu". Yani kemik-

ler yaşlılık aleviyle erimeye başlıyor. Kalsiyum eksilmesi oluyor. Kemik-

ler gevşiyor, insan küçülür. "Baş yaşlılık aleviyle tutuştu." Beyazladı saç-

larım diyor. "Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım." Duanın önemine

dikkat çekiyor. Dua çok önemlidir. Çok konsantre olarak, akılcı, güzel

dua edilecek. Dua edildi mi neler olur neler. Yani insanların bazen aklına

hayaline gelmedik şeyler olur inşaAllah. "Artık bana Kendi Katından bir

yardımcı armağan et". Bu, inşaAllah ahir zamanda Müslümanlara yardım-

cı olacak olan Hz. Mehdi (as)'dır aynı zamanda. "Bana mirasçı olsun,

Yakupoğulları’na da yardımcı olsun." Yakupoğulları'na. İsrail'e, Beni

İsrail'e de mirasçı olacaktır. Onları da yönetecektir Hz. Mehdi (as) inşa-

Allah. "Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl." Hz. Mehdi (as)

Allah'ın razı olduğu kişilerden birisidir inşaAllah. "Ey Zekeriya şüphesiz

biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce

ona hiçbir adaş kılmamışız". Daha önce hiç böyle bir isim yoktu, diyor.

İlk defa Yahya ismini veriyorum diyor Cenab-ı Allah. "Dedi ki Rabbim

benim karım kısır iken benim nasıl bir oğlum olabilir? Ben yaşlılığımın

son basamağındayım." Yani ben yaşlı olduğum için zaten olacak gibi

değil diyor. Karım da kısır, diyor. Yani bunun bu şekilde olmadığını,

Allah'ın isterse insanın bünyesini güçlendireceğini, yaşlılıkla bağlantılı

bir olay olmadığını Kuran gösteriyor, açıklıyor. "İşte böyle dedi. Rabbin

dedi ki, "bu Benim için kolaydır daha önce sen hiçbir şey değilken seni

yaratmıştım". Bu Benim için çok kolaydır diyor Cenab-ı Allah. "Sabah

akşam Allah'ı tesbih edin" diyor. Müslüman sürekli tesbih edecek. "Ey
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Yahya kitabı kuvvetle tut." 2067 dünya hakimiyetinin en saltanatlı, en

muhteşem yılları inşaAllah. 2067. "Ey Yahya" diyor Cenab-ı Allah.

"Kitab"ı, yani "Kuran'ı" ona da işaret var. "Kuvvetle tut", yani İslam'a sıkı

sıkıya sarıl. Urvetul-vuska, metin olan Allah'ın ipine sıkı sıkı sarıl, sakın

bırakma. Kitabı kuvvetle tut, ayetin ebcedi 2067 bakabilirler bilenler.

"Daha çocuk iken ona hikmet verdik." Demek ki Hz. Mehdi (as) da, ta

çocukluğunda güzel huylu olacak, akıllı olacak inşaAllah. "Katımızdan

ona bir sevgi duyarlılığı", demek ki Hz. Mehdi (as) sevgi dolu bir insan

olacak. Coşkun bir sevgi olacak kalbinde. "Ve temizlik", tertemiz olacak

Hz. Mehdi (as). Elbisesi temiz olacak, etrafı temiz olacak, arkadaşları

temiz olacak, çünkü Kuran'ın emri. "Ve o çok takva sahibi biriydi". Hz.

Mehdi (as)'ın çok takva sahibi birisi olacağına işaret ediyor inşaAllah

ayet. Hz. Yahya (as)'ı anlatmakla beraber aynı zamanda Hz. Mehdi (as)'a

işaret ediyor. 

"Eğer seni yalanlıyorlarsa" diyor Fatır Suresi'ni açtım. "Eğer seni

yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı". Yani Hz. Mehdi

(as)'a da yine burada işaret var. Seni yalanlayabilirler, samimi olmamak-

la, yalancılıkla, oyun oynamakla, çıkarcılıkla, anormallikle değil mi,

Kuran'a uymamakla her şeyle itham edebilirler anlamı çıkıyor. "Eğer seni

yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı"; bütün tebliğciler,

muslihler, mehdiler, peygamberler, onlar da yalanlandı diyor. Demek ki

bir tek Hz. Mehdi (as)'ın karşılaşacağı bir şey değil bu. "Sonunda bütün

işler Allah'a döndürülür"; hepsini Ben yaparım diyor Allah, hepsini Ben

yaratırım diyor. Burada bir ledüni izah da var. Yani yalanlamanın yaratıl-

masını da Allah yaratır. "Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır";

Allah Hz. Mehdi (as) gelecek dedi mi gelir, Hz. İsa (as) inecek dedi mi

iner, Kıyamet kopacak dedi mi kopar. "Öyleyse dünya hayatı sizi aldat-

masın", işte paralar, pullar, kadın-kız, eğlence hayatı sizi aldatmasın.

Çıkar, ekonomik bazı çalışmalar, gayretler sadece bir hedef, put haline

gelmesin, dünya hayatı sizi aldatmasın. "Ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile

(Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın". Ahir zamanda böyle mahluklar
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türeyecek, Peygamberimiz (sav) diyor, hadislerde de belirttim. Ne diyor

bakın hadiste; "Doğu'dan başları tıraşlı kavimler çıkacak," başları tıraşlı

bunların, "dilleriyle Kuran okuyacaklar". Kuran'ı böyle tecvidle, galgale,

idgama çok dikkat ederek çok şahane okuyacaklar. "Fakat boğazlarından

aşağıya geçmeyecek". Pratikte uygulamayacaklar, diyor Allah. "Onlar

dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar". Öyle bir konuşma yapacak

ki, konuşmalarında ya dinin hükümlerini anlatarak insanları güldürecek,

hokkabazlık, sahtekarlık yapacak, dinden çıkacak. Veyahut dinin hüküm-

lerini tam tersi açıklayarak insanları aldatıp, bambaşka hükümler çıkara-

cak, insanları kandıracak. Mesela ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'a karşı

çıkacak o sarıklı yobaz da, ahir zamanda bir yobaz var -İstanbul'da Hz.

Mehdi (as)'a karşı huruç edecek bir yobazdan bahsediyor Resulullah

(sav)- Hz. Mehdi (as)'ı yalancılıkla, Kuran'a uymamakla, hatta dinsizlikle

itham edecek bir mahluk, ahir zaman mahluku.

OKTAR BABUNA: Dini ortadan kaldırmakla.

ADNAN OKTAR: Evet, dini ortadan kaldırmakla suçlayacak, bunu

İmam Rabbani diyor. "Dinimizi izale etti, dinimizi kaldırdı diyecek" diyor

bu yobaz. Hz. Mehdi (as)'ı suçlayacak ve ona cephe alacak. Bütün bunlar

gösteriyor ki, her elçi, her mehdi, her mürşit böyle insanlarla, böyle mah-

luklarla, böyle deccal adamlarıyla karşılaşacaklar. Zaten diyor rivayette,

"başları sarıklı yetmiş bin kişi deccale tabi olacak" Böyle mahlukların faa-

liyette bulunacağını buradan anlıyoruz. Bakın ayetin birinci kısmının

ebcedi 2015 tarihini veriyor. İkinci kısmının ebcedi de 1997 tarihini veri-

yor. Yani Hz. Mehdi (as)'ın böyle mahluklarla karşılaşacağını işaret edi-

yor ayet. "Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız"; daha

önce bunu söylemiştim. "Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olma-

yan)'dir, Hamid' (övülmeye layık)dir". Allah'a karşı fakir, sıfır, hiçbir şeyi

yoktur insanın. Allah sonsuz zengindir inşaAllah. "Sen, yalnızca bir uya-

rıcısın" diyor. "Diri olanlarla ölüler de bir değildir", 22. ayet Fatır Suresi.

"Diri olanlarla ölüler de bir değildir", birçok insan ölüdür, onları insanlar
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diri zannederler, birkaç kere açıklamıştım. "Gerçekten Allah, dilediğine

işittirir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin". Adam ölü, haberi

yok. Mesela konuşuyor, anlamadı diye, dinlemedi diye başı ağrıyor sıkın-

tıdan, kızarıyor bir türlü anlatamıyor. Adam zaten ölü, ölmüş. Bak diyor

ki Allah "kabirlerde olanlara işittirecek değilsin" diyor, ölü adam, zombi.

Hortlak olarak geziyor dışarıda. Gözü açık olduğu için gördüğünü zanne-

diyorlar, görmüyor adam. Kulağı var işitmez diyor Allah. "Sen onları

canlı zannedersin, onlar canlı değil, ölüdürler" diyor. "O yüzden sen onla-

ra işittiremezsin" diyor. Muhkem, açık ayet. "Sen, yalnızca bir uyarıcı-

sın", sen uyarmandan sevap alacaksın diyor. Yani İslam ahlakı hakim olur

veya olmaz, sen var gücünle İslam ahlakının hakimiyeti için uğraş,

Kuran'ın hakim olması için uğraş, Allah hakim edecektir. Ama bizim gör-

evimiz sadece uyarmak. "Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjdeci ve uyarı-

cı olarak gönderdik", ebcedi kaç, 1983. "Biz seni, hak ile bir müjdeci ve

uyarıcı"; Hz. Mehdi (as) ne yapacak? İslam ahlakının dünyaya hakimiye-

tini müjdeleyecek değil mi ve uyarıcı olarak, insanları uyaracak. Kıya-

metle uyaracak, birçok konuda onları uyarma göreviyle vazifelidir Hz.

Mehdi (as).

OKTAR BABUNA: 1983'te faaliyete başladığı yıllar.

ADNAN OKTAR: Evet Hz. Mehdi (as)'ın faaliyete başladığı tarih,

faaliyet yılları. "Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir" bak; "hiçbir ümmet

yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın". Mutlaka bir mehdi, bir

mürşit, bir elçi, bir peygamber gelir diyor, ebcedi kaç? 2026, dünya haki-

miyeti dönemi. Evet, açıp baksınlar 24. ayet. "Sonra Kitabı kullarımızdan

seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi nefsine zulmeder" bakın;

"Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık". Hz. Mehdi (as)'a

mesela miras kalıyor Kuran. Bakiyetullah'tır, "Allah'tan bakiye kaldım Ya

Rabbi Senden" diyor, "bakiyeyim ben" diyor, inşaAllah. Evet yani Resu-

lullah (sav)'in bakiyesi, onun soyunun bakiyesi. Bakiyetullahtır, inşaAllah

lakabı o zaten. "Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık
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onlardan kimi kendi nefsine zulmeder", kimi kendine eziyet eder, vesve-

selerle, kuruntularla kendine acı veriyor. Şeytana uyuyor, her gün bir acı,

"kimi orta yoldadır," işte evden camiye gidiyor, camiden eve geliyor.

"Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır öne geçer", işte makbul olan

budur, Allah'ın kabul ettiği. "Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır ve

öne geçer". Öne geçen kimdir, Hz. Mehdi (as)'dır. "Allah'ın izniyle hayır-

larda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir". Müslüman büyük

fazlı hedefleyecek. "Adn Cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada

altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri

ipek(ten)dir", cennette. "Derler ki; "bizden hüznü giderip yok eden

Allah'a hamd olsun". Dünyada hüzün, baş belasıdır. Her şeye üzülürler,

cennette yok o.

SUNUCU: Soru sormamı ister misiniz? Kendimle ilgili bir soru sora-

bilir miyim?

ADNAN OKTAR: Tamam sor.

SUNUCU: Benim bir dileğim gerçekleşti, çok dua etmiştim gerçek-

leşmesi için. Ondan sonra ama, er ya da geç gerçekleşmedi çok hızlı bir

şekilde gerçekleşmişti benim dileğim. Bu yüzden de  çok dua ettim ama,

olduğu için de ben bir adak dilemiştim. Adak adadım, koyun keseceğim,

ya da kurban keseceğim diye. Fakat ben hayvana kıyamıyorum. Başka bir

şeyler yapıyorum mesela, öldüremiyorum. Mesela bir çocuk sevindirdim,

bir şeyler yapıp durdum ama işte kan akıtamıyorum. Çok mu günah şu an

yaptığım?

ADNAN OKTAR: Sen bakma. Birine vekalet ver.

SUNUCU: İşte aklıma geldikçe, fena oluyorum. Babamlar falan

diyor ki yapılması gerekiyor diyor.

ADNAN OKTAR: Sen bakmayacaksın, oradan bir amcaya verirsin

keser onu bir şey olmaz. Sonra ızgara yapar yeriz, ne var yani onda bir şey

yok, Allah aşkına. Allah'tan nimet.
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SUNUCU: Evet işte o şekilde, benim yüzümden ölecek diye işte vic-

dan azabı çekeceğim diye bir korkum var içimde.

ADNAN OKTAR: Ama et yemezsek bütün insanlık ölür. Yani bütün

insanlar mı ölsün? O Allah'ın helal kıldığını, Allah'ın güzel kıldığını yeri-

ni getirelim. Hayvan zaten bilmez ki o, acı çekmez koyunlar, kuzular

onların haberi bile olmaz. Onların şuuru tamamen kapalı. Allah öyle ezi-

yet ettirir mi onlara? Öyle bir şey yok. O zaten gözü bağlanıyor, Bismil-

lah Allah-u Ekber dedin mi bitti o. O zaten kuzu. Cennette de, seviyorsan

o zaten karşına gelecek senin, inşaAllah. Hayır, hayır hiçbir şey olmaz.

Öbür türlü müthiş hastalıklar yayılır, insanlar kitle halinde ölürler. Hay-

vansal protein çok önemlidir. Sırf bitkisel proteinle yaşanmaz. Çok sağ-

lıksız nesiller meydana gelir.

SUNUCU: Ben de onun yerine çocuklar sevindirdim birkaç tane.

Babam dedi ki, o onun yerine geçmez dediler işte.

ADNAN OKTAR: Evet geçmez. Kurbanını keseceğiz, keselim bir

de güzelce ızgara yapalım, inşaAllah. 

Filistin hapishaneleri derken, tabii Filistin'deki hapishanelerde de

kardeşlerimiz var ama, asıl İsrail'deki hapishaneleri kastediyorum. Ama

artık onlar, ya Filistinli olduğu için içeride, Filistin hapishanesi olmuş olu-

yor inşaAllah. Onların hepsi boşalacak, Hz. Mehdi (as) devrinde, zindan-

lar boşalacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın alametlerinden bir tanesidir inşaAllah.

Sen şu Cübbeli'nin kitabından bana bir sayfa aç, ben sana oradan bir şey-

ler anlatayım.

SUNUCU: Ben bir soru daha sorabilir miyim?

ADNAN OKTAR: Sor.

SUNUCU: Benim Almanya'da yetiştiğim ve büyüdüğüm için, benim

çok farklı arkadaşlarım oldu. Babası Türk'tü, ama annesi Amerikan ya da

İngiliz ya da Alman'dı mesela. Çocuk büyüdü  benim yaşıma geldi, genç

çağına geldi. Sormuştum şimdi senin dinin ne dedim ben böyle, sen neye
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inanıyorsun demiştim. Hıristiyan mısın, yoksa Müslüman mısın demiştim.

Ben dine inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum demişti. O günden beri hiç

aklımdan gitmiyor bu cümle. Ne oluyor  şimdi bu olay? Çok merak ediyo-

rum. Ne demek oluyor bu? Dine inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum.

ADNAN OKTAR: Ben Allah'a inanıyorum ama dine inanmıyorum,

yani o kadar mantıksız ki. Allah var, fakat kullarından haberi yok diyorlar

bunlar. Kardeşim o ilah olur mu o zaman, yani Allah olur mu, haşa? "Biz-

den nasıl haberi olsun Allah'ın" diyor. Kardeşim sen Allah'a inanmıyorsun

ki o zaman. Allah sonsuz akıldır, sonsuz güce sahiptir. Bizim vücudumuz

içindeki atomların hepsinin tek tek sayılarını bilir, tamamını. Kofulların

içinde de Allah vardır. Bizim vücudumuzu oluşturan atomların, nötronla-

rın, protonların içinde de Allah vardır. Protonların içinde Allah alem yara-

tıyor, alem. Galaksiler yaratıyor, yani sonsuz galaksi yaratır, sonsuz sis-

temler yaratır. Onun için Allah'ın gücünü önce bir kavrasınlar. Sonsuz

önce ve sonsuz sonra Allah Katı'nda tek bir an olarak olup bitmiştir. O

niye öyle olmuştur o adam, çünkü Allah öyle yaratmış da onun için öyle

olmuş. Kaderi öyle onun. Yani niye Hz. Mehdi (as) dinsiz olmuyor?

Kaderi öyle, Mehdilik görevi var. Mesela Resulullah (sav), Peygamber.

Herkes uğraştı, "Güneş'i Ay'ı da verseniz" dedi Resulullah (sav), değil mi,

"bir elime Güneş'i, bir eline Ay'ı verseniz ben yine vazgeçmem" dedi. Her

şeyi teklif ettiler, "liderlik verelim, ne istiyorsan verelim, mal mülk de

verelim" dediler, "sen bu peygamberlik görevinden vazgeç" dediler. Vaz-

geçer mi, hak peygamber? Şehit etmeye kalktılar, hakaret ettiler, iftiralar

attılar, deli dediler, sürgün yaptılar. Değil mi, hicret etmek durumunda

kaldı, asla vazgeçmedi inşaAllah. Dolayısıyla kaderde ne varsa, o olur,

onun kaderi de o. Ama bir süre sonra, bilgisizlikten kaynaklanıyor bu

izahlar, değişir. Yani konuşsak ikna olur inşaAllah. 

"Müseyyeb Ebu Hureyre'den şöyle dediğini işitmiştir: Resulullah

(sav) şöyle buyurdu; Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhak-

kak ileride Meryem oğlu İsa Mesih (as) sizin içinize adaletli bir hakem
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olarak inecektir". Adalet getiriyor, "o zaman o salebi kıracak, domuzu

öldürecek", haçı kıracak yani; "domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldı-

racak". Zenginlikten dolayı da kimseden vergi alınmıyor, vergi kalkacak.

Yani hiç kimseden vergi alınmıyor. "Mal o kadar çoğalacak ki, hiçbir

kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde dünya ve dünyadaki her

şeyden daha hayırlı olacaktır". Yani insanlar ibadete yönelecekler, Allah'a

karşı çok sevgi dolu olacaklar diyor. Hz. İsa (as)'ın şahsı manevi olarak

değil de, şahıs olarak ineceği Sahihi Buhari'de ve sahih, mütevatir hadis-i

şeriflerde açıkça bildiriliyor diyor arkadaşımız. Doğru, ama bir kısım kar-

deşlerimiz anlamazlıktan geliyorlar o ayrı. Oktar sen bir sayfa aç ve oku.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Ebu Bekir Alsancak Erzu-

rum; "Tabarani Kebir'inde diyor ki, Ahmed b. Nadr el-Askeri ve Cafer b.

Muhammed-ül Feryabi nakletmişler ki; (Ravi silsilesi ile) Dakkak b.

Zeyd-i Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki: Ben gördüğüm bir rüyayı

Resullullah (sav)'e anlattım. Bu rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı

bir minberin en üst basamağında idi. O buyurdu ki: Yedi basamaklı gör-

düğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir, Ben de onun son

bininde olacağım." 

"İbni Abd-il Hamid, Tefsir'inde diyor ki; Muhammed b. Fadl, Ham-

mad b. Zeyd'den, O da Yahya b. Atik'den, O da Muhammed b. Sirin'den,

O da Müslüman olmuş Kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki: Allah, gök-

leri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün, sizin

dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir. Ve dünyanın eceli altı gündür,

yedinci günde Kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gün-

desiniz." "Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim,

Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: Dünyadan beş bin altı yüz yıl

geçmiştir. Müellifin görüşü: Bu hadis-i şerife gösteriyor ki, Ümmet-i

Muhammed'in ömrü en az 1400 yıl olacaktır", Celaleddin Suyuti'nin Tas-

nifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, sayfa 88-89. İlk-

okul çocuğu bile bu hesabı yapabilir. Ümmetin icabet ömrü 1500 seneyi
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geçmeyecektir. Hicri 1500'lerle 1600'ler arasında da Kıyamet beklenmek-

tedir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hicri 1545 yılında Kıya-

met’in kopabileceğini belirtmiştir, Allahualem, inşaAllah. 

"İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi (ara-

daki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (ra)'dan. O dedi ki, Resu-

lullah (sav) buyurdu: Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını

görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle

geçirmişçesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar." 

"İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, (aradaki

ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (ra)'dan; o dedi ki, Resullullah

(sav) buyurdu: Dünyanın ömrü, Ahiret günlerinden yedi gündür. Allah

Teala buyurdu ki: Senin Rabbinin yanındaki bir gün, sizin saydığınız bin

yıl gibidir." 

"İbni Ebi Dünya, Zemmil Emel'inde diyor ki: Ali b. Said, Hamza b.

Hişan'dan, O da Said b. Cubeyr'den rivayet ettiler ki; dünya, ahiret hafta-

larından bir haftadır." 

"İbni Ebi Hatem, Tefsir'inde İbni Abbas'dan rivayet etti ki: Dünya,

ahiret haftalarından bir hafta olup, yedi bin senedir ve bunun altı bini geç-

miştir." 

"İbni Abbas'dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır; o

dedi ki: Dünya yedi gündür. Her bir gün bin yıl gibidir. Ve Resulullah

(sav) de onun sonunda gönderildi", Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden

Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, sayfa 88-89. 

Ümmetin icabet ömrünün hicri 1500 seneyi geçmeyeceğini bu hadis-

i şerifler açıkça belirtiyor. Cübbeli samimi olsun. Suyuti'nin naklettiği bu

hadis-i şeriflerin doğru olduğunu, sahih olduğunu bütün ehl-i sünnet ule-

ması biliyor. Cübbeli'nin kendisi de bu hadis-i şeriflerin doğru olduğunu

biliyor. Susmakla, anlamazlıktan gelmekle bu konuyu geçiştiremez.

Doğru konuşmadığı için çıksın bütün Müslümanlardan özür dilesin.”
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ADNAN OKTAR: MaşaAllah güzel söylemiş halktan kardeşlerimiz

maşaAllah, bayağı bu konularda bilinçliler. Cübbeli ne yapıyor, 570 yıl

sonra diyor, 500 yıl İslam ahlakı hakim olmayacak yani. Dolayısıyla

İslam ahlakının hakimiyeti ile ilgili hiçbir konuşma yapmıyor. Daha hala

duymadık. Halbuki normal bir Müslüman çıkar ortaya der ki, "arkadaşlar

İslam ahlakı dünyaya mutlaka hakim olması lazım. Bu zulüm sistemi

başka türlü gitmez. Biz var gücümüzle gayret edelim. Cenab-ı Allah ister

hakim eder, ister hakim etmez ama biz hakim etmesi için hem dua edip

hem sebebe sarılıp, var gücümüzle gayret etmeliyiz" demesi gerekir. Bunu

demiyor, halen de demiyor. Yani İslam ahlakı bu yüzyılda hakim olsun

inşaAllah demesi lazım. Hatta bu aylarda, bu günlerde hakim olsun diye

dua etmesi lazım. Ve bunu etrafına teşvik etmesi lazım. Gayret etmeleri

içinde değil mi, onları uyarması gerekiyor. Bunu söyleyememesi esraren-

giz, talebeleri bu konu üzerinde çok dursunlar.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, bir söylediği

bir söylediğini de tutmuyor Hocam. 96'lı yıllarda Hz. Mehdi (as) her an

çıkabilir diyor. Sonra 7000 yıl ile ilgili hadis yok dedi, sonra var dedi.

Arapçası'nı söyledi, yani her söylediği de birbirinden farklı.

ADNAN OKTAR: Evet "bununla ilgili ne ayet ne hadis vardır" dedi.

Sonra çıktı, "yok bununla ilgili bir hadis vardır" dedi. Arapçası'yla da

açıkladı. Bu konuda neden yalan söylediğini de açıklamadı. Bir de İslam

ahlakının dünyaya hakimiyetinin 400 yıl, 500 yıl olmayacağından nasıl

emin, niye Allah'ın rahmetinden böyle ümidini kesiyor. Neye dayandıra-

rak bunu yapıyor, bir de bunu sormak lazım. Kardeşim farz edelim dediği

gibi olsa, 500 yıl sonra gelecek, şu an İslam ahlakı hakim olsa ne kaybe-

dilir? Niye 500 yıl hakim olmaması gerekiyor İslamiyet'in. Talebeleri

ısrarla bunun üzerinde dursunlar, yani bunu söylemesi şart. Burada bir

gariplik var, bu çok şaşırtıcı. Bak halk bütün hadis-i şerifleri biliyor, bu

hadis-i şerifleri okuması lazım, söylemesi lazım. 5600 yıl geçmiştir diyor

İmam-ı Hanbel. Ondan bahsetmiyor. İşte cinsel ilişki nasıl yapılır, işte
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kavun sünnet midir, pilavı nasıl yememiz gerekiyor, bunları anlatıyor.

İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti hayati bir konu. En hayati konu, niye

bunun üzerinde durmuyorsun. Değil mi, en hayati konulardandır. Yani

namaz nasıl önemlidir, oruç nasıl önemlidir. İslam ahlakının dünyaya

hakimiyeti de öyle önemlidir. Çok hayati bir konudur.

OKTAR BABUNA: Farz demiştiniz İslam ahlakının hakimiyeti için

çalışmak inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii, hayır soranlar da hep cinsel ilişki ile ilgili

sorular soruyorlar. İşte evin taksidini nasıl ödeyebiliriz, ondan sonra koca-

sıyla bilmem ne sorunu varmış onu nasıl halledebilir veyahut karısının işte

neresinde ne sorunu var, onu nasıl halledebiliriz. Kardeşim şimdi acil olan

bunlar mı? Yani o kadar gereksiz sorular soruyor ki insanın aklı hayali

duruyor, akılalmaz detaylar böyle. Bununla vakit kaybetmenin sırası mı

şu an? Ve bu insanlar, niye sormuyorsun kardeşim İslam ahlakının dünya

hakimiyetini niye sormuyorsun, niye demiyorsun? Bir an önce İslam ahla-

kı hakim olsun, zulüm yeryüzünden kalksın, bunun için ne yapabiliriz

diye niye soru sormuyorsunuz? Belki de soruyorlar, belki değil soruyor-

lardır bu soruyu okumuyordur. O soruları da kendi hazırlıyor olabilir ayrı-

ca. Yani insan şüphe ediyor. Çünkü benim bildiğim talebeleri bayağı

takva, aklı başında insanlar, gece gündüz böyle cinsellikle ilgili soru sora-

caklarını da zannetmiyorum. Yani İslam ahlakının dünya hakimiyeti nasıl

sorulmaz. Bir Müslüman nasıl boş durur, yani bir an önce bu fitne, fücur,

fesat kalksın diye gayret eder. Ve bütün İslam alemi ferahlasın, rahatlasın

ister. Hz. Mehdi (as)'ın da gelişini geciktiren bir üslup ortaya attı. Şimdi

bunu da sormak lazım. O zaman niye her an çıkabilir diyordun? O zaman-

lar nasıl bunu nasıl söylüyordun? Birdenbire kimi gördün, neyi gördün de

birdenbire fikrin değişti? Nereye, nasıl bir kanaatin geldi de birdenbire

değişti? Daha önce net söylüyordu, yani her an çıkabilir diyordu. Ne

demek her an çıkabilir, demek ki bütün şartları oluşmuş Mehdiyetin.

Demek ki alametlerini görmüşsün. Yani kanaatin gelmiş, ne oldu birden-

bire? Allah hidayet versin, Allah aklını açsın, inşaAllah. Şimdi bunun
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içinde oturup mahkemeye verecektir benim kanaatim. Halbuki onun bana

söylediği sözler, yani çok acayip lafları var, çok ayıp sözleri var, hiç yakı-

şık almayan hakaretamiz o kadar çok sözü var ki. Ben dava açmaya kalk-

sam ona, 70 yıl gitse yine bitmez yani. Ben gerek duymuyorum. Allah

aklını açsın, etrafındaki insanlar da onu biraz uyarsalar değil mi, yani bize

böyle konuları değil de, asıl hayati konuları anlat demeleri gerekir, inşa-

Allah olur.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın kutsal emanetlerle çıkması.

“Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri,

nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar", Ali b. Sultan Muhammed

el-Kari el-Hanefi, Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi. "Beytül

Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levha-

ların madenlerini, Hz. Adem (as)'ın cübbesini, Hz. Süleyman (as)'ın min-

berinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan

eldivenleri çıkaracaktır", El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, sayfa 33.

ADNAN OKTAR: Şimdi bunları açıklayarak, şerh ederek açıklaya-

lım. İlk birinci hadisi yeniden oku.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in sanca-

ğı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde

çıkar", Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, Risaletül Meşreb

elverdi fi mezhebil Mehdi.

ADNAN OKTAR: Nerede bu kutsal emanetler?

OKTAR BABUNA: İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Sancak, göm-

lek ve kılıç.

ADNAN OKTAR: Demek ki Hz. Mehdi (as) ile aynı yerdeler, o da

İstanbul'da, o da İstanbul'da.

OKTAR BABUNA: Ayrıca nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde

çıkar diyor.
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ADNAN OKTAR: Güzel nuru ve güzel ifadesiyle yani Resulullah

(sav) gibi samimi, üslubu çok hoş olacak, gönüllere hitap edecek. Yatsı vak-

tinde, gece vaktinde, demek ki yatsı vakitlerinde insanlara hitap edecek.

OKTAR BABUNA: "Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u

Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem (as)'ın

cübbesini, Hz. Süleyman (as)'ın minberinin asasını ve Allah'ın Ben-i İsra-

il'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır".

ADNAN OKTAR: Beni İsrail'in kutsal gördüğü hemen hemen bütün

kutsal emanetleri bulacak Hz. Mehdi (as). Ve Beni İsrail'in büyük bir

bölümü Hz. Mehdi (as)'a tabi olacaklar, inşaAllah, hadis-i şerif onu anla-

tıyor. Bu alametleri, bu kutsal izleri, kutsal emanetleri de gördüklerinde

Hz. Mehdi (as)'a tam kanaatleri gelecek inşaAllah. Demin Kuran ayetleri-

ni okurken, duvarın altında hazineden bahsediyor. "Olgunluk yaşına

gelince" diyor, "çocuklar da hazinelerini alacaklar" diyor. İşte ayette işa-

ret edilen konu budur, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: "Hz. Mehdi (as)'ın gözlerden uzak olması,

geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak", Ukayli "En-Nec-

mu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-

Temam ve'l kamal.

ADNAN OKTAR: Hadisi oku.

OKTAR BABUNA: "Geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli

olacak".

ADNAN OKTAR: Gündüzleri pek ortada olmayacak Hz. Mehdi (as).

Geceleri tebliğ yapacak, anlatacak.Hadis-i şerif ona işaret ediyor, evet.

OKTAR BABUNA: "Hz. Mehdi (as)'ın sıkıntı ve zorluklarla karşı-

laşması, inkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet

etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından

yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır.

Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi (as)'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntı-
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larla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. "Mehdi, bizden, Ehl-i

Beyt’tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki  Allah bizim için Ahireti dünyaya

tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırıl-

ma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve mihnet-

lerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır", Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 14.

ADNAN OKTAR: Hapsedilme, hakaret, baskı, her türlü zorlukla

karşılaşacak Hz. Mehdi (as), Ehl-i Beyt'in sonudur, inşaAllah. Hateme

velidir Hz. Mehdi (as) inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in aşağı-

daki hadisi de böyle bir durumu, Hz. Mehdi (as)'ın biat sırasında, kendisi-

nin birçok kahr ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını haber

vermektedir: Hz. Mehdi (as), Resulullah (sav)'in bayrağı ile, insanların

başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada

çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar.

Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok belalar gördü ve

bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık", Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, sayfa 55.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, açıkla bu hadisi.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in ehli

beytinden. Ehli beyt çok belalar görüyor.

ADNAN OKTAR: Haksızlığa uğrayacaklar diyor.

OKTAR BABUNA: Haksızlığa maruz kalacak diyor, evet.

ADNAN OKTAR: Haksız yere hapsedilecek, haksız yere iftira

atılacak.

OKTAR BABUNA: Aşağıdaki hadis-i şerifte de İstanbul'u fethede-

cek olan Hz. Mehdi (as) ve yardımcılarına, fetihten önceki devrede çeşit-

li sıkıntıların isabet edeceği ve daha sonra bu sıkıntıların kaldırılacağı bil-

dirilmektedir: "Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostları-
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nın ehline fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak", Kıya-

met Alametleri, Berzenci, sayfa 181.

ADNAN OKTAR: Bunu açıkla.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)'ın manen İstanbul'u fethedeceği,

Hz. Mehdi (as) ve öğrencilerinden önce iftiralar, belalar olan bir dönemin

olacağı, hastalığın ve üzüntünün olacağı, daha sonra da Allah'ın bunu kal-

dıracağı bildiriliyor.

ADNAN OKTAR: Herhangi bir hastalık mı kast ediliyor burada

yoksa böyle ciddi hastalıklar mı?

OKTAR BABUNA: Ciddi hastalıklar, ölümcül hastalıklar.

ADNAN OKTAR: Ölümcül hastalıklar. Bunlar mucize kabilinden

sağlık ve sıhhatle neticelenecek inşaAllah. Yani Hz. Mehdi (as) cemaa-

tinde ölümlerin az olacağı da hadis-i şeriflerde işaret ediliyor ve sağlıklı

bir topluluk olacak inşaAllah. Hastalık ve üzüntü olmuyor. Yani genele

oranla olmuyor, çok düşük inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)'ın da çok sağlıklı olduğu bildi-

riliyor, ileri yaşlarda da genç görünümlü olur diyor, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam, iyi güzel, şerhlerin iyi, devam et

bakalım.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, vesilenizle Hocam inşaAllah.

Allah, Kuran'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıkları-

nı, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok

saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar

karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Şeytan-

dan Allah'a sığınırım, "Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı",

Enam Suresi, 34. "Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredece-

ğiz. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: Bu öğretilmiştir, bir delidir",

Duhan Suresi, 14. "İşte böyle, onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiver-
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sin mutlaka: büyücü ve cinlenmiş demişlerdir", Zariyat Suresi, 32. "Fakat

o, bütün kişisel ve askeri gücüyle yüz çevirdi ve: (Bu,) Ya bir büyücü

veya bir delidir" dedi, Zariyat Suresi, 39. "Firavun dedi ki: Andolsun

benim dışımda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse atacağım. Ey

iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın", Ahzab Suresi, 69.

"Dediler ki: onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan

ateşin içine atın", Saffat Suresi, 97. "Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine iliş-

kin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zin-

dana atmak (görüşü)ağır bastı", Yusuf Suresi, 35. "O inkar edenler, zikri

(Kuran'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. O,

gerçekten bir delidir" diyorlar, Kalem Suresi, 51.

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as)'a hem delilik iftirası atılacağına

işaret ediyor Kuran ayetleri değil mi, hem de hapse atılacağına işaret edi-

yor. Çünkü bütün peygamberlerin bir özetidir Hz. Mehdi (as). Bütün pey-

gamberlerin karşılaştığı olaylardan bir payı olacaktır. Hz. Musa (as) gibi

gizlenecektir ve korku ortamında olacaktır, bunu hadis söylüyor. Hz.

Yusuf (as) gibi hapse atılacaktır.

OKTAR BABUNA: İffetine yönelik iftira atılacaktır.

ADNAN OKTAR: Evet, iffetine yönelik iftira atılacaktır, kadınlarla

ilgili iftira atılacaktır.

OKTAR BABUNA: Peygamberimiz (sav)'in ahlakıyla ahlaklana-

caktır. 

ADNAN OKTAR: Tabii, Hz. İbrahim (as)'ın ateşe atıldığı gibi o da

ateşe atılacak, ama bir manevi bir ateş içerisine atılacak, yine duvarları

yüksek bir yerin içerisine atılacak, buna ayet işaret ediyor.

OKTAR BABUNA: Hz. Eyüp (as)'ın sabrı.

ADNAN OKTAR: Hz. Eyüp (as)'ın sabrı olacaktır, onun üstüne çok

bela ve mihnet, azap gelecektir, fakat Hz. Eyüp (as) gibi sabredecektir.

Bunu hadis-i şerifler söylüyor, biz şerh ediyoruz sadece, evet.
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OKTAR BABUNA: "Hz. Mehdi (as) Tabut-u Sekine'yi çıkaracaktır.

Antakya denilen bir yerden, tabutu, kutsal emanetler sandığını ortaya çıka-

racaktır", Suyuti, El Hayyul Feteva, 2. cilt. "O, Tabut-u Sekine'yi Antakya

mağarasından çıkarır", Nuaym Bin Hammad, Kitabu'l Fiteyn. "Hz. Mehdi

(as) Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkaracaktır".

ADNAN OKTAR: Evet, Antakya var bir de Taberiye Gölü'nde. Bir

cinlere soracağım bakalım, nerede Tabut-u Sekine. Tevrat'ın orijinali

nerede saklanıyor, İncil'in orijinalleri nerede saklanıyor, çıkartmasak bile

önden bir yerlerini öğreneceğim inşaAllah. Zamanı gelince de Hz. Mehdi

(as) çıkarır, biz de öncüsü olarak ona yardımcı oluruz, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam, Hocam yeni bir sitemiz

vardı, onu gösterelim mi? www.islamdacinler.com

ADNAN OKTAR: www.islamdacinler.com, yeni sitemiz öyle mi?

İyi, güzel, bayağı güzel. "Ben cinleri ve insanları", şeytandan Allah'a sığı-

nırım, "yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım" Zariyat Suresi, 56.

Oktar Hocam, bir ayetle bitirelim mi, inşaAllah?

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah herhangi bir sayfa açayım,

bismillah, şeytandan Allah'a sığınırım, "İşte böyle", 30. ayet, Lokman

Suresi, "İşte böyle şüphesiz Allah, o Hak'tır ve şüphesiz O'nun dışında

taptıkları ilahlar ise batıldır, şüphesiz Allah yücedir, büyüktür". Yani Dar-

winist, materyalist bütün sistemler batıldır diyor Allah. Kuran, İslam,

Cenab-ı Allah'ın Kendisi haktır. "Görmüyor musun ki, size ayetlerinden

(bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp git-

mektedir", Ben yapıyorum diyor Allah, denizdeki gemileri. "Hiç şüphesiz

bunda, çok sabreden, çok şükredenler için gerçekten ayetler vardır",

demek ki çok sabredeceğiz, bir de Allah'a çok hamd edeceğiz. Ne yapa-

lım, yarın görüşelim inşaAllah.

SUNUCU: Yarın görüşmek üzere.
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SUNUCU: Evet bugün yine değerli Hocamız Adnan Oktar ve Sayın

Doktor Oktar Babuna bizlerle bu güzel pazar gününde. Hocam sizinle baş-

lamak istiyorum, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Hocam?

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz, sefa geldiniz.

Bize nur getirdiniz. 

SUNUCU: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Hocam, sorula-

rımız var. Ama dilerseniz, siz nasıl isterseniz öyle başlayalım.

ADNAN OKTAR: Tamam. Şimdi İslam aleminde, Türklük alemin-

de en büyük mesele Türk İslam Birliği. Özellikle Avrupalı kardeşlerimi-

zin, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, Türklük alemindeki bütün kardeş-

lerimizin -ki onlar da şu an izliyorlar- interneti çok iyi kullanmaları gere-

kiyor. İnternette güzel arkadaş grubu oluşturmak ve her vesileyle Türk

İslam Birliği'nden bahsetmek, bunun için dua etmek, bunun için gayret

etmek, her türlü resmi, fotoğrafı, belgeyi sitelerine koymak. Çünkü Allah

bizi evden eve komşuluktan çıkarttı bir anlamda, fakat internet ile komşu-

luk meydana getirdi. Komşu diyoruz kapıyı çalıyoruz, direkt bir başka



kardeşimizin evine giriyoruz. Ve başlıyoruz sohbete. Evimizi gezdirebili-

yoruz değil mi, efendim, anlatabileceklerimizi anlatabiliyoruz, hem de ne

kapsamlı. Normal ev sohbetinin çok üstünde anlatma imkanımız var.

Çünkü belgeleri koyuyoruz, dökümanları koyuyoruz, her şeyi koyuyoruz,

her şeyi anlatabiliyoruz. Dolayısıyla komşuluk bağlantısını güçlendirece-

ğiz. Herkesin çok fazla tanıdığı olsun. Arabistan'dan, Türkmenistan'dan,

Kazakistan'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, her yerden tanıdıkları olacak.

Birbirlerini çok sevip, koruyup kollayacaklar. Ama Hıristiyanlara da şef-

kat gösterecekler, bu çok önemli. Hıristiyan gördü mü, "aman bunlar

kafir, işte şöyledir, böyledir", bu olmaz. Türk İslam Birliği'nde bu yok,

İslam'da bu yok. Kuran'da bu yok. Onlar bize Allah'ın emaneti, onlara şef-

katle yaklaşacağız. Museviler, "aman işte Musevidir, onlar tabutluklarda

insanların kanını çekerler, işte çocuk keserler" falan, böyle dehşet verici

hikayelerle de Musevilere karşı öfke geliştirmek, bu da hem günah hem

ayıp hem de yazıktır. Çünkü onlar da Ehl-i Kitap, Allah'ın kulları, mazlum

kulları, Allah'a teslim olmuş insanlar. 3000 yıllık bir sadakat, Hz. Musa

(as)'a değil mi, Hz. İbrahim (as)'ı, Hz. İshak (as)'ı, Hz. Yakup (as)'ı hep-

sini çok severler. Allah'ın birliğine inanırlar. Cennete, cehenneme inanı-

yorlar. Yani zulüm olur. Tamam her dinde psikopat çıkar, her kavimde

psikopat çıkar. Onu bütününe mal etmek doğru olmaz. Mazlum, tertemiz

insanlar var içlerinde. Dolayısıyla sevgi bizim en büyük silahımız. Türk-

İslam aleminin atom bombası gibi olan silahı sevgidir. Sevgi, şefkat, mer-

hamet, dostluk, kardeşlik, sanat, marifet, ittifak. Üstad Bediüzzaman'ın

dediği. Sanat; her türlü sanat, ilim bunun içerisinde ve marifet; marifetli

olmak, becerikli olmak, başarılı olmak ve ittifak; insanların birbirleriyle

tam bağlantı halinde olması. İttifakı internetten zaten çok rahat elde ede-

biliyoruz. Ama şahsi dostluklar da ayrıca olabilir. Mesela davet eder arka-

daşını, gelin görüşelim der. Şahsi dostluklar; mesela Türkmenistan'dan

birisini çağırırsın, Azerbaycan'dan bir arkadaşını çağırırsın. Mesela şimdi

İsrail'den tanıdıklarımızı çağırdık. Oradaki bütün dini liderler geliyorlar,

İsrailli. Bütün grupların, ama her grubun dini liderleri, bir kişi geliyor. O
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kaçırılan İsrailli bir delikanlı var, onun babası geliyor. Yazık çocukcağı-

za. Şimdi 3.5 yıl. Hepsine yazık, hepsine acıyorum. Filistinli kardeşlerime

de acıyorum, o çocuğa da acıyorum ben. Annesine, babasına da acıyorum.

Gönlüm istiyor ki İsrail hapishaneleri boşalsın. Özellikle o siyasi suçlular.

Çıkınca yine terör estirir mi, yine kan döker mi gibi endişeleri oluyordur.

Tabii bunun halledilmesi lazım. Bu konuda bir söz alınması lazım. Gönül

insanlarının orada gidip konuşup, o insanlarla bu konuda bir anlaşması

lazım. Çünkü kan dökerek, bombalayarak bir İslam ahlakı hakimiyeti yok.

Hz. Mehdi (as) devrinde sevgi var, şefkat var, dostluk var, sanat var, bilim

var, estetik var. Dolayısıyla o metottan eğer vazgeçerlerse çok güzel neti-

ce alacağız inşaAllah diyorum, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam. İki taraf da çok rahatlar.

Barış herkese huzur getirir, onlar da gergin, onlar da acı çekiyor, onlar da

acı çekiyor. Tam sizin söylediğiniz çözüm, tek çözüm inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Yalnız gazetede tabii bazı çarpıtmalar olmuş.

Onları da düzeltmek lazım. Mesela Akşam gazetesinin haberi var. Efen-

dim, bu nedir? Radikal'in haberi var. Mesela diyor ki; "Yahudi ve mason-

ları yazınca ceza almıştı." Ben ne zaman ceza aldım Yahudi ve masonları

yazınca? Radikal'in yanlış haberi. "Bilim Araştırma Vakfının kurucusu

Adnan Oktar, 1986'da ‘Yahudilik ve Masonluk' kitabında Türkiye'deki

Yahudi ve masonları ‘halkın dini ve ahlaki değerlerini erozyona uğrat-

makla suçlamış', ardından tutuklanıp hapse atılmıştı". Peki şimdi bu ale-

nen yalan. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu net. Ben bundan beraat ettim.

Ben Yahudiliği ve masonluğu eleştiren bir eser yazmıştım. Ama haklı

yönleriyle anlattım. Masonluğun ben ateist ve materyalist yönünü eleştir-

dim. Halen de eleştiriyorum. Benim masonlarla bir alıp veremediğim yok.

Bu vatanın evlatları. Ama bazılarının ateist yönlerine, materyalist yönle-

rine karşıyım, Darwinist yönlerine karşıyım. Onu eleştiriyorum. Yahudi-

likte de, ateist Yahudilerin yaptıkları zulmü eleştiriyorum. Benim dindar

Yahudilerle bir alıp veremediğim yok. Onlara karşı ben şefkatliyim, sevgi
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doluyum. Dolayısıyla bir kere Radikal'in bu haberi yalan. İkincisi Sha-

lit'in babası. Konuşmalarını yazmışlar, bunlar doğru, gelecek. Likud mil-

letvekili var, evet doğru. Fakat burada yine mesela ikinci bir kişiye daha

gelecekleri yazılmış. Böyle bir şey yok. Buraya sadece bizimle görüşmek

için geliyorlar. Ayrıca evet, Ortodoks Hıristiyanların lideri de geliyor,

doğru. Akşam gazetesinin yanlış haberleri var, onlara bakalım. Bu iki kişi

diyor, öyle bir şey yok. Sadece benimle görüşme, onu söylemiştim. "İslam

dünyasındaki radikal örgütler üzerinde etkinlik mücadelesi veriyor"

benim bir mücadelem yok. Ama radikal örgütlere tabii ki şefkati, sevgiyi,

merhameti, barışı ve kardeşliği tavsiye ediyorum. Kuran'ın emri. Kuran'ın

emrini bildiriyorum. "İran'la iyi ilişkileri var" diyor, doğru. Yani Ahme-

dinejad beni sever, ben de onu severim, şefkat duyarım. Hameney'i çok

severim, saygı duyarım. Onların da bize sevgisi, saygısı vardır. "Hamas

dini temeller üzerine kurulu olduğu için, onlarla ancak dini liderler konu-

şabilir"diyor. Doğru, dindarlar daha iyi birbirleriyle anlaşırlar. "Daha

ahlaki, ideolojik ve ruhani yöntemlerle sonuca varmayı başarabiliriz'"

ruhani yöntemler, bu doğru. "Yaklaşık 2.5 sene önce Hamas tarafından

kaçırılan er Gilat Shalit'in halen hayatta olduğu geçtiğimiz aylarda ailesi-

ne yanına gönderilen mektup ve görüntülerle kanıtlanmıştı" diyor.

Allah'ın izniyle Gilat'ı da herhalde babasının yanına gelecek şekilde bir

program uygulayacağız Allah'ın izniyle. Çünkü yeter çocukcağız orada

2.5 seneden beri...

OKTAR BABUNA: 3.5 Hocam.

ADNAN OKTAR: 3.5 mu? Yazık çocuğa, tek başına orada. Hayır,

bir de ölüm korkusu da vardır. O onu çok yıpratabilir, çok yıpratır. Tabii

İsrail hapishanelerindeki insanların konumu, genç kızlar, delikanlılar,

siyasilerin konumu, onlar da içler acısı. Ben istiyorum ki hepsi kurtulsun.

Ama işte dayatma da olmaz tabii. Biz anlatırız, izah ederiz. Şefkati, mer-

hameti, sevgiyi tavsiye ederiz. İnşaAllah Allah nasip eder, inşaAllah.

"Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre baba Shalit’in, Hamas
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ve İranlı yetkilillerle iyi ilişkileri olan ve açıkça siyonizm karşıtı olduğu

bilinen Adnan Hoca ile görüşüp…" kardeşim tamam, ben hangi siyoniz-

me karşıyım?

OKTAR BABUNA: Ateist siyonizm.

ADNAN OKTAR: Ateist siyonizm, yani ateist masonluk. Zulüm

yapmaya, kan dökmeye yönelik her harekete ben karşıyım, acımasızlığa

karşıyım. Yoksa ben İsrail'in orada yaşaması, orada vatan kurmasına karşı

değilim. Kıyamete kadar orada yaşasınlar. Mazlum insanlar, Hz. İbrahim

(as)'ın nesli, nereye gidecekler, babalarının yurdu. Yani "oraya git" diyor-

lar, "buraya git" diyorlar, "şuraya git" diyorlar. Nereye gitsin bu insanlar?

Bütün atalarının mezarları orada. Ata toprağı, tabii ki orada yaşayacak.

En önemlisi bu, Kuran'a göre oradalar. Kuran orada olacaklarını söylüyor.

Ama kardeşçe, sevgi bağıyla, dostça, Müslümanlarla, Hıristiyanlarla Mus-

eviler içiçe, güzelce yaşayacaklar. Kime yetmiyor bu topraklar, nereye bu

sıkıntı, bu zorluk? Nereye gidiyor bu acımasızlık?

OKTAR BABUNA: Siz hatta Türk İslam Birliği kurulduğunda niye

sadece oraya sıkışıp kalasınız, istediğiniz yerde yerleşin, rahat, güvenlik,

huzur içinde yaşayın demiştiniz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii kardeşim ne alaka. Gelsinler Ürdün'e de

yerleşsinler, Türkiye'nin her tarafına gelebilirler. Onlar, bizim canımız

ciğerimiz, Allah'ın emaneti bize. Bütün o Kenan diyarına istedikleri gibi

yerleşsinler. Başka yerlere de yerleşsinler. Dünyada nereyi istiyorlarsa

gelsinler. Her yerde sevgiyle, muhabbetle karşılanacaklardır. Çünkü artık

Hz. Mehdi (as) devri gelmiştir. Diyorlar ki, İsrail yumuşadı. Ne oldu İsra-

il'e? Çünkü Hz. Mesih (as), yani Hz. Mehdi (as) zuhur etti de onun için.

Çünkü Hz. Mesih (as)'ın ruhu, Hz. Mehdi (as)'ın ruhu her yerde şu an.

Yani zıl ve gölgesi etrafı kapladı. Yoksa İsrail böyle barışçıl bir yaklaşı-

ma asla yanaşmaz ve dindarların baskısıyla bu oluştu, İsrailli dindarların.

Bakın oradaki, yine dindarların hemen olayın akabinde gelmeleri de din-

darlığın İsrail'de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve hükümete de dev-
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lete de etkisini gösteriyor inşaAllah. Dolayısıyla Mehdiyet’in bu nuru,

sıcaklığı bir tek orayı değil, Amerika'yı da, Rusya'yı da, her yeri kapla-

mıştır. Hugo Chavez'e varıncaya kadar. Bak diyor, "Hz. Mehdi (as) geldi"

diyor, "Hz. İsa (as) da gelecek" diyor Chavez.

OKTAR BABUNA: Filistin'e de yardım konvoyu göndermiş Hocam

Hugo Chavez.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bunlar olağanüstü gelişmeler. Mese-

la Putin'in görüyorsunuz tavrını. Camiler açtırıyor, İslam'ı destekliyor,

İmam Hatipler açtırmaya çalışıyor, Türkiye ile iş birliği yapıp, Diyanet'e

benzer kurumlar kurdurmaya çalışıyor. Efendim, İngiltere’de öyle, Fran-

sa’da öyle, Amerika’da öyle. Her yerde İslam'a karşı müthiş bir sevgi var.

Obama gelir gelmez iktidara, hemen ilk Türkiye'ye geldi ve bir cami ziya-

reti yaptı. Bunlar hep işaret. Haham Froman söyledi. "Ben" dedi, "onunla

konuştum. İlk Türkiye'ye git dedim" dedi. "Tavsiye ettim" dedi.

OKTAR BABUNA: Türk İslam Birliği modelini anlatmıştı Hocam,

sizi ziyarete gelip. Size geldiğinde de Hocam Froman, ben sizinle konuş-

maya başladıktan sonra ikinci cümlesi "ben dünya barışının bugün burada

sizin yanınızda olduğuna inanıyorum" demişti ve gözleri dolmuştu.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bakın yeni kitabım: Ateist Siyonizm

Felsefesi. Bizim karşı olduğumuz ateist siyonizmdir. Ateist siyonizm.

Benim dindar Musevilere karşı muhabbetimi, sevgimi herkes bilirler.

OKTAR BABUNA: Onlar da size karşı muazzam bir muhabbet

duyuyorlar.

ADNAN OKTAR: Ateist siyonisti ne yapmak lazım? Ona da şefkat

duyarız. Biz onun düzelmesi için gayret ederiz. Ateist siyonist deyince,

bazı vatandaşların dediği gibi kıtır kıtır kesilir. Bizim kesmek, pırasa gibi

doğramak, böyle bir iddiamız yok. Ateist mason deyince yine öyle, pırasa

gibi doğrama muhabbetimiz yok, konuşmalarımız yok. İkna etmeye çalı-

şırız, konuşuruz. Eğer ikna olmazsa, Allah selamet versin, kendi bilir.



SUNUCU: Onların da iyilikleri için tabii ki. Onlar da bizim kardeşi-

miz.

ADNAN OKTAR: Tabii, onlar da Allah'ın kulu, Allah onları öyle

yaratmış. Marksist ile de konuşuruz. Der ki adam "ben kendi fikrimde

kararlıyım." "İyi, Allah selamet versin" deriz. Ne diyeceğiz yani? Kırıp

yıkmaya, düşmanlığa yönelik bir tavır Müslümanlıkta olmaz. Ne kadar

haysiyet kırıcı bir şey. Bir adama sopayla, değnekle namaz kıldırmak, bir

adamı zorla hiza etmek, bunun nasıl bir öfke ve nefret meydana getirdiği-

ni görmüyor muyuz biz? Hangi devlet vatandaşına zulmederse o vatandaş

orada, kim yapıyorsa ona karşı nefret duyuyor ve tiksiniyorlar. Mesela

iddia edilen Ergenekon örgütü zulüm felsefesi geliştirdi ve muazzam bir

nefret meydana geldi onlara karşı. Türkçülüğü ve Türklüğü muhakaten

kullanmaya kalktılar, başarılı olamadılar. Kahraman ordu, imanlı millet

zincirleri kırdı. Said Nursi'nin ifadeleri bunlar inşaAllah. "Ve bu melanet

örgütün tahribatını tamire çalışacağı" diyor, "rivayetlerden anlaşılıyor"

diyor Said Nursi. Bu yüzyıl Said Nursi yüzyılı artık. Said Nursi'nin derin,

insanın ruhuna güzellikle hitap eden o eserleri dünyaya şifa olacak.

Kuran'dan sonra, en makbul eserdir söyleyeyim, hadis-i şeriflerden sonra,

hadis kitaplarından sonra en makbul eserlerdir. Herkese tavsiye ederim,

Risale-i Nur Külliyatı'nı. İki sayfa bile insan okumuş olsa çok olağanüstü

etkisi olan, ruhu ferahlatan, özel etkisi vardır. Tiryaki gibi, ilaç gibidir.

Yani baksınlar, okusunlar hemen görecekler.

SUNUCU: Her cümlesi çok değerli gerçekten Hocam.

ADNAN OKTAR: Tabii, çok ferahlatıcı, çok samimi bir insanın

ilhamla yazdığı eserlerdir. Risale-i Nur Külliyatı daha önümüzdeki yıllar-

da daha da kıymeti bilinecek eserdir. Ve sırları daha da ortaya çıkacaktır

inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bir iftira atmaya kalkmışlardı, yok otuz yerinde

ehl-i sünnete aykırı şeyler olduğunu duyduk diye.
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ADNAN OKTAR: Cübbeli'nin o yanlış sözlerinden bir tanesi o.

Diyor ki mesela, "Hıristiyanların tasaffi edeceğini söylüyor" diyor, "safla-

şacağını söylüyor" diyor. Ve diyor, "bu çok büyük hatadır" diyor. Neye

göre söylüyorsun? Kendi kafasına göre söylüyor. Kuran'da Cenab-ı Allah

tasaffi edeceklerini söylüyor Hıristiyanların. Ne diyor? Gelin, ortak keli-

meye gelin diyor, Allah'ın birliğine gelin diyor. Bu tasaffi değil midir?

Demek ki doğru söylemiş Said Nursi. Cübbeli bir şeyi konuşurken, kendi

mantığına göre değerlendiriyor birçok konuda. Kuran'a göre değerlendir-

mesi lazım ve hadis-i şeriflere göre değerlendirmesi lazım. 

SUNUCU: Remzi Değirmenci Kocaeli'nden sormuş Hocam. "Sayın

Adnan Hocam, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in konuşmasından bir

bölüm aktarmak istiyorum, ki sizin ne zamandır üzerinde durduğunuz bazı

konular hakkında şöyle diyor: 'Ne yazık ki yargı sistemi şu anda tıkanmış

durumdadır. Yetkili idarenin bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaya

yönlendirilmesi gerekir. Yargıda yangın büyüyor, ateş bacayı sardı' diye

konuşan Gerçeker; yargının iş yükü ve altyapı sorunları bulunduğunu,

hakim ve savcı sayısının yetersiz olduğunu, tarafsızlığın sağlanması için

de, yargının tam bağımsız olması gerektiğini anlattı. Ayrıca, yargının

dosya sayısını şu an itibariyle 1 milyon 700 bin civarında olduğunu söy-

ledi. Siz bu konuşmalar hakkında ve iddia edilen Ergenekon örgütünün

yargı ayağı hakkında ne düşünüyorsunuz Hocam?" demiş Kocaeli'nden

Remzi Bey.

ADNAN OKTAR: Remzi kardeşimiz çok önemli bir konuyu sormuş.

Yargıda bir kere düzenleme olması için, bir düzenlik oluşması için anaya-

sa değişikliği gerekiyor. Bir kere Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun

yeniden organize ve tanzim edilmesi gerekiyor. Yani mevcut sistemin,

Avrupa'daki ve Amerika'daki sisteme uygun hale getirilmesi lazım. Orada

bir yanlışlık var. Yani kendi içinde kapalı bir sistem olmaz. Türkiye

Büyük Millet Meclisi ana güçtür, asıl güçtür. Hakim güç olması gerekir.

Ve Meclis'teki iradenin her yere yansıması lazım. Kendi içinde kapalı bir
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yapı makul bir şey değil. Yani bambaşka bir şeye dönüşebilir o ve dönü-

şüyor da. Sonucunda da bu tıkanıklıklar meydana geliyor. Hakimler Sav-

cılar Yüksek Kurulu'nun mutlaka tanzim edilip, düzenlenmesi birinci

konu. İkincisi, iddia edilen Ergenekon örgütünün elemanlarının yargı içe-

risinden tamamen temizlenmesi gerekiyor. En azından geçici olarak açığa

alınmaları lazım. Mesela adamın biliniyor, iddia edilen Ergenekon örgü-

tünü desteklediği, fakat yeterli kanıt elde edilemediği için adam faaliyet-

lerine alenen devam ediyor. Yani var öyle çok vaka var. Geçici olarak el

çektirilmesi gerekir. Bu tam netleşinceye kadar, durum netleşinceye

kadar. Ama en önemlisi vatandaşların ihbarları. Vatandaşlarımız, iddia

edilen Ergenekon örgütüyle ilgili her türlü bilgiyi, yargı mensuplarına bil-

dirmeleri lazım. Mahkemelere, özellikle savcılara, hatta Başbakana, Cum-

hurbaşkanı'na bildirebilirler. Gitsin, şart değil adres vermeleri de şart

değil, her türlü bilgiyi gönderebilir. Ama, doğru bilgi vermeleri gerekir.

Yanlış bilgiden kaçınmaları gerekiyor. Türkiye'nin en hayati konusu, en

önemli meselesi bunlar. Çünkü Türkiye'nin konumunun tam oturması için,

Avrupa'da ve dünyada etkili olması için, hukukun bir kere tam oturması

gerekiyor. Hukukla tam güven ortamı oluşur. Hukuk tam oturmadan

güven ortamı oluşmaz. Bunun oluşması için de iddia edilen Ergenekon

örgütünün gölgesinin yargı üzerinden tamamen kalkması gerekiyor. Daha

cesur, daha kararlı tavır konması gerekiyor. Bir de bu konu da yorulma

olmaz. Mesela bir evi temizliyorsun, "ben yoruldum evin yarısını temiz-

ledim, yarısını bıraktım" olmaz. O evi gıcır gıcır etmek lazım, tertemiz

olacak, hatta bir de deterjanla da iyice temizlenmesi gerekiyor. Hiç leke

kalmaması lazım. Ondan sonra bir rahatlık olur. Mesela bakın, iddia edi-

len Ergenekon örgütü şu an ciddi şekilde geriye çekilmiş durumda. Ben

dedim ki, iddia edilen Ergenekon örgütü mensupları itiraflarda bulunsun-

lar. Yani yargılananlar da daha mensubu değil ama, iddia ediliyor. İddia

edilen kişiler var, yargılanıyor. Bu kişiler itiraflar da bulunsunlar, anlaş-

sınlar bu örgüt mutlaka dağıtılsın. Bu vatanseverliğin bir gereğidir dedim.

Nitekim, hiç ummadığımız insanlar bile iddia edilen Ergenekon örgütüy-
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le ilgili ihbarlara başladılar, yargılananlardan. Bu çok faydalı olmaya baş-

ladı. Mesela bakıyorsun orada adam yargılanıyor diyorsun, herhalde bu

konuşmaz diyorsun. Gayet güzel açıklıyor. Helal olsun, tebrik ediyorum

bilgi verenleri. Sonucunda gitsinler, yüzlerce sene, işte bin sene hapis

cezası alsınlar, ben onun şeyinde değilim. Vatan kurtulsun, millet rahat

etsin, insanlar huzura kavuşsun onlar da rahatlasınlar. Bizim istediğimiz

bu. Yani iddia edilen Ergenekon örgütü tamamen dağıtılıp, millet rahatla-

dı mı, bu, vatana çok büyük bir hizmettir. İnsanlığa çok büyük bir hiz-

mettir. Çok büyük bir sevap kazanmış oluyorsun. Türkiye, Türk İslam

Birliği'ni bunlar yüzünden kuramıyordu. Bakın şu an, Türk İslam Birliği

coştu. Çünkü zincir kırıldı. Daha önce mümkün müydü Türk İslam Birli-

ği ile ilgili bir çalışma yapmak? Tabii, konuşamıyorduk. Konuşulamıyor-

du. Her konuşanı indiriyorlardı aşağıya.

OKTAR BABUNA: Hatta sizin bir sözünüz yüzünden o cezayı ver-

mişlerdi. "Türk milletindenim, İslam kavmindenim" dendiği için Hocam o

dönemde.

ADNAN OKTAR: O zaman tabii, biz saygı duyarız ellerine sağlık.

Doğru, 19 ay hapiste kaldık.

OKTAR BABUNA: Sonra da pardon dediler.

ADNAN OKTAR: Pardon, evet. Ama hakikaten bak, "Türk kavmin-

denim İslam milletindenim" dedim. Bu kadar. Hakim sordu, "sen bu sözü

söyledin mi söylemedin mi?" dedi. Ben o zaman da bilmiyorum, avukatım

da yok o zamanlar çok değişik, Özal devri. "Söyledim" dedim, hiçbir mah-

sur görmedim. "Tamam" dedi hakim, zaten tek hakim vardı. "Yaz" dedi,

"sanığın tutuklanmasına" dedi. "Niçin?" dedim, yani "anlayabilir miyim?"

dedim. "Sana anlatırlar" dedi, "hapishanede, içeride" dedi. Baktık öyle

pek şeyi yok. Hatta ben bilmiyorum, ben zannettim ki orada Adliyede bir

yerde tutulacağım zannettim. Yani nasıl hapsolacağımı da bilmiyorum

ben, yani ne anlama geldiğini. Tutuklama deyince, gözaltına alınma gibi

bir şey mi yani tam çıkaramadım o zamanlar. Tecrübem olmadığı için.
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Oradan bir gittik Bayrampaşa'nın o karantinasına, öyle devasa yataklar

var, böyle brandaya kaplı. Ama brandalar da patlamış içinden yünler,

böyle ipler falan çıkmış. Banyodan şarıl şurul sular akıyor bir varilin üstü-

ne, başka da su yok zaten. Rezalet böyle paçadan akıyor. Herkes üst üste,

böyle tek tip kıyafet, mavi bir kıyafet. Böyle torbanın içinde kirli kıyafet-

leri getirdiler. Ama acayip leş gibi kokuyor böyle, bayağı kirli. Bunları

giyeceksin dediler. Tamam dedik, çıkarttık üstümü başımı falan. Baktık

garip bir şeyler, yırtık pırtık bir şey, onu da üstümüze aldık, bir tane pan-

tolon gibi bir şey var onu da giydik. Üç gün kadar karantinada durduk.

Oradan bizi koğuşlara sevk ettiler. Siyasi suçluların bulunduğu koğuşa

koydular, komünistlerin olduğu koğuşa. Yani çocuklar güzel saygılıydı

işin doğrusu. Her fraksiyondan vardı. Ama şimdi tabii orada insan da

rahat edemiyor. "Benim başka bir yere geçmem mümkün mü?" dedim.

"Tabii" dediler, "sana bir kolaylık yapalım" dediler. Beni aldılar, tek kişi-

lik bir hücreye. Üstümü de kitlediler, ondan sonra 9 ay orada kaldık. Tek

kişilik hücrede. Mesela bak o bebek katili Abdullah Öcalan'a şimdi bakı-

yorum, adam püfür püfür kapısı açık. Bizim kapımız mümkün mü açılsın?

Kapı açmak diye bir konu yoktu, kapı kitlendi mi kalıyordu o kadar. Pen-

cere mencere diye de bir şey yoktu yani. Kalın demirlerle kapalıydı.

OKTAR BABUNA: En azılı katillere veriyorlar o cezayı Hocam.

ADNAN OKTAR: Şereftir bizim için. Bir de mesela o Abdullah

Öcalan'ın yattığı yerin, abartmayayım ama üçte biri kadar falan bir şeydi.

Yani şu kadarcık bir yerdi benim kaldığım, küçük. Ufacık bir hücre yani.

Ama benim hiç gıkım çıkmadı, bir şey de demedim. Risale-i Nur Külli-

yatları’nı getirttirdim. Diğer eserleri getirttirdim. Sabahtan akşama kadar

kitap okuyordum. Bazı işte şeyler geliyordu, Albay vardı orada, ünlü ora-

nın Albayı, böyle eli arkada falan geliyordu. Gelip arada sırada ziyaret

ediyorlardı böyle askerlerle beraber. Ben çok seviyordum askerleri. Sonra

Albay, ben tahliye olduktan sonra, bir gün orada konuşuyorduk, o da

geldi. "Ben" dedi, "bunun yanına böyle birçok cinayet işlemiş" dedi, "kişi-
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leri koydum ama" dedi -kendi görüşüne göre tabii- "çok tehlikeli insan-

lardı bunlar" dedi. Hakikaten öyleydi, birkaç cinayet işlemiş, cezaevinde

cinayet işlemiş insanlardı. Ama güzel huylu insanlardı, ben konuştuğum-

da çok insancıl bağlantılar kurabiliyordum. "Hocayla konuştuktan sonra"

dedi, "onlar kedilere bile çok şefkatli hale geldiler" dedi. Yani, "orada

hayvanlara bile müthiş sevgileri var" dedi. "Çok insancıl ve çok merha-

metli oldular" dedi, "çok değiştiler" dedi. Orada anlatıyordu, şu an isteyen

konuşabilir Bayrampaşa'nın Albayı. Aynı bu ifadesi var. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hocam, şu an Amerikan devleti, Amerikan

hapishanelerinde sizin kitaplarınızı okutuyor. Ve Amerika'da İslamiyet'te

en büyük yükseliş hapishaneler de görülüyormuş, Müslüman sayısında en

büyük artış maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet bizden rica etmişlerdi. Hapishanelere, Ame-

rikan hapishanelerine kitaplarımızı göndermeyi. Biz de bol miktarda gön-

dermiştik. İnşaAllah şifa olmuştur.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah oluyor Hocam, inşaAllah. Topluma

son derece faydalı insan olarak çıkıyorlar, birçok mahkum.

ADNAN OKTAR: Araf Suresi, Cenab-ı Allah diyor ki 55. ayette

"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin" diyor. Şeytandan Allah'a

sığınırım, "Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez." Bakın, "yalvara yalvara

için için dua edin." Duada bir sır vardır. İnsanlar diyor ki, "dua ediyorum

ama olmuyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor" diyor. Şimdi her dua bir

kere kabul olur. Ama Allah -yani onun sevabını alır, duanın sevabını alır-

meydana getirmiyorsa, onda mutlaka bir hayır vardır. Mesela diyor ki,

"üniversite imtihanını illa kazanacağım." Kazanırsın çok mutsuz bir yola

girersin, kazanmamak senin için bir hayırdır. Orada hayır göreceksin.

Mesela ben Akademiye ilk girdiğimde kazanamamıştım. 78'de girdim,

1978'de kazanamadım. Akademi'ye bir daha gittim 79'da, bu sefer üçüncü

olarak kazandım. Allah 78'de kabul etmiyor. Kader öyle çünkü. Mesela

gidecektim, bir türlü gidemedim. Okullar açıldı, annem ısrarla git dedi. O
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geminin patladığı akşam, gece annem "illa bu akşam gideceksin" dedi.

Ben bir bahane bulmak için, "burada gemi patlamış" dedim. "Ortalık bir-

birine karışmış" dedim. "Yok" dedi, "gideceksin, olsun git" dedi. Geminin

patladığı o akşam gittim. Akşam dediğim, sabahına gittik ortalık böyle

duman, ateş böyle şey gibi. O işte benim kaderim. Mesela o gün o olacak.

Ben de o gün oraya gideceğim. Yani daha önce gidemedim. Allah gön-

dermedi. Kader öyle inşaAllah. Kadere tam tabi olmak lazım. Hayır oldu,

mesela Akademi'de, ben Akademi'yi bitireyim diye düşünmüştüm. Sonra

baktım, tebliğ, İslam ahlakını yaymak daha önemli, vazgeçtim. Benim için

daha hayırlı oldu, daha hikmetli oldu.

SUNUCU: Hocam, merak ettiğim bir şey var, bir de hani hayırlısıy-

la olsun diye bir dua şekli de var. Hayırlısıyla olsun.

ADNAN OKTAR: Tabii, hayırlısını istemek Cenab-ı Allah'tan. "Ya

Rabbi hayırlısını ver" diyecek, "hayırlıysa nasip et" diyecek tabii ki. Ama

bakın duada, çok müthiş sırlar vardır. Yani duayla dünyanın şekli değişir.

Duayla mesela İslam ahlakı dünyaya hakim olur. Duayla Hz. Mehdi (as)'ı

görmek mümkün olur. Duayla Hz. İsa Mesih (as)'ı görmek mümkün olur.

Duayla Hz. Hızır (as)'ı görmek mümkün olur. Hatta, hatta melekleri gör-

mek mümkün olur. Yani çok çok üstünde durulursa meleği görmek müm-

kün olur. Ama, tabii insan suretinde görünür. Bazen fark edemeyebilir o

ayrı. Hz. İbrahim (as) nasıl fark edemedi? Hz. Meryem nasıl fark edeme-

di? Melek geldi fark edemedi, insan zannettiler. Melek de görebilir. Başka

ruhani özellikler kazanabilir. Derin iman elde edebilir, çok derin iman.

Mesela iman zafiyetinden birçok insan muzdariptir. Dua etmediklerinden.

Dua ediyorum, öyle dua olmaz ki. Bak ne diyor ayette Allah? "Yalvara

yalvara için için" diyor. Bu ayrı bir duadır. Dua etmek ayrıdır, yalvara yal-

vara, için için dua etmek ayrıdır. "İçin için"de müthiş bir konsantrasyon

kastediliyor. Derin konsantrasyon. Onunla bambaşka bir aleme geçersin.

Yani Allah'la doğrudan bağlantıdır bu, inşaAllah. Onun için duanın derin-

liğini kavramak lazım. İnsanlar vardır mesela, namazdan sonra hemen bir

tesbih çekerler, hemen elini kaldırıp bir dua eder. Tamam, Allah kabul
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etsin. Ama kastedilen dua o değil. "Ürpere ürpere" diyor Cenab-ı Allah,

yalvara yalvara. Derinlik alarak, tutkuyla, aşkla, Allah sevilecek. Derin

teslimiyetle, derin bir korku ve derin bir saygıyla Allah'la bağlantı kuru-

lacak inşaAllah. "Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp

korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?"

diyor Allah. Tebliğ yapılacak değil mi ahir zamanda? İslam'ı anlatıyoruz,

insanlara Kuran'ı anlattığımızda insanlar şaşırıyorlar. Aynı şekilde Pey-

gamber Efendimiz (sav) zamanında da. "İçinizden sizi uyarıp korkutacak

bir adam aracılığı ile bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?"Peygamber

Efendimiz'e (sav) hitap ediyor ayetin birinci kısmı. Ama ikinci kısmına

baktığımız da, işari manasına baktığımız da "Sakınıp rahmete kavuşmanız

için, içinizden sizi uyarıp korkutacak" 1993 ebcedi. "Bir adam aracılığı ile

bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?" 2011. Bak her ikisi de ebcedi Hz.

Mehdi (as) devrini veriyor. Başka da ebcedi yok, bunu veriyor. "Kavmi-

nin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki: "Gerçekte biz seni 'aklî

bir yetersizlik' içinde görüyoruz". Sen delisin diyorlar Peygamberimiz

(sav)'e. "Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz." Yalan

söylüyorsun sen diyorlar. Ahir zamanda İstanbul'da zuhur edecek yobaz

da, Hz. Mehdi (as)'a karşı ayaklanacak yobaz da, Hz. Mehdi (as)'ı yalan-

cılıkla itham edecek. "Yalan söylüyor" diyecek. Bak, o zamanın yobazla-

rı da Peygamber (sav)'e aynı şeyi söylüyor. "Doğrusu biz senin yalancı-

lardan olduğunu sanıyoruz" diyorlar. Ahir zamanda, Hz. Mehdi (as)'a

karşı huruç edecek, Hz. Mehdi (as)'a karşı tavır alacak azılı bir yobaz var-

dır. Bu kişi özel yaratılmıştır Allah tarafından. İmamı Rabbani birçok

detay varken, ahir zamanla ilgili Hz. Mehdi (as) devrinde, onun üstünde

çok durmuştur. Ahir zaman yobazının üstünde çok durmuştur. Hz. Mehdi

(as)'a karşı tavır alacak yobazın üstünde durmuştur. "Hud dedi ki: Ey kav-

mim. Bende 'akıl yetersizliği' yoktur," ben deli değilim diyor. "Ama ben

gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim" diyor. Ben bir tebliğciyim

diyor inşaAllah. Herhalde bitmiş vaktimiz anladığım kadarıyla. Bir ara

verelim, devam ederiz inşaAllah.
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SUNUCU: Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edece-

ğiz... Sevgili izleyenler ve dinleyenler programımız kaldığı yerden değer-

li Hocamız Adnan Oktar ve Doktor Oktar Babuna ile devam ediyor, efen-

dim. Evet Hocam, en son sizde kalmıştık.

ADNAN OKTAR: En son ne yapıyorduk? Araf Suresi'ni okumuş-

tuk. Araf Suresi'yle devam edelim. 68. ayet, "Size Rabbimin risaletini teb-

liğ ediyorum." Dini tebliğ ediyorum, Kuran'ı tebliğ ediyorum. "Ben sizin

için güvenilir bir öğütçüyüm." Güvenilir olmak çok önemlidir. Hz. Mehdi

(as) mesela güvenilir bir insandır, Peygamberimiz (sav) güvenilir bir

insandır. Ve öğütçüyüm, öğüt veriyorum diyor. Şeytandan Allah'a sığını-

rım. TabiiPeygamberimiz (sav)'e bakıyor ayet, birinci anlamı, fakat ikinci

işari anlamına bakıyoruz, "size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum".

Arapça bilen kardeşlerimiz baksınlar tam 2029 ebcedi. İslam ahlakının

dünya hakimiyeti. Hz. Mehdi (as)'a bakıyor inşaAllah. "Dediler ki: "Sen

bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta oldukları-

nızı bırakmamız için mi geldin?" Sadece Allah'a, " şeyi Allah yarattı diyen

bir insansın" diyorlar, "Allah'a tapmamızı istiyorsun ve atalarımızın tap-

makta olduklarını bırakmamız için mi geldin?" Yani, "Darwinizm'i,

materyalizmi bırakmamız, ateizmi bırakmamız için mi geldin?" diyorlar.

Şu anda da Hz. Mehdi (as)'a böyle diyecekler. "Eğer gerçekten doğru isen,

bize vaat ettiğin şeyi getir, bakalım". Vaat ettiği şeyler neler? Tabii, bura-

da kastedilen şey Kıyamet, çöküş ve azap. Ama ikinci anlamı, Hz. Mehdi

(as)'ın zuhuru, Hz. İsa (as)'ın nüzulü değil mi, inşaAllah. "Atalarımızın

tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin?" Şimdi ataları, ataları-

na bakıyoruz adamların, mesela İbni Miskeveyh. Darwinist, materyalist

adam. Ünlü Darwinistlerden, İbni Miskeveyh falan, yani bu tipler. Ateist

masonluğun ne kadar eski olduğunu da gösteriyor. Ta Hz. Süleyman (as)

devrinde, hatta onlar diyorlar "biz Hz. Adem (as) devrinden beri hareket

halindeyiz" diyor masonlar. Firavun da Darwinizm’i savundu, İbni Mis-

keveyh de, işte o vatandaş da bunların hepsi aynı kafadaydılar. Eski

Sümerler de, Eski Yunanlılar da hepsi evrim teorisini savunmuşlardır.
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Cenab-ı Allah, "Ben yarattım" diyor, "ol derim olur" diyor. Cennette huri-

ler, gılmanlar ve vildanlar var, bu adamlara sorsan, mesala İbni Miske-

veyh'e sorsan, "evrimle oldu" diyecek. Peki cennetin koltukları, cennetin

örtüleri, "o da evrimle oldu" diyecek. Meyveleri, "o da evrimle oldu." Cin-

ler, melekler, "onlar da evrimle oldu" diyecek. Ama demiyorsa, yok onlar

evrimle olmadı diyorsa kardeşim insandan ne istiyorsun o zaman? İnsan

neden evrimle oluyor o zaman? Bırak burada oyun oynamayı, ya hepsi

evrimle olur, ya hiçbiri olmaz. Oyunu bırakacaklar.

OKTAR BABUNA: Siz şeyi söylüyorsunuz Hocam Hz. Musa (as)'ın

asasıyla, Hz. İsa (as)'ın kuş biçimindeki...

ADNAN OKTAR: Tabii Hz. Musa (as) asayı attığında anında yılana

döndü mü, evrimle mi oldu o orada? İbni Miskeveyh'e sorsan, o yavaş

yavaş, işte uzun dönemler içinde falan diyerek anlatacak. Şimdi asrımız-

da da bazı dedeler halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Köşe yazarlığı yap-

tırılan bazı Hoca Efendiler var. Dedem beni kandırmayı bırak, bırak habe-

rin yok senin. Bir protein daha tesadüfen olamıyor, haberin yok senin bun-

dan. Bir proteinin meydana gelmesi için, başka bir proteine ihtiyaç var.

Dolayısıyla bir protein dahi tesadüfen meydana gelemiyor iken sen bana

nereden evrim teorisini anlatıyorsun, Darwin’in teorisini anlatıyorsun?

Fosilleri ortaya koyduğumuzda, 300 milyon fosil hepsi yaratılışı ispat edi-

yor. Eğer sen Kuran'a tabii isen, samimi Müslümansan, Allah yaratılışı

araştırmamızı istiyor ve yer altındaki kanıtlara bakmamızı istiyor Allah

ayette. Baktığımızda biz yaratılışı görüyoruz. İbni Miskeveyh'in yalan

söylediğini görüyoruz ve diğer takımın yalan söylediğini görüyoruz. Ve

onun devamı olan kişilerin de yalan söylediğini görüyoruz. Sana durduk

yere dedenin hatırına orda köşe yazarlığı vermiyorlar. Sen işte Darwinist

olduğun için sana orada köşe yazarlığı veriyorlar değil mi? Bize burada

bir köşe yazarlığı verebilir mi adam? Hani belki tuttururuz diyeyim, yani

kenardan oraya yapıştırıyorlar. Ben olduğum müddetçe, arkadaşlarım

olduğu müddetçe ve ben olmadığım müddetçe de, arkadaşlarım olmadığı
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müddetçe de bu konu bitmiştir. EvelAllah çünkü milyonlarca Harun

Yahya dünyanın her tarafında şu an, bu konu kapandı. Dedem de diyor ki

"ben kenardan bağıracağım", bağır dedem inşaAllah. Al maaşını, yaz

yazını, ama kimse seni dinlemez, inşaAllah. Bana İbni Miskeveyh muhab-

beti veriyorlar. Yani bıraksınlar bunu, zaten ateist masonun şahı adamlar,

ırkçı. Mesela bir de dedemin utanmaz bir üslup takınacağını da düşüne-

miyorum, herhalde cahilliğinden böyle yapıyor. Azılı Türk düşmanı bir

adamı, azılı ırkçı ve düşman olan bir kişiyi, zencilerden nefret eden bir

kişiyi, Türk ırkını haşa hayvan gibi görüp tarlalarda çalıştırılması gerekir

diyen bir adamı utanma hissini biraz bastırarak örnek vermiş. Çok ayıp

yapıyor. Ben diyorum ki İbni Miskeveyh aşağılık herifin tekidir, şerefsi-

zin tekidir, o kadar. Ben net teşhisi koyuyorum. Bıraksınlar bunları, bir de

göğüslerini gere gere bunları örnek diye veriyorlar, böyle örnek olmaz.

Örnek bilimdir, bana bilimle karşıma çıksın. Getirsin paleontolojiden delil

getirsin, bana böyle dede muhabbeti yapmaya gerek yok. Koysun önüme

paleontolojik delilleri, fosilleri koysun bir göreyim ben, nasıl evrimle

olmuş? Hayır olabilirdi, Cenab-ı Allah öyle de yaratabilirdi, fakat ne

yalan söylüyorsun, yok öyle bir şey. Olmayan bir şeyi niye varmış gibi

gösteriyorsun?

OKTAR BABUNA: Siz açıklamıştınız Hocam, ateistlere, Darwinist-

lere karşı olan eziklikten dolayı böyle...

ADNAN OKTAR: Kardeşim aynı zamanda bu tipleri hücre olarak

tutuyorlar, dondurulmuş hücreler bunlar, sıfırın altında işte -70 derecede

dondurulmuş. Zamanı geldiğinde bunları piyasaya çıkartıp alın size Dar-

winist dedeler diyorlar. Böyle bayat fasulyeleri ortaya koymasınlar. Biz

bunlardan etkilenmeyiz, kimse de etkilenmez, bunun modası geçti. Bırak-

sınlar bunu yani. "Ee bana maaş vermezler, beni işimden atarlar, işte gaze-

tede köşe yazarlığı yapamam." Yapma, git limon sat sokakta yine bu hal-

lere düşme. Biraz akılcı düşün, bak bilimsel delillere, benimle bilimle

konuş, akılla konuş. Bana İbni Miskeveyh dedi diyor, kardeşim adam zır
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cahil adamın teki, ırkçı ve psikopat ve ahlaksız, haysiyetsizin teki adam.

Ve ırkçılığın en azgını içerisinde faaliyet göstermiş adam. Yani Türk düş-

manlığını adam ana felsefe haline getirmiş.

OKTAR BABUNA: Mecusi ateşe tapıyor ondan sonra...

ADNAN OKTAR: Kardeşim daha öncesi önemli değil, Mecusi de

olabilir, bilmem ne de olabilir, önemli değil. Ama adam vazgeçmemiş. O

kafada devam ediyor adam, ateist masonik kafada devam ediyor. Konu bu.

SUNUCU: Elif Hanım sormuş, Çanakkale'den. "Değerli Hocam, Hz.

Mehdi (as)'a çok az sayıda kişinin tabii olacağı ile ilgili bir hadis okudum.

“Doğrusu benim oğlum benden sonraki Kaim Hz. Mehdi (as)'dir. Uzun

ömürlülükte ve gaybette (Hz. Mehdi (as)'ın alenen zuhur etmediği

dönem), Peygamberlerin sünneti Hz. Mehdi (as)'da vukuu bulacaktır. Bu

süre çok uzadı diye bazı kalpler taş gibi sertleşecektir. Allah'ın, kalbıne

iman yazdığı ve rahmeti ile desteklediği kimseler dışında, Hz. Mehdi

(as)'a inanan kalmayacaktır.” Kemaluddin, sayfa 526, diye de bildirmiş.

Demek ki ancak samimi Müslümanlar Hz. Mehdi (as)'ı fark edebilecekler.

Hocam, bu hadis ile ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı?" 

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as), fark edilemeyecek birisi değil.

Ama insanlar tabii emin olmak isterler, yani kesin kanaat getirmek ister-

ler, yoksa çok aşikar anlaşılacaktır. Ama başlangıcında hakikaten belli

olmaz. Said Nursi diyor, "kendisi dahi kendini bilmez" diyor. "Yakın tale-

beleri, imanın nuru ile tanırlar onu" diyor, Hz. Mehdi (as)'ı, yani öyle bir

durum var. Ama yani zamanı gelince de artık kör göz bile görecek inşa-

Allah, yani manevi körlük içerisinde olan. Gerçek körler, onları ben teb-

rik ediyorum. Onlar cennetin arslanları, inşaAllah. Çok çok makbuldür

körlük. Yani körken, ama olarak namaz kılmak, ama olarak ibadet etmek

çok mükemmel bir şeydir, inşaAllah. Yani herhangi bir sakatlık vücuttaki

ibadetin değerini kat kat artırır. Mesela ayağı tutmuyor, kat kat artırır,

kolu tutmuyor, kat kat artırır, tabii yani sağlam insandan çok farklıdır.

Mesela çirkin insan, güzele göre çok daha fazla sevap kazanır. Çünkü
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onun imtihanı daha zordur, çok değerlidir. O yüzden o nimetin değerini

bilecekler. On misli, yüz misli daha çok sevap alırlar, inşaAllah. 

SUNUCU: Bu da Hocam Allah'ın adaletinden tabii ki kaynaklanıyor. 

ADNAN OKTAR: Tabii ki tabii ki, inşaAllah. Hz. Süleyman (as)

konusunu açmışsın. "Andolsun, Biz Süleymanı imtihan ettik, tahtın üstü-

ne bir ceset bıraktık, sonra döndü". Yani bir baygınlık geçirmiş, anladığım

kadarı ile, Hz. Süleyman (as). Bir şöyle ölür gibi olmuş, ona işaret ediyor

Allah-u Alem. "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip

olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan

edensin." Hz. Süleyman (as) devrindeki hakimiyet, hiç kimseye nasip

olmayan bir özelliktedir. Çünkü hiçbir devir hiçbir devire benzemez. Ama

Hz. Mehdi (as) devri, Hz. Süleyman (as) devrinin kat kat kat fazlasıdır,

kıyas olmaz. Çünkü 7 milyar insan iman edecek. O zaman, Hz. Süleyman

(as) devrinde, hadi diyelim 1 milyon insan vardı, hadi diyelim 2 milyon

insan vardı. Ama şu an 7 milyar insan var. 

OKTAR BABUNA: İleride daha da artabilir. 

ADNAN OKTAR: Tabii, daha da artacak. "Böylece, rüzgarı emrine

verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi". Planör, uçak,

çeşitli araçları kullandığını anlıyoruz. Adamlar diyorlar ki, "kardeşim

nasıl olur, Hz. Süleyman (as) devrinde uçak, planör nasıl olur?" Kardeşim,

çoluk çocuk bile yapıyor planör değil mi, yamaç paraşütü yapıp uçuyor-

lar, şunu bunu yapıyorlar. Yani o kadar zor, içinden çıkılmaz bir şey değil

ki. Nihayet deri ile, ahşap ile bu çok rahat yapılabilecek bir şeydir yani.

Kanat yapılacak, dengesi tutturulacak, yüksek bir alandan rüzgara karşı

değil mi, rüzgara karşı uçuş elde ettiğinde havada uçmuş olursun. Bu

kadar karmaşık bir şey değil. Hz. Nuh (as)'ın gemisinde de, buharlı gemi

nasıl oluyor, diyor. Kardeşim, bir kazan olacak, bir boru ve buhar. Suyun

içine verirsen, sırf ondan bile, onun basıncı ile bile, hafifçe hareket etme-

si geminin, hafif bir hareketi bile, buharlı gemi hükmüne gelir. Yani bu o

kadar akıl almaz bir olay değildir. Veyahut buharın bulunduğu yere, oldu-
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ğu yere bir kapak yapılmış olsa, o kapağı her atışta buhar değil mi, kapa-

ğı mesela geriye doğru her atışında, gemi biraz daha ileri gidecektir, su-

buhar basıncı ile. En basitinden bunun bile yapılması çok rahat mümkün.

Ayrıca vahiy ile hareket eden insanlar, bunu rahatça yapacakları anlaşılı-

yor, inşaAllah. Onun için yani nasıl oluyor, aklımız almıyor mantığını

bıraksınlar. Mesela pil de, Bağdat Pili var, çok eski. Yani pil karmaşık bir

şey değil ki. Biz lisede yapardık. Bir asidik bir de baz ortamı olacak, bir

çinko bir de bakır oldu mu al sana pil. 

OKTAR BABUNA: Sizin Kabataş Yalanı kitabınızda Hocam bunla-

rın hepsinin resimleri var. Duvarda helikopter resimleri, eski çağlardan

kalma. Pil resimleri dediğiniz gibi, uçak resmi var. 

ADNAN OKTAR: Yahut o şöyle de olabilir, peygamberlere vahiy

ile bildirilen bilgiyi, onlar bir şekilde elde etmiş olabilirler. Mesela gele-

cekte olacak bilgileri aktarmıştır Hz. Süleyman (as). O zaman yat yapıla-

cak, işte helikopter şöyle olacak uçacak, işte şöyle gemi olacak, bunları

anlatmıştır, onlar da duymuşlardır ve onun resimlerini yapmış olabilirler.

Yani duydukları şeylerin. Ama bizim anladığımız anlamıyla, yani klasik

helikopter anlamında değil oradaki şey, yani benim anladığım. Fakat ola-

ğanüstü bir teknoloji kullanıldığı, elektriğin olduğu anlaşılıyor. Çünkü iç

aydınlatmada, mesela o piramitlerin yapılışında rastlanmıyor. Yani her-

hangi bir is, mum veyahut yağ yakarak aydınlatma yapılmamış. Ama

karanlık dehlizler yani, zifiri karanlık. Buranın bir şey ile aydınlatılması

gerekiyor. Bu adamlar burayı ne ile aydınlattılar? Elektriğin dışında da bir

imkan yok. Bir metot ile elektrik elde etmişler adamlar. Zaten bakıyoruz,

lambalar var, lambalar görülüyor. Aydınlatıcı olduğu görülüyor, elektrik

akımı, kablolar görülüyor. Adamlar resmini yapmışlar. Ne şekide yapmış-

lar bilmiyoruz. Ama muhtemelen pil tarzı, yani büyük batarya tarzı bir

şeyler yapmışlar anladığım kadarı ile, kablolar ile de oraları aydınlatmış-

lar. Yani o kadar akılların almayacağı bir şey değil. Solcuların hani, kitap-

larında yazılanları görüyorum, bir türlü akılları basmıyor. Çok makul

yani, olmayacak bir şey yok. 
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OKTAR BABUNA: Ayrıca Hocam şey var, siz daha iyi bilirsiniz

inşaAllah, 30 bin yıllık mesela mağaralarda resimler var. Onların bozul-

madan yapılması için çok büyük bir teknolojiye ulaşılmış olması gereki-

yor. Yine on binlerce yıllık flüt var, iğneler var, yani eski dönemlerde

medeniyet yaşandığını gösteren. 

ADNAN OKTAR: Evet flütlü adamlar fasıl yapmışlar. Bir tane iki

tane de değil. 

OKTAR BABUNA: Neandertal adamlar fasıl yapmışlar. 

ADNAN OKTAR: Neandertal ne demek tabii, adamlar yamanmış

yani o zamanlar. Bir de Kuran'da belirtilen izahlar, anlatımlar, yani bilim

ile ilgili izahlar, tabii ki yorumdur. Yani Kuran ile insan beyni açılır. Yani

onu yorumlarsın, bir daha yorumlarsın, bir daha yorumlarsın, çeşit çeşit

yorumlarsın. Tevrat için de böyledir. Mesela Tevrat alimleri Museviler

çok zeki insanlardır. Sürekli Tevrat üzerine düşünüyorlar, düşündükçe

beyinleri açılıyor ve çeşit çeşit yorumlar yapıyorlar. Yani Kuran, tabii ki

bilim kitabı değildir. Ama bilime genel anlamda emir olarak teşvik eder

Allah. Yani emreder, yapacaksınız der. Mesela genel hatları ile Kainat'ın

yokluktan var olduğunu söylüyor Allah, yoktan var olduğunu. Bilim

adamları, bunu bugün buldular. Sıfır hacim, sonsuz yoğunlukta bir şeyden

oldu diyorlar Kainat. Sıfır hacim ne demektir, yokluk. Kuran'ın dediği

doğru çıktı işte. Zaman izafidir diyor Kuran, Einstein çıktı, "evet" dedi

"zaman izafidir" dedi, hepsi birden inandılar. Kardeşim, 1400 sene inan-

madınız, Einstein çıkınca inandınız. Demek ki Kuran doğru söylemiş.

Ama mesela bazı konular yorum ile anlaşılır. Mesela petrol, petrole işaret

eden ayet bir yorumdur tabii ki. Yani alenen petrol olarak geçmez. Ama

birçok şekilde yorumlanabilir, ama bir yönüyle de petrole baktığı anlaşılı-

yor. Ama asıl olan, bizi Cenab-ı Allah'ın bilime yöneltmesidir ve bilimi

bize emretmesidir. "Bakın, Benim sanatımı bulacaksınız" diyor Allah.

"Ben size bulduracağım" diyor, "bilimi vesile edeceğim" diyor Cenab-ı

Allah. O şekilde bilim bize Allah'ın harikalarını, Allah'ın sanatını bize
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göstertmiş oluyor. Mesela hücrenin yapısını bilim ile anladık, kromozom-

ları, kofulları, mitokondrileri, golgi cisimciğini değil mi. Mesela protein-

lerin tesadüfen olamayacağını, atomun yapısını hepsini bilim ile anladık.

Paleontoloji mesela, insanın evrim geçirmediğini paleontolojiden anladık.

300 milyonun üzerinde fosil bulundu, baktık hiçbir delil yok, ara geçiş

formu yok. Ama bilakis yaratılışı ispat eden 300 milyon fosil olduğunu

gördük. 

SUNUCU: Hocam, hala ara fosillerden bahsediliyor nedense. 

ADNAN OKTAR: Geçenlerde bir debelenme, çırpınma tarzında

bahsediyorlardı. Hangi gazetedeydi o? 

OKTAR BABUNA: Radikal gazetesinde inşaAllah Hocam. 

ADNAN OKTAR: "Radikal falan bundan sonra konuşamaz" dedim

geçen günlerde, "konuşacak halleri kalmadı" dedim. İşte onlar da, "biz

konuşuruz" gibisinden çocuk gibi bir ortaya çıktılar. Hani böyle, "bana

ne" mantığı var ya çocuklarda, onun gibi. Bayatın bayatı, yani bayat haber

yapıyorlar ama, bayatın en bayatı bir haber yapmışlar. İşte yok bademcik-

ler, yok kör bağırsak, yok bilmem ne falan, yüzlerce kere cevabı verilmiş,

konusu kapanmış konuları delil olarak getiriyorlar. Kardeşim, bize

bademcik muhabbeti yapacağına, sen bize bir paleontolojiden bahsetsene,

300 milyon fosil var. Çıkar Radikal gazetesi de, dersin "bak arkadaş, al

sana ara fosil." Çarşaf çarşaf yayınla, bir görelim, yayınlayamıyorsun.

Proteinler tesadüfen olur de bir bakalım. Radikal'de bir görelim biz, olur

diyemiyorsunuz tesadüfen, uzaylılar yaptı diyorsunuz.

OKTAR BABUNA: Yok apendiks körelmiş organ, yok bademcik

körelmiş organ deyip 150 yıllık şeyleri getiriyorlar. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim şimdi, yani her yönden çökmüş adam-

lar, ama işte kapının paspası var, kapının paspası olduğuna göre burada bir

ev var. Kardeşim öyle olur mu? Ev varsa biz binanın içine bir girer baka-
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rız. Hayali muhabbete gerek yok. Radikal, Hürriyet, Milliyet, Vatan bize

ne yapacaklar biliyor musun? Ara fosil getirecekler, ara fosil. 

OKTAR BABUNA: Siz 10 trilyon veriyorsunuz. 

ADNAN OKTAR: Ben bir göreceğim resmini. Aslında cismini gör-

sek daha mükemmel olur da, resmine de razıyız. Bak resmine de razıyım.

Resmine de 10 trilyon vereceğim. Yani resmini bulana da 10 trilyon vere-

ceğim, bak ona da razıyım. Fotoğrafını koysunlar, şimdi konsept değişti.

Eskiden direkt kendini istiyordum, şimdi fotoğrafına da razıyım. 10 tril-

yon vereceğim. Gelsinler notere birlikte gidelim, yani kesin vereceğim.

Bir tane resim gösterecekler. Kardeşim, sen bana bir tane ara fosil göste-

remiyorsan, gazetene çıkarıp şunu bunu konuşturmakla, ben bunlarla ikna

olmam. Ben delil ile bilim ile ikna olurum. Yahut çık, bir proteinin mole-

külünü koy ortaya, dersin ki "kardeşim protein tesadüfen olur" de, bir

göreyim, yiğitliğin varsa. Diyemiyorsun. 

OKTAR BABUNA: Onlar da biliyorlar olamayacağını. 

SUNUCU: Hocam, bildikleri halde artık herhalde inanmak istiyorlar

yani, istedikleri için bu inat herhalde Hocam. 

ADNAN OKTAR: Darwinizm'e mi inanmak istiyorlar?

SUNUCU: Evet.

ADNAN OKTAR: İnanmak istiyorlar, zaten inanmıyorlar da fakat

başka yol bulamıyorlar. Çünkü dini o kadar içlerine sinderemeyince bazı

yönleri ile, öyle diyelim, yahut dini hiç kabul etmedikleri için veyahut

kabul edip de işte hani bu da var gibi mi demek istiyorlar, tam da anlaya-

madım. Yani ağır da konuşmak istemiyorum ben aslında. Tam karşılığını

biliyorum da bu sözlerin, bu tavrın. Yani yenilmenin acısı ile şu an guru-

run da verdiği ızdırap ile bir debelenme ve çırpınma içerisindeler. Karde-

şim, açıkça eze eze yendik, işte bu kadar yani. Bırakın yani, oturup da

kenardan köşeden... 
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SUNUCU: Yani Hocam dine inanmak artık daha kolay. Zaten bilim

de dinden yana. 

ADNAN OKTAR: Bilim de dinden yana, zaten din ile bilim iç içe

yani. Bilimi Yaratan Allah. 

Komünist olması sorun değil. Mesela Hugo Chavez de komünist

adam, ama "Hz. Mehdi (as) geldi" diyor. Benim o canım ciğerimdir. Yani

komünist olsun da, baş tacı ederiz, öyle bir sorun yok. Samimiyetsiz

olmak sorun. Komünisttir de adam, Darwinizm'in sahte bir teori olduğunu

bilir ama, der sosyal adalet olsun der, işte fakirlere yardım edelim der. Biz

zaten bunu en şiddetli şekilde savunuyoruz. Yani Hz. Mehdi (as)'ın görevi

ne; tam bir sosyal adalet. Tamam, orada gönüller rahat olsun. Bütün faki-

re fukaraya mal dağıtacak mı Hz. Mehdi (as)? Dağıtacak. Fakir kalacak mı

memlekette? Kalmayacak. Sosyal adaletin alası bu, hiçbir komünist ülke

bunu yapamadı. Sosyalistler de yapamadı. Milleti süründürdüler, perişan

ettiler. 

OKTAR BABUNA: Hatta siz daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah,

siz anlatmıştınız, bu mesela evrimi kullanarak milyonlarca insanın ölü-

müne sebep oluyorlar. Lysenko diye biri var Rusya'da, güya evrimi ispat-

lamak için, soğuk bölgelerde buğday evrimleşip yetişecek diye Sibirya'da

8 milyon hektara buğday ekiyor, bütün tamamının ihtiyacını karşılayacak

Rusya'nın. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Aynı deneyi, evrimi ispat-

lamak için Mao Çin'de deniyor, 40 milyonun üzerinde insan ölüyor onun

yüzünden açlıktan. Bu evrim saplantılarından. 

ADNAN OKTAR: Ne yapıyorlar, buğdayı ne yapıyor? 

OKTAR BABUNA: Buğday evrimleşip soğukta da yetişir diye bunu

ispatlamak için Sibirya'da 8 milyon hektara, ki bu bütün Rusya'nın ihtiya-

cını karşılayacak büyüklükte bir oran bu, buğday ekiyor. Tabii soğukta

yetişmediği için açlıktan ölüyorlar milyonlarca insan. 

ADNAN OKTAR: Bak safatorikliğe bak. Yahu kardeşim hiç olmaz-
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sa bir bahçeye falan, bir yere ek bir küçük bir yere, bir dene. O kadar geniş

bir alana ekip milleti helak etmenin alemi ne? Şimdi işte, özellikle eski

komünistlerin, kafa böyle daha bir değişikti. Gittikçe şimdi kafalarına kan

gelmeye başladı. Gittikçe daha düzeliyorlar. İnşaAllah tam akıllanıp düze-

lecekler, yani eksiklikleri tam gidecek, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Hep de dindarlaşma haberleri geliyor. Mesela

Kayahan da bir açıklama yapmış Hocam. Ben diyor, kızıma diyor, iki tane

kitap okuturum diyor. Biri Kuran diyor, egoistlikten de kurtulması gerekir

diyor inşaAllah, gelişmesi için. 

ADNAN OKTAR: Kayahan, bu... 

OKTAR BABUNA: Evet, ünlü sanatçı Hocam. 

ADNAN OKTAR: Ünlü sanatçı. Evet, maşaAllah. Çok iyi. 

OKTAR BABUNA: Kızımı yetiştirmek için faydalanacağı iki kitabı

açıkladı diyor. Birisi Kuran-ı Kerim, diyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Öbürü ne? 

OKTAR BABUNA: Öbürü devletin yasaları diyor. 

ADNAN OKTAR: Güzel, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Egoist olmadan yaşamayı öğretmeye çalışıyo-

ruz, demiş. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Kayahan'ı tebrik ediyoruz o zaman,

maşaAllah. Bak güzel ve dürüst bir üslup, samimi bir üslup inşaAllah. 

Evet, bak diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Mason Loca-

sı'ndan diğer bir eyalet olan, işte falan diyor, masonlara mektup internet

adresine, "masonluk kendi içinde bir devlettir" diyor. "Masonluk, kendi

hükümranlığına ve kendi hukukuna sahiptir. Kendi inancının öğretilerine

ve prensipleri dışında bir şey tanımaz. Bir kardeşinin davası savaşlarla

yok olmaz ve bağ bir kere kuruldu mu sadece ölümle kopar, bir daha
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masonluktan çıkamaz" diyor, inşaAllah. Bak, masonluk kendi içinde bir

devlettir diyor. İşte bizim dediğimiz Masonik Dünya Devleti denen olay

bu. Gizli Dünya Devleti. Masonların El Kitabı yayınından, "mason bira-

derlerinizin tüm suçlarını gizlemelisiniz." Adam hakim ise, birbirlerini

kolluyor mason hakimler. Birbirlerinin suçunu gizliyorlar. “Ve eğer

mason biraderiniz aleyhine şahitlik için çağrılırsanız, onu her zaman koru-

duğunuzdan emin olmalısın.” Bak hukuka girmiş zaten, bakın. "Mason

biraderinize aleyhinize şahitlik için çağırılırsanız, onu her zaman korudu-

ğunuzdan emin olmalısın." Yani mutlaka koruyun diyor. "Lehinde konu-

şacaksın, yalancı da olsa şahitlik yapın" diyor. Bunu yapmak yalan şahit-

lik olabilir, bu doğru. Fakat sen yükümlülüklerini yerine getiriyorsun.

Üstad Mason El Kitabı, kendi yayınladığı, masonluğun adalet sistemi

anlatılıyor. "Üstad Mason bu mahkemenin en üst düzey memurudur. Her

büyük loca bir masonik yargı merciine başkanlık eder." Bakın, her büyük

loca masonik yargı merciine başkanlık eder. 

OKTAR BABUNA: Yani yargının üzerinde. 

OKTAR BABUNA: Evet, "büyük loca bir masonik yargı mercii için

yönetim merkezi görevi görür". Bak, "büyük loca bir masonik yargı mer-

cii için yönetim merkezi görevi görür. Siyaset ve prosedürleri belirler,

kuralların ve düzenlemelerin uygulanmasını sağlar." Hakimlerin özellikle

mason derneklerine üye olması son derece tehlikeli bir şey. Buna karşı da

tedbir alınması lazım. Ateist mason hakimler, iddia edilen Ergenekon

örgütü içerisinde de daha şiddetli ve daha tehlikeli bir yapılanmaya gitmiş

oluyorlar. O zaman adaleti loca sağlamış oluyor. Loca başkanı mesela

diyor ki; "bu adam Darwinizm'e, materyalizme, masonluğa karşı." "Evet

ne yapmam gerekiyor?" "Bu adamı mahkum ettir" diyor. "Ne olursa olsun

mahkum ettir." Bitti. Adam locanın sözünü dinliyor. Artık yani orada ada-

let duygusu kalmıyor. O yüzden özellikle iddia edilen Ergenekon örgütü-

ne mensup hakimlerin, özellikle mason olan hakimlerin çok iyi izlenmesi,

tespit edilmesi ve görevden alınmaları çok önemli. 
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SUNUCU: "Esselamun aleykum". 

ADNAN OKTAR: Aleykum selam. 

SUNUCU: "Size şunu sormak istiyorum; İran, Suudi Arabistan'ı

Yemen'deki şiddet olaylarından dolayı suçluyor. Suudi Arabistan da İran'ı

suçluyor. Bildiğiniz gibi Suudi güvenlik güçleri Yemen'deki Husi Şeyhi

gruplarıyla savaşıyor. Bazı Şii Yemen gruplar Suudi Arabistan'daki Suu-

di'lerle savaşıyor. Suudi Arabistan'dan ve İran'dan da birçok insanının

www.harunyahya.com sitesindeki makaleleri okuduğunu biliyorum. Yani

eğer Sayın Adnan Oktar bir şey söylerse onu anlayacaklardır. Ben bunun,

bazı grupların Şiiler ve Sünniler arasında maksatlı olarak bir gerilim

yaratmak için yaptıklarını düşünüyorum.” demiş Arif Kaan ABD' den.

“Allah razı olsun” demiş.

ADNAN OKTAR: Kardeşimizden de Allah razı olsun. Şii-Sünni

ayrımı ne zaman bitecek biliyor musunuz? Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla

bitecek. Bunu Peygamber (sav) söylüyor. “Bütün mezhepleri kaldıracak”

diyor. “Fitne onun elinde sürünecek” diyor, "kör fitne onun elinde sürü-

necek” bak, “kör fitne” diyor. Yani anlamsız, mantıksız, hiçbir sebebe

dayanmayan fitne. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru için, Hz. Mehdi

(as) gelmiştir, fakat aleni zuhuru için Müslümanlar dua etsinler, kardeşle-

rimiz inşaAllah. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde bu konular yıldırım hızıy-

la hallolur. Yani dakika, saat, gün hesabıyla… Haftasına kalmaz, yıldırım

hızıyla ama öbür türlü toplantılar oluyor, ara bulucular oluyor, bitmez bu

kavga. Ne İsrail- Filistin sorunu çözülür, ne Sünni- Şii ayrımı çözülür, ne

Hıristiyan- Müslüman mücadelesi çözülür, ne Musevilerle Müslümanların

mücadelesi çözülür. Tek çözüm Hz. Mehdi (as)'ın -yani Musevilerin bek-

lediği Mesih (as) ile Peygamberimiz (sav)'in anlattığı Mehdi (as) aynıdır-

onun zuhuruyla konu bitecektir. Hz. İsa Mesih (as)'ın da inişiyle dünya

tam anlamıyla huzura ve güvenliğe kavuşacaktır. Hz. İsa Mesih (as)'ı 15-

20 yıl içerisinde göreceğiz. Bakın çok net söylüyorum. Hz. Mehdi (as)'ı

da, her ikisini de görecekler, ama gece gündüz dua etsinler kardeşlerimiz.
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"Ya Rabbi bize Hz. Mehdi (as)'ı göster, Ya Rabbi Hz. İsa Mesih (as)'ı gös-

ter. İnişlerini, zuhurlarını çabuklaştır ya Rabbi” diyecekler. “Hemen olsun

ya Rabbi” diyecekler. Buna dua edebilirler. Buna dua etmek mümkün,

yani olur. Dua edecekler "onlara asker kıl bizi” diyecekler. “Hz. İsa Mesih

(as)'a ve Hz. Mehdi (as)'a, muntazar Mehdi (as)'a” inşaAllah. "Sahib-ül

Zaman’a bizi asker kıl” diyecekler. Ama insanlar şu an istese de istemese

de, bütün dünya Hz. Mehdi (as)'ın askeri konumunda. Herkes Hz. Mehdi

(as)'a hizmet ediyor. Mesela Darwinist bir köşe yazarı, "Hocayım, ali-

mim” diyor Darwinist. Hz. Mehdi (as)'a hizmet eder. O yazmasa Darwi-

nizm'le ile ilgili konu ortaya çıkmaz zaten. Mesela Radikal çıkıyor bir

yazı yazıyor Hz. Mehdi (as)'a hizmet etmiş oluyor. Çünkü karşı atak

olmaz o zaman. Yani hepsi ister istemez Hz. Mehdi (as)'a hizmet edecek-

lerdir. Biz de Hz. Mehdi (as)'ın askeriyiz, aynı zamanda Hz. Mesih İsa

(as)'ın da askeriyiz. Ona zemin hazırlıyoruz ve onun gelişini müjdeliyoruz

inşaAllah. 

SUNUCU: Berrak Yetişir İstinye'den sormuş. "Hayırlı günler.

Hocam işten geldikten sonra sizin programınızın başlamasını iple çekiyo-

rum ki sizi dinlemeye başlayıp Allah'ı düşündüğümden beri Allah kal-

bimde bir ferahlık, hoşluk hissi yaratıyor elhamdülillah. Hocam, benim

rahatsız olduğum bir konu var. Televizyonu açtığımda dizi adı altında

insanların bir biriyle çekişmesi, huzursuzluk hikayeleri, ağlayan kavga

eden insan tipi sürekli yaklaşık her kanalda arka arkaya tekrar bölümleri

defalarca izlettirilerek bizlere sunuluyor. Sonra internete bakıyorum. Bu

sefer de forumlarda dizilerdeki kişiler, hikayeler hakkında uzun uzun

yazışmalar oluyor. Hocam ahir zamanda Kıyamet alametleri bu kadar

oluşmuşken, Hz. Mehdi (as) zuhur etmişken, yani son derece önemli bu

dönemde, bazı kişilerin bu konuda son derece yoğun ilgilenmesi hakkın-

da ne düşünüyorsunuz?" 

ADNAN OKTAR: Evet, ben bazen gazetelerde de görüyorum, tel-

evizyonda da görüyorum. İşte "Naciye kavuşacak mı? Hüsnü ne yaptı?
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Hüsnü bu ızdıraptan kurtulacak mı? Milyonlar heyecanla bekliyor…"

Yani kardeşim bize ne Naciye'den, Hüsnü'den bilmem şunun kavuşmasın-

dan. Hayali olaylarla niye biz heyecanla bekleyelim? Niye bekleyeceğiz

heyecanla? Biz heyecanla Hz. Mehdi (as)'ı bekliyoruz. Heyecanla Hz.

Mesih (as)'ı bekliyoruz. Allah'ın rızasını istiyoruz. Biz bununla mutlu olu-

ruz, sevinçli oluruz. Belli ki o uyuşturucu bir izah. Uyuşturucu anlatım.

Dolayısıyla öyle bir şeyden bizim mutlu olmamız mevzubahis olmaz.

Vakit çok kıymetlidir dünyada. Zaten çok az bir vakit verilmiş. Yarısı

uykuyla geçiyor neredeyse. Bir kısmı yemekle, banyoyla falan geçiyor.

Az bir vakit, onu da oturup Naciye'ye mi ayıracağız yani?

SUNUCU: Gerçekler yeter de artar bile. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Biz kültürümüzü artıracağız. Dostluk ve

kardeşliğimizi geliştireceğiz, bilimde ve sanatta ilerleyeceğiz. Evimizi

güzelleştireceğiz, çevremizi güzelleştireceğiz. Komşumuza gideriz onun-

la güzel şeyler konuşuruz. Kitap okuruz birlikte, sohbet ederiz. Bir de bir

kısım diziler çok beceriksiz ve çok sıradan. Çok çok sıradan. Özellikle

bazı evlendirme programları var. İşte Naciye Teyzeyi evlendireceğiz.

Rahmi Dayıyla yahut Naci Dayıyla… “E anlat bakalım. Ne kadar malın

var? Ne kadar maaşın var?" Sanki koyun alıyor yani. Paraya göre durum

değerlendiriyor. Ne kadar içler acısı bir durum. Nerede burada tutku,

nerede burada Allah aşkı? Nerede burada sevgi, nerede burada derinlik?

Tanımazsın, bilmez etmezsin. Ne oluyorsun? Önce bir maliye müfettişi

gibi mal beyanında bulunuluyor. İşte şurada şu kadar malım var, burada

bu kadar malım var. Malın konumuna göre olay şekilleniyor. Böyle olay

olur mu? Tabii çok acayip, çok çok acayip. Ben, ibret ve hayretle hatta

şaşkınlıkla izliyorum. İnsaf, çok acayip. Tabii bunlar bir kısım program-

larda ama işte. Bir kısım izleyen insanların amacı da Allah'ı ahireti unut-

ma amaçlı oluyor. Yani kendini uyuşturmak istiyor. Ölümü unutmak, ahi-

reti unutmak, cenneti, cehennemi unutmak için yapıyorlar. Allah'ın rah-

metinden kaçmış oluyorlar. Halbuki cennetee gittiklerinde insanlar sonsu-
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za kadar orada yaşayacaklar, müthiş mutlu olacaklar. Burada kendinizi

uyuşturmanızın alemi ne? Allah'a tam teslim olun. Neşe ile huzur ile yaşa-

mak varken, böyle bir kafaya girmenin anlamı ne? Biz vaktimizi öldüre-

cek şeylerden şiddetle kaçınmamız lazım. Vakit çok kıymetli. 2 dakika

bile. 10 dakikamız bile kıymetlidir. Mesela bak burada röportaj yapıyo-

rum, konuşuyoruz veyahut sohbet ediyoruz, buranın 10 dakikası bile

değerlidir. Biz buna çok önem vereceğiz. Herkes önem verecek inşaAllah.

Necm Suresi. 27. Sure, 48. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. “Şehir-

de dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlardı ve dir-

lik ve düzenlik bırakmıyorlardı.” İddia edilen Ergenekon terör örgütün 9

kişilik yönetim kadrosu vardır, üst yönetim kadrosu. Kuran buna işaret

ediyor birinci dereceden inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bir de 9 harften oluşuyor Hocam, Ergenekon

kelimesi. 

ADNAN OKTAR: Tabii, 9 harften oluşuyor, “9'lu bir çete vardır”

diyor. “Aralarında Allah adına and içerek dediler ki”,  bir de Allah'ı, dini

de demek ki kendilerince kullanıyorlar haşa. “Gece” bak, gece “mutlaka

ona ve ailesine baskın düzenleyelim, sonra velisine, ailesine; ‘yok oluşu-

na biz şahit olmadık, gerçekten doğru söylüyoruz' diyelim.” Tam iddia

edilen Ergenekon örgütünün kahpe yöntemlerinden bir tanesi. Kalleşçe,

faili meçhul,  Kuran'da burada faili meçhulden bahsediyor. Faili meçhul-

de nasıl sinsilik yaptıklarından bahsediyor. “Onlar hileli bir düzen kurdu”

diyor Allah. "Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen

kurduk.” Karşı bir düzen kurduk diyor. “Artık onların kurdukları hileli

düzenin uğradığı sona bir bak” diyor. Nasıl çökecekler, nasıl perişan ola-

caklar bir bak diyor Allah. “Biz onları ve kavimlerini topluca yerlebir

ettik.” Şu an iddia edilen Ergenekon örgütü yerlebir Allah'ın izniyle.

Bakın görüyor musun? “Gece mutlaka”, gece niye? Çünkü şahit elde

etmek zordur gece, çünkü karanlık. "Baskın düzenleyelim sonra velisine

ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık gerçekten doğru söylüyoruz diye-
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lim" diyor. Yalancı ve sahtekarlık yönlerini ve faili meçhulleri nasıl orga-

nize ettiklerini Kuran gösteriyor. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Geçtiğimiz günlerde Hocam İçişleri Bakanı

Abdülkadir Aksu'nun bir açıklaması vardı. Bütün faaili meçhullerin, sui-

kastlerin şeyi iddia edilen Ergenekon’a dayanıyor diye.

ADNAN OKTAR: Doğru söylüyor tabii ki. Şeytandan Allah'a sığı-

nırım, Taha Suresi. "Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Ha" bunda

da şifre var, bu da zamanı gelince ortaya çıkacak inşaAllah. "Biz sana bu

Kuran'ı Kerim'i güçlük çekmen için indirmedik." Demek ki Kuran bize

kolaylığı getiriyor. Hz. İbrahim (as)'ın dini gibi kolay, zorluk yok. "Sözü

açığa vursan da gizlesen de birdir, çünkü şüphesiz O, gizliyi ve gizlinin

gizlisini de bilir." Yani bilinçaltınızı da bilirim diyor Allah Ben. İçinizden

geçeni de, bilinç altınızıda bilirim. "Rahman çocuk edinmiştir dediler",

Şeytandan Allah'a sığınırım, "Andolsun siz oldukça çirkin bir cesarette

bulunup geldiniz." Bakın "Allah çocuk edindi," Hıristiyanların bu sözünü

Allah nasıl karşılıyor? "Neredeyse bundan dolayı gökler paramparça ola-

cak ve yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçü verecekti" diyor. Yani çok

çirkin bir söz ediyorsunuz, diyor. O Allah'ın bir kulu Allah'ın bir Pey-

gamberi, Allah niçin çocuk edinsin? "Ve onların hepsi Kıyamet günü O'na

yapayalnız tek başlarına gelecekler" diyor. Bunda da bir sır var daha önce

anlattıklarımı düşünenler ne demek istediğimi anlarlar.

En'fal Suresi, şeytandan Allah'a sığınırım, "Onlar seni aldatmak ister-

lerse şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destek-

ledi." İkinci anlamı olarak, Hz. Mehdi (as)'a bakan bir ayet aynı zamanda,

"onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardı-

mıyla ve müminlerle destekledi". Yani müminler topluluğu, inşaAllah.

"Ve onların kalplerini uzlaştırdı, sen yeryüzündekilerin tümünü harcasay-

dın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup

onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahi-

bidir". İşte bizim de yapacağımız budur. Ne yapacağız? Müminlerin kalp-
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lerini uzlaştıracağız. Aralarını bulup düzelteceğiz Şii, Sunni ayrımını kal-

dıracağız. Bu Hz. Mehdi (as)'ın görevidir aynı zamanda. "Çünkü O, güçlü

ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." Bizim de Hz. Mehdi (as)

öncüsü olduğumuz için bu görevi yapmamız gerekir. "Ey Peygamber sana

ve seni izleyen müminlere Allah yeter." İkinci anlamı, ‘Ey Mehdi sana ve

seni izleyen müminlere Allah yeter.' İkinci anlamı budur. "Ey Peygamber,

müminleri cehde karşı hazırlayıp teşvik et, eğer içinizden sabreden 20 kişi

bulunursa ikiyüz kişiyi mağlub edebilirler ve eğer içinizden yüz sabırlı

kişi bulunursa , kafirlerden binini yener. Çünkü onlar gerçeği kavramayan

bir topluluktur." Ayeti Hz. Mehdi (as)'a uyguladığımız da ‘Ey Mehdi

müminleri tebliğe hazırlayıp teşvik et, İslam ahlakının yayılması, Türk

İslam Birliği için teşvik et. Eğer içinizden sabreden yirmi kişi bulunursa",

demek ki küçük bir kadroya işaret ediyor inşaAllah,  "ikiyüz kişiyi mağ-

lub edebilirler." Yani dünya ne kadar kalabalık olursa olsun siz o küçük

grubunuzla dünyaya hakim olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. "Ve içiniz-

den yüz bulunursa kafirlerden binini yener." Şimdi iki yüz ve içinizden

yüz birleşince ne yapar? Üç yüz, Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri kaçtı? Üç

yüz on üç -ki yirmi kişiyi de eklersek üç yüz yirmi oluyor. Evet. Kafirler-

den bakın binini yener diyor. "Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir toplu-

luktur" diyor. "İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cehd edenler,

hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler işte gerçek mümin olanlar

bunlardır". Bak iman edenler, hicret edenler, hicret ediyor Allah yolunda

ailesini bırakıyor, kardeşlerini bırakıyor Müslümanların yanına gidiyor.

"Allah yolunda cehd edenler (gayret edenler) müminleri barındıranlar"

kendi evine alıyor kardeşlerini, adam mesela annesi babası ahlaksız olu-

yor, dinsiz imansız oluyor veyahut ensest ilişkiye girmeye çalışıyor ahlak-

sız adam. Evinden kaçıyor çocuk. Mesela kız çocukları vardır ensest iliş-

kiye teşvik edilen ve yahut ailesi ateist mason oluyor seni de ateist mason

yapacağım diyor. PKK'lı oluyor seni de PKK'lı yapacağım diyor. Çocuk

kabul etmiyor ve hicret ediyor. "Onları barındıranlar ve yardım edenler",

para yardımında bulunuyor yiyecek yardımında bulunuyor, kıyafet yardı-
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mında bulunuyor. "İşte gerçek mümin olanlar bunlardır onlar için bağış-

lanma ve üstün bir rızık vardır" diyor Allah.

SUNUCU: Evet Hocam İzmir'den Metin Bey'in sorusuyla mı devam

edelim? Yoksa?

ADNAN OKTAR: Ne diyor o kardeşimiz?

SUNUCU: Okuyorum o zaman Hocam sorumuzu. "Darwinist ünlü

Fransız bilim dergisi Science et Vie Mayıs 1999 sayısının kapağında insa-

nın atası ilan edilen Lucy'ye “Elveda Lucy” diyerek veda etmişti. Dergi de

Lucy ve onun türü olan Australopithecus bir maymun olduğu ve insan

soyunun ataları olmadıkları anlatılmıştı. Hocam kısa süre önce sizin

evrimcilerin yalanlarını ortaya çıkarmanız sayesinde Ardi'nin de aslında

nasıl bir maymun olduğunu anlattıklarına şahit olduk. Artık Darwinistler

bu inadı bıraksınlar, ara form yok insan her zaman insandı, maymun da

maymun sayın Hocam siz bu konuda neler söylersiniz?" demiş Metin Bey.

ADNAN OKTAR: Nedir Oktar? Sen bilirsin bu işleri.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Australopithecus bu

Afrika maymunun insanın atası gibi ilan etmeye kalkmışlardı. Tabii ala-

kası yok. Siz de Ardi'yi geçtiğimiz günlerde açıkladınız Hocam. Özür

dilettiniz, yeri öptürdünüz.

ADNAN OKTAR: Bak Ardi onlara sevimli sevimli gülüyor, "ben

buradayım" diyor ve "hiçbir değişikliğe uğramadım" diyor hayvan.

OKTAR BABUNA: Ondan sonra özür dilediler zaten hemen aka-

binde Ida diye bir şey çıkardılar Lemur fosili dediniz. Gösterdiniz birkaç

hafta sonra hemen özür dilediler. The New York Times'da çıktı, hatta kayıp

halka diye bakın bu şekilde ilan etmişlerdi. Türk basınında yer almıştı

ondan sonra siz düzelttikten sonra hayır bu Lemur Fosili dedikten sonra.

The New York Times'da çıktı Hocam.

ADNAN OKTAR: Anladığım her halkayı bunların kafasına geçiri-
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yoruz. İnşaAllah. Var ya Afrika'da tipler halkaları üst üste boyunlarından

geçiriyorlar. Halkalardan boyunları uzadı böyle inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Geçtiğimiz günlerde de bir ayak izi fosilini

Hocam, siz ona da cevap verdiniz. Normal 397 milyon yıllık bir timsah

ayak izi. Timsahın yürüme stili var; ayaklarını çapraz olarak atıyor. Böyle

mükemmel bir canlıya ait. Bunu güya kara canlılarını ara geçiş formu gibi

göstermeye çalıştılar. Halbuki normal mükemmel bir timsaha ait olduğu

çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Bunu hep yapıyorlar Hocam mesela, ata

da yapmışlardı, siz açıkladınız birçok şeyleri var. Küçük bir kara canlısı,

kurt benzeri bir şeyi atın benzeri gibi göstermeye kalktılar. Halbuki bunun

böyle olmadığı çok net bir şekilde belli, çünkü o gösterdiklerini iddia

ettikleri fosilden çok daha eski at kafatası var. Bakın bu Yaratılış Atla-

sı'ndan Hocamızın, 45 milyon yıllık ‘Eosen dönemine' ait at kafatası. Hal-

buki bunların atası diye iddia ettikleri, normal bir kurt benzeri bir kara

canlısı. Güya atın atası diye göstermeye kalktılar. Aynı dönemden at kafa-

tası var mesela göz, sadece süngerlerin ve solucanların yaşadığını iddia

ettikleri bir dönemde mükemmel göz ortaya çıktı. Bakın fosillerde ‘Trilo-

bit' denen bir canlı türü bu nesli tükenmiş mükemmel bir göz yapısına

şahit 350- 400 milyon yıllık hatta 500 milyon yıllık olanlar var. Bu da

Hocamızın Atlas'ından. Yani her söyledikleri yalan çıkıyor.

ADNAN OKTAR: Hepsini diyorsun, Hocamız boğazlarına tıkıyor

diyorsun.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: EvelAllah. Apiticus tipiticus bilmem ne falan

bize sökmez, gereğini yapıyoruz inşaAllah. Orada burada dindar hocaları,

evrimci hoca diye ortaya çıkarsalar? O da kurtarmıyor.

OKTAR BABUNA: Siz zaten Kuran'daki delilleriyle açıkladıktan

sonra sustular, bir şey diyemeyecek hale geldiler.

ADNAN OKTAR: Bana fosil getirecekler kardeşim. Bak, biz fosil
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getiriyoruz, onlar da bize fosil getirecekler. Getiremedikleri müddetçe

konuşacakları laf yoktur. Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini

onlara ispat ettik. Başka neler var, sen de güzel resimler vardır Oktar,

göster.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, güzel canlılar var inşa-

Allah.

ADNAN OKTAR: Mesela bak, yavrusunu bilmesi, gidip ona yiye-

cek getirmesi, kuş kafalı diyorlar. İnsanlar bile egoist. Çocuklarını cami

kapılarına bırakıp kayboluyorlar. Çocuğunu atıyor adam, sokağa bırakıp

gidiyor. Bak, hayvan olduğu halde çok uzak mesafelerden kendisi aç bile

olsa, yiyecek bulup, alıp getirip yavrusuna onu yediriyor, maşaAllah. Bak

hepsinde simetri ve Altın Oran var. Bak, süsler, güzellik, renkler, maşa-

Allah. Milyonlarca çeşit böyle maşaAllah. Bak hepsinde Altın Oran,

masumluk, temizlik değil mi, Allah'ın Cemal isminin tecellileri. Renklere

bak maşaAllah, renk cümbüşü, her renk var. MaşaAllah cennet kuşu gibi.

OKTAR BABUNA: Siz söylemiştiniz Hocam, vahşi hayvanların da

bu kadar dost olması bu dönemde.

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as) devrinde olacak bu, Hz. Mehdi

(as) devrinin özelliğidir, evet. MaşaAllah, bak renkler nasıl göz alıcı, nasıl

güzel. MaşaAllah, nasıl mükemmel simetri var. Hani mutasyon, hani tesa-

düf? Sağda ne varsa solunda da aynısı var. Rengarenk ve birbirinden güzel

maşaAllah. Bak, hepsinde bir mazlumluk ve tatlılık var, efendilik var.

Deve de çölde çok mübarek bir hayvan, güzel hizmetler veren, değil mi

çok dayanıklı bir hayvan. Allah çöl için özel yaratmış. Darwin ne diyor

"tepem mi atıyor" diyor, tavus kuşunun süsünü görünce diyor.

OKTAR BABUNA: Teorimden soğuyorum diyor, hastalanıyorum

diyor.

ADNAN OKTAR: Eksi altmış derecede donuyor herhalde. Çünkü

bunu açıklayamıyor yani, buradaki simetri, buradaki mükemmellik, bura-
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daki süs. Hayvanın başında sorguçlar, alnı, bütün vücudu boydan boya

muhteşem süs içerisinde. Evrimle nasıl açıklasın bunu? MaşaAllah, Hz.

Süleyman (as) kıssasında var, Hz. Süleyman (as) "boyunlarını ve bacak-

larını okşuyordu" diyor atların. Çok muhteşem görünüşleri maşaAllah.

Bunların konuşması da hayret verici. Geçenlerde bir tanesi vardı, çocuk

yanında kalmış uzun süre, aynı çocuk gibi ağlıyor, çocuk gibi gülüyor

yani tam ayırt edemezsin. Onun filmini gösterelim yarın, inşaAllah. Mese-

la bak görüyor musun kanattaki simetriği, tek tek tek aynısı öbür tarafta

da var.

SUNUCU: Bu da Darwin'i zor duruma sokan bir canlı. 

ADNAN OKTAR: Zor duruma değil, komaya sokuyor.

OKTAR BABUNA: Siz hep vurguluyorsunuz Hocam, Altın Oran’la

yaratılış var yani bu çok büyük bir mucize. 1.618 diye bir rakam çıkıyor

oranladığınız zaman kaşının, gözünün genişliğini işte burun genişliğine

oranı ya da ellerdeki, parmaklardaki oranlar. Kaplanın yüzünde, çiçekler-

de, kozalaklarda, her şeyde çıkıyor doğada maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Cenab-ı Allah insanda da, hayvanda da hep 2'yi

çok kullanır. Çünkü bak 1'den geriye gittiğinde sıfıra geçersin, ama 1'den

2'ye geçtiğinde, o tarafa doğru bir adım atılmıştır artık. Yani Kuran'da da

bu çok geçer, yani 2, 2, 2, 2 hep 2'ler geçer. Birinin yanında hep birisi var-

dır, mesela meyveleri de Allah çift yaratıyor cennette de. Mesela insanın

da iki gözü var, iki burun deliği var, iki kulağı var. Mesela azı dişi sağda

varsa, solda da var, iki kolu var. İki bacağı var yani her şey simetri, hep

2'yledir. Mesela beş parmak sağda, beş parmak solda. Ayakta da yine beş

parmak sağda, beş parmak solda. Toplam 20, yine 2'nin katı, 2'nin 10 katı.

Yani hep 2'yi Cenab-ı Allah kullanıyor, simetri de temel yani bir tarafta

ne varsa, öbür tarafta da o var inşaAllah. 

Furkan Suresi, 56; "Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutu-

cu olarak gönderdik" diyor Cenab-ı Allah Peygamberimiz (sav)'e. "Biz
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seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik", Hz.

Mehdi (as)'ın da vasıflarıdır bu özellik. 56. ayet, 25. sure. 25 çarpı 56 hicri

1400 veriyor. 1400. Ebcedi 1981'i veriyor. O da aynı tarihi vermiş oluyor

ve dolayısıyla Hz. Mehdi (as)'a baktığını anlıyoruz. 

OKTAR BABUNA: 1956 da Risale-i Nur'un serbest bırakılışı ve 56

münafıkane sistemin çöküşü diyor Said Nursi. 

ADNAN OKTAR: Evet. 1956'yı Said Nursi çok önemli bir tarih ola-

rak görüyor. O yönden de ilginç tabii. Enbiya Suresi'nde 107. ayet: "Biz

seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." Hicri 1430.

OKTAR BABUNA: 2009. 

ADNAN OKTAR: 2009'u veriyor evet. "Biz seni alemler için yal-

nızca bir rahmet olarak gönderdik." Peygamberimiz (sav)'e hitap var, ama

ebcedi de Hz. Mehdi (as)'a bakıyor inşaAllah. 1430, 2009 tarihini veriyor.

Andolsun", bir üstteki ayet, "andolsun, Biz zikr'den sonra Zebur'da da

şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık". Bu ayet zaten

doğrudan Hz. Mehdi (as)'a bakıyor. Çünkü arza hakimiyet var. Ve Tev-

rat'ta ve Zebur'da Hz. Mehdi (as)'dan bahsediyor zaten. Çok uzun bahse-

der. 2051 veriyor ebcedi de. Dünya hakimiyeti. Tam dünya hakimiyeti.

İnşaAllah. Enbiya Suresi'nde bu ayete kardeşlerimiz isterlerse bakabilir-

ler. Mesela Enbiya Suresi yine 86, "onları rahmetimize soktuk." Allah

rahmetiyle onları kuşattı diyor Cenab-ı Allah. "Şüphesiz onlar salih kim-

selerdi." Bu ayetin ebcedi de 2066. Yine dünya hakimiyetinin en güçlü

tarihlerini veriyor. En gelişmiş tarihlerini veriyor. Avrupa'daki yiğit kar-

deşlerimiz şu an bizleri izliyorlar. Azerbaycan'dan izliyorlar. Bütün Tür-

kiye şu an izliyor. Hepsi gece gündüz dua etsinler. "Ya Rabbi bize Türk

İslam Birliği'ni nasip et. Ya Rabbi bize Hz. Mehdi (as)'ı nasip et. Ya

Rabbi bize Hz. Mesih İsa (as)'ı nasip et. Ya Rabbi dünyada dirlik düzen-

lik nasip et. Biz görelim" diyecekler "Ya Rabbi, bize gözlerimizle görme-

yi nasip et" diyecekler. İnşaAllah. Yoğun dua etsinler. Herkesi duaya teş-

vik etsinler. Bakın kısa sürede İslam ahlakının dünyaya hakim olduğunu
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görecekler. Bütün İslam alemi dua ettiğinde yani ay, yıl hesabıyla hakim

olacak söyleyeyim. Yani çok kısa bir süre kaldı inşaAllah. Sadece dua. O

kadar. Yani dediğimin doğru olduğunu görecekler. Yani "Hocamız demiş-

ti hakikaten" diyecekler. Hayret edecekler. İnşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Her dediğiniz hakikaten Allah size söyletiyor

ve oldurtuyor Allah ondan sonra hemen akabinde. 

ADNAN OKTAR: İnşaAllah. Şimdi bak şimdi sorun ne biliyor

musun? Mesela bak köşe yazarı Darwinist hocalar var bazı. Bunlara

sorun. Diyorlar ki insan maymundan türemiştir. Peki diyoruz: "İslam ahla-

kı dünyaya hakim olabilir mi Hocam?" diyoruz. "Olur mu öyle şey" diyor-

lar. "Geçmiş o artık" diyor. Bu birbirine paralel. Onun için böyle insanla-

rın yüzünden İslam ahlakı dünyaya hakim olmuyor. Bu kardeşlerimiz,

bütün mümin kardeşlerimiz bu etkiden çıksınlar, dua etsinler. "Ya Rabbi

İslam ahlakını dünyaya hakim et" desinler, İslam ahlakı dünyaya hakim

olacak inşaAllah. İsra Suresi'nde 7. ayet, "Sonunda vaat geldiği zaman"

diyor. Ebcedi 2019. Allah'ın vaat ettiği Hz. Mehdi (as). Kıyamet’e işaret

ediyor, ama ikinci anlamı Hz. Mehdi (as)'a işaret ediyor. "Sonunda vaat

geldiği zaman." Net tarihi 2019 veriyor ebcedi. Harf harf toplasın kardeş-

lerimiz, bakabilirler. 

OKTAR BABUNA: Bazı canlılar kamuflaj için çeşitli yöntemler

kullanıyorlar. Bu da çeşitli cisimlerin altına saklanarak gizliyor kendini. 

ADNAN OKTAR: Vay uyanık vay, vay uyanık vay. Tam arazi

konumunda şu an. 

OKTAR BABUNA: Tam, evet, inşaAllah. Bazı diğer değişik balık

türleri var. Bunlar da yakalanmaktan bakın şu şekilde kurtuluyorlar. Şimdi

yaklaşıyor. Bunu yakalamaya çalıştığı anda, bakın şişerek yiyemeyeceği

bir konuma geliyor. Dolayısıyla dişini geçiremiyor ve bırakacak biraz

sonra. 

ADNAN OKTAR: Koskoca dobiş o artık. Ne yapsın onu hayvan. 
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OKTAR BABUNA: Evet, o anda şişti kurtardı kendini. Yoksa çok

yavaş hareket eden bir balıkmış normalde, ama Allah bu şekilde bir

korunma mekanizması yaratmış. 

ADNAN OKTAR: Bu herif ne yapıyor? 

OKTAR BABUNA: Bu da diken çıkartıp şişiyor korunmak için. 

ADNAN OKTAR: İşte Allah her birini bir süs olsun diye yaratıyor.

Bir harikalık. Yani her hayvanda bir harikalık vardır. Her böceği bir hari-

ka yönü var. Arının ayrı, karıncanın ayrı, başka hayvanın ayrı. Mesela

diğer büyük hayvanların da. Mesela atın kendine has özellikleri oluyor.

Kirpinin kendine has, tilkinin kendine has... Tilki kurnazlıklarıyla ünlüdür

biliyorsunuz ama yavrularına bakışında, yavrularına yaklaşımındaki tavrı-

ları da çok orijinal ve değişik oluyor. 

SUNUCU: Zebra da çok enteresan. O da göz kamaştırma özelliğini

kullanıyor. Yani karşısındaki canlının gözlerini kamaştırıyor üzerindeki

deseninden dolayı Hocam. 

OKTAR BABUNA: Bu bir Mantis karidesi. Ahtapot yaklaşıyor ken-

disine doğru. Önünde tokmak. Bir önce kendini gösteriyor böyle kalkıp. 

ADNAN OKTAR: Dayılanıyor. 

OKTAR BABUNA: Evet. Ahtapotun en hassas kısımları gözleriy-

miş. Mantis karidesinin de tokmak gibi. Bakın burada göreceksiniz böyle

kalkül şeklinde önde organları var. Bununla gidip gözüne vurup. Bakın

şimdi gidip aynı şeyi tekrar yapacak. Normalde başetmesi imkansız ahta-

potla ama bu şeyle gidiyor çok süratli olarak gözüne çakıp kaçıyor. Zaten

ondan sonra ahtapot da bırakıp gidecek. 

ADNAN OKTAR: Yani bak dayı olduğu için arkasından da kovalı-

yor. Beşer beşer gelin ne fark eder falan gibisinden. 

SUNUCU: Bunu yapacağını nereden biliyor işte? 
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OKTAR BABUNA: Evet. Gözünün hassas olduğunu nereden bili-

yor? MaşaAllah. 

Bu balıkta da mesela kuyruğında göz biçiminde bir desen var. Bakın

bunda da kuyruğu ve başı aynı, hemen hemen aynı. Karıştırıyor canlılar

onun için böyle. Koruma şeklinde yaratılmış. Koruma mekanizması şek-

linde. Bu da bir yosun değil, deniz atı yosun şeklinde böyle. Bu da bu

şekilde kamufle edebiliyor kendini. Diğer canlılar farkına varamıyor

bakın. Tam yosuna benziyor. MaşaAllah. Burada da zehirli bu şey, her

canlıyı felç edebilen bir deniz bitkisi bu. Ama bu Palyaço Balıkları'nın

özel bir mekanizması var. Transparan bir madde var üzerlerinde. Sürtüne-

rek bakın o kesecikleri patlatıyorlar. Her canlıyı felç eden madde salgıla-

nıyor fakat bunlara etki etmiyor ve bunlarda hemen bağışıklık sistemleri

bir immunite geliştiriyor bu maddeye karşı, dolayısıyla sadece bunlar bu

değişik deniz canlısının içinde yaşayabiliyorlar. Yoksa her canlı ölüyor

onunla temas eden. 

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam, şu Feride Hakcan'ın Tokat'tan

gönderdiği yazıyı oku. 

OKTAR BABUNA: "İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hz. Mehdi

(as) yokmuş dediği bir sırada Allah, Hz. Mehdi (as)'ı gönderir." Ali Bin

Hüsameddin El Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir

Zaman, sayfa 55. 

"Hz. Mehdi (as), Resulullah (sav)'in bayrağı ile, insanların başlarına

bela üzerine bela yağdığı zaman ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada

çıkar." (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman) 

Kimi şahıs çıkıyor Hz. Mehdi (as) yüzyıllar sonra gelecek, diyor.

Kimi Hz. Mehdi (as) geldi geçti, diyor. Kimi şahs-ı manevidir, diyor.

Kimi Hz. Mehdi (as) hiç yoktur, diyor. Hepsinin ortada ittifak ettikleri tek

bir konu var: "Bu yüzyılda İslam ahlakı hakim olmayacak, olsa bile bir
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lideri olmayacak, lideri olsa bile o Hz. Mehdi (as) değildir". Özetle, Hz.

Mehdi (as)'ın bu yüzyılda gelmemesi konusunda kararlı bir tutum sergili-

yorlar. Hiçbir güç Allah'ın takdirini bozamaz. Hiç Mehdi falan yokmuş

dendiği bu asrımızda Allah Hz. Mehdi (as)'ı zuhur ettirecek, maşaAllah. 

Siz daha iyi bilirsiniz, alamet olmuş oluyor; Hz. Mehdi (as) hiç gel-

miyecektir diyenlerin olması. 

ADNAN OKTAR: Evet, tabii, tam bir panik havası var birçok kişi-

de, inşaAllah. Başka bir yer daha aç oku. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Necati Rahvan, Kastamonu.

Şeytandan Allah'a sığınırım. "Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten

iman etmişseniz, en üstün olan sizlersiniz". Al-i İmran Suresi, 139. Hz.

Mehdi (as) işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175.) Şey-

tandan Allah'a sığınırım. "Yoksa onlar işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz,

Biz de işi sıkı tutanlarız". Hz. Mehdi (as), mücadelesinde asla bir gevşek-

lik göstermeyecek, mücadelesini çok sıkı tutacaktır. Azimli, kararlı, cesur,

sabırlı, metanetli ve vefalı olacak. Çok yüksek bir ahlaka sahip olacaktır.

Türk İslam Birliği oluşuncaya kadar, önüne çıkan her engeli aşarak, müt-

hiş bir mücadele verecektir. Bu birliğin arkasından da Hz. İsa (as)'ın nüzu-

lü ile birlikte İslam ahlakının dünya hakimiyeti gelecektir. Allah, görün-

meyen meleklerle Hz. Mehdi (as)'a yardım edecektir. Maddi manevi her

yönden "İman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz", ayet-i kerimesi,

dünya çapında tahakkuk edecek ve iman eden gerçek Müslümanlar Hz.

Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) devrinde dünyaya hakim olacaklardır. Bütün

alametler oluşmuş, vakit gelmiştir. Anlamazlıktan gelenler önemli değil.

Bu durum Allah'ın kaderini değiştirmez inşaAllah. "Hz. Mehdi (as), doğu

tarafından çıkacak. Karşısına dağlar bile dikilse onaları ezip geçecek. O

dağlarda kendisine yol bulacaktır". (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyy-il Muntazar) 

ADNAN OKTAR: Yani karşısına engeller çıkacak demek ki, Hz.

Mehdi (as) o engelleri aşacak. 
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OKTAR BABUNA: Evet. Allah'ın vaadi de var. Mutlaka kaderde

olacak, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet. Bütün mesele müminlerin birbirini sevme-

sinde. İnsanların birbirine şefkatle yaklaşmasında. Kardeşçe yaşamamız.

Zaten Kıyamet’e çok az bir vakit kaldı. Dünya; pir-i fani dünya. Son anla-

rındayız dünyanın. Sevgi ile, muhabbet ile, Allah'ın Kitabı'na sarılacağız,

Allah'a sıkı sıkıya sarılacağız. Cenab-ı Allah'tan rahmetini, cennetini,

rızasını talep edeceğiz. Ama hepsinin üzerinde rızasını isteyeceğiz.

Allah'ın rızasına kavuşursak, Allah'ın izniyle zaten her şey tamam demek-

tir. Müminin tek amacı Allah'ın rızası olacak. Cenneti de Allah'ın takdiri-

ne kalmış, inşaAllah. Lütfeder de bizi cennetine koyarsa, yedi kapısından

gireceğiz Allah'ın izniyle. Firdevs cennetlerine, Adn cennetlerine

inşaAllah. Orada Resulullah (sav)’i kucaklayacağız, Hz. Musa (as)'ı

kucaklayacağız. İbrahim (as), İshak (as), Yakup (as), Said Nursi, Elmalılı

Hamdi Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, İmam Rabbani Haz-

retleri, Abdülkadir Geylani, hepsi oradalar Allah'ın izniyle. Sohbet edece-

ğimiz, konuşacağımız çok konu var. Şehitlerimiz. Hz. Ali (ra), Hz. Hasan

(ra), Hz. Hüseyin (ra)... Ondan sonra Hz. Ömer (ra), Hz. Ebubekir (ra)

inşaAllah. Hepsi inşaAllah. Yeni şehitlerimizi de orada göreceğiz, onlar-

dan da feyz alacağız, güzel sözler duyacağız inşaAllah. Böylece güzelli-

ğin, mutluluğun, sevincin en yüksek noktalarına çıkacağız inşaAllah.

Cenab-ı Allah'ın bizi burada tutmasının sebebi zaten bu güzellikleri gör-

memiz. Yoksa cennetin sırf meyveleri, sırf kıyafetleriyle biz mutlu olma-

yız. Tabii. Allah aşkıyla biz orada mutlu olacağız inşaAllah. Allah sevgi-

siyle mutlu olacağız. 

OKTAR BABUNA: Allah razı olsun Hocam. 

SUNUCU: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz tüm dinleyi-

cilerimiz ve izleyicilerimiz adına size. Oktar Bey size de çok teşekkür

ederiz. 

OKTAR BABUNA: Ben teşekkür ederim. 
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SUNUCU: İyi akşamlar değerli izleyenler ve dinleyenler. Adnan

Oktar’la Başbaşa programına daha hoş geldiniz. Bugün yine değerli Hoca-

mız Sayın Adnan Oktar ve Doktor Oktar Babuna ile birlikteyiz. Hoş gel-

diniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz, şeref

verdiniz. Evet, Oktar Hocam neler anlatalım? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Siz nasıl uygun görürse-

niz. Çok konu var, heyecanla bekliyor seyircilerimiz sizin sohbetlerinizi. 

ADNAN OKTAR: İnşaAllah, peki. O zaman bir soru sor bana.

SUNUCU: Pelin Polatlı Ankara’dan. “Hocam, Türkiye 57 ülkeyle

vizelerini kaldırdı ve bu sayı artarak devam ediyor. En son Lübnan ve bir

AB ülkesi olan Romanya’yla da vizeler kaldırıldı. Ayrıca basından duydu-

ğumuz haberlerden de biliyoruz ki ‘Arapları da Türkiye yönetsin’ diye ses-

lerini duyurmaya çalışan Araplar da bir Türk İslam Birliği özlemi içinde-

ler. Hocam, Türk İslam Birliği sınırları çizilmeye başlandı. Söyledikleriniz

birer birer çıkıyor. Bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak sizce?” 



ADNAN OKTAR: İslam dininden olan insanların bölük pörçük

olmasının bir açıklaması yok; bu bir gariplik. Kuran’da buna dikkat çekil-

miştir. Ve Allah bunu telin ediyor. Birlikte bereket vardır. Bölünmede

zarar ziyan, rahatsızlık vardır. Bundan sonra neler olacak? Bundan sonra

malum, Türk İslam Birliği oldu mu, anlı şanlı, güzel, muhteşem bir mede-

niyet meydana gelecek. İnsanların hiç tahmin etmedikleri bilimde geliş-

meler olacak, sanatta gelişmeler olacak. Eskiden nasıl muhteşem binalar

yapılıyordu; onların kat kat daha güzelleri yapılacak mimaride. Her türlü

sanatta olağanüstü gelişme olacak. Her yer bağlık, bahçelik, yeşillik,

güzellik içerisinde olacak. Hayvanların güzelliğini insanlar bütün açıklı-

ğıyla görecekler. Şimdi bir ceylan görmek meseledir şehir içerisinde. Bir

kuzu görmek mesele, bir sincap görmek mesele. Hz. Mehdi (as) devrinde,

onlarla iç içe yaşayacağız inşaAllah. Meyve ağaçlarıyla iç içe yaşayaca-

ğız. Şehirde meyve ağacına rastlamak mümkün mü? Çok zor. Halbuki her

yerin meyve ağacı olması lazım. Salkım salkım üzümler böyle sokakta,

elma ağaçları, portakal ağaçları, limon ağaçları olması lazım. Sincaplar da

sevimli sevimli bize tepemizden bakıyor olması lazım. Tavşanların oraya

buraya kaçışmaları lazım. Bu, rahatça mümkün. Bu, sevgiyle olur, taleple

olur, Allah’tan istemekle olur. Bütün bu güzellikleri inşaAllah önümüz-

deki aylarda, yıllarda, eğer iyi gayret edersek, Allah bize nasip edecek

inşaAllah. Eğer iyi gayret etmezsek yine nasip edecek, çünkü kader böyle

inşaAllah. Evet, ikinci sorumuza geçelim. 

OKTAR BABUNA: Bu yönde sürekli haberler çıkıyor, gelişmeler

oluyor Hocam maşaAllah. Mesela dün çıkan bir haber: Suriye ile Türkiye

arasında olan anlaşmayı Uluslararası Stratejik Anlaşmalar Kurumu; “Bu

anlaşma bir ilk. Ortadoğu Birliği için çok büyük adım” diye nitelemiş

Hocam. Her gün bu şekilde haberler çıkıyor maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Yalnız şimdi bu birlikler, Hz. Mehdi (as)’ın evi-

nin çatısını yapıyorlar, temelini yapıyorlar, pencerelerini yapıyorlar. Ev

bitecek ama evin içi yine boş olacak; Hz. Mehdi (as) evin sahibi. Evin
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sahibi içeri girdi mi, misafirlerini çağıracak. Ondan sonra şenlik, güzellik,

ihtişam başlayacak. 

SUNUCU: Evet Hocam, Ankara’dan yine bir sorumuz var. Ayşegül

Hanım’dan. “Sayın Adnan Hocam, www.hzmehdi.com isimli internet

sitesinde okuduğum bir hadisi aktarıyorum. ‘Mehdi benim evlatlarımdan-

dır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dela-

lete düşecektir. O, peygamberlerin nişaneleriyle (alametleriyle) gelecek...’

Bihar-ul Envar, c. 51, s. 72 diye belirtmiş. Hocam, Peygamberimiz

(sav)’in nişanelerinden bazıları yani Hırka-ı Şerifi ve Sancak-ı Şerif’i

Topkapı Müzesi’nde olduğuna göre; bu hadis de Hz. Mehdi (as)’ın İstan-

bul’dan çıkacağına bir delil diye düşündüm. Siz nasıl yorumlarsınız?” 

ADNAN OKTAR: Tabii kutsal emanetler bir yerde, Hz. Mehdi (as)

bir yerde olmaz. Allah’ın kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesinin nede-

ni, Hz. Mehdi (as)’ın buraya geleceği içindir. Kutsal emanetleri de bura-

ya getirmiştir Allah, Hz. Mehdi (as)’ı da buraya getirmiştir. Hz. Mehdi

(as) da kadere tabi olup gelir, kutsal emanetler de kadere tabi olup gelir.

Mesela kutsal emanetleri yakabilirlerdi, kaçırıp gizleyebilirlerdi, her şey

olabilirdi. Başka bir devletin kontrolünde olabilirdi, dünyanın ücra bir

yerinde olabilirdi ama Allah İstanbul’a getirmiştir. Kader öyle. Hz. Mehdi

(as) da öyle. Kaderi, onun İstanbul’a gelmektir. İstanbul’u Allah Hz.

Mehdi (as) için süslemiştir, hazırlamıştır. İslam ahlakının dünyaya haki-

miyeti için. Kültür başkenti oldu biliyorsunuz. Onu da Allah yarattı.

Orada bir işaret var. Yani dünyanın başkenti. Dünya başkenti. Kaç yıllık?

Kıyamet’e kadar. Kudüs’le İstanbul, inşaAllah. Mekke, Medine, Kudüs ve

İstanbul; bu dördü çok önemli şehirlerdir. Evet, devam edelim. 

SUNUCU: “Almanya’da Müslüman olmak, bir de hele Türk olmak

çok zor. Hocamın görüşleri, bu konu hakkında nelerdir? Bizler için çok

önemli. Allah razı olsun sizden ve Hocamdan. Selamun aleykum.”

ADNAN OKTAR: Zor olursa zaten Müslümanlık olur. Kolay oldu

mu Müslümanlık nasıl olsun? İmtihan olmaz ki. Yani, her yer Müslüman-
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la doluysa, İslam ahlakı zaten hakim olduysa, münafık yoksa, kafir yoksa,

İslam’a saldıran yoksa, ekonomik rahatlık varsa; oradaki imtihanın dere-

cesi birse, zorluk olduğunda milyon olur. Müslüman ahireti amaçladığına

göre, sonsuz ahiret hayatını istediğine göre bire kimse tabi olmak istemez.

Herkes milyonu ister. Dolayısıyla zorlukta büyük bereket ve nimet vardır.

Almanya’da, gurbet denilen o güzel yurtlarda Allah’ın dinini yaymak,

Allah’ın şiarını güçlendirmek çok büyük bir nimettir. Yani bunu Allah’tan

bir rahmet, bir bereket olarak görecekler. Hz. Mehdi (as)’ın Mehdi olma-

sının sebebi, zorluklar değil mi? Hz. Musa (as)’ın Musa olmasını zorluk-

lar meydana getirdi. Hz. Yusuf (as)’ı Yusuf yapan, zorluklardır. Resulul-

lah (sav)’in Peygamber olmasındaki, en güzel ahlakı göstermesindeki

vesilelerden birisi de zorluklardır. Zorluklar, müminin nimet olarak gör-

mesi gereken Allah’tan lütuflardır, inşaAllah.

SUNUCU: Devam ediyorum Hocam. “Hocam, İsrail Başbakan Yar-

dımcısı ve Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye’ye yaptığı ziyaretinde,

Musevilere en çok Osmanlıların hoşgörü gösterdiğini söyledi. Hocam,

bence bu söz açıkça İsrail’in de Türk İslam Birliği’ni destekleyeceğinin

bir kanıtıdır. Zaten siz söylemiştiniz; İsrail’in yumuşamaya başlamış

olmasındaki ana sebep, Hz. Mehdi (as)’ın geldiğine inanmaya başlamala-

rıdır. Türk İslam Birliği kurulduğunda, hem İsrail hem Filistin çok rahat

edecek ve huzur içinde yaşayacağız inşaAllah, değil mi Hocam?”

ADNAN OKTAR: Zaten şu fitne mucizedir. Yani Filistin ile İsra-

il’in mücadele etmesi, kan dökülmesi, şu huzursuzluk mucize. Hiçbir

sebep yok. Hepsine yetecek bereketli topraklar var. Gayet bereketli bir

ortam var. Neşeli, güzel bir ortam olabilecekken bir mücadele var. Bu,

Allah’ın özel yaratması. Yani Hz. Mehdi (as)’a zemin hazırlamak için

Allah bunu meydana getiriyor. Bu ne demektir? Ancak Hz. Mehdi (as)

geldiğinde huzurlu olacaksınız, yani onların Mesih dediği, bizim Mehdi

dediğimiz kişi. Tevrat’ta Mesih çok geniş övülmüştür, anlatılmıştır, çok

detaylı. 
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SUNUCU: Duygu Hanım’dan bir soru gelmiş. “Değerli Hocam,

müminin hastalıklar karşısındaki tavrı nasıl olmalıdır? Hastalıkların hik-

metleri nelerdir?”

ADNAN OKTAR: Hastalıklar, o zorlukların en önemlilerindendir.

Mesela, başı ağrıyan bir insanın namaz kılması ile başı ağrımayan bir

insanın namaz kılması çok farklıdır. Mesela ayağı ağrıyan bir insanın

yahut beli ağrıyan bir insanın -tabii olduğu kadar, yapabildiği kadar-

namaz kılmasıyla sağlıklı bir insanın arasında çok büyük fark vardır.

Mümin o haline şükredecek çünkü eğer o imtihan olmamış olsa, melek

konumunda olur insan. Dolayısıyla meleklerde bir gelişme olmuyor bili-

yorsunuz, sabit kalır. Bir tek insana mahsustur gelişme. Alabildiğine yük-

selir. Meleklerden çok çok üstün olma gücü vardır insanın. İşte bu da; has-

talıklar, dertler, belalar, korkular ve sıkıntıların içinden geçilerek oluyor.

Melekler de eğer böyle bir sistemin içinden geçmiş olsalardı, onlar da

yükselebilirlerdi ama onlar yükselemiyorlar. Sürekli sonsuza kadar sabit-

tirler. Allah yükseleni beğeniyor, daha çok beğeniyor. Onun için Allah

insanı melekten daha üstün tutuyor, gelişmesi koşuluyla inşaAllah.

Allah’ın en beğendiği insandır, çünkü sonsuz yükselme gücü vardır

Allah’ın dilemesiyle. Alabildiğine yükselebilir, alabildiğine gelişebilir,

alabildiğine derinlik alabilir. Allah’ı alabildiğine tutkuyla sever, derin

iman geliştirebilir; ama meleklerin sınırlı, o yüzden bu nimeti mümin

sonuna kadar en iyi şekilde kullanacak. Büyük bir heyecanla, şevkle bu

nimeti değerlendirecek inşaAllah.

SUNUCU: Meleklerden aşağı olmak da üstün olmak da bizim eli-

mizde yani Hocam.

ADNAN OKTAR: Tabii, Allah vermesin, öbür türlü iblis konumuna

da düşebilir insan, ama meleklerden de üstün hale gelebilir, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İsrail’den bahsedilmişti Hocam, İsrail Savunma

Bakanı Ehud Barak: “Türkiye’de antisemitizm yok” demiş Hocam. Buna
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da sizin uzun süredir yaptığınız anlatımlarınızla, Kuran’ın Ehl-i Kitab’a

bakış açısı da çok vesile oldu Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii yani yıllardan beridir anlatıyoruz. Tamam,

biz ateist siyonizmi eleştiriyoruz, zulmü eleştiriyoruz fakat Hz. Musa

(as)’ın nesline, Hz. İbrahim (as)’ın nesline laf söyletmeyiz. Onlara şefkat-

liyiz, sevgi doluyuz çünkü 3000 yıllık bir sadakat göstermişlerdir.

Allah’ın bizlere onları emanet bıraktığı çok aşikardır. Ehl-i Kitab’a koru-

yucu olmak, Osmanlı’nın güzel ahlakının bir parçasıydı. Ta İspanya’dan

aldık getirdik onları, Allah öyle vesile etti. O bak bizim tarihimizin bir

şerefidir. İstanbul’un güzel semtlerine onları yerleştirdik o mübarek nesli,

çok iyi koruyup kolladık. Ama her zulüm yapan kim olursa olsun biz onun

karşısında oluruz tabii ki, ister Hıristiyan olsun, ister Musevi, ister Müs-

lüman olsun. Yani Musevidir diye dokunmamazlık etmeyiz. Eleştiririz

ama canını yakalım, asalım, keselim böyle hiç kimse için bunu demeyiz

tabii inşaAllah.

SUNUCU: O zaman devam edelim sorularımıza. Gülcan Karakaş:

“Kıymetli Hocam selam, Müslümanlar Bakara Suresi’nde “ahitleştiklerin-

de ahitlerine vefa gösterenler” şeklinde tarif edilir. Ayetin devamında ise

“işte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır” (Bakara

Suresi, 117) şeklinde buyrulur. Fakat ne yazık ki günümüzde insanlar söz

verip tutmamayı bir alışkanlık haline getirdiler. Bu konuda değerli fikir ve

açıklamalarınıza ihtiyaç olunduğu kanısındayım, selam ve duayla”.

ADNAN OKTAR: Aleykum selam, evet Gülcan kardeşimiz “ahit-

leştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, işte bunlar doğru olanlardır ve

muttaki olanlar da bunlardır”. Bir kere Allah’a verilen ahit nedir? Biz

diyoruz “Kuran’a uyacağız”, mümin Kuran’a tam anlamıyla tabi olacak.

Bir kısmını yapıp bir kısmını yapmazsa uymuş olmaz. Kuran’a tabi olma-

mış olur, vefasızlık olur. Mesela Allah peygamberlerden de söz aldı değil

mi? Bir elçi gelecek diyor Cenab-ı Allah, bir Mehdi, bir mürşit gelecek.

Siz diyor, bu gelen kişiye yardım edeceksiniz, bu ağır ahdimi üzerinize
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aldınız mı diyor. Bu ahdi kimler veriyor? Peygamberimiz (sav) bir, iki Hz.

Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as) hepsi birden söz

veriyorlar, ya Rabbi diyorlar, Senin kastettiğin şahıs geldiğinde biz ona

yardım edeceğiz diyorlar. Fakat Resulullah (sav)’den de bu söz alınıyor.

Bu ayetin ikinci işari anlamı Hz. Mehdi (as)’a bakıyor. Çok aşikar olarak

çünkü bak Resulullah (sav) de söz vermiş. Geriye sadece İsa aleyhisselam

kalıyor, şu ana kadar böyle bir şey olmadığına göre, geriye İsa aleyhisse-

lam kalıyor. İsa aleyhisselam indiğinde, Hz. Mehdi (as)’a yardım ettiğin-

de bu söz yerine gelmiş olacak. İkinci işari anlamı budur, inşaAllah.

Oktar’ım anlat bir şeyler.

OKTAR BABUNA: Hocam, tohumların filizlenmesinin hızlandırıl-

mış bir görüntüsü var, gösterelim mi onları inşaAllah?

ADNAN OKTAR: Göreyim. Nedir bunlar? Fasulye mi? Bayağı

güzel açıyorlar.

OKTAR BABUNA: Tam Allah’ın yaratma mucizesi, maşaAllah. Siz

hep vurguluyorsunuz Hocam, kara topraktan mükemmel meyveler, çiçek-

ler, Allah kokuları güzel, besleyici.

ADNAN OKTAR: Bak nasıl arıyor görüyor musun sarmak için?

Açılış şekli de gramofona benziyor, çok güzel, bak geri kapanıyor Güneş

gittiğinde, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam, bunun ufacık parçasın-

da bile tüm hem o bitkinin bilgileri hem de gelecek nesillerin bilgileri var.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah bak simetriyi görüyor musun, düz-

günlüğünü? Sağda ne varsa solda da aynısı var. Kusursuz bir simetri var,

mutasyonda simetri olmaz. Burada özel bir süsleme olduğu görülüyor. 

OKTAR BABUNA: Dünyanın en ünlü biyoloji kitabında, siz daha

iyi bilirsiniz Hocam, mutasyonun etkisini bir arabanın motoruna pompalı

tüfekle ateş edip, bu arabanın motorunun daha iyi fonksiyon göstermesi

daha güçlenmesi gibidir, diyor.
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ADNAN OKTAR: Tabii ki çok güzel söylemiş. 

OKTAR BABUNA: Bunlar da Hocam mayıs böcekleri, Macaris-

tan’da çıkıyorlar. 2 sene boyunca larva olarak suyun altında yaşıyorlar.

Zamanı geldiğinde kozalarından böyle bu şekilde çıkıyorlar.

ADNAN OKTAR: Mayıs ayında.

OKTAR BABUNA: Evet Mayıs ayında ama milyonlarcası böyle bu

şekilde, tabii ilk çıkanlar biraz avlanıyorlar önce kuşlar ve balıklar tara-

fından ama sayı çok büyük olduğu için daha sonra...

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, ama hazret de torpido gibi.

OKTAR BABUNA: Kuşlar da aynı şekilde fakat tabii sayı daha

sonra çok artıyor. Bu şekilde hepsi zamanı geldiğinde çıkıyorlar fakat çok

az vakitleri var, ağızları ve mideleri olmadığı için yarım saatlik enerjileri

var o larva döneminden kalma. O süre içerisinde çiftleşmeleri gerekiyor.

Önce bir tekrar kabuk değiştiriyorlar, kanatları saydamken ikinci bir defa

bu sefer mavi çok güzel kanatları çıkıyor.

ADNAN OKTAR: Ne kadar süre içinde oluyor bu?

OKTAR BABUNA: Yarım saat vakitleri var, hepsini tamamlamak

için. Güzel iplikçikler sarkıyor vücutlarından, çıktılar şekil değiştirmiş

olarak. Şimdi bunlar uçup kendilerine yer arayacaklar, çiftleşecekler, dişi-

lerin biraz daha uzun süre dayanabiliyorlar. Onlar da döllenmiş yumurta-

ları bırakacaklar. Ta ki 2 sene sonrasına kadar nehrin altında yer alıyorlar.

Nehrin baş tarafına gidiyorlar akıntının ve derinliğin daha fazla olduğu.

Bu yarım saatlik sürenin sonunda da ölmeye başlıyorlar, uçamayacak

duruma gelip önce. 

ADNAN OKTAR: Çok muhteşem, ben böyle olduğunu bilmiyordum. 

OKTAR BABUNA: Kendilerine yer arıyorlar şimdi. Evet, güçleri

kalmayınca suya düşmeye başladılar yavaş yavaş. 

ADNAN OKTAR: Balıklar bir hayli seviniyordur, bunlardan.
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OKTAR BABUNA: Evet, suyun üzeri dolmaya başladı. Kendilerine

yer arayan dişiler daha uzun süre dayanabilenler, onlar da döllenmiş

yumurtalarını bırakacaklar suya. Bu şekilde bir yaşamları var maşaAllah

Allah tarafından belirlenmiş. 

ADNAN OKTAR: Akıl almaz süratle gelişiyorlar maşaAllah. Başka

neler var Oktar Hocam anlatacağın?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, güzel canlılar var. Güveler

var Hocam inşaAllah. Bunlar da çok değişik, çok güzel canlılar maşaAllah.

Dediğiniz gibi simetri ve mükemmel kusursuz, Altın Oran’la yaratılmış.

ADNAN OKTAR: Moda defilesi gibi baksana. Her birinin kıyafeti

birbirinden güzel. Simetri de mükemmel, renkler mükemmel. Tepesi orası

burası her yeri çok süslü. Saçlar platin, bu daha değişik bir şeymiş. Bunun

renkler nefis, bayağı güzelmiş maşaAllah. Yeşil beyaz çok güzel deseni. 

OKTAR BABUNA: Dün göstermiştik bir film, bir balığın büyük göz

gibi kuyruğunda var Hocam yanıltmak için, o şekilde kamufle ediyor ken-

dini. Gözünün üzerinden de bir siyah şerit geçiyor, saklıyor gözünü, kuy-

ruğunda gibi gözüküyor ve balığı daha büyük ve heybetli gösteriyor o

büyük göz deseni, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bu diğer hayvanların ondan korkmasını sağlıyor

değil mi bunlar? Kendini savunmada. Ama mükemmel bir simetri ile yara-

tılmış, değil mi? Bu kadar diyorsun. Başka nelerin var?

OKTAR BABUNA: Sizin kitabınızdan Hocam, Yaratılış Atlası’ndan

fosillerimiz var. Bakın bu 95-72 milyon yıllık denizkestanesi fosili, bura-

da görülen, Hocamız’ın Yaratılış Atlası’ndan. Bunlar da günümüzdeki

halleri, tıpatıp aynısı. En ufak bir değişiklik yok, 90 milyon yıl boyunca

hiçbir değişikliğe uğramamış, tabii bu evrimin olmadığının çok net kanı-

tı. Burada da denizyıldızı var, 430 milyon yıllık denizyıldızı fosili, kaya-

nın üzerinde. Bunlar da günümüzdeki hali.

ADNAN OKTAR: Evrimciler ne diyordu? Bunlar kolla bacağa dön-
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üştü, sonra balık oldu, sonra maymun oldu, maymundan da insan oldu

diyorlardı. Hiçbir değişikliğe uğramamış.

OKTAR BABUNA: Hocam siz dün cevap verdiniz gerçi ama bugün

devamını yazmış o dede. Güya İslam’da evrimin olduğunu iddia etmiş

yine aynı şekilde. O yine o Cahizleri o şeyleri Miskeveyhleri söylemiş.

ADNAN OKTAR: Dedem 1921 takılıyor. Muallim Naci Bey dev-

rinde biz neler görmüştük muhabbeti. 300 milyon fosil olduğundan habe-

ri bile yoktur. Proteinlerin de tesadüfen olamayacağından haberi yoktur. 

OKTAR BABUNA: Bir de onlardan alıntılar yapmış, çok komik

alıntılar zaten yani böyle. Güya deniz mercanları ara geçiş formu imiş.

Hurma deniz canlıları ile kara canlıları arasında ara geçiş formuymuş.

Maymundan insan, bunları söylemiş Hocam. 

ADNAN OKTAR: Eski toprak alim diyordur o, biliyor diyordur.

Hurma insanın atası mı imiş? 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, kara canlılarının atası imiş hurma. 

ADNAN OKTAR: İbn-i Miskeveyh diyor. Daha nelere inanıyordur

kim bilir? Allah akıllarını fikirlerini açsın. Ama dedem kendi yazıyor

kendi okuyor, kimsenin böyle bir şeye inandığı yok, gençler zehir gibi

şimdi. Tabii, giriyorlar internete dedem atsa bile gençler topluyorlar, bakı-

yorlar, işin doğrusunu anlıyorlar. Gazetede, “tabii hoca dediğin böyle ola-

cak” falan diyorlardır. O da coşuyordur. “Ne alim hoca” diyorlardır.

“Alim dediğin böyle olacak, böyle kalmadı senin gibi alim” falan diyor-

larsa at Miskeveyh’ten, at Cahiz’den cihazdan bilmem ne. Savurmak ser-

best ama hepsini yakalıyoruz. Ben dedemle uğraşmaya dahi gerek duy-

muyorum yani ilmi yönden, çünkü dedemin anlattıkları zaten çoktan hal-

lolmuş konular. Ama dedem dinlenip dinlenip, evde uyuyup uyuyup gelip

yazıyor herhalde. Bir insan internete girer babam, bir okur bir şey yapar

yani bu ne biçim dededir böyle? Bir protein molekülünün nasıl olduğun-

dan haberi var mı dedemin? 300 milyon fosil olduğundan da haberi yok. 
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OKTAR BABUNA: Haberi yok Hocam inşaAllah. Hurmayı atası

zannediyor. 

ADNAN OKTAR: Böyle dedeler çok katı oluyor ve “her şeyi ben

bilirim” kafasında oluyor ama aklına gelen her şey. Bunlar yani ne sorar-

san sor, ben bilirim diyor. İstediğin kadar ispat et, anlat yani kemik can-

lanıyor onlar canlanmıyorlar yani böyle inşaAllah. 

SUNUCU: O da bir kader olsa gerek Hocam. Kader mi sizce?

ADNAN OKTAR: Tabii kaderinde. Allah onu öyle yaratmış. Ama

bir de bakıyor ki ondan hem makam mevki elde ediliyor, hem para pul

veriyorlar. Hem gazetede çıkıyor resmi çıkıyor, televizyonlara çıkarıyor-

lar; dedem anlat diyorlar, dedeler coşuyor böyle. Bir de bağırıyor çağırı-

yor böyle eski Osmanlı dede havalarında böyle. Onlar öyledir. Bağıra

çağıra, milleti azarlarlar; “sus, konuşma”, “terbiyesiz” falan o tarz. O

derece olmasa da, ona yakın böyle coşarak. Yalnız dedemi şöyle bir açık

oturuma davet etsek bir gün, değil mi? Dedemle bir konuşsak çünkü dede-

me soracağım sorular var; bir kere Hz. Süleyman (as)’ın asasına biliyor-

sunuz kurt musallat oluyor. Hz. Musa (as)’ın asası yılana dönüşüyor.

Şimdi bu ikisinin arasında bir bağlantı var. Ama burada asıl olan, Darwi-

nizm’i yıkan, Hz. Musa (as)’ın asasının bir anda aniden yılana dönüşme-

si. Hani evrim vardı? 

OKTAR BABUNA: Cansız madde, bir anda canlı maddeye

dönüşüyor. 

ADNAN OKTAR: Cenab-ı Allah orada gücünü göstermiş mi? Ağaç-

tan, Allah bir anda Ben yılan yaptım diyor. Hz. İsa (as) çamurdan kuş biçi-

minde bir şey yapıyor. Allah üfür diyor, anında yumurtlayan normal kuş

oluyor. Dedeme bunu sormuşlar mı? Dedem oraları geçmiş, okumamıştır.

Ahirette huriler var, vildanlar var, gılmanlar var. Bunlar evrimle mi oldu?

Melekler, cinler evrimle mi oldu? Değil. Peki bunları evrimle yaratmıyor-

sa Allah, niçin bir tek insan evrimle olması gerekiyor? Yani hepsine gücü
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yettiğine göre Cenab-ı Allah’ın, hepsini bir anda yarattığına göre, niçin

insanın evrimle yaratılması gerekiyor? Bakın onları düşünmemiş oluyor.

Şimdi dedem, haberi bile yoktur. Desek ki melekler nasıl yaratıldı? Cinler

nasıl yaratıldı? Kalır orada. Yani mesela gidip sorsun orada o ilgili şahıs

ona, dedeye. Melekler, cinler nasıl yaratıldı? Hz. Musa (as)’ın asası nasıl

bir anda yılana dönüştü? Hz. İsa (as)’ın çamurdan kuş biçiminde yaptığı,

o çamur bir anda nasıl kuşa dönüştü? Bunları bize bir anlatsın. Cennet

elbiseleri, cennet yatakları, cennet koltukları, cennet vasıtaları, cennet

meyveleri, cennet hurileri, gılmanlar işte vildanlar, cennet köşkleri, bun-

lar da mı evrimle yaratılmış? Bir sorsunlar bakalım. Diyecek ki: Allah

yarattı. Kardeşim hepsini Allah yarattığına göre, niçin bir tek insan evrim-

le yaratılması gerekiyor? Hepsini birden yarattığına göre Allah, onu da

Allah yaratıyor. Yani toptan hepsi aynı hükümde olan varlıklar, değil mi?

İşte dedem oraları pek düşünemiyor. Pek değil hiç düşünmüyor, aklına

dahi gelmiyor. Hatırlatıldığında duruyorlar. Mesela benimle öyle konu-

şanlar oldu Pakistanlı bir radyoyla konuşmuştum. Dedemin kafasında,

bunlar zamanında yetişmiş yetiştirmişler böyle kelebek bıyıklı falan.

OKTAR BABUNA: İngiltere’den bir radyoydu Hocam, Pakistanlı-

ların radyosu İngiltere’den.

ADNAN OKTAR: İngiltere’de, böyle leylek gibi uçuyorlardı. Biz

modern Müslüman’ız, işte evrimciyiz, devrimciyiz o tarzda. Peki dedik

amca kabul, Hz. Musa (as)’ın asası yılana dönüştü bir anda. Burada evrim

var mı dedik? Yok dedi. Hz. İsa (as) çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptı

bir anda uçtu. Burada evrim var mı dedik? Yok. Aman aman dediler, kesin

yayını, duralım dediler. Daha bunu bile düşünemeyecek durumdasınız.

Tamam, keselim yayını da yani siz de bu münasebetsizliği kesseniz, bu

yalanları kesseniz, atışı kesseniz. Aman aman dur dur ile olur mu? Ondan

sonra biz zaten defalarca başka kanallardan yine yayın yaptık. Kafa bu;

aman bir yandan mikrofonu alın, aman susturun, aman yayını keselim.

Bak bu kadar kolay bir şeyi düşünemeyecek durumdalar. Akıllarına gel-
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memiş. Geçenlerde o Freddy’nin kabusu böyle pirana dişleri gibi dişler,

baygın böyle akık gözleriyle falan anlatıyordu. Coşmuş, gençleri de top-

lamış, serbest atıştaydı. Aklının ucundan geçmiyor, cennetteki varlıklar,

cenneteki yapı. İnsanlar dirilince de yine evrimle açılacaklar diyor, bak

deliliğine bak, yani hani Allah diyor ya çekirgeler gibi hepsi bir anda kal-

karlar diyor. Orada da evrimle oluşacak diyor. Önce bir embriyo oluşa-

cakmış, sonra o zigot falan işte gelişecekmiş. Yavaş yavaş evrimleşip

uzun süreç içinde, ondan sonra kalkacaklarmış. Kafaya bak sen, peki vil-

danlar nasıl oldu diyoruz, haberi yok ki adamın zaten ilk defa sorulacak

haberi yok vildanlardan. Huriler, gılmanlar değil mi cennet köşkleri, cen-

net eşyaları, cennet bardakları, yastıklar ağır atlastan işlenmiş yataklar

vardır diyor Allah değil mi, yastıklar var diyor ağır işlenmiş. Onları terzi

yapmadı ki, cennet köşklerini mimarlar, mühendisler yapmadı. Bir anda

Allah yaratıyor. Buna kafaları basmıyor işte, bunu anlamıyorlar. Yani

artık İbn-i Miskeveyh’in kafası ta o devirden bu vakte kadar devam etmiş.

Ta Firavun devrinde vardı ateist masonluk, bu ihtiyar dedelerimi de böyle

kendilerince halkı kandıracak bir hücre şeklinde tutmuşlar, kendi kafala-

rınca. Bizi hesap etmediler. Daha önce hakikaten kandırıyorlardı. Bunlar

Mısır’ı, Suriye’yi batırdılar zamanında. Filistin’i baştanbaşa komünist

yapmışlardı. Mısır’ı komünistlerin eline vermişlerdi, Irak komünistlerin

elindeydi, Suriye komünistlerin elindeydi. Fas, Tunus, Cezayir, Libya hep

komünistlerin elindeydi. Hepsini kandırmışlardı, biz dedik şöyle güm diye

masaya elimizi vurduk, “ne oluyor?” deyince hepsi birden havaya hopla-

dılar. 300 milyon fosil var dedik. Allah’tan korkun bırakın yalan söyle-

meyi dedik, nerede dediler? Burada dedik, al sana Atlas dedik. Kafalarına

küt diye tuğla gibi düştü Atlas, binlercesi, çok az bir kısmını yayınladık

zaten. Arkasından dedik ki kardeşim sizin milyonlarca var dediğiniz ara

fosillerden bahsediyorsun dedik değil mi? Her yer zibil gibi dolu falan

diyor, canım dedem dedim, bak tek bir tanesini getir 10 trilyon vereceğim

dedim. Bir tane. Pır serçe gibi uçtu dede, tombul dede, uçtu bulamıyoruz.

Şimdi konsept değişti; dedik ki kardeşim fosilden vazgeçtim, bana fotoğ-
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rafını getirin. Sahte de olsa kabul edeceğim artık o dereceye geldik. Sahte

de olsa bana bir ara fosil fotoğrafı getirsinler. 10 trilyon vereceğim. Yok.

SUNUCU: Sahteyi de mi beceremediler Hocam?

ADNAN OKTAR: Sahteyi de beceremiyorlar, bak Piltdown adamı-

nı yaptılar, hemen havada yakalandılar. Eye ile yaptılar. Yani bari eyeyi

törpü ile bir şey yap da kaybet eye izini, kafa çalışmıyor sahtekarlarda.

Yani o kadar net keskin eye izleri meydana gelmiş ki böyle beşgen, altı-

gen keskinlikler oluşturmuşlar hani var ya böyle elmas yüzeyinde olur,

inişli çıkışlı falan yani alenen törpü ile törpülemişler. Potasyum dikromat

suyuna da batırmışlar. Kardeşim eskiteceksen malzeme mi yok, koy top-

rağın altına değil mi, başka bir şeyle çürüt, asitle çürüt, yapılabilir onu da

akledememişler. Potasyum dikromat başka kimyasalın eriğin içerisine

sokunca eridi tabii. Kemik şakur şukur ortaya çıktı. Eye izleri alenen

görünüyor, sahtekarlıkları yakalandı fakat yıllarca milleti kandırdılar.

Yani dünyadaki insanları kandırmak ne kadar kolay oluyor. Büyük bölü-

münü kandırmak çocuk işi, yani şu Darwinizm’le bütün dünyayı kandır-

dılar. % 99’unu kandırdılar. Ne akıldır bu?

OKTAR BABUNA: Hocam 300 milyon fosilden kimsenin haberi

yoktu, siz ortaya çıkartana kadar. Müzelerde sorunca depoda diyorlardı,

depoda niye diyorduk. Bu New York Doğa Tarihi Müzesi’nde olmuş olan

bir olay Hocam. Tanıdığımız biri söylüyor: “ben ara geçiş formu görmek

istiyorum” diyor, “depoda” diyor müze müdürü. “Niye diyor, çok olması

lazım, trilyonlarca olması lazım”, “çok değerli” diyor. “Nasıl olur diyor

ara geçiş formu trilyonlarca olması lazım”. “Ben böyle hiç düşünmemiş-

tim” diye cevap veriyor. O sırada orada da lise öğrencileri var, “biz de ara

geçiş formu görmek istiyoruz” diye bağırmaya başlıyorlar Hocam.

ADNAN OKTAR: Depo nerede, alt katta; alt kat nerede, zemini

çöktü. Zemin nerede, havaya uçtu; hava nerede, buharlaştı, bize müsaade

ondan sonra. Olmaz öyle şey, yani en ilkel yalanlarla Darwinizm’i savu-

nuyorlar, en ilkel. Kardeşim yalanın bile bir şekli şemali vardır. Yani bu
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kadar ilkel yalan olur mu? O domuz dişi muhabbetleri vardı, bir tane tek

bir domuz dişi buldular, bütün milleti kandırdılar. Yıllarca onun üzerine

ailesini yapmışlar artık domuzun dişinin üzerine, adamı önce adam haline

getiriyorlar, karısının, çoluğunun çocuğunun resimlerini yaptılar. Bütün

milleti kandırdılar, inandı millet de. Bayağı bir insan inandı. Ne yapaca-

ğız Oktar Hocam bu tiplerle?

OKTAR BABUNA: Bitirdiniz Hocam maşaAllah, çatır çatır gidiyor

artık inşaAllah.

ADNAN OKTAR: EvelAllah, evelAllah dedem bizden nasıl kurtul-

du sence? 

OKTAR BABUNA: Hocam siz dün açıkladınız. Öyle yapmasa, o

televizyonlara çıkarmazlar.

ADNAN OKTAR: Dedem nasıl kurtuluyor biliyor musun? Dedem

okumuyor, internete girmiyor. Kitap okumuyor, dedenin böyle 1800’ler-

den kalma kitapları var, tozlu kitapları, onları yalayarak böyle sayfaları

çeviriyor. İbn-i Miskeveyh’in masallarını okuyor, değil mi? Cahiz dedemin

masallarını okuyor. Kafa ne oluyor, buğulanıyor. Ondan sonra da diyorlar

ki çok şahane alimsin, sen çok büyük alimsin diyorlar, o da öyle uçuyor. 

OKTAR BABUNA: Bir de siz açıkladınız Hocam, o İbn-i Miske-

veyh son derece ırkçı, Türkleri ve zencileri son derece aşağılıyor. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim Darwin de tam klasik alçak, bakın diyor

ki “Türk milleti tamamen elimine edilmesi gerekiyor” diyor, yok olacak

diyor Türk milleti. Bu kafayı İngilizlere, Fransızlara, Yunanlılara hepsini

ikna etmişti zamanında, Avrupa’ya. Ondan sonra Türkiye işgal edildi bili-

yorsunuz. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler herkes işgal etti. Darwin’in tali-

matları doğrultusunda yapıldı bu işgal, yani Türk milletinin yok edilmesi.

Bir de baktılar ki Türk milleti delikanlının delikanlısı, yiğidin yiğidi, bak-

tılar evrim tersine işliyor, onlara yutturdular tabii Türk milletine yapacak-

ları o oyunları, dar paça kaçtılar. Hani ilkel bir türdü Türkler? Demek ki

delikanlı bir türmüş, yiğit bir türmüş, aslanmış, Allah’ın aslanları imiş.
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OKTAR BABUNA: Haşa aşağı ırk diyor Türkler için, yok olacaklar

diyor.

ADNAN OKTAR: Zenciler için, Aborjinler için gariplerim ne istiyor-

sunuz Aborjinlerden? Çingeneler, kadınları zaten mahluk olarak görüyor. 

OKTAR BABUNA: Köpekten estağfurullah daha aşağı olduğunu

söylüyor.

ADNAN OKTAR: Tabii köpek gibi diyor, evde besleyebilirsiniz

diyor, eğlendirir sizi diyor, kafası gelişmemiştir onların diyor, ilkel bir

maymun türüdür diyor. Türklerden nefret ediyor. Dedemi de böyle bir

adamın şakşakçısı olarak görevlendirmişler. Dede uçuyor, haberi yok

bunlardan, İbn-i Miskeveyh’in kim olduğundan haberi yok. Allah hidayet

versin, Allah akıllarını açsın o kemikleşmiş yapı inşaAllah zamanla açılır. 

SUNUCU: Hocam merak ettiğim bir şey var benim: Sizce evrim araç

mı, yoksa amaç mıdır onlara göre?

ADNAN OKTAR: Tabii ki araç, onu kullanıyorlar. Önce dinsizliği

bir ortaya koyuyorlar, sonra bu. Aslında dedem biraz değişik bir adam

yani imanı da zayıf. Şimdi biz onu alim biliyorduk zamanında, yıllar önce.

Ben bunu anlatmamıştım da ilk defa anlatıyorum. Bize davet etmiştik

dedemi, fakirhaneye geldi. Normal mütevazı bir ev; süslü, güzel ama

benim bulunduğum yerler genellikle güzel olur, temiz bakımlı olur. “Ben

cenneti istemiyorum” dedi, “bana” dedi, “şurası olsun yeter” dedi. “Şu

evin şu bölümü olsun, yeter” dedi. O zaman anladım laubaliliğini. Karde-

şim cennet neresi, dünyadaki herhangi bir ev neresi? Bak, “cenneti iste-

miyorum” diyor. Bak laubaliliği görüyor musun? Bir Müslüman’ın konu-

şacağı söz mü şu? Kim bilir özel sohbetlerinde neler konuşuyor? Yani çok

cahil, çok dar düşünen, asabi, insani derinlikleri gelişmemiş bir insan.

Şefkat göremezsin, merhamet göremezsin, incelik göremezsin, sanat-kül-

tür göremezsin, nezaket zaten hiç yok, adap-edep bilmez. Ama o üslup

çok hayatiydi, o zaman anladım. Bakın “ben cenneti istemiyorum”. Ne
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demek? Müslüman Allah’ın ikramı olan, Allah’ın güzelliklerinin tecellisi

olan cenneti nasıl istemez? “Ben buraya razıyım” diyor. Şuraya, evin

köşesi, yani salonun bir bölümünü kastediyor. “Ben buraya razıyım”

diyor. Bak hem yağcılık yapıyor kendince hem münasebetsiz, hem dine

karşı. Cüretine bak. Ben bunların hakkında aslında çok şey biliyorum ama

yine de Müslüman bilindikleri için pek bir şey söylemiyorum. Zamanı

gelince mecbur olursam birkaç kelime söylüyorum. Yoksa bunların birço-

ğuyla ben zamanında  görüştüm, biliyorum ne olduklarını, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Siz sadece Hocam Darwinizm’e, ateizme hiz-

met ettikleri zaman, öyle bir şeyle ortaya çıktıkları zaman cevap veriyor-

sunuz. Onun dışında söylemediniz.

ADNAN OKTAR: Her halukarda tamir taraftarıyım ben. Yani daha

iyi olsun, düzelsin, hatasını üzerinden atsın taraftarıyım. Ama makam

mevki hızı, böyle şakşaklanmak insanları delirtiyor. Dengesiz olmalarına

sebep oluyor. Yani samimi inancını savunamıyor. Mesela Darwinist pro-

fesör oluyor, kürsüsü Darwinizm’le ilgili oluyor farz edelim. Adam bir

daha bırakamıyor onu. İstediğin kadar ikna et, istediği kadar kanaati gel-

sin, onu artık meslek olarak kabul ettiği için “Ben bu yaşımdan sonra

başka iş yapamam. Dolayısıyla da ben bu doğru bile olsa ben bunu savu-

namam” diyor. Bu, dürüst bir hareket değil ki. Çok samimiyetsiz bir tavır

bu ama buna rağmen bakın Darwinist profesörlerin hepsi dillerini bir bar-

dak suyla yuttular. Hiç çıtları çıkmıyor. Geçen günler, Radikal herhalde

değil mi? Bir can havli bir atak yapmaya kalktı ama yine devrilip düşerek

falan zoraki böyle hani “ben ölmedim” der gibi. Suyun içinden böyle

makas işareti yapıyor artık. Hem boğuluyor, hem bir yandan da makas işa-

reti yapıyor. Öyle bir kafayla 60-70 sene önce çürütülmüş safsataları otur-

muş dizmişler tek tek. 70 sene oluyor çürütüleli. 

OKTAR BABUNA: Çok cahiller Hocam, siz daha iyi bilirsiniz inşa-

Allah. 

ADNAN OKTAR: Ben dedim ki; bak bunlar bundan sonra konuşa-

mazlar, dedim. Yok, hani konuşuruz demeye getiriyor. Kardeşim bari atış
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yapıyorsan yine bir bul bir maymun falan yine atış yapıyorsan biz hemen

sana yutturalım onu. Ne 70 sene önceki bitmiş safsataları bize anlatıyor-

sun? Yok bademcikmiş, yok kör bağırsakmış. Kardeşim bunlar zaten meş-

hur cevabı verilmiş şeyler. Sen bize proteinden bahsetsene. Sen bize fosil-

lerden bahsetsene. Sen dipten patlamışsın. Dipten bitmişsin zaten. Prote-

inlerden yıkılan bir adamın, temeli yıkılan bir binanın üstü hakkında

konuşma yapılır mı artık? Temelden bitmiş, kökü yıkılmış artık. Tuğlala-

rın da gitmiş. Bütün fosiller tepene dökülmüş. İşte tavanın kiremitlerinde-

ki çatlaklardan bu konuyu tespit edebiliriz diyor. Kardeşim sen binanın

bütünü çökmüş, sen ne çatlaktan bahsediyorsun? Ve o çatlakların da açık-

laması var ayrıca. Bademcikler otuz kere dedik; vücuda direnç kazandıran

savunma kaleleridir vücudun. Hastalıklara karşı vücutta direnç sağlar.

Özel olarak Allah tarafından yerleştirilmiştir. Kör bağırsak da öyle. Hem

bir mukus salgılıyor hem de faydalı bakterilerin yuvasıdır. Yani vücutta

sürekli faydalı bakteriye ihtiyaç var. Mesela K vitamini bağırsakta yapılı-

yor ama bakteriye ihtiyaç var bunun olması için. Yani birçok şeyin parça-

lanması ve değil mi, sindirilebilir gıda haline gelmesi için yine bakterile-

re ihtiyaç var. Bakteriler sindirimde çok önemli. Bu bakterilerin oluştuğu

bir yer. Mesela antibiyotik alıyor şahıs. Antibiyotik de bütün bakterileri

öldürüyor ama apandisitten gene bu bakteri desteği devam ediyor vücuda.

Bu yönüyle çok önemli ve bir de mukus salgılaması yönüyle ki bu bilinen.

Daha bilinmeyen birçok yönü de olabilir. Yani bizim bilmediğimiz, mese-

la hiç tahmin etmedikleri hormonlar salgılayan bir yer de olabilir. Vücu-

dun ehemmiyetli bir organı da olabilir. Daha bilmiyorlar bunu. O kuyruk

sokumundaki kemik. Kardeşim birçok kas oraya tutunmuş. Kas havaya mı

tutunsun? Nereye tutunacak? Allah onu öyle yaratmış. Ayrıca dış darbe-

lere karşı da mükemmel koruyucu. Yani 5 atış 25 kafasındalar. At, eğer

tutamazsan havada uçuyor. Hepsini yakalayıp yutturuyoruz. Atış yasak.

OKTAR BABUNA: Bir de haberleri de yok. Siz daha iyi bilirsiniz

Hocam, çok cahiller. Yurt dışında bile artık savunmuyorlar bunları. Dedi-

ğiniz gibi 60-70 yıl önce savunmayı bırakmışlar zaten.
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ADNAN OKTAR: O gözlüklü teyze var ya çıkıyor hani sizin olay-

larınızda; zır cahil. Dergilerden, oradan buradan okumuş Darwinizm hak-

kında bilgisi var. Bak sizin karşınıza çıkıp iki kelime edemedi. Ne fosille-

ri bilir, ne proteinlerin yapısını bilir, ne molekül yapısını bilir, ne paleon-

tolojiden haberi var, ne gökbilimlerinden haberi var. Hiçbir şeyden habe-

ri olmuyor bunların. 

OKTAR BABUNA: Geçenlerde bir kanala çıkartmışlar Hocam.

Şunu söylüyor: “Evet” diyor. “Ara geçiş formu yok.” diyor. “Doğru”

diyor. “Denizin altında kalmış diyor ara geçiş formları.” 

ADNAN OKTAR: Denizin altı nereye gitmiş? Havaya uçmuş. Hava

nerede? Yerin altında. Yer nerede? Havanın üstünde. Yani bıraksınlar

bunu, bıraksınlar. Denizin altı, denizin üstü; her yeri eştiler, her yere bak-

tılar. 300 milyon fosilden bir tanesi bile dedikleri türde değil. Hepsi yara-

tılışı ispat eden tarzda.

OKTAR BABUNA: Siz söylemiştiniz Hocam zaten, 300 milyon

fosilin yüzde 99’unun ara geçiş formuna ait olması lazım eğer evrim

olsaydı.

ADNAN OKTAR: En az % 99’u, tabii. En az % 99,99’u bozuk, asi-

metrik -simetrisi bozuk- Altın Oran olmayan garip mahluklardan oluşma-

sı gerekiyordu. Kafası gözünde, gözü kafasında karmakarışık mahluklar

olması gerekiyordu. Hepsi jilet gibi dümdüz, simetrik, Altın Oran’la yara-

tılmış, kusursuz. Yani mühendislik harikası varlıklar, canlılar. 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. Yusuf Suresi, Hz.

Yusuf (as) diyor, babası diyor ki: “Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşleri-

ne anlatma” Mehdiyet konusunda da, Mehdiyetin sırlarını etrafa verme,

anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Mesela İstanbul’daki o yobaz

veyahut topal veyahut diğer ahir zaman deccalleri, değil mi? Hz. Mehdi

(as)’a karşı atak yapacaklar. Mehdiyetin sırları verilmez. Bakın diyor ki:

“Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma” Hz. Yusuf (as) da
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dünya hakimi olacağını rüyasında görüyor. Sakın anlatma diyor bakası.

Bak, “kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar.” Bak “kardeş-

lerine” Müslüman; demek ki Müslümanların içinde de hasut, kahpe,

karaktersiz, alçak insanlar çıkacak Hz. Mehdi (as)’a karşı. İnsan demiyo-

rum sadece, insanlar. “Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan

için apaçık bir düşmandır. “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin

yorumundan sana öğretecek” Yani güzel, hikmetli konuşmayı öğretecek.

“Ve daha önce ataların İbrahim...” Hz. Mehdi (as) kimin neslinden? 

OKTAR BABUNA: Hz. İbrahim (as)’ın neslinden.

ADNAN OKTAR: “İbrahim ve İshak'a (nimetini) tamamladığı gibi

senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette

Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Aynı zamanda biliyorsunuz

Hz. Davut (as) neslindendir Hz. Mehdi (as). Ona da Kuran işaret ediyor.

Ebcedi 2020. Hz. Mehdi (as)’ın en mükemmel yıllarını veriyor. 5 ve 6.

ayetlerde bu açıklanıyor. 

OKTAR BABUNA: 56, 1956.

ADNAN OKTAR: Evet. Bu da Risale-i Nur’un serbest bırakıldığı

tarihtir. Münafıkane akımın çöküş tarihi verir. 7, Hz. Yusuf (as) ile 7’nin

bağlantısı vardır biliyorsunuz. “Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soran-

lar için ayetler (ibretler) vardır.” 

OKTAR BABUNA: Hocam Hz. Mehdi (as)’ın sırlarını vermemek-

ten bahsetmiştiniz. Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, bir de hadisi açıkla-

mıştınız. Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’ın adını bildiğini ama

açıklanmamak üzere Hz. Ali (ra)’dan söz aldığını söylemiştiniz hadiste

Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. Ali (ra)’a söylüyor; ”söyleyemeyecek-

sin” diyor, “ismini sana söylüyorum” diyor. Cabir Ebu Cafer’den nakledi-

yor; “Ömer (ra) iman edenlerin prensine, Hz. Ali Keremullahi Veche

Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi; Ya İbni Ebu Talib (yani Hz. Ali)
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bana Mehdi’yi anlat” diyor. Hz. Ali’ye soruyorlar; “adı nedir?” İman

edenlerin Prensi Hz. Ali (ra) dedi ki; “Benim sevgili ve yakın dostum Pey-

gamberimiz (sav) dedi ki; Yüce Allah Mehdi’yi ortaya çıkarana kadar

onun adını kimseye söylememem için benden söz aldı.” Ben adını biliyo-

rum diyor fakat söz aldım, söylemeyeceğim diyor. Demek ki Ahmet,

Mahmut, Muhammed, Mustafa değil, bu dördü değil. Öyle olsa zaten “adı

adıma benzer “deyince, tamam bunlardan biri denir ve gizlenecek bir sır

olmazdı bu. Sır olduğuna göre bilinmiyor. Onun, Hz. Mehdi (as)’ın adı,

Yüce Allah’ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir. Ama ne zaman

ortaya çıkacakmış? “Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar, onun adını

kimseye söylememek için benden söz aldı” demek ki Hz. Mehdi (as)’ın

zuhur yıllarında ismi belli olacak. Ben ne dedim? Resulullah (sav)’in soyu

Ben-i Adnan’dır. Adnan soyundan gelir. Silsile olarak devam eder.

Silsile mi o?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, Kaside-i Erzüce’deki

ifade.

ADNAN OKTAR: Bakın, Hz. Ali Peygamberimiz (sav)’in adının

Adnan olduğunu belirttiği ‘Kaside-i Ercüze’ herkes bilir, Kaside-i Ercüze;

Hz. Ali’nin kasidesi, ünlü. Bir olay üzerine Hz. Ali’ye Ebu Turab künye-

sini veren Hazreti Peygamberimiz (sav)’e, Hz. Ali “Hadi olan- Mehdi

olan” Mustafa Adnan Peygambere” bakın “Hadi (Mehdi olan) Mustafa

Adnan Peygamber” Peygamberimiz (sav)’e hitabı bu bak. “Mehdi olan

Mustafa Adnan Peygamber” diyor, o devirde. ”Bundan dolayı iki isim

sahibi oldu.” Bir de künye ki daha önce hiç duymamıştım, Ebu Turab ki

bu bana künyeyi vermişti, “Hadi olan Mustafa Adnan Peygamber.” Dola-

yısıyla Hz. Mehdi (as)’ın isminin ”Adnan” olduğunu anlıyoruz çünkü soy

ismi, yani bir insanı mesela en sonunda bilinen kişi kimse onun soyu odur.

Oradan gelir onun soyu. Peygamber Efendimiz (sav)’in bilinen, yani şece-

re olarak bilinen ilk başlangıçtaki dedesinin ismi Adnan’dır. Dolayısıyla

bütün o kavmin hepsi Ben-i Adnan’dır, Adnanilerdir. Peygamber Efendi-
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miz (sav), Adnanidir. Babasının ismini sorduğumuzda Peygamber Efendi-

miz (sav)’in, hitap edildiğinde ”Muhterem Adnan” deriz babasına, oğluna

”Muhterem Adnan” deriz, soyadıyla hitap ediliyor çünkü biliyorsunuz,

Peygamberimiz (sav)’e de şimdi olsaydı, ”Muhterem Adnan” diyecektik.

Oğlu da olsa yine aynı şekilde, babası da olsa yine aynı şekilde ”Muhte-

rem Adnan” diyecektik. Dolayısıyla diyor ki; “Adı adıma uygun, babası-

nın adı da babamın adına uygun” denktir, aynıdır. Nasıl olabilir bu?

Ancak soy ismi ile olur ki soy ismi de asıl hitap ismidir. Bunu Hz. Ali söy-

lüyor, “Mehdi olan Mustafa Adnan Peygamber” diyor Peygamberimiz

(sav)’e. Dolayısıyla; Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa tarzındaki

izahların doğru olmadığını görüyoruz. Fakat Peygamber Efendimiz

(sav)’in ona verdiği isim, yani o devirde verdiği bir isim “Muhammed”dir,

Ahmet ismini de vermiştir. Muhammed, Ahmet bu isimleri vermiştir ama

asıl ismini gizlemiştir. Bu hadisten görüyoruz. Ama en az 1 milyon Adnan

çıkar tabii İslam aleminde, en az.

OKTAR BABUNA: Hocam, bir oylama yapılmış yurt dışında. Dava

aktiviteleri yönünden en etkili Müslüman olarak maşaAllah sizi yüzde 70

ile seçmişler, uluslar arası bir oylamada. “2009 yılının da yıldızı” demiş

burada maşaAllah, resminizi de koymuşlar. Sıralama da böyle devam edi-

yor. Oyların % 70’ini almışsınız maşaAllah ve birinci seçilmişsiniz.

ADNAN OKTAR: Nerede olmuş bu?

OKTAR BABUNA: Yurt dışında Hocam. İnternet sitesi; ”interact”

diye, Amerika kökenli muhtemelen.

ADNAN OKTAR: İyi, tamam, Allah razı olsun, teşekkür ederiz.

Nedir beni seviyorlar mıymış? O anlamda mı?

OKTAR BABUNA: Çok seviyorlar Hocam. Daha önce de Reuters,

dünyanın en büyük haber ajanslarından birisi; “En etkili Müslüman” oyla-

ması yapılmıştı. 2 milyon oyla Hocam, birinci seçilmiştiniz maşaAllah,

dünyanın her tarafındaki Müslümanlardan.
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ADNAN OKTAR: Allah sevgilerini artırsın inşaAllah. Sevgilerine

layık hale getirsin.

Şimdi tabii ”Adnan” deyince, senin ismin de Adnan, kaşın benziyor,

gözün benziyor dolayısıyla sen kendini iddia ediyorsun diyorlar. Milyon

kere desem yine bıkmam, bak aynı şeyi söylüyorum; “ömrüm boyunca,

hayatta son nefesime kadar eğer Mehdilik iddia edersem veyahut herhan-

gi bir şekilde ben kendimin Mehdi olduğumu iddia edersem Allah’ın,

meleklerin, bütün insanların laneti üzerime olsun. Yani ahir zamanın

Mehdisi benim” dersem Allah’ın, meleklerin, bütün insanların laneti üze-

rime olsun. Asla demem, yemin ediyorum Allah adına.” Nasıl denir böyle

bir şey? Müslüman nasıl söyler böyle? Ne cesaret yani?

OKTAR BABUNA: Haramdır demiştiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Bu ne demektir biliyor musun? Ben yüzde yüz-

cennete gideceğim, demektir. Benim imtihanım kalktı, demektir. Bu nasıl

olur böyle bir şey? Müslüman bunu nasıl söyler? Kim söylüyorsa “ben

Mehdiyim” diye; deccaldir söyleyeyim. Mehdilik asla iddia edilemez ama

etrafındaki insanlar hüsn-ü zan edebilirler, dersin “inşaAllah cennetliktir,

inşaAllah velidir”. Mesela ben Bediüzzaman için diyorum; inşaAllah veli-

dir diyorum ama bilemem, hüsn-ü zan olur. Ziyade hüsn-ü zan her zaman

için olur ama kalptedir o hüsn-ü zan. Ama ortaya çıkıp ”işte ben veliyim,

evliyayım, cennetliğim veyahut Mehdiyim” demek, bu haramdır bunlar,

dinden çıkar Allah vermesin. Ama aklına bir zayilik geldi de söylüyorsa o

ayrı mesele, o ondan sorumlu olmaz ama aklı yerinde geldiğinde söylerse

o ayrı, o zaman haram olur.

OKTAR BABUNA: Siz sadece Hz. İsa (as) söyleyebilir demiştiniz,

o vahiy aldığı için.

ADNAN OKTAR: Vahiy aldığı için tabii ”Ben Mesih’im” diyecek,

ben İsa’yım”. Amenna, çünkü mucize gösterecek ayrıca ve hüküm de

getirmiyor, Kitap da getirmeyecek. Kuran’a tabidir.



SOHBETLER 599

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın da makamını söyleyeceğini

söylemiştiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet, yüzünü mesh edip onun cennetteki makamı-

nı söyleyecek. Buna inanmak farz değildir. Hüsn-ü zan edilir, inşaAllah

denecek. “İnşaAllah Hocam, inşaAllah dua edin öyle olurum“ denecek. 

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde

soranlar için ayetler vardır.” ibretler vardır 7. ayet. 8: Onlar şöyle demiş-

ti: "Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir; oysaki biz, birbiri-

ni pekiştiren bir topluluğuz.” Demek ki ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’a

haset eden, cahil, alçak, ahmak insanlar olacak. Müslüman olduğu halde

Hz. Mehdi (as)’a haset edecek. Ona da işaret ediyor Kuran. “Öldürün

Yusuf‘u” bakın azgınlığı görüyor musunuz? “Öldürün” Artık hasetlik,

kıskançlık bakın ne hale getiriyor. “Veya onu bir yere atıp-bırakın ki

babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın.” sırf hasetlik ve kıskançlık-

tan kaynaklanan bir olay görüyor musunuz Hz. Yusuf (as)’da? Hz. Mehdi

(as) da aynı şekilde hasetlik ve kıskançlıktan kaynaklanan bir ahlaksızlar

furyası oluşacaktır ve Hz. Mehdi (as)’a karşı tavır alacaktır. Başta İstan-

bul’daki azılı yobaz olmak üzere ki o mahlûkun gelişini Resulullah (sav)

bildirmiştir 1400 sene öncesinde, “İstanbul’da bir yobaz mahlûk çıkacak,

Hz. Mehdi (as)’a karşı tavır alacak” ve Hz. Mehdi (as)’a karşı kapsamlı bir

mücadele verecek bu yobaz, inşaAllah. “Ondan sonra da salih bir topluluk

olursunuz." Bir de takvadan bahsediyor arkasından görüyor musunuz?

Hem anormal bir üslup kullanılıyor hem de takvadan bahsediliyor.

“Yusuf’u yeryüzünde yerleşik kıldık” bu aynı zamanda Hz. Mehdi (as)’a

bakıyor. Cenab-ı Allah’ın yeryüzünde Hz. Mehdi (as)’a hâkimiyet vere-

ceğine bakıyor. “Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgi öğrettik.” Güzel

yorumlayacak demek ki. Hz.Yusuf (as) çok güzel yorumluyordu, Hz.

Mehdi (as) da Kuran’ı güzel yorumlayacak. “Allah, emrinde galib olan-

dır.” Ebcedi 2014. Hz. Mehdi (as)’ın vaktini veriyor. “Erginlik çağına eri-

şince, kendisine hüküm ve ilim verdik.” Mesela hakimlik, hüküm verme
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yetkisi. Hz. Mehdi (as) ne olacak? Hakim olacak. Hz. Yusuf (as) ne?

Hakim, hüküm veriyor. “Ve ilim verdik.” Hz. Yusuf (as)’da ne var? Her

türlü ilim var. Hz. Mehdi (as)’da hangi ilimler olacak? Ledün ilmi olacak,

batın ilmi yani ve vehbi ilim olacak inşaAllah. “İşte Biz, iyilik yapanları

böyle ödüllendiririz” diyor Cenab-ı Allah. Bak “kapıları sımsıkı kapata-

rak” diyor, yalnız kalmak cahil insanlarla tehlikeli olabilir. Mesela cahil

bir kadın iftira atabilir. O yüzden Hz. Yusuf (as)’a bu iftirayı kadın rahat-

ça atabilmiş. Hz. Yusuf (as) kaçıyor biliyorsunuz, kaçıp arkasından göm-

leğini yırtıyor. “Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü

zaman (kocası) diyor ki: "Doğrusu, bu sizin düzeninizden (biri)dir. Ger-

çekten sizin düzeniniz büyüktür.” Yani iftira attı mı kadın, çok tehlikeli

oluyor. Toplumda insanlar kadına inanıyorlar çünkü. Yani “sen o adama

tecavüz ettin” demiyorlar, “adam ona tecavüz etti” deniyor. Toplumda

kadın daima haklı olur. Mesela bu da, Kuran buna işaret ediyor. Hz. Yusuf

(as) kurtulmak istiyor tabii, yırtıyor yani kadın gömleğini. Eğer diyor

önden yırttıysa kadın haklıdır, ama arkadan yırtıldıysa gömleği Hz. Yusuf

(as) haklı, bir de bakıyorlar ki arkadan yırtılmış gömleği, kaçmış çünkü.

Ama kadın da herhalde güçlü, kuvvetli bir kadınmış, tırnakları da uzun

anladığım kadarıyla gömleği yırtmış. O benim aslanım Hz. Yusuf çok

iffetli, çok terbiyeli, nefis yakışıklıydı. Kadınlar gördü mü nefesleri kesi-

liyordu Hz. Yusuf (as)’ı. Yani dizlerinin bağı çözülüyordu, o kadar yakı-

şıklı ve güzeldi. “(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunların beni kendi-

sine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden

uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden

olurum” diyor. Ya Rabbim sana sığınıyorum diyor, beni koru diyor, inşa-

Allah. “Hükümdar diyor ki: ’Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum,

onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kup-

kuru. Ey önde gelen bilginler, eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüya-

mı çözün‘” diyor. O’na soru soruyorlar Hz. Yusuf (as)’a, “nedir bunun

hikmeti?” diyorlar. “Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin

ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında
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bırakın. Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir”, işte

bu başladı; ahir zamanda Hz. Mehdi (as) devrindeki yedi yıl sürecek kıt-

lık dönemi. 2007’de başladı, 2014’e kadar devam edecek. “Sakladığınız

az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir." Bura-

da tarıma önem verilmesi, yani ekonomik kriz anında tarıma önem veril-

mesi Kuran’da tavsiye ediliyor. Ve hayvancılığa, mesela öküzden bahse-

dilmesi, buğdaydan bahsedilmesi değil mi, ekonomik krizde en iyi çözüm

budur. Yani tarıma ağırlık verilmesidir. “Sonra bunun arkasından bir yıl

gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-

sağacaklar." Müthiş bir bolluk olacak; bu, Hz. Mehdi (as) devrindeki bol-

luğa da bakıyor ayet inşaAllah. “(Yusuf) Dedi ki: ’Beni (bu) yerin (ülke-

nin) hazineleri üzerinde (bir yönetici) kıl.’” Mısır zaten dünyanın en

büyük devleti o zamanlar, en güçlü devleti. Eğer Mısır’a hakim olunca

dünyaya hakim oluyor zaten adeta. “Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyu-

cuyum, (yönetim işlerini de) bilenim." Mehdi (as)’ın de özellikleridir bu,

her yönde güçlü bir liderdir Hz. Mehdi (as). 56. ayet: “İşte böylece Biz

yeryüzünde Yusuf'a güç, imkan ve iktidar verdik.”; 2017, 56.ayet. Bak,

“İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç, imkan ve iktidar verdik.”

Hakim ettik, iktidara getirdik diyor Allah. 2017 ve 56. ayet. “Öyle ki,

orada (Mısır'da) dilediği yerde konaklardı.” Her yer sağlam olmuş artık,

anarşi, terör hiçbir şey yok; can güvenliği mükemmel. “Biz kime dilersek

rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.”

“Ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız”; 1998 yine Hz. Mehdi

(as)’a bakıyor. “(Kuraklık başlayınca) Yusuf'un kardeşleri gelip yanına

girdiler, onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı.” Hadis-i

Şerif’te Mehdi’nin vasfı anlatılırken bu ayetle anlatılıyor. Nasıl diyor Hz.

Yusuf (as)’ı kardeşleri tanımadı, ama O kardeşlerini tanıyordu; aynı onun

gibi olacak diyor, Hz. Mehdi (as) sokaklarda gezecek insanlar Hz. Mehdi

(as)’ı tanımayacaklar, ama Hz. Mehdi (as) onları tanıyacak diyor, herkesi

tanıyacak diyor inşaAllah. “Onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki:

‘Bana babanızdan olan kardeşinizi getirin.’” Hz. İbrahim (as) da babadan
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olan kardeşidir. Hz. İsa (as), Hz. İbrahim (as)’dan değil mi, tabii Hz.

Mehdi (as)’ın kardeşidir. İkisi de bir babadan geliyor, Hz. İbrahim

(as)’dan geliyor, baba tarafından aynıdır. Bak burada da ayette ne diyor

Cenab-ı Allah? “Bana babanızdan olan kardeşinizi getirin.” Evet, bu Sure

çok uzun, bu kadarla bu Sure'yi bitirelim. 

OKTAR BABUNA: Bu Hocam İslamonline sitesi, ekleyeyim hemen

inşaAllah. Onun yaptığı bir oylama, dünyanın her tarafından katılan Müs-

lümanların oylarıyla inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ne zaman yapmışlar bu oylamayı?

OKTAR BABUNA: Yeni yapıldı Hocam, yeni sonuçlandı. Yüzde

70’ini almışsınız maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet maşaAllah. Amerika’da, İngiltere’de, Fran-

sa’da her yerde sevenlerimiz çok maşaAllah, Azerbaycan’da.

OKTAR BABUNA: 2 milyon oyla oyların yarısını aldınız. Dünya-

nın en etkin Müslüman’ı oylamasında Reuters’in. Bütün dünya Müslü-

manlarından katılım olmuştu. Bütün ülkelerden. Çok büyük sevgi ve

muhabbet var Hocam size maşaAllah dünyanın her tarafından.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Evet, Araf Suresi’nde “Onlar ki, yan-

larındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber

getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar.” Tabii bu birinci anlamı Pey-

gamberimiz (sav)’e bakıyor, fakat ikinci anlamı, “yanlarındaki Tevrat'ta

ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları” Tevrat’ta da İncil’de de Mehdi-

yet, Tevrat’ta çok fazla, yani neredeyse yüze yakın izah var Tevrat’ta.

İncil’de de aynı şekilde Hz. Mehdi (as)’a işaret eden izahlar var. “(gele-

ceği) yazılı bulacakları ümmi”; Hz. Mehdi (as) da ümmidir. Arapçayı pek

bilmez diyor Peygamberimiz (sav), inşaAllah. Ebcedi 2025 veriyor. “Yan-

larındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber

getirici olan elçiye uyarlar”; açsın baksınlar 157. ayet Araf Suresi, 2025

ebcedi. “Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir top-
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luluk vardır.”; demek ki Ben-i İsrail’den gizli Müslümanlar var. Bak

“Musa'nın kavminden hakka ileten” bir de faaliyet halindeler, cemaat

oluşmuşlar “ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır”; demek ki hakim

bir güç. Bunlar da Hz. Mehdi (as)’ın yardımcıları olacak inşaAllah. 

Oktar Hocam, senin anlatmak istediğin bir şey var mı?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah. Göz ardı edilen Kuran hükümle-

ri vardı Hocam, ondan bahsetmek uygun olur mu, inşaAllah?

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Onlar, bollukta da, darlıkta da infak

edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile

(vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.” (Al-i İmran Suresi, 134)

Siz daha önce bahsetmiştiniz Hocam, öfkeyi yenmenin önemini,

öfkenin nelere sebep olduğunu inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bir kere darlıkta infak etmiyor insanlar. Halbuki

çok az parası varsa, 100 lirası varsa onun hiç olmazsa 5 lirasını vermesi

lazım. Yani “param yok, ben zaten fakirim” olmaz, 5 lirasını olsun verecek.

“Öfkelerini yenerler” mesela öfkelendi mi ağızlarından köpükler saçarak,

kendilerini kaybederek sonuna kadar öfkeyi muhafaza edip geliştirmeye

çalışıyorlar. Halbuki, öfkeyi yenmek farzdır. İnsan öfkelendiğinde hemen

Allah’a sığınacak hatta Resulullah (sav) gidip bir abdest alın diyor. Sakin-

leşecek. “İnsanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir” yani illa ki

intikam almak istiyorlar. Halbuki bağışlayıp vazgeçmek lazım, “haklısın,

Allah razı olsun” deyip, eğer helal harama müteallik bir konu değilse bağış-

lamayla vazgeçmesi lazım. Haram bir konu ise de ayetle açıklayıp kendi

haline bırakmak lazım. “Allah iyilik yapanları sever”; zaten kainatın yapı-

sında Cenab-ı Allah bunu yaratmıştır. İyilik zeminde sürekli olacak. 

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım: “Allah'a ve Resu-

lü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız,

gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”

(Enfal Suresi, 46) 
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ADNAN OKTAR: Bak “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin”. Kuran’a

uyacağız, Resulün (sav) sünnetine uyacağız. Müslümanlar birbirleriyle

çekişmeyecekler Alevi, Sünni, Bektaşi şu-bu falan diye ayrılıp birbirleri-

ne düşman olmayacaklar. Birbirleriyle uğraşmayacaklar, kardeş olacaklar,

birlikte olacaklar. Aksi halde ne diyor Cenab-ı Allah? Bak ”çözülüp” bir

kere çözülürsünüz, gücünüz çözülür yani ve ”yılgınlaşırsınız” yani müca-

dele gücünüz kalmaz diyor Allah, mücadele edecek azminiz kalmaz.

Gücünüz gider diyor Allah. Güç gidince ne oluyor? Mağlup oluyorlar.

Mağlup olunca ne oluyor? Eziliyorlar. Ve sabredin diyor Allah, sabırlı

olacak Müslüman, her şeye sabredecek, isyan etmeyecek. İtaatli, saygılı,

güzel huylu olacak. ”Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” Zaten cen-

netin mühim sebeplerindendir sabır. Birçok ayette de geçer. 

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım: “Kullarıma, sözün

en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp boz-

maktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.” (İsra Suresi,

53)

ADNAN OKTAR: Bak, ”kullarıma sözün en güzel olanını söyleme-

lerini söyle”; mesela konuşuyorlar hani derler ya langur lungur, tepeden

düşme, patavatsız, münasebetsiz konuşmalar. Bunun sonucunda insanlar

birbirlerine düşman oluyorlar. Öfke meydana geliyor, kin meydana geli-

yor veyahut mesela gönlünü alarak anlatabileceği bir şeyi düz anlatıyor,

bu da onu çok sarsıyor. “Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır.“ Zaten

insanlar ufacık bir şeyden düşman olmaya hazırdır. Ufacık bir menfaat

çatışmasında bile hemen kafası bozulur, ona tavır alır. Buna karşı Müslü-

man sürekli uyanık olacak, böyle bir özelliği olduğunu bilecek. Bir anda

soğumak, bir anda muhabbetinin gitmesi, sevginin gitmesi an meselesi

olabilir; ama önceden tedbir alır, akıllı davranırsa böyle bir tuzağa düş-

mez, şeytanın tuzağına düşmez. Bak ”çünkü şeytan aralarını açıp boz-

maktadır.“ diyor, demek ki her Müslüman’ın arasını bozmak için büyük

bir gayret içerisinde şeytan. Enayi gibi gidip şeytanın ayaklarının altında
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ezilmek aptallıktır. ”Şüphesiz şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.“

diyor Allah. ”Açıkça bir düşmanıdır”, Müslüman oyuna gelmeyecek. 

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım: ”Şüphesiz Allah,

Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak

çarpışanları sever.” (Saf Suresi, 4) 

ADNAN OKTAR: Kendi yolunda -Allah yolunda- şimdi biz ne

yapıyoruz? Allah yolunda mücadele ediyoruz. “Sanki birbirine kenetlen-

miş bir bina gibi”; bu çok önemli, yani çimento ile tutturulmuş gibi, beto-

narme bina gibi, o kadar sıkı olacak. O zaman ne yapacak? İfrat derece-

sinde irtibat, sık görüşecekler, birbirlerini çok sevecekler, güvenecekler,

sabredecekler, vefalı olacaklar, birbirlerine değer verecekler, sırdaş ola-

caklar, birbirlerini teşvik edip heyecanlarını artıracaklar, birbirlerine cesa-

ret verecekler, birbirlerine maddi manevi destekleyecekler, birbirlerinin

üstüne yük olmamaya gayret edecekler. Bu tarzda bir mücadele yapacak-

lar, buna Kuran “çarpışma” diyor. Yani ilmi mücadele; çünkü biz şu an

mesela Darwinizm ile çarpışıyoruz. İki zıt birbirine çarptı mı ne olur,

pozitif ile negatif? Bir mücadele meydana gelmiş olur. Pozitif daima galip

gelecektir, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam, Belçika’dan bir izleyicimiz

bir soru göndermiş: “Hocam ben Belçika’dan Faruk Yılmaz. Belçika’da

hala insanın maymundan geldiğini ilkokullarda bile öğretiyorlar. Ben

Hıristiyan okuluna gidiyorum. Ortaokulda öğretmenlere “sen insanın

maymundan geldiğine inanıyor musunuz?” dediğimde, utanarak “evet”

diyorlar. Ben bunların yanlış olduğunu sizin açıkladığınız gibi anlatıyo-

rum fakat bir türlü kabul ettiremedim. Bunu bunlara kabul ettirmem için

ne yapmalıyım?” 

ADNAN OKTAR: Yalnız kabul etme ile inanmanın arasında çok

büyük fark vardır. Şimdi kabul ettirmenin değil de inandırmanın üzerinde

dursun kardeşimiz. Şimdi o, bilimsel delillerle anlatırsa karşıdaki adam

inanır. İnandı mı tamam, kabul etme ayrı mesele, kabul etmemesi önemli
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değil. İnanması önemlidir. Bizim her anlattığımız adam inanıyor. Ama

kabul etmemesi de mevzu bahis oluyor, nadir kabul eden olur çünkü gurur

vardır insanda, kibir vardır, enaniyet vardır. Bunu aşamaz adam kolay

kolay, “ben evet kabul ettim, doğru söylüyorsun” demez ama içinden

anlar. Şimdi uyuyan adama diyorsun ki “Güneş doğdu kalk” diyorsun,

“Güneş doğmamıştır, sen beni bırak, ben yatayım, uyuyayım” diyor. Yani

biliyor Güneş’in doğduğunu o, anlamazdan geliyor yani uyuması gereki-

yor çünkü, anlaşıldı mı? Onlar da uykusuna devam etmek için “Güneş

doğmadı” diyorlar. Biz bu anlattığımız insanlara, milyonlarca insanın

hidayetine vesile olduk. Yani mesela o bizim tombul dededen tut, bunla-

rın hepsi inanmıştır, hepsinin kanaati gelmiştir. O gün Habertürk’te

konuştuklarımız var ya yani yüzde yüz inanmışlardır. Ama kabul etmez,

kabul ederse çünkü etrafındaki insanlara karşı itibarları sarsılır, dışlanır-

lar, ezilirler, alaya alınırlar ve bunları onlar tahammül edecek bir güçleri

olmayabilir. Ne yapar o zaman? Pasif müdafaaya geçer. Ne yapıyor pasif

müdafaada? Arkadaş diyor ben kalben iman ettim ama dil olarak zahiren

de iman etmiyorum, diyor. Zahiren iman etmediğinde onların alayından,

baskısından şunundan, bunundan kurtulmuş olur. Kalben iman da esas

olduğu için tamamdır. Yani bir insanın doğruyu anlatıp da makul bir insa-

nın kabul etmemesi diye bir konu yoktur. Ama Allah ayette diyor ki

bakın; ”zulüm ve büyüklenme dolayısı ile doğruyu bildikleri halde kabul

etmediler” diyor Allah. Bak kabul, inanmadılar demiyor Allah, değil mi?

Kabul ayrıdır, inanma ayrıdır. Vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah,

içten kabul ediyor. Bizim görevimiz, vicdanen kabul ettirmektir. Zulüm

ve büyüklenme nedeniyle kabul etmeyebilir insan. 

Dünya yaratıldığından beri var. Hazreti Adem devrinden beri var.

Onun için anlattıktan sonra kendinizden çok emin olabilirsiniz. Yani

yüzde yüz inanmıştır. Ama delille, bilimle anlatacaksın; fosilleri şakır

şakır ortaya koyacaksın. Proteinin molekül yapısını koyacaksın; arkada-

şım diyeceksin bak proteinin oluşması için başka proteinlere ihtiyaç var,

kofula ihtiyaç var, mitokondriye, hücreye, golgi cisimciğine hepsine ihti-
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yaç var. Dolayısıyla protein tesadüfen olamaz, buradan olay bitti mi?

diyeceksin temelden bitti. Demek ki Darwinizm olmuyor. Ama ben üstü-

ne üstlük sana biraz daha bilgi vereyim diyeceksin. Al sana 300 milyon

fosil, yetmedi bir de diyeceksin -adama yetmeyebilir- bir tane ara fosil

yok diyeceksin. Bunu anlattıktan sonra zaten detay detay girmeye gerek

yok, olay biter. Bunun doğru olduğunu hepsi biliyor. Mesela biz dedik ki

“Hz. Mehdi (as) gelecek”, Cübbeli anladı Mehdi (as)’ın geldiğini. Adam

bununla ilgili sırf bunun için kitap çıkartmış. Tarihinde olmamış bir şey

bu yani, olacak şey değil yani. Halbuki onun yakın bildiği tanıdıkları kişi-

lerden, arkadaşlarından her ilde, her yerde mehdi olduğunu alenen ve

açıkça iddia eden, o kadar çok insan var ki şimdi saymaya kalksam saba-

ha kadar bitmez. Ve ünlü insanlar bunlar, tanınıyorlar. Hiçbiri onları etki-

lememiş. Ben dedim ki, ben Mehdi (as) değilim, yemin ediyorum dedim,

öyle bir iddiam yok. Yani böyle bir iddiam olmayacak, yemin ediyorum

dedim. Akıl almaz bir panik; Habertürk’te defalarca ki büyük bir kanal,

diğer gazetelerde de öyle. Mehdi, Mehdi, Mehdi... Artık yemin ediyorum;

muazzam bir panik. Adam bunun için kitap yazmış ve kitapta birçok hadi-

si çıkarttı, birçok hadisi yanlış, kasten yanlış yorumladı. 

OKTAR BABUNA: Değiştiriyor hatta.

ADNAN OKTAR: Tabii. Diyor ki, “Ama Rabbime hamd olsun ki,

bugünkü sözü ifaya muvaffak kıldı” diyor, “Harun Yahya müstear isimli

Adnan Oktar’ın Hz. Mehdi (as) hakkındaki hadis-i şerifleri” diyor, “tahrif

ederek konuyu kendine yönlendirdi” diyor. Tahrif değil, tam doğrusunu

anlatıyorum. Tahrif burada var çünkü Hz. Mehdi (as)’ı zayıf bir insan ola-

rak gösteriyor. Hz. Mehdi (as), uzun burunlu ondan sonra, zenci gibi bir

insan diyor. Bu, tahrif budur ve 500 küsur sene sonra gelecek diyor.

OKTAR BABUNA: Zayıf diyor mesela, halbuki geniş heybetlidir

diyor hadiste.

ADNAN OKTAR: Tabii. Diyor ki, “konuyu kendine yönlendiriyor”.

Halbuki ben yemin ediyorum değilim diye, değil mi? Bak, “ve kendisine
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uyan hiçbir hadis-i şerif bulunmadığı halde”, bu ne panik. Nasıl bana uyan

hadis olmaz? Ben bir kere orta boyluyum, Hz. Mehdi (as) orta boylu.

Geniş alınlıyım, Hz. Mehdi (as) geniş alınlı. Kaşı kavisli, geniş omuzlu

diyor. Karnı büyüktür diyor, karnı geniştir diyor, uylukları geniştir diyor,

sırtında ben vardır diyor. İkinci bir ben vardır yaprak şeklinde diyor,

bacaklarını da, ayaklarını dışarı doğru atar yürürken. Burnu küçüktür

diyor, yanağında ben vardır diyor. Kaş çatma çizgisi vardır diyor, alnının

ortasında tek bir çizgi vardır diyor, alnında bir iz vardır diyor, alnında bir

iz vardır, sağ bacağında yine ben vardır diyor bir leke vardır diyor.

OKTAR BABUNA: Konuşurken sağ elini kullanır, diyor.

ADNAN OKTAR: Evet, bunların tamamı bana uyuyor. Bak diyor ki,

“kendisine uyan hiçbir hadis-i şerif bulunmadığı halde” diyor, işte bu

panik ifadesi bu. Halbuki dersin ki, kardeşim tamam uyuyor olabilir, mil-

yonlarca insana uyar bu, değil mi, ama Mehdilik de iddia etmiyor, açıkça

var, demesi lazım. Dürüstlüğü, dürüst ifade budur yani. Ama bu panik ifa-

desi, kanaatinin geldiğini gösteriyor, yani demek ki Hz. Mehdi (as) gel-

miş. Bak, “kendisine uyan hiçbir hadis-i şerif bulunmadığı halde”, yani

burada böyle bir çarpıtma yapıyorsa demek ki Mehdiyetin farkında. “Yüz

hadis bana uyuyor şeklinde” diyor, ben bir kere yüz hadis bana uyuyor

demedim, yüz elli hadis var, bütün alametler çıktı. Yani fizik alameti ola-

rak yüzü bulmaz, ama mesela Fırat’ın suyunun kesilmesi, Ramazan

Ayı’nda 15 gün ara ile Ay ve Güneş tutulması olması, Afganistan’ın işga-

li, Kabe baskını, İran-Irak arasındaki savaş,

OKTAR BABUNA: Irak’ın işgali, üçe bölünmesi, Bağdat’ın alevler

içinde yanması.

ADNAN OKTAR: Evet, yani çok çok fazla hadisi-i şerifin tamamı,

150 hadisin hepsi zuhur etti. Dolayısı ile Mehdiyete uyuyor dedim, bana

uyuyor demedim. Ve, ama Hz. Mehdi (as)’ın zuhuruna alamet olması açı-

sından, bütün cümle alem gördü bunun olduğunu. Daha da beteri diyor,

Kıyamet’in, bak daha da beteri diyor, niye beter oluyor ki? Kıyamet her
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an kopabilir. Her an, niye korkuyorsun? “Kıyamet’in sene 1500’de kopa-

cağı hususunda bir hadisin olduğunu ortaya atarak” diyor, “Resulullah

(sav)’e iftira etmesi” diyor. Ben bunu Suyuti’nin sahih hadislerinden

aldım. Dünya’nın ömrü 7000 yıldır diyor, 5600 yılı geçmiştir diyor,

İmam-ı Hanbel söylüyor bunu, mezhep imamı, ben söylemiyorum.

7000’den 5600’ü çıkarttığımızda, 1400 sene kalır. Ümmetin ömrü 1400

ile 1500 arasında olacağı buradan açıkça görülüyor. Niye yalan olsun bu? 

OKTAR BABUNA: Ayrıca Hocam, hadislerin orijinalini çıkartıp,

Arapçası ile de ispatladınız, orijinal kitaptan. 

ADNAN OKTAR: Ve ayrıca korktu, dedi ki, önce 7000 yıl ile ilgili

hadis yok, dedi. Arkasından dedi ki, 7000 yıl ile ilgili hadis vardır, dedi.

Sonra dedi ki, bu hadisten hesap çıkmaz dedi, nasıl hesap çıkmıyor?

7000’den 5600 çıktığında, hesap değil mi bu? 1400 sene kalıyor. Ümme-

tin ömrü demek ki 1400 ile 1500 arasında. Hicri 1545’te de Kıyamet kopa-

cak diyor Said Nursi. Bak, “kopacağı hususunda bir hadis olduğunu orta-

ya atarak, Resulullah (sav)’e iftira etmesi”. Asıl iftirayı kendilerinin attı-

ğı ortaya çıktı çünkü ben hadisin varlığını ispat ettim ve 8 tane hadis ver-

dim ben. Ama o, önce dedi ki, böyle bir hadis yok dedi, sonra böyle bir

hadis var, kabul etti. Dolayısı ile iftirayı kendinin attığı ortaya çıkmış

oldu. Bak diyor ki, “iftira etmesi, kendileri hakkında çalışma yaptığım

diğer konular arasından, bu konuyu öne almama sebep oldu”. Bu ne panik

kardeşim. Sakin ol, sakin ol. Hz. Mehdi (as) gelmeyecek ise niye heye-

canlanıyorsun, değil mi? Yani madem 570 sene sonra çıkacak, niye heye-

canlanıyorsun? Bir şey yok ve o kadar Mehdilik iddia eden, burnunun

dibinde birçok insan var. Niye panik olmuyorsun onlardan, değil mi? Ale-

nen televizyona çıkıp, ben Hz. Mehdi (as)’ım diyen adamlar var. On bin-

lerce taraftarı var, niye oradan tedirgin olmuyorsun da, bu konudan böyle

korkup tedirgin oluyorsun? “Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı hakkında gün verip,

o gün geldiğinde zuhur etmeyince de insanların imanın tehlikeye sokan”

diyor. Bak, gelmeyeceğine kanaati gelmiş. İmanının da orada, sanki zayıf
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insanların üslubunu gösteriyor. Nereden biliyorsun gelmeyeceğini? Yani

emin. Daha önce diyordun ki sen, her an Hz. Mehdi (as) çıkabilir diyor-

dun, bu zamanda gelmeyeceğinden eminsin, bu sefer de gelmeyeceğinden

emin. Peki, 570 sene sonra çıkacağından nasıl emin oluyorsun sen? Bak,

kendi gün verirken serbest, 570 sene sonra kesin çıkacak diyor, değil mi?

Yahut işte 500 sene sonra falan, işte 450-500 sene. “Hakkında” diyor,

“gün verip o gün geldiğinde zuhur etmeyince de insanların imanını tehli-

keye sokan”. Bizim imanımız hiç de tehlikeye girmez. Hz. Mehdi (as) çık-

mazsa, biz İslam ahlakını yaymaya devam etmiyor muyuz? 

Ben Kuran’a tabi olmuş bir insanım, sünnete tabi olmuş bir insanım.

Hiç tavrımızda, mücadelemizde asla bir değişiklik olmayacağı belli. Niye

olsun yani? Din, Allah’ın oluncaya kadar, fitne yeryüzünden kalkıncaya

kadar diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, dini yaymaya

devam edin, İslam ahlakını hakim etmeye uğraşın diyor Allah. Gayret

edin diyor. Ben Kuran’ın emrine uyuyorum. Nur Suresi’nin 55. ayetinde

Allah, İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinden bahsediyor. Bu da Mehdi-

yetin işareti olan bir ayettir. Yani Hz. Mehdi (as)’a işaret eden bir ayettir.

Bak diyor, “bu şahsın” diyor, “zararlı fikirlerinden sakındırmak için derle-

nen bu eser” diyor, “sırf ben bunun için yazdım bu kitabı” diyor. Nasıl

zararlı fikir oluyor İslam ahlakının dünyaya hakim olması? Sen niye çıkıp

İslam ahlakı dünyaya bu sene, bu yüzyıl hakim olacak diyemiyorsun?

Zararlı fikir budur. Ben diyorum ki, Türk İslam Birliği bu yüzyılda dün-

yaya hakim olacak diyorum. Bu nasıl zararlı fikir oluyor? Sen de diyorsun

ki, bu yüzyılda İslam ahlakı kesinlikle hakim olmayacak diyorsun. Zararlı

fikir işte budur ve Müslümanları meskenete, güçsüzlüğe, iradesizliğe,

değil mi, boş vermişliğe, ümit kesmeye iten bir üslup kullanıyorsun, zarar

işte budur. Müslümanların heyecanını, şevkini kırmaktır değil mi? Bak,

amacı budur diyor eserin, sadece bunun için yazdım diyor. Sonra da tabii

başka türlü bir şeyler söylemeye çalışıyor ama burada açıkça yazmış.

Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)’ın çıkışının kesin olduğunu da bu tarz, panik

dolu ifadelerden anlıyoruz; Habertürk’ün paniğinden, Cübbeli’nin pani-
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ğinden, Habertürk’ün Cübbeli’ye bu kadar sahip çıkmasından. Yani evlat-

ları gibi kardeşim, neredeyse elini ayağını öpecekler, böyle acayip bir

muhabbet. Elele geziyorlar, birlikte dolaşıyorlar. Yerlere yatıyorlar böyle

güleceğiz diye. Adam bir şey söylüyor, dine uygun olmayan bir üslup olu-

yor, ona gülüyor,  o da gülüyor beraber. Yani bu ayıptır, günahtır demiyor. 

OKTAR BABUNA: Hatta siz beni dışarıda görseniz, o zaman daha

da iyi anlarsınız gibi bir ifadesi olmuştu. 

ADNAN OKTAR: Yok, evde görseniz diyordu. Özelde diyor. Orada

nasıl bir animasyon yapacaksa? Demek ki başka bir şeyler var, bir numa-

raları var. Evet, daha neler var diyor. Yani milletin önünde böyle bu kadar

oluyor diyor, özele gelirseniz diyor, çok daha değişik şeyler göreceksiniz

diyor. Yani böyle şaşırtacak başka şeyleri varmış, olayları varmış, baka-

lım ne acaba onlar da yani? Ne ile geçiniyorsunuz, diyor. Kitapları satı-

yorum, onunla geçiniyorum, diyor. Bu kitapları tavsiye ederim, herkes

alsın diyor. Tamam, alsın ama caminin hizmetinde kullanacaksan verelim.

İslam ahlakının yayılması için kullanacaksan verelim, değil mi? Gidip

Malta’da orada burada Mısır’da şurada burada eğlence yerlerinde yiye-

ceksen, o zaman olmaz. 

OKTAR BABUNA: Jetskiye binecekse olmaz. 

ADNAN OKTAR: Jetskiye parasını değil mi, o dünyanın parası,

onlara biz para vermeyiz, inşaAllah. Müslümanların parası, yetim parası

gibidir. Yani onu yiyen iflah olmaz. Allah, insanlara kusturur o parayı.

Sağlığını, sıhhatini elinden alır, bela verir, her şeyi yapabilir. Kuran’ın

satışı olmaz. Dini eserlerin satışı olmaz, yani ondan kâr edilemez, ondan

yiyipi çilmez. Onunla geçim sağlanmaz. Allah insanı kusturur, Allah esir-

gesin. Tabii, sağlığını, sıhhatini bozar, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, sizin bir yılda

satılan kitap sayısı 100 milyonun üzerinde. Yani ondan bir kuruş para

almadınız. 



SOHBETLER612

ADNAN OKTAR: Yani Allah vermesin, aklımın ucundan dahi geç-

mez. Ama şu kitaptaki panik bile olayın büyüklüğünü ve Hz. Mehdi

(as)’ın zuhur ettiğini gösterir, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Hocam, bir okuyucu sorusu daha var: “Değerli

Hocam, öncelikle Allah’ın selamı, bereketi, rahmeti sizlerin ve kutlu tale-

belerinizin üzerine olsun. Aziz Hocam, Hz. Mehdi (as)’a verilecek olan

ledün ilmi, vehbi ilmi hakkında bilgi verip, Hz. Mehdi (as)’ın Tevrat ve

İncil’in hakikatleri ile, orijinalleri ile ortaya çıkmasının nasıl gerçekleşece-

ğini ve bu olayın bu ilimlerle bağlantısı olup olmadığını açıklar mısınız?” 

ADNAN OKTAR: Aleykum selam. Zamanı geldiğinde, az bir şey

kaldı, biraz daha beklesinler. En fazla bir 10 yılı kaldı. Her şeyi, bütün

açıklığıyla görecekler. Şimdi Cübbeli Ahmet diyor ki, 7000 yıl ile ilgili

hadis diyor, yani ümmetin ömrünün 1500 sene olması ile ilgili bilgi, bu

yalandır diyor. Ben bu kitabı bütün Müslüman kardeşlerime tavsiye edi-

yorum. Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi-

nin Alametleri. Suyuti ile Cübbeli’yi bir karşılaştırsınlar. Cübbeli, Suyu-

ti’nin azametinin yanında bir toz olarak kalır, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Siz zaten hadislerin Arapçasının orijinalini

çıkarttınız Hocam. Ahmed İbn-i Hanbel’in müfessirlerinden.

ADNAN OKTAR: “Dünya’nın ömrü” diye bir bölüm var. Burada

açık açık 8 tane hadis-i şerif verilmiştir ve nakledenler de hep büyük alim-

lerdir. Hani yalandı bu Cübbeli Efendi? Bak, bu yalanı ortaya çıkartmak

için kitap yaptım diyorsun. Ben de senin yalanını ortaya, ehl-i sünnet

alimleri eserleriyle çıkarıyorum. Dünya’nın ömrü 7000 yıl, 5600 yılı geç-

miştir diyor İmam-ı Hanbel, geriye 1400 ile 1500 kalıyor. 1400 ile 1500

arasında hepsi bitecek. 1500’den sonra 1600’e varmadan da Kıyamet

kopuyor 1545’te, inşaAllah. Çünkü Habertürk’ten geldiler, “aman aman

Kıyamet çok sonra kopacak değil mi?” diyorlar. Aman aman her gelen

onu söylüyor, çok çok sonra kopacak. Şu an 19-20 yaşında olan insanlar
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hem İslam ahlakının dünyaya hakimiyetini görecekler hem de gerileme

çağını görecekler, gerilemesini. Hem Hz. Mehdi (as)’ı hem Hz. İsa (as)’ı

görecekler. Onların çocukları da Kıyamet’i görecek. Ben buradayım, her-

kes burada. Yani bu kitap, paniğin bir ifadesi değil mi? Ve niye senin kita-

bından biz bu konuları öğrenelim? Niye Suyuti’den, Suyuti’yi tavsiye

etmiyorsun? Niye İbn-i Hacer Mekki’nin Beklenen Mehdi’nin Alametleri

kitabını tavsiye etmiyorsun? Çekiniyor musun bu kitaplardan? Niye senin

eksik bilgilerinden değil mi, çarpıtılmış bilgilerinden, tahrifat yaptığın bil-

gilerinden yanlış yönlenelim? Niye ehl-i sünnet alimlerinden doğrusunu

öğrenmeyelim? Niye Said Nursi’den, İmam-ı Şarani’den öğrenmeyelim?

Mesela Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şarani’nin. Biz Cübbeli Efen-

di’nin kitaplarından değil, ehl-i sünnet eserlerinden bunları öğreniriz

çünkü bu kitaplarda çarpıtma yok, yalan yok, tahrifat yok. Hz. Mehdi

(as)’ı biz öğrenmek istiyorsak, ahir zamanı öğrenmek istiyorsak buralar-

dan öğreniriz. Ama ibret vesilesi olarak da kitabını alırız. Yani ahir

zamanda biz Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde, ben bu kitabını götüreceğim

Cübbeli Efendi’ye. Şu kenar kısımlarından şöyle, yazı olamayan kısımla-

rından keseceğiz şöyle inşaAllah, ondan sonra o kitabı ona hediye edece-

ğiz, inşaAllah. 

SUNUCU: Hocam, programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler,

bir Adnan Oktar’la Başbaşa programının daha sonuna geldik. Allah’a

emanet olun. 
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Sayın Adnan Oktar’ın İsrail’den Gelen Heyetle 

Canlı Yayında Sohbeti

OKTAR BABUNA: İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir Adnan Oktar

ile Başbaşa programına daha hoşgeldiniz. Bugün çok önemli konukları-

mız var: İsrail’den tüm dinlerin liderleri ve tanınmış, önde gelen politika-

cılar bu akşam konuğumuz olacaklar. Ben öncelikle Hocamız’a hoşgeldi-

niz diyorum ve sizlere konukları tanıtacağım. Hoşgeldiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Hoşbulduk. Sağ olun.

OKTAR BABUNA: Konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Önce Ayoob

Kara Bey’den başlayacağım. Ayoob Kara Bey İmar Bakan Yardımcısı İsra-

il Hükümeti’nin, Necef ve Celile için Kalkınma ve İmar Bakan Yardımcısı.

İsrail Hükümeti’ndeki tek Musevi olmayan kişi. Başbakan Benjamin Netan-

yahu’ya en yakın olan Musevi olmayan kişi aynı zamanda. Museviler, Müs-

lümanlar, Hıristiyanlar ve diğer tüm dinler arasında güçlü ve sıcak bir iliş-

ki kurulması hedefine sahip. Hemen yanımda oturan kişi Bedevi lider Ataf

Krinawi. Kendileri Bedevilerin lideri İsrail'de. Hemen yanımda daha önce-



den de tanıyorsunuz Haham Hollander var. Sanhedrin Beni Nuh Mahkeme-

si Başkanı kendileri. En solumda oturan da Ortadoks Hıristiyan Lider Sayın

Mussa Hadi - Hurrian Dimitri. Hoşgeldiniz diyorum.

KONUKLAR: Teşekkürler.

ADNAN OKTAR: Evet ben de hoşgeldiniz diyorum. Şeref verdiniz,

lütfettiniz. İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şimdi bir giriş konuşması yapalım. Bu misafirle-

rimizin geliş amacı İslam düşüncesi içinde, Hıristiyanlık düşüncesi içinde,

Musevilik düşüncesi içinde bir kardeşlik anlayışı vardır, bir sevgi anlayı-

şı vardır. Bunu pekiştirmek; dünyadaki anarşiyi, kargaşayı ortadan kaldır-

mak, sanata, bilime, sevgiye, şefkate, merhamete, dostluğa önem vermek

ve bunu ön plana çıkartmak diyebiliriz. 

Dünyada ateistler, Allah'a inanmayanlar birbirleriyle tam bir ittifak

halindeler, tam destekleme halindeler. Fakat buna karşılık Allah'a inanan-

ların çoğu birbirlerini desteklemiyor, bu çok yanlış bir tavırdır. Allah'ı

sevenlerin birbirlerini desteklemeleri, birbirleriyle kardeş olmaları son

derece önemlidir. 

Tabi, Allah'a inanmayanlara düşman olacak değiliz. Onlar da Allah'ın

kullarıdır. Onların da iyi olması için gayret ederiz tabi, ama demokratik

usullerle, sevgiyle ve şefkatle, sertlikle ve şiddetle değil. Ve fikir özgürlü-

ğüne saygı göstererek, düşünce özgürlüğüne saygı göstererek. 

Her din kendisini hak din olduğuna inanır. Bu son derece normaldir.

Yani Ehl-i Kitap dediğimiz vakit, Hıristiyanlar ve Museviler akla gelir. Ve

Müslümanlar vardır ayrıca. Müslümanlar tabii ki kendilerinin hak yolda

olduğuna inanırlar, yoksa öbür türlü Müslüman olamazlar. Ama bir Hıristi-

yan da kendisinin hak yolda olduğuna inanır ve cennete gideceğine inanır,

aksi durumda Hıristiyan olamaz. Bir Musevi de yine kendisinin hak yolda

olduğuna inanır, kendilerinin cennete gideceğine inanır ve başka türlü zaten

Musevi olamaz. O zaman bütün dinlerin birbirlerine saygı duyması, şefkat
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duyması, Allah'ın kulları olarak birbirlerini koruyup kollamaları gerektiğini

buradan anlıyoruz. Her dinin kendisini hak görmesi de son derece makul ve

normaldir. Ama yeter ki kavga olmasın, gürültü olmasın, savaşlar olmasın,

fikir özgürlüğüne baskı olmasın, bunlar olduktan sonra zaten Allah diyor

ayette "Sizi çeşitli ümmetler olarak yarattım" diyor. O yüzden bunun

makullüğünü ve normal olduğunu zaten Kuran bize bildiriyor. 

Dünyada en büyük sorun ateizmdir. Yani Allah'a inanmama sorunu

en büyük olaydır. Darwinizm ve materyalizm en büyük sorundur. Üç

dinin mensupları ittifak ederek Darwinizm'e, materyalizme ve ateizme

karşı ilmi akılcı ve kardeşçe bir mücadele vermeleri gerekmektedir. 

Çünkü Museviler birçok yerde eziliyor, Hitlerin zamanında ezmeye

kalktılar, İspanya'da ezmeye kalktılar, kendi yurtlarında ezmeye kalktılar.

Aynı şekilde Hıristiyanları, Protestanları, Ortodoksları birçok yerde ezme-

ye kalktılar ve onlara acı verdiler. Müslümanlara yapılan zulüm zaten

dünyaca meşhur, biliniyor. Bakın burada demek ki bir şeytani oyun oyna-

nıyor, yani Hıristiyanları Müslümanlara, Müslümanları Hıristiyanlara,

Musevileri Müslümanlara, Müslümanları Musevilere düşman ederek bir-

birlerine kırdırarak ateistler, Darwinistler, materyalistler ve ateist dünya

masonluğu bir yola girmeye çalışıyor. Bir şeytani taktik uyguluyor. Biz bu

oyunu kıracağız. Öyle bir şeye müsaade etmiyoruz. Allah'ı sevenler bir-

birlerini destekleyecekler, birbirlerine yardımcı olacaklar, herkes kendi

dinini özgürce yaşayacak. Ve her dine de saygılı olacağız. 

Musevileri tabii ki Museviler idare edecektir. Hıristiyanları tabii ki

Hıristiyanlar, Müslümanları da Müslümanlar idare edecektir. Kuran'ın işa-

ret ettiği nokta budur. Yani ‘Hıristiyanları ve Musevileri veliler edinme-

ğin’den kasıt; idareciler, yöneticiler edinmeyin anlamındadır. Bu da son

derece normaldir. Tabii herkes kendi inancında olan bir insanın kendini

yönetmesini ister. Bu anlamdadır yoksa Peygamber Efendimiz (sav)

zamanında, Hıristiyanlara ve Musevilere şefkat gösterildiği, sevgi, ilgi,

alaka gösterildiği, onları korunup kollandığı Siyer kitaplarında yazar.
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Herkes bilir. Fatih Sultan Mehmet devrinde Hıristiyanların ve Musevile-

rin ne kadar rahat yaşadığını, ne kadar huzurlu yaşadıklarını herkes bilir.

Ayrıca onları İspanya'dan nasıl alıp getirttiğimizi Musevileri, burada onla-

ra nasıl imkan tanıdığımızı, huzur içinde yaşattığımızı da herkes bilir.

Atalarımız bu güzelliği, bu saygı anlayışını çok güzel uygulamışlardı.

Bizler de bu güzel uygulamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla böyle konu-

ları anlamazlıktan gelip kan dökmeyi, şiddeti, inananları birbirine kırdır-

mayı düşünen zihniyet, deccaliyete ve şeytana hizmet etmiş olur. 

Ne Hıristiyanların ateist olmasına müsaade ederiz, Darwinist ve

materyalist olmalarına, ne Musevilerin ateist ve materyalist olmasına

müsaade ederiz, ne de Müslüman kardeşlerimizin ateist ve materyalist

olmasına müsaade ederiz. Dünyada imansızlığa, dinsizliğe karşı çok

kararlı bir mücadele vereceğiz, inşaAllah. İsrail'de ateizme hiçbir şekilde

müsaade etmediğimiz biliniyor. Ve bu konuda yoğun bir gayret içerisinde

olduğumuz biliniyor. Dindar Hıristiyanlara da ateistlerin, Darwinistlerin

etki etmemesi için yoğun gayret içindeyiz. Ama tabii ki herkesin kendi dini

içerisinde son derece özgür olması da son derece önemlidir. İsrail ile Tür-

kiye'nin arasını açma çabalarını da boş bir gayret olarak görüyorum ben.

İsrail, Ehl-i Kitap bir ülkedir. Onlarla aramızda bir gerilim olmasını bir

mücadele olmasını asla kabul etmeyiz. Nasıl atalarımızın zamanında dost-

ça yaşadıysak, şimdi de aynı şekilde dostça yaşayacağız. Aynı şekilde bu

Hıristiyan kardeşlerimiz için de böyledir. Onlar da Allah'ın kullarıdır.

Onlar da bir ümmettir. Onlara da şefkatle yaklaşacağız. Yani romanla,

filmle, tiyatroyla biz ne Musevilere düşman oluruz, ne Hıristiyanlara düş-

man oluruz, ne de buna müsaade ederiz. Bu konuda endişe de yersizdir. 

BAKAN YARDIMCISI AYOOB KARA: Öncelikle burada Sayın

Harun Yahya’nın Türkçe olarak anlattıklarını dinlemekten sevinç duyu-

yorum. Sanırım burada, Orta Doğu’da ve dünyada neye ihtiyaç duyduğu-

muzu anlayan dini liderlerin olduğunu daha fazla anlamamızı sağlıyor.

İhtiyaç duyduğumuz tek şey var; Harun Yahya’da gördüğümüz gibi anla-
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yış sahibi liderler; insan haklarını anlayan, insanları, dinleri seven lider-

ler. Hiçbir durumda çatışmaya girmeyen, hiçbir şartta birbirine vurmayan.

Dünyada insanların bir arada yaşamalarına yetecek kadar yer mevcut. Bu

yüzden burada hissettiklerimizi ifade etme olanağına sahip olduğumuz

için çok memnunum. Biz Musevi değiliz. Fakat İsrail’in çok demokrat

olduğunu düşünüyoruz. İsrail kendisiyle barış içerisinde yaşamak isteyen

her insanı, herkesi seviyor. Ben de Arap, Hıristiyan, Müslüman, Bedevi ve

Dürziler birarada olarak Sayın Yahya’ya bize bu akşam kendisiyle birlik-

te olma fırsatını verdiği için teşekkür etmek isterim. Tüm dinlerin bu

akşam bir arada olmasını sağlayan düşünceniz için size teşekkür ederim. 

ORTODOKS HIRİSTİYAN LİDER HURRIAN DIMITRI: Önce-

likle sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizin yüzünüzü gördü-

ğümde, Kuran’da yazıldığı gibi, “yüzünüzün Güneş gibi parladığını” gör-

düm. Siz bizim bölgemizde, toplumumuzda barışı hızlandıracak ilk kişi

olacaksınız. İzin verirseniz size ülkemiz İsrail’de tüm dinler olarak, yani

tüm dinlere mensup bizler, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Musevi ve Dürzi-

ler olarak iyi ilişkiler içerisinde yaşadığımızı söylemek isteriz. Tüm top-

lumu sevgi temelleri üzerine kurmak güzel bir amaç, çünkü Allah sevgi-

dir. Tüm dinler Allah’ın sevgi olduğuna inanır. Bizler de tüm dünyaya ve

Türkiye’ye sadece barışa inandığımızı ve barışı kurmaya inandığımızı

söylemeye geldik. Burada masanızın etrafında oturuyoruz, çünkü siz çok

ünlü birisiniz ve çok çok çok ilgi gören birisiniz. Pek çok insanla görüş-

melerde bulunuyorsunuz. Bizim ülkemize de ilişkiler kurmak için yardım

edebilirsiniz; İran ile İsrail arasında, Suriye ile İsrail arasında ilişkiler kur-

mada. Size İncil’den bir söz okumak istiyorum; “gördüğü kişiyi sevemi-

yorsa, göremediği Allah’ı nasıl sevecek?” Bu demektir ki eğer bu izlen-

mesi doğru bir yolsa, Türkiye ve İsrail, Suriye ve İran arasındaki ilişkiler

için gösterilecek çabalar biz Hıristiyanlar ve bölgedeki tüm vatandaşları

çok mutlu edecektir. Ayrıca siz çok ünlü birisiniz ve bu nedenle sizin etki-

nizin bölgeye barışın gelmesinde çok etkili olacağına inanıyorum. 
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ADNAN OKTAR: İnşaAllah, maşaAllah. 

BEDEVİ LİDER ŞEYH ATAF KRINAWI: (İbranice konuşuyor.) 

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Şeyh, burada olmaktan

dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Burada konuşulan her kelimeyi anla-

mıyor, fakat sizin kalbinizden onun kalbine giden ruhu anlıyor ve sizin

bahsettiğiniz ve düşündüğünüz birlikteliği de anlıyor. Aynı zamanda

Sayın Kara’ya da, buraya kendisini davet ettiği için teşekkür ediyor. Bu,

sizin sevginizi hissettiği mutlu bir deneyim. Sizin gibi insanların daha çok

olması gerektiğini, sizin gibi liderler olması gerektiğini düşünüyor. Siz

İslam dünyası için bir onursunuz. Ayrıca burada bulunmaktan dolayı,

sizin davetinizden dolayı çok memnun olduğunu ve teşekkür ettiğini belir-

tiyor. Size içten teşekkürlerini ifade ediyor. 

ŞEYH ATAF KRINAWI: (İbranice konuşuyor.)

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Şeyh mütekabil olmak

istediğini, sizin bizleri üç gün için buraya davet ettiğinizi, kendisinin de

sizi İsrail’e davet ettiğini belirtiyor. Sizi, kendi topluluğu ile tanıştırmak

ve sizin kendisini konuk ettiğiniz gibi o da sizi en az üç gün boyunca, en

şerefli konuğu olarak ağırlamak istediğini söylüyor. Eğer gelirseniz bunun

çok önemli ve büyük bir deneyim olacağını ve yalnızca Şeyh’in değil,

İsrail’in davetlisi olacağınızı belirtiyor. Ve Sayın Kara da, sizin duygula-

rınızın, kalbinizin ve düşünce tarzınızın büyüklüğüne uygun şekilde, özel

bir kabul ile ağırlanacağınızı garanti edecektir. 

AYOOB KARA: (İbranice konuşuyor.)

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Sayın Kara sizin İslam

dünyasının lideri olmanız gerektiğini; düşüncelerinizle, kalbinizle, anlayı-

şınızla tüm İslam camiasını yönetmeniz gerektiğini söylüyor. Bu, bütün

dünyaya barış getirecektir. 

ADNAN OKTAR: Biz Müslümanların en aciz, en garibanı, en sıra-
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dan bir mensubuyuz. Allah’ın herhangi bir kuluyum ben inşaAllah. Allah

razı olsun. 

AYOOB KARA: Üç, dört ya da beş ay önce Suriye ve İsrail arasın-

daki havayı daha iyi hale getirmek için çok uğraştım. İki ülke arasındaki

ilişkilerin iyi olabilmesi için bütün gücümü kullandım. Ve sonunda sınırı

açtırmayı başardım, ilk defa olarak 600 İsrailli Suriye’ye girebildi. Uma-

rım, Sayın Yahya Suriye ile İsrail arasındaki sınırın tamamen açılması için

ikna edebilir.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah bütün sınırları açacağız

Allah’ın izniyle. İnşaAllah.

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Ben bir şey söylemek

istiyorum. Tamamen farklı bir konuşma hazırladım. Ama önce Tevrat’dan

bir şey söylemek istiyorum, ardından konuya geçeceğim. Burada, tekrar

Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok memnunum. Türkiye, Hz. Nuh (as)’ın

tufandan sonrasında yaşadığı yer olan Ararat dağının bulunduğu yerdir.

Ve yine Türkiye, Allah’ın Hz. Nuh (as)’a emirlerini vahyettiği yerdir.

Bunlar, medeni insanların toplumsal yaşamındaki temelleri içeren yedi

emirdir. Bu Tevrat’dan verdiğim bilgiydi. 

Şimdi size cevap vermek istiyorum, biliyorum çok fazla vaktim yok,

bu nedenle üç saat boyunca konuşmak yerine bunu iki dakika içinde yap-

maya çalışacağım. Ateizm, Darwinizm ve materyalizme karşı mücadele

etmekten bahsettiniz. Medeniyetler Çatışması kitabını yazan Bay Hun-

tington’un dinler hakkında yeterli bilgisi olmadığı açıktır. Ayrıca, İsrail

ve Araplar arasındaki ve diğer pek çok ülke arasındaki çatışmanın büyük

bir kısmının, dinin insanların hayatlarındaki yerinin yanlış anlaşılmasın-

dan kaynaklandığı da açıktır. Buraya gelmeden önce, bir üniversitede iki

dakika geçirdim ve “God is Back” kitabını aldım. (Allah’ı tenzih ederiz). 

İnsanlıkla, Allah ve ülkeler arasındaki ilişki, ki bu insanların toplamı

ile Allah arasındaki ilişkidir, seküler insanların hayal edebileceğinden bile
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çok daha önemlidir. Onlar dindar insanları neyin tetiklediğini anlamazlar.

Asıl çatışma sizin tarif ettiğiniz çatışmadır. Bu çatışma, inananlar ile inan-

mayanlar arasındaki çatışmadır. Temel olarak iki grup inanmayan insan

vardır. Bunlardan birincisi, tıpkı müziğin sesini duyamayan insanlar gibi

bir şeylerden yoksun olan, anlamaya muktedir olmayan insanlardır. Onlar

sağırdırlar. Bu insanlar inanamazlar. İkincisi ise Darwinist eğitimden etki-

lenen insanlardır. Biliyorsunuz geçen gelişimizde Sayın [Haham Moshe]

Loebel de bizimle birlikteydi. Romanya’dan geldi, komünist rejim ile

büyüdü. Orada onların bir dini vardı, bunun adı da Darwinizm idi. Bu,

gerçek dinin yerine geçmiş, “Allah yok (Allah’ı tenzih ederiz) yalnızca

doğa var” diyen bir dindi. 

Ne yapmamız gerekir? Dünyaya insanların dinleri arasında barışı

getirecek olan Mesih (as)’ın gelişi için gerekli olan ilk aşamayı tamamla-

malıyız. Bunun için bu eğitime sahip olmayan kişileri eğitmeliyiz. Ve

umarım bu oldukça yakın bir zamanda olur. Burada gördüğünüz gibi, din-

ler arasında birlik için, biz hepimiz burada birlikteyiz ve insanlar güçlü

şekilde bizim bu dünyada birlikte olduğumuzu, Doğu ve Batı arasındaki

muhtemel çatışmalardan kaçınmak istediğimizi anlayacaklar. Bizler, bu

durumu, insanları entelektüel bir aşamaya getirmek ve ruhumuzu, dünya-

da Allah’ın gücünü kavrayacak bir seviyeye getirmek istiyoruz. İnsanlar

bunu yaptıklarında, bütün dünya ile barış yapmayı kabul edecekler ve hep

birlikte Allah’a ibadet edeceğiz, her kişi kendi ibadet tarzıyla, Dürziler

kendi ibadet yöntemleriyle, Museviler kendi, Müslümanlar kendi ve

Hıristiyanlar da kendi ibaret yöntemleriyle. Bütün bu yöntemlerin tümü

Allah Katında geçerlidir. Başta da belirttiğimiz gibi, Musevilerin yalnızca

kendilerini doğru yolda gördüklerine dair anlayış tamamen yanlıştır. Bu

bir hatadır. Musevilerin Musevilere has ibadet yöntemleri vardır, Dürzile-

rin de Dürzilere has. Ve bunların her ikisi de Yüce Allah’ın Katında

geçerlidir. Her kişi, her birey ve her devlet kendi kişiliğini, kendi ruhunu

geliştirmeye çalışmalıdır. Böylelikle Yüce Allah ile ilişkilerini güçlendi-

rebilir ve bu, ülkeler arası barışın sağlanması için bir garanti olacaktır. 
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ADNAN OKTAR: Evet, onlar da Ben-i Nuh olarak görüyorlar değil

mi Müslümanları, hak olarak görüyorlar, yani Museviler. 

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Evet kesinlikle. Bunu

daha önce anlatmıştık. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah doğru evet. 

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Müslümanlar hiçbir

şekilde kendi ibadetlerinde en küçük bir değişiklik yapmamalıdırlar. Bu

ibadet şekli, Yüce Allah’ın Katında tam anlamıyla geçerlidir. 

AYOOB KARA: Başka bir şey daha söyleyebilir miyim? 

ADNAN OKTAR: Bir ara vereceğiz hemen arkasından yine devam

edelim. Daha geniş geniş konuşuruz inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Evet Sayın izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra

yine birlikteyiz. Yine önemli konuklarımız var. Ben Hocamız’ın yanından

başlıyorum saymaya. Samaritlerin lideri Japhet Tsedaka Beyefendi bizle

birlikteler. İmar Bakanı Yardımcısı Ayoob Kara Bey son sözlerini söyle-

yecekler. Sol tarafıma döndüğümde Dürzi topluluğu lideri Şeyh Ameen

Kablan Beyefendi bizimle birlikteler. Yanımda da, daha önceden de tanı-

dığınız Sayın Haham Benjamin Abrahamson, Sanhedrin’in İslam konu-

sundaki danışmanı.

ADNAN OKTAR: Anlatmak istediğimiz özetle; Allah’a inananları,

samimi dindarları birbirine düşürmeye kalkan şeytani oyuna gelmeyiz.

Buna asla müsaade etmeyiz. Her dini topluluk, her inanç, fikirlerini, sami-

mi olarak savunacaktır ve samimi olarak yaşayacaktır, Museviler kilise,

sinagogda, Hıristiyanlar kilisede, Müslümanlar da camide ibadetlerini

yapacaktır. Birbirine düşürüp, birbirine kırdırıp, birbirine huzursuz bir

ortam meydana getirtme çabaları tamamen şeytanidir. Bu yüzden de son

yüzyılda özellikle her inanç sahibi çok acı çekti. Museviler de, Hıristi-

yanlar da, Müslümanlar da çok çok acı çektiler, bu yüzyılda biz bu acıyı
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artık durduracağız, Allah’ın izniyle bitiyor bu. Türk İslam Birliği’nin,

sıcak, bereketli kucağında, bütün dinler Allah’ın izniyle son derece özgür

olacaklar, her devlet kendi içinde bağımsız olacak. Her devlet kendi inan-

cını savunacak ve yaşayacak, insanlar kendi inançlarını savunup yaşaya-

caklar. Tam bir özgürlük ortamı olacak inşaAllah. Sanat, bilim, güzellik-

ler, her şey alabildiğine gelişecek, ki özgürlük ortamında gelişir zaten

sanat da, bilim de. Özgürlük ortamı olmadığı için sanat ve bilim de geliş-

medi. Bu ortamda bilim, insan aklının alamayacağı derecelere gelecektir,

sanat insan aklının şaşacağı noktalara gelecektir, dolayısıyla mükemmel

bir dünya kurulacaktır. Zaten de dünyanın da son zamanlarındayız. Son

anlarındayız. Mesih (as)’ın vaktindeyiz. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış vaktinde-

yiz. Tevrat’ta da belirtilen Mesih, Müslümanların kastettiği Hz. Mehdi

(as) aynı şahıslardır. İnşaAllah. Fakat, bir dünya kardeşliği, bir dünya bir-

liği, kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü bu, Tevrat’ta da, İncil’de de, Kuran’da

da belirtilen gerçeklerdir. Biz tabi inancımıza göre ayrıca, Hz. İsa Mesih’i

de bekliyoruz. Onun nüzulünü de bekliyoruz inşaAllah. O dönemde de

tam bir güzellik, huzur ve barış ortamı olacaktır inşaAllah. 

Sayın Kara Bey’in bir konuşması olacaktı, onu dinleyelim inşaAllah. 

AYOOB KARA: Anlaşmazlığı çözmek için insanlar şunu anlamalı-

dırlar, Allah’a inanan ve kendisini Allah’a vakfeden her insan Müslüman-

dır. Bizler, Musevilerin, Dürzilerin, Hıristiyanların, Samaritlerin, Bedevi-

lerin, tamamının Müslüman olduğuna inanıyoruz. Çünkü Müslüman

nedir? Kendisini Allah’a teslim eden. Yani hepimizin Allah’ı tektir. Yani

Sayın Yahya’nın söylediği hepimizin yolu. Bu aynı şeydir, farklı değil.

Anlaşmazlıkları sona erdirmek için, ki radikal düşünce Kuran’da anlatı-

lanlara uymaz. 

Biz de Sayın Yahya’nın yolundan gidelim, çünkü bu yüzden Mehdi

(as)’a ihtiyaç var. Bu yüzden İslam’a ihtiyaç var. Barış elde etmenin yolu

bu. Bu yüzden Sayın Yahya bu şekilde devam etmenizi istiyoruz, çünkü

bu İslam’ın gerçeği, İslam’ın doğrusu sizin ilerlediğiniz yol ve Sayın
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Gilad Shalit’i ailesine geri döndürmek için bize yardım etmenizi istiyoruz.

Çok teşekkürler.

ADNAN OKTAR: Evet Gilad Shalit tabii o da bizim evladımız, o da

bizim kardeşimiz. Biz annesinden, babasından ayrı kalmasını, öyle geri-

lim içinde yaşamasını tabii ki hiçbir şekilde istemeyiz. Bu ahir zamanda

Müslümanlara, Musevilere ve Hıristiyanlara oynanan bir oyunun bir par-

çası; gereksiz savaşlar oldu, gereksiz mücadeleler var. Biz istiyoruz ki

Filistin’le İsrail kucaklaşsın, bütün hapishaneler boşalsın, herkes huzur,

bolluk, bereket ve kardeşlik içerisinde yaşasın. Ne İsrail hapishanelerinde

insan kalsın, ne Filistin hapishanelerinde insan kalsın, ne er Gilad Shalit o

şekilde gerilim ve huzursuzluk içerisinde tutulsun, biz bunları istemiyo-

ruz. Hatta İsrail’deki duvarları tamamen Allah’ın izniyle yıkıp kaldıraca-

ğız. İsrail alabildiğine özgür olacak, Filistinliler alabildiğine özgür ola-

caklar. Çok geniş topraklar, alabildiğine geniş topraklar. Hatta gelsinler

Ürdün’e de yerleşsinler, Türkiye’ye de yerleşsinler, onlar bizim canımız,

yani yerleşme sorunları da yok. Onları biz misafir olarak ağırlamayı, dos-

tumuz, kardeşimiz olarak ağırlamayı da çok iyi biliriz. Çünkü biz zama-

nında ta İspanya’dan alıp getirmiştik Musevi kardeşlerimizi ve burada

ağırlamıştık. Onlar bizim La İlahe İllaAllah kardeşlerimiz, Müslümanlar

da La İlahe İllaAllah Muhammeden Resulullah kardeşlerimiz. Dolayısıy-

la inşaAllah Gilad Shalit de özgür olacak, diğer Filistinli kardeşlerimiz de

özgür olacak, bir barış ortamı olacak, çok az bir şey kaldı. Mesihiyet ve

Mehdiyetin gölgesi, ruhu bütün dünyayı kapladı, gönülleri çok rahat olsun,

bu müjdemin doğru olduğunu yakın bir zamanda inşaAllah görecekler. 

AYOOB KARA: La İlahe İllaAllah Muhammeden Resulullah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Sayın izleyiciler, yeni konuğumuz Ayoob Kara

Beyden sonra katılan Efraim Lahav, Efi Lahav, Başbakanlık ofisinde Stra-

teji Danışmanı, Baş Danışman, aynı zamanda Kudüs Akademik Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı. Hoşgeldiniz Sayın Lahav. 
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ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah, maşaAllah.

Fakat burada tabii hapishaneler boşalırken terörist olarak boşalmala-

rını zaten istemeyiz, yani bu anlamda değil, bu çok önemli. Yani teröristi

bırakalım yine terör yapsın, adam öldürsün, milleti bombalasın, katletsin

anlamında değil. Biz bütün radikal dindar diye tabir edilen kardeşlerimi-

zin Mesihiyetin, Mehdiyetin şefkat anlayışına girmesini sağlayacağız

inşaAllah. Damla kan akıtmayacaklar, insanların burunlarını dahi kanat-

mayacaklar, uyuyan kişiyi uyandırmayacaklar. Kuran terbiyesini, Mehdi-

yet terbiyesini alacaklar inşaAllah. Sevgi insanları olarak hapishanelerden

çıkacaklar, muhabbet insanları olarak, muhabbet fedaileri olarak çıkacak-

lar inşaAllah. Dolayısıyla eskiden terör yapan insanlar şimdi etrafa sevgi

ve muhabbet saçacaklar, o kardeşlerini şefkatle bağırlarına basacaklar;

dolayısıyla bölgenin kalkınmasına, güzelleşmesine oraların cennet gibi

olmasına gayret edecekler inşaAllah.

BAŞBAKANLIK DANIŞMANI EFRAIM LAHAV: Evet, iyi

akşamlar. Bu gece çok özel ve güzel bir televizyon programı yaptığımızı

düşünüyorum. Umuyorum Türk vatandaşlarının çoğu bu programı izleye-

cektir. Bildiğiniz gibi biz burada kalışımızı çok önemli görüyoruz. Gör-

düğünüz gibi heyetimizdeki denge çok iyi kurulu ve tam yetkilidir. Her

din adına temsilcimiz var ve İsrail dünya dinlerini aynı şekliyle adapte

etmiştir. Biz İsrail’de her zaman pozitif enerji vardır, pozitif bir liderlik

anlayışı vardır ve pozitif bir aktiflik vardır. Bu yüzden sizinle temas kur-

mak çok kolay oldu, çünkü bunu sizde gördük, tüm ekibinizle temas kur-

mak çok kolay oldu. Sadece birkaç saat oldu ama çok güzel temaslar kur-

duk. Neler yaptığınızı anlamaya çalıştık. İnsanları nasıl etkilemeye çalış-

tığınızı anlamaya çalıştık. Bu şekilde devam edersek dünyanın şu an oldu-

ğundan çok daha farklı olacağını hissediyoruz. Yani biz İsrail’de dünyayı

barış içinde yönetecek, çok pozitif bir şekilde yönetecek liderler arıyoruz.

Bu yüzden iki ülke arasındaki diyaloğu açıp başlatmaya geldik. 

EFRAIM LAHAV: Birkaç cümle daha söylememe müsaade edin.
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Bildiğiniz gibi konuşmak, söylemler vermek güzeldir. Fakat biz tecrübe-

lerimiz ve davranış şeklimiz bunları eylemlerimize uyarlamak. Ve Sayın

Oktar sizin yaptığınız şey bunun bir örneği, temsilciler arası alış veriş,

kültür alış verişi, diyaloglar oluşturmak, etkili bir faaliyet. Eğer bu stan-

dardı alırsak ve bunu başka bir imkan haline getirirsek, ümit ettiklerimi-

zin gerçekleşeceğini gerçekten hissediyorum. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. İnşaAllah bu yüzyıl Allah’ı sevenle-

rin, Allah aşıklarının yüzyılı, Allah aşıkları çoşkuyla Allah’a hamd ede-

cekler inşaAllah. Kudüs’te Hıristiyanlar, Museviler, Müslümanlar bir

araya geleceğiz, kucaklaşacağız. Müslümanlar camilerde, Hıristiyanlar

kiliselerde, Museviler sinagoglarda Allah’a hamd edecekler. Güzel kur-

banlar keseceğiz, etler kızartacağız; böyle mis gibi kokusu yayılacak, ora-

ları cennet gibi yapacağız inşaAllah. Allah’ın izniyle Hz. Süleyman (as)’ın

Mescidi’ni yeniden kuracağız, diğer geçmiş Peygamberlerimizin mezarla-

rının yanında da yine böyle güzel ibadethaneler açacağız. Musevilerin de

Müslümanların da Hıristiyanların da ibadet edeceği gibi dünyayı inşaAllah

en güzel hale getireceğiz. Bu ahir zamanda olacağı belirtilen bir gerçektir,

Tevrat’ta da bu belirtiliyor zaten, aynı şekilde Kuran’da da buna işaret edi-

liyor, hadislerde de Peygamber Efendimiz (sav) bu konuya işaret etmiş. 

DÜRZİ TOPLULUĞU LİDERİ ŞEYH AMEEN KABLAN: (İbra-

nice konuşuyor.) 

HAHAM BEN ABRAHAMSON: Tüm Musevi topluluğu adına size

teşekkür etmek ve  şükranlarımızı bildirmek istiyor, size uzun bir hayat ve

her şeyin en iyisini diliyor. Musevi topluluğu çok imanlı inançlı bir top-

luluktur... 

SAMARİTLERİN LİDERİ JAPHET TSEDAKA: (İbranice konu-

şuyor.)

EFRAIM LAHAV: Herkesi kendi kardeşleri, evlatları, ailesi gibi

görüp yardım etmek Musevi topluluğunun görevidir diyor. 
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ADNAN OKTAR: Evet inşaAllah, inşaAllah Allah bizleri ümmetler

olarak yaratmış, Kuran’da belirtiyor, “isteseydim sizi tek bir ümmet

yapardım” diyor “fakat sizi ümmetler olarak yarattım” diyor. Herkes

kendi dini içerisinde en mükemmeli yapmaya çalışır. Tabii ki her inanç

kendisinin hak din olduğuna inanır ki; bu normal zaten, öbür türlü olmaz,

demin de söylemiştim. Ama her inanca tam anlamıyla saygı duymak, her

devlete saygı duymak, her millete saygı duymak, onları koruyup kolla-

mak, sevmek Kuran’ın bize emrettiği bir düsturdur. Bunu bizim atalarımız

uygulamıştır. En başta Resulullah (sav) uygulamıştır ve Osmanlı döne-

minde de, Osmanlı Sultanları da bu güzel ahlakı uygulamışlardır ve vak-

timize kadar gelmiştir. Türk İslam Birliği döneminde de inşaAllah bütün

Türklük alemi, bütün İslam alemi birleşecek, kardeşliği, sevgiyi, barışı,

sanatı, güzel ahlakı bütün dünyaya yayacaklar. Museviler ve Hıristiyan

kardeşlerimiz de adeta cennet gibi ortamda yaşayacaklar inşaAllah.

ŞEYH AMEEN KABLAN: (İbranice konuşuyor.)

EFRAIM LAHAV: Şeyh Ameen sizler için her şeyin en güzelini

dilediğini bildirmek istiyor. Buradaki tüm konuklarınıza teşekkür ediyor.

Ve Allah’tan size uzun ömür vermesini diliyor, önümüzdeki yıllara sizi

hazırlamasını istiyor. Önünüzde hiçbir engel olmadığını söylüyor.

ŞEYH AMEEN KABLAN: (İbranice konuşuyor.)

EFRAIM LAHAV: Size teşekkür ettiğini, bu delegasyonu burada

bir araya getirerek sizinle tanıştırdığı için Ayoob Kara’ya da teşekkür etti-

ğini söylüyor. Barışla geldiğini ve yine barışla İsrail’e geri dönmeyi umut

ettiğini söylüyor. Teşekkürlerini ifade ediyor.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. İnşaAllah. Bütün dünyada o kardeşlik

ve barış hakim olduğunda İsrail’de, Kudüs’te, başka kutsal bütün yerlerde

inşaAllah hep birlikte olacağız, hep beraber olacağız yine inşaAllah.

Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Suni nedenlerle, Darwinist, mater-

yalist düşünceyle durduruldu. Darwinizm şu an yıkıldı. Artık sevginin

kapısı sonuna kadar açıldı. Barışın, kardeşliğin kapısı sonuna kadar açıldı.
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ŞEYH AMEEN KABLAN: (İbranice konuşuyor.)

EFRAIM LAHAV: Şeyh Kablan Dürzilerin Suriye’de aileleri ve

tapınakları olduğunu söylüyor ve sizden onlara, Dürzi topluluğuna yardım

etmenizi rica ediyor. Durumu ele alıp yardımcı olursanız kendileri için

çok iyi olacağını söylüyor.

ADNAN OKTAR: Evet. Her din, her inanç, her mezhep özgür olma-

lı; yani zora dayalı bir inancı istemek çok anormal bir harekettir. Her inan-

cın, hatta komünistler de öyle, masonluk da öyle. Onları da zorla durdur-

mak olmaz. Her fikir, her düşünce ve her inanç özgür olmalı, fakat kim-

senin kimseye zarar vermemesi çok önemlidir.

Dinde zorlama yok, Kuran’ın açık hükmü. Nasıl Sünni Şii ayrımı

mantıksızsa, yani bu yüzden birbirleriyle mücadele edenleri kınıyorsak,

aynı şekilde Hıristiyan Müslüman mücadelesi de mantıksızdır. Musevi-

Müslüman mücadelesi de mantıksızdır. Bu Mesihiyet, Mehdiyet devrinde

tamamen yeryüzünden kalkacak inşaAllah.

HAHAM BEN ABRAHAMSON: Ben sürekli olarak tarihten bah-

settiğim için, bir araya geldiğimiz bu akşam, bana tarihteki bir dönemi,

2000 yıl önce Musevi krallarının Tapınak Tepesi’ni, Harem-i Şerif’i

genişlettikleri zamanı anımsattı. Orada rahipler, İsrailliler ve uluslar için

temel anlamda üç ayrı bölüm vardı. Uluslar için olan bölüm çok büyük

yapılmıştı; çünkü Arabistan’dan, Part Krallığı’ndan, Pers Krallığı’ndan,

Suriye’den, Bedevilerden çok fazla sayıda inançlı kişi, yireh shomaym

denilen, yani Allah korkusu olanlar geliyordu. Bunların hepsi Pentekost

bayramında Musevilerle bir araya gelip hep birlikte dua ediyor ve bizim

İbranice “Hug” dediğimiz, Arapça’da ise “Hac” olarak adlandırılan zaman-

da, hepsi bir araya gelip güzellik ve kudsiyet içerisinde ibadet ediyorlardı. 

Bu akşam bazı açılardan bizler, birlikte ibadet etmiş olan bu insanla-

rın torunlarının torunları olarak bu masa çevresinde oturmuş, birlik içeri-

sinde Allah’ın sözlerini anlatıp, bizim Musevilikte Ben-i Nuh Öğretileri
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olarak adlandırdığımız samimi imanı birbirimize öğütlüyoruz. Buradaki

hemen herkesle daha önce konuştum ve umarım Mesih çok kısa süre içe-

risinde gelecek ve biz hep birlikte Kudüs’te barış içinde ibadet ederek

bunu kutlayacağız.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah. Bizim daha önce de söy-

lemiştim, Tevrat’ta belirtilen Mesih ile Müslümanların beklediği Mehdi

aynıdır. Tarifleri de aynıdır, anlatımı da aynıdır, görevi de aynıdır. İnşa-

Allah bu güzel günleri göreceğiz. İnşaAllah La İlahe İllAllah göklere

çıkacak, her yeri kaplayacak. Ne ateizm, ne Darwinizm, ne materyalizm

kalacak. Her düşüncenin özgürlüğü yaşanacak. İnsanlar ne kadar güzel

dünya varmış, ne güzel hayat varmış diyecekler. Korku tamamen yeryü-

zünden kalkacak, terör tamamen yeryüzünden kalkacak. Kadınlar istedik-

leri yere yalnız başına istedikleri gibi gidecekler. Kapılarda kilitlere gerek

kalmayacak. Kontrol kameralarına gerek kalmayacak. Adım başı polise

ihtiyaç kalmayacak. Mahkemeler boşalacak. Karakollar da boşalacak.

Çok nadir mahkemelere iş düşecek inşaAllah. Çok huzurlu ve güzel bir

hayat bizleri bekliyor inşaAllah. 

Bu Tevrat’ta da geçer. Oklar, yaylar, mızrakların, demirlerin eritilip

çiftçi sabanı yapılacağı ve toprağı sürmede kullanılacağı belirtiliyor. Aynı

şekilde Hz. Mehdi (as) devrinde de bütün silahların ortadan kaldırılacağı,

insanlara faydalı aletlere çevrileceği bunların belirtilir. İnşaAllah silahlar

da tamamen kalkacak. Kan da tamamen yerüzünden kalkacak. İnsanların

burnu dahi kanamayacak. Böyle güzel bir devri bu yüzyılda tam anlamıy-

la yaşayacağız inşaAllah.

Yarın inşaAllah büyük bir toplantımız olacak biliyorsunuz. Büyük bir

otelde yapacağız. Basınımız da davetliler. Muhterem zevat da inşaAllah

davetli. Yarın daha detaylı, daha güzel konuşacağız. Bugün misafirlerimi-

zi yormayalım. Biraz dinlensinler. Yarın inşaAllah görüşeceğiz Allah’ın

izniyle.

Er Gilad Shalit’in babası da önümüzdeki günlerde gelecek. Fakat biz
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Gilad Shalit’in babasının, yani Noam Shalit Bey’in gelişinin tarihini gizli

tutacağız. Saatini de gizli tutacağız, güvenlik nedeniyle. Ama şu an zaten

görüşmelerimiz var, onunla bağlantı halindeyiz. Bir görüşmemiz oldu. İyi

de gidiyor inşaAllah. Güzel olacak Allah’ın izniyle. Bütün İslam alemi

için, bütün İsrailli kardeşlerimiz için, bütün Hıristiyan kardeşlerimiz için

mutlu haberler, güzel haberler peşpeşe gelecek bundan sonra inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Şimdi bir ara verelim. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Sayın izleyiciler yine çok değerli konuklarla,

Sayın Hocamız’la birlikteyiz. Samaritlerin lideri Japhet Tsedeka Beyefen-

di konuşacaklar. Samaritler Museviliğin çok benzeri olan, Museviliğe çok

paralel olan, çok benzer olan bir din. Beyefendi liderleri, şu anda konuşa-

caklar. Buyrun. 

JAPHET TSEDEKA: İngilizce benim ana dilim değildir. Eski İbra-

nice, Yeni İbranice ve Arapça biliyorum. Bu nedenle Haham Hollan-

der’den söylediklerimi çevirmesini rica ettim. Fakat her şeyden evvel

belirtmek istediğim bir konu var ki, o da hepimizin Allah’ın kulları oldu-

ğumuzun bilincinde oluşumuz. Allah: “Kulum Benim yolumdan git ki,

Ben de seninle birlikte gideyim” diye buyurmuştur. Şimdi ise bizler Sayın

Yahya ile birlikte burada barış için bir adım daha atılmasına vesile olma-

sı için birarada bulunuyoruz. Barış için belki atılmış ilk adım değil, ama

yardım amacıyla atılmış bir adım, hepsi bu. 

JAPHET TSEDEKA: İbranice konuşmak istiyorum, çünkü değin-

mek istediğim pek çok nokta var. (İbranice konuşuyor.)

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Samaritler, Musevi top-

lumunun bir parçasıdır. Musevi toplumunun özel bir koludur.

JAPHET TSEDEKA: (İbranice konuşuyor.)

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Samarit toplumu Harun

Yahya’nın bahsettiği toplumlara güzel bir örnektir. Samarit toplumunun

tarihi eskilere dayanmaktadır. Bunun belirli dönemlerinde çekişmeler,
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yanlış anlaşılmalar ve kimi zaman Musevi kabilelerinden, kimi zaman ise

Araplardan Samaritlere yönelik negatif tutumlar yaşanmıştır. Fakat Sama-

ritler zaman içinde hem İsrail’deki Musevilerle hem de yakınlarındaki

Araplarla karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak, uyum ve barış içinde yaşa-

mayı öğrenmişlerdir. Biz de birbirimizle nasıl barış ve anlayış içinde

yaşayabileceğimizi onlardan öğrenebiliriz.

JAPHET TSEDAKA: (İbranice konuşuyor.) 

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: Samaritler İsrail’de ve

Kutsal Topraklarda Musevilerle şu anda birlikte barış içinde yaşamakta-

dırlar. Musevilerden önceki dönemden ve en son olarak yakın zamanda

Samaritlerin nüfusunun yarısının yaşadığı Har Greizim’in kontrolü Filis-

tinli Araplara verildiğinden beri de, Filistinli Araplarla Samaritler barış

içinde yaşamışlardır. Arafat, Samaritlerin konseyde bir temsilcileri olma-

sına karar vererek onlara saygı duyulmasını sağlamış ve böylece tüm

taraflar ile barış içinde yaşamayı başarmışlardır.

JAPHET TSEDAKA: (İbranice konuşuyor.)

HAHAM YESHAYAHU HOLLANDER: İncil’de İyi Samiriyeli

[Samarit] adlı bir öykü vardır, burada Samaritlerin sadece Araplarla değil,

Hıristiyanlarla da iyi ilişkiler içinde olduğu ortaya konulmaktadır. Şimdi

söylediklerini çevireyim. Siz Türkçe’ye mi çevireceksiniz, tamam. Ama

isterseniz söylenenler unutulmadan önce İngilizce’ye çevireyim. Sayın

Tsedaka Samaritlerin küçük bir topluluk olduğunu, yaklaşık 750 kişiden

oluştuğunu ve desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Nitekim bu topluluk

İsrail’in ikinci Cumhurbaşkanı Yitzhak Ben-Zvi’nin o dönemde desteğini

almış, daha sonrasında da Dini İşleri Bakanlığı’nın yöneticiliğini yapan

Sayın Lipel tarafından desteklenmiştir. Son zamanlarda ise buradaki konu-

ğumuz Ayoob Kara gibi Samarit topluluğunun gelişimi ve ruhani bağım-

sızlığını önemseyen koruyucu kişiler Samaritlere destek sağlamaktadır.

ADNAN OKTAR: Bazı düşüncedeki insanlar mesela Sünnilerle Şii-
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lerin müthiş bir kanlı mücadeleye girmesini istiyorlar. Yahut Vahabilerle

Sünnilerin, Şiilerin yani hepsinin birbiriyle savaşmasını, bu da onlara yet-

miyor Musevilerle, Hıristiyanların, Müslümanlarla Hıristiyanların, Müs-

lümanlarla Musevilerin savaşmasını istiyorlar. Böyle bir konumda dünya-

da insan kalmaz zaten. Bu gözü dönmüş şeytani bir düşüncedir. Her inanç

sevgiyle, kardeşlikle barış içerisinde yaşayacaktır. Allah esirgesin bir

tahayyül edelim böyle bir dünyayı, dünyada taş taş üstünde kalmaz. Bu

şeytanın insanları tarafından savunulan bir düşüncedir. Müslümanlarla

Museviler savaşsın diyenler, Müslümanlarla Hıristiyanlar savaşsın diyen-

ler, yahut bazı Hıristiyanlarda da bu var, Müslümanlarla Musevilerin

savaşmasını istiyorlar. Veyahut herkesin birbiriyle savaşmasını istiyorlar.

Bu Müslümanlarda da var. Her inançta var. Musevilerde de bazen buna

rastlıyoruz. Bu çok çok yanlıştır. Genel olarak Musevi toplumu barışçıl-

dır. Genel olarak Müslüman topluluğu barışçıldır. Genel Hıristiyan top-

lum barışçıldır. Dünyaya barışı hakim edeceğiz inşaAllah. Bunun önünde

hiçbir güç duramaz. Çünkü Allah’ın kaderi bu şekilde inşaAllah. 

AYOOB KARA: 1973’te İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki savaşın

ardından, savaşın çözüm olmadığı anlaşıldı. Mısır Başkanı Sedat, İsrail

Başbakanı Begin’i arayarak Kudüs’e, Knesset’e gelmek istediğini belirtti.

Böylece Knesset’e geldi ve artık savaş ve çatışma istemediklerini belirte-

rek bunun son savaş olması gerektiğini; çünkü savaşın bir çözüm olmadı-

ğını söyledi. Bence Sedat çok akıllıca davrandı. Tüm Sina’nın savaş

olmaksızın Mısır’a geri verilmesini sağladı ve Mısır’la İsrail arasında

günümüzde hala geçerli olan bir barış anlaşması bulunmaktadır. İslami

bakış açısına göre tüm bölgede sulh olmasını, kardeşliğin hakim olmasını

sağlayan akılcı yöntem budur. Kimsenin aşırı tutucu örgütlerde yer alma-

yı, insanları öldürmeyi haklı gördüğünü düşünmüyorum. Ve size, dünya-

yı daha iyi yapmanın yolunun insanları sevmekten, tüm dinleri sevmek-

ten, barıştan geçtiğini söylediğiniz ve bu yönde adımlar attığınız için tek-

rar teşekkür etmek istiyorum.
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ADNAN OKTAR: Ben de size çok teşekkür ediyorum. O zaman

İsrail Enver Sedat’a, konuştuklarında, Sina bölgesini geri mi vermişlerdi? 

OKTAR BABUNA: Evet savaştan sonra geri vermişler. 

ADNAN OKTAR: Güzel. Barış zaten mutlaka hakim olacak, güzel-

lik hakim olacak, buna Tevrat da açıkça işaret ediyor, Kuran da açıkça işa-

ret ediyor. Hadis-i şeriflerde buna açıkça ifade ediyor. Bu sözümü 10-20

yıl içerisinde bütün insanlık görecek. Bu kesin, net olan bir gerçektir, aksi

mümkün değil. Zaten şu ana kadar olan gelişmeler de bunun gerçek oldu-

ğunu gösteriyor. Her gün dünyada inananların gücü artıyor ve her gün

Darwinizm ve materyalizm bir darbe yiyor ve geriliyor. Demek ki bu yüz-

yıl Allah’ın güzelliğinin insanların gözlerini kamaştıracağı yüzyıl.

Allah’ın nurunun bütün dünyayı kaplayacağı yüzyıl. Allah’ın nuru her

yeri kaplamış da insanlar bunu görecek inşaAllah. Dolayısıyla şimdiden

bu sevinci yaşayabiliriz inşaAllah. 

İsrail’le de Türkiye’nin arası asla açılmaz. Buna da asla müsaade

etmeyiz onu da söyleyeyim. Bu mümkün değil. Kıyamet’e kadar da müm-

kün değil. Gönlünüz çok çok rahat olsun.

AYOOB KARA: Söylemek istediğim birşey var, benim ailemin

kökeni Türk. Osmanlılar, Türkler büyük büyük babamı Türk Ordusunda

hizmet vermesi için 400 yıl önce Haifa yakınlarına, Har Hacarmel’e gön-

dermiştir. Ve biz bu döneme kadar da orada kaldık, buraya geri dönmedik.

Dolayısıyla Sayın Yahya bilmenizi isterim, İsrail’de bir acentanız var.

ADNAN OKTAR: Programımız da bu arada bitti mi Oktar? 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Peki yarın görüşeceğiz. 

OKTAR BABUNA: Sayın seyirciler iyi akşamlar diliyoruz hepinize,

programımız burada sona erdi, yarın tekrar görüşmek üzere. 
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Sayın Adnan Oktar’ın Kanal Cnn Türk Röportajı

ADNAN OKTAR: Samimi kanaatim, ben bir Müslüman olarak bu

çocuğun bu şekilde tutulmasından rahatsızım. Bunu yapanların bunu bil-

mesi bir kamuoyu oluşturur. Türkiye’deki halkın, milletimizin de büyük

çoğunluğu aynı düşüncede. Ama tabii bizim gönlümüz istiyor ki -kıyas

olarak söylemiyorum tabii, kısas olarak da söylemiyorum- İsrail hapisha-

nesinde tutuklu bulunan milletvekillerinin, kadınların, çocukların da kur-

tulmasını istiyorum. Yani tek yanlı olmaz, çünkü samimiyetsiz olur,

savunmam. Ben barış gelsin istiyorum, kardeşlik gelsin istiyorum. Filis-

tinliler de İsrailliler de Hz. İbrahim (as)’ın soyudur. Biri İsmail, Araplar,

İsmail soyudur, öbürü Yakupoğulları, İsrailoğulları’dır. Dolayısıyla iki

kardeş grubun birbirleriyle çekişmesini hayretle ve şaşkınlıkla izliyorum,

tabii, birbirlerini çok sevecekler. Gilad niye göz altında kalsın? Çocuk

bence her gün ölüm korkusuyla da bir gerginlik yaşıyor olabilir. Hapisha-

nede bulunan kardeşlerimizin durumu da ayrıca bizi tedirgin ediyor. Bu

suni gerginlik inşaAllah ortadan kalkacak. Ben açıkça söylüyorum biz

Mehdiyet devrindeyiz, Mesih (as)’ın geleceği devirdeyiz. Museviler de



Mesih’i bekliyorlar, yani bizim beklediğimiz Hz. Mehdi (as)’ı bekliyorlar.

Benim inancıma göre Hz. Mehdi (as) ve Mesih (as) gelmiştir. Bu birçok

insan için çok şaşırtıcı olacaktır, doğru, yani metafizik bir arayış var.

Dünya metafiziktir, bütün olaylar da metafizik gelişir. Dolayısıyla Meh-

diyet ve Mesih devrine girdiğimiz için sevgi devreye girecektir. Şefkat ve

sevginin devreye girdiği bir ortamda da Giladlar o şekilde gözaltında

tutulmaz, hapisteki insanlar da kurtulurlar. Ama hapisten kurtulup çıksın,

terör yapsın anlamında değil; hapisten çıkan melek gibi bir karakterle

çıkacak. Güzel huyla çıkacak, sevgiyi savunacak, İsraillilere sarılacak,

onlar da onlara sarılacaklar. Kardeşçe ve dostça bir ortam olacak.

MUHABİR: Şimdi siz de aradasınız, yardım çağrısı var. Siz bu

konuda kiminle görüşmeyi düşündünüz? Yani aracı anlamında, araya gir-

mek anlamında mı, sadece yardımcı olabilmek açısından mı?

ADNAN OKTAR: İşin doğrusu tabii böyle bir şeyde ben “şunlarla

şunlarla görüşüp, bu konuyu halledeceğim” demem. Yapıyor olsam da

söylemem. Ama mesela şimdi Noam Shalit önümüzdeki günlerde gelecek.

Biz telefonla görüşüyoruz, bağlantıdayız bir süreden beri görüşüyoruz.

Ama can güvenliği nedeniyle ben ne geliş tarihini, ne de geliş saatini söy-

lemem. Bu konuda da tabii temkinli bir tavır izliyoruz. Ama kamuoyu,

Türk kamuoyu çok önemlidir. Türk-Arap alemi için, bütün İslam alemi

için önemlidir. Türkiye’de bir kamuoyu oluşturulması bu konu için bence

yeterlidir, fazla fazla yeterlidir. 

MUHABİR: İsrail yönetiminin Filistinli askerlerin bir kısmını, göz-

altında bulunanları serbest bırakacağına inanıyor musunuz? 

ADNAN OKTAR: Onların istediği şu benim tahminim; onların artık

teröre bulaşmayacaklarına dair kesin kanaatleri oluşursa konu hallolur.

Yani onların endişesi o. Aslında İsrailliler de çok güzel insanlar. Yani din-

dar İsrailliler çok güzel huyludurlar. Müslümanları severler. Onları ben-i

Nuh olarak görürler ve mümin olarak görürler. Benim İsrailli dostlarım

beni çok severler, ben de onları çok seviyorum. Şeytani düşünce, deccali
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düşünce; Müslümanlarla İsrailoğulları’nı sanki mücadele etmesi gereki-

yormuş gibi bir mantığa sürükledi. Halbuki onlar Ehl-i Kitap’tır, tek

Allah’a inanırlar. Ve bütün peygamberlere inanırlar. Cennete, cehenneme

inanırlar. Yani bildiğimiz ehl-i iman insanlardır. Ama tabii bir Müslüman

olarak kendi dinimizi hak din olarak görürüz. Onlar da kendi dinlerini hak

din olarak görürler, çok makuldür. Ama iki dinin birbiriyle mücadelesi

diye bir şey yok Kuran’da. Onlar da Ehl-i Kitap’tır, Ehl-i Kitap’ta

Allah’ın birliği konusunda bir ittifak vardır. Ama onlar kendi hallerine

bırakılır, takdir Allah’ın. Yani şu cennetliktir, şu cehennemliktir, biz diye-

miyoruz. Ben kendim için bile bilmiyorum, cennete mi gideceğim, cehen-

neme mi gideceğim bilemem. hiç kimseyi bilemeyiz. Ama gönlümüzdeki,

tabii bütün dünya Müslüman olsun, bu da Hz. İsa (as)’ın zamanında ola-

caktır. Hz. İsa (as)’ın gelişiyle olacaktır. Onu da 10-20 yıl içerisinde

insanlar görecekler. Türk İslam Birliği’ni de görecekler. Aslında Türk

İslam Birliği, olayın kökünden hallolmasına sebep olacak. Yani Türk

İslam Birliği oluşmadan, Filistin-İsrail sorunu çözülmez. Bunun da üze-

rinde Hz. Mehdi (as), Mesih (as) zuhur etmeden çözülmez. Yani çözülmüş

olsa, 100 yıldan 150 yıldan beri çözülürdü. Çok girişimler oldu, Mehdi-

yetin, Mesihiyetin o sevgisi, coşkusu, aşkı, tutkulu muhabbeti bu konuyu

çözecektir. Ben mesela İsrailli kardeşlerimi çok seviyorum, çok şefkat

duyuyorum. Onlar bana sarılır, ben onlara sarılırım.

MUHABİR: Asıl toplantının amacı nedir? 

ADNAN OKTAR: Yine sevgimizi gösterip, biraz da şeytanı çatlat-

mak. 

MUHABİR: Peki o zaman, teşekkürler.

ADNAN OKTAR: Tamam, ben de size teşekkür ediyorum. 
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SUNUCU: İyi akşamlar, her akşam canlı olarak yayınlanan Adnan

Oktar’la Başbaşa programına hoş geldiniz. Yanımda birbirinden kıymetli

konuklarımız var: Beyin Cerrahı Oktar Babuna ve tüm dünyada kitapları

büyük bir ilgiyle takip edilen Sayın Adnan Oktar, hoş geldiniz. Nasılsınız?

ADNAN OKTAR: Sen de hoş geldin. Çok iyiyim çok teşekkür ede-

rim, sen nasılsın?

SUNUCU: Teşekkürler iyiyim. Hocam nasıl başlamak istersiniz?

ADNAN OKTAR: Güzel bir konuşma ile başlayalım inşaAllah. 

Oktar Hocam dün neler anlattınız ben yokken?

OKTAR BABUNA: Hocam sizin yokluğunuzda olmuyor, herkes

sizi özledi. Sizinle bambaşka oluyor program.

ADNAN OKTAR: Estağfurullah, ama imani konularda paspas gibi

çiğnediniz, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Sizden öğrendiklerimizle Hocam inşaAllah.

Allah razı olsun. Hocam geçtiğimiz günlerde de basın toplantısı oldu.
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Sizin vesilenizle dünyaya bambaşka bir bakış açısı geliyor inşaAllah,

tamamen Kurani, Kitap Ehli’ne bakış açısı, dünyaya barış ve huzur geti-

recek böyle, İsrail devleti de elçilerini size gönderdi bu yüzden inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, devlet görevlileri, bir kısmı dini

görevliler, onlar bizim yeddi emanımızda inşaAllah. Türk İslam Birliği

olduğunda inşaAllah onların canı, malı, ırzı, namusu hepsi Müslümanlar-

dan sorulacak. Sahabe döneminde böyle bir durum var mıydı?

OKTAR BABUNA: Vardı Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Vardı. Osmanlı döneminde vardı. Hep şefkat ve

sevgi gördüler, ilgi alaka gördüler. Bu konuda Kuran ayetleri var, biraz

oku bu Kuran ayetlerinden. İnşaAllah bilmeyenler de öğrensin.

OKTAR BABUNA: Kuran’da Ehl-i Kitab’a karşı hoşgörü, şeytan-

dan Allah’a sığınırım.

ADNAN OKTAR: Şimdi hoşgörü yanlış bir söz. Hoşgörü demek ne

demektir biliyor musun? Bir adam bir anormallik yapar, onu anlamazdan

gelirsin. Öyle bir şey olmaz, haram bir fiil varsa engellersin, konuşursun.

Hoşgörü değil. Ehl-i Kitab’a karşı saygı ve şefkat inşaAllah, hoşgörü sözü

pek normal bir laf değil. Çocuk bir anormallik yapar ona hoşgörüde bulu-

nursun. Öyle şey olmaz inşaAllah. Şimdi oku.

OKTAR BABUNA: Kuran’da Ehl-i Kitab’a karşı sevgi ve şefkat.

Şeytandan Allah’a sığınırım. De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranız-

da müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kul-

luk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir

kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevi-

rirlerse deyin ki, şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız” (Al-i İmran

Suresi, 64)

ADNAN OKTAR: Şimdi bu her ayeti okuduğunda bir dur. Şimdi bu

Cübbeli’nin işte hata yaptığı yer, Üstad Bediüzzaman için diyor ki, “Hıris-

tiyanların dininde bir tasaffi olacak”, düzelme olacak diyor, bu yanlıştır
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diyor. Allah ne diyor Hıristiyan dininde tasaffi olması, saflaşma ve düzel-

me olması için onları uyarın. Tek Allah inancına onları davet edin, insan-

ları da Rabler edinmemeleri konusunda uyarın. Ve bu konuda ittifak elde

etmeye çalışın diyor. Demek ki Bediüzzaman doğru söylemiş. Cübbeli

cehaletinden dolayı bu konuda yanlış söylemiş. Bir daha Bediüzzaman’ın

adını ağzına alırken bir ağzını şöyle güzelce bir yıkasın ondan sonra adını

ağzına alsın, demek ki yanlış konuşmuş.

OKTAR BABUNA: “Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı.

Kendilerine Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onla-

ra helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendi-

lerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta

bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini

(mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanıma-

yıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana

uğrayanlardandır.” (Maide Suresi, 5)

ADNAN OKTAR: Ehl-i Kitap’tan demek ki hanım alınıyormuş.

Musevilerden ve Hıristiyanlardan değil mi hanım alınıyor, evleniliyor.

Çoluk çocuğa karışılıyor. Eşi oluyor adamın ömür boyu beraber yaşıyor,

sırdaşı oluyor, arkadaşı oluyor. Konuşuyorlar dolayısıyla bir yakınlık olu-

yor yani boğmuyorlar, pırasa gibi de doğramıyorlar. Kuran böyle bir şey

emretmiyor. Bilakis şefkati, saygıyı emrediyor. Ayrıca yemekleri yenir

diyor. Çünkü Museviler tek Allah’a inanıyorlar. Hıristiyanlardan da tek

Allah’a inanan çok fazla kişi var, mesela o gün toplantı da konuşan rahip

tek Allah’a inandığını söyledi. Bir sivri akıllı da çıkmış diyor, çelişik

konuştu Hoca diyor. Niye diyor, işte hepsinin tek Allah’a inandığını söy-

lüyor, diyor. Adam söylüyor işte tek Allah’a inanıyorum, diyor. Duyuyor-

sun orada kulağında eğer bir sorun yoksa Museviler de tek Allah’a inanı-

yorlar. Ben de diyorum tek Allah’a inanıyorlar. Şu anlamda mesela Tür-

kiye’de şimdi Müslümanım deyip de tek Allah’a inanan adamlar var.

Müslümanım diyor tek Allah’a inanıyor tamam ama hiç Allah’a inanma-
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yan adamlar var. Şimdi, biz Türkiye’deki insanlara Müslümanlar tek

Allah’a inanıyor dediğimizde biz inananları kastetmiş oluruz. Tek Allah’a

inananları kastetmiş oluruz. Müslüman olup da çok Allah’a inanan da ola-

bilir. Hiç Allah’a inanmayan da olabilir. Ama nüfus cüzdanında Müslü-

man yazar. Değil mi bak, burada da bir mantık bozukluğu var o şahıslar-

da. Hıristiyanım der adam tek Allah’a inanır, çok fazla Hıristiyan vardır

tek Allah’a inanan. Yani her Hıristiyan teslise inanıyor diye bir konu yok-

tur. Biz tek Allah’a inanan Hıristiyanları kastediyoruz. Teslise inananları

da eleştirdik zaten anlattık. Teslis inancı yanlıştır. Çünkü Cenab-ı Allah

diyor gökler parçalanacak neredeyse diyor. Şeytandan Allah’a sığınırım.

Şiddetli haramdır ve şirktir. Üçleme teslis yok, tek Allah inancı var. Ama

bütün Hıristiyanları hepsi teslis inancına inanır diye töhmet altında bırak-

mak bu doğru bir hareket olmaz. Tek inançlı tek Allah’a inanan çok fazla

Hıristiyan var, bunları da bilecekler.

OKTAR BABUNA: “Şüphesiz, Kitap Ehli’nden, Allah'a; size indi-

rilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak-

inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri

satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz

Allah, hesabı çok çabuk görendir.” (Al-i İmran Suresi, 199) Hocam bu

ayette tam sizin dediğinizi teyit etmiş oluyor. Kitap Ehli’nden diyor

Allah’a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gös-

terenler olarak- inananlar vardır, diyor Allah, dediğiniz gibi.

ADNAN OKTAR: Evet bunu da o ilginç şahıslar duyarsa bu ayetle-

ri iyi olur, inşaAllah. Devam et.

OKTAR BABUNA: "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle

çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin

yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir." (Nahl Suresi, 125)

ADNAN OKTAR: En güzel biçimde değil mi, borunun içine dinamit

doldurup kafalarına at demiyor, Kuran. Git evlerini ocaklarını bombala,

çoluğunu çocuğunu yak da demiyor, değil mi? Evlerini kundaklayın da
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demiyor Cenab-ı Allah. Ne diyor, en güzel biçimde tartış, şefkatle, say-

gıyla, gönüllerini alarak değil mi, ikna etmeye çalışarak, güzel öğütle ne

diyeceğiz tek Allah’a çağıracağız. Tasaffi etmesini isteyeceğiz. Düzelme-

lerini isteyeceğiz. Kabul ederse, etmezse; senin dinin sana, benim dinim

bana diyeceğiz. Dolayısıyla arbede çıkartmak, orayı burayı bombalamak,

evleri yakmak yıkmak yok değil mi, o Kuran ayetlerinde, evet.

OKTAR BABUNA: “Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en

yakın olarak da: "Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birta-

kım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamama-

ları nedeniyledir.” (Maide Suresi, 82)

ADNAN OKTAR: Şimdi o rahip değil miydi?

OKTAR BABUNA: Rahipti Hocam.

ADNAN OKTAR: Ne diyor ayet? Kuran’da şu an?

OKTAR BABUNA: “İman edenlere sevgi bakımından en yakın

olarak”

ADNAN OKTAR: Müslümanlara en yakın olarak.

OKTAR BABUNA: "Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun.” Çünkü

mütevazı olduklarını söylüyor.

ADNAN OKTAR: Hıristiyanlar, Müslümanlara yakındır diyor

Cenab-ı Allah. Biz bunu söyleyince bir kısım cahil cühela, sen nasıl Hıris-

tiyanlarla konuşursun? Nasıl rahiple muhatap olursun? Onlar Müslüman-

ların düşmanı diyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Size yakındır diyor onlar.

Demek ki biz Kuran’ın hükmünü açıkça görmüşüz ve Kuran’a uymuşuz.

Cahil cühelanın sözüne göre hareket etmeyiz. Şefkat gösteriyoruz, nite-

kim onların gösterdiği saygı, sevgi de çok aşikar görüldü.

OKTAR BABUNA: Size karşı da çok hürmetlilerdi Hocam. Hatta

sizin için, öyle kelimeler kullandı ki maşaAllah. Sizdeki o şefkati, merha-

meti ve Kuran ahlakını gördüğü için. Buraya ilk geldiğinde, yani canlı
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yayına çıktığında nur saçıyorsunuz dedi sizin için. Dünyanın lideri oldu-

ğunuzu söyledi. Gönlünde o şekilde olduğunu ifade etti. Daha sonra da Hz.

Peygamber (sav)’i övdü konuşmada. Ve sizin de bu dönemde, onun gibi,

onun ahlakını taşıdığınızı işaret eden sözler söyledi basın toplantısında.

ADNAN OKTAR: Bu cahil cühela da, toplasınlar adamları dövsün-

ler, ağzını burnunu kırsınlar, çoluk çocuğunu da yaksın, kiliselere, sina-

goglara bombalayıp yerlebir etsinler. Ne yapıyorsunuz diyor? Cehd edi-

yoruz diyor. Bu cehd etmek değildir. Bu yaptıkları fiil, haram. Yani

Kuran’a aykırı bir eylemdir. Kuran, doğrusunu anlatıyor işte bu şekilde

hareket etmeleri lazım. Bu tevil edilecek gibi değil, çok açık, net. 

OKTAR BABUNA: “İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere,

Kitap Ehli’yle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve

deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İla-

hınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz.”

ADNAN OKTAR: Biz de ne dedik onlara? Tek Allah’a inanıyoruz,

dedik. Nasıl öyle şey söylersin, diyor. Kardeşim tabii tek Allah’a inanı-

yoruz yani Musevilerin Allah’ı da bir, Hıristiyanların Allah’ı da bir, Müs-

lümanların Allah’ı da bir. Teslis inancını, o ayrı kendi günahı o. Şirke

giriyor. Ama tek Allah’a inanan çok fazla Hıristiyan var. Değil mi mez-

hepler var? Türkiye’de çok çok fazla var. Evet devam et.

OKTAR BABUNA: “... Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece

vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker

olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.

Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar.

Allah, muttakileri bilendir.”

ADNAN OKTAR: Kitap Ehli’nden. Devam et.

OKTAR BABUNA: “... gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetle-

rini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman
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eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarı-

şırlar.” Allah vardır, diyor.

ADNAN OKTAR: Demek ki bak böyle gizli Müslümanlar olanlar da

var. Evet maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu size gelen hahamlardan da Hocam, cami de

cemaatle namaz kılanlar olmuştu maşaAllah.

“Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan

Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için

korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.”

“Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-

çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi

sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.” 

ADNAN OKTAR: Ne orada arkasındakiler?

OKTAR BABUNA: Ehl-i Kitab’a sevgi ve şefkat ile ilgili hadisler

ve alimlerin yorumu.

ADNAN OKTAR: Tamam devam et.

OKTAR BABUNA: “Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir zim-

miyi yani sorumluluk altına alınan kişi haksız yere öldüren kişi cennetin

kokusunu duyamaz. Halbuki o, onun kokusunu kırk yıllık yoldan duyabi-

lir.” (Buhari, Cizye, 5)

ADNAN OKTAR: Demek ki gidip bir Hıristiyanı, bir Museviyi

bombalamak, öldürmek değil mi zulmetmek haram. Bunu Peygamber

(sav) söylüyor, ayette de açık. Peygamber (sav) de açıkça ifade ediyor.

OKTAR BABUNA: "Kim bir muahime zulmeder veya gücünün

üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa Kıyamet günü ben

onun hasmıyım." (Ebu Davud, Harac, 31-33)

ADNAN OKTAR: İşte bakın o teröre meraklı olanlar bunu okusun-

lar. Evet. Bu hadisleri.
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OKTAR BABUNA: “Kim bir zimmiye zulmetse veya gücünün

üstünde bir mükellefiyet yüklese, ben onun hasmıyım.” Ebu Yusuf’tan bu

hadiste. (Kitabu'l-Harac, Matbaatu's Selefiye, 1397 h. Kahire, s. 135)

ADNAN OKTAR: Bu eseri okuyabilirler. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. “Onlara; Allah'ın zimmeti altında

oldukları için zimmi denmiştir. Bu konuda Peygamberimiz (sav)’in şöyle

dediği rivayet edilmiştir: "Kim bir zimmiye eziyet ederse ben onun dava-

cısıyım. Ben kime (bu dünyada) davacı olursam, Kıyamet gününde de

davacı olurum." (Acluni, Keşfu'l-Hafa' II, 218)

ADNAN OKTAR: Bak, eziyeti bile kabul etmiyor Peygamberimiz

(sav). Değil ki kafalarına roket atmak, bomba atmak değil mi. Ayrı, bak

ben şunu da söyledim dedim ki; teröre karşıyım. Ferdi teröre de karşıyım,

devlet terörüne de karşıyım dedim. Bir kısmının kulakları böyle kirden

tıkanmış. Onları o kulaklarını biraz arada sırada banyo yaptıklarında yıka-

yıp temizlerseler iyi olur. Bak devlet terörüne de karşıyım, dedim. Bunu

söylüyorum, anlamayanlara, şahsi teröre de karşıyım. Bak bu çok açık

yani, bu çapı nettir. Devam et.

OKTAR BABUNA: Bir de dediniz ki Hocam, kan dökmenin hiçbir

haklı yönü yoktur dediniz.

ADNAN OKTAR: Tabii. Bak iki taraf için de dedim, açıkladım. Kan

dökmenin hiçbir meşru açıklaması olamaz dedim. Tartışıyorlardı, tartış-

mayı kestim. Her iki taraf içinde dedim, kan dökme de meşru hiçbir açık-

lama getiremezsiniz dedim. Ve sustular.

OKTAR BABUNA: Sustular. Herkes rahatladı, ferahladı ve çekildi.

ADNAN OKTAR: Tabii. Böyle kulağında, kirden tıkanma olan tip-

ler var. Böyle 15 günde bir yıkanan tipler. Onlar kulaklarını açarlarsa

anlarlar dediklerimi. Evet.

OKTAR BABUNA: “Hz. Peygamber buyuruyor: "Sakının. Kim,
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böyle insanlara (yani kendileriyle anlaşma yapılmış olanlara) zalim ve sert

olursa, onların haklarını kısarsa veya tahammül edebileceğinden fazlasını

yüklerse veya hür iradeleri dışında onlardan bir şey alırsa, hüküm günü

onlardan ben davacı olacağım." (Ebu Davut, Cihat; İslam’da Devlet Niza-

mı, Ebu-l A'la-El Mevdudi, Hilal Yayınları, 1967, s. 71)

ADNAN OKTAR: Böyle anarşiye, acımasızlığa yatkın olanlara

Resulullah (sav) Allah’ın hükmünü hatırlatıyor. Zulme yatkın olanlara.

Böyle adam mesela komünist, Darwinist, materyalist. Nüfus cüzdanında

Müslüman yazıyor. Ee, ne istiyorsun? Ben anarşi, terör çıkaracağım, bom-

balayacağım. Komünistlere soruyoruz siz ne istiyorsunuz? Biz de anarşi

çıkaracağız, terör çıkaracağız bombalayacağız. Bu PKK’nın komünistleri-

ne soruyoruz, Stalinistlerine. Siz ne yapacaksınız? Biz de diyorlar bom-

balayıp yakıp yıkacağız. Aynı kafa. Peygamber (sav)’in sözüne göre hare-

ket edecekler, kendi kafalarına göre değil. Stalin’in izahlarına göre değil,

Ho Chi Minh’nin izahlarına göre değil, Che’nin izahlarına göre değil.

Peygamber (sav)’in izahlarına ve Kuran ayetlerine göre hareket edecekler.

Devam et inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Hz. Peygamber (sav)'in birtakım gayrimüslim

gruplarla yaptığı anlaşmalarda da canları ve mallarının güvenlikte olduğu

hususu özellikle vurgulanmıştır. (Cüheyne kabilesi ile yapılan anlaşma

Hamidullah, Vesaik, no. 151) Hz. Peygamber (sav) tarafından Hıristiyan-

lara sunulan mabet garantisine dair ilk ifadeleri Necranlılarla yaptığı

anlaşmada görüyoruz. Anlaşmada Allah'ın himayesi ve peygamberi

Seyit'in zimmetinin Necranlıların mabetlerinin üzerine olduğu belirtilerek

ibadethaneler garanti altına alınmıştır.” (İbn Sa'd, I, 288, 357-58)

ADNAN OKTAR: Demek ki gidip sinagoglar, kiliseler bombalan-

mıyormuş. Yed-i emanındadır Müslümanlık inşaAllah. Devam et.

OKTAR BABUNA: “Anlaşmanın Ebu Davud'daki rivayetinde ise

kiliselerin yıkılmayacağı ifadesi yer almaktadır.” (Ebu Davud, Harac,

29-30)
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“Hz. Peygamber (sav) Beni Haris b. Kab üskufu ile Necran üskufla-

rına gönderdiği emannamede de mabetler hakkındaki garantiyi tekrarla-

mıştır.” (İbn Sa'd, I, 266) “Hayber Yahudileri bir defasında Hz. Peygam-

ber'e gelip ürünlerinin bazı Müslümanlar tarafından izinsiz şekilde alındı-

ğını söyleyerek şikayette bulunmuşlardır. Bunun üzerine Hz. Peygamber,

Müslümanları mescitte toplamış ve onlara kendileriyle muahede yapılan-

ların mallarının haram olduğunu ilan etmiş ve yaptıkları şeyin doğru

olmadığını açıklamıştır.” (Müsned, IV, 89; Vakıdi, II, 691; Serahsi, Siyer,

I, 133, IV, 1530)

ADNAN OKTAR: İşte kafası çalışanların yeterli bilgi var burada,

ama kafası çalışmıyorsa yapacağımız bir şey yok. Evet devam et.

OKTAR BABUNA: “Hz. Ömer (ra) zamanında fethedilen ülkelerin

hiçbirinde, tek bir ibadet yerine bile, hiçbir zaman saygısızlık ve tecavüz

edilmemiştir. Ebu Yusuf yazıyor: "Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bıra-

kıldı. Ne onlar yerlebir edildi, ne de mağluplar eşya ve mallarından yok-

sun bırakıldı." (Ebu Yusuf, Kitab-ül Harac; İslam’da Devlet Nizamı, Ebu-

l A'la-El Mevdudi, Hilal Yayınları, 1967, s. 74) Hz. Ali, “Her kim ki

bizim zımmimizdir. Onun kanı bizimki kadar kutsaldır. Malları bizim

mallarımız kadar tecavüzden masumdur” dedi. Başka bir kaynakta Hz.

Ali’nin şöyle dediği naklediliyor. “Zımmi durumunu açıkca kabul edenle-

rin malları ve hayatları yani bizim Müslümanların ki gibi kutsaldır.

(İslam’da Devlet Nizamı, Ebul Ala El Mevludi.) Peygamberimiz (sav)

İslam davetini engellemeyen ve genel kurallara uyan herkes ile iyi ilişki-

ler içinde olmuş ve hiçbir zaman diğer din mensuplarının dinlerine müda-

hale etmemiştir. Ehl-i Kitab’ı toplumun birer ferdi olarak kabul etmiş ve

onların bazı davetlerine icabet etmiştir. Resulullah (sav)’in Ehl-i Kitab’ın

düğün yemeklerine katıldığına, cenazelerini taşıdığına, hastalarını ziyaret

ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

Hatta Nejan Hıristiyanları Onu ziyaretlerinde Resulullah (sav) onlara aba-

sını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. İslam Müslüman olmayan toplu-
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lukların dinlerini istedikleri gibi yaşamalarına izin vermiş ve bunu engel-

leyenleri de cezalandırmıştır. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav) abasını seriyor değil mi,

Hıristiyanlar otursun diye.

OKTAR BABUNA: Evet. Cenazelerine gidiyor.

ADNAN OKTAR: Cenazelerine gidiyor, düğünlerine gidiyor,

yemeklerine gidiyor. Evini ocağını kundaklama gibi bir konu yok. Bu

terör merakı, bu yakıp yıkma merakı Lenin’in, Stalin’in, Müslümanların

bir kısmına öğrettiği kötü şeyler. Arap alemini, İslam alemini bir ara

komünistler sarmıştı ta Angola’ya varıncaya kadar her yer komünistlerin

eline geçmişti. Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Irak hep komü-

nistlerin kontrolündeydi, ve Darwinist ve materyalist o devirden kalma bu

kafa. Ehl-i Kitab’ı gördün mü kes, dağıt, bombala. Hıristiyan ise evini

yak. Ondan sonra işkence yap gibi böyle açıkca haram fiilleri teşvik etti-

ler. Haram ne demektir; cehennemde karşılık alacak bir eylem demektir.

Allah’ın yasakladığı eylem demektir. Müslüman Kuran’a göre hareket

edecek. Resulullah (sav)’in hadislerine ve fiili uygulamalarına göre hare-

ket edecek. Evet, devam et.

OKTAR BABUNA: Ayrıca İslam, Ehl-i Kitab’ın yemeklerinden

yemenin caiz olduğunu söylemiş. Kestiklerinin helal olduğunu söylemiş

ve onların kadınları ile Müslüman erkeklerin evlenebileceklerini söyle-

miştir. Evlendikten sonra da kadının kendi dinini serbestçe yaşayabilece-

ğini ve ona herhangi bir baskı yapılamayacağını belirtmiştir.

ADNAN OKTAR: Tabii, mesela Hıristiyanlardan tek Allah’a inanan

olduğunda onun kestiği yenir. Museviler zaten tek Allah’a inanıyor. Onun

da kestiği yenir. Hıristiyan, Musevi bayanlar ile de evleniliyor. 

OKTAR BABUNA: “Nejan Mekke ile Yemen arasında bir yerdir.

Nejan Hıristiyanlarının temsilcileri Medine’ye geldiklerinde Hz. Peygam-

ber (sav) ve eshabı henüz ikindi namazını kılmışlardı. Onlar da ibadet
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vakitleri geldiği için mescide gidip doğu istikametine yöneldiler ve ibadet

etmeye hazırlandılar. Ashab-ı Kiram onlara mani olmak istedi. Ancak

Resulullah (sav) onların serbest bırakılmalarını ve ibadetlerini yapmaları-

na müsaade edilmesini emretti. Onlar da doğuya doğru yönelerek ibadet-

lerini yaptılar. İbni Hişam. “MaşaAllah, Müslümanlar gayri Müslimlerden

herhangi birinin himaye edebileceği gibi kendisi de onlardan himaye tale-

binde bulunabilir. Nitekim Taif dönüşü Hz. Peygamber’in Mutim bin

Adiyy Habeşistan’a ilk hicret esnasında Hz. Ebu Bekir (ra)’ın İbn'd-

Dağinne'nin Habeşistan’dan ilk dönme sırasında ise Osman b. Maz’un’un

azgın müşrik Velid bin Muğire’nin himayesine girdikleri bilinmektedir. 

ADNAN OKTAR: Bir daha oku bunu baştan.

OKTAR BABUNA: Müslümanlar gayri Müslimlerden herhangi biri-

sini himaye edebileceği gibi kendisi de onlardan himaye talebinde bulu-

nabilir.

ADNAN OKTAR: Tamam. Devam et, oku.

OKTAR BABUNA: Nitekim Taif dönüşü Hz. Peygamber (sav)'in

Mut'im b. Adiyy'in, Habeşistan'a ilk hicret esnasında Hz. Ebubekir (ra)'ın

İbn'd-Dağinne'nin, Habeşistan'dan ilk dönme sırasında ise Osman b.

Maz'un'un azgın müşrik Velid b. Muğire'nin himayesine girdikleri bilin-

mektedir.

Hz. Peygamber (sav)’in ve O’nu izleyen Raşid Halifeleri’nin çeşitli

Hıristiyan, Musevi ve diğer dini gruplarla yaptıkları anlaşma metinleri

bugün birer vesika olarak korunmaktadır. Mesela Hz. Peygamber (sav)

Hıristiyan olan İbn Harris b. Ka’b ve dindaşlarına yazdırdığı anlaşma met-

ninde: “Şarkta ve Garpta yaşayan tüm Hıristiyanların dinleri, kiliseleri,

canları, ırzları ve malları Allah’ın, Peygamber’in ve tüm müminlerin

himayesindedir. Nasraniyet dini üzere yaşayanlardan hiç kimse kerhen

İslam'a icbar edilmeyecektir. Hıristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete

veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorunda-
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dırlar" maddelerini yazdırdıktan sonra: "Ehl-i Kitap ile ancak en güzel

yöntemlerle mücadele edin. Şeytandan Allah’a sığınırım. Ankebut Suresi,

46 ayetini okudu.” (İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdulmelik, (v.

218/834), es-Siretü'n-Nebeviyye, Daru't-Turasi'l-Arabiyye, Beyrut,

1396/1971, IV/241-242; Hamidullah, el-Vesaik, s. 154-155, No. 96-97;

Doğu Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama, s. 95) Birçok kaynaktan bildi-

rilen.

ADNAN OKTAR: Bak işte onlar buradan konuları da öğrenecekler.

OKTAR BABUNA: “Medine Site Devleti Sözleşmesi’nin 17. mad-

desi: "Yahudilerden bize tabi olanlara yardım edilip iyi davranılacaktır.

Onlardan hiçbiri haksızlığa uğramayacak, düşmanlarına yardım edilmeye-

cektir."

“25. madde: Beni Avf Yahudileri müminlerle birlikte tek bir ümmet-

tirler. Onlar kendi dinlerine, Müslümanlar da kendi dinlerine göre yaşa-

yacaklardır.”

“36. madde: Müslümanlarla Museviler arasında yardımlaşma, nasihat

ve iyilik olacaktır." (İbn Kesir, es-Sire, Hamidullah, el-Vesaik)

“Taberi ve Zemahşeri'nin değişik rivayetlerde naklettikleri haberlere

göre, Mekke'de demircilik yapan, İncil ve Tevrat'ı çok iyi bilen ve Hz.

Peygamber'in kendisiyle görüşüp sohbet ettiği Hıristiyan bir adam yaşı-

yordu.” (Et-Taberi; Doğu ve Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama)

"Zımmiler diye İslam Devleti’ne sadık kalacağını ve itaat edeceğini

söyleyerek burada yaşama niyeti gösteren bütün gayrimüslimlere denir...

İslam, bütün bu çeşit vatandaşlara, hayatlarının, bedenlerinin, mallarının,

kültür, inanç ve namuslarının korunacağına dair bir garanti verir. Onlara

da sadece memleket kanunları uygulanır ve bütün medeni meselelerde

Müslümanlarla eşit haklara sahip kılınır.” (İslam’da Devlet Nizamı, Ebu-l

A'la-El Mevdudi)

“Ünlü müfessir Fahreddin-i Razi, Tefsir-i Kebir'inde: "Din ve iman
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müstesna tutulmak kaydıyla, bir Müslüman’ın bir gayr-i müslimi hafife

almasını, ona karşı böbürlenmesini caiz görmemekte ve insanların iman

ve küfür haricinde diğer övülen sıfatlar itibarıyla müşterek olduğu" ifade

edilmektedir.” (Fahreddin-i Razi, Tefsir-i Kebir, c. 28, s. 138)

ADNAN OKTAR: Evet şimdilik bu kadar yeterli.

SUNUCU: İsterseniz seyircilerimizden gelen sorulara geçelim

Hocam. Serra Kahraman adlı seyircimiz. “Hocam Nihat Hatipoğlu geçen-

lerde bir televizyon kanalında Hz. Mehdi (as) gelecektir. Ben buna inanı-

yorum. Ama dünyanın sonunda gelecektir. Buna da çok uzun bir zaman

var. Mehdi (as) ile ilgili hadislere inanıyorum. Gelecektir ama gelmesine

çok var. Mehdi, Mesih, Yecüc, Mecüc gerçektir. Ben bütün hadislere ina-

nıyorum. Kendim bizzat hadis konusunu araştırıyorum diye söyledi. Siz

bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?”

ADNAN OKTAR: Hoca güzel konuşmuş da yalnız niye illa Hz.

Mehdi (as) yüzyıllar sonra gelmesi gerekiyor? Niye geçmişte olması gere-

kiyor? Ya geçmişte ya çok uzak gelecekte, ya şahsı manevi veyahut ruh

görünmüyor. Ama illa ki bir Mehdi (as)’dan kurtulma isteği var. Yani Hz.

Mehdi (as) olmayacak, bir şekilde olmayacak. Ya çok uzağa atıyorlar.

Nihat Hatipoğlu Hocamız güzel, efendi bir insan. Peki Hz. Mehdi (as)’ın

bütün alametlerinin çıktığını bildiği halde bu sözü nasıl söylüyor? Ümme-

tin ömrünün, değil mi, dünya ömrünün ne kadar süreceğine dair Peygam-

ber (sav)’in sahih hadisleri var. Suyuti’den gelen değil mi mesela. Dünya-

nın ömrü 7000 yıldır diyor. Bunun 5600 yılı geçmiştir diyor. O zaman hicri

1400 ile 1500 arasında bir vakit var. Başka da bir vakit yok. Nasıl daha ile-

riye yönelik bir açıklama oluyor? Ve Hz. Mehdi (as)’ın bütün alametleri

çıktı.

SUNUCU: Başka hangi alametlerini yaşıyoruz şu an?

ADNAN OKTAR: Oktar say bakalım hangi alametler var?

OKTAR BABUNA: Bir kere kanlı bir Kabe baskınından bahsediyor.
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1979 yılında gerçekleşti bu. Büyük bir ateşin parlayarak yanacağı. Inde-

pendenta patlaması oldu 1979 yılında, Hz. Mehdi (as)’ın zuhur alameti,

çıkış alameti olarak bildiriliyor. Hicri 1400’e denk geliyor.

ADNAN OKTAR: İstanbul’da oldu. İstanbul’da dev bir duman sütu-

nu. Hadiste ne diyor? “İnsanlar gündüz oldu diyecek” diyor. Gazetelerde

ne yazıyor? Halk diyor gündüz oldu dedi diyor.

OKTAR BABUNA: Uyuyan uyanır, diyor. Ayakta olan oturur.

ADNAN OKTAR: Halkla röportaj yapıyor, adam uyuyordum uyan-

dım diyor. Ayaktaydım heyecandan oturmak mecburiyetinde kaldım,

diyor.

OKTAR BABUNA: Bütün İstanbul aydınlanmıştı Hocam kızıl bir

şekilde, bir yada iki...

ADNAN OKTAR: Tabii. Canları ve malları alır götürür diyor bu

ateş diyor. 3 veya 7 gün devam eder diyor ve büyük bir duman sütunu ola-

cağını söylüyor. Bunun tamamı oldu. Kabe’de baskın 1400 seneden beri

ilk defa oldu ve Kabe yolu kapandı. İlk defa oldu. Hac kapandı. Hacıların

kanları Cemret’ül Akabe üzerine akar diyor. Orada, Kabe’de kanlı baskın

oldu. Ve aynı şekilde bu Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Başka?

OKTAR BABUNA: Afganistan’ın işgal edileceği bildiriliyor. Yazık

oldu Talikan’a diye bildiriliyor. 1979 yılında gerçekleşti bu. İran-Irak Sava-

şı bildiriliyor hadislerde, 1980 yılında gerçekleşti. Ramazan ayında Ay ve

Güneş tutulmaları olacağı bildiriliyor. İki sene üst üste 15’er gün arayla. Tam

bu şekilde 1981 ve 1982 yıllarında, ikisi de Ramazan ayında, 15’er gün aray-

la hem Güneş hem Ay tutulması oldu. Irak’ın işgal edileceği bildiriliyor,

Bağdat’ın alevler içinde kalacağı, bir ordunun çölde kaybolacağı, para biri-

minin, parasının değersiz hale geleceği, para biriminin değişeceği.

ADNAN OKTAR: Bir ordu çölde kayboldu. Nasıl? Gazeteler ne

dedi? Irak ordusu bir gece içinde kayboldu dedi gazeteler. O günkü gaze-

telere baksınlar. Yok oldu dediler Irak ordusu. Hakikaten adamlar araziye
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geçtiler, yok oldular. Irak’ın para birimi kalktı. Gazeteler yazdı. Hadiste

Irak’ın para birimi kalkacak diyor o dönemde diyor.

OKTAR BABUNA: Irak üçe bölünecek diyor. Tam o şekilde oldu.

ADNAN OKTAR: Peygamber Efendimiz (sav) söylüyor. Irak üçe

bölünecek diyor. Bölümler olarak, o da oldu, üçüde oldu.

OKTAR BABUNA: Kuyruklu yıldızlardan bahsediliyor. Birinci

kuyruklu yıldız 1986 yılında çıktı, Dünya’yı geçen Halley kuyruklu yıldı-

zı. İkincisi de şöyle tarif ediliyor. İki dişli, iki çift boynuzlu, normalden

daha parlak ve bütün hareket eden gök cisimlerinin aksine doğudan batı-

ya gideceği bildiriliyor. Tam bu şekilde 2009 yılı Şubat ayında Lulin kuy-

ruklu yıldızı çıktı. Tarif edildiği gibi önce ve arkada kuyruğu vardı, boy-

nuz görüntüsünde. Normalden 6 kat daha parlaktı ve doğudan batıya hare-

ket ediyordu bütün diğer yıldızların ve gök cisimlerinin aksine. Ekonomik

kriz olacağı bildiriliyor. Şu anda ekonomik krizin içerisindeyiz zaten inşa-

Allah. Ondan önce bir kuraklıktan bahsediliyor. Kuyruklu yıldız çıktıktan

sonra bol yağışlardan, hakikaten bu kuyruklu yıldız çıkana kadar bir

kuraklık dönemi vardı. Hatta global ısınma olduğunu iddia ediyorlardı.

Birdenbire müthiş bir yağmur yağmaya başladı. Hadislerde ise insanların

artık yağmurdan şikayetçi olacağı bildiriliyor. Tam o şekilde oldu. Sürek-

li yağmur yağıyor şu anda, global ısınmaya bağlı olmadığı anlaşıldı zaten,

bu şekilde olduğu. Binalarda ve zinalarda artma olur diyor. Hakikaten

binalarda müthiş bir yükselme oldu, tarihte hiç olmadığı şekilde, gökde-

lenler yapılıyor biliyorsunuz. Azerbaycan’ın işgali bildiriliyor. 1990 yılın-

da Azerbaycan işgal edildi. Teknolojik ilerlemeler olduğu gibi tarif edili-

yor. Hz. Mehdi (as)’ın bulunduğu yerden sesleneceği, herkesin evine gele-

ceği, bu televizyonlar…

ADNAN OKTAR: Hepsini şerh ederek açıkla ki anlaşılsın. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Bütün insanların Hz. Mehdi (as)’ı

bulundukları yerden hatta yattıkları yerden görecekleri, herkesin evine
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gireceği bildiriliyor. Bu televizyon teknolojisine işaret eden bir hadis, bu

şekilde televizyon var ahir zamanda. Ellerine bakarak konuşur Hz. Mehdi

(as) diyor talebeleriyle diyor. Bu cep telefonuyla gerçekleşti hakikaten.

Bu 3G sistemiyle özellikle görüntülü konuşma başladı, avuç içine alınan

telefonlarla biliyorsunuz. İnternet olduğu gibi tarif ediliyor. Bu şekilde

dünyanın her tarafına, doğuya da batıya da ulaşır diyor ve saniyeler içeri-

sinde yerin üstüne de altına da. Tam tarif edildiği şekilde internet tekno-

lojisi çıktı ahir zamana mahsus. İnsanların kamçısının ucuyla konuşacağı,

hakikaten cep telefonlarının tarif edildiği böyle antenli ve kordonlu tele-

fonlar ahir zamanda gerçekleşti bu şekilde. Bütün teknolojik olaylar, yapı,

ahlaksızlıktaki artış, ahlaki çöküntü, insanların Allah’ı alenen inkar ettiği

bir dönem diyor. Hakikaten Darwinizm ve materyalizm hiç olmadığı

biçimde dünya çapında Allah’ın inkar edildiği bir dönem yaşandı, bu

şekilde ahir zamanın ilk bölümünde olduğu bildiriliyor. Ayrıca Hz. Mehdi

(as)’ın fiziksel özellikleri tarif ediliyor, bütün olduğu gibi.

Hz. Muhammed (sav)’in soyundan olacağı, seyit olacağı bildiriliyor.

Saçlarının siyah olacağı ve sakalının siyah olacağı, güzel saçları olacağı,

geniş bir alnının olacağı, alnında bir yara izi ve lekenin olacağı, küçük ve

düzgün bir burnunun olacağı, yanağında incimsi yıldız olarak tarif edilen

yani şunu anlıyoruz siyah değil, açık renkli bir ben olacağı yanağında,

yüzünün nurunun saçının siyahına vuracağı, nurlu bir yüzü olacağı, parlak

bir cildinin olacağı, geniş omuzlu olacağı, geniş karınlı olacağı ve uyluk-

larının da geniş olacağı, geniş bir insan olarak tarif ediliyor. Orta boylu

olacağı bildiriliyor. Sırtında Hz. Peygamber (sav)’in sırtındaki bene ben-

zer bir ben olacağı, ayrıca ikinci bir benden bahsediliyor. Mersin yaprağı

ve reyhan yaprağı, böyle yaprağa benzer, ciltten kabarık, yaprak şeklinde

bir ben tarif ediliyor. Yürürken adımlarını dışarı atacağı bildiriliyor.

Konuşurken sağ elini özellikle vurgulayacağı konuşma sırasında...

SUNUCU: Neden sağ peki?

OKTAR BABUNA: O şekilde tarif edilmiş, bir özelliği, fiziksel bir
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özelliği. Her insanın kendisine has özellikleri vardır. O şekilde bir özelli-

ği olarak bildirilmiş. Alnında tek kaş çatma çizgisi bildiriliyor. Normalde

biliyorsunuz insanlarda çift kaş çatma çizgisi mesela bende çift kaş çatma

çizgisi var. Belki sizde de öyledir bilmiyorum. Tek kaş çatma çizgisi oldu-

ğu bildiriliyor. Parlak beyaz dişlerinin olduğu bildiriliyor. Çok güzel bir

insan olduğu, Ben-i İsrail ricalindedir diyor, çok heybetli bir görüntüsü-

nün olduğu bildiriliyor. Depremler çoğalır diyor. Hakikaten hiç olmadığı

şekilde tarihte depremlerde artış oldu, doğal afetlerde artış olacağı bildiri-

liyor. Doğal afetlerde de bu şekilde artış oldu, fırtınalar, kasırgalar bili-

yorsunuz, seller, dünya çapında. Gökten, Güneş’ten büyük bir alamet bil-

diriliyor. Biliyorsunuz Güneş’teki en büyük patlamalar geçtiğimiz dönem-

de yaşandı. 1996 yılında, ayrıca büyük Güneş tutulmaları oldu. Bir de geç-

tiğimiz günlerde bu yüzyılın en uzun Güneş tutulması yaşandı. 1999 yılın-

da da bir Güneş tutulması olmuştu, biliyorsunuz Türkiye’den de izlenen.

Geçtiğimiz günlerde de 21. yüzyılın en uzun Güneş tutulması yaşandı ve

izlendi. Bunlar da gerçekleşti. Yani bunun gibi 150’ye varan hadisin

tamamı gerçekleşti.

SUNUCU: Birçoğunu yaşadık yani.

OKTAR BABUNA: Birçoğu değil, tamamı gerçekleşti. Baktığımız

zaman ayrıntılı olarak böyle çok büyük alametler. Hepsi bunların özelliği

mesela büyük savaşlar, belli ülkelerin işgal edilmesi, 1400 senedir hiç

olmamış ama tam ahir zamanda 20 ile 30 senelik bir zaman aralığında

tamamı gerçekleşmiş yani bunun tabii tesadüfle hiçbir şekilde açıklanacak

bir tarafı yok. Mesela Kabe baskını deniyor. Hiç olmamış, 1979 yılında

gerçekleşiyor. Keban’ın suyu kesilecek diye bildiriliyor. Biliyorsunuz

1976 yılında, 1975 yılında Keban Barajı’yla Fırat’ın suyu tarihte ilk defa

kesildi. Yani çok net, kesin alametlerle bu dönemde yaşadığımız çok açık.

Bir tanesi olsa zaten, bir tanesi sadece Keban’ın suyu kesilecek, sırf bu ala-

met yeter. Ya da Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacak. 1400

senedir hiç olmamış. 1981 ve 82 yıllarında iki sene üst üste oluyor. Peki bir
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teki bile yeterli olduğu halde, Allah’ın dilemesi tabii, Peygamberimiz

(sav)’in de mucizesi, 150’nin üstünde alamet gerçekleşti bu şekilde. Hz.

Mehdi (as)’ın hangi şehirden çıkacağını soruyorlar. Medine’den çıkacaktır

diyor Peygamberimiz (sav). Medine şehir anlamına geliyor. Hangi Medine

diye soruyorlar? Hadiste bildirildiği şekliyle: Konstantiniyye yani İstanbul

olduğunu bildiriyor. Evet. Hicri 1400 yılında insanlar, Hz. Mehdi (as)’ın

etrafına toplanacaktır deniyor. Başlangıçta tanınmayacağı, onun insanları

göreceği ama insanların onu göremeyeceği, 30-40 yaşlarında faaliyete baş-

layacağı, zamanla çok sevecekleri ve bütün dünyanın seveceği, kabul ede-

ceği bir insan olarak inşaAllah. Türk İslam Birliği’ni kuracağı bu dönem-

de bildiriliyor. Vazifeleri bildiriliyor. Aynı şekilde Hz. İsa (as)’ın geleceği

bildiriliyor hadislerde, döneceği. Bu Kuran’da da bildiriliyor. “O Kıyamet

için bir alamettir.” diyor Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. Yani Kıya-

met’e yakın bir dönemde, hadislerde de bu şekilde Hz. İsa (as)’ın dönece-

ği en büyük alametlerinden biri ahir zamanın. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışıyla

birlikte. Birlikte dünyada, İslam ahlakının hakim olacağı. Hz. İsa (as)’ın da

Hz. Mehdi (as)’ı imamlığa geçireceği, sırtından iterek namazda imamlığa

geçireceği bildiriliyor bu şekilde.

ADNAN OKTAR: Evet şimdi bu alametleri gördüğü halde bu Hoca

Efendiler, görmezlikten geliyorlar. Farz edelim onların dediği gibi 400 yıl

sonra bu alametler oluştu, yeniden bir daha oluştu. Bundan gelen 400-500

sene daha ileri atacaklardır tarihi. Yani çünkü alametin çıkması ilgilendir-

miyor ki. Alamet ilgilendirmiyorsa, Hz. Mehdi (as)’ın çıkması niye ilgi-

lendirsin? Peygamber (sav) niye bildiriyor alametleri? Bu alametler çıktı-

ğında Hz. Mehdi (as) çıkmış demektir diyor. Anlamı bu. Siz onu başlan-

gıçta göremeyeceksiniz, tanıyamayacak, anlayamayacaksınız. Ama ala-

metlerini göremeyeceksiniz demiyor Peygamber (sav). Şahsını göremeye-

ceksiniz diyor başlangıçta.

SUNUCU: Kendisini somut olarak görebileceğiz.

ADNAN OKTAR: Evet sonra göreceksiniz ama en sonunda. Ama ala-
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metlerini en başında göreceksiniz diyor. Alametlerini en başında gördükle-

rine göre ve bu kişileri de ilgilendirmediğine göre, 400 yıl sonra, 500 yıl

sonra bu alametler yeniden olduğunu farz edelim. Bütün alametler topluca

şimdi 30 yıl içerisinde, bu alametlerin tamamı oldu. Bunlar diyor ki, 400 yıl

sonra bir daha olacak diyorlar. Aynısı sıradan, hepsi bir daha olacak diyor.

Hayır kardeşim bir daha olduğunu farz edelim, seni yine ilgilendir-

meyecek ki. Sen zaten ileriye atmaya kafaya koymuşsun. Hz. Mehdi (as)

ile bağlantı kurmamaya, Hz. Mehdi (as)’ı kabul etmemeyi kafaya koy-

muşsun. Ve ona da bir bahane bulmuşsun. Kimi diyor ki işte görünmez bir

ruhtur. Hz. Mehdi (as) nerede? Burada işte ruh. Yok yani pratikte asla gel-

meyecek bir Hz. Mehdi (as)’dan bahsediyorlar. 

Bak bir gelecek olan gerçek Hz. Mehdi (as) vardır, bir de asla gel-

meyecek bir Mehdi (as) vardır. Bunlar asla gelmeyecek olan Mehdi (as)’ı

anlatıyorlar. Ruh olarak Hz. Mehdi (as). Yani “sokakta, her yerde, çarşı-

da var” diyor Hz. Mehdi (as). Nerede? “İşte ortada, gözüne görünmüyor

demek ki” diyor, her yerde var diyor. Bu ne demektir, Hz. Mehdi (as)’ı

külliyen reddetmek demektir. “Çok eskide, geldi geçti Hz. Mehdi (as)”

diyor bir kısmı da. “Hz. Mehdi (as), zamanında oldu bitti” diyor, “o konu

kapandı” diyor. Bir de 400 yıl, 500 yıl ileriye erteleyenler var. Yani bun-

lar sürekli ertelemeci zaten, sürekli ertelerler. Maksat Hz. Mehdi (as)’ı

kabul etmemek. Şimdi bunlar Mehdi (as)’ı kabul etmeyince Mehdi (as)

gelmeyecek mi? Şimdi bunlar kabul etmediği halde Mehdi (as)’ın alamet-

lerinin tamamı çıktı mı? Kabul etmediler ama çıkarttı Allah. Bunlar kabul

etmedikleri halde Hz. Mehdi (as) faaliyetlerini durdurdu mu? Durdurma-

dı. Bunlar kabul etmedikleri halde Hz. Mehdi (as) çıkmayacak mı? Çıka-

cak. Az bir şey kaldı, biraz daha beklerlerse. Zaten bu feryat ve panik

ondan. Kardeşim, niye heyecanlanıyorsunuz gelmeyecekse. Ben tarihin

hiçbir döneminde bu kadar Hz. Mehdi (as) gelmeyecek denildiğini duy-

madım. Tarihte hiç olmamıştır bu kadar. Önüne gelen Hz. Mehdi (as) gel-

meyecek diyor. Sakin olun kardeşim, gelmeyecekse sakin olun, bir şey
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yok. Oturun yerinize, bir şey yok. Bir çay kahve için, bir kendinize gelin.

Yani sizin gelmeyecek demenizle, Hz. Mehdi (as) gelmezlik etmez.

Mehdi (as) geldi zaten. Gelmeyecek diye bir konu yok, geldi. Bu konunun

bu kadar gündem olmasının, bu kadar panik olmasının nedeni de bu. Meh-

dilik iddia eden o kadar çok insan olmuştur ki, şu an Türkiye’de benim

tanıdığım yani en az yüz kişi sayarım Mehdilik iddia eden, alenen, açıkça

ve hakikaten binlerce taraftarları var. Hiç kimse bu konuda panik duymu-

yor, duymamıştır, tarih içinde de hiç duyulmamıştır. Ama ne olduysa

oldu, bunların birisi dikkatlerini çekti. Yani paniğin de üstünde bir panik.

Akıl almaz bir heyecan. Sakin olun kardeşim. Bir on yıl bekleyemiyor

musunuz, bu kadar beklemişsiniz. Hayır bekledikçe de dediklerim tek tek

çıkıyor, daha da panikleri artıyor. Çünkü vizeler kalktı, aynısıyla söyle-

dim. Çünkü her vize kalkan devlet Türk İslam Birliği’nin tabii üyesi. Bak-

tılar, Museviler, Hıristiyanlar her yer ayaklanmaya başladı, onları da bir

heyecan sardı. Panik daha da arttı. “Hıristiyanları mı dost ediniyorsun?”,

“Musevileri mi dost ediniyorsun?” Peygamber (sav) ne yapmış? Onlarla

sohbet etmiş, onlarla evlenmemizi Cenab-ı Allah söylüyor, evlenme, eşi

oluyor artık, yani çoluğu çocuğu oluyor, eşiyle yaşıyor. Değil öyle pırasa

gibi doğrama, eşi oluyor ve onun himayesinde oluyor. Eşi ne demektir bir

insanın? 

SUNUCU: Neslini devam ettiriyor sonuçta. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Hanımı oluyor, ailesi oluyor. Yemeğini

yiyor, “Peygamber” diyor, “cenazelerine katılır, düğünlerine katılır”

diyor, “sohbet ederdi” diyor. Değil mi, Müslümanlar oturup sofra kuru-

yorlar, birlikte yemek yiyorlar. Hıristiyanlar, Museviler, Müslümanlar.

Fakat tabii tek Allah’a inanan Hıristiyan olması gerekir. Yani bu çok fazla

şu an, Allah’a çok şükür. Gün geçtikçe de sayısı artıyor, tek Allah’a ina-

nanların. Museviler, zaten onların kestiği yenir. Çünkü kesin tek Allah’a

inanıyorlar. Dolayısıyla “Hz. Mehdi (as) gelmeyecek” sözleri Mehdi

(as)’ın geleceği alametidir. Çünkü Peygamberimiz (sav) söylüyor, diyor-
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lar ki “Mehdi’nin gelişinden ümit kesilir”, “Mehdi gelmeyecek sözleri

yayılır” diyor Peygamber (sav), “tam o sırada Mehdi gelir” diyor. Onlar

farkında olarak veya olmayarak Hz. Mehdi (as)’a hizmet ediyorlar. Mehdi

(as) gelmeyecek denmesi zaten Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Ve

bunun yoğunlaşması zaten çok elle tutulur bir alamet oluşmuş oluyor.

Televizyonlarda bağıra bağıra söylüyorlar. Habertürk çıkıyor, bilmem ne

çıkıyor, Cübbeli’yi çıkarıyorlar, çeşit çeşit Hocaları çıkarıyorlar, koro

halinde, birisi elinde çubukla idare ediyor, “Mehdi gelmeyecek, Mehdi

gelmeyecek”. Böyle toplu tempo tutuyorlar heyecanla. Slogana gerek yok,

heyecanlanmaya da gerek yok. Bir on sene, fazla değil, biraz sabrederler-

se, zaten yüzde 80-90’ı tamamlandı gibi, biraz daha beklerlerse Hz. Mehdi

(as)’ı karşılarında görecekler inşaAllah. 

Hz. Mehdi (as)’ın bekar olması, bak diyor ki “her imam ölmeden

önce mutlaka evladını görür”, Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b.

Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın huzuruna var-

dıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz,

siz (Ehl-i Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; her imam ölmeden

önce mutlaka evladını görür. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (as) ceva-

bında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi, Peygamber (sav)’in

sözüne şunu da eklediniz mi? "Kâim (Hz. Mehdi (as)) hariç." Bir tek onun

çocuğu olmayacak diyor. “Hz. Mehdi (as) dünyada gönül bağlamaz ve

bunun için de taş üstüne taş yığmaz”. “Hiç malı olmayacak” diyor Mehdi

(as)’ın. Yani üstüne kayıtlı bir malı olmayacak Mehdi (as)’ın. El-Mehdi

Mevut, cilt 1, sayfa 280. “İki defa kaybolacak” diyor, “kardeşi az olandır”.

En az kardeş nedir, bir tanedir. En az kardeş. Bir tane kardeşi olacağı anla-

şılıyor. “Kardeşi az olacak” diyor. “Evde doğumu olacak” diyor, “gizlidir

doğumu” diyor, Mehdi (as)’ın. 

OKTAR BABUNA: Kafkaslar üzerinden seyit olduğu bildiriliyor. 

ADNAN OKTAR: Evet seyittir. 

OKTAR BABUNA: Gözleri hafiften çekiktir. 
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ADNAN OKTAR: Evet gözleri çekiktir, burnunda hafif bir bombe

vardır diyor üst kısmında, alnında da hafif bir çukurluk vardır diyor, hafif

bir çukurluk. Hapsedileceği de belirtiliyor Hz. Mehdi (as)’ın. 

OKTAR BABUNA: İsmi adı adıma denk düşer diyor Mehdi (as)’ın. 

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. Mehdi (as)’ın takip edileceği, “o dev-

rin görevlilerince takip edilecek” diyor. Yani iddia edilen Ergenekon

örgütü tabii bu. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir şahıs Mehdi

(as)’a yönelir ve der ki o mümin kimseye Hz. Mehdi (as)’a silahlar dec-

calin gözetleme yapan silahlarına karşı çıkarlar. Yani gözetleme yapan

silahları olacağı belirtiliyor deccalin. “Oraya Hz. Mehdi (as)’ın yanına

giden herkes ondan bereket kazanacaktır”. Berekete sebeptir Mehdi (as),

bulunduğu memlekete, bulunduğu çevreye bereket gelecektir. “Geceleri

ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak.” Gündüzleri ortada olmuyor

Mehdi (as) genelde. Geceleri ortaya çıkacak. Geceleri halka görünecek

inşaAllah. “Kutsal emanetler de çıkacak” diyor. Hepsi burada zaten İstan-

bul’da kutsal emanetlerin, o da Hz. Mehdi (as) da İstanbul’da, kutsal ema-

netler de aynı yerde. “Mehdi (as) zamanının en hayırlısı olacaktır.”

“Muhammed ümmetinin en hayırlısı, sizin zorlukları gideren veliniz olan

kimseye katılın, o Hz. Mehdi (as)’dır.” Devrinde yeryüzünün en hayırlısı

Hz. Mehdi (as) olacaktır. “99’da mülkleri zail olacak.” 99’da bir deprem

olacağı belirtiliyor. 1999’da deprem oldu. Bakın net. El-Kavlu'l Muhtasar

Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar. “99. senede” diyor “mülkleri zail ola-

cak.” 99’da deprem. Bu durum 7 yıl devam edecektir ancak onun her sene-

si sizin 20 senenize bedel olacaktır. Yani son derece süratli hareket edecek

diyor, yıldırım hızıyla. 

OKTAR BABUNA: Hocam, bu basın toplantısı ile ilgili bazı basın

haberleri vardı. Onları göstermem uygun olur mu? 

ADNAN OKTAR: Bakayım, tamam. 

OKTAR BABUNA: “İsrail’li Hahamlar, Adnan Oktar’dan ricada



SOHBETLER660

bulundu” diye. İsrailli bir grup Haham, Adnan Oktar’dan, Hamas ile İsra-

il arasında esir krizini çözmesini istedi, diyor. Ayrıca devlet yetkililerinin

de aynı şekilde. Oktar: “İsrail ile aramızda bir gerginlik yok.” Milli

Değerleri Koruma Vakfı Fahri Başkanı Adnan Oktar, İsrailli yetkililerle

birlikte düzenlediği toplantıda, iki ülke arasında hiçbir gerginlik olmadı-

ğını belirterek, “Bu suni bir olaydır. İki tarafta da bu konuyu körüklemek

isteyen insanlar var” dedi. İki tarafta da. 

ADNAN OKTAR: Doğru. 

OKTAR BABUNA: Bunlar resimleriniz. Sağ tarafta, yani bize göre

sağ tarafta bulunan Eyup Kara Bey Efendi, İsrailli İmar Bakan yardımcı-

sı, hükümet görevlisi. Onun bir arkasında bulunan kişi de Başbakanlık

Baş Danışmanı Efraim Lahav, strateji danışmanı Başbakan’ın, Netanya-

hu’nun. Bu da İsrail Basını’ndaki haber. Türk din adamı diyor, yakında

diyor iyi haberler olacak diyor. Shalit ile ilgili, tutuklu olan askerleri.

Gilad Shalit ile ilgili olarak yakında iyi haberler alacaksınız şeklinde bir

başlık atmış. Adnan Oktar, İsrail ile hiçbir gerginliğimiz yok, maşaAllah. 

İsra Haber, “Gilad Shalit bizim evladımız”, şeklinde bir başlık atmış-

lar. Sizin Delegasyon ile birlikte toplu resminizi basmışlar aynı zamanda.

Yine İsrail’in en büyük haber sitesi Walla’da, arka arkaya birkaç gün bunu

haber yaptılar, en büyük haber sitesi. Bu haber sitesinden görüntüler,

resimli olarak. Toplantı ile ilgili çok geniş yer buldu İsrail Basını’nda da.

Çünkü Delegasyon’da zaten İsrail’in çok tanınmış iki gazetecisi vardı. Biri

Maarif Gazetesi’nde çok tanınmış bir köşe yazarı. İsrail’in en tanınmış

köşe yazarlarından bir tanesi ve en büyük haber sitesi Walla’nın da editö-

rü ayrıca misafir olarak geldiler Delegasyon ile birlikte. Dolayısıyla İsrail

basınında da ve dış dünya basınında da geniş yer buldu, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, maşaAllah. Ehl-i Kitab’a nasıl davranma-

mız gerektiğini hadislerde ve Kuran ayetlerinde gördük. Özellikle Resu-

lullah (sav) devrindeki pratik uygulamalar, çok açık. 
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OKTAR BABUNA: Siz Hocam, zaten bu şekilde bir bakış açısı

bütün dünyaya hakim olmaya başladı. Bunun en somut örneği, siz daha iyi

bilirsiniz inşaAllah, İran’ın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad, İsrail’i

yeryüzünden sileceğiz şeklinde bir demeç vermişti. Daha sonra sizin dev-

reye girmenizle ve gönderdiğiniz haberlerle, yani uyarmanızla daha doğ-

rusu, onların Kitap Ehli olduğu, atom bombasının haram olduğu, nükleer

silahların haram olduğu, orada samimi Hıristiyanların, Müslümanların ve

Musevilerin yaşadığı, dolayısıyla kan dökmenin kesinlikle Kuran’a uygun

olmayacağını söyledikten sonra Sayın Ahmedinejad da tam aksi yönde bir

açıklama yaparak, İsrail, bizim karşı olduğumuz İsrail değil, ateist siyoni-

zimdir, atom bombası kullanmak haramdır diye haber yaptı bütün dünya

basını, Birleşmiş Milletler’de söyledi bunu. Hürriyet gazetesi de burada

hatta haber yapmıştı. Ayrıca sizin gönderdiğiniz mesaja dayanarakta Hz.

Mehdi (as)’ın çıktığını bildirdi Ahmedinejad. Tabii bu İsrail’i çok rahat-

lattı arkasından ve ondan sonra hükümet kendi görevlilerini ve delegas-

yonu gönderdi buraya, Hocamız’a ricacı olmak için, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Endülüs Emevi Devleti’nin toprakla-

rında yaşayan Museviler için, tarihi kaynaklarda şu ifadeler yer almakta-

dır. Endülüs Emevi Devleti, biliyorsunuz Müslümanların yönetimindeydi

o zamanlar, İspanya. Musevilerin Gırnata’daki muhteşem yaşamlarını

görmeyenler, görkem nedir bilmiyorlar demektir. O dönemde Gırnata,

Museviler için dünyanın en güvenli topraklarıdır. Müslümanların yöneti-

minde son derece rahat ettiler. Sonra da, Hıristiyanların yönetimine geç-

tikten sonra, Musevilere muazzam zulüm yapmaya başladılar. Museviler

de bunaldılar, 2. Beyazıt zamanında değil mi, bizim ecdadımız onları aldı

gemilerle, İspanya’dan getirdi. İstanbul’da yerleştirdi, ev ocak sahibi

yaptı, onlara iş buldu değil mi, imkan sağladı ve buna karşı da hiçbir şey

almadı, Allah rızası için yaptı. Sevgi ve şefkat gösterdi. Bizim de yaptığı-

mız budur işte. Ecdadın uygulamalarına uyuyoruz. En başta Kuran’a,

Resulullah (sav)’in izahlarına uyuyoruz, uygulamalarını uyguluyoruz.
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Bilmeyen adamlar da cahilce kendi kafalarına göre bazı sözler ediyorlar,

bu çok yanlış. Evet, Oktar Hocam ne anlatalım şimdi? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, nasıl uygun görürseniz. 

SUNUCU: Eğer izniniz olursa benim de cevabını öğrenmek istedi-

ğim bir soru var burada. Yöneltmek istiyorum: “Sayın Adnan Hocam.

Türk İslam Birliği’nin oluşması için her gün Allah’a dua ediyorum. Bu

Birliğin en hızlı şekilde oluşması için bir Müslüman olarak benim ne yap-

mam gerekir, bana yol gösterirmisiniz?” Konya’dan Atila Caferoğlu. 

ADNAN OKTAR: Türk İslam Birliği’nin en önemli özelliklerinden

bir tanesi, Hıristiyanlara, Musevilere ve bütün insanlara şefkat ve koruma

hisleri içerisinde olmak, saygı göstermek, onlara hürriyet sağlamak, onla-

ra insanca yaşama hakkı sağlamaktır. Türk İslam Birliği’nin ana hedefle-

rinden bir tanesi budur. Dolayısıyla Türk İslam Birliği’nin oluşması için

Musevilere ve Hıristiyanlara şefkat de temel sebeplerden bir tanesidir.

Musevi düşmanlığıyla, Hıristiyan düşmanlığıyla, bombalamakla, saldır-

makla olayları halledeceğini düşünenler Türk İslam Birliği’ne zarar verir-

ler. Türk İslam Birliği şefkat, merhamet, koruma, kollama, sanat, estetik,

bilim, demokrasi, insancıllık, sevecenlik demektir. Türk İslam Birliği

adım adım oluşacak demiştik, bakın hangi aşamaya geldik. Bütün Avrupa

ve Amerika zaten şu an onun heyecanı içinde. Türk İslam Birliği oldu-olu-

şacak onu diyorlar. Eskiden kimse ağzına dahi almazdı, böyle bir konu

yoktu değil mi, iki yıl önce, sonra birden olaylar tırmandı. Önümüzdeki

günlerde yine ani bir tırmanışa daha geçecek. Ama tabii şu iddia edilen

Ergenekon örgütünün azgınlıkları da yatışması gerekiyor, o da çok önem-

li. Milletimiz bu konuda hükümete yardımcı olması lazım. Hükümeti sey-

retmek çok tehlikeli olur. Adamların gözü kara, adamlar psikopat. İddia

edilen Ergenekon örgütü, kan ile, bomba ile, irin ile yoğurulmuş bir örgüt-

tür. Bunlar şeytana tapıyorlar ve bunlar dinsiz imansız takımı, çok tehli-

keli adamlar ve Müslüman düşmanı bunlar. Türk milliyetçilerinin düşma-

nı. Türkiye’yi 20’nin üzerinde eyalete ayırmak, Türkiye’ye komünizmi



SOHBETLER 663

getirmek istiyorlar ve komünist oldukları da her geçen gün daha da açık

görülüyor. Baasçı ve Stalinist bir sistem peşindeler. Yani adamlar sıfır

numara komünist. Bir de İsrail bayrağını da taklit etmişler, İsrail’in güya

desteğini alacaklar. Halbuki İsrail de bunların ne olduğunu biliyor. Ateist

masonların desteğini almak için de, mason sembolleri koymuşlar. Bunlar

gece gündüz kan muhabbeti yapan, kandan, irinden bahseden psikopatlar.

Nasıl adam kesecek, nasıl bombalayacak, nasıl doğrayacak, nasıl işkence

yapacak, gece-gündüz ahlaksızlık peşinde olan tipler. Bir kısım insanları-

mız da hükümeti seyrediyorlar, devleti, olmaz yani, var güçleriyle devle-

te yardımcı olmaları lazım. Yani hükümeti desteklemeyebilirsin ama bu

konuda desteklemek gerekir. Burada hayat memat meselesi yani. Adam-

ların şakası yok. Adamlar 3 milyon kişiyi katledeceğiz diyorlar. Adamla-

rın psikopatlığı tescilli. İnsan sevgisi yok, merhamet yok, şefkat yok,

kütük oğlu kütük adamlar. Varsa yoksa adam kesmek, nasıl işkence yapı-

lır, işkence yöntemleri nasıl yapılabilir, nasıl adam öldürülür, nasıl pusu

kurulur, nasıl bombalama yapılır, bunların peşinde adamlar. Böyle insan-

lık düşmanı, şeytana kendini satmış psikopatlara karşı suskun durmak,

yani her türlü belayı kabul etmek anlamına gelir. Bu safhaya gelmişken,

var gücümüzle devlete yardımcı olmamız lazım. Polise, savcılara. Kalben

nefretimizi ifade etmemiz lazım böyle bir duruma. Protestomuzu belli

etmemiz lazım. Mesela ben hayret ediyorum. Adam diyor ki; ben diyor

Uğur Mumcu’yu seviyorum diyor. Ama diyor, Uğur Mumcu’nun katille-

rini de çok seviyorum diyor. Kardeşim sen manyak mısın, deli misin sen,

ne konuşuyorsun sen? Deli gibi Uğur Mumcu’nun katillerini savunuyor,

onların methiyesini düzüyor, aynı zamanda da ben Uğur Mumcu’yu da

çok seviyordum diyor. Ahlaksızlık yapma. Ya Uğur Mumcu’yu sevmi-

yorsun, yahut başka. Burada bir oyun var, bir anormallik var. Bahriye

Üçok’lar değil mi, say say bitmez, başbakanlar, milletvekilleri, bunlar

kana doymayan mahluklar, bunlar yarasa gibi yani. Kan içici adamlar, kan

ile besleniyor. Daha da olmazsa kendini öldürmek istiyor adam, çoluğunu

çocuğunu öldürmek istiyor. Yani psikopatlığın da ötesinde bir şey bu, şey-
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tana ruhlarını sattıkları için tam delirmişler. Bunlara karşı aklı başında,

Müslüman tavrı gösterip tam bir ittifakla milletçe tavır almamız gereki-

yor. Şeytan bir kere bunların kanına girmiş. Şeytanın beşinci kolu milleti-

mizin damarlarına sirayet etmek istedi. Buna karşı susmak olmaz. Devle-

te, askere, polise tam destek olmamız lazım, inşaAllah. Seyretmek, bunu

desteklemek olur. İnananlar tam ittifak içinde olacaklar. Bölünme parça-

lanmaya karşı çok dikkatli olmak lazım. Mezhep ayrılıklarını da bu iddia

edilen Ergenekon örgütü çok teşvik ediyor. Alevi Sünni çatışması, iddia

edilen Ergenekon örgütünün en büyük hedeflerinden bir tanesidir. Hıristi-

yan ve Musevilere saldırılması, Alevilere saldırılması, Alevilerin Sünnile-

re saldırması, Türkiye’nin savaşa sokulması, Türkiye’nin böyle kan revan

içinde bırakılması bu psikopat örgütün ana hedeflerindendir. Kendileri de

böyle hayganoş gibi, böyle kokoş şeyler gibi, bazı varlıklar gibi, izbelere

saklanıyorlar. Milletin kanını döktükten sonra da bunlar ne oldu, bir şey

mi oldu diye ortaya çıkıp etrafı seyretme yanlıları. Yani hem kahpeler,

böyle hem korkak gizleniyor, ama kan dökecek sistemi kuruyor. Bomba-

yı da koyuyor, bombayı da patlatıyor, sonra ne oldu burada, bir şey mi var

diyor. Bir de bakıyorsun, sanki hiçbir şey yapmamış gibi de arkasından

konuşma yapıyor. Bunlar, zavallı insanlar. Bunlara karşı milletimizin net

tavır alması, birbirlerine kenetlenmesi hayatidir. Biraz daha gayret eder-

lerse, Türk İslam Birliği’nin karşısında olan bu şeytani örgütlenme tama-

men yıkılmış olacak. Biraz daha dirayet, biraz daha sabır gerekiyor.

Çünkü askerimiz elinden geleni yapıyor. Polisimiz elinden geleni yapıyor.

Mahkemeler elinden geleni yapıyor ama bu it-kopuk sürüsü bir türlü

temizlenmedi şu ana kadar. Daha hala mesela yargı içerisinde çok güçlü-

ler. Buna çok dikkat etmek lazım, özellikle yargı içerisinde. Ben aylar

öncesinde söyledim, dedim ki; bu adamlar yargıyı sarmışlar. Yargı içeri-

sinde çok büyük bir tehlike bunlar, dedim. Pek sözümüzü dinlemediler.

Anayasa’da değişiklik yapılması gerekiyor. Gerekirse referanduma gidil-

mesi gerekir. Bu konularda cesur adımlar atılması lazım, başka çözüm

yok, inşaAllah. Bütün Atatürkçüler, milliyetçiler, vatanseverler omuz
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omuza olacaklar, birlik halinde tabii. Bu fitneyi, bu fücuru devirecekler

inşaAllah. Çünkü herkesi tehdit ediyor bunlar. Hakimleri, askeri, polisi

herkesi tehdit ediyor. Yani kendileri de, kendilerinden korkuyorlar. Bir-

birlerini de öldürüyorlar, yani böyle manyak bir örgütlenme, böyle deli bir

örgütlenme hiç duymadım. Her yerinden kan akıyor adamların. Tabii,

daha da olmazsa kendinizi öldürün diyor adamlar tabii, öyle bir kafadalar.

Bunlara karşı cesur, tevekküllü, akıllı, Kuran ahlakına uygun net tavır

konması gerekiyor. Atatürkümüzü de, bunlar şehit ettiler. Kinin vererek,

böyle kinin, kinin, kinin kilo hesabıyla kinin verdiler. Onu yalnız bıraktı-

lar, bunların özelliğidir bu. Mesela Abdülhamit’i de deviren bunlardır.

Yani birçok Osmanlı padişahını zehirlemişlerdir, birçoğunu katletmişler-

dir. Halen de bu azgınlıkları devam ediyor ve eder de, seyretmeye gerek

yok. PKK belasını başımıza sardıran da bunlar. Tabii, yani net, PKK iddia

edilen Ergenekon örgütünün yapılanmasıdır, tabii. Türkiye’yi komünist

yapamadılar. 12 Eylül öncesinde yapamadılar, bunaldı bunlar. Oradan şey

yapıyorlar, buradan şey yapıyorlar bir türlü bunu beceremediler. Bakın,

100 yıldan beri uğraşıyorlar komünist yapmak için Türkiye’yi. Yani ne

mübarek milletmiş ki yerinden bile oynatamadılar, Allah’a çok şükür. 

OKTAR BABUNA: Siz de Hocam o batıl dinlerini yok ettiniz

elhamdülillah. O vesile ile bu duruma geldiler, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet. Darwinizm’in yıkılması bunları manen

yıktı. Bunların hepsi çok ekabir, çok bilmiş, çok tepeden bakan kişilerdi.

Milleti beğenmez bunlar. Milleti hiç adam yerine koymaz, kendilerine

göre, haşa, bizim mübarek milletimizi. Üç beş tane böyle yolda yürümek-

ten aciz diyelim bunak, kendilerini Türk milletinin çok çok üzerinde

görüp onları imha etmenin yolunu arıyorlar. Kardeşim, açıklanacak gibi

değil, izah edilecek gibi değil. Ben böyle manyaklık, böyle delilik, yani

romanlarda bile okumadım, yani bu kadar azgın manyaklık.  Kendi ken-

dilerine de düşmanlar. İnanılır gibi değil. Hayır, Türkiye’yi bölüp, neyi

amaçlıyorsun, herkesi komünist yaparak. Ve bunlar hep önce dediler ki;
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yok Türkiye’de komünist tehlike yok, komünist tehlike yok. Bir de baktık

ki, komünist tehlike yok diyenler iddia edilen Ergenekon örgütünün

komünistleriymiş. Yani biz de diyeceğiz, komünist tehlike yok, rahat

duralım. Ben dedim, bak komünizm Türkiye’de hortluyor, çok dikkatli

olun dedim. 20 yıl öncesinden bildirdim. Büyük bir tehlike komünizm

Türkiye’de dedik. İddia edilen Ergenekon örgütü, Stalinist dev bir komü-

nist örgüttür. Yani şu ana kadar dünya çapında görülen en büyük komü-

nist yapılanmadır. Çünkü PKK onun bir kolu. Dev bir komünist yapılan-

ma, ama millet imanlı olduğu için güçleri yetmiyor. Kahraman ordu,

imanlı millet onların karşısında. 

OKTAR BABUNA: Siz 1990’lı yıllarda kitaplarınızda işaret etmiş-

tiniz iddia edilen Ergenekon örgütüne. 

ADNAN OKTAR: Tabii. Ben bunu kitap olarak da yazdım. Yani

aynen kominist tehlikeye de dikkat çektim. Hz. Mehdi (as) devrini bakın

Tevrat nasıl açıklıyor. “Ulus ulusa kılıç kaldırmayacaksın. Savaş eğitimi

yapmayacaklar artık.” Ben ne dedim, savaşlar bitti. Bak Tevrat ne diyor;

“Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık.”

Yani tatbikatlar da olmayacak diyor. (2:4 Mika). “Savaş arabalarını Efra-

yim’den, atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak.”

Yani tank, top hiçbir şey kalmayacak diyor. (Zekeriya, 9:10). “O dönem-

de açlık ya da savaş, haset ya da düşmanlık olmayacak.” (Maimonides,

Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5). “Silahları yakacaklar. Küçük

büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar...

Yakmak için silahları kullanacaklar.” (Hezekiel, 39: 9-10). “İnsanlar

kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacak-

lar.” Yani sanayide kullanacak artık silahlar diyor. Silah kalmayacak

diyor. Biz ne dedik, Hz. Mehdi (as) devrinde silah kalmayacak dedik.

Neye dayandırdık, Resulullah (sav)’in hadislerine dayandırdık.  (Yeşaya,

2:4; Mika, 4:3). Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak.

Kimse kimseyi korkutmayacak Hz. Mehdi (as) döneminde. (Mika, 4:4).
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“Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır”

Mehdi (as) devrinde, esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşa-

yacak. (Yeşaya, 32:16-18). Mehdi (as) döneminde “kurtla kuzu birarada

yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır

yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek.” Bu da yine Mehdi

(as)’a bakıyor buradaki bu küçük çocuk Hz. Mehdi (as)’dır. “İnekle ayı

birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak... Emzikteki bebek kobra

deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna

sokacak.” Yani en tehlikeli adamlar bile hiza olacaklar diyor, düzelecek-

ler diyor Hz. Mehdi (as) döneminde. “Onu her yandan kuşatan düşmanla-

rından kurtarıp rahata kavuşturacağım.” Hz. Mehdi (as) döneminin özelli-

ği olarak belirtiyor. (22:9) “kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek...”

Yeşaya, 11:9. “... halimler dünyayı miras alacaklar...” Mehdi (as) ve tale-

beleri... “Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve

sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.” Hz. Mehdi (as) devrinde diyor ya riva-

yette; üzüntü kalmayacak, hastalıklar kalmayacak diye. Ona bakıyor.

Yeşaya, 51:11. “Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak.” Yani mut-

luluk ve sevinç içinde olacaklar diyor insanlar. “... sevinciniz sonsuz ola-

cak.” diyor Yeşaya, 61:7. 

Evet. Oktar Hocam ne anlatayım?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Ne uygun görürseniz

inşaAllah. Hep zaten müjdeler veriyorsunuz. Çok büyük müjdeler.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Büyük olayların ve hayret verici şey-

lerin meydana gelmesi. Hz. Mehdi (as)’ın zamanında büyük hadiseler vuku

bulacak diyor. Mesela bu iddia edilen Ergenekon örgütü büyük bir vakadır.

Haiti’deki deprem büyük bir vakadır. “Onun zamanında...” Mehdi (as)’ın

“... zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir.” Hep şaşırtıcı olay-

lar oluyor. İmam-ı Rabbani diyor ki Mektubat-ı Rabbani’de: “Onun zuhur

mebdeleri ve mukaddemeleri...” çıkış alametleri “Resulullah Efendimiz

(sav)’in irhasatına benzer.” Resulullah (sav) zamanındaki gibi onun da
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çıkış alametleri olacaktır. Resulullah çıkmadan önce biliyorsunuz alamet-

leri belirmişti. Onda da öyle olacak. Evet, bana bir soru sor sen.

SUNUCU: Sayın Hocam. Bu akşam haberlerde ABD insanlarının

zihinlerindeki olumsuz hatıraları silmeye yönelik bir çalışma yapıldığını

duydum. Hocam sizce gerçekten bu insanlara fayda sağlar mı? Yoksa asıl

çözüm sizin hep anlattığınız gibi Allah’a tevekkül, kadere iman ve Kuran

ahlakını yaşamak mı?

ADNAN OKTAR: Dün müydü? Habertürk’te bir sevimli bir kız var

sarışın. Dindar da gördüğüm kadarıyla. İsmini tam hatırlayamadım. Ama

böyle dine karşı saygısı sevgisi bayağı var. Zaten dini programlar yapıyor

genellikle. Yalnız orada bir oyuna geldi. Ben ona şaşırdım. Dediler ki;

tarikatlar yani dini cemaatlar insanları etkilemek için beynin direncini

kıran ilaçlar kullanıyorlar. Yani böyle insan zihnine etki edecek, onların

direncini kıran, iknaya uygun hale getiren ilaçlar kullanıyorlar. Tarikatla-

rın tamamı kullanıyor diyor. Böyle bir oyuna bu nasıl geldi, ben ona şaşı-

yorum. Kardeşim bir kere ilaçla, köfteyle, bilmem neyle bir adam seni

hiza etse bu neye yarar? Yani bu iman mı bu? Adama verdin ilacı adam

robot gibi, “Evet sahip”, “ne diyorsan doğru sahip” diyor. Bu mahluk olur.

Bu insan değil ki. Onun imanı geçerli olmaz. İlaçla iman olur mu? Ve o

insanın sevgisi, saygısı, dostluğu, arkadaşlığı geçerli olur mu? Aklını kay-

betmiş o. Artık deli hükmünde o yani. Yok o, ölmüş o. Yani ilaçla adamı

sen öldüreceksin. Adamın eti kemiği kalır o zaman. Ceset senin emrinde.

Neye yarar o? İslam’da açık şuurlu, açık bilinçte samimi ikrar, samimi

kabul esastır. Buna iman denir. Öbür türlü zorla, ilaçla, korkutarak... Bu

münafıklık olur ve zaten geçerli de olmaz. İlaçlı olursa zaten onun şuuru

kapanır, ona da hiçbir faydası olmaz. Bir de bütün tarikatları, cemaatleri

töhmet altında bırakan böyle bir üslup hiç yakışmadı. Peki o zaman ben de

derim ki; komünistler, ateist masonlar, milletin kahvesine ilaç koyuyorlar,

onları ateist yapıyorlar. Buyurun onlar da açıklasın bakayım. Komünistler

de milleti öyle komünist yapıyor derim. İknaya uygun hale getiriyorlar.



SOHBETLER 669

Çayın içerisine atıyor ilacı ve adam ondan sonra da komünist oluyor

deyim. Yani bu nasıl bir mantıksızlıksa, nasıl münasebetsiz bir izahsa, bu

da aynı şekilde mantıksız ve münasebetsiz bir izah. Buna inanması da,

yani inanıyor gibi görünmesi de yakışık almadı. Dışarıdan yok Amerika

milletin kafasını yönlendiriyormuş bu tam anlamıyla safsata. Hadi gelsin

de benim kafamı yönlendirsin Amerika. Kardeşim ne alaka? Gelsin. Yedi

sülalesi gelsin kafamı yönlendirsin. Beni Allah yönlendirir. Nerede görül-

müş böyle şey? Yani böyle garip garip şeylere inanıyorlar çocuk gibi. Bir

de bunları savunuyorlar. Bir de ciddi ciddi bunların karşısında geçip din-

liyorlar. Bunun aleni bir safsata olduğu belli. O zaman Amerika bütün

milletin beynini yönlendirir, hepsini Amerika’ya hizmet ettirir. Adamların

hiç asker falan bulundurmasına gerek yok ki. Yok hepsi bir radyo dalgası

varmış kafalarında. Sanki FM radyo gibi. Kardeşim artık insaf. Çocuk

gibiler. Atan atana, tutan tutana böyle. Herkesin bir frekansı varmış işte

FM dalgası gibi. İşte 102. Mesela bilmem kaç. Mesela 99. Frekansı tut-

turdu mu bitiyormuş iş. Bu kadar basit. Sanki adam radyo. Philips radyo

gibi. Biraz kafalarını açsalar iyi olur. O kafalarını başka türlü bir şeylerle

etkilemişler anladığım kadarıyla. Bu frekanslar şunlar bunlar falan, aklı

başında bir insanın söyleyeceği sözler değil. Yani ciddi ciddi anlatıyorlar.

Özellikle Müslümanları böyle töhmet altında bırakacak. Kardeşim ateist

masonlar hakkında niye konuşmadın? İddia edilen Ergenekon örgütü

yapıyor desene. Milletin kahvesine, çayına onlar katıyor, kendilerine hiz-

met ettiriyor desene. Niye mazlum Müslümanları hedef gösteriyorsun?

Hangi Müslüman bunu yapar? Ben bütün cemaatleri tanıyorum. Hiçbir

yerde duymadım böyle bir şey. Ne alaka? Hepsi gariban, mazlum insanlar. 

Cübbeli de pimpirikli. Ne konuşsak ‘bana söyledin’ diye ortaya çıkı-

yor. Kardeşim, o zaman hiçbir şey konuşamayız ki. Ben diyorum ki mese-

la İstanbul’da bir yobaz Hoca çıkacak, Hz. Mehdi (as)’a karşı mücadele

verecek. Meşhurdur bu. İmam Rabbani’nin belirttiği sahtekar Hoca. Şimdi

çıksa, Cübbeli çıksa sen bana diyorsun dese, ben ne diyeyim. Kimse ben

onu kastediyorum. Değil mi, öyle olmaz.
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OKTAR BABUNA: Tabii ki Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Birçok kişiden bahsettik, kafası tıraşlı adamdan

bahsettik. Şimdi adam dese ki benim kafam tıraşlı, sen benden bahsedi-

yorsun derse, ben ne diyeyim? Bunu Resulullah (sav) söylüyor, ben söy-

lemiyorum. Değil mi mesela sarıklı adamlardan bahsediyor, ahir zamanda

deccale uyacak adamlardan bahsediyor. Adam dese ki ben sarıklıyım, sen

beni mi kastediyorsun dese ben ne diyeyim? Mesela o siperden fırlayacak

bir topaldan bahsediliyor hadiste, adam çıksa benim ayağım topal sen ben-

den bahsediyorsun dese bu da olmaz. Yarası olan gocunacak, onlar kendi-

ni bilir zaten. Dolayısıyla birçok kişiden bahsediyoruz biz. Cübbeli’nin

durup durup benden bahsediyorsun diye ortaya çıkması mantıksız. Haber-

türk’te biraz olayı böyle kaşıyor alttan, o da halleniyor bu sefer, hareket-

leniyor. Gitsin Habertürk’e söylesin, arkadaş desin nereden çıkarttın

bunu. Değil mi adam adres vermemiş, efendim isim vermemiş, ülke ver-

memiş. Eşkal tarifi yapmamışız. Bir de Cübbeli zaten o cemaati içerisin-

de en geride olan insanlardan bir tanesi. Birçok insan var onun cemaati

içerisinde, yani Mahmut Hoca’dan sonra, ki Allah ömrünü uzun etsin,

değil mi o cemaati devam ettirmesi muhtemel çok büyük değerli alimler

var, birçok kişi var. Cübbeli en son, en sonu olur inşaAllah. 

“Allah Konstantiniyye’yi, İstanbul’u çok sevdiği dostlarının, Hz.

Mehdi (as)’ın eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıra-

cak.” Demek ki herhangi bir hastalık değil büyük hastalıkları kaldıracak.

Ve üzüntü de kalkacak.” Kıyamet Alametleri, s. 181. “Beldeler onun, Hz.

Mehdi (as)’ın emrine girer.” Bütün Türk alemi, bütün İslam alemi yani

Türk İslam Birliği. “Allahu Teala O’nun elinde Konstantiniyye’yi, İstan-

bul’u manen fethini müesser kılar.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman). “Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün

kalsa bile”, ki bu 7000 yılla ilgili hadislere uygun düşüyor. Çünkü dünya-

nın ömrü 7000 yıldır diyor Peygamberimiz (sav). Bunun 5600 yılı geç-

miştir 1400, o zaman bu hadise de çok uygun oluyor. “Tek bir gün kalsa



SOHBETLER 671

bile” 1400, 1500’e kadar. 1400 geçerlidir çünkü 1500’den sonra bitiyor.

“O gün de benim soyumdan bir zatın, Hz. Mehdi (as)’ın Konstantiniyye

şehrine sahip olması için Allah muhakkak o günü uzatacaktır.” İstanbul’u

alacak diyor manen. İnşaAllah. Kitab-ül Burhan’dan. Biz bu fitneyi önle-

yecek ve İstanbul’u manen fethedecek olan Hz. Mehdi (as)’i arıyoruz

diyecekler alimler. Çünkü biz onun babasının, anasının, ordusunun isim-

lerini öğrendik şeklinde cevap verecekler. Demek ki babasının ismi sonra

öğrenilecek, başından bilinen bir isim değilmiş. Öbür hadiste ne diyordu,

Peygamberimiz (sav)’in hadisinde, onu bildiriyor değil mi Hz. Ali’ye.

Ama bir sırdır ismi, açıkça söylüyor. Allah onu açıklayıncaya kadar o ismi

söyleme, diyor. Vakti geldi, şu ana kadar gizledi ve şu an daha anlaşıldı.

“Mehdi (as) Konstantiniyye’yi ve Deylem dağını manen fethedecektir.”

“İnsanlar başlarında halife bulunmaksızın hac ederler Mehdi (as) zama-

nında.” Hz. Mehdi (as)’ın zamanında halife yok. Halifelik kaldırıldı bili-

yorsunuz. “VAllahi sonunda Mehdi (as) mutlaka zuhur edecek ve boy-

nunda hiç kimsenin biatı olmayacaktır.” Hiçbir tarikata bağlı olmayacak-

tır. Hiç kimseye biat etmiş olmayacak, hiç kimsenin biatı olmayacak

diyor. Yani tarikatlara karşı sevgisi olacak, muhabbeti olacak fakat hiçbir

tarikata bağlı olmayacak. Yani ne Nakşibendi’dir, ne Kadiri’dir. Ama

hepsine karşı sevgisi olur tabii. Hz. Mehdi (as) gayet sükûnet içerisinde

yürüyecektir. Sakin yani eze eze, söke söke devam ediyor. (Kıyamet Ala-

metleri, s. 163, 173) “Mehdi Peygamber (sav)’in yolunda gidecek, uyuyan

kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır.” Terör yok, anarşi yok,

kan akıtmak yok, savaş yok. Hz. Peygamber (sav) en başta İslam’ı nasıl

ayakta tuttuysa, Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde İslam’ı ayakta

tutacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27)

“Mehdi (as)’ın zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de

bir kimsenin burnu kanayacaktır.” Teröristler çok bunalıyorlar bu hadisle-

ri duyunca, kan akmadan Mehdi olur mu diyorlar. Sel gibi kan akıtacak,

şöyle atların göbeğine kadar gelecek kan diyor. Cahil Müslümanlarda da

var bu söz, hem teröristlerde var, hem cahil Müslümanlarda var. Bu cahil
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Müslümanlardan biri de Cübbeli. Kuş uçacak diyor, kuşun ömrü yetme-

yecek cesetlerin üstünden, insan cesetleri böyle yığılacakmış üst üste. Kuş

mesela 2000 km, 3000 km, 4000 km uçacak hayvan, fakat cesetler daha

hala bitmeyecek diyor. Kardeşim bu ceset, kan merakı nereden çıkıyor bu

kadar? Bak, Peygamberimiz (sav) söylüyor, kan akıtmayacak, damla

diyor damla, biraz da değil, damla, damla kan akıtmayacak diyor. Naim

Ebu Said’den tahric etti, Resulullah buyuruyor (sav), “İsa İbni Meryem

Mesih’in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir.” Hz. Mehdi (as)’dır.

İbni Ebu Şeybe Musannet’inde İbni Ebu Şeybe’den tahric etti, dedi ki: “

Hz. Mehdi (as) bu ümmettendir ve Hz. İsa (as)’a imam olacaktır.” Yani

Hz. Mehdi (as)’ın ne kadar ehemmiyetli bir şahıs olduğunu görüyorsunuz.

Bakın ulu'l azm bir Peygamber ahir zamanda Cenab-ı Allah onu geri aldı-

ğı gökyüzünden geri gönderecek ve Mehdi (as)’a vezir olacaktır. Mehdi

(as)’ın büyüklüğünü ve olağanüstülüğünü buradan anlıyoruz inşaAllah.

Naim Bin Hamad’dan Abdullah Bin Arm’dan tahric etti, dedi ki; “Hz.

Mehdi (as) İsa İbni Meryem Mesih üzerine ineceği ve arkasında namaz

kılacağı kimsedir.” Buhari ve Müslim, sahih hadis kitapları ikisi de bili-

yorsunuz. Ebu Hureyye’den tahric etti, buyurdu “Meryem oğlu İsa Mesih

aranıza indiğinde ve imamınız sizden Hz. Mehdi (as) olduğunda bakalım

ne yaparsınız.” (Kitabü'l-Burhan Fi Alameti'l-Mehdiyyi'l Muntazar)

Semadan arz ehline şamil olan bir ses ki herkes onu kendi lisanında işitir.

Mehdi (as) çıktığında tercüme edilerek her lisanda insanlar duyacaklar.

Buna bakıyor. Yoksa Cübbeli’nin dediği gibi gökyüzünün melekler kap-

layıp herkese kendi dilinde melekler konuşmayacak. Cübbeli çocuk gibi,

Allah hidayet nasip etsin, aklını artırsın inşaAllah. Sonra da Müslüman’ın

manevi liderliği yeryüzünün en hayırlısı olan Hz. Mehdi (as)’a evinde otu-

rurken gelecektir. Evinde insanlar ona bağlanıp biat ediyorlar. Bir biat

daha var. Rükun ve makam arasında inşaAllah. “Bunun üzerine Hz.

Mehdi (as) rükun ve makam arasına oturur ve elini uzatarak biatleri kabul

eder.” inşaAllah bu en son safhası. “Hz. Mehdi (as) ancak baskıyla başa

geçmeye razı olacaktır.” Baskı ile, yoksa kabul etmiyor. El Kavlul Muh-
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tasar’da, sayfa 48. “İnsanlar nihayet Hz. Mehdi (as)’a gelirler. Rükün ve

makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler.” Ben diyor

“Mehdi değilim”, “ben lider de olmak iddiasında değilim” diyor. Onlar

diyorlar ki; “Sen Allah’ın izniyle O’sun inşaAllah, bizim kanaatimiz o,

hüsn-ü zan ediyoruz sana” diyorlar, sana biat edeceğiz diyorlar yani iste-

mesen de biat edeceğiz diyorlar. Yani isteyip istememene bağlı değil

diyorlar. Çünkü bütün ümmetin kanı boynuna o zaman diyorlar. Bütün

dünyada çekilen acıların, sorumluluğu senin üstüne olsun o zaman diyor-

lar. Bunu kabul edeceksin diyorlar. Kendisi istemediği halde ona biat

ederler, eğer kabul etmezse boynunu vururuz derler diyor, o kadar şiddet-

li bir kararlılık var. “Yer ve gök ehli ondan razı olur” diyor. (Ali Bin

Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler)

Yani çok şiddetli baskı görecektir Hz. Mehdi (as) kabul etmesi için. Hani

diyor ya Cübbeli “insanlara kendini kabul ettirmek için uğraşacak” öyle

bir şey yok. İnsanlar onun, Hz. Mehdi (as)’ın liderliği kabul etmesi için

uğraşacaklar, onu öyle bir şeyi yok. “Semadan bir münadi Hak Al-i

Muhammed’dir” şeklinde bağırdığı zaman Hz. Mehdi (as) zuhur eder”

televizyonları, radyoları kastediyor. “Herkes sadece ondan konuşur.” Hz.

Mehdi (as) şöhret oluyor son zamanlara doğru, bayağı konuşulmaya baş-

lıyor. “Onun sevgisini içer” gittikçe onu çok şiddetli sevmeye başlıyorlar

“ve ondan başka bir şey bahsetmezler” ana konu haline gelir diyor bir süre

sonra. Celalettin Suyuti’nin Tasnifi’nden Hadisler’de var. “Bir münadi

semadan, ‘Hak Hz Muhammed (sav) ehlindendir’ şeklinde bağırmasından

sonra.” yani “Seyittir Mehdi (as)” demesinden sonra ki radyo ve televiz-

yonlara bakıyor. “Hz. Mehdi (as)’ın sevgisi insanların kalplerine yerleşe-

cek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir.” Hz. Mehdi (as),

İslam ahlakının hâkimiyeti, Türk İslam Birliği, Allah sevgisi, Allah kor-

kusu, imanı konuların dışında bir şey olmayacak. “Muhakkak ki o insan-

ların karşılaştıkları şerler sebebiyle” yani insanlar öyle bunalıyor ki, iddia

edilen Ergenekon örgütü, terör, anarşi, pahalılık, her şey… “Hz. Mehdi

(as)’ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır.” Müthiş seve-
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cekler, ondan sonra çıkacaktır diyor. Celalettin Suyuti’nin Hadisleri’nden

yine bu; “yer ve gök ehli ondan (Hz. Mehdi (as) ) razı olur.” Melekler de

seviyor, insanlar da seviyorlar. “Allah bütün insanların kalplerini onun

(Hz. Mehdi (as)’ın) muhabbetiyle dolduracaktır” diyor. Bütün dünya

sevecek diyor, bütün insanların diyor ama son zamanlarında bu, Hz.

Mehdi (as)’ın muhabbetiyle dolduracaktır. “Hz. Mehdi (as) insanlara gelir

onu aşk ve muhabbetle kucaklarlar” diyor Hz. Mehdi’yi. (Ali Bin Hüsa-

meddin El Muttaki- Celalettin Suyuti’nin Hadisleri’nden) “Yabani hay-

vanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile Hz. Mehdi (as)’dan razı ola-

caklar” diyor, onlar bile sevecekler diyor. “Bu fitnelerin en sonuncusu,

günahsız insanların öldürülmesidir ki” zaten anarşi, terör de insanların hiç

alakası olmayan garibanları öldürüyorlar, “artık o zaman kendisinden her-

kesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi (as) çıkar” herkesin beğe-

neceği, seveceği bir insandır diyor, Hz. Mehdi (as) o zaman zuhur eder

diyor. Celaalettin Suyuti’den yine bu. Çok fazla hadis var bu konuda say-

sam şimdi. 

Said Nursi ne diyor; “Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbet-

te en büyük bir müctehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem

Mehdi, hem mürşit, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek,

o zat da Ehl-i Beyti Nebevi’den Peygamber Efendimiz (sav)’in soyundan

seyit olacaktır” diyor. Bak; hem hâkim, hem Mehdi, hem mürşid, hem

kutub, en büyük müceddid, hem de en büyük müctehid olarak diyor, gel-

miş geçiş en büyük mezhep imamı. Dolayısıyla sadece Hz. Mehdi (as)’ın

anlattıkları esas olacağı için bütün mezhepler kalkacak Hz. Mehdi (as)

zamanında. Ehl-i sünnet inancında kesin gerçektir bu inşaAllah. O yüzden

biraz anlamazlıktan geliyorlar. Çünkü olay büyük olduğu için, dünyayı

sarsan bir olay olduğu için biraz anlamazdan geliyorlar ama anlamazdan

gelmek pek önemli değil. Evet, kaderde olan bir şey inşaAllah.

2 dakikamız kalmış. Ne yapacağız Oktar Hocam? Bir ayet okuyayım

öyle bitirelim. Şeytandan Allah’a sığınırım. 71. ayet “Bir fitne olmayacak
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sandılar, körleştiler ve sağırlaştılar. Sonra Allah tevbelerini kabul etti.

Yine onlardan çoğunluğu körleştiler, sağırlaştılar. Allah yapmakta olduk-

larını görendir.” İnsanlar körleşip sağırlaşmayacaklar. “Andolsun şüphe-

siz Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler küfre düşmüştür” diyor Allah.

Allah’ı üçleyenler küfre düşmüştür diyor Allah. “Oysa Mesih’in dediği

şudur; Ey İsrailoğulları. Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a

ibadet edin. Çünkü o Kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kıl-

mıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.” Allah

Meryem oğlu Mesih’tir diyenler küfre düşmüştür diyor Allah. Bu olmaz.

Hıristiyanlar bu zulüm olan düşünceden vazgeçecekler, tek Allah’a inana-

caklar. O gün o insan, rahip “ben tek Allah’a inanıyorum” diyor güzel.

Birçok Hıristiyan tek Allah’a inanıyor. Bu da çok güzel. Milyonlarca

Hıristiyan var tek Allah’a inanan. Allah sayılarını artırsın. 

OKTAR BABUNA: Çeşitli radyo, televizyon bağlantılarıyla bütün

dünyaya bunların yanlış olduğunu, Hıristiyanlık dünyasına açıkladınız

zaten Hocam maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Defalarca açıkladım. Yine açıklıyorum, yine

açıklarım inşaAllah. Tamam bugünkü sohbetimiz de bu kadar inşaAllah. 



SSohbet -21

23 Ocak 2010

SUNUCU: İyi akşamlar sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Saygıde-

ğer konuklarımız, Sayın Adnan Oktar hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk efendim. Oktar Hocam ne anlatalım?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, siz anlattığınız zaman

tüm dünyaya vesile oluyorsunuz, maşaAllah. Bu son İsrail olayında da

gördük, İran olayında gördük. Bir savaşın eşiğine gelmişlerdi; Allah sizi

vesile ederek o savaşı durdurdu. Nükleer silah da kullanacaklardı belki.

ADNAN OKTAR: Evet, İran’ı işgal etmeyi düşünüyorlardı; o doğru,

nükleer tesisleri bombalamayı düşünüyorlardı, bir karşı atak durumunda

da atom bombası kullanmayı düşünüyorlardı. Allah’ın izniyle bunlara

engel olduk. Vesile olduk inşaAllah. İsrail’le gereksiz bir savaşın içine

gireceklerdi. İran ve İsrail. Onu engelledik Allah’a çok şükür, vesile

olduk. Çünkü Ehl-i Kitap Kuran’da açıkça hükmü belirtilen bir konudur.

Yani öyle bilinmeyen bir konu değil. Ehl-i Kitap deyince bazı cahil insan-

lar nerede bulunursa öldürülür, nerede bulunursa başına bomba atılır,

dinamit atılır, düğünlere girilir, kadın kız, çoluk çocuk görmeden hepsine



suikast düzenlenir. Öyle biliyorlar, değil. Bu haramdır, Müslümanlıkta

böyle bir şey yok. Müslümanlıkta şefkat ve merhamet vardır. Yed-i ema-

nımızdadırlar. Türk İslam Birliği döneminde inşaAllah onlar bizim koru-

mamız altında olacaklar. Hatta bak burada diyor ki; Hz. Ömer (ra) döne-

minde Hira Hıristiyanları ile Müslümanlar arasında yapılan anlaşmada;

“şayet onlardan biri güçten düşerse -Hıristiyanlardan herhangi birisi- veya

yaşlanırsa veya hastalıktan acı çekerse veya zengin iken yoksullaşırsa o ve

ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları sürece Beyt-ül Mal’dan,

kamu hazinesinden yardım görecektir.” Nerede burada öldürme, asma,

kesme, bombalama, nefret.

Eğer Resulullah (sav) dönemini esas alıyorlarsa, Kuran’ı esas alıyor-

larsa yaptıkları yanlış. Kuran’a göre, Resulullah (sav)’in yaptığı yöntem-

lere göre, Resulullah’ın sünnetine göre uygulama bu şekilde. Bak: “Şayet

onlardan biri güçten düşerse -Hıristiyanlardan- veya yaşlanırsa veya has-

talıktan acı çekerse veya zengin iken yoksullaşırsa” yani bu olağanüstü bir

şey. Bu kendi vatandaşlarına da uygulanıyor fakat Hıristiyanlara esaslı

şekilde uygulanıyor. “O ve ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları

sürece Beyt-ül Mal’dan yardım göreceklerdir, kamu hazinesinden.” Hz.

Osman (ra) döneminde Debil’in fethi sırasında -bir Ermeni kenti- şehirde

yaşayan Hıristiyanlara, Musevilere ve Mecusilere verilen emannamede

mabetlerin korunacağı garantisi sunulmuştur. Yıkılan kiliselerin onarıl-

masına, yeni havraların ve manastırların inşa edilmesine her zaman izin

verilmiştir. Patrik Mar Amme tarafından daha önce yakılmış olan bir

manastır Hz. Osman (ra) döneminde yeniden inşa edilmiş. Huzeyfe bin el

Yeman (ra) Mah Dinar ahalisine verdiği emanda, bu emanı onların canla-

rı, malları bak canları malları, bombalama yok. Asma kesme yok. Üstelik

malları, toprakları için vermiştir. Onların dinleri zorla değiştirilmez. Ken-

dileriyle şeriatları arasına girilmez. Evet, bu konuda binlerce açıklama

var. Böyle sahabe döneminden, dün de değil mi, hadislerden açıkladın.

Bunların amacı şu, bak dikkat edersen deccal yanlıları, yani iddia edilen

Ergenekon örgütü mensupları birbirlerini çok iyi koruyup kolluyorlar.
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Bakın iti kopuğu, ateisti, komünisti, Maocusu hep böyle sürü halinde iç

içeler. Ve birbirlerini çok iyi koruyorlar ve aralarında muazzam bir zincir

bağı var. Demiyor ki adam “bu ateist mason, bu komünist, bu bilmem

ne”? Hepsi birbirlerini çok iyi koruyorlar ve muazzam bir zincir oluştur-

muşlar. Türk halkına, Türk milletine karşı bir mahvetme planı hazırlamış-

lar. Milletin karısına kızına, çoluğuna çocuğuna yönelik de böyle akıl

almaz bir kıyım hazırlığı içindeler. Ve bazı kafalar da avanakça onları

destekliyor daha hala. Babanı kesmiş, ananı kesmiş, kardeşlerini kesmiş

adam, domuz bağıyla adamları bağlamış öldürmüş. Sen deli misin? Böyle

bir sistem desteklenir mi? Ahir zamanın deccaliyeti işte. Tam deccal ordu-

su. Buna karşı devletin tam anlamıyla desteklenmesi lazım. Hükümetin

tam anlamıyla desteklenmesi lazım. Diyor ki mesela “ben hükümete kar-

şıyım”. Kardeşim tamam karşı ol ama bu konuda, haklı olan bir konuda

destekle. Bir hükümetin her şeyi yanlış olmaz ki, burada doğrular. Yanlış

gördüğün yerde desteklemiyorsan destekleme ama bu konuda alabildiğine

desteklenmeleri gerekir. Ben tabii bu tutuklu olan adamları kastetmiyo-

rum. Benim bildiğim, bir iddia edilen Ergenekon örgütü var. Ben bunu

kastediyorum. Bu, azılı katillerden oluşan bir yapı. Amerika’dan korku-

yorlar ama, Türk milletine karşı kabadayılar. Mazlum ya millet, mesela

benim Güneydoğulu vatandaşlarım, Karadenizli vatandaşlarım hep maz-

lumdur, İç Anadolu, mazlum. Onlara dayılıkta sınır tanımıyorlar. İsra-

il’den korkuyorlar. İsrail’e yalakalık yapacağız diye İsrail bayrağını aldı-

lar amblemlerine, altı köşeli yıldızı. Masonların amblemlerini koymuşlar.

Ama Türk milletine gelince nasıl asıp keseceklerinin planlarını yapıyor-

lar; nasıl mahvederler, nasıl binalarını yıkarlar, nasıl Türk milliyetçilerini

yok ederler. İlk, Atatürkümüz’den başladılar. Onu kininle şehit ettiler.

Sıradan ondan sonra başladılar. Nerede bir Türk milliyetçisi var, nerede

vatansever var, nerede dindar insan var, tek tek adamlar fişliyorlar. Bu,

çok büyük bir tehlike. Bu konudaki gaflet, akıl almaz bir rezillik olur. Bu

konuda bütün Türk milletinin elele vermesi lazım. Var güçleriyle bu mela-

net yapılanmasını yerlebir etmeleri gerekiyor. Ayrıca iddia edilen Ergene-
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kon örgütü mensupları da örgütü ele versinler, bir an önce. Tekrar ediyo-

rum, kimse onların hapsedilmesine, eziyet görmesine falan meraklı değil.

Örgütün dağıtılması önemli. Türk İslam Birliği’nin önündeki bir heyula

bu. Korkak ve kahpe bir yapılanma ayrıca. Acayip korkaklar. Sinsi ve

kapı ardından, mesela gizlenecek, pusu kuracak, sırtından vuracak. Bir

yere bomba koyup kaçacak. Bir de kendilerinden çok eminler de. Sanki

böyle askeri, polisi, her şeyi yönlendireceklerini zannediyorlar. Bir kere

bizim askerimiz kahramandır, delikanlı, yiğittir. Bunları lime lime eder

Allah’ın izniyle. Türk polisi son derece yiğittir. Bizim milletimizi bunlar

tanımamışlar. Zannediyorlar ki istediğimiz gibi yönlendiririz. Bir plan

yaparız, bir uygularız, konu biter. Orayı burayı bombalarız. Bir karmaşa

meydana getiririz. Kan revan içinde bırakırız. Hemen olaylar olur istedik-

leri gibi. Öyle bir şey yok. Said Nursi diyor; “kahraman ordu” diyor,

“imanlı millet”. “Hakikat hali göreceği bu dehşetli komitenin” diyor, “tah-

ribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor” diyor. Bak “Kuran ışı-

ğıyla” diyor, “hakikat hali göreceği” diyor. Bizim ordumuz anlı şanlıdır,

kahramandır. Her zaman mukaddesatına saygılı ve sevgi dolu olmuşlardır.

Ordunun içine sızmaya kalktılar hemen karşılandılar, polisin içine sızma-

ya kalktılar hemen karşılandılar ama yargı içerisinde bir zırh oluşturduk-

ları için orada bir türlü yaklaşılamıyor bunlara şu an. Bütün Türk milleti

görüyor bunu. Onun için mutlaka referandum yapılması gerekiyor. Hemen

referandumla bu oyunların bozulması gerekiyor. Gerekirse hemen Anaya-

sa değişikliği yapılması lazım; çünkü bir kale örmüşler adamlar. Bu kale-

nin içinde iyi de saklanıyor, kötü de saklanıyor. İyinin saklanmasına ne

gerek kardeşim? Bizim hakimlerimiz çok yiğittir, çok efendidir ama içle-

rindeki üç beş kişiye müsaade etmemeleri için mutlaka Anayasa’nın

değişmesi gerekiyor. Mutlaka referanduma gidilmesi gerekiyor ki o pis-

likler atılsın, yargı tertemiz olsun. Yüksek Yargıda da var bu adamlar.

Hakimler içerisinde de varlar. Sızmışlar, yıllardan beri böyle bütün mille-

tin kanını, iflahını kesiyorlar. Bir de akıl almaz paralar alıyorlar milletten,

akıl almaz, bunlar sahtekar oldukları için ondan para alıyor, bundan para



SOHBETLER680

alıyor. Senin davanı bağlarım diyor, ondan para alıyor. Senin davanı bağ-

larım diyor, ondan para alıyor. Muazzam bir mafya yapılanması da oluş-

turmuşlar. Bir menfaat örgütlenmesi, bir an önce sonuçlandırılması gere-

kiyor. “Hadi bakalım” demeyle olmaz. Herkes elindeki bilgiyi aktaracak.

Mesela dikkat ediyorum; iddia edilen Ergenekon Örgütünde bazı yargıla-

nan kişiler artık bilgi vermeye başladılar. Korkmayın kardeşim verin bil-

giyi. Tekrar ediyorum, kimse sizin hapsedilmenize meraklı değil. Örgütün

çökmesi önemli. Niye istiyoruz? Türk İslam Birliği’nin önündeki tek

engel. Devlet içindeki mafya çok büyük bir tehlikedir. Devlet memurları

bir insan, tek bir insan. Şimdi farz edelim Yargıtay’da bir insan, çekiniyor

adam. Çoluğu çocuğu var. Kapıya geliyorlar. Şimdi onlar da korkuya

dayalı gidiyorlar, mesela zincirleme bir korku sistemi var, o ondan korku-

yor, o ondan korkuyor, o ondan korkuyor, o ondan korkuyor, ortada bir

şey yok, korkuyu bir alsan hepsi diyecek ki, “ne oldu” diyecek, “boş yere

bu işin içine girmişiz” diyecekler. Hepsi birbirinden korkuyorlar, korka-

cak bir şey yok, Allah’tan korkacaklar. 

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam, bu hükümet meselesi

değil bu, Türkiye’nin var olma meselesi inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii ki, ben şahsen hükümetin bu konudaki poli-

tikasını var gücümle destekliyorum. Herkes de desteklesin, hiç fark etmez

başka partiden olması. Yani biz mesela başka bir parti olsaydı destekle-

meyecek miydik böyle bir faaliyet yapsa? Ne fark eder kardeşim? Mühim

olan bu vatanın menfaati, milletin menfaati, dinin, imanın, mukaddesatın,

Türk milliyetçiliğinin menfaatidir. Evet, bu konu tamam. Oktar Hocam

başka ne anlatalım?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam.

ADNAN OKTAR: Şimdi bunların oyunu da şu; bakıyorlar şimdi

Müslümanlar birlik. Ne yapalım? Alevi Sünni ayrımı yapalım, Müslü-

manları birbirine kırdıralım. En pratik yol adamlar için. Ne yapmak

lazım? Üç beş tane yobazı ayarlayalım; bunlar milleti provoke etsinler,
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hiç bizim uğraşmamıza dahi gerek yok. Onu ona ezdirelim, onu ona ezdi-

relim, sonra da hepsini birden ezip ortadan kaldıralım, kafaları bu. Bu

oyunu tezgahlayanları, Müslümanlar gördüğü halde anlamazdan geliyor,

bazı Müslümanlar. Mesela bir avuç Hıristiyan var, bir avuç Musevi var,

mesela dindar Müslümanların birçoğu dünyanın birçok yerinde eziliyor-

lar. Varsayalım Norveç’te. Yüz tane Musevi var, iki yüz tane Hıristiyan

var, yüz tane de Müslüman var; birbirlerini destekleseler ne namazlarına

söz gelir, ne camiye söz gelir, ne minareye söz gelir. Birbirlerini destek-

lemeyince önce ikisini bir araya getiriyorlar onu eziyorlar; sonra da öbü-

rünü alıyorlar, onu eziyorlar. Kardeşim desene; kiliseye de laf söyletmem,

manastıra da laf söyletmem, camiye de laf söyletmem; ittifak edelim dese-

ne, tek Allah’ta ittifak edelim desene. Sen bunu deyince Hıristiyan olmaz-

sın ki kardeş, Musevi de olmazsın. Herkesin dini kendisine, yani ahirette

Allah bizim hükmümüzü verecek, her din kendini hak bilir. Yani bu başka

türlü olmaz ki, zaten Ehl-i Kitap ise adam, normal kendini hak bilecektir

tabii. Yoksa Hıristiyan olmaz o zaten. Niye kendini hak biliyorsun diye-

bilir miyiz biz? Adam diyor yani, o şekilde inancı o, Allah onu öyle yarat-

mış. Güzellikle biz onlarla tartışacağız, konuşacağız, tek Allah inancına

onları çekmeye çalışacağız. Hz. Mesih İsa (as) geldiğinde zaten herkes

Müslüman olacak ama ondan önce bak “Mehdi” diyor, “Musevilere Tev-

rat’ın gerçeğiyle hükmeder.” Tevrat’a bakacak, Kuran’a uygun Tevrat

hükümleriyle onlara hükmedecek. İncil’e bakacak, Kuran’a uygun İncil

hükümleriyle de Hıristiyanlara hükmedecek. Yani Hz. Mehdi (as) zama-

nında Musevi yine Musevi, Hıristiyan da yine Hıristiyan, ne zamana

kadar? Mesih gelene kadar. Mesih İsa (as) zamanında hepsi birden Müs-

lüman oluyorlar. Mehdi (as) bunları bombalayalım diyor mu, hadislerde?

OKTAR BABUNA: Demiyor Hocam, hiç kan akıtmıyor.

ADNAN OKTAR: Asalım, keselim diyor mu, kan akıtma var mı?

Yok. Hz. Mehdi (as) onları güzellikle, sevgiyle, şefkatle muhafazaya

memurdur. Onların dinini, imanını, mukaddesatını arındırıyor. Mesela,
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tek Allah inancına onları çekecektir Mehdi. Ama onları ezmek yönünde

bir tavır olmayacaktır, dışlayan bir tavır olmayacaktır, onlara şefkatle

yaklaşacaktır ki Bediüzzaman da bu konuya işaret etmiştir. “Hıristiyan

ruhanilerle ittifak ederek” diyor, “deccaliyeti ortadan kaldırır” diyor.

Bakın diyor ki; “ayrı ayrıyken mağlup olan” diyor, “Hıristiyanlık ve Müs-

lümanlık” diyor, “ittifak ettiklerinde” diyor, “galip olacak istidadınday-

ken” diyor, “galip olacak istidadındayken, cismi beşerisiyle semavatta

olan Hz. İsa (as)’ı” diyor. “İnişi kat-i olmakla beraber” diyor Said Nursi

ve devam ediyor, yani bir yerden bir yerden aldım, Bediüzzaman’ın izah-

ları. Hz. İsa (as) indiğinde tam anlamıyla bir ittifak oluyor ama Hz. Mehdi

(as), bundan önce Hıristiyanlarla ittifak halinde deccaliyete karşı; çünkü

ayrı ayrıyken mağlup oluyorlar fakat birleştiğinde güç yetiremiyor decca-

liyet. Çünkü bak deccaliyet birleşmiş, yani tam anlamıyla ittifak; iti,

kopuğu, çakalı, ateist masonu, hepsi ittifak halinde, birbirini koruyorlar.

Basınında, televizyonunda, gazetesinde, her yerde işte internetinde birbir-

lerini koruyorlar. Fakat Müslümanların bölünmüşlüğü ve Allah’a inanan-

ların bölünmüşlüğü, deccaliyetin tam istediği konu olmuş oluyor; çünkü o

zaman onları çok rahat ezebiliyor, onlara karşı mücadele verebiliyor. O

yüzden bir kere mezhep ayrımı Müslümanlıkta hiç olmaması gereken bir

konu. İşte Hz. Mehdi (as) bunu ortadan kaldırıyor. Mezhep ayrımını orta-

dan kaldırıyor. Birinci görevi bu. İkincisi, Ehl-i Kitap ile omuz omuza

hareket ediyor. O zaman kahredici bir güç meydana geliyor. O zaman işte

bileği bükülmüyor. Bunu kim söylüyor? Said Nursi Hazretleri söylüyor.

Bunu nereden anlıyoruz ayrıca? Kuran’ın mantığından anlıyoruz, hadis-

lerden anlıyoruz. Bak, dün okuduğumuz konularda bu da açıkça görülü-

yor. Onların dinine dokunulmuyor, dinlerine saldırılmıyor, kiliselerine

saldırılmıyor, manastırlarına saldırılmıyor. Böyle bir şey ibadet olmaz,

haram olur. Bunu kahramanlık olarak görüyorlar. Kardeşim şimdi bir avuç

Hıristiyan var. Bir avuç Müslüman var. Zibil gibi de dinsiz var. Sen onu

bombalayacaksın, o seni bombalayacak yok olup gideceksin. O zaman ada-

mın seninle uğraşmasına dahi gerek yok. Mücadele etmesine gerek yok.
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Adam köşeden seni seyreder. Böyle bir enayiliğe, böyle bir akılsızlığa ne

gerek? Kuran ahlakıyla ahlaklanan bir insan nasıl hareket eder? Allah’ın

birliğine inananlarla ittifak edip, Allah’ı inkar edenlere karşı bir ilmi müca-

dele içerisine girer. Onları yendikten sonra, hüküm Allah’ın zaten. Adama

anlatırsın. İnanırsa inanır, inanmazsa “senin dinin sana, benim dinim

bana”. Dinde zorlama yok. Zorla adamı Müslüman yapamazsın. Ama

Cenab-ı Allah müjdelemiş; Hz. İsa (as) geldiğinde herkes Müslüman ola-

cak. Çok az da bir vakit var. Bu arada işte şeytan yoğun faaliyet içerisinde.

“Hadi Sünniler Şiileri mahvedin, camileri bombalayın. Hadi Şiiler Sünni-

leri bombalayın. Hadi Hıristiyanlar Müslümanlara saldırın. Hadi Müslü-

manlar siz de onlara, onlar onlara işte Musevilere saldırın.” Bunlar çok

büyük akılsızlık ve şeytanın oyunudur. İnananların ittifak edip ateizmi,

Darwinizm’i, dinsizliği bir kere yeryüzünden kaldırmaları gerekiyor.

Sonra da herkes kendi dinine göre hareket edecek inşaAllah. Kardeşçe ve

arkadaşça, birbirlerine zulmetmek yok inşaAllah.

SUNUCU: Hocam kısa bir VTR’miz var dilerseniz onu izleyelim.

VTR

ADNAN OKTAR: Bakıyorlar ki “kardeşim” diyor, “sen” diyor, nere-

den çıkardın” diyor, “tek Allah’a inandıklarını” diyor? Adam söylüyor; tek

Allah’a inanıyorum diyor. Ben nasıl diyeyim sen tek Allah’a inanmıyorsun

diye? Yani çok anormal bir mantık bu. Hıristiyanların çok büyük bir bölümü

tek Allah’a inanıyor. Bunlardan haberleri yok. Teslis inancı gittikçe geriliyor

ve tamamen yok olacak bir süre sonra. Hz. Mehdi (as)’ın görevlerinden biri

de budur, yani onları tevhid inancına çekmektir. Tasaffiye vesile olacaktır ve

Hıristiyanlarla ittifak edecektir Hz. Mehdi (as). Biz de Hz. Mehdi (as)’ın

öncüsü olduğumuz için ona zemin hazırlıyoruz inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bunu söyleyen de herhangi biri değil, siz daha

iyi bilirsiniz Hocam, oradakilerin lideri Ortodoksların.

ADNAN OKTAR: Tabii, İsrail’deki Ortodoksların lideri. İsrail hapis-

hanelerindeki gençlerin, insanların durumu ne olacak diyor? Ben senden mi
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öğreneceğim onu? Zaten biliyorum ben onu, anlatıyorum da dinlemiyorlar

ki. Diyorum adamlar ayda bir yıkanıyor, kulakları tıkanmış kirden, duymu-

yor. Bir arada sırada kulaklarını yıkarlarsa inşaAllah duyacaklar.

OKTAR BABUNA: Allahualem biraz haset etme gibi bir şeyleri

olabilir mi Hocam?

ADNAN OKTAR: Hasedin hem de en berbatı var. Hz. Yusuf (as)’a

da biliyorsun kardeşleri haset ediyorlardı. Müslümanlarda bir hasetlik

duygusu, meşhur bilinen bir konudur bir kısmında. Bu büyük bir ahlak-

sızlıktır. “Hasidin iza haset.” “Haset edenin şerrinden Allah’a sığınırım”

inşaAllah. Hem kendi bir şey yapmaz. Yapanı da kendince durdurmaya

çalışıyor. Ben İsrail’deki kardeşlerim için yıllardan beri mücadele veriyo-

rum ama onların da hakkını koruyorum ben, Musevilerin de. Ben onları da

ezdirmem, onları da ezdirmem inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hocam sizin bu Kurani bakış açısını açıklama-

nız, bütün bölgeye hakim olmaya başladı. Hakikaten bütün gerilimde bir

azalma meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı üslubunu değiştirdi. İsrailli-

ler, hükümet size geldiler. Hem yardım istiyorlar hem birlikte hareket edi-

yorlar dini liderleriyle birlikte maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Nasıl mazlumlar ki bak mesela o diğerleri de

öyle. Suriye ile birleşelim diyorlar.

OKTAR BABUNA: Evet, sınırları açalım diyorlar.

ADNAN OKTAR: Sınırları açalım diyorlar. Bir rahatlık, bir kolay-

lık ve bir güzellik peşindeler ki bizim yıllardan beri anlattığımız konuları

talep etmiş oluyorlar.

OKTAR BABUNA: Hatta bunun çok güzel örneği toplantıda da yaşan-

dı. Orada bir televizyon muhabiriyle hükümet görevlisi arasında hafif bir

gerginlik olduğunda siz anlattınız; kan dökmenin ne kadar yanlış olduğunu,

hiçbir haklılığı olmadığını. Bunun üzerine hemen geri çekildiler ve onlar da

rahatladılar. Ortam tamamen sizin hakemliğinizle değişti, maşaAllah.
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ADNAN OKTAR: Bak orada ben dedim ki: “kanın hiçbir şekilde

açıklaması olmaz, kim dökerse döksün” dedim. Ve ben dedim ki: “ferdi

teröre de karşıyım, devlet terörüne de karşıyım” dedim. İşte bu yağlı kulak-

lar bunu duymuyor. Adamlar kulağını badana fırçasıyla kendileri arada

şöyle bir temizleseler o tıkanmış kulaklarını duyacaklar. Anlamıyorki

adam. Ne dediğimizden haberi bile yok. Hasetten beyni tıkanmış adamın.

Kafası böyle dumura uğramış. O dün okuduğun kısımlar yanında mı senin?

OKTAR BABUNA: Kuran’da Ehl-i Kitab’a karşı sevgi ve merhamet

ayetleri var Hocam inşaAllah.

Şeytandan Allah’a sığınırım. De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin ara-

nızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına

kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir

kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevi-

rirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." (Al-i İmran

Suresi, 64)

ADNAN OKTAR: Şimdi bu tasaffi mi?

OKTAR BABUNA: Tasaffi Hocam, çok açık.

ADNAN OKTAR: Bediüzzaman doğru mu söylemiş? 

OKTAR BABUNA: Kesinlikle Hocam, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Cübbeli ne diyor? “Said Nursi nasıl konuşmuş?”

diyor. “Yanlış konuşmuş” diyor. “Tasaffi olur mu Hıristiyanlıkta?” diyor.

Allah diyor bak. Adamın Kuran’dan haberi yok. Yani okuduğu boğazın-

dan aşağı inmesi lazım, tabii.

OKTAR BABUNA: Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı.

(Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz

onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce

(kendilerine) Kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu,

fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücret-
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lerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı

tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette

hüsrana uğrayanlardandır.

ADNAN OKTAR: Allah burada Hıristiyanları, Musevileri bombala-

yın, öldürün demiyor.

OKTAR BABUNA: Evlenebilirsiniz diyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Sofra kurun, birlikte yemek yiyin diyor Cenab-ı

Allah. Onlar sizi yemeğe davet ettiklerinde gidin, evine girin, yemeğini

yiyin diyor. Yemeği yiyince insan boş boş, mel mel yüzüne bakmaz. Soh-

bet eder, konuşur. Ayrıca o bayanlarla evlenin, diyor. Evlenince ne

demektir? Eşi oluyor. Çocuğu oluyor yani. Birlikte yaşıyorlar yani. Aynı

yatakta yatıyor adam. Asıp kesme var mı burada? Bu kadar cehalet olacak

iş değil. İnanılır gibi değil. Tabii ama Hıristiyanlarda tek Allah’a inanan-

ların kestiği, Musevilerin de hepsinin kestiği yenir inşaAllah. Teslis inan-

cı olmaz. Onu yıllardan beri söylüyoruz. Her seferinde söylüyoruz.

OKTAR BABUNA: “Şüphesiz, Kitap Ehli’nden, Allah'a; size indi-

rilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak-

inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri

satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz

Allah, hesabı çok çabuk görendir.”

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel

bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir

ve hidayete ereni de bilendir.”

ADNAN OKTAR: En güzel biçimde, bombayla dinamitle demiyor

değil mi Kuran? Sevgiyle, şefkatle, dostça, arkadaşça, kardeşçe, merha-

metle, onları ikna etmeye çalışarak. Kabul ediyorsa, etmiyorsa etmez.

Onun dini ona, bizim dinimiz bize. Kuran’ın hükmü açık, evet.

OKTAR BABUNA: “Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en

yakın olarak da: "Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birta-
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kım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamama-

ları nedeniyledir.”

ADNAN OKTAR: Biz ne yaptık? O rahibi alıp getirdik. Musevile-

rin, İsrail’in ünlü rahibini alıp getirdik. Müslümanlara yakın bulursun

diyor, değil mi Cenab-ı Allah? Diyorlar ki; niye getirdin Hıristiyanı? Niye

onunla ahbap oluyorsun? Niye görüşüyorsun? Kuran söylüyor bunu bize,

Allah söylüyor, en yakın bulursun diyor Cenab-ı Allah. Bak adamın gör-

düler sevgisini, şefkatini, yakınlığını ve tek Allah’a inanıyorum diyor.

Biz, Kuran’ın hükmünü uyguluyoruz. Biz cahil cühelanın veya hasutların

hareketlerine göre tavır almayız.

OKTAR BABUNA: Hatta çok tevazulu ve çok hürmetli bir üslubu

vardı. Sizin için de Hocam maşaAllah “dünyanın lideri sizsiniz” diye bir

ifadesi olmuştu maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Dünyanın lideri… Evet, o hüsn-ü zan ediyor,

Allah razı olsun. Biz Allah’ın herhangi bir naçiz kuluyuz.

OKTAR BABUNA: Bir de “bu zamanda Hz. Muhammed (sav) gibi-

siniz” dedi. Peygamberi (sav) de işaret ederek inşaAllah, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yani o yine hüsn-ü zan ediyor. Biz Resulullah

(sav)’in en naçiz, sıradan bir tabisiyiz inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap

Ehli’yle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki:

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da bir-

dir ve biz O'na teslim olmuşuz."

ADNAN OKTAR: Mesela İsrailli çocuklar, kadınlar, mazlum yaşlı-

lar falan, bunlar ne yapıyorlar? Hayır İsrail’de anormallik yapan adam

var. Ahlaksızlık yapan adam var yani her ülkede vardır bu, her yerde var.

Türkiye’de yok mu? Her yerde var. Bunun ayrımının iyi yapılması lazım.

Dindar, kendi halinde mazlum İsrailli kardeşlerimize niye zulüm yapılsın,

niye psikopat hareketler yapılsın? Çocukların ne suçu var, genç kızların,
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yaşlı annelerin ne suçu var? Kim zulüm yaptıysa onunla muhatap ol.

Kuran ölçüleri içerisinde olur o da. Kuran’a göre hareket olur yani şahsi,

kendi kafasına göre hareket edemez. Kuran’da her şeyin bir usulü, adabı

vardır, bir yöntemi vardır inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece

vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker

olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.

Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar.

Allah, muttakileri bilendir.”

ADNAN OKTAR: Ben Musevi biliyorum mesela adam “La İlahe

İllallah Muhammeden Resulullah” diyor adam. “Peygamber” diyor, “hak-

tır” diyor. Kuran haktır, diyor. Namaz kılıyor.

OKTAR BABUNA: Namaz kılıyor, Sultan Ahmet Camii’nde namaz

kıldı.

ADNAN OKTAR: Tabii, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiî-

ler ve Hıristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde

bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.”

“Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-

çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi

sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.”

ADNAN OKTAR: Yani özetle, mazlum Hıristiyanlara, Musevilere

zulüm yapılması haram olur. Suçlu kimse gider onun yakasına yapışırız.

O da kendi kafasına göre değil. Kuran ölçüleri içerisinde. Resulullah (sav)

zamanında nasıl oluyorsa o şekilde. Yani dindar, kendi halinde, ibadet

eden, Allah’tan korkan Hıristiyanlara, Musevilere saldırmak bir yiğitlik,

kahramanlık değildir, mücahitlik hiç değildir. Bunlar münasebetsiz, yan-

lış, haram olan eylemlerdir, inşaAllah.
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OKTAR BABUNA: Hadisler vardı Hocam konuyla ilgili. Hz. Pey-

gamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Bir zimmiyi (sorumluluk altına alınan

kişi) haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Halbuki onun

kokusunu kırk yıllık yoldan duyabilir." Tam söylediğiniz gibi Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak mesela onu adam cehd etmek olarak görü-

yor. Cenab-ı Allah haram diyor, cehenneme gider ve sonsuz kalır diyor.

OKTAR BABUNA: Peygamber Efendimiz (sav): "Her kim zimmîye

zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse, o kimsenin hasmı-

yım.”

ADNAN OKTAR: Bak zulüm de olmuyor. Hiçbir şey yapılamıyor.

Ne yapılıyor? Şefkat gösteriliyor, korunup kollanıyor.

OKTAR BABUNA: "Kim bir muahime zulmeder veya gücünün

üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa Kıyamet günü ben

onun hasmıyım." (Ebu Davud) Sahih hadis bu da.

ADNAN OKTAR: Bak çok açık. Değil öldürmek, asmak, kesmek;

bak zulüm de yapamıyor, canını yakamıyor, rahatsız edemiyor, üzemiyor.

Tabii, haram bunlar inşaAllah.

OKTAR BABUNA: "Kim bir zimmiye eziyet ederse ben onun dava-

cısıyım. Ben kime (bu dünyada) davacı olursam, Kıyamet gününde de

davacı olurum." (Acluni, Keşfu'l-Hafa')

"Sakının. Kim, böyle insanlara (yani kendileriyle anlaşma yapılmış

olanlara) zalim ve sert olursa, onların haklarını kısarsa veya tahammül

edebileceğinden fazlasını yüklerse veya hür iradeleri dışında onlardan bir

şey alırsa, hüküm günü ben onlardan davacı olacağım." (Ebu Davut)

ADNAN OKTAR: Bak anlaşma yapıldıysa diyor. Anlaşma yapmış-

lar. Zalim de olunmuyor, sert de olunmuyor. Nedir bu o zaman? Şefkat,

merhamettir.

OKTAR BABUNA: “Hz. Ömer (ra) zamanında fethedilen ülkelerin
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hiçbirinde, tek bir ibadet yerine bile, hiçbir zaman saygıda kusur edilme-

miştir. Ebu Yusuf yazıyor: "Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne

onlar yerlebir edildi ne de mağluplar eşya ve mallarından yoksun bırakıl-

dı."” (Ebu Yusuf, Kitab-ül Harac)

ADNAN OKTAR: Bak, talan da yok demek ki. Bak fetih olduğu

halde, ne ibadethanelere dokunuluyor, ne malına, mülküne dokunuluyor.

İşte İslam ahlakı budur. Sahabe dönemi böyle. Evet, devam et.

OKTAR BABUNA: Hz. Ali (ra)’dan: "Her kim ki bizim zımmimiz-

dir, onun kanı bizimki kadar kutsaldır, malları bizim mallarımız kadar

tecavüzden masundur" dedi. Başka bir kaynakta, Hz. Ali'nin şöyle dediği

naklediliyor: "Zımmi durumunu açıkça kabul edenlerin malları ve hayat-

ları bizimki (yani Müslümanlarınki) gibi kutsaldır." (İslam’da Devlet

Nizamı, Ebu-l A'la-El Mevdudi)

ADNAN OKTAR: Çok açık. Mehdi (as)’ın yed-i emanındadırlar

inşaAllah bütün Hıristiyanlar ve bütün Müslümanlar ve Museviler

inşaAllah. Onun koruması altındadır, Allah ona emanet etmiştir. Biz de

Mehdi (as)’ın öncüsüyüz. Tabii ki ona göre tavır alacağız inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Şarkta ve Garpta yaşayan tüm Hıristiyanların

dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, Peygamberin ve tüm

müminlerin himayesindedir. Nasraniyet dini üzere yaşayanlardan hiç

kimse kerhen İslam'a icbar edilmeyecektir. Hıristiyanlardan birisi herhan-

gi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım

etmek zorundadırlar" maddelerini yazdırdıktan sonra: "Ehl-i Kitap ile

ancak en güzel yöntemlerle mücadele edin. Ankebut, 29/46 ayetini

okudu.” Hazreti Peygamber (sav) (İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdulme-

lik, Hz. Peygamber (sav)'in, Hıristiyan olan İbn Harris b. Ka'b ve dindaş-

larına yazdırdığı anlaşma metninde)

ADNAN OKTAR: Şarkta ve Garpta, Avrupa’da olsun nerede olursa

olsun Şark’ta, Doğu’da olsun hepsinin canı, malı, ırzı, namusu Müslü-

manlardan soruluyor. Müslümanların yed-i imanında inşaAllah.
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Ayrıca bakın onları öldürmek değil, değil onları, onlara birisi öyle

cinayete tevessül ederse onları koruyup kollamakla mükellefiz, inşaAllah.

Yani canını koruyoruz, malını, ırzını, namusunu koruyoruz inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hatta siz daha iyi bilirsiniz Hocam, Kuran’da

“müşrikleri bile eman istedikleri takdirde güvenlik içinde olacağı yere

ulaştır” diye emrediyor Allah.

Peygamberimiz (sav) ve dört halife döneminde Musevilere ve Hıris-

tiyanlara yapılan uygulamalar: 

Suriye Hıristiyanlarının Ebu Hubeyde (ra)‘a sundukları ve tarihe

“Ömer Akdi” olarak geçen belgede yer alan ifadeler: 

o Gece veya gündüz kiliselerimizi Müslümanlardan esirgemeyeceğiz.

o Onların kapılarını yolculara ve yolda kalmışlara açık tutacağız.

o Müslüman yolcuyu geleneksel usulümüzle ağırlayacağız ve onları

besleyeceğiz.

o Müslümanları incitmeyeceğiz ve her kim bir Müslüman’ı incitirse,

kendi haklarını ceza olarak kaybedecektir. (Macid Kuduri, İslam’da Savaş

ve Barış, Fener Yayınları)

ADNAN OKTAR: Bakın, Hıristiyanlar da Müslümanları koruyup

kolluyorlar. Peygamberimiz (sav) nereye hicret etmişti?

OKTAR BABUNA: Medine’ye. Habeşistan’a.

ADNAN OKTAR: Habeşistan’a. Hangi din üstüneydiler onlar?

OKTAR BABUNA: Hıristiyan.

ADNAN OKTAR: Hıristiyandılar. Nasıl bir muamele gördüler orada?

OKTAR BABUNA: Çok güzel, merhametli, sevgi, şefkat dolu bir

muamele gördüler Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İşte Müslümanlıkta da hüküm aynı. Bir Hıristi-
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yan gelirse bize, hicret ederse aynı şekilde biz de onları korumak ve kol-

lamakla mükellefiz. 

OKTAR BABUNA: Hz. Ömer (ra) 637’de Kudüs’ü bizzat fethetti-

ğinde, Kudüs halkına bir emanname vermiş ve Kitap Ehli’nin ibadethane-

lerine dokunulmayacağını bildirmiştir. Hz. Ömer (ra)’ın Medain Hıristi-

yanlarına verdiği taahhütte, “Hıristiyan dini üzere olanlardan hiç kimse

istemeyerek Müslüman yapılmaya zorlanmaz” ilkesi yer alıyordu. Hz.

Ömer (ra) döneminde Hira Hıristiyanları ile Müslümanlar arasında yapı-

lan antlaşmada zımmiler hakkındaki madde çok önemlidir. Şayet onlardan

biri güçten düşer ve yaşlanırsa veya hastalıktan acı çekerse veya zengin

iken yoksullaşırsa, o ve ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları

sürece Beyt-ül Mal’dan yani kamu hazinesinden yardım görecektir.

ADNAN OKTAR: Bu hükmü demin de okuduk. Bakın burada da

çok açık. İşte cahil cühela bunu bilmiyor. Hıristiyan gördü mü, Musevi

gördü mü asalım keselim diyorlar. Harama giriyorlar. Bunu savunmak ve

uygulamak haramdır, karşılığı cehennem olur. Sahabe döneminde de

böyle bir uygulama yoktur. Kuran’a göre de böyle bir şey yoktur. Müslü-

manlıkta şefkat, merhamet, koruyup kollama vardır. Aklı başında olacak-

lar, ne yaptıklarının farkında değiller. Kendilerine gelecekler inşaAllah.

Ama mesela bir Müslüman katil yahut Musevi katil, Hıristiyan katil;

tamam, onun bir karşılığı vardır, kimse o ama. Ama bunu, sivil halk bunun

uygulamasını yapamaz. İlgili kişi ve kurumlar, devlet bunu yapar.

Kuran’a göre bunun bir usulü, adabı vardır. Yoksa herkes herkesi ceza-

landırmaya kalkarsa çok acayip bir sistem olur. Kuran’a göre tavır belli-

dir. Zamanımızda da yine öyle. Bu, devletin yapacağı bir uygulamadır.

Yani bunu şahıs kendi yapamaz, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hz. Ömer (ra)’ın Şam halkıyla yaptığı antlaşma

öncesinde yaptığı açıklama: 

Allah’ın lütfettiği toprakları insanların ellerinden almayın ve

Allah’ın Kitabı’nda belirttiği gibi güçlerine göre cizye koyun. Şayet cizye
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onlar tarafından ödenirse daha fazlasını istemeyin. Toprakları kendi ara-

mızda paylaşırsak evlatlarına hiçbir şey kalmayacaktır. Eğer topraklar asıl

sahiplerine bırakılırsa Müslümanlar onların ürettiğiyle yaşayabilirler.

Onların üzerine cizye koyabilirsiniz ama asla onları esir alamazsınız. Onla-

rı incitecek ya da onlara zarar verecek haksızlığı yapamazsınız ve üzerin-

de hakkınız olmadıkça onların mallarını alamazsınız. Onlarla yaptığınız

antlaşmalarla kabul ettiğiniz yükümlülükleri yerine getirmek zorundasınız.

ADNAN OKTAR: Cizyeden kasıt da, orada Müslümanlar bir hizmet

veriyor; yollar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, fakirleri doyuruyorlar.

Bunlar bir ihtiyaç, para var. Müslümanlardan nasıl alınıyorsa orada tabii

Ehl-i Kitab’ın da destekçi olması gerekir. Yani, Kuran’ın buradaki güzel

bir hükmüdür bu inşaAllah. Sonunda o onlara hizmet olarak, güzellik ola-

rak dönmüş oluyor. Yani aksi zaten acayip bir şey olur, değil mi yani?

Zaten o katkıyı onlar gönüllü olarak, severek yapmaları gerekir. Nerede

olursa olsun değil mi insan, mesela biz de Avrupa’da oluyoruz; belediye

hizmet yapıyor, biz belediyeye vergiyi veriyoruz, ödüyoruz çünkü hizmet

olarak bize dönecek inşaAllah. Tamam, peki bu konu yeterli şimdilik. Ne

anlatalım Oktar Hocam, var mı göstereceğin resimler?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah eğer uygun görürseniz bir

örümceğin avlanma taktiği var. 

Bu, Afrika’da yaşayan dev bir örümcek. 1-1,5 metre çapında büyük

bir ağ örüyor. Bunun ortasına yerleşip böyle beklemeye başlıyor.

ADNAN OKTAR: Ama şahane örmüş. Bayağı kaliteli, güzel çalışmış.

OKTAR BABUNA: Geldiğinde de onu yakalıyor fakat bir özelliği

var. Bu, ortasında beklerken, bunun ayaklarında çok hassas alıcılar var,

hangi tarafta ipliği oynattığını, titreştirdiğini çok kesin olarak algılıyor ve

oraya gidip yakalıyor. Bu da ondan çok daha küçük bir örümcek, onun

yüzde biri ağırlığında. Bu da ipin üzerinde yürüyerek geliyor onun avla-

rından yararlanmaya çalışıyor.
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ADNAN OKTAR: Onun avından yararlanıyor?

OKTAR BABUNA: Fakat çok hafif olduğu için fark ettirmeden

gelip yaklaşabiliyor. Mesela şimdi buradaki bir böceğe yaklaşıyor, sineğe.

ADNAN OKTAR: Bu bedavacı.

OKTAR BABUNA: Daha sonra nasıl sistemle onu oradan aldığını

gösterecek. Fakat o tabii farkında ev sahibi örümcek. Geldi, hemen aldı

onu, kaptı, gidiyor. Ufak örümcek bu kez yararlanamadı. Fakat tekrar

gelecek şimdi. O, onu beslenirken tabii şimdi örümcek onunla besleniyor.

Bir tane daha böcek yakalandı, bir sinek. Şimdi diğer örümcek tekrar geli-

yor onu kapabilmek için. Onu sezdirmeden almaya çalışacak.

ADNAN OKTAR: Onun mekanında mı faaliyetler yapıyor?

OKTAR BABUNA: Evet.

ADNAN OKTAR: Tam televoleci yani bu, bedavacı.

OKTAR BABUNA: Şimdi şöyle yapıyor: O, etrafındaki ağla bağ-

lantılı olan iplikçikleri kesiyor. Önce bağlantısını izole ediyor önce bir.

ADNAN OKTAR: Süper uyanık.

OKTAR BABUNA: Fakat hepsini kesmiyor düşmemesi için. İşine

yarayacak olanları bırakıyor. Onlara tutunarak aldı fark ettirmeden, çünkü

bunu yaparken, etrafındaki iplikçikleri kestikten sonra artık diğer örüm-

cek onun farkında da olmuyor o titreşimlerin.

ADNAN OKTAR: Hakikaten teker teker kopardı.

OKTAR BABUNA: Şimdi bir tane daha çekiyor işini sağlama almak

için, tek bir iplikçik vardı oraya bağlayan. İşte onun üzerinden giderek

işini sağlama bağlıyor. Bir tane daha çekti ki taşıyabilsin diye ağırlığını

çünkü sineğin ağırlığı ondan daha fazla. O tabii beslendiği için farkında

değil olanların.

ADNAN OKTAR: O kendinden geçmiş vaziyette, evet.
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OKTAR BABUNA: Evet, kendinden geçmiş vaziyette. Tüm usta

hareketlerle iyice bağlantılarını kesip alıp götürecek şimdi onu. Tekrar

geldi. Son bağlantıları da koparıp götürüyor.

ADNAN OKTAR: Çok akıllı maşaAllah. Yani en az insan aklı kadar

akıl gösteriyor, inşaAllah. Her birinde ayrı bir akıl oluyor, her birinin ayrı

bir tekniği var, her birinde ayrı bir yöntem; Allah tarafından özel yaratılı-

yor bunlar da maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bugün Hocam kar yağdı her tarafa. Kar tanele-

rindeki Altın Oranı gösterelim mi?

ADNAN OKTAR: Göster.

OKTAR BABUNA: Altın oran, Orta Çağ’da Fibonacci isminde bir

matematikçinin bulduğu bir sayı var. Buna göre her iki sayının toplamı

olan bir sayıyı, önceki sayılara oranladığınızda 1,618’lik bir oran çıkıyor.

Mesela 0 ile başlayıp 0 ile 1 toplandığı zaman 1, 1 ile 1 toplandığı zaman

2, 2 ile 1; bir önceki sayı toplandığı zaman 3 diye gidiyor bunlar böyle.

13. sayıdan sonra sabitleniyor bu oran. 1,618 sayısı çıkıyor. Allah bu sayı-

yı kullanarak bu oranla doğada canlılarda çok güzel simetrik yaratılışlar

ortaya koymuş. Mesela kar taneleri hem Altın Oranla yaratılmış, hem de

muazzam bir simetriye sahip. Fakat kar tanelerinin bir özelliği daha var,

hiçbir kar tanesi diğer kar tanesine benzemiyor. Her birinde muhteşem bir

desen ve birbirinden tamamen farklı, trilyonlarcası, katrilyonlarcası birbi-

rinden farklı; geçmiş bütün kar taneleri ve gelecek kar taneleri. Mikros-

kobik görüntüler tabii bunlar, mikroskopla bakıldığı zaman.

ADNAN OKTAR: Allah’ın sonsuz yaratma gücünün bir tecellisi.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah Hocam hiçbiri birbirine uymuyor.

Yani dışarıdaki yağan kar tanelerinin tamamı bu şekilde. Tabii bu Altın

Oranı hem canlılarda, insan yüzünde, çiçeklerde, kozalaklarda, doğada

her şeyde Allah’ın bu şekilde bir yaratışı var; simetrik ve Altın Oranda

maşaAllah. Hocam bir kedinin temizlenmesi var, gösterelim mi onu?
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ADNAN OKTAR: Göster, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Temizliğine çok düşkün.

ADNAN OKTAR: Bak bakışa bak, salaklık artık hat safhada. Renk

de çok şahane, ne yapıyor bu böyle?

OKTAR BABUNA: Temizliğini yapıp sevimli sevimli bakıyor.

ADNAN OKTAR: Başka bir şey var mı?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah. Dans eden bir kuş var,

karşı cinsi etkilemek için.

ADNAN OKTAR: Rap yapıyor bu.

OKTAR BABUNA: Bu ayda yürüme hareketi var, onun aynısını bu

şekilde dans etme hareketini.

ADNAN OKTAR: Michael Jackson’ı mı taklit ediyor?

OKTAR BABUNA: Ayda yürüme hareketi vardı, çok benzerini.

Şimdi geldi diğer kuş, karşı cins onu etkilemek için kullanıyor inşaAllah.

Bu da Hocam suda yürüyen bir kertenkele. Kostarika kertenkelesi.

Çok seri hareketlerle perdeli ayaklarıyla yürüyebiliyor suyun üzerinde.

ADNAN OKTAR: Hayret, bu da belirli bir akıl gerektiren bir şey.

OKTAR BABUNA: Evet maşaAllah Hocam. Çünkü siz daha iyi

bilirsiniz inşaAllah, daha yavaş bir süratle olsa bu şekilde yürüyemez

ağırlığı fazla gelirdi. Ayak yapısı uygun olmasa yine yürüyemez.

ADNAN OKTAR: Tamam, bu nedir?

OKTAR BABUNA: Bu Hocam kuşların kendilerini nasıl kamufle

ettikleriyle ilgili bir film eğer uygun görürseniz?

ADNAN OKTAR: Tamam. Bulundukları ortama çok uygun kamuf-

laj teknikleri kullanıyorlar yuvaları için. Mesela burada bitkilerden yapı-

lan, oradaki bitkileri kullanarak bir yuva yapıyor kendisine. Örümcek
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ağlarını kullanıyor bunları birbirine bitiştirmek için, bağlamak için. Tıpkı

bir terzi gibi özel dikiş atıyor ve birbirine bağlıyor düğümler atarak.

Bunda da örümcek ağlarını kullanıyor.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah, tam bir terzi gibi özel

bir düğüm atma tekniği de var.

ADNAN OKTAR: Tam anlamıyla dokuyor evet. Severim ben onun

güzel gözlerini, çok şahane bakıyor.

OKTAR BABUNA: Bu şekilde çok iyi kamufle oluyor, etraftan

ayrılmıyor.

ADNAN OKTAR: Tabii, mükemmel oldu.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah. Şimdi başka kuşları gösterecek

yine kamufle etmek için bunlar da çok güzel teknikler kullanıyorlar.

Mesela yine buradaki kuş ağaçların kabuklarını da kullanarak, yine koza

iplikçiklerini vs. kullanıyor, onun dışına da ağaç kabuklarını koyuyor ki

kamufle etsin diye. Yuva gözükmesin diye.

ADNAN OKTAR: Rengi anlaşılmasın diye ağacın görünümüne

büründürüyor. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. Bu da çamurlu, çamur-

la kullanıyor yine böyle. Yine ağaç kabuklarını kullanarak özel, çimenler-

le ve çamurla.

ADNAN OKTAR: Ama mükemmel oldu yaptığı.

OKTAR BABUNA: Evet inşaAllah, uzaktan bakınca zaten hiç ayırt

edilmiyor. Birazdan uzaktan çekim yapacak, kuş yuvası olduğu hiç belli

olmuyor.

ADNAN OKTAR: Evet ağacın dokusuna tam uydurmuş, maşaAllah.

Biraz da sündürerek hacim aldırıyor gördüğüm kadarıyla. Yerleşeceği

hale getiriyor. Kabukları yedire yedire yerleştiriyor. Abisi onu sevsin, o

güzel tatlı canını.
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OKTAR BABUNA: Tamamen ağacın desenine de uygun hale geti-

riyorlar. Uzaktan fark edilmeyecek şekilde maşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Oktar Hocam başka anlatacağın yok.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah var Hocam eğer uygun görürse-

niz? Güzel canlılar var gösterelim mi onları?

ADNAN OKTAR: Göreyim. Bunlar iki ahbap çavuş, bunlar iyice

anlaşmışlar. Su açılsa hoplar ama bu. Bu da bilgisayarın üstünde öğlen

istirahatına mı çekilmiş? Bence parmaklıklarda bu da istirahata çekilmiş.

Bu gerçekten bu kadar iri tavşan var mı? Bu nedir böyle hükümet gibi?

Hayret bunların birbirinin türlerini bulmaları. Hayret, Allah’ın hikmeti.

Bu ne bu böyle? O da bacağını ısırmaya mı çalışıyor?

OKTAR BABUNA: Bu da yine büyükçe bir kedi Hocam.

ADNAN OKTAR: Kedi dediğin böyle olacak kardeşim, çok şaha-

neymiş. MaşaAllah. Bakışa bak, tatlılığına şunun. Bir suç işlemiş olabilir

bu, bakış normal değil.

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allah’a sığınırım, Zümer

Suresi 61, “Allah takva sahiplerini inanarak ve inançlarını uygulayarak,

zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır.” “Allah takva sahiplerini inanarak

ve inançlarını uygulayarak, zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır, onlara

kötülük dokunmaz. Ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir,” diyor Allah.

“Allah, her şeyin Yaratıcısı'dır. O, her şey üzerinde vekildir” her şeyin

yaratıcısı, sandalyenin, kapıların, bilgisayarların, değil mi, arabaların,

gemilerin, her şeyin yaratıcısı Benim diyor Allah. “O her şey üzerinde

vekildir. Göklerin ve yerlerin anahtarları O’nundur”. Demek ki göklerde

ve yerde kilitli yerler var, Cenab-ı Allah onları açacak inşaAllah.

“Allah’ın ayetlerine karşı inkar edenler, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Ahirette ve dünyada bir hüsran var onlar için. “De ki: Ey cahiller bana

Allah’ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz.” Hz. İsa

(as)’ı mesela Allah olarak gösteriyor. Bu çok anormal bir harekettir.
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Kuran buna da işaret ediyor. Ki Hıristiyan gençleri, Hıristiyan insanları bu

düşünceyle mahvettiler. Yani rahatça iman edecekken bu insanlar, iman

edemeyecek konuma getirdiler. Adam nasıl inansın yani bir insan, uyuyor,

yemek yiyor, Allah’a dua ediyor, doğal ihtiyaçları var, bu insana Allah

diyor. Şimdi aklı başında bir insan buna nasıl inansın. Olacak bir şey mi

bu? Şeytandan Allah’a sığınırım, “Andolsun, sana ve senden öncekilere

vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan”, yani Allah’tan başka bir

ilah edinirsen, “şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana

uğrayanlardan olanlardan olacaksın. Hayır, artık (yalnızca) Allah'a kulluk

et ve şükredenlerden ol." Allah’ın tek ve bir olduğu çok açık. Yani inan-

lara bu zulmetmek olur, iyilik yapmış olmazlar, çok büyük kötülük yap-

mış olurlar. Hz. İsa (as)’a güya sevgi adına değil mi ona zulüm yapmış

oluyorlar. Hz. İsa (as) niçin istesin öyle bir şeyi. Cenab-ı Allah ahirette

soruyor, “Allah’ı bırakıp da bana kulluk edin diye sen mi dedin?” diyor.

“Ya Rabbi” diyor, “ben böyle bir şey demişsem Sen bilmişsindir,” diyor.

“Ben böyle bir şey demedim” diyor Hz. İsa (as). Demez de inşaAllah.

“Onlar Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.” Allah’ın büyüklüğü-

nü, yüceliğini, gücünü. İnsanlar hep Allah’ı, birçok insan dar planda

değerlendirebiliyor. Mesela biraz düşündürünce Allah’ın büyüklüğü kav-

ramaya başlıyorlar. “Oysa Kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu

(kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koş-

tuklarından münezzeh ve Yücedir.” Bakın, “Oysa Kıyamet günü yer bütü-

nüyle O’nun avucu (kabzası)ndadır,” yani bütün kainat, bütün alem O’nun

avucundadır diyor Cenab-ı Allah, yani O’nun kontrolündedir. Biraz da

düşünmeleri için Allah müteşabih bir açıklama yapıyor. Cenab-ı Allah

mesela bir elin içerisine de mesela insan şeklinde Allah tecelli etse, bir

elin içerisine de bütün kainatı alabilir. Veyahut bütün kainat tamamı bir

atomun çekirdeğine sığabilir veyahut bir fotonun içerisine sığabilir, Kuran

buna işaret etmiş oluyor.

Şu kutuları oku bana Oktar, ben de onları şerh edip açıklayayım. 
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OKTAR BABUNA: Tamam Hocam, inşaAllah.

“Hazreti İsa (as), İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin

şahs-ı manevîsini temsil eden deccali öldürür.” (Mektubat, s. 6)

ADNAN OKTAR: Bir şahsı manevi var, bir de Hz. İsa (as) var.

Şahsı maneviyi temsil eden bir insan var. Dinsizliğin şahsı manevisini

yine bir şahıs temsil ediyor. Ve onu öldürür diyor, Hz. İsa Aleyhisselam,

yani manen, fikren öldürmüş olacak. Evet devam et sen. 

OKTAR BABUNA: “Ancak harika ve mu'cizatlı (mucizeler sahibi)

ve umumun makbulü (umumun kabul ettiği) bir zât olabilir ki: O zat, en

ziyade alâkadar ve ekser (birçok) insanların peygamberi olan Hazret-i İsa

Aleyhisselâm'dır...” (Şualar, s. 463)

ADNAN OKTAR: Ne anladın oradan? 

OKTAR BABUNA: Bunu yapacak olan ancak harika ve mucizatlı,

Allah’ın Peygamberi olan bir zat olabilir, bir kişi olabilir. O da Hz. İsa

aleyhisselamdır.

ADNAN OKTAR: Mucizatlı yani mucizeler gösteren. Ve harika bir

insan. Hz. İsa (as) olabilir, o yüzden Hz. İsa (as) gelecektir diyor, değil

mi, Bediüzzaman evet. 

OKTAR BABUNA: “Bir İsevi cemaati namı altında ve "Müslüman

İsevileri" unvanına lâyık bir cem'iyet, o deccal komitesini, Hazret-i İsa

Aleyhisselam'ın riyaseti (liderliği) altında öldürecek...” 

ADNAN OKTAR: Hz. İsa (as) demek ki Müslümanlığı çok andıran

bir Hıristiyan cemaat içerisine geliyor. Onları yönlendirerek deccaliyeti

yok ediyor.

OKTAR BABUNA: “İsa Aleyhisselam'ı nur-u iman (imanın ışığı)

ile tanıyan ve tabi' olan cemaat-ı ruhaniye-i mücahidinin (ruhani müca-

hidler cemaatinin) kemmiyeti (sayısı)....” diye devam ediyor. (Şualar, s.

464)
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ADNAN OKTAR: Demek ki Hz. İsa (as) bir Hıristiyan cemaati içe-

risine Cenab-ı Allah tarafından bırakılacak, uyur halde. Onu oradaki seç-

kin kişiler, alim olan insanlar tanıyıp ve anlayacaklar ve ona tabi olacak-

lar. Ve o cemaat aynı Müslümanlığı andıran bir cemaat olacak, Hıristiyan

cemaati. Onları yönlendirerek deccaliyeti etkisiz hale getiriyor, daha

sonra da Hz. İsa (as) bütün insanlığı Kuran’a davet edecek, bütün Mus-

evileri ve Hıristiyanları ve hepsi Müslüman olmuş olacak.

OKTAR BABUNA: Hattâ "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-

i Mehdi (as)’a namazda iktida eder, tâbi' olur." diye rivayeti, bu ittifaka

(birleşmeye) ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine (Kuran hakikatlerine

uyulmasına, tabi olunmasına) ve hâkimiyetine işaret eder. Hz. Mehdi

(as)’a namazda iktida eder, tabii olur, diye rivayeti, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as) inşaAllah Kudüs-ü Şerif’de

namaz kılarken, Hz. Mesih (as) gelecek inşaAllah, Hz. Mehdi (as) onu

imamlığa geçirmek isteyecek. Kabul edecek mi Hz. İsa (as)? Hayır, Hz.

Mehdi (as), Hz. İsa (as)’ı namaza geçirmek isteyecek. Hz. İsa (as) hiçbir

şekilde kabul etmiyor. Sensin diyor dünyanın lideri, Müslümanların

imamı sensin, bütün İslam aleminin lideri sensin, çünkü vahiyle hareket

ettiği için Hz. İsa (as) Hz. Mehdi (as)’ı sırtından iterek imamlığa geçiriyor

yani Mehdi (as)’ın geri çekilme nedeni o zaten, Hz. İsa (as)’ı imamlığa

geçirmek için, tabii. Kabul etmiyor, inşaAllah. İkisi de kabul etmiyor ama

Hz. İsa (as) zorla Mehdi (as)’ı imamlığa geçiriyor. Çünkü vahiyle hareket

ediyor. 

OKTAR BABUNA: “Bu da en büyük alamet olur” demiştiniz

Hocam inşaAllah o zaman. 

ADNAN OKTAR: Biz diyeceğiz ki o zaman “Allahualem herhalde

o, Mehdi (as) bu, bu şahıs” diyeceğiz inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: ”Belki nur-u imanın (imanın ışığının) dikkatiyle,

o eşhas-ı ahir zaman (ahir zaman şahısları) tanınabilir.” (Sözler, s. 343-344) 
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ADNAN OKTAR: İmanın nuruyla, kafa peki müsait değilse tanıya-

mayacak. Durgun olacak, tanıyamayacak. Tanıyamayanlardan biri de

İstanbul’da zuhur edecek. Deccal taifesinden bir yobaz hocadır. Meşhur-

dur, İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında bildiriyor. Mehdi (as)’a

karşı çıkacak, Mehdi (as)’a karşı tavır alacak, halkı kışkırtacak fakat bece-

remeyecek. Rezil rüsvay olacak, eline yüzüne bulaştıracak, küçük düşüp

ezilip geri çekilecek, inşaAllah. Bu Mehdi (as) değildir, Mehdi (as) gel-

meyecektir veyahut işte başka türlüdür diyerek ama asıl olarak da Mehdi

(as)’ı yalancı göstererek, dinsiz göstererek halkı kışkırtmaya çalışacak.

Ne diyor İmam Rabbani “Bu kişi...” diyor “... dinimizi izale etti diyecek”

diyor. Dinimizi yok etti diyecek diyor, bu ahir zamandaki yobaz deccal.

Bu sahtekarın kendi çevresinde böyle bir ufak da çetesi olacak. Bu eyle-

mi yapacak. İmam Rabbani bunu belirtiyor inşaAllah. Bunu da benim

anladığım herkes gördü, böyle bir şahıs zuhur etti, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. “Hem de o eşhasın (o

şahısların) şahs-ı manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait âsâr-ı azî-

meyi (yani fevkalade eserleri, izleri) o eşhasın (şahısların) zâtlarında

tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı hârika (harika şahıslar

yani Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) çıktıkları vakit bütün halk onları tanı-

yacak gibi bir şekil vermişler.” Tam o şekilde. 

ADNAN OKTAR: Evet. O zaman tanıyamayanlar; mesela Cübbeli.

Mehdi (as) çıkıyor, çıkmadı diyor. Niye? Çünkü bütün halk tanıyacak gibi

bir şekil verdikleri için o da zannediyor ki Mehdi (as) tank ateş edecek,

etkilenmeyecek, işte gökten melekler gelecekler, bu Mehdi (as) diye bağı-

racaklar. Bir de bakıyor, böyle biri yok. O zaman Mehdi (as) yok diyor.

Halbuki Said Nursi de diyor; böyle bir şekil vermişlerdir fakat böyle

değildir diyor. O kısmı baştan al. Bir daha anlat.

OKTAR BABUNA: “Hem de o eşhasın (o şahısların) şahs-ı man-

evisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi...” 

ADNAN OKTAR: Şimdi burada dur. Büyük neticeyi. Bakın bir
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cemaati var, şahıs var ve bir de cemaati var ve o cemaatten meydana gelen

bir şahs-ı manevi var ve büyük bir netice alınıyor. O şahsın bizzat kendi-

si yaptı zannettikleri için, bütün o faaliyetleri talebeleriyle beraber yaptı-

ğı o faaliyeti sırf kendisi yaptığı zannettikleri için o eşhası harika çıktığı

vakit herkes tanıyacak gibi bir şekil vermişler diyor. “Halbuki bu dünya”

diyor “bir tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır ama ihtiyari elinden alın-

maz. Öyleyse o eşhas” diyor, “hatta deccal dahi diyor çıktığı vakit kendi-

si dahi kendisini bilmez.” diyor. “Belki o eşhas-ı ahir zaman” Mehdi (as)

ve Hz. İsa Aleyhisselam “imanın nuruyla tanınabilir” diyor. İmanın nuru

yoksa tanıyamayacaklar, evet.

OKTAR BABUNA: “O eşhasın (şahısların) zatlarında tasavvur ede-

rek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı harika” harika şahıslar yani Hz. İsa

(as) ve Hz. Mehdi (as) “çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir

şekil vermişler.” 

ADNAN OKTAR: Bakın o demek ki tefsirde hata yapıyorlar. Yani

olağanüstü olaylar anlatılıyor. Müteşabih hadisler öyle bir anlatılıyor ki,

yani hiçbir zaman olmayacak olaylar, böyle metafizik, böyle akıl almaya-

cak olaylar o şahısta tezahür edecek gibi anlatılıyor. Halbuki teşbih çözü-

lürse konu çok makul anlaşılır hale geliyor. Mesela “Mehdi (as) avucuna

bakar” diyor “talebelerini ve herkesi görür” diyor. İstediği herkesi görebi-

lir diyor. Nedir bu? Cep telefonu ve iPod’a işaret ediyor. Veyahut “İnsan-

lar” diyor mesela “evlerinde oturduklarında Mehdi (as)’ı” diyor “akşam-

ları evlerinde görürler” diyor “oturdukları yerden.” Nedir bu? Televizyon.

Ama onların tarif ettiği nedir? Mehdi (as) herkesin evinde zuhur edecek.

Çok bedenli olacak. Yani milyonlarca bedeni olacak, milyonlarca beden-

de evlerde görülecek. Bu şekilde değil. Bu aklın ihtiyarını kaldırır. Bedi-

üzzaman’ın anlattığı da bu, evet. 

OKTAR BABUNA: “Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Al-i

Beyt’ten, (Peygamberimiz (sav)’in ev halkından, yani soyundan) olacak-

tır.” Emirdağ Lahikası.
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ADNAN OKTAR: Evet. Seyittir Mehdi (as). “Ben seyit değilim”

diyor Said Nursi, “ben Kürt asıllıyım” diyor. “Seyit olanın” diyor “seyit-

liğini gizlemesi haramdır” diyor, “seyit olmayanın da ben seyidim deme-

si haramdır” diyor. “Ben o yüzden” diyor, “kendimi seyit bilmediğim

için”, “ben kendime seyidim demiyorum” diyor. Evet. Kürt’üm ben diyor

ki iftihar edilir. Benim canım ciğerim kardeşlerimdir Kürtler. Ve “o gele-

cek şahıs da seyittir, Peygamberimiz (sav)’in neslindendir” diyor.  

OKTAR BABUNA: Vefat ettikten sonra geleceğini de söylüyor. Siz

daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah. Zamanını veriyor hatta, hicri 1400’ü

veriyor. 1400 sene sonra olduğunu söylüyor inşaAllah. 

“Ona karşı, Ali-i Beyt-i Nebevi’nin silsile-i nuranisine” yani Pey-

gamberimiz (sav)’in nurani soyuna “bağlanan ehl-i velayet” velilerin “ve

ehl-i kemalin” kamil iman sahiplerinin “başına geçecek, Al-i Beyt’ten

Muhammed Mehdi (as) isminde bir zat-ı nurani” yani nurlu bir şahıs “o

Süfyanın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkaneyi” yani münafıklık

akımını öldürüp dağıtacaktır.” 

ADNAN OKTAR: Darwinizm, materyalizm, iddia edilen Ergenekon

örgütü evet. 

OKTAR BABUNA: “O zat uzun taifenin uzun tetkikatı” yani o top-

luluğun uzun araştırmaları, incelemeleri ile yazdıkları eseri kendine hazır

bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 

ADNAN OKTAR: O birinci vazife ne? 

OKTAR BABUNA: Darwinizm, materyalizmin ortadan kaldırılma-

sı. Münafıkane akımların, Darwinizm’in, materyalizmin... 

ADNAN OKTAR: Bu hangi eserlerden istifade edecek diyor? Ne

hazırlayacak diyor?

OKTAR BABUNA: Ondan önceki bir taifenin hazırladığı eserler-

den... 
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ADNAN OKTAR: Bilim adamlarının, araştırmacıların, paleontolog-

ların, efendim biyokimyacıların hazırladıkları hazır eserlerden, hazır araş-

tırmalardan kendisine kitaplar hazırlayacak, eserler hazırlayacak. Onunla

diyor o birinci vazifeyi tam yapmış olacak diyor. Yani Darwinizm’i,

materyalizmi yıkacak diyor. Evet, birinci vazifesi o.

OKTAR BABUNA: “Bu vazifenin istinad ettiği (yani dayandığı) kuv-

vet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd (yani dayanış-

ma)sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir” öğrencilerdir. “Ne

kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.”

ADNAN OKTAR: Ne anladın oradaki izahtan? 

OKTAR BABUNA: Burada ona yardımcı olacak olan tesanüd yani

dayanışma, ihlas yani samimiyet özelliklerine sahip ama manen bir ordu

kadar kuvvetli olan öğrencileri inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Mehdi (as)’ın öğrencileri. Evet, küçük bir cema-

at, küçük bir topluluk, evet. 

OKTAR BABUNA: Ama manen çok güçlü inşaAllah. Said İtirazna-

mesi’nde demiş ki: “Ben seyit değilim, Mehdi (as) seyit (Peygamber

soyundan olan kimse) olacak.” diye onları reddetmiş. Şualar, sayfa 368.

“Ben de onlara demiştim: Ben kendimi seyit (yani Peygamberimiz

(sav)’in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbu-

ki ahir zamanın o büyük şahsı Al-i Beyt’ten (Peygamberimiz (sav)’in aile-

sinden) olacaktır.” 

ADNAN OKTAR: Üstad’a olan sevgide bir yanlış uygulama yapı-

yorlar. Üstad’a olan sevginin gideceğini zannediyorlar. Eğer Mehdi (as)

değilse Üstad, sevgi yok olur diye düşünüyorlar. Halbuki yani ben “Mehdi

(as)’ın pişdar bir neferiyim (öncü bir askeriyim), ona yer hazır eden bir

dümdarıyım” diyor Said Nursi. Çok büyük bir şereftir. “Mehdi (as)...”

diyor “... ve talebeleri benim eserlerimi (Risale-i Nur’u) hazır bir program

olarak neşr ve tatbik edecekler.” diyor. 
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OKTAR BABUNA: “Gerçek sahipleridir” diyor. 

ADNAN OKTAR: “Gerçek sahipleridir.” diyor, “Mehdi (as) ve tale-

beleri” diyor. Dolayısıyla Said Nursi’nin makamını bu küçük düşürmez.

Yani Mehdi (as) zaten Said Nursi’nin güzelliğini, yüceliğini, değerini en

iyi vurgulayacak insanlardan birisidir ve Mehdi (as), Said Nursi’ye sahip

çıkacaktır. Değerini dünyaya gösterecektir. Said Nursi mesela birse,

Mehdi (as) zamanında Said Nursi trilyon olacaktır. Yani dar bölgede bili-

nen bir alim bütün dünya çapında tanınır hale gelecektir ve bunu Mehdi

(as) ve talebeleri yapacaktır. Onun için Said Nursi söylüyor: “Gerçek

sahipleri” diyor “Mehdi (as) ve şakirtleri” diyor “gelir, bu tohumlar sün-

büllenir, biz de kabrimizinden Allah’a şükrederiz” diyor. Ben kabrimden

göreceğim diyor. Demek ki vazifesi devam ediyor daha Said Nursi’nin. 

OKTAR BABUNA: “O ileride gelecek acib bir şahsın (yani şaşılan

ve hayret uyandıran şahsın) bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir

dümdarı (yani önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın pişdar bir

neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum.” Barla Lahikası.

ADNAN OKTAR: Ne anladın buradan?

OKTAR BABUNA: Kendisinin ona zemin hazırladığını, onun bir

neferi hizmetçisi olduğunu söylüyor. 

ADNAN OKTAR: O kim? 

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın. Burada çok açık, kendisinin

de Mehdi (as) olmadığını, dolayısıyla ondan sonra gelecek bir Mehdi (as)

olduğu, dolaylı olarak çok net bir şekilde ortada inşaAllah. 

“Ahirzamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müc-

tehid (yani içtihat eden İslam alimi), hem en büyük bir müceddid (yani her

yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere

gönderilen büyük İslam alimi (yenileyen, yenileyici)), hem Hakim, hem

Mehdi (as), hem Mürşid” (doğru yolu gösteren kişi) “Kutb-u Azam”

(Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en
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büyük mürşidi) olarak bir zat-ı Nuraniyi gönderecek ve o zat da, Ehl-i

Beyt’i Nebevi’den” (yani Peygamberimiz (sav)’in soyundan) “olacaktır.”

Mektubat.

ADNAN OKTAR: Bana tefsir et onu, anlat.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Gelecek ahir zamanın büyük

şahsı için, en büyük bir müctehid, ictihad eden İslam alimi, en büyük müc-

tehid, yani gelmiş geçmiş en büyük müctehid. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. En büyük müceddid, her yüzyıl

başında gelen büyük İslam alimi, 

ADNAN OKTAR: Yani en büyük mezhep imamı. Mezhep imamla-

rının üzerinde, evet. 

OKTAR BABUNA: Evet, en büyüğü. Hem hakim, hükmedici yani

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hakim, yargılanan değil, yargılayan olacak. 

OKTAR BABUNA: Hem Mehdi (as), hidayete erdiren. Hem mürşit,

doğru yolu gösteren. 

ADNAN OKTAR: Mürşit.

OKTAR BABUNA: En büyük mürşit. 

ADNAN OKTAR: Yani bütün tarikatların üzerinde, bütün tarikatlar

ona bağlanacaklar. Dolayısıyla bütün tarikatlar kalkıyor, sadece Mehdi

(as) kalacak. Ali Haydar Efendi niçin devam ettirmedi hilafeti?

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as) çıkacağı için.

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as)’a bıraktı hilafeti. Yani tarikatı

devam ettirmedi. Yani istese devam ettirirdi. Cübbeli ne diyor; gelininden

korktuğu için diyor Ali Haydar Efendi diyor, hilafeti vermedi diyor.

Yazdı, hazırladı ama vermedi diyor. Yani bu büyük mücahid, bu Allah’tan

başka kimseden korkmayan bu yiğit insana, reva gördüğü üsluba bak.
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Gelininden korkmuş. Üsluba bak sen yani. Yani hani kediden korktu der

gibi. Hiç ağıza alınacak söz mü şu? Ali Haydar Efendi’nin gözlerinden

cesaret akıyor, Allah’ın aslanıydı, Hz. Ali (ra) gibi. Böyle Hayber’in kapı-

sını sökecek adam yani böyle. Yiğit ve delikanlı, büyük mürşid, padişahın

huzur hocası. Padişahı eğitiyor. Padişah çekiniyor ondan. Saygı duyuyor,

el pençe duruyor karşısında, Hocam diye. O da diyor ki; gelininden kork-

tu diyor. Çekindi diyor, hilafeti vermedi diyor. Çünkü tarikatı götürmedi.

Ne yaptı? Mehdi (as)’a bıraktı ve bunu da ifade etmiştir, inşaAllah. Ve

birçok mürşit zamanımızda, hilafeti devam ettirmiyorlar, halife bırakmı-

yorlar yerlerine. Tarikatı devam ettirmiyorlar, Mehdi (as)’a bırakıyorlar.

Yani hemen hemen bütün büyük mürşidler Mehdi (as)’a bıraktılar, hiçbi-

ri götürmedi, inşaAllah. Yani mümkün değildir öyle bir şey, yani bak yüz-

lerce yıldan beri devam ettiriyorlar ama Mehdi (as)’da durduruyorlar.

Çünkü o, en büyük mürşit o. Mürşit, ona bağlanıyorlar, inşaAllah. Tari-

katlar onda düğümleniyor, yani onda toplanıyor, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: En büyük mezhep imamı, en büyük mürşid. 

ADNAN OKTAR: Yani bu devirde tarikatlar tamamen, işte onun

için Said Nursi, tarikat devri bitmiştir dediği o, Mehdi (as) geldiği için,

Mehdi (as)’a devrediliyor. Anlaşıldı mı? En büyük mürşit olduğu için,

inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Ve en büyük Kutb-u Azam, yani Müslümanla-

rın kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşi-

di, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet.

OKTAR BABUNA: ”Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl

sahipleri (yani Mehdi (as) ve şakirtleri, talebeleri, öğrencileri) Cenab-ı

Hakk’ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir.”

(Sikke-i Tasdik-i Gayb-i, Kastamonu Lahikası) 

ADNAN OKTAR: Ne anladın? 
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OKTAR BABUNA: Ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi (as) ve

öğrencileri, bu asıl sahipleri yani Risale-i Nur’un, bu daireyi genişletir,

her tarafa İslam ahlakının yayılmasına vesile olur.

ADNAN OKTAR: Evet, mevcut olan daireyi genişlendiriyor, yani

hiç Müslüman yok değil. Var Müslüman, Türkiye’de evelAllah kale gibi,

bunu dünya çapına yayıyor. Evet. 

OKTAR BABUNA: “Hem bu üç vezaifi (vazifeleri, birden) hem bu

üç vezaifi birden bir şahısta, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve

mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, yani çürütmemesi, pek

uzak adeta kabil-i mümkün görülmüyor.”

ADNAN OKTAR: Ne anladın? 

OKTAR BABUNA: Onun zamanında, bu vazifelerin meydana geti-

rilmesi.

ADNAN OKTAR: O kim? 

OKTAR BABUNA: Said Nursi’nin kendi zamanında meydana gel-

mesinin imkansız olduğunu söylüyor, zamanın şartları itibarıyla. Çünkü

Mehdi (as) zamanında, şartlar çok farklı olacak inşaAllah. Dünya çapında

İslam ahlakının hakimiyeti olacak.

ADNAN OKTAR: Çünkü Bediüzzaman zamanında, internet var mı?

Yok. Televizyonlar yok. Dünya çapındaki bu iletişim hızı yok. Ayrıca

yapı da müsait değil, demokrasi oturmamış. Sistem daha oturmamış.

Oktar, Hz. Mehdi (as) için, hidayete erdiren şeklinde ifade kullanmıştı

diyor, doğru. Hidayete vesile oluyor Mehdi (as), doğru. Yani o, bir suç,

yanlış bir ifade değil. Mehdi (as), zaten kelime kökeni o, hidayete erdiren,

hidayete vesile olan yahut hidayete ermiş. Yani mesela ben bir insanın

hidayetine vesile olabilirim. Mehdi (as) da bir insanın hidayetine vesile

olabilir. Veyahut bir vatandaş bir konu anlatır, bir insanın hidayetine vesi-

le olur. Devam et. 
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OKTAR BABUNA: “Ahir zamanda Al-i Beyt-i Nebevi’nin (Pey-

gamber Efendimiz (sav)’in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (yani Nurani

cemaatini) temsil eden, Hz. Mehdi (as)’da ve cemaatindeki şahsı manevi-

de ancak içtima edebilir, (toplanabilir).”

ADNAN OKTAR: Benim zamanımda olamaz, diyor Said Nursi.

Ama Mehdi (as) devrinde, iletişim artıyor. İnternet, televizyonlar, her

şeyde bir gelişme var. Onun zamanında olur bu diyor. Bu üç vazifenin

hepsi birden yapılabilir diyor. Ama benim zamanımda yapılması mümkün

değil diyor. “Birbirini cerh etmemesi mümkün değil” diyor. “Ancak bir

cihette, bir yönü yani bir vazife, bir cihette yapılacak, yapılmıştır” diyor.

“Geçmişte de böyle olmuştur” diyor. Mesela “Abdülkadir Geylani, diya-

net yönünde bir cihette yapmıştır” diyor. Mesela başka ne diyor? Siyaset

yönünde kim var? Abbasiler. Abbasiler evet. “O dönemde de” diyor, “bir

yönde yapılmıştır” diyor. Ama “Mehdi (as) döneminde, her yönden tam

anlamıyla olacaktır” diyor. “Üç vazife de, her yönüyle mükemmel olarak

olacaktır Mehdi (as) zamanında” diyor. 

OKTAR BABUNA: Diyanet, siyaset ve saltanat, inşaAllah. 

”Mehdi (as)’ı, Al-i Resul’ün temsil ettiği Kudsi cemaatinin, şahsı

manevisinin üç vazifesi var.” (Emirdağ Lahikası). Diyanette, saltanatta ve

siyasette, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Üç vazifesi var. Tek yokmuş demek ki. Bazı

şahıslar çıkıyor, bunu üçe bölüyor, üç tane Mehdi (as) çıkacak diyorlar.

Diyanet Mehdi (as)’si ayrı, siyaset Mehdi (as)’si, saltanat Mehdi (as)’si.

Yani bu, nerede geçiyor bu Said Nursi’nin izahlarında? Bunların delilleri

yok, ama bizim delillerimiz var. Evet, devam edelim. 

OKTAR BABUNA: “Bu Zat-ı Al-i Şanın, şanı şerefi yüksek şahsın

dahi, bu emirde muktedir olmasında, kuvvetli olmasında şüphe duyanların

bu vehimlerini (yani kuruntularını, düşüncelerini) bertaraf edecek (yani

ortadan kaldıracak) itimatlarını temin edecek (yani güvenlerini sağlaya-

cak) gayet kuvvetli Güneş gibi bir hakikat.”
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ADNAN OKTAR: Evet, yine Mehdi (as)’a bakan bir izah. Devam et.

OKTAR BABUNA: ”Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek

zatın üç vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetta-

rı, kıymetlisi olan, iman-ı tahkiki-i neşr, yani gerçek imanı yayma ve ehl-

i imanı delaletten, yani iman edenleri sapmaktan kurtarmak.” (Sikke-i Tas-

dik-i Gaybi). En önemli vazifesini söylüyor inşaAllah Hocam. 

ADNAN OKTAR: Evet, Darwinizm’i, materyalizmi yıkacak, iman

hakikatlerini yayacak, en önemli görevi bu, birinci görevi bu. Devam et.

OKTAR BABUNA: ”Bu hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o

mübarek zat. “(Sikke-i Tasdik-i Gaybi) 

ADNAN OKTAR: Kim o sonra gelecek o mübarek zat? 

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as). “Bu zamanda, öyle fevkalade

hakim cereyanlar, fikir akımları var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için,

faraza (farz edelim) hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi

bu zamanda gelse...” (Kastamonu Lahikası) 

ADNAN OKTAR: Bir asır sonra gelecek demek ki. Said Nursi, hicri

1300’de. Bir asır sonra, hicri 1400 yapıyor. Evet, bu zat dahi bu zamanda

gelse dahi diyor, evet. Bu zamanda gelse, siyasete diyor ağırlık vermez,

siyasetle ilgilenmez, direkt imani konulara ağırlık verecektir diyor. Siya-

sete ağırlık vermez diyor. Ne demek istiyor Mehdi (as)’a? Siyasetle ilgi-

lenme, sadece imani konulara ağırlık ver ve öyle devam et diyor. Nitekim

Mehdi (as) da o şekilde yapacaktır, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Siz Hz. İsa (as) için demiştiniz siyasette. 

ADNAN OKTAR: Evet, “Dünya siyaseti ile Hz. İsa (as) ilgilenecek”

diyor. “Mehdi (as) o konuya girmeyecek” diyor. “Mehdi (as), ona bırak-

mıştır o görevi” diyor, inşaAllah. Yani şu an, dünya siyasetini yönlendi-

ren bir güç görülüyor. Bunun Hz. İsa (as) olduğunu sonradan anlayacağız,

inşaAllah.
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ADNAN OKTAR: Siz söylemiştiniz Hocam, devlet başkanları

İslam’ın lehinde konuşmaya başladılar, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: ”Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan

ve Ali-i Beyt-i Nebevi’den (yani Peygamberimiz (sav)’in soyundan) Hz.

Mehdi (as)’ın Radiallahuanh hakkında ayrı ayrı haberler var. O zat, bütün

ehl-i imanın, iman edenlerin, manevi yardımlarıyla ve İttihad-ı İslam’ın

muavenetiyle, yani İslam Birliği’nin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve

evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Al-i Beyt’in neslinden (özel-

likle Peygamber Efendimiz (sav)’in neslinden) her asırda kuvvetli ve kes-

retli çok sayıda bulunan, milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla (Pey-

gamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla) o vazife-i

uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır. Seyitlerin, milyonlara varan seyit-

lerin iltahaklarıyla o vazifeyi gerçekleştirir”. 

ADNAN OKTAR: Baştan başla, açıkla. 

OKTAR BABUNA: “O zat, Hz. Mehdi (as), bütün ehl-i imanın, iman

edenlerin manevi yardımları ile”, iman edenlerin yardımlarını alıyor. 

ADNAN OKTAR: Bütün Müslümanlar destekleyecekler Hz. Mehdi

(as)’ı. Evet, bir. 

OKTAR BABUNA: ”İttihad-ı İslam’ın muavenetiyle, İslam Birli-

ği’nin kurulması ve yardımlaşması ile” 

ADNAN OKTAR: İttihad-ı İslam, Said Nursi’nin hep savunduğu bir

gerçektir bu. Yani Türk İslam Birliği. İttihad-ı İslam, evet.

OKTAR BABUNA: ”...ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve

velilerin” 

ADNAN OKTAR: Bütün ehl-i sünnet ve Şii alimlerde dahil. Bütün

alimlerin ve ulemaların, evliyaların, tarikat şeyhlerinin hepsini, evet. 

OKTAR BABUNA: ”... ve bilhassa Al-i Beyt’in neslinden (özellik-
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le Peygamber Efendimiz (sav)’in neslinden), her asırda kuvvetli ve kes-

retli çok sayıda bulunan, milyonlarca seyidin, fedakar seyitlerin iltahakla-

rıyla (katılımları ile)...”. 

ADNAN OKTAR: Bu seyitler, mesela Ürdün’de var, Suriye’de var,

Suudi Arabistan’da var, İran’da var. Her yerde bunlar kilit noktalardadır.

Mesela kimi devlet bakanıdır, kimi genel müdürdür. Kimi bir üniversite-

nin başında, hep büyük görevlerdedirler. Mesela Ürdün Kralı da seyittir.

Bu bölgede mesela birçok kişi seyittir, inşaAllah. Mesela yöneticiler var.

İran’da da seyitlerin alameti nedir, nasıl anlaşılıyor onlar?

OKTAR BABUNA: Siyah sarık takıyorlar Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Siyah sarık, evet. 

OKTAR BABUNA: Buraya gelmişti size, Mehdi Konferansı’nın

temsilcileri gelmişti Hocam size, biri seyitti. Siz akrabamsınız dedi hatta,

siyah sarıklıydı. 

ADNAN OKTAR: Evet o öyle dedi, akrabam oluyorsunuz dedi.

seyitti evet, seyitler siyah sarık takarlar.

OKTAR BABUNA: “... Fakat çiçekler baharda gelir. Böyle kudsi

çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle,

o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz, hazırlıyoruz.” (Sikke-i Tasdik-

Gaybi) 

ADNAN OKTAR: ”Ben Mehdi (as)’a zemin hazırlıyorum” dedi,

değil mi Said Nursi? Evet.  

OKTAR BABUNA: “... Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek (yani

iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek) ve bu vazife, hem

dünya, hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile, araştırma ile, meş-

guliyeti iktiza ettiğinden, yani gerektirdiğinden, Hz. Mehdi (as)’ın o vazi-

fesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez.” (Emirdağ

Lahikası) 



ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as)’ın, öyle paleontoloji üzerine, jeo-

loji üzerine oturup öyle araştırma yapacak vakti yoktur diyor Said Nursi.

Ondan evvel bir taifenin hazır eserlerinden bir araya getirecek diyor.

Vakti müsait ve hali de müsait değildir diyor. “Vakit ve hal müsaade

etmez.” Çünkü çok yoğun Hz. Mehdi (as), inşaAllah. Yoğunluğundan

dolayı bu işlere ilgilenemez diyor, bu konularla ilgilenemez. Hazır eser-

lerden istifade eder, onları bir araya getirir, o eserlerle o birinci vazifeyi,

tam yapmış olur diyor. Hatta “avamın dahi” diyor, “imanı kurtarma vazi-

fesi” diyor. Halkın da diyor, yani sırf üniversite öğrencilerine, lise öğren-

cilerine, üniversitelere yönelmeyecek diyor. Aslında Mehdi (as)’ın birinci

hedefi budur. Said Nursi bunu açıkça söylüyor, yani üniversite öğrencile-

ri ve üniversiteler ve aydın kesim. Ama diyor, halkın da imanını kurtara-

cak şekilde faaliyet yapacaktır diyor. Avamın da diyor. 

SUNUCU: Hocam teşekkür ederim bu güzel sohbet için.

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür dederim. 
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SUNUCU: Hayırlı günler değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz.

Yine bir pazar gününde daha Adnan Oktar’la Başbaşa programından siz-

lere sesleniyoruz. Bugün yine çok değerli Hocamız Adnan Oktar ve Sayın

Dr. Oktar Babuna’ylayız. Hoş geldiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Sen de hoş geldin, sefa geldin, hoş bulduk.

SUNUCU: Çok sağ olun Hocam, çok teşekkür ederim. Evet Hocam

yine bugün ahirzamansohbetleri@hotmail.com’dan gelen pek çok soru-

muz var. Ama öncelikle siz nasıl başlamak istersiniz Hocam?

ADNAN OKTAR: Benim üstünde durduğum önemli konulardan bir

tanesi, Müslüman kardeşlerimiz dünya çapında sevecen ve mülayim,

halim olsunlar. Cenab-ı Allah Hz. İbrahim (as) için “halimdi” diyor. Yani

insancıl, sakin, güzel değerlendiren, hayra yoran. Müslüman kardeşleri-

min internet sitelerine giriyorum, küfredenler, kavga edenler, birbirini

tekfirle suçlayanlar, bağıranlar çağıranlar yani bu Müslüman’a yakışmaz.

Çok ayıp, günah, Müslüman ahlakına hiç uygun değil, internet sitelerine

biz girdiğimizde sevgi, hilm, estetik, güzellik, nezaket, şefkat, merhamet



bunları göreceğiz. İnternet sitelerinde kardeşlerimizin bu konuları düzelt-

mesi için, internet sitesi sahipleri kardeşlerim uyarı yazıları koysunlar.

Böyle rezalet olmaz, birçoğu kavga ortamı gibi. Bir de Hıristiyanlara ve

Musevilere nefret, Şiilere nefret, Vahabilere nefret efendim nefret, nefret,

nefret hatta kendi tarikatının kendi cemaatinin dışındakilere nefret, Sünni

bile olmuş olsa, bu bir rezalettir. Bunu bıraksınlar, böyle şey olmaz. Bak

küfür nasıl ittifak halinde, Allah diyor ayette; “kafirler birbirlerinin veli-

sidir”. Şeytandan Allah’a sığınırım. Dünyanın neresinde olurlarsa olsun

birbirlerini acayip koruyup kolluyorlar. Ateist masonu, komünisti, iddia

edilen Ergenekon örgütü mensupları şu bu falan. Akıl almaz bak mesela

görüyoruz Türkiye’de de; bir listeye bakıyoruz tam takımlar yani, halbu-

ki birbirini tanımaz bilmez, bir kısmı da birbirini bilir tanır, kimi mason,

kimi komünist ama hepsi aynı noktada birleşiyorlar: Müslüman düşman-

lığı, Türk düşmanlığı. İslam’a karşı haşa bir nefret, Türklüğe ve Türkçü-

lüğe karşı bir nefret, Türk milliyetçiliğine karşı bir nefret, Atatürk’e karşı

bir öfke ve bu konuda ittifak halindeler. Bu konuda Müslümanların, Türk

milliyetçilerinin tam ittifak halinde olmaları gerekiyor. Birbirlerine saygı-

lı, sevecen, halim olmaları gerekiyor. İlk internet sitelerinden bir başlaya-

lım, bu internet siteleri bir düzelsin. Öyle küfürler, ağız bozukluğu, müna-

sebetsizlikler Müslüman internet sitelerinde gezmeyecek. Bunları bir sile-

lim, böyle bir kampanya başlatalım. Bütün Türkiye çapında internet site-

lerimizi temizleyelim diye, kiri kaldıracağız. Oralarda küfrün yeri yok,

azgınlığın yeri yok, saldırganlığın yeri yok. Şimdi diyorlar ki kardeşim

“İsrail’i yeryüzünden silelim, oradan söküp atalım”. Kardeşim adamlar

nereye gitsin? Bir yer söylesinler bana ben anlayayım nereye gidecekler.

Amerika’ya gitseler, orada da istemiyorlar adamları. Kanada’ya, orada da

istemiyorlar. Olur mu kardeşim? Allah’tan korkun, peygamber neslidir.

Anormallik yaparsa, zulüm yaparsa kanun var, hukuk var, yakasına yapı-

şılır. Her ülke için bu geçerlidir. Ama bütün bir toplumu anormal görmek,

hepsine birden düşman olmak çok büyük bir zulümdür ve acımasızlıktır.

Çocuklara, kadınlara karşı bile acayip bir zulüm anlayışı, her gördüğü
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yerde Musevilerin öldürülmesi gerektiğine, Musevilerin öldürülmesi

gerektiğine inananlar var. Kardeşim o da derse ki; her görüldüğü yerde

Müslüman öldürülmesi gerekir, ne yapacaksın? Akıl almaz fitne olur kar-

deşim. Şu akıl mı? Ve ne gerekçeyle yapacaksın sen bunu, yani Kuran’a

göre ne gerekçe bulacaksın? Ne yapmış adam sana? Evinde oturuyor, iba-

detini yapıyor. Kendi halinde, Allah birdir diyor, Peygamberlere inanıyor,

değil mi, İslam’ı hak din olarak kabul ediyorlar. Yani bir kısmı kabul edi-

yor. Ama bir kısmı da yani bir kısmı derken hemen hemen tamamı da

Müslümanları Ben-i Nuh olarak görüyorlar. Yine hak din içerisinde görü-

yorlar inşaAllah. Onun için Peygamberin sünnetine göre hareket etmek

lazım. Peygamber (sav) ne yapıyordu, Asr-ı Saadet’te Musevilere nasıl

davranıyordu, aynısı; durup durup bilmişlik yapıp, münasebetsizlik yap-

maya gerek yok, yeni yeni kanunlar çıkarmaya gerek yok. Resulullah

(sav)’in karakterinin ahlakının aynısını alacağız. O nasıl davranıyordu?

Son derece sevecen davranıyordu. Bak cübbesini çıkarıp altlarına sermiş

Ehl-i Kitab’ın değil mi, Hıristiyan, Musevi üstüne oturuyorlar. Yemekle-

rine gidiyor, beraber yemek yiyorlar Resulullah (sav) ile beraber Musevi-

ler, Hıristiyanlar. Cenazelerine gidiyor, düğünlerine gidiyor değil mi?

Onlarla sohbet ediyor. Bilgilerinden istifade ediyor. Müslümanlardan

Musevilerle evlenenler var. Hıristiyanlarla evlenenler var. Kuran ayeti

var, yemeklerini yiyebilirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Kestikleri de yenir

fakat tek Allah’a inananlar olması şartı, mesela Museviler de tek Allah’a

inanıyorlar, olur. Hıristiyanlarda da çok fazla tek Allah’a inanan var, onlar

da olur. Ama tek Allah’a inanmıyorsa yani mesela haşa Hz. İsa (as) adına

keserse yenmez o, öyle olmaz. Allah adına kesecek inşaAllah. Bu bir,

bakın tehlikenin büyüklüğünü de görsünler, bütün küfür diyorum ittifak

halinde, ayrı ayrı iken Müslümanlar mağlup oluyorlar. Ama Museviler,

Hıristiyanlar, Müslümanlar ittifak ederse dünyanın her yerinde çok rahat

ederler. Ne kiliseler yakılır, ne sinegoglar, ne camiler, ne minareleri yık-

maya kalkarlar, ne de kiliselerin kulelerini yıkmaya kalkarlar. Herkes iba-

detini özgürce yapsın. Hepsine ibadet özgürlüğü verildiğini uzun uzun
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dün okudun, var mı yanında o yazılar, biraz sonra bakarsın, oradan alırız.

Bir de bu iddia edilen Ergenekon örgütü olayında eğer işi sıkı tutarsa mil-

letimiz çok ferahlayacaklar, rahatlayacaklar; bambaşka bir şey olacağız.

Türk İslam Birliği süratle kurulacak. Tam bir özgürlük, hürriyet gelecek.

İstedikleri gibi fikirlerini anlatacaklar, komünist komüniste istediğini açık

anlatacak, mason masona istediği gibi anlatır. Müslüman Müslümanlığını

istediği gibi anlatacak. Bizim tepemizde duran, bize üstten bakan, bizi

kendince haşa koyun gibi gütmeye kalkan bunaklar olmayacak. İddia edi-

len Ergenekon örgütünün bunakları bizi kendilerince yöneteceklerini zan-

nediyorlar. Böyle monşer takılıyorlar yolda yürümekten aciz, iki lafı bir

araya getiremeyen zır cahiller, Darwinizm’in D’sini bilmez. Kulaktan

dolma oradan buradan biraz bilgi edinmişler az bir şey ama zulmü çok iyi

biliyorlar. Nasıl bombalama yapılır, nasıl adam öldürülür, asma, kesme,

öldürme; bunun kitabını öğrenmişler, ahlaksızlığın kitabını öğrenmiş.

Ama sevgi, şefkat, merhamet, dostluk, kardeşlik bu yok adamlarda. Böy-

lelerine Türk milletini teslim etmeye kalkan zihniyet çok akılsızdır. Türk

milleti onurlu, haysiyetli, şerefli, dik başlı bir millettir, delikanlı millettir.

Allah’tan başka da üstünde bir güç kabul etmez, inşaAllah. Devletini kut-

sal bilir, milletini kutsal bilir, bayrağını kutsal bilir. Huzurlu, mutlu, rahat

yaşamak istiyoruz biz vatanımızda. Barış içerisinde, çevremizdeki ülke-

lerle de barış içinde yaşamak istiyoruz biz. Kavga istemiyoruz, biz Türk

İslam Birliği’nin lideri olan bir ülkeyiz. Türk İslam Birliği içerisinde

Allah bize bütün Hıristiyanları emanet verdi, yed-i emanımızdalar. Bütün

Musevileri Allah bize emanet verdi, yed-i emanımızdalar. Onların burnu

kanasa bizden sorulur. Bizim onlara bir düşmanlığımız yok, düşmanlığı

olanlara da müsaade etmeyiz. Fatih devrinde, Osmanlı döneminde hep

böyleydi bu, sahabe döneminde hep böyleydi. Bazı aptallar sadece onların

ezilmesi gerektiğine inanıyorlar. Resulullah (sav)’in yapmadığını,

Kuran’ın emretmediğini, ecdadın yapmadığını siz nasıl yapmaya kalkı-

yorsunuz? Ne cüret, ne mantık bu? Osmanlı döneminde olağanüstü rahat
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etti Museviler, Hıristiyanlar; hep şefkat, sevgi gördüler. Hep saygı gördü-

ler, hep korunup kollandılar.

OKTAR BABUNA: Anlattınız İspanya’dan getiriliyorlar hatta.

ADNAN OKTAR: Bakın İspanya neresi, Türkiye neresidir? Oranın

teknolojisini, o zamanki teknolojiyi düşünün, gemilerle ne kadar zor

ortam. Eksiksiz, kusursuz hepsini alıp getirdiler buraya, İstanbul gibi yere

başkente, o zaman başkentti, sonradan başkentliği kalktı. Güzel, mutena

semtlere yerleştirildiler ve müthiş zengin oldular. Bereket, bolluk içeri-

sinde yaşadılar, ecdadımız bilmiyor muydu nasıl davranılacağını, Resu-

lullah (sav) bilmiyor muydu? Haşa. En güçlü şefkati, en güçlü merhameti

gösteren insandır Resulullah (sav). Dolayısıyla Kuran ve sünneti esas

alanlar, zulmü esas alamazlar. Zulme milleti teşvik etmesinler. İsrail’de

bir zalim varsa kardeşim bu sorulmaz ki, Amerika’nın zalimi de var, Tür-

kiye’nin de zalimi çıkar, İspanya’nın da zalimi çıkar kimse o zalim gidip

yakasına yapışırsın. Alakasız adamlarla ne alaka işin var yani? Çoluk

çocuk, kadınlar ne alaka yani gidip 5 yaşında sabiyi bombalıyorsun. Genç

kızları kan revan içerisinde bırakıyorsun. Ne yapmış çocuklar sana. Kim

yaptıysa git onun yakasına yapış; bu da böyle kafasına estiği gibi olmaz.

Bunun bir usulü adabı vardır, devlet kanalıyla yapılacak olaylardır. Yani

şahıs devlet değildir. Ben karar verdim, ben yargılarım, ben hükmünü

veririm olmaz. Devlet kanalıyla yapılması gerekir. Bu, Mehdi (as) devrin-

de olacak olaylardır ayrıca. Mehdi (as) zamanında zaten Musevilere Tev-

rat’ın aslıyla, Hıristiyanlara İncil’in aslıyla, Müslümanlara Kuran ahlakıy-

la Hz. Mehdi (as) hüküm verecek ve onları koruyup kollayacak. Az bir şey

kaldı. Gayret edin, eğer samimiyseniz gayret edin hakikaten istiyorsanız

böyle bir güzelliği. İstemiyorsan o zaman niye fitne çıkarıyorsun? Hz.

Mesih (as) geldiğinde de zaten bütün dünya Müslüman olacak, Kuran’ın

vaadi var. Az bir şey kaldı ona da. Şimdi Cübbeli’de yeni bir şey daha

çıktı; 570 yıl diyordu, 200 yıla indirdi yeniden.
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OKTAR BABUNA: Neye göre Hocam?

ADNAN OKTAR: Bilmiyorum. Şimdi karar değiştirdim diyor, 200

yıl diyor. Önce yüzlerce sene var, dedi. Sonra aklına esti 100 yıl var dedi,

hicri 1500 küsurlarda gelecek Hz. Mehdi (as), dedi. Bu yüzyılda değil de

bir dahaki yüzyılda gelecek dedi.

OKTAR BABUNA: 96 yılında da her an çıkabilir diyor.

ADNAN OKTAR: 96 yılında da her an çıkabilir diyordu, yani şu

anda da, şu an her an çıkabilir, bugünlerde çıkabilir diyordu, tabii, bandı

var. Teyp bandı var eğer varsa yayınlasınlar. Her an çıkabilir diyor, Hz.

Mehdi (as) diyor. Sonra bak hicri 1500’lerde çıkacak dedi. Sonra 570 yıl

aldı, sonra geri getirmiş, şimdi 200 yıl diyor. İyi sıhhatte olsunlar, hayır-

dır inşaAllah. Kardeşim yani panikten Allahualem, sanki şuuru kapandı.

OKTAR BABUNA: Bu 7000 yıl hadisine önce yok dedi, sonra var

dedi, Arapçasını söyledi Hocam, onu da kabul etmiş oldu.

ADNAN OKTAR: Onda da adeta şuuru kapandı, önce evet dedi,

7000 yılı ile ilgili hadis yok dedi. Çünkü 7000 yılı kabul edince Hz. Mehdi

(as)’ın vakti çıkacak çünkü 5600 yıl geçti diyor Peygamberimiz (sav),

Hicri 1400 net olmuş oluyor o zaman, 1400 ile 1500 arasında başka vakit

kalmıyor. Sonradan da baktık evet dedi, 7000 yılı ile ilgili bir hadis var

dedi. Arapçasıyla da söyledi. Ama bundan hesap çıkmaz dedi bu sefer de.

O şimdi 5600 yılla ilgili İmam-ı Hanbeli’nin söylediği sahih hadisi almı-

yor. Yani ondan habersiz gibi gösteriyor kendini. Allah hidayet versin,

Allah aklını açsın ne diyelim, bilgisini artırsın.

OKTAR BABUNA: Bu Peygamberimiz (sav)’in Kitap Ehli ile ilgili

hadislerini buldum Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Oku birkaç tane.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyur-

muştur; "Bir zimmiyi (sorumluluk altına alan kişi)...”
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ADNAN OKTAR: Şimdi zimmi deyince insanlar anlamayabilir.

Zimmet altında olan yani Müslümanların korumasında, yed-i emanında

olan Hıristiyanlar ve Museviler, Ehl-i Kitap.

OKTAR BABUNA: Haksız yere yani bir zimmiyi (sorumluluk altı-

na alınan bir kişiyi) haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Hal-

buki onun kokusunu kırk yıllık yoldan duyabilir. (Buhari)

ADNAN OKTAR: Cennetin kokusunu duyamaz ne demek biliyor

musun?

OKTAR BABUNA: Cennete giremez.

ADNAN OKTAR: Sonsuza kadar cehennemde kalır, demek. Adam

ibadet biliyor Hıristiyanı, Museviyi öldürmeyi. Peygamberimiz (sav) ne

diyor? Sonsuza kadar cehennemde kalır diyor.

OKTAR BABUNA: “Her kim zimmiye yani sorumluluk altına alı-

nan kişiye zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse o kimse-

nin hasmıyım.” diyor Peygamberimiz (sav).

ADNAN OKTAR: Bak zulüm de yok. Hatta zor bir görev de verile-

miyor. Zimmilik her seferinde Ehl-i Kitap; Museviler ve Hıristiyanlar. 

OKTAR BABUNA: "Kim bir muahime zulmeder veya gücünün

üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa Kıyamet günü ben

onun hasmıyım." Ebu Davut.

ADNAN OKTAR: Evet. Ebu Davut, sahih hadis kitabı.

OKTAR BABUNA: Sahih hadis kitapları evet. "Kim bir zimmiye

(yani Ehli Kitab’a) eziyet ederse ben onun davacısıyım. Ben kime (bu

dünyada) davacı olursam, Kıyamet gününde de davacı olurum." "Sakının.

Kim, böyle insanlara (yani kendileriyle anlaşma yapılmış olanlara) zalim

ve sert olursa, onların haklarını kısarsa veya tahammül edebileceğinden

fazlasını yüklerse veya hür iradeleri dışında onlardan bir şey alırsa,

hüküm günü onlardan ben davacı olacağım." Ebu Davut.



SOHBETLER722

ADNAN OKTAR: Şimdi bak Hz. Mehdi (as) Hz. Resulullah (sav)’in

torunu. Onun terbiyesinde yetişmiş bir insandır. Üslubu aynen onun üslu-

bu olacaktır. Şimdi Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı sözleri söyleye-

cektir. Ehl-i Kitab’a laf söyletmeyecektir. Kim ki diyecektir, Hıristiyanla-

ra, Musevilere zulmetmeye kalkarsa beni karşısında bulur diyecek. Ve

ahirette de ondan davacı olurum diyecek. Resulullah (sav)’in üslubunu

kullanacak. Evet inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Hz. Ömer (ra) zamanında fethedilen ülkelerin

hiçbirinde, tek bir ibadet yerine bile, hiçbir zaman saygıda kusur edilme-

miştir. Ebu Yusuf yazıyor: "Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne

onlar yerlebir edildi, ne de mağluplar eşya ve mallarından yoksun bırakıl-

dı." Ebu Yusuf, Kitab-ül Harac.

ADNAN OKTAR: Malına mülküne de el konamıyor. Bunu en güzel

bizim ecdadımız uygulamıştır Osmanlı döneminde. II. Beyazıt zamanında

da öyledir, Fatih Sultan Mehmet zamanında da öyle, Yavuz Sultan Selim,

Kanuni Sultan Süleyman. Bütün Osmanlı padişahları döneminde Ehl-i

Kitap hep sevgi, şefkat, merhametle yaşamıştır. Ve çok iyi korunup kol-

lanmışlardır. İsrail’de de Museviler orada son derece rahat yaşamışlardır.

Yani o zamanda da vardı yine orada Musevi, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Cübbeli ne diyor? Mehdi (as) her an çıkabilir.

OKTAR BABUNA: Çıktığında da diyor, alışmışsın diyor bidatlere

diyor, tanıyamam korkarım ki tanıyamam onu diyor. Alışmışsın tabii

bidatlere diyor.

ADNAN OKTAR: Alametleri oluşsa bile, değil mi alametleri olsa

bile, gözü görmediği için, bidatlere de alıştığı için kafa eğer yeterli dere-

cede de çalışmıyorsa bir insanın veyahut cahilse veyahut ön yargılıysa

veyahut hasutsa, hasetten böyle perişan vaziyetteyse, kıskançlıktan, anla-

mazlıktan gelecek demek ki Hz. Mehdi (as)’ı. Farkına varamamış gibi

yapacak. Bu, onu kurtarır mı? Hz. Mehdi (as)’ın çıkışını engeller mi?
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OKTAR BABUNA: Engellemez Hocam.

ADNAN OKTAR: Türk İslam Birliği’ni engeller mi?

OKTAR BABUNA: Hiçbir şekilde Hocam.

ADNAN OKTAR: Engellemez.

OKTAR BABUNA: Allah’ın kaderinde Hocam hiçbir şey değiştire-

mez inşaAllah.

ADNAN OKTAR: EvelAllah, evelAllah.

OKTAR BABUNA: Siz demiştiniz Hocam, söke söke inşaAllah Hz.

Mehdi (as) görevini yapacak demiştiniz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Osmanlı, ecdadımız mezardan hayran olacak

İslam ahlakının bu yeni hakimiyetine. Tabii bak üç kıtaya hakim olmuş-

lardı, şimdi hakim olmadık kıta kalmayacak. Nefesleri kesilecek ecdadın

inşaAllah. Bediüzzaman diyor; mezardan seyredeceğim diyor, şükrederek

diyor inşaAllah. Sevinçle, inşaAllah. 

SUNUCU: Evet Hocam, tam da konumuzla ilgiliydi Hz. Mehdi (as)

ile alakalıydı. Yeşim Halıcıoğlu Erzincan’dan sormuş: “Hocam, Hz.

Mehdi (as) döneminde düşmanlığın ortadan kalkacağı ve tamamen barışın

hakim olacağıyla ilgili bilgiler tarif eden bir hadisi sizinle paylaşmak isti-

yorum. ‘Hz. Mehdi (as), döneminde düşmanlık ve kini kaldıracaktır. Kap

su ile dolu olduğu gibi, yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak,

artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bıraka-

caktır.’ Süneni İbn-i Mace, cilt 10. Hocam, bize bu hadisi detaylı açıklar

mısınız?” demiş.

ADNAN OKTAR: Süneni İbn-i Mace, sahih hadis kitabı. Evet. “Hz.

Mehdi (as), döneminde düşmanlık ve kini kaldıracaktır.” Ne Müslümanlar

arasında düşmanlık var, ne mezhep kavgaları var, ne de Ehl-i Kitap ile

Hıristiyan ve Musevilerle. Dünyadan kaldırıyor düşmanlık ve kini. “Kap

su ile dolu olduğu gibi, yeryüzü”; bak yeryüzü, bir yer demiyor. Belirli
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bölge demiyor hadiste. “Yeryüzünün tamamı barış ile dolacaktır.” Yani

bombalama, terör, anarşi, devlet terörü, şahsi terör hiçbir şey yok. “Din

birliği de olacak.” Sadece İslam dini kalıyor. “Artık Allah’tan başkasına

tapılmayacaktır.” Sadece Allah’a tapılıyor. “Savaş da ağırlıklarını bıraka-

caktır.” Yani bütün silahlar kaldırılıyor. Tank, top bilmem ne hepsi eriti-

lecek, sanayiide kullanılacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik

süpürgesi onlar yapılacak. Süneni İbn-i Mace, cilt 10. Yeşim kardeşimize

cevabımız budur. Yeşim Halıcıoğlu, Erzincan. Bütün Erzincan’ın yiğitle-

rine de selam ediyoruz buradan inşaAllah.

SUNUCU: Orhan Pak Yozgat’tan sormuş. “Muhterem Hocam,

Yecüc ve Mecüc ileriki zamanlarda çıkacak mı?”

ADNAN OKTAR: Yecüc ve Mecüc. Benim kanaatim Yecüc ve

Mecüc 1. Dünya Harbi ve 2. Dünya Harbi’dir çünkü Kuran’ın tarifine

uygun. Her bir tepeden akın ederler diyor ve katliamın çapı çok yüksek:

350 milyon kişi. Şimdi bu katliam, mesela 35 bin kişi olsaydı değil der-

dik, 350 bin kişi olsa gene değil derdik. Ama 350 milyon kişi, o zaman bir

dururuz. Yani bu çok büyük bir alamettir. Çünkü değil mi çok sarsıcı bir

alamet 350 milyon kişi. Yani böyle bir olayı Kuran’ın haber vermemesi

mümkün değildir. Büyük her olay Kuran’da işaret edilmiştir. Dolayısıyla

hadis-i şeriflerde bunun belirtilmemiş olması mümkün değil. Yecüc ve

Mecüc denilen olay, 1. Dünya Harbi ve 2. Dünya Harbi’dir. Ama bu,

zaman zaman tekerrür edecek hareketlerdir çünkü mesela Hz. Mehdi

(as)’ın vefatından sonra, Hz. İsa (as)’ın vefatından sonra Yecüc Mecüc

azgınlığı en şiddetli şekilde ortaya çıkacaktır. Mançur ve Moğol kabilele-

ridir diyor Said Nursi Hazretleri. Doğru, oradan da çıkar, oradan da çıka-

caktır. Yani, sel gibi kan akıtacaklar. Ama dünyanın her yeri Yecüc ve

Mecüc ile dolacak. Bütün dağ, tepe anarşist ve terörist kaynayacak. Her

yerde kan akacak. Dolayısıyla büyük bir Yecüc Mecüc zuhuru olmuş ola-

cak. Ama bu Yecüc Mecüce karşı da yapılacak bir şey olmayacak yani bir-

birlerini yiyip bitirecekler. Yani Yecüc Mecüce karşı, Yecüc Mecücler.
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Mesela Yecüc’e karşı Mecüc. Mecüc’e karşı Yecüc. Yani tez, sentez, anti-

tez diyor ya komünistler, o tarz yani; o onu, o onu, o onu. Mesela Yecüc

komünistlerse Mecüc faşistler olarak çıkacak. Mecüce karşı gene Yecüc

çıkacak, komünistler çıkacak. Kıyamet’e kadar birbirlerini kırıp geçire-

cekler. Ama kastedilen, 1. Dünya Harbi ve 2. Dünya Harbi’dir Yecüc

Mecüc diye kastedilen. Ama muhtelif zuhurları olacaktır diyor Said Nursi

zaten. Geçmiş zamanda da diyor, mesela Cengiz fitnesi ve Hülagu fitnesi.

Mesela milyonlarca Müslüman’ın kanını döktüler ama sayısı gene az.

Cinayet sayısı az. En yüksek 1. Dünya Harbi ve 2. Dünya Harbi’nde oldu.

Bütün dünyada sel gibi kan aktı. Bunu vurguluyor Kuran. Ama Yecüc

Mecüc muhtelif ataklar yapan bir sistem, Kuran’ın işaret ettiği budur.

Dolayısıyla, Hz. Mehdi (as)’dan, Hz. Mesih (as)’dan sonra devam ede-

cektir bunlar. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Hocam, bugün de bir internet

sitesinde, siz bu konuyu gündeme getirdikçe bir numaralı konu oldu zaten

inşaAllah. İnternet Haber, bir internet sitesi. Kıyamet ne zaman kopacak?

Herkesin merak ettiği, ama cevabını sadece Allah’ın bildiği bir soru.

Kıyamet’in ne zaman kopacağı tam olarak bilinmese de alametleri

Kuran’da belirtilmiştir. Kıyamet’in büyük ve küçük alametleri vardır

diyor ve bunları saymış Hocam resimli olarak. Bir demiş; Hz. Mehdi (as)

gelecek, demiş. Buradaki devam eden resimlerde. İki; Hz. İsa (as) gökten

inecek. Yecüc Mecüc’ün çıkacağı...

ADNAN OKTAR: Nerede, yazmıyor mu? Göster, görelim.

OKTAR BABUNA: Burada Mehdi (as) gelecek diyor. Birinci ala-

met. Mehdi (as)’ın başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek.

ADNAN OKTAR: Bu Mehdidir, sözünü dinleyin diyecektir, diyor.

Evet, doğru böyle bir şey olacak. Ama bu melekler aleminde görülen bir olay

olacaktır. Yani mesela bulutlarda melek var, gökyüzünde melek var ama biz

göremiyoruz. Şu anda da yanımızda melekler var fakat göremiyoruz.
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OKTAR BABUNA: Devam ediyor Hocam. deccal gelecek diyor. Hz.

İsa (as) gökten inecek diyor. Devam ediyor, dabbet-ül arz çıkacak diyor.

Yecüc ve Mecüc çıkacak diyor. Duhan çıkacaktır diyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet var mı başka?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah devam ediyor. Güneş

batıdan doğacaktır inşaAllah. Ateş çıkacaktır. Hicaz’dan çıkacak olan

büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek diyor. Yer çökecek.

ADNAN OKTAR: Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak

üzere üç bölgede çökme olacak diyor, evet.

OKTAR BABUNA: Kabe yıkılacak. Kıyamet koparken dünya şim-

diki yörüngesinden çıkıp başka bir yörüngeye girer. Daha sonra dağlar

hallaç pamuğu gibi atılır.

ADNAN OKTAR: Tamam peki yeterli. Küçük alametler neler

diyor? Onları da göster.

OKTAR BABUNA: Göstereyim Hocam. Fırat nehrinin suları çeki-

lecek, nehir yatağından altın çıkacak. Fırat’ın suyunun kesilmesini söyle-

miş inşaAllah. İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

ADNAN OKTAR: Tamam yeterli, peki.

OKTAR BABUNA: Dünyada bir numaralı konu haline geldi Hocam

maşaAllah. Herkes bu konuyu konuşuyor. Hz. Mehdi (as)’ın gelişi, Hz.

İsa (as)’ın inişi.

ADNAN OKTAR: Evet. Burada dabbet-ül arzdan da bahsetmiş.

Dabbet-ül arzı daha önce izah etmiştik. Bilgisayara tam uyuyor. Yerden

mamul olması değil mi, neler var yerde, hangi maddeler var?

OKTAR BABUNA: Silisyum, bakır, demir, alüminyum, bilgisayar-

da kullanılan tüm maddeler var Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yerden mamul. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki;
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canlı olan her şeyi sudan yarattık. Ama bu topraktan mamul diyor Allah.

Bilgisayar da tamamen topraktan yapılan bir madde. Her eve girmesi, “her

eve girecek” diyor. Çünkü böyle bir hayvan, tarif edildiği gibi bir hayvan

olmuş olsa zaten bir ayağı Suudi Arabistan’da bir ayağı Türkiye’de o hay-

vanın tarif edildiği şekliyle. Başı bulutlarda, yani böyle bir hayvan olma-

yacağı belli. Bir de böyle bir hayvan evlere nasıl girsin. Akıl var, izan var,

olmayacağı belli. Bir elinde mühür var diyor, bütün insanları damgalar.

Her insan ölür öyle bir şey, hayvan evin içine girse zaten evi yıkar yani,

eve nasıl girecek?

SUNUCU: Evet olağanüstü bir şey olur o da.

ADNAN OKTAR: Tabii, yani çünkü cesameti dehşetli büyük bir şey

olmuş oluyor. Yani yüzlerce kilometre boyunda boyu.

OKTAR BABUNA: Bir canlandırma vardı Hocam o şekilde.

ADNAN OKTAR: Tabii yaklaşık 3000 km falan boyu. Tabii, gök-

yüzü, atmosfere kadar da başı değiyor. Böyle bir şeyin olmayacağı belli.

Her eve girecek dediğine göre Resulullah (sav) ve her türlü rengi taşır

diyor. Bilgisayarın her türlü renk var içinde.

OKTAR BABUNA: 16 milyon renk var.

ADNAN OKTAR: Evet. Gözü diyor, domuz gözü gibidir diyor. Bil-

gisayarlarda bir göz var. Küçük bir göz var.

OKTAR BABUNA: Kamera.

ADNAN OKTAR: Kamera, bu görüyor. Duyuyor da. Yani söylene-

ni anlattığında banda alabiliyorsun, başka yere nakledebiliyor. İnsanlara

hitap ediyor. Yani bir konu olduğunda hem sözlü, hem görsel Kuran hak-

kında insanlara bilgi veriyor ve insanlara hitap etmiş oluyor, inşaAllah.

Hızı da olağanüstü. İstediği an, istediği yere ulaşıyor. Bir anda ulaşabili-

yor. Böyle bir hız zaten mümkün değil. Yani o tip bir hayvan, öyle bir şey

olması. O hayvan zaten yürümüş olsa dünyada depremler olur, yer yerin-
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den oynar yani. Hiçbir ülke kalmaz. 3000 km boyunda bir varlık değil mi,

başı atmosferde, yüzlerce kilometre eninde bir varlık, yani dünyada gezin-

se hoplaya zıplaya ne olur öyle bir dünya?

SUNUCU: Hocam hala insanlar buna ciddi ciddi inanıyorlar mı yani?

ADNAN OKTAR: İnanıyorlar tabii ki. Sorun bu. Cübbeli Ahmet

mantığında aynen bu şekilde inanıyorlar. Açık açık söylüyor adam, dec-

calin eşeği de gökyüzünde diyor, 300 metrelik eşek olacak diyor. Bacak-

larını aşağı sarkıtıp, anırarak eşek havada uçacak diyor. İstanbul üstünde

gezecekmiş eşek. Kulakları da 30’ar metre açacak diyor. Halbuki orada

uçak kastediliyor, açıkça belli. 30 metre kulağı olan bir eşek nedir? Bir

taşıt belli yani süratle giden. Ve diyor bir adımda uzun mesafeler katede-

cek. Bir adımda diyor ufka ulaşır diyor. Bu nedir? Uçakla oluyor bu. Sesi-

ni herkes duyar diyor, gökyüzünde konuştuğunda. Uçaklar mesela kuley-

le irtibat kurabiliyor uçak. Telefonlar da var. İstediği gibi bağlantı kurabi-

liyorlar. Bu kastediliyor. Ahir zaman teknolojisi.

SUNUCU: Çok bariz aslında Hocam.

ADNAN OKTAR: Ahir zaman teknolojisi. Ama git Cübbeli

Ahmet’e bir sor bakayım ne diyor? O eşeği, hatta o eşek alçak iniş yapıp

böyle Atlas Okyanusu’ndan deccali alacak diyor. Deccal diyor bin küsur

seneden beri zincirlerle bağlı, Atlas Okyanusu’nda bekliyor diyor. Ameri-

kalılar bulamıyor onu diyor hayret diyor, değil mi, ona benzer bir şeyler

söylüyor. Atlas Okyanusu’nda bir odada bekliyor diyor deccal diyor. Eşek

böyle anırarak inecekmiş, oradan deccalin başına koyacakmış, deccal ile

beraber uçacak, ondan sonra İstanbul’a gelecek, Cübbeli Ahmet’in üstün-

den geçecek. O da, Cübbeli Ahmet de gösterecek halka onu. Bak deccal

geldi diye.

OKTAR BABUNA: Hocam Allahualem kendi de inanmıyor bu söy-

lediklerine. Yani bilhassa yapıyor olabilir mi böyle?

ADNAN OKTAR: Bilmiyorum ki.
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SUNUCU: Hocam bu olağanüstü olaylar olsa zaten herkes bir anda

iman eder herhalde diye düşünüyorum.

ADNAN OKTAR: Aklın ihtiyarı kalkar. İman teklif diyor Said

Nursi, ihtiyar dairesinde bir olaydır diyor. Eğer teklif olmazsa, aklın ihti-

yarı da alınırsa imtihan olmaz ki zaten. Hz. Ebu Bekirler ile Ebu Cehiller

aynı konuma gelir diyor Said Nursi. Bir müsabakadır, diyor. Öyleyse

diyor, derin tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleler bedihi

olmaz diyor. İster istemez herkes tasdik edecek kadar zaruri olmaz diyor.

5. Şua’nın girişinde bu konular çok geniş, detaylı anlatılmıştır. Açsın bak-

sınlar. Onları okuruz, izah ederiz. Biraz sonra Şualar’dan da bakabiliriz.

Ve böylece işte milyonlarca Müslüman Darwinist, materyalist, ateist

yapıldı. Mısır sosyalistlerin eline geçti, Filistin sosyalistlerin eline geçti.

Fas, Tunus, Cezayir, Libya hep sosyalistlerin eline geçti, yani komünist-

lerin eline geçti. Daha yeni yakalarını kurtardılar. Yani Darwinizm’i biz

ezdikten sonra deccalin dişinden onları kurtardık. Tabii. Yoksa bütün

Arap alemi aşağı yukarı komünistlerin eline teslim olmuştu. Çünkü buna

bir insanın inanması mümkün değil ki. İman etmiyorlardı, inanıyor gibi

görünüp iman etmiyorlardı. Ve geniş bir münafık kitlesi de oluşmuştu.

Bediüzzaman’ın, Allah ondan razı olsun, güzel, akılcı açıklamaları,

Kuran’a uygun açıklamalarıyla olaylar netleşti ve anlaşılır hale geldi.

SUNUCU: Yine Hz. Mehdi (as) ile ilgili sorumuz: “Muhterem

Hocam Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde Hz. Musa (as)’ın kavminden olan

iman sahibi, Allah’a karşı samimi olan Musevilerle bağlantı içinde olaca-

ğını ve bu kavimden bir gurup insanın onunla birlikte hareket edeceğini

anlatan Şeyh el-Müfid’in El-İrşad adlı kitabında yer alan bir hadiste şöyle

diyordu: ‘İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır.’

Hocam anladığım kadarıyla Hz. Mehdi (as)’ı tanımanın bir yolu da, sami-

mi Musevilerle bir arada olacak olması. Sizin düşüncelerinizi de öğrene-

bilir miyim?” demiş Leman Alkan İzmir’den.

ADNAN OKTAR: Evet, Musevilerden bir cemaatin Hz. Mehdi
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(as)’a uyacağı rivayetlerde var. Kuran’da da Musa kavminden adaletle iş

gören bir gruptan bahsedilir, Kuran ayetidir. İnşaAllah muhtemelen bu

ekip, bu topluluk inşaAllah Hz. Mehdi (as) ile ittifak edeceklerdir. Ayrıca

Hıristiyan ruhanilerle de Hz. Mehdi (as) ile ittifak edecektir. Bunu Said

Nursi, Risale-i Nur Külliyatı’nda çok detaylı anlatır. Hıristiyan ruhaniler-

le ittifak ederek deccaliyete karşı bir mücadele verecektir. İnşaAllah

Mehdi (as) zuhur ettiğinde görürüz. Kimlerle, nasıl bir faaliyet yaptığını

anlayacağız inşaAllah.

SUNUCU: Hocam diğer sorumuz da Trabzon’dan Tuğba Demir’den

gelmiş: “Hocam facebookta İsveçli Müslüman bir arkadaşımı Filistin’de

barışın sağlanması için İsrail ile diyalog kurulması gerektiği konusunda

ikna edemiyorum. Sizi ve çalışmalarınızı çok seviyor ama İsrail’e karşı.

Hocam bu arkadaşıma Kitap Ehli ile dostluk konusunu nasıl anlatmam

gerekir?”

ADNAN OKTAR: Şimdi Filistin’deki kardeşlerimizde çok can

kaybı olduğu için, çok acı çektikleri için tabii onlara böyle bir konunun

ikna edilmesi o kadar kolay olmaz. Ama Hz. Mehdi (as) devrinde konu

kökten hallolacağı için dua etsinler, Allah’a tevekkül etsinler ama bir

barış çağı gelecektir. Bir güzellik çağı, bir huzur çağı gelecektir. Onun

vakti de geldi yani çok az bir vakit var. Allah’a dua ederlerse Mesih’i gör-

mek için, Hz. Mehdi (as)’ı görmek için, Hz. Mehdi (as)’a talebe olmak

için; Cenab-ı Allah onların yolunu açar inşaAllah.

SUNUCU: İnşaAllah. Kemal Seymenoğlu Diyarbakır’dan: “Hayırlı

günler Hocam. Allah’ın her yerde olması konusunu açıklar mısınız?”

ADNAN OKTAR: Onu bir kısım insanlar tam kavrayamıyor. Müs-

lüman aleminde ben böyle bir sorun olduğunu bilmiyordum, sonradan

öğrendim. Israrla Allah’ın gökyüzünde, haşa bir yerde, bir mekanda

bulunduğuna inanıyorlar. Yani inanılır gibi değil böyle bir şeye inanmala-

rı, akıl alacak gibi değil. Yani Allah’a bir mekan izafi ediyorlar, bir yerde

diyorlar gökyüzünde Cenab-ı Allah. Oradan bizi gözlüyor, uzaktan. Çok
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uzaklarda Allah diyorlar. Allah, ayette diyor ki bak, muhkem ayet: “Ben

size şah damarınızdan daha yakınım.” Şah damarı nerede? Bizim içimiz-

de. “Ben ondan daha yakınım” diyor. Bu ne demektir? Allah her yerde

demektir.

SUNUCU: Evet Hocam. Hatta yukarı bakıp dua ediyorlar. Böyle

Allah ile diyalog gibi.

ADNAN OKTAR: Tabii, Allah gökyüzündedir hadisini bana göster-

diler. Dediler ki işte bir kız çocuğu varmış. Resulullah (sav) sormuş: Allah

nerede demiş? O da gökyüzünde demiş, Peygamberimiz (sav) de ses

çıkartmamış. O hadisi delil olarak söylüyorlar. Doğru, Allah gökyüzünde.

Her yerde; Merih’te, Venüs’te, Uranüs’te, Plüton’da, Venüs’ün kuzey

kutbunda, güney kutbunda, ekvator bölgesinde, sağında, solunda her tara-

fında. Dolayısıyla göğe elini kaldıran insan atmosferde olsa, mesela

Ay’da, Merih’te, Venüs’te, Plüton’da elini göğe kaldırıp dua ederse, her

yönünde ama üst tarafında mesela, kuzey kutbunda, güney kutbunda ve

ekvator bölgesinde herkes elini havaya kaldırırsa bu, her taraf olmuş

olmuyor mu? Bak bunu akledemiyorlar. Bunu ilk defa ben söyleyince

aklettiler. Bu, akıllarına gelmedi bu. Gökyüzü deyince oturduğu yere göre

ayarlıyor. Diyor, bir ben varım, bulunduğum yer var, bir de gökyüzü var.

Yani ben bunu söyleyince bir daha bunu söylemediler artık. İnternette

yoksa yoğun olarak bu konuda muhalefet vardı. Tamam dedim ben doğru.

Gökyüzüne elimizi kaldırırız. Peki, kuzey kutbuna giden elini kaldırmıyor

mu? Güney kutbuna giden, Afrika’da, Yeni Gine Bissau’da, Tayland’da,

her yerde insanlar elini havaya kaldırıyor. Bu ne demektir? Küre gibi her

yön demektir. Kainatın her yerinde melekler de ellerini göğe kaldıracak-

larına göre, cinler ellerini havaya kaldıracaklarına göre her yer demektir.

Dolayısıyla Cenab-ı Allah her yerdedir. Allah’ın olmadığı hiçbir yer yok-

tur. Her yere ve her şeye hakimdir.

SUNUCU: Evet. Diğer sorumuz da Adana’dan Ömer Gültekin’den

gelmiş: “Adnan Hocam, Usul-u Kafi kitabından okuduğum bir hadiste Hz.
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Mehdi (as)’ın vehbi ilimlere sahip olacağı yazıyor. ‘Hz. İmam Cafer Sadık

(as) şöyle buyurmuştur: İmam Hz. Mehdi (as) bir şeyi bilmeyi irade ettiği

zaman Allah Teala o şey hakkında onu haberdar eder.’ Hocam, Hz. Mehdi

(as) vehbi ilmini ve ledün ilmini nasıl uygulayacak? 

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as) hakkında rivayetlerde; o diyor

Arapçayı pek bilmez. Arapçayı bilmez, demek ki o konuda Peygamber

Efendimiz (sav) gibi ümmi. Vehbi ilim, yani Cenab-ı Allah’ın kalbine

ilham ettiği ilim demektir. Bir de batın ilmine de vakıf olacaktır Mehdi

(as), Hz. Hızır gibi olacaktır. Yani insanlar kavrayamayacak. Mesela bir

şey yapacak, “çok yanlış yaptı” diyecekler. Halbuki en doğrusunu yapmış

olacak. Gene bir şey yapacak, “çok hatalı hareket etti” diyecekler, gene

doğrusunu yapmış olacak. İnsanların yanlış zannettiği şeylerin hepsi

doğru olmuş olacak. Onun için, Mehdi (as) için Peygamber Efendimiz

(sav) diyor; asla yanılmaz, hataya düşmez, ahkamda masum hadis-i şerif-

lerde var. Yani şimdiye kadar gelmiş hiçbir imamda bu görülmemiştir, bir

tek Mehdi (as)’a mahsustur. Çünkü hata yaptığı yerde onu doğrultan bir

meleği vardır diyor Peygamber Efendimiz (sav). İlhamla doğru hareket

edecektir. Yani yanlış zannettiğimiz hareket, mutlaka doğru olmuş oluyor.

Mehdi (as)’ın masum olduğu, yani ahkamda masum olduğu bilinir. Hz.

Ebu Bekir (ra)’dan ve Hz. Ömer (ra)’dan daha üstündür diyor Resulullah

(sav). Hatta diyor, bazı Peygamberlerden de üstündür diyor. Birçok Pey-

gamberden de üstündür diyor Hz. Mehdi (as). Yani olağanüstü bir insan-

dır. Çünkü Hz. İsa (as) gibi ulul azim bir Peygamber ona vezir olarak

görevlendiriliyor, veziri oluyor yani düşünün. Ve dünyanın sonuna hate-

mi veli olarak, dünyanın hatemi olarak geliyor. Dünya onunla bitiyor ve

dünyaya din ahlakının hakimiyeti onun vesilesiyle yapılıyor.

OKTAR BABUNA: Siz diğer halifelere Resulullah “Halifetül Resu-

lullah” diyor, ama Mehdi (as) için de “Halifetullah” diyor diye isim taktı-

ğını söylemiştiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet. Allah’ın halifesidir diyor. Hadis-i şeriflerde
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öyle geçiyor. Diğerleri için, şu ana kadar olan hepsinin mesela Hz. Ebu

Bekir (ra), Ömer (ra), Osman (ra) hepsi için Halifetul Resulullah deniyor.

Halifetul Resulullah, Resulullah’ın halifesi. Peygamberimiz (sav) Hz.

Mehdi (as) için; “O diyor, Allah’ın halifesidir diyor.” Halifetullah’tır diyor,

inşaAllah.

SUNUCU: Evet Hocam. Arif Kalaycı, Erzincan’dan sormuş:

“Değerli Hocam, Yüce Rabbimiz’in Kuran’da bildirdiği emirlere uygun

bazı anlatımların, Tevrat’ın tahrif olmayan kısımlarında hala var olduğu-

nu gösteren, Tevrat’tan birkaç cümle yazmak istiyorum. “Düşmanın acık-

mışsa doyur, susamışsa su ver.” (Süleyman’ın Meselleri Bab 25-21).

“Zayıfın ve yetimin davasını görün. Düşküne ve yoksula adalet edin.

Zayıfı ve fakiri çekip kurtarın, onları kötüler elinden azat edin, özgür

kılın.” (Mezmurlar Bab 82, 3-4). Hocam, eğer Musevilerden Tevrat’ta yer

alan bu pasajlara uyanlar varsa, samimi iman edenler olabilir mi?”

ADNAN OKTAR: Tabii, buna uyması çok önemli. Fakat tabii asıl

istenen, Peygamberimiz (sav)’in de hak Peygamber olduğunu kabul etme-

leri, Kuran’ın Hak Kitap olduğunu kabul etmeleri. Ben böyle Museviler

çok gördüm. Buraya gelen Musevilerden de bu şekilde iman eden Mus-

eviler var. Açık açık bunu bu şekilde söylüyorlar ve Müslümanları da

Ben-i Nuh olarak görüyorlar yani hak din mensubu olarak görüyorlar.

Böyle bir güzel yönleri var. Ama Hz. Mesih (as) zamanında zaten hepsi

İslam dinine girecektir, hepsi Müslüman olacaktır. Hz. Mesih (as)’ın çıkı-

şına çok az var. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışına da çok az var. Ama hep barışı,

sevgiyi ve kardeşliği savunmak esastır. Yani kavgayı, savaşı savunanlar

Müslümanları helak edip, yok etmeyi düşünüyorlar. Hem Hıristiyanları,

hem Musevileri birbirine düşürüp; Şiileri, Sünnileri birbirine düşürüp

kendileri de monşer koltuklarından seyredip neticelendireceklerini düşü-

nüyorlar. Bu işin içinde Müslüman görünümlü ajanları var. Orada burada

görevli ajanları var. Bunlara para temin ediyorlar, bir şeyler temin ediyor-

lar. Bunları destekliyorlar işte basın yoluyla destekliyorlar, başka yollarla
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destekliyorlar. Bunları hücre olarak hazır tutuyorlar. Yarın bir gün bir

olay olduğunda, bunları mesela Müslümanları ayaklandırmak için de kul-

lanabilirler. Mesela Sünnileri Şiilere, Şiileri Sünnilere karşı saldırtmak

için kullanabilirler. Olay çıkartmak için kullanabilirler, idi. Ama bu

ahmakların hesap etmediği bir şey oldu, Hz. Mehdi (as)’ı hesap etmediler.

Hz. Mehdi (as) çıktığı için hiçbir halt edemezler. Mıh gibi çakıldı kaldılar

yani mıh gibi böyle. Şu an, bakın dikkat ederseniz, nefes alamıyorlar. Ne

ileri ne geri ne sağa ne sola hiçbir yere dönemiyorlar. Çünkü Mehdiyetin

zıl ve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Ne savaş çıkarabilirler bundan sonra

ne Müslümanları birbirine düşürebilirler. Hiçbir şey yapamazlar bundan

sonra inşaAllah. 

SUNUCU: Serkan Eroğlu İstanbul’dan sormuş: “Değerli Hocam, bir

hadis sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben bu ümmetin ilkiyim Hz. Mehdi Aleyhisselam bu ümmetin ortasında,

Hz. İsa Aleyhisselam ise sonundadır. Aranıza ise sahtekar yaşlı bir adam var-

dır.” (Bihar ül Envar, 51. cilt) Hocam hadiste belirtilen yaşlı adam kimdir?” 

ADNAN OKTAR: Darwin. Dünyanın en büyük sahtekarı. Gelmiş

geçmiş en büyük sahtekar. 350 milyon insanın öldürülmesine sebep oldu.

Binlerce şehrin yakılmasına, insanlardan sevginin, şefkatin, merhametin

alınmasına, egoist ve bencil olmalarına sebep oldu. Hatta bütün İslam

alemi de neredeyse, tamamı neredeyse komünistlerin eline geçmişti. Yani

bakın adamın deccalliğinin damgası bu. Yani İslam alemini, artık oraya

hiç olmazsa dokunulmaması gerekiyordu. İslam alemini de boydan boya

komünist yapmıştı bir ara büyük bölümünü. Çok az ülke kurtulabildi Tür-

kiye dahil. Hep komünist oldular. Dolayısıyla hadis-i şerifte böyle bir

insanın belirtilmiş olması çok makul. Ahir zamanın büyük olaylarını Pey-

gamber (sav) bildirir. Deccal de çok hayati bir olaydır. O yaşlı şahıs dec-

caldir. Zaten saçı sakalına karışmıştır diyor, kum gibi dağılır diyor riva-

yetlerde. Bütün boyunu, posunu falan hepsini tarif etmiş. Tam Darwin’e

uygun. Yani saçı sakalına karışmıştır diyor böyle, kırçıldır diyor. Çirkin
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görünümlüdür diyor. Hakikaten görünümü de çirkin. Her yönden tam

mutabık ve Hz. Adem (as)’dan bu yana dünyada bu derece büyük bir fitne

hiç olmamıştır. Darwinizm gibi bir fitne hiç olmamıştır. Yani üniversite-

leri, okulları, devletleri yüzde 99 neredeyse ele geçiren böyle fitne hiç

görülmemiştir. Çünkü milyarlarca insana hakim oldu. Milyarlarca insanı

akılalmaz bir fitneyle ikna etti, kandırdı, robotlaştırdı, insanlıktan çıkart-

tı, birbirlerine düşürttü, 350 milyon insanı birbirine öldürttü, şehirleri yık-

tırdı, insanlardan mutluluğu sevinci aldı ve kafası ezildikten sonra da geri

çekildi. Allah bizleri vesile etti kafasını ezmede ve hiç ummadılar. Kar-

deşim ne feryat haberler çıktı Avrupa’da, şu Atlas gittikten sonra. Çok

büyük olay bu. Atom bombası etkisi yaptı diyor. Felaket, Avrupa’da fela-

ket, gökten felaket yağıyor diyor. Deprem etkisi yaptı, diyor bak. Gökten

felaket yağıyor diyor kitaplar için. Avrupa’nın yerlebir olduğunu söylü-

yor. Bir medeniyet yıkıldı Avrupa’da diyor. Yani tam anlamıyla dehşet.

Binlerce haber. Bir tane, iki tane, on tane değil. 

OKTAR BABUNA: Avrupa Konseyi toplandı Hocam. Madde

madde yazmışlar. 

ADNAN OKTAR: Böyle bir atom bombası etkisi yaptı, sonra rad-

yasyon etkisi onun çok çok daha fazlası oldu. Daha hala o radyasyon etki-

si altındalar ve nasıl böyle ani oyuna geldiler ve aniden böyle kıskıvrak

yakalanıp sırtları yere geldi daha hala anlayabilmiş değiller. Çünkü bun-

ların tepmez devrilmez imparatorlukları vardı. Bütün dünyayı kaplamış-

lardı. Bütün dünya üniversiteleri bunların emrindeydi. Yani yüzbinlerce

profesör, doçent bunların emrindeydi. Katrilyonlarca liralık sermayeleri

vardı. Devletler resmi ideolojilerini, devlet ideolojilerini bunun üzerine

kurmuşlardı. İslam ülkelerinin de büyük bölümünün resmi ideolojisi Dar-

winizm üstüne kurulmuştu. Mısır dahil, Libya dahil, Fas, Tunus, Cezayir

dahil. Hepsi Darwinizm üstüne kurulmuştu büyük bölümü. % 90’ı diyebi-

lirim. Birdenbire bütün kemiklerini kırdık. Boş bulundular. Deliye döndü-

ler. Nereden vurulduğunu da bilemedikleri için plekonik hareketlere baş-
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ladılar. Havaya yumruk atıyor, böyle sağa sola atıyor, delirdiler. Sonra

debelenip yere düştüler. Çünkü vuruşun nereden geleceğini tahmin ede-

mediler ve böyle bir vuruş yapılacağını da tahmin etmediler. Allah diyor:

“Onlar bir tuzak kurdu, ben de bir tuzak kurdum” diyor. “Benim tuzağım

daha çetindir” diyor Allah. Tabii. Allah’ın tuzağına düştüler. Kardeşim

yani 300 milyonun üzerinde fosil olduğunu hiç kimse, dünya bilmiyordu.

Tek bir tane arafosil olmadığını kimse bilmiyordu. Milyonlarca arafosil

olduğunu zannediyorlardı. Bir tane yok. 10 trilyon vereceğim deyince

olay açıklığa çıktı. Hatta şimdi dedik ki; kardeşim fosile de gerek yok,

fotoğrafını getirin kabulüm dedim. Bak fotoğraf, sahte fotoğraf getirsinler

onu da kabul ediyorum dedim. Yine para vereceğim, sahte... Sahtesini de

yapamazlar. Yani kafa o yönde çalışmıyor çünkü. Onu da yapamazlar.

Fotoğraftan ispat ederim sahte olduğunu yani. İnşaAllah. 

SUNUCU: Hocam evrim teorisinde bilimsel amaçlardan çok siyasi

amaçlar mı güdülmüştü yani sizce? Bir plan diyoruz başından beri. 

ADNAN OKTAR: Siyasi değil aslında, metafizik bu. Bu kimsenin

çıkarına da değil. Yani bu kan, irin, gözyaşı, şehirlerin yıkılması, 350 mil-

yon insanın öldürülmesi... En azılı psikopat dahi böyle bir şeyi istemez.

Şeytanın ilkasıyla olur. Şeytan orada bir galibiyet elde etti ve şeytan

şımarmıştı. Tam neticeye gideceğini zannediyordu. İslam’ı da ortadan

kaldıracağını düşünüyordu. Diyordu Karl Marks filan: “Din afyondur. Din

doğal süreç içerisinde, diyalektik süre içerisinde yok olup kendiliğinden

gidecektir” diyordu. Birden ağızına bir çarpma oldu, ağzı arkaya döndü

böyle, kafa aşağı, beli yukarı çıktı ve yüz üstü yere düştü. Neye uğradığı-

nı şaşırdı. Yani darbenin nasıl geldiğini tahmin edemedi. Şu anda aban-

done vaziyetteler. 

Geçenlerde garibanlar bir kurs açmışlar; evrim kursu açmışlar. İşte

evrimin tarihini anlatacağız diye. Arada çay molası diyor. Duruyor duru-

yor yine çay molası. Herhalde garibanlar, çaya meraklı tipler için var ya

kahvelerde sürekli akşama kadar çaya meraklı tipler. Bedava çay içmek
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isteyenleri herhalde ayarlayacaklar. Onları çayla cezbetmeye çalışıyorlar.

Her şeyde çay. Evrimin psikiyatrisi; psikiyatri ile evrimin ne alakası var?

Yani tamam biz onu yorumlarız. Anlamlı bir şey çıkıyor da oradan...

Moleküler evrim; ne yüzünüz var? Moleküler evrimi ağızına nasıl alıyor-

sun bu lafı? Bir kere moleküler evrimle daha kapıdan girer girmez kafanı

taşa vurmuş oluyorsun sen. Zınk diye sırtının üstüne düşersin orada kafa-

nı çarpıp. Moleküler evrim ne demek? Proteinlerden gideceksin. Protein-

lerin oluşabilmesi için proteine ihtiyaç var. Bitti. Yıkıldın gittin sen orada.

Sana çay vereceğim diye senin oradaki yalanlarını kim dinleyecek karde-

şim? 

OKTAR BABUNA: Kimse gitmiyor Hocam. 

ADNAN OKTAR: Ama gider, gider. Bedavacılar var böyle kerata-

lar şimdi bu soğuk havada. Bir görseniz buradaydı kağıdı. Her dersin ara-

sında bir çay molası var. Çay, çay, çay, çay... Akşama kadar, çay merak-

lıları için. Tabii pasta, kurabiye falan da var. Bedavacı takımı böyle. Her-

halde kaçırmazlar anladığım kadarıyla. En az 15-20 kişi gidiyor bazen

onlara öyle az da olsa ama çok sıkıcı olur herhalde, çok bunaltıcı. Yani

yalan dinlemek kadar insanı bunaltacak bir şey olmaz yani. Çayla onun

kahrı çekilmez. Ancak yani çok çaykolik bir şey olacak da dayanamayıp

gidip artık kulağını tıkayacak, çaya dikkatini verirse o dinleyebilir. Kar-

deşim şimdi proteinin tesadüfen olması imkansız. Nasıl dinlesin adam onu

orada? Maval dinleyeceksiniz. Hikaye anlatacak sana. Kofulları, mito-

kondrileri, golgi cisimciğini sen nasıl anlatacaksın? 

OKTAR BABUNA: Onlara zaten girmiyorlar Hocam siz daha iyi

bilirsiniz inşaAllah. Protein konusuna hiç girmiyorlar zaten.

ADNAN OKTAR: Giriyor canım niye girmesin? Giriyorlar da,

uzaylı dostlarıyla bağlantı kuruyorlar. Girmez olur mu adam? Anlatıyor

ya işte. Dawkins mi? Nedir o? Elma yanak, kiraz kulak diyelim. 

OKTAR BABUNA: Uzaylılar yaptı diyor. 
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ADNAN OKTAR: O kendince uyanık. Bizimkiler safotorikler bir

kısmı. Onlar tesadüfen oldu diyorlar daha hala. O anladı o olmayacağını.

Onun için uzaylılar yaptı diyor. Zırcahil takımı da çay içirip böyle mille-

ti kandıracağını zannedenler de daha hala tesadüften gidiyorlar. Sor soru-

nu hadi bakayım. 

SUNUCU: “Adnan Hocam, matematiksel olarak bir proteinin tesadüf

oluşma ihtimali 10950’de 1 ihtimal, yani imkansız. İnsan vücudunda 30 bin

civarında farklı protein olduğu tahmin ediliyor. Hocam tek bir proteinin

bile tesadüfen oluşması imkansızken ve evrimi savunanlar bunu açıklaya-

mıyorken, yaklaşık 30 bin civarında proteinin varlığına nasıl bir açıklama

getirebilirler?” Mustafa Seymen, Eskişehir’den. 

ADNAN OKTAR: Getiriyorlar işte açıklama. Uzaylılar geldi, prote-

inleri yaptı diyorlar. Hücreyi de yaptı diyorlar. Birçok şeyi yaptılar, ondan

sonra uçup gittiler uçaklarıyla diyorlar. 

SUNUCU: Hocam pek çok da film çekildi aslında bunlarla ilgili.

Sizce böyle bir amaç güdülmüş olabilir mi bu filmlerde? 

ADNAN OKTAR: Uzay? 

SUNUCU: Evet. 

ADNAN OKTAR: Şimdi Allah’a inanmada zorluk çekiyorlar. Ora-

dan gururları da ağır da basıyor. Çünkü Allah yarattı deyince ağırlarına

gidiyor. Yani Allah’ın kontrolünde olmak. Kendilerini Allah’tan daha

büyük görüyorlar haşa. Büyüklük hissi veriliyor bunlara, mucize olarak

veriliyor. Halbuki her gün acizliklerini görüyorlar sabah kalktıkları vakit.

Zavallı varlıklar ve görüntüden ibaret, bunun da farkında değiller. Beyin-

lerinin içinde bir görüntü olduğunu bilmiyor bunlar kendilerinin, bambaş-

ka, uçuyorlar adeta. Ama inşaAllah Allah hidayetlerini artırır, akıllarının

açılacağı bir vakite doğru gidiyoruz inşaAllah. Oktar Hocam, senin anla-

tacakların var mı? 

OKTAR BABUNA: Bir beyaz kedi var Hocam, gösterelim mi? 
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ADNAN OKTAR: Göster bakayım. Patiyi de kafasının altına koy-

muş. Tam şeker, kaymak, bal abisi bu. Ben burnunu falan öperim bunun.

Ne yapıyor, patiyi mi temizliyor? Bir kere o kulak, mutlaka ısırılmalı

onun. Dili de çok şeker, maşaAllah. Bir de ponpon, iyi bir yatak yapmış-

lar ona. Bakan da iyi bakmış, maşaAllah. Başka ne var?  

OKTAR BABUNA: Ses taklidi yapan köpek var, fosiller var Hocam. 

ADNAN OKTAR: Bakayım. “I love you” diyor. Gözleri de çok

güzel. Coşuyor bu seferde. Yazık hayvana, çok şeker bir şeymiş. Gözleri

çok güzel, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Küçük ördekler var Hocam. Ördeklerin ilk

uçma tecrübeleri, ördek yavrularının. 

ADNAN OKTAR: Yumurtadan çıkıyorlar. Ne ördeği bunlar, yaban

ördeği mi? 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hayret, çok şahane. Bayağı da bir ekip var, arka-

daşları, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Şimdi burada ilk uçma deneyimlerini yaşaya-

caklar. 

ADNAN OKTAR: Bu ne, anneleri mi bu? Evet, muhteşem güzeller,

maşaAllah. Anneleri ağaç kovuğuna mı koymuş onları? İyi olmuş orası. 

OKTAR BABUNA: Oradan atlıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Hoppala suya. Bak iyi akıl o. Güzelce şöyle

banyo yaptılar, iyi. 

SUNUCU: Çok güzel maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, annesi de bayağı bir yavru oluştur-

muş. Allah vesile etmiş. Gözleri şahane. Ne tatlı hayvanlar, maşaAllah.

Bunların gagasını ısırmak çok sevimli, çok şeker. 
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OKTAR BABUNA: Fosillerimiz var Hocam, uygun olur mu? 

ADNAN OKTAR: Bakayım. Ne fosili bu? 

OKTAR BABUNA: 37-48 milyon yıllık çayır sivrisineği Hocam.

Tıpatıp, bu fosili, bu da canlısı inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Her zaman dışarıda gördüğümüz. 48 milyon yıl,

taşlaşmış. 

OKTAR BABUNA: Evet, milimetrik aynı, inşaAllah. En ufak bir

değişiklik yok. 55 milyon yıllık ringa balığı. Bütün yüzgeçleri ile, her

şeyiyle aynısı Hocam, maşaAllah. Burada fosili. Bu da daha yakın plan

çekimdir Hocam. En ufak detaylarına kadar, milimetresi milimetresine

kadar en ufak bir değişiklik yok. 50 milyon yıllık ayı kafatası. Bu da aynı

şekilde, hiçbir değişiklik yok. Bugün ne ise 50 milyon yıl öncede aynısı.

Detaylı çekimleri burada. 65 milyon yıllık Kuzey Amerika cevizi yaprağı.

Damarlarına kadar tıpatıp aynısı, burada fosili, inşaAllah. 33 milyon yıllık

tavşan. Burada da detaylarını görüyoruz. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 

ADNAN OKTAR: Dişler aynı. Getir şu tavşanı yeniden bakayım. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Burada baş kısmı, şurada. 

ADNAN OKTAR: Patileri matileri falan aynı, evet. 

OKTAR BABUNA: Evet, gövdesi, ayakları hepsi aynı. 360 milyon

yıllık eğrelti otu Hocam. En ufak bir değişiklik yok, milimetrik aynı.

Tarihte çıktıkları gibi, ilk defa çıktıkları gibi, hiç değişmiyorlar. Bunları

Yaratılış Atlası, www.harunyahya.org ‘dan, “Yaratılış Atlası” bölümüne

girerlerse inşaAllah hepsine ulaşabilirler. 

Sizin söylediklerinizin aynılarının çıkması var Hocam. Onları göste-

relim mi? 

ADNAN OKTAR: Evet, göreyim. 

OKTAR BABUNA: Bu, susuzluk haberleri bunlar inşaAllah. Bura-



SOHBETLER 741

da görülüyor. “İki yıl sonra 41 kent susuz”, “Dünya ısınıyor, afetler kapı-

da” diye haberler çıkıyordu daha iki üç sene öncesine kadar. 

ADNAN OKTAR: Küresel ısınma var, diyorlardı. Evet. 

OKTAR BABUNA: “Kuraklık alarmı”, “Porsuk kupkuru”. Bunlar

2008 haberleri, çok yeni haberler. “Tuz çölü”, “Burası baraj”, kurumuş

tamamen. “Barajlar bu hale geldi”, “Kıyamet çok yakın”, “Gröland’dan

korkutan erime”, “Asıl felaket 2009 yılında”, diye bu şekilde haberler

çıkıyor. “Son 400 yılın en yüksek sıcakları”. Küresel ısınma haberleri

yapıyorlardı. “Van Gölü kuruyor”, “İki yıl sonra susuz”. Ardından Hocam

inşaAllah, siz açıklamalar yaptınız; bunun böyle olmadığını, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Ne dedim ben? 

OKTAR BABUNA: Siz dediniz ki: “Küresel ısınma falan yok.

Hadislerde bildirilen Lulin kuyruklu yıldızı çıkmadan önceki kuraklığın

olması”. Bu hadislerde bildirilen, ahir zaman alameti. 

ADNAN OKTAR: Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından iki yıl önce.

Bir kuraklık olacak, bu odur dedim. Ve sonra yağmurlar bollaşacak, böyle

bir şey yok dedim. 

OKTAR BABUNA: Yok, dediniz. Bunlarda o haberler Hocam. İşte

siz söyledikten sonra. 

ADNAN OKTAR: Aynen dediğim gibi de çıktı. MaşaAllah, bak

yüzde 95.5 su oranı. Evet, bir evvelkini göster. 

OKTAR BABUNA: “İki yıllık su birikti”. 

ADNAN OKTAR: “İki yıllık su birikti”. Ben ne dedim? Bol yağmur

olacak dedim. Aynısı oldu. Öbürlerinin atış yaptığı anlaşıldı. 

OKTAR BABUNA: Hocam bakın, “6 senelik baraj kapakları kırıldı,

250 milyon metreküp su Akdeniz’e akıyor”. Bu da hadislerde bildirilen,

siz söylemiştiniz Hocam. 
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ADNAN OKTAR: Evet, baraj kapakları kırıldı, 250 milyon metre-

küp su taşacak diyor. Hatta suyun fazlalığından insanlar şikayetçi olacak-

tır, diyor hadiste. Aynısı oldu. 

OKTAR BABUNA: “Yurda bereket yağdı”, “Barajlarda 9 ay bere-

keti”. 

ADNAN OKTAR: “Barajlarda 9 ay bereketi”. “Bakan’a göre

2020’ye kadar suyumuz var”, doğru. Ama daha önce nereden su bulacağız,

bitti diyorlardı, evet. Sonra da “küresel ısınma yalanı” diye haberler çıktı. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, onun yalan olduğuna dair haberler

çıktı, inşaAllah. Bu da Hocam, siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, siz söyle-

miştiniz. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından önceki haberlerdi. Bu da

hadislerde olan, siz açıklamıştınız Hocam, Lulin kuyruklu yıldızının çık-

mış hali, çıkması haberleri Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinden. İki

uçlu, bak iki ucuda parlak. Ve münevver bir yıldız diyor. Parlak, çok par-

lak, normalin çok üzerinde parlak. Evet. 

OKTAR BABUNA: Bu da yabancı basında çıkan haberler. İki kuy-

ruklu yıldız geldi, diyor. Bu resim Hocam, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet bak, iki uçlu görüyor musun? “İki boynuz-

lu” diyor İmam Rabbani Hazretleri. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Bunun

farkı ne gidiş istikameti olarak? 

OKTAR BABUNA: Bütün gök cisimleri Hocam batıdan doğuya, siz

daha iyi bilirsiniz, batıdan doğuya hareket ederken, bu doğudan batıya hare-

ket ediyor. Hadiste işaret edildiği gibi, inşaAllah. Aynı şekilde. Normalin-

den de 6 kat parlak, siz söylemiştiniz Hocam, hadiste parlak olduğunu. 

ADNAN OKTAR: 1000 küsur yılda bir geliyor bu. Bir dahaki geli-

şi öyle. Buradan bile Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak bunun çıkmış

olması, Hz. Mehdi (as)’ın bu yüzyılda gelmesinin kesin olduğunun delili-
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dir bu. Çünkü bir dahaki sefere 1000 küsur sene sonra gelecek. Yani hiç

kimse Hz. Mehdi (as)’ın 1000 küsur sene sonra geleceğini iddia edeme-

yeceğine göre. Başka da bir imkan kalmamış oluyor. Buradan da Hz.

Mehdi (as)’ın çıkışının bu yüzyılda kesin olduğunun delili bu, inşaAllah.  

OKTAR BABUNA: Bir de onunla ilgili bir hadis var, okuyayım mı

inşaAllah? 

“Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunda, çift kuyruklu bir yıldız çıkacak ve

öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından

sonra, öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu

yağmurları sevinç ile karşılayacak, çünkü bundan önceki 3 yılda yağmur

yağmamış olacak.” (12. İmam Murtaza). 

ADNAN OKTAR: Birkaç yıl önce evet. Evet, birkaç yıl. 

SUNUCU: Sorulamızla devam edelim mi Hocam? 

“Sayın Adnan Hocam. Hayırlı programlar. Benim sizden öğrenmek

istediğim şöyle bir konu var. Peygamberlere, elçilik görevi verildiğinde,

onlar bunu kavimlerine açıklıyorlar. Allah’ın elçileri olduklarını, kendile-

rine uyulması, itaat edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Hz. Mehdi (as)’ın,

Mehdi (as) olduğu neden tüm mücadelesi boyunca gizli kalacak? Daha

doğrusu, kendisinin Hz. Mehdi (as) olduğunu bilecek mi? Bir de Peygam-

berler vahiy alıyorlar, Hz. Mehdi (as) için böyle bir şey söz konusu olacak

mı?” demiş Salih Bey, İstanbul’dan. 

ADNAN OKTAR: Mehdi (as), vahiy alır fakat haberi olmaz. Yani

Allah kalbine ilham edecek. İlham denilen şey vahiydir. Kalbine ilham

edilecek, fakat haberi olmayacak ondan, inşaAllah. Yani onun vahiy oldu-

ğunu bilmez. Kendi düşündüğünü zannedecek, kendisi aklettiğini zannede-

cek, yani öyle gibi olacak. Ama tabii Allah tarafından verilecek inşaAllah.

Ahkamda masumluğu öyle oluyor zaten. Yani hata yaptığı yerde, doğuş-

tan bir meleği vardır diyor Peygamber Efendimiz (sav). Mehdi (as)’ın

vahiy almaması, mucize göstermemesi, yani şahsi olarak mucize göster-
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memesi, onun manevi makamı açısından çok daha iyidir. Çünkü mucize

gösterse, vahiy alsa, imtahanda o onun için sevabını azaltan bir durum

olur. Yani aklın ihtiyari kalktığı için bir anlamda, azaldığı için. Olmama-

sı, bilakis acı ve zorluk içinde olması, baskı içerisinde olması, hakaret

görmesi, hapsedilmesi, insanlar tarafından ablukaya alınmış olması, hatta

Müslüman’ım diyen bazı kişiler tarafından, hatta Medine’deki, İstan-

bul’daki o yobaz alime varıncaya kadar, onun karşısına geçip, ona düşman

olacaklarını belirtiyor değil mi hadiste? Bütün bunlara rağmen, böyle bir

mücadele vermesinden dolayı Peygamberimiz (sav) diyor ki: “Bazı Pey-

gamberlerden dahi daha üstündür” diyor Mehdi (as) için. Bu yüzdendir

bu. Yani çünkü harika görmüyor. Mesela Peygamberler mucize görüyor-

lar. Vahiy alıyorlar. Cebrail (as)’ı görüyor doğrudan. Vahyi doğrudan alı-

yor, duyuyor, görüyor. Bu harikadır. Bu durumda iman etmek daha kolay-

dır. Ama tamamen gaybe, yani hiç görmeden, ne vahiy görüyor, ne muci-

zeyi görüyor, sadece Allah’ın kainattaki mucizelerini görerek Hz. Mehdi

(as) hareket edecektir. O yüzden makamı daha üstündür. Yani birçok pey-

gamberden daha üstündür diyor Peygamber Efendimiz (sav). Hatta “Hz.

Ebu Bekir (ra) ve Ömer (ra) ondan üstün olamazlar” diyor. Ki onlar çok

çok önemlidir, Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra), onlardan dahi üstün-

dür diyor Hz. Mehdi (as) için. Ve arkasından diyor, birçok Peygamberden

de üstündür diyor, inşaAllah. Sebebi budur. Allah ona, onu yine bir ikram

olarak vermiş oluyor, inşaAllah. Bir de vazifesini kolaylaştırmış oluyor.

Çünkü Peygamberlik ilan ederek çok zorlu bir ortam meydana getirir, bu

yönden de bir kolaylıktır. Mehdiliği gizlenmiş oluyor, perdelenmiş ola-

cak. Çünkü iddia da etmeyecek. Dolayısıyla bir perde içine sarılmış olu-

yor ve daha rahat faaliyet yapmasını sağlayacaktır. Aleni peygamberliğin

de işte zorluğu odur, çok fazla karşı atak olur. Ama Mehdilik, gizlenme-

sine rağmen, yine Hz. Mehdi (as)’a bütün insanlar saldıracaktır. Dünyanın

büyük bölümü Mehdi (as)’a karşı tavır alacaktır. Hatta Müslümanların da

birçoğu ona karşı tavır alacaklardır. Bütün bunlara rağmen, eze eze İslam

ahlakını dünyaya hakim edecektir Hz. Mehdi (as). Bütün dünyaya ve ilk
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defa, yani bu kadar geniş çaplı İslam ahlakının dünya hakimiyeti oluyor.

Bakın, Hz. Adem (as)’den bu yana, ne Hz. Süleyman (as) zamanında, ne

Zülkarneyn (as) zamanında böyle bir olay olmamıştır. İlk defa oluyor. İlk

ve son. Ondan sonra da başka yok. Allah, bir ikram olarak da Hz. İsa (as)’ı

ona vezir olarak gönderiyor. Yani çok çok büyük bir olaydır bu. Ulul azm

bir Peygamber. Ve Said Nursi diyor, “Umumun makbulü bir Peygamber

diyor”, umumun. Çünkü Hıristiyan aleminin de makbulu, Müslüman ale-

minin de makbulü Hz. İsa (as). O veziri olmuş oluyor. Onun vesilesiyle

de, inşaAllah birlikte İslam ahlakını bütün dünyaya hakim edecekler, inşa-

Allah. 

OKTAR BABUNA: Sizin depremlerle ilgili söyledikleriniz vardı,

onunla ilgili haber gösterelim mi? Siz depremler olmayacak dediniz İstan-

bul’da, Hz. Mehdi (as)’ın bulunduğu yer için. Sürekli deprem haberi

yapan deprem uzmanlarının söyledikleri bunlar. Siz söyledikten sonra,

açıklamalarınızdan sonra. “İstanbul deprem haberinde sevindirici haber

fos çıktı” diyor, “7.5 büyüklüğünde deprem.”, “Profesör Dr. Ercan:

“İstanbul’da depremin eşik yılı 2033”, olmayacak diyor 2033’e kadar.

“Türkiye’de depremler durdu mu?” yine bir deprem uzmanının açıklama-

sı. “Türkiye’de depremler durdu mu?” deprem uzmanlarının açıklamaları. 

ADNAN OKTAR: Durdu tabii. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah. “İstanbul’da korkutacak enerji biri-

kimi yok”. Tam tersini söylüyorlardı siz söymeden önce Hocam. 

ADNAN OKTAR: Muazzam enerji birikti, an meselesi diyorlardı

depremin olması. Çok büyük bir deprem olacak diyorlardı, hatırlıyorsunuz.

Herkes hop oturup hop kalkıyordu. Ben dedim ki deprem olmayacak, Hz.

Mehdi (as) var İstanbul’da dedim, zınk kesildi. O deprem dede falan, her-

kes ortalığı inim inim inletiyorlardı. 

OKTAR BABUNA: Hepsi söylüyordu Hocam deprem olacak diye,

sonra hepsi birden deprem olmayacak diye açıklama yaptılar, maşaAllah. 
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ADNAN OKTAR: Evet. Hz. Mehdi (as)’ın rengi Arabi, bedeni İsrai-

li’dir. Ben-i İsrail’den bir insan gibi. Hz. İbrahim (as) nesli özelliği gös-

tertiyor. Rengi Arabi, yani kırmızıya çalar beyaz. Cübbeli, koyu esmer

diyor. Peygamberimiz (sav)’in rengi Arabi. Koyu esmer miydi Peygam-

berimiz (sav)? Hayır, kırmızıya çalar beyazdı, tabii. Beyt-ül Mukaddes,

Kudüs’e inecektir Hz. Mehdi (as) diyor. Orada inşaAllah Hz. İsa (as) ile

beraber namaz kılacaklar. Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki’nin, Beklenen

Mehdi’nin Alametleri, (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alameti'l-Mehdiyyi'l-

Muntazar). Ehl-i sünnetin en önemli eserlerindendir Mehdiyet konusun-

daki, o kitaptan okuyorum. “İnsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesi-

ne devam edecektir Mehdi (as).” İnşaAllah. “Ümmetimden Mehdi (as)

çıkacaktır, Allah-u Teala Hazretleri, insanları zengin kılmak için onu gön-

derecektir”. Fakirlik kalkıyor Mehdi (as) gelince bak. İnsanları zengin

kılacaktır, herkes zengin oluyor. “O zaman, ümmetim nimetlenecek, hay-

vanlar bolluk içinde ve arzın nebatatları çok fazla olacak”. Çok fazla bitki

çıkacak diyor, hayvanlar da bol olacak diyor. “Hz. Mehdi (as), insanlara

eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır”. Tam bir sosyal adalet olacak diyor.

“Onun ismi, benim ismim olacak. Ahlakı, benim ahlakım olacak. Künye-

si de babama benzeyecektir” diyor. Yani adı adıma benzer. “Babasının

adı, babamın adına benzer, adı da adıma benzer” diyor hadiste, inşaAllah.

Nasıl olabilir böyle bir şey? 

OKTAR BABUNA: Sadece soyadı ile olabilir Hocam. Babasının soya-

dıyla kendi soyadı aynı. Ancak o şekilde olabilir, bir tek şekilde olabilir. 

ADNAN OKTAR: Şu an insanlar birbirlerine soyadı ile hitap edi-

yorlar. Hz. Ali (ra) nasıl hitap ediyordu Peygamber Efendimiz (sav)’e? 

OKTAR BABUNA: Mustafa Adnan Peygamber diye. 

ADNAN OKTAR: Hadi olan, Hadi, hidayete vesile olan. Mehdi olan

diyor, Mustafa Adnan Peygamber diyor, Hz. Ali (ra) Peygamberimiz

(sav)’e hitap ederken. Soyadı Adnan olduğu için. Kasidesinde, açsın bak-

sınlar, Hz. Ali (ra)’ın kasidesinde, inşaAllah. Mustafa Adnan Peygamber
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(sav) diyor. Dolayısıyla babasının da soyadı Adnan’dı ve babasına hitap

da yine Adnan’dır. Oğluna da “Adnan” diye hitap edilir, Peygamber Efen-

dimiz (sav)’in kendisine de “Adnan” diye hitap edilir, o devirde. Yani

“Muhterem Adnan” mesela, babasına “muhterem Adnan”. Şimdi zamanı-

mızda nasıl diyoruz? Mesela Başbakan Tayip Erdoğan beyefendi, değil

mi, ne diyoruz? “Sayın Erdoğan” diyoruz. Oğluna ne diyoruz? “Erdoğan”.

Babası olduğunda ne diyoruz? “Sayın Erdoğan” diyoruz. Budur yani kaste-

dilen. Peygamber efendimiz (sav) zaten ismini gizlemesi için Hz. Ali (ra)’a

söylüyor, ismini söylüyor ama diyor “Allah onu ortaya çıkarıncaya kadar

söylemeyeceksiniz” diyor, “gizli tutacaksınız”. Hadisi okudum geçen gün.

Bak, “ismi gizli” diyor, ismini bildiriyor Hz. Ali (ra)’a, “ismi şudur” diyor.

“Bana ismini emanet etti” diyor, “ta ki Allah ortaya çıkarıncaya kadar”.

Ne zaman ortaya çıkardık? Ahir zamanda Allah ortaya çıkardı. Bizleri

vesile etti, inşaAllah. 

Genel konulardan da biraz konuşalım. Ahir zamanda olduğumuz için

Müslümanların birbirlerini çok iyi koruyup kollamaları lazım. Cemaat

taassubuyla, grup taassubuyla birbirlerinin aleyhinde bir tavır sergileme-

meleri gerekiyor. Ama ciddi anormallikler varsa tabii bu konuda eleştiri

gerekir. Mesela İslam ahlakının dünya hakimiyetini durdurmaya yönelik

bir çalışma çok vahim bir anormalliktir. Bunda sessiz kalamayız veya

Kuran’ın bir hükmünü değiştirmeye çalışıyorsa bir insan bunda sessiz

kalamayız. Ama bunun dışında birleştirici, dostluğu, sevgiyi, pekiştiren

bir üslup içinde olmak gerekiyor. Özellikle ateist masonların iftiralarına,

komünistlerin iftiralarına, iddia edilen Ergenekon örgütünün iftiralarına

inanmak, Müslüman’ı ahirette sorumlu kılar. Bak, diyor ki Cenab-ı Allah,

“bir fasık” diyor, yani Kuran’ın hükmüne uymayan bir kişi, Kuran’a göre

hareket etmeyen bir kişi, “size bir haber getirdiğinde”, şeytandan Allah’a

sığınırım, “onu araştırın, tahkik edin, yani gözünüzle görün, kulağınızla

işitin, yoksa inanmayın” diyor. Şimdi ama öyle olmuyor. Bakıyorsun bir

ateist mason yayın organında bir Müslümanla ilgili bir yazı çıkıyor, “vay

neler oluyormuş?” diyor. Ama evde böyle kahvesini höpürdeterek içiyor
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böyle bacak bacak üstüne atmış, hiçbir riskin içine girmez, hiçbir müca-

delenin içine girmez, ondan sonra, bir eli yağda bir eli balda, kendi işinde

gücünde, çoluğa çocuğa karışmış, efendim, işleri düzgün gidiyor kendi

kafasına göre dünyevi anlamda. Ama öbür tarafta Müslüman kişi Allah

rızası için varını yoğunu Allah yolunda harcamış, hayatın bütün sosyal

yönlerinden çekilmiş, her türlü tehlikenin içine girmiş, dolayısıyla her

türlü iftiraya, baskıya, zulme maruz kalmış. Buna rağmen evindeki o keyif

içinde yaşayan adamların gazetelerden öğrendikleri haberlerin muhatabı

oluyor. Bir de kendini savunmak mecburiyetinde kalıyor, üstüne üstlük.

Bak o tebliğ yapmayan, dini yaymayan adamlar onun hakkında yorum

yapıyorlar. O Müslüman da tebliğini durduruyor, onların bu sefer yoru-

munu da düzeltmekle uğraşıyor. Halbuki orada hiç olmazsa o ehl-i keyif

takım, “arkadaş” demesi lazım, “ben bir ibadet yapayım, fasıktan gelen

haberi araştırayım, inanmayayım, gözümle göreyim, kulağımla işiteyim”

demesi gerekirken, bunu yapmıyorlar. Bunu yapmayınca ne olur? Müslü-

man’ın aldığı sevap on ise, milyon olur. Sevap kazandırma sebebidir bu

varlıklar, yani mutlaka hikmetle yaratılırlar. O olmazsa, o fasığın haberi-

ne inanan adamlar olmazsa, Müslüman daha az sevap kazanır. Müslü-

man’ın sevabını çoğaltan varlıklardır onlar, onun için onlar da hayırla,

hikmetle yaratılırlar. Ama doğrusunu bilsinler diye anlatıyorum, ahiret

sorumluluğunu anlasınlar diye. Yoksa fayda getiriyorlar o yönüyle. Müs-

lüman’ın mesela gıybetini yaparlarsa, Müslüman daha çok sevap kazanır,

değeri artar. Aleyhinde fitne yayarsa, daha da faydalı olur, Müslüman’ın

makamı yükselir, Allah’ın yardımı daha çok olur, bereketi daha artar.

Hayırdır, çünkü Cenab-ı Allah diyor ki; “onlar bir tuzak kurdu, Ben de bir

tuzak kurdum. Benim tuzağım daha çetindir” diyor Allah. O yönüyle çok

büyük hayır vardır. Nedir bunlar Oktar Hocam? 

OKTAR BABUNA: Gerçek kelebek Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bir göreyim bakayım. Evrimci arkadaşlara ithaf

olunur. Şimdi oradaki damarlarda ve kenar süslerinde bir simetri var mı?
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Mükemmel bir simetri var. Bak, sağda ne varsa solda da aynısı var. Hani

mutasyonla oluyordu? Bir de Altın Oran da var. İki. Bak, birbirinin aynı-

sı, bütün renkler, görüntüler, ufacık bir lekesine varıncaya kadar. Sağda ne

varsa, solda da aynısı var, küçük siyah noktalar var, onlara varıncaya

kadar. Aynısı. Bak keratalara görüyor musun? Hepsi gerçek kelebek. Bak

süsünü görüyor musun, abisi? Tıpkısının aynısı, sağda ne varsa, solda da

aynısı. Burada da mutasyon olayının olmadığını görüyoruz. Hiçbirinde

mutasyon iddiası olacak gibi değil. Mükemmellik ortada. MaşaAllah.

Bak, Allah onları nasıl süslemiş, ahirete de insanlar böyle kelebek gibi

süslenecekler. Kadınlar da böyle. Allah onlara doğal elbise giydirmiş,

gıcır gıcır. MaşaAllah, maşaAllah. 

SUNUCU: Biz uğraşsak bu kadarını yapamayız Hocam. 

ADNAN OKTAR: Tabii bak çizim gibi, kusursuz mükemmellikte.

Sen şu kitabı aç Oktar Hocam herhangi bir sayfasından. 

OKTAR BABUNA: Nezir Altınışık, Manisa “Ehl-i imanı dalaletten

muhafaza etmek, yani iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engelle-

mek, ve bu vazife hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetki-

kat ile (araştırma ile) meşguliyeti iktiza ettiğinden (yani gerektirdiğin-

den), Hazreti Mehdi’nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal

müsaade edemez.” (Emirdağ Lâhikası). Hadis-i şeriflerden ve Bediüzza-

man Hazretleri’nin bu izahlarından Hz. Mehdi (as)’ın bir nevi ümmi oldu-

ğunu, medrese eğitimi almadığını, medrese hocası olmadığını, özel vehbi

ilme sahip olduğunu anlıyoruz. Hz. Ali (ra)’ın rivayetine göre Resullullah

aleyhivessellem şöyle buyurdu: “Hz. Mehdi (as), bizden, Ehl-i Beyt’ten-

dir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyiz-

ler ve hikmetlerle donatır).” (Sünen-i İbni Mace). 

ADNAN OKTAR: Özel ilimlerle donatılacak. Allah ona işte bir

gecede Allah onu ıslah eder dediği Cenab-ı Allah’ın ona özel ilimler vere-

ceği anlaşılıyor. Said Nursi de “hazır eserlerden istifade ederek faaliyet

yapacak” diyor. “Vakit ve hali müsaade etmez” diyor. “Vakti çok dardır
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Mehdi’nin” diyor. “O eserlerle” diyor, bilim adamlarının hazırladığı eser-

lerle “kendisi” diyor; “program hazırlayacak”, ondan bazı eserler yapacak

onunla “Darwinizm’i, materyalizmi” yerlebir edecek diyor. Kaç sene

önce? 70 sene önce söylüyor bunları. Mehdi (as)’ın babası daha yeni yaşı-

yordu belki o zamanlar. Daha Mehdi (as)’ın esamesi yok o zamanlar.

Devam et başka sayfalara geç.

OKTAR BABUNA: Nurşen Gündüz, İstanbul. Hadislerde belirtilen

gökten bir elin uzanıp, şu Hz. Mehdi (as)’dır. Ona uyun demesi televizyon

ve internette görünecek olan Hz. Mehdi (as)’ın veya Hz. İsa (as)’ın, eli

olacaktır. Hadis-i şeriflerde ayrıca yine internet, televizyon, radyo gibi

iletişim kanalları yoluyla her toplumun Hz. Mehdi (as)’ın sesini ve görün-

tülerini kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak, dünyanın her

yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir. Günümüzde de aynı bu

şekildedir bu durum, büyük bir mucizedir. İkdud Dürer’de derki: “Bu ses

bütün yeryüzüne yayılacaktır. Her kavim kendi dilinden duyacaktır”

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir zaman).

ADNAN OKTAR: Tercüme edilmiş olacak. Yoksa Cübbeli’nin

dediği gibi 7 milyar melek gökyüzünü kaplayıp, herkese kendi dilinde

Fransıza Fransızca, İngilize İngilizce... Mesela Beyazıt’ta turistler var.

Japona Japonca, Almana Almanca gökyüzünden melekler konuşmayacak-

lar. Tercüme olacaklar Mehdi (as)’ın eserleri. Yabancı dillere tercüme

olacak ve yabancı dillerden internetten duyacaklar. Bu kastediliyor ve

yahut CD’lerden dinleyip anlayacaklar.

OKTAR BABUNA: “Semadan Arz ehline şamil olan bir ses ki, her-

kes bunu kendi lisanında işitir”. (Muhammed Bin Resul el Hüseyin el

Benzenci, Kıyamet Alametleri).

ADNAN OKTAR: İşte bu da tercüme olacağını gösteriyor. Yani Hz.

Mehdi (as)’ın eserleri yabancı dillere tercüme olacak bu görülüyor.

OKTAR BABUNA: “Sema’dan bir ses onu ismi ile çağıracak, ve
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Doğu’da, Batı’da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.”

(Kibabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir zaman). MaşaAllah. Nurşen

Gündüz, İstanbul.

Cübbeli Ahmet Hoca CD’lerinden birisinde şöyle bir açıklamada

bulunuyor; “Buluttan bir münadi, bir Dellal bağırıyor, tabii bu bir melek-

tir. İşte bu zat, bulut altındaki zata, işaretle buluttan da bir el çıkıyor. El,

bizim bildiğimiz el var ya biat ettiği zaman bir el bir ele ne yapıyor. El ele

tutunarak musavva eder şekilde biat ediliyor. İşte buluttan bir çıkıyor. O

el, Hz. Mehdi (as)’a biat edilmesini gösteriyor. Bir yandan sesleniyor, bir

yandan gösteriyor. Buluttan bir el çıkacak Hz. Mehdi (as)’a biat edilmesi-

ni işaret edecek. Buluttaki münadi, nida edecek. İşte Allah’ın halifesi olan

bu zat’tır, hemen ona uyun”. Bir insanın gökyüzündeki, buluttaki normal

bir eli görmesi ne kadar mümkün olabilir. Bu el çok büyük ise o zaman

çok büyük vücutlu bir melek olması gerekiyor. Bu elin yerde işaret ettiği

insan, eğer kalabalık içerisinde ise o kişi, kendisine işaret edildiğini nere-

den anlayacak? Buluttan duyulması için gücü çok şiddetli olması gereken

bir ses olması lazım. Eğer kişi tek ise, ben böyle bir ses duydum böyle bir

el gördüm derse biz bu kişiye inanacak mıyız? Ya bu kişi yalan söyüyor-

sa? Böyle bir olay hiçbir peygamber döneminde yaşanmamış, gökteki

görüntünün melek olduğu nereden anlaşılacak? Eğer anlaşılırsa melekten

gelen bilgi vahiy hükmünde olur, uyulması farz olur. Son kitap Kuran-ı

Kerim’den başka kitap gelmeyeceğine göre Kuran-ı Kerim’e eklenen yeni

bir ayete Müslümanlar uyamaz. Cübbeli bu hadis-i şerifi açıklarken çok

büyük hata yapıyor.

ADNAN OKTAR: Bak millet maşaAllah çok uyanık. Buluttan nasıl

olsun? Şimdi Beyazıt’ta bir insan falanca Mehdi (as) diyor, bir el diyor.

Bulutun içinde insan elinin olup olmadığı görünmez gökyüzünde. Alçak-

ta desek çok büyük bir el olması lazım. Kocaman dev bir el yine kime

hitap ettiği anlaşılmaz. Kalabalığın içinde. Mesela bir de aklın ihtiyarını

kaldırır böyle bir şey, hiçbir peygamber döneminde olmamış.
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OKTAR BABUNA: Her yönden mantığa aykırı inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet ama Cübbeli’ye göre çok mantıklı, buluttan

bir el. Bulutun arasından falanca Mehdi (as)’dır diyecek. Mehdi (as) da

diyecek ki ben Mehdi değilim, o buluttaki ele inanmayın diyecek. Melek

yalan söylüyor diyecek. Yani Cübbeli’nin mantığına göre olacak iş mi bu?

OKTAR BABUNA: Rüştü Çelik, Isparta. “Hem de eşhasın (o şahıs-

ların) şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait, asarı azimeyi

yani fevkalade eserleri, izleri o eşhasın, yani şahıslarında zatlarında tasav-

vur ederek öyle tefsir etmişler ki, O eşhası harika, yani Hz. İsa (as), Hz.

Mehdi (as), deccal, süfyan çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi

bir şekil vermişler.” (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler). Bediüzzaman

burada sanki tam Cübbeli tarzı mantığı tarif etmiş. Bu dünya bir imtihan

yeri, Allah insanları iman etmeye mecbur olacakları şekilde yaratmamış-

tır. Dolayısıyla aklın ihtiyarını kaldıracak olaylar hiçbir devirde olmamış-

tır. Hatta mucize gösteren peygamberler bile mucizelerine kendileri şahit

oldukları halde, akıllarını ihtiyarı kalkmaz. Onlarda imtihan olurlar. Bedi-

üzzaman Hazretleri bu konuları çok iyi tarif etmiş. Risale-i Nur Külliya-

tı’nı her Müslüman’ın çok dikkatli okuması ve iyi anlaması gerekir diye

düşünüyorum. Selamlar.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Ne anladın oradan Oktar Hocam?

OKTAR BABUNA: Hocam bu ahir zaman şahıslarını sanki ilk çık-

tıklarında hemen tanınacaklarmış gibi şekil verdikleri, halbuki böyle

olmadıklarını Bediüzzaman söylüyor. Peygamberler bile mucizelerine

kendileri şahit oldukları halde akıllarının ihtiyarı kalkmaz diyor. Aklın

ihtiyarını kaldıracak bir olay söylüyor. 

ADNAN OKTAR: Deccal bilinemiyor başlangıçta, sonradan, icraa-

tından sonra anlaşılıyor. Mesela biz Darwin’in deccal olduğunu icraatın-

dan sonra anladık. Başlangıçta nereden bileceğiz? Normal biyolog zanne-

der adamlar. Sonra anlaşıldı deccal olduğu. Mehdi (as)’ın da Mehdi (as)
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olduğunu sonra anlayacağız. En son aşamada, başlangıçta anlaşılmıyor.

Bediüzzaman bunu kastediyor.

OKTAR BABUNA: Hatta siz söylemiştiniz Hocam, kendisi bile bil-

mez kendisini ilk çıktığı zaman. İnşaAllah. Devam edeyim mi Hocam?

Ramazan Göktürk, Belçika, Brüksel. “Nefsin yedi kudretinde olan

Allah’a kasem ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişi-

ye sesi ve papucu konuşmadıkça, ve ehlinin ne yaptığını onu bildirmedik-

çe Kıyamet kopmaz.” (İmam-ı Şarani, Ölüm Kıyamet Diriliş). Günümüz-

de yaygın olarak kullanılan kaset ve CD çalarlarla kişinin sesi kaydedilip,

sonra dinlenebilmektedir. Rivayette geçen kişiye “sesinin konuşması” ifa-

desiyle bu cihazlar kastediliyor olabilir. Kişiye pabucu konuşmadıkça, ifa-

desiylede istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme

cihazları akla gelmektedir. Özellikle soğuk savaş dönemlerinde Roman-

yalı istihbarat uzmanlarının geliştirdikleri, ayakkabı topuğuna yerleştiri-

len dinleme cihazları Batılı diplomatlar tarafından kullanılıyordu. “Kişiye

ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe” ifadesi ise, internet kameraları,

görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin arkadaşların birbirleriy-

le iletişim kurup, birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarını işaret

etmektedir. Harun Yahya Hocamız, Resulullah Efendimiz (sav)’in hadis-i

şerifesini çok güzel açıklamış. Bu konu Resulullah (sav)’in ahir zamanda

zuhur eden bir mucizesidir. Cübbeli Ahmet Hoca olsa kim bilir nasıl açık-

lardı? Harun Yahya Hocamız’dan Allah razı olsun. Milyonlarca insanın

imanına vesile oluyor. Cahil din alimleri de insanları dinden çıkarıyorlar

veya imanlarına zafiyet veriyorlar. Selamlar, saygılar. Hürmetler.”

SUNUCU: Derya Candemir sormuş Hocam. “Sevgili Adnan Hocam,

siz Türkleri dünyanın her yerinde çok seviyorlar demiştiniz. Haiti’ye dep-

rem enkazı altından insan kurtarmaya giden Türk ekibinin başarılarından

dolayı kahraman ilan ettikleri haberini okuyunca hemen aklıma sizin söy-

ledikleriniz geldi. Haitililerin kendi vatandaşları bile göçük altındaki

kendi insanlardan ümit kesmişken, Türkler Allah’tan ümitvar olarak 80
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saat sonra enkazdan insan kurtarmayı başarmışlardır. Hocam sizin dediği-

niz gibi Türklerin vicdanlı ve güzel ahlaklı olması, onları bu kadar etkili

ve güçlü yapıyor.”

ADNAN OKTAR: “Türk İslam Birliği’nde Türkiye niye lider olu-

yor?” diyorlar. İşte bu sebepten oluyor. Dünyanın her tarafında sevilme-

lerinden çünkü Türk ordusu da Türk milleti de zaten bir bütün, şefkat,

merhamet, sevgi, adalet hiç şaşmadıkları özellikleridir. O yüzden de her

yerde seviliyorlar. Allah Türk milletini inşaAllah lider yaptı ve yapacak

inşaAllah.

SUNUCU: İnşaAllah Hocam. Diğer sorumuz Samsun’dan İnci

Hanım’dan gelmiş. “Hocam selamun aleykum”.

ADNAN OKTAR: Aleykum selam.

SUNUCU: “Hz. Mehdi (as) dünya çapında bütün bir etki oluşturaca-

ğına dair yer alan aşağıdaki hadis, çok güzel ayrıntılara değiniyor: ‘Ey

inanların efendisi. Bize senin Mehdin hakkında haber ver.’ İnananların

efendisi dedi ki; ‘Nesiller gelip geçer ve inananlar azalır. Doğruların

takipçileri ve dinin destekleyicileri gider, sonra o, Mehdi gelir. O Mehdi

vahalardan oluşan bir dünyayı sulayacak ve tükenmeyecek bir okyanus-

tur’. (Kitab-ül Gaybet, Bihar-ul Envar, c. 51, s. 184). Hadisin açıklaması-

nı sizden dinleyebilir miyiz Hocam?”

ADNAN OKTAR: Evet okyanus gibi, yani bütün dünyaya yetecek

bir feyze, berekete vesile olacak. Bütün insanlığı, bütün Müslümanlığı

insanlara yaşatacak yani Kuran’ın bütün gerçeklerini insanlara yaşatacak.

Bu da Hz. Mehdi (as) ile mümkün olacak inşaAllah. Şu an bu çağa zaten

girdik ama netice alınmazsa; 10 yıl, en fazla bu 15 yıl içinde netleşmiş

olacak inşaAllah.

SUNUCU: Diğer sorumuz Ahmet Fahrettinoğlu, İzmir’den. “Sayın

Hocam, ünlü aktör Michael Hall bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor-

muş. Hocam bunun gibi haberleri sürekli okuyoruz. İnsanlar ne kadar
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güzel ve ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar Allah’ın karşısındaki büyük

acizlikleri açıkça görülüyor. Düşündüğümde sağlıklı yaşamamızın, kalp

atışlarımızın düzenli ve istikrarlı olmasının, hücrelerimizin doğru şekilde

defalarca kopyalanarak çoğalmasının ne kadar mucizevî olduğunu görü-

yorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Hocam?” demiş Ahmet Bey.

ADNAN OKTAR: Allah insanları özellikle acz içinde yaratmıştır.

Çok fazla hastalık yaratmıştır. Çok fazla ölüm nedeni yaratmıştır ki çok

fazla dünyaya bağlanmayalım diye. Ama insanlar sanki bu hiç yokmuş

gibi daha da fazla dünyaya bağlanıyorlar, daha da dünya menfaatlerine

bağlanıyorlar. Eğer biraz akılcı düşünürlerse dünyaya bağlanacak bir şey

olmadığını göreceklerdir. Görmezden gelenlere de Allah zorla gösteriyor.

Bunu görmüş oluyoruz. Oktar Hocam sen bir şeyler anlat.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah. Güzel bebekler var Hocam.

ADNAN OKTAR: Bakayım. Ne şeker şeymiş bu böyle maşaAllah.

Derin uyku halinde gördüğüm kadarıyla. Çok yakışmış kıyafeti iyi olmuş

maşaAllah. Sevimliliklerini bir kat daha artırmış. Zenci çocukları da çok

güzel oluyor, Japonlar da çok güzel oluyorlar. Gözler de boncuk gibi.

MaşaAllah. Güzel olmuş çiçekle böyle. Bak şu mazlumluğu, temizliği

görüyor musun? Nasıl mazlum maşaAllah. Çok dinlendirici yüzleri. Bu da

müziğe merak sarmış herhalde. Bu da bilgisayarda olayları inceliyor her-

halde. MaşaAllah. Burun da nokta gibi. Bunun da kıyafeti çok yakışmış,

maşaAllah bayağı güzel olmuş. Var mı başka?

OKTAR BABUNA: Jüpiter’in Dünya’yı korumasıyla ilgili bir film

var. Bakalım mı Hocam ona inşaAllah?

ADNAN OKTAR: Bakalım.

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Ve izni olmadık-

ça göğü yerin üzerine düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı

şefkatlidir, çok merhametlidir.” (Hac Suresi, 65). “Göğün ve yerin O’nun

emriyle durması da O’nun ayetlerindendir. Göklerde ve yerde bulunanlar,
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O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiş bulunuyorlar”. Uzayda çok sayıda

göktaşı var, siz daha iyi bilirsiniz Hocam inşaAllah. Sayıları o denli faz-

laydı ki yaşam hiçbir yerde başlayamazdı. Fakat Jüpiter büyük bir koruma

sağlıyormuş inşaAllah. Kendi çekim gücüyle Jüpiter gezegeni, yanına ne

yaklaşsa kendine doğru çekiyor.

ADNAN OKTAR: Büyük göktaşlarını.

OKTAR BABUNA: Bunların kesinlikle Dünya’ya gelmesi engelle-

niyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Jüpiter bir elektrik süpürgesi gibi, gökyüzündeki

taşları ve büyük meteorları kendine çekiyor ve dünyaya çarpmasını engel-

liyor. Sürekli yağmur gibi üstüne yağıyor ve çok dev bir yıldız olduğu için

ona vız geliyor, gidiyor.

OKTAR BABUNA: Aksi takdirde hepsi Dünya’ya gelecekti ve

şehirdeki hayatı bitirecek şekilde.

ADNAN OKTAR: Dünya’ya yağmur gibi yağmur gibi yağacakken

meteorlar, göktaşları bu gezegen güzelce hepsini temizliyor. Hakikaten

yağmur gibi yağıyor göktaşı, meteor üzerine, adama bana mısın demiyor.

Çok dev olduğu için hepsini yiyip bitiriyor. 

OKTAR BABUNA: Siz açıklamıştınız Hocam ancak sadece Kıya-

met’te inşaAllah büyük bir çarpmanın olacağını bu şekilde inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet, ama Kıyamet’teki göktaşı ayrı... İki tane

göktaşı var çarpacak, bir de bir yıldızla çarpışacak, Dünya yani yörünge-

sinden sapacak bir yıldızla çarpışacak.

OKTAR BABUNA: Bir film hazırlamışlar Hocam. Sizin tarifinize

çok uygun maşaAllah. Amerikalılar hazırlamış, çarpma uzmanları. Dün-

ya’nın siz demiştiniz Hocam, “dönüş istikametini değiştirecek ilk çarpma

olacak” diye, dönüş istikametini göstermişler, canlandırmışlar. Bir tane

göktaşı geliyor Hocam böyle teğet vuruyor, Dünya’nın dönüş istikameti-
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ni çeviriyor. Teğet vurduğu için, kendi etrafında dönerek bir spin atıyor,

gidiyor ve geri dönüyor Hocam ve ikinci bir çarpmayla göbekten giriyor

Dünya’ya. Böyle bir çarpma canlandırmışlar filmde.

ADNAN OKTAR: Benim dediğim.

OKTAR BABUNA: Siz iki çarpma demiştiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet, Kuran’daki açıklamaya tam uygun. Çarpma

ve yeniden bir çekim etkisiyle, yeniden çekiyor Dünya.

OKTAR BABUNA: Bu dönme işleminin etkisiyle, siz daha iyi bilir-

siniz inşaAllah, bilardo toplarında olur böyle; top dönmeyi kendi etrafın-

da yaptığı zaman hakikaten geri gelir. Onu hesaplamışlar ve bu yandan

vurduğu için hem dönüş istikametini değiştiriyor, hem de geri dönüyor

şeklinde.

ADNAN OKTAR: Bir daha vuruyor. Göbekten vuruyor. Evet,

doğru, Kuran’daki açıklamaya uygun bu.

SUNUCU: Hocam bir de Güneş’in erimesiyle ilgili bir şey geçiyor

sanırım değil mi Kıyamet alametlerinde?

ADNAN OKTAR: Evet Güneş de dağılıyor. Ay da dağılacak, Dünya

da dağılıyor inşaAllah. Çok kapsamlı oluyor Kıyamet. Bütün hepsi birbi-

rine giriyorlar. “Yepyeni bir yaratılışla yeniden yaratacağım” diyor

Cenab-ı Allah. 

Ama biz ahir zamandayız. Müslümanlara yoğun saldırılar olacaktır.

Yoğun baskılar olacaktır, iftiralar olacaktır. Bizlere de oluyor, yine bizlere

yönelik de olur. Ama bizlere vız gelir, tırıs gider tabiri caizse, inşaAllah.

Var gücümüzle Allah için gayret edeceğiz. Sevgiyle, şefkatle Müslüman-

ları kardeş yapmaya, birbirlerine bağlı yapmaya gayret edeceğiz inşaAllah.

Sen şu kardeşlerimizi yeniden bir oku istersen.

SUNUCU: Tabii. Ankara’dan bir izleyicimiz; “Değerli Hocam sizin

“imanhakikatleri.com”sitesinde siyah çöl karıncalarını okudum. Bu çöl
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karıncası çöl kumunun sıcağında yuvasından besin aramak için çıkıyor,

200 m uzağa kadar zikzaklar çizerek dolambaçlı bir yol izliyor ve yiyece-

ğini bulduğu anda hemen yuvasına doğru düz çizgi şeklinde bir yol izle-

yerek geri dönüyor. Hocam karıncalar çölde yön tayiniyle hiç şaşırmadan

yollarını bulabiliyorlar. Allah’ın karıncalarda yarattığı bu muhteşem sis-

temi evrimciler tesadüfe nasıl dayandırıyorlar?”

ADNAN OKTAR: Evrimcilere yol çok, öyle bir sorun yok ki. Mito-

kondri tesadüfen diyor, koful tesadüfen, hücre tesadüfen oldu diyor. Her

şey tesadüfen oldu diyor. Daha da olmazsa uzaylılar yaptı diyorlar. Çamu-

ra yatma tabir ederler böyle olaylarda. Bilim diye bir şey kalmadı zaten

onların mantığında. Bilim onları yendi, bilimin altında kaldılar. Yüzlerce

bilim dalı şu an Darwinizm’e, materyalizme muazzam vuruş yapıyor. Her

yerden allak bullak oldular. Yani bilimin karşısında delik deşik oldu Dar-

winizm. Bilim her yerden kafalarına vuruyor, her yerden çökertiyor.

Ayağa kalkmaya çalışıyorlar yine kafalarına vuruyor bilim. Bilimle baş

edemez Darwinistler.

SUNUCU: Yine İzmit’ten Ayten Gülsever; “Sayın Adnan Bey,

geçen gün Rusya Başbakanı Putin’in İmam Hatip Liselerini incelediğine

yönelik bir haber gördüm. Bu haberde aralarında Rusya Başbakanı

Putin’in din danışmanının da bulunduğu bir heyet Türkiye’de İmam Hatip

Lisesi modelini inceledi yazıyordu. Bu gelişmeler hakkında sizin görüşle-

rinizi alabilir miyim?”

ADNAN OKTAR: Putin de yakında Müslüman olur, maşaAllah.

Rusya inşaAllah, Türk İslam Birliği’nin mühim bir üyesi olacak. Erme-

nistan da, İsrail de üyesi olacak, hepsi mutluluk ve huzur içinde yaşaya-

caklar inşaAllah. Rusya’da İslam ahlakı kısa sürede tam hakim olacak

inşaAllah, onu da göreceksiniz.

SUNUCU: Evet Hocam herhalde programımız bitmek üzere. 
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OKTAR BABUNA: Size çok selam söyleyenler oluyor Hocam onu

da bildirelim inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hepsine aleykum selam. Hepsini çok seviyoruz,

hepsi çok sevinsin, rahat olsunlar, adım adım geliyor Türk İslam Birliği

inşaAllah. İnşaAllah birbirleriyle sıkı bağlantıda olsunlar, internet bağları

kursunlar, dostlukluklarını, arkadaşlıklarını artırsınlar. Benim kitaplarımı

çok okusunlar, Allah’a çok dua etsinler, her gün Kuran okusunlar. Her

evde mutlaka yemekli, sohbetli toplantılar yapsınlar, her gün. Her akşam

birisinin evine yemeğe gitsinler. Mesela 10 kişi anlaşsınlar her akşam bir

kişinin evinde yemeğe gitsinler. Her gün yemekten sonra Kuran okusun-

lar. Biraz da benim kitaplarımdan okurlar. Sohbet edip ondan sonra dağıl-

sınlar, çok zevkli, güzel olur, bereketli olur, inşaAllah.

SUNUCU: Tüm izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına tekrar çok

teşekkür ediyorum Hocam, ağzınıza sağlık.



SUNUCU: İyi akşamlar, her akşam canlı olarak yayınlanan Adnan

Oktar’la Başbaşa programına hoş geldiniz. Yanımda birbirinden kıymetli

konuklarımız var: Beyin Cerrahı Oktar Babuna ve tüm dünyada kitapları

büyük bir ilgi ile takip edilen Sayın Adnan Oktar, hoş geldiniz. 

ADNAN OKTAR: Siz de hoş geldiniz. Sefa geldiniz.

SUNUCU: Nasılsınız?

ADNAN OKTAR: Allah’a hamdolsun. Nasıl başlayalım, öncelikle

ben bir şeyler söyleyeyim en iyisi inşaAllah. Oktar Hocam senin de var

değil mi, bir şeyler anlatacağını tahmin ediyorum. Neler var, senin anlat-

man mümkün olan şeyler neler?

OKTAR BABUNA: Benim annem telefonda söyledi de bana; bir iki

konu var böyle. Yargıtay’a gitmişler, annem ve o malum ekip birlikte.

Yargıtay hakimlerini rahatsız etmişler, böyle hakaretamiz, saldırgan bir

üslupla konuşmuşlar. Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, ben böyle

bir pervasızlık, böyle bir cüret görmedim hiç.

SSohbet -23

25 Ocak 2010
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ADNAN OKTAR: Seni bir hayli rahatsız etmişler anladığım kada-

rıyla, ki direkt konuyu bununla başlattığına göre. Nasıl cesaret ediyorlar

öyle bir şeye, nasıl oluyor?

OKTAR BABUNA: İnanılmaz bir pervasızlık Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Allah akıl fikir versin, ne diyelim, inşaAllah.

Anormal bir hareket tabii eğer öyle bir şey yapıyorlarsa. Kendileri mi

anlatıyor, ne diyorlar, nereden duydun?

OKTAR BABUNA: Evet, kendisi telefonda söyledi bana. Yaptıkla-

rını anlattı, sonra ben dolaylı olarak duyum da aldım nasıl konuştuklarını.

Son derece hakaretamiz ve saldırgan da bir üslup kullanmışlar orada.

ADNAN OKTAR: Bu tabii doğru değil, eğer böyle bir şey yaptılar-

sa çok acayip bir şey, yani ne diyelim? Daha makul olurlar inşaAllah.

Daha tutarlı, daha tabii bir tavır içerisinde olurlar. 

Evet, bu imani konularla ilgili nelerin var hazırladığın?

OKTAR BABUNA: Bu Hocam siz defaatle anlattınız, Kuran’da

Kitap Ehli’ne bakış açısını, hadislerle anlattınız, Osmanlı’nın uygulama-

larını, Peygamberimiz (sav)’in uygulamalarını. Hala böyle biraz anlama-

makta direnen birkaç kişi var gibi, anlamayan daha doğrusu kafası alma-

yan bir ekip.

ADNAN OKTAR: Daha vaktimiz var, anlatırız inşaAllah. Genel ola-

rak Müslümanların karşılaştığı sorunlarla ilgili biraz konuşsam iyi olabilir. 

Birincisi, saldırganlık bir çözüm değil yani böyle bağırmak, çağır-

mak, olay çıkartmak yahut korkaklık, içine sinmek. Müslüman akılcı ola-

cak, Kuran’a göre hareket edecek, Resulullah (sav)’in hareketlerine göre

tavır alacak, yani Resulullah (sav) nasıl yapıyorsa, sahabe dönemi nasılsa

onu esas alması lazım. Sahabe döneminde sahabeler halim selim insanlar-

dı, güzel huylular, Peygamberimiz (sav) zaten güzeller güzeliydi. Ahlakı,

tavrı her şeyi çok mükemmeldi, çok tutarlıydı. Ehl-i Kitab’a karşı çok son
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derece sevecen, koruyucu kollayıcı bir üslubu vardı. Onlar zaten Peygam-

berimiz (sav)’in güzel ahlakından etkilenip topluluklar halinde Müslüman

oluyorlardı. Gerek Hıristiyanlar gerek Museviler onlarla görüşmese onun

güzel ahlakını nereden göreceklerdi? Onlara iyi davranmasa, güzel dav-

ranmasa nasıl böyle bir imrenme olurdu, değil mi inşaAllah. O yüzden

daha önce de anlattığımız için sahabe döneminin Ehl-i Kitab’a bakış açı-

sını her Müslüman’ın öğrenmesi lazım. Ama bununla ilgili tabii bir kitap

çıkarsak iyi olabilir. Ben böyle bir eser hazırlayayım, inşaAllah. Onu

basarız, oradan da kardeşlerimiz istifade ederler. Resulullah (sav) zama-

nında Ehl-i Kitab’ın durumu, Resulullah (sav) zamanında Ehl-i Kitap

nasıldı? Buna benzer bir eser hazırlayalım. Onu da biraz süratle hazırla-

yalım çünkü hakikaten ihtiyaç var, inşaAllah. 

İkinci olarak, Müslüman bayanların konumu; çünkü Müslümanların

bir kısmı erkeklerden oluşuyor, bir kısmı kadınlardan oluşuyor ama kadın-

lar büyük bir yekun, yarı yarıya. Kadınların genellikle epeyden beri tavır

olarak devreden çıkmış konumları oluyor birçoğunun, yani sen nesin deni-

yor? İşte, kadın olduğunu söylüyor, görevin ne? Evlenmek. Öbür görevin

nedir? Çocuk doğurmak, annelik o kadar. Başka? İşte o kadar, diyor.

Olmaz öyle şey. Yani Müslüman kadın bununla sınırlanamaz. Bir kere

Müslüman kadın cesur olacak bir, çok şahsiyetli olacak iki, atak olacak üç

hatta erkekten daha cesur ve daha atak bir tavır içerisinde olacak. Çünkü

kadınlar daha etkili oluyorlar tebliğde, konuşmada, İslam’ı anlatmada

değil mi, daha önemli oluyor konumları. Yani aşırı çekingenlik, içine

kapalılık, böyle hayatın sosyal yönlerinden çekilmiş olmak kadına gitmez.

Aklı başında bir ataklığı olacak. Mesela Müslüman genç kızlar, dindar

genç kızlar birbirlerini tanımıyorlar birçoğu. Mesela grup taassubu ile

görüşmüyorlar. O diyorlar falanca arkadaş grubu ile bağlantılı, ben falan-

ca arkadaş grubu ile bağlantılıyım, ben görüşmem. Niye? İşte onlar şöyle,

biz böyleyiz. Biz-siz mantığından dolayı bir katı ayrım mevzu bahis olu-

yor. Bu, çok yanlış. Farz edelim Süleyman Efendi Hazretleri’nin talebele-

ri çok nezih, çok değerli insanlardır, hanımlar olsun, beyler olsun. Çok



SOHBETLER 763

güvenilir insanlardır, gereksiz bir taassupla görüşmüyorlar bazen. Mesela

farz edelim Nur talebeleri oluyor, onlar da hatta kendi aralarında birbirle-

riyle bazen görüşmüyorlar. Çok katı bir çizgi içerisindeler, böyle sert ve

sinirli bir çizgi içerisinde oluyor; bu da çok yanlış. Farz edelim Fethullah

Hocamız’ı seven genç kızlar oluyor, kardeşlerimiz oluyor; çok güzel fakat

Yeni Asya Gazetesi’ni okuyan o arkadaşların oluşturduğu bir grubu seven

kişiler oluyor. Onlar da onlarla görüşmüyor. Bu, çok garip bir şey. Çok

çok yanlış. Halbuki birbirlerini kardeş olarak çok iyi koruyup kollamala-

rı, birbirlerini yemeğe davet etmeleri, sohbet etmeleri gerekir. Birbirleri-

ne fikirlerini kabul ettirmekle uğraşmaları doğru değil. Yani her fikre

saygı duymak lazım. Fikir ayrılığında oturup birbirini ikna etmeye çalış-

mak çok yanlıştır. Bir yerde bir Hıristiyanı da öyle zorla Müslüman etme-

ye çalışmak değil, samimi olarak Allah’ın varlığı, birliği anlatılır.

Kuran’ın güzelliği anlatılır ama baskı yapılmaz. Tedirgin edilmez. Onun

inancına da saygı duyulur, dinlenir. Ama mesela bir cemaatlerin yahut işte

arkadaş gruplarının fikir ayrılıklarında da baskı üslubu veyahut birbirle-

riyle oturup tartışma çıkartmaları, bunlar da çok yanlış. Hepsine saygı

duyulursa gayet rahat kendi aralarında arkadaşlık oluşturabilirler, görüşe-

bilirler. Bu görüşememe, bağlantı kuramama, güçlerini ciddi şekilde kırı-

yor. Çok mutaassıp, içine kapalı genç kız görünümleri oluşuyor. Halbuki

Müslüman genç kız dediğin sahabe hanımları gibi olması lazım, böyle

delikanlı, yiğit, atak, cesur. Böyle içine kapalı, sessiz, konuşamayan,

konusunu anlatamayan, sessiz sedasız koca bekleyen bir üslup biraz aca-

yip, çok garip oluyor. Bir de evlenmede de seçimleri o kadar sıhhatli

olmuyor. Mesela ben dindar bir kız görüyorum, hakikaten mütedeyyin,

sürekli Allah’tan, dinden bahsediyor, Kuran okuyor. Hakikaten kaliteli bir

anlayışa sahip fakat iş evliliğe gelince eğer karşıdaki şahıs zenginse, para-

lıysa birkaç kere Allah’tan bahsetmiş olması onun için yeterli oluyor. Hiç

gözü kapalı kabul ediyorlar. Yani arabası varsa, evi varsa “sen onu yetiş-

tirirsin” diyor. Kardeşim bu nasıl mantıktır, olur mu öyle şey, yetiştirirsin.

En başta o karar verecek çünkü evlenirken takvayı esas alması lazım.



SOHBETLER764

Allah’ın rızasının en çoğunu araması lazım. Allah öyle mutluluk verir,

rahatlık verir. Bakıyor tamam adam diyor, İslam’dan, Kuran’dan bahsetti

birkaç kelime diyor, tamam yeterlidir diyor ve hemen evleniyor. Ondan

sonra bütün faaliyetleri duruyor, aktivitesi duruyor. Mesela genç kız daha

önce arkadaşlarıyla görüşüyorsa görüşmüyor, Allah’ı çok anıyorsa anmı-

yor, namazlarında aksamalar meydana geliyor. Yahut namazını kılsa bile

eşi kılmıyor, onu önemli görmüyor. Olmaz. Yani Kuran’da bu ölçü çok

net belirtilmiştir. Allah Katında en iyi olanınız en takva olanınızdır, diyor

Allah. Takvayı ve samimiyeti araması lazım, hizmeti araması lazım;

Allah’a, Kuran’a, İslam’a hizmeti araması lazım, inşaAllah. 

Oktar Hocam senin var mı anlatacakların? 

OKTAR BABUNA: Hocam, kelebeklerle ilgili çok ilginç bir şey

var, gösterelim mi onu?

ADNAN OKTAR: Bakayım.

OKTAR BABUNA: Şimdi kelebek kanatları renkli, bakıldığı zaman

rengarenk. Bunu mikroskobik olarak çok yakın çekime almışlar Hocam.

Çok ilginç bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi yavaş yavaş yaklaştıracak

böyle rengarenk kanatları, nelerden oluştuğunu, detaya indikçe çok ihti-

şamlı bir yaratılış var, inşaAllah. Yaklaştırıyorlar. En sonunda 2 bin

büyütmeye kadar çıkacaklar. 

ADNAN OKTAR: Sen bize önceden bir bilgi ver, nelerle karşılaşa-

cağız?

OKTAR BABUNA: Şimdi bu detaylar bakın, inşaAllah siz daha iyi

bilirsiniz Hocam inşaAllah, parça parça tabakalardan oluşuyor. Yaklaştık-

ça daha net gözükecek. Bu minik minik tabakalar var. Bunlar renkli gözü-

küyor ama renk yani bakış açısına göre renkleri değişebiliyor bunların.

Işığı yansıtmadan kaynaklanan bir şey bu. Altta siyah zemin üzerine otu-

ruyorlar bu minik parçacıklar. Dediğim gibi renkleri değişebilen şeyler.

Alttaki bu siyah bölümün melanin pigmenti var. Bizim derimizdeki pig-
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ment gibi bir pigmentten dolayı siyah rengi. Fakat bu parçacıklarda pig-

ment yok. Bunu daha da detaylandırmışlar, şimdi detaya indikçe daha net

anlaşılacak. Çok değişik bir yapıları var. 

ADNAN OKTAR: Çizgili gibi değil mi böyle?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. Gittikçe yaklaşıyorlar

şimdi. Daha net anlaşılacak. 

ADNAN OKTAR: Bilim sayesinde anlıyoruz bunları. Demek ki

bilim, Kuran’la iç içe. 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. Şimdi daha da yaklaştı-

lar. Bakın daha yaklaştıkça renkler kayboluyor. Şundan dolayı kaybolu-

yor. Şimdi görünecek burada. Bakın, siyah ve gri zeminler var. Üzerinde

siyah çizgilenmeler var. Bu siyah çizgilenmelerin sebebi, hava boşlukları

olması. Gri zemin, kitin denilen bir maddeden yapılmış. Şimdi yaklaştık-

ça daha net anlaşılacak buradaki yapılanma. O aradaki siyahlıklar, bunlar

hava boşlukları. İşte bu boşluklar sayesinde esneklik, hafiflik ve o ışığın

kırılması bundan dolayı kaynaklanıyor. Renkli değil bu yapılar. Siz defa-

atle anlattınız Hocam, dışarıda renk yok inşaAllah. İndikçe bir karanlığa

giriliyor. En sonunda zaten bilim adamları şöyle bitiriyorlar; bu, mikros-

kobumuz bu kadarına kadar alabiliyor diye, o karanlığın içerisinde ne

olduğunu bilmiyoruz diye. Kapkaranlık olarak bitiyor. O renk çıkıyor

sonunda Hocam inşaAllah karanlıktan.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Başka ne var söyleyeceğin Oktar? 

OKTAR BABUNA: Kuş yuvaları, çok ilginç bir yuva teknikleri var

Hocam çeşitli. Kuşların çeşit çeşit, her biri birbirinden de farklı. Mesela

bu bir kuş yuvası. Çeşitli parçaları kullandırıyorlar ve kamuflaja da vesi-

le oluyor bu. Otları toplayarak bu şekilde yuva yapmaları söz konusu. 

ADNAN OKTAR: Bunu duvara mı yapmış? Nasıl tutturuyor onu

duvara?
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OKTAR BABUNA: Özel tekniklerle yapıştırıyorlar. Bu da aynı

şekilde dallara asmış. Bu da ayrı bir kuş yuvası, yavrusu orada. Bu da ken-

dine bu şekilde bir yuva hazırlamış.

ADNAN OKTAR: O bir yerlerden de kumaş parçası, şu bu falan da

bulmuş bir şeyler. Çuval parçası mı, bir şey bulmuş.

OKTAR BABUNA: Bu da başka türlü bir sanat eseri yapmış.

ADNAN OKTAR: Bu çamur gibi bir şey kullanmış bu.

OKTAR BABUNA: Çamuru kullananlar var Hocam bu şekilde.

ADNAN OKTAR: Şahane yapmış. Bu, nasıl yapıyor?

OKTAR BABUNA: Bu da bir şeyin içini oyarak yuva meydana

getirmiş kendisine.

ADNAN OKTAR: Ama bu, en sağlamı bu olmuş bu. 

OKTAR BABUNA: Evet. Keyifle de kullanıyor onu. Bunlar da kuş

yuvaları. Kuşlar saman çöplerini toplayarak böyle. 

ADNAN OKTAR: Elektrik direğine yapmışlar. Elektrik direği git-

miş gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir olay çıkarmış bunlar. 

OKTAR BABUNA: Bu da aynı şekilde. Bir de, siz daha iyi bilirsi-

niz inşaAllah, bunların kullandığı kamuflaj teknikleriyle dışarıdan bir

çoğunu ayırt etmek mümkün değil. Bulunduğu ağacın desenine tam uygun

hale getiriyorlar. Hatta parçacıklarını koyuyorlar. 

ADNAN OKTAR: Evet, bu da bayağı güzel bir şey olmuş. Küpün

içine mi girmiş bu? En uyanıkları buymuş. 

OKTAR BABUNA: Evet. Hazır yuva kullanmışlar bu şekilde. Bu da

leyleklerin yuvaları.

ADNAN OKTAR: Leylekler evet bayağı hoş hayvanlar. Dedemlerin

evinin üstünde de vardı. Bacanın üstüne yapmışlardı, baca kullanılamaya-

cak hale gelmişti, mecburen hiç yakmıyorlardı o bacayı. 
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OKTAR BABUNA: Bu da yuvaları alıp evine getirmiş.

ADNAN OKTAR: Birçok yuvadan oluşuyor anladığım kadarıyla.

Bayağı hazretler doluşmuşlar üstüne. Ama bayağı kibar, güzel yapmış. 

Evet. Eğer Müslümanlar vakitlerini, imkanlarını iyi kullanırlarsa çok

çok başarılı olabilirler. Bir kere kaliteye önem vermeleri lazım, güzel

ahlaka, mülayim olmaya önem vermeleri lazım. Kavgacı olmamaları

lazım, kendi aralarında tartışmaya, kavgaya zemini tamamen kapatmaları

gerekiyor. Bu çok önemli. Geniş vakit kazandıran bir şey bu. Müslü-

man’ın kendi içinde gücünü harcaması, Kuran’da haramdır. Bu belirtil-

miştir. Birbirinizle çekişmeyin, diyor Cenab-ı Allah. Gücünüz gider,

diyor. İnsanların azmini ve gücünü kıran bir şey. Kendi aralarında güçle-

rini kırmamaları gerekiyor, inşaAllah. Bunun dışında, birbirlerine karşı

düşkün olmaları, birbirlerini koruyup kollamaları lazım. Birbirlerinin

aleyhinde bir şey duyduklarında inanmamaları lazım. Her habere hemen

inanılması, bu doğru değil. Mutlaka araştırılması gerekir, hüsn-ü zan esas-

tır. Evet. Bana bir soru sor da oradan konuşalım. Var mı soruların?

SUNUCU: Var tabii, Hocam. “Sayın Hocam, Allah dünya hayatında

her şeyi karşıtıyla birlikte yaratmıştır. Dünyada güzel-çirkin, sıcak-soğuk,

temiz-kirli, genç-yaşlı hep biraradadır. İnsan nefsinde de; cimrilik, bencil-

lik, kıskançlık, hüzne yatkınlık gibi ruhu kirleten her türlü eğilim olduğu

gibi, cömert, fedakar, çalışkan, mülayim ve mazlum olmaya yatkın ahlak

özellikleri de vardır. Allah’ın hem çevremizde hem de kendi nefsimizde bu

zıtlıkları yaratmasındaki hikmetlerinden birisi, dünya hayatında kıyas

yaparak nimetlerin daha şuurlu olarak farkına varabilmemiz olabilir mi?

Kıyasın önemini lütfen açıklar mısınız Hocam?” Gürkan Kiremitçi, Konya.

ADNAN OKTAR: Kıyas olmazsa birçok şeyi anlayamayız. Yani iyi

insan, güzel insan, güzellik hemen hemen her şeyde Allah kıyası esas

almıştır. Kıyasla birçok şeyi anlayabiliriz. Gece ile gündüz, negatif ile

pozitif, iyi ile güzel bunlar hep kıyasla olur. Kıyas, Allah’ın bir sanatıdır.

Allah’ın yarattığı bir harika yapıdır, bir güzelliktir. Mesela eğer münafık-



SOHBETLER768

lar olmasa, fasıklar olmasa, kafirler olmasa Müslüman onun içinde pek

fark edilmez. Onların varlığıyla biz onları daha çok fark edebiliyoruz.

Onların değerini anlayabiliyoruz. O yönüyle bir hayli önemli. İmtihanın

bir sırrıdır o. Cenab-ı Allah’ın yarattığı bir sırdır. Mesela, herkesin korkak

olduğu bir yerde bir insan cesursa bu çok dikkat çeker. Herkesin pinti

olduğu bir yerde, bir insan cömertse bu da çok fark edilir. Herkesin sus-

tuğu yerde birisi konuşuyorsa, tebliğ yapıyorsa, bu çok fark edilir. Herke-

sin zulmettiği, bağırdığı, çağırdığı bir yerde bir insan çıkıp ortalığı sakin-

leştiriyorsa, sükunete davet ediyorsa bu da çok dikkat çeker. Bir üstün-

lüktür, bir güzelliktir. Bu yönleriyle, imtihanın bir sırrıdır bu, inşaAllah. 

SUNUCU: Ben bir soru sorayım Hocam. “Muhterem Adnan Hocam,

Nur cemaatindeki kardeşlerimizin birçoğu sizin haklı olduğunuzu ve söy-

lediğiniz hususların Nur Risaleleri’nde olduğunu anlamaya ve kabul

etmeye başladı. Daha önce dikkat etmedikleri birçok konuyu şimdi daha

dikkatli okuyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” Hamit Kaplan.

ADNAN OKTAR: Hamit Kaplan, rahmetli Hamit Kaplan aklıma

geldi. Ağır sıkletti tahmin ediyorum, ünlü güreşçimizdi. Altın madalyalı

güreşçimiz. Güzel bir ismi var arkadaşımızın. Risale-i Nur Külliyatı. Bu

yavaş yavaş, tabii bu açılacaktır. Bu sür-git, bu şekilde gitmeyecek, belli ki

anlaşılmaz gibi görünen, anlamazlıktan gelinen bir dönem olacaktır ama

anlamanın açıldığı bir dönem de olacaktır. Bediüzzaman ahir zamanı ale-

nen ve açıkça anlatmıştır. Çok net ve sarihtir. Benim zamanımda bu, eski-

den hakikaten örtbas edilirdi ama biz anlattıkça, gizlenecek bir yönü olma-

dığı ortaya çıktı ve çıkıyor. Bir süre sonra çok aleni hale gelecektir. Kim-

senin örtüp kapatamayacağı bir hale gelecektir. Dolayısıyla kardeşimizin

sözü doğru ama tabii bunu yaygınlaştırmak lazım: internette bu Bediüzza-

man’ın ahir zamanla ilgili sözlerini birbirlerine göndermeleri, birbirlerine

anlatmaları, bunun gerçekliğinin iyi vurgulanması son derece önemli.

OKTAR BABUNA: Siz anlatmaya başlayana kadar hemen hemen

hiç bilinmiyordu Hocam bu konular, inşaAllah, maşaAllah.
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ADNAN OKTAR: Nedir, sen şimdi ne göstereceksin Oktar?

OKTAR BABUNA: Ara geçiş formları en azından, siz söylediniz

Hocam, anlattınız, patolojik, asimetrik olması lazım. Böyle kafası eğri

büğrü, gözü birkaç tane var, çenesi başka bir yerden çıkmış, başının arka-

sından yeni bir baş çıkmış, parmakları asimetrik, patolojik, avucun için-

den parmak çıkıyor, iki parmak birbirine bağlı, ortada daha uzun ve deği-

şik bir parmak var. Göz yuvaları mesela böyle alında olabilir, başın üstün-

de olabilir, çenenin altında olabilir, boynun üzerinde, gövde de olabilir.

Böyle el iskeletlerinin, ayak parmaklarının çok farklı, asimetrik, bozuk

olması gerekiyor, ara geçiş formu olması için, eğer tesadüfi değişiklerle

olacaksa, evrimcilerin iddia ettikleri gibi mutasyonla olacaksa. Bu şekilde

mutlaka fosillere rastlamamız lazım. Halbuki bunlardan bir tane bile yok

doğada. Hepsi mükemmel. Mükemmel omurgalar var, mükemmel baş,

mükemmel göz yapıları, nereye baksak milyonlarca tür mükemmel olarak,

hem tarihteki fosilleri bu şekilde hem şimdiki halleri bu şekilde Hocam.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Ara fosil konusu daha yeni yeni anla-

şılıyor. Eskiden bu, o kadar bilinmiyordu fakat biz tarif ettikten sonra, ara

fosil olmadığını anlamış oldu insanlar. Var mı bu konuda başka anlataca-

ğın bir şey?

OKTAR BABUNA: Fosiller var Hocam, gösterebiliriz. Sizin Yara-

tılış Atlası’ndan inşaAllah. Fosiller kesin olarak evrimi yalanlıyor. Mese-

la bu sizin Yaratılış Atlası’ndan 33 milyon yıllık tavşan kafatası. Günü-

müzdekiyle bakın, detaylarına da baktığımızda hiçbir fark yok. Günümüz

tavşanlarının baş yapısıyla, diş yapısıyla, gözlerinin çukurları, hepsi evri-

mi kesin olarak yalanlayan bir yapıya sahipler.

ADNAN OKTAR: Hakikaten dişler aynısı.

OKTAR BABUNA: Mesela 50 milyon yıllık yılan. Çok detaylı ola-

rak da bakıldığında, şimdi daha yakın çekimle bakın, iskelet yapısı,

kemiklerinin yapısı milimetrik olarak günümüzdekiyle aynı. En ufak bir
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değişiklik yok. 50 milyon yıl önce ne ise günümüzde de tıpatıp aynısı.

Mesela 50 milyon yıllık kurbağa, bakınca bacak yapısı, eklemlerinin yapı-

sı, parmaklarının yapısı milimetrik olarak aynı günümüzdekiyle, hiçbir

değişiklik yok 50 milyon yıl boyunca. Daha yakın çekim. Bu, evrimin

kesin olarak olmadığını gösteriyor, yaratıldıklarının kanıtı. 50 milyon yıl-

lık timsah kafatası. Yine aynı şekilde buradaki fosili görüyoruz, 50 milyon

yıllık. Gerçek timsah kafatası, hiçbir değişikliğe uğramamış. Çok detaylı

bir çekim. 23 ile 5 milyon yıllık arası sırtlan kafatası. Bu da günümüzde-

kiyle aynı, hiçbir değişikliğe uğramamış. Sırtlanların hiç evrime uğrama-

dığını kesin olarak kanıtlıyor, Allah tarafından yaratıldığını. MaşaAllah.

Daha yakın çekim. Diş yapıları, çene kemiği yapıları mükemmel zaten,

simetrileri. En ufak bir patoloji yok. Biraz önce gördüğümüz asimetrik,

bozuk yapılardan hiç eser yok. Fosiller kesin olarak evrimi yalanlıyor ve

dediğiniz gibi 300 milyon fosil var Hocam bu şekilde, maşaAllah.

SUNUCU: “Sayın Hocam, bazı insanların çıkarlarını elde etmek için

uyguladıkları kafalama mantığından biraz bahseder misiniz?”

ADNAN OKTAR: Bu, toplumda çok yaygın olan, insanların sık sık

rastladıkları, hatta argoda da karşılığı olarak kafalama tabir ederler, bir

üslup vardır yani ikna etmek için. Mesela bunu bir şey satarken de olabi-

liyor, bir yere bir insanı götürmesi gerektiğinde oluyor, herhangi bir konu-

da olabiliyor. Bir konu anlatımında samimiyetsiz, itici, yalan olduğu açık-

ça belli olan, insanları sıkan bir üslupla konuları vulgarize ederek anlat-

mak, bu çok yaygın. Samimiyetsizlik dünyanın şu an en büyük sorunla-

rındandır. Toplumda en büyük sorun, samimiyetsizliktir. Bu da hep insan-

ların çıkar çatışmasından kaynaklanıyor. İnsanlar eğer çıkarın peşinde

olmazlarsa samimiyet insanın beynini açar. Bir anda insana güzel konuş-

ma kabiliyeti gelir, neşe gelir, rahatlık gelir, huzur gelir. Ama samimiyet-

siz olduğunu insan iyice anlarsa, üslubuna yansıtırsa veyahut karşısında-

kinin samimiyetsiz olduğunu anlarsa olumsuz bir ortam meydana gelir.

Bu, insanların tavrına etki eder. Burada yapılacak şey, insanın içinden
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gelen samimi duygularını dile getirmektir. Yani kendini baskı altına alma-

masıdır. Olaylara çok iyi niyetli, sevecen, Allah’ı düşünerek bakmasıdır.

Yani her şeyi Allah’ın yaptığını bilerek meydana getirmesi konuşmaları, o

çok önemlidir. Yani ben konuşuyorum, ben ediyorum, ben yapıyorum

derse bu, konuşmasına olumsuz etki yapar. Ama aksine her şeyi Allah

yaratıyor derse, samimi düşünürse o zaman konuşmalarında olumlu, güzel

bir yapı meydana gelir. Samimiyetsizlik toplumun en çok sıkıldığı konu-

lardan bir tanesidir. O kafalama tabir edilen üslup güzel yani tam karşılığı-

dır. Karşıdaki kişi de kafalama üslubuyla karşılık veriyor ona. Dolayısıyla

işte derya muhabbeti tabir edilen halk arasında boş, amaçsız, televole kül-

türünü andıran bir üslup meydana geliyor. Birçok kişide görüyoruz bunu.

Demin söyledim, bir genç kız önce çok takva olduğunu, Allah’tan korktu-

ğunu, Allah için yaşadığını söylüyor. Fakat hiç tanımadığı, bilmediği bir

adamla sırf zengin diye, sırf parası var diye, birkaç kere de Allah’tan bah-

setti diye gidip evleniyor. Mesela bu çok samimiyetsiz bir hareket.

SUNUCU: Bu çıkar için oluyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Çıkar tabii. Ama bunu biraz konuşturduğunda o

da işte klasik -dini konuları tenzih ederim- kandırma mantığıyla başlıyor

izaha. Ben onu yetiştirmek için aldım diyor. O zaman bir Müslüman gidip

bir ateistle de evlenebilir o zaman, o kafayla. Kuran bunu yasaklamış.

Mümin erkekler, mümin kadınlara diyor; mümin kadınlar, mümin erkek-

lere diyor Cenab-ı Allah. Orada Peygamber Efendimiz (sav) zamanını

esas almaları lazım. Mesela Peygamber Efendimiz (sav) zamanında saha-

be hanımları neye dikkat ediyorlardı? Takvaya çok önem veriyorlardı ve

son derece cesurdular. Her türlü mücadelede erkeklerin önünde gidiyor-

lardı. Hiçbir zaman için geride kalmıyorlardı. Atak tavırları vardı, yiğit

tavırları vardı ve şefkatli, akılcı bir üslup içerisindeydiler. Böyle şeylerde

Hz. Ayşe’yi, Hz. Fatma annemizi, Hz. Meryem’i kendilerine örnek alma-

ları lazım. Öyle bir üslup içerisinde olmaları gerekiyor. Ticarette de,

başka olaylarda da, tebliğde de, sosyal hayatta da hep alabildiğine candan

ve doğru hareket etmeleri gerekiyor. Samimi tavır göstermeleri lazım.
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OKTAR BABUNA: Siz daha önce anlatmıştınız Hocam, samimiye-

tin bir bedeli vardır diye inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii, samimi olduğunda insan birçok kayba

uğrar. Onu kabul edecek. İnsanların samimiyetsizliğinin nedeni, zaten

kaybetme korkusudur. Çok temkinli olması mesela Müslümanlarla arka-

daş olmaması, dost olmamalarının nedeni kökenine gittiğimizde bir şeyle-

ri kaybetme korkusudur. Mesela Müslümanlardan çekinen adam bir de

bakıyorsun ki komünistlerin hakim olduğu bir okulda gidip okuyabiliyor

bir genç kız. Ama Müslümanlardan çok çekiniyor. Onlarla görüşmek iste-

miyor. İşte onlar Nur talebesi diyor, ben onlarla görüşmem diyor veya

Süleyman Efendi’nin talebeleri diyor, onlarla görüşmek istemiyorum

diyor. Ama bir de bakıyorsun aynı kişi dinsizlerle omuz omuza, gayet

samimi, candan bir üslupla arkadaş olabiliyor, konuşabiliyor. Yahut kom-

şusu mesela dinsizse bile gidip onunla hoşsohbet ortamına girebiliyor.

Demek ki böyle bir amacı yok. Orada asıl amaç, kaybetme korkusu olu-

yor. Elbette dinsizle konuşulmaz diye bir şey yok. Bilakis dinsizle de

görüşülür, konuşulur ama Müslümanla da görüşülür. Bu çok önemli.

Orada anormallik o. Yani dinsizi risksiz görüp Müslüman’ı riskli görme-

leri, çok anormal bir hareket. Buradaki samimiyetsizliğin kırılması gere-

kiyor. Ama tabii ki dinsizle de konuşulur, ateist masonla da konuşulur,

komünistle de konuşulur. Zaten onlar da Allah’ın yarattığı kullar. Onlara

da hakkı, doğruyu anlatmakla mükellefiz. İyi örnek olmakla mükellefiz.

OKTAR BABUNA: Bir halk sorusu var. Okuyayım mı Hocam inşa-

Allah? Mail olarak gelmiş. “Selamun aleykum Adnan Hocam.”

ADNAN OKTAR: Aleykum selam.

OKTAR BABUNA: “Sizi çok seviyoruz. Ben lise öğrencisiyim.

Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin talebesiyim. Bir şey sormak istiyorum

size. Bizim Din Kültürü Hocamız ‘Mehdi’ demek yol gösteren demektir.

Her yol gösteren kişi Mehdi demektir. Ayrıca bir insan çıkmayacaktır

Mehdi diye diyor. Bu konu hakkında ne diyorsunuz?” Esra.
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ADNAN OKTAR: Birinci kısım doğru, her hidayete vesile olan kişi

mehdidir. Yani her tebliğ yapan kişi, İslam ahlakını yayan insan eğer

hidayete vesile oluyorsa mehdidir. Hz. Mehdi (as) çıkmayacak; biraz bek-

lerse anlar. Bir 10 yıl, 15 yıl beklerse görecek. Çıkmayacak demesinin

zaten Mehdi (as)’ın çıkış alameti olduğunu biz biliyoruz. Hadislerde

insanların yaygın olarak Mehdi (as) çıkmayacak şeklinde sözler sarf ede-

ceği söyleniyor. Şimdi hiçbir dönemde söylemeyip de bu dönemde durup

durup insanların böyle ısrarla, koro halinde Mehdi (as) gelmeyecek,

Mehdi (as) çıkmayacak demesi Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Mesela 100

yıl önce böyle bir söz yoktu. Hiç kimse böyle bir şey demedi. 200 yıl önce

de böyle bir şey yoktu. Mehdi (as) çıkmayacak diye kimse bir şey söyle-

miyordu. Ama bu yüzyılda ve bu günlerde, bu yıllarda yoğun olarak din-

darlarda da, dinsizlerde de, herkeste biz bunu görüyoruz. Mehdi (as) çık-

mayacak, Mehdi (as) çıkmayacak... Mehdi (as)’ın çıkış alametini Allah

onlara zorla oluşturtuyor, Allah Cabbar ismiyle. Yani normalde hiç bu

konuya girmeyebilir. Der ki, ben Mehdi (as) konusunda konuşmak iste-

miyorum diyebilir. Ama bak Mehdi (as) çıkmayacak diyor. Bunu diye-

cekler diyor Resulullah (sav). Allah onlara bunu zorla dedirtiyor ve Mehdi

(as)’ın çıkış alametini oluşturmuş oluyorlar, inşaAllah. 10 yıl içerisinde

Mehdi (as)’ı İslam ahlakının hakimiyeti şeklinde görecekler inşaAllah.

Bir Türk İslam Birliği oluşacak. Mehdi (as) da inşaAllah onun manevi

lideri olacak. O zaman Mehdi (as) var mıymış, yok muymuş anlayacaklar

inşaAllah. Şeyh Nazım Hocamız’a da buradan yine selam ediyorum. Onu

çok seviyorum, çok değerli ehl-i sünnet alimidir, büyük alimdir. Mehdi

(as)’ın bu yüzyılda çıkacağını belirten değerli bir mürşittir. Hatta diyor

benim gençlere söylüyor, talebelerine, sizler Mehdi (as)’ın talebesi ola-

caksınız diyor. Mehdi (as)’ın geldiğini söylüyor. Bu yüzyılda diyor, Hicri

1400 ile 1500 arasında Mehdi (as)’ı göreceksiniz diyor. Şeyh Nazım

Hocamız’ın bu güzel bir müjdesidir. Diğer büyük alimler gibi o da bu

konuda Müslümanlara müjde veriyor. Şeyh Nazım, samimi bir insandır.

Cübbeli’nin elini öptüğü, Kutub olarak gördüğü bir insandır. Fakat Cübbe-
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li, kendi kafasına güveniyor, fakat Şeyh Nazım’ın ilmine güvenemiyor.

Burada bir acayiplik var, çelişki var. Madem Kutub olarak görüyorsun,

madem elini öpüyorsun, madem onun huzuruna gidiyorsun, alim olarak

gördüğüne göre güvenmen lazım. Hadislere zaten güvenen bir üslubu yok.

Mürşitlere güvenen bir üslubu yok. Durup durup tarih değiştiriyor. 570

sene var diyor Mehdi (as)’ın çıkmasına, bu sefer 200 sene var diyor. Daha

önce her an çıkabilir diyordu. Baş göz üzerine şu an çıkabilir diyordu.

Sonra işte bu yüzyıl başında çıkacak dedi; Hicri 1400 ile 1500’ün başında

çıkacak dedi. Yok yanlışlık oldu dedi, 570’te. Bütün bunlar, bu panik,

Mehdi (as)’ın çıkışının oluştuğunu gösteriyor. Bu kadar panik normal

değil, bir harikalık var. 

OKTAR BABUNA: Siz demiştiniz Hocam, dünya kadar Mehdi (as)

olduğunu iddia edenler var. Onlarla ilgili en ufak bir şey söylemiyor. 

ADNAN OKTAR: Evet. Bediüzzaman Emirdağ Lahikası’nda,

yayınlanmamış mektubunda bahsi geçen, “dindar İseviler” sözüyle kimle-

ri kastetmektedir diyor? Bakın, Emirdağ Lahikası 1, Said Nursi’nin bu

yayınlanmamış mektubu. “Gerçi hakikat noktasında, ahir zamanda gele-

cek Büyük Mehdi (as), siyaseti tam dindar İsevilere bırakıp, yalnız İsla-

miyet hakikatlerini ispata, izhara, açığa çıkartmaya (ortay koymaya), icra-

ya çalışır” diyor Said Nursi. Buradan da Hz. İsa (as)’ın faaliyette olduğu-

nu da anlıyoruz. Çünkü Mehdi (as) ile aynı dönemde göreve başlayacağı

anlaşılıyor, inşaAllah. Evet, Büyük Mehdi (as)’ın diyor çok fazla vazife-

leri var diyor Üstad. Siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat alemin-

de, mücadele aleminde, yani cehd aleminde. Bir kısım kardeşlerimiz ne

diyor? Bir vazifeyi yapacak diyorlar. Tabii, burada hepsini yapacağı, bu

görevleri yerine getireceği belirtiliyor. 

Oktar Hocam, başka ne anlatacaksın? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, güzel sevimli hayvanlar

var, gösterelim mi inşaAllah?

ADNAN OKTAR: Göreyim.
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OKTAR BABUNA: ”Allah,” şeytandan Allah’a sığınırım, “... gök-

leri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır.” diyor inşaAllah. Bedii

sıfatı var Allah’ın, O’nun tecellileri.

ADNAN OKTAR: Bunlar ne şeker şeyler böyle, maşaAllah. Bunlar

kardeş anladığım kadarı ile. MaşaAllah. 

Oktar Hocam, ben sana bir kitap vereyim, oradan sen bizlere bir şey-

ler oku. Bak, Emre Ataoğlu Hatay’dan yazmış, onu okuyabilirsin.

OKTAR BABUNA: “Cübbeli Ahmet'in müteşabih hadisleri yorum-

lama tarzı gerçekten çok ilginç. Akılla, mantıkla, adetullah ile uyuşan hiç-

bir yönü yok. Üstad Bediüzzaman Hazretleri "... Bir kısım zahiri ulemalar

(hadislerin dış anlamlarına bakarak hüküm veren alimler), o rivayet ve

hadislerin zahirine (dış anlamlarına) bakıp şüpheye düşmüşler veya sıh-

hatini (doğruluğunu) (hurafe gibi, masallarda anlatılan gerçek dışı bir şey

gibi yanlış) inkâr edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir

sureti (adeta imkansız, aklın vicdani kanaatle karar verme özelliğini orta-

dan kaldıracak özelliklerde bir şahsı) bekler bir tarzda (anlattıkları için),

avam-ı Müslümine (böyle metafizik açıklamalara inanmada zorlanacakla-

rı veya bu sebeple hiç inanmayacakları için, halktan bilgisi olmayan Müs-

lümanlara imani yönden) zarar verirler” diyor.

ADNAN OKTAR: Sen onu açıkla, anladıklarını.

OKTAR BABUNA: Evet, imkansız tariflerle, mantığa aykırı tarif-

lerle, imani yönden halka zarar vereceklerini, hadislerin dış, zahiri anlam-

larına bakarak bir kısım ulemanın, zahiri ulemalar diyor batınına gireme-

yen, dışarıdan bakan, bu şekilde zararlı bir anlatım içerisinde olacaklarını

söylüyor Üstad, ahir zamanda inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Değil mi, bak 60-70 sene öncesinden bu zamana

dikkat çekmiş, tehlikeye dikkat çekmiş. Evet, devam et. 

OKTAR BABUNA: Bir bölüm daha kalmıştı, pardon Hocam inşa-

Allah. “MaşaAllah, sanki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bugünleri
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görmüş gibi isabetli tespitlerde bulunmuş. Merak ediyorum acaba Cübbe-

li Ahmet bu sözlerden kendisine pay çıkartıyor mu?” Nuh Yüce, Yozgat: 

“Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde Hz. Mehdi

(as)'ın Hicri 1400'de zuhur edeceği çok açık ifade edilmiş. Değerli din

büyüklerimiz de bu hadisler ışığında bütün Müslüman alemini Hz. Mehdi

(as)'ın zuhuruyla müjdeliyorlar. Nimetullah Hoca Efendi ‘Bu yüzyıl,

İslam’ın yüzyılı olacak. Şüphesiz Hz. Mehdi (as) gelecek.’ diyor. Şeyh

Nazım Kıbrısi Hazretleri ‘Bizim bulunduğumuz asır; Hz. Mehdi Aleyhis-

selamın asrıdır.’ diyor. Said Nursi Hazretleri, Sözler kitabı, sayfa 318'de

‘İstikbal-i dünyevide (dünyanın geleceğinde) 1400 sene sonra gelecek bir

hakikati asırlarında karib (yakın) zannetmişler.’ diye bildiriyor.” 

ADNAN OKTAR: Yani Mehdi (as)’ın 1400’de çıkacağını söylüyor

Said Nursi, evet. 

OKTAR BABUNA: “Mahmut Hoca Efendi, mürşidi Efendi Baba

(Ali Haydar Efendi), Sami Efendi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin

değerli talebeleri olan ağabeylerimiz hepsi Hz. Mehdi (as)'ın içinde bulun-

duğumuz yüzyılda çıkacağını ifade ediyorlar. Cübbeli Ahmet de çıkmış,

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinin aksine Hz. Mehdi (as) bu yüz-

yılda gelmeyecek, sonraki yüzyıllarda gelecek diyor. Söyleyecek bir şey

bulamıyorum. Allah doğruyu görmesini nasip etsin. Selamlar.”

ADNAN OKTAR: Aleykum selam. Ali Haydar Efendi’nin, Hicri

1400’de Mehdi (as)’ın çıkacağına dair kanaatini biz nereden anlıyoruz?

OKTAR BABUNA: Yerine bir halife bırakmıyor Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yerine halife bırakmadı. Çünkü halifeliği Mehdi

(as)’a bıraktı, tabii. Çok büyük bir Nakşi büyüğüdür, büyük bir alimdir

fakat tarikatı sonlandırmıştır, Mehdi (as)’a bırakmıştır. Mehdi (as)’da

hatem buluyor, inşaAllah. Mehdi (as) ile sonlanmış oluyor, inşaAllah.

Çünkü en büyük mürşit varken, bir mürşit tayin ederse bu, doğru olmaz.

Mehdi (as)’ı bildiği için hilafeti ona bırakmıştır, inşaAllah. Dolayısıyla da

gelininden korktuğu için değil, Mehdi (as) zuhur ettiği için bırakmıştır
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inşaAllah. Mehdi (as)’ın çıkacağını bildiği için bırakmıştır. Cübbeli’nin

dediği gibi “gelininden korktu” mantığı yanlış, inşaAllah. Böyle büyük bir

mürşit, böyle cesur bir insan, böyle büyük bir mücahit gelininden çekinip

böyle büyük kutsi bir görevi terk etmez, inşaAllah. Evet.

Oktar Hocam, sen oradan herhangi bir sayfa aç. Ondan sonra, bana

oradan bir şeyler anlat.

OKTAR BABUNA: Abdülhadi Çalık, Niğde. “Hem bu üç vezaifi

(vazifeleri) birden bir şahısta, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve

mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi (çürütmemesi) pek uzak,

adeta kabil (mümkün) görülmüyor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin

(Peygamberimiz (sav)'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaati-

ni) temsil eden Hz. Mehdi (as)’da ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak

içtima edebilir (toplanabilir).

(Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, s. 139) (Sikke-i Tas-

dik-i Gaybi, s. 186) Hem bu üç vezaifi (vazifeleri) birden... Hz. Mehdi

(as)’da ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir (toplanabi-

lir). Demek ki neymiş? Ahir zamanda Hz. Mehdi (as) zamanında üç vazi-

fenin, üçü de aynı zamanda icra edilecek. (Diyanet, saltanat ve siyaset ale-

mindeki vazifeler.) Bediüzzaman "bu benim zamanımda Allahualem

mümkün değil" diyor. Demek ki büyük Mehdi iki vazifeyi yapmayacak,

bir vazife de yapmayacak. Kaç vazifeyi birden yapacak? Üç vazifeyi bir-

den yapacak. Bu hususu kim söylüyor? Said Nursi Hazretleri söylüyor. Bu

kutsi vazife ne zaman olacak? Said Nursi Hazretleri'nden sonra, Bediüz-

zaman'ın tabiriyle ahir zamanda, yani günümüzde. Allah aşkı için bu

konunun anlaşılmayacak bir yönü var mı? Neden bazı kişiler anlamazlık-

tan geliyor, ben anlayamıyorum. Demek ki ahir zamanda bir kısım insan-

ların basireti, feraseti kapanacak. Ne bu konuyu anlayabilecekler ne Hz.

Mehdi (as)'ı fark edebilecekler. Hz. Mehdi (as) 313 kişilik talebesiyle o üç

vazifeyi yapmak için cansiperane gayret edecek, inşaAllah. Selamlar, hür-

metler, saygılar.” Aleykum selam.
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ADNAN OKTAR: Kim söylemiş, anlatmış bu konuyu?

OKTAR BABUNA: Abdülhadi Çalık, Niğde’den Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, ne anladın oradan, anlattıklarından?

OKTAR BABUNA: Bediüzzaman Said Nursi, bu vazifelerin benim

zamanımda gerçekleşmesi mümkün görülmüyor diyor Allahualem.

ADNAN OKTAR: Nereden anladın onu?

OKTAR BABUNA: Hem bu üç vezaifeleri birden Hz. Mehdi

(as)’da ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir. Yalnızca

Hz. Mehdi (as)’da gerçekleşebilir diyor. Bu zamanda gerçekleşmesi müm-

kün değil diyor. 

ADNAN OKTAR: Said Nursi?

OKTAR BABUNA: Evet, Said Nursi.

ADNAN OKTAR: Nerede söylüyor bunu, hangi eserde? 

OKTAR BABUNA: Bunu, Kastamonu Lahikası, s. 139, (Sikke-i

Tasdik-i Gaybi, s. 186)

ADNAN OKTAR: İki eserde birden.

OKTAR BABUNA: Evet, iki eserde birden söylüyor.

ADNAN OKTAR: Evet. Anlat, başka? 

OKTAR BABUNA: Sebahat Özyiğit, Antalya. “Ahir zamanda, Hz.

Mehdi (as) devrinde, Hz. İsa (as)'ın nüzulüyle beraber Allah dünyaya

İslam ahlakını nur olarak hakim edecektir. Allah'ın nuru her yeri kaplaya-

caktır. İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacaktır. Ağızlarıyla güya

Allah'ın nurunu söndürmek için bir kısım masonlar, yani ateist masonlar,

Darwinistler, materyalistler, Marxistler, ateistler büyük bir çaba veriyor-

lar, fakat bütün bunlara rağmen ehl-i tuğyan ve ehl-i delalet mağlup ola-

cak. Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, adalet bütün dünyaya hakim olacak,

inşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Ağızlarıyla Allah'ın nurunu sön-
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dürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamam-

lamaktan başkasını istemiyor.” (Tevbe Suresi, 32) MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah bak, her yer kaynıyor. Gençler çok

şuurlular, maşaAllah. Bayağı güzel anlatmış. 

Başka ne anlatıyorlar orada Oktar Hocam? 

OKTAR BABUNA: Nazım Kutlu, Samsun. “Cübbeli Ahmet'in yeni

çıkarttığı Hz. Mehdi (as) ile ilgili CD setinin 2. CD'sindeki açıklaması

aynen şöyle. Takdir milletimizin. Ben ilk duyduğumda inanmamıştım ama

gerçekten doğruymuş. Müteşabih hadisi-i şerifleri Cübbeli Ahmet açıkla-

mayı bilmiyor. Cübbeli'nin bu sözleri, birçok insanın imanına olumsuz

etki ediyor olabilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin, Harun Yahya Hocamız'ın

açıklamaları nerede, Cübbeli'nin açıklamaları nerede? Harun Yahya

Hocamız’ı Allah başımızdan eksik etmesin. İşte Cübbeli’nin sözleri: "Hz.

Mehdi (as) çıktığı zaman, yeryüzü içinde bulunan altın madenlerini dışa-

rı vurmaya başlayacak. Hocaefendi desene hiç gidilmez. Niye? E bir de

baktın ki evin bahçesinden kocaman direk gibi, sütun gibi altın çıktı. E

şimdi sen bu altını bırak da git Mekke'ye. Aç susuz Mekke'de ne yiyecek-

sin. İşte ne diyorum sana işler zorlaşacak, kolay olmayacak. Yeryüzü

diyor, nasıl olsa artık Kıyamet yaklaştı, altının gümüşün kimseye yaraya-

cağı yok. Direk gibi altınlar. Direk ne demek biliyor musun? O caminin

direkleri var ya koca koca direkler. Yani bizim camiye bakma sen. Bizim

caminin buranın direkleri apartman direkleri, bunlar küçük. Sen Fatih

Camisi'nin direklerini biliyor musun? Süleymaniye'nin direklerini, fil

ayaklarını biliyor musun fil ayaklarını. O, kaç ton. O direkleri gör işte

bak, kafandan takken düşer, o kadar uzun direkler. O direkler gibi altınla-

rı toprak çıkaracak dışarı atacak. Bir de bakacaksın böyle koca koca

sütunlar gibi altın madenleri, som altın. Dışarı vurmuş. Şimdi millet bir

küpe için bir yüzük için birbirinin kafasını kırıyor. Millet birbirini öldü-

rüyor yahu. O kadar altını sokakta görenler ne yapacak acaba? İşte Kıya-

met yaklaştı."
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ADNAN OKTAR: Evet, Cübbeli’nin ne, minare gibi mi diyor? Yer-

den som altın çıkacak diyor. 

OKTAR BABUNA: Direkler, fil ayağı gibi.

ADNAN OKTAR: Bahçelerden?

OKTAR BABUNA: Evet.

ADNAN OKTAR: Anladığım en az bir yüz metre falan boyunda, 5

metre çapında, som altından külçeler yer altından fışkıracak diyor. Her

yerden, bütün Müslümanların bahçelerinden, dolayısıyla bir altın enflas-

yonu olacak diyor. Evet, ama işte bunlarda olacak ki, insanlar kıyas yap-

sın. Doğruyu, hakikati daha iyi kavrayabilsinler. Buradaki acayipliği gör-

meleri lazım ki hakkı, doğruyu daha iyi anlayabilsinler. Eğer böyle izah-

lar olmasa hakkı, doğruyu kavramada da bir zorluk olabilir. Bir de ahir

zamanın ne kadar şiddetli olduğunu görmeleri açısından da çok manidar-

dır ki bir tanesi bu izahlarından. Yalnız biz tabii Cübbeli derken bir zih-

niyet var; o, onu temsil ettiği için onun adını kullanıyoruz. Yoksa Cübbe-

li ile bizim bir alıp veremediğimiz yok, inşaAllah. Senin hoşuna gidiyor

bu konuları anlatmak Oktar Hocam. Evet, devam edelim.

OKTAR BABUNA: Refik Coşar, Diyarbakır. “Bediüzzaman Said

Nursi’nin sözleri: “Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere

zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani

zatlara zemin izhar ediyoruz. (hazırlıyoruz)” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189,

Mektubat, 34)” Yani, Bediüzzaman inşaAllah Hocam, kendi çalışmaları-

nın Hz. Mehdi (as) ve öğrencilerine zemin hazırladığını ifade ediyor bu

sözleriyle inşaAllah. “Elbette o kuvvet-i azîmedeki (büyük kuvvette) bir

hamiyet-i âliye (yüce bir gayret) feveran edecek (coşacak) ve Hz. Mehdi

(as) başına geçip, tarik-ı hak (hak yola) ve hakikate sevk edecek.” (Mek-

tubat, s. 473) Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as) ve talebelerine zemin

hazırladığını “O nurani zatlara zemin izhar ediyoruz” diyerek belirtmiştir.

Ahir zamanda Bediüzzaman'ın kastettiği vakit Allahualem gelmiştir.
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Feveran, şiddetli coşku oluşmak üzeredir. Hz. Mehdi (as) bu güzel hare-

ketin manevi lideri olarak görev alıp insanları hak yola, doğru yola sevk

edecek. Bunun sonucunda muhteşem bir Türk İslam Birliği oluşacak.”

MaşaAllah Hocam. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, kim bunu söyleyen?

OKTAR BABUNA: Refik Coşar, Diyarbakır’dan.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Diyarbakır’ın aslanlarından demek

ki. Diyarbakırlılar çok dindardırlar. Güneydoğu’daki kardeşlerimiz olsun,

Anadolu olsun bütün Türkiye hep dindar. Yüzde 99; Darwinizm’e inan-

mayanların oranı. Avrupa ve dünyada birinciyiz iman konusunda, elham-

dülillah. Üzerimize yok. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, sizin vesilenizle Hocam. Avrupa da

çok değişti Hocam. İngiltere’de % 25’lere düşmüş ki tam tersiydi.

ADNAN OKTAR: % 25, Darwinizm’e inananların sayısı % 25, evet.

OKTAR BABUNA: Evet, tam tersi idi. Çok büyük oranda, zaten

oranın beşiği yani Darwinizm’in. Bütün ülkelerde aynı şekilde; Fransa da

aynı şekilde, tepetaklak gidiyor, Amerika da gidiyor, Uzak Doğu da gidi-

yor. Sizin eserleriniz 200 ülkede okunuyor Hocam, maşaAllah. 100 mil-

yonun üzerinde kitap indiriliyor.

ADNAN OKTAR: Çünkü yalanlarını ortaya koyduk. Bundan sonra

insanları kandıracak bir güçleri kalmadı. Fakat sadece çaylı toplantılar

yapıp, milletin çay ihtiyacını gideriyorlar anladığım kadarı ile inşaAllah.

Bu yarınki Vakit Gazetesi mi? 

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Vakit, bak her zaman söylüyorum, Vakit Gazete-

si delikanlı gazetedir. Çok samimi bir gazete, o yönüyle tebrik ediyorum

ben Vakit’i. Bu bir şirket üstünlüğü falan değil de, hakikaten dürüst, Allah

için hareket eden, samimi insanlar. Eğer onlar hakkı anlatmada bu kadar
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cesur olmasalar, bazı sorunlar çıkabilirdi. Böyle cesurca hakkı savunmuş

olmaları çok büyük bir hizmet, çok faydalı güzel bir çalışma, inşaAllah.

Burada da bir ilan var. Onu da gösterelim. Yarın çıkacak Vakit’teki ilan.

Annenin bizimle ilgili olumlu sözlerini yayınlamışlar değil mi orada?

OKTAR BABUNA: Evet, öve öve bitiremiyorlardı bir zamanlar

Hocam. Babam da aynı şekilde.

ADNAN OKTAR: Annenin, babanın, Türkan Akyüzalp’in bizleri

öven sözleri var. Ondan sonra çeşitli konular var bunlar önemli olduğu

için herhalde anladığım kadarıyla ilan olarak verilmiş. İnşaAllah vardır

bir hayır, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Onlar zaten samimi kanaatleri Hocam, yani

daha sonraki tavırları değil. Samimi kanaatleri öncekiler o öven. Babam

siz göstermiştiniz Hocam Objektif proğramında çıkıp öve öve bitiremiyor.

“Ben” diyor, “seyahat ederek, birlikte yatıp kalkarak tanıdım bu insanla-

rı” diyor. “Çok güzel ahlaklılar” diyor, “çok iyi yetişmişler” diyor. “O

kitapları sizden başkası yazamaz” diyor. “Ben bu konunun uzmanıyım”

diyor, “mümkün değil başkası yazamaz” diyor. Faaliyetlerinizi takdir edi-

yor, sizinle görüştü defalarca, sonradan ne olduysa oldu.

ADNAN OKTAR: Allah hidayet versin ne diyelim, dua edelim inşa-

Allah. Sen devam et güzel şeyler anlatıyorsun.

OKTAR BABUNA: Sabri Sadık Atamer, Burdur. “Kehf suresi, 65.

ayet, şeytandan Allah’a sığınırım. “Derken, Katımızdan kendisine bir rah-

met verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kulları-

mızdan bir kulu buldular.” 67. ayet, “Dedi ki: ‘Gerçekten sen, benimle

birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. (Böyleyken) Özünü

kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?’ Dedi ki: ‘Eğer

bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru sorma, ben sana öğüt-

le-anlatıp söz edinceye kadar.’” Ahir zamanda Allah’ın Katından bir rah-

met verdiği ve bir ilim, yani vehbi ilim ve ilmi batın öğrettiği Hz. Mehdi
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(as)’ın birçok yaptığı iş harika olacak. Avam bu uygulamaların hikmetini

anlayamayacak, yani halk anlayamayacak. Onu delaletle ve yanlış yola

gitmekle suçlayacaklar. O yüzden de talebelerinin sayısı çok az olacak,

313 kişi. Hatta gafil, cahil bazı hocalar ona karşı tavır alacaklar. Bu husus-

lar hadis-i şeriflerde açıkça belirtilmiştir.”

ADNAN OKTAR: Sen anladığını anlat.

OKTAR BABUNA: Kefh Suresi’nde Hz. Hızır (as)’dan bahsedili-

yor, O’nun batın ilminden. Hz. Musa (as) O’nun yaptıklarını öncelikle

kavrayamıyor. Daha sonra Hz. Hızır (as) kendisine neden olduğunu anla-

tıyor. İlk bakışta anlaşılmaz diyor. Hz. Mehdi (as) buna benzetilmiş, ahir

zamanda da Mehdi (as)’ın benzer bir ilimle donatılacağı ve yaptıklarının

hemen insanlar tarafından anlaşılamayacağı, hatta yanlış yolda olacağını

düşünecekleri, daha sonradan Mehdi (as)’ın yaptıklarını kavrayacakları ve

sevecekleri ifade ediliyor burada Hocam bu benzetmeyle inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet, başka devamında güzel şeyler olması gere-

kiyor devam et.

OKTAR BABUNA: “Mehtap Gürsoy, Manisa. Şeytandan Allah’a

sığınırım. “Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi

kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler,

münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.” (Hac Suresi,

41). Bu ayet-i kerime bir yönüyle açıkça Hz. Mehdi (as)’ı işaret etmekte-

dir. Hz. Mehdi (as) şu an marufu emrederek, münkerden sakındırarak

manevi bir iktidara doğru süratle ilerlemektedir. 2014’ler, 2021’ler bu

müjdenin açıkca görüleceği yıllar olacak.” Kuran’daki ayette hakimiyet

verildiğinde salih müslümanlara, ki bu Mehdi (as)’a işaret eden bir ayet

olarak inşaAllah. İktidar sahibi kılarsak diyor Allah, namazı dosdoğru

kılacaklarını, zekatı vereceklerini, iyiliği emredip, kötülükten sakındıra-

caklarını buyuruyor Allah. Hz. Mehdi (as) da inşaAllah bu şekilde olacak.

Manevi lideri olduğunda Türk İslam Birliği’nin ve dünyanın inşaAllah,

daha sonra tam bu şekilde davranacağını anlıyoruz inşaAllah.
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ADNAN OKTAR: İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Gürkan Şaşmaz, Karabük. ‘Deccal bir nehre

gelecek akmasını emredecek akacak, sonra yukarıya dönüp akmasını

emredecek akacak, kurumasını emredecek kuruyacak.’ (Hammadoğlu

Nuaym, Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-

Hüseyin El Berzenci). Rivayette deccal zamanında barajların kurulmasına

işaret edilmektedir. Zira kapakları kapatıldığında nehirler hemen kuru-

makta, açıldığında tekrar akması sağlanmaktadır (Doğrusunu Allah bilir).

Bu da otomatik kumanda ile yapılmaktadır. Harun Yahya Hocamız bu

konuyu çok iyi açıklamış, cahil, cühela olsa bu konu zahir anlamı üzerin-

dedir müteşabih değildir diyerek kim bilir nasıl açıklardı.” 

ADNAN OKTAR: Sen anladığını anlat şimdi.

OKTAR BABUNA: Deccalin nehirlerin kuru dediğinde kuruması ve

yapıl dediğinde yapılması ahir zamana bakan ve ahir zamanda barajların

kurulmasıyla ve bunların otomatik kumanda sistemleriyle, mesela nehrin

suyun akışını durduruyor baraj dilediği zaman, kapaklar açıldığı zaman da

akmaya devam ediyor. Bu ahir zamandaki teknolojiye işaret ediyor.

Yoksa zahirine bakıldığında o cahil hocalar bunun işte bir sözle nehrin

duracağı, bir sözle akacağı anlamını da verebilirlerdi ama, kesinlikle bu

şekilde değil.

ADNAN OKTAR: Evet şu an değil mi istendiğinde bir anda baraj

kapakları açılıyor, bir anda kapatılıyor. Daha önce böyle bir teknoloji var

mıydı? Ahir zamanda Hz. Mehdi (as) devrinde oldu bu teknoloji. Dolayı-

sıyla hadiste ahir zamandaki teknolojiye bakıyor.

OKTAR BABUNA: “Altay Şen, Eskişehir. Şeytandan Allah’a sığı-

nırım. “De ki: ‘Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda,

dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kim-

lermiş, pek yakında öğreneceksiniz.’” (Taha Suresi, 135). Hz. Mehdi (as)

konusunda birçok kişi, birçok değişik fikir öne sürüyor. Hemen herkes bu
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konuyu gözetliyor. Sonunda vakit geldiğinde sahib-ül zaman kimmiş,

doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında görüp bilecekler. Allah'ın kade-

rini hiç kimse değiştiremez. İstemekle, çalışmakla, gayretle Hz. Mehdi

(as) olunmaz. Kaderde Hz. Mehdi (as) olmak gerekir. Reddedenler olma-

sına rağmen, "birkaç yüzyıl sonra gelecek" diyenler olmasına rağmen,

"şahıs değildir, şahsı manevidir" diyenler olmasına rağmen, "daha önce

geldi geçti" diyenler olmasına rağmen kaderdeki gerçek Hz. Mehdi (as)’ı

bütün insanlık yakında bilip tanıyacaktır”. Herkes gözetliyor, bekliyor.

Hocam Hz. Mehdi (as) bir ispat makamıdır, iddia makamı değildir siz

daha önce de söylemiştiniz inşaAllah. Kaderdeki Hz. Mehdi (as) kimse

mutlaka O’dur. Eze eze Hz. Mehdi (as) görevini yapacaktır ve görevini

tamamlayacaktır. İslam ahlakını dünyaya hakim kılacaktır inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bunu yazan kim?

OKTAR BABUNA: Altay Şen, Eskişehir’den.

ADNAN OKTAR: Her yerde maşaAllah çok kaliteli gençler gelişti.

Üslup, mantık mükemmel, anlatım. MaşaAllah hep mürşit oldular, maşa-

Allah çok şahane. Çok akılcı izahları inşaAllah. Bayağı güzel.

OKTAR BABUNA: “Kamuran Artınç, İstanbul. Resulullah (sav)

hadis-i şeriflerinde şöyle bildirmiştir; ‘Şüphesiz ki Kaim Hz. Mehdi (as)

zamanında bir mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi kendisini görür.

Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşini görür’. İkdu'd-Durer'de der ki:

‘Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacak-

tır’. Başka bir hadis-i şerifte ise Resullullah Efendimiz (sav) şöyle buyur-

muştur: ‘Semadan dünya insanlarına yönelik olan bir ses ki, herkes bunu

kendi dilinde işitir.’ (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir

Zaman). Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi iletişim

kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (as)’ın sesini ve görüntülerini,

kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından

dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir. Nitekim günümüzde bu durum

aynı şekli ile oluşmaktadır ve bu çok büyük bir mucizedir. Hz. Mehdi
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(as)’ın zamanında da Hz. Mehdi (as) ile ilgili haberleri her kavim kendi

diline tercüme edilmiş olarak duyacaktır. Hadis-i şerifler bu duruma işa-

ret etmektedir. Bazı cahil hocalar ise, kanatlı meleklerin göğü kaplayaca-

ğını ve gökten herkese kendi lisanında bağırarak Hz. Mehdi (as) hakkında

bilgi vereceklerini, bütün insanlarında bu melekleri göreceğini söylüyor.

İstanbul'u düşünüyorum. Laleli, Aksaray, Eminönü'nde yüzlerce turist

var. Gökten meleklerin, hepsine kendi dilinde hitap ettikleri takdirde nasıl

bir durum oluşacağını bir düşünün. Seslerin, konuşmaların hepsi birbirine

karışır. Böyle bir durumda kim, kendisine hitap edildiğini nereden anla-

sın? Gök kanatlı meleklerle dolu olur, görünmeyecek hale gelir. Bu

durumda imtihan ortamı kalkmış olur, aklın ihtiyarı da kalkar. Zira hiçbir

peygamber döneminde böyle bir olay olmamıştır. Bu cahil hocalar, bu

üsluplarıyla dine, İslam'a çok büyük zarar vermiş olmuyor mu?”

ADNAN OKTAR: Hadisler nasıldı? Bir daha oku bakalım. Başından

o konu ile ilgili. 

OKTAR BABUNA: ‘Şüphesiz ki Kaim Hz. Mehdi (as) zamanında

bir mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batı-

da olsa doğuda olan kardeşini görür”. 

ADNAN OKTAR: Nasıl oluyor bu? Şu an teknolojik olarak. 

OKTAR BABUNA: Tabii internet teknolojisiyle. Televizyonla, tele-

fonla bu mümkün. 

ADNAN OKTAR: Telefonla konuşurken karşıdaki kişiyi görüyor. O

da onu görüyor. Görüntülü konuşma. Hadis bunu açıkça anlatıyor. 

OKTAR BABUNA: İkdu'd-Durer'de der ki: Bu ses bütün yeryüzüne

yayılacaktır, her kavim kendi dilinden duyacaktır.

ADNAN OKTAR: Tercüme edilmiş olarak. Veya internette. Tercü-

me edilmiş olarak duyuluyor. Evet. 

OKTAR BABUNA: Başka bir hadis-i şerifte ise Resullullah Efendi-

miz (sav) şöyle buyurmuştur: “Semadan dünya insanlarına yönelik olan
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bir ses ki, herkes bunu kendi dilinde işitir.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-

il Mehdiyy-il Ahir Zaman). Aynı şekilde ahir zaman teknolojine işaret

eden, tercüme edilmiş olarak duyurulacağını bildiren bir hadis. Halbuki

zahiren bakacak cahil bir kişi çok farklı bir şekilde yorumlayabilir. Ondan

da insanın imanına zarar verecek bir durum ortaya çıkar inşaAllah. 

Rasim Ada, Malatya. Şeytandan Allah’a sığınırım. Sizden; hayra

çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran

bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. (Al-i İmran Sure-

si, 104). Asrımızda bu ayet-i kerimede belirtilen görevi tam anlamıyla

yapacak olan Hz. Mehdi (as) ve talebeleridir. Fakat Hz. Mehdi (as) ve

talebeleri çok şiddetli baskı, iftira, hakaret, saldırılara ve zorluklara maruz

kalacaklar. Bu da onların makamlarını yükselmesine ve aldıkları sevabın

kat kat artmasına vesile olacaktır. Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla

imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve

şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz.

Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i İmran

Suresi, 186).

ADNAN OKTAR: O ayetten ne anlıyorsun Oktar Hocam? 

OKTAR BABUNA: Bu görevleri tam anlamıyla yapacak olan iyili-

ği emredip, kötülükten sakındıran Hz. Mehdi (as) ve talebeleridir. Ancak

bunu yaparken de Allah’ın adetullahı gereği çok büyük iftiralara, baskı ve

zulme maruz kalacaklardır. Ancak bunlara sabretmeleri dolayısıyla bu

onların makamlarını yükseltecektir inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bak diyor ki, Hz. Ali (ra); Hz. Mehdi

(as)’ın kıyamının getirdikleri yani Mehdi’nin çıkışında ortaya çıkan olay-

larla ilgili şöyle diyor: “Halkın kişisel reylerini -halkın kişisel kanaatleri-

ni, yorumlarını- boşverir Hz. Mehdi (as). Yani ondan etkilenmez. İnsan-

ların aleyhte konuşmaları, ters izahları, şu bu, hani var ya olumsuz konu-

şan insanlar olur. Onlardan etkilenmez diyor. Kuran’ın hükmünü icraya

başlar diyor Hz. Ali (ra), Hz. Mehdi (as) çıktığında. Evet. “İnsanlar
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Kuran’ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hz. Mehdi (as) onla-

rın düşüncelerini Kuran’a doğru yönlendirip onu Kuran’ın gerçeklerinin

hizmetine sunacak. Sonra size Kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gös-

terecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek.” (Neçhül Belaya, s. 134)

“Resulullah (sav)’in her yaptığını Mehdi (as) da yapacaktır. Resulullah

(sav) cahiliye temellerini yıktığı gibi o da cahiliyenin temellerini yıka-

caktır. O da İslam’ı yeniden baştan alacaktır”. (Mikyarul Mekail, c. 1, s.

57). Evet, sen devam et Oktar Hocam. 

OKTAR BABUNA: “Seyfullah Pazarcı, Ordu. Resulullah Efendimiz

(sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor;

Naim buyurdu ki: “Ben Hz. Mehdi (as)’ı peygamberlerin suhufunda

(sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim peygamberlere indirilen sahife

şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum: "Hz. Mehdi (as)’ın amelinde ne

zulüm ne de ayıp yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir

Zaman, s. 21)

Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Hz. Mehdi (as)’ın işi zulüm ve

kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-

met-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

Daha önceki Peygamberlerin kitaplarında ve suhuflarında bile Hz.

Mehdi (as)’dan bahsedilmesinin, çap ve dünya insanlığına yaptığı etki

açısından ve birçok yönden dünya tarihinin en büyük olayı olduğu anlaşı-

lıyor. (Allahualem)

ADNAN OKTAR: Evet. Tevrat’ta Hz. Mehdi (as), Mesih olarak çok

detaylı anlatılır. Mesih olarak geçer Mehdi (as)’ın adı. Fakat Hz. Mesih,

İsa Mesih (as) ayrıdır. O da gelecektir. Kuran’da üç ayet var geleceğine

dair. Fakat Tevrat’ta tarif edilen Kral olarak geçen Mesih; Hz. Mehdi

(as)’dır. Onun alametlerini biz ayrı bir kitap olarak yaptık. “Mehdi, Hz.

İbrahim neslindendir” diye bir kitap. Onu www.harunyahya.org adresine

giren kardeşlerimiz oradan görebilirler. Ücretsiz olarak indirebilirler.  
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OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Zaten siz anlattığınızda da tabii ilk

defa duymuşlardı o İsrail’li Musevi kardeşlerimiz inşaAllah. Çok hoşları-

na gitti. Çok da sevindirler. Memnun oldular. İnşaAllah. 

SUNUCU: “Sevgili Hocam; insanın rahatsız olduğu beğenmediği

tavırlara karşı nasıl davranması gerekir? Bir insanı hatasını anlayıp bunu

sona erdirdiğinde mi affetmek gerekir? Yoksa her halükarda affetmek

gerekir mi?” 

ADNAN OKTAR: Müslümanda intikam, kin duygusu olmaz. Müslü-

man yaptığı anormalliğe buğz eder onu düzeltmesini ister ama insanlara

karşı çok şefkatli, merhametli olmak lazım. İnsanlar zayıf yaratılmıştır,

ayet var. Anlayışlı olmak lazım. Hata yapabilir, unutabilir, şaşırabilir.

Üstüne gitmek, onu ezmeye kalkmak doğru olmaz. Ama etkileyici söz söy-

lemek önemlidir tabii ki. Ama şefkat ve merhamet, her zaman en güzel

tavır olur. Affedici tavır en güzel olan ahlaktır. En güzel ahlak çeşitlerin-

dendir. Ama tabii insanın düzelmesi için de Kuran’ı esas alan bir üslup kul-

lanılması gerekir. İnsanı terbiye ederken, anlatırken mutlaka Kuran’a

dayanması gerekir. Ben kafama göre böyle söylüyorum dediği zaman o

insan bundan etkilenmez. Ama Allah böyle söylüyor dersen çok etkilenir.

Çünkü adam ben öyle düşünüyorum derse, o da ben de böyle düşünüyorum

der. Olmaz. Ama Allah böyle istiyor dendiğinde, Allah hepsinin üstünde

olduğu için o zaman kanaati gelir. İnşaAllah. Oktar Hocam devam et. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Ali Bozkurt Fatihan, Kayse-

ri. “Türkiye'nin liderliğinde Türk Devletleri’nin desteğiyle, çok yakın

zamanda büyük bir Türk İslam Birliği'nin oluşacağı anlaşılıyor, inşaAllah.

Hz. Mehdi (as)’ın zuhuruyla birlikte bu birlik muhteşem bir hal alacak. O

zaman ne PKK sorunu kalacak, ne ekonomik sıkıntı. Çok zengin, mutlu,

müreffeh, büyük bir Türkiye olacak. O dönemde cahil cühela birçok kişi

mahçup olacak, inşaAllah.” 

ADNAN OKTAR: Kim bunu söyleyen?
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OKTAR BABUNA: Ali Bozkurt Fatihan-Kayseri’den Hocam.

ADNAN OKTAR: Hey maşaAllah. Kayseri’nin aslanlarından. Kay-

seri aslandır, bütün Anadolu gibi maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Sadullah Hilal, Nevşehir. “Hadis-i şeriflerde

Hz. Mehdi (as)’ın Türkiye'den ayrılmayacağını ve yurt dışına çıkmayaca-

ğını şöyle bildirilmiştir. ‘Mehdi Rum’dan, Türklerden (çünkü, eskiden

Türkiye'ye diyar-ı Rum deniliyordu.) ayrılmayacaktır.’" (İş'afü'r-Rağı-

bîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)”.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Rum’dan ayrılmayacak diyor. O

zaman hep burada. Hz. Mehdi (as) inşaAllah, İstanbul’u manen fethede-

cek. Said Nursi ne diyor? “Basra, Kufe ve Şam gibi yerleri tasavvur etmiş-

ler” diyor, “halbuki” diyor, “İslam aleminin başkenti hep değişti” diyor.

“Bir Basra’daydı, bir Küfe’deydi, bir Şam’daydı ama alimler zannetti ki

hep orada kalacak, onun için Basra dediler” diyor, “Küfe dedi” diyor,

“Şam dedi” diyor çeşitli alimler. Doğrusu İstanbul inşaAllah. Son olarak

İstanbul’da kaldı, çünkü hilafetin merkezi burasıydı. Sonra kaldırıldı gerçi

bu ama en son İstanbul’da kalmıştı. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) da İsta-

bul’da zuhur edecek inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. Siz söylemiştiniz Hocam

hadis-i şerifte de inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii açıkça söylüyor. “Hangi Medine?” diyorlar

Peygamberimiz (sav)’e. “İstanbul’dur” diyor. Medine demek şehir

demektir çünkü. “Hangi şehirdir?” diyorlar, “İstanbul’dur” diyor. 

OKTAR BABUNA: “Murtaza Kocahisarlı, Amasya. Hz. Mehdi

(as)’ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak. 24 Şubat 2009

tarihinde dünyaya en yakın, noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızı. ‘Ve

öyle parlak olacak ki Dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından

sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağ-

murları sevinçle karışlayacak. Çünkü bundan önceki birkaç yılda hiç yağ-
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mur yağmamış olacak.’ (Murtaza Laka-Tayrıl Basım evi, Londra 1993).

Bu olayın zamanımızla aynı olmasıyla dünya çapında çok büyük bir olay

olması, bütün medyada duyurulması gerekiyordu. Demek birçok kişiyi bu

olay rahatsız etti ki, güya konuyu kapatmak istiyorlar. Bunlar boşa çaba-

lar. Allah’ın kaderini hiç kimse durduramaz, Allah doğruların yardımcısı

olsun. Selamlar.”

ADNAN OKTAR: Sen bunu açıkla biraz.

OKTAR BABUNA: Hadislerde özellikle İmam Rabbani, dikkat çeki-

yor; iki kuyruklu bir yıldızın çıkacağından bahsediyor. Boynuz gibi nor-

malden daha parlak olan, dolunay gibi parlak bir yıldızın ve bunun doğu-

dan batıya hareket edeceği bildiriliyor. Bütün diğer gök cisimlerin aksine.

Bu aynısıyla Şubat 2009 yılında gerçekleşti. Buna ilaveten, bundan önce

bir kuraklığın olacağı, bu kuyruklu yıldızın çıkmasıyla sel gibi yağmurla-

rın yağacağı, hatta hasar vereceği ama insanların bundan kuraklıktan dola-

yı memnun olacağı bildiriliyor. Bunlar aynısıyla gerçekleşti Hocam.

ADNAN OKTAR: Ne bu kuyruklu yıldızın adı?

OKTAR BABUNA: Lulin kuyruklu yıldızı.

ADNAN OKTAR: İki uçlu iki ucu da parlıyor.

OKTAR BABUNA: Bu da siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah. Kuyruk-

lu yıldızlarda hiç alışılmış bir durum değil. Hepsinin tek kuyruğu var mese-

la Halley kuyruklu yıldızı gibi, bunun çok farklı olarak iki kuyruğu var.

ADNAN OKTAR: Bu Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir aynı

zamanda. İki kuyruklu yıldızdan birisidir. Hz. Mehdi (as) zamanında çıka-

cak olan.

OKTAR BABUNA: Bir de ‘Halley’ çıkmıştı Hocam. 1986 yılında

ona da işaret var inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet, o da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir.

OKTAR BABUNA: Evet, inşaAllah Hocam. “Ebru Özkan, Tekir-
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dağ. Bir rivayette: ‘Şu muhakkak ki ahir zamanda, Magrib memleketinin

en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafın-

da 40 bin mesafe olarak yardım yürüyecek. Hz. Mehdi (as)’ın bayrakları

beyaz ve sarıdır, içinde çizgiler bulunur. Bayrakların da Allah’ın ismi azamı

yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlub edilmez buyurul-

muştur.’ (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri,

Muktasaru Tezkiret-il Kurtubi, s. 438). Beyaz kağıt sayfaları, sarı altın yal-

dız süsler, çizgiler, Allah’ın ismi azamı yazan yazılardan oluşan kitaplar ve

bu kitapların ateistlere, Darwinistlere, materyalistlere, Marksistlere karşı

kesin ve ezici galibiyeti Hz. Mehdi (as)’ın eserlerinde görebileceğimiz

güzellikler olarak harika bir tarzda açıklanmış Allahualem.”

ADNAN OKTAR: Yani bayraktan kasıt kitaplarıdır. Tarzında.

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. Beyaz zemin ve sarıdır

diyor inşaAllah. Altın yaldızlı çizgilerle inşaAllah. 

“Mehmet Emin Akyürek, İstanbul. İmam Rabbani Hazretleri Mektu-

bat-ı Rabbani isimli eserinde o devirde doğan kuyruklu yıldızla ilgili ola-

rak, ‘halbuki bu doğuş Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru zamanın da olacak zuhur

değildir. Zira onun zuhuru yüzbaşlarında olacaktır. Şu anda dahi yüzbaşı-

nı 18 yıl geçmiş vaziyettedir’ demiştir. İmam Rabbani Hazretleri’nin bu

sözünde kullandığı ‘şu anda dahi yüzbaşını 18 sene geçmiş vaziyettedir’

ifadesi de önemlidir. İmam Rabbani Hazretleri bu sözüyle eğer ki Hz.

Mehdi (as) çıkmış olsaydı kesif ve keramet sahibi veli bir insan olarak

kendisinin de yüzyıl başından o ana kadar geçen zaman içerisinde, 18 yıl

içerisinde yaşanan zuhur alametlerin tahakkukundan Hz. Mehdi (as)’ı

imanın nuruyla hissedeceğine ve fark edeceğine işaret etmektedir. Oysaki

İmam Rabbani Hazretleri’nin kendisi döneminde yüzyıl başını 18 sene

geçmiş olmasına rağmen Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleri gerçekleşme-

miş dolayısıyla Hz. Mehdi (as) zuhur etmemiştir.” Onun döneminde 18 yıl

geçmiş olmasına rağmen zuhur alametleri gerçekleşmediği için Mehdi

(as)’ın çıkmayacağını bildiriyor çok açık bir şekilde.
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ADNAN OKTAR: Çünkü çok fazla alamet var. Bunları görmediği-

ne göre Mehdi (as) da çıkmadı diyor. Haklı olarak.

OKTAR BABUNA: “Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri Hz.

Mehdi (as) zuhur eder etmez, İslam ahlakının bütün dünyaya hakim ola-

cağı, dolayısıyla da Hz. Mehdi (as)’ın bakan herkes tarafından hemen

tanınacağı yönünde bir izahta, imada bulunmamaktadır”. Böyle bir izahı

yoktur İmam Rabbani’nin gerçekten de.

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav) alametlerini niçin belirtiyor

Hz. Mehdi (as)’ın? Önce alametleri belirecek de onun için. Önce şahsı

belirecek demiyor. Önce alametler çıkacak, sonra kendisi çıkacak, onun

için alametleri anlatıyor.

OKTAR BABUNA: Hatta önemli bir süre tanınmayacağını bildiri-

yor Peygamberimiz (sav) inşaAllah, hadislerinde. Siz daha iyi bilirsiniz

inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hz. Yusuf (as) gibi tanınmaz diyor.

OKTAR BABUNA: “O insanları görür ama insanlar onu görmezler”

diyor inşaAllah. “Hz. Mehdi (as) ilk zuhur ettiğinde, herkes tarafından

hemen tanınmayacağı, halkın arasında olmasına rağmen bilinmeyeceği

ancak keşif ve keramet sahibi veli insanların onu, iman nurundan, imanın

derinliğinden ve iman heybetinden tanıyabilecekleri Said Nursi Hazretle-

ri’nin ifadelerinden de anlaşılmaktadır”.

ADNAN OKTAR: Said Nursi ne diyor? “O şahıs, eşhas” diyor “ima-

nın nuruyla tanınabilir” diyor.

OKTAR BABUNA: “Harun Yahya Hocamız bu konuyu çok güzel

açıklamış, ben sadece naklediyorum. Hürmet ve selamlarımla”. İnşaAllah.

Cemalettin Tekpençe, Konya. 

Fırat’ın suyunun barajla kesilmesi Afganistan’ın, Azerbaycan’ın,

Irak’ın işgali, Müslümanlara zulüm uygulanması, Kabe’nin işgali, Rama-
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zan ayında 15 gün ara ile Ay ve Güneş tutulmalarının olması -1981 ve 82

yıllarında oldu bu. Bir kuyruklu yıldızın çıkması -ki 1986 yılında ‘Halley’

kuyruklu yıldızı çıktı, Dünya’nın yakınından geçti- ikinci bir kuyruklu

yıldız çıkması İmam Rabbani Hazretleri’nin bildirdiği yıldız ‘Lulin’ kuy-

ruklu yıldızı, bu yıldızın batıdan, doğuya doğru hareket etmesi, iki uçlu ve

parlak olması ve bu kuyruklu çıkışından önce yağmurların kesilmesi, Bağ-

dat’ın alevler içinde kalması”.

ADNAN OKTAR: Bağdat niye alevler içinde kaldı? 

OKTAR BABUNA: “Irak savaşı, Irak’ın işgalinde bu gerçekleşti.

Bağdat’ın yıkılması, Irak’ın para biriminin kaldırılması, para birimi kalk-

tı Irak işgal edildiğinde, Irak’ın yeniden yapılanması, bu da oldu. İran-Irak

arasında savaş olması, bu da oldu 1980 yılında. Hayat pahalılığının art-

ması, ekonomik kriz, binaların yükselmesi, tozlu-dumanlı bir fitne, ki bu

11 Eylül tarihinde ABD’nin New York ve Washington şehirlerinde mey-

dana gelen dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen tari-

hi bir saldırı”.

ADNAN OKTAR: Ekonomik kriz de devam ediyor halen.

OKTAR BABUNA: “Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi, Mısır-

lı devlet yöneticilerinden Enver Sedat, Butros Gali, Ahmet Maher Paşa,

Mahmut Nukraşi Paşa’nın öldürülmeleri, yaygın katliamların meydana

gelmesi, Haşimilerden üst düzey birilerinin öldürülmesi”.

ADNAN OKTAR: Yaygın katliamlar var mı İslam aleminde, Türki-

ye’de?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: PKK olayı var.

OKTAR BABUNA: Afganistan’da bu şekilde oldu.

ADNAN OKTAR: Irak da var.
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OKTAR BABUNA: Ürdün Kralı Abdullah’ın öldürülmesi, zinaların

artması, sistemlerin değişmesi.

ADNAN OKTAR: Mesela hangi sistemler değişti? Rusya yıkıldı,

komünizm yıkıldı.

OKTAR BABUNA: Çeşitli Müslüman ülkelerinde de bu şekilde

oldu.

ADNAN OKTAR: Mesela başka, Romanya’da komünizm yıkıldı,

başka birçok ülke de yıkıldı. Arnavutluk’ta yıkıldı.

OKTAR BABUNA: Doğu Almanya’da. ‘Berlin Duvarı’ kalktı inşa-

Allah. 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanında hakim olan komünist rejim-

lerin yüzyılın sonlarına doğru yıkılması. Doğu tarafından bir ateşin görül-

mesi, 1979 yılında İstanbul’da batan Independenta gemisi, semada büyük

bir patlama ile gerçekleşti, bu da gerçekleşti Hocam.

ADNAN OKTAR: Ne zaman oldu? 79’da.

OKTAR BABUNA: Büyük bir patlama ile patladı, hakikaten hadis-

te tarif edildiği gibi uyuyanları uykusundan uyandırdı. Ayakta olanları

oturtacak şekilde, oturanları da kaldıracak derecede. Can ve mal kaybına

yol açtı, hadiste belirtildiği gibi. Ayrıca büyük bir parlamadan bahsedili-

yor Hocam, aydınlanmadan.

ADNAN OKTAR: Gündüz oldu zannettiler. Hadiste de öyle geçiyor.

OKTAR BABUNA: Çok büyük bir parlamayla İstanbul kırmızı bir

şekilde aydınlanmıştı Hocam inşaAllah. Gece yarısından sonra.

“Sema’dan bir el uzanması”, uzayda insan eli biçiminde oluşan ve NASA

tarafından saptanan el şeklinde bir görüntü saptadılar, hakikaten böyle

büyük teleskoplarla çekilmiş olan. Ele çok benziyordu hakikaten. “Zama-

nın kısalması, ani ölümlerin çoğalması,”

ADNAN OKTAR: Zaman kısaldı mı?
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OKTAR BABUNA: Evet Hocam, ahir zamanda, hakikaten çok hızlı

geçmeye başladı zaman.

ADNAN OKTAR: Değil mi haftalar, günler, saatler çok hızlı geçiyor.

OKTAR BABUNA: “Salgın hastalıkların artması”. Ayrıca bununla

ilgili hadisler de gerçekleşti. Siz tarif etmiştiniz, domuz gribine işaret

eden ve kuş gribine işaret eden hadis var Hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet Buhari’de geçiyor, sahih hadis kitabı.

OKTAR BABUNA: Bu olaylarının hepsinin, Hz. Mehdi (as)’ın

zuhur alameti olarak ahir zamanda gerçekleşeceği hadis-i şeriflerde belir-

tilmiş. Hicri 1400 yılından itibaren de bu olaylar günümüze kadar geçen

süre içerisinde art arda gerçekleşti. Bu olayların gerçekleşmesi,

Resulullah (sav)’in gösterdiği, inkarı mümkün olmayan çok büyük bir

mucizedir. Bu açık mucizeleri anlamayan bazı insanların olması da ayrıca

bir mucizedir. Hz. Mehdi (as)’ın açık ve aleni zuhuru yaklaştıkça, harika

olaylar da giderek artmaya devam ediyor. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: İmam Rabbani zamanında oldu mu bu alametler?

OKTAR BABUNA: Hiçbiri olmadı Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Olmadığı için de ne dedi? “Hz. Mehdi (as) çık-

madı” dedi çünkü alameti yok. Önden bir alamet, gül kokusu geliyor

Mehdi (as)’dan önce. Sonra Hz. Mehdi (as) geliyor. Gül kokusunu duy-

mayınca ne dedi İmam Rabbani? “Mehdi (as) çıkmadı” dedi. Hz. Yusuf

(as)’ın babası da önce Yusuf (as)’ın kokusunu aldı, gelmeden önce sonra

Yusuf (as) geldi. Hz. Mehdi (as) da gelmeden önce, onun güzel kokusu

gelecek, sonra Hz. Mehdi (as) çıkacak, en sondur Hz. Mehdi (as)’ın çıkı-

şı. Bütün alametleri bir bir gelir, tek tek hepsi çıkar, en sonunda da onun

cismi çıkar. Önce onun ilmi yayılır, etkisi yayılır, tebliği yayılır, en

sonunda da kendisi çıkar, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Burcu Ak, Ankara. Ebu Sayid, Peygamber
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(sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Gökyüzü ve yeryüzünün

sakinleri ondan, yani Mehdi (as)’dan razı olacaklar.” (El Beyan es-Sevai-

ki'l-Muhrika - Yenabiül Mevedde).” Üç ayrı kaynak. “Müminler, samimi

Müslümanlar Hz. Mehdi (as)’dan razı olacaklar ve onu çok sevecekler

fakat deccale tabi olan bir kısım cahil hocalar; Hz. Mehdi (as)’a kin, nef-

ret ve öfkeyle yaklaşacaklardır. Ümmetimden başı sarıklı yetmiş bin alim

kişi, deccale tabi olacaklar. (İmam Ahmet Bin Hanbel, Müsned, s. 796)

Saygılar, selamlar…” Aleykum selam. Deccal zamanında yetmiş bin

sarıklı sözde alimin, ona hizmet edecekleri.

ADNAN OKTAR: “Ona”, kime?

OKTAR BABUNA: Deccale hizmet edecekleri, Hz. Mehdi (as)’a

karşı mücadele edecekleri bildiriliyor.

ADNAN OKTAR: Darwinizm’e, materyalizme, iddia edilen Erge-

nekon örgütüne, komünistlere hizmet edecekler, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Celal Gündoğan, Denizli. Cübbeli Ahmet

Hoca, Harun Yahya’nın “Ahir Zamana Yönelik İşaretler” makalesini

okursa, yanlış olarak bildiği birçok konunun doğrusunu öğrenebilir kanaa-

tindeyim. Makaleyi bu adreste bulabilir; www.harunyahya.org. Güneş’in

hızında hareket eden, başı bulutlara değen, bir eliyle denizin dibine doku-

nan deccal örneğinde olduğu gibi birçok konuda hakikati, gerçeği görebi-

lir. Resulullah (sav)’in birçok mucizesine şahit olabilir bu vesileyle.”

ADNAN OKTAR: Göğe nasıl ulaşıyor deccal?

OKTAR BABUNA: Uçakla. Bugün astronomik olarak da, atmosfe-

rin dışına çıkmak da mümkün oldu.

ADNAN OKTAR: Denizin dibine nasıl?

OKTAR BABUNA: Denizaltılar çok gelişmiş teknolojilerle okyanu-

sun derinliklerine inilebiliyor.

ADNAN OKTAR: Değil mi, hadis bunlara bakıyor?
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OKTAR BABUNA: “Deccal herkesi aldatmak için evvela iki dağı

yanına alıp yürüyecek. Dağların birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur.

Diğerinde ise; duman ve ateş vardır. (Hakim, İbn-i Asakir Kıyamet Ala-

metleri, Medineli Allame Muhammed El- Hüseyin El Berzenci). Bu riva-

yette; ahir zamanda trenlerin ve tren vagonlarının konumu anlatılmakta-

dır. Tren vagonları ağaçtan yapılmakta ve meyve taşımacılığında kullanıl-

maktadır. Rivayette belirtildiği gibi şimendiferlerde de duman ve ateş var-

dır. Deccalin iki dağı yanına alıp yürümesi, bir yandan şimendiferi bir

yandan da bol meyve yüklü bu vagonları kumanda edip kullanmasına işa-

ret edilmektedir. Mazotla veya kömürle çalışan trenlerin motor kısımla-

rında ateş, baca kısımlarında da duman oluşmaktadır. Rivayetteki iki dağ

ifadesi; şimendifer ve vagonlardan oluşan iki büyük kitleyi işaret etmek-

tedir. Yanına alıp yürüme ifadesi ise; treni yöneten kişinin de vagonlarla

birlikte aynı anda gitmesine işaret etmektedir (Doğrusunu Allah bilir).

Cübbeli olsa, kim bilir bu hadis-i şerifleri nasıl açıklar? Müteşabih oldu-

ğu açıkça belli olan hadis-i şeriflerin, düz anlamını almak çok yanlıştır.

Biraz düşünen bunu anlar, anlayamayanlara şaşıyorum.”

ADNAN OKTAR: Tamam, bir tane daha konu anlat.

OKTAR BABUNA: “Serhat Gümüşdere, Çankırı. ‘Hz. Mehdi (as)

doğu tarafından çıkacak, karşısına dağlar bile dikilse, onları ezip geçecek.

O dağlar da kendisine yol bulacaktır.” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyyil Muntazar, s. 39). Olaylar aynı hadis-i şerifte belirtildiği gibi

gelişiyor ve inşaAllah daha da gelişecek. Allah selamet versin. Selamlar”.

Aleykum selam.

ADNAN OKTAR: Sen o hadisten ne anladın?

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın işinde çok kararlı olacağı ve

mutlak zafer kazanacağı, Allah’ın verdiği zaferi kazanacağı.

ADNAN OKTAR: “Önüne dağlar çıksa” diyor “bir yol bulur geçer”.

Etkilenmiyor.
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OKTAR BABUNA: Mümkün değil, durdurulamaz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: EvelAllah. Biz de öncüsü olduğumuz için Mehdi

(as)’ın, bizim de önümüze dağlar çıkıyor, bizde bir yol bulup geçiyoruz.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah. Hocam Darwinizm’i çatır çatır

ezdiniz dünya çapında. Yenilmez, yıkılmaz görünen Darwinizm’i bitirdi-

niz.

ADNAN OKTAR: EvelAllah, maşaAllah. Allah’ın verdiği güçle,

Allah’ın vesile kılmasıyla... Son bir şey daha söyle kapatalım inşaAllah.

OKTAR BABUNA: “Berrin Gence, Ankara. ‘Hz. Mehdi (as)’ın

zuhuru Allah’ın yarattığı bir kader...” İnşaAllah. “Hiçbir güç, hiçbir insan,

hiçbir ülke Hz. Mehdi (as)’ın çıkışını durduramaz. Zira o kaderde zaten

çıktı, vazifesini yaptı. Hz. İsa (as) çoktan indi, Kıyamet çoktan koptu.

Resulullah (sav), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as) ve diğer

bütün peygamberler ve Hz. Mehdi (as), sıdıklar, şehitler şu an hepsi bir-

likte cennetteler. Bu güzelliklerin hepsi Allah’ın güzel kaderidir. Hocamız

Selam ediyorum. Saygılar, sevgiler”. Aleykum selam.

ADNAN OKTAR: Demek istediği “tek bir an vardır, tek bir an içe-

risinde her şey olup bitmiştir. Sonsuz önce, sonsuz sonra bitmiştir. Hz.

Mehdi (as) çoktan zuhur etmiştir. Hz. İsa (as) da çoktan zuhur etmiştir.

Cennette de zaten biraradalar şu an diyor. “Kimse durduramaz” derken

buna da işaret edilmiş oluyor, tek bir an olmasına. MaşaAllah. Bununla

bitirelim.

OKTAR BABUNA: Tamam, inşaAllah Hocam.



SUNUCU: İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz.

Yine bir Adnan Oktar ile Başbaşa programına daha hoş geldiniz efendim.

Evet, bugün yine çok değerli Hocamız Adnan Oktar ve Sayın Dr. Oktar

Babuna’yla birlikteyiz. Hoşgeldiniz Hocam programımıza.

ADNAN OKTAR: Efendim sizler de hoş geldiniz. Sefa geldiniz.

SUNUCU: Nasılsınız?

ADNAN OKTAR: Allah’a hamdolsun elhamdülillah çok iyiyiz, siz-

leri de iyi, nurlu, ışıklı ve şevkli gördüm, maşaAllah.

SUNUCU: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. 

SUNUCU: Evet Hocam, buyurun nasıl başlayalım?

ADNAN OKTAR: Evet efendim iltifat güzeldir. İltifat, müminlerin

karşılıklı muhabbetini artırır, gönül alıcıdır. Bir müminde nur görülürse,

bir iyilik güzellik görülürse o söylenir. Allah’tan bir nimet olarak söyle-

nir. Allah’ın nimeti anlatılıyor. Dolayısıyla Allah’ın tecellisi, Allah övül-

müş olur. Şahıs övülmez. Şahıs dışarıda saydam, simsiyah yani o bam-
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başka bir şey o. Atomun yapısından dolayı saydam görünüş ve ışık da

olmadığı için simsiyah karanlıktır. Hadi ışık verildiğini düşünelim, siyah

beyazdır, en fazla cam gibi bir şey. Biz rengarenk, nurlu, sevilecek şekil-

de beynimizde onu görürüz. O, dediğimiz şey Allah’ın tecellisidir. Allah

insan şeklinde tecelli eder, O’na iltifat ederiz, bütün övgüler, bütün sena-

lar Cenab-ı Allah’adır inşaAllah. Bazı kişiler oluyor “ben neyim”, “yok

bende öyle bir şey yok”, sanki şahsı övülüyormuş gibi, orada Allah övü-

lüyor. Orada şahsın yapacağı hamd etmektir. Elhamdülillah, Allah’ın

tecellisi öyle olduğuna göre ben de Allah’a hamd ederim diyecek. Mesela

bazı babalar vardır, çocuğunu kimsenin içinde sevmez. Sanki marifetmiş

gibi, surat bir karış, iltifat etmez, gönül almaz, güzel bir şey olduğunda

söylemez. Mesela geliyorlar birbirlerinin evine, ev çok güzel oluyor; bön

bön bakıyor. Ne güzel işte al övsene, ne güzel Allah’a hamd et. “Allah ne

güzel nimet vermiş” de, “Allah bizlere de nasip etsin” de, “Allah içinde

güzellikle oturmayı nasip etsin” de. Mesela güzel bir şey gördüğün vakit,

“ne kadar güzel dersin şu mobilya”, fincan gördüğünde “bu ne kadar

güzel” dersin, “maşaAllah” dersin, bir iltifattır, gönül alır. Allah’ın güzel-

liğini demek ki o adam görüyor demektir. Ancak pilav, hoşaf falan onları

beğenebiliyorlar yani çalakaşık yani onlarda hiç şey sektirmiyorlar,

“güzel olmuş” deyip yiyor. “Güzel” de öbürleri güzel inşaAllah. Onun

için sanki iltifatı anormal bir şeymiş gibi gören tipler var. İltifat; güzel

ahlaktır, Allah’a karşı senadır, Allah’a karşı sevgidir, Allah’ın tecellisini

yüceltmektir ve karşılıklı muhabbete sebep olur. Ama gerçekçi, samimi

olmak lazım yani böyle çirkine güzel, güzele çirkin derseniz bu da ahlak-

sızlıktır. Bazı tipler olur mesela çirkin olduğu halde bir şey, “ne kadar

güzel olmuş” diyor; bu, ahlaksızlıktır. Bu, alay kastıyla yapılır. Kimse

seni mecbur etmiyor ki orada onu söylemeye. Mesela çirkin bir insana

güzelsin demek, bu da münasebetsizliktir. Ahlakı, güzel yönleri vurgula-

nır mesela ahlakı, şahsiyetinin güzelliği vurgulanır ama fizik olarak güzel-

se mesela “Allah sende güzel tecelli ediyor” dersin, maşaAllah. Allah

Cemal ismiyle tecelli eder, güzel olduğu vurgulanır, anlaşıldı mı? 



SUNUCU: Hocam biz de karşılık olarak teşekkür ederiz, aslında

Allah’a teşekkür etmiş oluruz.

ADNAN OKTAR: Tabii, elhamdülillah denir, Allah’a hamd edile-

cek. Allah öyle tecelli ediyor. Allah ona gösteriş, bir görüntü meydana

getiriyor. Allah öyle görünmüş oluyor ona. Yani şahsı görmüyor o,

Allah’ın ondaki tecellisini görmüş olur. Dolayısıyla şahsın orada gururla-

nıp diyor ki, gururlanacak ne durum var orada? Zaten saydam bir varlık,

ölümlü bir varlık, saydam ve simsiyah. Allah kafamızda onu aydınlık ve

ışık halinde gösteriyor. Yani bilmeyen kardeşlerimiz olabilir; ışık normal-

de bu kadar parlak değil dışarıda, fotonlardan oluşan bir sistem, onu bey-

nimiz ışık olarak algılıyor. Kafamızda oluşuyor ışık ve renk, dışarıda yok

ışık ve renk. Dolayısıyla övüldüğünde Allah övülmüş olur, insanlar bunu

bilecekler.

İkinci olarak da dini konularda sohbet eden insanlar görüyorum,

konuşuyorlar. Sanki din anlatılırken apayrı bir üslup; böyle çok yapmacık,

ruhaniyetli bir hava vermeye çalışıyorlar. Böyle adeta uçuyor, bulutlarda

uçuyormuş gibi göğe bakıyor, arkada da bir müzik böyle kaval sesi ya da

ney sesi gibi, olağanüstü yapmacık yani böyle şaşırtıcı mimikler, yapma-

cık mimikler, yapmacık bir ses tonu, garip izahlar; ben böyle tipleri çok

gördüm. Çok abartılı mimikler, böyle tuluat tiyatrosu gibi. Bakın, dikkat-

lice o gözle bakın, çok acayip tipler var. Veyahut kendine böyle ruhani

evliya havası veren tipler; mesela göğe bakarak konuşuyor, aşağıda arka-

dan bir ney sesi geliyor böyle Peygamberimiz (sav)’i anlatıyor. Kardeşim

sen akılcı, dümdüz anlatsana. Yani niçin böyle bir şeye gerek var? Niçin

öyle bir özel bir konsantrasyona ihtiyaç oluyor? Kuran bize aklı verir, akıl

Kuran’dan kaynaklanır. Dünyanın aklıdır Kuran. Yani insanın aklı da

Kuran’dır. Akıllı insan dediğimizde, zeki insanın Kuran’a tabi olmasına

denir akıllı diye. Zeki insan, Kuran’a tabi olduğunda akıllı olmuş olur.

Ama tabii zeka an an yaratılır, adam yani böyle anadan doğma zeki olmaz,

her an zeka yaratılır. Akıl da her an yaratılır. Sabit akıl yoktur insanda. Bir
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de yabancı kelimelerle konuşmak; Latince veya Arapça. Bizim halkımız

Arapçayı bilmez. Çok nadir insan bilir. Neden sürekli Arapçasının önce-

likle söylenmesi gerekir, neden Latincesi? Anlasa tamam anlatalım, ama

anlamıyor. Öğretmek amacı da yok. Arapçayı ezberletmek ve öğretmek

amacı da olmadığına göre, orada bir gösteriş amacı olmuş oluyor; yani ne

kadar ilminin vüshati ve kariası ne kadar geniş. Mesela biz normalde

Türkçe üsluba göre konuşuyoruz. Türkçenin akışına göre konuşuyoruz.

Ama Arap aksanı ile kelimeleri ara ara Türkçe, ara ara Arap aksanı yapar-

sak; bu garip bir görünüm verir, şaşırtıcı olur. Burada samimi olmak

lazım. Mesela biz ihlas diyoruz, ihlaslı insan, samimi insan Türkçeye

geçişi budur. Ama ihlas dersek adam bizim şivemizin bozuk olduğunu

düşünebilir, yani değişik bir şey olarak algılar. Ama Arapça içerisinde

mükemmeldir, ama Türkçe ile karıştırdığında daha değişik görünebilir.

Yani özellikle ama dili alıştığı için konuşamıyorsa o ayrı mesela; ama sırf

kendisini böyle alim göstermek için, böyle ayınları çatlatarak konuşuyor-

sa, böyle genizden galgale falan böyle bir garip bir üslup yapıyorsa ken-

dince, yapmacıklık yapıyorsa bu da çok samimiyetsizlik. Bayağı dürüst ve

samimi bir üslupla konuşulması lazım. Bir de medrese alimi, böyle derin

alim havası vermeye de gerek yok. Halka siz bilmezseniz, işte bende ilim

var, benden ilim öğrenin, kimsenin bir şey bildiği yok. Allah tecelli eder

insanlarda, Allah konuşur. İnsanlar da dinler. O dinlemeyi de Allah yara-

tır. Konuşmayı da Allah yaratır. Biz sadece vesile oluruz, o kadar. İnsan-

lar gölge varlıklardır. Dolayısıyla ayınları böyle Arapça, böyle Türkçe

içerisinde konuşurken böyle çatlatarak konuşulması samimi durmuyor.

Her konuda çok candan üslupla konuşulması lazım. Kuran’ı anlatırken de

öyle. Bir de hurafeden, anormal izahlardan da kaçınmak gerekiyor. Belli

hurafevari olduğu, hurafe olduğunu anlatırken herkes anlıyor, insanlar

anlamazlıktan geliyorlar. Böyle iç geçiriyorlar. Geçenlerde bir konuşma

internette gördüm. Akıl almaz hurafeler anlatıyor bir Hoca efendi, adam-

lar da böyle iç geçiriyor gibi. Halbuki üniversite öğrencileri yüzde yüz

inanmıyorlardır o insanlara. İnanılacak gibi değil çünkü, akıl almaz müna-
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sebetsizlikte izahlar anlatıyor. Dini konuları tenzih ederim. Onlar da böyle

cezbeye gelmiş gibi iç geçirerek falan; bak anlatan da yapmacık, dinleyen

de yapmacık. Bunun son bulması lazım. Din akıldır, saf akıldır, yani son

derece mantıklı, tutarlı, doğru bir bakış açısı olması gerekiyor. Çok can-

dan yaklaşılması lazım. 

Bir de Müslümanların birbirlerinden çekinmesi olayı var. Bu, çok

kızdırıcı ve çok rahatsız edici. Kardeşim adam mesela zil zurna içiyor,

komşusu oluyor şarapçı adam, hayır içebilir, içiyorsa kendi inancına göre

biz gidip yakasına yapışmayız tabii de, onunla can ciğer kuzu sarması olu-

yor. Çok iyi bir insan diyor, okula gidiyor mesela Marksist hocaları var,

onlarla da iç içe konuşuyor, ağzının içine girerek konuşuyor, sohbet edi-

yor. Özel odasına da gidiyor. Öğrencilerle iç içe birlikte amfilerde, oto-

büslerde birlikte hareket ediyorlar. Müslüman gördü mü, mesela Süley-

man Efendi’nin talebesi olmuş oluyor, adamın rengi soluyor, konusunu

açamıyoruz. Hatta Nur talebesi oluyor, Fethullah Hoca’nın talebesi olu-

yor, ben çok severim onları, ama bir Yeni Asya’dan olan bir kardeşimizle

karşılaştıklarında rahat edemiyorlar gibi geliyor bana. Kardeşim aynı

insan değil miyiz, ne oluyor kardeşiz? Bir de niye illa tartışılması gereki-

yor? Tartışmaya gerek yok ki, seversin kardeşin olarak, sarılırsın. Çünkü

namazları aynı kılıyorsun, orucu da aynı tutuyorsun, zekatı da aynı veri-

yorsun; her şey aynı. Detaylarda farklılık var; onu da tartışma, ne gerek

var yani onu tartışmaya sokmaya. Dost ol, arkadaş ol, sohbet edelim,

konuşalım. Bu panik havası ve birbirinden çekinme, birbirini eleştirmenin

de ötesinde gıybet, birbirini kötüleme çok çok çirkin ve ayıp. Ne bileyim

Nakşi kardeşlerimiz var, tertemiz insanlar, gayet mazlum, efendi insanlar.

Mesela Kadiri insanlar var, mazlum, tertemiz insanlar. Yahut başka görüş-

lerde insanlar oluyor, böyle çeşitli Müslüman gruplar oluyor, ama terte-

miz insanlar. Bu vahşiyane korkunun kalkması gerekiyor. Mesela bazen

çok cesur tavırları oluyor, çok candan tavırları oluyor ama asıl böyle şey-

lerde Müslümanların candan tavır göstermesi gerekir. Dostluk konusunda

özellikle titiz olmaları gerekiyor. Bu, İslam ahlakının dünyaya hakimiye-
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ti için, Türk İslam Birliği için hayati bir konudur. Birbirlerinin gıybetleri-

ni yapmayacaklar, birbirleriyle uğraşmayacaklar, birbirlerini küçük düşür-

meye kalkmayacaklar. Ama çok vahim durumlar varsa, mesela Cübbe-

li’de olduğu gibi, tabii eleştiririz. Ama yine şefkat duyarız, yine koruyup

kollarız. Ama oturup işte bak, Bediüzzaman’a bir söz söyledi. Şimdi almış

sözünü, özür diledi, bugün radyoda konuştu. Kardeşim, sürekli özür,

sürekli geri alıyorsun, tamam güzel, konuşurken biraz düşünerek konuş-

san olmuyor mu? Hırstan gözü kapanıyor, yani Bediüzzaman Mehdi (as)

bu yüzyılda gelecek dedi, hemen Bediüzzaman’ı devreden çıkartmaya

kalktı. Mesela Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri dedi “bu yüzyılda Mehdi

(as) gelecek”, hemen onu da devreden çıkartmaya çalışıyor. Suyuti 1400

ile 1500 arasında diyor ümmetin ömrü, hemen onu devreden çıkartmaya

çalışıyor, alimlikten çıkartmaya çalışıyor. Berzenci’yi de devreden çıkart-

maya kalktı. Çünkü Berzenci de 1400-1500 arasında diyor Mehdi (as)’ın

zuhur vakti olarak. Böyle şahsi öfkeyle böyle samimiyetsiz ataklar hüs-

ranla sonuçlanıyor. Bediüzzaman’ı bugün hakikaten açık açık anlattı,

savundu, izah etti. Güzel, hatasından dönmesi iyi. Bir de şu Mehdi (as)’ın

çıkışı ile ilgili şu geriye atma tarihlerinde de bir düzelmesi olursa bayağı

iyi olacak. Dedi ya 570 sene attı önce, sonra 200 seneye indirdi, her an

çıkabilir dedi.

SUNUCU: Bismillahirrahmanirrahim. Taha Suresi Hocam.

ADNAN OKTAR: Taha Suresi. Rahman Rahim olan Allah’ın adıy-

la. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Ta, Ha. Biz sana bu Kuran'ı güçlük çek-

men için indirmedik,” Ne demek? Kuran kolaylıktır, İslam kolaylık dini-

dir. Şeytandan Allah’a sığınırım, Cenab-ı Allah ne diyor; “Hz. İbrahim

(as) dini gibi kolaydır.” “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler.”

Demek ki İslam dini kolay. “'İçi titreyerek korku duyanlara' ancak öğütle-

hatırlatma”, önce Allah’tan korkması lazım ki öğütle hatırlatma olsun.

Allah’tan korkmayanlara oturuyorlar habire televizyon kanallarında bazı

kişiler karşısına oturuyor, Kuran’dan bahsediyor. Adam Allah’tan kork-
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muyor, yerlere yatıyor adam. O da tuluat tiyatrosu gibi, onu kendince gül-

dürmeye çalışıyor, haşa yani dini konuları tenzih ederim. Şaklabanlık

yapıyor, soytarılık yapıyor ve öylece ona yaranacağını zannediyor. Hal-

buki önce o şahsın Allah’a inanması ve Allah’tan korkması gerekir.

Allah’tan korkması için de iman hakikatleri anlatılması lazım. Yani Dar-

winizm’in, materyalizmin yok edilmesi lazım. Adam Darwinist, materya-

list, bir kere onun ortadan kalkması lazım. Kuran’ın mucizeleri anlatılma-

sı lazım ve iman hakikatleri. Allah’tan korktuğuna kani olduktan sonra

konular anlatılır. “Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirme-

dir.” Yeri de Allah yaratmıştır, yüksek gökleri de, her yeri Allah yarat-

mıştır. “Rahman (olan Allah) arşa istiva etmiştir.” Arşı kaplamıştır, Allah

her yerdedir, arşa da istiva etmiştir. “Göklerde, yerde, bu ikisinin arasın-

da ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.” Bak, “Göklerde,

yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü

O'nundur.” Nemli toprağın altındaki küçük canlılara varıncaya kadar

hepsi Benim kontrolümde diyor Allah. Hepsini Ben yarattım, diyor. Yani

oradaki bakterilere varıncaya kadar hepsi Allah’ın kontrolündedir. “Sözü

açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizli-

nin gizlisini de bilmektedir.” Yani sizin gizlediğinizi de bilirim diyor

Allah, bilinçaltınızı da bilirim. Adam bir şeyler konuşuyor ama bilinçaltı

daha değişik oluyor. Onu da Ben bilirim diyor Allah. Çünkü onu da Allah

yaratıyor. 

Oktar Hocam sen bir şeyler anlat.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Bir iman hakikati var,

gösterelim mi Hocam, uygun olur mu? Dantel kanatlı böceğin Hocam çok

değişik bir yumurta bırakma sistemi var. Onunla ilgili bir film. Bu böcek.

ADNAN OKTAR: Bu bizim bahçede var. Tanıyorum ben bunu.

OKTAR BABUNA: Fakat yumurtalarını, ki 30 yumurtaya kadar

bırakabiliyor böyle, öyle bir bırakma sistemi var ki, diğer böcekler yeme-

sin diye tabii, çünkü diğer böcekler de var civarda. Çok değişik bir tekni-



SOHBETLER 807

ği var Hocam inşaAllah. Mesela karıncaların da erişemeyeceği bir şekilde

yapacak şimdi. Önce yapışkanlı bir ipek yapıştırıyor. Bunu çekiyor ve

bunun ucunu yumurtaya asıyor. Bir müddet beklediğinde havayla tema-

sından dolayı hemen sertleşiyor bu yapışkan. Vücudundaki bezler tarafın-

dan üretilen bir ipekçik bu. Ve sert olarak kalıyor böyle, ucuna asıyor. Bu

sayede de diğer böceklerin yumurtalarını yemesinden kurtarmış oluyor.

ADNAN OKTAR: Oraya inemeyecekleri için.

OKTAR BABUNA: Evet onun farkına varmıyorlar ucunda yumurta

olduğunun Hocam, karıncalar da, dalda gezenler. Şimdi biraz sonra onu

da gösterecek. Bu şekilde asıyor böyle tek tek.

ADNAN OKTAR: Ona ulaşması da çok zor zaten. Yani tutunacağı

gibi değil. Şahane yöntem.

OKTAR BABUNA: Şimdi karınca geliyor oraya. Geldiğinde o sert

şeylere bakıyor ama hiç farkına varmıyor, onun ucunda yumurta olduğu-

nu hesap edemiyor.

ADNAN OKTAR: Olsa da sakat iş zaten, aşağı uçar yani. Onlar da

az uyanık değil, yani onlar öyle riskli işe girmez.

OKTAR BABUNA: Evet, bu şekilde asarak yumurtluyor.

SUNUCU: Çok akıllıca gerçekten.

ADNAN OKTAR: Böcek aklı bak, insan aklından daha gelişmiş bir

akıl.

OKTAR BABUNA: Bundan da böcekler çıkıyor Hocam inşaAllah

kozaların içinden. Onlar da işlerine bakıyor ondan sonra, devam ediyorlar.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Tıpkı annesi, inşaAllah. Evrimciler

bunu evrimle mi oldu diyorlar?

OKTAR BABUNA: Artık son zamanlarda sesleri yavaş yavaş kısıl-

maya başladı.
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ADNAN OKTAR: Bak, her böceğin ayrı bir özelliği var görüyor

musun? Her birinde ayrı bir mucize meydana getirmiş Allah. Her birinin

bir harika yönü var. Allah bunları işte ahirete onlara tek tek soracak. Yani

o hayvanın salgısında hayvanın bütün özellikleri kodlu. Salgısından çok

az, küçük bir parça alsan, milyonlarca özellik onun içinde kodlu.

OKTAR BABUNA: Evet maşaAllah. Mesela Hocam, siz daha iyi

bilirsiniz inşaAllah bu ağustos böceği var, hep yazın sesini duyduğumuz.

Bunların da çok değişik bir yaşantısı var. 17 sene toprağın altında kalı-

yorlarmış ve 17 sene sonra bir gün ortaya çıkıyorlar. Hepsi birden böyle,

milyonlarcası şimdi topraktan çıkacaklar.

ADNAN OKTAR: 17 sene mi?

OKTAR BABUNA: Evet. 17 sene kuluçka dönemleri varmış böyle.

ADNAN OKTAR: Yani bir çocuk 17 yaşına geldiğinde bu adamlar

da toprağın altından çıkıyorlar. Ne yapıyormuş 17 sene toprağın altında o?

OKTAR BABUNA: Kuluçka dönemleri o şekilde.

ADNAN OKTAR: Çok harika, maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Ve bir anda çıkıyorlar bu şekilde. Beslendikle-

ri, o ağaç kökleri olup da beslendikleri yerlerden ağaca tırmanmaya başlı-

yorlar.

ADNAN OKTAR: Bir de birbirlerini de buluyorlar da. Hayrettir,

mesela o kelebekler, şunlar bunlar, rengarenk çok değişikler. Nereden

bulurlar birbirlerini? Gidip evleniyorlar. Eşleri oluyor. Çoluk çocuğa karışı-

yorlar. Onların bir araya gelmesi de çok büyük olay. Rastlamak da çok güç.

OKTAR BABUNA: Bir de kabuk değiştiriyorlar. İlk çıktığı kabuğun-

dan çıkarak bambaşka bir şekilde dışarı çıkıyor. Onu da olduğu yerde bıra-

kıyorlar ağaçların üzerinde. Bu öten ağustos böcekleri bunlar inşaAllah.

Kanatları açılıyor.

ADNAN OKTAR: Nasıl açtı o kanatları öyle?
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OKTAR BABUNA: Gererek açtı, katlanmış vaziyette içinden çıkıyor.

OKTAR BABUNA: Ve bunların böyle milyonlarcası ötünce de tabii

muazzam bir ses çıkıyor. Karşı cinsi çağırmak için.

ADNAN OKTAR: Oradan en iyisi kaçmak, başka çözüm yok.

OKTAR BABUNA: Karşı cinsi çağırmak için kullandıkları bir yön-

tem o ötmeleri de.

ADNAN OKTAR: Bir tanesi bağırsa olmuyor mu? Bütün hepsi?

OKTAR BABUNA: Hepsi birlikte ötüyor.

ADNAN OKTAR: 17 senede bir.

OKTAR BABUNA: Evet. Ama sürekli olduğu için hep bu şekilde

milyonlarcası bir anda çıkıyor. 17 sene kalıyorlarmış Hocam maşaAllah

toprağın altında.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Kanatları da çok şahane, gıcır gıcır. 

Evet, başka neler var Oktar Hocam?

OKTAR BABUNA: Güzel canlılar var. Detaylardaki ihtişam inşa-

Allah. Yusufçuk böceğinin kanatları.

ADNAN OKTAR: Bak orada olan leke, öbür tarafta da var. Orada

olan leke orada da var. Hatta şu petek gözlerinde bile en ince detaylara

kadar birbirinin aynı. Eğer bak orada o mutasyonla olmuş olsa oradaki

leke, karşı tarafta olmaması lazım. Karşı tarafta da aynısı var. Simetrinin

hiçbir açıklaması yok. Mutasyon olduğunda tam anlamıyla yamultur. Yani

böyle bir radyoyu makine tüfek ateşine tutmuşsun gibi. Ama bazen mermi

antene çarpar, anteni büker, radyonun bazen daha iyi almasına sebep ola-

bilir. Ama normalde paramparça eder radyoyu. Darmekeşan eder, düzelt-

mez. Ve simetri meydana getirir. Bu çok önemlidir. Rastgele geldiği için.

Rastgeleliği de Allah yaratır. Ama eğer simetri varsa mutasyondan bahse-

demeyiz. Altın oran varsa, mutasyonla bu açıklanamaz.
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OKTAR BABUNA: Ve milimetrik bir şey olsa, mutasyonla bozulma

olsa, zaten o canlı uçamıyor, yaşayamıyor.

ADNAN OKTAR: Evet. Bu kerata da böyle vernikli gibi gıcır gıcır,

bir de çok terbiyeli oluyorlar. Beyazı gıcır gıcır, siyahı simsiyah. Tabii

böyle değil mi ÇBS’yle boyanmış gibi.

OKTAR BABUNA: Kelebekler Hocam bu, siz daha iyi bilirsiniz

inşaAllah, göz yapıları da muhteşem. Binlerce mercekten oluşan göz yapı-

ları var. 360 derece görüş alanına sahipler. Arkayı da görebiliyor, önü de

görebiliyor. Çok kompleks bir göz yapısı. Trilobitlerde de var benzer göz

yapısı, birdenbire ortaya çıkıyor 540 milyon yıl önce. Bu da tabii evrimi

tamamen çürüten bir şey.

ADNAN OKTAR: Her biri ayrı göz mü onların?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam inşaAllah. Toplamından da tam bir

görüntü oluşuyor ama çok detaylı bir görüntü oluşuyor.

ADNAN OKTAR: Her birinde bir mercek var o zaman?

OKTAR BABUNA: Evet.

ADNAN OKTAR: Tek tek. O küçüklükte bir mercek yapmak?

OKTAR BABUNA: Mümkün değil Hocam. İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bir de mükemmel düzgünlükte; kenarları ip ince,

ortası bombeli mükemmel bir mercek ve çok kaliteli saydamlıkta. Işığı

tam ilgili noktaya düşürüyor, sinirin üstüne. Sinir de o kimyasal enerjiye

dönüşüp, elektrik enerjisine dönüşüp hayvanın beynine gidiyor. Görme

merkezine geliyor. Ondan sonra o da görüyor. Ve her yerden bu görüntü-

ler geliyor. Bu kadar değişik yerden gelen görüntüler tek bir yerde, tek bir

görüntü olarak oluşuyor. Normalde karman çorban olması lazım. Bir yer-

den bir görüntü geliyorsa binlerce görüntü gelince, bir araya gelince çor-

baya dönmesi lazım. Aksine çok net ve düzgün bir görüntüye dönüşüyor.

SUNUCU: Öyle ki mükemmel bir oran var Hocam, aralarındaki.
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ADNAN OKTAR: Tabii. Bunu mutasyonla açıklıyorlar. Kardeşim

mutasyon orada bu gözü yaptıysa, öbürünü yamultması lazım. Bambaşka

bir şekil olur, yani muazzam bir orantısızlık olması lazım. Petek gözleri

iki tarafta birbirine eşit oluyor. Ve iki taraf da aynı düzgünlükte ve aynı

kalitede. Sinirler aynı şekilde beyne gidiyor. Aynı simetriyle gidiyor.

Mutasyon, beyin bir tarafındaki siniri yaptıysa öbür tarafında bambaşka

bir yapı olması lazım. Çünkü öbürü de mutasyonla olduğuna göre, onların

iddiasına göre, o daha da yamuk yumuk bir şey olması lazım. Ama her

yerde hem Altın Oran hem simetri var. Bunun evrimle, devrimle açıkla-

nacak bir yönü yok.

OKTAR BABUNA: Hiçbir şekilde yok maşaAllah. Dün de bu kele-

beklerin videosunu göstermiştik. Derine inildiğinde renksiz aslında. Allah

o ışığın kırılma oranlarından, hava boşlukları olan çok mikroskobik

çekimde, boşluklardan geçen ışık, renkleri meydana getiriyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak kafasına; patileri, duyargaları falan. Adam,

fabrika imalatı gibi. Ne kadar düzgün. Mühendislik harikası gibi. Simetri-

de en ufak bir hata yok. Petek gözler gene aynı şekilde mükemmel, maşa-

Allah. Bak renklere bak, şahane maşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu örümcek, tırtıl inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bunun sarısı, kırmızısı falan her çeşidi var anla-

dığım kadarıyla. Bu da yakışmış, bayağı güzel olmuş.

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi burada da simetri aynı şekilde.

ADNAN OKTAR: Burada da mesela mükemmel simetri var. Bu

taraf, adam diyor ki mutasyonla oldu. Peki öbür tarafı nasıl oluyor. Tıpa

tıp aynısı öbür tarafı da.

OKTAR BABUNA: Bir de Altın Oran da oluyor. Bitkilerde özellik-

le. Hiç izahı yok Hocam. 1.618 diye bir rakam çıkıyor, bu tam bir mucize.

Bu da çok şık bir böcek maşaAllah.
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ADNAN OKTAR: Bu mücevher gibi süslenmiş maşaAllah. Dur

bakayım, geri gel, bak. Ne diyorsun bu kelebeğe?

OKTAR BABUNA: Muhteşem Hocam maşaAllah. Allah’ın yaratma

sanatı.

ADNAN OKTAR: Neler dikkatini çekiyor?

OKTAR BABUNA: Hocam renk geçişleri, detaylardaki ihtişam,

parlaklığı, renklerin mükemmelliği, simetrisi.

ADNAN OKTAR: Simetri harikası. Evet, tamam şimdi devam ede-

bilirsin.

OKTAR BABUNA: Bu da değişik bir böcek inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Adamın baksana pazuları mazuları

falan dehşet. Bir de sıçrama gücü falan da şahane. İnsan bunlar gibi sıçra-

sa ne olur? Darmekeşan olur.

OKTAR BABUNA: Bazıları öyle bir sıçrıyor ki insanın Eyfel Kule-

si’nin tepesine sıçraması gibi oran olarak. Öyle sıçrayan böcekler var.

ADNAN OKTAR: Ama ahirete olacak işte o. Cennette olacak. Bu

dünyaya mahsus bu acz hali. Ahirette acz yok, inşaAllah. İşte bunları Allah

teker teker soracak ahirete iman etmeyenlere. Bunlardaki simetriyi,

mükemmelliği, renklerdeki düzgünlüğü; hepsini birer birer açıklayacaklar.

Yani kaç yüz sene sürerse sürsün devam edecek sorgulamaları, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. “O ülkeler halkı”

diyor Cenab-ı Allah “geceleri uyurken, onlara” şeytandan Allah’a sığını-

rım “onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler?” diyor.

Allah, gece ani bir olay meydana getirip toptan insanların canını alabili-

rim diyor, 97’de. 98’de; “Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye

dalmışken, onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler?”

Tam eğlence anında böyle, eğlenirken diyor; birden canlarını almayaca-

ğımdan güvencede miydiler, diyor. 99. ayette “(Veya) Onlar, Allah'ın
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tuzağından güvende mi idiler?” diyor. “Allah'ın bir tuzak kurmasından,

hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmaz.” Yani

öyle bir güvenceniz yok diyor Allah. Aniden, toptan öldürebilirim sizi

diyor. Bu konuda böyle emin olmayın diyor. “İşte bu ülkeler, sana onların

'haberlerinden aktarmalar yapıyoruz.'” Bilgiler veriyoruz diyor Allah.

“Gerçekten, onlara elçileri apaçık belgelerle gelmişlerdi.” Mehdiler, mür-

şitler, resuller “apaçık belgelerle gelmişlerdi”; mesela fotoğraflarla, bel-

gelerle veyahut apaçık mucizelerle, Kuran ayetleriyle, buradaki asıl şey

tabii ayettir fakat deliller de bunun içine dahil. “Ama daha önceden yal-

anlamaları nedeniyle iman eder olmadılar.” Daha önce yalanladıkları için

iman etmediler diyor Allah. “İşte Allah, inkar edenlerin kalplerini böyle

damgalar.” Biz diyor Allah, onların anlama gücünü kırdık. Kalplerini

damgaladık diyor. “Sonra bunların (Peygamberlerin) ardından Musa'yı

ayetlerimizle Firavun'a ve önde gelen çevresine gönderdik;” Firavun o

zamanın işte Darwinisti, materyalisti, ateistti. Ve onun takımı ve şükera-

sı. “Onlara gönderdik” diyor Cenab-ı Allah; “onlar” yani Firavun. “Ona

(ayetlerimize) haksızlık ettiler.” Yani inanmadılar diyor Allah’ın hüküm-

lerine. “İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir

bak.” Her bozgunculuk çıkaranın sonuna Allah, çökertirim diyor. Mesela

iddia edilen Ergenekon örgütü, bozgunculuk çıkarıyor, fitne çıkarıyorlar-

dı; Türk milletine karşı, Türkçülüğe karşı, İslamiyet’e karşı çok kahpece,

çok alçakça planlar düzüp hazırlıyorlardı. Allah planlarını başlarına geçir-

di, mahvetti yani. Said Nursi ne diyor Bediüzzaman? Kahraman ordu

diyor Türk ordusuna, kahraman ordu ve imanlı millet diyor. Kuran’ın ışı-

ğıyla hakikat hali göreceği, yani işin hakikatini göreceği ve bu dehşetli

komitenin diyor, tahribatını tamire çalışacağı hadislerden anlaşılıyor

diyor, rivayetlerden anlaşılıyor diyor. Şu an bu olay başlamıştır. “Musa

dedi ki: "Ey Firavun, gerçekten, ben alemlerin Rabbinden (gönderilme)

bir elçiyim." "Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karşı ancak gerçeği

söylemektir.” Ben tam gerçek olanı söylüyorum diyor. “Rabbinizden size

apaçık bir belge ile geldim.” Yani Tevrat’ı kastediyor. “Artık İsrailoğul-
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ları'nı benimle gönder. "(Firavun) Dedi ki: "Eğer gerçekten bir ayet getir-

mişsen ve doğru sözlülerden isen, bu durumda onu getir (bakalım)." Yani

ne yapacaksın göster, diyor. “Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında

apaçık bir ejderha oluverdi.” Bakın, daha önce de söylemiştim, Hz. Musa

(as)’ın ilk ispat ettiği şey; Darwinist, materyalist, evrimci iddiaya karşı

Yaratılışı ispat etmek. İlk bunu yapıyor, ilk olarak bu putu kırıyor. Çünkü

o zaman Firavun, Nil’in çamurlarından tesadüfler sonucu insanların, hay-

vanların ve bitkilerin oluştuğunu söylüyordu. Evrimciydi. İlk, onun evrim

fikrini yıktı. Asayı atınca, asa anında yılana dönüştü. Ve onu görünce

Yaratılışa kesin kanaati geldi oradaki, etrafındaki insanların. “Böylelikle

(Musa) asasını fırlatınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi. Ve elini

sıyırdı, o da anında bakanlara bembeyaz (görünüverdi).” Sağ elini göğsü-

ne sokuyor ve o da anında diyor bakanlara bembeyaz oldu diyor. Elini

gösteriyor. Beyaz ve kusursuz olarak çıkıyor. “Firavun kavminin önde

gelenleri dediler ki: ‘Bu gerçekten bilgin bir büyücüdür’” Bak bilgin

diyor, bilgili. Yani bilimle hareket ediyor. Biz ne yapıyoruz? Bilimle

hareket ediyoruz. Hz. Mehdi (as) ne yapacak? Bilimle hareket edecek. Biz

de Mehdi (as) öncüsü olduğumuz için bilimle hareket ediyoruz. "Sizi top-

raklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor.” Bak, bu sefer siyasi suçlamaya işi

döküyorlar. "Sizi topraklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor. Bu durumda ne

buyuruyorsunuz?" Halkı kışkırtıyorlar o devrin iddia edilen Ergenekon

örgütü. “Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik beklet.” Yani tutukla, göz-

altına al diyorlar. Yani sezdirmeden bir tutuklama yapmış oluyorlar.

“Beklet (vereceğin cezayı ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla” Kalaba-

lık insanları çağır, yani o zamanın basını, o zamanın televizyonları o.

Yani, kalabalık kitlelere hitap ederek aleyhte bir etki meydana getirmeye

çalışıyorlar. Bak “şehirlere de toplayıcılar yolla; bütün bilgin büyücüleri

sana getirsinler." Bilim adamlarını sana getirsinler diyorlar. Yani onun

bilim adamı yönüne karşı, biz de diyorlar bilim adamlarını getirelim. Ama

büyücü bilim adamlarını yani gerçekçi bir delil sunamıyorlar. Büyü tar-

zında sahte, mesela şu anki bilim adamları da büyü tarzında yaptıkları.
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Mesela diyor ki, protein tesadüfen meydana gelir. Neye göre? X, MC2 bil-

mem şeye göre olur diyor. Daha da üstüne gidersen, tabii ki doğru değil

diyor bu söylediğim. Nedir diyor? Uzaylılar var. Uzaylıları kim yaptı

diyorsun bilmiyorum diyor. O da bir mucize diyor, onu açıklamıyorum

diyor. Bu, bir büyüdür yani böyle açmazda olan fakat süslü kelimelerle

insanları kandırma sanatıdır büyü. "Bütün bilgin büyücüleri sana getirsin-

ler." “Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: ‘Eğer biz galip olursak, her-

halde bize bir karşılık var.’" İşte çıkar yani maaş karşılığı çünkü Darwi-

nistler de maaş karşılığı Darwinist oluyorlar zaten. Evet" dedi. "(O

zaman) Siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız." Yani benim çev-

remden, etrafımdan istifade edeceksiniz. Toplantılarıma katılabilirsiniz, iş

temin etmek gerektiğinde o olur, üniversitelerde o devrin üniversitelerin-

de rahat edersiniz. Siyasette rahat edersiniz, her şeyde sizi destekleriz

diyor. Dediler ki: "Ey Musa (ilkin) sen mi atmak istersin, yoksa biz mi

atalım?" “(Musa:) ‘Siz atın’ dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözle-

rini büyüleyiverdiler.” Mesela bakanlar da hakikaten evrim olmuş zanne-

diyor. Sahte resimler gösteriyorlar, olmamış resimler gösteriyorlar; mese-

la bir fosil bulunuyor, hiç alakası yok, biz ispat etmesek insanları onunla

kandıracaklar. Bak birkaç kere yaptılar, hepsini de ispat ettik, böylece

kandırmalarını engelledik. Büyü yapıyorlar. “İnsanların gözlerini büyüle-

yiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş

oldular.” Mesela Darwinizm de, dünya çapında şu ana kadar yapılmış en

büyük sihirdir. Şeytanın yaptığı en büyük sihirdir. Yani dünya tarihinde

böyle bir sihir hiç yapılmamıştır. Bu sihirle bütün dünyayı etkilemişlerdir.

Dünyanın % 99'unu kandırdılar o dönemde, 350 milyon insanın da öldü-

rülmesine sebep oldular, biliyorsunuz o sihrin sonucu. “Biz de Musa'ya:

‘Asanı fırlatıver’ diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de baktılar ki, o

bütün uydurduklarını toplayıp yutuyor.” Biz de mesela internetten bilgiyi

onların üzerlerine atınca onların bütün uydurduklarını yutmaya başladı şu

an. İnternet her evde olduğu için bütün uydurmaları tek tek topladı, fosil-

ler, biz onların üzerlerine fosiller attık. “Böylece hak yerini buldu, onların
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bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.” Bütün yaptıklarını geçersiz

kıldı, Allah yapıyor tabii. “Orada yenilmiş oldular.” Mesela Darwinistler

de şu anda yenildiler. "Ve küçük düşmüş olarak tersyüz çevrildiler." Haki-

katen acayip küçük düştüler Darwinistler, hem yalancı hem oyuncu hem

sahte işler yapan bir konuma düştüler ve ispat ettik bunu. "Ve sihirbazlar

secdeye kapandılar." Birçok insan iman etti şu an. “Musa kavmine:

‘Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona

kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir’

dedi.” "Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı

kılar." Bu tabii Mehdiyet devrinde olacaktır, mirasçı kılınma olayı. "En

güzel sonuç muttakiler içindir"; yine Mehdiyete bakıyor. Güzel bir sonuç-

la sonuçlanacak inşaAllah. "Musa kavmine, Allah’tan yardım dileyin ve

sabredin" diyor. Ebcedi 1970'i veriyor; 1970-1971 olayları. Bak, Musa

kavmine "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin." O devrin zorlu,

1971'lerin zorlu ortamına Kuran dikkat çekmiş oluyor, ebcedle inşaAllah.

Said Nursi diyor; Cengiz ve Hülâgû fitnelerine işaret eder diyor, ama

diyor ikisi birlikte beraber olsalar Miladi 1971 tarihini verir diyor. Bunu

1951'lerde söylüyor, 1951'lerde. İkisi beraber olsa Miladi 1971'i verir

diyor. 20 sene sonra diyor, şimdiki tohumların mahsulü eğer ıslah olmaz-

sa diyor, elbette diyor tokatları dehşetli olacak diyor. 1971'de anarşinin

başlayacağını söylüyor Said Nursi, 51 yılında söylüyor, Kuran'dan ebced-

le söylüyor. Aynısıyla çıkmıştır. Bakın burada da ayet gene aynı şekilde

işaret ediyor. "Musa kavmine, Allah’tan yardım dileyin ve sabredin";

1970 yılını veriyor. “Dediler ki: ‘Sen bize gelmeden önce de, geldikten

sonra da eziyete uğratıldık.’" (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı

helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak.” Hz.

İbrahim (as)'ın neslinden olan Hz. Mehdi (as) zamanında inşaAllah yer-

yüzüne bir egemenlik hakim olacak. “Böylece nasıl davranacağınızı göz-

leyecektir” diyor Cenab-ı Allah. “Andolsun, Biz de Firavun aile

(çevre)sini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıt-
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lığına uğrattık.” Ahir zamanda olacak bu ekonomik krize de işaret ediyor

bu ayet, inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hiç sorulara bugün girmedik. Bir tane soru sor-

man lazım inşaAllah. 

SUNUCU: Hemen sorayım inşaAllah. Adil Kasım, Üsküdar'dan sor-

muş Hocam. “Değerli Hocamız, her şeyden önce şahsınıza ve bütün çalış-

ma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Dec-

cal hakkında bilgi verir misiniz kıymetli Hocam. Saygılarımla.” 

ADNAN OKTAR: Şimdi deccali anlamak için alametlerine bakmak

lazım. Deccal din zıttıdır. Güzellik zıttıdır. Sevgi şefkat, merhamet zıttı-

dır. Saygı, hürmet zıttıdır. Yani güzel olan her şeyin zıttıdır. Şimdi şöyle

bir bakarız dünya tarihine şu ana kadar. İşte Cengiz fitnesi olmuş. Hülagü

fitnesi olmuş. Savaşlar olmuş ama en şiddetli 1. Dünya Harbi, 2. Dünya

Harbi olmuş; kan revan içinde olmuş, 350 milyon kan akmış. Şimdi biz

oraya gelince bak, inceleyip gelirken birden orada dururuz. 350 milyon

insan öldürülmüş çünkü orada. Burada bir anormallik, bir fevkaladelik

var. Nasıl röntgene baktığımızda hasta olan kısım böyle flu olarak belli

oluyor. Bir beyazlık oluyor; diyorsun akciğerde burada bir hastalık var.

Mesela büyükse burada çok büyük bir enfeksiyon var, hastalık var denili-

yor. Biz de bu röntgene baktığımızda, dünya tarihinin röntgenine baktığı-

mızda büyük bir hastalık görüyoruz orada, en büyük hastalığı orada görü-

yoruz. En büyük lekeyi orada görüyoruz. O zaman diyoruz; bu hastalığın

sebebi nedir? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz, Darwinizm’de olay biti-

yor. Darwinizm’in kaynağı kim diyoruz? Bakıyoruz, Darwin denen bir

adam. Saçı sakalına karışmış bir tip. Deccali çıkartıyoruz. Bu, bu şekilde

tespit edilir. Hz. Mehdi (as) tespiti de böyledir; bakarsın tarihe, küfür ve

deccaliyet neler yapıyor mesela Darwinizm ve materyalizm şeklinde orta-

ya çıkmış. Bununla kim mücadele ediyor, kimler mücadele ediyor, nasıl

bir başarı elde etmişler? O da büyük bir ışık şeklinde görülür dünya çapın-
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da. Dünya çapındaki etkiye göre bakılır. Mesela onu büyütürsün büyütür-

sün, dersin; “demek ki o da bu”. Ama bu ışık daha yeni yeni belli oluyor.

Öyle bir hale gelecek ki bu ışık, göz kamaştıracak artık yani kör göz bile

olsa Allah ona onu gösterecek yani manevi körlüğü kastediyorum. Yoksa

normal körlük çok makbuldür, hepsini tebrik ediyorum, bütün körleri. Kat

kat fazla sevap alacaklar inşaAllah. Onlar cennet kuşları Allah'ın izniyle,

inşaAllah, Allah'a inanıp namaz kılan kör kardeşlerimiz tabii. Cennetin

böyle güzel gözlüleri olacak onlar ve 100 km öteyi bile böyle çelik gibi

görecekler Allah'ın izniyle, inşaAllah. Deccali tespit de böyledir, Mehdi

(as)’ı tespit de öyledir. Mesela Peygamber Efendimiz (sav)’in zamanına

gidiyoruz, bakıyoruz bir Mehdi. Kim? Hemen ResulAllah, belli. Ahlakın-

dan, kişiliğinden, tavrından, etkisinden o devrin Mehdi'si o. Firavunlar

kim? Bakıyoruz: Ebu Cehil. Mesela ahlaksızlığı, azgınlığı, kan dökücülü-

ğü, zalimliği; onu anlıyoruz. Mesela Nemrut zamanına gidiyoruz. Kim o

putları kıran? O devrin putlarını tepeleyen? Hz. İbrahim (as). En çok

Allah'ı anan kim? O. En etkili olan kim? O. Diyoruz, bu devrin Mehdisi

Hz. İbrahim (as)'dır. Deccale bakıyoruz; en büyük tahribatı yapan, sevgi-

yi, şefkati, merhameti ortadan kaldıran, dostluğa, kardeşliğe saldıran,

insanları mutsuz yapan kim, firavun. Diyorsun bu asrın deccali de bu.

Mesela firavun devrine gidiyoruz bakıyoruz, firavun artık adam selektör

lambası gibi yanıyor, deccal bağırıyor deccal olduğu, bakar bakmaz anlı-

yorsun. Asrın Mehdisine bakıyorsun süratle anlaşılıyor. O devrin Darwi-

nizm’e, materyalizme karşı mücadele eden değil mi, o devirde iman haki-

katlerini anlatan, sevgiyi, şefkati, merhameti anlatan, etkili olan bir kişi

var göze çarpan, diyoruz tamam Hz. Mehdi (as) da bu. Hz. Musa (as)’dır.

Dolayısıyla hadislerden daha büyük delildir fiili durum. Yani fiili durum

esastır. Çünkü hadislerden şunu anlarız biz; deccal Allah korkusunu,

Allah inancını ortadan kaldırmaya çalışır. Sevgisizliği, şefkatsizliği, mer-

hametsizliği teşvik eder. Egoistliği, bencilliği, hırsı, mal hırsını, saldır-

ganlığı ve cinayeti, anarşiyi ve terörü teşvik eder, ve kan döker, ve insan-

ları mutsuz eder. Biz buna uygun kim diye baktığımızda, bunu biz zaten
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kendimiz tespit edeceğiz. Bu çok kolaydır, yoksa alnında deccal yazan

birini sokaklarda aramakla olmaz bu. Bunu zaten adam bağırır. O büyük

bir sosyal olay olarak kendisini gösterir zaten, karmaşık değildir. Mehdi-

yet de öyle çok büyük bir sosyal olay olarak kendisini gösterir. Yoksa

Mehdi (as) da öyle, Mekke sokaklarında, Medine sokaklarında Mehdi (as)

aranmaz. Zaten o bağırır yani ben Mehdi’yim der, anlaşılır. Deccal de

deccal olduğunu bağırır. Çok açık, sarih belli olur böyle şeyler. Nasıl biz

Güneş’i, Ay’ı tespitte zorlanmıyoruz. Işığından anlıyoruz Güneş’i değil

mi, biz Güneş’i oturup araştırmıyoruz, Güneş nerede falan demiyoruz.

Bakar bakmaz Güneş’i anlıyoruz. Allah’ın varlığı da aşikardır, Güneş’in

varlığı da aşikardır. Hz. Mehdi (as) da çok açık anlaşılır, deccal de çok

açık anlaşılır. Kim sevgiyi, merhameti, dostluğu, samimiyeti, candanlığı

savunuyor, dünya çapında etkili oluyorsa, kim kalplere huzur veriyorsa,

kalplerde bir sevgi meydana getiriyorsa, kalplerde bir inşirah, ferahlık ve

derin iman duygusu meydana getiriyorsa Hz. Mehdi (as) odur. Mesela

Allah adına ortaya çıkıyor ama adam, kalplerde kabz meydana getiriyor,

kalpler kasılıyor. Rahatsızlık veriyor kalplere. Yapmacıklıkla, efendim

gösterişle, kendisini ortaya koymakla samimiyetsiz bir anlatım içerisinde

oluyor. Allah onu muvaffak etmiyor, ilmine rağmen, bilgisine rağmen.

Allah onlara diyor ki, “kitap yüklü eşek gibidirler” diyor. Yani adam dol-

durmuş hafızasını, muazzam bilgi var, bilgisayar gibi doldurmuş kafayı.

Ama bir eşeğin yüklenmesi gibi yüklenmiş, kitap yüklenmiş bir eşek gibi.

Mesela Kuran’ı doldurursun bir eşeğe dağıtmak üzere, eşek götürür onu.

Ama eşeğe faydası olmaz onun, eşekliği yine devam eder. Böyle tipler de

türüyor şu an. Muazzam, mesela Kuran ezberi var, ayet, hadis ezberi var,

ama bir şey yok adamda değil mi, kalp yok. Yani mana yok. Ama mesela

Hz. Mehdi (as) öyle değildir. Hz. Mehdi (as) vehbi ilme sahip bir insan-

dır, ümmidir Hz. Mehdi (as). Hadislerden anlıyoruz, Allah onu bir gecede

ıslah eder diyor. Özel ilim verileceği anlaşılıyor. Ve “o Arapça’yı pek bil-

mez” diyor hadiste, Arapça’yı bilmez diyor. 

Ne diyorsun Oktar anlattıklarıma? 
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OKTAR BABUNA: MaşaAllah Hocam dediğiniz gibi inşaAllah.

Samimiyetle, bu kitap yüklü eşek diye tabir ettiğiniz teknik bilgiyle olmu-

yor Hocam inşaAllah. Kalpten gelen bir samimiyet olması, o da zaten

Allah’ın verdiği bir ilimle oluyor inşaAllah Hz. Mehdi (as) da bu olacak. 

ADNAN OKTAR: Tabii, mesela ihvan diye ıhvan, ihlasta diyor.

Arapça içinde bu çok güzel gider. Ama Türkçe içerisinde olmayacağı

belli. Veyahut Latince kelimeler, Fransızca kelimeler. Veyahut sürekli

ezber, halbuki yani ezber esas değildir. Mesela benim hiç ezbere ihtiyacım

olmuyor, çünkü Kuran benim yanımda zaten, çok da sağlam bir delil ve

daha inandırıcıdır ezberden. Çünkü ben okuyarak anlatıyorum, yani

Kitap’ta sabitleşmiş, net bu. Ezberleyeceğime Kitap’tan anlatıyorum.

Çünkü ezberle bir insanın alim olması mümkün değildir, bilgili olması.

İlim hikmetle olur, derinlikle olur ve vehbi ilimle olur, ezberle olmaz.

Yani eşeğe de, Kuran’da diyor ya yüklersin, ama eşektir adam. Peygam-

berimiz (sav)’in ezberinde bir tek Kuran vardı. Eğer ezbere kalkarsak biz

paleontolojiyi de ezberlememiz gerekiyor, mikrobiyolojiyi de, jeolojiyi

de, binlerce bilim dalı var, hepsini ezberlememiz lazım. Böyle olmaz; ilgi-

li kısmı alırsın hazır olarak belgeden okursun ve çok daha sağlamdır. Ve

çok daha inandırıcıdır, değil mi, ve bunun için de Allah bize Dabbet-ül

Arz’ı, bilgisayarı yaratmış. Bir bilgiye biz anında ulaşabiliyoruz. Yoksa

biz dünyadaki bütün ilimleri bir insanın ezberinde tutması mümkün

müdür? Tutmazsa da alim olamaz. O zaman bizim yerimize bilgisayar

hafızasında tutuyor. Bizim hafızamızı Allah bilgisayar hafızasıyla takviye

etmiş oluyor. Hafızamıza koyacağımıza Allah bilgisayara koyuyor. Bilgi-

sayardan biz onu hazır alıp, anında alıp, insanlara nakletmiş oluyoruz.

Dolayısıyla Dabbet-ül Arz Mehdi (as)’ın ilim kılıcı ahir zamanda. Biz de

Mehdi (as) öncüsü olduğumuz için, aynı imkanlardan biz de istifade edi-

yoruz. Mehdi (as)’ın zıl ve gölgesi altındayız. Bende de, siz de herkeste

tecelli ediyor Mehdiyet. Binlerce insanda tecelli ediyor. Mehdi (as) öncü-

südür, yani herkes Mehdi (as) öncüsüdür. Sen de öncüsün, ben de öncü-

yüm, sen de Hz. Mehdi (as) öncüsüsün. İstesen de, istemesen de Hz.
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Mehdi (as) öncüsüyüz. İnşaAllah, ortam hazırlıyoruz. Ama Allah bize

hafızaya gerek olmayacak şekilde bize imkan meydana getirdi. Biz 300

milyon fosilin bilgisini kafamızda tutmamız mümkün mü, ama bilgisayar-

la mümkün işte. Mesela mikrobiyolojiye ait binlerce, milyonlarca bilgiyi

hafızamızda tutmamız mümkün mü, ama Allah bilgisayara koyuyor.

Onlar olduğunda biz onları rahatça oradan aktarıp bilgiyi değil mi, insan-

lara sunabiliyoruz. Ahir zamanın özelliklerinden biri de budur işte. Yani

klasik medrese mantığı ahir zamanda hakim olmayacak, hikmet hakim

olacak, özlü ilim hakim olacak, ki buna Kuran’da hem Hızır (as) kıssa-

sında işaret ediliyor. Hz. Hızır (as)’da onu özü kapsayan bir bilgi, hem de

Zülkarneyn’de bunu görüyoruz. Hızır (as)’da da “Katımız’dan bir rahmet

ve bir ilim vermiştik” diyor, özel bir ilim, Hz. Hızır (as)’da. Ama özü kap-

sayan bilgi de Zülkarneyn’e veriliyor. Her ikisi de Mehdiyet’ten bahseden

olaylardır. Özlü ilim çok önemlidir, hikmet. Mesela milyonlarca bilgi top-

larsın ama boştur. İlgili olan bilginin kullanılması çok önemlidir. Onun

için de bilgisayar çok önemlidir. Ve kitap çok önemlidir, kitap kullanıl-

ması. Hani ayette de yazıyor, “ince deri üstüne yazılmış” diyor, “satır satır

yazılmış yazılara” Cenab-ı Allah and ediyor. “Andolsun” diyor, şeytandan

Allah’a sığınırım. Söz uçar ama yazı kalır. Yazıdan aktarmak her zaman

daha da güvenilir ve inandırıcıdır inşaAllah. 

Evet Oktar Hocam, sende neler var, var mı anlatacakların? 

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah, bir iman hakikati var, bir

de beni rahatsız eden bir konu var. Ondan bahsedebilir miyim Hocam

inşaAllah?

ADNAN OKTAR: Nedir seni rahatsız eden, yardımcı olayım söyle.

OKTAR BABUNA: Annem aradı beni telefonla. Yargıtay’a gidip,

Yargıtay üyelerini hakaretamiz, saldırgan üsluplarla rahatsız ediyorlarmış. 

ADNAN OKTAR: Bunu geçende de söyledin sen. Nasıl oluyor o?

OKTAR BABUNA: İşte telkin yapma gibi, biraz da baskı gibi sal-
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dırgan ve hakaretamiz bir üslup kullanıyorlarmış. Bu tabii beni çok rahat-

sız etti. Zaten bu yaptıkları, mesela beni, eşimi hapse attırmakla ellerine

geçecek hiçbir şey yok. Samimi kanaatleri bu değil. Mesela Vakit Gazete-

si’nde bir ilan var yarın çıkacak olan. Asıl samimi kanaatleri zaten orada

açıkça belli oluyor. Benim onu göstermem uygun olur mu Hocam?

ADNAN OKTAR: Bugün çıktı o bugün. Vakit Gazetesi’nde evet. 

OKTAR BABUNA: Mesela burada, annemin ve babamın daha önce

yazdıkları ve söyledikleri var. Babam diyor ki; 06.02.2000 tarihli Objek-

tif Program’ında; “fakat yüzün üzerinde kitabı ve şu gördüğünüz hepsi,

bilimsel kitaplar,” sizin kitaplarınız için söylüyor bunu. Devam ediyor;

“ancak kendi hayatını vakfetmiş bir insan, öyle anlaşılıyor” yani sizin için

söylüyor. “Devamlı okuyan bir insan, hiç dışarıya çıkmıyor” kitapları hiç

dışarı çıkmadan yazıyor diyor. “Başka kim yazacak?” diyor, “Adnan

Oktar’ın yanında bir atom profosörü bilmem ne yok ki”. BAV camiası

hakkında da, bu hapse attırmaya çalıştığı kişilerle ilgili olarak da; “bu

çocukların hepsinin, fevkalade iyi ailelerden geldiğini, fevkelade iyi yetiş-

tiklerini, yani temenni edilecek vasıflara sahip insanlar. Bunlar ben milli-

manevi değerlere bağlı, memleketini seven, fevkalade dürüst, ahlaklı kim-

seler olarak aylarca beraber kalmak suretiyle tanıdım. Ayrıca bir-iki gün

değil”. Yani aylarca beraber olarak ben tanıdım, mükemmel insanlar

diyor. Şimdi tam tersini yapıyorlar. Yargıtay’a gidip hakaretamiz, saldır-

gan uslüplarla hapse attırmaya çalışıyorlar. Annemin de yazdığı bir mek-

tup var. O da aynı şekilde söylüyor. 

ADNAN OKTAR: Ne diyor annen?

OKTAR BABUNA: “En başta belirtmeliyim ki, ben bu insanları

yani Bilim Araştırma Vakfı mensuplarını, eşimin Bilim Araştırma Vak-

fı’nın bilimsel çalışmalarına katılmasından dolayı yıllardır tanıyorum. Bu

nedenle de yapılan suçlamaların hiçbirisinin doğru olmadığını biliyorum.

Ayrıca ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını bilmemin bir diğer sebe-
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bi, bu davanın ne kadar anlamsız gerekçelerle yürütüldüğünü ve örgüt

suçlamasının da nasıl kanuna aykırı temellere dayandırıldığını şahsi tec-

rübelerimle görmüş olmam”. Çok açık söylüyor, bu zaten samimi kanaat-

leri bunların. Her ne olduysa tamamen aksi yönde kanaatleri oldu. Mese-

la Türkan Akyüzalp var aynı şekil de, o da aynı şeyi söylüyor yani benzer.

Mesela diyor ki kızıyla ilgili olarak; “bu nedenle kızımın gözaltına alındı-

ğı gece, bulunduğu evde kendi evimizin güvenli ortamı olmaması sebebi

ile kızımla birlikte bende uzun süre misafir olarak kaldım”. Yani Bilim

Araştırma Vakfı mensuplarıyla. “Bu süre içinde tanıdığım kişilerin üstün

ahlaklı, vicdanlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürlü, yüksek tahsil

ve terbiyeli, iyi aile çocukları olduklarını gördüm. Kızımın her hangi bir

şekilde ailemizden tecrit edilmesi veya istismarı söz konusu olmamıştır.

Bilgilerinize sunarım, saygılarımla Türkan Akyüzalp”. İmzalamış altını.

ADNAN OKTAR: Ya bunlar bizi bu kadar severken, bu kadar yüz

seksen derece nasıl döndüler? 

OKTAR BABUNA: Hocam bu inanılacak, aklın alacağı bir şey

değil. Bu pervasızlıkları, cüretleri de çok rahatsız etti bu yaptıkları şeyler.

ADNAN OKTAR: O konuyu ben de duydum aslında da, ben sana

söylemedim. Yargıtay’da bu tip olaylar olmuş diye duydum, bilmiyorum

ne derece aslı var. Hakikaten onların da bizar oldukları ve rahatsız olduk-

larına dair haberler aldım. Ama bunlar kimlerdir, hangi aileden kişilerdir,

fakat sadece biliyorum yani size karşı olan bazı aileler Yargıtay’da, böyle

adeta rezalet çıkarttılar gibisinden, ona benzer şeyler söylediler. Kim

olduklarını bilmediğim için ben de bir şey demedim. 

OKTAR BABUNA: Annem ve o birkaç, anne var onlar özellikle.

ADNAN OKTAR: Bilmiyorum yani, bana ama böyle bir haber geldi.

OKTAR BABUNA: Bana kendisi söyledi Hocam telefonda, alenen

söyledi. Hem de duyum olarak da geldi aynı şekilde. 
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ADNAN OKTAR: Sen dua et Allah hidayet versin, Allah akıllarını

açsın, samimi olmayı nasip etsin, ne diyelim. 

Evet, Fatır Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım; “kör olanla, basiretle

gören bir değildir”. Yani manevi körlükle, basiretle gören bir değildir.

Böyle akılla, fikirle, güzelce gören “karanlıkla, aydınlık da bir değildir”

diyor Allah, “gölge ile sıcaklık da”. Tabii karanlık, aydınlık Allah arada-

ki farkla, yani dünyada böyle bir zıtlık vardır. Karanlık-aydınlık, gece-

gündüz, iyi-kötü yani zıtlıkları Allah belirtiyor. “Diri olanlarla ölüler bir

değildir. Gerçekten Allah dilediğine işittirir”. Allah mümin olanlara, hida-

yet verdiklerine işittiriyor. “Sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değil-

sin”. Birçok insan zombidir, ölüdür dışarda gezen insanlar. İnsanlar onla-

rı canlı zannediyorlar, gidip tebliğ yapıyorlar, anlatıyorlar. Adamlar da

boş boş, koyun gibi bakıyor. Onlar da sinirlenip üzülüyorlar niye anlamı-

yor acaba diye. Halbuki ölü o, yani gerçekte ölü olduğunu bilse zaten kor-

kup kaçar. Yanlarına yanaşmaz. Sokakta ölülerin gezdiğini bilseler insan-

lar. Ölüden çok korkuyor insanlar, acayip çekinirler. Yani mezardan kalk-

mış normal zombi yani klasik tabii ölü. Tabii öyle olduğunu bilse, evde

mesela babası oluyor yahut ağabeysi oluyor, haberi olmuyor, ölü o an. Ölü

yaşıyor olsa eve girmez o, tabii. “Sen yalnızca bir uyarıcısın”, burada Hz.

Mehdi (as)’a da işaret var tabii. 23. ayet, şeytandan Allah’a sığınırım,

Fatır Suresi bu, “şüphesiz Biz seni hak ile bir müjde verici ve uyarıcı ola-

rak gönderdik”, bak “sen yalnızca bir uyarıcısın, şüphesiz Biz seni hak ile

(Kuran) bir müjdeci” İslam ahlakının dünya hakimiyetini müjdeleyen ve

“bir uyarıcı” Kıyamet’e yakın aklınızı başınıza alın gibi uyarılar yapan

Mehdi (as)’a işaret var “olarak görderdik”. Çünkü nereden anlıyoruz

ebcedi 1983 tarihini veriyor. “Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı

gelip geçmiş olmasın” 2026 bu ayet de, ebcedi; bak “hiçbir ümmet yoktur

ki, içinde bir uyarıcı (bir Mehdi) gelip geçmiş olmasın”, 2026 tarihini

veriyor. “Eğer seni yalanlıyorlarsa, seni yalancı gösteriyorlarsa “senden

öncekiler de, yalanlandı.” Peygamberimiz (sav)’i de yalanladılar. Hz.

Musa (as)’ı da, Hz. İshak (as)’ı da, Hz. İbrahim (as)’ı da, hepsi yalanlandı,
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“elçileri ise kendilerine, apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar

getirmişlerdi.” Bu daha önceki peygamberlere bakmakla beraber aynı

şekilde Hz. Mehdi (as)’a da bakıyor. Çünkü Hz. Mehdi (as) da yalanlana-

caktır. Hz. Mehdi (as)’ın da yalan söylediği, doğru söylemediği iddia edi-

lecek hatta diyor; İstanbul’daki o, yobaz, cahil, azgın bir alimin ortaya

çıkacağı belirtiliyor. O, Mehdi (as) için diyor ki; “Bu bizim dinimizi öldür-

dü. Dinimizi izale etti diyecek” diyor. Yani dinsizlikle itham edilecektir

Mehdi (as)’ı. Bunu kim söylüyor, İmam-ı Rabbani söylüyor. “Hangi medi-

nedir ya Resulallah diyorlar? “İstanbul’dur, Kostantiniyye” diyor Peygam-

berimiz. “Medine’dir” diyor zaten İmam-ı Rabbani. Bence bu yobaz Hoca

da çıkmıştır. Yalancı, sahtekar ve üç kağıtçı bir Hoca, ahir zamanda inşa-

Allah. “Sonra Ben de o inkar edenleri, yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl

oldu” diyor. Allah, bela vereceğim diyor. “Allah’ın gökyüzünden su indir-

diğini görmedin mi? Böylece onunla, renkleri değişik olan meyveler

çıkarttık”. Kavunlar, karpuzlar, şeftaliler, mandalinalar değil mi, say say

bitmez. Bunların hepsinin hesabını verecekler ateistler, Darwinistler.

“Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar kıldık”. Bak;

“dağlardan da beyaz, kırmızı renkler değişik” ve ilave ediyor bak şimdi,

bak “dağlardan beyaz ve kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar kıldık”.

Siyah yol şimdi ahir zamanda, asfaltlar var siyah. Bütün asfaltlar siyah,

simsiyah değil mi, asfaltla kaplandığı için, asfalt maddesi de siyahtır. Bak

Kuran 1400 sene öncesinde siyah yollara dikkat çekiyor. “İnsanlardan,

hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır”,

değil mi insanlarda da sarı ırk ayrı, zenci ırkı ayrı, beyaz ırkı ayrı, evet.

“Kulları içinde ise diyor Allah’tan ancak, alim olanlar içleri titreyerek kor-

kar”, yani bilim adamları korkar Allah’tan diyor. Paleontolojiyi bilen,

Kuran’ı bilen, arkeolojiyi bilen, biyokimyayı bilen, yani detayları bilen

kişiler ancak Allah’tan korkarlar diyor. “Gerçekten Allah’ın kitabını oku-

yanlar”, yani Kuran’ı okuyanlar, “namazı dosdoğru kılanlar”, 5 vakit mun-

tazam namazlarını kılanlar, “ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden

gizli ve açık infak edenler”, böyle bağıra bağıra, “aldın kabul ettin, aldın
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kabul ettin” değil gizlice, mahçup etmeden veyahut açık da olur ama onun

da bir adabı vardır tabii. “Kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti

umabilirler”. Yani bunlara Cenab-ı Allah ecirlerini eksizsizce ödeyeceğim

diyor inşaAllah. 33. ayet, “Adn cennetleri onlarındır, oraya girerler. Orada

altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların elbiseleri ipek-

tendir”, bakın altından bilezikler var. Evrimle olmuyor bu bilezikler. “İnci-

lerler süslenirler”, bu da evrimle olmayacak. “Ve orada onların elbiseleri

ipektendir”, bu ipek elbiseler de evrimle olmayacak. Bu evrimci Hocalara

ithaf ediyorum. “Derler ki: “bizden hüznü giderip yok eden Allah’a ham-

dolsun”. Ahirette üzüntü yok. Burada sinek hoplasa insanlar üzülür, her

şeye üzülürler. Yüzünde, gözünde bir kızarıklık çıkar üzülür, babasını

biraz soluk görür üzülür, yemek istediği gibi gelmez ona üzülür, okulda

düşük not alır üzülür, kıyafetine çamur sıçrar üzülür, elbisesinin ütüsü

bozulur üzülür, aynaya bakıyor bazen kendini beğenmiyor ona üzülüyor

veyahut birisi “nasılsın” diyor ama diyor ki “pek içten söylemedi” diyor ona

üzlüyor. “Niye acaba böyle yaptı” diyor. Üzüntüye çok açıktır insan ama

müminin üzülmesi haramdır. Üzüntüden kaçacak Müslüman inşaAllah. 

Oktar Hocam senin anlatacağın var mı bir şey, yoksa Hocam bana

soru soracak.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, insan beyniyle ilgili bir iman

hakikati uygun olur mu Hocam? 

ADNAN OKTAR: Evet. 

OKTAR BABUNA: İnsan beyninin çok yüksek bir kapasitesi var.

100 milyar nörondan oluşuyor ortalama ve bu 100 trilyonla 1 katrilyon

arasında bağlantı sayısı var. İnsan beyninin hafızası, aldığı bilginin mik-

tarı yaklaşık olarak hesaplandığında, şimdi gösterecek inşaAllah. Bilgisa-

yarların kat kat üstünde Hocam. Yani bu 21. yüzyıl teknolojisiyle üretilen

bilgisayarların binlercesine eşit bir bilgi kapasitesi var. 100 milyar nöron-

dan ve yaklaşık 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantıdan oluşuyor.

Hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir yapılanması var. Teknolojik
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olarak bunu böyle taklit etmek dahi mümkün değil ve en ufak bir karma-

şa yok. Her sinir hücresi tam doğru yerle bağlantı yapmış. Şimdi Ameri-

ka’da çok büyük bir kütüphane var. Dünyanın en büyük kütüphanesi.

Washington’daki Amerikan Kongre Kütüphanesi. 29 milyon kitap var

burada. Bunları yanyana dizdiğinizde 800 kilometre oluşturuyor. Bir gram

hücredeki DNA’nın içinde 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bakın

dünyanın en büyük kütüphanesinde 29 milyon kitap, bir gram DNA’nın

içerisinde 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var, maşaAllah. İnsanın beyni-

nin de bilgi kapasitesi 16 bin tane Hocam bilgisayara eşitmiş.

ADNAN OKTAR: Kaç?

OKTAR BABUNA: 16 bin.

ADNAN OKTAR: Bilgisayar?

OKTAR BABUNA: Bilgisayara eşdeğer kapasitesi var.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, o ‘Metintoş’ mu, ‘Metinkoş’ mu, o

şu an demek ki aletlerinden kat kat daha fazla.

Evet, Bediüzzaman’ın şu açıklamasını sen bir oku.

SUNUCU: Birincisiyle başlıyorum; “fen ve felsefenin etkisiyle ve

maddiyun ve tabiiyyun” Darwinizm, materyalizm ve ateizm hastalığı

“beşer içine intişar etmesiyle” yani insanlar arasına yayılmasıyla “her şey-

den evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini” yani materyalizm, Darwinizm ve

ateizm gibi Allah’ı inkar eden dinsiz akımları “tam susturacak bir tarzda

imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı delaletten muhafaza etmek” yani iman

edenleri sapıklıktan korumak. “Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek

zatın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı” yani kıy-

metlisi” olan iman-ı tahkikiyi neşr” yani delillere dayalı imanı yaymak

“ve ehl-i imanı delaletten kurtarmak” yani iman edenleri sapkınlıktan

korumak. Bak diyor ki, birincisi diyor Said Nursi; “fen ve felsefenin tasal-

lutiyle” yani bilimin güya bilimin, gerçek bilim değil, güya bilimin ve fel-

sefenin Darwinist, materyalist felsefenin, “tasallutiyle”, etkisiyle “ve
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maddiyun tabiiyyun taunu”, materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı,

“beşer içinde intişar etmesiyle”, dünyada yayılmasıyla, insanlar arasında

yayılmasıyla, “her şeyden evvel”, bak Mehdi (as)’ın birinci görevi, “her

şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini” yani materyalizm ve Darwi-

nizm ve ateizm gibi ateist akımları “tam susturacak bir tarzda imanı kur-

tarmaktır”. İlk yapacağı Mehdi (as)’ın budur diyor. Darwinizm’i, mater-

yalizmi yok edecektir diyor. Said Nursi’nin çünkü Darwinizm’e karşı hiç

faaliyeti olmadı. Darwinizm’den hiç bahsetmemiştir. Tamamını Mehdi

(as)’a bırakmıştır. Ve en büyük deccaliyet olarak görmüştür Said Nursi.

Zaten bir numaralı konu olarak, Hz. Mehdi (as)’ın asıl mücadele ettiği şey

deccaldir zaten, deccaliyettir. Hz. Mehdi (as)’ın görevi budu; deccal ile

mücadeledir. Deccalin ne olduğunu zaten burada açıklamış oluyor, Dar-

winizm’dir diyor Said Nursi. Çünkü en ehemmiyetli, Mehdi (as)’ın hücum

ettiği şey nedir, deccaldir. Yani Hz. Mehdi (as)’ın görevi bu zaten, dec-

calle mücadeleye geliyor. İşte deccali burada açıklıyor. “En önemli konu

budur” diyor. Yani Hz. Mehdi (as)’ın yapacağı en önemli konu, Darwi-

nizm’i yok etmek. Dolayısıyla deccalin de bu olduğunu anlıyoruz. Emir-

dağ Lahikası 259; “ümmetin beklediği” ve hepimiz bekliyoruz diyor Said

Nursi, “ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi”, üç tane

vazifesi var diyor. Buradan devam et Oktar Hocam şimdi, yüksek sesle. 

OKTAR BABUNA: “Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek

zatın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı” yani kıy-

metlisi “olan iman-ı tahkikiyi neşr”, yani delillere dayalı imanı yaymak

“ve ehl-i imanı delaletten kurtarmak” yani iman edenleri sapıklıktan koru-

mak, Sikke-i Tasdik-i Gaybi. Bediüzzaman eserleriyle büyük bir iman hiz-

meti vermiş, pek çok insanın iman etmesine ve imanda derinleşmesine

vesile olmuştur. Ancak Bediüzzaman’ın “tam susturacak bir tarzda” söz-

leriyle belirttiği materyalizmi tüm dünyada tam anlamıyla etkisiz hale

getirme görevi Bediüzzaman tarafından tam anlamıyla yapılmamış, dünya

çapında insanların imanını kurtarma görevi Hz. Mehdi (as)’a verilmiştir.

Bilindiği gibi materyalizmin kuvvet bulması Bediüzzaman zamanında
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devam ettiği gibi vefatından, yani 1960 yıllarından sonra da günümüze

kadar devam etmiştir. Televizyon ve radyo kanallarının gelişmesiyle, yazı-

lı basının da desteğiyle etkisi giderek artmıştır. Yani Bediüzzaman’ın vefa-

tından sonra da materyalizm propagandası artarak 21. yüzyıla kadar gel-

miştir. Dolayısıyla kendisinin de ifade ettiği gibi, Bediüzzaman’ın döne-

minde bu konuda tam bir sonuç elde edilememiştir. Bediüzzaman da “tam

susturacak tarzda” sözleriyle bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Materyalizm,

ateizm ve Darwinizm’in çöküşüyle birlikte insanların imanını kurtarma

görevi dünya çapında Hz. Mehdi (as)’a verilmiştir. Bediüzzaman’ın bizzat

başladığı ancak bütünüyle sona ermeyen bu akımla fikri mücadele Allah’ın

izniyle Hz. Mehdi (as) ile devam edecek ve sonuca ulaştırılacaktır. 

ADNAN OKTAR: Said Nursi’nin Darwinizm ile ilgili hiçbir konuş-

ması yok. Yani birinci görevi olarak onu belirtiyor ve tam anlamıyla yani

mükemmel şekilde çökerteceğini belirtiyor. “İkinci vazifesi” diyor,

demek ki öyle bir tane değil vazifesi. Üçüncü vazifesi de var, bunların

hepsini yapacak diyor Said Nursi. Peki bunu ayrı ayrı bölenler var mı?

Birinci vazifesini bir Mehdi yapacak, ikinci vazifesini ayrı bir Mehdi

yapacak, üçüncü vazifesini ayrı bir Mehdi yapacak. Ayrı ayrı Mehdiler

yapacak diyor değil mi, başka başka. Bir kere dünyanın öyle bir vakti yok.

Yani öyle ayrı ayrı Mehdi gelecek vakit yok. Şu devirden itibaren, Hicri

1431’de miyiz? Hicri 1500’e kadar, 1506, 1507’e kadar inşaAllah. Bu

bütün vazifelerin hepsini yapacak Hz. Mehdi (as). Birinci vazife, ikinci

vazife, hepsi tarif edilmiş, izah edilmiş. Ayrı ayrı Mehdiler yapacak demi-

yor Said Nursi. Bu konuda samimi olacaklar, yalan söylemeyecekler,

dürüst olsunlar. Ve insanları nasıl kandırıyorlar, bir de onu da ibretle izle-

sin kardeşlerimiz. Birinci Mehdi, siyasetle ilgilenen Mehdi ayrı, diyanet-

le ilgilenen Mehdi ayrı, saltanatla ilgilenen Mehdi ayrı diye nasıl yalan

söylediklerini bir ibretle dinlemeleri çok önemli. Bunları iyi hafızalarına

alsınlar, çünkü Mehdi (as) çıktığında, bu hayret verici bir hatıra olarak

dinlenecektir. İnsanları böyle kandırmak çok zordur. Yani bu kandırma

gücünü nasıl buluyorlar Said Nursi’nin bu açık izahlarına rağmen, bu çok
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büyük bir mucizedir. Ki Nur talebeleri çok uyanık insanlar, yani birçoğu-

nu rahat rahat kandırabiliyorlar. Mesela biri çıkıyor, kafasına bir şapka

geçiriyor, bir köşeye oturuyor, akıl almaz yalanlarla hakkı tamamen ters-

yüz edebiliyor, tamamen değiştirebiliyor. Bu ikinci vazifeyi de oku.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, bir de Hocam siz izah etmiştiniz,

Mehdi (as) gelip geçti diyenlere de Üstad’ın cevabı verdiğini, hiçbir gelip

geçen Mehdilerden hiçbirinin, mücedditlerin, o üç vazifeyi yapmadığı,

hatta bir vazifeyi ancak bir cihette yaptıklarını da belirtiyor.

ADNAN OKTAR: Tabii, “hepsi” diyor “bir vazifeyi bir cihette yap-

maları itibarıyla, ahir zamanın Büyük Mehdisi unvanını alamamışlardır”

diyor. Bak “hepsi bir vazifeyi, bir cihette yapmışlardır” diyor. Mehdi (as),

üçünü birden, hepsini birden mükemmel yapacak diyor, devam et.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)’ın siyaset ve saltanat alanların-

daki ikinci ve üçüncü görevleri. Bediüzzaman’ın, Hz. Mehdi (as)’ın ikin-

ci ve üçüncü görevlerinden bahsettiği sözlerinde, Mehdi (as)’ın diyanet

Mehdisi olmasının yanında, aynı zamanda siyaset Mehdisi ve saltanat

Mehdisi olarak da üç görevi birarada yapacağı açıkça görülmektedir.

Bediüzzaman’ın bu konuyu delilleriyle birlikte açıklayan sözlerinden

bazıları şöyledir; “o zatın ikinci vazifesi, şeriatı yani Kuran ahlakının

esaslarını ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini icra ve tatbik etmektir”,

yani uygulamak ve yerine getirmektir (Sikke-i Tasdik-i Gayb-i). 1. İcra ve

tatbik etmek: Bediüzzaman, Hz. Mehdi (as)’ın ikinci vazifesinin, İslam

ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)’in gerçek sünnetlerini canlandır-

mak olduğunu belirtmiştir. İcra ve tatbik etmek, uygulamak, yürürlüğe

sokmak, yerine getirmek demektir. Bediüzzaman da bu sözüyle, Hz. Mehdi

(as)’ın Kuran ahlakının gerektirdiklerini ve esaslarını ve Peygamberimiz

(sav)’in sünnetini, tüm insanlar arasında uygulamaya koyacağını ve haya-

ta geçireceğini belirtmektedir. Bu da Hz. Mehdi (as)’ın, İslam Birliği’ni

oluşturması ve tüm Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesiyle ger-

çekleştirilecektir. Hz. Mehdi (as), icra ve tatbik etme görevini nasıl yerine
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getirecektir, çok açıktır ki, bunun için Hz. Mehdi (as)’ın bu uygulamaları

gerçekleştirebilecek bir yetkiye sahip olması gerekmektedir. Bu da Hz.

Mehdi (as)’ın, siyaset ve saltanat alanında görev yapacağını, tüm Müslü-

manlara yönelik idareci bir vasfı olacağnı açıkça ortaya koymaktadır. 2.

vazifesi: “Hilafet-i Muhammediye unvanı ile” Peygamberimiz (sav)’in

halifesi unvanı ile, “şeair-i İslamiyeyi” yani İslam ahlakının esaslarını,

“ihya etmektir”, yeniden canlandırmaktır. “Alem-i İslam’ın vahdetini”,

yani İslam aleminin birliğini “nokta-i istinad” yani dayanak noktası yapıp,

“beşeriyeti” yani insanlığı, “maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı İla-

hi’den” Allah’ın gazabından “kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı”,

dayanak noktası ve “hadimleri”, hizmetkarları “milyonlarla efradı”, fertle-

ri “bulunan ordular lazımdır”. Emirdağ Lahikası, sayfa 259.

ADNAN OKTAR: Evet, benim hayret ettiğim, bu kadar açık olma-

sına rağmen, bu nasıl bir yetenektir, ama çirkin bir yetenek, bu kadar açık

gerçekleri örtbas edebiliyorlar. Ben Nur talebeleri kardeşlerim içinde bun-

ları gördüm, hayretler içinde kalıyorum. Hz. İsa (as)’ın inişini çok açık

anlatmasına rağmen, şahıs olarak inecek. Bak diyor ki; “Şahs-ı İsa (as)’ın

inişi kati olmakla beraber”, diyor. Yani net söylüyor Said Nursi şahıs ola-

rak ineceğini. Yok diyorlar, şahs-ı manevi olarak inecek Hz. İsa (as)

diyorlar. Kardeşim, açık açık söylüyor, bak “Şahs-ı İsa (as)’ın inişi kati

olmakla beraber”. Hatta diyor ki Üstad, “gerçekten ölseydi” diyor, “ahire-

tin en uzak noktasına gitseydi, yine böyle büyük bir vazife için” diyor,

“Allah onlara bir ceset giydirip dünyaya indirmesi gayet makul ve zaruri-

dir. Ki vaat etmiştir” diyor, “Allah elbette vaadini yerine getirecektir”

diyor. Şahıs olarak gelecek diyor, yok diyorlar şahs-ı manevi. Daha da

olmazsa, biz geldi gömdük diyorlar Hz. İsa (as)’ı. Ağabeyler vardı diyor-

lar, Barla’da mı, Isparta’da mı bir yerde gömdük diyorlar Hz. İsa (as)’ı.

Kardeşim, ne gerek bu yalanlara? İman edemiyorsan, arkadaşım dersin

benim imanım zayıf, bana dua edin inşaAllah, imanım güçlensin dersin.

Reddetmeye ne gerek var, niye reddediyorsun? Bak biri geldi gömdük

diyor, biri de şahs-ı manevi gelmeyecek diyor. Bunu söyleyen, koskoca
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alimler var. Ben ismini versem hayretler içinde kalırsınız. Okudum kita-

bını, alenen şahs-ı manevidir diyor. Hatta Said Nursi’nin diyor, şahıs ola-

rak inecek demesi diyor, Müslümanlara karşı saygısından dolayı, nezake-

ten söylemiştir diyor. Onları rencide etmemek için söylemiştir diyor,

yoksa tabii ki şahs-ı manevi olarak inecektir. Şahıs olarak iner mi Hz. İsa

(as) diyor. Bu, çok büyük bir vicdansızlıktır. Kuran ayetlerinde Allah ine-

cek diyor, hadisler Buhari, Muslim, Tırmizi, İbn-i Mace, Sünnen-i Davut,

Sünnen-i Nesei hepsinde inecek diyor şahıs olarak. Yok diyor, Üstad da

taktik yapmıştır diyor, öyle usulen söylemişlerdir. Sen Üstad adına nasıl

yalan söylersin? Üstad’ı nasıl yalancılıkla itham edersin? Ve alimim diyor

bunu diyen insan. Bunlar mutlaka düzenlenmesi ve düzeltilmesi gereken

izahlar. Tevbe istiğfar etmeleri lazım. Çok büyük vicdansızlık. 

OKTAR BABUNA: Hem Üstad’ı itham etmiş oluyorlar, hem Pey-

gamberimiz (sav)’i itham etmiş oluyorlar.

ADNAN OKTAR: Tabii, bak diyor ki, Müslümanlara diyor nezaket

göstermiştir diyor Üstad. Yani onları rencide etmemek için onların inanç-

larına saygı göstermiş, usulen inecek demiştir diyor. Kardeşim niye böyle

bir ifadeye gerek duysun? Diyor ki bak, “gerçekten ölseydi” diyor, “Ahi-

retin en uzak köşesine gitseydi” diyor, “yine” diyor, “bu olay için Allah

ona bir ceset giydirip indirmesi Cenab-ı Allah’ın gücü dahilindedir”

diyor. “Ve vaat etmiştir, elbette vaadini yerine getirecektir” diyor ve

“Muhbir-i Sadık’tan da rivayet var” diyor. Açık ve Kuran ayetleri var.

Bütün bunlara rağmen, bu nasıl bir taktik olarak gösterirsin. O zaman

adam da der ki, cennet-cehennemi de taktik olarak söyledi diyecek. O

zaman bu Allah’a da (haşa) öyle diyecek. Allah’a da öyle dedi diyecek.

Olur mu böyle şey? Üstad adına bu şekilde bir üslup, yani çok çılgınca ve

akıl alacak gibi değil. Bu oyuna, bütün Müslümanlar çok dikkatli olsun-

lar. Nur talebesi kardeşlerimiz de dikkatli olsunlar. Hz. Mehdi (as) şahıs-

tır, çok açık belirtilmiştir. Hz. İsa (as) şahıstır ve İslam ahlakı bütün dün-

yaya hakim olacaktır Hz. İsa (as) zamanında. İki tane Kuran ayeti var.
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Herkes iman edecek Hz. İsa (as) geldiğinde. Museviler, Hıristiyanlar her-

kes Müslüman olacak. Müslüman olmayacak kimse kalmayacak. “Sana

inananları” diyor, şeytandan Allah’a sığınırım, “Kıyamet’e kadar küfrün

üzerine geçireceğim” diyor Allah. Yani bir dünya hakimiyeti vereceğim

diyor, bir. İkincisi de “Ehl-i Kitap’tan, ona inanmadık hiçbir fert kalma-

yacak” diyor Allah. Herkes iman edecek diyor Ehl-i Kitab’ın, ölmeden

önce. Bu iki ayetten çok açık, sabit.

OKTAR BABUNA: Bir de siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, siz hep

onu da söylüyorsunuz, “Kıyamet için de bir alamettir” diyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. İsa (as)’ın gelişi, “Kıyamet için bir ala-

mettir”. Biz aslında Risale-i Nur Külliyatı’ndan bu konuları, her derste bir

tanesini anlatsak çok iyi olur. Teker teker, mesela bugün bunu anlatalım.

Bir dahaki sefere bir başkasını anlatalım. Bu yalana artık bir son verelim.

Yani şahs-ı manevidir, Hz. Mehdi (as) gelmeyecektir yalanına bir son

verelim. Üstad açıkça söylüyor, “1400 sene sonra gelecek bir hakikate

asırlarında kayıp zanetmişlerdir” diyor. Ve bak, benden diyor, bir yüzyıl

sonra gelecek Mehdi (as) diyor, net tarih veriyor. Kendisi 1300 ylında gel-

miş, 1400’de gelecek diyor, bir yüzyıl sonra. Ebcedlerle tarif ediyor, diğer

izahlarla anlatıyor. Her yerinde Risale-i Nur’da biz buna rastlıyoruz.

Dolayısıyla bu konu örtbas edilecek bir konu değildir, ahir zamanın en

büyük konusudur; Hz. İsa (as)’ın inişi ve Mehdi (as)’ın çıkışı, dev bir

olaydır. Bunu örtbas etmeye ne gerek var kardeşim. Bir kısmı da diyor ki,

Mehdiyet açılırsa fitne olur açmayalım. Sana ne fitnesinden, fitneyi kaldı-

racak olan Allah, sen söyle, olur mu? O da bir taktik. Diyorlar ki, “Mehdi

(as) gelecek, biz de biliyoruz” diyorlar. Ben görüştüm, “Mehdi (as) tabii

ki çıkacak” diyorlar. Nur talebesi ağabeylerle görüştük, görüştüm ben.

Mehdi (as) tabii gelecek, ama gündeme getirirsek fitne olur diyorlar. Kar-

deşim fitne çıkaracak adamın eti ne budu ne yani? Mehdiyet bu kadar güç-

süz bir olay mı da, fitneyle dengesi bozulsun. Elinden geleni ardına koy-

masın zaten adam, böyle bir konu yok ki. Mehdiyet, eze eze, söke söke



İslam ahlakını dünyaya hakim edecektir. Mehdiyet öyle, yani kağıt külü

gibi güçsüz bir hareket değildir ki. Ve belirli şartlara bağlı bir hareket de

değildir. Zaten olmuş bitmiş bir harekettir, kimse durduramaz. Ne İstan-

bul’da zuhur edecek o yobaz durdurabilecektir, bak İmam-ı Rabbani diyor,

karşı çıkacak diyor. Hatta birçok ulema ve alimin karşı çıkacağını Muhit-

tin Arabi Hazretleri söylüyor. Bütün bunlara rağmen, Hz. Mehdi (as) galip

olacaktır. deccale rağmen, ateist masonlara rağmen, iddia edilen Ergene-

kon örgütüne rağmen yine hakim olacaktır, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hocam maşaAllah. Dünyada da çok büyük bir

değişiklik oluyor. Söyledikleriniz, her biri birer birer çıkıyor. Vizeler kal-

kıyor, Türk İslam Birliği’ne doğru muazzam bir yükseliş var. Mehdiyet de

dünyada bir numaralı konu haline geldi elhamdülillah.

ADNAN OKTAR: Kardeşim, zaten bu paniğin sebebi o. Önüne

gelen Mehdi (as) gelmeyecek diyor. Niye panik oluyorsunuz kardeşim?

Anladık gelmiyecekse, ama bu telaş niye? Bu telaş, Mehdi (as)’ın geldi-

ğini gösteriyor, inşaAllah. 

SUNUCU: Çok teşekkür ederiz Hocam yine tüm izleyicilerimiz, din-

leyicilerimiz adına. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık.

ADNAN OKTAR: Senin de ağzına sağlık. 
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SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her

akşam canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Başbaşa programına hoş

geldiniz. Yanımda birbirinden çok kıymetli konuklarımız var: Beyin Cer-

rahı Oktar Babuna ve tüm dünyada kitapları büyük bir ilgi ile takip edilen

Sayın Adnan Oktar, hoş geldiniz. 

ADNAN OKTAR: Efendim siz de hoş geldiniz, sefa geldiniz. 

Ne konuşalım Oktar Hocam? 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam siz daha iyi bilirsiniz

inşaAllah. Bugün cihana adalet ve kahramanlığı nam salan 3 kıtaya eğilen

Osmanlı İmparatorluğu’nun 711. kuruluş yıldönümüymüş inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Hay maşaAllah. Sen bunu bize ‘ceddin deden...”

ile anlatman lazımdı. 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Türk İslam Birliği de adım adım

kuruluyor Hocam. Sizin vesilenizle de maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Türk İslam Birliği’nin oluşması son derece



makuldü de, Darwinizm tıkadı. Yani Darwinizm olunca tabi insanların

şevki kalmadı. Çünkü İslam’ın da haşa bir anlamı olmuyor, Darwinizm

olunca, Türk Birliği’nin de bir anlamı olmadı birçok insan için. Osman-

lı’yı yıkan mantık da o idi zaten. Osmanlı aydınlarının bir kere şevkini

kırdı. Osmanlı askerlerinin gücünü kırmış oldu. Şevkleri kırılınca da

Osmanlı’nın yıkılışının kapısı sonuna kadar açılmış oldu. Ama artık Dar-

winizm’i yerlebir ettiğimiz için bundan sonra öyle bir üslup, öyle bir kafa,

öyle bir mantık karşımıza çıkmayacaktır. Türk İslam Birliği’nin de yolu

sonuna kadar açıldı Allah’a çok şükür. Ayrıca iman hakikatleri çok

mükemmel anlatılıyor. Bilim çok büyük bir nimettir. Kuran’da ayet vardır,

“Rabbim ilmimi artır” diye. Şeytandan Allah’a sığınırım. Bilimin teşvik

edilmesiyle ilgili bir ayettir. Bilimdeki gelişmeler dinsizliğin canını o tepti,

işin doğrusu bu. Oradan yerlebir oldular. Bilim diye sarılıyorlardı bilime,

bilimin kendilerini koruyacaklarını sanıyorlardı. Bilim onları boğdu. Altı-

na alıp perişan etti. Şimdi bilimden fellik fellik kaçıyorlar. Mecburen kaça-

caklar. Bilim arkada, onlar önde kaçabildiklere yere kadar kaçacaklar. Ya

bilime, doğruya, dürüste teslim olacaklar ya da böyle ikisinden birisi. Sen

bana soru sormak için sanki sabırsızlanıyormuşsun gibi bir… 

SUNUCU: Hocam soru yönelteyim size isterseniz. “Adnan Hocam

ben üniversitedeki arkadaşlarıma maddenin ardındaki gerçeği anlatıyo-

rum. İmani konulardan bahsediyorum. Beni dinliyorlar fakat ardından bir

de hayatın gerçekleri var deyip, hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Bu

arkadaşlarımla nasıl konuşmalıyım Hocam?” Mert Koşar Ankara’dan. 

ADNAN OKTAR: Şimdi bu tip sözleri çok duyuyoruz. Yani İsra-

il’deki arkadaşlar da diyorlar işte Mesih’in gelişi için halkı ikna etmemiz

gerekir. İşte Hz. Mehdi (as)’ın gelişi için ikna etmemiz gerekir. Veyahut

işte şu bölgeyi nasıl ikna edeceğiz. Bunların hiç derdine düşmesinler.

Bakın ben bunu söyledikten sonra nasıl emin adımlarla Darwinizm yıkıl-

dı. Darwinizm dünyada yıkılması en imkansız görünen olaydı. Bakın

İstanbul’dan bir şahıs çıktı, bir avuç arkadaşıyla dünya çapında bunları
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tepetaklak devirdi. Allah için bu, bu kadar kolaydır. Bir kulunu kullanır ve

bitirir. Komünizm asla yıkılmaz gibi görünüyordu, Rusya. Benim çocuk-

luğumda Rusya işte “Moskof” falan denirdi. Asla yıkılacak gibi görün-

mezdi. Allah gümbür gümbür yıktı. Öyle bir konu olmuyor. Allah’ın Kah-

har ismi vardır. Cabbar ismi vardır, zorla hiza eder. Zorla hiza olacaklar-

dır. Ve bütün insanların kalbi Allah’ın elindedir. Allah onları yavaş yavaş

bir şekle sokuyor. Biz acele etsek de her şeyin bir güzel vakti vardır. Vakti

merhumu vardır. O vakte doğru gidiyoruz. Biz ne kadar telaş etsek

1980’lerde Darwinizm’i yıkamazdık. Vakti gelmemişti. Allah’ın o kastet-

tiği vakit geldiğinde yıkabildik. İslam ahlakının hakimiyeti içinde bir

vakit var, o vakte doğru gidiyoruz. O vakit gelmeden böyle bir şeyin

olması mümkün değildir. O vakit geldiğinde de bunu kimse durduramaz.

Bakın ben açıkça da söylüyorum, ben herkesin içindeyim. 10-20 yıl içeri-

sinde evelAllah daha yaşımız genç, herkes de genç göreceksiniz. Hocam

demiştiniz desinler. Al bak benim CDlerimi saklayabilirler. İnternetten

indirsinler. Bana gelsinler sorsunlar 10 yıl sonra. Hatta 10 yıla bile kal-

maz. Ben 10 yılı da genel olarak söylüyorum. 2014’lerde, 2016’larda

görüşeceğiz Allah’ın izniyle. Ama tabii çok badirelerden geçeceğiz, çok

saldırılar olacak, çok oyunlar olur, bize karşı da çok komplo olacak. Mil-

letim bundan hiç tedirgin olmasın. Biz evelAllah böyle dağ gelse bir yol

bulur geçeriz. Suya sokarlar karadan çıkarız, karaya sokarlar sudan çıka-

rız. Kimse bizi durduramaz Allah’ın izniyle. Ama olaylar mutlaka olması

gereken olaylardır. Bundan panik olmayacaklar. Mesela bize komplolar

hazırlıyorlar, yeni komplolar da var. Yeni oyunlar var, birçok eski ara-

mızda kalan bazı sahtekarları da kullanıyorlar. Mesela adam bizimle 20

yıl kalmış, bizim çete olmamızla ilgili gitmiş şikayette bulunuyor. O

zaman 20 yıl niye aramızda kaldın? Madem çeteymişiz. Madem öyle

olumsuz bir durum varmış 20 yıl niye bekledin? Nedir sorun? Bir çıkarı-

nı elde edememiştir. Paraya kavuşamamıştır. Evlere kavuşamıyor, araba-

ya kavuşamamıştır. Bakıyor yaşı ilerliyor, bir de bakıyor ki İslam’a hiz-

mette ona bir para yok. Ahirete de inancı zayıf, Allah rızası da o kadar
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ehemmiyetli görmediği için, vah vah diyor geçen yıllarıma diyor. Ahirette

asıl pişmanlığı yaşayacak onlar. Bu dünyada bir şey yok daha inşaAllah.

Ahirette asıl pişmanlıklarını yaşayacaklar. Bunlar çok samimiyetsiz ve

çirkin izahlardır. Bir insan 20 yaşından 40 yaşına kadar bir topluluk için-

de kaldıysa, onlarla görüşüp konuştuysa, onları can-ı gönülden sevmiş

demektir. Büyük saygı duymuş demektir. Bir insan gençliğini vermez.

Yarım saatini, bir saatini belki yanlışlıkla verebilir ama günlerini, ayları-

nı, yıllarını vermez. 20 yıl kalması bizim mükemmelliğimizi gösteren bir

delildir. Böyle insanların sözüne itibar edilmesi çok anormal bir şey olur.

Bunun altında bir oyun vardır inşaAllah. Yine bu tarz oyunlar hazırlıyor-

lar gördüğüm kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla kimse de heyecanlanma-

sın, bize evelAllah hiçbir şey olmaz Allah’ın izniyle. Kayaları yarar geçe-

riz. Göğü deler geçeriz Allah’ın izniyle ve bu dava hak inanç, bu hak söz-

ler mutlaka yerini bulacak inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bugüne kadar da hep böyle oldu Hocam, size

bir iki beş değil, defalarca ne komplolar ne suikast girişimleri oldu. Hep-

sinden Allah büyüyerek çıkardı inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Allah ayette; “Münafıklar sizin felaket haberleri-

nizi beklerler” diyor dışarıdan. Kötü felaket onları sarsın diyor Allah.

Allah belalarını vereceğim diyor. Onun için müminin gönlü çok rahat ola-

cak. Her türlü tuzağı da Ben kurarım diyor Allah. Ama onların kurduğu

tuzağı da Ben kurarım diyor, onların haberi yok diyor Allah. Onların kur-

duğu tuzağın karşı tuzağını da Ben kurarım ama Benim tuzağım pek çetin-

dir diyor Allah. Her tuzak bozulmuş yaratılır yani Müslümanlar bu konu-

da tedirgin olmayacaklar. Onun için korkunun kökeninde bu oluyor; ne

oluyor, ne yapacağız, bilmem ne işte, iddia edilen Ergenekon örgütünden

çekiniyorlar. Yani kıtibiyoz adamlar, yani 9 ay 10 gün annesinin karnında

yaşamış, Allah’ın zavallı kulları. Oturup bunlardan tedirgin olmak, kor-

kuya kapılmak bir Müslüman’a aklı başında bir insana yakışacak değil.

Sadece korkulacak olan Allah’tır. İddia edilen Ergenekon örgütünü de
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Allah yaratır. Onların yakalanmasını da Allah sağladı. Ve halen oluk oluk

bilgi akıyor. Nereden geliyor o bilgi? Hızır Aleyhisselam hareket halinde,

Hızır Aleyhisselam İstanbul’da görevinin başında, Hızır Aleyhisselam

Ankara’da. 10 saniyede Ankara’da, 10 saniyede burada inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Çok da şaşırıyorlar Hocam bu kadar çıkıyor

diye. 

ADNAN OKTAR: Müslüman cinniler de hareket halindeler

inşaAllah. Ortalık kaynıyor yani maşaAllah. Onun için de onlar şoktan

şoka giriyor, nereden geliyor... Üzümü ye de bağını sorma derler. Sen

kafanı takma gelir o, inşaAllah. 

SUNUCU: Evet Hocam burada Denizli’den Yade Değirmenci’nin bir

sorusu var. “Sayın Hocam doğduğumuz andan itibaren birçok yanlış tel-

kinle yetiştik ve bu telkinleri öğrenip kabul ettik. Örneğin televizyonun

fabrikada yapıldığından emin oluyoruz. Oysa her şey beynimizde oluşan

Allah’ın yarattığı görüntüler bütünü. Televizyon da televizyonu yaptığını

sandığımız fabrika da sadece görüntüde. Biz televizyonun da fabrikanın

da dışarıda var olan asıllarını asla göremiyoruz. Sadece beyinlerimizdeki

kopyalarıyla muhatap oluyoruz. Ancak hiç görmediğimiz halde o televiz-

yonun fabrikada yapıldığından emin oluyoruz. Hocam eğer çocukluğu-

muzdan beri bize beynimizde görüntü oluştuğu anlatılsaydı, bu sefer bu

konuda yüzde yüz emin olup ona göre mi yaşardık?” diye sormuş.

ADNAN OKTAR: Çok güzel bir soru sormuş, helal olsun Yade’ye,

maşaAllah. Güzel, bu konuda derin düşünmüş, kafası güzel işliyor. Tabii

çocukluğundan itibaren hayal olduğu ona anlatılmış olsaydı, hayalle

muhatap olduğunu ve maddenin aslını göremediğini bilse, bambaşka olur-

du dünyaya bakış açısı, olayları değerlendirme şekli bambaşka olurdu.

Ama bu tarzda dışarıda maddeyle doğrudan bağlantılı olduğunu zannet-

mesi bir yanılgı olmasına rağmen beynin verdiği bilgi o kadar inandırıcı

ki gayri ihtiyari inanıyor insanlar, ondan kurtulamıyorlar. Ama bunu

benim kanaatim göreceksiniz. 2012’lerde insanlar çok iyi kavramaya baş-
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layacaklar. İnsanlar beyninin içine geçecekler. Beyninin dışından gerçek

evlerine taşınacaklar, beyinlerinin içine. Kalplerinin içine taşınacaklar ve

gerçek gözle olaylara bakmaya başlayacaklar. Yani gerçek gözle, gerçek

kulakla, gerçek elle tutmaya başlayacaklar. Şu an, duymayan kulağa güve-

niyorlar, görmeyen göze güveniyorlar. O zaman gerçekten gören gözle,

gerçekten duyan kulakla muhatap olacaklar. Buraya doğru gidiyor inşa-

Allah gidişat. Ama bunun da yine bir vakti var. Allah o kalplerden, o per-

deyi kaldırmasıyla o oluyor. Allah o perdeyi kaldırdığında, bambaşka bir

şey olur. Fakat sırf bu, yani bu hakikatin bilinmesi, Darwinizm’i hiç anlat-

masaydık sırf bu bilinseydi Darwinizm yerlebir olmuş olurdu. Mesela bu

eğer sırf bu bilinirse, bunu bilen bir insanın Allah’ı inkar etmesi, Darwi-

nizm’i anlatması mümkün değildir, imkansızdır. Darwinizm’i pratik yık-

mak isteyenler varsa, bu konuyu çok iyi öğrensinler, sırf bunu anlatsalar

konu biter. Çünkü ben bunu daha önce tecrübe de etmiştim. Akademiyken

de anlatıyordum. Anlattıklarımın rengi böyle bir anda uçuyordu, renkten

renge giriyorlardı ve felç oluyorlardı. Bunu bilen bir insan Darwinizm’i

savunamaz. Lenin’in de en korktuğu konu buydu. Komünistlerin ünlü

lideri Lenin. Aman sakın diyor bu konuya girmeyin. Bu konuya girerseniz

her şeyinizi kaybedersiniz diyor. Bu konuda sakın tartışmayın, bu konuda

araştırmayın diyor Lenin’in tavsiyesi. Her şeyinizi kaptırırsınız diyor.

Bilim adamlarının da en çekindikleri konu budur. Ama çekinmeleri bir

şey değiştirmiyor. Şimdi Avrupa’da bununla ilgili bir konferans yapıla-

cak, bizi davet ettiler, arkadaşlarımızı davet ettiler. Büyük bir konferans

yapılıyor. Orada da bu konuyu çok detaylı olarak anlatacağız inşaAllah.

Ama, bunu öğrenen Allah aşkının derinliklerine girer. İmanın derinlikle-

rine girer. Öyle sağlam iman eder ki, bir daha asla sarsılmaz, yıkılmaz bir

imana sahip olur. Kuran’ın anlattığı mucizeleri çok iyi kavrar. Ölümden

sonra hayatın nasıl kolay olduğunu çok net anlar. Artık ona yaratılışın

nasıl olduğunu anlatmamıza dahi gerek kalmaz. Anlatırız ama, hani ikna

etmeye kavratmaya gerek kalmaz. Yüzde yüz anlar. Muazzam bir derinlik

kazanır. Bir anda, ölümü, ölümden sonraki hayatı, ölümden sonra nasıl



SOHBETLER 841

dirilinir hemen anlar. Özellikle cennetin nasıl olduğunu da çok güzel

anlar. Cennetteki hayatı çok güzel kavrar. Cennet kuşları nasıl böyle el

işaretiyle geliyor, bir anda insanın yanına geliyor. Mesela cennet kuşları

geliyor adam pişiyor, yiyor, hadi uç diyor, kemikleri toplanıyor birdenbi-

re uçuyor. Bunu kavrar. Hz. Musa (as)’ın asası atıldığında nasıl birden

yılana dönüştü, onu kavrar. Hz. İsa (as), çamurdan kuş biçiminde bir şey

yapıyor, üfürüyor bir anda o kuş olarak uçuyor. Bunu kavrar. Mesela Hz.

İsa (as) bu boyuttaydı. Buna fena makamı denir. Yani ayrı bir makamdır

bu. Bu bilinen bir şeydir. Bambaşka bir alemdir. İnsanlar şimdi işte

2012’lerde fena makamına gidecekler. Bu bir “Kıyamet”tir işte. Yani bir

kıyamdır, ayağa kalkıştır. Fena makamında olan bir insana bu konuları

anlattığında hemen kavrar. Cenneti, cehennemi, yani çok çok net kavrar.

Ama fena makamına gelmeyen bir insanın bunu kavraması çok güçtür.

Zor anlatırsın. Kafasını bir türlü toparlayamaz. Onun için diyorlar, işte

insanın kuyruk kemiği çürümez toprakta. Oradan işte, oradaki bir hücre-

den, oradaki kromozomlardan insan üreyecek. Halbuki kuyruk kemiği,

tam anlamıyla çürür, yok olur. Kuyruk kemiği kalmaz insanda. Öyle bir

hadis de yok, bu konu da yanlış ayrıca. Ayrıca yanarak ölen insanlar var.

Yani kuyruk kemiği falan kalmıyor, buhar oluyor adam yani, hiçbir şeyi

kalmıyor. Sadece atomları kalır, o kadar. Dolayısıyla kromozomlarının

kalması yani kuyruk sokumundan bir parçanın kalması diye bir konu yok-

tur. Mezarlar, eski mezarlardan hiçbir şekilde olmaz yani darmekeşan olur

dağılır kemikler. O değil, işte yaratılışın asıl kanunun kavrar bunu anlayan

insan. Bunun içinde Hayalin Diğer Adı: Madde isimli kitabımı okumala-

rını lazım. Onu internetten indirirlerse, onu okurlarsa, dikkatlice inceler-

lerse bu konuyu tam kavrayıp o derinliğe kavuşabilirler. Ama kendilerini

tabii tutmamaları gerekiyor. Özgür düşünmeleri lazım. Bana bir soru daha

sorman güzel olur diye düşünüyorum. 

SUNUCU: İnşaAllah. “Sayın Adnan Hocam bildiğiniz gibi Tekel

işçileri zor günler yaşıyor. Sizin bu konuya yönelik düşüncelerinizi merak

ediyorum. Saygılar. Murat Tekyürek”. 
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ADNAN OKTAR: Tekel işçileri, onlar bizim canımız. Tabii ki onla-

rı biz çok seviyoruz, Allah onlara selamet versin. Biz onların tabii öyle

parasız kalmalarını, mağdur kalmalarını millet olarak hiç kimse bunu iste-

mez. Hükümet de istemez, biz de istemeyiz. Ama Tekel’de rakı yapılaca-

ğına, sigara yapılacağına, kuru üzüm imalatı yapılsın. Kuru üzüm yapsın-

lar, fındık yapılsın, meyve suyu yapılsın. İnsanlara fayda verecek, sağlık

verecek yiyecekler yapılsın ve onları da Tekel dağıtsın ve satışını yapsın.

Gani gani de kazansınlar ve orada çalışan insanlara da hakikaten bol iş

olacaktır. Diyor ya Başbakan boş oturuyorlar diyor. Hayır dolu oldukları-

nı düşünelim, dolu çalıştıklarını ama sigara üretecek nihayetinde. Rakı

üretecek, milletin ciğerlerini yakacak, beyni eritecek rakı olacak. Veyahut

akciğerlerini simsiyah yapacak, akciğer kanserine sebep olacak sigarayı

üretecekler. Bunlar olacağına, mesela kuru üzüm C vitamini deposudur;

protein de var, vitaminler var, mineraller var. Bizim milletimizin yanakla-

rı kıpkırmızı olsun, s igaradan sapsarı olacaklarına. Fındık yesinler, fıstık

imalatı yapsınlar, paketlemesini yapsınlar, satışını yapsınlar, üretimini

yapsınlar. Tekel’in kaliteli gıda maddeleri üzerine yönlendirilmesi gerekir

hükümet tarafından, devlet tarafından. Vasfı böyle olması lazım. O zaman

hem çok fazla iş imkanı olacaktır, hatta yetişmez de. Oradaki işçiler de

yetmez. Bir o kadar daha işçi alsalar yine yetmez. Hem de millete çok çok

faydalı hizmet etmiş olurlar. Ama öbür türlü, tabii ki rakı imal etmek,

tütün imal etmek, bunun zaten satışı da pek olmaz. Dolayısıyla kavruk bir

çalışma ve acı veren, insanlara hastalık dağıtan bir sistemin yapılanması

gibi oluyor o zaman. Sigara paketlerinin üstünde koca koca yazıyor;

“sigara sağlığa zararlıdır”. “Sigara öldürür”. Rakı şişelerinde yazıyor ona

benzer şeyler. Kardeşim bunlara ne gerek var? Tekel mesela çok kaliteli

halk ekmeği yapsın. Ucuz ekmek yapsın, halka satsın. İşçilere bol bol

imkan çıksın. Böyle faydalı şeyler. Mesela ben, genç kızlarımızı görüyo-

rum, delikanlılarımızı görüyorum sigaradan sapsarılar. Ciltleri bozuluyor,

saçları bozuluyor, gözlerinin feri gidiyor, kondisyonlarını düşürüyor.

Allah esirgesin ileri aşamada akciğer kanserine sebep olabiliyor. Tansiyon
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ve kalp, damarlarını bozabiliyor. Damar yapıları çok tahrip oluyor. Bu

kadar zararlı olduğu aşikar olan malzemeleri üretmeyi devletin durdurup,

çok faydalı, insanlara sağlık getiren gıda maddelerini üretmeye yönelme-

leri gerekir. O zaman Tekel’in krizi de, rahatsızlığı da ortadan kalkacak-

tır. Dolayısıyla boş adam diye de bir konu olmaz. Ama tabii her halükar-

da oradaki insanlarımızın rahat etmesi, gönül huzuru içinde olması bizim

temennimiz. Allah hepsine selamet, bereket, bolluk versin inşaAllah. 

SUNUCU: “Hocam, yeni yapılan bir araştırmaya göre ‘Türkiye’de

sizi birarada ne tutuyor? Din mi, dil mi, aynı toprak üstünde yaşamak mı?’

sorularına halkın % 72.5’inden; ‘bizi birarada tutan en önemli şey dindir’

cevabı alınmış. Araştırma şirketi, ‘Demokratik açılım, toplumdaki din

kardeşliği ön plana çıkarılarak yapılsaydı, süreç daha iyi yönetilebilirdi’

yorumunda bulundu. Hocam, siz çok önceden dini değerlerimizin ortak

olduğuna değinmiştiniz. Türkiye halkı da, sizin gibi düşünüyor maşaAllah.

Bu konuda söylemek istediklerinizi öğrenebilir miyim?” Cafer Polat,

Diyarbakır.

ADNAN OKTAR: Diyarbakır’a selam. Diyarbakır’ın yiğitlerine,

Samsunlu kardeşlerimize de, Kayseri’deki kardeşlerimize de, İç Anado-

lu’ya da, bütün Türkiye’ye hepsine selam. Hepsine Allah bereket, bolluk,

sağlık versin. Tabii ki din, birleştirici ana unsurdur. Bu çok nettir. Bunu

Atatürk’ümüzün güzel bir sözüyle de noktalayabiliriz. Ne diyor? “Dinsiz

milletlerin devamına imkan yoktur”. Demek ki din yoksa, millet de yok.

Atatürk çok net söylüyor. “Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur”.

Onun için din, hak ettiği güzel yeri en kısa sürede aldı ve alacak. Ama bu

konuda herkesin canlı, aktif, heyecanlı bir gayret içerisinde olması gere-

kir. Dinin bilimle iç içe olduğunun iyi vurgulanması gerekir. Dinin sanat-

la, güzellikle, efendilikle, şefkatle, merhametle iç içe olduğunu ve bu

güzellikleri bize sunduğunu çok iyi vurgulamak gerekir. O zaman daha

güzel netice alacağız. Ama böyle, hurafevari din anlayışı insanlarımızı

çok sıktı ve sıkıyor. Buna karşı da tavır alınması lazım. Mesela dini prog-
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ramlar oluyor, birçok insan bilir. Bağıra çağıra, ağzından köpükler saça-

rak dini anlatıyorlar. Kavga unsuru şeklinde bir bakış açıları var. Veyahut

göğe bakarak kendinden geçmiş bir havada böyle mistik, uhrevi bir hava

vererek, arkadan kaval sesleri gelerek bir anlatım var. Bu da çok samimi-

yetsiz ve rahatsız edici. Halbuki çok dürüst ve akılcı, candan bir anlatım-

la dinin anlatılması lazım. Akılla iç içe olan bir şeydir din. Aklı savunur

ve aklı meydana getirir. Akılla iç içe olduğuna göre, romantiklik, duygu-

sallık dinin içerisinde olmaz. Yapmacıklık hiç olmaz. Bilakis samimiyet,

candanlık ve derinlik gerektirir din. Bunlar daha da yoğunlaşır, daha da

oturursa, yapmacık ve abartılı mimikler olmadan din ahlakı anlatılırsa,

bizim milletimiz zaten fıtraten çok dindar bir millettir. Güzel huylu, asil

bir millettir. Avrupa’da, dünyada en çok Allah’a inanan Türkiye’dedir.

Tabii % 99’dur Darwinizm’e inanmayanların sayısı maşaAllah. Avru-

pa’da ve dünyada en yüksek oran bizde. Diyorlar, “neden Türk alemi lider

olması gerekiyor?” İşte bu nedenle olması gerekiyor. Bu kadar imanlı ve

bu kadar temiz ve güzel huylu oldukları için. Din bizi birleştiriyor. “Sizi

bir arada tutan şey; din mi, bayrak mı, vatan mı?’ sorusuna halkın % 75.10

verdiği cevap şu oldu: Din.” Tabii. Bayrak da çok tabii mübarektir. Vatan

da mübarektir. Ama din, çok hayatidir. Bu, Atatürk’ümüzün sözünde de

açık bellidir. 

OKTAR BABUNA: Hocam bugünlerde olan çok soğuk hava bundan

önce 79 yılında görülmüş. Ondan önce de 71 ve 68 yıllarında görülmüş,

böyle tevafuk bir durum söz konusu. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah bir 79’da. 

OKTAR BABUNA: Evet o zamandan beri ilk defa bu kadar soğuk

oluyormuş hava. 

ADNAN OKTAR: Hani küresel ısınma vardı? Buzul çağına giriyoruz

diyorlar. Ben dedim ki, bakın bunlar samimiyetsiz dedim, doğru söylemi-

yorlar. Küresel ısınma diye bir konu yok dedim. İşte bahçede ateş yakma-

yın, çakmağınızı yakmayın, bilmem ne, hava ısınıyor. Milleti kandırdılar.
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En sonunda itiraf ettiler, hakikaten dediler küresel ısınma diye bir şey yok.

Şimdi de buzul çağına mı giriyoruz diye yeni bir ekol daha oluşturdular. 

OKTAR BABUNA: Siz dedikten sonra zaten barajlar suları tutama-

yacak duruma geldi, maşaAllah tam hadisteki gibi. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bu Hz. Mehdi (as) devrinin bir özel-

liğidir. Ben dedim bir süre yağmur yağmayacak ama sonra yağmurlar bol-

laşacak, insanlar bundan şikayetçi olacaklar. Neye göre dedim ben bunu?

Hadise göre söyledim. Aynen dediğim gibi çıktı. 

SUNUCU: “Adnan Bey ben sizi Almanya’dan izliyorum. Sizin Mic-

hael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde

ağabeyi Michael Jackson için ‘ölmeseydi Müslüman olacaktı. Davranışla-

rından ve yaşayışından bu anlaşılıyordu’ dedi. Hocam Michael Jackson’ın

Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam’a yöneldiğini

gizlemiş olabilir mi?” Zafer Alyılmaz. 

ADNAN OKTAR: Michael Jackson, evet normalde kardeşinin böyle

bir açıklama yapmasına da gerek yok. Müslümandı o. Müslüman ülkele-

rinde gezinen, oralarda araştırmalar yapan, konuşan bir insandı. Son

dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra, Müslüman olduğunu his-

settirdikten sonra ona karşı karşı atak gelişti. İftiralar başladı, olaylar baş-

ladı. Tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O

açığa çıkartmadı, ama buna rağmen istihbarat örgütleri onu haber almış-

lardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek iste-

diler ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda o çocukcağızı

öldürdüler ve çok büyük bir zulümdür bu. Normal bir ölümle ölmedi. Sui-

kast sonucu öldürüldü. Olayın perde arkasının iyi araştırılması lazım. Tek

sebebi onun Müslüman olmasıdır. Ona karşı duyulan öfkenin kökeninde

de bu vardır. Önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arka-

sından da suikastle neticelendi, tam o Müslümanlığını açıklayacağı

dönemdi, yani ona hazırlık yapıyordu. 

Oktar Hocam var mı anlatacakların? 
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OKTAR BABUNA: Hocam Allah’ın renk sanatıyla ilgili bir film

göstereyim mi? 

ADNAN OKTAR: Tamam. Nedir bu? 

OKTAR BABUNA: Allah’ın renk ve desen sanatı ile ilgili çiçekle-

rin görüntüleri Hocam inşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Görmü-

yor musun Allah gerçekten gökyüzünden su indirdi de onu yerin dibine

geçirdi” ayeti vardı Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bak nasıl efendi, efendi, tatlı, tatlı. Bir de gıcır

gıcırlar, pırıl, pırıl tertemiz. Renkler de muhteşem. 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah. Altın Oranla. 

ADNAN OKTAR: Tabii Altın Oranla meydana getirmiş. Bir de

temizlikleri çok muazzam, pırıl pırıl böyle her gün yıkansa bu kadar temiz

olmaz. Böyle diri, canlı, böyle iç açıcı güzel renkleri var inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Siz dikkat de çekmiştiniz Hocam. Kapkara bir

topraktan çıkıyorlar ama, rengarenk, mis kokulu, estetik. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Tabii, çamurlu su ve havadaki oksi-

jen ve karbondioksit. Biraz da azotu kullanıyor, ondan sonra böyle muh-

teşem güzellikler meydana geliyor. 

OKTAR BABUNA: Bir de dikkatinizi çektiğiniz, sizin çektiğiniz bir

diğer nokta da; en ufak bir parçasında, yaprağın köşesinde bile bütün kro-

mozom bilgileri, hatta demiştiniz sonraki nesillerin bilgileri bile var inşa-

Allah. 

ADNAN OKTAR: Tabii. MaşaAllah. Bunlar da laleler. Hepsi birbi-

rinden güzel. Mesela bir elbise yapılıyor, çiçek desenleri kullanılıyor.

Mesela bir ahşap süsleme yapılıyor çiçek deseni kullanılıyor. Çünkü çiçe-

ğe karşı Allah kalbimize bir muhabbet meydana getirmiştir, bir sevgi.

İçgüdü olarak. Çünkü cennette var çiçek. Bizim beynimizde kodludur bu.

Çiçekten hoşlanacak şekilde yaratıldık biz. Hep güzel kokudan hoşlana-
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cak şekilde yaratıldık ve güzel kokuyu sürekli ararız. Beynimizde o sürek-

li vardır. Cennetteki içgüdüdür o. Mesela hep güzel kadını ararız. En güzel

kadını bulamazsın dünyada, cennettedir. Mesela güzel çocuğu ararsın, en

güzel çocuk bulamazsın. O da cennettedir. Saraylara gidiyor insanlar sara-

yı yine insan beğenmez. Daha güzeli vardır bunun der. İçgüdü olarak

bizim beynimizde kodlu olduğu için o öyle oluyor. Cennete gittiğinde hah

diyor, benim aradığım işte buydu diyor. Mesela cennet insanlarına bakı-

yor, hah diyor benim kastettiğim kadın işte böyle. Kadınlar da erkekler

için o kanaatte oluyorlar. Mükemmel diyor. Mesela çocuklar için çok

mükemmel deniyor. Bahçeler için, maşaAllah diyor, muhteşem diyor.

Cennet bahçesini gördü mü içi insanın tam doyuma ulaşır. Ama dünyada,

hiçbir bahçeyi insan beğenmez, yetmez. Hep daha güzelini bilir. Mesela

ırmak, nehir oluyor ama cennet nehirleri, cennet ırmakları dünyadaki hiç-

bir şeyle kıyaslanmaz. Hiçbir ırmakla kıyaslanamaz, o kadar mükemmel-

dir. Mesela cennet saçı, insanın en güzel insanın saçı bile cennet saçı

yerinde tüy parçasıdır. Hiçbir şeydir. En güzel göz, cennet gözünün yanın-

da hiçbir şeydir. Mesela cennet cildi, uzaktan yakından alakası yoktur

insanın bu dünyadaki cildiyle. Muazzam farklıdır. Cennetin sesi, konuş-

ması, müziği, mesela cennet müziği vardır. Bu dünyadaki müziklerle

kıyas olmaz. Biz hiçbir zaman için kaliteli bir müzik bulamayız. Bu tam

aradığım müzik diyemez kimse. Gidersin ararsın, incelersin, bakarsın

falan ama hiçbir müzik insanı doyuma ulaştırmaz. Ama cennetteki müzik,

doyuma ulaştırır. Cennette mesela ağaçlar, çiçekler, her şey dans eder

istediğinde. Onların dansının mükemmelliği, dünyadaki dansların hiçbi-

riyle kıyaslanmaz. Müziğe uyumları mükemmeldir cennette. Mesela cen-

net vasıtalarından buradaki en güzel araba bile olsa, insan bindiğinde bıkı-

yor insanlar, beğenmiyorlar. Cennetin arabaları en mükemmeldir. Ona

adam bindi mi en mükemmel arabayı buldum diyor. İnşaAllah. 

SUNUCU: “Adnan Hocam, Mardin’deki köye gelen bir kişi dört

çocuğun ismini sayıp ödül kazandılar diyerek götürmek istemiş. Köylüle-

rin durumdan şüphelenip Jandarma’ya haber vermesi üzerine bu kişi yaka-
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landı. Sizin söylediğiniz gibi çevredeki herkesin yardımlaşma içinde

olmasıyla çocuklar bulundu. Mardin Nusaybin’de ise babasına ait iş yeri-

nin önünde oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, bir otomobile bindirilerek

kaçırıldı. Kızlarını bulamayan ailenin polisi arayarak haber vermesi üze-

rine, kız çocuğu bir arabanın içerisinde bulundu. Ayrıca Bingöl’de geçen

Cuma kaybolan kızların cesetleri yeni bulundu. Hocam, bu çocukları kim

neden kaçırıyor olabilir? Çözüm ne olabilir?” Halil. 

ADNAN OKTAR: Şeytani bir düzen dönüyor. Ben buna bir mana da

veremiyorum. Açıklanacak gibi de değil, çok büyük bir anormallik var.

Milletimiz çok uyanık olsun. En ufak bir şeyi hemen polise, 155’e bildir-

sinler. Birbirlerini çok iyi desteklesinler. Şahitlikten çekiniyor bizim mil-

letimiz, çekinecek bir şey yok. Orada bir çocuğun canı mevzu bahis. Göz-

lerini dört açmaları gerekir. Mesela bak oradaki oyun çok vahim. “Ben

ödül vereceğim, gel sizi götüreceğim”. Bu ve buna benzer birçok oyun

olabilir. Çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hemen haber verilmesi

lazım. Bir de çocukların uzak yerlere bırakılmaması lazım. Göz önünde

olması lazım çocukların. Çocuklarını aileler bırakıyorlar ne yaparsan yap

diyor. Olmaz. Özellikle kırsal kesimde, çocukların öyle uzak dağlara bıra-

kılması, uzak nehir kenarlarına gönderilmesi son derece tehlikeli olur.

Çocuk bu. Bilmez, gidip nehre girmeye kalkar, yüksek bir yarın kenarına

gelir, başı döner düşebilir. Yahut şakalaşırlar düşerler. O yüzden çocukla-

rı uzak yerlere göndermekten şiddetle kaçınmak lazım. Mutlaka göz önün-

de olacak yani insanların bulunduğu yerlerde olmalarına özen göstermek

lazım. Uzağa dahi gitseler, yanlarında mutlaka uzaktan yetişkin bir insa-

nın görebileceği gibi olması gerekiyor. Aksi çok riskli. Şehirlerde de öyle.

Çocuğa, git şuradan çok uzak bir yerden bir şey al demek. Varsa biri

mesela yanında telefon olabilir, açık telefon. Çocukla telefonla konuşarak

olabilir. Şuraya gitti, tam yeri koordinatları tam belli olması lazım. 

SUNUCU: Bir soru daha soruyorum Hocam. “Çok değerli Hocam

Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)’dan eşyalar barındıran Tabut-u Sekine



SOHBETLER 849

Hz. Musa (as)’ın Ahit Sandığı nerede saklanıyor olabilir?”, Mahmut

Selim Canpolat Fatih’ten soruyor bu soruyu Hocam. 

ADNAN OKTAR: Taberiye gölünde çamurların altında var bir,

Hatay’da var bir mağarada. Ama zamanı gelmeden bunları kimse açamaz.

Ayrıca Nemrut dağında Nemrut harabelerinin altında da Nemrut devrine

ait çok önemli bilgiler var, Hz. İbrahim (as)’la ilgili çok önemli bilgiler

var. O yığma taşların alt kısmında öyle bir yapmışlar ki zaten oradan taş-

ları aldığında dağ çökecek gibi, yani taşı alttan çektiğinde üstten taşlar

dökülmeye başlıyor. Onu ona göre yapmışlar, kimsenin dokunamayacağı

gibi yapmışlar. O ancak ileride bir teknoloji kullanılarak yapılacak gibi bir

görünüşü var. O yüzden şimdilik pek bir şey demiyoruz. Mesela firavun-

ların yaptıkları piramitlerde de, onların alt zeminlerinde de gizli bölümler

var, henüz girilememiş bölümler var. Orada da Tevrat’ın orijinallerine

rastlayacağız. Tabii, Hz. Musa (as) dönemine ait çok önemli bilgiler var

oralarda da. Bunları göreceğiz ama şu an bu mümkün değil, ancak Hz.

Mehdi (as) devrinde, Mehdiyetin imkanlarıyla bunlar olacak. Şu an tabii

biz Mehdiyetin zıl ve gölgesi altına girdik. 

Diyorlar ki işte “İsrail’e niye insancıl davranmamız gerekiyor, işte

Hıristiyanlara niye insancıl davranmamız gerekiyor? Ehl-i Kitab’a niye

insancıl davranmamız gerekiyor?”. Bu Kuran’ın bize emridir. Resulullah

(sav)’in sünnetidir ve Mehdiyetin bir vasfıdır bu. Şu an biz Mehdiyetin

gölgesi içerisine girdik. Mehdiyette şefkat var. Hıristiyanları Mehdiyet

kollayacaktır. Hz. Mehdi (as)’ın onlar yed-i emanında olacaklardır ve

Museviler de Hz. Mehdi (as)’ın yed-i emanında olacaklardır. Onların bin-

lerce seneden beri beklediği Mesih, Hz. Mehdi (as)’dır zaten ve dolayı-

sıyla ona sığınacaklardır ve Mehdi (as) onları koruyup kollayacaktır. Tev-

rat’ın aslıyla onlara hükmedecektir Hz. Mehdi (as), Hıristiyanlara da

İncil’in aslıyla hükmedecektir. Müslümanlara da Kuran ahlakıyla. Dolayı-

sıyla Mehdiyet devrinde Hz. Mehdi (as) öncülerinden bir sertlik beklemek

acımasızlık beklemek veyahut terör, anarşi beklemek mümkün değildir.
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Zaten terörü ve anarşiyi, şiddeti ortadan kaldırmaya geliyor Hz. Mehdi

(as). Kan dökmeyecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak hatta insanların

burnundan kan akmayacak diyor, tek bir damla bile kan akmayacak. Biz

Mehdi (as) talebesiyiz, Mehdi (as) öncüsüyüz ve Hz. Mehdi (as)’ın göl-

gesiyiz biz, dolayısıyla bizden öyle bir şey kimse bekleyemez. Kuran’a

tabi olan insanlardan, hadise tabi olan, Resulullah (sav)’e tabi olan insan-

lardan olay çıkarmalarını beklemek çok yersiz olur. Biz nerede bir olay

varsa onu yatıştıracağız. Nerede bir kavga varsa onu yatıştıracağız. Kan

döktürmeyeceğiz, olay da çıkarttırmayacağız. Sevgiyi, barışı, şefkati,

merhameti savunacağız inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Hatta siz Hocam bir kısım Hıristiyanların Müs-

lümanları güya deccal gösteren zihniyetlerini kırdınız. Anlatımlarınızla

artık İran Cumhurbaşkanı vesilesiyle de dünyaya nükleer silahların haram

olduğunu, Ehl-i Kitab’a bakış açısının nasıl olunması gerektiğini anlat-

mıştınız inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii, kan gövdeyi götürecekti. Bak mesela Tür-

kiye’deki bazı Museviler daha hala fitne çıkartmaya çalışıyorlar. İsrailli

Musevi kardeşlerimize demişler “Adnan Hoca İsrail’in vakit kaybetmesi-

ne sebep oluyor”. Yani İran’a siz bir an önce saldırmanız lazım, Adnan

Hoca sizi oyalıyor, normalde İran atom bombasını yapmak üzere, hemen

atağa geçin, Adnan Hoca’nın sözüne inanmayın gibi bir fitnevari üslup

kullanmışlar. Bu çok çok yanlış. Konular bizim bilgimiz dahilinde. İran

atom bombası yapmıyor, öyle bir şey yok. Biliyoruz. Bize güvenecekler

bu konuda ve Şii inancında da, Sünni inancında da kitle imha silahı yok-

tur, haramdır. Böyle bir şeyi zaten hiçbir Müslüman kullanmaz ve kullan-

mayı düşünmez. Ayrıca Rusya’da da var, Rusya da kullanmaz bunu, Hin-

distan’da da atom bombası var, Pakistan’da da var atom bombası, Türki-

ye’de de var atom bombası. Kimse kullanmaz atom bombasını, çok tehli-

keli bir şey atom bombası. Amerika’da dünyayı yüzlerce kere yok edecek

atom bombası var. Amerika da atom bombası kullanmaz. Amerika o
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zaman canı kızdığı bir ülkeye niçin atom bombası atmıyor, atmaz. Aklı

başında adamlar, o kadar çılgın değiller. Böyle bir korku yersiz. İsrail’in,

Hıristiyanların, Musevilerin hepsinin huzuru ve güveni Müslümanlardan

sorulur. Türk İslam Birliği içerisinde onlar huzur içerisinde yaşayacaklar-

dır. Onların Allah’ın bize bir emaneti olduğunu biz biliyoruz. Bizim yed-

i emanımızdalar onlar. Allah bize zimmetledi onları inşaAllah, biz onları

korumakla mükellefiz. Musevileri de, Hıristiyanları da, bütün bölgeyi,

bütün Asya’yı, bütün Avrupa’yı Türk İslam Birliği kucaklayacak. Ve

onun asaletine, derinliğine, şefkat anlayışına uygun tavır içinde olacağız

inşaAllah.

SUNUCU: Hocam, bununla ilgili bir sorumuz var. “Değerli Hocam,

Nijerya’da son günlerde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında olduğu

söylenen gerginlikler haberlere yansıdı. Fakat bazı kaynaklarda bu ger-

ginliklerin toprak paylaşımından kaynaklandığı öne sürülüyor. En son 150

kişinin kuyulardan ölü çıkarılarak fotoğraflarını internette gördüm.

Hocam, 2001 yılından beri binlerce insan öldü. 50.000 kişi yaşadığı yer-

lerden göç etmek zorunda kaldı. Hocam biliyoruz ki, Allah’a samimi ina-

nan insanlar bu tarz çatışma ortamlarına girmez. Öyleyse bu haberlerin

asıl kaynağı ne olabilir?”, Aysu Solmaz.

ADNAN OKTAR: İşte istedikleri bu, deccaliyetin, şeytanın istediği

bu. Diyorlar ki, “niye Hıristiyanlarla savaşmıyoruz? Niye Hıristiyanlar

Müslümanlarla savaşmıyor” diyor öbür taraf da. “Niye Musevilerle Müs-

lümanlar savaşmıyor?” diyorlar. Kan istiyor şeytan. Biz barışı, kardeşliği,

sevgiyi getireceğiz. Hz. Mehdi (as)’ın gölgesiyiz biz inşaAllah, Mehdiye-

tin gölgesiyiz. Buna asla müsaade etmeyiz. Oradaki o oyun, o fitne de

bitecek. Müsaade etmeyiz. Hıristiyanlar da Allah’ın kulları, Müslümanlar

da Allah’ın kulları. Hükmü Allah verecek bize ahirette. Tabii ki, bir Hıris-

tiyan kendisini hak yolda bilir, bir Müslüman da kendisini hak yolda bilir.

Sonucu ahirette insanlar görecekler. İnsanları inancından dolayı öldürme-

ye kalkmak, onlara zulmetmek haramdır. Bizim yed-i emanımızdadırlar.
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Güvencelerinden biz sorumluyuz. Hiçbir yerde böyle bir fitneye ve kar-

gaşaya müsaade etmeyiz inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hatta siz basın toplantısında İsrail’e atom bom-

bası atmaya kalkanın gök kubbeyi başına yıkarız diye birkaç defa vurgu-

ladınız. Çok büyük yankı da buldu bu medyada Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Böyle bir şey mümkün değil. İsrail’i paniğe kap-

tırıp savaşın içerisine sokmaya çalışıyorlar. İran’ın İsrail’e saldırmasını

istiyorlar. İsrail’e füzelerle, tanklarla saldırmasını ve İsrail’de kan akma-

sını, İsrail’in de onlara saldırmasını istiyorlar. Bölgenin bir ateş yumağı

haline gelmesini istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu oyunu boz-

duk. Ahmedinejad dedi; “İsrail’i yerlebir edeceğiz, haritadan sileceğiz”

dedi. Ben haber gönderdim, bu şekilde olmaz dedim. Çünkü bu Kuran’a

da uygun değil, sünnete de uygun değil, Mehdiyetin ruhuna da uygun

değil. Ve bundan vazgeçti Ahmedinejad, dedi “biz şefkati, sevgiyi savu-

nuyoruz, oralar kutsal beldedir, bizim oradaki insanlara karşı bir husume-

timiz yok, biz sadece ateist siyonistlere karşı bir tavrımız var. Onlara karşı

da fikri bir mücadele içindeyiz” gibi bir üslup kullandı. Kelimesi kelime-

sine aynı benim kullandığım üsluptu bu. Bunu söylesin demiştim, bunu

söyledi. Çok mütevazi bir insan, güzel, Allah razı olsun, takdir ediyorum.

Mehdiyeti de açıklasın dedim, Hz. Mehdi (as)’ın geldiğini de söylesin

dedim, onu da söyledi. Bütün her yerde haber oldu, Hürriyet gazetesi sür-

manşet verdi; “Mehdi geliyor” diye. Hamaney de açıkladı; “Mehdi geldi”

dedi. Onu da sürmanşetten gazeteler verdiler. Bunlar çok güzel, demek ki

Müslüman, Müslüman kardeşinden etkileniyor. Konuşulduğunda makul

olan, doğru olanda ittifak olunuyor. Ama daha önce Hamaney’i böyle etra-

fından tahrik edenler oldu, işte “İsrail’i yerlebir edelim”; İsrail yerlebir

olmaz. Niçin yerlebir olsun? Onlar da Allah’ın kulu ve Peygamber nesli.

Hatası varsa, o hatayı yapan kişiyle muhatap olunur. Bir şahsın, veyahut

3-5 kişinin yanlışı yüzünden millet cezalandırılmaz. Bu hukukta da değil

mi, yani bu Rahmani hukukun bir gereğidir. Suçu işleyen cezalandırılır,



SOHBETLER 853

kimse o. İsrail’de mazlum çocuklar var, mazlum kadınlar var, değil mi,

dindar Müslümanlar var, dindar Hıristiyanlar var, dindar Museviler var.

Niçin onların yerlebir olması gereksin? Bir de kutsal belde; Kudüs, Kudüs-

ü Şerif, değil mi, bütün Peygamberlerin buluştuğu yerler. Oraya değil

atom bombası, taş parçası dahi attırtmayız, Allah’ın izniyle, inşaAllah. 

Oktar Hocam var mı göstereceğin bir şeyler?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah, Allah diyen hayvanlar

var inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bakayım maşaAllah. Ne bu, aslan mı bu? Maşa-

Allah, alenen Allah diyor, maşaAllah, çok net. Bu da karga, ne şeker hay-

vanlar maşaAllah. Bak Allah’ın hepsi Cemal isminin tecellisi. Allah bun-

ları böyle insanın ruhunu okşayacak şekilde yaratıyor, cennette bunlar her

yerde kaynayacaklar inşaAllah. Herkes buradaki kendi kedisini, eskiden

sevdiği köpeğini, hepsiyle cennette beraber oluyorlar inşaAllah. İstediğin-

de hemen oraya gelir inşaAllah. Oku ayeti.

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allah’a sığınırım, “gerçekten gece

ile gündüzün art arda gelişinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı

şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır” Yunus

Suresi, 6.

ADNAN OKTAR: Evet, bak bunlar da bizim için birer ibret vesile

değil mi inşaAllah? 

Tamam, ayet okuyayım ben size. Enbiya Suresi. Rahman Rahim olan

Allah’ın adıyla. Şeytandan Allah’a sığınıyorum.

“İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz

çeviriyorlar.” Yani her an ölebilirsiniz diyor Allah ve sizi sorgulayacağım

diyor Allah.

“Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin, bunu

mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar.” Yani dini konularla espri
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olmaz, eğlence olmaz. Bazı münasebetsizler, dini ve Kuran’ı oyun ve

eğlence konusu gibi ediniyorlar. Kuran buna dikkat çekmiş.

“Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır”. Yani tutkuyla oyalandık-

ları şey işte okulu, evlenmesi, yemesi içmesi, tahsili yani daha onun geliş-

miş yönleri, mesleği; buna kafayı takıyorlar.

“Zulmedenler, gizlice fısıldaştılar: "Bu sizin benzeriniz olan bir

beşer.” Yani bu insanın ne özelliği var diyorlar, herhangi bir insan. Hz.

Mehdi (as) için de bu kullanılacaktır.

“Öyleyse, göz göre göre büyüye mi geleceksiniz?" Sizi büyülüyor

diyor, yani hipnoz ediyor, etkiliyor; ondan mı etkileneceksiniz, diyor.

"Dedi ki: Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen-sözü bilir; O, işi-

tendir, bilendir." Yani gizlice aranızda konuştuğunuz konuşmaları Ben

bilirim diyor Cenab-ı Allah. Aranızda konuştuğunuz olumsuz, aleyhte

olan konuşmaları bilirim diyor Cenab-ı Allah.

"Hayır" dediler. “(Bunlar) Karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendi-

si uydurmuştur; hayır o bir şairdir. Böyle değilse, öncekilere gönderildiği

gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin." Bakın yani insanların kafası ne

kadar karışık. Önce diyor ki, “karmakarışık düşlerdir”, mesela biz diyoruz

ki İslam ahlakı hakim olacak dünyaya; “yok” diyorlar onlar, sen nereden

çıkarttın, öyle bir şey yok diyorlar. Karmakarışık izahlar onlar, diyorlar.

“Hayır, onu kendileri uydurmuştur.” Mesela öyle bir şey yok diyor, sen

kendin çıkarıyorsun böyle bir şeyi diyor. Bak bu da var.

“Hayır, o bir şairdir.” Yani güzel konuşuyor diyor, güzel sözler edi-

yor ama bir etkisi yok, doğru değil diyor. “Böyle değilse, öncekilere gön-

derildiği gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin." Hani diyorlar ya bir

kısmı gökten melek getirsin, başının üzerinde bir bulut olsun, o söylesin

işte bu Mehdi’dir diye, o zaman inanırız diyor. Yahut gökte bir kuşa işa-

ret etsin, kuş düşsün, kebap olsun, yanına gelsin; o zaman inanırız, başka

türlü inanmam diyor. Halbuki aklın ihtiyarını kaldıracak bir olay olmuyor,
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onlar müteşabih izahlar. Mehdi (as) diyor, bir kuşa işaret eder, eline düşer.

Yani o, onun becerikliliğini gösterir. Havada uçan kuşu yakalar gibi bir

şeydir, teşbih o inşaAllah. Başının üzerinde bir bulut; zaten yanımızda da

bizim melekler var şu an, iki tarafımızda da var ama kimse görmüyor.

De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda,

dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kim-

lermiş, pek yakında öğreneceksiniz." Ebcedi 2023 tarihini veriyor ayetin.

“Dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan

kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." Bu 2023. Yani Mehdiyetin en

güzel yıllarını gösteriyor.

“Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız

dünya hayatının süsüne gözünü dikme.” Mesela diyor ki, kızım diyor

yahut oğlum istikbal seni bekliyor. Ne olacak diyor. Şimdi okuyorsun sen,

okulu bitireceksin diyor, okulu bitirdi, adam olacaksın diyor işe yerleşe-

ceksin, bol maaş alacaksın diyor. Sonra ne olacak diyor, sonra evlenecek-

sin diyor, sonra çocukların olacak diyor, peki sonra ne olacak diyor, sonra

da öleceksin diyor. Yani bu çok anormal bir şey, yani buna kilitlenmesi

bir insanın. Çünkü doğurduğu çocuklar da ölüyor, kendisi de ölüyor.

Demek ki insanların hedefi bu değil. İnsanın hedefi; Allah’ın rızası, rah-

metidir, her şeyin üzerinde Allah’ın rızasını kazanmaktır. Mesela ben de

istesem kendi evimde otururdum. Ne beni tutuklardılar ne hapse girerdim,

ne aleyhimde basında bir yazı çıkardı. Ne akıl hastanesine konurdum, ne

böyle yargılanırdım, hiçbir şey de olmazdı. Kendi halimde yaşardım ama

sonunda da herhalde cehenneme giderdik Allah esirgesin. Onun için onu

bir uyanıklık bilmek, anormal bir harekettir. Kendini feda eden, Allah

rızası için gayret eden Müslümanları böyle zayıf akıllı görüp, bu gibi

dünyevi hedeflerde de kendini akıllı görmek, bilakis tam ters harekettir.

Bunun böyle olduğunu ahirette görmüş olacaklar. Dünya hayatı çok kısa-

dır. Biz buraya doğup, büyüyüp, üreyip, ölmeye gelmedik; bu hayvanların

vasfıdır. Yani doğar, büyür, ürer ve ölür. Hayvanın tarifinde bu vardır.
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İnsanın amacı bu değildir. İnsan doğar, Allah’a kul olur, Allah’ın rızasını

kazanmak için gayret eder, Kuran ahlakını yaşamaya gayret eder, Allah

rızası için kendini feda eder ve cenneti hedefler. Bediüzzaman Said Nursi

Hazretleri saflığından veyahut az düşünmesinden dolayı 30 yıl hapiste

yatmadı. O, 30 yıl hapiste yatarken, o çileleri çekerken, birçok aile nama-

zını kılıp, orucunu tutup, kendi evlerinde hem ticaretlerini yaptılar hem

yemeleri içmeleri yerinde oldu. Fakat kendilerini aynı eşit kategoride

görüyorlar. Bu böyle değil. Allah onlara tek tek bunları sorar. Bediüza-

man’ın yaptığı, doğru olandır. Kendisini uyanık zannetmek bilakis tam

uyanık olmadığını gösterir o insanın. Uyanık olan, Allah’a tam teslim olan

insandır.

Mesela bazı öyle aileler oluyor; aman aman çocuğum böyle bir şeye

girmesin, aman kızım böyle bir şeye girmesin. Babası da böyle bir şeyle-

re girmesin, kendi de böyle bir şeye girmesin ama gitsin Müslümanlar,

onlar mücadele etsinler. Hapse de girsin, olaylarda iftira da atsınlar hatta

iftira atılınca da; vay vay diyor, Allah Allah diyor, inanıyor ona yani televiz-

yona. Bir de mücahit olan, Müslüman olan insan, bir de onu ikna etmekle

uğraşıyor. Diyor ki böyle bir şey yok, sakın inanmayın; bir de bununla

uğraşıyor. Halbuki Müslüman’ın bununla uğraşmasına bile gerek yok.

“Bu zaten apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?” diyor Allah

ayette, Nur Suresi’nde. Bir de onları evlerinde ikna etmek de gerekiyor.

Onların dedikodusundan da Müslümanları korumak gerekiyor. İşin aksili-

ği de, kendilerini çok takva ve doğru yolda zannediyorlar. Diyor ki ben

akşama kadar tesbih çekerim. Başörtüm de mükemmel diyor, namazları-

mı da muntazam kılıyorum diyor. Tamam da bunu herkes yapar; yani

sıcak evinin içerisinde 1 metre bir kumaşı bir kadın başına sarabilir. Sıcak

evin içerisinde namazını da kılabilir. Bir genç de hem okuluna gider, iste-

diği gibi okulunu bitirir, evlenir, işine gücüne bakar. Böyle bir Müslü-

manlık Kuran’da yok. Müslüman, Allah’a kendisini tam anlamıyla teslim

edecek. Mesela Peygamber ömrü boyunca Allah için hizmet etti, gayret

etti. Peygamber bilmiyor muydu sıcak evinde oturmayı? Hicret etti. Hira
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mağarasına saklandı. Sahabeleri gitti yıllarca değil mi, Habeşistan’a kadar

hicret ettiler. O yollar çok tehlikeli, o Afrika’nın kenarlarından geçtiler,

en zor yollardan gittiler. Oradaki gençler 15-16 yaşında gençler sahabe-

lerle beraber hicret etti, onlar da ailelerini bıraktılar. Orada öbür çocukla-

ra dediler ki; siz çok akıllısınız, aferin size dediler. Bak siz ailelerinize

çok sadıksınız, onların peşinden gitmediniz dediler. Aile dediğin böyle

olur, sen evcimen, namazında niyazında, aklı başında kızsın değil mi, tah-

silin var, işin gücün var, ne işin var onların arkasından dediler ve bir kısmı

gitmedi; kendilerini uyanık zannettiler. Ama sahabeler olan bu insanlar,

Peygamberin ashabı olan kimseler gittiler. Onlar dünya ahiret saadetini

kazandılar. Şu an onların toprakta izini bile bulamayız. Ahirette karşılık-

ları sonsuza kadardır. Ahirete inanıyorsa. İnanmıyorsa iki tarafı da denge-

de tutacağını zannetmek çok büyük bir hatadır. Bir insan ya dünyayı ter-

cih eder ya ahireti tercih eder. İkisini dengede tutma diye bir olay yoktur.

Burada kendini kandırıyorlar. O yüzden İslam ahlakı hakim olamadı şu

ana kadar. Böyle kendini uyanık zannedenlerin yüzünden olamadı. Çünkü

bir korkaklık var, çekingenlik var, kendini uyanık ve akıllı olduğunu zan-

netmek var, her türlü riskten kaçınmak var. Öyle bir şey olunca da tabii ki,

İslam ahlakı dünyaya hakim olmuyor. Hatta bir insanın sözüne bile

tahammül edemiyor. Mesela diyor ki; ben tebliğ yapacağım ama beni ters-

liyorlar diyor. Veyahut beni mimleyebilirler iş yerinde diyor. Kardeşim

herkes yaptığında zaten İslam yayılmaz, herkesin canı tatlı olur o zaman.

Mesela diyor ki benim kızımın canı tatlıdır. Öbürünün kızının da canı

tatlı, nedir yani, öbürü insan. O da canı tatlı. O zaman o hiç hareket etme-

mesi lazım. Diyor ki; benim oğlumun canı tatlıdır ve tahsil yapıyor diyor.

Öbürü bilmiyor mu tahsil yapmayı? Öbürünün de canı tatlı. Hay aslanla-

rım diyorlar mesela öyle olanlar da, göreyim sizi diyor, canı gönülden sizi

tebrik ediyorum, takdir ediyorum diyor. Ama biz diyor çoluk çocuğa

karıştık, tabii ki biz yapamayız diyor böyle bir şeyi diyor. Peygamber

Efendimiz (sav) zamanındaki münafıklar da öyle diyorlardı. Bizim evimiz

açıkta diyorlardı. Yani çoluğumuz-çocuğumuz var, onlara bakacağız.
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Onların geleceği var, istikbali var. Biz şimdi seninle savaşırsak öldürürler

bizi, bir şey olur diyor. Bir kısmı da diyor ki, sıcak hava diyor, çok bun-

altıcı bir sıcak var diyor. Bu sıcakta diyor mücadeleye çıkılır mı diyor?

Bir kısmı da Peygamber Efendimiz (sav)’i son derece tehlikeli görüyor,

riskli görüyor; aman aman ona yanaşmayın diyor. Çünkü ya şehit edilirse

hatta o, Peygamberle (sav) beraber olmayan münafıklar diyorlar ki; Allah

bizi korudu diyorlar, iyi ki onlarla beraber değildik diyorlar. Eğer beraber

olsak bak biz de beraber ölecektik onlarla diyorlar. Onlar diyorlar, öyle

boş yere öldüler diyorlar orada. Allah bizi korudu diyor. Adam kendini

uyanık zannediyor. Biz de namaz kılıyoruz diyor, biz de Müslüman’ız;

ama ben gitmedim, uyanıklık yaptım diyor ve ailemi korudum diyor.

Hatta ayette diyor; “Onlar ailelerine, hiç dönmeyeceklerini zanneder onla-

rın” diyor. Hatta diyor; “sizin felaket haberlerinizi dışarıdan izlerler

diyor”. Yani televizyondan, radyolardan; Allah Allah diyor, neler oluyor

bunlara diyor. “Kötü felaket onları sarsın” diyor Allah ayette. Onun için

korkak Müslümanlar yüzünden İslam ahlakı dünyaya hakim olmadı şu ana

kadar. Müslümanların zillet içinde böyle perişan olmasının sebebi de

budur. Osmanlı’nın yıkılmasının sebebi de budur, korkaklıktır ve kendi

çıkarlarını düşünmektir, keyfini düşünmektir, ailesini düşünmektir, çocu-

ğunu düşünmektir. Halbuki ahirette, bunlar sıkıştırıldıklarında, ahirette

Cenab-ı Allah bunları sorguluyor diyor ki Allah’a; “Ya Rabbi diyor ben,

çocuklarımı fidye olarak vermek istiyorum diyor, eşimi de fidye olarak

vermek istiyorum diyor. Hepsini cehenneme at diyor ama benim canımı

kurtar diyor. Hatta dünyayı fidye olarak veriyorum diyor. Hatta bir o

kadarını daha vereyim diyor. Ama yeter ki beni kurtar diyor.” Orada işte

egoistlikleri, asıl çıkarcılıkları ahirette ortaya çıkıyor. Ahirette sahip çık-

mıyor çocuğuna. Bu dünyada sahip çıkıyor ama onu mal gibi görüyor

çünkü kız çocuğu demek; onun için üretim makinesi gibi, ona torunlar

çıkacak yeni yeni, üretim, çünkü o torunlarını bir daha evlendirecek, bir

de onlardan gelir getirecek. Sanki haşa koyun gibi görüyor. Ne kadar sürü

çok olursa o kadar çok onlardan gelir getirir kafasında. Mesela oğlu olu-
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yor, oğlunu da bir an önce evlendirmeye çalışıyor. Evlendirdiği kızın da

zengin olmasına dikkat ediyor ki ondan da para gelsin. Allah diyor; “Mal-

larda ve oğullarda bir övünme ve çokluk hissidir diyor” ayet, Kuran ayeti.

Cenab-ı Allah diyor ki buna karşılık, şeytandan Allah’a sığınırım, eğer

diyor; “çocuklarınız, eşleriniz yani evlenme merakınız, yarım kalmasın-

dan korktuğunuz ticaret, içinde oturduğunuz evler, aşiretiniz (yani çevre-

niz, arkadaş çevreniz, facebook’taki falan arkadaş, kimleri varsa arkadaş-

ları içerisinde) Allah’tan, Resulü’nden ve Allah yolunda mücadele etmek-

ten“. -Bunu ahir zamana vurgularsak; Hz. Mehdi (as)’dan, Allah yolunda

mücadeleden, cehd etmekten, İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için

yapılan mücadeleden, yani Türk İslam Birliği için yapılan mücadeleden-

“daha hayırlı ise Allah bekleyedurun” diyor. Bekleyedurun ne demek bili-

yor musun? Sizin canınızı alacağım, o zaman karşılığını göreceksiniz;

budur. Mezarda mesela kadınların rahmi dışarıya çıkıyor, gaz basıncının

etkisiyle. Yediği bağırsak mesamatı, bağırsaktaki atıklar gaz basıncıyla

ağzından çıkıyor. Her insanda oluyor bu, istisnasız. Her ölümde olur,

mezarın klasik özelliğidir bu. Vücut her yerden şiştiği için, çünkü kimya-

sal reaksiyon meydana geliyor, gaz basıncı ile vücut şişiyor. Böyle bir

netice için gayret etmiş oluyor ve bu kadar kısa, mesela onar yıllık zaman

dilimleri içerisinde bu bitiyor. 

Allah diyor ki “Bir kısmını putlarına ayırdılar diyor. Bir kısmını da

Allah’a ayırdılar” diyor. Hepsi, tamamı putlarına gider diyor Allah. Ben

onu almam diyor Allah. Yani benim için yaptıkları namaz, oruç hiçbir şeyi

almam diyor. Almamamın sebebi, putlarına da ayırdılar çünkü diyor.

Allah ile nefsini birlikte götürdüğünü zannediyor, yani dünyevi çıkarları-

nı. Böyle bir şey yok. Allah, sırf Benim için yaparsa Ben kabul ederim

diyor. İşte buna “ihlas” deniyor. Yani samimiyet. İhlas olmadığı için

Allah, İslam ahlakını dünyaya hakim etmedi şu ana kadar. Hz. Mehdi

(as)’ın görevi, işte bu ihlası insanlara öğretmektir. İhlasın yayılmasıyla

İslam ahlakı dünyaya hakim olacaktır. Hatta Tevrat’ta Hz. İbrahim’in (as)

Cenab-ı Allah ile bir konuşması var. “Ya Rabbi diyor, elli kişi olsa diyor,
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elli tane diyor insan,” yani özetle şöyle söyleyeyim en sonunda; “on tane

diyor iyi insan varsa o bölgeyi helak eder misin?” diyor. “Ben etmem”

diyor Cenab-ı Allah”. On kişi, yani on kişi bile yetiyor inşaAllah. Onun

için o, 313 kişi işte dünyaya İslam ahlakının hakim olmasına vesile olacak

insanlardır. Allah onların yüzü suyu hürmetine İslam ahlakını dünyaya

hakim ediyor. Yoksa dünyada şu an genel olarak mesela Filistin’de akıl

almaz bir acı var, ızdırap var. İstese insanlar herkes bir yüzer milyon- iki

yüzer milyon verip gönderebilir. Yani milyon derken bin lira, yüz bin lira-

iki yüz bin lira yahut on bin lira-beş bin lira neyse verebilirler. Oralı dahi

olmuyorlar yani varsa yoksa oğlu, kızı, arabası, evi, yemesi içmesi ama

gönlünü rahatlatmak için bir Hacca gidiyor arada sırada, Hac’da da bir

güzel geziniyor oralarda, ayağına terliklerle alış veriş yapıyor. Ona bir

değişiklik oluyor. Ondan sonra da Hacı oldu diyorlar. Büyük bir hava ile

geliyor; o, çok kolay bir şey, zor bir şey değil ki. Uçağa bineceksin gide-

ceksin Hacca, geri geleceksin. Namazımı da kılıyorum diyor, zekat diyor

hanımın altınlarının işte kırkta birini verdim diyor. Hanımın altınlarını

zaten donatmış böyle ve gönlü çok rahat oluyor. Halbuki İslam’ın şartı beş

ama İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti var, bu da bir şarttır İslam ahla-

kının dünya hakimiyeti için uğraşmak. Cesur olmak da bir farzdır,

Allah’ın emridir. Allah için şehit olmayı istemek de bir ibadettir. Şehit

olmayı isteyen insan nerede? Çok nadir olur. Aman aman diyor, ne başı-

na bir iftira gelsin, ne şehit edilme ihtimali olsun, ne çoluğuna çocuğuna

bir şey olsun. Herkes dikkatli olduğunda, herkes korkuyu yaşadığında,

işte ortaya iddia edilen Ergenekon örgütü çıkıyor. Madem diyor bunlar

böyle çekiniyorlar diyor. Mesela İslam ülkelerinde de, birçok ülkede de

böyle, iddia edilen Ergenekon örgütü sırf burada faaliyet yapmıyor ki.

Irak’ta da faaliyet yapıyor, gidiyorlar orada cami bombalıyorlar, Irak’ta.

Şii camilerini bombalıyorlar, gidiyorlar ondan sonra Sünni camilerini

bombalıyorlar. Gidip cami bombalıyorlar Pakistan’da, iddia edilen Erge-

nekon örgütü. Yani öyle dar planda faaliyet yapan bir örgüt değil, çok

geniş çaplı yapıyorlar. O millet de şaşırıyor diyorlar ki, Pakistan’da biz
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diyorlar, Sünniler Şiiler kavga etmiyoruz, bu bombayı kim attı diyorlar.

İşte adresi veriyorum. Ama muazzam bir havf damarı, bir korku damarı

var. Mesela Said Nursi zamanında, Bediüzzaman’ın o aslan talebeleri kor-

kusuzlar, Üstad’larını yalnız bırakmadılar. Ama bir kısmı da acayip kor-

kaktı, bıraktılar Üstad’ı. Ne yapıyorsan yap dediler. Kendilerini çok akıl-

lı zannettiler. Halbuki Sungur Ağabey gibi, Fırıncı Ağabey gibi, diğerleri

gibi, Abdullah Yeğin Ağabey gibi, Seyit Salih Özcan gibi böyle yiğitçe,

delikanlıca gayret etselerdi, Üstad’ları ile beraber her türlü meşakkatin

içine girmiş olsalardı, bambaşka bir ortam olurdu. Ama kendilerini uyanık

zannettiler. Onları da az düşünüyor zannettiler, yanlış yolda zannettiler.

Ve bu, her dönemde olmuştur. Yine aynı hatayı Müslümanlar şu an yapı-

yorlar. Kendilerini orada takva da gösteriyorlar ayrıca sorsan evliya. Ben

günde 20 bin zikir çekerim bir gecede diyor. Ama riske geldi mi aman

diyor, o fitne diyor, ben öyle bir şeye girmem diyor, Allah esirgesin. Sen

ne diyorsun, olur mu öyle şey, diyor. O fitne; ama sıcak odanın içerisinde

20 bin zikir o tabii çok kolay. Bir de diyor Kitap okuduk, üstüne de çay-

larımızı içelim, ondan sonra gidip uykuları geliyor tabii, mayışıyorlar,

devrilmeye başlıyorlar sohbetin ilerleyen saatlerinde. Böyle samimiyetsiz

bir mantık Müslümanları boğuyor. Mesela bak, Hz. Mehdi (as)’ın gelece-

ğini Said Nursi, açık açık ve alenen söylediği halde, sarahaten yüzlerce

sayfa açıkladığı halde, keyiflerini kaçırır diye Mehdiyeti külliyen redde-

den bir üslup içerisindeler. Üstad onu demek istemedi diyor. Neyi demek

istedi diyor, mesela badem bıyıklı birisi çıkıyor, Üstad’ın kastettiği diyor,

şahs-ı manevidir diyor. Kardeşim, her yerde zat diyor diyoruz, o şahıs

diyor, tarif veriyor, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak diyor, İttihad-ı

İslam olacak diyor, İslam Birliği olacak diyor, milyonları bulan İslam

orduları olacak o dönemde diyor. İslam ahlakı bütün dünyaya hakim ola-

cak diyor ve Hz. Mehdi (as) hakim olacak diyor. Yok diyor, öyle denmiş

olması önemli değil diyor. Demiş olabilir diyor. Bir de Üstad’ım zaman

zaman öyle söyler de diyor, şart-ı muallak ile söyler diyor. Yani şart-ı

muallak oluşmadığında o zaten olmaz diyor. Kardeşim şart-ı muallak,
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Peygamber Efendimiz (sav) şart-ı muallakla mı söylemiş Mehdi (as)’ın

çıkışını. Açık, aleni, Sahihi Buhari, Muslim, Tırmızi, İbn-i Mace, Sünnen-

i Nesei, Sünnen-i Davut açık açık söylemiş. Nerenin şart-ı muallakı? Said

Nursi de şart-ı muallaktan bahsetmiyor ki, net olarak söylüyor, İttihad-ı

İslam olacak diyor. Ama keyiflerini kaçıracağı için şart-ı muallak iddiası

ortaya atıyorlar. Daha da olmazsa şahs-ı manevidir diyorlar. Böyle dinde,

kendilerince kurnazlıklar yaparak, keyiflerini kaçıracak şeylerden kaçınan

bir politika izliyorlar ve bu insanlara da saygı duyuluyor. Onun sonucun-

da işte bu tarz zorluklarla Müslümanlar karşılaşıyorlar, kökeninde bu var-

dır. Bu konuda dürüst olacaklar. Üstad orada hata yapmadı, doğru yaptı.

30 yıl hapiste yatmakla hata yapmadı, doğru yaptı. Onun gibi davranma-

yanlar hata yaptılar. Sungur Ağabey hata yapmadı, doğru yaptı. Gitti,

Üstad’ı ile aslan gibi nerede beraber oldular. En riskli yerlerde de birlikte

oldular, asla da bırakmadılar. Mesela Zübeyir Gündüz Alp de, maşaAllah

o Kafkas aslanı, yiğit, delikanlı ağabeyimiz Üstad’ı asla yalnız bırakma-

mıştır. Dediler ki millet, aman aman aman Bediüzzaman çok tehlikeli

adam, deli misiniz siz, istikbaliniz yanar dediler. Git okulunda oku, işine

gücüne bak çocuğum diyor, olur mu öyle bir şey diyor. Sen dinini öğre-

neceksen git Hoca efendiden camide öğrenirsin diyor. Kuran, mesela aç

Kitab’ı, okuyacaksan oku diyor ama Üstad’a niye ihtiyacın olsun Bediüz-

zaman’a senin diyor. O da, o diyor ki tabii çok doğru söyledi, haklı bu,

hakikaten bir diyor evimizde oturalım, namazımızı kılalım, işimize gücü-

müze bakalım diyor. Bediüzzaman, ne alakası var dediler ve birçok insan

yalnız bıraktı o zaman Bediüzzaman’ı. Halbuki tarihi büyük bir fırsatı

kaçırdılar. Yani ahir zamanın o büyük müceddidinin, müctehidinin tale-

besi olma şerefini kaçırdılar. Mesela bak, çok az bir talebesi var şu an.

Halbuki çok fazla talebesi olması gerekirdi değil mi, geriye kalanlarla

beraber. Ama onda bir hayır var tabii. Bu samimiyetsiz ruhun mutlaka

ortadan kalkması gerekiyor. Herkesin canı tatlı olduğunda, İslam ahlakı-

nın dünyaya hakim olması zorlaşıyor. Osmanlı’daki yıkılışın sebebi bu

oldu. Bir de bunu oturup, vah vah vah Osmanlı yıkıldı diye konuşuyor bu
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tip insanlar. Kardeşim senin kafandan dolayı Osmanlı yıkıldı zaten. Senin

mantığından dolayı, yani senin kafan yıktı onu zaten. Senin malına, mül-

küne, çoluğuna çocuğuna, ailene önem vermen, millet menfaatini önemli

görmemen, İslam’ın menfaatlerini önemli görmemenden bu hale geldi.

Hadi arkadaşlar mutlu evimizde yaşayalım, ben de gideyim eve oturayım,

herkes evde otursun. Olur mu öyle şey? Tehlikeye giren, riske giren Müs-

lüman’ı anormal görüyorlar. Ama riskten kaçınan, zorluktan kaçınan, key-

fine düşkün olanı da, mutaassıp adam diyor bak, derli toplu, tutarlı bir

insan diyor. Mazbut bir hayatı var, mazbut yaşıyor adam, bak sakin. Maz-

but, işte yanlış o. Resulullah (sav)’in öyle bir hayatı yoktu. Her gün cehd

ediyordu. Sahabelerin her gün ağzını, yüzünü doğruyorlardı, kollarını

doğruyorlardı. Sahabeler hata mı yaptı orada onu yapmakla? En doğru

olanı yaptılar, ama birçok aile onları kınıyordu, çoluğuna çocuğuna zarar

gelmesin diye ve kendilerinin hala Müslüman olduklarını iddia ediyorlar-

dı. Onun için temel sorun bunun altında yatıyor, burada yatıyor. Bu havf

damarı, bu korku ruhunun kalkması gerekiyor. Canlarının tatlı olasının

kalkması gerekiyor. Oktar Hocam nedir o? 

OKTAR BABUNA: Buyurun Hocam. 

ADNAN OKTAR: Ver bakalım. “Sayım Hocam, Ramuz El-Hadis

Kitabı’nda yeni okuduğum bir hadiste, ahir zamanda Kuran’ı çok iyi

bilen, saçı traşlı bazı kimseler çıkacağı, bu kişilerin Kuran ahlakına karşı

büyük bir mücadele verecekleri şöyle anlatılmıştı: ‘Doğudan başları traş-

lı kavimler çıkacak’, Peygamber (sav)’in hadisi, ‘Dilleri ile Kuran’ı oku-

yacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek’. Yani gösteriş olarak

okuyacak ama cesaret, gayret, şevk, fedakarlık gibi konulara yanaşmaya-

caklar. ‘Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklardır’ diyor. Hadis

numarası 6294. Hocam bu hadisin açıklamasını yapar mısınız?” Ayşin

Hanım yazmış. Biraz etrafına bakan insanlar bunu bütün açıklığı ile görür-

ler. Dikkatlice etrafını izlerse, bunu görürler inşaAllah. Evet, sen şunu

okuyup bana sorarsan ben sana cevap verebilirim.



SOHBETLER864

OKTAR BABUNA: Hocam Allah razı olsun. Çok önemli bir hatırlat-

manız oldu şimdi elhamdülillah. Tam olması gerektiği şekilde inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet, inşaAllah. Bu hayati bir konu. 

SUNUCU: “Hocam, Hz. Mehdi (as) dönemindeyiz ve eminim sami-

mi iman eden birçok kişi benim gibi Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinden

olmak için can atar. Hocam, bir hadiste Mehdi (as)’ın talebeleri ile ilgili

Peygamber Efendimiz (sav) şu şekilde bildirmiş: ‘Cebrail (as) bana haber

verdi ki, Ehl-i Beyt’im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlar-

dan olan Hz. Mehdi (as) ortaya çıkıncaya, onların Mehdi (as) ve talebele-

rinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye

kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevme-

yenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır’. Hocam, bu hadisten Mehdi

(as)’ın talebelerinin zamanla sevilip tanınacağını mı anlamamız gerekir?”

demiş. Kemal Yüceltan, Samsun’dan.

ADNAN OKTAR: Evet, tam anlamıyle öyle tabii, bakayım. Cebrail

(as) bana haber verdi diyor Peygamber Efendimiz (sav). Vahiyle haber veri-

yor. “Ehl-i Beyt’im benden sonra zulüme uğrayacak.” Mehdi (as) ve bütün

Ehl-i Beyt zulme uğrayacak ki, nitekim oldu bunlar. “Bu zulüm onlardan

olan Hz. Mehdi (as) ortaya çıkıncaya, onların Hz. Mehdi (as) ve talebeleri-

nin şanını yüceltinceye kadar”, yani Mehdi (as)’a ilk önce eziyet edilecek,

talebelerine de. Ama sonra talebelerinin şanı yücelecek. İslam ümmeti,

onları sevmekte birleşinceye kadar, Müslümanlar sonra onları sevmeye baş-

layacaklar. Anlayacaklar, sevmeye başlayacaklar. Sevmekte birleşinceye

kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak. Gittikçe

aleyhlerinde konuşanlar azalmaya başlayacak. Sevmeyenleri zail olacak.

Yani yok olacaklar, geri çekilecekler. Övenleri çoğalacaktır Hz. Mehdi (as)

için. Evet, vahiyle Peygamber Efendimiz (sav)’e bildirilen bir konu.

Taha Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım. “Dedi ki: ‘Kiminiz kimini-

ze düşman olarak, hepiniz oradan inin. Artık size Ben'den bir yol gösteri-

ci gelecektir.’” Hz. Adem ve Hz. Havva’ya söyleniyor.
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“Artık size Ben'den bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayeti-

me uyarsa”; kim benim Mehdi’me uyarsa “artık o şaşırıp sapmaz ve mut-

suz olmaz." Ayetin ebcedi, 1982 yılını veriyor.

“O (yükün altı)nda ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu, Kıyamet günü onlar

için ne kötü bir yüktür.” diyor Allah.

“Kim bundan yüz çevirirse, şüphesiz Kıyamet günü o, bir günah-

yükü yüklenecektir. O (yükün altı)nda ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu, Kıya-

met günü onlar için ne kötü bir yüktür. Sur'a üfürüleceği gün, Biz suçlu-

günahkarları o gün, yüzleri kara,” simsiyah yüzleri, “gözleri gömgök”

mor gözlerinin içi, “kaskatı ve kör olarak” diyor. Yani gözleri hareket

etmiyor, gözleri sabit, duvar gibi gözü, sadece bir morluk, “toplayacağız.”

Ve onlara diyorlar ki; “(Dünyada) Yalnızca on (gün) kaldınız" diye kendi

aralarında fısıldaşacaklar.”

Konuşuyorlar; “dünyada 10 gün kaldık herhalde” diyorlar, “bayıldık

herhalde, komaya girdik, hani var ya komadan çıkanlar oluyor, 10 gün o

kadar bir şey kalmışızdır” diyorlar.

“Onların sözünü ettiklerini Biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakı-

mından onların daha üst olanları ise: ‘Siz yalnızca bir gün kaldınız’ der-

ler.” Kendi aralarında durum değerlendirmesi yapıyorlar. Yani bir bay-

gınlık geçirdiklerini düşünüyorlar, komadan kalktıklarını yani bir uyku-

dan kalktıklarını zannediyorlar. “1 gün kaldınız” diyorlar.

“Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki: ‘Benim Rabbim, onları dar-

madağın edip savuracak’"; mesela İstanbul 7 tepe, böyle kum gibi eriye-

cek İstanbul. Boğaz’ı tıkayacak, Boğaz’ın sularını kapatacak. Boğaz’ın

suları da onun üzerinden aşacak. Önce iki taraf birleşecek, sonra açılacak

ve Boğaz’ın suları taşacak ve yerlebir olacak her yer, inşaAllah. Bak,

bunu ayet nasıl açıklıyor; "yerlerini bomboş, çırçıplak bırakacaktır" “Bom

boş ve çırçıplak” çünkü bitki örtüsü de eriyor. Ağaçlar, her şey o kumlu

toprağın altında kalıyor.
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"Orada ne bir eğrilik göreceksin, ne de bir tümsek"; dümdüz oluyor

arazi depremin etkisiyle. Bütün her yer eriyor. Boğaz, dağ, tümsek, hiçbir

şey kalmıyor.

“O gün, kendisinden sapma imkanı olamayan çağırıcıya uyacaklar.

Rahman (olan Allah)a karşı sesler kısılmıştır; artık bir hırıltıdan başka bir

şey işitemezsin.” Bir hırıltı gibi bir ses duyuluyor ve çağırıcı var. İnsanla-

rı çağırıyor; “bu tarafa gelin” diyor.

“O gün, Rahman (olan Allah)'ın kendisine izin verdiği ve sözünden

hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz.” İmamla-

rın, Peygamberlerin artık şefaat gücü var orada, Allah’ın dilediği kişilerin.

“O, önlerindekini de arkalarındakini de bilir”; yani bizim her tarafı-

mızı bilir Allah, sağı, solu her yeri bilir.

“Onlar ise, bilgi bakımından O'nu kavrayıp kuşatamazlar.” Allah’ı

anlayamazlar diyor. Allah’ın bildirdiği kadarıyla Allah’ı bilebiliyorlar.

“(Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur”;

bütün insanları yüzü aşağı doğrudur diyor Allah’ın karşısında, “ve zulüm

yüklenen ise yok olup gitmiştir”.

“Kim de bir mümin olarak, salih olan amellerde bulunursa”; “salih”

demek; samimi. Üçkâğıtçı, samimiyetsiz, sahtekâr tavırlar değil. “Salih

amellerde bulunursa artık o, ne zulümden korksun, ne hakkının eksik

tutulmasından”. Ahirette hiçbir şey olmaz onlara diyor Cenab-ı Allah.

“Böylece Biz onu, Arapça bir Kuran olarak indirdik ve onda korku-

lacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık” diyor Allah, “umulur ki korkup-

sakınırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur”. Eğer dünyaya

saplanıp batmazlarsa, onlara böyle faydası olur diyor Allah. 

Oktar Hocam senin anlatacakların var mı?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, güzel canlılar var. Eğer

uygun görürseniz?
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ADNAN OKTAR: Bakayım. Çok şeker bir şey, bu böyle nedir?

MaşaAllah.

OKTAR BABUNA: Dün de bahsetmiştiniz Hocam, düzgünlüğü çok

büyük büyütmeyle bakıldığında, muazzam bir düzgünlükle her birinde

ayrı mercek olan binlerce petek gözden oluşuyor, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tamam, peki Yusuf Suresi’nden devam edelim.

Şeytandan Allah’a sığınırım. “(Yusuf) Dedi ki: ‘Beni (bu) yerin (ülkenin)

hazineleri üzerinde (bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyu-

cuyum, (yönetim işlerini de) bilenim.’” Mehdilik talebinde, o devrin

yöneticisi olmak talebinde.

56. ayet; “İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (ikti-

dar) verdik.” 2017, Hz. Mehdi (as)’ın en güçlü yılları, inşaAllah. “İşte

böylece Biz yeryüzünde” bütün yeryüzünde. “Yusuf'a güç ve imkan (ikti-

dar) verdik”, inşaAllah Mehdiyete bakan bir ayet.

“Ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız” diyor Allah ayette,

1998’i veriyor ebcedi. Açıp bakabilirler, hesap etsinler, bilenler bilir bunu.

“Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler, onu tanımadıkları halde

kendisi onları hemen tanıdı”. Peygamber Efendimiz (sav) diyor bunu

hadiste; “Mehdi, Hz. Yusuf (s)’a benzer, kardeşleri onu tanımamışlardı

ama o onları tanırdı” diyor. Hz. Mehdi (as)’ı tanıyamayacak insanlar.

Biraz da Üstad’ın izahlarından anlatayım. “Hz. İsa (as) geldiği vakit,

herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir” diyor Said Nursi.

“Onun mukarreb ve havvası, derin imanlı yakın talebeleri nur-u iman,

imanın ışığıyla onu tanır.” Hz. İsa (as)’ı tanır. Demek ki Hz. İsa (as) bir

şahs-ı manevi değil. “Yoksa bedahet derecesinde (birdenbire ve açıkça)

herkes onu tanımayacaktır.” İlk çıktığında herkes onu tanımayacaktır

diyor Said Nursi. Demek ki şahsı manevi değil. Şahs-ı manevide böyle bir

şey olur mu? “Hz. İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu

bilmek lazım değildir.” Bu, şahs-ı maneviye benziyor mu?
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OKTAR BABUNA: Benzemiyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak, “Hz. İsa (as) geldiği vakit, onun hakiki İsa

olduğunu” diyor. Onun mukarreb ve havvası, derin imanlı yakın talebele-

ri onu tanıyorlar. Şahs-ı manevi tanınır mı? Tabii, bir âlim Hoca efendinin

ben yazısında gördüm, hayretler içinde kaldım. Diyor ki –geçenlerde de

söyledim- “Bediüzzaman, Hz. İsa (as) için gelecektir yani şahıs olarak

gelecektir demiştir; ama o Müslümanların gönlünü yapmak için bunu söy-

lemiştir”diyor. Yani “ayıp olmasın diye söylemiştir Müslümanlara diyor,

yoksa tabii ki şahs-ı manevi olarak gelecektir” diyor. Üstad Bediüzza-

man’ın böyle bir ahlakı, kişiliği var mı? Nerede gördünüz bunu?

OKTAR BABUNA: Yok Hocam. Bir de yüzlerce sayfa, siz söyle-

miştiniz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii. Diyor ki; “Ahiretin en uzak köşesine gitse

dahi, hakikaten ölseydi” diyor, ve “ahiretin en uzak köşesine gitseydi

dahi” diyor, “Allah’ın ona bir ceset giydirip dünyaya indirmesi, Cenab-ı

Allah’ın kudreti dâhilindedir” diyor. “Ve vaat etmiştir, elbette vaadini

yerine getirecektir” diyor. “Muhbir-i Sadık’tan hadis vardır” diyor, “ve

mutlaka gelecektir Hz. İsa (as)” diyor. “Şahs-ı İsa (as)’ın gelişi, kati

olmakla beraber” diyor.

OKTAR BABUNA: Ayrıca siz defaatle dikkat çektiniz Hocam,

Kuran’da ayet olarak var Hocam. Allah’ın kesin vaadi var inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii, iki tane ayet net söylüyor, evet, dünya

hakimiyetini Hz. İsa (as) zamanında, evet. “Fakat çiçekler baharda gelir,

öyle ise o kutsi çiçeklere zemin etmek lazım gelir”. Yani Hz. Mehdi (as)

ve talebelerine zemin hazırlıyorum diyor. “Ve anladık ki biz bu hizmeti-

mizle o nurani zatlara, nurlu şahıslara, Mehdi (as)’a zemin ihzar ediyoruz,

hazırlıyoruz” diyor. Hz. İsa (as)’ın zeminini hazırlamış oluyor, Hz. Mehdi

(as)’ın da zeminini hazırlamış oluyor. “Ahir zamanın en büyük fesadı

zamanında elbette en büyük bir müctehid ve en büyük bir müceddid”,
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mesela Said Nursi Şafi mezhebindendi, mezhep mukallitiydi, mezhebe

tabiydi. Ama buradaki belirtilen Hz. Mehdi (as), en büyük müceddid yani

mezhep imamlarının üzerinde bir alimden bahsediyor. Yani bütün mezhep

imamlarından daha büyüktür, diyor. Büyük bir alim dolayısıyla mezhep

mukalliti değil. Yani onun anlattığı, sahabe dönemindeki gibi hayat hakim

olacak. “En büyük müceddid, hem hakim” diyor, mesela Hz. Mehdi (as)

gelecek, hakimlik görevi yapacak. Adaletin en yüksek makamında olacak.

Said Nursi Hazretleri sürekli, aslanlar gibi gitti hapis oldu, yattı değil mi

inşaAllah; ama mahkumdu, hakim olmadı. Mehdi (as) hakim olacak diyor

Said Nursi. “Hem Mehdi hem mürşit” yani bütün tarikatlar Mehdi (as)’a

bağlanacak, tarikat kalmıyor Hz. Mehdi (as) zamanında. Nakşibendi,

Kadiri bütün tarikatlar; tarikatı O’na teslim ediyorlar ve kalkıyor. Ali

Haydar Efendi de Mehdi (as)’a teslim etmiştir tarikatı ve halifelik bırak-

mamıştır. Cübbeli diyor; gelininden korktu, çekindi, onun için halifelik

bırakmadı, diyor. Ali Haydar Efendi, Hz. Ali gibi bir insan. Yani muaz-

zam cesur, böyle acayip heybetli bir Osmanlı yiğidi ve huzur hocası ve

cesaretiyle ünlü bir insan. Gelini ne alaka, gelininden çekinsin yani. Nere-

de görülmüş bu? Mehdi (as)’a bıraktığı için halifelik vermemiştir,

inşaAllah. “Mürşit, Kutb-u Azam” -en büyük Kutub- “olarak bir zat-ı

nurani” –şahs-ı manevi demiyor bak, zat-ı nurani- “bir” diyor “bir zat-ı

nurani”. Burada nerede şahs-ı manevi? “Gönderecek o zat”, şahs-ı manevi

değil, o zat diyor. “Ehl-i Beyt-i Nebevi’den seyit olacaktır”, kardeşim

şahs-ı manevi seyit olur mu? Peygamber Efendimiz (sav)’in neslinden

olur mu? Yani bu nasıl bir yalan söyleme tekniğidir ki yüzlerce, binlerce

insanı böyle kandırabiliyorlar şahs-ı manevidir diye, bu kadar açık izah

edilmesine rağmen. Bak diyor ki “Cenab-ı Hakk bir dakika zarfında bey-

ne's-semâ ve'l-arz (yer ve gökler arası) âlemini bulutlarla doldurup boşalt-

tığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder.” Çok karmaşık bir

ortamı, bir anda sakinleştirir diyor Allah. “Bahar içinde bir saatte yaz

mevsiminin numunesini -örneğini- ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat

eden Kadir-i Zülcelal (büyük Cenab-ı Allah, her şeye muktedir olan Yüce



Allah), Hz. Mehdi (as) ile de şahs-ı manevi demiyor bak, Hz. Mehdi (as)

ile de, âlem-i İslâm’ın zulümatını dağıtabilir.” Zulümat dağıldı mı? Daha

yeni dağılacak. Bundan sonra dağılacak. Üstad zamanında dağıldı mı?

OKTAR BABUNA: Dağılmadı Hocam.

ADNAN OKTAR: Tabii, “dağıtabilir ve vaat etmiştir; vaadini elbet-

te yapacaktır" diyor Allah. Elbette, mutlaka yapacak diyor Mehdi (as) dev-

rinde inşaAllah. Bak diyor; “hamiyet-i Aliye, yüce bir gayret feveran ede-

cek (harekete geçecek) ve Hz. Mehdi (as) başına geçip”. Şahs-ı manevinin

başına geçilir mi? Şahs-ı manevi, şahs-ı manevinin başına geçer mi?

Bir şahs-ı manevinin yani büyük bir kitlenin başına bir insan geçer.

“Hz. Mehdi (as) başına geçip tarik-i hak ve hakikate sevk edecek.” Hz.

Mehdi (as) lider olacak diyor. Bu şahs-ı manevi diye kandırabilen kardeş-

lerime hayret ediyorum, yani ahirette nasıl açıklayacaklar, Üstad’ın karşı-

sında bunları nasıl açıklayacaklar, Cenab-ı Allah’ın yanında bunu nasıl

anlayacaklar ben anlamıyorum. Yani mucize.

SUNUCU: Hocam çok teşekkür ederiz yine, çok güzel bir program-

dı, sağ olun. Oktar Bey, sizlere de çok teşekkür ederiz.

ADNAN OKTAR: Bir ayet söyleyeyim, öyle bitirelim. Şeytandan

Allah’a sığınırım. “Ki onlar Kuran’ı parça-parça kıldılar” diyor. Yani

Müslümanların şu anda içinde bulunduğu durumu Allah açıklıyor.

“Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız. Yapmakta oldukla-

rı şeyleri. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldı-

rış etme. Şüphesiz o alay edenlere (karşı) Biz sana yeteriz.” diyor Allah,

maşaAllah. Bu şekilde bitirebiliriz. 

870 SOHBETLER



SSohbet -26

28 Ocak 2010

SUNUCU: İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her

akşam canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar’la Başbaşa programına hoş-

geldiniz. Yanımda birbirinden kıymetli konuklarımız var: Beyin Cerrahı

Oktar Babuna ve tüm dünyada kitaplarıyla büyük bir ilgiyle takip edilen

yazar Sayın Adnan Oktar. Hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Efendim sizler de hoş geldiniz, sefa getirdiniz.

SUNUCU: Nasılsınız?

ADNAN OKTAR: Allah’a hamdolsun, sizler nasılsınız?

SUNUCU: Hamdolsun sağ olun. Oktar Hocam nasılsın?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam çok iyiyim elhamdülillah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Evet, ne konuşalım Oktar Hocam?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam siz her zaman öyle güzel

şeyler anlatıyorsunuz ki, Türk İslam Birliği, Kuran’dan ayetler anlatıyor-

sunuz inşaAllah. Üstad Said Nursi’nin izahları.



ADNAN OKTAR: Üstadın seyit olmasıyla ilgili geçenlerde gazete-

de bir yazı çıkmıştı. Kardeşim Üstad seyit de olabilir, olmayabilir de.

Yani bu o kadar üstünde durulacak bir konu değil. Olabilir yani Üstad

diyor, “bu devirde” diyor, “nesiller bilinmiyor” diyor, “ben kendimi seyit

bilemiyorum” diyor. “Ben kendimi Kürt biliyorum” diyor. Neslen öyle

biliyorum diyor. Ama mümkündür de, Güneydoğu’daki insanlar çoğu

zamanında Cengiz Hülagu fitnesinden kaçmış, hicret etmiş Müslümanlar.

Yani seyit olan Müslümanlar, olabilir mümkündür herhangi bir şekilde

soyunda öyle bir bağ olabilir. Ama Üstad ben eğer seyit olursam Mehdi

(as) olmam kesindir, ama seyit değilsem de Mehdi (as) değilimdir demi-

yor. Mehdi (as)’ın şartlarını belirtiyor, bir kere Mehdi (as) devrinde İslam

ahlakı dünyaya hakim oluyor bunun üstünde duruyor Said Nursi. İttihad-

ı İslam var; Müslümanların ittihad etmesi, birleşmesi. Ve “Hıristiyanlarla

ittifak ederek” diyor Mehdi (as) İslam ahlakını dünyaya hakim eder. Bir

kere Hıristiyanlar da o devirde Mehdi (as) ile omuz omuza mücadele veri-

yorlar. Ve sonunda bütün Hıristiyanlar da Müslüman olacaklardır. Bu ger-

çekte ayrıca vurgulanmıştır Bediüzzaman tarafından ve “en büyük hakim-

dir” diyor Mehdi (as) için, hakimlik görevi yapacak diyor. “En büyük

mürşiddir” diyor. Onun zamanında bütün mezhepler kalkıyor. Said Nursi

Hazretleri Şafi mezhebini takdir eden mukalliddi. Bizler gibi, ben mesela

Hanefi mezhebinde mukallidim. Hanefi mezhebine tabiyim, Ebu Hane-

fi’ye tabiyim. Said Nursi de İmamı Şafi’ye tabi. Yani mukallid. Dolayı-

sıyla mezhepleri ortadan kaldırmış değil Said Nursi Hazretleri. Mehdi (as)

geldiğinde bütün mezhepleri ortadan kaldıracak, mukallid olmayacak.

Bütün mezhepler kalkıyor onun zamanında. Dolayısıyla bütün tarikatler

de kalkıyor, bütün tarikatler ona bağlanıyorlar, yani tarikat kalmıyor.

Bunları Said Nursi çok detaylı anlatmıştır, üç büyük görevi olacak diyor.

“Diyanet, siyaset ve saltanat aleminde görevleri olacak” diyor. “Daha

önceki müceddidler ve mehdiler diyor bunu bir cihette yapmışlardır”

diyor. Mesela, “diyanetle ilgili görevi bir cihette, saltanatla ilgili görevi

bir cihette, siyasetle ilgili görevi bir cihette yapmışlardır” diyor. Ama
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“Mehdi (as) bu üç görevi birden her alanda ve mükemmel yapacaktır”

diyor. “Tam mükemmel yapacaktır” diyor. Yani diyanette de, siyasette de,

saltanat aleminde de üç görevi bütün yönleriyle, tam anlamıyla yapacak-

tır diyor. Biz buradan Mehdi (as) konusunu kavrıyoruz ve tarih veriyor

Said Nursi, hicri 1400 diyor net tarih vermiş. “Benden 100 yıl sonra gele-

cek Mehdi (as)” diyor. Net, Risale-i Nur Külliyatı’nda açık açık belirtiyor.

“Ben diyor kabrimden seyredeceğim” diyor ve “Allah’a şükredeceğim”

diyor. Ben o vakit vefat etmiş olacağım diyor, Mehdi (as) geldiğinde.

Hatta seyit Salih Özcan Hocamız’ın değil mi, böyle alnına vuruyor şaka-

dan, ben görmedim Keçeli diyor, ben görmeyeceğim ama sen göreceksin

Mehdi (as)’ı diyor. Dolayısıyla Mehdi (as) olup olmamasıyla bağlantılı

değildir, seyit olup olmamasıyla bağlantılı bir konu değil. Seyitse Mehdi

(as)’dır, seyit değilse Mehdi (as) değildir diye bir konu yok.

Bir de geçenlerde Bediüzzaman’ın Mehdiliğini kabul etmeyen bir

kardeşimiz vardı ve o işte seyit değildir, Mehdi (as) seyit olacaktır diyor.

Bu kardeşimiz bir sebeple tutuklandı geçenlerde. Yani oh oldu, belasını

buldu gibi bir üslup yakışık alacak gibi bir üslup değil. Olabilir, Müslü-

man her zaman tam isabetli düşünmeyebilir, yanlış haraketler yapabilir.

Ama oh oldu düşüncesi yani belasını buldu mantığı, veyahut işte Risale-i

Nur’a uymadığı için böyle bir karşılık aldı mantığı yanlış olur. İnşaAllah

o kaderinde onun. Ben bu tip üsluplardan pek hazetmiyorum. Yanlış yani

bir Müslüman’ın hakkında bu tip konuşulması, pek iç açıcı bir şey değil.

Bir hayrı vardır, bir hikmeti vardır demek daha doğru inşaAllah. 

Üstad’ın bu konudaki izahlarını anlamamak imkansız. Mesela şu

kitap var, “Risale-i Nur Külliyatı’nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği”.

Mesela bu kitap gayet kapsamlı bu konuyu açıklıyor, Said Nursi’nin bu

izahlarını çok güzel anlatıyor. Bak diyor ki burada, Mektubat’ta 56-57.

sayfalarda; “evet her vakit diyor semevattan melaikeleri, gökyüzünden

melekleri yere gönderen, bazı vakitte insan suretinde vaaz eden,” Hz. Cib-

ril’i Dihye suretinde, mesela Cibril (as) geliyor, Cebrail (as) Hz. Dihye
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suretinde geliyor. “Ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretinde,

insan şeklinde temessül ettiren,” bazen evliyalar geliyor insan suretinde

temessül ediyorlar, dünyada görünüyorlar. Her şeye muktedir olan Yüce

Allah Hz. İsa (as)’ı da, Hz. İsa (as) dinine ait en mühim bir hüsnü hate-

mesi, güzel neticesi için, çünkü biliyorsunuz teslis inancı Hıristiyanlıkta

hakim oldu, dolayısıyla çok ciddi bir bozulmaya uğradı Hıristiyanlık.

“Hüsnü hateme, güzel neticesi için, semai dünyada, gökler aleminde cese-

diyle, insani bedeniyle bulunan ve hayatta olan Hz. İsa belki” diyor

“alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi” diyor,

“yine şöyle bir netice-i azime, büyük bir sonuç için ona yeniden ceset giy-

dirilip dünyaya göndermek O Hakimin hikmetinden uzak değil, belki

O’nun hikmeti öyle iktiza ettiği için gerektiği için vaat etmiş ve vaat etti-

ği için elbette gönderecek”, Hz. İsa (as) kesin gelecek diyor. Dolayısıyla

Mehdi (as) Hz. İsa (as)’la da birlikte oluyor. Said Nursi Hz. İsa (as)’la

beraber olmadı. Hz. İsa (as) Said Nursi Hazretleri’nin arkasında namaz

kılmadı. Birlikte ittifak edip dünyaya İslam ahlakını hakim etmediler.

Bunlar olacak diyor Said Nursi Hazretleri. Geldiği vakit, ilk geldiğinde

Hz. İsa (as) belli değil bilinmiyor. Fakat sonra Hz. İsa (as) bilinecek. İnşa-

Allah. Dolayısıyla onu seyitlikle bağlantılı kılmak doğru değil, bir de

Üstad Mehdi (as) olmaması onun değerini düşürmez, onu ben anlayamı-

yorum. Ben mesela Üstad’ı çok büyük bir insan olarak biliyorum ve çok

değer veriyorum, çok seviyorum. Mehdi (as) gelmiş olsa apayrı bir yeri

olur benim için Bediüzzaman’ın ve onun eseri hicri 1543’lere kadar etki-

sini devam ettirecektir. 1543’lerde hem Kuran, hem diğer dini eserlerin

hiçbiri kalmayacaktır, Said Nursi’nin bu izahıdır. Dolayısıyla hicri

1400’le 1500 arası bir tarih vermiştir Said Nursi Hazretleri, her şey o

tarihler arasında olup bitecektir. Bunu Said Nursi söylüyor. Hicri 1506’lar

1507 gibi diyor, artık mağlubiyete dönüşmeye başlayacak diyor Müslü-

manların durumu yavaş yavaş. 1506’lardan sonra. Dolayısıyla bu durumu

anlamazlıktan gelmek pek yakışık almıyor. Kardeşlerimizin bu konuda

daha makul, daha samimi ve daha dürüst düşünmesi gerekiyor. Anlamı-

yorlarsa da zaten sürekli anlatacağız inşaAllah. 



SOHBETLER 875

SUNUCU: Hocam size gelen sorulardan bir tanesini sormak istiyo-

rum. “Sevgili Hocam geçenlerde uykudan uyandığım da gördüğüm rüya-

nın gerçekliğinin şiddetini hissederek uyandım. O an kimse benim bu

yaşadıklarımın gerçek olmadığına inandıramazdı. Hocam tıpkı bir rüya-

dan gerçeğe geçiş gibi, dünyadan sonsuz ahirete geçişimiz de rüyadan

uyanmaya mı benzeyecek? Tamer Akay, Gaziantep”.

ADNAN OKTAR: Çok güzel söylemiş tabii kalkıyorlar rüyada veya

komada olduklarını da düşünüyor olabilirler. Komadan bir hastalık halin-

den kalkmış olduklarını düşünüyorlar. Çünkü bir türlü toparlayamıyorlar

ilk kalktıklarında. Kaç gün kaldıklarını kendi aralarında soruyorlar. Kimi

on gün kaldık diyor, kimi bir gün kaldık diyor, kimi bir günün bir vakti

kadar kaldık diyorlar. Çağırıcıya uyuyorlar, yani uzaktan birisi onları

çağırıyor. Bir melek çağırıyor, o tarafa doğru hızla koşmaya başlıyorlar.

Ondan sonra orada anlıyorlar öldüklerini. Eyvah diyorlar, bu din günü

diyorlar ayette. Kastedilen doğruymuş diyorlar. Biz öldük diyorlar yani o

zaman öldüklerini anlıyorlar. O vakte kadar anlamıyorlar. Düz arazi oldu-

ğu için bir şey oldu zannediyorlar, böyle baygın. Durumu kavramaya çalı-

şıyorlar nedir burası, niçin geldik, nasıl oldu gibisinden ondan sonra olay-

lar, safhalar gelişmeye başlıyor. Allah diz üstü çöktüreceğim hepsini

diyor. Ehl-i küfür, Allah inanmayanlar diz üstü çöktürülüyorlar. Bir kıs-

mını yüz üstünde süründürteceğim diyor Allah. Yani aşağılamak için,

çünkü enaniyetli, kibirli ve azametli adamlar orada tam zavallı hale geli-

yorlar. Bu alçak dağları ben yarattım kafasında tipler oluyor, onlar tam

zavallı oluyorlar, tam acze düşüyorlar. Allah bunu belirtiyor Kuran’da.

Fakat bu dünyayı insanlar o kadar iyi kavrayamıyor, bir kısım insanlar.

Onun için kendilerini dünyaya çok kaptırıyorlar. İşte bir Müslüman mese-

la düşünüyorum, hemen ilk düşündüğü kızını zengin bir kocaya vermek.

Birkaç defa Cuma namazını bile kılmış olsa yetiyor onlara, hatta Bayram

namazını bile kılsa. En mütedeyyin ailelerde bile ben bunu görüyorum.

Hatta dinle, imanla alakası olmasa bile sen onu zamanla yetiştirirsin diyor.

Eli yüzü düzgün olsun, zengin olsun, mal olsun tamam. Ondan sonra



SOHBETLER876

İslam’a, dine kendini adamış genç kızlar bir bakıyorsun, hemen ev hanı-

mı olmuş. Bütün faaliyetlerinden vazgeçiyor, bütün arkadaşlarıyla bağla-

rını koparıyor, bütün aktiviteleri duruyor. Sorduğunda da işte çoluk-çucu-

ğa karıştık diyor, artık evlendik diyor. Dolayısıyla kendini haklı görüyor

yani İslam’a, Kuran’a hizmet etmeme konusunda bir makul zemin mey-

dana getirmiş oluyor. Halbuki, Kuran’da bu belirtiliyor. “Mallarınız, oğul-

larınız, eşleriniz, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, içinde oturdu-

ğunuz evler, aşiretiniz Allah’tan, Resulü’nden ve Allah yolunda mücade-

leden daha hayırlı geliyorsa” size diyor Allah, yani daha hoşunuza gidi-

yorsa o yönden Allah yolunda mücadeleden, “Bekleyedurun” diyor Allah

yani belanızı vereceğim diyor. Nitekim hayatın çok kısa olduğunu bir süre

sonra görüyorlar. İki on sene sonra, 20 yaşında bir gerç kız, iki on sene-

nin içerisinde 40 yaşında bir teyze oluyor. Eli yüzü buruşuyor, menapoza

giriyor bütün gücü kırılıyor. Artık hastalıklar başlıyor; kanserler, ülserler,

birçok hastalıklar başlıyor ve hayatın kısa olduğunu anlamış oluyor. Ama

yine anlamazdan geliyor. Çünkü topluma bakıyor, yani kalabalığa bakı-

yor. Halbuki Allah “Eğer kalabalığa uyarsanız doğru yoldan şaşarsınız.”

diyor Kuran’da Allah. Topluluğa uymak yok, Kuran’a uymak var. “Eğer

çoğunluğa uyarsanız” diyor. Bunu kabul etmiyor Cenab-ı Allah, Kuran’da

açıkça ayet var. İşte mesela evlenirken karşıdaki kişide de kendi çocukla-

rında da, ne amacın diyor? İşte kariyer sahibi olmak diyor, kariyer-buzi-

yer bilmem ne bunlarla alakası yok. Tabii. Burada yapılacak şey, Allah’a

tam teslim olup dünyanın harikalığını çok iyi kavramak. Çünkü olağanüs-

tü bir ortamdayız. Biz buraya eğlenmeye, sadece üremeye, mal-mülk sahi-

bi olmaya gelmedik. Mal mülk sahibi bile olmuş olsa, on seneler böyle bir

sene gibi geçiyor. Kısa sürede netice oluyor. Mesela kırk yaşındaki genç

kadınlar şu an seyreden kişilere sorsanız, daha dünün gençleri. Anında

artık gelmişlerdir 40 yaşına. Mesela 60 yaşında olanlar içinde daha dün

gibidir. Akıl almaz bir süratle gelmiş olur o yaşa. Ama genç olanlar zan-

nediyorlar ki çok uzun süre yaşayacaklar. Halbuki hiç öyle olmuyor onlar

onu görecekler. Kısa sürede bu iş bitiyor. Hemen arkasından kanserler,
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ülserler, kalp hastalıkları devreye giriyor. Hastanelerde onlarla boğuşuyor-

lar. Zaten kırk yaş, elli yaş arası, kanserin, ülserin, kalp hastalıklarının en

yoğun olduğu dönemlerdir. Artık ondan sonra ölüm devri başlıyor insanlar

için. Artık ölüme karşı direniyorlar, ölmemek için uğraşıyorlar. İlaçlarla,

tedavilerle, gayretlerle zoraki kendini yaşatmak için çalışıyorlar. Yani nor-

mal haline bıraksalar ölecekler, fakat direniyorlar ölüme. Halbuki, dünya-

da bir fevkaledelik var. Ben sadece imtihan için ve Bana kul olmanız için

gönderdim diyor Allah buraya. Bunu ısrarla anlamazlıktan geliyorlar.Yani

dünyada ne var. Binbir zahmetle yiyecek elde ediyorlar, binbir zahmetle o

yiyeceğin sıkıntısını yaşıyorlar arkasından. Her gün banyo yapmaları gere-

kiyor. Her gün kendilerine bakmaları gerekiyor. Mesela bir kadın kendine

bakmazsa perişan oluyor. Bir insan da kendisine bakmayınca, bir erkek de

kendine bakmayınca o da perişan oluyor. Günün 8 saati uykuyla geçiyor

nedereyse yarısı, yani. 8 saati de çalışmayla geçiyor.

OKTAR BABUNA: Bakıma da saatler ayrılıyor.

ADNAN OKTAR: Evet, ondan gerisini de yemeğe, şuna buna ayırı-

yorlar, işte banyo yapmaya şuna buna vakit ayırıyorlar. Gün yetmiyor,

yani ucu ucuna olmasına rağmen. Hatta birçok yemeği ayakta yiyorlar.

Mesela sandviç alıp yiyor vakti yetişmediği için. Bu kovalamaca içerisin-

de yine dünyaya çok meraklı oluyor birçok insan. Sanki dünyadan çok

acayip bir şey kazanacaklarmış gibi. Dünyada bir şey yok. Dünyanın en

güzel yönü Allah’ı sevmektir, Allah aşkıdır, tutkuyla Allah’a bağlanmak-

tır, Allah’ın hükümlerini, Kuran’ın hükümlerini çok sevmektir. Allah’ın

hükümlerini yerine getirmek çok lezzetlidir. Kuran’dan asla taviz verme-

mek çok zevkli bir olaydır. Kuran’a sıkı sıkıya sarılmak çok zevklidir.

Ayrı bir derinliği vardır, ayrı bir özel zevki vardır, Müslümanların bildiği

özel bir zevktir. Allah’ı aşkla, tutkuyla sevmek zaten muazzam bir nimet-

tir ve aşkla tutkuyla Allah sevildiğinde insanları da o zaman biz aşkla tut-

kuyla, Allah rızası için severiz. Allah’ın tecellisi olarak severiz. O zaman

da o bizde derin ve şiddetli etki meydana getirir. Yoksa insanda bir şey
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yok ki. Protein, kemik, bağırsak, karaciğer, dalaktan falan oluşmuş bir et

yığını, yani bir şey yok insanda. Allah’ın tecellisi olduğu için bu kadar

şiddetli seviyoruz. Bu tutkunun nedeni Allah’ın tecellisi olmasıdır. Allah

çünkü bize insan şeklinde tecelli ediyor beynimizde, bu şekilde görüyo-

ruz. Allah’ı sevdiğimiz için insanı seviyoruz biz. Yoksa öbür türlü insan

bizim için hiçbir şey ifade etmez, dünya da hiçbir şey ifade etmezdi.

Denizler bizi korkuturdu, dağlar korkuturdu, hatta insan da korkuturdu.

İnsanı gördüğünde insan kaçacak yer arardı. Hiçbir şey ifade etmeyecek-

ti. Allah’ı sevdiğimiz için içimizdeki bu aşk ve tutku duygusu şiddetli ola-

rak ruhumuzda var. Çünkü Allah sonsuz güzel, bize de sonsuz aşk ruhu

vermiştir bize. O devreye girdiğinde mümin olduğunda şahıs, işte cenneti

aşkla seviyor. Cennetin ağaçlarını aşkla seviyor, cennetin bitkilerini,

insanlarını oradaki vildanları, hurileri hepsini Allah aşkıyla seviyor.

Ondan dolayı çok zevk alıyor. Yoksa bir dinsizi götürsen cennete koysan

sıkılır adam, bunalır. Cennet köşkleri onun için hiçbir şey ifade etmez.

Cennetteki insanlardan da rahatsız olur. Ancak imanla bu zevkli oluyor. 

Oktar var mı senin anlatmak istediğin?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Siz daha önce bahsetmiş-

tiniz. Arıların ısı yükselterek düşmanlarını savunma tekniğini. Bunun

filmi vardı gösterelim mi? 

ADNAN OKTAR: Gösterelim.

OKTAR BABUNA: Kovana bir yaban arası giriyor eşekarısı, davet-

siz misafir olarak. Bu arılar Japonya’daki bir arı çeşidiymiş bu, Japon arı-

ları. Gelen yabancıyı etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Bunu yaparken

de bir ısı meydana getirerek etkisiz hale getiriyorlarmış.

ADNAN OKTAR: Japon arısı mı?

OKTAR BABUNA: Evet Japonya’daki bir çeşit.

ADNAN OKTAR: Onlar nasıl bir yöntem kullanıyorlar?
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OKTAR BABUNA: Özel bir yöntem kullanıyorlarmış Hocam, bir

dereceleri var, Allah’ın bir iman hakikati olarak. Şimdi üzerine çullandı-

lar, burada iğneleriyle sokarak etkisiz hale getirmiyorlarmış. Sadece kas-

larını ve vücutlarını titreştirerek büyük bir ısı meydana getiriyorlar. Fakat

meydana getirdikleri ısı derecesi çok kritik, onu gösteriyor film zaten

iman hakikati inşaAllah. Biraz sonra gösterecek, termal kamerayla çek-

mişler bunu. Kaç dereceye getirdiğini ortaya koymuşlar. Şimdi sağdaki

yazan derece bu 45 derece, meydana getirdikleri ısı. 45 derece tam öldür-

mek için yeterli bir ısı eşek arısını, fakat diğer arılara zarar vermiyor

çünkü 48 dereceye kadar dayanıklıymış Hocam inşaAllah. Bu 3 derecelik

farktan dolayı onu öldürüp kendileri devam ediyorlar hayatlarına.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, bunu ayarlamaları tabii bir mucize,

çünkü termometreleri yok, birçok arı hepsi birden bu ısı meydana getiri-

yor ve 45 dereceyi geçirmiyorlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım, Bakara Suresi, 214;

“yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gire-

ceğinizi mi sandınız?” Sizden önce gelip geçenler, yani Hz.Yusuf’ların,

Hz. İbrahim (as)’ların, İshak (as)’ların, Yakup (as)’ların başından geçen-

ler. “Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öyle-

sine sarsıldalar ki”, öyle büyük olaylarla karşılaştılar ki, “sonunda elçi

beraberindeki müminlere Allah’ın yardımı ne zaman diyordu”, yani o

kadar zorlanmışlar. “Dikkat edin şüphesiz Allah’ın yardımı pek yakındır.”

“Andolsun” diyor Cenab-ı Allah yine Bakara Suresi, 155; “Biz sizi biraz

korku, açlık, bir parça mallardan canlardan, ürünlerden eksiltmekle imti-

han edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele”, 155. “Ey iman edenler, sizi acı

bir azaptan kurtaracak ticareti haber vereyim mi?” Bakın bunu yapmazsa-

nız diyor Allah, acı bir azapla karşılaşacaksınız. Size bir ticaret söylüyo-

rum, acı azaptan kurtaracak diyor Allah. “Allah’a ve O’nun Resulü’ne

iman ederseniz. Mallarınızla ve canlarınızla”, bak mal ve canınızla, Allah

yolunda mücadele ederseniz, cehd ederseniz diyor. Eve doluşup dalmaz-

sınız diyor, değil mi ayette? “Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirse-
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niz”, Saf Suresi, 10-11. “Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani bil-

ginler mücadele ettiler”, gayret ettiler. “Ve Allah yolunda kendilerine isa-

bet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun

eğdiler”; ne iftara, hakaret, baskı hiçbir şeyden yılmıyorlar. “Allah sabre-

denleri sever”, Al-i İmran Suresi, 146. “Yoksa siz, Allah içinizden cehd

edenleri, çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belir-

tip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” Cennete gideceğini

zanneden çok fazla insan var öyle. Bak Allah diyor ki; “içinizden cehd

edenleri, gayret edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip

ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” diyor. Öbür ayet de bu

konuyu açıklıyor. “Daha önceden gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden

cennete gireceğinizi mi sandınız?” diyor. Cennet öyle kolay değil. Var

öyle kardeşlerimiz işte baş örtüsünü örteriz diyorlar, bir de bir adam bulu-

yor evleniyor. Kız, mesela çocuğu var. Onu bir önce okutuyor. İşte kari-

yer, buziyer bilmem falan öyle bir yollardan da geçiyorlar. Ondan sonra

diyorlar; “sen şey gibi bir adamsın, seni şimdi evlendirme vakti, üreme

vakti geldi” diyorlar artık yani “doğdun, büyüdün ve geliştin, üreme dev-

rindesin, üredikten sonra da öleceksin” diyor. Sanki görevi buymuş gibi

ve onu hemen başgöz ediyorlar anında. Allah yolunda cehd etmeye, gay-

ret etmeye, Allah yolunda bir zorluğa girmiyor. Müslümanlardan fellik

fellik kaçıyorlar. Ama bir de sorsan diyor ki, biz mutaassıp aileyiz, çok

mütedeyyin aileyiz. Bilmem ne eşraflarından, bilmem ne beyefendi diyor-

lar. Kısa üç numara traş, ense dört kat olmuş, böyle bol yağlı pilav yiye-

rek. Ondan sonra diyor; “aslan gibi de kızı yetiştirdik. Artık şunu da bir

başgöz edersek” diyor, “tam mütedeyyin olmuş olacağız” diyor. “Ve

Allah yolunda da çok mücadele ediyoruz biz, daha geçen sene Umre’ye

gittik” diyor. Umre’yi de artık böyle bir bayram seyahati gibi, hani bay-

ramlarda falan var ya böyle millet eğlenmeye gidiyor oraya buraya. Ora-

nın en lüks otellerine gidiyorlar. Orada yemeli, içmeli artık pilavlar,

hoşaflar. Orada ticaret, ondan sonra biraz da dedikodu da yapıyorlar.

Ondan sonra buraya uçakla geliyorlar geri, uçakla gidiyorlar. Umre yap-
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mış, sakal da göbeğine kadar o da tamam, onu da yapmış. Ticaret de yapı-

yor, ticaret sünnet zaten, pilav yemek de sünnet, kavun yemek de sünnet,

onları da yerine getirmiş. Cehd etmeyi de işte adamlar yapsın, var böyle

tipler. Onların böyle eleştireceği, değil mi böyle uzaktan haberlerini ince-

leyecekleri kişiler oluyor. Onlar da cehd edecekler. “Hepsini birden yapa-

mayız ki biz” diyor, “hepsini nasıl yapalım” diyor. “Umreyi yaptım”

diyor, “pilav sünnetini de yaptım, kavun sünnetini de yaptım, sakal sün-

netini de yaptık, tebliği de artık sizler yapacaksınız” diyor. “Ama riskli

adamsın sen, biz çekiniriz senden. Tehlikeli işler bunlar” diyor. “Şimdi

benim çoluğum, çocuğum, ailem var” diyor “ben bu işlere girmeyeyim.

Ben sağlam zaten mütedeyyinim” diyor. Ondan sonra “mutaassıp aileyiz

biz” diyor, “biz zaten öyle bir şeylere giremeyiz” diyor. “Milletin içinde

nasıl gidip tebliğ yapalım” diyor. Bu kafa Suriye’de de daha önce olmuş,

mesela gelmişler Müslüman gençler, demişler ki bir fabrika sahibine,

“memleket elden gidiyor, memleket komünist olacak, bak komünist darbe

söylentileri var, gelin bize yardım edin” demişler adama, fabrika sahibine.

Adam da çıkartmış, bir dolar vermiş. Çocukların avucuna koymuş. Bir

hafta sonra komünist darbe oldu diyor, o bir dolar veren yurt dışına kaç-

mış, fabrikalarını, her şeyini bırakıp. Bütün malına mülküne her şeyine el

kondu diyor, tamamı gitmiş elinden. O zaman Stalinistti rejim Suriye’de.

Böyle bir mantık içerisinde, yani bela ta kapıya gelinceye kadar bekleyen

insan mantığı. Bir de sorsan, yani böyle fitneden kaçınan, mütedeyyin,

aklı başında adam havalarında. “Biz evde toplanıp kitap okuyoruz” diyor,

ev mücahidi yani böyle. 6-7 tane arkadaşı oluyor, güzel çaylar geliyor,

börekler de geliyor. Hanım börek de yapmış oluyor. Kitaptan zaten okur-

ken uyumaya başlıyorlar o anda. Kimi yan yatıyor, kimi düşüyor. Hatta

direkt gözlük burnundan düşüp böyle kendisini kaybedip uyuyanlar mı

dersin. Takma dişi ağzından düşüyor artık böyle olayın şiddetinden. Ve

bunlar ev mücahidi ve çok muazzam netice almış oluyorlar. Yani sorsan

hepsi tamam işte, “ne istiyorsa yapıyoruz” diyorlar. Ama biz diyorlar teh-

likeli tiplerden uzak dururuz. Nemize lazım mesela tebliğ yapmak, gidip
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okullarda kitap dağıtmak, aman aman diyor, aman kardeşim öyle işler

sakat işler. Burada mücahit nedir biliyor musun? Bütün hayatını Allah’a

vakfeden, Allah için gayret eden, cehd eden, İslam’ı ahlakını yaymak için

var gücüyle gayret eden, maddi, manevi bütün imkanlarını kullanan

adama mücahit denir. Hz. İbrahim (as) bir mücahitti. Peygamber Efendi-

miz (sav) bir mücahitti. Ne yaptı? Bütün malını, mülkünü, hayatını tam

anlamıyla Allah’a adadı. Sabah erkenden kalkıyordu, Müslümanları hazır-

lıyordu. Sabahtan akşama kadar cehd ve tebliğle uğraşıyordu. Oturmuyor-

du evde. Hz. İbrahim (as) da mesela; putlara herkes orada saygı gösteri-

yordu, kimse sesini çıkarmıyordu. O daha çocukken gitti, bütün putları

kırdı. Çok da zekiydi, büyük putu bıraktı ama. Bak, o büyük putu bırak-

ması; ledün ilmidir işte. İlm-i ledün, batın ilmidir bu. Boynuna baltayı

astı, çok da zeki. Sordular; “Ey İbrahim sen mi yaptın?” dediler. “Yok”

dedi “Ben yapmadım. Bu büyük put yaptı” dedi. Alay ediyor onlarla, aşa-

ğılıyor. Demek ki; küfürle mücadelede, oradaki akılsızlığı, akıl eksikliği-

ni, muhakeme ve yargı bozukluğunu nezaketiyle vurgulamak önemlidir.

Nitekim o, içlerinden geçiriyor adamlar, diyorlar. Kuran ayetinde var.

Şeytandan Allah’a sığınırım “Sen de biliyorsun” diyorlar, “biz de biliyo-

ruz böyle bir şey olmayacağını” haklı olduğunu söylüyorlar. Ama bir süre

sonra birden delileniyorlar, Hz. İbrahim (as)’a diyorlar; “seni yakacağız’.

Yakarak şehit etmeye niyet ediyorlar. Cenab-ı Allah biliyorsunuz Hz.

İbrahim (as)’ı kurtardı. “Ey ateş ona karşı soğuk ve selamet ol” dedi

Allah. Bir mucize meydana geldi, yakamadılar Hz. İbrahim (as)’ı, Allah

onu kurtardı. İşte mücahitlik böyle olur. Hz. İbrahim (as) da biliyordu.

Alırdı çocuklarını, kızlarını mütedeyyin yetiştirirdi. Yer içerdi, otururdu,

putları da kırmazdı, putlarla bir mücadelesi de olmazdı. Dolayısıyla ateşe

atılması diye bir olay olmazdı. Rahatça yaşardı yani, kendi kafası neyi

gerektiriyorsa o an onu yapabilirdi. Fakat yapmadı, orada muazzam bir

cesaret gösterdi. Onun için, ben mütedeyyinim, biz aklı başında aileyiz,

işte çocuğuma kariyer, buziyer bilmem ne, şunu yaptırıyorum, bunu yap-

tırıyorum. Ahirette bunun hesabını verecek insanlar. Bunu bilecekler,
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bunu anlamadım yok. Bak, açıkça belirtiyor Allah. Kariyer yapılır ayrı bir

mesele ama onu Allah rızası için yapmak lazım. İslam’a hizmet kastıyla.

İslam’a, Müslümanlara fayda getirsin diye yapmak lazım. Onu kendi çıka-

rı, kendi nefsi için yapıp da İslam’a, Kuran’a hizmet için yapıyorum diye

kendini kandırırsa, Allah bunun karşılığını verir. Allah intikam sahibidir.

Hem kendi çıkarı için yapacak, hem de Kuran’a maledecek. Mesela canı

gezmek istiyor, sıkılıyorlar ailece. Hadi bakalım bir hacca gidelim diyor-

lar. Bir değişiklik olsun, ailece cümbür cemaat doluşup gidiyorlar. Böyle

olmaz. Sıkıldığı için değil, Allah rızası için yapılır. Yoksa; Suudi Arabis-

tan olsun, Kuveyt olsun bunlar akıl almaz zengin ülkeler. İsteseler bütün

Avrupa’yı kitaplarla donatabilirler. Muazzam bir kitap faaliyeti yapabilir-

ler, ücretsiz kitap dağıtabilirler. Darwinizm’i, materyalizmi ortadan kaldı-

racak muazzam çalışmalar yapabilirler. Bilimsel okullar kurabilirler, dev-

let kütüphaneleri kendi emrinde. Muazzam sayıda kitap bastırıp, ücretsiz,

tırlarla bütün Avrupa’ya, her yere, Müslüman ülkelere dağıtabilirler. Yap-

mıyorlar, futbol kulüplerine üye oluyorlar, onları satın alıyorlar, Avru-

pa’da büyük malikaneler satın alıyorlar, büyük kulüplere ortak oluyorlar

veyahut tamamen satın alıyorlar. Ama sorsan; tam takva oldukları kanaa-

tindeler, kusursuz şekilde takvayı yerine getirdiği kanaatindeler. Bu sami-

miyetsizlikten dolayı böyle bir azap içinde Müslümanlar. Bak, “Eğer

yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi” diyor

Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz (sav)’e Tevbe Suresi, 42’de. ”Yakın

bir yarar” çıkar sağlayacaklarını bilseler peşinden gelirler diyor Allah ve

”orta bir sefer olsaydı” fazla vakit kaybetmeyecekleri kadar olsaydı, mut-

laka seni izlerlerdi. ”Ama zorluk onlara uzak geldi”. “Eğer güç yetirsey-

dik muhakkak seninle birlikte çıkardık.” diye Allah adına sana yemin ede-

cekler. Bir de takva gösteriyorlar kendilerini. Bir de ne diyor? ”Eğer güç

yetirseydik, muhakkak seninle birlikte çıkardık”. Niye güç yetiremeyesin?

Gayet de güzel güç yetirirsin. Ama bir çıkarı olmadığı için güç yetireme-

diğini iddia ediyor. ”Kendi nefislerini helake sürüklüyorlar, Allah onların

gerçekten yalan söyledikleri biliyor” diyor Allah. Bak, ”kendi nefislerini



SOHBETLER884

helake sürüklüyorlar” helak olacaklar diyor Allah. ”Allah onların gerçek-

ten yalan söylediklerini biliyor” diyor. Allah onlardan nefretle bahsedi-

yor. Allah yanlarına bırakmayacağım diyor, Tevbe Suresi, 42. “Yol, ancak

o kimseler aleyhinedir ki, zengin oldukları halde (savaşa çıkmamak için)

senden izin isterler” diyor. “Fabrika var” diyor “evliyiz, işimiz, gücümüz

var, çoluk çocuk. Bize müsaade” diyor, “biz bu işlere girmeyelim” diyor.

“Ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler”. Yani evde oturu-

yor, ev Müslüman’ı. “ Geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler” bak

Allah o nefreti ifade eden bir üslupla anlatıyor. “Allah, onların kalplerini

mühürlemiştir”. Ne demektir kalbi mühürlenmiş? Cehennemlik demektir.

“Bundan dolayı onlar, bilmezler.” diyor Cenab-ı Allah. “Gerçekten Allah,

içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize gelin" diyenleri bilir”. Aman

aman diyorlar, oraya gitme sakın, tebliğ tehlikeli ortam diyor. Sana ne,

otur evinde, kitabını oku, Kuran’ı oku, sen işine bak, başka bir şeye karış-

ma diyor. “Ve bize gelin diyenleri bilir” diyor, kardeşlerine sakın, sen

evdeki ailenin içine otur, işine gücüne bak diyor. “Bunlar, pek azı dışında

zorlu-savaşlara gelmezler.” Bak, “pek azı dışında zorlu mücadelelere gel-

mezler”. Zoru gördü mü bana müsaade diyorlar yani, Ahzab Süresi, 18.

“Oysa andolsun, daha önce 'arkalarını dönüp kaçmayacaklarına' dair Allah'a

söz vermişlerdi.“ diyor, sorsan en mücahidi… Şöyle yaparız, böyle yaparız,

Allah yolunda mücadele yaparız diyor ama zorlu bir durum olduğunda

hemen ortadan kayboluyorlar. Ayet diyor ki; “arkalarına dönüp kaçmaya-

caklarına dair Allah’a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz (ahid) ise, (ağır

bir) sorumluluktur” diyor Allah. Tehdit ediyor Allah. “ Hacılara su dağıt-

mayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve

Allah yolunda cehd edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız?” Mesela, ben su

dağıtıyorum diyor, benim görevim bu diyor, siz de cehd edin diyor. Allah

bir değildir diyor, oyun oynuyor kendince, Allah ben bunu kabul etmiyorum

diyor. “(Bunlar) Allah Katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa

hidayet vermez.” diyor, Allah zulüm olarak görüyor, Tevbe Suresi, 19.

OKTAR BABUNA: Hocam sizin hayatınız çok güzel bir örnek. Siz
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ilk defa İstanbul’da faaliyetlerinize başladığınız zaman gencecik bir yaş-

tasınız. Direkt komünistlerin arasına giriyorsunuz. Ölümle tehdit ediyor-

lar sizi, hemen akabinde 6 sene sonra hücre hapsi, akıl hastanesi başlıyor.

Ondan sonra 30 sene bu şekilde devam ediyor hiç durmaksızın, ara ver-

meksizin maşaAllah. Siz demiştiniz “orada ben, dur önce mimar olayım,

önce evleneyim, önce bir ailem olsun, para kazanayım, kariyer yapayım.

Bunun ne kadar samimiyetsiz olduğunu düşündüm” demiştiniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Kardeşim bir kere komünistlerin olduğu bir okul.

İnsan ne der? Bir kere burası çok sakat bir yer, ben hiç gitmeyeyim der.

Yahut gitse bile, o kafayla düşünen için diyorum, samimiyetsizler için

kastedilen, ben Müslümanlığımı tamamen gizleyeyim, kafir gibi davrana-

yım der. Ne tebliğ yapayım, ne Kuran’dan bahsedeyim, ne İslam’dan bah-

sedeyim, çıtımı çıkartmayayım, okuldan mezun oluncaya kadar kendimi

hissettirmeyeyim diyebilir, ki zaten genelde birçok kişinin yaptığı bu idi o

zamanlar. Ben böyle bir şeyin çok yanlış olduğunu düşündüm. Öldüre-

ceklerse şehit olurum dedim. Evde saklanmanın çok çok kötü, aşağılayıcı

bir hareket olduğunu düşündüm. Baktım evlensem, % 70-80 vaktim oraya

gidecek. Bu da olmaz dedim. Yüzde 70-80 vaktimi veremem çünkü ben

bayağı iyi tebliğ yapan bir insanım. Niye vaktimi ayırayım dedim. Mese-

la o zamanlar fazla da paramız yoktu işte kredi alıyorduk Yurtlar Kuru-

mu’ndan. Evden aldığım, ailemden aldığım paralar vardı. Kıyafet için

para veriyordu annem, götürüp kitaba yatırıyordum, dağıtıyordum. Ücret-

siz dağıtıyordum kitapları. Hatta pantolonumun paçaları delindi. İçini uhu

ile içeriden yapıştırdım, yama yaptım yine gidip kıyafet almadım. Düşü-

nüyorum bir türlü içime sinmiyor. Şimdi kıyafete versem, dünyanın kita-

bını kaybetmiş olacağız. Acil de, faaliyet de acil. Okul hep komünistlerin

kontrolünde. Bir an önce Darwinistlerin, materyalistlerin yenilmesi lazım.

Ateist düşüncenin yok edilmesi gerekiyor. Şimdi okula derse giriyorum,

vakit geçiyor yani mesela 7-8 saatimi alır. Ben akşama kadar tebliğle vakit

geçiriyordum. Sonra da maket dersi oluyordu bizim. Maket dersine giri-

yordum, hocalar acayip şaşırıyorlardı. Arkadaşların akşama kadar yaptık-
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ları maketi, ben en fazla bir saatin içinde bitiriyordum. Onlar saat sekiz

buçukta başlıyorlardı, akşam beşe-beş buçuğa kadar ancak bitiriyorlardı.

Ben tam 1 saatin içinde bitiriyordum. İyi ayarlıyordum vakti, hep tebliğle

vakit geçiriyordum, anlatıyordum. Hatta hocalar çok şaşırıyorlardı, birço-

ğu yaşıyor hocaların, bilirler, tanıyorlar yani birçoğu. Doğrudan Allah’a

teksif olmuş bir tavır içindeydim, yani paramı, imkanımı, mesela benim

halamdan bana ev hissesi kalmıştı, epey değerli idi o zamanlar. Şu anın

yaklaşık 140 milyarı. Olduğu gibi kitaplara, ücretsiz kitap dağıtmaya har-

cadım o devirde. Sırf faaliyetlere harcadım, paramın hepsi bitti yani,

tamamen harcamıştım. Arkadaşlarım da bilir, herkes bilir. El elde baş

başta böyle kaldık yani, iftiharla yani. Şimdi ben oturup onunla ev alsam,

bunda nasıl bir mantık olabilir. Geleceğimi düşüneceğim diyeceğim, yani

Allah her an canımı alabilir. O evde değil mi, nasıl gönül huzuru içerisin-

de oturayım, ortalık cayır cayır yanarken. Dinsizlik bu kadar yaygınken,

ateizm yaygınken. Okulda rezalet bir ortam vardı, çok zordu, inşaAllah. O

fikir açısından tabii diyorum. Allah bu gayretlerimizi sonunda neticelen-

dirdi. Ama mesela beni akıl hastanesine de soktular, hapis de edildim,

defalarca göz altına alındım. Polis nefes aldırmıyordu bana o zamanlar.

Hafta sekiz, gün dokuz eve polis gelirdi. Ben asla yılgınlık duymadım.

Mesela annem çok çekiniyordu polislerin gelmesinden, ama ondan dolayı

vazgeçmem ben, annem üzülüyor diye. Ben böyle hani tatlı su balığı deği-

lim ben, inşaAllah. Yani öyle şey olmaz. Falanca üzülüyor, o da beni ilgi-

lendirmez. Yok kariyerim, o da beni ilgilendirmez. Benim buradaki ama-

cım sadece Allah’ın rızasıydı. O zamanlar akılalmaz laflar ediyorlardı

böyle, işte “ne gerek böyle tehlikeli işlere giriyorsun, sana mı kaldı, işte

devletin Diyanet İşleri Kurumu var o ilgilenir, sana ne. Sen eğitim alma-

mış adamsın, dini eğitim de almadın, senin üzerine ne vazife. Cami hoca-

ları yapar bu tebliği, senin yapacın iş mi?”, yani akla hayale gelmedik söz-

ler. Akıl hastanesine girdik, bu sefer de akıl hastası olmadığımı ispatla

uğraştım. Rapor gösteriyoruz insanlara, diyoruz ben deli değilim, alın

raporum var diye. O evinde böyle keyifle oturan tiplere; bazı kişileri kas-



SOHBETLER 887

tediyorum, sakalı göbeğinde adamlara, bunları anlatmakla uğraşıyorduk.

Mesela ben kokain kullanmadım diye senelerce uğraştım onlara anlatın-

caya kadar. Adam diyor ki, “yahu olabilir sıkılmış içmişsindir” diyor, bak

inanmış adam. Değil mi, bu iftiradır demiyor adam. Sıkılmış içmiş olabi-

lirsin diyor. Onlara da mesela, o Adli Tıp raporlarını gösterdik, mahkeme

kararlarını gösterdik, mahkemede nasıl beraat ettiğimi gösterdim ve uzun

uzun uğraşarak onu anlatabildik. Adam çünkü risk içinde yaşamadığı için,

yani riske de girmediği için, zaten o tip olaylarla zaten karşılaşmıyor. Kar-

şılaşanın da konumunu hayretle karşılayıp, bir de onun dedikodusunu

yapıyor. Yani adam, bir yandan hem pilavını, hoşafını falan yiyiyor, bir

yandan televizyon, “görüyor musun hanım” diyor, “yahu neler yapmış

adam” diyor. Şimdi bir de onlarla da uğraşmamız gerekiyor. Mesela Ebru

Şimşek olayını anlatıncaya kadar alnımızın derisi çatladı. Kardeşim dedik,

bizim bulunduğumuz evde kolon yok aşağıya doğru. Kiriş yok. Asmolen

tavan dedik, dümdüz tavan ve ben ikisini mahkemede insanlara gösterdim.

Anlattım, hakimlere gösterdik. Ve orada ayrıca bakın, mahkeme kendisi o

sistemi kurması gerekirken, biz götürdük sistemi kurduk. Yani bak, bela-

dan kurtulmak için bizim uğraştığımız olaylara bak yani. Götürdük iki tane

televizyon sistemi kurduk. Bilir kişiyi biz getirdik. Evin video filmi alındı,

noter huzurunda. O bayanın evinin filmi de geldi, ikisini karşılaştırdık.

Dedik, bakın benim bulunduğum evde tavan dümdüz, asmolen tavan ve

kirişler aşağıya sarkmıyor, böyle bir şey yok. Bu evde kirişler aşağıya sar-

kıyor. Bilir kişi dedi ki, “bu ev tamamen yıkılmadıktan sonra ve yeniden

yapılmadıktan sonra böyle bir şey olmaz. Bu ev ile bu ev farklı” dedi. Ayrı-

ca tapudan da evin planını götürdük, o evin planı ile karşılaştırdılar. Uzak-

tan yakından alakası yok. Yapı planını gösterdik. 

OKTAR BABUNA: Apartman dairesi küçücük, öbürü dört katlı bina. 

ADNAN OKTAR: Evet, 60 metrekarelik bir şey, bin küsur metreka-

relik villa öbürü. Arada yani muazzam fark var. Pencereler tavandan taba-

na kadar, bizim bulunduğumuz evde. Orada küçük pimapen pencere evde.

Bunu mahkemenin huzurunda ispat ettik ve beraat ettik. Bu basına yansı-



SOHBETLER888

madı, bize bu sefer tek tek, ev ev millete anlatmak durumunda kaldık

insanlara. Müslüman kardeşlerimize de, olmayanlara da, inananlara da,

inanmayanlara da, hepsine anlattık. Cehd eden insanın bir de bu konuları

ispat etmesi, yani komploların bir oyun olduğunu anlatmakla mükellef

oluyor ayrıca. Sırf tebliğle vakit geçirmiyorsun, bir de senin dedikodunu

yapmamaları için ve yeni yeni oyunlar olmaması için yoğun tedbir almak-

la da vakit geçiriyoruz. Şimdi yine bize bir komplo daha hazırladılar yeni-

den. Onunla da uğraşıyoruz. Toplamışlar 3-5 kişiyi, işte her birine bir şey

söyletmişler. Eskiden bizimle yaşayan arkadaş bir tanesi, 20 yıl beraber

yaşadığımız adam, gitmiş bunlar çete diyor. O zaman çete isek, o zaman

20 yıl bizim aramızda niye yaşadın sen. Müslümanların yiyeceğini niye

yedin, evinde niye oturdun? 20 yıl gözün kör müydü, 20 yaşından 40 yaşı-

na kadar. Ama baktı ki 40 yaşına geldi, ne evi var, ne arabası var, ne para-

sı, hiçbir şey çıkmadı. Bir şey kazanmadı arkadaş grubumuzdan. Bu sefer

biz ne olduk, hemen çete olmuş olduk, yani onun inancına göre. Gitmiş,

gizli tanık olarak ifade vermiş. Mesela gidip bunu ispat etmemiz gereki-

yor bu sefer. Bu adamın yaptığı iftirayla uğraşıyoruz. Böyle bir münafık-

la da ayrıca uğraşmak gerekiyor. Münafık tiynetlilerle de ayrıca uğraşmak

gerekiyor. Topluyorlar genç kızları, çocukları, akıl almaz sözler ettirmiş-

ler. Sonra o çocuklar pişman oldular dediler ki, bizi oyuna getirdiler dedi-

ler. Açıkça bizi tehdit etti, korkuttular dediler, biz de bunu söylemek duru-

munda kaldık dediler. Ama böyle bir şey yok aslında dediler. Ama bu

sefer onu da ispat etmememiz gerekiyor tek tek. Hem tebliğ yapıyoruz,

hem böyle iftiralarla, karşı ataklarıyla uğraşmaya çalışıyoruz, yani yoğun

bir faaliyet var. İşte bu makbul bir faaliyettir. Müslüman’ın böyle olması

gerekiyor. Buna “cehd” denir. Ki bu az bile yani. Allah yolunda feda

olsun. Ama biz de istesek evimizde otururduk, biz de pilav sünnet, kavun

sünnet derdik. Biz de göbeğimize kadar sakal bırakırdık, evlenirdik, kari-

yer sahibi bilmem ne falan, o kafa ile devam ederdik, aynı mantıkla. Ama

bak bu müjdelerin sonucunda, söke söke Darwinizm’i Türkiye’de ezdik.

% 99 oranında şu an milletimiz Darwinizm’e inanmıyor ve Türk İslam
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Birliği’nin gelişmesi için var gücümüzle gayret ettik. Muazzam bir yansı-

masını gördünüz. Bakın ana temelleri oluştu şu an Türk İslam Birliği’nin.

Bina kuruldu, mobilyalar taşınmaya başlandı, ev sahibini bekliyor, Mehdi

(as)’ı bekliyor. Tabii, binayı kurdular, inşaAllah, her şeyi hazır. Şimdi

bak, Hamaney de diyor değil mi, Türk İslam Birliği için yine bir açıklama

yapmış. Bir de İslam ülkeleri de birleşsin diyor. Bir İslam Nato’su oluş-

sun diyorlar. Şimdi onun için de bir girişim var. Said Nursi’nin dediği işte

bu. “Milyonlar kişiden oluşan diyor, Müslüman kişilerden oluşan bir ordu

da oluşacaktır” diyor Mehdi (as) döneminde. Milyonlarca elemanı bulu-

nan bir ordudan bahsediyor Said Nursi. Buna doğru da gidiyoruz. 

OKTAR BABUNA: Hocam, bu söylediğiniz haber, burada İslam

Kalkınma Örgütü Başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu, İslam Barış Gücü hazır-

lığı var diye sizin biraz önce bahsettiğiniz, büyük İslam Ordusu’nun oluş-

ması yönünde inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, İhsanoğlu Hocamız, bu değerli bir insan,

inşaAllah. Bak İslam Barış Gücü hazırlığı ilk defa oluyor. Niye acaba

Mehdiyet devrine rast geldi bunlar, bilin bakalım. Mehdiyetin hızlı tırma-

nışı işte bu. Tek tek hep anlattığım olaylar bir bir gerçekleşiyor görüyor-

sun, inşaAllah, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Vizeler kalkacak dediğinizden beri, sürekli bu

yönde müjdeler var. Yeni bir müjde daha var Hocam inşaAllah. Birleşik

Arap Emirlikleri, 7 ülkeden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri ile de vize-

ler kalkıyor diye Bülent Arınç’ın açıklamaları var inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Hz. Mehdi (as)’ın evi hazır, mobil-

yaları da hazırlanlandı. Son rötuşlar yapılıyor inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bir de siz söylemiştiniz Hocam, Avrupa’yı da

Türkiye’nin liderliğinde İslam ülkeleri kurtaracak diye. Yine Avrupa’nın

beklediği kurtarıcı Türkiye diye ünlü Amerikan gazetesi Wall Street Jour-

nal’da bir yazı çıkmış Hocam inşaAllah. 
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ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Bu da bizim şehidimizin resmi.

MaşaAllah, Allah ahirette karşılaşmayı nasip etsin. Yiğit kardeşimiz, o da

Türk İslam Birliği için var gücüyle gayret eden mübarek bir insandı. Muh-

sin Yazıcıoğlu kardeşimiz pek muhterem, pek mübarek, çok değerli bir

insan. Sevmeyenleri var ama, onu sevmeyenler kendilerini de sevmiyorlar

zaten. Kendini seven, onu sever inşaAllah. Evet, neler anlatalım, bu nedir,

yarınki Vakit gazetesi mi? Vakit gazetesi aslandır, her zaman söylüyorum

maşaAllah. Nedir? 

OKTAR BABUNA: Bu Cevat Babuna, Semin Babuna’nın daha

önceki samimi olan itirafları var Hocam inşaAllah. Bunlar samimi düşün-

celeri. Sizin hakkınızda, Bilim Araştırma Vakfı camiası hakında. Sonra-

dan değişti. Sizi öve öve bitiremiyorlar. Mesela babamın Objektif Progra-

mı’nda konuşmalarından bölümler var. Bu kitapları sizden başkasının

kesinlikle yazamayacağını, her birinin çok üstün eserler olduğunu, ben

diyor, birlikte seyahat ettim diyor. Sizin için de diyor ki; “ancak kendi

hayatını vakfetmiş bir insan, öyle anlaşılıyor, devamlı okuyan bir insan,

hiç dışarı çıkmıyor, başka kim yazacak” diyor kitaplarınız için. “Adnan

Oktar’ın yanında bir atom profesörü bilmem ne yok ki”. BAV Camiası

hakkında da, “bu çocukların hepsinin fevkalade iyi ailelerden geldiğini,

fevkalade iyi yetiştiklerini, yani temenni edilecek vasıflara sahip insanlar.

Bunları ben, milli, manevi değerlere bağlı, memleketini seven, fevkalade

dürüst ahlaklı kimseler olarak aylarca beraber kalmak suretiyle tanıdım.

Aylarca, bir gün, iki gün değil”. Ben diyor, birlikte kalarak diyor, ne kadar

üstün ahlaklı kişiler olduklarını gördüm diyor Hocam inşaAllah. Annem

de aynı şekilde, mesela Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı’na yazdığı,

2002 tarihli dilekçesinde diyor ki; “en baştan belirtmeliyim ki, ben bu

insanları eşimin, Bilim Araştırma Vakfı’nın bilimsel çalışmalarına katılı-

mından dolayı yıllardır tanıyorum. Bu nedenle de yapılan suçlamaların

hiçbirisinin doğru olmadığını biliyorum. Ayrıca ortaya atılan iddiaların

gerçek olmadığını bilmemin bir diğer sebebi, bu davanın ne kadar anlam-

sız gerekçelerle yürütüldüğünü ve örgüt suçlamasının da nasıl kanuna



SOHBETLER 891

aykırı temellere dayandırıldığını şahsi tecrübelerimle görmüş olmam.

Ayrıca eşim ve ben Sayın Adnan Oktar’ı da tanır, sever ve kendisine

büyük hürmet duyarız. Adnan Bey gibi kültürlü ve saygın bir insanı sade-

ce Türkiye’de değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde de bulmak son dere-

ce güçtür. Kendisiyle tanışmak bizim için büyük bir şeref oldu” diyor,

ondan sonra gidip mahkemede aksini söylüyor bu samimi düşüncelerinin. 

ADNAN OKTAR: Şimdi de bu kişilerin açtığı yeni bir mahkeme

daha var. Bir de bunlarla uğraşacağız. 

Kardeşim bize 2002’den beri, 2001’den beri sürekli çete davası açı-

lır. Sürekli beraat ediyoruz, sürekli açılıyor, yine beraat ediyoruz. İnsan-

ların bundan haberi yok. Gece gündüz çete. 10 kişiyi bir araya getiriyor-

lar, 3-5 kişiyi bir araya getiriyorlar. Çete iddiası için çeşitli kriterler gere-

kiyor. Biri işte mali sömürü, biri işte tehdit, bir şeyler olması gerekiyor.

Herkese bir tane maddeyi söyletiyorlar. Mesela biri diyor ki “mali sömü-

rü var” diyor. Öbürü “beni tehdit etti” diyor. Öbürü “şunu yaptı” diyor.

Öbürü “bunu yaptı” diyor. Çetenin bütün maddelerini oluşturmuş oluyor-

lar, kanuni maddelerini. Anlaşıldı mı, bunlar bir dilekçe verip müracaat

ettiğinde çete davası hemen açılıyor. Ondan sonra ifade ver. Anlat, avukat

tutacaksın, savunacaksın, mahkemeye çıkacaksın, beraat ediyoruz, yine

bir tane daha açıyorlar. Bak, şimdi, senin annen değil mi bu, yeni bak, ayrı

bir çete davası da bunlar açmışlar. 

OKTAR BABUNA: Tam söylüyor, ben diyor hiçbir suçu olmadığı-

na inanıyorum diyor, tamamen iftira olduğuna, ondan sonra gidip hayır,

öyle değil diyor. 

Bu davaya gönderilen bir tane de ihbar mektubu var, güya birisi bir

evde alıkonulmuş, işte kapatılmış, baskı yapılmış gibi bir bayanın ağzın-

dan bir ihbar mektubu gönderiliyor. Savcı buna itibar etmeyip adli kont-

rol yaptırıyor. Adli Tıp’da bunun bir bayana ait olmadığı ve bir erkeğe ait

olduğu anlaşılıyor. Tabii onun üzerine savcı takipsizlik verdi, ki defaaten

takipsizlik verdi.
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ADNAN OKTAR: Dört defa takipsizlik aldı. Özetle yarınki Vakit

gazetesini alan kardeşlerim bu konuda detaylı bilgi alabilirler. Vakit gaze-

tesi, yine söylüyoruz aslan gazete. Yöneticileri de sahipleri de çok değer-

li insanlar. Açıkça, samimi olarak söylüyorum, yakından tanıdığım insan-

lar, çok güvenilir, iyi insanlar maşaAllah. Allah yardımcıları olsun.

Tamam başka ne var Oktar Hocam anlatacağın?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam, eğer uygun görürseniz

örümceğin avlanma taktiğiyle ilgili kısa bir filmimiz var, gösterelim mi

Hocam onu.

ADNAN OKTAR: Evet bakayım.

OKTAR BABUNA: Bir örümcek ağının üzerine gelen bir böcek.

Bakın büyük bir yaylanma yapıyor örümcek ağı. Bunun şimdi sebebini

gösterecek. Bu yaylanmadan dolayı kopmaması sağlanıyor ve yapışıyor

ona. Bunun sebebi örümcek iplikçiklerinin üzerinde olan yapışkan mad-

deler. Fakat bu yapışkan maddenin içinde aynı zamanda ipek birkaç tur

atmış bollanma şeklinde. Bunun yüzey geriliminden dolayı birarada tutu-

yor. Bir böcek geldiği zaman, bir cisim bu yüzey gerilimine karşı olarak

uzamasından dolayı, bakın o iplikçik kopmadan açılıyor. Birçok iplikçik

olduğu için bunun içerisinde o esnemeyi meydana getiriyor. Fakat yapış-

kan bir madde olduğu içinde böcek yapışıyor, oradan ayrılamıyor.

ADNAN OKTAR: O gıcık oluyordur Allahualem.

OKTAR BABUNA: Ondan sonra da gelip bunu paketleyecek. Son

derece milimetrik hassas. Bu örümcek böceğin nerede olduğunu da bakın

bu eklemlerin üzerinde aralıklarda çok hassas duyargalar var. Bunlar mik-

roskobik görüntüleri. İplikçiklerin oynaması o eklemlerdeki bu duyarga-

ları harekete geçiriyor, örümcek de o avın nerede olduğunu kestiriyor.

Ağın neresinde olduğunu, hangi yönden geldiğini, o yöne giderek bulacak

avını. O hassas titreşimlerin eklemlerindeki o minnacık o aralıklarda bulu-

nan duyargalarla hissediyor, maşaAllah.
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ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Ne yapıyor çeke çeke?

OKTAR BABUNA: Dolandı tabii, kurtaramıyor kendini.

ADNAN OKTAR: Belalısı gelmiş. 

OKTAR BABUNA: Böylece ağında esneme de, gevşeme de olmu-

yor bu darbelerden dolayı ve kopma da olmuyor. O yapışkan maddenin

yüzey geriliminden ve iplikçiği birkaç kat içinde tutmasından dolayı.

Şimdi burada özel bir iplikçik daha çıkarıyor, bu daha yassı bir şey. Paket-

lemede kullanıyor bunu yani ağ yapmada değil, bakın tabaka halinde.

ADNAN OKTAR: Jelatin gibi.

OKTAR BABUNA: Jelatin gibi dediğiniz gibi. Onunla paketliyor

avını, tam tesirsiz hale getiriyor yani yiyebileceği bir şekle sokuyor.

ADNAN OKTAR: Konserve gibi muhafaza ediyor. Sonra…

OKTAR BABUNA: O da ikinci ipekçiği.

ADNAN OKTAR: Benim anlatmak istediğim; samimi Müslümanlar

Allah yolunda mücadeleden kaçınmayacaklar. Eğer candan bir mücadele

içerisinde olurlarsa Allah İslam ahlakını dünyaya hakim edecek. Bunu

görecekler. Ama yapmazlarsa da yine Allah hakim edecek ama ahirette

sorumlulukları çok ağır olur. Allah’ın açıkça tehdidi var. Bunu anlamaz-

lıktan gelmek olmaz. Kendi kafasına göre de bir din anlayışı olmaz. “İki

topluluğun karşı karşıya geldiği gün” şeytandan Allah’a sığınırım. Bakın

Müslümanlar ne kadar zorlu bir ortama giriyorlar. “Size isabet eden ancak

Allah’ın izniyle idi” yani karşılaştığınız büyük hadise Allah’ın izniyle

oldu. “(Bu, Allah'ın) mü'minleri ayırt etmesi;” bak müminler ayırt ediliyor

bu konumda, zorluk ve dehşet ortamında müminler ayırt ediliyor. “Müna-

fıklık yapanları da belirtmesi içindi”. Aksine Allah münafık bunlar diyor,

aksini yapan münafık olur diyor Allah. “Onlara "Gelin, Allah'ın yolunda

mücadele edin ya da savunma yapın" denildiğinde, "biz mücadele etmeyi

bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler”. Biz bilmiyoruz diyorlar mücadele
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etmeyi, ben ailemle, çoluk çocuk birlikte değil mi kavun yiyoruz, ondan

sonra bal da sünnet, o sünnetini de yerine getiriyoruz. Ondan sonra işte ne

bileyim tirit yemeği, o da sünnet onu da yapıyoruz. “Sarık da var kafam-

da zaten” diyor, “Ben sarık sünnetini de yerine getirdim” diyor. “Ondan

sonra benden sakıt oldu” diyor, “artık sen onu yap” diyor “ben de bunu

yapayım” diyor. “Mücadele edin ya da savunma yapın denildiğinde,”

İslam’ı Kuran’ı savunun, anlatın, tebliğ yapın, Darwinizm’e, materyaliz-

me karşı mücadele edin denildiğinde, "biz mücadele etmeyi bilseydik

elbette sizi izlerdik" dediler”. Yani biz bilmiyoruz zaten bilen sensin biz

ne alakası var, diyor. “O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar”,

diyor Allah. “Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onla-

rın gizli tuttuklarını daha iyi bilir”. İçleri çok daha berbat diyor Allah Al-

i İmran Suresi, 166-167. 

“Kendilerine; ‘Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin’

denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir

grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi” şu anda da öyle Allah’tan korkar

gibi insanlardan korkuyorlar. “Hatta” diyor Cenab-ı Allah “daha da şid-

detli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar”, insanlardan Allah’tan daha fazla

korkuyorlar diyor, şu anda da bunu birçok kişide görüyoruz." ‘Rabbimiz,

ne diye cehd etmeyi üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli

değil miydin?’ dediler” diyor. Biz bunu keşke yapmasak diyorlar, böyle

bir şeye girmeyelim biz Ya Rabbi diyorlar, bizi erteleseydin keşke diyor-

lar Allah’a haşa. “De ki: ‘Dünyanın metaı azdır,” az bir şey vardır dünya-

da maddi olarak kazanacağın ama “ahiret, ise muttakiler için daha hayır-

lıdır” çünkü sonsuz ahiret ve çok mükemmel “ve siz 'bir hurma çekirde-

ğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız” diyor

Cenab-ı Allah. Nisa Suresi, 77. 

“Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: Ey Yesrib (Medine) halkı,

artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün.” Artık derma-

keşan oldunuz bakın üstünüze geliyor herkes, herkes size saldırıyor, iftira
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var, hakaret var, mahkemelere veriliyorsunuz, hapsediliyorsunuz artık

vazgeçin, bırakın bu mücadeleyi diyorlar. “Şu halde dönün. Onlardan bir

topluluk da ‘Gerçekten evlerimiz açıktır’ diye Peygamber (sav)’den izin

istiyordu”. Ben anneme döneyim, babam evdekiler var diyor. Evliyim

veyahut diyor çoluk çocuk var onlarla ilgileneyim bana müsaade et diyor,

ben bu cehde girmeyeyim diyor, ben böyle bir gayret içerisine girmeye-

yim diyor. “Oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak isti-

yorlardı.” diyor Allah. Bak aşağılıyor Cenab-ı Allah. Ahzab Suresi, 13.

“Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: "Bizi malları-

mız ve ailelerimiz meşgul etti”. Kız çocuğu yetiştiriyoruz diyor, evlendi-

receğim ben onu diyor. Ticaret yapıyoruz diyor, mallar var şimdi diyor,

senetler geldi, çekler geldi, biz bunlarla uğraşıyoruz diyor, şimdi faal hal-

deyiz diyor, biz çocuk yetiştiriyoruz, kariyerleri de var çocukların onlarla

da uğraşıyoruz, diyor. Bak "Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti.

Bundan dolayı bizim için mağfiret dile”. Allah’a bizim için tevbe et diyor,

Allah bizi bağışlasın diyor, vaktimiz yok diyor. Küçük bir şey olarak

görüyor, önemsiz görüyor. "Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle

söylüyorlar” diyor Allah. “De ki: ‘Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya

da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle

güç yetirebilir?’ Mesela kanser olabilirsiniz, trafik kazasında ölebilirsiniz,

mide kanamasından ölebilirsiniz, beyin kanamasından ölebilir, ani bir

kalp enfaktisünde hiçbir şey yapamaz. “Allah'a karşı kim herhangi bir

şeyle güç yetirebilir?” diyor Allah böyle bir konumda. “Hayır, Allah yap-

tıklarınızı haber alandır" diyor Allah. Fetih Suresi, 11. 

Allah’ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kal-

malarına sevindiler” mesela kadınla beraber evin içinde oturuyor adam,

bağdaş kuruyor. Birlikte artık orada elini sokarak pilavdan yiyor sünnet

diye, arada sırada ağzını da misvaklıyor. Oturup kalmalarına seviniyor.

Biz çok doğru yoldayız, mütedeyyin aileyiz diyor. Muhafazakâr aileyiz.

“Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek”
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mesela kitap dağıtmak, para harcamak mesela televizyon programları yap-

mak, bunun için malını mülkünü, her şeyini harcamak. “Ve canlarıyla”

yani ölüm tehlikesini göze alarak, geceli gündüzlü uykusuz kalarak, yor-

gun olarak cehd etmeyi çirkin görerek. “Ya” diyor “bunlara ne gerek kar-

deşim” diyor “sen işine gücüne bak”, “Evlen çoluğuna çocuğuna bak”

diyor, “sen hayatını kazan namazını da kıl” diyor “orucunu da tut ama ne

alakası var böyle”. “Çirkin görerek, ‘Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın’ dedi-

ler” diyor. “Hava sıcak, muazzam sıcaklık var” diyor, “git otur serin evde

değil mi buzlu şerbet iç, o da sünnet” diyor “bu sıcakta dışarı çıkılır mı?”

diyor. “De ki: ‘Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir.” diyor Allah.

Bu ne demektir biliyor musunuz? Sizi cehenneme koyacağım, “bir kavra-

yıp-anlasalardı.” diyor Allah Tevbe Suresi 81’de. 

“Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır”. Hele dur bakalım yapa-

rız diyor acelesi ne yani yavaş yavaş anlatırız diyor. Bak “ağır davranan-

lar vardır”. Allah bunu bir suç olarak belirtiyor. “Şayet size bir musibet

isabet edecek olsa” mesela tımarhaneye konulsan, hapishaneye konulsan

veyahut tutuklansan yahut dövülüp sövülsen, hakarete uğrasan veyahut

basın üzerine gelse, “doğrusu Allah bana nimet verdi der” diyor size böyle

bir şey olduğunda. “Çünkü onlarla birlikte olmadım”. Allah korudu bizi

diyor onlarla birlikte olsaydık bizde hapse atılacaktık diyor bizim de üstü-

müze hakaretler yağacaktı, bizi de toplumdan bir kesim baskı altına ala-

caktı. “Eğer size Allah’tan bir fazl zafer isabet ederse” mesela İslam ahla-

kının dünya hakimiyeti. Böyle muazzam bir şey. “O zaman da sanki onun-

la aranızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi” sanki hiçbir olay olmamış gibi,

sanki onlara o söylememiş gibi, “kuşkusuz şöyle der: Keşke onlarla bir-

likte olsaydım, böylece ben de büyük 'kurtuluş ve mutluluğa’ erseydim."

Nisa Suresi, 72-73. 

“İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimi-

ze dönüp bize çarpmasından korkuyoruz". Bakın zamanın, şimdi ahir

zamanın felaketleriyle; işte, tutuklanmak, dövülmek, sövülmek, şehit edil-

mek, malının mülkünün elinden alınması, her şey olabilir. Çünkü mesela
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adam tutuklanıyor, mecburen bütün malını mülkünü satmak durumunda

kalıyor, kazancı kalmıyor. Onları harcamak durumunda kalıyor. “Felaket-

leriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz". Ya başımız

böyle belalara girerse diyor, ya çoluk çocuk okuyamazsa, ya aileme bir

şey olursa, ya kariyerlerini tamamlayamazlarsa, ya pilav yemede bir

eksiklik olursa. Böyle sakalları mesela sıvazlayacak malzemeyi bulamaz-

sa. Bak diyor ki; "zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpma-

sından korkuyoruz". Şeytandan Allah’a sığınırım, “diyerek aralarında

çabalar yürüttüklerini görürsün”. Aralarında çaba da yürütüyorlar, gayret

de ediyorlar. “Umulur ki Allah, bir fetih veya Katından bir emir getire-

cek”. Yani İslam ahlakının hakimiyeti, Mehdiyetin zuhuru. “Onlar, nefis-

lerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır”. İşte bu ahir

zamanda Mehdi (as) devrinde ortaya çıkacaktır. Böyle ağır davrananlar,

İslam ahlakının hakimiyetini, Türk İslam Birliği’ni geciktirmeye kalkan-

lar; 300-500 yıl sonrasına atmaya kalkanlar veyahut Mehdi (as) geldi geçti

diyenler. Hadi dese bile, İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için tek keli-

me konuşmaya gerek duymayanların çok büyük pişmanlık yaşayacakları-

nı Kuran ayetlerinden görüyoruz. Neden İslam ahlakının dünyaya hakimi-

yetini istemediniz derse Cenab-ı Allah, bunu açıklayamayacaklar. Çünkü

bu bir söz, onu dahi söyleyemiyor birçok insan. Kardeşim ne kaybedersin?

De ki, İslam ahlakı dünyaya en kısa sürede hakim olsun istiyorum de, en

kısa sürede. Bu ay, bu hafta, bu yıl hakim olsun de. Dilin mi kopar? Söy-

leyemiyor adam. İlla ki ya geçmiş diyecek, yahut yüzyıllar sonra diyecek.

Bak diyor ki Said Nursi; “fakat diyor çiçekler baharda gelir” diyor

Mehdi (as) ve talebeleri. “Öyleyse o kudsi çiçeklere zemin hazır etmek

lazım gelir”. Ben onlara zemin hazırlıyorum diyor. “Ve anladık ki biz, bu

hizmetimizle o nurani zatlara” yani Mehdi (as) ve talebelerine zemin izhar

ediyoruz, hazırlıyoruz diyor. “Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında”,

en büyük ahir zamanın fesadı içindeyiz şu an. Afganistan’da sel gibi kan

akıyor, Irak’ta öyle, her yerde... Muazzam bir fesat var. “Elbette en büyük

bir müctehid ve en büyük bir müceddid”. Yani mezheplerin üstünde,
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bütün mezhep imamlarının üstünde, en büyük alim. “Hem hakim,” yani

bütün İslam ülkelerinin hakimi, yargıda da en üstte olan. “Hem Mehdi,

hem mürşid” yani bütün tarikatların üstünde. Bütün tarikatlar lağvoluyor,

sadece Mehdi (as)’a tabiiyet kalıyor. “Hem mürşid, Kutbu’l azam” o dev-

rin kutbu, ama onun üstüne daha kişi yok “Kutbu’l azam olarak bir zatı

nuraniyi”, şahsı manevi demiyor bak, bir zatı nuraniyi. Nurani bir zat,

Kişi. Bak bir, zat. Şahsı manevi diye olayı örtbas etmek isteyenler veya-

hut işte Üstad seyit olursa zaten Mehdiliği kesinleşecekti diyenler, hataya

düşüyorlar. Burada Üstad bunu çok açık anlatıyor. “Bir zat-ı nuraniyi gön-

derecek, o zat da, Ehl-i Beyt-i Nebevi’den olacaktır. Kadiri Zulcelal her

şeye muktedir olan Yüce Allah, Mehdi’yle de alem-i İslam’ın zulumatını

dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaat ettiğini de elbette yapacaktır”. Müslü-

manların üstünde zulümat kalmıyor. Afganistan kurtuluyor, Filistin kurtu-

luyor, Irak kurtuluyor, Fas, Tunus, Cezayir kurtuluyor. Her yer kurtulu-

yor. Bu Üstad zamanında oldu mu? Olmadı. Ne zaman olacak? Mehdi (as)

zamanında olacak. Ne diyor? “O çiçekler baharda gelecek” diyor. “Fakat

çiçekler baharda gelir, öyleyse o kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım

gelir” diyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Birisi çıkıp da yanlış

söylüyorsun dese, bir göreceğim. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Hayır diyemez,

çünkü tapu gibi. Çok açık delil. Birçok kişiyi şu ana kadar kandırmış ola-

bilirler de, beni kandırmaları, Allahualem mümkün değil. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Sizin vesilenizle herkes de anladı Hocam. Çok

açık yani inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak “Kadiri Zulcelal diyor her şeye muktedir

olan Allah, Mehdi ile” diyor Mehdi (as) ile, şahs-ı manevi ile demiyor.

“Mehdi ile de; alem-i İslam’ın, bütün İslam aleminin zulümatını dağıtabi-

lir, vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır” diyor. Din ahlakı bütün dün-

yaya hakim oluyor Hz. Mehdi (as) devrinde. “Böyle bir cemaati azime,

Peygamber Efendimiz (sav)’in soyundan gelen büyük seyitler cemaati

içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek”. Bütün seyitler bir araya gele-
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cek diyor Mehdi (as) devrinde. Mehdi (as)’a yardım ediyorlar. “Harekete

geçirecek ve uyandıracak hadisat-ı azime,” büyük olaylar “vücuda geli-

yor”. Meydana geliyor. “Elbette o kuvveti azimedeki” büyük kuvvetteki

“bir hamiyeti aliye, yüce bir gayret feveran edecek”. Bütün Müslümanlar

feveran edecekler. Böyle bir buhar kazanının patlaması gibi, muazzam bir

heyecan olacak, feveran edecek. “Ve Hz. Mehdi (as) başına geçip,” şahs-

ı manevi demiyor. “Hz. Mehdi (as)” diyor, “başına geçip tarik-i hak ve

hakikat yola sevk edecek”. Bütün Müslümanların başına geçecek diyor.

Said Nursi böyle bir şey yapmadı. Tarih de veriyor Said Nursi, benden yüz

yıl sonra gelecek Mehdi (as) gelecek diyor. Bak “ümmetin beklediği ahir

zamanda gelecek zatın”, şahs-ı manevinin değil zatın, “üç vazifesinden”.

Demek ki üç tane vazifesi var. Bak Said Nursi diyor ki; “ben bir vazifeyi

yaptım, diyanet yönünde vazifemi yaptım. Kimi saltanat yönünde yap-

mıştır” diyor Mehdi Abbasi gibi diyor. “Kimi siyaset yönüyle” Mehdi

Abbasi’yi orada örnek veriyor. Fakat Mehdi (as)’ın vasfı açısından diyor

ki; “en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetleri olan, imani tahkikiyi neşr

ve dağıtma yoluyla yazma, ve ehli imanı dalaletten kurtarmak Mehdi’nin

birinci vazifesidir” diyor. Bunu yapacak diyor. Üç vazifesinden bir tanesi

bu. “Bu hakikatten anlaşılıyor ki” diyor, sonra gelecek o mübarek zat. Bak

“sonra gelecek,” benden sonra gelecek diyor, Türkçe, normal konuşuyor

bak: “o mübarek zat”. Burada şahsı-ı manevi var mı? “Risale-i Nur’u bir

program olarak neşir ve tatbik edecek”. Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifa-

de edecek diyor bu kişi. “Ve gerçek sahibidir diyor Mehdi ve talebeleri”.

Nur talebeleri sahibidir demiyor. Ben sahibiyim demiyor. Mehdi ve tale-

beleri gerçek sahibidir diyor Risale-i Nur Külliyatı’nın.” Bak; “o zatın

ikinci vazifesi,” bak o zatın vazifesi bitmiyor demek ki. “Şeriatı Kuran’ın

esaslarına ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini icra ve tatbik etmektir”.

Yani şeriattan kasıt, Kuran ahlakını uygulamak. İcra, ne demek icra?

Uygulama ve tatbik etmektir. Fiilen uygulamaktır diyor. Bu Said Nursi

zamanında olmadı, Mehdi (as) devrinde olacak. Tasdik-i Gaybi, sayfa

9’da. Bakın diyor, “birinci vazife maddi kuvvet değil, belki kuvvetli iti-
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kat,” demek ki Mehdi (as)’ın imanı çok güçlü olacak. Bak; “kuvvetli iti-

kat ve ihlas” Mehdi (as)’ın ikinci vasfını belirtiyor Said Nursi. Samimiyet,

çok samimi olacak. “Ve sadakat, çok sadık olacak Mehdi (as) davasına,

insanlara, kardeşlerine, Allah’a, Kitab’a. Her şeyin üstünde Allah’a,

Kitab’a sadakat. “Kalpten bağlılıkla olduğu halde diyor, ikinci vazife

gayet büyük bir maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki, o ikinci vazife

tatbik edilebilsin”. Bu Mehdi (as) devrinde olacak işte buna hazırlanıyor

şu an. Bu duyduğunuz haberler o. İşte Müslümanların bir askeri birlik içe-

risinde toplanması, İslam’ın ortak pazarının kurulması, efendim, vizelerin

kalkması. Hak. Metin İslamoğlu Hocamız’ın anlattıkları bunlar. Mehdi

(as)’ın evi hazırlanıyor işte. İnşaAllah. “O zatın üçüncü vazifesi,” bak

zatın vazifeleri bitmiyor. Hepsini o zat yapıyor. Hep o zattan bahsediyor.

“Hilafet-i İslamiye’yi,” İslam halifeliğini “ittihad-ı İslam’a bina ederek,”

yani Türk İslam Birliği’ni oluşturarak, “İsevi ruhanileriyle,” dindar Hıris-

tiyanlarla, “Hıristiyan alimleriyle ittifak edip,” Said Nursi bunu da yap-

madı ilk defa olacak inşaAllah. “Hıristiyanlarla ittifak edip din-i İslam’a

hizmet etmektir.” Yani ateizme, Darwinizm’e, materyalizme karşı müca-

dele verecek diyor. “Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet, milyon-

lar fedakarlarla, milyonların fedakerane katılımlarıyla tatbik edilebilir”.

Bu da olmamıştı Said Nursi zamanında, bu da oluyor şu an. Bunun hazır-

lığı var şu an inşaAllah. 

Bakın Üstad ne diyor? Tasdik-i Gaybi sayfa 138. “Ta ahir zamanda”

kendisinden sonra taa ahir zamanda. “Ta ahir zamanda, hayatın geniş dai-

resinde,” yani dünya çapında “Risale-i Nur Külliyatı’nın asıl sahipleri,”

bakın Risale-i Nur Külliyatı’nın asıl sahipleri, “yani” diyor anlamayanlar

için, “Mehdi” Hz. Mehdi (as) bakın yani “Mehdi ve şakirtleri,” talebeleri

“Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir”. Gelecekler diyor, Mehdi (as) ve talebele-

ri gelecekler. “O daireyi genişletir”. Yani mevcut Müslüman grubunun

gücünü, sayısını çığ gibi genişletir. “O tohumlar sümbüllenir.” Tohum

halinde şu an diyor, o zaman açacak, sümbüllenecek diyor. “Bizler de”,

neredeymiş Üstad? “Kabrimizde” diyor. “Ben o anda vefat etmiş olaca-
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ğım” diyor. “Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz” diyor.

Allah’a şükrederiz, ben göreceğim diyor. Mezardan ben göreceğim diyor.

O zaman Üstad aramızda. Bunu gösteriyor. Demek ki ruhani olarak insan-

ların arasında. Bizim anladığımız anlamda bir ölüm yok demek ki onun

için. Yani öldü, fakat ruhani varlıklar olarak birçok evliya insanların ara-

sında gezer. Ben de diyor aranızda olacağım diyor Üstad ve Allah’a şük-

redeceğim diyor. Hz. Dıhye (as) nasıl insan suretinde geliyor? Anlatıyor

daha önce. Nasıl diyor evliyalar insan suretinde temessül eder, gezerler

insanların arasında diyor. Aynı zamanda bunun içinde kendisi de var tabii.

“Hem bu üç vezayif (üç vazife) birden bir şahısta yahut cemaatte bu

zamanda” yani benim kendi zamanımda diyor Said Nursi, “bulunması ve

mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi (birbirine engel olmaması)

pek uzak, adeta kabil görülmüyor”. Mümkün değil diyor Said Nursi. Yani

benim zamanımda Mehdi (as)’ın zuhuru imkansız diyor. “Taa ahir zaman-

da, Al-i Beyt-i Nebevi'nin cemaat-i nuraniyesini temsil eden” yani seyit-

ler cemaatini temsil eden, Mehdi (as) da seyit biliyorsunuz. Kim de diyor

bakın, “Hz. Mehdi (as) da” şahs-ı manevi de demiyor, Hz. Mehdi (as) da,

arkasından devam ediyor, “ve cemaatindeki” bak Mehdi (as) var, cemaati

var, “cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir”. Demek ki

Mehdi (as) çıkacak, talebeleri olacak ve onlardan oluşan bir şahs-ı manevi

bir fikir sistemi olacak, ancak onlar da içtima edebilir diyor. Benim zama-

nımda olamaz diyor. Neden olamaz? İnternet yok, televizyonlar yok,

basın-yayın sınırlı, hürriyetler sınırlı, ahir zamanda diyor hürriyetler arta-

cak ve teknolojinin böyle gelişeceğine de işaret etmiş oluyor Said Nursi.

Ancak o zaman Mehdi (as) zuhur edecektir diyor, inşaAllah. Said Nursi

Mehdi (as) olmadığını yüz sayfanın üzerinde açıklıyor ve yüz sayfa gele-

cek Mehdi (as)’ın özelliklerini anlatıyor. Onun için bunu anlamazlıktan

gelmenin anlamı yok. Anlatıyorum deminden beri. Anlaşılmayacak bir

yönü var mı bunun?

OKTAR BABUNA: Yok Hocam, vefat ettikten sonra diyor çok açık

bir biçimde.
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ADNAN OKTAR: Yani bilmiyorum buna rağmen anlamıyorlarsa

olabilir tabii. Mucize olarak oluyordur.

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam sen bir şeyler anlat.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Bu kutup ayılarıyla ilgi-

li, çok sevimliler. Kış uykusundan kalkıyorlar, onu gösterelim mi Hocam?

ADNAN OKTAR: Bakayım, bakayım.

OKTAR BABUNA: 5 ay kışı geçirdikten sonra şimdi ilk defa çıkı-

yor yuvasından. Bu anne ayı.

ADNAN OKTAR: Karın altında yuva yapmış öyle mi? Şöyle kiri

pası bir temizlenir, iyi olmuş.

OKTAR BABUNA: Evet temizliyor Hocam, dediğiniz gibi. Şimdi

aynı yerden yavruları da çıkıyor bunlar iki aylık. 

ADNAN OKTAR: Bunların kulağını bir ısırmak lazım, patileri ısır-

mak lazım iki. Özellikle şu arka patileri var ya tam ısırmaya müsait onlar.

OKTAR BABUNA: Dik bir yokuş. İlk defa yeryüzüne çıktıkları

için, Güneş ışığına, biraz tabii zorlanıyorlar, ilk çıkışları olduğu için.

ADNAN OKTAR: Herhalde annesinin yanına gidecekler kayarak.

OKTAR BABUNA: Dediğiniz gibi Hocam annesinin yanına gide-

cekler. Annesi bekliyor onları.

ADNAN OKTAR: Bak yampiri yampiri nasıl gidiyor. MaşaAllah.

Ortalık da tertemiz. MaşaAllah, çok iyi gelir bunlara.

OKTAR BABUNA: Tabii birlikte besin bulmaları lazım. Beş aylık

bir süreyi geçirdiği için anne ayı, 35 kilo kaybetmiş Hocam, bu kış uyku-

sunda. Kalan son kısmını da, sütünü yavrularına verecek. Çok dik bir yer.

Tabii zorlanıyorlar yavrular orada. Şimdi emzirecek onları Hocam inşa-

Allah kalan son kırıntılarıyla böyle sütünün. Bu da tabii fedakarlığını gös-

teriyor annenin. Tamamen aç iken, ilk şeyini onlara veriyor.
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ADNAN OKTAR: Zaten bu kadar vahşi bir hayvanın bunlara bu

kadar şefkat göstermesi en zor şartlarda. Ama onlar da süper şeker bir şey.

OKTAR BABUNA: Annesi daha yorgun düştü, onlar biraz daha

canlandılar tabii besin alınca.

ADNAN OKTAR: Kulaklarını da merdiven gibi kullanıyorlar maşa-

Allah.

OKTAR BABUNA: Aşağı düzlüğe inip besin bulacaklar şimdi.

Böyle bir yolculukları olacak.

ADNAN OKTAR: Acayip dik ortam. Çekimden kaynaklanıyor ama

değil mi bu?

OKTAR BABUNA: Dik Hocam, yokuş hakikaten.

ADNAN OKTAR: Allah, Allah vay kerata vay nasıl tırmanıyor?

MaşaAllah. Ciyak ciyak da bağırıyordur. Ne besini buluyor bunlar?

OKTAR BABUNA: Avlanacaklar Hocam inşaAllah. Annesi yar-

dımcı olacak onlara.

ADNAN OKTAR: Başka bir şey göstersene, bu uzar herhalde. Bun-

lar ne?

OKTAR BABUNA: Vaşak Allahualem.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Çok tatlı maşaAllah. Başka bir şey-

ler göster. Bu papağan mı? Hayret, sulu boyayla boyanmış gibi. Muhte-

şem güzel, bu köftenin zoru ne? MaşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bu da bir örümcek çeşidi.

ADNAN OKTAR: Bu da güzel maşaAllah. Bu Mantis. MaşaAllah.

Bu amutta ne yapıyor böyle?

OKTAR BABUNA: Tırtıl.

ADNAN OKTAR: Süratli devam et. MaşaAllah. Bu tosun nedir?



OKTAR BABUNA: O sinek yakalamaya çalışıyor herhalde. Bu da

temizlik yapıyor.

ADNAN OKTAR: Çok güzelmiş. Yavruyken tavşanlar çok şeker

oluyorlar. MaşaAllah. 

Oktar Hocam bir Kuran ayeti okuyalım.

Ya Allah, Bismillah. Ebru sen oku bakayım, Bismillah. Şu üstten oku

bir ayet, evet. Şeytandan Allah’a sığınıyoruz, inşaAllah.

SUNUCU: “Bizi ayet (mucize)ler göndermekten, öncekilerin onu

yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Semud'a dişi deveyi görünür

(bir mucize) olarak gönderdik, fakat onlar bununla (onu boğazlamakla)

zulmetmiş oldular. Oysa Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz.

Hani Biz sana: "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır"

demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık,

Kuran'da lanetlenmiş ağacı da. Biz onları korkutuyoruz. Fakat (bu) onlar-

da büyük bir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor.”

ADNAN OKTAR: Tamam şimdi bunu açıklayalım. Efendim, bir

kere deve, Allah hayvanlara zulmedilmesini bile bir intikam sebebi olarak

görüyor. Sırf insanlara değil, hayvanlara zulmedilmesi de çok büyük bir

suçtur. Hayvan sevgisine de Kuran burada işaret etmiş oluyor. Bak,

“Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır”. Biz ne diyoruz? Cenab-ı Allah

her yerdedir. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? “Çepeçevre kuşatmıştır”

diyor. Her yerde Allah, sağımızda, solumuzda, her tarafımızda. Evet bak,

şeytandan Allah’a sığınırım. “Sizin Rabbiniz, fazlından aramanız için

denizde gemileri sizin için yürütür”. Gemileri demek ki motor götürmü-

yor. Allah götürüyor. Ben götürüyorum diyor Cenab-ı Allah. “Gerçekten

O, size karşı merhametlidir.” Allah merhametli ve şefkatlidir. Fakat bizim

Allah’a kulluk etmemiz gerekiyor. Tam kulluğun hakkını vermemiz gere-

kiyor ve çok samimi olmamız lazım. 

Evet bugün de program bitmiş anladığım kadarıyla.

SUNUCU: Bu akşam da bir Adnan Oktar’la Başbaşa programımızın

sonuna geldik. İyi akşamlar.
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SUNUCU: İyi akşamlar sayın seyirciler, her akşam olduğu gibi yine

sizlerle birlikteyiz. Adnan Oktar’la Başbaşa programına hoşgeldiniz.

Sayın Adnan Oktar Hocamız hoşgeldiniz. 

ADNAN OKTAR: Hoşbulduk. Sen de hoş geldin. O güzel yüzünü

gördük içimiz açıldı, nurunla maşaAllah.

SUNUCU: Teşekkür ederim çok sağ olun. Nasıl başlamak istersiniz

Hocam? 

ADNAN OKTAR: Demin bana bir kitap getirdiler Mevlana Halit El-

Bağdadi (k.s) Mektubat-ı Mevlana Halid diye bir eser. “Tasavvuf alimle-

rimiz demiştir ki” diyor, 81. sayfada. “Silsilenin adları asır ve müceddid-

lere göre değişmiştir. Şöyle ki Hz. Ebu Bekir Sıddık (ra)’dan Ebu Yezid

Bestamiye kadar Sıddıkiye; ondan sonra Hacegan halkasının reisi olan

seyidimiz Hz. Şeyh Abdulhaliki Gücdevani’ye kadar Tayfuriye; tarikat

reisi nurlu, feyz ve sırlı söz sahibi Hz. Bahauddin Şah-ı Nakşibent (k.s)’e



kadar Haceganiye; ondan Gavs-ı Azam Mevlana Hace Ubeydullah el

Ahrar’a kadar Nakşibendi’ye denilir. Ondan sırların ve manevi ilimlerin

toplayıcısı Tarik-i İmam-ı Rabbani Ahmet es-Serhendi (k.s)’a kadar Nak-

şibendiyye-i Ahrariye denilir. Ondan Şemsüddin Habibullah Can-ı Canan

Mazhar (k.s)’a kadar Müceddidiyye denilir. Ondan şeyhimiz önderimiz

Allah-u Teala’ya giden yolda rehberimiz her tarafta irşadı bulunan şarkı

ve garbı aydınlatan Zülcenaheyn Mevlana Halid’e kadar, Müceddidiyye-

i Mazhariye denir. Mevlana Halid’den sonra felah ve irfan ehlinden yani

Nakşibendi tarikatının devamı söyleniyor. İrfan ehlinden olan tarikat

ihvanımız arasında Halidiyye olarak adlandırılmıştır. Bakın Mevlana

Halid’den sonra felah ve irfan ehlinden olan tarikat ihvanımız arasında

Halidiyye olarak adlandırılmıştır. Allah’ın fazl-ı keremiyle onun yüce

ihsan ve nimeti, tevkif ve inanetiyle bu tarikat Hazret-i İmam el-Mehdi

Sahib-i Zaman (as)’a kadar devam edecektir.” Bakın Nakşibendiyye

Mehdi (as) ile son buluyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor,

Mevlana Halid El Bağdadi söylüyor. Yani Nakşibendi’nin en büyük mür-

şidlerinden. “Hz. İmam el-Mehdi Sahib-i Zaman’a kadar devam edecek-

tir. Bunu yüce tarikatın bazı şeyhleri sahih bir keşf ile müridlerine müjde-

lemişlerdir” diyor. Onun için Ali Haydar Efendi tarikatı kapatmıştır.

Mehdi (as)’a emaneti teslim etmiştir. Aynı şekilde diğer Nakşi büyükleri

de, diğer Kadiri büyükleri de aynı şekilde tarikatları kapatmışlardır. Yani

vekaleten yürütülüyor. Artık halife bırakmıyorlar. Hilafeti halifeliği

Mehdi (as)’a bırakmışlardır. Çünkü hepsi Mehdi (as)’ın geldiğini biliyor-

lar hicri 1400’de inşaAllah. Mesela diğer Nakşi büyüklerinden Muham-

med Raşit Erol Hazretleri Gavs tabir edilen büyük mürşid. O da, hilafet

bırakmamıştır. O da hilafeti Hz. Mehdi (as)’a bırakmıştır inşaAllah. Hepsi

biliyordu yani Cenab-ı Allah’ın kalplerine sunmasıyle, ihsanıyla hicri 1400

Mehdi (as)’ın zuhur yılıdır inşaAllah. 1400 ile 1500 arasında başka vakit

yok inşaAllah. Bunu böylece söylemiş olduk. Bu kitabı isteyen alabilir.

Mektubat-ı Mevlana Halid diye bir eser. 

Oktar Hocam senin anlatmak istediklerinde neler var?
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OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam nasıl uygun görürseniz.

İman hakikatleri var. Güzel resimler var. Ayrıca sizin söylediklerinizin bir

bir tecelli ettiğini görüyoruz maşaAllah Hocam. Hem İslam Birliği ger-

çekleşiyor. Bu mesela kayıp çocuklar konusunu gündeme getirdiniz. Mec-

lis gündemine gelmiş Hocam bununla ilgili haberler var. 

ADNAN OKTAR: Göreyim bakalım haberleri.

OKTAR BABUNA: Milliyet’te çıkan bir haber. Böyle resimlerini de

koymuşlar bazı kayıp çocukların. Sayı da 1600’lere ulaşmış çocukların ve

meclis gündemine taşınmış bu konu.

ADNAN OKTAR: Kardeşim Türkiye’yi yıkarım ben böyle bir şey

için, çocuk kaybı ne demek? Sabi, ağzı var dili yok. Ne konuşabilir, ne

kendini koruyabilir. Ya bir zalimin, psikopatın elindeyse o çocuk, akıl

almaz işkenceler yapıyorsa bir psikopat. Türkiye’yi 30 kere yıkar yeniden

yaparım onları bulmak için. İnsan yeri göğü birbirine katar. Onun için

Meclis gündemine gelmesi çok iyi, hızlandırılması lazım. El birlik yani

bütün milletimizin de ayağa kalkması lazım. Baksana verdiğin sayı muaz-

zam bir rakam. Tabi. Evet başka neler var Oktar Hocam?

OKTAR BABUNA: Dün de göstermiştik ama izniniz olursa tekrar

göstermek istiyorum. Siz söylemiştiniz bunu “Avrupa’nın beklediği kur-

tarıcı: Türkiye” diye. Bunu haber yapan da Amerika’nın dünyaca ünlü

gazetesi Wall Street Journal’da çıkan bir habere göre bir haber yapılmış.

Tam söylediğiniz gibi Hocam inşaAllah. Avrupa Birliği’ni de kurtaracak

olan Türkiye’nin önderliğindeki İslam Birliği’dir demiştiniz. Neredeyse

kelimesi kelimesine buna yakın bu şekilde Türkiye’nin kurtarıcı olarak

görüldüğüne dair ifadeler var Hocam inşaAllah, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bak Adriyatik’ten Çin seddine kadar güçlü bir

Türk İslam Birliği’nden bahsediliyor. Artık Yusuf’lar diyor kuyudan çık-

tılar diyor. Yani Mehdiler değil mi zuhur etti. Ahir zamanın büyük Meh-

disi de zuhur etti, inşaAllah.
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OKTAR BABUNA: Sizin dediğiniz gibi Hocam, evi ve evinin için-

deki eşyalar döşeniyor, en son sahibinin zamanını bekliyor. Bu Türki-

ye’de olan toplantıda da Hocam, Sayın Gül Afganistan Cumhurbaşkanı

Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmüşler Hocam. Bura-

da da yine İslam Birliği’ne yönelik adımların atılması söz konusu, hep bir-

lik haberleri geliyor. Hepsi dediğiniz gibi Türkiye’yi doğal lider olarak

görüyorlar. Her gün bu şekilde de haberler çıkıyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Başka ne var Oktar Hocam göstereceğin?

OKTAR BABUNA: Hocam siz proteinlerin mutlaka protein gerek-

tirdiğini anlatmıştınız. Onu görsel olarak anlatmamız uygun olur mu?

ADNAN OKTAR: Anlat anlat çok iyi olur, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Şimdi tek bir proteinin oluşabilmesi için mutla-

ka başka proteinlere ihtiyaç var. Öncelikle DNA ve RNA gerekiyor. Yani

DNA’da bilginin kodlanmış olması gerekiyor. Şimdi tek bir protein oluş-

ması için gereken bütün aşamaları göreceğiz hep birlikte. Bir kere hücre-

deki organellerin eksiksiz olarak var olması gerekiyor. Ancak bu organel-

lerde proteinler oluşuyor, dolayısıyla protein olmadan protein kesinlikle

oluşamaz. Yani bir proteinin oluşması için bile mutlaka başka proteinler

gerekiyor. Örneğin DNA’da bütün bilgiler kodlanıyor. 4 tane harf var.

Mesela Türk alfabesinde 29 harf var. DNA’nın alfabesinde 4 tane harften

proteinlerin kodları oluşuyor. Proteinler kodlanmış, şifrelenmiş olarak var

DNA’mızda. 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bir bilgi. Dolayısıy-

la bir proteinin oluşabilmesi için DNA’da proteine ait bilginin olmuş

olması gerekiyor. Bu kesin olarak gerekli olan bir şey. Aksi takdirde pro-

tein olamaz. Çünkü proteinin şifreleri buradan okunarak, protein imal edi-

lebiliyor. Şimdi bunun da imalatını gösteriyor buradaki film. Bakın bu

enzim, DNA’nın üzerinde kopyalıyor ve bu RNA denilen bir moleküle

kopyalanıyor. Yani RNA mutlaka gerekiyor protein olması için. Bu RNA,

hareketli olarak hücre çekirdeğinden dışarı çıkıyor. Bakın burada gördü-

ğünüz gibi özel kapılardan çıkıyor. Hücrenin içinde şimdi ikinci aşama
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olarak mutlaka ribozom denilen protein fabrikası gerekiyor. Ribozom pro-

teinlerden oluşan protein fabrikası. Dolayısıyla ribozom olmadan protein

de oluşamıyor. Ribozom ne yapıyor protein fabrikasında? Gelen bu

DNA’dan gelen RNA’nın kopyasını alıyor, enzimler bakın burada gördü-

ğünüz gibi protein imal ediyor. Yani, taşıyıcı RNA’nın da olması gereki-

yor. Devam ediyoruz, aşama aşama bakın burada yine amino asitlerin

oluşmasını gösteriyor. Bir proteinin oluşabilmesi için taşıyıcı RNA’ların

ribozoma amino asit taşıması gerekiyor. Bakın kaç aşama, tek bir protei-

nin oluşması için gerekli olan bütün aşamalar. Bunları taşıyınca amino

asitleri, bundan proteinin kopyası oluşuyor. Yani protein daha doğrusu

oluşuyor. Proteinin sentezlenmesi aşamalarını görüyoruz. DNA’nın

gerektiğini gördük, RNA’nın gerektiğini gördük. Taşıyıcı RNA’nın

gerektiğini gördük. Ribozomun gerekli olduğunu gördük. Devam ediyor.

Bir proteinin oluşabilmesi için üretilen amino asit zincirinin üç boyutlu

olarak da katlanması gerekiyor. Aksi takdirde protein oluşamaz. Uygun

şekilde katlanmazsa protein oluşamaz. Bunu yapmak için yine proteinler

gerekiyor. Belli enzimler var bunlar katlıyorlar, üç boyutlu şekline. Yani

protein olmadan, protein kesinlikle oluşamıyor Hocam, siz bunu anlat-

mıştınız. Tam bir hatta hücrenin oluşması gerekiyor.

ADNAN OKTAR: Bunun üstüne Darwinistler, daha hala Dar-

win’den bahsediyorlarsa ben onlara ne söyleyeyim? Bak diyoruz ki, pro-

tein olmadan protein oluşamaz. Kardeşim, hayır yani o kadar da gerek

yok, protein olmadan protein oluşamıyor. Konu bitmiş. Yani Darwinizm

ile ilgili başka delil vermeye hiç gerek yok. Başka hiçbir şey anlatmaya

gerek yok. Ne fosil, ne şu, ne bu. 300 milyon fosilden bahsediyoruz, onu

anlatmaya da gerek yok. Kardeşim yani bunun ne açıklaması olur. Prote-

in olmadan protein oluşamıyor. Bitti. İmkansız demektir bu. Bütün canlı-

ları Allah’ın yarattığının net delili. Tabi.

OKTAR BABUNA: Hatta sizin kitaplardan bir detay daha verebilir

miyim Hocam? Protein değil, amino asitler de ancak hücrenin içerisinde
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sentezlenebiliyor. Mesela insan vücudunda, 20 tane amino asit gerekiyor

mutlaka protein için. Onu da dışarıdan bitkilerden ve diğer canlılardan alı-

yor. Yani amino asit bile canlı hücresi gerektiriyor, kendi başına olamıyor

doğada. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, biz bunları anlatalım, bir süre sonra

o kafalarının kıvrımlarına yavaş yavaş bunlar sızacaktır inşaAllah. Bak bir

de şöyle, biz bunu anlattığımızda bunu bir kere dinleyenin kesin kanaati

geliyor. Direnmeyi hiç esas almamak lazım. Mesela Allah’ın varlığını

anlattıktan sonra, delillerini anlattıktan sonra, proteinlerin tesadüfen mey-

dana gelemeyeceğini anlattıktan sonra, Yaratılışı ispat eden 300 milyon

fosilden bahsettikten sonra adam diyor ki; “Ben inanmadım” diyor. Bakın,

böyle bir şey teknik olarak imkansızdır. Ben bir adama diyorum ki arka-

daş benim elimde burada kitap var diyorum. Yok, ben inanmıyorum diyor.

Elinde kitap yok diyor. İyi saatte olsunlar, hiçbir şey olmaz. Yüzde yüz

inanmıştır, inat ediyordur. Yani çocukluğu tutmuştur, inat ediyordur. İna-

dın hiç üstünde durmamak lazım. Her anlatılandan mutlaka netice alını-

yor. Bakın, yüzde yüz netice alınır. Ama Allah vermesin mesela idiotsa,

mesela beyninde bir ciddi sorun varsa olabilir yani Allah öyle yaratmıştır.

O zaten sorumlu olmaz dinde. Ama, “Ben anlattım inanmadı.” Dünyada

öyle bir vaka hiç yok. Böyle bir vaka sıfırdır. Her anlatılanın mutlaka

kanaati geliyor. Fakat ona “küfr-ü inadi” denilir. İnat eder. Allah diyor;

“zulüm ve büyüklenme dolayısıyla” bak, bir “zulüm ve büyüklenme” ena-

niyet ve gurur dolayısıyla itiraz ederler diyor Allah. Yoksa kabul etmeme

gibi bir şey olmaz. Mümkün mü öyle bir şey? Dışarıda Güneş var diyorum

perdeyi açıyorum, Güneş’i gösteriyorum. Adam diyor ki; “Güneş yok”

diyor. Yani, ne olduğunu biz anlarız sonra, böyle şey mümkün mü? 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz Hocam. Zaten karşınıza

çıkmamalarının sebebi o. Samimi olarak inansa biri, yani hakikaten var

olduğunu mutlaka gelir savunur konusunu. Fellik fellik kaçmalarının Ric-

hard Dawkins dahil, buradaki çömezleri de fellik fellik kaçıyorlar sizden. 
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ADNAN OKTAR: Kardeşim, eskiden 71’lerde Darwinizm... Yani

adamlar, dinden daha çok etkili oluyor. Yüzde yüz iman ediyorlardı. Dev-

letlerin resmi politikasıydı bu. Sağı her yerde ezmeye kalkıyorlardı, asla

kabul etmiyorlardı böyle bir şeyi. Darwinizm kayıtsız şartsız hakimdi.

Öyle bir büyü yapmış ki insanlara, akıl almaz bir büyü dünya çapında. Ki

Hz. Adem (as)’dan beri belirtilen deccaliyet budur. Mesela diyorlar ki,

“Deccal gelecek, harikalar gösterecek”. O çok kısmi bir şey olur o deni-

len deccal. Bir Mesih deccal gelecektir ileride. Ama Üstad’ın da dikkat

çektiği deccaliyet yine Darwinizm. Hz. İsa (as)’ın mücadele edeceği dec-

caliyet de Darwinizm. Ama diyor ki, “onların büyüklerinin yani onun

liderlerinden olan kişi hükümetini, devletini, ona dayandırarak diyor,

kendi ilahlığını ilan eder” diyor. Yani bir şahsın ilahlık iddia etmesi bu

maskaralık. Bu o kadar ahım şahım bir olay değil. Adamın deccaliyeti

anında bozulur. Zaten Hz. İsa (as) onu anında darmakeşan edecektir. Ama

diyor, “şahs-ı manevisi olan yani fikir sistemi olan Darwinizm, materya-

lizm bütün dünyayı kaplar” diyor. “İkna ve telkin kabiliyeti tevessür ettik-

çe geliştikçe bu taun da diyor veba da gelişiyor tevessür eder, gelişir”

diyor. İşte Mehdi (as), bunları bir kaplan gibi boğacak. Kemiklerini kıra-

cak yani. Hz. Mesih (as) bitmiş sistemin üstüne gelecektir. Sadece Mesih

deccal yani harikalar sahibi olan, işte hipnoz yapıyor adam, kitle hipnozu

yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bölgesel bir azgın bu. O kadar ahım

şahım birisi değil bu. Hz. İsa (as) da mucize gösterip onun büyü etkisini,

hipnoz etkisini ortadan kaldıracaktır. O kadar, konu bitiyor. Ama Hz. İsa

(as)’ın geldiği ortam zaten İslam’ın muhteşem yaşandığı bir dönemde

gelecektir. Hıristiyanlık da, Müslümanlığa tam dönmek üzereyken. “Tam”

diyor, “Hıristiyanlık İslam’a inkılab etmek üzereyken, istidadındayken”

diyor Said Nursi, “cismi beşerisiyle” diyor, “semavatta bulunan” diyor,

bak beşeri cismiyle semavatta bulunan Hz. İsa (as)’ın inişi, yeryüzüne

inişi, ‘kat’i olmakla beraber” diyor, kesin inecek diyor Bediüzzaman.

Fakat tabi İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için, şimdi sırf Mesih dec-

cal bizi engelledi, şu engelledi, bu engelledi, böyle bir konu yok. Bunla-
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rın hiçbirinin gücü olmaz. Diyorlar ki işte ateist masonlar engelliyor. Ate-

ist masonların da etkisi olmaz. İddia edilen Ergenekon örgütü, o da etkili

olmaz. Ateist siyonistler diyor, onlar da etkili olmaz. Ne biliyor musunuz?

Tek bir sebebi var. Müslümanların bir kısmının keyfine düşkün olması.

Ve hayatlarından asla taviz vermemeleri, dünyayı sevmeleri. Bunun başka

hiçbir nedeni yok. Doğurmak, doğması, büyümesi, gelişiyor, yine evlen-

mesi, yeniden doğurması ve ölmesi. Sistem bunun üstüne kurulmuş. Bu

olduğunda, İslam ahlakı dünyaya hakim olmuyor. Bir insanın hedefi bu

olmayacak. Mesela adamın çocuğu oluyor, aman aman aman hiçbir yere

yanaşma, aman aman şöyle yapma. Peki Peygamber, o, nasıl bir insandı

o? Nasıl bu kadar riskin içine girdi? O Peygamber diyor. Peki sahabeler?

Onlar da sahabe diyor. Sen nesin? Şimdi ağzımdan bir şey çıkacaktı. Her

şeye bir kulp buluyorlar. Tabiyim diyor. Onlar tabiyim diyor. Tebbe tabi-

yim diyor. Onlar da tebbe tabiyim diyor. Bütün sorun burada. Gösterişe

dayalı İslam anlayışı olmaz. Fedakarlığa dayalı İslam anlayışı olması

lazım. Tabii ki Müslüman bu dünyada çile çekecek. Çileden, riskten şid-

detle kaçınıyorlar. Keyiflerinin kaçmasını istemiyorlar. Ve yapmacık dış

görünüşe önem veren bir sistem kuruluyor. Allah bunu bilmez mi? Bili-

yor. Ve Allah eziyor. Koskoca 1,5 milyarlık İslam alemi bakın 150 yıldan

beri esir konumunda. İnim inim inliyor. Daha hala anlamıyorlar. Nereden

geliyor bu? Azabın kökeni nedir? Bunu araştırmıyorlar. Halbuki Müslü-

manla çile iç içedir. Hz. Yusuf (as)’ın hayatına da baktığımızda bir kuyu-

da çilesi var, hapishanede çilesi var. Ondan evvel yine çilesi var. Zaten

yaşadığı hayat da çileydi Hz. Yusuf (as)’ın. O kısımlara girilmiyor. Yaşa-

dığı bölge de mesela. Kıskanç kardeşlerin içerisinde yaşıyor. O çok büyük

bir beladır. O kolay bir şey değil ki. O küçücük canıyla, o minik tatlı

canıyla müthiş hasut, haset içinde olan kardeşlerinin içinde yaşıyor. Ve

zor bir ortam. Kardeşi Bünyamin de öyle, çok zor ortamdalar. Arkasından

kuyuda azap çekiyor. Arkasından hapishanede azap çekiyor, ki aradaki

çektiği azapları Allah anlatmıyor, zorlukları anlatmıyor. Sarayda yaşıyor

artık, bak kadın cinsel ilişki teklif ediyor, sarayda. Ki kadının dinle de ala-
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kası yok. Kendisi Müslüman Hz. Yusuf (as)’ın, ama kadının dinle alakası

yok. Kabul etmiş olsa kadınla ilişkiyi hem nefsani zevk alacak, hem

sarayda zaten hem de kadının da desteğini almış olacak, hiçbir şey olma-

yacak. “Ya Rabbi” diyor “Sana sığınırım. Ben hapishaneye razıyım. Ben

Sana sığınırım. İstemiyorum Ya Rabbi” diyor. “Ben helal yaşamak istiyo-

rum” diyor. “Beni koru Ya Rabbi” diyor. “Beni muhafaza et” ve hiçbir

şekilde bu ilişkiye girmiyor. Kadın kapıları kapatıyor. Kilitliyor üzerin-

den. Hz. Yusuf (as)’ın üzerindeki o dehşetli etkileme gücünün sebebi, Hz.

Yusuf (as)’ın aklıdır. Çünkü Hz. Yusuf (as) daha önce, kuyudan çıktığı

vakit diyorlar. “Pek önem vermediler ona” diyor. Yani normal bir insan

görünümünde Hz. Yusuf (as). Sarayda o olgunluğu, aklı ve kişiliğinden

dolayı olağanüstü bir heybet geliyor. Kadınların kendini kontrol edeme-

yeceği derecede, nefsine hakim olamayacağı derecede etkileme gücü veri-

yor Allah üstüne. Bir mucize bu. Kadın diyor ki, diğer kadınları da çağı-

rıyor, “İsterseniz siz de görün” diyor. Onlar da bakıyorlar, onlar da ken-

dilerinden geçiyorlar Hz. Yusuf (as)’ı gördüklerinde. Ellerini kesiyorlar.

Eli ayağı boşalıyor kadınların heyecandan. “Allah’ı tenzih ederiz, bu bir

melek herhalde” diyorlar. “Böyle bir şey olamaz” diyorlar. Yüzüne iman

heybeti geliyor. İman heybeti kadınları hipnotize eder adeta. Yoksa boy

pos falan değil. Var şimdi İtalyan mankenler falan var, izbandut gibi, 2

metre boyunda, bilmem kaç metre eninde ama kadınlara birçoğu bomboş

gelir, yani et yığını. Çünkü akıl yok, kişilik yok, derinlik yok, tutku yok,

vefa yok, sadakat yok, nezaket yok, akıl, fikir, hiçbir şey yok. Olmayan-

ları söylüyorum. Olanları tenzih ederim. Kadında tabii ki onu et, kemik

yığını olarak görüyor ve etkilenmez. O da çok yakışıklı olduğunu zanne-

dip bir süre 8 numaralı bakışla, 9 numaralı bakışıyla, daha da kadını çile-

den çıkarıp kızdırıyor. Daha da illet ediyor. Mesela kadının arkasından

aniden sarılıyor, öpmeye kalkıyor. Kadın iliklerine kadar kasılıyor tiksin-

tiden. O da kahredici bir etkisi olduğunu düşünüyor. İnanmıyor. Cilve

yapıyor zannediyor kadın orada. Halbuki hakikaten samimi olarak tiksini-

yor kadın. O da “ağır yapıyor” diyor mesela. Halbuki ondaki maneviyat-
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sızlık ve derinlik olmaması, iman heybetinin olmamasından Allah ona

içgüdü olarak bir tiksinme hissi veriyor. O yüzden de nefret ediyor. Doğal

olarak nefret ediyor. İmanda da müthiş bir heybet ve güzellik olur. Mese-

la Peygamber Efendimiz (sav) Zeynep annemiz (ra) Resulullah (sav)’i

gördü, nefesi kesildi. Hemen boşandı. Allah diyor; “Sen kalbinde gizli-

yordun ama” Peygamber (sav)’e “Cenab-ı Allah senin kalbinde gizlediği-

ni biliyordu” diyor. İnşaAllah. Zeynep annemiz, helal olsun, gani gani.

Çok isabetli ve güzel hareket etti annemiz. Tebrik ederim inşaAllah. Gitti

Resulullah (sav)’a, hakkı oydu. Çünkü çok akıllı, kültürlü, derin bir kadın-

dı. İnşaAllah. Zeyd de iftiharla bunu kabul etti. Bir insanın nikahında

mesela bir kadın, çok akıllı, dindar. Peygamber (sav) var, kadın diyor ki

ben onunla ahirette beraber olmak istiyorum. Yok, tapusu benim üstüme,

bir daha vermem. Olur mu öyle şey? Tabii ki kadın hürdür. Attı mı imza-

yı bittim. Ahiretim, dünyam yandı. Olur mu öyle şey? Kadın takva görür-

se, çok derin ve yüksek bir ahlak görürse başkasında, eşinde de o takvayı,

o ahlakı, o derinliği görmezse boşanır. Niye boşanmasın? İmani bir

nedendir bu, Kurani bir nedendir. Mantıksız bir şey yok bunda. Gider

Allah’ın tecellisini en yoğun gördüğü insanla evlenir. Bu böyle sıradan bir

olay değil ki. Sonsuza kadar beraber olacaksın onunla, sonsuza kadar.

Sonsuza kadar olacak bir eşini seçerken insan, Kurani hassasiyeti olmayan

bir insanla ne mecburiyeti var? Niçin ona saplanıp kalsın? İmzayı attın.

Ölüm fermanını mı imzaladın sen yani? Nasıl oluyor böyle bir şey? İmza-

yı atacak, karşı bir imza atar, bozar da açarsın da sen. Vasıf olarak Pey-

gamber (sav) çok yüksekti. Zeyd de, Zeynep Annemiz de  yakışanı yaptı-

lar. Doğrusu buydu. Ama Peygamberimiz (sav) çok utangaç, çok tatlı, çok

güzel huylu. Yüzüne baksan kıpkırmızı oluyor. “Allah biliyordu” diyor

“Senin kalbinde sakladıklarını” diyor. Kalben seviyormuş Zeynep Anne-

miz’i inşaAllah. Ama ısrarla boşanma diyor, aman diyor boşanma,

Zeyd’e. Kalben istiyor. Evlenmeyi de istiyor. Allah diyor. “Ben biliyorum

kalbinde olanı” diyor. Aslanım benim Peygamberimiz (sav) maşaAllah.

Akıl almaz yakışıklı, simsiyah gözler, omuz dağ gibi, maşaAllah. Hz. Ali
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(ra)’a benziyordu. Çok acı kuvveti vardı. Resulullah (sav)’le o devrin ünlü

bir baş pehlivanı vardı. “Beni yenersen” dedi Peygamberimiz (sav)’e “ben

sana iman edeceğim. Çünkü imkansız beni yenmen” dedi. “Mucize olur

beni yenersen” dedi. Peygamberimiz (sav) aldığıyla bunu vurdu o anda.

Adam dedi ki “rastgeldi öyle, ben boş bulundum” dedi. “Peki o zaman bir

daha gel” dedi. Bu sefer daha da şiddetli vurdu Peygamberimiz (sav). O

bir mucizeydi, akıl almaz kuvveti vardı Peygamberimiz (sav)’in, yüzün-

den, şecaati... Ama Peygamber Efendimiz (sav)’i gördüklerinde kadınla-

rın nefesi kesiliyordu. Mesela annelerimiz aşık olarak evlendiler Peygam-

ber Efendimiz (sav)’le. Hz. Hatice Annemiz (ra), hepsi aşık oldu. Allah’ın

tecellisini gördüler onda. Allah’ın ondaki muazzam tecellisinden şiddetli

etkilendiler mümin bir kadın olarak. Hz. Ayşe Annemiz (ra) da aşık oldu.

Allah’ın tecellisini gördü onda. Aşkla ona yaklaştı. Onun için Allah’ın

Resulu (sav)’e, teyzenin kızlarını, halanın kızlarını, upuzun bir liste veri-

yor. “Başkalarına mahsus olmak üzere değil” diyor. “Sana mahsus olmak

üzere helal kıldım” diyor. Çünkü müthiş bir insan sevgisi var. Bu saf şeh-

vet anlamında değildir. Peygamber (sav)’de müthiş bir insan sevgisi var,

çok coşkun, tarifi mümkün olmayan bir insan sevgisi vardı. Allah onun

için o güzel annelerimizi ona verdi. O sevgiyi yaşasın diye, o coşkuyu. O

da onlara çok büyük nimet. Muazzam sevgi yaşamış oldu. Mesela Hz.

Hasan (ra), Hüseyin (ra)’ı her tuttuğu yerde öpüyor Peygamberimiz (sav),

o da torun sevgisi. Yakalıyor onları, kafasını tutup havaya kaldırıyor o

sevimlileri. Muazzam onların o zamanki tavırları, çocuksu tavırları. Özet-

le Allah sevgisi her şeyin başıdır. Cennette de o yüzden hurilerden bu

denli zevk alacağız. Cennetteki mümin kadınlar da eşlerinden o yüzden bu

denli zevk alacaklar Allah’ın tecellisi olarak. Yoksa protein, kemik, kalp,

kan, sinir dokusu bunlar etkileyici, insanın ruhunda heyecan meydana

getiren, tutkuya neden olan şeyler değildir. Bilakis tam tersi etki yapar.

Kasaptaki eti gösterdin mi adama, sarıl desen sarılır mı? İnsan derisi

mesela ameliyat öncesi çıkartılıyor. Git dokun desen adam irkilir. Hatta

kesilmiş saça bile dokunamıyor insanlar. Değil mi kesilmiş berberde aman



SOHBETLER916

aman diyorlar. Daha önce başının üstünde durmak şartıyla dokunabiliyor.

Daha iç kısmını anlatamıyorum zaten insanların. Demek ki orada bir şey

yok. İç organlarında da bir şey yok. Allah aşkı bizi bu kadar coşturuyor.

Allah’a olan tutkudan dolayı bu kadar çok seviyoruz. Küfürde başka türlü.

Onun bir geçerliliği yok. O bir tutku değildir. Hayvan özelliği gösteriyor.

Benim kastettiğim derin tutkuyu yaşayan insanların özelliğini kastediyo-

rum ben. 

ADNAN OKTAR: Hatay’a selam buradan. İnşaAllah oradan Tabut-

u Sekine’yi çıkaracağız. Hz. Musa (as)’ın sandığını. Kutsal emanetleri

çıkaracağız. Orada Tevrat var. Tevrat’ın aslı var. İncil’in aslı var. Onu

çıkaracağız. Yalnız Taberiye Gölü’nün dibinden de çıkarabiliriz. Ben

biraz şaşırtmaca vereyim en iyisi. Teberiye Gölü’nün dibindeki çamurdan

da çıkabilir. İkisinden bir tanesi.

OKTAR BABUNA: Hem İncil hem Tevrat mı Hocam?

ADNAN OKTAR: İncil ve Tevrat ikisi de çıkartılacak. Antakya’da-

ki mağaradan çıkarılacak. İnşaAllah. Fakat bu konuda şaşırtmaca vermek

iyidir. Çünkü belirli bir noktaya teksif olurlar. Ayrıca Teberiye Gölü’nün

dibinde çamurların iyice altında oradan bir şeyler çıkacak inşaAllah. Ama

daha vakti var. Mehdi (as) bizzat kendi elleriyle çıkartacak. Mehdi (as)

bizzat kendi katılacak çıkarılış operasyonuna. İnşaAllah. Kutsal sandığı

bizzat kendi eliyle açacak Hz. Mehdi (as). Bütün kutsal emanetler o san-

dığın içerisinde. İçinde çok fazla emanet var. Altın kaplama. Altın olduğu

için iyice geçmeli yapılmış. Muhtemelen de katran ile tutturulmuş ağız

kısmı. Balmumu veya katranla. Hiçbir şekilde su sızmayacak gibi. Tabi

üstü kapalı, üstü sarmalı. Teberiye Gölü’nün dibinde çamurların içerisin-

de, alt kısmında muhafaza ediliyor. Bak bilindiği halde bulunamıyor. Bu

da bir mucize. Halbuki isteseler Cengiz Han, Hülagü fitnesi zamanında işi

gücü bırakıp Teberiye Gölü’nün altını açarlar. Gölün suyunu boşaltırlar,

onları bulabilirler. Hiç kimseye nasip olmadı. Bekliyor. Mehdi (as)’ı bek-

liyor. Tabi mesela Tevrat rolesi de. Role halinde inşaAllah Tevrat’ın aslı-
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nı bulacağız. Mehdi (as) inşaAllah Tevrat’ın aslı ile Musevilere hükme-

decek. İncil’in aslı bulunacak. Orijinal böyle kalın ceylan derisinden

yapılmış inşaAllah. Orijinal İncil. Onunla da Hıristiyanlara, Kuran ile de

Müslümanlara. İnşaAllah. Sen soru sormak istiyorsun herhalde.

SUNUCU: “Hocam size çevremde birçok kişide gördüğüm ve beni

çok şaşırtan bir ruh halinden bahsetmek istiyorum. İnsanların büyük bir

kesiminin dünyayı çok sevdiğini ve sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir ruh

haliyle yaşadıklarını hayretle izliyorum. 5-10 yıl sonrası için planlar yapı-

yorlar. İşlerinde yükselebilmek için, ev, araba alabilmek için her şeyi göze

alıyorlar. Çok hırs yapıyorlar. Bu istekler makul olabilir ama ahireti hiç

düşünmemeleri beni şaşırtıyor. Hocam böyle şiddetli dünya sevgisi olan

kişilere karşı bunun anlamsızlığını çok etkili bir şekilde nasıl anlatabili-

rim. Sevgi Karabaş, Beşiktaş’tan.” 

ADNAN OKTAR: Sevgi kardeşimizin Allah sevgisini artırsın.

Allah’a karşı sevgisini, müminlere karşı sevgisini artırsın. Sevginin köke-

ninde de Allah’ın tecellisi vardır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir.

Mesela ben sana iltifat ediyorum. Beynimde Allah tecelli ediyor senin

görüntünde. Ben o tecelliye iltifat ediyorum. Çünkü Allah bir nuraniyet

bir güzellik olarak tecelli ediyor beynimde. Allah’ın bir lütfu. Sen dışarı-

da saydamsın. Atomun yapısından öyle, daha önce söylemiştim. Siyah

beyazdır. Aslında bir çizimini yapsak iyi olur. Cam gibi bir insan görün-

tüsü çok iyi olur, yapalım öyle. Hazır resimler de var öyle bir gösterelim.

Aslı nasıl olur? Fabrikaların aslı nasıl? Görünüşü nasıl? Şimdi işte Müs-

lümanların en büyük sorunu bu, rekabet. Aileler arasında da rekabet var.

Mesela Hasan Hüsnü Bey’in diyor muhafazakar, mukaddesatçı, mutaasıp

bir ailedir diyor. Nazif Bey’in çocuklarını geçmiş onun çocukları diyor.

Onlar Avrupa’da okutuyor, o Türkiye’de okutuyor diyor. Olur mu diyor

hemen biz de çocuklarımızı Avrupa’ya gönderelim diyor. İşte onların ara-

bası bilmem neymiş diyor, bizim araba bilmem ne, olmaz. Bizimkinin

ondan daha iyi olması lazım diyor. Oturup bunun peşindeler. Harıl harıl
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çocuklarını üniversiteye gönderiyorlar. Tamam güzel. Peki amacın ne?

Bol para kazanmak. Parayı ne yapacaksın? Et kemik oluşturacak. Et kemi-

ği kim istiyor? Mezar istiyor. Toprak istiyor. O pilavla hoşafla emek emek

geliştirdiğin vücudunu toprak paramparça edecek. Emek emek yaptığın

evler Kıyamet’te dümdüz olacak. Hepsi yerlebir olacak ve üstelik Allah

sana bunu görüntü olarak gösteriyor. Görüntü olduğunu bildiğin halde

bunu anlamazlıktan gelip Allah ile bağlantıyı hemen hemen tamamen kes-

miş oluyorlar. Çok çok az, hafiften belli belirsiz Allah ile bağlantı şeklin-

de. Mesela bakıyorum internet sitelerine Allah’ı coşku ile Allah’ı aşkla

anlatan yazılar çok nadir. Nereye baksam kavga. O ona hakaret ediyor. O

ona hakaret ediyor. Mesela Süleymanlı kardeşlerimizin sitesine giriyor

adam. “Ben yanlış yere girdim, hemen kaçayım buradan” diyor. O da

senin kardeşin. Veya Yeni Asyacı kardeşlerimizin nur gibi tertemiz insan-

lar. “Aman aman sakın ha Allah esirgesin” diyor. Fethullah Hoca diyor-

sun “aman aman Amerika, Fransa, CIA şu bu…” saymaya başlıyor. Kar-

deşim o mübarek adam gelmiş yetmiş yaşına, dünyasından geçmiş. Binbir

türlü hastalığı var. CIA’i ne yapsın? Amerika’yı ne yapsın mübarek

adam? Dünyasından geçmiş. On beş yirmi yaşında olsa dersin acaba ileri-

de dünya hırsı mı? Öyle bir şey de yok. Dünyadan geçmiş. Böyle bir insa-

na böyle bir üslup kullanılması çok çok yanlış. Hem kendi bir şey yapmı-

yor. Dedim ya, dört kat ense geliştirmiş evinde oturuyor. Hem bir yandan

pilav hoşaf, zerdeli hoşaf, parmaklarını yalayarak yemeğini yiyor. Yesin

bir şey dediğim yok. Helal olsun. Afiyet olsun. Bir şey demiyoruz da

ondan sonra başlıyor Fethullah Hoca’nın dedikodusunu yapmaya. Sen

yoluna yürümekten acizsin. İki lafı bir araya getiremiyorsun. Ne icraatın

var, ne yapmışsın, nasıl bir hizmet yapmışsın? Kaç kişinin imanına vesile

olmuşsun? O mübarek insan on binlerce yüz binlerce insanın imanına

vesile olmuş. Ne yapsın yani bazı çevreleri de tabii ki karşısına almak

istemez. Denge politikası izliyordur. Niye falancaya saldırı. Kardeşim

dinde saldırı yoktur. Din şefkat, merhamet, sevgi ile olur. Ancak böyle

iftira atsınlar. İşte Süleyman Efendi Silistre Musevilerinden dönme. Kar-
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deşim velev ki Musevi olsa, birçok sahabe var Musevi, dönme. İftihar

ederiz, ne güzel Peygamber soyundan bir insan, Hz. İbrahim (as)’ın

soyundan bir insan Müslüman olmuş, iftihar ederiz. Akılsız bunu çok

anormal bir şey gibi görüyor. Velev ki dediğin gibi olsun, daha da çok

severiz. Bak burada da yine yolunda yürüyemeyen tipler var. İşte kızı

mesela bir başörtüsü kapatıyor kafasına, namaz yok, tebliğ yok, Müslü-

manlarla bağlantısı yok. Sırf başörtüsü ona yetiyor yani. Bizim çocuk

kapandı. Peki Allah’ın hükümleri ne olacak? O zaman herkes kafasını ört-

sün, kadınlar, bir parça kumaş parçasıyla, konu bitsin. Baş örtmekle bu

konu bitmez. İslam’ın birçok hükmü var. İslam çileyi ister bizden. Zor-

luklara girmeyi, fedakarlığı ister. Bütün Peygamber ve sahabeler bize

örnek. Sahabelerin her yeri doğrandı, o mübarek büyüklerimizin. Büyük

bölümü şehit oldular. Kimse yurt dışında ben tahsil yapayım, işte kızları-

mı bir an önce evlendireyim, kocaya gitsinler, doğursunlar, aşiret genişle-

sin demiyordu. Tamamen kendilerini Allah’a teslim etmişlerdi. Hayır,

insan çocuğu olabilir ama Allah’a adarsın. Bütün Peygamberler Allah’a

adıyorlar çocuklarını ve Allah için yaşanır dünyada ve bütün hayat

Allah’a teksif olarak yaşanır. O zaman hayatın bir anlamı vardır. Havada

rüzgar esse pır ortadan kaçıyorlar serçe sürüsü gibi. Müthiş bir korkaklık

hakim birçoğunda. Mesela Üstad zamanında o mübareği ezim ezim ezdi-

ler. Kimsenin sesi çıkmamış. Kardeşim 30 yıl yaşlı bir insanı hapiste tut-

mak ne demek. Hiç bu konu gündeme gelmemiş. Bu korkunç rezalet. Ne

yapmış? Adam mı öldürmüş, gasp mı yapmış? Gasp yapan, adam öldüren

bile 10 yılda çıkıyorlar. 30 yıl bir insanı hapiste tutmak ne demek? Bir de

o devirde alimler çıkıyorlar, ağzı leş gibi adamlar Bediüzzaman’ı eleştiri-

yorlar. Kardeşim sen yolda yürüyemiyorsun, iki koluna girip götürüyorlar

seni ve hiçbir hizmet yapamıyorsun. Bu insan var gücüyle, en güç şartlar-

da Allah’a hizmet ediyor. Tam yiğit, Allah’tan başka hiç kimseden kork-

muyor, gayet güzel, belagatı güzel, üslubu güzel, harikalar sahibi bir

insan. MaşaAllah yine Allah razı olsun talebelerinden bir kısmı yalnız

bırakmamışlar. Hapse giriyor, 20-30 kişi, 100 kişi beraber girmişler
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hapse. O da olmasa insan artık ne diyeceğini bilemez. O devirde kendini

uyanık zannediyorlar, Peygamberimiz (sav)’in ahlakını almayanlar, Bedi-

üzzaman’ı yalnız bırakmayı bir erdem gibi görüyorlardı. “Allah bizi koru-

du, ya biz de onlarla beraber içeri girseydik” diyor. Dışarıda kaldın da ne

oldu? Yine beyninde hapissin sen. Yine senin canını alacak, değil mi

Cenab-ı Allah. Aksinde de cehennemin dar bir odasının içerisinde sonsu-

za kadar kalacaksın. 1.5 metrekare, 1 metrekarelik küçücük, simsiyah bir

odanın içerisinde. Izdırabın, acının içerisinde sonsuza kadar kalacaksın. O

orada kalmış ama şimdi ruhu inşaAllah cennette Allah’ın izniyle. Mesela

Zübeyir Gündüz Ağabey, çok delikanlı ağabeyimiz, Bediüzzaman’ın tale-

belerinden. Elinden yüzünden şecaat akıyor böyle, ben delikanlıyım diyor.

Hiç laf söyletmemiş Üstad’a. Helal olsun. Bak Sungur Ağabey de öyle,

çok yiğittir maşaAllah. Üstad nerede, o orada. Çok yürekli bir insan. Ona

da böyle aşağılık iftiralar atmaya kalktı münafıklar. Elhamdülillah bir

kükredik şöyle, bütün millet ayağını bir denk aldı. Hocamız yalnız değil.

Kanunla, hukukla o dilinizi koparırız dedik inşaAllah. Hukukun pençesiy-

le paramparça ederiz sizi dedik. Ondan sonra dillerini yuttular. Terbiye-

sizlik yapmadılar. Müslümanların fedakarlık ruhunu almasının dışında bir

yol yok. Çile Müslüman’ın vasfı, fedakarlık Müslüman’ın vasfı, cesaret

Müslüman’ın vasfı. Eğer bunlar yoksa namaz kılmakla, hacca gitmekle

olmaz. Müşrikler de hac yapıyorlar. Onların da ibadetleri var, onlar da

namaz kılıyorlar. İnşaAllah.

SUNUCU: Şimdi Hocam kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar

kaldığımız yerden devam ederiz.

Hocam siz söze başlamak ister misiniz, ben size soru sorayım mı?

ADNAN OKTAR: Tamam hadi sor.

SUNUCU: Peki Hocam o zaman sorayım: “’Ağızlarıyla Allah’ın

nurunu söndürmek istiyorlar. Allah Kendi nurunu tamamlamaktan başka-

sını istemiyor.’ Tevbe Suresi. Bu ayetin ebced değeri yani Arapça harfle-

rinin rakam karşılığı hicri 2002 yılını veriyor. Demek ki batıl sistemlerle
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2002 yıllarından itibaren fikri mücadele güçlenecek. Darwinistlere, mater-

yalistlere, ateistlere karşı esaslı bir atak olacak. Allah Kuran’da bu duru-

ma işaret ediyor olabilir mi Sayın Hocam?” Ahmet Çakır.

ADNAN OKTAR: Ahmet Hocamız bizi aydınlatmış zaten anlatır-

ken. Doğru söylüyor tabii. Nur Suresi’nin o ilgili ayeti çok harikadır. 

OKTAR BABUNA: Bir izleyicimiz demiş ki Hocam; “Hocam bütün

dünya şu an sosyal bir kriz içerisinde. Uyuşturucu, ateistlik, ekonomik

krizler, açlık, saygının azalması. Bugün dünyada süper devlet olarak

adlandırılan devletlerin halkları bile büyük bir arayış ve umutsuzluk için-

deyken, nasıl olur da Mehdi (as)’ın gelişini bazı insanlar 570 yıl öteye

atarlar anlamıyorum. Bu konu üzerinde bizi aydınlatır mısınız?” Ali Said.

ADNAN OKTAR: Ali Said, ona selam ediyoruz, kardeşimize. Çok

güzel söylemiş, doğru söylüyor. Özellikle son yıllarda iman olmamasın-

dan kaynaklanan, Allah sevgisi olmamasından kaynaklanan, insanların

adeta ruhu çekildi içinden. İnsanların içi boşaldı. Böyle boş kutu gibi

oldular. Büyük bölümü, dünyanın % 90’ı bu hale geldi. Allah sevgisi

gidince bir şey olmayacak zannediyorlardı. Bir de baktılar ki çok büyük

bir şey oldu. İnsan sevgisi kalmadı, kendine sevgisi kalmadı, çevresine

sevgisi kalmadı. Sevgisiz dünya da acayip ızdırap vericidir. Tam anla-

mıyla bir cehennemdir. Şevkleri kalmadı, atılım yapmak istiyor, bir sana-

yi tesisi kurmak istiyor. Ne güveni var, ne sevgisi var, ne heyecanı var, ne

şevki var, hiçbir şeyi yok. “O zaman ben paramı çekeyim” diyor, bütün

paramı bankaya yatırayım. “Oradan yavaş yavaş harcayayım” diyor.”

Zaten çok az bir ömrüm var. “Burada kaç günlük bir hayat yaşayacağım?”

diyor. “Yavaş yavaş oradan idare ederim” diyor. Öbürü de diyor ki, “ben

de aynısını yapayım”. “Ben de paramı çekeyim, bir torbanın içine, hatta

bankaya da yatırmayayım, banka da çökebilir” diyor. “Evde gizli bir yere

koyayım, oradan yavaş yavaş harcarım” diyor. Buna hayatı kayma tabir

edilir, halk arasında. Bütün şevk ve heyecanlarını kaybettiler. Sürekli

boğuşuyor ama neticesini anlayamıyor. Okulu bitiriyor tamam, iki üniver-
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site bitirdi, ne oldu? Hiçbir şey yok. İşe gidiyor bir beton yığını, sağı

beton, solu beton, üstü altı, her taraf beton. Onun içine giriyor. Önüne de

bir bilgisayar koyuyorlar, yazıyor, yazıyor, bir şeyler yazıyor. Sonra çıkı-

yor, bu sefer çelikten bir arabanın içine giriyor, alüminyumdan. Onun içe-

risinde yol alıyor. Oradan gidiyor betondan evin içine yine giriyor. Orada

yemeğini yiyiyor, uykusu geliyor uyuyor. Ertesi gün bu işlem bir daha

tekrarlıyor, bir daha, bir daha, bir daha. Elli yıl tekrarlıyor, ondan sonra iş

yerine adamın cenazesini getiriyorlar. Çok iyi biriydi diyorlar. Oradan da

alıp mezarlığa hep beraber topluca gidiyorlar. Ondan sonra lahmacun

yiyorlar üzerine artık, helva falan, konu bitiyor. Hayatı bu şekliyle, açık-

ça gördükleri için insanlar, Allah sevgisi de olmayınca, dünya kabusa

dönüştü bu sefer insanlar için. Sanat çöktü, sanat diye bir şey kalmadı.

Hiçbir tiyatro eseri hazırlayamıyorlar, tablo yapamıyorlar. Bir müzik par-

çası, kaliteli güzel bir şey hazırlanamıyor. Klasik bilinen sanatçıların da

içi çekildi, onların da artık feri, gücü kalmadı. Ressamların, hiç kimsenin

gücü kalmadı. Mimarlar proje çizemiyor artık. Konuşacak insanların feri

kalmadı, televizyon programlarında şevk ve heyecen tamamen bitti, güç-

leri yetmiyor. Pili bitti derler, beyni tükendi artık yani. Bir şey bulamı-

yorlar. Allah sevgisi olmayınca, işte böyle olur ve feci şekilde dünya

çöktü ve gittikçe çökme devam ediyor ve çökme devam edecek. Ya

Kuran’a tam tabi olacaklar, Mehdiyetin zıl ve gölgesi altına girecekler, ya

bu ızdırabı yaşayacaklar. Cenab-ı Allah Lütf-u Keremi’nden, insanlar

gayret etmese dahi İslam ahlakını dünyaya hakim edecek. Ama biz sebe-

be sarılıyoruz, bunları anlatıyoruz. Keyif ile, rahatlık ile. Çile çekmeden,

acı çekmeden, riske girmeden İslam ahlakının dünyaya hakim olması diye

bir konu yok. Bir kere bunu kabul edecekler. Bakın keyfinden bir kısmı

diyor ki; “570 sene sonra” diyor. Sırf rahatı kaçmasın, çevresindekilerin

de rahatı, keyfi kaçmasın diye. Çünkü adamın şimdi tarikatı dağılacak.

Yani Mehdi (as) gelirse tarikat yok. Şeyhinin de etkisi kalmayacak o

zaman, çünkü şeyhi de Mehdi (as)’a bağlanmış oluyor, tarikat bitiyor.

Enaniyet de yapamayacak. Geçim yolu da kapanmış olacak, kitapları da o
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zaman satamayacak. İtibarı da kalmayacak, çünkü hadiste belirtiyor, iti-

barları kalmaz diyor halk arasında, Muhyiddin Arabi diyor. Bu imamın

gelişiyle diyor, bayağı bir huzursuz olacaklarını belirtiyor, bir kısım üle-

manın. Fukuha, çok bunalacaklar diyor Mehdi (as) geldiğinde, çünkü yani

onların menfaat terazisi bozulacak, çıkarları altüst olacak. Onun için

geciktirebildikleri kadar geciktirmeye çalışıyorlar. Kimi diyor 200 sene

sonra, kimi 500 sene sonra, kimi 570 sene sonra diyor, yani sistemin

devam etmesi için bu şart. Böyle, yani insanlara yanlış bilgi veremeyecek,

çünkü mesela diyor ki, bu sene ölmek istemiyorsunuz değil mi diyor, bir

sene kadar ölmek istemiyorsun. Çok kolayı var diyor, ben size bir dua

öğreteyim diyor, bir yıl ölmezsiniz garanti veriyorum diyor. Ölmez diyor,

ölmez diyor iki kere tekrarlıyor. Kardeşim biz Allah’tan hayırlısını isteriz,

ölmemek bir esas değil ki. Hayırlısı ile bir cennete gidersek inşaAllah

değil mi, niye istemeyelim Allah’tan. Cenab-ı Allah bize ölümü verdiğin-

de iftihar ederiz. Cehennemi veriyorsa, ona da iftihar ederiz. Çünkü Cenab-

ı Allah’ın takdiri o. Orada da Allah diye bağırarak gezeriz inşaAllah. Tak-

dir Allah’ın. Biz O’nun deli aşığıyız, inşaAllah. Bizim şartımız yok

Allah’a, biz sadece rızasını istiyoruz, bizi sevmesini istiyoruz inşaAllah.

Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)’ın bir vasfı da bütün insanlığın rahatlığını sağ-

lamakla beraber, sosyal adaleti sağlamakla beraber, bir kısım fukuhanın,

dinden geçinenlerin de bütün menfaatlerini elinden almasıdır. Azametleri-

ni, enaniyetlerini, gururlarını, kibirlerini, havalarını, sükselerini, kurduk-

ları o hayali dünyayı, kartondan kuleleri yıkacaktır Hz. Mehdi (as). Bütün

yalanlarını ortadan kaldıracaktır. Nerede görülmüş böyle bir şey, bir yıl

dua edeceksin, garantili olacak, bir yıl ölmeyecek. Peygamber (sav) diyor

bunu söyledi diyor. Peygamberimiz (sav) bizzat kendisi bu duayı yapardı

her sene ve bu yıla kadar da yaşardı. Her sene değil mi, o yılın bitmesine

yakın, iki gün önce, üç gün önce duayı bir daha yeniler, yine ömrü uzar,

yine ömrü uzar, yine ömrü uzar. Sahabeler de bu duayı yaparlar, bilmi-

yorlar mı bunlar? Bununla, bu konunun hiçbir alakası olmadığı fiili olarak

da görülüyor. Böyle bir yalana ne gerek var? Böyle bir yalana inanmaya
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ne gerek var ayrıca? Böyle bir yalanı desteklemeye ne gerek var? Bütün

bu sistemler kalkacaktır işte Mehdi (as) devrinde. Hazreti Mesih (as)’ın

gelişiyle de, Hıristiyanların gönlü çok rahat olacaktır, çünkü şu an vicda-

nen rahatsız oluyorlar. Hz. İsa (as) hakikaten ben Allah’ım dedi zanedi-

yorlar haşa. Hz. İsa (as) öyle bir şey der mi? O, Allah’ın kuzusu, tertemiz

insan, Allah’ın Peygamberi. Yemek yiyiyordu diyor Allah, uyuyordu

diyor. Doğal ihtiyaçları vardı diyor. Bir insan diyor o, Allah’a dua ediyor.

Dolayısıyla bizzat kendisi gelip onları ikna edecek, Hz. İsa (as). Çünkü

biz anlatsak da, şimdi bir dereceye kadar olacak. Said Nursi diyor ki; “tam

Müslümanlığa inkılâb etme istidadındayken” diyor. Yani tereddüt ediyor-

lar, artık Müslüman olalım mı, olmayalım mı? Tam, yani böyle, hafif şey

üstünde, ama İsa (as) da bekleniyor o devirde. Onun gelişiyle beraber, o

diyecek “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah, ben Kuran’a tabi-

yim” diyecek. Onlar da “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah, biz de

Kuran’a tabiyiz” diyecekler. Daha önce diyecek ben Tevrat’a tabiydim,

sonra İncil’e tabi oldum, şimdi İncil’e tabiyken de Kuran’a tabi oldum

diyecek, anlaşıldı mı? Yani Tevrat’tan nasıl İncil’e geçtiyse, İncil’den de

Kuran’a geçecek, inşaAllah. O devirde Ehl-i Kitab’ın tamamı iman edi-

yor. İman etmedik hiç kimse kalmayacak inşaAllah. Bütün tarikatlar biti-

yor. Bakın burada Mektubat-ı Mevlana Halid’de açık açık izah edilmiş.

Ne diyor; “Mevlana Halid’den sonra felah ve irfan ehlinden olan tarikat

ihvanımız” demin okuduğum, “arasında halidiye olarak adlandırılmıştır.

Allah’ın Fazl-ı Keremi ile, O’nun yüce ihsan ve nimetiyle, tevfik ve ina-

yetiyle, bu tarikat Hz. İmam El Mehdi (as)”, bak El Mehdi (as), “Sahi-

bü’z- zamana kadar devam edecektir”. Bak Mehdi demiyor, El Mehdi,

yani özellikli Mehdi, yani gerçek Mehdi, kastedilen Hz. Mehdi (as).

Çünkü birçok Mehdiler gelip-geçmiştir. El Mehdi ayrıdır, yani gerçek

Mehdi. “Sahibü’z- zamana kadar devam edecektir” ve bu devam etmiş. Şu

an tarikatlar Hz. Mehdi (as)’a teslim edilmiştir, inşaAllah. Bunu kim söy-

lüyor, bunu Yüce Tarikat’ın bazı şeyhleri diyor, “sahih bir keşf ile mülk-

lerini müjdelemişlerdir” diyor. “Gerçekte Hz. Mehdi (as) ve onun içinde
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bulunacağı zamanda, sarhoşluktan uyanıklığa”; insanlar sarhoş gibi ola-

caklar diyor. Beyinlerine kan gelecek, uyanacaklar, Fena Makamı’na gire-

cekler inşaAllah. “Fâniden bâkiye dönülecek. Halk hidayete çağrılacak,

hem zahir, hem bâtıni reislikte feth-i Mümin gerçekleşecektir”. Bak hem

zahir, hem bâtin, kalben. “Reislikte feth-i Mümin,” kalpler feth edilecek-

tir diyor Mehdi (as) tarafından. “Bu hale uygun” devam ediyor. “Nakşi-

bendi tarikati Kıyamet’e kadar, bu Tarikat-i Aliye, Allah’ın güvenliği ve

kuvvetli ipine, O’nun izni ve hidayetine bağlı kalacaktır. Yüce Cenab-ı

Mevla bizim bütün tarikat ihvanınımızı, Kıyamet gününe kadar onların

zümresini haşr etsin, amin” diyor. Yani Mehdi (as)’da son buluyor, inşa-

Allah. Ama Kadiri, Şazili, Nakşi bütün tarikatlar bu şekildedir, bir tek

Nakşiye değil, bütün tarikatlar. Mesela Ali Haydar Efendi, çok büyük bir

alimdir, hal ehlidir, mana ehlidir. O teslim etmiştir Mehdi (as)’a tarikatı.

Çok açık, aleni durdurmuştur ve hilafet vermemiştir. Bak yüzlerce sene-

den beri hilafet ile gelen tarikat, onunla hitam buluyor. Çünkü hicri

1400’de Mehdi (as)’ın çıkacağını biliyordu. Said Nursi de, asrımız tarikat

zamanı değil diyor. Niye diyor biliyor musun, Mehdi (as)’da hatim bul-

duğu için. Tabii, Bediüzzaman da halife bırakmamıştır yerine, halef bırak-

mamıştır. Niye bıraksın, Mehdi (as) var çünkü. Mehdi (as) varken halef

bırakır mı, inşaAllah. Şimdi güzeller güzeli, sen aç bir sayfa bana ver

Kuran’dan.

Şeytandan Allah’a sığınırım, Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla,

“(öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış veriş onları Allah’ı zikretmekten,

dosdoğru namaz kılmaktan, zekatı vermekten” dikkat edin, “tutkuya kap-

tırıp, alıkoymaz”. Ahir zamanın belası ne, işte bu; tutkuya kapılıp, vazge-

çiyorlar. Çileden, cehd etmekten, mücadeleden vazgeçiyorlar. “Onlar,

kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı

günden korkarlar”, Allah’tan korkuyorlar. “Çünkü Allah, yaptıklarının en

güzeliyle karşılık verecek ve onlara Kendi fazlından artıracaktır. Allah,

dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenler ise; onların amelleri düm-

düz bir arazideki seraba benzer”, serap, görüntü. “Susayan onu bir su
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sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz”, hayal olduğunu anlar.

Yani bizim her zaman anlattığımız konu var, Kuran buna işaret ediyor işte

burada. “Ve yanında Allah’ı bulur”, sadece Allah var diyor. Yani o, her

şey görüntüdür, Ben beyninizde görüntü olarak yaratıyorum diyor. Sade-

ce Allah vardır, varlık olarak. Mutlak varlık, sadece Allah’tır. “Allah da

onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir”, anında

karşılığını alır diyor Allah. “Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir

denizdeki karanlıklara benzer”, bak çok geniş bir şey ama simsiyah karan-

lık. Ne kadar ruhlarının kara ve korkunç olduğunu Allah gösteriyor.

“Onun üzerini bir dalga kaplar”, sürekli bir kabus, sürekli böyle acılar,

büyük dalga bak; “onun üzerinde bir dalga daha”. Yani sürekli belalar,

kabuslar, korkular, vesveseler, “onun da üzerinde bir bulut vardır”. İyice

puslu dünyaları, simsiyah karanlık. “Bir kısmı bir kısmının üzerinde olan

karanlıklar” yani hani karanlık insan diyorsun, simsiyah dünyası. “Elini

çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek”, kendisinden bile haberi

yok adamın, yolda bile yürüyemiyor artık. Değil ki proteinlerin yapısı,

işte fosiller evet. “Allah kime nur vermemişse, artık onun için nur yoktur”

diyor Allah. Nur, Allah’ın nur vermesi gerekiyor. “Görmedin mi ki, gök-

lerde ve yerde olanlar, dizi dizi uçan kuşlar, gerçekten Allah’ı tesbih

etmektedirler”. Bak, “göklerde ve yerde olanlar, dizi dizi uçan kuşlar, ger-

çekten Allah’ı tesbih etmektedirler”. Onların çıkarttığı sesler, Allah’ı tes-

bih oluyor, ama biz bilmiyoruz. Mesela kuşlar da bizi aynı şekilde algılı-

yor olabilirler. Onlar da bizim öyle bir ses çıkarttığımızı düşünüyor olabi-

lirler. Bilmiyoruz, çünkü algı değişik. Biz öyle algılıyoruz, onlar da öyle

algılıyorlar. Onların daha değişik dünyası, bizimki gibi değil. Başka bir

boyutta kuşlar. Daha bir ayrı alemdir onlar. “Her biri, kendi duasını ve

tesbihini şüphesiz bilmiştir”. Şuurları açık demek ki. Bak, “her biri, kendi

duasını”, bak dua da ediyorlar “ve tesbihini şüphesiz bilmiştir”. Kendi ale-

minde, kendi boyutunda biliyor. Ama biz onların boyutuna giremeyiz,

onlar da bizim boyutumuza giremiyorlar. “Allah, onların işlediklerini

bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır”. Diyor ki adam, “bu iş yer-



SOHBETLER 927

leri benim”; senin değil, Allah’ın. Çünkü Allah, senin beyninde meydana

getiriyor, öyle bir şey yok. “Dönüş yalnızca O’nadır”, diyor Allah. Sonun-

da herkes Allah’a dönecek. Şimdi bazen televizyona bakıyorum, böyle

genç kızlar gösterişli, güzel yürüyorlar falan, topluca hareket ediyorlar, bu

Fashion TV mi ne. Bazen ona bakıyorum. Topluca o modeller geliyorlar.

Şimdi, gencecik kızlar, aslan gibi hakikaten birbirinden güzel kızlar. Bir

düşünüyorum, 90 sene sonra, 100 sene sonra hiçbiri ortada yok, tamamı

kemik. Arkasından Allah, toprağın altından bir o kadar daha genç kız

çıkarıyor. Bu sefer onlar yürümeye başlıyorlar. Onları toprağın altına alı-

yor Allah, yine bir daha çıkıyorlar, yine onları da toprağın altına alıyor.

Toprak sürekli insan çıkartıyor, Allah toprağı vesile ediyor, toprak çıkar-

tıyor sonra sürekli toprak da kendi içine alıyor. Bir çıkarıyor, bir alıyor,

bir çıkarıyor, bir alıyor. Birbirinden güzel kadınlar var, birbirinden yakı-

şıklı delikanlılar var, hepsini toprak bekliyor. Bir süre sonra bakıyorsun,

dümdüz kara toprak olmuş hepsi. Bu sefer kara topraktan yine bir vesile-

lerle, Allah onlardan mesela bitki meydana getiriyor orada toprakta, yiye-

cek meydana getiriyor. Onun babası onu yiyiyor, işte sperm oluyor, anne-

sinin yumurtası oluyor. Topraktan aldığı gıdalarla yeniden bir çocuk daha

meydana geliyor, o da yine ortaya çıkıyor. Her baktığımda, hepsinin top-

rak olacağı aklıma geliyor. Ama gözlerine bakıyorum, robot gibi. Çoğun-

luğu öyle, bomboşlar. Hiçbir anlam yok. Sanki böyle plastikten imal edil-

miş gibi. Çok nadir yani gözünde anlam görebildiklerim, böyle derinliği

görebildiklerim. Bu çok ürkütücü. Delikanlılar da öyle. Aslan gibi deli-

kanlı ama robot gibi, plastikten gibi. Hani var ya bu korku filmlerinde

falan yapılıyor, laboratuvarda yapılmış insan modelleri oluyor gösteriyor-

lar, onu andırıyorlar. Bu çok ürkütücü bir şey. Halbuki insan dediğin, dolu

dolu olması lazım. Tavrıyla, konuşmasıyla, kişiliğiyle, şahsiyetiyle, derin-

liğiyle, aşkıyla, tutkusuyla, fedakarlığıyla, yiğitliğiyle, cesaretiyle, her

şeyi ile böyle adeta fışkırması lazım. Vasıfları yok yani, hiçbir vasıfları

yok aşağı-yukarı. Bir aşağıya yürüyor, bir yukarı yürüyor. Ne biliyorsun

diyorsun, bir aşağıya yürümeyi biliyorum, bir de yukarı yürümeyi biliyo-
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rum diyor. Hayır içinde hakikaten kültürlü, görgülü, aklı başında olanlar

var, ben onları tenzih ediyorum. Ama sanki hiç ölümü düşünmüyorlarmış

gibi havaları, kakara kikiri falan. Sürekli gülüyorlar falan, bilmem ne işte,

yaşasın bilmem ne TV falan. Tamam da, bu yapmacık bir hava oluyor

biraz, değil mi? Niye samimi, niye derinliği yaşayan insan olmazsınız? Ve

bunun sonucunda da mutlu olmuyorlar, suratları bir karış. Hiçbirinde bir

mutluluk göremiyorum. Dolayısıyla da yaratıcı ruh olmuyor işte. Dünya-

da da ne sanat gelişiyor, ne bilim gelişiyor, ne teknoloji gelişiyor. Dünya

ölüme doğru gitmeye başladı, çökmeye doğru başladı. Hz. Mehdi (as),

hepsini Allah’ın izniyle diriltecek. Bütün ölüleri diriltecek, ölü kalpleri

diriltecek. Mehdi (as)’ın bir özelliği de, Mesihiyet özelliği vardır. Hz.

Mesih (as) ile beraberdir zaten. Hz. Mesih (as)’ın birçok özellikleri onda

vardır. Milyonlarca, milyarlarca ölüyü diriltecektir Mehdi (as). Mehdi

(as)’ın bir vasfı da, milyonlarca insanı cehenneme göndermektir, bu bilin-

miyor. Çünkü Hz. Mehdi, İslam’ı teklif edecek, Kuran’ı teklif edecek.

Teklif gelmiş olmasını anlamasa, belki kurtulacak. Belki fetret ehli gibi

olacak. Ama tebliğci gelmiş, mürşit Mehdi (as) gelmiş, duymuş, işitmiş

buna rağmen yapmamış, hiçbir açıklaması yok. Cehennemin gerekçesi

oluşmuş oluyor işte. İmamların zaten özelliğidir, ahirette sorgulamada

onlara soruluyor. Mesela Mehdi (as)’a soracaklar bir kafir sorgulanırken,

“sen o devirde İslam’ı anlattın mı?” diyecekler, Mehdi (as); “Ya Rabbi

anlattım” diyecek, “ben Sana tabiyim tabii ki” diyecek. “Sen duydun mu”

diyecek, “duydum” diyecek, “yaptın mı gereğini, hükümleri”, “yapma-

dım” bitti. Çünkü Allah diyor, “bahaneleri kalmaması için gönderiyorum”

diyor, yani bir kaçamak ifade vermemeleri için Ben göndereceğim elçile-

rimi diyor. Mehdi (as) da bir nevi elçidir, inşaAllah. Ve milyonlarca insa-

nın cehennemine vesile olacaktır. Milyarlarca insanın da cennetine vesile

olacaktır. Hz. Mehdi (as) çok acayip bir varlıktır, ahir zamanın işte onun

için diyor, “acip şahıs” diyor Said Nursi. Acayip bir insan, tarif edemi-

yorsun. Vehbi ilme sahip. Mesela diyor ki, Arapça’yı pek bilmez diyor

hadiste, ama mutlak müctehid aynı zamanda, mutlak müceddid, vehbi
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ilme sahip ve ledün ilmine sahip. Özü kapsayan bir bilgiye sahip, Zülkar-

neyn gibi özel bir insan. Mehdiyetin, tabii Mehdi (as)’ın müceddidliği,

müctehidliği aynı zamanda kendi talebeleri ve kuruluyla oluşacaktır.

Mehdi (as)’ın sırf şahsından dolayı müceddid değildir. Talebeleriyle bera-

ber yapacaktır. Çünkü o diyor şahsın bizzat kendisinin sadece bu işleri

yapacağını zannettikleri için diyor, o eşhas-ı harika çıktığı vakit herkes

onu tanıyacak gibi bir şekil vermişler diyor Bediüzzaman. Halbuki bu

dünya bir tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır, fakat ihtiyarı yani seçme

özelliği elinden alınmaz diyor. Öyleyse o deccal dahi diyor, kendisi dahi

kendisini bilmez diyor. Belki o eşhas-ı ahir zaman, Hz. Mehdi (as) ve Hz.

İsa (as) imanın nuruyla tanınabilirler diyor. Yani samimi bakıldığında,

imanın nuru budur. Sahtekarlık yapmadan, dürüst bakarak, çileden, acıdan

kaçınmayarak, objektif, akılcı, düzgün bakıldığında Mehdi (as) Güneş

gibi belli olacaktır. Öyle zor anlaşılacak şeklinde bir Mehdi (as) gönderil-

mesi yok. Mehdi (as) çok şiddetli belli olacaktır. O ayrı, iddia etmeyecek

Mehdiliği ama, anlamadım derse çok acayip bir konuma düşer insan. Ben

anlayamadım, Kuran’ı da anlayamadım diyecek zaten. Mehdi (as)’ı anla-

yamayan Kuran’ı da anlayamaz zaten, hadisi de anlayamadım ben diyor.

Ama bülbül gibi şakıyor ahirette, adeta böyle dili çağlayan gibi oluyor.

Konuşmasa da dili konuşmaya başlıyor. Mesela Allah gözüne soruyor,

“gördün mü” diyor, göz “ben gördüm” diyor. Acayip tedirgin oluyor gözü

konuşunca. Diline soruyor, “sen söyledin mi” diyor, dil “ben söyledim”

diyor. Kulağına soruyor Allah, kulak da konuşuyor, “duydum ben” diyor.

Bütün azaları konuşmaya başlıyor, başedemeyecekler vücutlarıyla. “Buna

ne oluyor” diyorlar zaten, “ne oldu bana böyle” diyor. Acayip şaşırıp deh-

şete kapılıyor. “Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını

birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun

bunların arasından akıp çıktığını görürsün”. Bak, “Allah bulutları sür-

mekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmakta-

dır”, yani yağmur bulutlarının oluşumu açıklanıyor Kuran’da, bu da bir

mucizedir. Bilimsel bir açıklamayı Kuran açıklıyor. Bu bilinecek bir konu
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değil, yeni bulundu bu. “Böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çık-

tığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir,

onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir; şimşeğin parıltı-

sı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir”, tabii muazzam bir par-

laklık, gök gürültüsü de Cenab-ı Allah’ı hatırlatan çok mühim bir olaydır.

Bu dolu olayında, bir kere çok muzzam bir dolu yağıyordu bizim evde,

gerçi böyle şeyler anlatılmaz ama güzel olduğu için anlatıyoruz. Cenab-ı

Allah’ın bir ikramı, çok hoş, bayağı iri ve çok şiddetli dolu yağıyordu, ben

bir tanesi elime değsin diye pencereden elimi uzattım, hemen dolu durdu,

akışı durdu. Ama çok kalabalıktı evin içi müthiş şaşırdılar, elimi çektim

yeniden dolu başladı. Bu tip olaylar var, dört beş tane olay var. Bir tanesi

de buydu, bunu anlatmamıştık, evet. 

OKTAR BABUNA: Kuş vardı Hocam. 

ADNAN OKTAR: Onları anlattık hepsini. 

OKTAR BABUNA: Karınca vardı. 

ADNAN OKTAR: Karıncayı anlattık, ama bunu anlatmamıştık.

Böyle birkaç tane daha var ama bunu önemli gördüğüm için, şimdi dolu

konusu geçince oradan aklıma geldi. Hatta ben o kadar üzerinde durma-

dım, anladım ben, hoşuma gitti. Fakat bir şey demedim, onlar dediler,

Hocam siz elinizi uzattınız, durdu dediler, siz elinizi çektiniz başladı dedi-

ler. Hakikaten aniden durdu, ben bir tane avucuma değsin, dokunsun diye

uzattım. Yakalamak için, doludan bir tane yakalamak için zınk diye kesil-

di, çektikten sonra da elimi şiddetle başladı yeniden, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Ben karıncada oradaydım Hocam. Birkaç tane

var gerçi ama bir tanesine şahit oldum inşaAllah. Siz vakit vermiştiniz, 

ADNAN OKTAR: 15 dakika verdim. 

OKTAR BABUNA: 15 dakika verdiniz, 12 dakikada size haber

geldi, gittiler mi diye, gitmediler dediler. Kaç dakika var demiştiniz 3
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dakika daha var denmişti. Tamam demiştiniz siz. 15 dakika sonra tekrar

haber geldi hepsi gittiler diye inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: O çok acayip hakikaten, inanılır gibi değil. Ban-

yonun giriş yeri duvar camla kaplıydı, milyonlarca karınca, bir kısmı uçu-

yor, bir kısmı evden çıktılar. Evlerde çoğunda olur öyle hiç gördün mü

sen, görmemişsindir. Böyle simsiyah duvarı kaplamışlardı, havada uçuşu-

yorlar böyle bahar vaktiydi. Onları ilaçla öldürsek mi acaba dedim, acıdım

olmaz dedim. Elektrik süpürgesiyle alsak kilo hesabıyla çıkacak, öyle az

buz değil çok fazlalar. Onlara, o dişi karıncalardan birtanesini aldım söy-

ledim, bak 15 dakikaya kadar çıksınlar dedim, yoksa hepsini almak duru-

munda kalacağız dedim. Ama ben daha önce de öyle olaylar oldu, öyle bir

şey söylememiştim, ilk defa onu söylemiştim. Öyle bir aklıma geldi, ola-

cak diye de içimde bir şey yoktu yani, ben öylesine söyledim onu. Olaca-

ğına dair bir bilgim yoktu. Hakikaten hepsi kaybolup gitti hayvanların,

yuvaya girdiler yeniden. Küçük bir çıkış yerleri vardı, geldiğimizde şu

kadarcık bir yerde 15-20 tane falan az bir şey kalmışlardı. % 99’u gitmiş-

ti, % 99.99 diyebilirim yani. Çok şaşırtıcı o maşaAllah. 

“Allah, her canlıyı sudan yarattı”, Dabbet-ül Arz’ı neden yarattı? 

OKTAR BABUNA: Topraktan Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak bir tek onda topraktan yarattım diyor. Yani

topraktan mamuldür diyor. Ama bak her canlıyı sudan yarattım diyor.

Topraktan yaratılmış, o zaman magmezyum, demir, çinko, aliminyum, silis-

yum, kobalt, bakır hepsi yerden bilgisayar olduğu anlaşılıyor inşaAllah.

“İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde

yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini

yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir”. Tamamını Ben yarat-

tım diyor Allah. “Andolsun Biz, açıklayıcı ayetler indirdik”, şimdi anla-

şılmaz bir yön yok diyor Allah, açıklayıcı, açıklıyoruz diyor Allah.

“Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir”; demek ki bizim uğraşma-
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mızla değil, Allah’ın dilemesiyle oluyor. “Onlar derler ki, Allah'a ve elçi-

sine iman ettik ve itaat ettik", tamam kabul ettik diyorlar Allah’a iman

ediyoruz, Peygamber (sav)’e de iman ettik. “Sonra bunun ardından onlar-

dan bir grup sırt çevirir. Bunlar iman etmiş değildirler”, münafıklar. Bizde

de çıkıyor münafık, her yerde çıkar. Mehdi (as) cemaatinde de çıkacaktır

münafıklar. Münafık dünyanın en aşağılık, en haysiyetsiz mahlukudur ve

çok büyük bir mucizedir. Mesela Peygamber (sav) zamanında, Peygamber

(sav)’in bulunduğu mekanda münafık çıkıyor. Mucize görüyor, vahyin

inişini görüyor, Peygamber (sav)’in güzelliğini görüyor, heybetini görü-

yor, harika güzel ahlakını görüyor, buna rağmen kahpe münafık. İnsanın

beynini zorluyor artık, mucize, şaşırtıcı. Hz. Mehdi (as)’ın da devrinde

münafıklar olacaktır. Yani onun çevresinde böyle aşağılık mahluklar ola-

caktır. Mehdi (as)’ı, Mehdi olmadığını zannederek, kendilerince yıkmaya,

devirmeye çalışacaklardır. Küfürle iş birliği yaparak, dinsizlerle, müna-

fıklarla, alçaklarla, haysiyetsizlerle iş birliği yaparak devireceklerini zan-

nedecekler. Mehdi (as) olduğuna da kanaat getiremiyor, zaten Allah’ın

varlığına da kanaat getiremiyor, Kuran’ın hak olduğuna da kanaat getire-

miyor, dolayısıyla Mehdi (as)’ın Mehdi olduğuna da kanaat getiremiyor.

O yüzden de hakikaten onu devirebileceğini düşünecektir. Adetullah orta-

mı olduğu için onların gözüne Allah, öyle gösterecektir. Hakikaten zarar

verebileceğini, etkisiz hale getirebileceğini düşünecektir. Mehdi (as) orta-

dan kalkmadan münafık rahat edemez. Çünkü ona vicdan azabı veren şey,

Mehdi (as)’ın varlığı. Kuran’a zaten inanmaz münafık. Ama Mehdi (as)

canlı bir varlık, elle tutulan, gözle görülen bir varlık. O durduğu müddet-

çe münafığın kalbi rahatlamaz. Onun için, mutlaka öldürmek azminde

olurlar. Mutlaka yok etmek, yahut en azından hapsettirebilmek, ama asıl

istediği şey öldürebilmektir. Münafığın isteği budur. Mehdi (as)’ı öldür-

meden içindeki o suçluluk duygusu gitmez. Mehdi (as)’ı öldürebilirse,

öldürebilme ümidinden dolayı, yahut etkisiz hale getirebilirse, o zaman

içindeki o Mehdiyet korkusu da gitmiş olacaktır. Dolayısıyla yatışacak,

bir parça daha yatışacak. Allah’tan zaten korkmadığı için öyle bir şey yok,
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inşaAllah. Onun için, var gücüyle Mehdi (as)’ı yok etmeye gayret ede-

cektir münafıklar. Ahir zamanın özelliğidir bu. Allah da onlara, onu öyle

gösterecek, sanki kolaymış gibi gösterecek. Defalarca girişimde buluna-

caklar, hatta diyor, “3 defa Medine sarsılır” diyor Mehdi (as) devrinde,

İstanbul. “Münafık atakları olacak” diyor, çeşitli. “Ama demirin pasını

atığı gibi bu pislik temizlenecek” diyor. Yani saf demir kalacak, hani

demir eridiğinde nasıl köpüğü kalıyor. O köpük diyor temizlenecek, saf

metal olan kısım kalacak diyor, temiz olarak kalacak diyor. Hatta Resu-

lullah (sav) buğday kurtlarına benzetiyor onları, böyle iğrenç. Buğdaya

musallat olacak onlar diyor, Mehdi (as) onları her seferinde temizleyecek

diyor buğdaydan o kurtları, yine kurtlanacak diyor buğday, yine temizle-

yecek. Bu defalarca olacak, sonunda 313 tane aslan kalıyor. Onlarla işte

İslam ahlakını dünyaya hakim ediyor. Münafık, Müslüman’ın adrenalini-

dir. Onu gayrete getiren, heyecanını artıran, mücadele azmini artıran adre-

nalinidir. Haberi bile olmaz onun. Her atağı, Müslümanları canlandırır,

şevkini artırır. Yoksa Allah esirgesin, Müslümanlarda meskenet, bitkinlik

meydana gelebilir. Mehdi (as)’a yapılan atakların, meydana getirilen sal-

dırıların kökeninde, Mehdi (as)’a olan bir iman kamçısıdır o. Yani Mehdi

(as) onunla canlanır. Mehdiyet onunla canlanır, yani Cenab-ı Allah onu

hikmetle yaratır. Mesela Resulullah (sav)’in zamanında da münafıkların

saldırısı, Müslümanların aşkını ve azmini artırıyor. Mücadele gücünü artı-

rır. Münafık olmazsa, daha sakinleşir insanlar. Küfür saldırmazsa, Müslü-

manlara biraz bitkinlik gelir. Onun için küfür saldırısı çok önemlidir,

münafık saldırısı çok önemlidir. Kan yapar Müslümanda o, böyle ruh

verir, enerji verir. Mesela soğuk su ile nasıl duş aldığında insan canlanı-

yor? Nasıl elini yüzünü yıkadığında canlanıyorsa, münafık da Müslü-

man’ın üzerindeki kiri alır. O bir pisliktir, Müslüman’ın üzerinden o pis-

lik gitmiş olur, kir gitmiş olur. Münafık kiri gitti mi, yani Müslüman

yıkandığında üzerindeki o kir gitmiş oluyor, dinç ve zinde olur. Her sefe-

rinde Müslüman yine kirlenir, yıkanır münafık gider yine dinçleşir, inşa-

Allah. 



SUNUCU: “Hocam, Başkan Obama geçtiğimiz yıl, din işleriyle ilgi-

li yeni kurduğu bölümü basına açıklarken, ne kadar maddi yatırım yapsak

da, ne kadar hassas şekilde politikalarımızı belirlesek de, Amerikalıların

aradığı değişim sadece hükümetten gelmeyecektir. İyilik için hükümetin

de üzerinde bir güç vardır, diyerek dinin hükümetten daha güçlü bir etken

olduğunu belirtmişti. Hocam, 3 yıla yakın bir süredir sizin röportajlarını-

zı izliyorum. En baştan beri dinin, Allah sevgisinin insanları birbirine

yaklaştıracak, savaşları sona erdirecek, çatışmaların, karmaşaların ortadan

kalkmasını sağlayacak güç olduğunu sık sık açıklamıştınız. Geçen hafta

basın toplantınızda İsrailli Bakan, gerek kaçırılan asker Gilad için, gerek-

se İsrail ve Filistin arasındaki barış için, politik temaslarla somut bir sonuç

alınamadığını, ancak sizin bu konuyu çözmeye vesile olacağınıza inandı-

ğını belirtti. Siz bu dikkat çekici açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?”,

Konya’dan Canan Adıgüzel sormuş. 

ADNAN OKTAR: Din diyor değil mi, Obama, hükümetlerin gücü-

nün üzerindedir diyor. Hükümetler tabii ki milletin içerisinden çıkan bir

güç. Ama milletin manevi gücü çok hayatidir. Milleti millet yapan ana

öğedir din. Atatürk de bunu söylüyor değil mi, ne diyor, “dinsiz milletle-

rin devamına imkan yoktur”. Milleti millet yapan ana öğe olduğu için, din

tabii ki çok mühim, hayatın en önemli konusudur, hayatın sebebidir.

Yaşama sebebimizdir. Hayatın anlamıdır din ahlakı, sevginin kökenidir.

Dolayısıyla Obama’nın bu güzel tesbiti çok önemli. Obama’nın da boş bir

insan olmadığı, Hz. Mesih (as)’ın zıl ve gölgesi altında olduğu buradan

anlaşılıyor. Diğer kişilerin de bu şekilde Hz. Mesih (as)’ın gölgesine gir-

dikleri anlaşılıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler, çünkü Obama’nın kendi

daha önceki düşüncesinden kaynaklanan bir fikir olmadığı anlaşılıyor

bunun. Mesihiyetin gölgesinden, Mehdiyetin gölgesinden bunun oluştu-

ğunu anlıyoruz. Bu çok güzel, bu artarak devam edecektir inşaAllah. Böl-

gede de bu açıkça kabul edilmeye başlandı. Dindir insanlara ruh veren,

heyecen veren, şevk veren. Sanatın, bilimin kökeninde din vardır. Din

olmadan bilim olmuyor, gördü de insanlar. Bak şu an yaşıyorlar, bunu gör-
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müyorlar, bilim yok, görüyorlar insanlar. Sanat da öldü ve sevgi olmuyor

din ahlakı olmadan, bak sevgi de öldü. İşte Kuran’ın bereketiyle, Kuran’ın

bize ruh vermesi ile Mehdiyetin zıl ve gölgesiyle büyük bir diriliş olacak

inşaAllah. Allah, Mehdi (as)’ı vesile ederek, milyonlarca, milyarlarca

ölüyü diriltecek inşaAllah. O, Mehdi (as)’daki Mesihiyet özelliğidir bu

inşaAllah. Manevi ölümden insanları diriltmek, inşaAllah, bunu göreceğiz. 

OKTAR BABUNA: Bu Obama’nın Hocam, Din Danışmanı ile bir

görüşmeniz olmuştu aylar evvel. Ona aynen bu söylediklerinizi aktarmış-

tınız Hocam. Ona söyleyeceğini, ileteceğini söylemişti. Hz. Mehdi (as)’ın

geldiğini, Hz. İsa (as)’ın da geleceğini, özellikle bu konuyu vurgulamıştı-

nız Hocam, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Evet, yine Avrupa’da önemli bir devletin, Devlet

Başkanı’nın Din Danışmanı önümüzdeki günlerde buraya misafirim ola-

rak geliyor. Ama güvenlik nedeniyle söylemeyeceğim, inşaAllah.

Oktar Hocam, göstereceğin bir şeyler var mı, resimler? 

OKTAR BABUNA: Bugün gazetede çıkan bir ilan var, o olabilir. 

ADNAN OKTAR: Nedir ilan?

OKTAR BABUNA: Bu Vakit Gazetesi’nde çıkan bir ilan Hocam.

“Samimi Olmaya Davet Ediyoruz”, ilanın başlığı. Benim babamın Objek-

tif Programı’nda, 2000 yılında yaptığı bir röportajda söyledikleri var. Tam

samimi kanaati, ben çünkü bilerek söylüyorum. Diyor ki; “fakat yüzün

üzerinde kitabı”, sizin için söylüyor bunu, “ve şu gördüğünüz, bunların

hepsi bilimsel kitaplar. Ancak kendi hayatını vakfetmiş bir insan, anlaşılı-

yor, devamlı okuyan bir insan, hiç dışarı çıkmıyor. Başka kim yazacak?

Adnan Oktar’ın yanında bir atom profesörü bilmem ne yok ki. BAV camia-

sı hakkında da, bu çocukların hepsinin fevkalade iyi ailelerden geldiğini,

fevkalade iyi yetiştiklerini yani temenni edilecek vasıflara sahip insanlar.

Bunları ben; milli, manevi değerlere bağlı, memleketini seven, fevkalade

dürüst ahlaklı kimseler olarak aylarca beraber kalmak suretiyle tanıdım.
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Aylarca, bir gün, iki gün değil”. Annem Semin Babuna’nın da sizinle ilgi-

li açıklamaları var. Diyor ki; 2002 yılında yazdığı bir dilekçesinden; “en

baştan belirtmeliyim ki ben bu insanları, yani Bilim Araştırma Vakfı men-

suplarını, eşimin Bilim Araştırma Vakfı’nın bilimsel çalışmalarına katı-

lımlarından dolayı yıllardır tanıyorum. Bu nedenle de yapılan suçlamaların

hiçbirisinin doğru olmadığını biliyorum. Ayrıca ortaya atılan iddiaların

gerçek olmadığını bilmemin bir diğer sebebi; bu davanın, yani Bilim Araş-

tırma Vakfı’na karşı açılan davanın, ne kadar anlamsız gerekçelerle yürü-

tüldüğünü ve örgüt suçlamasının da nasıl kanuna aykırı temellere dayandı-

rıldığını şahsi tecrübelerimle görmüş olmam. Ayrıca eşim ve ben, Sayın

Adnan Oktar’ı da tanır, sever ve kendisine büyük hürmet duyarız. Adnan

Bey gibi kültürlü ve saygın bir insanı sadece Türkiye’de değil, dünyanın

herhangi bir ülkesinde de bulmak son derece güçtür. Kendisiyle tanışmak

bizim için büyük bir şeref oldu. Eserleri, dünyanın hemen her yerindeki

insanlar tarafından biliniyor ve okunuyor. Hatta bildiğim kadarıyla birçok

Avrupa ülkesinde en çok okunan eserler arasında yer alıyor. Saygılarımla,

Prof. Cevat Babuna’nın eşi Semin Babuna”, imzası da burada. 

ADNAN OKTAR: Annen de baban da, beni bu kadar sevdikleri

halde, bu kadar saygı duydukları halde, bu kadar değer verdikleri halde,

sonradan birilerin onlarla görüşmesiyle 180 derece değiştiler. 

Allah her şeyi bir hayır ve hikmetle yaratıyor. Tamam, peki vaktimiz

doldu mu, nedir? 

SUNUCU: Vaktimiz doldu Hocam ama son söylemek istediğiniz son

bir şeyler varsa alabilriz. 

ADNAN OKTAR: Allah milletimize selamet, bereket, huzur, güzel-

lik, hayır, hasenet, iyilik nasip etsin. Bereket nasip etsin. Zenginlik nasip

etsin inşaAllah. 

SUNUCU: İnşaAllah Hocam. Bugünlük programımızın sonuna gel-

dik. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. 
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SSohbet -28

30 Ocak 2010

SUNUCU: Her akşam canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar’la Baş-

başa programına hoş geldiniz. Yanımda birbirinden kıymetli konuklar var:

Beyin Cerrahı Oktar Babuna ve tüm dünyada kitapları büyük bir ilgi ile

takip edilen Yazar Sayın Adnan Oktar. Hoş geldiniz, nasılsınız? 

ADNAN OKTAR: Çok iyiyiz Allah’a hamd olsun. Sen nasılsın?

SUNUCU: Teşekkürler. Hocam, nasıl başlamak istersiniz? Soruları-

mız var ya da size bırakalım yine.

ADNAN OKTAR: Önemli konular olarak, en önemli benim gördü-

ğüm Türkiye’de iddia edilen Ergenekon örgütü. Ben çocukluğumdan beri

bilirim; sürekli cinayetler işler, Başbakanları, Cumhurbaşkanlarını tehdit

eder, çok ızdıraplıydı, çok zordu. Allah bir imkan verdi, yani onlar şu an

derdest bir sistem içerisindeler, yani etkisiz hale getirildiler. Fakat bunu

anlamazlıktan gelip bir kısım şahıslar, örtbas etmek istiyorlar; böyle bir

tehlike mi var, böyle bir risk mi var diye. Kardeşim risk nasıl olur daha?

100 binin üzerinde insan katledilirse, risk nasıl oluyor? Yani başka nasıl

olması gerekiyor? Başbakanlar öldürüldüyse, bakanlar öldürüldüyse, şehit



edildiyse bundan büyük risk olur mu? Ecevit rahmetli, acayip çekiniyor-

du o dönemde, ağzını açamadı. Havaalanında suikast yaptılar, hiçbir şey

diyemedi. Hasan Fehmi Güneş de öyle üstü kapalı konuşabiliyordu. Hayri

Kozakçıoğlu da üstü kapalı konuşabiliyordu. Demirel’e defalarca suikast

yapıldı. Demirel’i feci şekilde dövmüşlerdi, yani ağzını-burnunu, elini

yüzünü yani o zaman, bizim zamanımızda olmuştu. Acımasızca dövdüler,

hiçbir şey denemedi. Mesut Yılmaz’ı feci şekilde dövdüler, hiçbir şey

denemedi. Turgut Özal’a suikast düzenlendi. Turgut Özal biliyorum ama

söyleyemem dedi. Kardeşim daha ne olması gerekiyor? Yalnız bir de şu

var, bir kısım şahıslar diyor ki, iddia edilen Ergenekon örgütü diye bir teh-

like yok, öyle bir şey yok zaten. Bu adamlar korktukları için söylemiyor-

lar, bunlara inanmasınlar. Çepeçevre sarılı bu insanlar, etrafındakiler iddia

edilen Ergenekon örgütü mensubu oluyor, bir kısmı. Bu dediğim kişilerin

bir kısmı öyle. Korkudan böyle söylüyorlar ama bizim gibi mangal yürek-

li olanlar, tabii bunlara düz gider, ayrı mesele. Bak, aşağılık, şerefsiz, hay-

siyetsizdirler diyorum iddia edilen Ergenekon örgütü mensupları. Tabii,

benim bir korkum yok. Yani gelsinler, 20’şer, 30’ar, kamyon hesabı ile

gelsinler, benim öyle bir sorunum yok. Ama korkanlar böyle alttan almak

durumunda kalıyorlar. Sen yalnız çok aşırı sevimlisin. MaşaAllah, elham-

dülillah Allah’ın güzel bir tecellisisin. Masum, efendi, temiz böyle elin-

den yüzünden nur saçılıyor, o yüzden çok hoşuma gidiyor, maşaAllah.

Elhamdülillah. Allah’ın “Cemal” isminin tecellisi, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Size karşı da Hocam bayağı bir şeyler oldu.

Hatta siz 10 sene önce kitabınızda yazmıştınız. 15 sene hatta bayağı bir

süre oldu.

ADNAN OKTAR: Evet oldu. İddia edilen Ergenekon örgütünü 15

yıl önce yazmıştım kitabımda. 

OKTAR BABUNA: Daha kimse hiç bilmiyorken.

ADNAN OKTAR: Çok detaylı, isim vererek yazdım. Tabii, ismini

verdim. 15 yıl önce yazdım. Bu konuda hükümete destek gerekiyor. Bakın
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hırlayanların falan tavrını görüyorsunuz. Yani hükümeti yalnız bırakmak,

çok büyük hata olur. Hükümetin çok hatası olabilir, yanlışı olabilir ama bu

konuda %100 destek gerekiyor. Ben mesela can-ı gönülden destekliyorum

bu konuda, çok hayati. Bir kere bu bela, üzerimizden gitmesi gerekiyor.

Bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu, bir milli mesele bu. Bütün bölgenin

meselesi, bir tek Türkiye’nin değil. Yani Irak’ta camilerde patlatılan bom-

balar, bunların işi. Suriye’de patlatılan bombalar, Afganistan’da patlatılan

bombalar bunların işi. Yani bunlar böyle her yere uzanıyorlar. Lübnan’da

şurada burada bunlar gariban insanlar, bunlar bomba, bir kere bulamazlar

da öyle, C4 bilmem ne şu bu, bomba bulacak adamlar değil, yani direkt

bunların işi. Bölgeyi karıştırmak ve Müslümanları katletmek, birbirine

düşürmek. Hatta Türkiye’de de Müslümanları ayaklandırabilecek tipleri

de el altında tutuyorlar, böyle cahil Müslümanlardan, yobazlardan. Böyle

gözünü kan bürümüş, psikopat, yalaka tipler var, şahsiyetsiz, karaktersiz,

soytarı tipler, böyle aşağılık tipleri, bunları el altında tutuyorlar; yarın, bir

gün cahil Müslümanları ayaklandırmak için. İşte yürüyün, işte bilmem

nereye bomba atıldı, hadi bakalım ayaklanın, diyebilecek tipler var. Mil-

leti de arkasına alıp götürebilecek gibi. Azınlık da olsa bunu yaptırabile-

cek adamlar var. Bunları tabii dikkatli takip ediyoruz. Ne demek istediği-

mizi de milletimiz anlıyor. Bunların tepesindeyiz; kanun ve hukuk ölçüle-

ri içerisinde, gözümüz bunların üzerinde, inşaAllah. Onun için millete

tepeden bakmaya alışmış bu tiplere karşı, millete karşı böyle adam yerine

koymayan (haşa) bu insanlara karşı suskun olmak olmaz. En tehlikeli

adam, cahil adamdır, zır cahil bunlar, iddia edilen Ergenekon mensupları.

Çünkü bir kere zamanında bunlara Darwinizm’den bir parça hafif yalat-

mışlar kenardan, iman etmiş bu cahiller. Allah’ın olmadığına (haşa) adla-

rı gibi eminler. Dinin de olmadığından eminler, zır cahil yani, laf anlata-

mıyorsun ki adama. Bunlara kemik kafa, taş kafa tabir edilir halk arasın-

da. İstediğin kadar anlat, anlamaz, ne yaparsan yap, kemik adam, oturmuş

yani. Bir de bunak sertliği de gelmiş, bunak katılığı da gelmiş. Bunak katı-

lığı geldikten sonra zaten hiç anlatamazsın. Yani dimağı körpe olsa, gene
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bir parça anlatabilirsin ama bunak katılığı geldikten sonra hiç anlatamı-

yorsun. Bu adamlar diyor ki, biz Türk Milleti’nin üzerinde bir gücüz, sizi

yöneteceğiz. Nasıl yöneteceksin? Bombalıyacağız, asacağız, keseceğiz,

dehşet yaşatacağız size, sizin elinizden mutluluğunuzu alacağız, her gün

sizi korkutacağız, tehdit edeceğiz, asıp-kesmekle, idamla tehdit edeceğiz

ve başınıza sürekli belayız. Kardeşim biz özgür, güzel yaşamak istiyoruz

Türkiye’de. Neşeli, huzurlu yaşamak istiyoruz. Biz insanlarımızı seviyo-

ruz değil mi? Bizim insanlarımız sıla gecesi yapacaklar, sohbet edecekler,

müzik dinleyecekler, yiyip-içecekler, saygı duyulacak, hürmet duyulacak,

sevilecek bizim milletimiz. Düşün yakamızdan kardeşim. Biz istemiyoruz

sizi Allah Allah. Yani biz üstümüzde böyle küstah, azgın, terbiyesiz adam

istemiyoruz. Adamların suratında meymenet yok kardeşim. Kazık gibi

suratları. Böyle rustik suratlar. Allah ellerinden, yüzlerinden nuru almış.

Ben diyor zorla sizi hiza edeceğim diyor. Biz de seni zorla hiza ederiz ama

kanun ve hukuk ile. Nitekim de bak nasıl çöküyorsunuz değil mi? Onun

için hükümetin işte bilmem şu konu, kardeşim eleştirin; biz, bir şey dedi-

ğimiz yok ama böyle bir hayati bir konuda, yangın varken şimdi, biz itfai-

yeyi orada eleştirmeye kalkarsak olur mu? Bırakın itfaiye çalışsın değil

mi? Devleti destekleyin, savcıları, hakimleri, polisi destekleyin; yardımcı

olun, haber götürün, ihbarda bulunun, bilgi verin devlete. Yargının içeri-

sini örümcek ağı gibi kaplamışlar, iddia edilen Ergenekon örgütü. Yargı-

da ciddi bir tehdit oluşturmuş durumdalar şu an. Hükümet daha hala ted-

bir alamadı bu konuya. Bunun çözümü referandumdur, Anayasa’da deği-

şiklik yapılmasıdır. Kardeşim, esir olmak istemiyoruz biz. Saygı istiyoruz,

nezaket istiyoruz, inançlarımızı yaşamak istiyoruz. Kominist de inancını

yaşasın, mason da inancını yaşasın, ateist de inancını yaşasın, Müslüman

da inancını yaşasın. Hür, özgür olalım, Avrupa gibi olsun istiyoruz biz.

Danimarka nasıl, Norveç nasıl, Hollanda nasıl, Almanya nasıl, öyle olmak

istiyoruz. Biz baskı ile ikidebir tepemize heyula gibi dikilmelerini istemi-

yoruz, konu bu. Onun için bu konuda suskun olunmaması lazım. Bu bir.

İkincisi de Hıristiyanların konumu, bu teslis inancı. Kardeşim, Allah
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hidayet versin, yani çok büyük hata yapıyorlar. Bir Allah’a inanmaları çok

önemli. Bu konuda çok büyük hata yapıyorlar. Kardeşim diyorlar ki,

Allah, Ruh’ul Kudüs ve Hz. Mesih (as); üçü de Allah’tır diyorlar (haşa).

Şimdi bunu dedin. Şimdi dua ediyorsun. Hz. Mesih (as)’a dua ediyor,

Allah diye (haşa). Peki niye 3 Allah dediğine göre, bir de Allah’tan bah-

sediyorsun değil mi? Bak Allah, Ruh’ul Kudüs, Mesih (as) diyorsun.

Allah’a niye dua etmiyorsun? Bunu sorsunlar Hıristiyanlar, bu çok acayip

bir şey. Madem 3 Allah’a inanıyorsun, o üçüncü gördüğün Allah’a, ona

niye dua etmiyorsun? Burada bir acayiplik var. Sordun mu, hiç fark etmez

diyor, üçü de Allah diyorlar. Allah’a dua et. Ruh’ul Kudüs’e de dua etmi-

yorlar zaten, zaten dua edilmez o ayrı da, ama Allah’a dua etmiyor. Titiz-

likle bundan kaçınıyorlar. Burada bir anormallik var. Hz. Mesih (as)

Allah’a dua ediyor, yemek yiyiyor, uyuyor, doğal ihtiyaçları var, uyuma-

dan duramıyor. Kardeşim Allah olur mu o? Avrupa’daki, Amerika’da bu

gençlere bu çok büyük bir eziyet değil midir, ızdırap değil midir? Üniver-

sitede okuyan bir insan, bu çocuk nasıl buna iman etsin? Desene Allah bir

değil mi? O zaman tasaffi etmiş olacak işte Hıristiyan. Yani Cenab-ı Allah

bunu beğeniyor, bu halini. Hak din İslam’dır ayrı ama bu tasaffiyi istiyor

Allah. Kuran’da ayet var, inşaAllah. Yani Üstad’ın sözü doğru o konuda. 

Üçüncü sorun da, Müslümanların birbiriyle uğraşması, dedikodu

yapması. Mesela evlerde hanımlar toplanıyorlar. Hanımlar dini sohbet

toplantısı yaptık diyorlar. Başlıyor mahalle dedikodusu. İşte şu cemaat

şöyle, şu şahıs şöyle, şu kişi böyle. Kardeşim bunlarla vakit kaybedeceği-

nize, küfürü nasıl eleştiririz, Darwinizm’i nasıl eleştiririz bunun üzerinde

dursana, değil mi? İman hakikatleri anlatsana. Allah sevgisini, Allah kor-

kusunu anlatsana, Müslümanlarla ne uğraşıyorsun? Bir avuç Müslüman

var zaten. Mesela başka yerde bir toplantı oluyor, Risale-i Nur okunuyor,

toplantı yapılıyor. Toplantı evvelinde başlıyorlar dedikoduya. Hepsini

tenzih ederim, bazı yerlerde. Dedikodu yaptığı bir insanı, insan sevemez.

Arkasından konuştuğu bir insanın, insan yüzüne bakamaz. Ne gerek kar-

deşim dedikoduya? 
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OKTAR BABUNA: Evet Hocam, haramdır zaten inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Değil mi? Hepsi birbirinden güzel, tertemiz

insanlar. Evet, tarik olanlar da, başka insanlar da, hepsi birbirinden temiz

insanlar bunlar, mazlum insanlar değil mi? Birbirlerinin hiçbir şekilde

dedikodusunu yapmamaları lazım, ılımlı ve sevecen bakmaları lazım,

güzel gözle bakmaları lazım, sevgi ruhu ile bakmaları lazım. Ancak Allah

o zaman yardım ediyor. Bir de diyecekler ki, Ya Rabbi diyecekler, dün-

yaya nurunu hakim et. İslam ahlakını dünyaya hakim et ve bunu en kısa

sürede yap, bu yüzyılda yap, hemen yap demeleri lazım. Bunu dediklerin-

de, Allah’ın gücünü görecek de. Daha önce hiç sözü edilir miydi vizelerin

kalkması, İslam Birliği? Her gün Türk İslam Birliği ile ilgili ciddi geliş-

me oluyor, her gün. Çok şaşırtıcı gelişmeler oluyor. Bakın iki yıl önce ben

bunu söylemeye başladığımda, nereden çıkarttın diyorlardı. Şaşırdı millet,

isterseniz bakın o döneme. Basınına da bakın o dönemin, hiç böyle bir söz

ortada yoktu. Ama 2 yıl içerisinde 180 derece olaylar değişti. 

OKTAR BABUNA: Hatta bayağı bir süre hiçbir şey olmadı, böyle

bir adaptasyon dönemi oldu.

ADNAN OKTAR: Tabii, tabii. Ben onu söylediğim dönemde de hiç-

bir şey olmadı. Sonra muazzam bir tırmanış başladı. 

Diyorlar ki, niye iltifat ediyorsun? Kardeşim benim kalbim sevgi dolu,

ben coşkuluyum. Kedi de olsa seviyorum, çiçek de olsa seviyorum. Hatta

gül oluyor ısırıyorum hart diye sevgimden. Ben Allah’a aşığım. Övgüm

Allah’a, muhabbetim Allah’a. Ben sevgisiz öyle kemik kafalı adamlara

benzemekten Allah’a sığınırım. Çok dehşet verici bir şey o, cehennem gibi

bir şey. Bir de sevgimi niye gizleyeyim. Yaşıyorum içimde, ben bunu ifade

ederim, Allah’a karşı, iftaharla yerine getiririm. 

OKTAR BABUNA: Hocam, biz şahidiz. Ben sizin sevginizin en

yakın şahitlerindenim inşaAllah. Benim hastalık dönemim oldu, yıllardır

yanınızdayım, sevginizin sınırı yok, Allah’a olan sevginizden dolayı inşa-

Allah, merhametinizin.
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ADNAN OKTAR: Tabii, bu çocukcağızın 15 gün ömrü kaldı dedi-

ler. Benim nevrim döndü, böyle beynim dondu 15 gün var deyince. Çünkü

bize gelmiş bir insan, görüşüyor, işte Hocam diyor, namazını kılıyor. Tabii

Allah’a tevekkül ediyorum ama gayret etmek açısından, heyecanından. 

OKTAR BABUNA: Allah razı olsun, maşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Biliyordum yani başımıza iş geleceğini, onun

için çok titiz davrandım. Bütün evrakları biriktirdik, bütün belgeleri.

Sakın dedim, yani burada, hatta bazı şirketler ücretsiz yemek dağıtıyor-

lardı kampanyada çalışanlara, siz sakın almayın dedim. Aman dedim,

sakın almayın. Hatta tükenmez kalem veriyorlardı, onu da almayın dedim.

Parasını verin dedim, bak tükenmez kalem. Yani sırf bu işte kullanılacak

tükenmez kalem dağıttılar, ben dedim sakın almayın, parasıyla alın dedim

ve mutlaka makbuz alın dedim, başımıza gelecekleri bildiğim için çünkü

ünlü insanların düşmanı çok oluyor. Yani tanındın mı, iftira atmak da çok

kolay oluyor. Olay çıkartmak da çok kolay oluyor. Mesela adamın koluna

çarpsan, gidip şikayet ediyor, olay çıkıyor, adamın kaybedeceği bir şey

yok. Ama ben tanınan bir insan olduğum için adam onunla sükse yapıyor,

oyun oynuyor, iş çıkartıyor. Bir de ateist masonik medyada sürekli aleyh-

te propagandalar yapıldığı için halkın bir kısmı tabii kandırılmış durum-

da. Milletimin büyük bir bölümü sağduyuludur, onlara benim sevgim,

muhabbetim büyük, ama bir kısmını kandırmış vaziyetteler. Onlar da, vay

be diyorlar şimdi, 2 saat işin yoksa onlara anlat. Kardeşim diyoruz, yok şu

konu iftira. Bak belgeleri böyle. Gazetelerde yayınlatıyoruz, televizyon-

larda anlatıyoruz. Yani adam bir iftirayı atıyor, on dakika tutuyor, biz on

yıl o iftirayı temizlemekle uğraşıyoruz, 10 yıl. Şu Ebru Şimşek’i mesela

10 yıldan beri uğraşıyorum, daha hala adam diyor ki, geçenlerde gene gör-

düm, nedir bu olay diyor hala. Nasıl oldu diyor? Yani bir an böyle nevri-

min döndüğüne inanıyor, yapmış olabileceğime de ihtimalde veriyor.

Diyorum bak, Ağır Ceza Mahkemesi’nden beraat ettim diyorum, ispat

ettim mahkemede diyorum, boş gözlerle gözüme bakıyor, inanmıyor. Bel-

gelerle ispat ediyoruz ancak, öyle bir şekilde izah ediyorum. 
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OKTAR BABUNA: MaşaAllah. Halbuki siz daha iyi bilirsiniz

Hocam, hukukta tam tersi olması gerekir. Yani iddia eden, ispat etmek

zorundadır.

ADNAN OKTAR: Kardeşim mesela bir deli dediler, onu temizle-

mek için 10 yıldan beri uğraşıyoruz. Her gün rapor gösteriyoruz, sağla-

mım, bir şeyim yok falan diyorum. Bir kere bir laf atılıyor ortaya, çık işin

içinden çıkabilirsen. Ünlü insanların son derece dikkatli olması gerekiyor.

Çünkü halktan birisine bir şey oldu mu, hiç sorun çıkmıyor, konu hemen

ört-bas oluyor yahut konu kapanıyor. Kimse uğraşmak istemiyor. Hiçbir

şekilde basına yansımayacak bir konu, ünlü biri oldu mu acayip sansasyon

meydana geliyor. Sansasyon meydana gelince de, hukukta da bir delil

meydana gelmiş oluyor. Mesela bizim o çeteden yargılandığımız olayda,

basında çok fazla gündem olduğu için, olay basına yansıdığı için, tutuk-

lanma gerekçemiz “infial” idi. Yani basında infial olması, yani çok fazla

haber çıkmış olması. Buyur, yani ünlü olmanın bize bir hediyesi. Mesela

halktan biri olsa, konu anında hallolabilir belki, derhal bitebilecek. Veya-

hut şöyle oluyor; ünlü olunca, karşımızdakiler de güçlü kişiler oluyor,

onlar da ünlü kişiler oluyor. Mesela diyor ki adam, ben diyor sizin tarafı-

nızda şahitlik yaparım diyor. Hoş geldin, sefa geldin, buyur falan diyorlar,

bir çay-kahve falan iç diyorlar. Ne kadara mal olur bu diyor. VAllahi abi

diyor, bir 50 milyarınızı alırım diyor, çünkü zor iş biliyorsun diyor. Uğra-

şacağız diyor, emek vereceğiz, gidip şahitlik edeceğiz falan diyor. Al

koçum diyor, helali hoş olsun diyor. Hadi bakalım, görelim seni diyor.

Şimdi bir de gizli şahitlik çıktı. Gizli şahit, artık yani kapı sonuna kadar

açık şu an. Adama sen istediğin iftirayı at, istediğini söyle, kim olduğu

belli değil zaten, al paranı çık, bu kadar yani. Adam desteleri böyle saya-

rak çıkıyor. Teşekkür ederim abi diyor. 10 dakika ifade veriyor, sen 10 yıl

uğraşıyorsun. Hayır, cin ile mücadele ediyor gibi yani, gördüğüm biri de

değil. Adama cevap vereceksin, adamın kim olduğu belli değil. Attığı ifti-

ranın çapını bilmiyorsun, ne dediğinden de haberin yok. Mesela dosyada,

bakalım kim diyorsun; dosya gizli. Göstermeyeceğiz diyorlar, ama sen
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bunu yapmışsın diyorlar. Kimdir, ne dediğini ben ne bileyim adam, söy-

lesen ben cevap vereyim, belki tanıdığım birisi, belki çok büyük oyuncu

adam, belgelerim var, belki ispat edeceğim. Belgem de etkili olmuyor o

zaman, yani açık savunma yapma imkanın da yok. Böyle ilginç bir durum

var ama bu tabii ahir zamanın özelliklerinden. Bu bize heyecan verir, şevk

verir. Mücadele olmadığında insana meskenet gelir. Nasıl spor insanı

geliştiriyor, sağlık yapar değil mi? Nasıl soğuk su içip açık havada gez-

mek; bu konu da budur, Müslüman’ı meskenetten kurtaran, adrenalin etki-

si yapan olaydır bunlar.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah Hocam, 30 senedir bitmeksizin

devam ediyor. 

ADNAN OKTAR: Mesela bizim çocuklar, bazen böyle bitkinleşirler

ben hissederim zaman zaman. Arkadan bir olay patlar, bunlar ateş gibi

olurlar bir anda. Her seferinde öyle görmüşümdür. Bazen yazın da oluyor,

çok sıcak havalar, rehavet geliyor üstlerine, bir olay oluyor böyle gözler

dört dört, ateş gibi canlanıyorlar. Peygamberimiz Efendimiz (sav) zama-

nında da böyleydi. Her zaman bu böyledir yani, Allah heyecan unsuru

meydana getiriyor. Mesela filmlerde bile heyecan olmayınca film seyre-

dilmiyor değil mi? Bunun gibidir işte. 

Furkan Suresi’ni açmışsın, “Biz seni (diyor Cenab-ı Allah 56. ayette)

yalnızca bir müjdeci” müjde vereceksin diyor, İslam ahlakının dünya

hakimiyeti, cennetler, sevinçle, dostlukla, kardeşlikle. “Müjdeci ve uyarıp

korkutucu” aman helale, harama dikkat edin, Darwinizm’e, materyalizme

inanmayın, komünizme inanmayın, hakka inanın. “Korkutucu olarak gön-

derdik” yani eğer hakkı tebliğ etmezseniz, Allah’ın azabı üzerinize gele-

bilir gibi. 25. sure, 56. ayet; 25x56, hicri 1400’ü veriyor, bir. Ebcedi, harf

toplamı 1981 yılını veriyor. Aynı tarihi veriyor, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış

tarihi, Said Nursi’nin tam belirttiği tarih. Bak diyor ki; “Biz, seni yalnız-

ca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. De ki, ben buna kar-

şılık Rabbine doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında, sizden
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bir ücret istemiyorum.” Hiçbir şekilde ne eserlerimden, ne çalışmalarım-

dan para istemiyorum, sadece Allah’a tam tabi olun yeter diyor. “Sen asla

ölmeyen (sonsuza kadar ölmez Allah) ve daima diri olan (mesela biz uyu-

ruz Allah diridir, mesela biz uyurken Allah diri duruyor) Allah’a tevekkül

et.” Hiçbir olaydan sen etkilenme diyor Allah, çünkü her olayı ben yara-

tırım diyor Allah. Her olayı; tutuklanmanı ben yaratırım, hapse atılmanı

ben yaratırım, savcılıktaki belgeleri ben yaratırım, mahkemenin kararını

ben yazarım diyor Allah. Her mahkeme kararını Allah yazar. Cezaevine

giriş kağıdını ben yazarım diyor Allah, cezaevinden çıkış kağıdını ben

yazarım diyor. Ben sokarım cezaevine, ben çıkarırım diyor değil mi?

“Allah’a tevekkül et, onu hamd ile tespih et.” “Elhamdülillah” de diyor

Allah, “Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter.” Ben ne

yaptıklarını biliyorum diyor Allah, hepsini görüyorum. “O gökleri ve yeri,

ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir, Rah-

mandır, bunu haberi olana sor.” Bu altı gün, tabii Kuran’ın açıklaması iza-

fidir, yani altı zaman dilimi, altı büyük zaman dilimi. Belki altı milyar

sene. “Sonra arşa istiva edendir”. Cenab-ı Allah’ın bir arşı var. Biz bunu

bilmiyoruz, inşaAllah ahirette Cenab-ı Allah gösterir. Onu kaplayanım

Ben diyor, her yerindeyim, istiva eden. “Rahmandır”; Allah Rahman ve

Rahim yani koruyucu, sevgi dolu. “Bunu bundan haberi olana sor.” Kim?

Cebrail. Kim? Peygamber (sav), müminler inşaAllah. “Onlara Rahman’a

secde edin denildiği zaman (Allah’a secde edin, namaz kılın denildiği

zaman) Rahman da neymiş (Allah neymiş bize anlat diyorlar, haşa) biz

senin bize emrettiğine mi secde edecekmişiz derler. Bu onların nefretini

artırır.” Daha da kızdırır diyor. Yani dini anlattığınızda Allah’tan korkun,

Allah’ın sevin dediğinde, öfkeleri katlanır diyor. Zaten nefret ederler ama

daha da artar nefretleri diyor. “O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır.

Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için”, gece gün-

düzün peşpeşe olması bize bir güzelliktir, süs oluyor. Çünkü bir canlılık,

hayatı Allah dümdüz yaratabilirdi. O monotonluğu kırmış Allah, bir gece,

bir gündüz yapıyor. Haftalar yapıyor mesela Cumartesi, Pazar geliyor
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değil mi? Pazartesi oluyor. Gene yıllar seneler geçiyor, bir canlılık olsun

diye yapıyor Allah. “Rabbimiz cehennem azabını bizden geri çevir, ger-

çekten onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç ve sürekli bir acıdır der-

ler.” Şimdi cehennemle ilgili Allah çok fazla tehdit eder ve dünyada çok

fazla bela meydana getirir. Depremler oluyor dünyanın birçok yerinde

ama hikmetle olur, ‘hayır’ vardır inşaAllah. Ama bazen de tarih içinde bu

azap olarak gelmiştir insanlara, bazen uyarı olarak gelmiştir. Hikmetle

gelir inşaAllah. Müslüman olanlarda hep şehadetle sonuçlanır. Şehitlik

sebebidir deprem inşaAllah. Ama mesela kanser, ülser, hastalıklar, belalar

yağmur gibi yağıyor insanlara görüyorsunuz. Televizyonu açıyoruz; işte

bel-sırt ağrılarına karşı bilmem ne, doktor bilmem ne kuşağı var bunu

takın, işte baş ağrısına karşı şu ilacı bulduk, bunu yapın. Doktor program-

ları oluyor işte beyin, migrene karşı ne yapılabilir doktor bey diyor, onu

anlatıyor. Migren ağrısı, kulak ağrısı, efendim cinsel hastalıklar, akciğer

hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ona karşı ne yapabili-

riz? Şu yemeği yiyin. Yani yüzlerce hastalığa yüzlerce tedavi tavsiyesi

var. İşte kuşburnu çayı için, gazoz içmeyin bilmem ne falan. Aman şunu

fazla içerseniz şundan zarara uğrarsınız diyor. İnsanlar ne yiyeceğini bile-

miyor. Mesela diyorlar ki, et yemeyin kolesterolünüz çıkar diyor. Ama

öbürü de diyor ki; et yemezsen grip olursun diyor ve ölürsün diyor, değil

mi? Mesela diyor ki o esansiyel yağlardan almanız gerekir diyor. Ama sırf

onunla da beslenirsen vücut dokusu bozulur diyor. Öbür katı yağlardan da

alman gerekiyor diyor. Aldığında kolesterolü yükseliyor değil mi? Spor

yapın iyi gelir diyor, bu sefer mafsallarda aşınma oluyor, spordan dolayı

rahatsızlık meydana geliyor. Mesela tuz alman gerekiyor diyor, tuzu alı-

yor tansiyonu çıkıyor. Tuz almıyor tansiyonu düşüyor, yerlere yatmaya

başlıyor.

SUNUCU: Kas bu sefer yorgun düşüyor.

ADNAN OKTAR: Mesela dişini yıkamıyor, dişleri çürüyor. Vücu-

dun herhangi bir yeriyle ilgilenme, hemen vücut oradan isyan ediyor.
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Mesela cilt bozuklukları başlıyor, birçok şey, insanlar sürekli bunlarla

boğuşuyorlar. Ama bütün bunlara rağmen Allah’la bağlantıyı bir türlü

kabul etmiyorlar birçok insan. İşte dünyadaki bu azapların kökeninde bu

var. Allah’ı gücendiren bir şey bu. Çünkü hem bu kadar nimeti veriyor;

can veriyor, kan veriyor, güzellik veriyor, sağlık sıhhat veriyor. Adamı bu

ilgilendirmiyor, bu bir insan için bile çok kızdırıcı değil mi? Adama sen

sofra hazırlıyorsun, haşa Cenab-ı Allah’ı tenzih ederim, ballar, baklavalar,

börekler koyuyorsun, odayı güzel ısıtıyorsun, mobilyalar mükemmel, ev

çok şahane, manzarasını çok güzel yapıyorsun. Adam geliyor içeriye,

bacaklarını uzatıyor, yemeği yiyor, çekip gidiyor. Kardeşim diyorsun,

yolda soruyorsun, sen hiç merak etmedin mi bu evin sahibini diyorsun,

yani bu yiyecekleri falan sana kim yaptı? Yok, beni ilgilendirmiyor diyor.

Bu, belasını bulduğunda hak yerine gelmiş olmuyor mu o zaman? Cenab-

ı Allah’ın dediği bu işte. Böyle bir zulüm olur mu? Nasıl ilgilendirmez

seni hiçbir şekilde, değil mi? Bu olağanüstü yapıyı nasıl göremezsin?

İnşaAllah. “Ancak, tevbe eden,” diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a

sığınırım. “iman eden” bak tevbe eden, Ya Rabbim bir daha yapmayaca-

ğım diyorsun. “İman eden” yani Allah’ın varlığına samimi kanaati geli-

yor. “ve salih amellerde bulunup, davranan” samimi, candan.  “İşte onla-

rın günahlarını Allah, iyiliklere çevirmesi” günah da işlemiş olabilir o

insan, Allah onu iyiliklere çevireceğim diyor, inşaAllah. “Allah çok

bağışlayandır, çok esirgeyendir.” Allah sonsuz akıllıdır. Mesela sokağa

çıkıyorum, binlerce, milyonlarca araba yapmış Allah insanlar için, binsin-

ler diye. Arabalara klima sistemleri yapmış Allah. Tekerlekleri rahat git-

sin diye caddeler yapmış, yollar yapmış. Siyah yollar yaptım diyor

Kuran’da, Allah ayette. Arabaların içine ışık koymuş, önlerine far koymuş

yolu aydınlatsın diye. Bak, Allah bizi bu kadar detaylı düşünmüş. Anlayın

diye söylüyorum, Allah’ın düşünmeye ihtiyacı yok da. Çünkü an içinde

olup bitiyor. Kuşlarda, böceklerde, balıklarda, hücrede, her şeyde muaz-

zam detaya girmiş Allah. Tabii, mesela bir proteinin olması için proteine

ihtiyaç vardır. Bakın Darwinistlerin cahilliğine, bunu bilmiyorlardı. Bunu
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bizden öğrendiler. Bakın, bir proteinin olması için % 100 ama bir protei-

ne ihtiyaç var. Bu, sıfır eksi sıfır, eksi sıfır yani imkansız demektir. Hiç-

bir şekilde olamaz demektir. Yani Allah’ın yaratması dışında imkansız

anlamına geliyor bu. O hormonların imal edilmesi var vücutta. Diğer pro-

tein cinslerinin oluşması var. Kofulların, mitokondrilerin, golgi cisimcik-

lerinin oluşmaları var. Nefes kesici. Bu arabalar falan, hiç kalır. Bilgisa-

yar, şu bu falan hiç kalır. Mesela insan beyninin yapısıyla şu bilgisayar

akıl almaz ilkel kalır, çok çok ilkel kalır. Bilgisayarı da yaratan Allah’tır,

beyni yaratan da Allah’tır. Şimdi bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor

diyorsa bir adam, ahirette işte cehennemde, Müslümanlar onları böyle

dolu dolu orada gördüğünde kalbi rahatlıyor. Çünkü bu çok büyük bir

zulüm. Kardeşim, görüyorsun sen, % 100 ispat edilmiş bu değil mi? Açık-

laması yok bunun. Sırf kalabalığa uymak için. Bir kısmı hakikaten kendi

kanaati ile öyle şey yapıyor, Allah onlara hidayet versin, ıslah etsin. Ama

sırf züppelik olsun diye yapan, milyonlarca insan var dünyada, sırf züp-

pelik. Mesela bakıyor arkadaşı satanist, o da züppelik yapıyor, o da sata-

nist oluyor. Mesela arkadaşı ateist, dine, Allah’a çirkin sözler ediyor

(haşa), sırf züppelik olsun diye, onlara uyum sağlamak için, onların gru-

bunda dışlanmamak için ve yalakalık yapıp, sahtekarlık yapıp onlara

uymaya çalışıyor. Bir kısmı da hakikaten Allah aklını almış, yani aklı

yetersiz, hakikaten kavrayamıyorlar. Bir mucize olarak Allah meydana

getiriyor. Ama ahir zaman şu bulunduğumuz dönem, Allah’ın “Hadi”

isminin tecelli edeceği bir yüzyıldır. Bu yüzyılda küfrün hiç imkanı yok-

tur. Bakın göreceksiniz, buldozer ezer gibi ezilecektir, yani fikren. Yerle-

bir olacaklar ve hiç kimse bunu durduramayacak. Bak bağırıp çağırıp çır-

pınıyorlar minik çekirgeler gibi, böyle çıtır çıtır altta ezilip gidiliyor. Şu

Darwinistlerin suskunluğunu görüyor musun Türkiye’de şu an, nasıl gari-

banlaştılar, nasıl zavallılaştılar. Kardeşim tek başına bir adamım ben, yani

hakikaten de akademik eğitim de almadım Darwinizm konusunda. Ama o

kadar ilkel bir teori ki, yani 7 yaşında çocuk bile boğar bu teoriyi, o kadar

ilkel. Kardeşim, bir kere olay bak şurada bitiyor. Diyorsun ki, bir protei-
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nin olması için bir başka proteine ihtiyaç vardır. Yani bu Darwinizm’i al

rafa koy, bitti, konu kapandı yani o kadar.

OKTAR BABUNA: Bunu hiç bilmiyorlardı, siz söylediniz. 300 mil-

yon fosili de kimse bilmiyordu Hocam, siz ortaya çıkardınız. Paleontolog

da değilsiniz ama maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Sinirden başlarından buhar çıktı, ama yenildiler.

Mesela bak Habertürk’e çıktıklarında da. Kardeşim niye heyecanlanıyor-

sun? Prekronik hareketler falan böyle, anormal. Bilmiyorum gördün mü

böyle? Bir şey olmuş. 

Oktar Hocam, sen bir şeyler anlatacak gibi görünümün var.

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Çok sevimli bir kediyle

çocuğun filmi var. Gösterelim mi onu?

ADNAN OKTAR: Göreyim, göreyim.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Kediyle oynayan bir çocuk. 

ADNAN OKTAR: Ama kedi de, şeker bir şey.

OKTAR BABUNA: Kedi hiç kıpırdamıyor maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak Allah kalbine nasıl sevgi koymuş görüyor

musun? Tabii, mucize mesela çocuğun sevgiyi bilmesi. Yırtıcı hayvan

normalde. Bak bir şey yapmıyor. Baksana nasıl sevgiyle bakıyor, hayran

hayran. Dişlere bakıyor musun? 

OKTAR BABUNA: Evet. İki tane dişi var alt tarafta. MaşaAllah.

Daha iyi davran diyor. Biraz sevmeye başladı. MaşaAllah.

ADNAN OKTAR: İncil’de diyor ki Hz. İsa (as) Luka 4/8, İncil. “İsa

ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rabbe tapacak, yalnız O’na kulluk ede-

ceksin.” Bana kulluk edin diyor mu? “Size doğrusunu söyleyeyim: Sözü-

mü işitip beni gönderene iman edenin” Bak beni gönderene iman edenin,

Allah’a yani, “sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden



SOHBETLER 951

yaşama geçmiştir” diyor, Yuhanna 5/24. Tabii yargılanır, ayrı mesele de

çünkü helale harama dikkat etmesi lazım. Fakat “beni gönderene” diyor

“iman edenin”. Bana iman edin demiyor; beni gönderene. “İsa ona şu kar-

şılığı verdi” diyor Matta 22/37; “Allah’ın olan Rabbi bütün yüreğinle,

bütün canınla, bütün aklınla sev.” Rabbi sev diyor. Beni sev demiyor.

Hayır, biz onu Hz. İsa (as)’ı severiz, aşkla severiz Allah’ın tecellisi ola-

rak, Peygamber olarak severiz ama Allah değil (haşa). “Bunun üzerine

taşı kaldırdılar. İsa gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle dedi:” Yuhanna

11/41-42. “Rab” yani Allah “beni işittiğin için Sana şükrediyorum.”

Allah’a dua ediyor. Allah, Allah’a dua eder mi? (haşa) “Beni her zaman

işittiğini biliyordum ama bunu çevrede duran halk için beni Senin gön-

derdiğine iman etsinler diye söyledim” diyor. Burada “La İlahe İllallah”

var. Burada nerede şirk? Yuhanna 12/44: “İsa yüksek sesle: ‘Bana iman

eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur.’” Allah’a iman edin

diyor, değil mi? Yani ‘ben Peygamberim, tamam bana Peygamber olarak

iman edebilirsiniz.’ Ama beni gönderene iman, asıl Allah’a iman etmiş

oluyorsunuz diyor. “Beni gören, beni göndereni de görür.” Bak, “Beni

gören, beni göndereni de görür.” “Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni

gönderen Allah’ın Kendisi” Bak: “Beni gönderen Allah’ın Kendisi, ne

söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu.” Ben Allah’ım

demiyor. Bak: “Beni gönderen Allah’ın Kendisi, ne söylemem ve ne

konuşmam gerektiğini bana buyurdu.” Allah bana söyledi diyor. “Onun

buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu bilirim. Ne söylüyorsam Allah’ın

bana söylediği gibi söylüyorum.” O zaman der ki (haşa) ‘Ben Allah’ım

böyle söylüyorum’ der. Ben Allah değilim diyor, değil mi? Allah’ın dedi-

ğini ben size söylüyorum diyor. Allah’ın vahyini söylüyorum diyor

Yuhanna bölümünde. “Ne söylüyorsam Allah’ın bana söylediği gibi söy-

lüyorum.” İşte Hıristiyan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu konuyu mutla-

ka kısa sürede halletmeleri lazım; “La İlahe İllallah” bu yüzyılda bu konu-

nun bitmesi lazım. Allah “gökler parçalanacak neredeyse bu sözlerinden”

diyor. Bak, “onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı” Hz İsa (as).
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“Şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi”. Yemek yiyor; Allah yemek yer

mi? (Luka 24/34) “Sevinçten hâlâ inanmayan, şaşkınlık içindeki öğrenci-

lerine, "Sizde yiyecek bir şey var mı? diye sordu. Kendisine bir parça

kızarmış balık verdiler. İsa alıp onu gözlerinin önünde yedi.” Allah’ın

kulu, yiyor yani yemek yiyor. Doğal ihtiyaçları var. (Luka, 24/41-43)

“Daha sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken” (Markos, 2/15) Allah’ın

yemek yemeye ihtiyacı olmaz inşaAllah. Bak, “İsa, yolculuktan yorulmuş

olduğu için kuyunun yanına oturmuştu.” Allah yorulur mu? Haşa. İnsan

olduğu için işte yoruluyor. “Saat on iki sularıydı. Samiriyeli bir kadın su

çekmeye geldi. İsa ona, ‘bana su ver, içeyim’ dedi”. Allah’ın kulu işte

susuyor, acıkıyor. “İsa, kayığın uç tarafında bir yastığa yaslanmış uyu-

yordu.” (Markos, 4/38) Allah uyur mu? 

OKTAR BABUNA: Tabii ki uyumaz Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Allah daima Hayy’dır ve diridir. Allah’ın uyu-

mayacağı belli. “İsa onlara, ‘Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim ve

biraz dinlenin’ dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit

bulamıyorlardı.” (Markos, 6/31) “Yolculuktan yorulmuş olan İsa kuyunun

yanında oturdu.” (Yuhanna, 4/4) Demek ki buradan da görüyorlar,

Allah’ın kulu. Bak diyor ki Hz. İsa (as), (Matta, 11/27): “Her şey bana

Rabbim tarafından verildi.” Ben Allah’ım, ben yaptım demiyor, Rabbim

bana verdi diyor. “Allah'ın bana verdiği buyruk uyarınca iş görüyorum.”

(Yuhanna, 14/31) Allah bana söylüyor diyor. “Size söylediğim sözleri

kendiliğimden söylemiyorum, Allah bana söylüyor” diyor, (Yuhanna,

14/10) Allah olsa kendinden söylemesi lazım, haşa. “Size önemle belirti-

rim ki, elçi kendiliğinden hiçbir şey yapamaz.” Allah’ın gücüyle yapılır.

(Yuhanna 5/19) “Benim öğretişim kendiliğimden değil, beni gönderenden

esinleniyor.” diyor, Allah gönderdi beni diyor, ondan esinleniyor diyor.

(Yuhanna, 7/16) “Onları bana veren Rabbim her varlıktan üstündür.”

(Yuhanna, 10/29) “Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Ne diyeceği-

mi, ne konuşacağımı beni gönderen Allah buyurdu.” Nerede burada

Allah’lık özelliği haşa. 
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OKTAR BABUNA: Haşa, yok Hocam kesinlikle çok açık inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Değil mi? “O'nun buyruğunun ise sonsuz yaşam

olduğunu biliyorum. Bunun için konuştuğum her sözü Allah'ın bana bil-

dirdiği gibi söylüyorum.” (Yuhanna, 12/49-50) “İsa, Allah'ın her şeyi

kendi ellerine verdiğini ve Allah'tan gelmiş olup yine Allah'a gittiğini bili-

yordu.” Beni Allah yarattı, gene Allah’a döneceğim diyor, kul vasfı işte,

(Yuhanna, 13/3) “Ben her zaman O'nun -Allah’ın- beğendiği işleri yapı-

yorum.” (Yuhanna, 8/29) “Ben kendi kendime hiçbir şey yapamam; işitti-

ğim gibi yargılarım.” Allah’tan ne duyduysam onu yaparım diyor. “Benim

yargılayışım doğrudur çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteği-

ni ararım.” (Yuhanna, 5/30) “Biraz ileriye giderek yüzüstü yere kapandı,

duaya koyuldu” diyor Hz. İsa (as) için. (Matta, 26/39) Allah kendi kendi-

ne dua eder mi? “Gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı” diyor

(Matta, 14/19) Hz. İsa (as) için. “Halkı salıverdikten sonra -halkı bırak-

tıktan sonra- dua etmek için tek başına dağa çıktı.” (Matta, 14/23) “Sabah

çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir

yere gitti, orada dua etmeye başladı.” (Markos, 1/35) “Onları uğurladıktan

sonra, dua etmek için dağa çıktı” diyor gene. (Markos, 6/46) “İsa öğren-

cilerine, ‘Ben dua ederken siz burada oturun’ dedi.” (Markos, 14/32) Çok

fazla, yani anlatsam çok çok fazla.

OKTAR BABUNA: Çok açık Hocam maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Kardeşim burada yani el insaf, ne yapıyor bu

insanlar? Bu “La İlahe İllallah”ın mutlaka bu yüzyılda, süratle insanlar

tarafından kabulü çok hayatidir. Şirkten dolayı Avrupa kan ağlıyor, Ame-

rika kan ağlıyor. Bu şirki bırakacaklar, inşaAllah. Tasaffi edecek Hıristi-

yanlık. Bu, Allah’ın emri, Kuran’da belirtilen Allah’ın emri. Biliyor

musun ayeti?

OKTAR BABUNA: (Şeytandan Allah’a sığınırım) “De ki: ‘Ey Kitap

Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye (tevhide) gelin.

Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım
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ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.’

Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: ‘Şahid olun, biz gerçekten Müslü-

manlarız.’"

ADNAN OKTAR: Allah onları “La İlahe İllallah”a davet ediyor.

“Andolsun” diyor Cenab-ı Allah, yemin ediyor Maide Suresi 72’de. 

“Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür.”

diyor Allah, bu küfürdür diyor. 

“Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim,

sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin.” (şeytandan Allah’a sığınırım)

Bak, “benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin.

Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır” şirk

istemiyor Allah. “Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yok-

tur” diyor Allah. Bak Cenab-ı Allah ahirette soruyor, diyor ki; Allah: "Ey

Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki ilah edi-

nin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım olma-

yan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen

onu bilmişsindir. (Zaten kaderimdedir sen bilirsin diyor Allah’a.) Sen

bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünme-

yenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen." diyor Allah ayette Hz. İsa (as)’ın

diliyle. (Maide Suresi, 116) 

(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum.” Yani Allah değilim

diyor. “(Allah) Bana Kitab'ı verdi (İncil’i) ve beni Peygamber kıldı. Nere-

de olursam (olayım,) beni kutlu kıldı” O güzeller güzeli, tabii ki her yerde

kutludur, şimdi bekliyoruz. Geldiğinde inşaAllah yanaklarından sıkacağız

inşaAllah. “Ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet

(emr) etti." diyor. Geldiğinde de yine zekatını verecek, namazını kılacak

inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bunu Hocam bütün Amerikan kanallarında da,

Hıristiyan kanallarında da söylemiştiniz inşaAllah bu şekilde. 
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ADNAN OKTAR: Hadis, Tırmizi “ne mutludur garip kimseler için”

diye bir hadis var. Yani ‘acip’, garipten kasıt bu. “Evlatlarım, bu ilimleri

öğrenirken çekilen sıkıntılar ve mahrumiyetler bilesin ki ileride tecelli

edecek lütuf ve ihsanın derecesiyle alakalıdır. Şu anda sizler istikbaldeki

günlerinize kıyasla hayatınızın en çilekar, en zor zamanını yaşıyorsunuz.

Her külfetin ve acının muhakkak bir nimeti vardır. Bu dinin garip günle-

rinde, zor günlerinde” şu ahir zamanda “hizmet edenler” Hz. Mehdi (as)

ve cemaati, “saltanatlarını sürmeden ölmezler. Benim evlatlarım bu dün-

yada fukaralık ve yoksulluk çekmeyecek.” Hz. Mehdi (as) ve talebeleri.

“Sizi tebşir ederim” diyor, müjdelerim, “çocuklar bu din yenilenecektir.”

Mehdi (as) ile inşaAllah. Bu açıklamayı yapan Süleyman Hilmi Tunahan.

Süleymanlılar dediğimiz kardeşlerimizin büyük mürşidi ve Nakşi şeyhi-

dir, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin. Evet, Süleyman Hilmi

Tunahan Hazretleri söylüyor. Bu hadisin açıklamasını böyle yapıyor; “ne

mutludur galip kimseler için” diyor. 

Şeyh Seyit Muhammed Raşit Erol, es seyit, Peygamber Efendimiz

(sav)’in neslindendir. Bak diyor ki: Gavs Hazretleri’ne sorulmuş: “Efen-

dimiz, bu kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, vird ehli vardı. Şimdi hepsi

gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor?” Gavs Haz-

retleri buyurmuş: “Evet artık hidayet kalmamış da ondan. Bizimkisi bu

zamanda vAllahi bir durumu muhafazadır” diyor. “Çünkü tam hidayet

şimdi Mehdi (as)'ın elinde” diyor. “Ona devredildi görev” diyor. Bak

kendi zamanında, Hz. Mehdi (as) geldi diyor. “Onun için bizim bir gücü-

müz olmuyor” diyor. “Hidayet güneşi o” diyor. “Allah onu vesile etti”

diyor. “O görevli” diyor. “Tam manasıyla hidayeti o yapacak. O vesile

olacak” diyor “Bizim bir gücümüz yetmez” diyor. “O yüzden bu iş olmu-

yor” diyor. O yüzden halifelik vermemiştir Muhammed Raşid Erol.

Çünkü Mehdi var, Hz. Mehdi (as)’a bırakmıştır.” Bak diyor ki: “Şimdi

hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor?”

diyor. Gavs diyor ki, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri:

“Evet artık hidayet kalmamış da ondan” diyor. Yani hidayet gücüm yok
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diyor. Vesile olamıyorum diyor. “Bizimkisi bu zamanda vAllahi durumu

bir muhafazadır” diyor. “Çünkü tam hidayet şimdi” diyor bak “şimdi Hz.

Mehdi (as)'ın elindedir” diyor. “Tam manasıyla hidayeti o yapacak” diyor.

“Bizim yapacağımız bir şey yoktur” diyor inşaAllah.  

ADNAN OKTAR: Sana sorular gelmiş, değil mi? Birkaç genç kız

kardeşimizden. Başörtüsü ile ilgili soru sormuşlar.

OKTAR BABUNA: Evet.

ADNAN OKTAR: Başörtüsü Kuran’da vardır. Başörtüsü Nur Sure-

si’nde de, Ahzab Suresi’nde de var. Bizim başörtüsüne bir sözümüz olma-

sı mümkün değil. Bizim kastettiğimiz ayrı. 1400 yıldan beri bu sabit bir

hükümdür. Benim kastettiğim; başörtüsünü başına takıp ne namaz kılıyor,

ne oruç tutuyor, ne şunu yapıyor, dedikodu yapıyor, ahlaksızlık yapıyor,

çıkarının peşinde oluyor. Böyle kafaları ben eleştiriyorum, anlaşıldı mı?

Yoksa samimi, dindar insana benim ne sözüm olur? Mesela hadiste var.

“70 bin kişi” diyor, “sarıklı, ahir zamanda deccale tabi olacaklar” diyor.

Ben sarığa karşı olduğumdan değil, Resulullah (sav) de sarıklıydı. Başın-

da sarık vardı. Ben de yıllarca başımda sarıkla namaz kıldım camilerde

arkadaşlarımla, değil mi? 86’larda, 83, 84, 85, 86, 87’ye kadar hep sarık-

la, uzun, hem sünnete uygun olarak, belimize, sırtımıza doğru da sarkıta-

rak, topluca, herkes bilir. Benim sarığa karşı da bir sözüm yok. Sakal da

sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetidir. Ama sakalı var fakat

tam sahtekar. Ne İslam ahlakının dünyaya hakimiyetini istiyor, ne İslam’ı

yüceltmek için bir gayreti var. İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinden

şiddetle kaçınıyor. Peki, ben bu adama ne diyeyim? Ne söyleyeyim? Nasıl

susayım ben böyle bir insana karşı? Başörtüsü var ama akşama kadar

dedikodudan başka bir şey bilmiyor. Varsa yoksa evlensin, bir kocaya

varsın, mutaassıp aile, Hasan Hüsnü Bey’in kızı falan, odun gibi bir baba-

sı oluyor. O da aynı kafada oluyor. 1,5 metre başına bir şey sarıyorlar. Kız

tamam, şey olmuş oluyor, ters adam ve enaniyet, kibir, millete tepeden

bakma, başı açık olan kızlara karşı nefretle, sanki evliya oldu başıma yani.
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O başı açık ondan belki kat kat kat kat üstün, kıyası kabul olmayacak bir

insan. Belki o başı açık olan cennete gidecek, o cehenneme gidecek.

Dinde kibir, azamet, gurur olmaz. Güzel ahlaklı olacak, şefkatli olacak,

merhametli olacak, sevecen olacak, insancıl olacak ve dedikodudan da

kaçınacak. 

OKTAR BABUNA: Aslında Hocam programda anlattıklarınız çok

açıktı ama o iki kişinin gözünden kaçmış herhalde, onun için anlamamışlar.

ADNAN OKTAR: Olabilir, onu bir teyit etmekte fayda var. Öyle bir

şey yok. Başı örtülü, başı açık bütün kardeşlerimiz bizim canımız ciğeri-

mizdir. Ben onları yaratan Allah’a kurban olayım. Hepsini canım gibi

seviyorum. Öyle bir şey yok. Fakat bundan dolayı kibir, mesela sakaldan

dolayı kibir yapmak, sarıktan dolayı kibir yapmak ve enaniyet yapmak;

bunlar anormal hareketler. Ama tabii camide insan isterse sarıkla namaz

kılabilir. Camide, sokakta değil tabii, sokakta olmaz. Çünkü kanunlarımı-

za göre olmaz inşaAllah. Fakat İslam ahlakının dünyaya hakimiyetini

savunmayan her insana şüpheyle baksınlar. Bakın bu yüzyılda İslam ahla-

kının dünyaya hakimiyetini istememek, çok büyük bir garipliktir. Çok

büyük bir acayipliktir. Bunu anlamazlıktan gelmek, çok normal bir hare-

ket olmaz. Çünkü İslam, Türk İslam Birliği olduğunda acılar bitecek, çile-

ler bitecek, iddia edilen Ergenekon örgütü diye bir olay kalmaz. Kimse

kimseden korkmaz. Mesela ben Cumartesileri, Pazarları bazen çarşıya,

pazara çıkıyorum. İnsanlar yemek yiyor. Ben lokantalarda bakıyorum ama

korkuyla etrafa bakınıyor. Orada tek neyi seviyor biliyor musun? Sadece

yemeği seviyor. Bu ne korkunç olaydır yani, Allah vermesin. İnsanları

sevsene, hayranlıkla baksana, oradaki çocukları sevsene, onun için gidilir

oralara, insan sevgisini yaşamak için gidilir. Selam ver, gönül al, güler

yüz göster. Böyle korkuyla bakıyor bütün millet birbirine aşağı yukarı. Bu

çok büyük bir acayiplik. Ben diyorum niye gidiyorlar acaba buraya, yani

yemek yemeye. Çünkü onları mutlu eden bir şey var: Yemek. Onun için

gidilmez oraya. Oradaki insanları sevmek için, onlarla dost olmak için
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gidilir. Masaları birleştirsene, güzel sohbet edersin, tanışırsın. Korkuyor

millet birbirinden. Öyle olur mu? 

OKTAR BABUNA: Hatta sevgi gösterilen hemen geri kaçıyor,

acaba ne yapacak diye. 

ADNAN OKTAR: Tabii, çocuklar bile yazık, biri elini uzatsa çocuk

korkuyor. Hakikaten canını da yakıyorlar. Mesela psikopat herifler kula-

ğından çekip çocuğu havalandırıyor. Çok aşağılık adamlar, anormal hare-

ketler yapanlar var. Mesela ben sevecek zannediyorum, canını yakıyor

çocuğun. Onunla eğleniyor. Vahşiyane bir ruh birçok yerde hakim. Bu,

milli bir felakettir. Her yer, her ülke için milli felakettir sevginin kalma-

ması. İnsanların birbirinden korkması, milli felakettir. Bu, çok büyük bir

acıdır. İnsan sevilir. İnsan mesela dışarı çıktığında o sevgiyi yaşamak için

çıkılır dışarıya. Çiçekleri seversin, hayvanları seversin, insanları seversin,

o coşkuyu yaşamak, beğenilmek istersin, beğenmek istersin. İnsanlar için

beğenilmenin bir anlamı kalmamış. Zaten karşısındakinden nefret ediyor

adam. Hepsini tenzih ederim ama bir kısmı için bunu söylüyorum. Nefret

ettiği adamın onu sevmesini zaten istemez ki o. Onun için kendine bak-

masına gerek kalmıyor. Bakımlı olmasına, güzel olmasına gerek kalmı-

yor. Normalde insanların çok şık ve güzel giyinmesi lazım. Adamın için-

den gelmiyor çünkü onu sevecek adam yok ki. Kime beğendirecek? Kimin

beğenmesinden mutlu olacak? Zaten korkuyla bakıyor, nefretle bakıyor

veyahut kuşkuyla bakıyor. Mesela ben genç kızlarla bazen konuşuyorum.

Acayip kavgacı keratalar, hazır kavgaya. Patlayacak bomba gibiler. Bu,

bir dünyadaki felaket işte; Darwinizm’in, materyalizmin insanlara verdiği

felaket. Fransa’da falan da öyle, mesela kahvehanede oturuyor adamlar,

hep tehlikeli tipler, çoğu ya esrarkeş, ya psikopat ya cinsi sapık, ya mafya

mensubu, ya hırsız. Mesela İtalya’da da öyle yani iyileri de var şüphesiz,

millet korkuyor İtalya’ya gitmeye, birçok kişi tembihliyorlar, orada hırsız

çoktur, çok dikkatli olun. Böyle hayat olur mu? 

Oktar Hocam nedir bu, ne demek o?
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OKTAR BABUNA: Birden bire hızlı çalışmaya başladı Hocam

havalandırması.

ADNAN OKTAR: İyi bir şey yani. Hayvanların oksijene ihtiyacı var

demek ki değil mi? Ne diyorsunuz bu olaya? Ahirette bunları sarılıp

sevme imkanımız olacak, çünkü insan hem suyun üzerinde yaşayacak,

hem havada uçabilecek, hem karada yürüyebilecek inşaAllah. Böyle bir

özelliğimiz olacak inşaAllah. Havuzun içinde de yaşayabileceğiz. Mesela

burada şimdi oksijen tüpü olmadan yaşanamıyor. Ama cennette öyle

değildir, suyun içinde yaşarsın, hiçbir şey olmaz. Rüyasında insan nasıl

suyun içinde yaşadığında hiçbir şey olmuyor; aynen öyle bir sistem var-

dır. Ona benzer bir sistem vardır. 

Tabii ki bizim arslanımız Peygamberimiz (sav). İşte bu Peygamber

(sav)’i putlaştırmış, ben Peygamber (sav)’e sarılırım, bağrıma basarım,

şaka yapar Peygamberimiz (sav), ben ona gülerim. Muhabbet duyarım.

Yani sevgi anlayışı gelişmediğinden oluyor. Kardeşimi tenzih ederim, iyi

niyetle yapmış olabilir de, söylüyor. Mesela Hz. İsa (as) yanaklarından

tutar, severim ben. Bağrıma basarım, konuşurum, beraber yemek yerim. O

da benim arslanımdır. O da bana arslanım der. Yani Hz. Ali (ra) nasıl ars-

lan, peki Peygamber, Resulullah (sav) esedullah niye dedi ona? Allah’ın

arslanı niye dedi? Kuran niye Müslümanları arslana benzetmiş değil mi?

Ne diyor; kafirler diyor, arslandan korkup kaçan yaban eşeği gibidirler

diyor. Allah Müslümanları arslana benzetiyor. Hz. Mehdi (as)’ın lakabı

arslan değil mi, Hz. Ali’nin lakabı arslan değil mi? Resulullah (sav) de

arslan oğlu arslandır. Tabii, Allah’ın bir övgüsüdür arslan, esedullah,

Allah’ın arslanı. Biz Hz. Ali (ra)’ı da aklımıza ilk gelen, esedullahtır. Bu

bir övgü ve güzelliktir. Ama kardeşimiz bilmediği için bunu bu şekilde

söylemiş olabilir. Doğrusu bu şekildedir. Kuran’da Allah bunu Müslü-

manlara övgü olarak söylüyor. Peygamberimiz (sav) de arslandı, ondan

kaçıyorlardı yaban eşekleri gibi. Kuran Peygambere de işaret ediyor. Pey-

gamber (sav)’e de inmiştir Kuran. Müşrikler kaçmıyor muydu Peygam-
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berden? Nasıl kaçıyorlardı? Yaban eşeği gibi, kimden kaçıyorlardı, ars-

landan kaçan yaban eşeği gibi değil mi? Burada kastedilen insan arslan-

dır, insan. Hz. Mehdi (a.s)’ın lakabının da arslan olması manidardır. Tabii

inşaAllah. O arada benim de soyadım Arslan’dır. Arslanoğluyuz inşaAllah.

Oktar sonra, soyadı kanunundan sonra bizim soyadımız değişti. Silsile

olarak hep Arslanoğlu olarak gelmiştir. Hz. Mehdi (as)’a da o yönden ben-

zediğim için de iftihar ederim, maşaAllah. Arslaniko’dur dedem, seyit,

katledilecek seyitlerin listesindeydi. Katledilecek Peygamberimiz (sav)’in

soyundan seyitleri tespit etmiş komünist hükümet, şu şu şu bunlar seyittir

diyor, bunları katledeceksiniz diyor. Kaçtılar. Yani hicret ettiler, buraya

Türkiye’ye geldiler. Arslaniko’dur soyadım inşaAllah. Bak bey Arslan,

bey Arslan, Arslaniko; bak adı da soyadı da Arslan. Harras bin Harras’tır

Mehdi (as)’ın da lakabı aynı zamanda, Arslanoğlu arslandır. Tabii biz de

de bir tevaffukat olmuş oluyor, ben de iftihar ederim bununla. Tabii çok

güzel, kardeşimizin gönlü rahat olsun, inşaAllah. Çok güzel bir hitaptır. 

Bir de Haydar-ı Kerrar; döne döne dövüşen Allah’ın arslanı, Hz.

Ali’nin bir lakabıdır. Haydar-ı Kerrar, Ali Haydar, Ali Haydar-ı Murteza

Hz. Ali’nin lakabıdır, inşaAllah. Bak diyor ki hadiste “Doğudan başları

tıraşlı kavimler çıkacak” Râmûz-ul Ehâdîs. Kafayı kazıtıyor. “Doğudan

başları tıraşlı kavimler çıkacak; dilleri ile Kuran okuyacaklar” böyle tam

fasih olarak ve belagatla “(fakat) diyor Resulullah (sav), boğazlarından

aşağı geçmeyecek.” Fiilen uygulayamayacaklar, sadece anlatacak. “Onlar

dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar.” Öyle şaklabanlıklar, öyle

sahtekar üsluplar kullanacaklardır ki, öyle aşağılık bir karakter göstere-

ceklerdir ki milleti eğlendirmek için -güya eğlendirmek için- Kuran’la

alay eden, İslam’la Kuran’la alay eden (haşa) bir üslup kullanacaklardır

ve okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar diyor. “İnsanlara öyle bir

zaman gelecek ki, avam halk Kuran okuyacak, ibadete kendini verecek

(fakat) bid'at ehlinin işleriyle meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden

şirke sapacaklar.” Yani uydurmaca sahtekar hocaların, böyle psikopatla-

rın, deli tiynetli böyle karaktersizlerin, yani deli derken gerçek deliyi ben
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bağrıma basarım, o ayrı, Allah onu imtihan etmiştir, inşaAllah. Ben onu

kastetmiyorum. Ben kahpelik yapanları kastediyorum inşaAllah. Bak, his-

setmedikleri yerden şirke sapacaklar. Mesela öyle bir konuşma yapacak ki

o psikopat, o da ona uyacak, ama hiç farkına varmadan şirke girecek. Bil-

miyor ama tam takva olduğu kanaatinde. “Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık

elde edecekler,” yani konuşmasını para ile yapacak, cami çıkışında ey

cemaat hadi bakalım doldurun paraları diyecek. Veyahut Müslümanlardan

zekat, fitre toplayacak fakirler için,fakat alçakça ve kahpece kendi kulla-

nacak, değil mi? “Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler,” yani

dini haşa kendince paraya çevirecekler. “Dini alet ederek dünyalık edine-

cekler. İşte bir gözü kör deccalin uyduları bunlardır.” Râmûz-ul Ehâdîs,

Hadîs No: 6255. “Resullulah (sav), ümmetimden başları sarıklı yetmiş bin

kişi deccale tabii olacaktır.” Yani her an ayaklanmaya hazır, Müslüman-

ları katletmeye hazır, fitneye hazır bir şebeke hazır durumda tutulacak,

anlaşıldı mı? Şii-Sünni ayrımı yapmaya, kan dökmeye kalkacak. Müslü-

manları ayaklandırmak ve Müslümanları ezdirmek için bir kısım mikrop-

lar hazır olda tutulacak anlamında. Bu dünyanın her yerinde İslam ülkele-

rinde var bu ordu yani küfrün elinde, kontrolünde, ateist masonların kont-

rolünde, düğmeye bir basıyor adamlar, 3-5 cami bombalanıyor. Bunları da

öne döküyorlar; haydi gidin Müslümanların evini kırın, Şiilerin evini

kırın, Şiiler de diyorlar siz de onların, her iki tarafta da var yalnız bu tip-

ler. Biz buna müsaade etmeyiz, etmiyoruz da ve bunları biz boğduk, gırt-

laklarına çöküp boğduk; ilimle, kültürle, sevgiyle ve bilimle yani şeytanın

boynunu kırdık biz inşaAllah. 

Bu başörtüsü konusunda anlattığım şey çok önemli. Bak birçok din-

dar genç kız var, geçenlerde de bir genç kız bizim eve, arkadaşların yanı-

na gelmişti, sürekli başı yerde, konuştum. Cihat, tebliğ yapıyor musun

dedim. Yapmıyorum dedi. İşte herhangi bir Müslüman gruba bağlantı; bu

da yok dedi. Niye dedim. Ben dedi mutaassıp kızımdır, çok çekingen bir

insanım dedi. Peki, zorun ne dedik, nedir hedefin? Evlenip dedi, bir yuva

kurmak istiyorum dedi. Şimdi söylesem tam ortaya çıkar ama onun için
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detay vermeyeyim. Çok kızdırıcı bir şey bu, kardeşim senin amacın üre-

mek mi yani sadece, sen nasıl Müslümansın? Başörtüsünü takmış, namaz

da yok, başörtüsü, diyeceğiz ki; bu çok namuslu, başörtüsü de var ya,

tamam sağlam. Ondan sonra al bunu eve, ondan sonra turşu gibi doğursun.

Görevin ne? Doğurmak. Biz buraya üremeye gelmedik dünyaya, değil mi?

Biz Allah’a kul olmaya geldik. Dolayısıyla, İslam çok garip durumda ve

çok müthiş sıkışık bir durum var. Böyle bir ortamda oturmanın sırası mı?

Sahabe hanımlar ev kızı mı olmuşlardı? 

OKTAR BABUNA: Olmamışlardı, kesinlikle değildi. 

ADNAN OKTAR: Onlar bilmiyorlar mıydı mutaassıp aile, Hasan,

Hüsnü Bey falan, kelebek bıyık havalarını, değil mi? Onlar yapmadıkları-

na göre, sahabe hanımlar, Müslümanların önünde, böyle yiğitçe, aslanca

mücadele veriyorlardı. Hz. Aişe annemiz, sohbet ortamları yapıyordu

bütün sahabe kadınlara. Müşriklere de gidip tebliğ yapıyordu, Musevilere

gidip tebliğ yapıyordu, dünya güzeliydi, değil mi? Peygamberimiz (sav)’e

aşık oldu Allah’ın tecellisi olarak, evlendi. Ama hiç evinde durmuyordu,

sürekli faaliyet halindeydi. Resulullah (sav) de evinde durmuyordu, o

güzeller güzeli. Sürekli seferde, sürekli mücadelede, sürekli tebliğde değil

mi? Müslüman böyle olur. Zırt kapıyı çalsan adam içeride, turşu gibi hep

beraber, klan şeklinde oturuyorlar. Kardeşim, hayır bir de ahkam kesiyor,

mesela kahveyi höpürdeterek içerek Fethullah Hocayla ilgili haber çıkı-

yor, vay gördün mü diyor, adam CIA ajanıymış diyor. Kardeşim, yetmiş

yaşına gelmiş, Allah’tan kork, CIA ajanı olacak durumu var mı? Ne kadar

kızdırıcı bir şey bu, insan ne diyeceğini şaşırıyor. Hayır, mübarek, adam-

cağızın şekeri var, kalbi var, tansiyonu var, canıyla uğraşıyor. CIA ile ne

uğraşsın yani, değil mi? Dünyasından geçmiş artık, değil mi? Kendi bir

şey yapmadığı gibi yapana da böyle söz söylüyor. Bütün İslam aleminde

yüzlerce okul açmışlar. Güzel huylu, güzel ahlaklı insanlar yetiştiriyorlar.

Türkçe’yi de öğretiyorlar ve hepsini Türkiye sevgisiyle eğitiyorlar. Kar-

deşim sırf şu bile çok dehşet bir olay, müthiş bir şey. Yani ne yapması
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gerekiyordu, komünist okullar mı açması gerekiyordu, ateist mason okul-

ları mı açması gerekiyordu? O zaman kahraman mı olacak senin kafana

göre? Veya senin gibi evde oturup, kahvesini höpürdeterek içip televizyon

mu seyretmesi gerekiyordu? Ben bu kafaya karşıyım. Ben mutaassıp

hanım genç kızım diyor, herkes yapar bunu. Sahabe hanımlar bunu yap-

madığına göre, sen nereden çıkarıyorsun bu stili? Niye bu kadar canın

tatlı? Ben bir evin bir kızıyım. Kardeşim, bir evin bir oğluyum, iki tane

oğlu olunca ne oluyor? Öbürü kıymetsiz mi oluyor bir anda? Hayır, iki tane

kızı olunca kıymeti mi kayboluyor? Bu ne biçim mantıktır, bir kızıymış.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah, yanlış mantık Hocam.

ADNAN OKTAR: Bu ne demek, iki tane olunca değeri sıfıra mı git-

miş oluyor yani? 

OKTAR BABUNA: Hiç anlaşılır mantık değil Hocam yani.

ADNAN OKTAR: Turşu gibi evde oturuyorlar, dolmuşlar falan, bir

de oturup orada dedikodu yapıyorlar, milletle laf dalaşına giriyorlar. Bari

bir hayırla dua edin, Müslümanların lehine konuşun. Mesela, Süleyman

Efendi’nin talebelerine dua edin, Nur talebelerine dua edin, Fethullah

Hoca’nın talebelerine dua edin, devletin başarılı olması için dua edin,

Türk İslam Birliği için dua edin. Hiçbir şey yapmıyorsanız bunu yapın,

dedikodu yapıp fitne çıkaracağınıza. Mesela homurdanarak geçiyor Müs-

lümanları, halbuki var güçleriyle sevip desteklemeleri de gerekir. Mesela

Ankara’dayken bir ağabeyimiz vardı, Nakşiydi, Yeni Asyacı tabir ettiği-

miz, Nur talebeleri, tertemiz insanlar. Sakın, dikkat edin öyle bir grup var-

dır dedi, onlara dikkat edin dedi. Ben bir gün beni toplantılarına götürün

dedim, Yeni Asya gazetesi okuyorlarmış dedim. Tamamdır dedi böyle,

büyük felaketin içine düşmüşüm gibi. Onlar diyor bıçağı gizlerler diyor,

böyle arkasına gizler diyor. Mason açıkça gösterir diyor. Bıçağı saplaya-

cak ama gizlemiş arkasına diyor böyle. Yani rezalete bak, yani Allah’a

kendini adamış bir adam, bıçakla, sopayla, tahtayla ne işi olur? Risale-i

Nur, zaten adı üstünde, nur üzerine kurulmuş, sevgi üzerine kurulmuş bir
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sistem ve güzel ahlak üzerine kurulmuş bir sistem, anarşi ve teröre kesin

tavır alan insanlar. Bunu sen nasıl söylersin? İnanılır gibi değil, şu nefre-

te bak, üsluba bak. Mesela, cahil cahil onların hanımları oluyor, onlar da

abuk sabuk laflar ediyor, ben bu kafaya karşıyım. Yoksa başörtüsü, Hz.

Meryem’in de başörtüsü vardı, nur gibiydi, Hz. Aişe annemizin de başör-

tüsü vardı, nur gibiydi. Ama açık müminler de var. Onlar da nur gibiler,

onlar da benim canım. 

OKTAR BABUNA: Siz zaten tavırlarınızla Hocam, bugüne kadar

Müslümanlara karşı hep koruyup kollamacı, şefkat ve merhametle şey

ediyorsunuz. Hatta biri biriyle ilgili bir şey söylediğinde, bir dedikodu,

iftira attığında, siz sahip çıkıyorsunuz Hocam.

ADNAN OKTAR: Yani benim ağırıma gider, öyle bir şey söylet-

mem inşaAllah. Oktar Hocam, var mı senin hazırladığın bir şeyler?

OKTAR BABUNA: Var Hocam inşaAllah, fosiller var, vahşi hay-

vanların insanlara gösterdiği sevgi var, eğer uygun görürseniz, hangisini

göstermem uygunsa?

ADNAN OKTAR: Bak vahşi hayvanlar, hepsi uysallaştı ahir zaman-

da. Hz. Mehdi (as) devrinin bir özelliğidir. Evet, inşaAllah. Yani böyle

millete tepeden bakan, enaniyetli, kibirli, işte benim sarığım var, cübbem

var diye millete böyle üstten bakan, kendini evliya gibi gören insanlara

ben tavır koyuyorum. Çünkü üstünlük takvayladır, güzel ahlakladır.

Sevgi, merhamet, şefkat, koruyuculuk, güzel söz söylemek, gönül almak,

muhabbetle yaklaşmak, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Allah razı olsun sizden Hocam, Kuran’la uyarı-

yorsunuz, zaten Allah’ın tehdidi var Kuran’da, siz daha iyi bilirsiniz inşa-

Allah, ayetleri okuyunca bu çok açık ortaya çıkıyor. Nasıl davranılması

gerektiğini, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini Allah bildiriyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak diyor ki İmam-ı Cafer-i Sadık, kimdir İmam-

ı Cafer-i Sadık? Resulullah (sav)’in torunlarından değil mi?
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OKTAR BABUNA: Sizin de dedelerinizden inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Benim dedemdir tabii, İmam-ı Azam Ebu Hane-

fi’nin hocasıdır. Ben Hanefi mezhebindenim, bak Hanefi mezhebinin

kurucusu İmam-ı Azam’ın hocası. “Kim Kaim, Hz. Mehdi (as)’ın asha-

bından olmak isterse”, o cemaate katılmak isterse, “beklemeli” bir, “ve

bekleyiş halinde kendisinden takva ve güzel ahlak sergilemelidir”. Takva

nedir? Kuran’a sıkı sıkıya sarılmak, Kuran’dan zevk alınacak, Kuran

hükümleriyle, mesela bir helali yaptık değil mi, böyle derin bir zevk alı-

nacak. Mesela namaz kıldık, derin bir zevk alacağız. Mesela bir haramdan

kaçındık, zevk alacağız. Mesela ticarette bir şey yapıyoruz, Kuran’a tam

uyduk, bundan zevk alacağız. Bu zevk, gün içerisinde sürekli bizi saracak,

gece gündüz, bu çok önemlidir. Kuran’ın hükümlerinden tek tek zevk

almak ve asla taviz vermemek, sıkı sıkıya, urvet-ül vüska diyor Allah,

hablullah-il metin, Allah’ı kopmaz, koparılmaz yapıyor, Allah’a sarılın

diyor ayette bak, Allah’a sarılın, Kuran’a, Allah’ın Kitabı’na sıkı sıkı sarı-

lınacak. Sarılan nedir? Deli aşık olur. Allah aşkından yanar, her şeye sev-

giyle bakar, dolayısıyla ne gıybet edecek hali kalır, ne Müslümanlara zul-

metmeye gücü kalır, ne de zor durumda kalan bir Müslüman’a karşı anla-

yışsız ve münasebetsiz bir tavır içinde olur. Mesela, bazen Müslümanlar

tedbirsiz davranıyorlar, bir şey oluyor falan, Allah esirgesin tutuklanıyor-

lar, yine iyi niyetle yapıyorlar ama tabii yöntem yanlış olduğu için şey

oluyor. Tokat yedi diyor, kardeşim tokat yedi, peki senin liderin de hapse

giriyor. O da mı tokat yedi yani? Bediüzzaman hapse girdi, otuz yıl hapis

yedi, tokat mı yedi? Hz. Yusuf (as) da hapse girdi, Allah onları onurlan-

dırdı, şeref verdi. Ben, haksız yere hapse girenler ayrı, bir de haklı olarak,

kanunen haklı olarak girenler var, ben onları kastediyorum burada. Hak-

sız yere girmek çok çok makbuldür. Hz. Yusuf (as)’da olduğu gibi. Mese-

la ben tutuklandım; 19 ay sonra dediler, senin bir suçun yokmuş. Pardon,

yanlışlık olmuş dediler. Aynı savcı bak, aynı savcı 19 ay sonra, önce dedi

ki ağır suç var burada dedi, yatması gerekiyor dedi.
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OKTAR BABUNA: Suç dediği de bir cümleniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Bir cümle. Toplam 25 yıl istendi bana, 25 yıl.

Gasp yapsa, adam öldürse 25 yıl istenmez yani. Helal olsun, Allah razı

olsun ben bir şey demiyorum yani öyle dedilerse, öyledir. Sonra dedi ki

savcı, böyle bir şey yok dedi, suç unsuru hiçbir şey yok dedi 19 ay sonra.

10 ay tımarhanede kaldık, 9 ay da hücre hapsinde kaldık. 19 ay sonra,

buyurun çıkın dediler, teşekkür ederiz dediler. Ben de sağ olun, teşekkür

ederim dedim. Ne diyeyim? İnşaAllah hayır var, inşaAllah. İşte iftihar

edecek bir şeyimiz olsun diye Cenab-ı Allah lütfediyor, bir nimet ihsan

etti. Dünyalık bize bir nimet. Olmasaydı benim ne şeyim kalacaktı? Çok

büyük bir nimet. Allah aşıklarına bela yağmur gibi yağar, Ya Rabbi der, o

da böyle bereket elini açar, yağmur daha çok yağsın diye bekler. Allah’a

sığınır, bereket olarak görür yani inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Siz oradan çıktığınızda Hocam, internette din-

lemiştim Şeyh Nazım Hazretleri’nin bir konuşması var. Orada sizin de

bulunduğunuz bir ortamda bunu çok övüyor. 

ADNAN OKTAR: Evet diyordu. Sakın dedi bana, beni buraya hapse

sokanlara lanet ediyorum deme, dedi. Seni Allah hapse soktu dedi, Allah

seni çıkarttı dedi. Ben zaten o dönemde hiç öyle bir şey söylemiyordum.

Üç evliyaullah sana dua etti dedi, inşaAllah. Oradan böyle sapasağlam

çıktın maşaAllah dedi. Sana Hz. Yusuf (as)’ın makamı verildi dedi. Gusül

abdestiyle abdest alacaksın dedi. O dedikten sonra ben hep abdestimi

gusül abdestiyle alırım. Bak ta 87’de söyledi, o dönemden beri hep gusül

abdestiyle alırım abdestimi. Kıble’ye döneceksin dedi, Kuran’ı dedi aça-

caksın, Allah sana ilham edecek dedi, Kuran’dan ve asra Kuran’ın bir tef-

sirini yapacaksın dedi. Bu asırda sen görevlisin bu konuda dedi. Sana

görev verildi dedi. Ve velayet makamı verildi dedi. Tabii biz Allah’ın

gariban bir kuluyuz, iltifat ediyor, gönül alıyor. Çok kibar, çok aşk insa-

nı, sevgi dolu insan, Allah aşığı. Aşktan, Allah aşkıyla delirmiş bir insan.

Elinden, yüzünden nur akıyor böyle. Bir de, oğlumla kimse uğraşmasın
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dedi, ben bilirim dedi, bana haber gelir dedi. Allah belasını verir, kim

onunla uğraşırsa dedi. Mutlaka belasını bulur, kim uğraşırsa dedi. Benim

bir bildiğim var dedi, ben haber alıyorum dedi inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Bunun da çok örnekleri var Hocam biliyoruz.

ADNAN OKTAR: Bilen bilir. Hepsi mutlaka karşılığını almıştır. 

OKTAR BABUNA: Hepsi aldılar Hocam.

ADNAN OKTAR: Dikkatlice bir düşünsünler, ben tek tek saymak

bana yakışmaz. Belasını bulmayan tek kişi yoktur. Ben dua etmedim,

Allah belalarını versin demedim. Ben Allah’tan hidayet diledim. Ama

Allah diyor; “sen yetmiş kere onlar için istiğfar etsen de diyor, Allah onla-

rı affetmez” diyor, Kuran ayeti var. Allah intikam sahibidir, inşaAllah.

Şeyh Nazım Hocamız çok tatlı, dünya iyisi bir insandır. Çok mübarek,

muhterem bir insandır. Bak o da diyor, Hz. Mehdi (as) geldi diyor. Tabii

ve açık açık anlatıyor, hadislerle de anlatıyor. Görsen çok seversin, acayip

kibar böyle. Yemyeşil gözler, küçücük de bir burnu var. Müthiş yakışıklı,

seyittir, saf seyittir inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Çok da zeki maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet çok zeki. Kimya Yüksek Mühendisidir.

İngilizce su gibidir. Yabancı dilleri, Arapçası da mükemmel Arapçası var-

dır. Arabi, Farisi hepsi vardır inşaAllah. Avrupa’da, Amerika’da, İngilte-

re’de her yerde çok fazla seviliyor. Çok değerli bir insan. Küstürdüler

bizim sultanımızı Türkiye’de, gelmiyor o da o yüzden. Yani bazı münase-

betsizlikler yapanlar oldu, şimdi isim vermeyeyim. Darılttılar, inşaAllah.

İki kere bizim fakirhaneyi ziyaret etti. Dedi; ben kimsenin ayağına git-

mem dedi, ben oğlumu çok seviyorum dedi. Beni sevdiği için geliyorum

dedi, o beni çok seviyor, ben kimsenin ayağına gitmem dedi. Kalabalıkla,

talebeleriyle geldi. Dikkati çok keskin bir insandır. Mesela konuşurken

biri bir densizlik yaparsa, hiç kalbini kırmadan onu düzeltir. Ama gözün-

den hiçbir şey kaçmaz. Hatta mesela orada bir eşyanın düzensizliği veya-
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hut bir su vermede nezakete uygun olmayan bir şey olduğunda, kimsenin

ruhu duymaz, onu nezaketiyle düzeltir. Yani çok şahane bir dikkati vardır.

Mesela pir-i fani şu an. Çok yaşlı ama çok keskin bir şuura sahip. Bu, bir

keramettir. İnsan perişan olur Allah vermesin o durumda. Müthiş keskin,

kalkıp talebeleriyle böyle coşkuyla Allah’ı anıyor ayakta. Cehri zikir

yapıyor, biraz da Kadiri yönü herhalde ağır basıyor mübareğin, anladığım

kadarıyla maşaAllah. 

Bismillah. Şeytandan Allah’a sığınırım. Enfal Suresi 39: “Fitne kal-

mayıncaya” Fitne nedir? Adam öldürme, asma, kesme, insanların canını

yakma, korkutma, üzmek. “Ve dinin hepsi” -tamamı- “Allah'ın oluncaya

kadar onlarla mücadele edin.” Bu, Hz. Mehdi (as)’a emirdir bu. Allah’ın

emri. Fitne yeryüzünde kalmayacak, dinin hepsi de Allah’ın olacak Hz.

Mehdi (as) zamanında, Mesih (as) zamanında. “Şayet vazgeçecek olurlar-

sa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.” Halim davranın diyor Allah,

güzel davranın. “Geri dönerlerse, bilin ki gerçekten Allah, sizin Mevla-

nızdır.” Şu an zaten yenildi küfür. “O, ne güzel Mevladır ve ne güzel yar-

dımcıdır” diyor Allah. Bak Allah güzelliğin üstünde duruyor. “Gerçek şu

ki, inkar edenler, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını

harcarlar.” Mesela bu mucize. Bir adamın dinsiz olduğunu düşünün. Dün-

yaya dalması lazım, mesela adamın 10 trilyonu varsa, bunu keyfine, zev-

kine, eğlencesine değil mi hayatı da kısa olduğuna göre, ahirete de inan-

madığına göre, her şeyi bu dünyada gördüğüne göre bir an önce o parala-

rı harcayıp dünyasını yaşaması gerekir. Mucize oluyor, bak ne oluyor:

“Gerçek şu ki, inkar edenler, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek

için mallarını harcarlar” bak “bundan böyle de harcayacaklar” diyor

Allah, hayrettir. Adam vakıf kuruyor sırf dinsizlik yayılsın diye. İşini

gücünü bırakıyor, sabahtan akşama kadar, mesela şu Dawkins. Adama

işin ne desen? Allah’ı inkar, başka bir konusu yok adamın. Gecesini, gün-

düzünü, imkanlarını, parasını her şeyini bu yolda harcıyor. Bak diyor ki

Allah: “bundan böyle de harcayacaklar” diyor. “Sonra da bu onlara yürek

acısı olacaktır” diyor Allah. Ciğer acısı olacak diyor. Yani İslam ahlakı-



SOHBETLER 969

nın dünyaya hakimiyetini gördüklerinde, ahirette de Allah’ın varlığına

kesin kani olduklarında yürek acısı olacak diyor. “Sonra bozguna uğratı-

lacaklardır” diyor ve şu an oldu. İlmi yönden bozguna uğradılar. “İnkar

edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.” Hepsini toplaya-

cağım diyor Allah, inşaAllah. “Bu, Allah'ın murdar olanı” yani kötü olanı,

“temizden ayırt etmesi;” yani kirliyi temizden ayırt etmesi, “murdarı, bir

kısmını bir kısmı üzerinde kılıp tümünü biriktirerek” bütün küfrü bir araya

getirip biriktirerek, Ben onun için müsaade ediyorum diyor Allah, toplu-

yorum onları diyor. Yani, bir kavanozun içine pislik doldurur gibi, yani

böyle hayvan pisliğini köylerde falan yığıyorlar ya böyle gübreyi. Yani

onları böyle gübre gibi yığarım diyor Allah. “Tümünü biriktirerek cehen-

neme atması içindir”, amacım bu diyor Allah. “İşte bunlar hüsrana uğra-

yanlardır.” Bak Allah’ın şefkatine. “O inkar edenlere de ki: Eğer vazge-

çerlerse geçmişte (yaptıkları) şeyler bağışlanacaktır.” Ne yaparsa yapsın,

bağışlayacağım diyor Allah. “Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (top-

lumlara uygulanan) sünnet,” Allah’ın sünnetullahı “muhakkak (onların

başından da) geçmiş olacaktır.” İntikam alacağım diyor Allah. Evet inşa-

Allah. Enfal Suresi 42, şeytandan Allah’a sığınırım. “Hani siz vadinin

yakın kenarında, onlar uzak yamacındaydılar; kervan ise sizden daha aşa-

ğıdaydı.” Şimdi, burada bir konum belirtiliyor. Burada, bu ayet hiçbir ayet

boş yere anlatılmaz. Bir şey anlatılıyordur. “Müslümanlar vadinin yakın

kenarında.” Bir vadideler, yakın kenarında. “Onlar uzak yamacındaydılar”

diyor. Karşı taraftaydılar diyor. “Kervan ise” yol ise, “aşağıdan geçiyor-

du” diyor. Yol aşağıdan geçiyordu diyor. Bir de karşı tarafta yerleşim

vardı diyor. Siz de bu tarafta oturuyordunuz diyor inşaAllah. Burada bir

koordinat var. Bak, kervan da aşağıdan geçiyordu diyor. “Eğer sözleşsey-

diniz, kaçınılmaz olarak sözleşme gereği hakkında anlaşmazlığa düşerdi-

niz; ancak Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Böyle-

ce, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun.” Ben özel mey-

dana getiriyorum bu sistemi diyor Allah. “Diri kalacak kişi apaçık bir

delilden sonra hayatta kalsın. Şüphesiz Allah gerçekten işitendir, bilen-
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dir.” “Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu.” Bize de şimdi

küfrü ve delaleti Allah az gösteriyor. Halbuki dünya çapında dünya derin

devleti var. Akıl almaz bir güç ama bize kuş sürüsü gibi geliyor değil mi?

OKTAR BABUNA: Elhamdulillah evet, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: “Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyor-

du.” Mesela dünya çapında Amerika’da, İngiltere’deki ateist masonluğu,

Darwinist, materyalist dev sistemi Allah bize az gösteriyor. “Eğer sana

çok gösterseydi, gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız” diyor. EvelAllah,

tabii alayı gelsin yani inşaAllah. “Ve iş konusunda gerçekten” tabii

Cenab-ı Allah ne takdir ettiyse o olur. Ama şu an bizim durumumuz bu

yani biz çekinmiyoruz. Ama oradaki askeri güç olduğu için muazzam bir

askeri güç. Hakikaten bir insani şey olarak yılgınlığa kapılacaktınız diyor.

Bizim işimiz daha kolay tabii. Ama orada adamlar palayla, gürzle falan it

kopuk takımı on binlerce adam bekliyor aşağıda. Müslümanlar bir avuç.

Şimdi bu çok ürkütücü bir durum tabii Müslümanlar için. Peygamberimiz

(sav) arslanların arslanıdır, o şey yapmaz ama bir kısmını Kuran kastedi-

yor. Ürkerdiniz diyor. Çekinirdiniz diyor. Bir kısmı çekinebilirdi. Tabii

doğrusunu Allah bilir. Veyahut hepsi de kastediliyor olabilir oradaki

insanların. “Gerçekten çekişmeye düşerdiniz ancak Allah esenlik, kurtu-

luş bağışladı çünkü o elbette sinelerin özünde saklı olanı bilendir.” “Karşı

karşıya geldiğinizde, Allah ‘olacağı işi gerçekleştirmek’ için, onları göz-

lerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu.” Mesela

bizi de onlar çok az bir şey zannediyorlar. Halbuki biz dev bir orduyuz.

Bir buçuk milyarlık bir orduyuz. “Ve bütün işler Allah’a döndürülür.” “Ey

iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık

gösterin ve Allah’ı çokça zikredin.” Yani küfür size saldırdığında. “Ki

kurtuluş felah bulasınız.” Müslümanlara ani saldırılabilir. Mesela gece

yarısı saldırabilirler. Başka türlü olabilir. Ne yapılacak diyor bak Allah?

“Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman.” Bir topluluk size saldır-

dığı zaman; basınla olabilir, iftirayla olabilir, her şey olabilir. “Dayanıklı-
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lık gösterin.” Ayağınız çözülmesin. Ve zikrullaha devam edin. “Ve

Allah’ı çokça zikredin. Ki kurtuluş, felah bulasınız.” Mutlaka kurtarırım

diyor Allah. Yani onların hepsi rüyadır. Hepsini ezer geçerim diyor

Cenab-ı Allah. “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin.” Kuran’a tabi olun. Pey-

gamber (sav)’e, elçiye itaat edin. “Çekişip birbirinize düşmeyin.” Müslü-

manlar birbiriyle uğraşmayacak. Onun için söylüyorum. Mahalle bilmem

neyi gibi oturup birbirleriyle dedikodu etmeyecekler. Birbirleriyle uğraş-

mayacaklar. “Birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız.” Şimdi olan

da işte budur İslam aleminde. Çözülüp yılgınlaştılar. Binbir parçaya

bölündüler ve yılgınlaştılar. “Gücünüz gider.” Güçleri gitti. Bir avuç küfre

teslim oldu bir buçuk milyar İslam alemi. “Sabredin, şüphesiz Allah, sab-

redenlerle beraberdir.” İşte bu olay, çekişip birbirine düşme olayını Hz.

Mehdi (as) ortadan kaldırıyor; bir. Çözülüp yılgınlaşmayı ortadan kaldırı-

yor; iki. Giden gücü geri topluyor; üç. Sabrı Müslümanlara tavsiye ediyor;

dört. Ve o yüzden de bunun akabinde bir dünya hakimiyeti geliyor. Bu

olan olayı Hz. Mehdi (as) çözmüş olacak. İslam aleminde yapılan, mey-

dana gelen bu yanlışlığı Hz. Mehdi (as) düzeltiyor inşaAllah. Şeytandan

Allah’a sığınırım. “Nedeni şu” diyor Allah. “Bir kavim, kendinde olanı

değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici

değildir.” Osmanlı’nın yıkılışını Allah işte açıklıyor. Gittiler Darwinist,

materyalist oldular Osmanlı aydınları. İslam’dan, Kuran’dan çekildiler.

İslam ahlakını uygulamaktan çekildiler. Allah’a şükür yok oldu geniş

çapta. Allah da nedenini açıklıyor, neden yıktığını Osmanlı’yı. “Nedeni

şu” Yani geniş tabii anlamı ama Osmanlı’ya yönelik kısmını söylüyorum.

”Bir kavim, kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak

bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.” Her

şeyi görüyorum ben diyor Allah. Osmanlı döneminde yapılan hata, şimdi

düzeltiliyor işte. Darwinist, materyalist felsefe ortadan kalkacak. Kalktı.

Yani boynunu kırdık küfrün. Ve İslam ahlakı dünyaya hakim olacak. Türk

İslam Birliği oluşacak. Bakın yüzlerce kere söyledim. Milletin nefesi kesi-

lecek on yıl sonra. Acayip şaşıracaklar dediklerimin doğru çıkmasından.



Şimdi Adnan Hoca söylüyor diyorlar. Ummuyorlar benden. Sözlerimden

de ummuyorlar. Bu, acayip şok meydana getirecek. Buna nefesleri kesile-

cek. Ummadıkları bir insanın sözünün doğru çıkmasına şaşıracaklar. Bak

İstanbul’da dedim, deprem olmayacak dedim. Dediğim oldu.

OKTAR BABUNA: Aynısını söylüyorlar Hocam.

ADNAN OKTAR: Aynısını söylüyorlar. Bak yedi yıl sürecek dedim

kriz, ekonomik kriz. Bütün dünya benim sözümü kabul etti. Bak, IMF’nin

resmi açıklaması. Adamlarda ilmi, yani mali bilgiye dayalı hiçbir bilgi

yok. Metafizik açıklamayı kabul ettiler. Yedi yıl. 

OKTAR BABUNA: Aynısını söylüyorlar Hocam. “İstanbul’da dep-

remin eşik yılı”, olmayacak anlamında 2033. “Türkiye’de depremler

durdu mu?” Bunların hepsi daha önce deprem olacak diyen profesörler.

“Türkiye’de depremler durdu mu?” “İstanbul’u korkutacak enerji birikimi

yok.” Birkaç ay evvel tam tersini söylüyorlardı maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Değil mi? Oldu olacak, olmak üzere, hazır olun

diyorlardı. Bak hepsi benim sözüme geldiler, değil mi?

OKTAR BABUNA: Evet Hocam, siz söyledikten sonra olmayacak

demeye başladılar. Kuraklık aynı şekilde Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak dedim, kuraklık, böyle bir şey yok dedim.

Küresel ısınma yok. Hatta resmi ağızlar da çok yoğun olarak küresel ısın-

ma başladı, eyvah dediler. Bak, baraj kapaklarını açtılar şimdi. Bütün

barajlar yüzde yüz doldu. Muazzam bir bereket. Mehdi (as)’ın olduğu

yerde bol yağmur olacak diyor Resulullah (sav). Ve nebatat da diyor, bit-

kiler de coşacak diyor Resulullah (sav) inşaAllah. Hz. Mehdi (as)’ın bere-

ketiyle, Allah onu vesile ediyor inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Hocam doyulmuyor sizi dinlemeye. Allah razı

olsun maşaAllah.

ADNAN OKTAR: İnşaAllah.
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31 Ocak 2010

SUNUCU: İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Adnan

Oktar’la Başbaşa programına hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklarımız; tüm

dünyada kitapları büyük bir ilgi ile takip edilen Yazar Sayın Adnan Oktar

ve Beyin Cerrahı Sayın Dr. Oktar Babuna.

ADNAN OKTAR: Bütün Anadolu, Avrupa’daki bütün yiğitlerimize,

koç yiğitlerimize selâm ediyoruz. Oktar Hocam, neler anlatayım?

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Nasıl uygun görürseniz.

ADNAN OKTAR: Ben bir Kuran sayfası açtım. Taha Suresi çıktı.

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Korkma” dedik. “Muhakkak sen üstün

geleceksin.” Ebcedi 1956 tarihini veriyor. “Sağ elindekini atıver, onların

yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hile-

sidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulmaz.” Darwinistlerin yaptığı, bir

büyücü hilesi. Dünyayı çok şaşırtıcı şekilde kandırdılar. Bunu insanlar bir

düşünsün. İnsanları, meyveleri, bitkilerin hepsinin yaratılışını tesadüfle

açıklıyorlar ve buna insanlar inandı. Dünyanın % 95’ini inandırdılar

zamanında. Bu, çok büyük bir büyü. Dünya tarihinin en büyük büyüsünü



yaptılar. Hangi insan inanır buna? Olacak iş mi şu? Mesela bir protein,

muazzam karışık bir yapı. Bir proteinin olması için mutlaka hücreye ihti-

yaç var ve mutlaka proteinlere ihtiyaç var. Asla oluşamıyor. Yok arkadaş

dediler, tesadüfen olur dediler. Olmuyor, olmaz, bilimsel bir gerçek. Üni-

versiteleri kandırdılar, üniversite öğrencilerini kandırdılar, enstitüleri kan-

dırdılar, devletleri kandırdılar, devlet başkanlarını kandırdılar, devlet

ordularını kandırdılar, devletin siyasetçilerini kandırdılar. Böyle bir şey

dünya tarihinde görülmemiştir. Onun için Peygamberimiz (sav) diyor,

“Adem (as)’dan Kıyamet’e kadar deccalden daha büyük bir olay yok.”

diyor. Deccaliyet, yani bu Darwinizm, materyalizmden daha büyük bir

olay yok diyor. Ve bilimsel görünümlü bir büyü yapıldı. Bak Müslüman-

lara Allah diyor, “Korkma” dedik.” Aynı zamanda bu Mehdi (as)’a işaret.

“Muhakkak sen üstün geleceksin.” İnşaAllah. Peygamberimiz (sav)’e

hitap vardır ama aynı zamanda Mehdi (as)’a hitap var. Ebcedi 1956, ne

oldu 1956’da? 

OKTAR BABUNA: Risale-i Nur serbest bırakıldı Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. Ayrıca Bediüzzaman diyor, “Münafık cere-

yanın bitişinin başlangıcıdır” diyor “1956”. 1956’dan itibaren diyor,

münafıkane cereyan gittikçe gerileyecek diyor. Yani Darwinist, materya-

list, ateist sistem, inşaAllah. Firavun mesela, o zamanın çetesi. O zamanın

iddia edilen Ergenekon örgütü. Bak, tehdide bak kepazelerdeki. Müslü-

manlara diyor ki: “O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz

olarak keseceğim”, psikopatlığına bak. “Ve sizi hurma dallarında sallan-

dıracağım.” Hurma ağaçlarına asacağım sizi diyor. “Siz de elbette, hangi-

mizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız.”

Yani Allah’ın mı, benim mi görmüş olacaksınız diyor (haşa). Onlar da

diyor ki, ne yaparsan yap diyorlar. Sen yapsan ne olur diyorlar, dünyada-

ki bedenimize son vereceksin diyorlar. Biz sonsuz yaşayacağız diyorlar,

inşaAllah. O zamanın delikanlıları, koç yiğitleri yani, ne yapıyorsan yap

diyorlar. Havf işte, korku, Müslümanların en büyük tehlikesi budur. Değil

974 SOHBETLER



mi bak? İki günlük dünya, ne korkaklık yaparsın. O, oradaki yiğitleri

görüyor musun? MaşaAllah. Ki bunlar sihirbaz, o zamanın büyücüleri.

Bakıyorlar, Hz. Musa (as)’ın asası yılan şeklini alıyor, bütün hepsini yutu-

yor. Gözüyle görüyor, çünkü kendi yaptığı ipten, şundan-bundan yaptığı

sahte yılan görünümlü malzemeler. Yok, yutmuş hayvan. Attığı yere bakı-

yor, yok. Yılan da gidiyor, geziniyor hayvan. Sonra yine Hz. Musa (as)

kuyruğundan tutuyor, o anında yeniden asaya dönüşüyor. Nerede attıkları

yılanlar? Saklayan yok, yutmuş. Yılan nerede? Ağaç haline gelmiş. Daha

öncecüreyen, bildiğimiz klasik yılan oluyor. Yaratılışı ispat etti orada işte.

O zamanın Firavunu’nun Darwinist, materyalist teorisini yerlebir etti.

Çünkü Firavun ne diyordu? Nil’in çamurlarının kenarındaki, Nil nehrinin

kenarında çamurlar var, hepiniz diyordu, bütün dünya, kainat, bitkiler,

hayvanlar hepsi bu Nil’in çamurlarından tesadüfen oldu diyordu. İbni

Miskeveyh avanağı ne diyor? O da aynı şey. O da hurma ağacından oldu-

nuz diyor. Bak, o daha da avanak. Tabii hurma, hurma ağacı - insan, ne

alaka kardeşim. Bir de, hurma ağacını kim yaratıyor? Allah yaratıyor. O

kadar ipsiz sapsız benzetmeler var ki.

OKTAR BABUNA: Bir de siz söylemiştiniz Hocam, zencileri ve

Türkleri bayağı bir aşağılıyor.

ADNAN OKTAR: Kardeşim şeytani, ateist masonik sistem ta o

zamanlarda var. Hz. Süleyman (as) devrinde de var ateist masonluk. Bu

İbni Miskeveyh de o zamanın ateist bir masonuydu. Ne istiyorsun Türk-

lerden? Ne istiyorsun zencilerden? Tarlalarda diyor (haşa) hayvan gibi

çalıştırılması gerekiyor onların diyor. Evrim geçirmemiş mahluklar onlar

diyor Türk Milleti için. Bakın, sözüne bakın, İbni Miskeveyh kepazesinin.

Darwin kepazesi de çıktı, hepsini öldürmek lazım diyor, o daha da azgın.

Bütün Türkleri yok etmek lazım diyor. Aborjinleri de diyor. Zencileri,

Uzak Doğuluları, Çinlileri hepsini yok etmek lazım diyor. Faşistin faşisti,

komünistin komünisti adam. Ve tam klasik sadist. Ve bu sistemi bütün

dünyaya kabul ettirdi, büyü yaptı. Gelmiş-geçmiş en büyük büyücü diye-
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bilirim, dedesi ve o. Erasmus Darwin dedesi. O da azılı, ateist bir mason.

Masonlar, normalde bu vatanın evlatlarıdır. Kaliteli insanlar, seçkin

insanlar, dünyanın her yerinde. Ben, Darwinist, materyalist, ateist olanla-

rına karşıyım. Çünkü kandırıyorlar insanları. Dürüst olsunlar, bunu isti-

yorum. Yalan söylemeyecekler. Yalnız bu büyüye, durup durup hayret

etsin insanlık. Bu, çok çok büyük olaydır; dünyanın % 95’ini kandırmış

olmaları. Kardeşim insanlar çok uyanıktır, kolay kolay inanmazlar. Bak

hak din İslam’a bile inanmıyor adamlar. Hıristiyanlık geldi, Hıristiyanlığı

kabul etmiyorlar, Hak din. Çok güzel bir din. 12 kişi kabul etti. Hz. İbra-

him (as) geldi, tek başına ümmeti, çok azdı Hz. İbrahim (as) zamanında

inanan. Darwin geldi, hepsi birden secdeye kapandı, % 95’i. Sen doğru

söylüyorsun, biz sana iman ediyoruz dediler, tesadüfen olduk biz dediler.

Bakın, büyünün şiddetine bakın, dünyayı oynatıyor yani. Sonra büyülerin

üzerine asayı bir fırlattık. Yerlebir oldular. Ciyak ciyak Avrupa’dan bağı-

rıyorlar; nedir o falan diyorlar, orada biri var? Bir şey yaptı bize diyorlar

buradan. İyi ne yapacaktık, tabii bekleyecek halimiz yok. Tabii ki yapa-

cağız. Daha dur, daha yeni başladık ayrıca. Yani bir şeyler söyleyecektim

ama şimdi söylemeyeyim. Daha çok yapacaklarım var, inşaAllah. Dur-

dukça, düşündükçe şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyorum, nasıl kandırıldılar?

Kardeşim profesör adam, 2-3 üniversite bitirmiş, zehir gibi zeki. Alıyor

kitabı, tabii tesadüfen olduk biz diyor. Çamurlu suda tesadüfen hücre

oluşmuş, hücre de gelişmiş kaş, göz, kulak çıkmış, bacak çıkmış. Sonra

çamurlu su, kendine elektron mikroskop yapıyor, ben çamurlu su iken

nasıl geliştim acaba diyor, bir kendimi inceleyeyim bakayım diyor. Adam

ceddini araştırıyor, çamurlu sudan ilk nasıl başladığına dair kanaat getirme-

ye çalışıyor. Çamurlu su, elektron mikroskobunun başında kendini inceliyor

özetle. Yani çamurlu suya vakit veriyorsun sen, al bir kova çamurlu su, bek-

liyorsun bir 20 milyon sene yahut 100 milyon sene, al sana insan. Al sana

Paris şehri, al sana İstanbul şehri. Kardeşim, böyle bir büyü görülmemiştir.

OKTAR BABUNA: Evet, inşaAllah Hocam. Onlarınkinden de daha

saçma. O yine bir yılan gibi bir şey var.
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ADNAN OKTAR: Yine orada bir şey var ortada. Adamın gözleri,

yani gözü kandırılmış. Burada o da yok yani inşaAllah. 

Oktar Hocam bir şeyler anlat. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah Hocam. Bu proteinlerden bahset-

tiniz, hazır onunla ilgili, oluşamayacağına dair bir filmimiz var. Göstere-

lim mi Hocam, uygun olur mu? 

ADNAN OKTAR: Hem nasıl.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Proteinlerin oluşması için, hücre

organelleri gerekiyor. Hücre organelleri proteinlerden oluşur. Yani prote-

in olmadan, protein oluşamaz. Proteinin oluşabilmesi için hücre çekirde-

ğinin mutlaka var olması gerekiyor. Şimdi hücre çekirdeği de, bakın bura-

da gördüğünüz gibi akıl almaz yani çok muazzam derecede bir kompleks

yapısı var; hücrenin ana kumanda merkezi. Proteini üretecek enerji için

ayrıca mitokondrinin olması gerekir. Mitokondri, hücrenin enerji üreten

santralleri. Mitokondri de şekeri ATP’ye çevirerek hücreye enerji sağlı-

yor. Bakın görüyorsunuz burada.

ADNAN OKTAR: Neyi neye sağlayarak? 

OKTAR BABUNA: ATP’yi şekere çeviriyor. ATP diye enerji depo-

layan moleküller var hücrenin içerisinde. Bunlardan enerji elde edinimine

yarıyor mitokondri denen santraller ki dünyadaki en gelişmiş santraller-

den daha gelişmiş bir yapısı var, son derece kompleks. Burada 3 boyutlu

canlandırmalarını görüyoruz. Tek bir proteinin üretimi için sitoplazma

gerekir. Sitoplazma da hücrenin içindeki yapı, zarın içindeki. Bütün kom-

pleks hücresel faaliyetler, burada temsili resmini görüyorsunuz, onun için-

de gerçekleşiyor. Ayrıca bir tek protein oluşması için mutlaka hücrenin

zarıyla çevrilmiş olması gerekiyor bu ortamın. Hücrenin zarı da, bakın

burada görüyorsunuz, akıl almaz derecede kompleks bir yapısı var. 

ADNAN OKTAR: Bu ATP nedir? 
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OKTAR BABUNA: ATP Hocam, enerji biriktiren moleküller. Ener-

ji bunların içerisinde depolanıyor hücrenin içerisinde. ATP molekülünde-

ki enerjiyi kullanıyor hücre, enerji kullanacağı zaman. Enerji, elle tutula-

mayan, hareketli bir şey olduğu için depolanması gerekiyor. Bu molekül-

lerle depolanıyor hücrenin içerisinde, ATP molekülleri.

ADNAN OKTAR: Ama işte bunları tek tek anlatalım. Bir gün kofu-

lu anlatalım. Bir gün mitokondriyi, bir gün golgi cisimciğini, o ATP’yi şu

bu falan, bunları tek tek anlatalım. Yayıldığında, bilgi boğulur. Mesela

aynı anda on konuyu anlatırsan, onu birden gider. Ama tek tek anlatırsan,

hepsini tek tek almış oluruz. İnsanın dikkati zayıftır, öyle yaratmıştır

Allah. En fazla bir dakika dikkat verebilir, keskin dikkatini. Ondan sonra

dikkat düşmeye başlar. Yani keskinliği düşmeye başlar. Onun için tek tek

anlatılması çok faydalı olur. Daha keskin dikkati olan insanlar vardır ama

biz vasatiyesini alıyoruz, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Evet, çok iyi olur inşaAllah. 

Burada da hücrenin zar yapısını görüyoruz. O kadar kompleks ki

derinliğine inildiğinde, elektron mikroskopla bakıldığında son derece

kontrollü bir yapısı var. Adeta akıllı gibi. Molekülleri çok özel bir şekilde

içeriye bırakıyor ama sadece gerekli olanlarını ve hücreye faydalı olanla-

rını. Bunların hepsi birer kapı. Bu gördüğünüz yapıların, hücrenin zarının

üzerinde. Çok seçici bunlar, adeta akıllı gibi. Sadece hücreye gerekli olan

molekülleri, gerekli olduğu bir de miktarda hücrenin içersine bırakıyor.

Bunların, organellerin, yani şimdi anlattığımız organellerin tamamı prote-

inlerden meydana geliyor. Dolayısıyla tek bir protein oluşması için prote-

inlerin zaten oluşmuş olması gerekir. Ki burada ara proteinler, mesela sırf

protein sentezinde kullanılan 60’ın üzerinde protein var. 

ADNAN OKTAR: Sırf protein sentezinde kullanılan, 60’ın üzerinde

protein var. 

OKTAR BABUNA: Biri bile eksik olsa olmuyor. 
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ADNAN OKTAR: Bir proteini yapmak için?

OKTAR BABUNA: Evet bir proteini yapmak için. Mutlaka

DNA’nın olması gerekiyor. 3 milyar harf var DNA’da, yaklaşık 25 bin

tane gen var. Genlerin her biri protein sentezleyen bölümler, DNA bölüm-

leri, protein kodlayan bölümler. 25 bin tanesi var bunlardan. Bunlardan

100 bin tane ayrı çeşit protein çıkıyor vücutta. Bunların her birinin ayrı

işlevi var. Mesela protein oluşması için 60’ın üzerinde enzimin mutlaka

var olması gerekiyor. Ayrıca protein sentezinde, mesela aminoasitleri

yaptıktan sonra, protein olabilmesi için katlanması gerekiyor. Ama sade-

ce bir şekilde katlanırsa işlev görebiliyor, bunun için ayrı proteinler var. 

ADNAN OKTAR: Katlanması için?

OKTAR BABUNA: Evet. Bunlar da yeni keşfedildi Hocam maşa-

Allah. O da endoplazmik retikulum denen hücre organelinde yapılıyor, o

da proteinlerden oluşuyor zaten. 

ADNAN OKTAR: Kardeşim zaten olay o kadar acayip ki. O kro-

mozomun ayrılmasında, molekül hücre geliyor, adam tutuyor eliyle, cart

diye ayırıyor. Tam ortadan jilet gibi, öbürü de öbür taraftan, karşı taraftan

ayırıyor ve operasyonun bitmesini bekliyor. Yani adam bizden daha akıl-

lı. İnsan aklından çok daha fazla akla sahip. Görme gücü, dokunma gücü,

muhakeme ve yargısı, kusursuz düşünme gücü, insandan çok daha fazla

robot molekülün.

OKTAR BABUNA: Evet, kapkaranlık bir ortamda yaşıyor.

ADNAN OKTAR: Kapkaranlık, adam karanlıkta görüyor. Karanlık-

ta tespit ediyor. İşlem bitinceye kadar, operasyon, ameliyat bitinceye

kadar adam tutmuş bekliyor; bu çok acayip bir şey. Doktor geliyor parça-

lar takıldıktan sonra, diyor ki bu yanlış takılmış parça diyor. Tak, çıkarı-

yorlar. Yanlış parça diyor. Haber veriyor, adam gibi doğrusunu alıp geti-

rin diyor. Ta bilmem nereye haber gidiyor. Paketleniyor özel, üzerine de

yapıştırılıyor gideceği adres, hah diyor şimdi doğrusu geldi. Tak diye takı-
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yor. Adam bir daha kontrol ediyor. Bomba gibi diyor, tamamdır diyor. Bu

ne demek bu? Bu nasıl tesadüfen olur? Eğer aklına ciddi şekilde bir olay

olmadıysa, imkansız aksi. 

OKTAR BABUNA: Hocam bu Türkiye’nin en ünlü evrimcilerinden

var Ali Demirsoy, ona bir arkadaşı sormuş, evrimci bir arkadaşı; ya Ali

demiş, sen hakikaten evrime inanıyor musun? O da bayağı kızmış ona. 

ADNAN OKTAR: Ama doğru. Çünkü bakın, hiçbir evrimci, hiçbir

evrimci açık söylüyorum, evrime kesinlikle inanmıyor. Hiçbiri inanmıyor.

Zaten o gerilimin sebebi o. Var ya senin adamın böyle hareketler falan

yapan Habertürk’teki. Ben mesela niye bu kadar sakinim ben. Gelin tartı-

şalım kardeşim diyorum, bütün millet fellik fellik kaçıyor.

OKTAR BABUNA: Kaçıyorlar. Yan odadaydılar gelemediler, yan

odadan içeri gelemediler. 

ADNAN OKTAR: Allah Allah.

OKTAR BABUNA: Bu Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah, o

programa katılan Ender Helvacıoğlu var, tanınmış bir evrimci, yıllar evvel

bizim arkadaşlarımızın evine gidiyorlar. Halil Müftüoğlu’nun evine,

orada evrimin olmadığını anlatıyorlar, bayağı da kalabalık bizim arkadaş

grubu, 6-7-8 kişi varlar. Gözleri dolmuş. Evrimin olmadığına kanaati geli-

yor. Güzel yani, imana gelmiş tabii orada. Evrimin olmadığına kanaati

gelmiş orada. 

ADNAN OKTAR: Yok, doğruya doğru. Orada hakikaten kabul

etmiş. Güzel yani, maşaAllah. Bu şeyde ama ona biraz bozulmuş, bana

niye öyle dediniz falan diye ama bu doğru yani. 

OKTAR BABUNA: Doğru Hocam. Siz daha iyi bilirsiniz inşaAllah.

Bir de samimi bir tavır göstermiş orada. Hakikaten belki aldatılmış olabi-

lir, ama bunu duyup da inanmıyorsa, o tabii çok garip oluyor o zaman. 

ADNAN OKTAR: Bak, ben bir daha söylüyorum. Üniversitede oku-
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yan yahut öğretim üyesi olan evrimcilerin tamamı, hiçbiri evrime inanmı-

yor. Bak, tapu gibi garanti veririm. İnanmadığını anlatmada birçok insan

ustadır. Onlar da inanmadıklarını anlatıyorlar. İnanabilir mi, olacak iş mi

şu? Bak şunu söylüyorum, sırf şu olay bile, arkadaş hadi bakalım şunu

ayıralım, şimdi bölünme olacak diye, adam gidiyor haber veriyor. Sen tut

hemşerim karşıdan, ben de buradan tutayım diyor. Cart diye çekiyorlar,

ayırıyorlar, bekliyor adam operasyonun bitmesini. Bitinceye kadar bekli-

yor. Sonra da birleştirme için ayrı bir çalışma yapılıyor. Her safhası aca-

yip. Bir tanesi bile olacak iş değil. Ve bütün vücutta, bütün, mesela kavun

ile karpuzun çekirdeklerinde de bu faaliyetler var. Mesela portakalın dili-

mini alıyorsun, içi harikalar alemi. Mitokondriler, kofullar, çekirdekler,

orada bir hayat yaşanıyor. Canlı, o anda da canlı, ölü olmuyor onlar. Canlı

hücre olarak yeniyor o yenirken. Evet, Oktar Hocam. 

OKTAR BABUNA: En sonunda da zaten, siz bu örneği sık sık veri-

yorsunuz, Richard Dawkins, onların hepsinin lideri gibi konumunda, o da

kabul etti evrimin olmadığını. Tesadüf olamaz dedi, bir akıl var dedi.

Uzaylıların aklı gibi böyle bir safsataya girdi ama akıl olduğunu kabul

etti. Zaten bu evrimin olmadığını söylemiş oldu inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Yalnız şimdi biz bunu söylüyoruz tabii, bak diyor

ki adamlar, doğru diyor. Proteinlerin yapısı, kromozomların yapısı diyor,

yani insan aklının alacağı gibi değil diyor. Bu, tesadüfen hakikaten hiçbir

şekilde açıklanamaz diyor. Dawkins gene biraz, o kadar da diretmiyor

yani. İçinde, bilinçaltında inancı olduğu anlaşılıyor fakat kuşkusu var. Ne

diyor? Göğe şöyle bir bakıyor, bir kısım diyor, uzaylı varlıklar diyor, yap-

mış olabilirler diyor. Açıklanacak gibi değil diyor. Uzayda diyor, bir

kısım üst şuurlar, yani insan aklının çok çok üzerinde varlıklar, bunu yap-

mış olabilir diyor. Kardeşim, ne koskocaman adam yani, 60 yaşına gel-

mişsin, samimi konuşsana. Allah yarattı desene. Nerenin uzaylıları. Uzay-

lı diyeceksin, peki o kadar üstün akıla sahip varlıkları kim yarattı diye

sana soracaklar. Gene onların da hücresinden bahsedeceksin sen, onların-
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da kromozomundan bahsedeceksin. Onların kromozomunu kim yaptı?

Hücresini kim yaptı? Uzaylıların da kromozom hücresi var, onları açıkla-

yamıyorsun. İnsanınkini onlarla açıklıyor, ama onlarınkinde tıkanıp kalı-

yor. Allah’ın varlığını kabul etmeleri samimi olur, inşaAlah. 

OKTAR BABUNA: Siz daha iyi bilirsiniz, çok az zaman kaldı

Allahualem. Bir sonraki adımda da söyleyecekler. Siz demiştiniz, az

zaman kaldı. 2012’lerde şuurları açılacak demiştiniz. 

ADNAN OKTAR: ”İman etmedik hiçbir fert kalmayacak.” Yalnız

ben bir şey açıklayayım, yanlış biliyor olabilir kardeşlerimiz. 

Tevrat’ta belirtilen Mesih, Mehdi (as)’dır. Kuran’da belirtilen Mesih

(as), İncil’de belirtilen Mesih (as) de Hz. İsa (as)’dır. Tevrat’ta Mehdi,

açıkça belirtilmiştir. Çok kapsamlı, çok detaylı, aynı hadis-i şeriflere

uygun olarak, şu ana kadar anlattığım hadis-i şeriflerle aşağı-yukarı aynı-

sı anlatılmıştır. Mehdi (as) çok kapsamlı, yani dış görünümü, faaliyetleri,

o devirde ekonomik krizin 7 yıl süreceği, hepsi anlatılmıştır. Bununla ilgi-

li ayrı bir gün bir sohbet edebiliriz, Tevrat’tan. Yani Tevrat’ta belirtilen

Mesih (as) ile ahir zamanda gelecek Mehdi (as)’ın aynı kişiler olduğunu

bir ayrı açıklayalım. Fakat Hz. Meryem’in doğurduğu Hz. İsa Mesih (as),

o ayrıdır. Onun gelmesine 15-20 yıl var, insanlara görünmesine. Her ikisi

de dünyada şu an. Mehdi (as) da, Mesih (as) da, Hızır (as) da, üçü de. Üçü,

birbiri ile bağlantılıdır; Mesih (as), Mehdi (as) ve Hızır (as). Dünya onla-

rın kontrolünde şu an, inşaAllah. Yani Dünya Hükümeti’nin başıdır onlar.

Ve özellikle Hızır (as). Derin Dünya Devleti’nin başıdır Hızır (as). Bakın,

Derin Dünya Devleti. İmanlılardan oluşan, saf imanlılardan oluşan, Derin

Dünya Devleti’nin başıdır. Ve olayların hepsinin yönetimi onda şu an.

Hızır (as)’dan da korkarlar. Çünkü Hızır (as) öyle baş edilecek gibi birisi

değildir. Feci şekilde korktukları bir varlıktır Hızır (as), inşaAllah. Çünkü

anlayamazlar yaptıklarını. Çok şaşırtıcıdır Hızır (as)’ın yaptıkları. Hay-

retler içinde kalacakları olaylarla karşılaşıyorlar.. Bir gün kendilerinden

zannederler, bir gün bakarsın onları ele vermiştir. Bambaşka bir şeydir
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Hızır (as), inşaAllah. O karışıklığın engellemesini, kardeşlerimiz karıştır-

mışlar. Yani iki Mesih (as) vardır. Biri Tevrat’ın anlattığı, biri Kuran ve

İncil’de belirtilen Mesih (as). İsa İbni Meryem, Hz. Meryem’den olma Hz.

İsa (as), o ayrıdır. Fakat Tevrat’ın Mesih (as)’ı, 3000 yıldan beri Musevi-

ler bekliyorlar. İşte bu, Mehdi (as)’dır. Mehdi (as)’ın devrinde, son dere-

ce rahat edecekler. Bütün İsrail’in duvarları yıkılacak. O kutsal beldede

istedikleri gibi yaşayacak Museviler. Müslümanlar, bayram edecek. Hıris-

tiyanlar, bayram edecekler. Alabildiğine özgür ve rahat yaşayacaklar. 

SUNUCU: Konularla ilgili sorular var da, onları sormak istiyorum

izninizle. “Peygamber Efendimiz (sav), son Peygamberdir. Hz. Mehdi (as)

ve Hz. İsa (as), ahir zamanda geldiklerinde konumları ne olacak? Pey-

gamberimiz (sav)’e ve Kuran’a tabi olarak geleceklerse, Hz. İsa (as) pey-

gamber olarak kabul edilecek mi?” Muammer Doğrucu, Konya. 

ADNAN OKTAR: Muammer kardeşimiz, Hz. İsa (as)’ın geldiğinde,

Hz. İsa (as) olduğunu kabul etmek farz değildir. Mecburi değildir. Zann-ı

galip ile anlayacağız. O da, hiçbir şekilde peygamberlik iddia etmeyecek-

tir, yani Kitap’lı Peygamber olarak. Ama Hz. İsa (as) olduğunu söyleye-

cektir tabii. Yani Allah’ın Resulü’dür, elçidir ama Kitap’lı Peygamber

değildir. Peygamberlik unvanı kalacaktır. Ama Kuran’a tabi olacaktır ve

bütün Hıristiyan alemini de Kuran’a tabi edecek, inşaAllah. O kardeşimin

sorusunu bana verir misin? Önemli o kardeşimin sorusu. “Hz. Mehdi (as)

ve Hz. İsa (as), ahir zamanda geldiklerinde konumları ne olacak?” Mehdi

(as) ile Hz. İsa (as) zaten Hz. İbrahim (as) neslinden iki kardeştirler.

Bütün faaliyetlerini birlikte yapacaklar. Hz. İsa (as), Mehdi (as)’ın veziri-

dir. Allah onu, ona vezir tayin ediyor. Bu, Mehdi (as)’ın makamının yük-

sekliğini, Allah tarafından vurgulanması için Allah’ın bir ikramıdır. Ulu’l

Azm bir Peygamberi, Hz. Mehdi (as)’a vezir olarak tayin ediyor Allah ve

ona imamlık yaptırıyor Mehdi (as)’ı. Mehdi (as)’a tabi olma kararını,

vahiy ile alıyor. Hz. İsa (as), vahiy ile hareket edecek ama onun aldığı

vahiyden biz sorumlu değiliz. Yani bir Kitap gelmiyor. Şahsı sorumludur,
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anlaşıldı mı? Nasıl anlarız? Allah, Hz. Mehdi (as)’ı da anlattırır, Hz. İsa

(as)’ı da anlattırır, Hz. İsa (as)’ı. O konuda hiç tedirgin olmasınlar. Öyle

bir konu olamaz. Allah Hz. Mehdi (as)’ı çok iyi tanıtır, Hz. İsa (as)’ı da

çok iyi tanıtır. Onu Allah’a bıraksınlar, rahat etsinler. Ama Hz. İsa Mesih

(as) yani Peygamber olduğunu tabii imanın nuruyla biz biliriz. Bileceğiz

ama bedahat derecesinde diyor Said Nursi; ilk geldiğinde bedahat derece-

sinde herkes onun Hz. İsa (as) olduğunu bilmek lazım değildir, diyor o

kendi güzel, tatlı şivesi, üslubuyla. Bak herkesin diyor, onun Hz. İsa (as)

olduğunu bilmek lazım değildir. Yakın talebeleri ve havası diyor, onu

imanın nuruyla tanırlar inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Bir de siz söylemiştiniz Hocam delil olarak da

tabii; annesinin babasının olmaması, kimsenin onu tanımaması ve fiziksel

özellikleri de tarif etmiştiniz Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: O konuda öyle bir sorun olmaz. Bakın 2000 yıl-

lık kıyafettir üstündeki kıyafet. 2000 yıllık sandaleti ayağında olacak gel-

diğinde. Sarı renkli bir çift kıyafeti olacak üstünde. Kızılla sarışın arasın-

dadır saçları. Çok keskin böyle delici, Allah aşkını ve Allah tutkusunu

gözlerinde çok iyi hissettiren, gri gözlüdür Hz. İsa Mesih (as). Saçları

böyle yıkanmadığı halde, su değmediği halde ıslak gibi görünür. Bak ala-

metleridir bu, ıslak gibi. Çillidir o güzel küçük burnu. Elleri ayakları da

çillidir hafif Hz. İsa (as)’ın. Özellik olarak geniş omuzlu, ince belli, atle-

tiktir. Hz. Mehdi (as) öyle değil. Mehdi geniştir. Boydan boya geniş, karnı

da geniş, omuzları da geniş, uylukları da geniştir, alnı da geniştir. Hz. İsa

Mesih (as)’ın daha vücudu incedir. Yani geniş atletiktir, atletik yapılıdır

ama daha ince belli inşaAllah. Beyaz yüzlü, pembeye çalan beyaz yüzlü-

dür Mesih (as) ama zaten o baktın mı yani bir bakan nefesi kesilir. Hemen

anlaşılır. Peygamber deyince insanlar, böyle anlaşılması zor zannediyor-

lar. Mesela Peygamberimiz (sav)’i görenler bayılıyorlardı heybetin şidde-

tinden. Dili tutuluyordu, lal oluyordu dili. Konuşamıyor. Peygamberimiz

(sav) ağzını mesh ediyor, ondan sonra konuşur hale geliyor. Peygamber-
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lik özelliğidir. Mesela Hıristiyan rahipler geliyorlar, bakıyorlar, Peygam-

ber diyorlar. Belli. Yani alamet istemiyor. Bir şey söylemeye gerek yok

diyor. Bakar bakmaz kanaati geliyor. Bütün Peygamberler öyledir. Hz.

Musa (as) da öyle, azametine baktın mı heybetinden, mesela genellikle

Peygamberler büyük başlı olurlar. Başları büyük böyle çok heybetli olur.

Peygamber Efendimiz (sav)’in de başı büyüktü inşaAllah. Bakışlarının ve

işte gözlerinin güzelliği, üslubunun güzelliği, sesinin güzelliği, ruhta mey-

dana getirdiği heyecan zaten onların mucizesi oluyor. Doğal olarak etkisi

altında bırakıyor bakanı. Sürekli Peygamberden mucize istemiyor. Öyle

bir şey yok. Mesela Peygamberimiz (sav) bir yere gidiyor. Selamun aley-

kum, aleykum selam diyor. Ben Peygamberim diyor. Adamlar bakıyor,

doğru söylüyorsun diyorlar. Bitti, o kadar yani yüzü delil, nuru delil.

Mesih (as) da öyledir. Ona yalan söylemek, oyun oynamak mümkün değil.

Vahiyle hareket ediyor. Mutlaka halleder, bitirir. Her hareketi vahiyledir.

Mucize de gösterecek. Bak diyor Said Nursi; mucizatlı bir Peygamber

gerekir diyor. Mucize ne demek? Hiçbir fizik kanunuyla açıklayamayaca-

ğız. Şu an Mesih (as) görevde, Mehdi (as) da görevde. Hz. Mesih (as)’ı 33

yaşında değil, biraz yaşlanmış göreceğiz yalnız. Şu an tabii faaliyet yapı-

yor inşaAllah. Geldiğinde 33 yaşındaydı. Mehdi (as) da daha ileriki yaş-

larda ortaya çıkacak, belli olacak. O iman hakikatleriyle ilgili çalışması

Mehdi (as)’ın ana görevi zaten. Siyaset ve saltanat kısmı son anda oluyor,

son zamanlarında oluyor. Üstad, o kadar önemli değildir o diyor, yani

öbürlerine nazaran diyor. Hatta derecelendiriyor. En önemli ve en uzun

vakit alan bölüm o, iman hakikatlerine ayırdığı vakit. Siyaset ve saltanat

yıldırım hızıyla oluyor zaten. Çok kısa sürede bitiriyor onu. O, seneler

almıyor yani ülkelerin imar edilmesi, sanatta, bilimde gelişme; onlar pat-

lama tarzında oluyor. Çok süratlidir ama iman hakikatlerinin anlatılması

ve çile dönemi çok uzun Mehdi (as)’ın. Diyor ya Cenab-ı Allah; mesela

Hz. Musa (as) çölde 40 yıl gezdiler, 40 yıl. Yani sünnetullahı bu tarz. 40

her yerde geçer. Peygamberimiz (sav)’e 40 yaşında gelir risalet görevi,

Peygamberlik görevi. 
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“Dedi ki: Ey Musa” diyor Firavun, “sen bizi sihrinle”, bak o da onu

sihirbazlıkla suçluyor. “Yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulu-

nuyorsun?” Daha önce de anlatmışım. Bak, bu o zamanın ırkçı faşistleri-

nin kahpe ağzı. Hemen olayı siyasi suça çevirmeye çalışıyor. Yani ne ala-

kası var? İmani bir konu anlatıyor, Allah’ın dinine gelin diyor. Bak “yur-

dumuzdan sürüp-çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun?” Vulgarize ediyor

ki etrafındakileri tahrik etsin, olumsuz bir tavra girsinler. “Madem böyle,

biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz.” Kurnazca suçluyor kendi-

lerince. “Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et, bizim de senin de

karşı olamayacağımız açık ve geniş bir yer olsun.” Büyük kitlelere sesle-

nilmenin önemi anlatılıyor Kuran’da. Dar alanda değil. Yani bir şey ispat-

lanacaksa, büyük kitlelerle. Şu anda neyle yapılıyor bu? Televizyonla

yapılıyor, radyoyla yapılıyor, internetle yapılıyor. O zaman nasıl yapılı-

yor? Halkın hepsini topluyorsun geniş bir alana, bir ovalık alana, orada

yapılıyor. Yani kalabalığa gücün gösterilmesi önemlidir. “Dedi ki: Buluş-

mamız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti

olsun.” Yani günü de iyi seçmek lazım, insanların iyi izleyebileceği, kala-

balık olacağı bir günün seçilmesi. Mesela sabah 4’e doğru sana bir şey

anlatacağım dersen insanlara, dinletemezsin. Diyor ki, “insanların topla-

nacağı kuşluk vakti olsun.” Onlar için en uygun vakit o, kuşluk vakti

onlarda bir gelenek. Kuşluk vakti herkes kalkıyor. Onu seçmişler ve bay-

ram günü. Biz de bayram günü ne yapıyoruz? Erkenden kalkıyoruz.

Çocukluğumuzdan beri öyledir, inşaAllah. “Böylece Firavun arkasına

dönüp gitti, hileli düzenini bir araya getirdi, sonra geldi. Musa onlara dedi

ki: Size yazıklar olsun.” Biz de diyoruz, yazıklar olsun size diyoruz.

“Allah’a karşı yalan düzüp-uydurmayın.” Biz de diyoruz Allah’a karşı

yalan düzüp uydurmayın. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Sonra bir azap ile

kökünüzü kurutur.” Bak, sonra bir azapla kökünüzü kurutur. “Yalan

düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir.” Biz de diyoruz ki; yalan

söylemeyin, milleti kandırmayın diyoruz. “Bunun üzerine kendi araların-

da durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar.” Tam çete faa-
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liyeti. İddia edilen Ergenekon örgütünün üslubu bak; gizli konuşma ve

durum değerlendirmesi yapıyor, o zamanın bunakları toplanıyorlar.

“Dediler ki: “Bunlar herhalde iki sihirbazdır.” Olayı geçiştirmeye çalışı-

yorlar. “Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak” bak milliyetçi söy-

lemler. Kendince insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. “Ve örnek

olarak tuttuğunuz yolunuzu” yani o devirdeki ideolojiyi, o devirdeki resmi

ideolojiyi “yok etmek istiyorlar”. O devrin ideolojisi Darwinist, materya-

list ideolojiyi. “Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra gruplar

haline gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur.” diyor.

Bak tuzak yapıyorlar, sonra gruplar halinde. Şimdi karşımızda da Ameri-

ka’da gruplar var, İngiltere’de gruplar var, Fransa’da gruplar var. Hepsi

gruplar halinde karşımıza geliyorlar ama gelince ne oluyor? Buhar olu-

yorlar, buhar. EvelAllah. 

ADNAN OKTAR: Oktar Hocam ne anlatayım?

OKTAR BABUNA: Ne uygun görürseniz Hocam.

ADNAN OKTAR: Şu bizim bir kitap vardı. Ahir Zaman Gerçekleri

evet, sen aç buradan herhangi bir yerden, bana biraz oku, ben oradan sana

yardımcı olayım. 

OKTAR BABUNA: ‘Hz. Mehdi’nin İstanbul’u Manen Fethetmesi’ 

“Allah Konstantiniyye’yi yani İstanbul’u çok sevdiği dostlarının

eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.” (Kıyamet

Alametleri, s. 181)

ADNAN OKTAR: Şimdi onu bana bir şerh et yavaş yavaş.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as) talebelerinin, İstanbul’u manen

fethedeceklerini. Özellikle de İstanbul’a dikkat çekiliyor.

ADNAN OKTAR: Konstantiniyye. Açıkça isim veriyor Peygambe-

rimiz (sav).

OKTAR BABUNA: Çok açık inşaAllah. Onlardan hastalığı ve üzün-
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tüyü kaldıracak, bundan da hastalıkların yani büyük hastalıkların, ölümcül

hastalıkların olacağını anlıyoruz. 

“Beldeler onun emrine girer, Allah-u Teala onun elinde Konstanti-

niyye’nin fethini müyesser kılar.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-

ül Ahir Zaman, s. 56) 

Burada da çok açık bir şekilde İstanbul’un manevi fethinin olacağı,

Hz. Mehdi (as) tarafından gerçekleştirileceği bildiriliyor. 

ADNAN OKTAR: Bak dünyada ne kadar çok şehir var. Ama Allah

sadece İstanbul’u söylüyor Mehdi (as)’ın fethetmesi açısından. Bir de

Hiraklin şehri Roma inşaAllah. Orada diyor; tekbir, temhit ile fetholacak

inşaAllah. İtalyanlar da Müslüman olacaklar inşaAllah. Bu çok güzel bir

müjde biliyorsun, maşaAllah. 

OKTAR BABUNA: “Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerin-

den habersiz şekilde Mehdi’yi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisi-

ne 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke’de buluşur-

lar. Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini’ sorduklarında, hepsi de ‘Bu

fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye’yi fethedecek olan Mehdi’yi arıyo-

ruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik’

şeklinde cevap verdiler.”

Mehdi (as)’ı arayacakları, Mehdi (as)’ı bulacakları fakat burada, siz

açıklamıştınız daha önce Hocam inşaAllah, annesinin, babasının isminin

bilinmeyeceği ama bir dönemde Allah’ın bunu ortaya çıkartacağını anlı-

yoruz hadislerden inşaAllah. Zamanı geldiğinde.

ADNAN OKTAR: Hadislerde, kendinin ve babasının ismi ortaya

çıkacak diyor. Ama orada da ilave annesinden de bahsedilmiş. Ama asıl

hadisler yani sahih olan hadislerde, babasının adı babamın adına denk

düşer (uygun düşer) diyor. Aynı, denk demek aynı, adı da adıma denk

düşer diyor, aynı. Bunun oluşabilmesi için nasıl olması gerekiyordu?
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OKTAR BABUNA: Soyadı, sadece soyadı ile olabilir. Siz daha iyi

bilirsiniz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Soyadı. Evet devam et.

OKTAR BABUNA: “Mehdi, Konstantiniyye ve Deylem dağını fet-

hedecektir.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar)

Burada da yine İstanbul’a dikkat çekilmiş inşaAllah. 

“Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile, o gün

de benim soyumdan bir zatın, Deylem Dağı’na yahut eyaletine ve Kons-

tantiniyye şehrine sahip olması için Allah muhakkak o günü uzatacaktır.”

Burada yine Konstantiniyye’ye dikkat çekilmiş ama bir şey daha var. Siz

söylemiştiniz daha önce Hocam inşaAllah. “hiçbir zaman kalmayıp tek bir

gün kalsa bile”; Allah’ın uzatacağı bildiriliyor. Bu Hz. Muhammed

(sav)’in bildirdiği diğer hadislerden, 7000 bin olması dünyanın ömrünün,

5600 yılının geçmiş olması, 1400 kalması ve bir gün kalsa bile, Allah’ın

uzatacağını bildirmesi. 1500’e kadar bir sürenin olduğu ortaya çıkıyor

inşaAllah bu şekilde.

ADNAN OKTAR: “Şeyh el-Müfid, El-İrşad adlı kitabında, el-

Mufezel ibn Ömer’den Ebu Abdullah (as)’ın şöyle söylediğini bildirdi:

‘İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır.’"

Ben-i İsrail’den yani Mehdi (as)’ın talebesi, gizli talebeleri, ben-i

İsrail’den talebeleri olacaktır diyor. Bakın hadisin bir şeyi. 

“Ben bu ümmetin ilkiyim diyor Peygamberimiz (sav). Hz. Mehdi (as)

bu ümmetin ortasında, Hz. İsa (as) ise sonundadır. Aramızda diyor sahte-

kar, yaşlı bir adam vardır.” İşte bu, ahir zamanın deccali Darwin. Saçı

sakalına karışmış bir tip. 

OKTAR BABUNA: Estağfurullah, “Hz. Mehdi (as) halifenin olma-

dığı bir dönemde çıkar. Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya

kadar çıkmayacaktır.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-

tazar) Halifeliğin bittiği.
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ADNAN OKTAR: Halifelik Cumhuriyet döneminde kalktı. 

OKTAR BABUNA: Cumhuriyet döneminde kalktı, evet inşaAllah.

Yani bu dönemde çıkması gerekiyor inşaAllah Hz. Mehdi (as)’ın. 

ADNAN OKTAR: Allah niye kaldırmış halifeliği demek ki?

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as) geliyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Bakın halife varken Mehdi (as) çıkarsa, bu

olmaz. Allah’ın haram kıldığı bir şeydir. Onun için Allah önce hilafeti

kaldırıyor. Sonra Mehdi (as)’ı getiriyor. Mesela İmam-ı Rabbani zama-

nında halife vardı. Dolayısıyla o devirde Mehdi (as)’ın çıkması mümkün

değil. Hiç kimsenin diyor, biatı boynunda olmayarak çıkacak diyor. Hiç-

bir tarikata bağlı değildir Mehdi (as). Hiçbir mürşide bağlı değildir. Bütün

mürşitler, bütün tarikatlar ona bağlanacak. Bunu kim söylüyor? Mevlana

Halid söylüyor inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: ”Onun çıkacağı yıl, insanlar Hacca başlarında

bir emir bulunmadan gidecekler.” (Kıyamet Alametleri)

“İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın haccederler.” (Ali Bin

Hüsameddin El Muttaki, Celalettin Suyuti’nin Tasnifi’nden Hadisler) 

‘Hz. Mehdi’nin (as) Bayrağı’ 

“Hz. Mehdi’nin bayrağı Peygamberimiz (sav)’in sancağıdır. Peygam-

ber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikiş-

sizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr yani hale bulunur. O, Resulullah

(sav)’in vefatından beri açılmamış olup, Mehdi çıkınca açılacaktır.” (Ali

Bin Hüsameddin El Muttaki, Celalettin Suyuti’nin tasnifinden hadisler)

ADNAN OKTAR: Topkapı’da, ceylan derisi içerisinde saklanıyor.

Tabii açılmamış olarak, inşaAllah. İmam Cafer-i Sadık (as), “suçlular çeh-

relerinden tanınacak” Muhammed Suresi, 30 ayeti hakkında şöyle buyur-

du; “Allah onları tanır.” Lakin bu ayet, ‘Kaim’ Hz. Mehdi (as) hakkında

nazil olmuştur diyor. Bu ayetin nüzul sebebi budur diyor. Şeytandan
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Allah’a sığınırım, “Suçlular, çehrelerinden tanınacak.” Hz. Mehdi (as)

münafıkları çehrelerinden tanıyacak. Baktı mı bu münafık, belli diyecek,

sahtekar diyecek. Ashabıyla birlikte onları darmadağın edecek manen. Bu

hadisi-i şerifi kim naklediyor? Cafer-i Sadık, dedem. Tabii arslanlar arslanı. 

Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali (Kerem Allahü veche),

Allah’ın aslanı, Esedullah (as) şöyle buyurdu: “Öyle ki sizden sadece göz-

deki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır.” Mehdi (as)’ın

talebeleri çok az, 313 kişiler. 

“Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar budağı

vardır.” Hz. Ali (Kerem Allahü veche) anlatıyor. ”Onu temizler, bir eve

koyar (buğdayı), uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını

görür, onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar buğ-

dayları, uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür.

Tekrar onu ayıklar ve temizler hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların,

hiç zarar veremediği çok az bir sağlam buğday topluluğu kalır.” İşte bu

Mehdi (as) cemaati inşaAllah. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar vere-

mediği, çok az bir grup kalacaktır, diyor 313 kişilik Mehdi (as) grubu. 

Daha birçok insan Kuran’dan çok, Kuran’dan çekinmiyor adam,

O’nun Hz. Mehdi (as)’ın korkusu nedeniyle günahından kaçınacaklardır.

Yani ya Mehdi (as) fark ederse, ya Mehdi (as) hissederse diye günahtan

kaçınacaklardır diyor bir kısım insanlar. 

“Hiçbir şey seni Mehdi (as)’a biat etmekten (O’nun talebesi olmak-

tan, O’na tabi olmaktan) alıkoymasın” diyor. “Seni engelleyenler, her

zaman fitneye sığınanlardır.” Engelleyenlere de takılma diyor, annen-

baban engelleyebilir, arkadaşların engelleyebilir, sakın bu engellere takıl-

ma diyor. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır, fitnecidir

onlar diyor. “Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar”, pis konuşacaklardır.

Mehdi (as)’ın aleyhinde konuşacaklar, orada burada fitne çıkaracaklardır.

“Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar.” Sustuklarında da yine pislik yaparlar

diyor rivayette. 
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“Sonra Medine -yani İstanbul- sakinleriyle beraber, -insanlarla bera-

ber- üç defa sallanacak. Bunun üzerine Medine’de bulunan, İstanbul’da

bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlardan hiç kimse kalmayıp

hepsi deccalin yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin

kirini, pasını giderip attığı gibi -demirci değil mi soktuğu mu bir şeyin

içine kir, pas hepsi yanıyor- pasını giderip attığı gibi Medine de, İstanbul

da pisliğini yani habis insanlarını dışa atacak ve o güne halas günü, kur-

tuluş günü diyecekler.” Mehdi (as) talebeleri tertemiz olacak diyor, içle-

rindeki pisliği atacaklar. Münafık, vücudun atığıdır, pisliktir. Vücuttan o

gider, kirdir, yıkanır Müslüman, dinçleşir. Mehdi (as) devrinin münafık-

ları dünyanın en azgın, tarihin en azgın münafıklarındandır. En pislik, en

haysiyetsiz, en şerefsiz adamlardır. Tarihi vakalardır, bunlar tarihe geçe-

cekler, tarih kitaplarında okuyacak insanlar bunları. Nasıl Ebu Cehil, Ebu

Leheb tarihe geçtiyse, bu münafıklar da tarihe geçecekler, bir bir biline-

cekler. Bunların kahpelikleri, alçaklıkları bütün dünyaca tanınacaklar.

Ömürlerinin sonuna kadar lanet içinde yaşayacaklar. İnşaAllah. 

“Süleyman Bin Bilal der ki: İmam Cafer-i Cadık aleyhisselam baba-

sından o da dedesinden nakleder ki, Hz. Hüseyin aleyhisselam şöyle buyur-

du: Bir gün adamın biri emirülmüminin Ali (Kerem Allahü veche) aleyhis-

selam’ın yanına gelerek: ‘ey emirülmüminin. bize şu Mehdi (as)’dan bah-

seder misin?’ diyorlar.” Nasıl halkımız şimdi bize söylüyor; Mehdi (as)’dan

bahseder misin, o zaman da Hz. Ali (as)’ye soruyorlar. “Diye arz edince

şöyle buyurdu: ‘gitmesi gerekenler gidip’”, münafıklar, pislikler gidip

“müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde” artık fitneciler de geriye

çekiliyor. Ahlaksızlık yapanlar, ihbarcılar, oyuncular, itlik, çakallık yapan-

lar, tuzak kuranlar geri çekildiğinde, gittiğinde, “işte orada” bir yer işaret

ediyor, İstanbul tarafını inşaAllah, “zuhur edecektir” diyor, inşaAllah.

“Hz. Muaviye (ra)'dan rivayet edilmiştir: Ümmetimden bir taife her-

kes üzerinde hakim olmadıkça Kıyamet kopmaz.” Mehdi (as) ve talebele-

ri, bak, herkes üzerinde hakim olmadıkça, dünyaya hakim olmadıkça.
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“Onlar kendilerini terk eden münafıklara aldırmazlar”, gidin diyorlar

lanetler, pislikler gitsin diyorlar. Ve kendilerine yardım edene de aldır-

mazlar. Yani bir harikalık görmüyorlar, o da Allah’ın bir lütfu, çünkü

Allah gönderiyor. (Ramuz El-Ehadis, 476 ve İbni Mace’den) sahih hadis

kitabı, İbni Mace.

Hz. Cabir (ra)'dan rivayet edilmiştir: "Bu iş Mehdi (as) ve talebele-

rinden ayrılan münafıklara rağmen muzaffer olarak devam edecektir.

Muhaliflerin ve ayrılan münafıkların ona zararı olmaz” diyor. Demek ki

onlar saldıracaklar, komplolar yapacaklar, oyunlar yapacaklar, ama hiçbir

şey yapamayacaklar. Yapabileceğini zannedecek, ya diyecek bu nihayet

bir insan, bir avuç da etrafında insan var, biz bunu nasıl öldüremiyoruz,

nasıl etkisiz hale getiremiyoruz, nasıl hapsettiremiyoruz, nasıl devreden

çıkaramıyoruz diye muazzam bir telaş içinde olacaklar. Bütün ömürlerini

buna adayacaklar adeta, ama başarılı olamayacaklar. Bu, bir mucizedir. 

Sevban (ra)’dan rivayet edilmiştir: “Resulullah (sav) buyurdu ki:

Ümmetimden bir cemaat, Mehdi (as) cemaati, Allah'ın emri tahakkuk

edinceye kadar”. Allah’ın emri nedir; ayette belirtilmiş; batıl yeryüzünden

fitne tamamen kalkıncaya kadar, din Allah’ın oluncaya kadar diyor Kuran

ayeti, doğrudan Mehdi (as)’a bakan bir ayettir inşaAllah. Tamamen İslam

ahlakının hakimiyeti inşaAllah. Yani ikinci anlamı tamamen Mehdi (as)’a

bakıyor. Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla; Darwinizm’e,

materyalizme galebe çalarak, ezerek, yenerek “hak üzere devam edecek”,

doğru yol üzere devam edecek. “Ve onları yardımcısız bırakanlar”; işte

şirketlerini batırmaya çalışanlar, yollarını kesmeye çalışanlar, tutuklama-

ya çalışanlar, bilmem ne, “onlara zarar veremeyeceklerdir”. Nerede geçi-

yor? Sünen-i Tirmizi. Nedir Sünen-i Tirmizi? Sahih hadis kitabı, Kütib-i

Sitte’de 4. cilt, s. 91. 

Abdullah bin Ömer Yemani bir ricalden nakleder ki Muhammed

Bakır (ra). -Muhammed Bakır, bu da seyittir, evet Peygamberimiz (sav)’in

nesli şöyle buyurdu: “Gözdeki sürmenin temizlendiği gibi temizlenecek-
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siniz Ey Ali Muhammed’in tabileri ” diyor. Gözdeki sürmenin temizlen-

diği gibi, yani o bir kirlenmiş sürme gibi gidecek diyor. “Ve gözün sahi-

bi, sürmeyi gözüne ne zaman süreceğini bilir ama ne zaman sürmeyi sile-

ceğini bilmez.” Bak çok muazzam bir ifade, mesela gözüne önce sürüyor,

güzellik gibi sürüyor, sonra o kirleniyor bir süre sonra değil mi, ama ne

zaman sileceğini bilmez diyor. Bir de bakıyor ki kirlenmiş, gidip yıkıyor,

kiri üstünden atıyor. Bak; bilir ama ne zaman sürmeyi sileceğini bilmez,

münafığın da ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez. Münafık kahpe bir mah-

luktur, mesela tam normal insan zannederken birden şeytan görünümüyle

karşına çıkar. Dişleri mişleri hani var ya korku filmlerinde olur böyle,

kulağı mulağı, dişleri uzamaya başlıyor, onun gibidir. “İşte aynı şekilde

sabahleyin, bizim şiarımıza ve emrimize uyan, akşamleyin ondan çıka-

caktır.” Yani Kuran’a uyan, İslam’a uyan akşamleyin ondan çıkacaktır.

Birden adam münafık oluyor, akşam vakti bakıyorsun sapıtmış, gözler şeş

beş oynatmış, dinsiz olmuş. “Akşam bizim şeriatımıza ve emrimize uyan

ise sabahleyin ondan çıkacaktır.” Bir de bakıyorsun sabah sapıtmış adam.

Sabah kalkıyorsun, ne oldu falan diyorsun? Gittim diyor, kafa gitmiş,

sapık artık münafık. Ondan sonra münafıklarla gider, münafığın özelliği-

dir; hemen gider münafıkları bulur. Hemen onlarla bir kavim olur, müna-

fık ayrı yaşayamaz. Bu bir mucizedir bakın, mesela normalde münafığın

ayrılıp hayata atılmasını düşünürsün. Öyle olmaz. Münafık mutlaka bir

kavm halindedir, kavim olarak ayrı bir kavimdir. O kendi ekibini bulur,

başka türlü yaşayamaz o. Ayrı bir şeydir onlar, mesela nasıl şeytanlar

birarada yaşıyor, köpekler bile sokakta hayvanlar, akşam mesela bakıyo-

ruz köpekler sarmaş dolaş birarada yaşıyorlar. Münafıklar da birarada

yaşarlar, bırakamazlar birbirini. Aralarında dalaşırlar, kavgaları vardır.

Allah diyor, birbirlerine düşmandırlar diyor, kalpleri uzlaşmaz ama bira-

rada hareket ediyorlar, münafığın özelliğidir. “Eleneceksiniz” diyor bak

Peygamber Efendimiz (sav), “tıpkı altının elendiği gibi. Tıpkı altın gibi

ayıklanıp saf olacaksınız.” Altın da değil mi böyle potaya konuyor köpük

oluyor üstünde kirliyse, bir şey varsa saf altın kalıyor. İşte diyor Mehdi
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(as) ve talebeleri saf altındır. Üstteki köpükler de ayrılacak diyor. Ama o

köpükler tarihe geçeceklerdir. Tabii, böyle ismiyle, resmiyle, cismiyle

tarihe geçecektir. Mehdi (as) devrinin münafıkları çok önemlidir. Nasıl

Mehdi (as) devrinin Firavun’u, Nemrut’u Darwin ise değil mi, o devrin

münafıkları da böyle isim isim, cisim cisim bilinecektir. Dünyada, ahiret-

te onlar için müthiş bir aşağılanma ve lanet olacaktır. Allah’ın laneti

Mehdi (as)’ın faaliyetlerini engellemek isteyenlerin üzerine olsun, Allah

hepsine lanet etsin, defalarca lanet etsin Allah. İnşaAllah. 

SUNUCU: Bir izleyicimizden soru var: “Adnan Hocam ayetlerin

ebcedlerinin günümüz tarihiyle uyumlu çıkması, çok önemli bir konu

bence demiş. 30-40 yıl sonrası ya da öncesi gibi farklı bir zamanı verebi-

lirdi ama 1979, 2011 ya da 2014 yılları oluyor. Bu, çok heyecan verici.

Benim sormak istediğim Saf Suresi’nin 6. ayetinin ebcediyle ilgili. Aye-

tin son cümlesinde ‘fakat o onlara apaçık belgelerle gelince, bu açıkça bir

büyüdür dediler’ ayetinin ebcedi 2011 çıkıyor ve ayette Ahmet isimli bir

elçiden bahsediliyor. Acaba 2011 Hz. Mehdi (as)’ın ismini öğreneceğimiz

ya da kim olduğunu daha iyi anlayabileceğimiz bir yıl olabilir mi?” demiş.

Erken Doğuş Ankara’dan.

ADNAN OKTAR: Yamanmış maşaAllah, bak bizim ihvan diyelim

kardeşlerimiz, bütün milletimiz, bütün Türk alemi, İslam alemi çok yaman

maşaAllah. Hayret böyle bir şeyi tespit etmesi, maşaAllah çünkü bunlar

araştırma gerektiren konular. Mehdi (as)’ın ismi aynı zamanda hem

Muhammed’dir. Peygamberimiz (sav)’in ona koyduğu isimdir. Bir lakabı

da Ahmet oluyor tabii ki Muhammed Ahmet’tir. Ama Peygamberimiz

(sav)’in gizlediği ismi, asıl ismi ayrıdır. Onu da söylemiyor zaten, Hz.

Ali’ye sır olarak veriyor zaten hadis var. Hz. Ali de yemin ediyor, Allah

ortaya çıkarıncaya kadar söylemeyeceğim diyor. Peygamberimiz (sav)’e

söz veriyor. Bak adı adıma denk, denk demek tam karşı karşıya demektir,

tam net, ne aşağı ne yukarı, tam demektir, denk. Babasının adı da babamın

adına denktir, aynıdır. Peygamber Efendimiz (sav)’in soyadı olduğunu
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daha önce de anlatmıştık. Ama bu hiç bilinmeyen bir şeydi. Daha yeni

anlaşılmış oldu, inşaAllah. Ama 2011’e de kalmadı, kardeşimiz eğer onu

kastediyorsa 2010’dayız. Şu an belli oldu. Mehdi (as)’ın annesinin ismini

gerçi o hadis değil ama söyleyebilirim Mehlika’dır, benim annemin adı da

Mediha. Cübbeli falan duysa herhalde sigortası bilmiyorum ne olur? 

OKTAR BABUNA: İran’da bir dergi çıkarıyorlarmış galiba Mehli-

ka diye, Mehdi (as)’ın annesinin ismi olarak inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Olabilir mesela Mehlika, Mediha da uyar, birçok

isim uyabilir. Bu bir delil olmaz, zaten hadis değil. Hadis olmadığı için de

delil olmaz. Ama diğerleri hadis, anlattıklarımız diğerleri hadistir, inşaAllah. 

SUNUCU: “Sayın Adnan Bey, Çinli arkeologlar yeni bir etobur

dinozorun fosillerini bulmuşlar. Evrimciler de bunu kendilerince birçok

canlının ilk atasının fosili diye adlandırarak milleti kandırmaya çalışıyor-

lar. Dinozorlarla kuşlar çok benziyor gibi ifadelerle sanki dinozorlar

evrimleşmiş bir hava oluşturmak istiyorlar. Ama biz böyle haberlere inan-

mıyoruz. Böyle haberler artık çok az çıkıyor. Ama Hocam yine de hala

vazgeçmiyor bu evrimciler” demiş, Ayşenur Yıldırım İzmir’den.

ADNAN OKTAR: Vay gariplerim vay vay. Bir kere bize sundukla-

rı hayvanlarda kusursuz bir simetri var, bir. Mükemmel bir kemik yapısı

var, iki. Altın oranla yaratılmışlar üç. Hayvanın paçasında tüyler var

diyor. Taklalı güvercinler vardır, bütün paçalarında hayvanın tüy olur.

Birçok hayvan o şekilde süslüdür. Paçasında tüy olur veyahut mesela ars-

lan olur da yelesi olur, hayvanın tüyleri olur, atın kuyruğu olur, yani

Allah’ın onu süslemesi. Allah onu o şekilde yaratmış, süs olarak yaratmış.

Mesela mantis böceği var, o hayvanı ilk çağda kalmış varlıklara da ben-

zetebilirsin. Mesela gergedan böceği var, o zaman diyelim ki biz gerge-

danın atası bu diyelim, bu böcek. Aynı gergedan, o bir süs, Allah süs ola-

rak yaratır, yani süsün açıklaması olmaz. Tavus kuşu süslü. Niye var diyor

adam? Gözümüze hoş gelsin, beğenelim diye yapıyor Allah, hayvanı da

Allah süslemiş. Mühim olan bu hayvanın simetrik olması, kemik yapısı-
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nın muntazam ve mükemmel olmuş olması, Altın Oranla yaratılması ve

kromozomlarının bulunması, bak ciğerlerini yakan bir şey söylüyorum ve

proteinlerinin olması. Kardeşim sen orada bitiyor musun? Bitti. Bir kere

yaratıldığını sen kabul etmiş oluyorsun. Bu hayvanda protein var mı diyo-

ruz, var diyor; o zaman bitti. Ama bu hayvan kömür madeninden oluyor

falan diyorsa o zaman tartışalım. Ama proteinlerden oluşuyor diyorsa,

proteinler tesadüfen olması mümkün değil. Orada konu bitti, inşaAllah. 

SUNUCU: “Adnan Hocam, siz, Tevrat’ta anlatılan Mesih ile hadis-

lerde bildirilen Hz. Mehdi (as)’ın aynı kişi olduğunu söylediniz. Bu kas-

tettiğiniz, Mesih İsa mı?” Burcu Kapıdağ, Mardin.

ADNAN OKTAR: Bak maşaAllah, demin anlattığımız konuya geldi.

Hayır değil, İsa Mesih İbni Meryem, Hz. Meryem’den olma İsa Mesih

ayrıdır. Onu bekliyoruz o güzeller güzelini, çıkışını bekliyoruz. Fakat

Tevrat’ta Musevileri kurtaracak olan, iman edenleri kurtaracak olan, dün-

yaya hakim olacak olan bir Kral Mesih’ten bahsedilir; dünya hakimi. O

işte Mehdi (as)’dir. Ve tıpkısının aynısıdır, hadislerle aynıdır. Çok detay-

lı belirtilmiştir. Ben Musevilerle de konuşmuştum, onlar da diyorlar,

Mesih geldi diyorlar. Hatta diyorlar; İsrail’de olmayacak zaten diyorlar

gelecek Mesih Mehdi. İsrail dışından çıkacak diyorlar ve bütün dünyayı

kurtaracak, sırf İsrail’i değil diyorlar. Ve geldiği kanaatindeler, onlar da

dünyanın sonu geldi diyorlar. 

OKTAR BABUNA: Siz aynı kişi olduğunu söylediniz Hocam Mus-

evilere de, çok hoşlarına gitti hatta çok severek kabullendiler inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav) döneminde Müslüman olan

bazı Musevi ve Hıristiyan mübarek sahabelerimiz; 

Muhayrik (ra) kendisi büyük bir Musevi alimi iken Peygamberimiz

(sav) Peygamberliğini kabul ederek Onunla birlikte Uhud savaşına çık-

mıştır. Arslanlar arslanı, kendi kavmine “ey Musevi cemaati, vAllahi siz

Muhammed (sav)’in Peygamber olduğunu, ona yardım etmenizde üzerini-
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ze düşen bir vazife ve yerine getirmenizi hak olduğunu pekala bilirsiniz”

dedi diyor. Yani anlaşılmayacak gibi mi diyor Peygamber olduğu? Apaçık

belli diyor. Bunu kim söylüyor? Muhayrik (ra), büyük bir Musevi alimi. 

Muhayrik akrabasından birisine eğer bugün öldürülsem mallarımın

hepsi Hz. Muhammed (sav)’indir diyor, vasiyet ediyor. O dilediğini yap-

makta serbesttir diyor. Hepsini, mallarımı Ona verdim, diyerek vasiyette

bulunduğu Muhayrik’in şahadetinin ardından mallarını teslim alan Efen-

dimiz (sav), maşaAllah, onların hepsini vakfetti. Öyle ki Medine’deki

vakıfları umumiyetle Muhayrik’in mallarındandı, diyor maşaAllah. 

Abdullah bin Selam, hicretten sonra Müslüman olan Hz. Yusuf

(as)’ın soyundan ve Mehdi (as) da biliyorsunuz Hz. Yusuf (as) soyundan-

dır. “Ve Yahudi Ben-i Kaynuka Kabilesindendi, Yahudi Ben-i Kaynuka

Kabilesi. Cahiliye devrinde Hüseyin olan ismini, Müslüman olunca Resu-

lullah Efendimiz (sav) Abdullah olarak değiştirdi. Çok varlıklı olan Tev-

rat ve İncil’i iyi bilen bu zat, iman etmeden önce Musevi alimlerindendi.”

Hani diyorlar ya Musevilere düşman olalım, savaşalım, bak sahabe oluyor

onlar sahabe. Akıllarını başlarına alsınlar. 

Abdullah bin Selam, biz de Peygamberimiz (sav)’e gelip ben senin

gerçek Peygamber olduğuna şahadet ediyorum demiştir. La İlahe İllallah

Muhammeden Resulullah diyor Musevi alim.

OKTAR BABUNA: Bu size gelen Museviler de Hocam, İslam’ı hak

din olarak kabul ettiklerini, Hz. Muhammed (sav)’i hak Peygamber olarak

kabul ettiklerini söyleyenler vardı inşaAllah Ben-i Nuh soyundan olarak

ve Sultanahmet Camii’nde de namaz kılmışlardı hatta cemaatle birlikte. 

ADNAN OKTAR: Ben mesela sordum birisine, Kuran Hak Kitap

mı? Tabii ki Hak Kitap dedi. Muhammed de tabii ki Peygamber, dedi. 

“Eğer yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izler-

lerdi ” diyor. Mehdi (as) zamanında da münafıklar bakacaklar ki bir türlü

İslam ahlakı hakim olmuyor, para da kazanamıyor. Yani keyif, zevk elde
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edemiyor. “Mutlaka seni izlerlerdi.” Ama diyor “zorluk o münafıklara, o

alçaklara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte

çıkardık’ diye sana Allah adına yemin edecekler” hemen sahtekârca yalan

söylemeye başlıyorlar. 

“Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor, Allah onların gerçek-

ten yalan söylediklerini biliyor” diyor Allah, Tevbe Suresi, 42. 

“Oysa andolsun daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair

Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen söz (ahit) ise ağır bir sorumlu-

luktur. ” Allah bunları da soracak münafıklara, Ahzap Suresi, 15. 

“İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden, ancak

Allah’ın izniyledir.” Mehdi (as)’ın talebelerine de, Mehdi (as)’a da ani ve

büyük saldırılar olacaktır. Bak; “iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün

size isabet eden ancak Allah’ın izniyle idi.” Allah yarattı diyor. 

“(Bu, Allah'ın) müminleri ayırt etmesi”, müminleri ayıracağım Ben

diyor Allah. “Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi.” Münafık, zorlu

ortamın dışında belli olmuyor. Zor ortam olması gerekir. 

“Onlara: ‘Gelin, Allah'ın yolunda mücadele edin ya da savunma

yapın’ denildiğinde, ‘Biz mücadele etmeyi bilseydik elbette sizi izlerdik’

dediler.” diyor. Ama bir de para versen, alasını biliriz derler. Çıkar yok

çünkü. Allah rızası için olunca gücü yetmiyor. Bastırırsan parayı yapar. 

“O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar.” Daha önce bak

tereddüt halindeler. İmandan sapmış, küfre doğru kaymış. 

“Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı.” Sahtekarlık yapı-

yorlar diyor Allah. “Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir.” diyor

Al-i İmran Suresi, 166. 

“Onlardan bir grup da” münafıklardan bir grup da, “hani şöyle demiş-

ti: Ey Medine halkı,” ey Mehdi topluluğu, ey bu cemaat da denilebilir,

ahir zamana bakan olarak, “artık sizin için (burada) kalacak yer yok” artık
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her yerden saldırıyorlar size, aileler saldırıyor, şu saldırıyor, bu saldırıyor,

üç kağıtçılar, it, kopuk herkes saldırıyor. Bak herkes size karşı, bak, “artık

sizin için (burada) kalacak yer yok” hiçbir yerde sizi barındırmazlar diyor.

Çözüm gösteriyor; “şu halde dönün." Evlerinize dönün, işlerinize dönün.

Bırakın artık faaliyeti diyor, ayet. 

“Onlardan bir topluluk da: ‘Gerçekten evlerimiz açıktır’” ya annem,

babam bizi bekliyor diyor. Evliyim ben diyor, bir evin bir çocuğuyum

diyor, bir evin bir kızı. Titriyorlar üstüme diyor, böyle kuş gibi. 

“Gerçekten evlerimiz açıktır diye Peygamberden izin istiyorlardı”.

Bak, sahtekarlar için ne diyor Allah: “oysa onlar(ın evleri) açık değildi”

diyor Allah. “Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.” Yani sahtekarca yalan

söylüyorlar. İnsanlarda bu ahlaksızlık çok yaygındır. Kalbinde olmayanı

söyler samimiyetsizce. Mesela bir şey vardır, açıkça söylemez onu, hal-

buki çıkarıyla çatışıyordur, sahtekarlık yapar. 

“Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: ‘Bizi malları-

mız ve ailelerimiz meşgul etti.’” Bak, mallarımız ve ailelerimiz. Ticaretle

uğraşıyoruz diyor, işimiz gücümüz var, tahsil yapıyoruz diyor. Kariyeri-

miz var, para kazanacağız diyor. Bir de aile, anne, baba, oğul meşgul etti.

“Bundan dolayı bizim için mağfiret dile." Bize dua eder misin diyor?

Böyle sahtekarlar sürekli dua isterler. Sen faaliyet yap maşaAllah, diyor.

Sen bize bolca bir dua et diyor. “Bundan dolayı bizim için mağfiret dile."

Allah affetsin bizi diyor. “Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söy-

lüyorlar.” diyor Allah. 

“De ki: ‘Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileye-

cek olsa’” diyor mesela Allah kanser hastalığı verir, trafik kazası verebi-

lir, beyin kanaması verir, hepsini yapabilir. “Allah, size bir zarar isteye-

cek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir

şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haberdar olandır” diyor

Allah. (Fetih Suresi, 11) “Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri

kalanlar” diyor, “oturup-kalmalarına sevindiler.” 
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OKTAR BABUNA: Hocam, Allah’ın elçisine karşı gelerek ondan

uzak durmaları sanki, güya tehlikelerden korunuyormuş gibi oturmalarına

seviniyorlar. Onların mücadelelerini görerek, dışarıdan bakarak inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bak diyor ki; “Allah yolunda mallarıyla” malını

vererek, evini, arabasını, parasını vererek, “mallarıyla ve canlarıyla” istik-

balini, hayatını vakfederek, “cehd etmeyi”, “çirkin görerek” olur mu böyle

şey diyor, boş yere paranı harcıyorsun, gençliğini harcıyorsun diyor, ne

alakası var diyor. 

“‘Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler.’” Hava sıcak diyor, görmü-

yor musun diyor. “De ki: ‘Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir.’”

diyor. Bu ne demektir biliyor musun? Cehennemde sonsuza kadar yana-

caksın demektir. Cenab-ı Allah’ın demek istediği bu inşaAllah. “Bir kav-

rayıp-anlasalardı” diyor Allah. Tevbe Suresi, 81.

Ne diyorsun bu anlattıklarıma?

SUNUCU: MaşaAllah diyorum. 

ADNAN OKTAR: Doğru. 

“Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır.” Böyle, acelesi ne diyor.

100 yıl, 200 yıl sonra İslam ahlakı hakim olur, yahut geçmişte diyor. Bu

devirde İslam ahlakı mı hakim olur, olur mu öyle şey diyor? Türk İslam

Birliği, bunlar hayal diyor, bunları bırakın diyor. Avrupa Birliği olur mu?

Olur, diyor. Komünist birlik olur mu? Olur. Faşist birlik olur mu? Oluyor.

Türk İslam Birliği niye olamıyor? Akdeniz birliği oluyor, hepsi oluyor.

Bir tek Türk İslam Birliği olamaz diyor. 

“Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır.” Ağır davranıyor.

“Şayet, size bir musibet isabet edecek olsa” mesela tutuklansa, saldırılsa,

dövülse, hakarete uğrasa, "’Doğrusu Allah bana nimet verdi, çünkü onlar-

la birlikte olmadım’ der” diyor. Allah korudu diyor. Beni de tutuklarlardı

diyor, ben de hakarete uğrardım, okuldan atarlardı, bir şey olurdu, istik-

balim yarım kalırdı. Allah beni korudu diyor. 
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Bir de bak bunu Allah’ın ona nimet vermesi olarak belirtiyor. “Eğer

size Allah'tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki onunla ara-

nızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi” pişkin olur bunlar, çok arsız, “kuşku-

suz şöyle der; ‘keşke onlarla birlikte olsaydım’” hatta diyor direkt; “biz

sizinle birlikte değil miydik?” diyorlar. Ayet var, inşaAllah. 

“Böylece ben de büyük 'kurtuluş ve mutluluğa' erseydim.” Büyük

mutluluk ve kurtuluş ahir zamandadır. Mehdi (as) devrindedir inşaAllah

aynı zamanda, Kuran’ın bir işareti. 

“İşte kalplerinde hastalık olanları: ‘Zamanın, felaketleriyle aleyhimi-

ze dönüp bize çarpmasından korkuyoruz’” yani diyor bizi ya tutuklarlar, ya

hapse atarlar, ya döverler, ya söverler, bak zamanın felaketleri, ahir zaman-

dayız diyor. Her türlü felaket gelebilir. Mutaassıp, mütedeyyin aileye men-

subuz diyor, gayet güzel namazımızı da kılıyoruz diyor, şimdi bizim başı-

mıza iş çıkartma diyor. Tatlı tatlı geçiniyoruz biz şurada diyor. Ticaretimi-

zi de yapıyoruz. Sen bu riskli işlere sen gir diyor, biz de seni uzaktan alkış-

layalım diyor. Yahut takdir edelim diyor. Ama sen devam et diyorlar. 

“Aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün.” diyor böyle olumsuz

çabalar. “Umulur ki Allah bir fetih veya Katından bir emir getirecek de,

onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır.” Bak,

“Allah bir fetih” İslam ahlakının dünya hakimiyeti, “veya katından bir

emir” Mehdi (as)’ın zuhuru, inşaAllah. Ona da bakıyor ayet bir yönüyle.

“Nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır.” Ya keşke

bunu yapmasaydım, bu kadar anlatılmasına rağmen diyor, bu kadar açık

olmasına rağmen ben bunu nasıl yaptım diyor. Pişman olacaklar. Bak

“gizli tuttuklarından dolayı, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı, piş-

man olacaklardır.” Bu, pişman olacaklardır deyince Allah, bunun ikinci

bir ihtimali olur mu? Pişman olacaklar deyince, mutlaka olacaklar. Ama

ne pişmanlık, bu normal bir pişmanlık değil. Bilinen pişmanlık değil.

Kahrolacaklar inşaAllah. 

SUNUCU: Tekrar soruyla devam edelim mi Hocam? İzleyicimiz;
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“Sevgili Hocam, bugün Hz. Mehdi (as)’a Allah Katından verilen özel

ilimle ilgili bir hadis okudum. Hadisin açıklamasını sizden dinleyebilir

miyiz?” diye sormuş. Hadis şöyle: “Mehdi (as) ilahi bilgiyle karar vere-

cek. İnsanları gerçek karakterlerinden tanıyacak. Hz. Davud (as) ve Hz.

Süleyman (as) gibi Hz. Mehdi (as)’ın da karar vermesi için şahide gerek

olmayacak. Bihar’ul-Envar”, Nezih Taşçı sormuş soruyu. 

ADNAN OKTAR: “Mehdi (as) ilahi bilgiyle karar verecek.” Allah

ilham edecek. İlham ayrı bir şeydir. Mehdi (as) zaten ahkamda masumdur.

Bir tek Mehdi (as)’a mahsus bir özelliktir bu. Hata bile yapmış olsa, öyle

görünse bile, yaptığı yine doğru olmuş oluyor. Hata yaptı diyorlar, yine

doğru olmuş oluyor, hikmet oluyor. “İnsanları gerçek karakterlerinden

tanıyacak.” Baktı mı anlayacak. “Hz. Davud (as) ve Hz. Süleyman (as)

gibi” Hz. Davud soyundan Mehdi (as) aynı zamanda. Hz. Yusuf (as), Hz.

Davud (as) soyundandır. “Hz. Süleyman (as) gibi”, bak benzetiyor Hz.

Süleyman (as)’a, onun gibi hakim olacaktır dünyaya inşaAllah. Hz. Davud

(as) gibi de adalet sağlayacaktır. Hz. Süleyman (as) cinlere ve şeytanlara

da hakimdi, Mehdi (as) da öyle; hem ateist masonlara, hem şeytanlara, hem

cinlere de hakim olacak. Onları da İslam için görevlendirecek inşaAllah.

“Hz. Mehdi (as)’ın da karar vermesi için şahide gerek olmayacak.” Baktı

mı anlayacak çünkü. Sahtekarı gözünden tanıyacak, Allah’ın dilemesiyle.

SUNUCU: “Değerli Hocam, Allah’ın insanlarla ne kadar ilgili oldu-

ğunu anlattığınız bir makalenizde şöyle yazıyordu: Allah dünyada on bin-

lerce şehir yaratmıştır. Şehirlerde bulunan milyonlarca ev vardır. Her evde

yine milyonlarca detayıyla estetik bir düzen bulunur. Her evin içinde mik-

rop, bakteri gibi görmediğimiz tüm görüntüler, Allah’ın yaratmasıyla ger-

çekleşir. Hocam, çevremizde gördüğümüz her görüntüyü Allah’ın yarattı-

ğını bilerek yaşamak, çok önemli bir ilim. Allah’ı da çok derin düşündü-

ğünüz anlaşılıyor. Bu konudan biraz daha bahseder misiniz?” Dilara Veli,

Diyarbakır.

ADNAN OKTAR: Dilara aslanım benim, bütün Diyarbakırlılara
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selam, inşaAllah. Bütün Anadolu’ya, bütün Avrupa’ya, Avrupa’daki gur-

betçi kardeşlerimize, koç yiğitlerimize hepsine selam ediyorum. Allah

hepsine bereket, bolluk, huzur, iyilik nasip etsin. Dünyadaki bütün tekno-

lojiyi Allah yaratır. Radyoları, televizyonları, bilgisayarları, kalemleri,

defterleri, kitapları hepsi Allah yaratır. Çekirgeler, kuşlar, insanlar nasıl

Allah’ın varlığına delil ise, bir kitap da Allah’ın varlığına delildir. Mese-

la şuradaki bir kitap, bu tesadüfen olabilir mi? Olmaz. Tamam, işte, sırf

bu kitap Allah’ın varlığına delildir. Çünkü beynimizin içinde yaratıyor,

dışarıdaki halini dedik her zaman, saydam. Onun iyi kavranması lazım.

Bir günümüzü buna ayıralım biz, maddenin hakikatine, yani en azından

yarısını. Çok iyi kavranması önemli. Ama asıl ben, önümüzdeki sene ağır-

lık vermeye başlayacağım Allah nasip ederse. Maddenin hakikatini artık

açmaya başlayacağız çünkü Darwinizm bitti-bitecek. Ufak tefek kırıntıla-

rı var, onları temizliyoruz. O bittikten sonra maddenin hakikatine başla-

yacağız. Dinsizleri delirtecek bu. Hakikaten delirirler. İman edenlerin de

imanlarını coşturacak, inşaAllah. 

OKTAR BABUNA: Söylemiştiniz Hocam, Lenin; elini verirsen

kolunu kaptırırsın diyor maddenin hakikati için. 

ADNAN OKTAR: Acayip korkuyor Lenin. Aman aman aman diyor

Lenin, bu konuya hiç girmeyin diyor. Tam böyle komünist uyanıklığı var.

Eğer bu maddenin hakikati konusuna girerseniz, bu dipsiz kuyu gibidir

diyor. Burada kaybolursunuz diyor. Mağlup olursunuz diyor. En iyisi, bu

konuya hiç girmeyin, açmayın ve konuşmayın da diyor. Kaçmayla olmaz.

Kaçanı yakalarız.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Kaçacak yeri yok zaten inşaAllah.

SUNUCU: “Hocam bir hadiste Hz. Mesih İsa (as)’ın görünümü şöyle

geçiyor: ‘O şüphesiz inceciktir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta

boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde ola-

cak. Yağmur yağsa da yağmasa da saçından su damlayacak. İnsanlarla

İslam için savaşacak, deccali yok edecek, sonra yeryüzünde tam 40 sene



SOHBETLER 1005

kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaktır.’ Sünen-i

Davud. Hocam, Hz. İsa (as)’ın görünümün gerçekten çok heyecan verici

olacağı hadislerden anlaşılıyor. Benim merak ettiğim, Hz. İsa (as) ikinci

kez dünyaya geldikten sonra, tüm dünya onu tanıyacak mı?” Güliz Tan-

yol, Kırşehir’den. 

ADNAN OKTAR: Dünyanın tamamını gezecek Hz. İsa (as). Afri-

ka’yı, Asya’yı bütün dünyayı adım adım gezecek. Dünyada Hz. İsa (as)’ı

görmedik hiçbir insan kalmayacak. Herkes görecek. Ve herkes iman ede-

cek. Allah Kuran’da söz veriyor. “Ehl-i Kitap’tan” diyor, “ölümünden

önce sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak” diyor Allah. Herkes iman

edecek diyor. “Ve” diyor “seni sevenleri” diyor. Yani biz mesela onun

aşığıyız, bütün dünya aşığı. “Seni sevenleri Kıyamet’e kadar küfrün üze-

rine geçireceğim” diyor Allah. Kıyamet’in son anlarına kadar dünya haki-

miyeti var diyor, senin geldiğin vakitte. Bu net dünya hakimiyeti. Bak

“küfrün üstüne geçireceğim”.

OKTAR BABUNA: İlk geldiğinde olmamıştı bu Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: Tabii. İlk geldiğinde 12 kişi iman etti. Onlar bile

işte, yani uğraştırdılar. Kuran ayetlerinden bu görülüyor. 

Oktar hocam, bana sen Resulullah (sav)’in soyunu say. Ben-i

Adnan’dan itibaren. 

OKTAR BABUNA: İsim isim okuyayım değil mi Hocam? Peygam-

berimiz (sav)’in soy şeceresi: Adnan’ın iki oğlu olmuştur. 

ADNAN OKTAR: Öyle değil, direkt say.

OKTAR BABUNA: Adnan, Nizar, Mudar, İlyas, Müdrike, Huzey-

me, Kinane, Nadr, Malik, Fihr, Galib, Lüveyy, Ka’b, Mürre, Kilab,

Kuseyy, Abdi, Haşim, Abdulmuttalip, Abdullah ve ondan sonra Peygam-

berimiz (sav) inşaAllah. 

SUNUCU: Kısa bir ara verelim. Daha sonra tekrar beraber olacağız. 
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Sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hocam,

sorularımızla devam edelim inşaAllah.

“Sayın Hocam, izninizle Darwin’in kendi teorisinin anlamsızlığını

anlattığı sözlerinden bir kısmını aktarmak istiyorum demiş izleyicimiz.

Teorim sadece, bir kusur ve delikleri olan bir hipotez parçası. Sorum şu

ki, acaba bu paçavranın bir kıymeti var mı? Bir türün diğerlerine değişi-

mine ilişkin hiçbir kanıt yok. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız.

Bunlar Darwin’in sözleri. Darwin’in bu sözlerini bilmiyorlar mı acaba

evrimciler?” demiş Ferhat Kartaloğlu, Suadiye’den. 

ADNAN OKTAR: İşte, kraldan fazla kralcı derler ya böyle tipler

olur. Onlar da öyle. Bakın, ben demin ne dedim? Hiçbir evrimci, evrim

teorisine inanmaz dedim. Doğru mu? 

OKTAR BABUNA: Doğru Hocam inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: En başta Darwin olmak üzere, hiçbiri inanmıyor.

İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hepsi olmadığını bir şekilde itiraf ediyor zaten

kitaplarında, yazılarında mutlaka. İnşaAllah. 

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. İşte, Darwin’e en güzel örnek.

OKTAR BABUNA: Bunu da siz ortaya çıkardınız Hocam, bunlar

bilinmiyordu. Siz kitabınızı ortaya koyunca hepsi şaşırdılar .

ADNAN OKTAR: Hayır, boş alanda at oynatıyorlar. Bir adam, bir

Allah’ın kulu da çıkıp “ne oluyor hemşerim?” dememiş. Yani ne oluyor

böyle? Nedir bu konu diyerek. Bütün dünyayı sarmış. Halbuki, rezalet tar-

zında yalan ve yalanın da üstünde tam bir büyü. Ama evelAllah bundan

sonra nefes aldırmayız inşaAllah. Ne anlatayım? 

SUNUCU: İzleyicilerimizin sorularını soralım. “Sevgili Hocam,

geçen gün internetteki kitaplara bakarken Burak Özdemir isimli bir kişiye

rastladım.” 
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ADNAN OKTAR: Burak Özdemir?

SUNUCU: Evet. “Haşa Allah’a karşı saygıya uygun olmayan üslup-

la yazılmış kitapları var.” “Kitapların içeriğini görünce, bu kişinin kitap-

larının satışına nasıl izin verebiliyorlar diye çok şaşırdım. Gerçi bizim hal-

kımız, imanlı olduğu için bu tür yayınlardan etkilenmiyordur diye düşün-

düm. Böyle yayınlara ve böyle kişilere nasıl bir tavır alabiliriz sizce? Say-

gılarımla.” Neriman Uyar, Bilecik’ten sormuş sorusunu. 

ADNAN OKTAR: Şimdi, Burak Özdemir de kız kardeşi Banu Özde-

mir de benim yanımda 15 sene kaldılar. 15 sene benim talebemdi onlar.

Yani en az bir 15 sene. Banu da benim çok yakınımdı, yani çok iyi tanı-

dığım bir insandı. Darwinizm’e, materyalizme asla inanmıyorlardı. Çok

iyi araştırmaları vardı, Allah’a inanıyorlardı. Namazlarını kılıyorlardı,

oruçlarını tutuyorlardı. Kuran’ı, İslam’ı tebliğ ediyorlardı. Ne zaman ki

bizden ayrıldılar; tam tersi bir politika başladı. Banu, işte 30 mumlu pasta

mı bir şey, kırk mumlu mu pasta mı çörek mi bir şey bir kitap yazdı. Tam

hatırlamıyorum. İşte orada, şarap nasıl ikram edilir bilmem ne falan.

Aslında bunlar reaksiyon kitapları. Yani bana karşı, inancımıza karşı,

İslam’a karşı, Kuran’a karşı kalplerinde bir sevgi vardı. Sonra bir deği-

şiklik oldu. Ve onu, çevrelerinden istifade etmek için biraz da, benim

kanaatim, yani bizim hiç alakamız yok demek için, çevre edinebilmek için

böyle bir çizgiye girdiler gibi geliyor bana. Burak Özdemir’in bu kitapta

yazılanlara inanması mümkün değil. Yani Darwinizm’in, materyalizmin

geçersiz olduğunu çok iyi bilen bir insan. Su gibi bilir. Banu da çok iyi

bilir. Ne hikmetse benden ayrıldıktan sonra, bizden ayrıldıktan sonra

böyle bir çizgiye giriyorlar. Mesela Mustafa Akyol da öyle oldu. O da 15

senelik falan talebemdir benim. Taha Akyol’un oğlu. Darwinizm’e karşı

ben onu her yere konferanslara gönderirdim, birçok Avrupa’da konfe-

ranslara gönderirdim. Amerika’ya gitti evet. Konferanslara gitti. Kuran’ı,

İslam’ı savundu yıllarca. Ayrıldıktan sonra, evet dedi bir başlangıçta

Allah’ın müdahalesi var ama sonra evrimle yaratılmıştır dedi, çıktı işin
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içinden. Niye? Etiler’de arkadaş çevresi var, onların arasında muhtemelen

uyum oluşması için. Yoksa Darwinizm’e onun inanması mümkün değil.

Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğine yüzde yüz emin. Hepsini

biliyor. Ara fosil olmadığını biliyor, 300 milyon fosil olduğunu da biliyor

Yaratılışı ispat eden. Ama bunlar reaksiyon kitapları. Çocuksu tepki kitap-

ları. Onun için hiç o yönüyle bir anlamı yok. Samimi olarak inançlarının

ne olduğunu biz biliyoruz inşaAllah. Bu tip olaylara biz çok rastlıyoruz,

bir tane iki tane, on tane, yirmi tane değil. Reaksiyon tavırları, inşaAllah. 

SUNUCU: Tekrar bir izleyicimiz; “Adnan Hocam, Peygamber Efen-

dimiz (sav) ve etrafındaki sahabeler İslam ahlakını yaymak için gece gün-

düz son derece şevkli ve heyecanlıydı. Türlü zorluklara karşı yılmadan

çaba gösteriyorlardı. Oysa ben etrafımdaki bazı insanlara bakıyorum son

derece şevksiz, sakin, monoton ve tekdüze bir hayatları var. Hocam, eğer

dünyadaki tüm Müslümanlar kendi dertlerine dalarak ağır ve sakin, içe

kapalı bir kişilik geliştirecek olsalardı, böyle olursak yani Kuran ahlakının

insanlara tebliğ edilmesi, münafıkların ve inkar edenlerin Müslümanlara

karşı kurdukları tuzaklara karşı koyulması nasıl gerçekleşecek? Ben sizin

anlattıklarınız vesilesiyle çok şevkli ve heyecanlıyım, Allah razı olsun.”

demiş. Nurcan Aktürk, Samsun’dan.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah. Nurcan kardeşimize

buradan selam ediyoruz, Allah’ın selamı üzerine olsun. Şimdi öyle tarif

edilen tarzda kişiler var. Böyle muhafakazar, mukaddesatçı, maneviyatçı

tanınan. İşte bilmem nerede çalışır, ticaretle uğraşır yahut halı ticaretiyle

uğraşır. İşte üç kızı, bir tane oğlu oluyor. Oğlan yurt dışında okur, kızlar

bilmem ne yapar. Görevleri nedir biliyor musun? Hedefiniz nedir? Evlen-

mek, çoluk çocuk sahibi olmak, üremektir. Başka da bir hedef yoktur.

Adamın hedefi ne dersen? O da bol para kazanmak, iyi ticaret yapmak,

benim hedefim de bu diyor. Başka ne yaparsınız diyor? İşte, canımız sıkıl-

dığında bazen Umre’ye gideriz. İşte duvara da bir ipek halı asar cami

resmi olan. Ondan sonra höpürdeterek kahvesini içer. Ailede topluca
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sarıkla namaz kılınır evin içerisinde. O da onlara acayip bir azamet ve

enaniyet veriyor böyle, milleti böyle aşağılayarak bakıyorlar. Böyle bir

konuda mesela cehd ederken, tebliğ yaparken tutuklanan veyahut zor

durumda kalan Müslüman olduğunda veyahut küfrün, dalaletin hakaret ve

iftira ettiği bir insan olduğunda; ya görüyor musun adamı diyorlar, bak

neler yapmış ya diyor. Mesela bir ateist mason gazetenin açıklamalarına

can-ı gönülden inanıyor. Vay anasını diyor, vay babasını diyor işte böyle

kendi kendine. Neler oluyor ya diyor, hayretler içinde kalıyor. Ve artık

ona, onu inandırmak çok güç hale geliyor. Artık tavır koyuyor, netleşiyor.

Ve kızı ayrı kendini beğeniyor, babası ayrı kendini beğeniyor. Bu stil

yüzünden İslam ahlakı dünyada mağlup hale geldi, Müslümanlar. Osman-

lı döneminde başladı bu. Böyle muhafazakar, kendini beğenen, imanı

zayıf, enesi kavi, Said Nursi diyor; imanı zayıf, enesi kavi diyor, yani ken-

dini beğenmişliği güçlü. Bunlar, kendilerini aldatıyorlar. Mesela akik taşlı

yüzük takıyor, oradan bir enaniyeti geliyor. Misvak kullanıyor, oradan bir

enaniyeti geliyor. Zaten tamam ona, bir de üstüne sarık, evde diyor, biz

bütün eşyaları kaldırdık diyor, yerde oturuyoruz diyor. Sizin evde masa

var diyor. Bitmiş zaten, yani kafirle Müslüman ayrımı gibi onun kafasına

göre. Kendinden çok emin. Ama karşı taraf diyor mesela tebliğ yapıyor,

çalışma yapıyor, basına yansıyor olaylar, işte hakaret görüyor bazı basın

mensuplarından. Fitne çıkarıyorsun kardeşim diyor. Böyle şey olur mu

diyor? Aklı başında mısın sen? Evleneceksin diyor, çoluğa, çocuğa...

Çocuklarınla tebliğ yapman lazım diyor. Ben bak diyor, iki tane kızım var

diyor ya da bir tane kızım var diyor, onu yetiştiriyorum diyor. Tebliğ

budur diyor. Tebliği Peygamber (sav) yapmış, senin ne haddine diyor.

Tebliği, nereden çıkarttın sen tebliği diyor. Emri bil maruf nehyi anil

münker, öyle bir şey yok diyor. O Peygambere (sav) has bir görevdir

diyor. Onun görevi, evde pilav yemesi, tavuğun kemiklerini sıyırması,

ondan sonra üstüne de kahve içip terledim hanım deyip böyle alnını eliy-

le silmesi; görevi bu. Yani öyle gıcık bir görüntü oluyor ki tarifi tahayyü-

lü mümkün değil, anlatamıyoruz da. Anlatılması da çok güç. Tabii iyi
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niyetli, saflığından yapanlar var. Onları tenzih ediyorum. Şimdi buradaki

hata bu. Kendilerini kandıracak bir şeyler buluyorlar ve onunla kendini

tatmin ediyor. Mesela bir genç kız, nasıl yapayım diyor, muhafazakar,

mukaddesatçı ailesi, tamam diyor bir başörtüsünü bağlıyor. Namaz yok,

oruç yok, zekat yok, tebliğ yok. Kuran’ın, İslam ahlakının dünyaya haki-

miyeti çok hayati bir konudur. Bir Müslüman’ın, gece gündüz, peşinde

devam edip takip etmesi gereken bir konudur. O da yok. İslam ahlakını

dünyaya hakim etmek, kardeşim diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı var

diyor, o yapıyor görevi diyor. Sen ne alaka diyor, caminin hocaları var

diyor. Var mı icazetin diyor, diploma olması gerekir diyor bunu yapman

için. Diploman da olmadığına göre, otur işte evde, işine gücüne bak diyor.

Sakıt oldu senden diyor. Şimdi bu kafa 1.5 milyar Müslüman’ı dünyada

ezim ezim ezdiriyor. Irak’ta mesela 150 adet yahut 200 kişi bombalanıp

öldürülüyor. Bakın köpek öldürülse Avrupa’da 200 tane, yer yerinden

oynar, 200 köpek. Yıkarlar Avrupa’yı. 200 tane Müslüman ölüyor, böcek

ölmüş gibi geliyor adamlara. Benim ne üstüme vazife, benim kapıma gel-

mediler ki kardeşim diyor, ben mücadele edeyim diyor. Oradaki adamlar-

dan bana ne diyor, Irak’taki adamdan, Afganistan’daki adamdan bana ne.

Halbuki Allah, müminler kardeştir diyor. Dünyanın en ucundaki bir Müs-

lüman’ın burnu kanasa biz sorumlu oluruz. Nasıl seni ilgilendirmez? Beni

ilgilendirmez. Adamın kapısına gelecekler, nitekim öyle oluyordu mesela

birçok ülkede, Irak’ta falan birçok yerde, kapısında yine düğün yapıyor,

bak savaş ortamı, düğün yapıyor, eğleniyor. Geldiler, hepsine sıktılar,

suratlarına askerler. Ben o zaman diyor kendimi savunurum işte diyor,

kapıma gelirlerse diyor. Kardeşim bu rezilliğe ne gerek? Kapına gelince-

ye kadar Allah’ın dinini anlatsana, sevgiyle, şefkatle, merhametle, dost-

lukla, güzellikle. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapılmayan ülkeler

Allah’ın yerlebir ettiğini Kuran söylemiyor mu? Allah yıkım gerekçesi

olarak bunun olduğunu söylemiyor mu. Mehdi (as) gelmiş olmasa Allah

dünyayı yerlebir edecekti. Mehdi (as) Kıyamet’i durdurdu Allah’ın izniy-

le. Kıyamet’in gecikmesine vesiledir. Allah diyor bak hadiste, Kıyamet’e
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bir gün kalsa diyor, Allah Kıyamet’i durduracak diyor Mehdi (as) sebe-

biyle. Kıyamet ertelenecek diyor. 100 yıl erteleniyor. 100 küsur yıl Mehdi

(as) geldi diye, Cenab-ı Allah nimet olarak. Niye? Mehdi (as) tebliğ yap-

tığı için. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yaptığı için belanın gerek-

çesi kalkıyor. Said Nursi diyor ki; bak diyor Mehdi (as)’ın geliş sebebi

için diyor ki; beşeri diyor gadab-ı İlahi’den kurtarmaktır diyor, gadab-ı

İlahi. Allah’ın bela vermesi, dünyayı mahvetmesinden kurtarmak için

diyor Mehdi (as) geliyor diyor. Allah’ın gadab-ı İlahisini durduracak

Mehdi (as). Açın bakın Risale-i Nur Külliyatı’nı, açıkça yazıyor Said

Nursi. Maddi ve manevi felaketlerden korumak ve gadab-ı İlahi’den koru-

mak için diyor, Mehdi (as)’ı vaat etmiştir diyor. Allah Kıyamet’i durdu-

ruyor. Onun sebebiyle depremi durduruyor, depremleri durduruyor.

Mehdi (as) vesilesiyle olan olayları saysam, sabaha kadar sayamam.

Mehdi (as)’a zemin hazırlanması için yapılan olaylar vardır, bir de Allah

Mehdi (as)’ı sevdiği için yaptığı nimetler ve güzellikler vardır. Mesela

dünyaya bütün bereket, bolluk vermesi, İslam ahlakını dünyaya hakim

etmesi hepsi Mehdi (as) vesilesiyledir. Cenab-ı Allah onu nimetlendirmiş

oluyor inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hocam bu, siz Kitap Ehli’ne bakış açısını anlat-

tınız, Kuran’dan ayetlerle anlattınız. Hıristiyanları bir Allah’a inanmaya

davet edilmesi gerektiğini, böyle bir çağrıda siz bizzat bulundunuz Hocam

inşaAllah ve bunu ayetteki gerekçesiyle açıkladınız. Adalet Bakanımız

Sadullah Ergin Beyefendi bir cenazeye katılıyor Hocam, bir Hıristiyanın

cenazesi, Ortodokslardan. Hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz diyerek ve

Peygamberimiz (sav)’in de Kitap Ehli’nin cenazelerine katıldığını anlat-

mıştınız Hocam inşaAllah, hadise dayanarak. Aynı şekilde de gerçekleş-

miş maşaAllah. O da; hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz, diye söylemiş

Hocam inşaAllah. Antakya Rum-Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen

bir cenaze törenine katılmış Beyefendi.

ADNAN OKTAR: Çok güzel bir haber, maşaAllah, elhamdülillah.
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OKTAR BABUNA: Bir de Hocam eğer uygun görürseniz, bu beni

çok rahatsız ediyor. Bu annem ve babam sizi çok seviyorlardı Hocam.

Bunu böyle mektupları var, televizyon programları var, çok samimi ifade-

lerle anlatıyorlar. Ama ondan sonra da kalkıp size karşı böyle, sizi, beni,

eşimi hapse attırmak için var güçleriyle de bir yandan gayret ediyorlar.

Çok büyük bir çelişki var ortada.

ADNAN OKTAR: Sen bunlara bayağı bir içerlemişsin benim anla-

dığım kadarıyla.

OKTAR BABUNA: Hocam, çok büyük ikiyüzlülük yapıyorlar açık-

çası yani tabir-i caizse, bu yaptıkları çünkü burada siz daha iyi bilirsiniz,

Objektif programına çıkıp babam diyor ki, sizinle ilgili olarak; “fakat

diyor, 100’ün üzerinde kitabı ve şu gördüğünüz bunların hepsi bilimsel

kitaplar” sizin kitaplarınız için söylüyor bunu.

ADNAN OKTAR: Beni övüyor.

OKTAR BABUNA: Evet. “Ancak kendi hayatını vakfetmiş bir

insan” sizin için söylüyor.

ADNAN OKTAR: Allah’a, Kitab’a, Kuran’a vakfettim kendimi.

OKTAR BABUNA: Vakfetmiş bir insan evet, Allah’a vakfetmiş, “...

öyle anlaşılıyor devamlı okuyan bir insan hiç dışarıya çıkmıyor.”

ADNAN OKTAR: Doğru, gündüzleri dışarı çıkmıyoruz, gece çıkı-

yoruz genellikle, gündüz pek çıkmıyorum.

OKTAR BABUNA: “Başka kim yazacak” diyor “bu kitapları” sizi

ve kitaplarınızı, eserlerinizi çok övüyor. Daha sonra da diyor ki sizin arka-

daşlarınız için de; “Bu çocukların hepsinin fevkalade iyi ailelerden geldi-

ğini, fevkalade iyi yetiştiklerini yani temenni edilecek vasıflara sahip

insanlar. Bunları ben milli, manevi değerlere bağlı, memleketini seven,

fevkalade dürüst, ahlaklı kimseler olarak aylarca beraber kalmak suretiy-

le tanıdım. Aylarca, bir gün, iki gün değil.” Çok iyi tanıyorum, çok iyi

insanlar diyor, üstün ahlaklı insanlar diyor, sizin için, arkadaşlarınız için.
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ADNAN OKTAR: Hayrettir, bu kadar, adeta göklere çıkarıyor, öve

öve. Arkasından da tam tersi ifadeler kullanıyor. Çok acayip.

OKTAR BABUNA: Annem de aynı şekilde Hocam. Mektupta yazı-

yor. Diyor ki; “En baştan belirtmeliyim ki ben bu insanları,” yani sizi ve

arkadaşlarınızı “eşimin Bilim Araştırma Vakfı’nın bilimsel çalışmalarına

katılımından dolayı yıllardır tanıyorum. Bu nedenle de yapılan suçlamala-

rın hiçbirisinin doğru olmadığını biliyorum. Ayrıca ortaya atılan iddiala-

rın gerçek olmadığını bilmemin bir diğer sebebi, bu davanın” yani Bilim

Araştırma Vakfı davasının “ne kadar anlamsız gerekçelerle yürütüldüğü-

nü ve örgüt suçlamasının da nasıl kanuna aykırı temellere dayandığını

şahsi tecrübelerimle görmüş olmam. Ayrıca eşim ve ben Sayın Adnan

Oktar’ı da tanır, sever ve kendisine büyük hürmet duyarız. Adnan Bey

gibi kültürlü ve saygın bir insanı sadece Türkiye’de değil, dünyanın her-

hangi bir ülkesinde de bulmak son derece güçtür. Kendisiyle tanışmak

bizim için büyük bir şeref oldu. Eserleri dünyanın hemen her yerindeki

insanlar tarafından biliniyor ve okunuyor. Hatta bildiğim kadarıyla birçok

Avrupa ülkesinde en çok okunan eserler arasında yer alıyor. Saygılarım-

la, Prof. Dr. Cevat Babuna’nın eşi Semin Babuna” burada da imzası var.

ADNAN OKTAR: Annenler, bir çete davası daha açmışlar biliyor-

sun. Onda yeğenlerin de var. Erdem, Emre onlar da var.

OKTAR BABUNA: Evet, torunları var. Yani torunları...

ADNAN OKTAR: Tabii, onlar da var. Ben de varım. Herkes var.

OKTAR BABUNA: Ama o da çok ilginç Hocam. 

ADNAN OKTAR: Şimdi biz bunlarla da uğraşıyoruz. Çünkü birine

çete suçuyla ilgili bir şey söyletmişler, birine bir şey söyletmişler. Bir

hukukçu planlamış. Sen şunu söyle demiş, sen şunu söyle, sen şunu söyle,

sen de şunu söyle. A, b, c, d, e, f, g; çetenin harfleri çıkmış. Sen anlat

diyor mesela o anlatıyor, o da anlatıyor. Anlatınca kendilerince bir çete

oluşturmuş oldular. Ama biz buna rağmen takipsizlik aldık. 
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Bir ayet okuyayım, bitirelim. Ya Allah Bismillah. Yusuf Suresi, 9:

"Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yal-

nızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz."

Bakın Hz. Yusuf (as)’a kendi kardeşleri komplo hazırlıyorlar. Öldürmeye

kalkıyorlar “veya onu bir yere atıp-bırakın” kuyuya bırakıyorlar. Kendi

kardeşleri de, Mehdi (as)’a da kendi kardeşleri kahpelik yapacaktır. Yani

Müslümanların içinden münafıklar çıkacak, oyun oynayacaklardır. Onu

hapsettirmeye çalışacaklar, kuyuya koymaya çalışacaklar, yani tecrit

etmeye çalışacaklardır, hatta öldürmeye kalkacaklardır. Bak diyor ki;

öldürün. "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın.” Peygamberi-

miz (sav), Hz. Yusuf (as)’a benzer diyor Mehdi (as). “Hangi cihetten Ya

Resulullah” diyorlar, “zindan cihetinden” diyor. Çile ve zorluklar cihetin-

den Hz. Yusuf (as)’a benzer, inşaAllah. “İbrahim ve İshak'a (nimetini)

tamamladığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamla-

yacaktır.” diyor. Bu işte Mehdiyete işaret eden bir ayet. 6. ayet, Yusuf

Suresi, şeytandan Alllah’a sığınırım. Bak, “Yakub ailesinin üzerindeki

nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahi-

bidir.” Bu, ahir zamanda tam olmuş olacak inşaAllah.

Evet programımız bitmiş. Ne diyelim; Allah güzellik, iyilik versin.

Bütün Karadenizli, Adıyamanlı ve Türkiye’deki bütün kardeşlerime,

Avrupa’daki herkese selam ediyorum, inşaAllah.



D
ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddeler-

den tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evri-

min hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat -

mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te o-

ri si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi -

lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü -

sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin

bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya -

sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler-

den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du -

ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge -

ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı

DDarwinizm’in

Çöküşü
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alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçersizliğini gör-

mekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça -

lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo -

ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le mek -

te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar

uzanan pagan bir öğreti olmakla birlikte,

kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan

en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kita-

bıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki

farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı

gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan

geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken-

di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar-

win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti -

ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la -

ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu

ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın

tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık-

la ya ma mak ta dır.

Char les Dar win



SOHBETLER 1017

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl ön ce

il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id dia et mek te -

dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş-

tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz -

le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan -

dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı

üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne

je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,

can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin

ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün -

cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav -

ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan

fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne
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bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki,

et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu -

yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül -

me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz-

dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den

olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir

ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş

yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te -

mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap-

tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta -

ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on

and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re

di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya

çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da -

ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk

ev rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du.

Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez-

ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi -

le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar

ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı

yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü -

nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li fe, (1936) New

York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s. 196)

Fransız biyolog 

Louis Pasteur

Rus biyolog 

Alexander Oparin
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Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya -

pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar-

da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı -

ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark-

lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti -

on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi -

cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler, Mo le cu -

lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis of Small

Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -

hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha -

yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açma-

za girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile olağan-

üstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğ-

lunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki

bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bira-

raya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan tı lar la
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açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan pro te in -

le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir

pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık -

lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge -

ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır.

İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er

say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki-

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni-

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi -

si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit-

le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak

oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan

di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın

kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na

var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on

Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine orta-

ya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teori-

sini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı
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ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu

me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür-

le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne

da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün -

de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü,

hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri

ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -

hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı

ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği -

şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç-

bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.

(Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac-

si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity

Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa -

bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi nin il kel bi lim

an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa -

mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can-

lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel

de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil -

den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni

tür ler or ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö -

re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken

ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 
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Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A

Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke -

sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl -

ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na"

ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son-

la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi -

nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı

de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas -

yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma -

la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde

bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat

gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluk-

lara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi

çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları

geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na

ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın

ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek

de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal

bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da -
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na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü -

yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir

dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han,

Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül -

dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği

mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik

olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El -

bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se -

lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa -

maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha -

ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Göz lem le nen tüm mu tas yon lar za rar lı dır. Mu tas yon bir tü rü ge liş tir mez, ya

da her han gi ye ni bir tür mey da na ge ti re mez. Çün kü can lı DNA'sı çok komp -

leks bir dü ze ne sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi rast ge le bir

et ki or ga niz ma ya sa de ce za rar ve rir. Mu tas yon la rın se bep ola ca ğı de ği şik lik -

ler an cak ölüm, sa kat lık ve has ta lık dır.
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Fo sil Ka yıt la rı: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en

açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir bir le rin den

tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş -

müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü -

şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de -

me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür-

ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir yan dan

da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lı -

lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da

ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır.

Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar

ol ma lı dır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Deniz yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman,

Ordovisyen dönemi

Yaş: 490 – 443 milyon yıl
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Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa yı la -

rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu

ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re -

kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka -

nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les Dar-

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluş-

turduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin

Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

Gü neş Ba lı ğı 

Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö nemi

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
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Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki

de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum-

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma -

mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim-

ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve

ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür-

ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı -

la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan

grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord",

Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu

ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in

ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te -

ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği

hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık-

la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug -

las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem -

mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış -

tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den

ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol -

ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış-

lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la -
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rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New York: Pant he -

on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in

san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde may-

munsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baş-

ladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu -

nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek-

te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly

Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca

ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok

ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may-

mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı

gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top-

lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of

Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c.

258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cuslar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -
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sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim

şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün -

kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev -

rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış -

tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en

önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst

Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger-

çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J.

Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho -

mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin

ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl-

ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker,

Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı,

New York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge,

c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Ti me,

Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge -

çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log -

SA
HT

E
SA
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E

Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de çı kan ha ber-

 ler de yandakine ben zer ha ya li "il kel" in san re -

sim le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re sim le re

da ya na rak oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek kay-

 nak, ya zan ki şi nin ha yal gü cü dür. An cak ev -

rim bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi al mış -

tır ki ar tık bi lim sel der gi ler de ev rim le il gi li

ha ber le re da ha az rast lan mak ta dır.
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la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar-

wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım -

sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun-

la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl -

dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Go uld,

Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo -

luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel

te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri

üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam-

la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may-

mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na

var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka -

dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim -

sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de

bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze -

nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re,

te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa -

nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi -

nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se

için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik -

le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me -

le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer,

New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)
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İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından

ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bi-

le anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim.

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla

bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer can-

lıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapı-

taşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi-

ğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçi-

rilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarla-

yalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getire-

medikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu ka-

rışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri ka-

dar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10-950 olan) protein dol-

dursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları

istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın

önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, ku-
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şaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şart-

ların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları,

atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler.

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra ken-

di hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri

oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıy-

la hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise,

akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı

iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte olduğu gi-

bi, bu gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise

göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca

ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya

ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez -

de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı-

ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer-

dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te -

si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı -

rın ve çev re ni ze ba kın. 

Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -

de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te -

le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100

yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için

fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta -

sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli-

niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu -

nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir,

oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon

sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm-

kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf
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ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka -

li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü

kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın

te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran

te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö -

rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi -

nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa -

dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen olu-

şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev-

re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak

al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re -

şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de

ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey-

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

Bir ci sim den ge len

uya rı lar elekt rik sin -

ya li ne dö nü şe rek be -

yin de bir et ki oluş-

tu rur lar. Gö rü yo rum

der ken, as lın da zih-

ni miz de ki elekt rik

sin yal le ri nin et ki si-

ni sey re de riz.
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bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz-

la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu

ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan

bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li -

te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en

ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı -

nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san

vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur.

Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa -

ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum,

in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz

ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la -

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik

sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da

bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An -

cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız:

Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan

kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı

al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?
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El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le -

ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan-

ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir -

ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey-

ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte-

sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl-

ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı -

ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni

hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın

hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form-

la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si -

nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta -

rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min

gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de

tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı"

ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le -

bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir

ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin,

"ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma
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ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne,

ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz.

Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah-

ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un -

ted World", The New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatı-

lan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiç-

bir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin,

hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların,

balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balina-

ların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağ-

murla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinist-

ler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl

ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan

bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusur-

suz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et -

ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim

ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin

ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va -

ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın

ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin,

üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank

Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li -
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mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç -

ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san -

lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li

bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne

im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger-

çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan,

Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Musa (as)'ın kav-

minin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından

çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının

kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok

ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür -

le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la -

ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay-

van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır.

(Araf Su re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan ma -

ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük-

sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş

bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo -

zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum -

dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve
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man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın

dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi -

ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip

ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel-

li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış

can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la -

ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan

ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as)

ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa, Fi -

ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü -

cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa

(as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser-

gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni

bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si -

hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl

al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.

Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç

ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la -Hz.

Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le ye bil miş ler dir. An -

cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın

bu bü yü sü nü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz

kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -

rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -

yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol -

duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler

ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki le yen

bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı ile, söz  ko nu-

su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim-

sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya

ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an -

la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler -

dir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisi-

nin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge -

le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri

ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir

hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya -

cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra -

pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te -

sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi -

nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu

şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den

kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in -

san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.



Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen,

herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32)




