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T Ü M  E S E R L E R İ

Yazar ve Eserleri Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤-

mufltur. ‹lk, orta ve lise e¤itimini Ankara'da tamamlad›ktan sonra ‹stanbul Mi-

mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde ö¤renim görmüfltür. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bi-

limsel ve siyasi konularda pek çok eser vermifltir. Bunlar›n yan›s›ra, yazar›n ev-

rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›

ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bu-

lunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki Peygam-

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n

mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il-

gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygambe-

rimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤›

tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek

çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü

söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resu-

lullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm dünyaya

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel ima-

ni konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temel-

lerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya kadar

dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtd›fl›n-

da genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok

insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile ol-

maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,

kolay anlafl›l›r ve samimi üslübun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmakta-



d›r. Bu eserler süratli etki, kesin netice, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellik-

leri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanla-

r›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbi-

rini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da

ancak duygusal bir inatla savunmaktad›rlar, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmek-

tedir. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat›nda fikren ma¤lup

olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yal-

n›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca yazar›n bu kitaplar-

dan elde etti¤i hiçbir maddi kazanc› da yoktur. Ne yazar ne de kitaplar›n›n yay›n-

lanmas›na, tan›t›m ve da¤›t›m›na vesile olanlar, bundan maddi bir kazanç elde et-

memekte, sadece Allah'›n r›zas›n› kazanmak için hizmet etmektedirler. 

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etme-

nin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güç-

lü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise,

emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, ya-

zar›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece-

¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek ama-

c›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki et-

ki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

n›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-

mas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lma-

s›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve

kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin  elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-

ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Girifl

Harun Yahya taraf›ndan kaleme al›nan tüm kitaplar, okuyucunun dünyaya ba-

k›fl›n› kökten de¤ifltirebilecek, son derece hayati öneme sahip gerçekleri anlat-

maktad›r. Tabiat ve canl›larla ilgili kitaplarda, materyalist felsefenin iddialar›n›

çok kesin bir biçimde çökerten, Allah'›n varl›¤›n›n ve yarat›fl›n›n aç›k ispatlar›n›

ortaya koyan deliller aç›klanmaktad›r. Siyasi konularla ilgili kitaplarda, dünya si-

yasetinin ve tarihinin perde arkas›nda kalm›fl gizli gerçekler gün ›fl›¤›na ç›kar›l-

maktad›r. Kuran'da anlat›lan gerçeklerin ele al›nd›¤› kitaplarda ise, Kuran ayetle-

rinin tüm dönemlere bakan önemli yorumlar› aktar›lmakta, dinin insanlara getir-

di¤i güzel ahlak ve dinden uzak insanlar›n içinde bulunduklar› karakter bozuk-

luklar› ile ilgili mühim teflhisler yap›lmaktad›r. 

Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir.

Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru

iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan sa-

mimi, sade ve ak›lc› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahat-

ça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Elinizdeki kitapç›¤›n ilk bölümünde, Harun Yahya'n›n, dini konulardaki eser-

lerinden derlenmifl temel fikirleri yans›tan çarp›c› paragraflar yer almaktad›r. Bu

bölümde anlat›lanlar› okudu¤unuzda, yazar›n Kuran'a dayal› samimi anlat›m›na

flahit olabilirsiniz. Nitekim dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen in-

sanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n

do¤rulu¤unu inkar edememektedir. Bilinmelidir ki, bu kitaplar›, üzerinde düflüne-

rek ve özümseyerek okuyan bir insan, çok k›sa bir süre içinde yaflad›¤› dünyan›n

gerçek mahiyeti hakk›nda derin bir kavray›fla sahip olabilir.

Sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunma-

s›na katk›da bulunmak büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›n-

da ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyen-

ler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n

teflvik edilmesidir.
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Kolayl›k Dini ‹slam
✦ Tarih boyunca, dini özünden sapt›rmay› amaçlayan ve dinin yaflanmas›-

n› engellemek için türlü yöntemler deneyen kifliler, dine birçok zorlaflt›r›c› uy-
gulama ve hurafe katmaya çal›flm›fllard›r. Kendi türettikleri uygulamalar yü-

zünden bilerek veya bilmeyerek insanlar›n dinden uzaklaflmalar›na sebep ol-

mufllard›r. Oysa, Allah'›n Kuran'da bildirdikleri ve Peygamber Efendimiz'in

sünneti bize dinin yaflanmas›n›n samimi insanlar için son derece kolay oldu-

¤unu ö¤retmektedir. 

✦ Sonuçta bu insanlar›n Allah'a olan ba¤l›l›klar›, hesap gününe yönelik
korkular› onlar›n Kuran ahlak›n› yaflayan, dinin emirlerini yerine getiren in-
sanlar olmalar›n› sa¤lar. Bu insanlar karfl›laflt›klar› her olayda daima Rablerine

yönelir, O'ndan yard›m diler, O'nun r›zas›n› ararlar. Böyle insanlar hiçbir za-

man zorluklar karfl›s›nda y›lg›nl›k göstermez, s›nand›klar› olay ne kadar fliddet-

li olsa da dinden uzaklaflmazlar. Allah'a dayan›p güvenen böyle insanlar için

Allah sonsuz flefkatinin ve merhametinin bir göstergesi olarak her olay›, en zor

görüneni dahi kolaylaflt›r›r. "Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun
için güzel bir karfl›l›k vard›r. Ona buyru¤umuzdan kolay olan›n› söyleyece-
¤iz." (Kehf Suresi, 88) ayetinde de bu gerçek bildirilmifltir. 

‹mtihan›n S›rr›
✦ Her insan bir nevi yar›fl içindedir. Dünyada kendisine verilen süre içinde

ahirete yönelik en fazla kazanc› sa¤lamakla yükümlüdür. Bediüzzaman'›n da

söyledi¤i gibi dünya iman eden insanlar için "seyyar bir ticarethane ve k›sa bir

müddet için yol üstünde kurulmufl bir pazard›r." Yani bir insan burada çok karl›

bir ticaret yapabilir ve ahirette sonsuza kadar bu dünyada kazand›¤› ecirlerin

karfl›l›¤›n› yaflayabilir. ‹flte burada sa¤duyu sahibi bir insana düflen vicdan›n›n

sesini dinleyip, Allah'›n kendisini bir denemeden geçirdi¤ini hiçbir flekilde un-

utmamakt›r. Allah, bu zorlu gibi gözüken yolda insana rehber olarak Kuran'›,

örnek olarak da elçileri ve salih müminleri göndermifltir.

✦ Müslüman kaderin izleyicisi oldu¤unu bilir. Bu s›rr›n bir güzelli¤i olarak

da herfleyi büyük bir tevekkül, teslimiyet ve sab›r içinde izler. Olaylar›n nas›l

geliflece¤i konusunda da herhangi bir müdahele, engelleme ya da durdurma
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imkan› olmad›¤›n›n bilincindedir. "… Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin
için hay›rl›d›r ve olur ki, sevdi¤iniz fley de sizin için bir flerdir. Allah bilir de
siz bilmezsiniz." (Bakara Suresi, 216) ayetini kesinlikle akl›ndan ç›karmaz. Ni-

tekim Allah kullar›na, "e¤er iman etmifllerse" bafllar›na gelen her musibetin so-

nunun mutlaka güzellik ve hay›r olaca¤›n› müjdelemifltir. Bu musibetler mümi-

nin kendisini e¤itmesine, imani konularda derinleflmesine, ahlak›n› güzellefltir-

mesine, olgunlaflmas›na ve cennetteki derecesinin artmas›na birer vesiledir.

✦ ‹yilik ve kötülü¤ün birarada yarat›lmalar›n›n çok önemli bir di¤er hikme-

ti de imtihan›n s›rr›d›r. ‹nsanlar geçici dünya hayatlar›nda iyilik ve kötülükler-

le deneneceklerdir. Bu denemelerle de aralar›ndaki derece farkl›l›klar› ortaya

ç›kacak, kötüler bir tarafa, iyiler de di¤er bir tarafa ayr›lacaklard›r. 

Allah ‹çin Yaflamak

✦ Kuran'da tarif edilen dinde, insan yaln›zca Allah'a kul olmaya ve O'n-
dan baflka varl›klar›n boyunduru¤undan s›yr›larak özgürleflmeye ça¤r›l›r. Bu-

na göre insan yaln›zca Allah'›n r›zas›n› aramakla sorumludur, baflkalar›n›n hofl-

nutlu¤unu aramak gibi bir zorunlulu¤u yoktur. Cahiliye ise, dini Allah'›n r›za-

s›n› aramak ve dolay›s›yla özgürleflmek için bir yol olarak de¤il de, toplumsal

bir kurum olarak görmüfltür. Cahiliyenin bu anlay›fl›na göre din, insan›n üze-

rindeki toplumsal bask›lar› güçlendiren bir etkendir. Böylece din, "insanlar ne

der?" korkusuna dayal› ve gerçek dinden tümüyle ayr› bir yap›ya girmifltir.

✦ Mümin, karfl›laflt›¤› tüm güzellikleri, bunlar›n  Allah'a ait oldu¤unu ve

"asl›"n›n ahirette bulundu¤unu bilerek sever. Dolay›s›yla as›l sevgisi, sevdi¤i
herfleyi ona veren ve onlar›n gerçek sahibi olan Allah'a yöneliktir.

✦ Mümin, yaln›zca Allah'›n hoflnutlu¤unu arad›¤›, yaln›zca O'na yalvard›-

¤›, yaln›zca O'ndan istedi¤i içindir ki, tüm yarat›lm›fllardan ba¤›ms›zlaflm›flt›r.

Allah d›fl›nda hiç kimseyi hoflnut etme ihtiyac› duymaz, Allah'tan baflkas›ndan

medet ummaz. ‹nsan›n gerçek özgürlü¤ü, zaten ancak bu gerçe¤i kavrayarak
Allah'a yönelmesiyle olur.
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Kuran'da Dua
✦ Kuran'a göre dua etmek, Allah'a ulaflabilmenin en kolay yoludur...

Allah, insana flah damar›ndan daha yak›n olan, herfleyi bilen, iflitendir... (Kaf

Suresi, 16) ‹nsan›n içinden geçirdi¤i tek bir düflünce bile Allah'tan gizli kal-

maz. O halde samimi olarak Allah'tan bir istekte bulunulmas› için insan›n sa-

dece düflünmesi bile yetmektedir. ‹flte Allah'a ulaflmak bu denli kolayd›r. 

✦ Allah'›n Kuran'da tarif etti¤i duada kifli Allah'›n kendisini gördü¤ünü,

duydu¤unu kavram›fl, Allah 'a olan sayg› ve korkusunu ortaya koymufl ve O'-

nun önünde kullu¤unu aç›kça kabul etmifltir. Dolay›s›yla dua, yaln›zca dua s›-

ras›nda istenilen fley için de¤il, bafll› bafl›na bir ibadet oldu¤u için yap›l›r. Bu

aç›dan bak›ld›¤›nda duan›n belli bir zaman› yoktur. ‹nsan› dua etmeye yönel-

ten her türlü istek, bu ibadetin vaktinin geldi¤inin göstergesidir. ‹nsan›n istek ve

ihtiyaçlar› sürekli oldu¤u için duas› da sürekli olmal›d›r. Yani duan›n belirli bir

vakti, saati yoktur. 

Kuran'a Göre Gerçek Ak›l
✦ ‹nsan yarat›lm›fl bir varl›kt›r. Dolay›s›yla insanda görülen ak›l müstakil bir

güç ve müstakil bir yetenek de¤ildir; ona verilmifltir. Akl›n gerçek sahibi ise in-

san› yaratan Allah't›r. Allah, asla tükenmeyen, sonsuz ve s›n›rs›z bir akl›n sahi-

bidir ve diledi¤i an diledi¤i kimseye, iman› ölçüsünde bu nimeti vermektedir.

✦ Ak›l ile zekan›n çok önemli bir fark› daha vard›r. Ak›l, sabit de¤il, aksi-

ne insan›n hayat›n›n sonuna kadar artabilen ve geliflebilen bir özelliktir. Akl›n

bu özelli¤i ise tamamen Allah korkusu ve vicdan ile ba¤lant›l›d›r. Allah bir aye-

tinde "Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah'tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
itaat edin…" (Te¤abün Suresi, 16) sözleriyle inananlara güçlerinin yetti¤i oran-

da Kendisi'nden korkup sak›nmalar›n› emretmifltir. ‹nsan bu nedenle hiçbir za-

man Allah korkusunu yeterli görmemelidir. Sürekli olarak kendisini Allah'a da-

ha da yak›nlaflt›racak yollar aramal› ve bu amaçla vicdan›n› sonuna kadar kul-

lanmal›d›r. 

✦ Allah'›n ça¤r›s›na uyan kiflinin akl›, üzerini örten tüm pisliklerden ar›na-

rak, temiz ve berrak bir hal al›r. Bu temizli¤i sa¤layan fley ise Kuran'›n ve ima-

n›n kazand›rd›¤› temiz mant›k örgüsü ve do¤ru düflünme yetene¤idir. ‹nsan ca-
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hiliye toplumunun mant›k örgüsünden, düflünce yap›s›ndan ve bu hayat›n ge-

tirdi¤i pisliklerden ne kadar ar›n›r ve Kuran ahlak›n› ne kadar yaflarsa akl› da o

kadar geliflir. Cahiliye al›flkanl›klar›n›n her birinden kurtuldu¤unda, akl›n›n

üzerindeki bask›lardan da kurtulur ve böylece Kuran'da bahsedilen ak›l sahibi
kimselerden olur. Bunun aksinde ise, akl›n önü engellerle dolar ve kifli bile bi-

le kendini helaka sürüklemifl olur. 

K›yamet Günü

✦ K›yamet günü "‹nsanlar›n, alemlerin Rabbi için kalkaca¤› gündür." (Mu-

taffifin Suresi, 6) O gün, canl›larla birlikte tüm evrenin yok oldu¤u dehfletli bir

gündür. Bu yokolufl, flimdiye kadar hiçbir yerde görülmemifl olaylar sonucun-

da gerçekleflecektir. O gün, insanlar›n, hayvanlar›n, var olan herfleyin, k›saca

kainat›n ölüm günüdür. O gün, Allah'›n yüce kudretinin aç›kça görüldü¤ü ve

insanlar›n tümü taraf›ndan idrak edildi¤i gündür. O gün, inkarc›lar için dehflet,

korku ve ac› dolu bir gündür. O gün, daha önce hiç yaflanmam›fl bir piflman-
l›k ve afla¤›lanman›n hissedilece¤i gündür.

✦ Dünya üzerinde var olan düzenin aldat›c› güzelli¤ine kanarak ona s›m-
s›k› ba¤lananlar, Allah'›n varl›¤› ve birli¤i gerçe¤ine karfl› kördürler. Bütün bun-

lar›n bir yarat›c›s› oldu¤unu, bunlar›n yarat›l›fl›n›n bir amac› oldu¤unu ve tüm

yarat›lm›fllar›n bir sona do¤ru h›zla ilerledi¤ini asla düflünmeden, sadece al-

dand›klar› bu hayal ile mutlu olur, yetinirler. Oysa onlar› yan›ltan bu kusursuz

düzen, herfleyin sahibi olan Allah'›n eseridir ve yine onun tek bir emriyle ak›l-

lara durgunluk verecek bir görkemle son bulacakt›r. ‹flte böyle bir gün ile kesin

olarak karfl›laflmayacaklar› zann›nda olanlar, Sur'un sesiyle bu gafletten ani-
den uyanacaklard›r. Ancak bu uyan›fl faydas›zd›r, çünkü art›k Allah ve ahiret

ad›na birfleyler yapmak için çok geçtir.

Kuran Ahlak›

✦ Mümin, Allah'›n izniyle akl›n› diledi¤i gibi yönlendiren, akl›n› sürekli

Allah'› tan›mak, O'nun dinine hizmet etmek için kullanan insand›r. Akl›na bofl

bir düflünce geldi¤inde, akl›n› bundan kurtar›r. fieytan akl›na bir kuflku ya da
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kuruntu soktu¤unda ise yine Kuran'›n tarif etti¤i flekilde zihnini bu bask›dan

kurtar›r. ‹flte tüm bu "akl› temiz tutma"  çabas›n›n en önemli parças› dikkattir.

✦ Müminin karfl›s›na ç›kan baz› olaylar, örne¤in inkarc›lar›n kurdu¤u bir

tuzak, ilk bak›flta olumsuz, aleyhte bir durum gibi gözükebilir; ama Allah mut-

laka bunda da bir hay›r yaratm›flt›r. Bu olayda ne gibi hay›rlar oldu¤unu da ya

hemen ya da zaman içerisinde müminlere gösterir. Bu yüzden müminlerin de
karfl›laflt›klar› her olayda bir hay›r oldu¤unu bilmeleri gerekir.

✦ Ümitsizlik, fleytan›n mümini Allah yolundan al›koymak için verdi¤i ves-
veselerden biridir. fieytan bu yolla hata yapan bir müminin moralini bozmaya,

yap›lan basit hatalar› kendi gözünde büyütmeye ve onu daha da büyük hata-

lara sürüklemeye çal›fl›r. Hedefi, mümini iman›ndan ve samimiyetinden kuflku-

ya düflürmek, ona bofl kuruntular afl›lamakt›r. E¤er insan fleytan›n bu yöntemin-

den etkilenirse, giderek imani bir zay›fl›¤a düfler, hata üstüne hata yapmaya

bafllar. "Bir kere hata yapt›m, art›k dönüflü yok" diye dile getirilen bir mant›k

içerisinde, giderek daha da büyük günahlara sürüklenir. 

‹yilerin ‹ttifak›
✦ Günümüzde "kötüler" güçlü gibi görünen ve belki güzel ahlak› savunan

birçok kifliyi türlü yöntemlerle susturarak sindiren bir ittifak kurmufllard›r. Çev-

renizde görmek istemeyip de gördü¤ünüz tüm çirkinliklerin, zalimliklerin, de-

jenerasyonun, sevgisizli¤in, nefretin, ac›mas›zl›¤›n, kötü sözlerin, haks›zl›kla-

r›n, fakirli¤in, dedikodular›n, insanlar› üzen, s›kan, gerilime düflüren her türlü

olay›n nedeni kötülerin bu fliddetli ittifak›d›r. 

✦ Unutmay›n ki zulme r›za göstermek, durmak bilmeyen kötülüklere kar-

fl› ses ç›karmadan seyirci olmak, zulmün ta kendisidir. 

✦ Kuran'a uyan, Kuran ahlak›n› kazanm›fl bir insan hiçbir zaman böyle bir

ümitsizli¤e kap›lmaz veya çevresindeki çirkinliklere hiçbir koflulda göz yum-

maz. Vicdanl› ve ak›l sahibi bir Müslüman çevresindeki insanlar›, içinde yafla-

d›¤› toplumu, hatta tüm insanlar› zulümden, kargafladan, savafllardan, bozgun-

culuktan, ahlaks›zl›ktan ve vicdans›zl›ktan kurtarmak için çaba gösterir. fiu çok
aç›k bir gerçektir ki, samimiyet, vicdan, dürüstlük, merhamet, flefkat, sevgi,
sayg› gibi manevi de¤erler kötülüklerin ahlaks›zl›klar›n› eritecek ve ortadan
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kald›racakt›r. Di¤er bir deyiflle iyilerin biraraya gelmeleri ve birlikte davranma-

lar› ile kötülerin ittifak› da¤›lacak, kötülükleri eriyip yok olacakt›r. 

Gerçe¤i Düflündünüz mü?
✦ Kuran'›n "ça¤a uydurulmas›" gerekti¤ini öne sürenler, Kuran'›n her döne-

mi ve her toplumu kapsama özelli¤inin fark›na varamam›fl olanlard›r. Kuran'›

aç›k bir zihinle okuyan kifli görür ki, Kuran'da anlat›lan kifli ve toplum özellik-

leri, bugün de dahil olmak üzere tarihin her dönemini aç›klamaktad›r. Dinden

uzak toplumlar›n içinde bulundu¤u bütün yanl›fll›klar, bozukluk ve sapk›nl›k-

lar Kuran'da anlat›l›r, o toplumlar›n dine karfl› gösterdi¤i tepkiler tarif edilir, ka-

rakter tahlilleri yap›l›r. Bu tarif ve tahliller günümüz dünyas›na da tam› tam›na

uymakta, böylece Kuran'›n "sosyolojik mucize"sini belgelemektedir.

✦ Yaln›zca Allah'a kul olan kifli alabildi¤ine özgür, rahat, nefleli ve mutlu-

dur. Onu zincirleyen, "sahte ilah"lar›n boyunduru¤undan kurtulmufltur. "‹nsan-

lar hakk›mda ne düflünüyor?", "falanca beni sevmezse ne yapar›m?", "iflten at›-

l›rsam ne olur?" gibi milyonlarca korku ondan uzaklaflm›flt›r. Aciz, zalim, ak›l-

s›z ve hiçbir fleye gücü yetmeyen milyonlarca hayali ilaha kulluk etmenin bas-

k›s›ndan kurtulup, herfleye gücü yeten, sonsuz ak›l ve güzellik sahibi, herfleyi

kontrolü alt›nda bulunduran, sonsuz flefkat ve adalet sahibi olan Allah'a ba¤-

lanm›flt›r.

✦ Mümin, her zaman için Allah'›n r›zas›na karfl›, kendisine olmad›k alter-

natifler öneren nefsine karfl› koyar. Onu, korku, b›kk›nl›k, ümitsizlik, gevfleklik

gibi çeflitli engelleri kullanarak yolundan döndürmeye çal›flan nefsini, flevkle,

azimle, cesaretle, sab›rla yener. Yolundan asla dönmez, çünkü bu yol onun tek

dostu, tek yard›mc›s› ve tek dayana¤› olan Allah'›n yoludur.

Cahiliye Toplumunda ‹nsan Karakterleri
✦ Allah insanlar› ancak din ahlak›n› yaflad›klar›nda ve iman ettiklerinde

mutlu olacaklar› flekilde yaratm›flt›r. Kuran'da belirtilen bu ahlak modeli d›fl›n-

da binlerce yaflam flekli, binlerce karakter yap›s› daha türetilse bini de yine ay-

n› sonucu verecek, s›k›nt›, karmafla ve huzursuzluk getirecektir. 
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✦ Cahiliye insanlar›n›n yapt›¤› en büyük yanl›fl çözümü Kuran'da arama-

malar›d›r. ‹çerisinde bulunduklar› durumun açmaz bir hal ald›¤›n› aç›kça gö-

rürler. Yaflad›klar› hayat tarz›n›n, benimsedikleri karakter yap›s›n›n umduklar›

sonucu vermedi¤ini, kendilerini tatmin etmedi¤ini ve hatta s›k›nt›ya soktu¤unu

hayatlar›n›n her an›nda hissederler. Ancak buna çözüm olarak cahiliyenin sun-

du¤u di¤er alternatifleri deneme yoluna giderler ki bu da onlara birfley kazan-

d›rmaz. 

✦ ‹nsan›n önünde her an bu nimetleri yakalamak için bir f›rsat vard›r. Bu-

nun için ne büyük fedakarl›klarda bulunmak, ne günlerce çal›fl›p yorulmak, ne

de herhangi zor bir engeli aflmak gerekir. ‹nsan›n sadece samimi olmaya ve

Allah'a s›¤›nmaya niyet etmesi, bu kap›n›n aç›lmas› için yeterlidir. Bu ise sani-

yelere s›¤acak kadar çabuk gerçekleflebilecek bir karard›r.

✦ Bu nedenle cahiliyenin tüm bu çarp›k karakterlerinden kurtulmak iste-

yen kifli bilmelidir ki bu çok kolayd›r. ‹nsan›n bu sat›rlar› okurken dahi tek bir

niyetle Allah'›n rahmetini ve cennetini kazand›racak bir karakter kazanmas›

mümkündür. Çünkü Allah her insan› duymakta ve kalbinden geçenleri bilmek-

tedir; ona flah damar›ndan daha yak›nd›r. ‹nsan niyetini de¤ifltirdi¤inde Allah

bunu o an bilir ve dilerse o kiflinin üzerindeki nimetini de¤ifltirip güzelliklerini

art›r›r. 

Adaml›k Dini
✦ ‹nsanlar›n bir ço¤unu etkisi alt›na alm›fl güçlü bir din vard›r. Bu dinin ad›

Adaml›k Dini'dir. Bu din, kendisine ba¤lananlara hedef olarak "adam olma"y›

gösterir. "Adam olmak", bu dinin de¤er yarg›lar›n› benimsemek, kurallar›n›, ya-

saklar›n› ve davran›fl biçimlerini uygulamak, karakter özelliklerini üzerinde ta-

fl›mak demektir. Toplumda kabul görmek, yad›rganmamak, belirli bir yere ge-

lebilmek için adam olmak flartt›r. Bu din sonuç olarak "adam olma"n›n dinidir. 

✦ Dünya üzerinde, ideolojisi, felsefesi, dünya görüflü ne olursa olsun ya da

isterse hiç olmas›n, hak dinden uzaklaflm›fl toplumlar›n fertlerinin istisnas›z

tabi olduklar› tek bir ortak din vard›r. ‹flte bu din, "Adaml›k D‹ni"dir.

✦ Adaml›k dini, insanlar› samimiyetsizli¤e, yapmac›k ve zorlama tav›rlara

iter. Bu dine tabi olan kimseler, hiçbir zaman içlerinden geldi¤i gibi rahat ve do-
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¤al davranamazlar. ‹çinde bulunduklar› ortama uygun oldu¤unu düflündükleri

davran›fl biçimlerini, hareket tarzlar›n›, konuflma kal›plar›n›, yüz ifadelerini kul-

lan›r, her durumda rol yaparlar. Buna karfl›n, kendilerinin son derece do¤al ve

normal bir boyutta olduklar›n› san›rlar. Bu din, sonuçta, kendine karfl› bile sa-

mimi olamayan, yapmac›k, sahte bir kiflili¤e sahip insan modelleri üretir. 

Dinsizli¤in ‹lkel Mant›¤›

✦ Cahiliye toplumunun en belirgin özelli¤i, bu toplumu oluflturan insanla-

r›n Allah'› tan›mamalar› ve Allah'›n bildirdi¤inden uzak bir yaflam sürmeleridir.

Bu da onlar›n Kuran'dan tamamen ayr› bir düflünce ve ahlak anlay›fl› gelifltir-

melerine neden olur. Oysa Kuran, bir insan›n ömrü boyunca ihtiyaç duyabile-

ce¤i tüm konulara cevap veren, yaflam›n›n her alan›na çözüm getiren ilahi bir

kitapt›r. Allah taraf›ndan indirildi¤i için, insan›n yarat›l›fl›na en uygun ahlak an-

lay›fl›n› ve en güzel yaflam tarz›n› ö¤renebilece¤imiz kaynak da yine yaln›zca

Kuran'd›r.

✦ Cahiliye insanlar› önce kendi elleriyle bir sistem kurar, ard›ndan da be-

lirledikleri sistemin kurallar› yüzünden azap dolu bir hayat yaflarlar. Tüm bun-

lar bir mant›k bozuklu¤unun, ilkel bir düflünce sisteminin ürünüdür. Ama bu

mant›k hatas›n› kökten düzeltmek ve ölçülerini yeniden belirlemek yerine, bu

sonuçsuz yar›flta baflar›l› olman›n yollar›n› ararlar. 

✦ Oysa gerçek üstünlük, cahiliyenin yüzeysel bir bak›fl aç›s›yla belirledi¤i

gibi mal, mülk, flöhret, güç ya da itibar gibi kavramlara de¤il, insanlar›n Allah'a

olan imanlar›na, takvalar›na ve güzel ahlaklar›na ba¤l›d›r. Bunun d›fl›nda bir

insan›n ne derisinin rengi, ne boyu, ne kilosu, ne güzelli¤i, ne de maddi duru-

mu Allah kat›nda bir önem tafl›maz. Bunlar›n tümü, insanlar kefene sar›l›p top-

ra¤›n alt›na gömüldü¤ünde önemini yitirecek olan gelip geçici de¤erlerdir. Ge-

riye tek kalan fley ise kiflinin Allah'a olan iman› ve ba¤l›l›¤› olacakt›r.

Dinsizli¤in Kabusu

✦ Haks›zl›k, israf, kuruntu, taassup, zulüm, fliddet, ekonomik iliflkiler, tica-

ri iliflkiler, kar› koca iliflkileri, insanlar aras› sosyal iliflkiler, akrabalar aras› ilifl-
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kiler ve bunlar gibi say›s›z sosyal sorun ve konu hakk›nda Kuran ahlak›n›n ya-

flanmas›, insanlar›n yaflamlar›n› kolay, rahat ve mutlu k›lacak en temel, en ada-

letli, en mükemmel ve en köklü çözümleri getirir.

✦ Bunlar›n d›fl›nda Kuran her konuda ve her flartta gösterilmesi gereken

ideal tav›r ve ahlak yap›s›n› da insanlara aç›klar. Kuran'da tarif edilen bu üstün

ahlak modelini yaflayan insanlardan oluflan bir toplum da elbette as›rlard›r öz-

lenen ideal yap›s›na kavuflacakt›r. 

✦ Herkesin kibirli oldu¤u bir toplumun ne derece çekilmez ve azap dolu

bir ortam oldu¤u aç›kt›r. Büyüklenmekte, bencillikte, zalimlikte elindeki imkan

ve f›rsatlar ölçüsünde hiçbir s›n›r tan›mayan insanlar›n oluflturdu¤u bir toplum-

la, herkesin birbirine tevazulu ve alçak gönüllü davrand›¤› bir toplum aras›n-

daki uçurum dinin gere¤i gibi yaflanmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

✦ ‹nsanlar, hak dinin rehberli¤i olmadan, ne flahsi ne de toplumsal sorun-

lar›na hiçbir zaman köklü ve tatmin edici çözümleri kendi bafllar›na bulamaz-

lar. Nitekim tarih boyunca dinden uzak yaflayan toplumlar›n flu ana dek çöze-

meden tafl›d›klar› say›s›z sorun bu gerçe¤in aç›k bir kan›t›d›r. ‹nsano¤lu dinden

yüz çevirdi¤i takdirde bunun karfl›l›¤›n› kendisinin ve içinde yaflad›¤› toplu-

mun, asla bafla ç›kamayaca¤› s›k›nt› ve sorunlar›yla ödemek zorunda kalacak-

t›r. Bu, dinsizli¤in dünyadaki karfl›l›¤›d›r. Ahiretteki karfl›l›¤› ise çok daha ac› ve

sürekli olacakt›r.

Cennet

✦ Birçok kimsenin hayalinde cennet, bulutlar›n içinde, bir sis perdesinin

ard›nda, beyaz rengin hakim oldu¤u, ayd›nl›k, fakat puslu bir rüyalar alemidir.

Cennete girmeye hak kazanan insanlar ise yüzlerinde saf bir tebessüm ve

uykulu gözlerle bulutlar›n üstünde uçuflan ve bununla mutlu olan insanlard›r.

Baz› kiflilere göre ise yaln›zca yeflilli¤in, k›rlar›n ve çay›rlar›n bulundu¤u, kuzu-

lar›n otlad›¤›, insanlar›n a¤açlar›n alt›nda oturup önlerinden akan dereleri

seyrettikleri yeflilliklerdir. Halbuki bu düflünceler, toplum içinde hakim olan

yanl›fl anlay›fllara, geleneklerden gelen çarp›k düflünceleri yans›tmaktad›r.

Çünkü Allah'›n Kuran'da inanan kullar›na vaat etti¤i cennet, insan akl›n›n

kavramakta zorlanaca¤› bir güzelli¤e sahiptir. 
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✦ Cennet dünyaya çeflitli yönlerden benzemekle birlikte dünyan›n kat kat

daha üstün, kusursuz ve eksiksiz olan›d›r. Üstelik ölümden sonra insan›

bekleyen iki sonuçtan biridir ve hiç flüphesiz bunun elde edilmesi için büyük

bir u¤rafl gerekmektedir. O halde kiflinin yapmas› gereken, samimi bir kalple

Rabbine teslim olmas›, sahip oldu¤u tüm bat›l inançlar› terk edip Kuran ayet-

lerini eksiksizce yaflamas› ve tüm hayat›n› Allah'›n raz› olaca¤› flekilde geçirm-

eye çal›flmas›d›r. Ayn› zamanda cennetin varl›¤› ile ilgili düflüncelerini de iyice

netlefltirmeli ve Kuran ayetlerinde cennet hakk›nda bildirilen do¤ru bilgileri bir

an önce ö¤renmelidir.

Tarih Boyunca Müminlere At›lan ‹ftiralar
✦ Allah'›n izniyle müminlerin aleyhine kurulan her tuzak en bafl›ndan bo-

zulmufl olarak do¤ar; at›lan her iftira da bofla ç›km›fl olarak at›l›r. Müminlere

söylenen her incitici söz, sözü söyleyene, geri dönüp isabet edecek olan azap

dolu karfl›l›¤› ile birlikte söylenmifltir. Bir baflka deyiflle, müminler aleyhine ya-

p›lan her konuflma, her tav›r ve her zulüm mutlaka yapan kiflinin dünyada ve

ahirette fliddetli bir piflmanl›k yaflamas›na; telafisi olmayan, içini yakan, onu

kahreden bir s›k›nt› ile karfl›laflmas›na neden olacakt›r. 

✦ Geçmiflteki örnekler üzerinde düflündü¤ümüzde, karfl›m›za çok önemli

bir nokta daha ç›kmaktad›r: ‹ftiraya u¤rayan müminin sabr› ve tevekkülü dene-

nirken, ayn› zamanda bu olaya flahit olan di¤er Müslümanlar›n da iftiraya u¤-

ram›fl müminlere karfl› hüsn-ü zanlar› ve samimiyetleri denenmektedir.

✦ Bir Müslüman›n yapmas› gereken iman eden bir kifli hakk›nda kötü bir

haber duydu¤unda öncelikle o iflin asl›n› araflt›rmak olmal›d›r. E¤er karfl›daki

kiflinin iman eden, Allah'tan korkan, Kuran'a uyan bir insan oldu¤u biliniyor-

sa bu durumda hemen tarih boyunca Müslümanlara at›lan iftiralar› düflünerek

iftiraya u¤ram›fl mümine hüsn-ü zan etmesi gerekir. 

fieytan›n Enaniyeti
✦ Enaniyet fleytan›n en temel karakter özelli¤idir. Dolay›s›yla, "enaniyet" ve

ondan kaynaklanan kibir, tüm sapk›nl›klar›n kayna¤›, tüm azg›nl›klar›n kökeni-

dir. Bu özellikler, tarih boyunca milyonlarca insan› atefle götürdü¤ü gibi, bu-

14

H A R U N  Y A H Y A ' N I N



gün de say›s›z insan›n benli¤ini sar›p kuflatmakta, onlar› ‹blis'in yoluna çek-

mektedir. Enaniyetli olan, yani kendisine özel bir benlik vererek Allah'a karfl›

haks›z yere bir büyüklenme gösteren, O'na karfl› aczini bilmeyen, O'nun ayet-

lerinden yüz çeviren herkes fleytan›n konumuna aday demektir.

✦ Enaniyetle dinin bir arada yaflanamayaca¤› kesindir. Çünkü dinin en

önemli flart› yaln›zca Allah'› büyük tan›mak, yaln›zca O'nu ilah edinmektir.

Enaniyetli bir kimse ise kendini Allah'tan ba¤›ms›z müstakil bir varl›k olarak

görür ve hevas›n›n emirlerini yerine getirir. Allah'›n kulu oldu¤unun fluuruna

varamaz. Allah'›n kendisine vermifl oldu¤u özelliklerden ötürü büyüklenerek

nefsini yüceltir. K›saca kendi nefsini ilah edinir, onu Allah'a ortak koflar. Dola-

y›s›yla enaniyetle din de¤il, ancak flirk yaflanabilir. 

fieytan
✦ O en büyük düflman›n›z. Bir efsane ya da bir masal de¤il, gerçe¤in ta

kendisi. ‹nsanl›k tarihinin her aflamas›nda var oldu. Yaflam›fl ve ölmüfl milyar-

larca insan› ateflin içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ay›r›m yapmaz.

Genç, yafll›, kad›n, erkek, devlet baflkan› veya dilenci farketmez. Her insan bu

düflman›n hedefidir. Bu yaz›y› okurken sizi gözlüyor ve planlar yap›yor. Hiç

acelesi yok, çok sab›rl›, aç›k vermenizi bekliyor. Gerekirse bir ömür boyu bek-

lemeye devam edecek. Tek arzusu var; kendisiyle beraber olabildi¤i kadar çok

insan› -siz de dahil- cehenneme sürüklemek.

✦ fieytan›n Allah'tan ba¤›ms›z bir güç oldu¤unu düflünenler yan›l›rlar. Bu

kimseler fleytan›n Allah'a karfl› bir mücadelesi oldu¤unu zannederler. Oysa

fleytan›n insanlara Allah'›n dinini yaflatmak istememesinin nedeni, bunun in-

sanlar› y›k›ma u¤ratmak için tek yol oldu¤unu bilmesidir. Yoksa fleytan›n

Allah'a karfl› bir düflmanl›¤› söz konusu olamaz. Sonuç olarak o da Allah'›n ya-

ratt›¤› bir kuldur ve O'nun izniyle faaliyetini sürdürmektedir. Kendisine tan›nan

süre bitti¤inde, cezas›n› çekmek üzere o da sapt›rd›¤› insanlarla beraber ce-

henneme at›lacakt›r.

fiirk
✦ Allah'a flirk koflmak son derece tehlikeli, telafisi mümkün olmayan, in-
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san› cehenneme kadar sürükleyebilecek bir günaht›r. Bu nedenle Allah'tan ko-

rkan ve O'nun cennetini uman bir kiflinin bu tehlikeye karfl› dikkatli olmas›

gerekir. 

✦ Kuran'da bahsedilen, insanlar›n ilah edindikleri fleylerden biri de "he-

va"d›r. Heva, 'nefsin arzu ve hevesleri, istek ve tutkular›' anlam›na gelir. Heva-

n›n ilah edinilmesi de insan›n kendi nefsinin isteklerini Allah'›n emir ve istek-

lerinden önde tutmas› ile olur. Hevan›n ilah edinilmesi gerçekte bütün müflrik-

lerin içinde bulundu¤u bir sapk›nl›kt›r. ‹ster heykellere taps›n, ister cinlere tap-

s›n, isterse baflka kimselere ya da varl›klara taps›nlar, tüm flirk koflanlar ayn› za-

manda ellerinden geldi¤i, imkan bulabildikleri ölçüde nefslerinin arzu ve emir-

lerini yerine getirmeye çal›fl›rlar. Ancak buraya kadar sayd›¤›m›z putlara tap-

may›p yaln›zca hevas›na tapan kimseler de günümüz toplumunda büyük bir

ço¤unlu¤u olufltururlar. 

✦ Allah'›n d›fl›ndaki varl›klar yaln›zca O'nun yaratt›klar›d›r. O'nun dileme-

siyle varolmufllard›r. O'nun dilemesiyle varl›klar›n› devam ettirirler. Kendileri

de dahil, sahip olduklar› herfley Allah'a aittir, hepsini Allah vermifltir, diledi¤i

zaman da geri al›r. K›saca Allah'tan baflka herfley ve herkes, sonsuz aciz, son-

suz fakir, sonsuz muhtaç varl›klard›r. Bunlar›n kendilerine ait bir güçleri, kabi-

liyetleri yoktur; öyle ki kendilerine bile yard›ma güç yetiremezler. O halde, or-

tada Allah'tan baflka güvenilecek, yard›m umulacak, bir fleyler istenecek, bek-

lenecek kimse de yoktur. Bu nedenle, Allah'tan de¤il de baflkalar›ndan yard›m

dilemek, Allah'a güvenmeyip, sebeplere, arac›lara, insanlara güvenmek,

Allah'›n yaratt›klar›n› Allah'tan ba¤›ms›z bir güç, irade ve etki sahibi olarak

görmek demektir ki, bu da apaç›k flirktir.

Ölüm-K›yamet-Cehennem
✦ Ölüm sizi her an yakalayabilir.

Kimbilir o an, belki de flu and›r, ya da size çok yaklaflm›flt›r.

✦ Belki de bu sat›rlar kendinize çeki düzen vermeniz için ölümünüzden

önce size tan›nm›fl son bir f›rsat, son bir hat›rlatma, son bir uyar›d›r. Siz bu sa-

t›rlar› okurken bir saat sonra hayatta kalaca¤›n›zdan emin olamazs›n›z. Bir sa-

at sonra hayatta olsan›z bir sonraki saate eriflece¤inizin hiçbir garantisi yoktur.
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De¤il bir dakika, hatta bir saniye sonra bile hayatta olaca¤›n›z kesin de¤ildir.

Bu kitab› sonuna kadar okuyup bitirece¤inizin de hiçbir garantisi yoktur. Ölüm

size, büyük bir ihtimalle, bir dakika öncesinde ölmeyi hiç akl›n›zdan geçirme-

di¤iniz bir anda gelecektir.

✦ ‹nsanlar tarih boyunca karfl›lar›na ç›kan pek çok soruna çözüm bulmalar›-

na karfl›n, ölüme çare bulamam›fllard›r. Her canl› varl›k ölüme mahkum olarak

do¤ar. Belli bir süreye kadar yaflar. Kimileri çok küçük yaflta hayata veda eder-

ken, kimileri genç, kimileri orta, kimileri de ileri yafllarda bu dünyay› terk eder-

ler. Hiçbir insan›n sahip oldu¤u mal›-mülkü, serveti, makam›, mevkisi, flöhreti,

itibar›, kuvveti ve güzelli¤i ölümü kendisinden uzaklaflt›ramaz. Hepsi de istisna-

s›z ölüme boyun e¤mifllerdir ve bundan sonra da e¤meye devam edeceklerdir. 

✦ Kuran'daki tasvirlerden anlafl›ld›¤›na göre cehennem; pis kokusu, dar,

gürültülü, karanl›k, isli, dumanl›, izbe ve tekin olmayan mekanlar›, hücreleri

kavurucu s›cakl›¤›, en i¤renç yiyecek ve içecekleri, ateflten elbiseleri, kül ren-

gi zeminiyle sonsuza kadar artan azab›yla korkunç bir mekand›r. Söz konusu

ortam›, fikir vermesi aç›s›ndan baz› yönlerden, nükleer savafl sonras›ndaki dün-

yay› tasvir eden filmlerdeki karanl›k, alabildi¤ine pis, i¤renç, bunalt›c› ortam-

lara benzetebiliriz. Elbette böyle bir mekanda ona uygun da bir hayat söz ko-

nusudur. Cehennem ehli duyar, konuflur, tart›fl›r, kaçmaya çal›fl›r, ateflte yak›l›r,

azab›n hafifletilmesini ister, susar, ac›k›r, piflmanl›k duyar. 

Piflman Olmadan Önce

✦ Gerçek piflmanl›k, bir anda unutulmayan, insan› harekete geçiren, hatta

kimi zaman insanda köklü de¤ifliklikler meydana getirebilen bir duygudur. Sa-

mimi bir piflmanl›¤› kalbinde hisseden kifli, hayat›n›n kendisine ba¤›fllanan on-

dan sonraki bölümünü Allah'›n r›zas›na uygun olarak yaflar ve Allah'› ba¤›flla-

yan ve esirgeyen olarak bulmay› umar. fiartlar de¤iflti¤inde ve kendisine yeni

bir f›rsat tan›nd›¤›nda asla eski tutumuna geri dönmez. Çünkü  böyle bir nan-

körlü¤ün, Allah'›n, ayetlerinde belirtti¤i gibi, kendi aleyhine olaca¤›n› bilir.

✦ Dünyada yaflanan geçici bir piflmanl›¤›n dahi ne kadar büyük bir s›k›nt›

oldu¤unu biliyorken, sonsuza dek sürecek bir piflmanl›¤› göze almak do¤ru

olur mu? Üstelik azab›n bir an olsun hafifletilmeyece¤i cehennem hayat›nda
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yaflanacak bir piflmanl›¤›… Elbette hiç kimse böyle bir piflmanl›¤› göze alamaz.

Bu durumda insan›n yapmas› gereken bellidir. Dünyada bu f›rsat› de¤erlendir-

me imkan› her insan için halen mevcuttur. Dahas› bu f›rsat› kullanabilen bir in-

san sadece cehennem azab›ndan kurtulmakla kalmayacak, hem dünyadaki

hem de cennetteki tüm nimetlerin varisi olacakt›r. 

✦ ‹flte bu nimetlere kavuflmak ve cehennem halk›n›n piflmanl›¤›ndan uzak

kalmak isteyen her insan, hayat›n› Allah'›n r›zas›n› kazanmaya adamal›d›r.

Allah'›n kendisini ça¤›rd›¤›, karanl›klardan nura ileten yola kay›ts›z flarts›z uy-

mal›d›r.

Müminlerin Merhameti

✦ Merhamet, adaleti ayakta tutan ve adaletten sapmay› engelleyen çok

önemli bir ahlak özelli¤idir. Mümin, bir insana düflman› da olsa zalimce ve

merhametsizce bir tav›r gösteremez, her durumda ve koflulda sahip oldu¤u

merhamet hissi onun adaletten taviz vermemesini sa¤lar.

✦ ‹man eden bir insan›n, Allah'›n her an yapt›¤›, konufltu¤u ve hatta dü-

flündü¤ü herfleye flahit oldu¤unu bildi¤i için, adaletsiz bir tavra girmesi müm-

kün olmaz. Çünkü Kuran'da müminlere adaletli olmalar› emredilmifltir ve mü-

min, Allah'›n dünyada yap›lan Kuran d›fl› tav›rlara karfl› cehennem azab›yla

karfl›l›k verece¤inden haberdard›r. 

✦ Merhametsizlik ilk baflta insan›n kendisine zarar verir. Vicdan› kendisine

merhameti emretti¤i ve do¤ru olan› gösterdi¤i halde bu sesi bast›r›p, zalimli¤i

tercih eden insan hiçbir zaman gerçek anlamda bir iç huzuru yaflayamaz. Çün-

kü vicdan› onu rahats›z eder ve içinde bir vicdan azab› yaflamas›na neden olur.

Her yard›ma muhtaç insan gördü¤ünde, kendisinin imkan› oldu¤u halde bu in-

sanlara yard›m etmedi¤i ve onlar› bu hayata terk etti¤i akl›na gelir. Yine ayn›

flekilde her bencillik yapt›¤›nda vicdan› bunun yanl›fl oldu¤unu söyleyerek onu

huzursuz eder. Vicdan›n bu bask›s›ndan ve verdi¤i rahats›zl›ktan kurtulman›n

tek yolu ise, onun sesini dinlemek ve söyledi¤ini yapmakt›r. Çünkü vicdan

Allah'›n r›zas›na ve Kuran'a yönelten bir güçtür. ‹nsan ancak vicdan›n›n sesini

dinledi¤inde huzur duyacak flekilde yarat›lm›flt›r. 
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Niçin Kendini Kand›r›yorsun?
✦ E¤er siz de kendinizi kendi ellerinizle asla telafisi olmayan bir piflmanl›-

¤a sürüklemek istemiyorsan›z, dikkat edin. Sak›n dünyevi amaçlarla kendinizi

kand›r›p oyalamay›n. Sizin bu dünyada bulunman›z›n gerçek amac›, ne iyi bir

kariyer yapmak, ne çok zengin olmak, ne de iyi bir yuva kurup, çoluk çocuk

sahibi olmakt›r. Bunlar›n hiçbiri gerçek varolufl amac›n›z de¤ildir. En büyük

amaç, Allah'a kulluk ederek O'nun r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmak-

t›r. Elbette bir insan dünya hayat› süresince baflar›l› bir ifladam› olabilir, yüksek

bir mevkiye ulaflabilir, evlenip pek çok çocu¤a, toruna da sahip olabilir ya da

bunlara sahip olmak için gayret gösterebilir. Ama bunlar› dünyaya yönelik tek

amaç haline getirmemek ve bunlar› yaflarken de Allah'›n r›zas›n› aramak flar-

t›yla… Yoksa dünyaya yönelik bu de¤erlerin hepsi insan›n ölümüyle birlikte

anlam›n› tamamen yitirecek ve insan, geçerli olan tek fleyin Allah'a olan kul-

lu¤u oldu¤unu anlayacakt›r.

✦ Ço¤unlu¤a uyman›n temelinde "herkes öyle düflünüyordu, ben de onla-

ra uymaya mecbur oldu¤umu düflündüm" gibi aciz bir mant›k yatar. Yani kifli

do¤ru bildi¤inden vazgeçip ço¤unlu¤a uymad›¤› takdirde insanlar›n tepkisini

çekmekten, onlar taraf›ndan k›nanmaktan ya da d›fllanmaktan çekinir. Bu,

genç-yafll› tüm insanlar aras›nda son derece yayg›n bir mant›kt›r. S›rf bu yüz-

den ibadetlerini yerine getirmeyen, bir ömür boyu Allah'›n r›zas›n› unutup ço-

¤unlu¤un r›zas› için yaflayan insanlar vard›r. Oysa insan yüzlerce, binlerce in-

san›n de¤il yaln›zca Allah'›n r›zas›n› aramakla sorumludur. Ayn› flekilde insan

kimin ne düflünece¤ini hesaplamak ve buna göre hareket etmek durumunda da

de¤ildir. Allah Kuran'la insanlar› her türlü ba¤›ml›l›ktan özgürlü¤e kavufltur-

mufltur. ‹nsan yaln›zca Allah'a hesap verecek ve Kuran'a uyup uymad›¤›ndan

sorulacakt›r. 

Yusuf Medresesi
✦ Müminler olaylara inkarc›lar›n kavrayamad›klar› bir gözle bakar ve olay-

lar›n içyüzünü görebilirler. Onlar, zorlu¤un, ezan›n, engellenmelerin as›l an-

lam›n› bilen, hayatlar›n› bu s›rra göre yaflayan insanlard›r. Dolay›s›yla, Allah'a

samimi olarak iman eden, sadece Allah'tan korkup sak›nan, Allah'› seven,

Allah'› dost edinen, insanlar aras›nda dostlu¤un, sevginin, hoflgörünün, ümit-
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var olman›n, iyimserli¤in, dayan›flman›n, güzel ahlak›n yay›lmas› için

gönülden mücadele veren bir insan›, herhangi bir kötünün veya fesat peflinde-

ki bir insan›n durdurabilmesi veya engelleyebilmesi kesinlikle mümkün

de¤ildir. ‹nkarc›lar bilmelidirler ki ne yaparlarsa yaps›nlar, tüm güçlerini de

toplasalar, birbirlerine arka da ç›ksalar, da¤lar› yerinden sarsacak kadar kap-

saml› tuzaklar da kursalar, onlar müminlere hiçbir zarar veremezler. Hatta her

kurduklar› tuzak, att›klar› her iftira, söyledikleri her alayc› söz müminlerin hem

dünyadaki hem de cennetteki mekanlar›n›n daha da güzelleflip zenginleflme-

sine vesile olur.

Sak›n Unutmay›n
✦ Evrenin herhangi bir köflesinde meydana gelen her olay›n kontrolü elin-

de olan Allah't›r. O, tüm ifllerin gizli veya aç›k her yönünden haberdard›r. Sa-

dece bizlerden de¤il göklerde, yerde, bu ikisi aras›nda her ne varsa, hepsinden

haberdard›r. Çünkü Allah, bütün alemlerin sahibidir. O halde, en küçük bir fle-

yin bile O'ndan asla sakl› kalamayaca¤›n›, siz de dahil tüm insanlar›n akl›ndan

geçenlerin veya yapt›¤› ifllerin tamam›n›n Allah'›n kontrolünde oldu¤unu asla

unutmay›n. Çünkü Allah; herkesin hayat› boyunca geçirdiklerini bilmekte ve

bunlar›n -bütün ayr›nt›s›yla- hesab›n› yapmaktad›r. Allah, asla flafl›rmayan ve

kesinlikle hiçbir fleyi unutmayand›r. 

✦ Allah'›n sizin için diledikleri d›fl›nda bafl›n›za hiçbir fleyin gelemeyece-

¤ini unutmay›n. Bafl›n›za gelen ve sizin iyi veya kötü olarak nitelendirdi¤iniz

her türlü olay Allah'›n bilgisi dahilinde yani kaderin ak›fl› içinde gerçekleflmek-

tedir. Sabah kalkt›¤›nda hiç kimse o gün nelerle karfl›laflaca¤›n› bilemez. ‹nsan

ne kadar kendi kendine planlar yapsa da asl›nda olaylar kendisinin planlad›¤›

gibi yürümez, hatta hiç akl›na gelmeyecek olaylarla karfl›lafl›r. ‹nsan› bu belir-

sizlik içinde tek rahat ettirecek fley, karfl›laflt›¤› her olay›n, Allah'›n iste¤iyle

kendisi için özel olarak yarat›lm›fl oldu¤unu bilmek ve O'nun yaratt›¤› kadere

güvenip teslim olmakt›r. Ama burada bir noktaya daha dikkat etmek gerekir:

Planlamadan yaflad›¤›n›z olaylar Allah'›n bilgisi ve kontrolündedir; ama ayn›

flekilde planlad›¤›n›z olaylar da… Zira kainat üzerinde Allah'tan ba¤›ms›z, ha-

kimiyeti d›fl›nda tek bir yer, tek bir an bile mevcut de¤ildir.

20

H A R U N  Y A H Y A ' N I N





Harun Yahya serisinin en önemli kitaplar›n-

dan biri, kuflkusuz, ayn› zamanda serinin en ha-

cimli çal›flmas› olan (yaklafl›k 1000 sayfa) YEN‹

MASON‹K DÜZEN adl› dev eserdir. Kristof Ko-

lomb'un Amerika'y› keflfinin perde arkas›n› anla-

tarak bafllayan kitap, Avrupa'da din-d›fl› bir sosyal

ve siyasi düzenin kuruluflunu, bu düzenin kurulmas›nda Yahudiler ve Mason-

lar›n birlikte oynad›klar› rolü, bu düzenin 20. yüzy›ldaki etkilerini anlat›yor. ‹s-

rail'in gizli d›fl politikas›n›, Üçüncü Dünya faflistleriyle kurdu¤u ittifaklar› ve

oluflturmaya çal›flt›¤› "Anti-‹slami Enternasyonal"i de bu kitaptan ö¤renmek

mümkün.

Kitab›n temel tezi, önsözünde flöyle özetlenmifl:

Bu kitap, görünüflte birbirinden çok farkl› olan ve tarihsel aç›dan ayn› ka-

tegoriye konamayacak olaylar› incelemektedir. Kristof Kolomb'un Amerika

keflfinden Nazi Almanyas›'na, Protestan reformundan Bosna-Hersek'te

akan Müslüman kanlar›na kadar birbiriyle son derece ilgisiz gözüken ko-

nular kitab›n içinde birbiri ard›na analiz edilmektedir. 

Önemli olan nokta da zaten budur. Çünkü bu kitapta öne sürülen -ve de is-

patlanan- ana fikir, tarihsel olaylar›n arkas›nda, yüzeysel bir bak›flla fark

edilemeyecek baz› gizli gerçekler oldu¤udur. Birbirinden ba¤›ms›z gibi gö-

züken olaylar, gerçekte çok önemli baz› ba¤lant›lara sahip olabilirler. Ve

bu ba¤lant›lar› keflfedip, küçük parçalar› birlefltirerek dev bir bütüne ulafl-

mak mümkündür. 

Bu kitap, iflte bu küçük parçalar› birlefltirerek dev bir bütüne ulaflmakta ve

Ortaça¤'›n sonundan günümüze uzanan dünya tarihinin içindeki gizli bir

dinami¤i ortaya ç›karmaktad›r. Bu dinamik, bugün yaflad›¤›m›z önemli ba-

z› sosyal ve siyasi olaylarda da etkilerini gösterir.

1000 SAYFA, 285 RES‹M

Daha önce böyle bir kitap 
okumufl olamazs›n›z. Çünkü
böyle bir kitap daha önce 
hiç yaz›lmad›...
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"Yahudilik ve Masonluk" isimli kitab›n genel

görüntüsü kitab›n önsözünde flöyle aç›klanmakta-

d›r:

"Hakk›nda 60 binden fazla kitap yaz›lm›fl ol-

mas›na ra¤men masonlu¤un ortaya ç›k›fl›, he-

defleri ve hayat›m›zdaki rolü toplumumuz ta-

raf›ndan yeteri kadar anlafl›lm›fl de¤ildir. 

Beynelmilel bir kurulufl olan masonlu¤un ya-

hudilikle çok yak›n bir alakas› vard›r. Bu se-

beple muharref Tevrat inananlar›n›n gayelerini, hedeflerini, dünyaya anlat-

madan masonlu¤un tarifini yapmak çok güç olmaktad›r. 

Yahudiler hakk›nda bilinenler, yaln›zca birkaç roman veya filmin konusuy-

la s›n›rl›d›r. 

Bu gibi sebeplerden hareketle, kitapta birinci bölüm resimli olarak, ana-

okulundaki çocuktan devlet erkan›na kadar ‹srail halk›n›n ve di¤er devlet-

lerdeki Yahudilerin, dinlerine ba¤l›l›klar›n›n tan›t›lmas›na ayr›lm›flt›r. ‹kinci
Bölüm ise masonluk ve bunun Yahudilikle alakas›n› ortaya koymaktad›r.

Ayr›ca masonlar›n kabul ettirmeye çal›flt›klar› evrim teorisi, dinlerin deje-

nerasyonu gibi önemli meseleler son bölümde ele al›nm›flt›r. 

Bu araflt›rma sadece belgelere dayan›larak haz›rlanm›fl, zay›f kaynaklar

dikkate al›nmam›flt›r. Kitapta Yahudilik meselesine ›rkç› bir düflünceyle

yaklafl›lmad›¤› gibi muharref Tevrat'tan kaynaklanan ›rkç› Siyonist ideoloji-

nin bütün aç›kl›¤› ile gözler önüne serilmesinden de kaç›n›lmam›flt›r. 

Ayn› hususu masonluk için de söyleyebiliriz. Basit menfaatler için mason-

lu¤a üye olanlara gerçek mason gözü ile bakmak hatal›d›r… Bu kitap vas›-

tas›yla gerçeklefltirilmek istenen husus, flah›slar› tek tek karalamak de¤il,

milletimize afl›lan›p maledilmeye çal›fl›lan sapk›n fikirlere dikkat çekmek

ve bunlar›n hangi vas›talarla gerçeklefltirildi¤ine, k›sacas› oynanmakta olan

oyunlara biraz olsun aç›kl›k getirebilmektir. Listelerin verilifl gayesi de bu-

dur. Nitekim listeler bütün masonlar› kapsamamaktad›r. Onlar›n yayg›n ol-

duklar› kurumlar hakk›nda fikir vermek gayesiyle ilave edilmifllerdir…

526 SAYFA, 450 RES‹M

Masonlu¤un iç yüzünü 
ortaya ç›karan ünlü klasik...
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Bu kitap, terörü bir siyasi yöntem olarak be-

nimseyen örgütler ve rejimler aras›ndaki hiç

umulmad›k ba¤lant›lar› ortaya ç›karmaktad›r. Te-

rörizme karfl› savafl verme iddias›ndaki güçlerin,

kendi ç›karlar›na uygun olan terörü nas›l beslediklerini delilleri ve belgeleri ile

göstermektedir. Kitapta yer alan bölümlerden birkaç› flunlard›r:

Kitap, ‹srail gizli servisini inceleyen bir bölümle bafll›yor. Bu bölümde Mos-

sad'›n çeflitli eylemlerinin bilinmeyen yönleri ve örgütün di¤er gizli servislerle

olan iliflkileri konu ediniliyor.

‹kinci bölüm, Vatikan'› konu ediyor. Katolik dünyas›n›n merkezinin nas›l

masonlar taraf›ndan dejenere edildi¤i, "33 günlük Papa" I. Jean Paul'ün örgüt

taraf›ndan nas›l ortadan kald›r›ld›¤› ve Vatikan'daki bu masonik etkinin Papa-

l›¤›n Yahudiler'e ve ‹srail'e olan tavr›na nas›l etki etti¤i inceleniyor.

Üçüncü bölüm, mafyan›n ve silah tüccarlar›n›n bilinmeyen dünyas›ndan

baz› önemli bilgiler veriyor. Amerika'daki mafya dünyas›n›n ‹srail'le olan ilifl-

kileri ve ‹srail'in Yahudi silah tüccarlar› arac›l›¤›yla çeflitli terör örgütleri ile kur-

du¤u ba¤lant›lar ortaya konuyor. 

Dördüncü bölüm, P2 Mason Locas› skandal› ile ilgili. Locan›n ‹srail'le ve

Mossad'la olan iliflkilerine de¤inerek bafllanan araflt›rma, P2'nin ülke içinde

ulaflt›¤› inan›lmaz gücü ve yürüttü¤ü  kirli iflleri tüm aç›kl›¤› ile ortaya seriyor.

Beflinci bölüm, ünlü Gladio örgütü ile ilgili. ‹talya'da ortaya ç›kart›lan ve

"rejimin bekas›" ad›na birçok cinayet ve sabotaj gerçeklefltiren ve say›s›z yasa-

d›fl› faaliyet yürüten "kontrgerilla" örgütünün P2 Locas› ile olan iliflkisi, P2 üze-

rinden kurulan Mossad ba¤lant›s› ve mafya ba¤lant›s› ele al›n›yor. 

395 SAYFA, 146 RES‹M

Karanl›k bir dünyadaki karanl›k 
iliflkiler, mafya-Gladio-gizli 
servisler, terör örgütleri, silah 
tüccarlar› ve farkl› ideolojilerin
ortak teröristleri...



Kitapta öncelikle ‹srail'in 1950'li y›llardan iti-

baren Arap devletlerindeki az›nl›klar› k›flk›rtt›¤›,

bu yolla söz konusu ülkeleri istikrars›zl›¤a sürük-

lemeye çal›flt›¤› anlat›l›yor. ‹srail'in bu çerçeve

içinde Kürtlerle de yak›ndan ilgilendi¤i, Irak'ta

1960'l› y›llarda patlak veren Kürt isyan›n› destekledi¤i ve Washington'daki lo-

bisi arac›l›¤›yla da Kürt davas›n› destekledi¤i gözler önüne seriliyor.

Kitapta ayr›ca ABD'nin ve ‹srail'in Kürt politikalar› birlikte ele al›n›yor. ‹s-

rail'in Kürtlere bak›fl› ile ABD'nin bak›fl› aras›ndaki farklar incelenirken, ‹sra-

il'in ABD'yi bu konuda nas›l yönlendirdi¤i de gözler önüne seriliyor. 

‹SRA‹L'‹N KÜRT KARTI'nda sadece Kürt sorununu de¤il, bu sorunla ilgisi

olan di¤er pek çok olay›n perde arkas›n› da okumak mümkün. Örne¤in ‹ran-

Irak savafl›n›n perde arkas› çok detayl› bir biçimde aç›klan›yor. Saddam Hüse-

yin'in bu savafl boyunca ABD ve ‹srail taraf›ndan nas›l desteklendi¤i, silahlan-

d›r›ld›¤› anlat›l›yor. Saddam ve Irak Baas Partisi ile CIA ve Mossad aras›ndaki

gizli iliflkiler, Irangate skandal›n›n perde arkas›, Körfez Savafl›'nda ‹srail'in oy-

nad›¤› rol, Körfez Savafl› sonras›nda ‹srail ile Kürtler aras›ndaki ba¤lant›lar aç›k-

lanm›fl. Bu arada ‹srail'in su politikas› da kapsaml› bir biçimde inceleniyor.

Kitap, çok genifl bir araflt›rman›n ürünü. Ço¤u yabanc› olan yüzlerce kay-

nak taranarak haz›rlanm›fl. Verilen tüm bilgiler de akademik bir biçimde dip-

notland›r›lm›fl. K›sacas› kitab›n içeri¤i tümüyle belgelere dayan›yor. 

Kürt sorunu, Arap-‹srail meselesi, Ortado¤u siyaseti ya da Türkiye'nin Or-

tado¤u politikas›... Bu konular›n herhangi biri ile ilgiliyseniz, ‹SRA‹L'‹N KÜRT

KARTI'n› mutlaka okuyun. Çok önemli bilgilere ulaflma ve Ortado¤u'daki olay-

lar› farkl› bir bak›fl aç›s›yla yorumlama f›rsat› bulacaks›n›z. Karmafl›k olaylar›

konu edinmesine ra¤men ak›c›, sürükleyici ve anlafl›l›r olma özelli¤ini hiç yi-

tirmemifl olan kitap, okuyucular›na perde arkas›nda kalm›fl gerçekler, ulafl›lma-

s› zor bilgiler, ilginç bir vizyon ve keyifli bir okuma vaat ediyor. 

261 SAYFA, 95 RES‹M
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‹srail, Ortado¤u'daki ayr›l›kç› Kürt
hareketlerinin her zaman en önde 
gelen destekçisi oldu. fiimdiye kadar
örtülü kalan bu gerçek, bu kitapta tüm
yönleriyle gözler önüne seriliyor.



Bu kitapta II. Dünya Savafl›'nda Naziler taraf›n-

dan Yahudilere uygulanan bask› ve vahfletin boyutla-

r› ele al›nmaktad›r. Ancak öncelikle belirtilmesi gere-

ken husus, kitapta hiçbir din, ›rk ve etnik köken ayr›-

m› yap›lmaks›z›n, her türlü soyk›r›m, iflkence ve zul-

me karfl› olundu¤u gerçe¤idir. 

Ne Yahudilere ne de bir baflka millete karfl› gerçeklefltirilen en ufak bir haks›z sal-

d›r› tasvip edilmemekte, aksine kitap boyunca tel'in edilmektedir. Bunun nedeni ise

kitab›n girifl bölümünde flöyle özetlenmektedir:

"... Kuran'da, yeryüzünde bozgunculuk ç›karanlar, insanlara zulmedenler, haks›z

yere cana k›yanlar lanetlenir. Tevrat'ta yer alan ve bizlere Kuran'da bildirilen bir

‹lahi hükme göre, "...kim bir nefsi, bir baflka nefse ya da yeryüzündeki bir fesa-
da karfl›l›k olmaks›z›n öldürürse, sanki bütün insanlar› öldürmüfl gibi olur..."
(Maide Suresi, 32). Dolay›s›yla tek bir masum insan›n dahi katli, asla küçümse-

nemeyecek bir suçtur."

Bu kitapta incelenen konu, Nazi Almanyas›'n›n gerçekten resmi tarihte anlat›ld›-

¤› gibi, Yahudileri topluca imha etmeye yönelik bir "soyk›r›m" uygulay›p uygulama-

d›¤›d›r. Nazilerin toplama kamplar› kurarak milyonlarca sivil Yahudi'yi bu kamplara

tafl›d›klar›, bu kamplardaki tutsaklar›n (Yahudilerin yan› s›ra Çingeneler, Slavlar, rejim

muhalifleri vs. de dahil olmak üzere) a¤›r flartlarda çal›flt›r›ld›klar›, kötü muameleye

maruz kald›klar› ve çok say›da tutsa¤›n hayat›n› kaybetti¤i do¤rudur. 

Bu kamplardaki tutsaklar›n zay›f cesetlerinin üst üste istiflendi¤i korkunç manza-

ralar›n foto¤raflar› ortadad›r. Ancak sorulmas› gereken soru, bu insanlar›n "gaz oda-

lar›"nda topluca zehirlenerek, "f›r›nlarda yak›larak" m›, yoksa toplama kamplar›nda-

ki salg›n hastal›klar ve savafl›n sonlar›nda bafl gösteren k›tl›k nedeniyle mi öldükleri-

dir. Bu kitapta, ikinci seçene¤in do¤ru oldu¤u tarihsel ve bilimsel delilleriyle anlat›l-

maktad›r. 
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II. Dünya Savafl›, Nazizm, Siyonizm
ve ‹srail Devleti'nin gizli tarihini 
ö¤renmek isteyenler, bu kitab› mut-
laka okumal›d›r. 
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Kitapta 1992-95 y›llar› aras›nda yaflanan savafl›n

ve katliam›n perde arkas› kapsaml› bir flekilde tarih-

ten ve günümüzden belgelerle desteklenerek aç›k-

lanmaktad›r.  

Kitab› okudu¤unuzda, S›rp milliyetçili¤inin tarih-

sel geliflimini, bu milliyetçi hareketin önderlerinin ‹n-

giliz ve Frans›zlarla masonluk arac›l›¤›yla kurduklar› iliflkileri ö¤reniyorsunuz. II.

Dünya Savafl› y›llar›nda S›rp Çetnik gerillalar› taraf›ndan Bosnal› Müslümanlara kar-

fl› gerçeklefltirilen katliam›n, ayn› 90'l› y›llarda oldu¤u gibi, Bat›l›lar taraf›ndan des-

teklendi¤ini, Çetnikler ile Amerikan gizli servisleri aras›nda kurulan "masonik" ilifl-

kileri okuyorsunuz. Konu, S›rp masonlar›n›n yay›nlad›¤› S›rpça loca metinlerinden

al›nt›larla aç›klan›yor. 

Neden Bosna konusunda bu denli büyük bir araflt›rma kitab› yaz›ld›¤› ise  ki-

tapta flöyle aç›klan›yor.

"Neden Bosna-Hersek'le bu denli yak›ndan ilgilendi¤imiz sorusuna verilecek en

önemli cevap ise, 1992-95 y›llar› aras›nda bu ülkedeki Müslümanlara yönelen

S›rp sald›rganl›¤›n›n tümüyle "anti-‹slami" bir kimlik ve niyet tafl›yor olmas›d›r.

Bir baflka deyiflle, sald›r› "Boflnak"lara de¤il, Müslüman kimli¤inin kendisine yö-

neliktir ve dolay›s›yla yeryüzündeki her Müslüman› ilgilendirir. Bosnal›lar, Ku-

ran'›n yaln›zca; 'Rabbimiz Allah't›r' demelerinden dolay›, haks›z yere yurtla-
r›ndan sürgün edilip ç›kar›lanlar" (Hac Suresi, 40) tarifine uygun bir biçimde

sald›r›ya u¤ram›fllard›r. Bundan dolay› da, "size ne oluyor ki, Allah yolunda ve:
'Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize kat›ndan bir veli (koru-
yucu sahib) gönder, bize kat›ndan bir yard›m eden yolla' diyen erkekler, kad›n-
lar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz?" (Nisa Suresi,

75) hükmü gere¤i, bu Müslümanlar›n "müdafa-i hukuk"u için mücadele etmek,

tüm di¤er Müslümanlar›n görevidir. Bu kitap, bu görevi, "düflman"›n maskesini

indirmek yoluyla ifa etmek ve tüm Müslümanlar› da bu konuda hassasiyete ça-

¤›rmak amac›n› gütmektedir…"

253 SAYFA, 73 RES‹M

S›rplar ile Bat› aras›ndaki gizli iliflki,
ilk kez bu kitapla gözler önüne 
seriliyor. Bosna'da yaflanan vahfletin
gerçek hikayesini, sadece bu kitapta
okuyabilirsiniz.
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Komünizm, geçti¤imiz 20. yüzy›la damgas›n›

vurmufl bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece

bask›, zulüm, kan ve gözyafl› doludur. Tarihçilerin

hesaplamalar›na göre, sadece bu ideoloji nede-

niyle 20. yüzy›l boyunca 120 milyon insan öldü-

rülmüfltür. Bunlar, bir savafl s›ras›nda cephede

ölen askerler de¤il, komünist devletlerin kendi halklar›n›n içinden öldürdükle-

ri sivillerdir. 100 milyon erkek, kad›n, yafll›, küçük çocuk, bebek, sadece "ko-

münizm" denen bu so¤uk, kat›, sert ve vahfli ideoloji nedeniyle yaflam›n› yitir-

mifltir. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplar›n›n, terör örgütlerinin kur-

flunlar›na hedef olmufl veya hedef olma korkusu alt›nda yaflam›flt›r.

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nas›l olmufltur da bu kadar kanl› ve ac›-

mas›z bir dünya görüflü, dünyan›n dört bir yan›nda taraftar bulmufl, devrimler-

le iktidara gelmifl, milyonlar› ard›ndan sürüklemifltir? Komünizm nereden do¤-

mufl, nas›l büyümüfl ve nas›l sona ermifltir? Gerçekten sona ermifl midir, yoksa

hala dünyay› ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu kitapta bu sorular›n cevaplar›n› bulacaks›n›z. Daha da önemlisi, büyük

bir tehlikenin halen devam etti¤ini, "komünizmin pusuda" oldu¤u gerçe¤ini

göreceksiniz. 120 milyon insan›n can›na k›yan komünizm sinsice gizlenerek

faaliyetine devam etmektedir. Farkl› görünümlerde, farkl› isimler alt›nda varl›-

¤›n› sürdürmekte ve insanl›¤a yine geçmifltekilere benzer ac›lar› yaflatmak için

f›rsat bulaca¤› günü beklemektedir.

‹flte bu nedenle, komünist ideolojinin gerçek yüzünü, geçmiflte sebep ol-

du¤u ac› ve belalar› tüm insanlara duyurmak ve gizlenerek büyüyen bu teh-

likenin maskesini düflürmek, son derece önemli bir görevdir. Bu kitap, bu

amaçla kaleme al›nm›flt›r. "Komünizm Pusuda" bu gerçeklerden haberdar ol-

mak isteyenlerin bir an önce okumas› gereken bir eser...

 238  SAYFA, 173 RES‹M

Geçen yüzy›lda, dünya, komünist
liderlerin katliamlar›na flahit
olmufltur. Peki flu an bu tehlike
yeryüzünden silinmifl midir? Hay›r:
KOMÜN‹ZM PUSUDADIR!
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‹nsanlar› dinden uzaklaflt›ran, gerçek Rabbleri

olan Allah'a kulluk etmekten al›koyan, dahas› on-

lar›n bafl›na say›s›z ac›lar ve belalar getiren sinsi

bir tehlike vard›r. Bu tehlike, yaflam›n çok farkl›

alanlar›nda, çok farkl› uygulamalarla karfl›m›za

ç›kabilir. Kimi zaman bir faflistin s›k›lm›fl yumru¤u

bu tehlikeye iflaret eder, kimi zaman bir komünistin söyledi¤i marfl ayn› tehli-

kenin izlerini tafl›r, kimi zaman da sevdi¤i k›za aflk mektubu yazan bir gencin

sözleri bu tehlikeden kaynaklan›r.

Bu tehlikenin en önemli yönü ise, insanlar›n ezici bir bölümünün bunu bir

tehlike olarak görmemesidir. Bunun, dine tamamen ayk›r› ve z›t bir ruh hali ol-

du¤unu da yine çok az insan fark eder. Hatta insanlar›n ço¤u, bu ruh halini bir

tehlike ve hata olarak de¤il, takdir edilmesi ve yaflanmas› gereken bir meziyet

olarak görürler.

Bu tehlike, insanlar› ak›llar›na göre de¤il de hislerine, yani; tutkular›na, öf-

kelerine, zaaflar›na ve inatlar›na göre yaflamaya yönelten duygusall›kt›r. Duy-

gusall›k da "do¤ru" zannedilen yanl›fll›klardan biridir. Duygusall›k cahiliye top-

lumlar› içinde flefkatli, iyi insanlara has, güzel bir özellik gibi gösterilir. Oysa

bir insan›n karfl›laflt›¤› olaylara duygusal bir yaklafl›m göstermesi her yönden

son derece tehlikelidir. Çünkü duygusall›k, insanlar için en önemli ve hayati

özelliklerden biri olan "akl›" tamamen devre d›fl› b›rak›r.

Duygusall›¤›n ayr› bir kitap konusu olarak ifllenmesinin amac›, tehlikesiz

gibi yans›t›lan ama asl›nda insanlara umulmad›k zararlar veren bir konuya dik-

kat çekmektir. S›radan bir karakter özelli¤i zannedilen duygusall›¤›n, içten içe

gerek toplumlar gerekse bireyler için ne kadar ciddi bir tehdit oluflturdu¤unu

gözler önüne sermektir. Ve elbette bu tehlikeden kurtulman›n ne kadar kolay

oldu¤unu, Allah'›n tüm insanlara gönderdi¤i bir rehber olan Kuran'a uyuldu¤u

takdirde insan›n duygular›n›n akl›n›n önüne geçemeyece¤ini örneklerle göster-

mektir. 
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Duygusall›¤›n bir insana hatta bir
topluma neler kaybettirebilece¤ini
ve duygusall›¤›n gerçek yönlerini bu
kitapta okuyacaks›n›z...



Kuran ahlak›n›n, yeryüzünde var olan tüm kö-

tülüklere, haks›zl›klara, fakirli¤e, adaletsizli¤e, te-

röre, açl›k ve sefalete nas›l bir çözüm olaca¤›n›n

anlat›ld›¤› bu kitapta, dünyan›n dört bir köflesin-

den örnekler verilmektedir. Amerika'da ve Rus-

ya'da yaflanan ahlaki dejenerasyondan, Kosova ve Çeçenistan'da zulüm gören

insanlara, cinayetlerden açl›¤a, yafll›lara gösterilmesi gereken merhamet ve

sayg›dan ›rkç›l›¤›n zararlar›na kadar birçok konunun incelendi¤i kitapta, so-

runlara Kuran ahlak›n›n özelliklerinin yaflan›yor olmas›n›n nas›l kolay bir çö-

züm olaca¤› aç›klanmaktad›r. Arka kapakta flu sözler yer almaktad›r:

"Zulüm gören, iflkenceyle öldürülen insanlar, masum bebekler, bir ekmek

alacak paras› dahi olmayanlar, so¤uk havada, bezden çad›rlarda neredey-

se sokakta yatanlar, hastal›klar›n› tedavi ettirecek para bulamayanlar veya

ihtiyar ve güçsüz olmalar›na ra¤men hastane kap›lar›nda saatlerce hatta

günlerce tedavi s›ras› bekleyenler, sadece belli bir kabileye mensup olduk-

lar› için katledilenler, inançlar›ndan dolay› evlerinden, yurtlar›ndan ç›kar-

t›lan kad›nlar, çocuklar ve yafll›lar, bir tarafta ard› arkas› gelmeyen israf, di-

¤er tarafta ise açl›ktan ve bak›ms›zl›ktan yok olan, ölüme terk edilen zaval-

l› insanlar, soka¤a at›lan, kendi bafl›n›n çaresine bakamayacak kadar küçük

ve savunmas›z çocuklar, ailesini geçindirebilmek için küçük yaflta okula

gitmeyip, oyun oynamay›p çal›flan veya dilenen çocuklar, her an has›mla-

r› taraf›ndan öldürülme korkusuyla yaflayan insanlar…"

Bu insanlar› kurtarmak, tüm dünyan›n adalet, huzur, güven ve zenginlik

içinde yaflanan, refah dolu bir yer olmas›n› sa¤lamak için öncelikle insan-

lar›n vicdan sahibi olmalar› gerekir. Vicdan sahibi olman›n yegane yolu ise

imand›r.

Sonuç olarak, dünyadaki adaletsizli¤in, kargaflan›n, terörün, katliamlar›n,

açl›¤›n, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vard›r: Kuran Ahlak›. 

208 SAYFA, 276 RES‹M

Dünyadaki her çeflit zulmün; açl›¤›n,
sefaletin, savafllar›n, dejenerasyo-
nun ancak Kuran ahlak›n›n gerçek
anlamda yaflanmas› ile çözümlenebi-
lece¤ini bu kitapta göreceksiniz.
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Dünya üzerinde her insan›n kendine benim-

sedi¤i bir yol, bir yaflam tarz› vard›r. Ancak bu

yollardan kimi yanl›fl yollard›r ve insanlar› maddi

ve manevi yönden ç›kmaza sokar. ‹nsanlar›n

önündeki say›s›z alternatif içinde do¤ru yolu bu-

labilmesi için ise düflünmesi ve gerçekleri araflt›r-

mas› gerekir.

Bu kitapta hayat›n çok farkl› yönleriyle ilgili

ve ayn› zamanda çok önemli baz› gerçekleri okuyacaks›n›z. 

- ‹çinde yaflad›¤›m›z evrenin varoluflu, çevremizdeki canl›lar›n sahip oldu-

¤u mucizevi özellikler, kendi bedenimizde her an durmadan iflleyen ola¤anüs-

tü sistemlerle ilgili bilgiler size herfleyin Allah taraf›ndan yarat›ld›¤› gerçe¤ine

ulaflt›racak.

- Herfleyin tesadüfen olufltu¤unu iddia eden evrim teorisinin bilimsel yön-

den geçersizli¤i ile ilgili verilen aç›klay›c› ve doyurucu bilgiler, evrenin ve ha-

yat›n oluflumunda asla tesadüfe yer olmad›¤› gerçe¤ini size hat›rlatacak.

- Tüm bunlar›n yan›s›ra, geçti¤imiz 20. yüzy›lda tüm dünyada yaflanan ka-

os ve kargaflan›n sebeplerinin incelendi¤i bölümlerde, Darwinizm'in, insanl›-

¤›n yaflad›¤› tüm bu belalar›n ve ac›lar›n kayna¤› oldu¤u gerçe¤i flafl›rt›c› bir bi-

çimde karfl›n›za ç›kacak.

- Son olarak da yaflanan tüm s›k›nt›lar›n, ac›lar›n, belalar›n, kaosun, kavga-

lar›n, savafllar›n, düflmanl›klar›n, zulmün yaflanmak zorunda olmad›¤›n› anla-

tan bölümde, tüm olumsuzluklar›n bir anda iyiliklere ve güzelliklere çevrilme-

sinin tek çözümünün Kuran ahlak›n›n yaflanmas› oldu¤u gerçe¤ine flahit ola-

caks›n›z.

Harun Yahya'n›n Gerçekler serisinin ilk kitab› olan bu eserde hayata olan

bak›fl aç›n›z› de¤ifltirecek çarp›c› gerçeklerle karfl›laflacaks›n›z. 

Harun Yahya'n›n gazetelerde yay›nlanan kitap tan›t›mlar›n›n bir derlemesi

olarak haz›rlanan bu eseri okuduktan sonra dünya üzerinde gerçekleflen olay-

lara olan yaklafl›m›n›z›n de¤iflti¤ini fark edeceksiniz.

176 SAYFA, 287 RES‹M

Hayat›n›z›n her an›nda 
karfl›laflt›¤›n›z, ama üzerinden geçip
düflünmedi¤iniz gerçekler...
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Devlet müessesinin önemini, görevlerini ya

da ifllevlerini anlatan kitaplar genellikle siyaset bi-

limi kitaplar›d›r. Bu kitaplar ço¤unlukla ö¤rencilere bilgi aktarmak amac›n› gü-

derler. Ama bu kitapç›k, bunlardan farkl› bir kitapç›kt›r. Çünkü temel amac›,

toplumda zaman zaman görülen bir k›s›m "devlet karfl›t›" ak›m ya da fikirlerin

ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› göstermek ve Türk Milletinin her

ferdini devletine sahip ç›kmaya ça¤›rmakt›r. 

Kitab›n ilk bölümünde "Neden Devlet Hakk›nda Bir Kitap" bafll›¤› alt›nda

bu sorunun cevab› flöyle verilmektedir:

"Devlete Ba¤l›l›¤›n Önemi" konulu bir kitab›n haz›rlanmas›ndaki amaç

"devlet karfl›t›" ak›m ve fikirleri savunanlar›n ne kadar büyük bir yan›lg›

içinde olduklar›n› göstermek ve toplumun her ferdini devletimize sahip

ç›kmaya ça¤›rmakt›r." 

"Devlet Nedir?" bafll›¤› alt›nda ise öncelikle Devlet tan›mlamas› yap›lmak-

ta, daha sonra ise Devletin varl›¤›na karfl› ç›kan en önemli siyasi ideolojilerden

anarflizmin çarp›kl›klar› ele al›nmaktad›r. "Anarflizm Yan›lg›s›, Devlet ve Milli

Savunma, Devlet ve Toplumsal Güvenlik, Devletin Toplumsal Hayattaki Kaç›-

n›lmaz Rolü ve Devletin Ekonomik Hayattaki Kaç›n›lmaz Rolü" bafll›klar› alt›n-

da konular anlat›lmaktad›r. 

Bu kitapç›kta ortaya konan tablo, devlete karfl› tav›r alan kesimlerin ne ka-

dar büyük bir yan›lg› içinde olduklar› ve Türk Milleti'nin gelece¤i için güçlü,

etkili bir devlet yap›s›n›n ne kadar çok gerekli oldu¤u gerçe¤idir. 

64 SAYFA, 20 RES‹M

Bu kitab›n haz›rlanmas›n›n temel
amac›,"devlet karfl›t›" ak›m ve 
fikirleri savunanlar›n ne kadar
büyük bir yan›lg› içinde 
olduklar›n› göstermek ve 
toplumun her ferdini devletimize
sahip ç›kmaya ça¤›rmakt›r.
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Kitab›n girifl bölümünde milli birlik ruhuna

sar›lman›n önemine flöyle dikkat çekilmektedir:

Bir toplumu, yüzyüze geldi¤i engeller karfl›-

s›nda dirençli ve muzaffer k›lan, o toplumu

oluflturan bireyler aras›ndaki milli dayan›flma ve birlik ruhudur. Bu birlik

ba¤›, Büyük Önder Atatürk'ün "Biz milli mevcudiyetimizin temelini, milli

birlikte ve milli fluurda görmekteyiz." sözüyle ifade etti¤i gibi, bir milletin

varl›¤›n› koruyan ve fertlerini birarada tutan en güçlü ba¤d›r. Bunu zaafa

u¤ratan veya kaybeden toplumlar›n ayakta durmas› mümkün de¤ildir. Geç-

mifli ve kültürü ne kadar eskiye dayan›rsa dayans›n, milli ve manevi ba¤la-

r›n›n parçalanmas›, bir toplumda dejenerasyonun bafl göstermesini, anarfli-

nin hortlamas›n›, ard›ndan da bölünmeyi ve yok olmay› kaç›n›lmaz hale

getirir. Tarih; güçlenmifl, zenginleflip büyümüfl fakat milli fluurunu kaybet-

mesinden dolay› varl›¤›n› yitirmifl toplumlar›n örnekleriyle doludur.

Türk Milleti'nin say›s›z tehdit ve zorluk karfl›s›nda as›rlarca ayakta kalma-

s›, hiçbir zaman boyunduruk alt›na girmeden varl›¤›n› sürdürmesi, her biri

di¤erinden güçlü 16 büyük devlet kurarak milyonlara hükmetmesi, insan›-

m›z›n milli birlik konusundaki duyarl›l›¤›n›n ve titizli¤inin bir sonucudur...

‹flte bugün 21. yüzy›la girmeye haz›rlan›rken, Büyük Önder Atatürk'ün bi-

ze emaneti olan vatan›m›z dört bir yandan tehditlerle çevrilmifl durumda-

d›r. Bu mukaddes topraklara göz dikenler, dünya çap›nda gizli ve aç›k yü-

rüttükleri kampanyalarla, siyasal, sosyal ve ekonomik yönden her f›rsatta

düflmanl›klar›n› ortaya koymaktad›rlar. fiu bir gerçektir ki, milletimiz bütün

bu tehdit ve tehlikelere ancak topyekün milli birlik ruhuna sar›larak karfl›

koyabilir. Bu nedenle, bugün gerek iç huzur ve istikrar›m›z›n, gerekse d›fl

güvenli¤imizin sa¤lanmas› aç›s›ndan en acil ihtiyaç, bu ruha sahip ç›k›lma-

s› ve onun yayg›nlaflt›r›lmas›d›r.

As›rlard›r ‹slam'›n bayraktarl›¤›n›
yapan Müslüman Türk Milleti,
bugün de modern, ayd›nl›k ve güçlü
yap›s›yla, afl›r›l›ktan uzak, kat›ks›z
din anlay›fl›yla tüm dünya 
milletlerine örnek olacakt›r.

56 SAYFA, 41 RES‹M
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Bask›s› 1996 y›l›nda yap›lan bu kitap, o döne-

min flartlar› göz önünde bulundurularak, Türk D›fl

Politikas›na 'Osmanl› Vizyonu' ile yeni bir bak›fl

önermektedir. 

Kitab›n baz› bölümlerinden al›nt›lar flöyledir:

Ortado¤u Politikas› hakk›nda . . .
... "E¤er çok yönlü bir d›fl politika izlerseniz,

örne¤in Ortado¤u'da Amerikan-‹srail kamp›n›n inisi-

yatifsiz bir parças› olmak yerine, hem o kampla, hem

de onun karfl›s›ndakilerle iliflki kurarsan›z, bu kez psikolojik üstünlü¤ü ele al-

m›fl olursunuz. Bu kez ABD, sizi küstürmeme ve kaybetmeme mant›¤› ile dü-

flünecektir. Washington ile aras› iyi olmayanlar da, sizi karfl› kampa ait bir kay-

bedilmifl komflu olarak de¤il, d›fl dünyaya aç›lan bir pencere ve akl› bafl›nda bir

ortak olarak görecektir. Bu tür bir güç dengesi içinde taviz vermezsiniz, çünkü

kimsenin sizi taviz vermeye zorlayacak bir kredisi yoktur."...

Kafkasya ve Ortado¤u hakk›nda . . .
..."Bölge üzerindeki hedef ve ç›karlar› Türkiye'ninkilerle hemen her alanda

çat›flan Yeltsin'in Rusyas›, Washington'›n bölgede kendisine 'partner' olarak

seçti¤i ve her durumda desteklemeye karar verdi¤i stratejik bir ortakt›r. ABD,

Türkiye ile Yeltsin Rusyas› aras›nda bir seçim yapmak gerekti¤inde, Mosko-

va'dan yana a¤›rl›k koyacakt›r. Orta Asya-Kafkasya politikas›, bu durum göz

önünde bulundurularak belirlenmelidir"...

Türkiye ve Türki Cumhuriyetler...
"… Türkiye ve Türki Cumhuriyetler aras›nda tesis edilebilecek iflbirli¤i ve

bütünleflme politikalar›n›n ilk flart› ülkeler aras›nda "Türklük" bilincinin geliflti-

rilmesidir. Kültürel iflbirli¤i olanaklar›n›n art›r›lmas› buna yararl› olacakt›r. Or-

tak alfabenin kullan›lmas›, Türk kültürünün yaflanmas› aç›s›ndan Türk televiz-

yonlar›n›n Orta Asya'da rahatça izlenmesi, haberleflmenin sa¤lanmas›, ortak

e¤itim politikalar› oluflturulmas› ve ö¤rencilerin karfl›l›kl› ülkelerde e¤itim gör-

meleri gibi konular Türk bilincinin geliflmesi aç›s›ndan önemlidir…"

139 SAYFA

D›fl politikada 
alternatif görüfller...



Makaleler serisinin 1. kitab›nda Harun Yah-

ya'n›n 1994-2000 y›llar› aras›nda, farkl› gazete ve

dergilerde yay›nlanm›fl çok çeflitli konulardaki baz›

yaz›lar›n› içermektedir. Her makalede iddialar so-

mut kaynaklara dayand›r›lm›fl, kullan›lan kavram-

lar›n hangi mant›klara oturdu¤u izah edilmifltir.

Makaleler-1 kitab›nda yer alan baz› bafll›klar flun-

lard›r: 

‹srail - FKÖ Bar›fl›: Madalyonun Öteki Yüzü,

Ehud Barak'›n Ziyaretinin Sebebi, Do¤u Türkis-

tan'daki Çin Zulmü Görmezlikten Gelinmemeli, Çe-

çenistan'da Yaflanan ‹nsanl›k Dram›na Art›k Bir Dur

Denmeli!, Darwinizm-Komünizm ‹ttifak›n›n ‹çyüzü

Makaleler 2 kitab›nda Allah'›n yeryüzü ve gök-

yüzündeki kusursuz yarat›l›fl eserlerinden örnekler

anlat›lmaktad›r. Kör Mimarlar; Termitler, Yapraklar-

daki Mikroskobik Fabrika, Sudaki Kusursuz Tasar›m,

Göklerdeki Düzen bu bafll›klardan baz›lar›d›r.

Makaleler 3 kitab› ise Ekim 2000-Ocak 2001 ta-

rihleri aras›nda yay›nlanan baz› makalelerden der-

lenmifltir. Bunlardan "Eritreli Müslümanlar›n Zor

Günleri" bafll›kl› makalenin sonuç bölümünde flu

sözler yer almaktad›r:

Elbette temennimiz, farkl› dinlerin ve etnik kö-

kenlerin bar›fl içinde yaflayabilece¤i, insanlar›n

inanç veya dilleri nedeniyle katledilmedi¤i, zu-

lüm görmedi¤i adil ve bar›flç› bir dünya düzeni

kurulmas›d›r. 

Tüm Müslümanlar›n bu hedef için çal›flmalar›,

dünyan›n dört bir köflesindeki mazlum Müslü-

manlar› kurtarmak için çaba harcamalar› gerekir.

Hedefi gerçeklefltirmek ise, ancak ve ancak

Allah'›n elindedir.

148 SAYFA, 27 RES‹M

184 SAYFA, 83 RES‹M

136 SAYFA, 79 RES‹M

Harun Yahya'n›n bugüne kadar
yay›nlanm›fl tüm makalelerini bu
eserlerde okuyabilirsiniz...
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"Darwin'in Türk Düflmanl›¤›" isimli bu kitapta,

Darwinizm'in pek gündeme getirilmeyen ›rkç›l›k

yönü ve bu ›rkç›l›¤›n as›l olarak Türk Milleti'ni he-

def alan yönü ele al›nmaktad›r. Kitab›n ana tema-

s› arka yüzde flöyle özetlenmektedir:

Darwin'in evrim teorisinin ›rkç›l›kla olan ilifl-

kisi, pek gündeme getirilmek istenmeyen, an-

cak gerçekte büyük önem tafl›yan bir iliflkidir. ‹nsanlar›n maymun benzeri

canl›lardan evrimlefltiklerini, ancak baz› ›rklar›n hala "yar› maymun" statü-

sünde kald›¤›n› iddia eden Darwinizm, gerçekte 19. yüzy›lda yayg›nl›k ka-

zanan ›rkç› düflüncelerin biyolojik temelini oluflturur.

Darwinizm'in bu karanl›k yüzünün bizim aç›m›zdan daha da önemli olan

yönü ise, söz konusu ›rkç›l›¤›n özellikle Türk Milleti'ni hedef almas›d›r.

Charles Darwin'in ›rklar hakk›ndaki görüflleri aras›nda, yüce Türk Milleti'ni

"afla¤› ›rk" olarak tan›mlayan ve yak›nda yok olaca¤› iddias›n› tafl›yan he-

zeyanlar da vard›r. 

Darwin, bu hezeyanlar› ile hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu hedef alan 19.

yüzy›l emperyalizmine, hem de bugüne kadar uzanan tüm di¤er Türk düfl-

man› güçlere sözde bilimsel bir dayanak sa¤lam›flt›r…

Kitab›n ilk bölümünde sömürgecili¤in mant›¤› özetlenerek sosyal Darwi-

nizm ile aras›ndaki ilinti aç›klanmaktad›r. Tarihten somut örneklerle aç›klanan

bu konudan sonra yer alan "‹ngiliz Sömürgecili¤i ve Osmanl›" bafll›kl› bölüm-

de, 19. yüzy›lda ve Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ‹ngiltere'nin Osmanl› üze-

rinde oynad›¤› oyunlara ve Osmanl›'y› da¤›tarak y›kma emellerine yer veril-

mifltir. Bundan sonraki konu ise Sosyal Darwinizm'in ‹ngiltere'nin emeline uy-

gun olarak özellikle Türk Milleti'ni hedef alacak flekilde nas›l formülize edildi-

¤i aç›klanmaktad›r. "Darwin'in Türk Milleti'ne Bak›fl›" bafll›kl› bu bölümde Dar-

win'in Türk Milleti hakk›ndaki hezeyanlar› kendi ifadeleri ile aktar›lmakta, gü-

nümüzde neo-Nazilere kadar uzanan Türk düflmanl›¤› ile Darwinizm'in kop-

maz iliflkisi somut delilleri ile gösterilmektedir. 

112 SAYFA, 61 RES‹M

Darwin'in, ortaya att›¤› "›rk 
hiyerarflisi" içinde, Türkler'e 
kendince hangi s›fat› lay›k 
gördü¤ünü biliyor musunuz?
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Geçti¤imiz yüzy›l›n belalar tablosu ve bu tab-

lonun gerçek sorumlusu kitab›n girifl bölümünde

flöyle özetlenmektedir:

Geride b›rakt›¤›m›z 20. yüzy›l, belalar›n, ac›-

lar›n, katliamlar›n, sefaletin, büyük y›k›mlar

getiren savafl ve çat›flmalar›n yüzy›l›yd›. Milyonlarca insan bir hiç u¤runa,

sapk›n ideolojilere hizmet ad›na öldürüldü, katledildi, açl›¤a ve ölüme terk

edildi, bak›ms›z, evsiz barks›z, korumas›z b›rak›ld›. Milyonlarcas›, hayvan-

lara bile reva görülmeyecek, insanl›k d›fl› muamelelere maruz kald›. Tüm

bu ac›lar›n ve belalar›n alt›nda ise hemen her zaman despotlar›n ve dikta-

törlerin imzas› oldu: Stalin, Lenin, Trotsky, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini,

Franco… Bu isimlerden kimi ayn› ideolojiyi paylafl›rken, kimi de birbirine

ölümüne düflmand›. ‹deolojilerinin birbirlerine karfl› olmas› nedeniyle kit-

leleri çat›flmaya sürüklediler, kardefli kardefle düflman ettiler, savafllar ç›-

kartt›lar, yak›p y›kt›rd›lar, mitingler düzenlettiler, hiç ac›madan insanlar›

dövdürttüler, kurfluna dizdirdiler… 

‹nsanl›¤a karanl›k günler yaflatan bu ideolojilerin bafl›nda faflizm ve komü-

nizm gelir. Bunlar birbirine düflman ve birbirini yok etmeye çal›flan fikirler

olarak görülür. Ne var ki, ortada son derece ilginç bir gerçek bulunmakta-

d›r: Bu ideolojilerin hepsi tek bir fikri kaynaktan beslenmekte, o kaynaktan

güç ve destek almakta ve o kaynak sayesinde kitleleri ikna ederek kendi

saflar›na çekebilmektedirler. Bu kaynak, ilk bak›flta kesinlikle dikkat çek-

memifl, bugüne kadar hep perdenin arkas›nda kalm›fl, insanlara hep ma-

sum görünen yüzünü göstermifltir. ‹flte bu kaynak materyalist felsefe ve

onun tabiata uyarlanm›fl hali olan DARWIN‹ZM'dir. 

Ayr›ca kitapta Darwinizm'in dünyaya getirdi¤i belalara çözüm olarak bun-

lar› yapanlar›n fikirlerini çökertmek ve tek do¤ru olan Kuran ahlak›n› sab›rla ve

güzellikle onlara anlatmak gerekti¤i anlat›lmaktad›r. 

200 SAYFA, 211 RES‹M

Faflizm ve komünizm gibi insanl›¤a
say›s›z ac› ve bela getiren 
ideolojilerin arkas›nda Darwinizm
vard›r. Bu kitap, tarihin gizli kalm›fl
bir yönünü karfl›n›za ç›karmaktad›r.
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"Evrim Aldatmacas›" isimli kitap baflta ‹ngilte-

re olmak üzere dünyan›n birçok ülkesinde ‹ngiliz-

ce olarak bas›lm›fl, ülkemizde ve dünya çap›nda

birçok çevrede önemli bir etki uyand›rm›flt›r. Kita-

b›n amac› evrim teorisini her alanda geçersiz k›-

lan temel bilimsel gerçekleri ortaya koymak ve bu

bilim sahtekarl›¤›n›n iç yüzü, arka plan› ve gerçek

hedefi hakk›nda Türk insan›n› bilgilendirmektir. 

Evrim teorisinin çöküflü ile ilgili neden bir ki-

tap yaz›ld›¤› ile ilgili aç›klama ise kitab›n sunufl bölümünde verilmektedir:

… Evrim teorisi, biyolojik bir kavram olman›n ötesinde, dünya üzerinde

yayg›n bir kitleyi etkisi alt›na alm›fl çarp›k bir felsefenin altyap›s›n› olufltu-

rur. Bu felsefe, neden ve nas›l var oldu¤umuz konusuyla ilgili birtak›m ger-

çek d›fl› görüfller öne süren "materyalizm"dir. Materyalizm, ya da bir baflka

deyiflle "maddecilik", maddeden baflka hiçbir fleyin olmad›¤›n› varsayar.

Buradan yola ç›karak da madde üstü bir Yarat›c›'n›n, yani Allah'›n varl›¤›-

n› reddeder. 

Dahas› materyalizmin hem kifliler hem de toplum üzerinde y›k›c› etkileri

vard›r. Herfleyi maddeye indirgeyen bu düflünce, insan› sadece maddeye

önem veren ve her türlü manevi de¤erden yüz çeviren bencil bir birey ha-

line dönüfltürür. Böyle bireylerin, vatan sevgisi, adalet, sadakat, kardefllik,

dürüstlük, fedakarl›k, namus, güzel ahlak gibi yüce de¤erlere sahip olma-

lar› mümkün de¤ildir. Dini ve ahlaki de¤erlerden kopan bu gibi insanlar›n

oluflturdu¤u bir toplum düzeni de k›sa sürede parçalanmaya mahkumdur.

Materyalizmin di¤er bir büyük zarar› ise, devletin ve milletin bekas›n› he-

def alan anarflist ve bölücü ideolojileri beslemesidir. Bu ideolojilerin bafl›n-

da gelen komünizm, materyalist felsefenin do¤al siyasi sonucudur. Din,

devlet, aile gibi kutsal kavramlar› kökünden yok etmeyi hedefleyen komü-

nizm, devletimizin üniter yap›s›na karfl› yöneltilen her türlü bölücü eyle-

min ve düflüncenin de temel ideolojisidir. 

371 SAYFA, 240 RES‹M

Tarihin en büyük bilim yan›lg›s›n›n 
iç yüzü gözler önünde... 
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Evrim teorisi, yaklafl›k bir buçuk yüzy›ld›r bi-

lim dünyas›nda yayg›n bir kabul görmektedir. Bi-

yoloji bilimi, evrimsel kavramlarla tan›mlanmak-

tad›r. Bu nedenle de ço¤u insan, evrimi, gözlem-

sel bilimin bulgular›yla desteklenen bir teori, ya-

rat›l›fl› ise sadece kabule dayanan bir inanç zan-

neder. Oysa aksine, bilimsel bulgular evrim teori-

sinin lehinde de¤ildir. Özellikle, son 10-20 y›l

içinde elde edilen bulgular, evrim teorisinin temel varsay›mlar› ile aç›k bir bi-

çimde çeliflmektedir. 

Kitapta önemle vurgulanan baflka bir nokta ise evrim teorisini bilim ad›na

savunanlar›n, mutlaka bu bulgularla yüzleflmelerinin ve flimdiye kadar sahip

olduklar› baz› önkabulleri sorgulamalar›n›n gereklili¤idir. Aksi durumda yani

bundan kaç›n›rlar ise, söz konusu kiflilerin teoriye olan ba¤l›l›klar› bilimsel de-

¤il, tümüyle dogmatik bir ba¤l›l›k olacak ve onlar da bunu fiilen kabul etmifl

olacaklard›r.15 bölümden oluflan kitapta yer alan baz› konular flunlard›r:

1-KISA B‹R TAR‹H bafll›¤› alt›nda (Darwinizm'in Do¤uflu, Hayat›n Kökeni

Sorunu, Genetik Sorunu, Neo-Darwinizm'in Çabalar›…)

2-DARWIN‹ZM'‹N MEKAN‹ZMALARI bafll›¤› alt›nda (Do¤al Seleksiyon,

Yaflam Mücadelesi?, Gözlem ve Deneyler, Sanayi Devrimi Kelebekleri Yan›lg›-

s›, Do¤al Seleksiyon Kompleksli¤i Aç›klayabilir mi?, Mutasyonlar, Pleiotropik

Etki)

3-TÜRLER‹N GERÇEK KÖKEN‹ bafll›¤› alt›nda (Varyasyonlar›n Anlam›,

"Mikroevrim" ‹tiraflar›, Fosil Kay›tlar›na Göre Türlerin Kökeni, Ara Formlar So-

runu ve Dura¤anl›k, Fosil Kay›tlar›n›n Yeterlili¤i, Fosil Kay›tlar›n›n Gösterdi¤i

Gerçek)

4-GERÇEK DO⁄A TAR‹H‹ -I-(OMURGASIZLARDAN SÜRÜNGENLERE)

bafll›¤› alt›nda (Canl›lar›n S›n›fland›r›lmas›, Fosiller "Hayat A¤ac›"n› Reddedi-

yor, Burgess Shale Bölgesindeki Fosiller, Trilobitler ve Darwin, Omurgal› Can-

l›lar›n Evrimi ‹ddias›, Kara Canl›lar›n›n Evrimi ‹ddias›, Cœlacanth Hakk›ndaki

Evrimci Spekülasyonlar, Sudan Karaya Geçifl ‹ddias›n›n Fizyolojik Engelleri…)

360 SAYFA, 200 RES‹M

Bilimsel bulgular›n evrim teorisini
kesin olarak reddetti¤ini bu kitapta
tüm detaylar›yla okuyabilirsiniz.
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Son dönemde bas›nda ç›kan evrim ile ilgili

yan›lt›c› haberlere cevap niteli¤i tafl›yan kitab›n

girifl bölümünde yaz›l›fl amac› flöyle özetlenmek-

tedir:

Evrim teorisi, canl›l›¤›n nas›l olufltu¤unu aç›k-

lamaktan son derece uzakt›r; aksine, biyoloji,

biyokimya, paleontoloji, anatomi gibi bilim

dallar›ndaki her yeni geliflme, evrim taraf›n-

dan aç›klanamayan, dahas› aç›klanmas› asla mümkün olmayan yeni yeni

sorunlar ortaya ç›karmaktad›r. Sadece 21 yüzy›l›n ilk aylar›nda kaydedilen

geliflmeler dahi Darwinizm'e büyük darbe indirmifltir.

21. yüzy›lda yaflanan yeni ve önemli bir geliflme ise, halk›n evrim propa-

gandas›na karfl› tüm dünyada bilinçlendirilmesidir. Yak›n bir geçmiflte, ev-

rim teorisini kesin ve ispatl› bir gerçek zanneden ço¤unluk, bugün hiçbir

bilimsel delili olmayan, evrimcilerin demagojilerinden, bilimsel sahtekarl›k

ve aldatmacalar›ndan ibaret hayali bir senaryo oldu¤unun fark›ndad›r. El-

bette ki bunda evrim teorisinin açmazlar›n›, sahtekarl›klar›n› ve yan›lg›lar›-

n› ortaya koyan kitaplar›n, konferanslar›n ve di¤er çal›flmalar›n önemli et-

kisi olmufltur. 

Elinizdeki bu kitap, bu yönde yap›lm›fl çal›flmalardan bir derlemedir. Son

bir y›ld›r ülkemizin baz› gazete ve dergilerinde evrim teorisi hakk›nda ç›kan

yan›lt›c› haberlere bilimin ve akl›n verdi¤i cevaplar biraraya getirilmifltir. 

Bu kitapta evrim iddialar›na verilen cevaplardan da anlafl›laca¤› gibi, evrim

teorisini savunan veya propagandas›n› yapan her haber yanl›fl ve aldat›c›d›r.

Çünkü evrim hiçbir zaman gerçekleflmemifltir. Canl›l›k, evrimin iddia etti¤i gi-

bi, kör tesadüflerin, cans›z ve fluursuz atomlar›n eseri de¤ildir. Canl›l›k, sonsuz

bir güç, ilim ve ak›l sahibi, üstün bir Yarat›c› olan Allah'›n eseridir. Dolay›s›y-

la tüm bilimsel bulgular, Yarat›c›m›z olan Allah'›n varl›¤›na, kudretine ve ben-

zersiz sanat›na iflaret etmektedir.

320 SAYFA, 314 RES‹M

Evrimci bilim adamlar›n›n masals›
iddialar›na bilimin verdi¤i net
cevaplar ...
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"Evrimcilerin Yan›lg›lar›" isimli kitap, daha ön-

ce yay›nlanm›fl olan ve evrimcilerin yan›lg›lar›n›n

konu edinildi¤i 3 ayr› kitapç›¤›n biraraya getiril-

mesi ile oluflturulmufltur. Kitab›n genelinde evrim-

cilerin düzenledikleri baz› konferanslar, dergile-

rinde ya da gazetelerinde yazd›klar› yaz›lar ya da ders kitaplar›na girmifl olan

hatal› bilgiler ele al›nm›fl ve tüm bunlar›n neden birer yan›lg› olduklar› birer bi-

rer aç›klanm›flt›r. 

‹lk iki kitapta 1998 May›s›'ndan itibaren, Türkiye'deki evrimci ve materya-

list çevrelerin öne sürdükleri temel iddialar ele al›nm›fl ve cevapland›r›lm›flt›r.

Üçüncü kitapta ise Türkiye'deki orta dereceli okullarda okutulan fen ya da bi-

yoloji kitaplar› ele al›nm›fl ve bu kitaplarda yer alan evrimci iddialar›n yanl›fl-

l›¤› sergilenmifltir.

"Evrim Kuram› Konferans›ndaki ‹ddialar›n Geçersizli¤i" isimli birinci kitap-

ta önce Bilim ve Ütopya dergisinin 3 Haziran 1998 günü ‹stanbul Üniversitesi

Rektörlü¤ü'nün deste¤iyle düzenledi¤i "Evrim Kuram›" adl› konferans, ard›n-

dan yine söz konusu derginin evrimle ilgili baz› yay›nlar›, sonra da Prof. Reflat

Kayal›'n›n konu hakk›nda yazd›¤› bir makalede yer alan yan›lg›lar ele al›nm›fl-

t›r. 

"Evrimci Yay›nlardaki ‹ddialar›n Geçersizli¤i" isimli ikinci kitapta ise 1998

y›l›nda evrimci ve materyalist yay›nlarda yer alan evrimci yan›lg›lar ele al›na-

rak bu yan›lg›lar bilimsel delillerle düzeltilmifltir. 

"Ortaö¤retim Ders Kitaplar›ndaki Bilimsel Hatalar" isimli üçüncü kitapta

ise, okullar›m›zda okutulan ders kitaplar›nda yer alan evrimci yan›lg›lar tek tek

ele al›nmakta ve bu yan›lg›lar bilimsel delillerle çürütülmektedir. Ders kitapla-

r›ndaki yan›lg›lara geçilmeden ise Darwinizm'in ideolojik yönü anlat›larak

Türkiye ve Türk Milleti aç›s›ndan önemi vurgulanmaktad›r. 

353 SAYFA, 124 RES‹M

Bu kitapta, evrimcilerin gerçekte 
bilime tamamen ters inançlara sahip
olduklar›n›, kimi zaman bile bile
gerçe¤i reddettiklerini, kimi zaman
da anlat›lanlar› kavramaktan aciz
kald›klar›n› göreceksiniz. 
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"Evrimcilerin ‹tiraflar›" isimli kitab›n tamam›

,her biri farkl› bilim dallar›nda uzman olan dün-

yaca ünlü evrimci bilim adamlar›n›n, evrimin ger-

çekleflmifl olmas›n›n imkans›zl›¤› ile ilgili sözleri-

nin derlenmesinden oluflmaktad›r. Kitab›n amac›,

evrim teorisinin 21. yüzy›l bilimi taraf›ndan kabul

edilemez bir iddiay› içerdi¤ini ve asl›nda en tutu-

cu evrimcilerin dahi bu gerçe¤i kabul etmek zorunda kald›klar›n› gözler önü-

ne sermektir. 

26 bölümden oluflan kitab›n her bölümünde evrim teorisi ile ilgili mutas-

yon, do¤al seleksiyon, mikrobiyoloji, canl›lardaki tasar›m gibi konulardan biri

ele al›nmakta, bu konulara evrimcilerin bak›fl aç›lar› ve bu konudaki yan›lg›la-

r› k›sa bir giriflle okuyucuya tan›t›lmaktad›r. Daha sonra ise dünyaca ünlü ev-

rimci bilim adamlar›n›n o konuyla ilgili olarak evrimin gerçekleflmesinin im-

kans›zl›¤›n› itiraf ettikleri ifadelerinden al›nt›lar yap›lmaktad›r. Her al›nt›n›n

kayna¤› ise kitab›n arkas›nda yer alan 350 maddelik kaynakçada belirtilmekte-

dir. Örne¤in "Evrimcilerin Teoriyi, ‹deolojik Olarak Savunduklar› ile ‹lgili ‹tiraf-

lar›" bafll›kl› bölümde Cardiff Üniversitesi'nde, Uygulamal› Matematik ve Ast-

ronomi profesörü olan evrimci Chandra Wickramasinghe'nin flu sözüne yer ve-

rilmektedir:

Bir bilim adam› olarak ald›¤›m e¤itim boyunca, bilimin herhangi bir bilinç-

li yarat›l›fl kavram› ile uyuflamayaca¤›na dair çok güçlü bir beyin y›kama-

ya tabi tutuldum. Bu kavrama karfl› fliddetle tav›r al›nmas› gerekiyordu...

Ama flu anda, Tanr›'ya inanmay› gerektiren aç›klamaya karfl› olarak öne sü-

rülebilecek hiçbir argüman bulam›yorum… Biz hep aç›k bir zihinle düflün-

meye al›flt›k ve flimdi yaflama getirilebilecek tek mant›kl› cevab›n yarat›l›fl

oldu¤u sonucuna var›yoruz, tesadüfi karmaflalar de¤il. (Chandra Wickra-

masinghe, London Daily Express ile bir röportaj›ndan, 14  A¤ustos 1981)

Kitab›n arka yüzünde kitab›n amac›n›n "Darwinizm'in, en ateflli savunucu-
lar› taraf›ndan bile asl›nda inan›lmayan bir masal oldu¤unu göstermek" oldu-

¤u belirtilmektedir.

128 SAYFA, 55 RES‹M

Darwinizm'in, en ateflli savunucular›
taraf›ndan bile asl›nda inan›lmayan
bir masal oldu¤unu görmek istiyor-
san›z, bu itiraflar› okumal›s›n›z.

42

H A R U N  Y A H Y A ' N I N



Darwinizm, insanlar›n zihinlerine sanki bir

büyü gibi enjekte edilen bir teoridir. Son derece

mant›ks›z, bilimsellikten tamamen uzak olan bu

teori, çeflitli telkin ve propaganda yöntemleriyle

insanlara kabul ettirilmeye çal›fl›l›r. Sürekli bu telkine maruz kalan baz› insan-

lar da bu büyünün etkisine girerler. Bu kitab›n amac›; Darwinizm büyüsünün

yöntemlerini ve ayn› zamanda bu büyünün etkisinin kaybolmamas› için çaba

harcayan Darwinistler'in tutumunu deflifre ederek, insanlar› bu etkiden kurtar-

makt›r. Ayn› zamanda bu insanlar›n ak›l ve vicdanlar› ile iradelerini kullanarak

düflünebilmelerine ve yarat›l›fl gerçe¤ini görmelerine yard›mc› olmakt›r.

Kitaba neden bu ismin verildi¤i girifl bölümünde flöyle aç›klanmaktad›r:

Bu kitaba Darwinizm'in Karanl›k Büyüsü isminin verilmesinin nedeni de ifl-

te büyünün flu özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Darwinizm'de de amaç,

insanlar›n son derece aç›k ve kesin bir gerçek olan yarat›l›fl gerçe¤ini inkar

etmelerini ve ak›l d›fl› bir safsata olan evrim teorisine inanmalar›n› sa¤la-

makt›r. Darwinizm büyüsünün etkisi alt›na giren bir insan ayn› zamanda

evrim teorisini savunan kiflilerin kontrolü alt›na girmifl demektir. Darwi-

nizm ya da evrim teorisi, ayn› siyaha ak denmesi gibi inan›lmas› imkans›z,

ak›l ve mant›k d›fl› bir inançt›r. Ancak son 150 y›ld›r, say›s›z insan bu fikre

büyük bir tutku ile ba¤lanm›flt›r ve hiçbir fley onlar› bu inançlar›ndan vaz-

geçirememektedir...

Belki de flu an akl›n›zdan Darwinistler'in içinde bulundu¤u durumu büyü

yerine ak›l veya kavray›fl yetersizli¤i ile aç›klamak daha yerinde olur diye

geçiriyor olabilirsiniz. Ancak Darwinizm'e inanan insanlar›n içinde e¤itim-

li, profesör ünvan›na sahip, hatta Nobel ödülü alan insanlar dahi olmas›,

onlar›n kavray›fl yetersizli¤inden ziyade adeta "bir büyünün etkisi alt›nda"

olduklar›n› göstermektedir. 

144 SAYFA, 139 RES‹M

Bu kitap, Darwinizim büyüsünün
yöntemlerini ve bu büyünün etkisinin
kaybolmamas› için çaba harcayan
Darwinistler'in tutumlar›n› deflifre
ederek, insanlar› bu etkiden
kurtarmay› amaçl›yor...
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Kitab›n ad›n› okudu¤unuzda "Darwinizm bir

din de¤il, bilimsel bir teoridir!" diye düflünmüfl olabilirsiniz. Nitekim dünya

üzerinde pek çok insan da bu flekilde düflünmektedir. ‹nsanlar›n büyük bir ço-

¤unlu¤u evrim teorisinin ispatlanm›fl bilimsel bir gerçek oldu¤unu zanneder,

dünya üzerindeki etkisinin alt›nda da bu sözde "bilimselli¤in" yatt›¤›na inan›r-

lar. Kitapta bu düflünüfl fleklinin birbirini takip eden bir dizi yan›lg› üzerine ku-

ruldu¤u anlat›lmaktad›r.

Bu kitab›n yaz›lmas›ndaki amaç da bu yan›lg›lar› ortaya koymak, bilimsel-

lik imaj›n›n hayali bir etkiden öteye gidemedi¤ini yan›lg›ya düflen insanlara

göstermektir. Çünkü evrim teorisi; kurucusuyla, kutsal kitab›yla, canl›l›¤›n olu-

flumuna getirdi¤i sözde cevaplarla, putlar›yla, inançlar›yla, farkl› aç›klamalara,

elefltirilere ve bilimsel geliflmelere kapal› yap›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden

pagan (putperest) bir dindir.  

Darwinizm bat›l bir dindir, hatta dünyan›n en büyük ve en yayg›n dinlerin-

den biridir. Bu bat›l din türlü propaganda yöntemleri, taktikler, sahtekarl›klar ve

göz boyamalarla insanlara çok fliddetli bir flekilde telkin edilmekte, yüzy›llar-

d›r da taraftarlar›n›n say›s›n› büyük bir h›zla art›rmaktad›r... 

Darwinizm'in Allah'›n varl›¤›n› inkar üzerine kurulu, putperest bir din ol-

du¤u gerçe¤i art›k pek çok kifli taraf›ndan yüksek sesle dile getirilmekte, yaz›-

larda, makalelerde ve kitaplarda –hatta ço¤u zaman bizzat bu dinin tabileri ta-

raf›ndan- belgeleriyle ortaya konmaktad›r. Bu nedenle de kitap boyunca oku-

duklar›n›z karfl›s›nda belki siz de çok flafl›racak, Darwinizm'in ne kadar kap-

saml›, girift ve yayg›n bir din oldu¤unu ö¤rendi¤inizde, bunca y›ld›r nas›l olup

da bu apaç›k gerçe¤i fark edemedi¤inizi kendi kendinize soracaks›n›z. 

120 SAYFA, 109 RES‹M

Darwinizm, Sümerler ve Eski Yunan
döneminden beri süregelen evrim
inanc›n›, 19. yüzy›lda bilimsellik
maskesiyle örtmüfl bat›l bir dindir.
Eski ça¤lardan günümüze uzanan bu
putperest inanç, kurucusuyla, sözde
kutsal kitab›yla, misyonerleriyle neyi
hedeflemektedir? Darwinizm
Dini'nin gizli kalm›fl yönleri bu kitapta…
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"Darwinizm'in Sonu" isimli kitapta, evrim te-

orisinin bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, çok aç›k, an-

lafl›l›r ve sade bir dille ve görsel bir estetik içinde

anlat›lmaktad›r. Kitap bulunan bafll›klardan baz›-

lar› flunlard›r:

Köhne Bir Düflünce: Evrim Teorisi, Hücredeki

Tasar›m, Miller Deneyi, Do¤al Seleksiyon Yan›lg›-

s›, Mutasyonlar, ‹nsan›n evrimi masal›,  Sahte

yüzler, Piltdown skandal›, Embriyoloji yan›lg›s›,

Darwinizm neden savunuluyor?, Apaç›k olan gerçek: Yarat›l›fl…

Kitap boyunca evrim teorisinin geçersizli¤ini aç›kça ortaya koyan bilimsel

deliller anlat›ld›ktan sonra, tüm buna ra¤men baz› bilim adamlar›n›n nas›l olup

da evrim teorisini hala savunabildikleri sorusuna flöyle cevap veriliyor:

Evrim teorisini reddeden tüm aç›k gerçeklere ra¤men teori neden hala sa-

vunulmaktad›r? Amerikal› evrimci biyolog Michael Walker bu soruyu ce-

vaplarken flu itirafta bulunur:

"Kabul etmeliyiz ki, birçok bilim adam› ve teknoloji uzman›n›n Darwin'in

teorisine onay veriyor olmas›n›n tek nedeni, bu teorinin bir Yarat›c›n›n var-

l›¤›n› reddetmesidir." (Michael Walker, Quadrant, Ekim 1982, s.44)

Teoriyi ›srarla savunanlar›n tek hedefi, Allah'› inkar eden materyalist felse-

feyi yaflatabilmektir. Materyalizm sadece maddenin varl›¤›n› kabul eden ve

her türlü madde ötesi varl›¤› reddeden körü körüne bir inançt›r. Materya-

listler sözde bilimsel dayanaklar›n› evrim teorisinde bulduklar› için ortaya

at›ld›¤› günden bu yana Darwinizm'i desteklemifllerdir. 

Ama 140 y›ld›r dünyay› aldatan bu yalan bundan sonra fazla yaflayamaya-

cakt›r. Amerikal› felsefeci Malcolm Muggeridge, teorinin kaç›n›lmaz çökü-

flünü flöyle anlat›r:

"Ben, kendim evrim teorisinin, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük alay

konular›ndan biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflaklar, bu kadar daya-

naks›z ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hay-

retle karfl›layacakt›r." (M. Muggeridge, The End Of Christendom, s. 59)

76 SAYFA, 284 RES‹M

Bu kitap, evrim teorisinin bilimsel 
çöküflünü özlü aç›klamalar ve zengin
bir görsel estetik içinde anlat›yor...



Sevgili çocuklar, bu kitab› okurken, Allah'›n

tüm canl›lar› en güzel biçimde yaratt›¤›n› görecek

ve her birinin O'nun sonsuz güzelli¤ini, gücünü

ve bilgisini yans›tt›¤›n› göreceksiniz.

"Hayvanlar›n ne kadar›n› tan›yorsunuz?" soru-

suna, "ço¤unu" cevab›n› verdi¤inizi duyar gibiyiz.

Peki tan›d›¤›n›z hayvanlar›n yaflamlar› hakk›nda

neler biliyorsunuz? Nas›l do¤up nas›l yafl›yorlar, nas›l yiyecek buluyorlar?...

"Pek bir fley bilmiyorum" dedi¤inizi tahmin etmek zor de¤il ama bu kitab› oku-

dukça onlar hakk›nda çok ilginç fleyler ö¤reneceksiniz. Allah'›n bu sevimli

canl›larda yaratt›¤› birbirinden mükemmel ve flafl›rt›c› özellikleri göreceksiniz. 

Yak›ndan tan›d›¤›n›z ya da bugüne kadar hiç görmedi¤iniz, hatta ad›n› bi-

le duymad›¤›n›z hayvanlarla, onlar›n gizli ve sevimli dünyalar›yla tan›flacaks›-

n›z. Ve hepsini çok seveceksiniz. Hayvanlar›n baz› fleyleri nas›l olup da yapa-

bildiklerini hayretle okuyup, flafl›racaks›n›z. Dünyan›n en h›zl› koflucular›ndan

biri olan devekuflunu, en iyi atlay›c›lar›ndan olan kaplan›, keskin diflleriyle sin-

caplar› ve göz al›c› güzellikleri ile tavus kufllar›n› hem de birbirinden güzel fo-

to¤raflar›yla görüp tan›yacaks›n›z. Ama emin olun, bu canl›lar ö¤renecekleri-

nizin yaln›zca birkaç›... 

Bu sevimli canl›lar› yaratan Allah'›n bizden istedi¤i, onlardaki güzellikleri

seyrederken O'nun sonsuz gücünü ve sanat›n› düflünmemiz, herfleyi Allah'›n

yaratt›¤›n›, herfleyin sahibinin Allah oldu¤unu fark etmemiz ve O'nun yaratt›¤›

fleylerdeki güzellikleri görüp zevk alabilmemizdir. Ayn› zamanda da, bize bu

say›s›z güzellikleri yaratt›¤› için Allah'a flükretmemiz ve O'nu çok sevmemiz-

dir.

Bütün evrenin, bütün güzel hayvanlar›n, bitkilerin, gecenin ve gündüzün,

etraf›m›zdaki herfleyin yarat›lmas›n›n tek bir amac› vard›r. O da Allah'›n yüce-

li¤ini ve yaratmas›ndaki üstünlü¤ü görebilmektir. "Allah ne kadar güzel yarat-

m›fl" diyebilmektir. Bu kitab› okuduktan sonra art›k çevrenizde görece¤iniz tüm

canl›lara bu gözle bakmal›s›n›z.

136 SAYFA, 200 RES‹M

Hayvanlar aleminin sevimli ve
çal›flkan üyelerinin hayranl›k veren
özelliklerini çocuklar›n›za bu
kitaptan ö¤reteceksiniz!
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Küçük kahraman›m›z Burak'›n maceralar›n›n

anlat›ld›¤› çocuklar için haz›rlanan bu serinin ilk

kitab›nda kar›ncalar›n dünyas› anlat›l›yor. Burak

bir gün okul yolunda Kap›c› Kar›nca'ya rastlar ve

macera böylece bafllar. Kar›ncalarla dost olan Bu-

rak, onlar›n dünyas›na ait hayranl›k uyand›r›c›

bilgileri ö¤renmeye bafllar.

Bu serinin ikinci kitab›nda da kahraman›m›z

Burak bu kez balar›lar›n›n dünyas›na merak salar.

Bu hikayede Burak ar›lar›n içi bal dolu kusursuz

petekler infla etmek için nas›l bitmek tükenmek

bilmeyen bir enerjiyle çal›flt›klar›n› gözlemler. So-

nunda tüm bunlar›n Allah'›n yarat›fl›ndaki sonsuz

bir güzellik oldu¤unu farkeder. 

Küçük Dostlar›m›z Kar›ncalar›n Dünyas› adl›

kitap Burak'›n flu sözleriyle sona erer:

"Çevremde s›k s›k duydu¤um, canl›lar›n tesa-

düfen var olduklar›n›n yalan oldu¤unu bir kez

daha anlad›m. Düflünün kendi kendine tesa-

düfen var olan kar›ncalar nas›l olur da böyle-

sine iyi anlaflabilirler? Üstelik tüm bu kar›nca-

lar tesadüfen oluflmufl olsalar, her biri yaln›zca kendini korumak için yafl›-

yor olsa, nas›l birbirlerine karfl› böylesine ciddi fedakarl›klar yapabilirler? 

Bütün gün okulda bunlar› düflündüm. Akflam eve dönünce ise Allah'›n tüm

insanlara gönderdi¤i Kuran'› okumaya karar verdim ve ilk okudu¤um ayet

ise flu oldu:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda gece ile gündüzün ardarda geliflin-
de temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r. Onlar, ayakta iken,
otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl›
konusunda düflünürler. (Ve derler ki) "Rabbimiz, sen bunlar› bofluna yarat-
mad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi,
190-191)"

44 SAYFA, 65 RES‹M

44 SAYFA, 72 RES‹M

Çocuklar, Burak ve arkadafllar› ile
birlikte hayvanlar aleminde bir yol-
culuk yapmaya ne dersiniz?
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"Çocuklar Darwin Yalan Söyledi" isimli kitap-

ta, çocuklar›n anlayabilecekleri bir üslup ve dik-

kat çekici örnekler kullan›larak, evrim teorisinin

bilim aç›s›ndan geçersizli¤i anlat›lmakta, bir yan-

dan da, Allah'›n evreni ve tüm canl›lar› yaratt›¤›-

na dair yarat›l›fl delilleri gösterilmektedir. Birçok

canl›n›n özelliklerinin anlat›ld›¤› kitap, karikatür-

lerle, renkli resim ve çizimlerle konular›n daha

anlafl›l›r ve zevkli hale getirildi¤i bir üslupla haz›rlanm›flt›r. Kitab›n girifl bölü-

münde flu sözler yer almaktad›r:

Çocuklar ! Hiç düflündünüz mü? 

"Dünyam›z nas›l meydana geldi?", "Günefl ve Ay nas›l meydana geldiler?", 

"Do¤madan önce neredeydiniz?", 

"Denizler, a¤açlar, hayvanlar nas›l meydana geldiler?",

"Minicik bir ar› çok lezzetli bal› yapmay› nereden biliyor? Çok düzgün ke-

narlar› olan bal pete¤ini nas›l yapabiliyor?"

"‹lk insan kimdi?" ...

Bu kitapta bu sorular›n hepsinin en do¤ru cevab›n› ö¤reneceksiniz. 

Bu en do¤ru cevap nedir biliyor musunuz? Çevrenizde gördü¤ünüz

herfleyi, sizi, arkadafllar›n›z›, anne-baban›z›, dünyay›, günefli, çok sevdi¤iniz

yiyecekleri, muzlar›, kirazlar›, çilekleri, rengarenk gülleri, menekfleleri, güzel

kokular›, insanlar›, kedileri, köpekleri, kar›ncalar›, kelebekleri, k›sacas› herfle-

yi Allah yaratm›flt›r. 

Ancak bir de bu konuda yalan söyleyen insanlar vard›r. Onlar herfleyi

Allah'›n yaratt›¤›na inanmazlar ve her konuda yalan söylerler. Bu insanlara "ev-

rimci", söyledikleri yalana ise "Evrim Teorisi" denir.

Biz de sizin do¤rular› çok iyi ö¤renmeniz için önce do¤ru olanlar› anlat-

t›k. Kitab›n ikinci bölümünde ise evrim teorisine inananlar›n, insanlar› nas›l

yan›ltt›klar›n› gösterdik. Bu kitab› okuduktan sonra, bir gün biri gelip size ev-

rim teorisine inanman›z› söylerse, siz de ona evrim teorisinin do¤ru ol-

mad›¤›n›, herfleyi Allah'›n yaratt›¤›n› anlatabilirsiniz.

144 SAYFA, 282 RES‹M

Çocuklar, Darwin Yalan Söyledi!.. 
Gerçekleri ise bu kitaptan
ö¤reneceksiniz...
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Bu kitapta da dev bir uzay gemisinden çok da-

ha kompleks ve harika sistemlere sahip, minyatür

bir flaheser olan hücredeki yarat›l›fl mucizeleri ta-

n›t›lacakt›r. Hücre içindeki organellerin ve hücre-

de üretilen enzimlerin, proteinlerin ve di¤er tüm

maddelerin, kendilerinden beklenmeyecek fluurlu

hareketleri gözler önüne serilecektir. ‹nsan bede-

nindeki yaklafl›k yüz trilyon hücrenin her birinde sergilenen üstün ak›l ve bil-

giyle ilgili örnekler anlat›lacak; tüm bunlar›n fluursuz tesadüflerin de¤il,

Allah'›n eseri oldu¤u bir kez daha hat›rlat›lacakt›r.

Bu kitapta özellikle hücre üzerinde durulmas›n›n nedenlerinden biri canl›-

l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia ederek, Allah'› inkar edenlere gerçekleri bir

kez daha göstermektir. Canl›l›k, tesadüfen oluflamayacak kadar kompleks ve

detayl› özelliklere sahiptir, üstün bir Ak›l ve Güç taraf›ndan yarat›ld›¤› apaç›k-

t›r. Bu kitab›n bir di¤er amac› da Allah'›n yarat›fl›ndaki üstünlü¤ü anlatarak O'-

nun yüceli¤ini tesbih etmektir.

Kitapta yer alan bölümlerden bir tanesinde DNA'n›n kendini kopyalamas›

anlat›lmaktad›r. "Darwinizm'e ‹nanmak Akl› ve Mant›¤› Terk Etmektir" adl› bu

bölümden baz› sat›rlar flöyledir:

Vücudumuzdaki her hücre bölünerek ço¤al›r. Bölünme s›ras›nda hücre çe-

kirde¤indeki DNA'n›n da kopyalanmas› gerekir. DNA'n›n kopyalanmas› ifl-

lemi ise, insan› hayrete düflürecek kadar kusursuz bir organizasyon, disip-

lin ve düzen içinde gerçekleflir…

DNA'n›n kopyalanmas› s›ras›nda, birçok enzim, askeri bir disiplin içinde,

bilgi ve ak›l kullanmay› gerektiren ifllemleri yerine getirir. Sizin elinize 3

milyar harften oluflan bir metin verilse ve bunu daktilo ederek kopyalama-

n›z istense, bu kopyalama ifllemini  tek bir hata yapmadan tamamlaman›z

mümkün olmazd›. Mutlaka bir yerde bir hata yapar, sat›r ya da en az›ndan

harf atlard›n›z. Ancak, bu enzimler böyle bir hataya düflmeden ifllemlerini

tamamlar. ‹flte bu da Allah'›n yarat›fl sanat›n›n apaç›k bir örne¤idir..

128 SAYFA, 118 RES‹M

Hücre içindeki ola¤anüstü bilinç,
Allah'›n sonsuz yaratma gücünün,
üstün ilminin ve kusursuz sanat›n›n
delillerinden birisidir.



"Kuran Bilime Yol Gösterir" isimli kitab›n ya-

z›lmas›ndaki en önemli amaç, dinin bilime karfl›

oldu¤una veya din ve bilimin ba¤daflamayaca¤›-

na dair yüzy›llard›r süregelen telkine cevap ver-

mektir. Kitap birinci ve ikinci kitap olarak ikiye

ayr›lm›flt›r. 

Birinci Kitab›n "Din Bilimi Teflvik Eder" bafll›k-

l› bölümünde Allah'›n Kuran'da insanlar› tüm varl›klar ve sistemler üzerinde

düflünmeye ça¤›rd›¤› Kuran ayetleri ile birlikte anlat›lm›flt›r. "Din Bilimin Do¤-
ru Yönlendirilmesini Sa¤lar" bafll›kl› bölümde ise Materyalistlerin 'Sonsuz Ev-

ren' Saplant›lar› ile Bilime Kaybettirdikleri, "Evrende Tasar›m Yoktur" ‹ddias›n›n

Bilime Kaybettirdikleri, Evrim Teorisini Kan›tlama Yönündeki Umutsuz Çabala-

r›n Bilime Kaybettirdikleri, "Bofla U¤rafl" Verdi¤ini Bilmenin Evrimci ve Ateist

Bilim Adamlar› Üzerinde Oluflturdu¤u Olumsuz Etkiler, Evrimciler ‹stemese de

Bilimsel Bulgular Hep Yarat›l›fl› Kan›tlar bafll›kl› konular yer almaktad›r.

"Din ile Bilim Daima Uyum ‹çindedir" bafll›kl› bölümde ise öncelikle ‹slam

Tarihinde yer alan önemli bilim adamlar› ve çal›flmalar› ile ilgili bilgi verilmek-

tedir. Ard›ndan materyalistlerin genellikle din ve bilim çat›flmas›na örnek ola-

rak gösterdikleri Ortaça¤ Kilisesinin bilim adamlar›na karfl› tutumu ve ‹ncil ve

Tevrat'›n bilimsel verilerle uyuflmayan bölümleri hakk›nda bilgiler aktar›lmak-

tad›r. "Kuran'›n Bilimsel Mucizeleri" bölümünde ise, 21. Yüzy›lda keflfedilmifl

olan birçok bilimsel bulgunun Kuran'da günümüzden 1400 sene önce bildiril-

di¤i ve bunun Kuran'›n Allah'›n vahyi oldu¤unu gösteren önemli bir delil oldu-

¤u gerçe¤i incelenmektedir. 

Kitab›n ikinci bölümünde ise, geçmiflte ve günümüzde iman eden ve bilim-

sel çal›flmalar›n› imanlar›ndan ald›klar› flevk ve istekle yürüten bilim adamlar›-

na yer verilmifltir. Yüzlerce bilim adam› hakk›nda k›sa bilgilerin verildi¤i ve

inançl› olduklar›n› gösteren sözlerinden al›nt›lar yap›ld›¤› bu bölüm, bilim

adamlar›n›n ateist olmalar› gerekti¤ine dair yanl›fl inanc› da geçersizlefltirmek-

tedir.

200 SAYFA, 228 RES‹M

Bilim, Kuran'›n bildirdi¤i gerçeklere
göre yönlendirildi¤i takdirde çok
h›zl› ilerler ve insanl›¤a çok daha
büyük hizmetler  verebilir…
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Kuran'da 1400 y›l önce haber verilmifl olan

bilimsel gerçeklerin pek ço¤unun yak›n bir za-

manda teknolojinin geliflmesiyle keflfedilebildi¤i,

bunun da Kuran'›n Allah sözü oldu¤unu bir kere

daha kan›tlad›¤› kitapta flöyle ifade edilmektedir:

Kuran'›n eflsiz üslubu ve içerdi¤i üstün hikmet, onun Allah'›n sözü oldu¤u-

nun kesin bir delilidir. Bunlar›n yan› s›ra, Kuran'›n Allah kat›ndan indirildi-

¤ini ispatlayan pek çok mucizevi özelli¤i de vard›r.

Bu özelliklerden biri, ancak 20. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilim-

sel gerçeklerin 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Fakat çeflitli ayetlerinde, son dere-

ce özlü ve hikmetli bir anlat›m içinde aktar›lan baz› bilimsel gerçekler an-

cak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilmifltir. Kuran indirildi¤i dönemde bi-

limsel olarak saptanmas› mümkün olmayan bu bilgiler günümüz insan›na

Kuran'›n Allah sözü oldu¤unu bir kez daha ispatlamaktad›r.

Elinizdeki bu kitapta Kuran'›n bilimsel mucizelerinin yan›s›ra, gelece¤e yö-

nelik içerdi¤i baz› haberlere ve "matematiksel mucizesi" ile ilgili örneklere de

yer verilmifltir.

Kuran Mucizeleri kitab› üç bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde, Ku-

ran'›n Bilimsel Mucizeleri anlat›lmaktad›r. ‹kinci bölümü oluflturan Kuran'›n

Gelecekle ‹lgili Haberleri bölümünde Mekke'nin fethinin ve Bizans'›n galibi-

yetinin, bu olaylar gerçekleflmeden önce Kuran'da haber verildi¤i delilleriyle

ve tarihsel olaylarla birlikte anlat›lmaktad›r. Üçüncü yani Kuran'›n Matematik-

sel Mucizeleri bölümünde ise Kuran'da kelime tekrarlar›, Ebced hesab› ve 19

mucizesi matematiksel olarak tarif edilmektedir.

120 SAYFA, 73 RES‹M

Kuran'›n bilimsel mucizelerinin
yan›s›ra, gelece¤e yönelik 
içerdi¤i baz› haberlere ve
matematiksel mucizesi ile ilgili
örneklere de yer verilen bu eseri
mutlaka okuyun.

51

T Ü M  E S E R L E R İ



Evrenimizi detayl› olarak inceledi¤imizde en

temel kozmik kanunlardan, en kritik fiziksel de-

¤erlere, en küçük dengelerden en ince hesaplara

kadar hepsinin ayr› ayr› son derece hassas ölçüler

içinde ayarlanm›fl olduklar›n› görürüz. Bu ayarla-

r›n ise evrende insanl›k diye bir kavram›n var ol-

mas› için olmas› gereken en ideal de¤erlerde olduklar›n› hayretle fark ederiz. 

Son y›llarda bu konu üzerinde yo¤unlaflan evren bilimciler ve teorik fizik-

çiler evrenin insan yaflam›n›n ortaya ç›kmas›na yönelik ak›llara durgunluk ve-

ren bu özel ayarlamaya "‹nce Ayar" (Fine Tuning) ad›n› verdiler. Ve evrendeki

bu ince ayar›n say›s›z örneklerini tesbit ettiler, hesaplad›lar. Örne¤in NASA'da

astronomi uzman› Prof. John O'Keefe'nin evrendeki hassas düzen hakk›ndaki

çarp›c› görüflleri flöyledir:

"Biz astronomik standartlar göz önüne al›nd›¤›nda, çok fazla özen gösteril-

mifl, kollanm›fl ve flefkat gösterilmifl bir grup yarat›klar›z... E¤er evren flu an-

ki en hassas kesinli¤inde yap›lm›fl olmasayd› hiçbir zaman var olamazd›k.

Benim görüflüme göre mevcut flartlar, evrenin insan›n içinde yaflamas› için

yarat›ld›¤›n› gösteriyor".  

Bugüne kadar, var›lan tüm bilimsel sonuçlar evrenin hiçbir an›nda hiçbir

noktas›nda tesadüflere ve rastlant›lara yer olmad›¤›n› göstermifltir. Evren var ol-

du¤u ilk andan flu sat›rlar› okudu¤unuz andaki son durumuna kadar her kare-

siyle sonsuz güç ve ilim sahibi Allah taraf›ndan tasarlanm›fl ve insan›n var ol-

mas›, denenmesi ve Rabbi'nin kudretini ve sanat›n› görüp O'nu gere¤i gibi tak-

dir etmesi için yarat›lm›flt›r.  

Bu kitab›n amac› evrendeki yarat›l›fl mucizelerinden çeflitli örnekleri göz-

ler önüne sererek Allah'›n sonsuz kudret ve sanat›n› okurlara bir derece hisset-

tirebilmektir. Daha ileri bir amac› ise, hikmet gözüyle bak›ld›¤›nda, gerçekte

insan›n çevresinde yer alan herfleyin Allah'›n aç›k birer mucizesi oldu¤u bilin-

cini elde etmeye vesile olmakt›r.

141 SAYFA, 160 RES‹M

Bu kitab›n amac› evrendeki 
yarat›l›fl mucizelerinden çeflitli
örnekleri gözler önüne sererek,
Allah'›n sonsuz kudret ve sanat›-
n› okurlara düflündürebilmektir.
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Tüm evrenin tesadüfe hiçbir flekilde yer ver-

meyecek mükemmellikte, belirli bir amaca göre,

muhteflem bir uyum, ahenk ve denge ile Allah ta-

raf›ndan yarat›lm›fl oldu¤u bu kitapta delilleri ile

birlikte anlat›lmaktad›r.

As›rlar önce nas›l bir bilim anlay›fl›n›n var oldu¤u ve bu bilim anlay›fl› için-

de "evrenin sonsuzdan beri var oldu¤u" fikrinin nas›l ortaya ç›kt›¤›, daha son-

ralar› bu fikrin yerine evrenin geniflledi¤i fikrine b›rakmas› ve bu tart›flman›n

Big Bang Teorisinin kan›tlanmas› ile yön de¤ifltirmesi, Kuran'da Big Bang'e ifla-

ret ediliyor olmas› kitab›n "Evrenin Yoktan Yarat›l›fl›" bölümünde ele al›nan ko-

nulardan baz›lar›d›r. 

Kitab›n "Göklerdeki Düzen" bölümünde ise, Günefl Sistemi'nden bafllaya-

rak uzayda nas›l kusursuz bir düzenin var oldu¤u, uzaydaki boflluklar›n neden

gerekli oldu¤u, Günefl Sistemi'ni oluflturan bütün parçalar›n birbirine olan mü-

kemmel uyumu, Dünya'n›n yerinin tam olmas› gereken yerde bulundu¤u gibi

konular ayetler do¤rultusunda ve bilim adamlar›n›n bu konular hakk›ndaki dü-

flünceleri ile birlikte ele al›nmakta ve bunlar›n tümünün yarat›l›fl mucizeleri ol-

duklar› anlat›lmaktad›r.

Bundan baflka kitapta "Mavi Gezegen" bafll›¤› alt›nda Dünya'da var olan

kusursuz sistemi oluflturan parçalar teker teker ele al›nmaktad›r. Dünya'n›n Is›-

s›, Yerkürenin Kütlesi ve Manyetik Alan›, Atmosferin Canl› Yaflam› için Uygun-

lu¤u gibi konular da yine örneklerle aç›klanmaktad›r.

Kitaptaki; Ifl›ktaki Tasar›m, Sudaki Tasar›m, Yaflam›n Özel Tasarlanm›fl Ele-

mentleri ise tüm evrenin insan için özel olarak yarat›lm›fl oldu¤unu kan›tlayan

delillerin anlat›ld›¤› bölümlerdir. Bu bölümlerde de Allah'›n yeryüzündeki ya-

ratma sanat›n›n inceliklerini tüm çarp›c›l›¤›yla okuyacaks›n›z.

192 SAYFA, 91 RES‹M

Ça¤dafl fizik ve astronominin 
bulgular›, evrenin Allah taraf›ndan
yarat›ld›¤›n› nas›l gösteriyor? Bu
sorunun cevab›n› en son bilimsel
geliflmelerle bu kitapta tüm detay-
lar›yla bulacaks›n›z. 
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Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n delillerinden bi-

ri olan, do¤adaki mükemmel tasar›m›n örnekler-

le anlat›ld›¤› bu kitab› tan›t›c› bilgi, kitab›n arka

yüzünde flöyle özetlenmektedir:

Do¤adaki canl›lar son derece kompleks vü-

cut sistemlerine sahiptir. Bir kuflun tüylerini,

bir yarasan›n sonar sistemini ya da bir sine¤in kanat yap›s›n› inceledi¤i-

mizde, karfl›m›za ola¤anüstü say›lacak derecede detayl› tasar›mlar ç›kar.

Ve bu tasar›mlar, bizlere aç›k bir gerçe¤i gösterir: Tüm canl›lar, Allah tara-

f›ndan kusursuzca yarat›lm›flt›r. 

Charles Darwin'in 19. Yüzy›lda ortaya att›¤› evrim teorisi ise, yarat›l›fl› red-

detmekte ve do¤adaki tasar›mlar›n, do¤al süreçler sonucunda "kendili¤in-

den ve tesadüfen" olufltu¤unu öne sürmektedir. Evrim teorisine göre, bu

oluflumun temel mekanizmas› da "kademe kademe geliflim"dir. 

Ancak 20. yüzy›l›n bilimsel bulgular›, canl›lardaki tasar›mlar›n "kademe

kademe geliflim" iddias›yla aç›klanamayaca¤›n› ortaya koymufltur. Canl›

bedenleri, tek bir parças› bile eksik olsa hiçbir ifle yaramayacak organlar-

la doludur. Sadece bu "indirgenemez kompleks" organlar dahi, canl›l›¤›n

do¤al etkenlerle aç›klanamayaca¤›n› ve Allah taraf›ndan kusursuzca yara-

t›ld›¤›n› aç›kça ispatlamaktad›r.

Kitap boyunca, yukar›da özetlenen gerçek, do¤adaki birçok canl›n›n sahip

oldu¤u özellikler örnek gösterilerek örneklendirilmektedir. Kitab›n içeri¤ini

oluflturan baz› bölümler ve baz› alt bafll›klar ise flöyle s›ralanabilir:

Böceklerin Uçuflundaki Tasar›m Mucizesi
Helikopterin ‹lham Kayna¤› Yusufçuk, Böceklere Özel Solunum Sistemi...

‹letiflim ve Hedef Belirleme Sistemleri
Yarasalar›n Radar›, Elektrikli Bal›klar, Yunusun Kafatas›ndaki Sonar...

Tasar›m ve Yarat›l›fl
Böcekler ve Robot Teknolojisi, Kitin: Mükemmel Kaplama Malzemesi...  

208 SAYFA,  302 RES‹M

Do¤aya bakt›¤›m›zda, canl› 
bedenlerinde hiçbir teknoloji ile
k›yaslanamayacak kadar üstün
tasar›mlar bulundu¤unu görürüz.
Bu, Allah'›n kusursuz yarat›fl›d›r.

54

H A R U N  Y A H Y A ' N I N



Bu kitap Kuran'da dikkat çekilen ve üzerinde

düflünülmesi ö¤ütlenen baz› varl›klar ve olaylar

hakk›nda yaz›lm›flt›r. Kitapta yer alan konulardan

baz›lar› flöyledir:

1. BÖLÜM: "Kuran'da Dikkat Çekilen Dört
Hayvan"

Bu bölümde sivrisinek, balar›s›, deve, sinek

gibi Kuran ayetlerinde bahsi geçen canl›lar›n özelliklerine yer verilmektedir.

Sivrisine¤in üstün görme sistemi, ak›lalmaz kan emme tekni¤i ve geliflim evre-

leri gibi birçok detay Kuran ayetleri do¤rultusunda ele al›nmaktad›r. Ayn› flekil-

de balar›lar›n›n petekleri nas›l ürettikleri, devenin dayan›kl› olmas›n› sa¤layan

özellikleri de herkesin çok iyi tan›d›¤› bu canl›lar üzerinde bir kere daha dü-

flünmesini sa¤l›yor.

2. BÖLÜM: "‹nsan"
‹nsan›n yarat›l›fl›na pek çok Kuran ayetinde dikkat çekilmekte ve bu konu

üzerinde düflünülmesi emredilmektedir. Kitab›n Rahimlerdeki Yarat›l›fl adl› bö-

lümünde ayetler do¤rultusunda insan›n geliflim aflamalar› anlat›lmaktad›r. Vü-

cudumuzdaki Makinalar bölümünde ise, sindirim, iskelet gibi vücut içi sistem-

leri ele al›nm›flt›r. 

3. BÖLÜM: "Canl›lardaki ‹bretler"
Hayvanlar›n avlan›rken kulland›klar› kamuflaj teknikleri, özel olarak kur-

duklar› ak›lc› tuzaklar, optik hesaplamalar yapmalar›, böcek avlayarak besle-

nen bitkiler gibi konular "Profesyonel Avc›lar" isimli bafll›k alt›nda anlat›lm›flt›r.

Bundan baflka kunduzlar›n yapt›klar› mimari tasar›m gerektiren yuvalar, termit-

lerin gökdelenleri, dokumac› kar›ncalar›n larvalar›n› dikifl i¤nesi gibi kullana-

rak yapraklardan diktikleri yuvalar› "fiafl›rt›c› Mimarlar" bölümünde örneklen-

dirilmektedir.

Kitab›n sonuç bölümünde flu ifadeler yer almaktad›r:

Bütün evren ve içindeki bütün varl›klar Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. Can-

l›lara hayat veren de, onlar› belirli bir vakte kadar canl› tutan da Allah't›r.

259 SAYFA, 450 RES‹M

Yeryüzü yaflayan mucizelerle
doludur. Ancak bunlar› görmek ve
ne anlama geldiklerini kavramak
için düflünmek gerekir...
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"Allah Is Known Through Reason" ismiyle ‹n-

gilizce olarak da bask›s› yap›lan "Allah Ak›lla Bi-

linir" isimli kitap "Allah'›n varl›¤›n› nas›l biliriz?"

sorusuna cevap vermek amac›yla yaz›lm›flt›r ve

ayn› zamanda okuyucuyu Allah'›n yaratm›fl oldu-

¤u evrenin ve canl›lar›n üzerinde düflünmeye ve

bunlar›n nas›l kusursuz bir biçimde yarat›ld›klar›-

n› görmeye bir davettir. 

Kitap; 1. kitap ve 2. kitap olarak iki ana bölüme ayr›lm›flt›r. 

Birinci kitab›n bafll›¤› "Bilimsel Deliller Ifl›¤›nda Yarat›l›fl Gerçe¤i"dir. Bu ki-

tab›n ilk konusu olan "Yokluktan Varl›¤a" isimli bölümde, evrenin nas›l varol-

du¤u sorusuna en son bilimsel bulgular do¤rultusunda cevap verilmekte ve bu

bilgilerin Allah'›n evreni yoktan varetti¤i gerçe¤ine iflaret etti¤i ortaya konmak-

tad›r. ‹kinci bölümde ise "Göklerdeki ve Yerdeki Deliller" bafll›¤› alt›nda, göz,

savunma sistemi gibi karmafl›k yap› ve sistemlerden, kelebek, zürafa ve di¤er

hayvanlar›n kulland›klar› savunma yöntemlerinden örnekler verilmekte ve tüm

bu kompleks yap›, ifllev ve davran›fllar›n tesadüfler sonucunda, kendilerinden

oluflamayacaklar› gözler önüne serilerek, bunlar›n herbirinin Allah'›n yarat›fl›-

na delil olduklar› gösterilmektedir. 

"Bilim Adamlar› Allah'›n Delillerini Tasdik Ediyor" bafll›kl› bölümde ise gü-

nümüzde din ile bilimin çat›flt›¤›n› söyleyenlerin büyük bir yan›lg› içerisinde

olduklar›n›, geçmiflte de günümüzde de birçok ünlü ve sayg›n bilim adam›n›n

bilim yoluyla Allah'›n varl›¤›n›n delillerine ulaflt›klar›n› ve Allah'a inand›klar›-

n› aç›klamaktad›r. "Bilimsel Gerçekler ve Kuran Mucizesi" bafll›kl› bölümde

ise, ancak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilen baz› gerçeklerin günümüzden 14

yüzy›l evvel Kuran taraf›ndan bildirildikleri ve bu mucizelerin Kuran'›n

Allah'›n varl›¤›n›n önemli delillerinden biri oldu¤unu gösterdi¤i konu edilmifl-

tir. 

‹kinci Kitab›n ismi ise "Yarat›l›fl› ‹nkar Edenler"dir. Bu kitapta Evrim Yan›lg›-

s›, Allah ‹nanc› Olmayan Toplum Modeli, Vaat Edilen Gerçek Yurt Ahiret  ve

Maddeye Farkl› Bir Yaklafl›m bafll›kl› konular yer almaktad›r. 

164 SAYFA, 85 RES‹M

Yarat›l›fl gerçe¤ini görebilmek için
gereken ak›l, samimi imanla
kazan›l›r. Bu kitap, akletmeye bir
davettir...
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"Allah'›n Renk Sanat›" üzerine bir kitap yaz›l-

mas›ndaki amaç; insanlar›n yaflamlar› boyunca

sürekli olarak gördükleri ancak önemini ve özel-

liklerini al›flkanl›ktan ve düflünmemekten dolay›

tam anlayamad›klar› konulardan biri olan renkler

üzerinde düflündürtmek ve renklerin varl›¤›n›n

Allah'›n varl›¤›n›n delillerinden biri oldu¤unu

göstermektir. 

Do¤ada var olan her canl›n›n sahip oldu¤u renklerin, desenlerin, benekle-

rin hatta çizgilerin bile bir anlam› vard›r. Kimi zaman aralar›nda bir iletiflim

arac›, kimi zamansa düflmanlara karfl› bir uyar› olarak kulland›klar› renkler

canl›lar için hayati önem tafl›maktad›r. Öyle ki o canl›n›n sahip oldu¤u rengin

tonunun aç›k ya da koyu olmas›, çizgilerinin yönü bile özel olarak belirlenmifl-

tir. 

Dikkatli bakan bir göz yaln›zca canl›lar›n de¤il, do¤adaki herfleyin tam ol-

mas› gerekti¤i gibi, yerli yerinde oldu¤unu hemen görecektir. Üstelik herfleyin

insan›n hizmetine verilmifl oldu¤unu, gökyüzünün masmavi ferahlat›c› rengi-

nin, çiçeklerin rengarenk görünümlerinin, yemyeflil a¤açlar›n, otlaklar›n, gece

zifiri karanl›k içinde dünyay› ayd›nlatan ay›n, y›ld›zlar›n ve daha saymakla bi-

tirilemeyecek kadar çok güzelli¤in Allah'›n sanat›n›n tecellileri oldu¤unu anla-

yacakt›r. 

Allah tüm kainat›, onun içindeki canl› cans›z herfleyi eksiksiz olarak yarat-

m›flt›r. 

Yukar›da verilen ana fikir do¤rultusunda kitapta yer verilen konular›n bafl-

l›klar› flöyle s›ralanabilir: 

Renkli Bir Dünya, Renk Nedir? Nas›l Oluflur?, Renkteki Tasar›m, Renk Ve-

ren Moleküller: Pigmentler, Renklerin Dili, Evrimin Aç›klayamad›¤› Bir Konu:

Uyum ve Simetri, Sonuç, Maddenin Ard›ndaki S›r, Evrim Yan›lg›s›.

Bu kitab› okuduktan sonra belki bugüne kadar hiç düflünmedi¤iniz güzel-

likleri art›k daha fluurlu bir flekilde fark etti¤inizi göreceksiniz.

Bu kitapta Allah'›n tüm evrende
görülen muhteflem "renk sanat›"
anlat›lmaktad›r.  

160 SAYFA, 215 RES‹M
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Bu kitapta hayvan davran›fllar›nda görülen bi-

linçli davran›fllar, evrim teorisinin açmazlar›ndan

biri olarak anlat›lmakta ve bu konuyla ilgili olarak

çok say›da örnek verilmektedir. Baraj Mühendis-

leri Kunduzlar, Birkaç Aflamal› Plan Yapabilen ‹m-

parator T›rt›l› gibi hayvanlardaki bilinçli davran›fllar incelenirken, "‹çgüdünün

kökeni nedir?" sorusunun cevab› da verilmektedir. ‹çgüdülerin evrimle gelifle-

meyece¤i konusu, bu konuda evrimcilerin itiraflar› ve canl›lardan örnekler ve-

rilerek ele al›nmaktad›r. Sonuç olarak tüm canl›lar›n Allah'›n ilham›yla hareket

ettikleri ise kitapta flöyle anlat›lmaktad›r:

Do¤ada elbette ki canl›lar beslenebilmek veya güvenliklerini sa¤layabil-

mek için bir çaba içerisindedirler. Ancak do¤a sadece bu görüntülerden

ibaret de¤ildir. Do¤ada canl›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u, yavrular› veya ai-

leleri için, kimi zaman sürülerindeki di¤er canl›lar hatta di¤er türler için

benzeri görülmemifl fedakarl›klarda bulunurlar. Fedakarl›¤›n yan›s›ra iflbir-

li¤i, dayan›flma, birbirinin ç›kar›n› kollama gibi özellikler de canl›lar ale-

minde s›kça karfl›lafl›lan tav›rlard›r. 

‹flte do¤an›n yaln›zca bir savafl yeri oldu¤unu iddia eden evrim teorisi can-

l›lar aleminde görülen bu fedakarl›k örneklerine hiçbir aç›klama getiremez.

Evrim teorisi, düflmanlar›ndan kaç›p kurtulan bir zebran›n neden geri dö-

nüp düflmanlar› taraf›ndan kuflat›lm›fl olan di¤er zebralar›, üstelik de haya-

t›n› tehlikeye atarak, kurtard›¤›n› kesinlikle aç›klayamaz. 

Canl›lardaki fedakar ve iflbirlikçi davran›fllar evrim teorisinin geçersizli¤ini

bir kez daha ve tüm aç›kl›¤›yla ortaya koyarken, önemli bir gerçe¤in de de-

lillerini oluflturmaktad›r: Tüm evrenin üstün bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›l-

d›¤› ve her bir canl›n›n, Yarat›c›s› olan Allah'›n ilham› ile davrand›¤› ger-

çe¤inin…

Darwinizm, tüm canl›l›¤› "yaflam
mücadelesi" kavram›na dayand›r›r.
Oysa canl›larda flafl›rt›c› fedakarl›k
örnekleri vard›r...

175 SAYFA, 73 RES‹M



Sabah kalkt›¤›n›zda yapt›¤›n›z iflleri bir an

için akl›n›zdan geçirin; gözünüzü açars›n›z, nefes

al›rs›n›z, yatakta do¤rulursunuz, kalkar ve yürür-

sünüz, yemek yersiniz, k›yafetlerinizi de¤ifltirirsi-

niz. Annenizle veya kardeflinizle konuflursunuz,

size söylediklerini duyars›n›z. Sonra d›flar›ya ç›-

kars›n›z ya da pencereden d›flar›ya bakars›n›z ve masmavi gökyüzünü görürsü-

nüz. Belki o an pencerenin önünden uçan kufllar›n seslerini duyars›n›z. Düflen

bir yapra¤› izlerken, a¤açtaki olgunlaflm›fl elmalar› fark edersiniz. Güneflin s›-

cakl›¤›n› ve rüzgar› yüzünüzde hissedersiniz. K›sacas› sizin için s›radan bir gün

bafllam›flt›r. Gördü¤ünüz, duydu¤unuz fleyler al›fl›lm›flt›r; bu yüzden bunlar›n

üzerinde düflünmeye bile gerek duymazs›n›z.

‹flte kitapta verilen örneklerle bu al›fl›lm›fll›¤›n k›r›lmas› ve okuyucunun dü-

flünmeye teflvik edilmesi amaçlanmaktad›r.

Bu kitapta verilen örneklerin tümü Allah'›n evrende kusursuzca yaratt›¤›

çeflitlilikten sadece birkaç›d›r. Bu örneklerin her biri kendi içinde çok detayl›

bilgiler içermektedir. Örne¤in, bu kitapta kelebeklerin birkaç genel özelli¤in-

den bahsedilmektedir, ancak sadece kelebe¤in gözü üzerine yaz›lm›fl sayfalar

dolusu kitap vard›r. Bundan baflka çok çeflitli say›da kelebek türleri, bu türlerin

her birinin kendilerine has özellikleri vard›r. ‹nsan vücudunun bu kitapta çok

genel olarak ele al›nan birkaç özelli¤i vard›r ancak sadece kemikler ile ilgili

ciltler dolusu kitap ve araflt›rma bulunmaktad›r. ‹nsan gözünün tek bir siniri,

böceklerin kanatlar›, hatta sadece bu kanad› oluflturan maddenin içeri¤i üzeri-

ne yaz›lm›fl sayfalar dolusu kitap vard›r.

Tüm bunlar Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delilleridir. Allah'›n varl›¤› her yeri

kuflatm›flt›r ve akl›n› kullanabilen her insan bu kitapta çarp›c› resimlerle an-

lat›lan yarat›l›fltaki ihtiflam› hemen fark edecektir. 

152 SAYFA, 144 RES‹M

Her insan akl› ve vicdan› ölçüsünde
Allah'›n büyüklü¤ünü kavrar ve
Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam› görür.
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"Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin" isimli bu ki-

tap, insanlara günlük u¤rafllar›, kofluflturmalar›

içerisinde unuttuklar› son derece önemli baz› ger-

çekleri hat›rlatmakta, güncel hayattan örneklerle

insanlar› bu hayati konular üzerinde düflünmeye

ça¤›rmaktad›r. 

Kitapta, asl›nda her insan›n bu gerçeklerin far-

k›nda oldu¤u ancak bu gerçekleri düflünmekten kaç›nd›¤›, görmezlikten veya

anlamazl›ktan geldi¤inin üzerinde durulmaktad›r. 

Kitab› oluflturan bölümlerden baz›lar› flöyledir:

1. Allah'›n Apaç›k Olan Varl›¤›n› Anlamazl›ktan Gelmeyin

2. Evrimin Bir Aldatmaca Oldu¤unu, Herfleyi Allah'›n Yaratt›¤›n› Anlamaz-

l›ktan Gelmeyin

3. Çevrenizdeki Canl›lardaki Mucizevi Özellikleri, Mükemmellikleri Anla-

mazl›ktan Gelmeyin

4. Sahip Oldu¤unuz Herfleyi Allah'›n Nimet Olarak Verdi¤ini Anlamazl›k-

tan Gelmeyin

5. Bu Dünyada Uzun Süre Kalmayaca¤›n›z› Anlamazl›ktan Gelmeyin

6. Ölüm Gerçe¤ini Anlamazl›ktan Gelmeyin

7. Kuran'›n Hak Kitap Oldu¤unu, Ondan Hesaba Çekilece¤inizi Anlamaz-

l›ktan Gelmeyin

8. Vicdan›n›z›n Sesini Anlamazl›ktan Gelmeyin

9. Allah'›n Güzel Ahlakl› Olmay› Emretti¤ini Anlamazl›ktan Gelmeyin

10. Bütün Kötülüklerin Kayna¤›n›n Dinsizlik Oldu¤unu Anlamazl›ktan Gel-

meyin

11. Ahiretin ve Hesap Gününün Varl›¤›n› Anlamazl›ktan Gelmeyin

12. Maddenin Bir Hayalden ‹baret Oldu¤unu Anlamazl›ktan Gelmeyin

13. Zaman›n De¤iflken Bir Alg› Oldu¤unu ve Kader Gerçe¤ini Anlamazl›k-

tan Gelmeyin

112 SAYFA, 74 RES‹M

‹nsanlar bazen çok iyi anlad›klar›
halde, imani gerçekleri
anlamazl›ktan gelirler. 
Siz öyle yapmay›n...
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‹nsan›n Allah'›n düflünme yetene¤i ile yaratt›-

¤› bir  varl›k oldu¤unun vurguland›¤› kitapta, pek

çok kimsenin bu çok önemli yetene¤i gere¤i gibi

kullanmad›¤›na da dikkat çekilmektedir. Kitab›n

yaz›l›fl amac› ise insanlar› "gere¤i gibi düflün-

me"ye davet etmek ve onlara "gere¤i gibi düflün-

me"nin yollar›n› göstermek olarak belirtilmekte-

dir. Düflünmenin insanlar›n üzerinde var olan zihinsel uyufluklu¤u, puslu görü-

flü kald›raca¤›, insan›n her an her yerde düflünebilece¤i, samimi ve Allah'a yö-

nelerek düflünmenin önemi gibi konular bu kitapta ayetlerle paralel olarak an-

lat›lmaktad›r.

Kitaptaki "Düflünmeyi Engelleyen Nedenler" bafll›¤› alt›nda, "Ço¤unlu¤a

Uyman›n Getirdi¤i Zihinsel Uyuflukluk, Düflünce Tembelli¤i, Fazla Düflünmek

‹yi De¤ildir Telkini, Düflünmenin Getirece¤i Sorumluluklardan Kaçmak, Gün-

lük Hayat›n Ak›fl›na Kap›larak Düflünmemeleri" gibi konular bafll›klar halinde

ele al›nmaktad›r.

Kitapta anlat›ld›¤›na göre; her insan sabah uyand›¤›nda, yolda giderken et-

raf›nda gördü¤ü fleylerde, rengarenk bir dünyaya bakt›¤›nda, yap›lan ifllerde

herhangi bir zorlukla karfl›lafl›ld›¤›nda k›sacas› her an Allah'›n tavsiye etti¤i fle-

kilde düflünebilir, düflündüklerinden sonuç ç›kararak hareket edebilir. 

‹nsan düflünmeye devam ettikçe Allah'›n yaratt›¤› güzellikleri ve incelikle-

ri daha çok fark etmeye bafllar. Vicdanl› bir insan tüm bunlar› düflünürken ay-

n› anda Allah'›n sundu¤u nimetlerden zevk alabilmenin de yine Rabbinin bü-

yük bir lütfu oldu¤unu akl›ndan geçirecektir. 

Kitapta verilen tüm örnekler günlük yaflamdan örneklerdir. Örne¤in bir ki-

flinin televizyon seyrederken karfl›laflt›¤› sald›r›, fliddet gibi olaylar e¤er bu kifli

derin düflünmeyi bilen bir insansa akl›na Allah korkusu olan toplumlarda bu

tür görüntülerin hiçbirinin yaflanmayaca¤› düflüncesini getirecektir. 

128 SAYFA, 137 RES‹M

‹nsan Allah'›n düflünme yetene¤i ile
yaratt›¤› bir varl›kt›r. Ne var ki, 
insanlar›n ço¤u bu çok önemli   
yetene¤i gere¤i gibi kullanmaz...
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Sonsuzluk Bafllam›fl Durumda adl› bu kitap,

Albert Einstein'in "Genel Görecelik Kuram›, bili-

min "maddenin gerçe¤i" ile ilgili son bulufllar› ve

Kuran'da yer alan zaman ve mekan ile ilgili aç›k-

lamalardan yola ç›k›larak sonsuzluk kavram›n›n

incelendi¤i bir kitapt›r. 

Kitab›n amac› insanlar› konuyla ilgili bilimsel

bulgular hakk›nda bilgilendirirken, sonsuzluk kavram› üzerinde düflünmeye

teflvik etmektir. Girifl bölümünde kitab›n içeri¤i hakk›nda genel bir bilgi veril-

mektedir:

Sonsuzluk kelimesi sizin için ne ifade eder? 

Sonsuz zaman deyince genellikle insanlar›n akl›na yüz bin y›l, bir milyon

y›l ya da bir milyar y›l gibi rakamlar gelir. Bu sürelerin çok uzun oldu¤u,

asla tükenmeyece¤i düflünülür. Sonsuz uzakl›k deyince de yine genellikle

ak›llara yüz bin ›fl›k y›l›, bir milyon ›fl›k y›l› ya da bir milyar ›fl›k y›l› gibi bir

uzakl›k gelir. 

Oysa bunlar son derece s›n›rl› düflünceler ve kavramlard›r. fiöyle bir örnek-

le sonsuzlu¤un ne derece ola¤anüstü bir büyüklük oldu¤unu vurgulayabi-

liriz: Yüz katrilyon insan olsa, tüm hayatlar› boyunca gece gündüz hiç dur-

madan say› saysalar, üstelik yüz katrilyon y›l ömürleri olsa ve ömürleri bo-

yunca baflka hiçbir ifl yapmadan bu iflle u¤raflsalar, yine de sonsuzlu¤a ula-

flamazlar. Çünkü sonsuzluk, hiç bitmeyecek, bafl› ve sonu olmayan bir bü-

yüklü¤ü ifade eder. 

Oysa Allah öyle bir büyük bir ilme sahiptir ki insana göre "sonsuz" olan ve

bu yüzden asla hesaplamaya güç yetiremeyece¤i bu kavram, Allah'›n ka-

t›nda sona ermifltir. Bizim için sonsuzluk asla ulafl›lamayacak bir kavram

gibi görünür ama asl›nda Allah kat›nda sonsuzluk tek bir and›r…

Bu kitapta sonsuzluk, zamans›zl›k, mekans›zl›k konular›nda hiçbir yerde

bulunmayan aç›klamalara ve sonsuzlu¤un asl›nda bafllam›fl oldu¤una dair son

derece önemli gerçeklere yer verilmektedir. 

128 SAYFA, 34 RES‹M

Bu kitap, hep görünen yüzüyle
düflünmeye al›flt›¤›m›z dünyan›n,
"bat›n›"n›, yani gizli gerçe¤ini
anlatmaktad›r.
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"Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i" isimli kitap

bilimsel veriler ve Kuran ayetleri ›fl›¤›nda uzay,

madde, zaman ve kader hakk›ndaki gerçekleri

göstermektedir. 

Materyalistler, maddenin yan›s›ra zaman›n da

mutlak oldu¤unu, yani sonsuzdan gelip sonsuza

gitti¤ini savunurlar. Bu yanl›fl anlay›fla dayanarak

da kaderi, ahiret gününü, cenneti ve cehennemi

reddetmeye çal›fl›rlar. Oysa bugün modern bilim, maddenin oldu¤u gibi, mad-

denin bir türevi olan zaman›n da maddeyle birlikte yokluktan var edildi¤ini ve

zaman›n da bir bafllang›c› oldu¤unu ispatlam›flt›r. Ayn› zamanda, zaman›n iza-

fi bir kavram oldu¤u, materyalistlerin yüzy›llard›r zannettikleri gibi de¤iflmez

ve sabit olmad›¤›, de¤iflken bir alg› biçimi oldu¤u da  bu yüzy›lda ortaya ç›k-

m›flt›r. Zaman›n ve mekan›n izafiyeti Einstein'›n "Rölativite" teorisiyle kan›tlan-

m›fl ve bu gerçek bugünkü  modern fizi¤in temelini oluflturmufltur. 

Sonuç olarak, zaman ve mekan mutlak olmayan, bafllang›çlar› olan, Allah

taraf›ndan yoktan var edilmifl kavramlard›r. Zaman› ve mekan› yaratan Allah,

elbette ki bunlara tabi de¤ildir. Allah, zaman›n her an›n› zamans›zl›kla belirle-

mifl, tespit etmifl ve yaratm›flt›r. Kader gerçe¤inin özü de buradad›r. Bizim için

geçmiflte yaflam›fl ve gelecekte yaflanacak olan olaylar›n tümü, zamana tabi ol-

mayan, zaman› yoktan var eden Allah'›n bilgisi ve hakimiyeti dahilindedir. 

Kuran'da 1400 y›l önce bildirilen ve inananlar›n gönülden inand›klar› ger-

çekleri bugün modern bilim de do¤rulamakta ve Kuran'›n Allah'›n sözü oldu-

¤una flahitlik etmektedir. As›rlard›r Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›l›fl gerçe¤ini red-

deden materyalist düflünce ise, dilinden düflürmedi¤i ve her f›rsatta arkas›na s›-

¤›nmaya çal›flt›¤› bilim taraf›ndan her alanda yalanlanmaktad›r. 

Bu kitapta materyalistlerin öne sürdükleri iddialar›n hiçbir bilimsel ve man-

t›ksal geçerlili¤i olmad›¤›, aksine materyalizmin bugünün bilimi ile tamamen

çökertildi¤i anlat›lmaktad›r. Kitapta anlat›lan konular maddenin asl›, zaman›n

göreceli¤i gibi konularda çok önemli bilimsel delilleri içermektedir. Bu deliller

konu ile ilgilenen  bilim adamlar›n›n ifadeleri ile okuyucuya anlat›lmaktad›r. 

98 SAYFA, 60 RES‹M

Materyalistlerin mutlak bir gerçek
sand›klar› "zaman", asl›nda bir
alg›dan ibarettir...
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‹ngilizce, Portekizce ve ‹spanyolca olarak da

bas›lan kitapta, Kuran'da helak olduklar› bildirilen

kavimlerin günümüze ulaflan arkeolojik kal›nt›lar›

ve tarihsel kay›tlar› belgelerle gözler önüne serili-

yor. Ayr›ca bu kavimlerden günümüze gelen tarih-

sel kay›tlar ve arkeolojik kal›nt›larla, Kuran'da bu

kavimlerle ilgili olarak verilen bilgilerin birbirleri

ile paralel olduklar› vurgulan›yor. Kitapta incelenen kavimlerden baz›lar› Nuh

Kavmi, Hz. ‹brahim'in Kavmi, Ad Kavmi, Semud Kavmi, Hz. Musa'n›n Kavmi

ve Firavun, Sebe Halk› ve Ashab-› Kehf'tir. 

Kitab›n girifl bölümünde bu kavimlerin tarihlerinin incelenmesinin iki ne-

deni flöyle aç›klanmaktad›r:

Kuran'›n oldukça büyük bir bölümünü oluflturan geçmifl kavimlerin haber-

leri de kuflkusuz üzerinde düflünülmesi gereken konulardan biridir. Bu ka-

vimlerin büyük bölümü, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlam›fl,

hatta onlara düflmanl›k göstermifl kavimlerdir. Bu taflk›nl›klar›ndan dolay›

da Allah'›n azab›yla karfl›laflm›fllar ve yeryüzünden silinmifllerdir. 

Allah Kuran'da, bu helak olaylar›n›n sonraki insanlara da birer ibret olma-

s› gerekti¤ini bildirir. Örne¤in Allah'a isyan eden bir grup Yahudi'ye veri-

len bir ceza anlat›ld›ktan sonra, "Bunu, hem ça¤dafllar›na, hem sonra gele-
cek olanlara 'ibret verici bir ceza', takva sahipleri için de bir ö¤üt k›ld›k"
(Bakara Suresi, 66) denmektedir. ‹flte bu nedenle bu kitapta Allah'a isyan

ettikleri için helak edilmifl baz› eski toplumlar› inceleyece¤iz. 

Söz konusu helak olaylar›n› incelememizin bir ikinci nedeni ise, bu olay-

lar› anlatan Kuran ayetlerinin d›fl dünyadaki karfl›l›klar›n› ortaya ç›karmak

ve Kuran'›n sözünün do¤rulu¤unu göstermektir. Çünkü Kuran'daki,

"Allah'a hamdolsun, O size ayetlerini gösterecektir, siz de onlar› bilip ta-
n›yacaks›n›z" (Neml Suresi, 93) hükmü ile Allah'›n ayetlerinin d›fl dünyada

görülece¤i vaad edilmektedir ve bunlar› bilip tan›mak da insan› imana gö-

türen bafll›ca yoldur. 

137 SAYFA, 70 RES‹M

Tarihte pek çok toplum, inkarlar›
ve sapk›nl›klar› nedeniyle korkunç 
biçimlerde y›k›ma u¤rat›ld›. ‹flte
bu toplumlar›n gerçek hikayeleri...
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Bu kitap, dünya hayat›n›n çok önemli bir s›r-

r›n› tarif etmekte ve insan›, gerçek yurdunu, yani

ahireti düflünmeye yöneltmektedir. Kitapta yer

alan dünya hayat› ile ilgili fikirler k›saca flöyle

özetlenebilir: 

‹nsanlar› dinden uzaklaflt›ran en önemli ne-

denlerden biri, dünyay› sonsuz bir yurt sanmala-

r›d›r. Dünyada eksiksiz ve kusursuz bir hayat ku-

rulabilece¤ini, ölümün bu hayat› sanki hiç bitirmeyece¤ini san›r ve aldan›rlar.

Oysa dünya, Allah'›n insan› denemek için yaratt›¤› geçici bir yurttur. Bu neden-

le de Allah taraf›ndan özellikle eksik ve kusurlu bir mekan olarak yarat›lm›flt›r.

Dünyadaki her güzellik, çok geçmeden bozulur, y›pran›r, çürür ve yok olur.

Bu, dünya hayat›n›n hiç de¤iflmeyen bir gerçe¤idir.

Kitab›n "Dünya Hayat›" bölümünde Dünyan›n S›rr› bafll›¤› alt›nda, insan›n

evrende çok küçük bir nokta olan dünyada yaflad›¤›, dünya hayat›n›n çok ça-

buk geçti¤i konular› anlat›lmaktad›r. Yine bu bölümdeki Dünya Hayat›ndaki

Aldan›fl bafll›¤› alt›nda ise dünyada var olan herfleyin bir süre sonra bozulma-

ya u¤rad›¤›, çiçeklerin soldu¤u, insanlar›n yaflland›¤›, yiyeceklerin bozuldu¤u,

her canl›n›n ölümlü oldu¤u bunun da dünya hayat›n›n aldat›c› yönü oldu¤u

söylenmektedir.

"‹nsan›n Acizli¤i" bölümünde; insan›n son derece korunmaya ve bak›ma

muhtaç bir bedene sahip oldu¤u, Bedenin ‹htiyaçlar›, Bilinçsiz 15 y›l, Hasta-

l›klar ve Kazalar, Hastal›k ve Kazan›n Getirdi¤i Sonuçlar, Yafll›l›k, Yafll›l›kla Ge-

len Fiziki Bozukluklar, ‹nsan›n Ölümü s›ralamas› ile incelenmektedir.

"Afetler" bölümünde ise, dünyan›n genel olarak göktafllar›, karadelikler,

kuyruklu y›ld›zlar ya da dünyan›n derinliklerinde kaynayan s›v› tabaka gibi pek

çok tehdit unsuru ile dolu oldu¤u anlat›lmaktad›r. Depremler, kas›rgalar, tsuna-

miler, yanarda¤lar da bu bölümde ele al›nmaktad›r. Ayr›ca kitapta bir de geç-

mifl uygarl›klar›n bafl›na gelen felaketlerin anlat›ld›¤› "Geçmifl Uygarl›klar"

ad›nda bir bölüm daha bulunmaktad›r.

201 SAYFA, 135 RES‹M

Dünya insan için sadece geçici bir
yurttur ve bunu insana hat›rlatacak
say›s›z iflaretle doludur.
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Peygamberimizden aktar›lan pek çok hadiste,

yeryüzünde ‹slam ahlak›n›n hakim olaca¤› kutlu

bir dönemden söz edilmektedir. Peygamberimizin

bu devri tasvir ederken cennet benzeri özellikler-

le anlatmas› sebebiyle, bu devreye "Alt›nça¤" ismi

verilmifltir. Alt›nça¤ tüm insanlara ola¤anüstü gü-

zellikte bir hayat›n dünyada haz›rlan›p sunulma-

s›d›r. Bu dönem Allah'›n müminlere bir lütfudur. Bu kitapta, Alt›nça¤'da yafla-

nacak olan ortam ve insanlar›n karfl›laflaca¤› ola¤anüstü güzellikler, Kuran

ayetleri ve hadisler do¤rultusunda anlat›lmaktad›r.

Kitab›n girifl bölümünde flu sözler yer almaktad›r:

Ahir zaman kavram› pek çok insan için tan›d›k bir kavram olmayabilir. Bu

nedenle öncelikle bu kavram› k›saca aç›klamakta yarar var. Ahir zaman,

"son dönem" anlam›na gelir ve ‹slam'a göre k›yamete yak›n bir zamanda,

Kuran ahlak›n›n hakim olaca¤› ve dinin insanlar aras›nda yayg›n olarak ya-

flanaca¤› bir dönemi ifade eder.

Bu dönemde insanlar›n huzur ve güven içinde yaflayabilmeleri için gere-

ken her türlü flart mevcut olacakt›r. Önceki dönemlerde yaflanan her türlü

s›k›nt›n›n yerini bolluk, bereket ve adalet alacakt›r. Ahlaks›zl›klar, sahtekar-

l›klar, dejenerasyonun her türlüsü ortadan kalkacakt›r. Bu dönem, tüm ina-

nan insanlar›n as›rlard›r özlemini duyduklar›, ‹slam ahlak›n›n hakim oldu-

¤u kutlu bir dönemdir.

Peygamberimizin hadislerinde ahir zaman› aç›klayan detayl› anlat›mlar

yer almaktad›r. Onun ard›ndan pek çok ‹slam büyü¤ü de ahir zaman hak-

k›nda çok önemli aç›klamalar yapm›fllard›r. Bu anlat›mlara bak›ld›¤›nda

ahir zaman›n, dünyan›n önce büyük bir bozulma ve karmafla yaflad›¤›, an-

cak sonradan gerçek dinin yaflanmas›yla kurtulufla kavufltu¤u, çok büyük

bir bolluk ve bereketin yafland›¤›, teknolojinin tüm nimetlerinin insanlar›n

hizmetine sunuldu¤u, bilimde, t›pta çok büyük ilerlemelerin kaydedildi¤i

ve çok üstün bir sanat anlay›fl›n›n yafland›¤› bir dönem oldu¤u görülür.

112 SAYFA, 160 RES‹M

Alt›nça¤, tüm insanlara ola¤anüstü
güzellikte bir hayat›n, dünyada
haz›rlan›p sunulmas›d›r. Bu dönem,
Allah'›n kullar›na bir lütfudur.
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20. yüzy›l savafllar, zulümler, toplu katliamlar,

›rkç› sald›r›larla dolu, soyk›r›mlar›n yafland›¤› bir

yüzy›ld›. Bu belalar›n sebepleri ise 19. yüzy›lda

haz›rlanmaya bafllam›flt›. ‹lkça¤lardan beri mad-

denin mutlak varl›k oldu¤unu iddia eden madde-

ci düflünce, Darwin'in 19. yüzy›lda ortaya att›¤›

evrim teorisiyle güç bulunca, dinsiz ideolojilerde

genifl çapl› bir yay›lma oldu. Bu ideolojiler bir an-

da toplumlar›n hayat felsefesi haline geldi. Allah'›n varl›¤›n› ve dini inkar eden

bir dünya oluflturmaya çal›flan materyalistler, insanlara, hiçkimseye karfl› so-

rumluluklar› olmad›klar› ve hiç kimsenin hakk›n› gözetmeden diledikleri gibi

yaflayabilecekleri yalan›n› empoze ettiler. 

Bilim adamlar› yapt›klar› keflifleri, yarat›l›fl gerçe¤i yerine evrim safsatas›na

ba¤lad›, edebiyatta, sanatta ortaya ç›kan her eserin ana fikri materyalizme da-

yand›r›ld›, siyasetçiler, üniversite hocalar›, ayd›nlar yapt›klar› her konuflmada

bu dinsiz felsefeyi övdüler. 

‹flte 19. yüzy›lda filizlenmeye bafllayan dinsiz ideolojilerin dünya toplum-

lar›na hakim olmas›n›n sonucunda, 20. yüzy›l belalar›n ve s›k›nt›lar›n ça¤› ola-

rak tarih sahnesinde yer ald›. 

Ancak art›k 20. yüzy›l geride kald›. fiu an 21. yüzy›lda; yepyeni bir ça¤da-

y›z. Geçti¤imiz yüzy›lda materyalist felsefenin, -hangi isimle ortaya ç›karsa

ç›ks›n- y›k›mdan baflka bir fley getirmedi¤ini gören dünya insanlar› art›k Allah'a

yöneliyor. Dünyan›n önde gelen liderleri, politikac›lar, askerler, hukukçular,

sanatç›lar, sporcular, bilim adamlar›, ayd›nlar Allah'a olan inançlar›n› aç›kça

ortaya koymaktad›rlar. Tüm bu geliflmeler 19. yüzy›lda yayg›n olarak benimse-

nen materyalist felsefenin, 21. yüzy›lda yerini tekrar Allah inanc›na, do¤ruya,

bar›fla, güzel olana b›rakt›¤›n› göstermektedir. 

Bu, Allah'›n insanlara vaadidir. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç flüphesiz bat›l yok olucudur." (‹sra
Suresi, 81)

104 SAYFA, 80 RES‹M

21. yüzy›l Allah'a dönüflün 
artaca¤› ve Kuran ahlak›n›n tüm
dünyay› saraca¤› kutlu bir
dönem olacakt›r.
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"Maddenin ard›ndaki gerçek" konusu, asl›nda

yeni keflfedilmifl bir konu de¤ildir. Bu gerçek, Ku-

ran'da bir k›s›m ayetlerde iflaret edildi¤i gibi baz›

ayetlerin daha iyi anlafl›lmas›nda da anahtar rol

oynamaktad›r. Ayr›ca orijinal metinleri tahrif edi-

len hak dinlerin dejenerasyona u¤ram›fl farkl›

ak›mlar›, bu gerçe¤i mistik bir s›r olarak muhafaza etmek istemifllerdir. 

21. yüzy›la girerken, Einstein'dan bafllayarak modern fizik, kuantum fizi¤i,

astronomi, psikoloji, anatomi gibi bilim dallar›nda ortaya ç›kan geliflmeler, ma-

teryalist dünya görüflüne sahip, eski bilim anlay›fl›n› savunan çevreleri derin-

den yaralam›flt›r. Fosil araflt›rmalar›, genetik bilimi gibi alanlarda yap›lan çal›fl-

malarla evrim teorisi çökmüfl, optik, psikoloji gibi alanlarda yap›lan çal›flma-

larla idrak sistemi çözülmüfl, astronomi çal›flmalar›n›n sonunda Big Bang, yani

evrenin ve maddenin bir bafllang›c› oldu¤u keflfedilmifl, atom ve atomalt› par-

çalar›n›n araflt›r›lmas› ise bütün klasik fizi¤i tersine çevirerek, rölativiteyi yani

zaman›n izafi bir kavram oldu¤u gerçe¤ini ispatlam›flt›r. 

Ancak günümüzde birçok bilim adam› ve düflünür, d›fl›m›zdaki dünyaya

ulaflmam›z›n mümkün olmad›¤›n›, beynimizde hissedilen alg›lardan ibaret bir

hayat› yaflad›¤›m›z› bildikleri halde bilmezlikten gelmekte, insanlara bu gerçe-

¤i  anlatmamakta, hatta sanki böyle bir gerçek hiç yokmufl gibi hareket etmek-

tedirler. Elbette gerçekleri görmezlikten gelmek bir çözüm de¤ildir. Maddenin

ard›ndaki s›rr› ö¤renmek, Allah'›n varl›¤›, s›fatlar›, kader, ruh, cennet, cehen-

nem, sonsuzluk, zamans›zl›k gibi kavramlar›n do¤ru bir flekilde anlafl›lmas›n›

da sa¤layacakt›r. 

Bu kitapta konuflmac› olarak yer alan kifliler, karfl›l›kl› sohbet havas›nda ge-

çen görüflmelere çeflitli çevrelerden kat›lan kiflilerdir. Bu kifliler sohbetlerinde

"Maddenin Ard›ndaki Gerçek" konusundaki sorular›n› ortaya koymakta, onla-

r›n  bu sorular›na da bu konuyu y›llar önce Harun Yahya'n›n eserlerinden ö¤-

renen, konu hakk›nda derinlemesine bilgi sahibi olan Murat cevaplamaktad›r.

128 SAYFA, 87 RES‹M

Materyalistlerin fliddetle korktuklar›
ola¤anüstü bilimsel gerçek, 
21. yüzy›lda, art›k tüm aç›kl›¤›yla
ortaya ç›km›flt›r.
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Bu kitapta Hz. Musa'n›n Kuran'da bahsedi-

len hayat› ayetler do¤rultusunda incelenmekte-

dir. Kuran'da yaflam›ndan en çok bahsedilen

peygamber Hz. Musa'd›r. Ayetlerde Hz. Mu-

sa'n›n çocuklu¤undan bafllayarak Firavun'la

olan mücadelesi, kavminin kötü davran›fllar› ve

onlara yapt›¤› tebli¤ çok ayr›nt›l› bir flekilde aktar›lm›flt›r.  Zorluk anlar›nda gös-

terdi¤i dirayetli tav›rlar örnek olarak verilmifltir. Dikkat edilmesi gereken önem-

li bir husus, Hz. Musa'n›n hayat›n› geçmiflte yaflanm›fl bitmifl olaylar olarak de-

¤il, günümüze, bizzat kendi hayat›m›za ›fl›k tutan ibretler ve örnekler olarak

de¤erlendirmemizdir. 

Kitab›n sonuç bölümünde  yer alan ifadelerden baz›lar› flunlard›r:

Hz. Musa'n›n hayat› inananlar için çok güzel ö¤üt ve hat›rlatmalarla dolu-

dur. Bu ö¤üt ve hat›rlatmalar›n bir k›sm›n› kitap boyunca Hz. Musa'n›n do-

¤umundan itibaren inceledik.

Bu dersleri bir kez daha özet olarak düflünürsek, bir insan›n yaflam›ndaki

kaderin mutlak hakimiyeti ve inanan salih kullar için kaderin mutlak güzel-

li¤i ile karfl›lafl›r›z. 

Hz. Musa ile ilgili ayetlerden ç›karmam›z gereken derslerin bir k›sm›n› flöy-

le özetleyebiliriz:

1- Kader ve hikmetleri

2- Hakl›n›n yan›nda olmak

3- Allah'a güvenmek ve tevekkül 

4- Dünya hayat›n›n ve mülkün geçici olmas›

5- Cahiliye düflüncesi ve insan›n kendini ar›nd›rmas›

6- Buza¤› k›ssas› ve insan›n teferruata düflkünlü¤ü

Sonuçta inananlara örnek olarak kalan en büyük ders de Hz. Musa ve Hz.

Harun'un imanlar› ve güzel ahlaklar›d›r.

Bu kitapta Hz. Musa'n›n hayat› ile
ilgili anlat›lanlar, geçmiflte yaflanm›fl
ve bitmifl olaylar olarak de¤il,
günümüze ›fl›k tutan ibretler ve 
örnekler olarak de¤erlendirilmelidir.

128 SAYFA, 25 RES‹M
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Bu kitab›n konusu Hz. Yusuf'un hayat›ndan

bölümlerin nakledildi¤i "Yusuf K›ssas›"d›r. Bir

ayette Allah "Yusuf K›ssas›"nda Müslümanlar için

ibretler oldu¤unu bildirmifltir:

Andolsun, Yusuf ve kardefllerinde soranlar için ayetler (ibretler) vard›r.
(Yusuf Suresi, 7)

Ayetin ifadesine dikkat edilecek olursa Yusuf ve kardefllerinde "soranlar

için ayetler (ibretler)" oldu¤undan bahsedilmektedir. O halde bu ayetleri gör-

mek ve bu olaylardan ibret almak her Müslüman için önemlidir. Dolay›s›yla

ayetin ifadesine uygun olarak Hz. Yusuf ve kardeflleriyle ilgili bilgileri sormak

ve incelemek gerekir. Bu kitab›n amac› da budur.

Yusuf Peygamberin hayat›na bak›ld›¤›nda hemen her dönemde Müslü-

manlar›n benzer zorluklar yaflad›klar›, dini yaflamayan kifliler taraf›ndan baz›

iftiralara maruz kald›klar›, sabretmeleri ve tevekküllü olmalar› gereken çok

fazla durumla karfl›laflt›klar› görülür. Hz. Yusuf, küçük yaflta iken kardeflleri ta-

raf›ndan bir kuyuya at›larak ölüme terk edilmifl, daha sonra köle olarak sat›l-

m›fl, sonra iftiraya u¤rayarak uzun y›llar hapiste kalm›fl, çeflitli zorluklarla de-

nenmifltir. Bunun d›fl›nda Allah Hz. Yusuf'a kurulan onca tuzaktan sonra; ku-

yuya at›lmas›ndan, iftiraya u¤ramas›ndan, haks›z yere zindanda tutulmas›n-

dan ve y›llar boyu orada unutulmas›ndan sonra onu hazinelerin bafl›na geçir-

mifl; ona güç, mal ve iktidar vermifltir. Allah'›n kanunu her konuda oldu¤u gi-

bi bu konuda da geçerlidir. Allah yaflad›klar› zorluklar›n ard›ndan müminleri

felaha kavuflturaca¤›n› birçok ayetiyle vaat etmifltir. 

Yusuf k›ssas›n› iyi anlamak, inanan insanlar›n hayatlar› boyunca ve hatta

günlük yaflamlar›nda dahi kullanacaklar› bir tecrübe meydana getirecektir.

186 SAYFA, 77 RES‹M

Hz. Yusuf'un hikmetlerle dolu hayat
hikayesini okuduktan sonra
hayat›n›zda çok fleyin de¤iflti¤ini
fark edeceksiniz. 



Bu kitab›n konusu canl›l›¤›n yap›tafl› olan

hücredir. Hücre, bu kitapta sadece biyolojinin ve-

ya kimyan›n bir konusu olarak ele al›nmam›fl, ay-

n› zamanda hücrenin içindeki inan›lmaz derece-

de kompleks organellerin ve bunlar›n gerçeklefl-

tirdikleri ifllemlerin ola¤anüstülü¤ünün okuyucu-

ya gösterilmesi hedeflenmifltir. 

Bu kitap, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan has›r alt› edilmeye çal›fl›lan ger-

çekleri göz önüne sererek, hücredeki yarat›l›fl mucizesini ortaya ç›karmaktad›r.

Birçok evrimci bilim adam›n›n da kabul etti¤i gibi, tek bir anlaml› cümle dahi

bilinçli bir "yazar" olmadan kendi kendine oluflamayaca¤›na göre, içinde bin-

lerce ciltlik ansiklopediler kadar bilgi saklayan hücre de tesadüfen var olma-

m›fl; o da herfley gibi sonsuz ak›l sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. 

Kitap boyunca hücre, hücreyi meydana getiren organeller, protein sentezi

ve hücrenin fonksiyonlar› ile ilgili bilimsel bilgiler, herkesin anlayabilece¤i ka-

dar basit ve anlafl›l›r bir anlat›mla anlat›lmakta ve okuyucunun her bilgi üze-

rinde düflünmesini sa¤layan bir üslup kullan›lmaktad›r. Sözgelimi kitab›n 142.

sayfas›nda, hücrenin ve organellerinin sergiledikleri ak›l ve bilinç gerektiren

karmafl›k ifllevlerden söz edildikten sonra okuyucunun bu bilgiler üzerinde flu

sözlerle düflünmesi sa¤lanmaktad›r:

Ancak, hücrede ortaya ç›kan akl›n, hücreye ait oldu¤unu kabul etmemiz

mant›ksal olarak mümkün de¤ildir. Çünkü, "ak›l gösterisi" yapt›klar›n› söy-

ledi¤imiz hücre parçac›klar›, birer molekül y›¤›n›ndan baflka birfley de¤il-

dirler. Yapt›klar› ifller dikkate al›nd›¤›nda her birinin sofistike bir biçimde

"düflünebilmeleri" gerekir, ama bir beyinleri yoktur. Ama; görme, duyma,

hissetme, düflünme, karar verme yetene¤inden yoksun olan bu kimyasal bi-

leflikler, oldukça ihtiflaml› bir "ak›l gösterisi" sergilemektedirler. 

O zaman flu soruyu sormam›z gerekir: Bu akl›n kayna¤› nedir?

Okuyucunun edindi¤i bilgiler üzerinde düflünmesini sa¤layan bu tarz an-

lat›ma kitab›n di¤er sayfalar›nda da s›kça yer verilmektedir.

147 SAYFA, 82 RES‹M

Vücudunuzdaki 100 trilyon hücrenin
sizin için neler yapt›¤›n› hiç düflün-
müfl müydünüz? Bu kitab› hayretle
okuyacaks›n›z...
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Bu kitapta Allah'›n yeryüzündeki ayetlerinden

biri olan gözdeki üstün yarat›l›fl örnekleri ve mu-

cizeler gözler önüne serilmektedir. Ayn› zamanda

ait oldu¤u serinin di¤er örnekleri gibi, tarihin en

büyük bilim sahtekarl›¤› olan evrim teorisinin iç

yüzünü ortaya ç›karmaktad›r.

Kitab›n girifl bölümünde gözdeki kompleks

yap›n›n mükemmelli¤i ve evrim teorisinin gözün

nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusu karfl›s›nda içine girdi¤i ç›kmaz flöyle bir örnekle an-

lat›lmaktad›r:

Gözyafl› salg›lamayan bir göz, çok k›sa bir sürede kurur ve kör olur. Daha-

s› gözyafl›, antiseptik özelli¤i ile, gözü mikroplara karfl› korur. Evrimciler,

gözyafl› olmadan bir kaç saat içinde kuruyan gözün, sözde evrim süreci

içinde, gözyafl› bezleri oluflana kadar milyonlarca y›l nas›l dayand›¤› soru-

sunu ak›llar›na getirmek bile istemezler. Kald› ki gözün görevini yapabil-

mesi için bütün organ ve sistemleriyle mevcut olan bir beden d›fl›nda, kor-

nea, konjonktiva, iris, göz bebe¤i, göz merce¤i, retina, koroid, göz kaslar›,

göz kapaklar› gibi doku ve organellere, göz ve beyin ba¤lant›s›n› sa¤layan

muhteflem bir sinir a¤›na ve beyinde bulunan son derece kompleks bir gör-

me alan›na ihtiyaç vard›r. Bütün bu say›lanlar, tesadüfen hiçbir flekilde olu-

flamayacak kadar özel ve komplike yap›lara sahiptirler. 

Bu organellerden herhangi biri, örne¤in göz merce¤i olmasa göz hiçbir ifle

yaramaz. Dahas› göz merce¤i ile göz bebe¤inin yerleri de¤iflmifl olsa, göz

yine görevini yerine getiremez. K›saca gözün yap›s› çok özel bir planlama-

n›n eseridir. Bir tekinin bile tesadüfler sonucunda kendi kendine oluflmas›

imkans›z olan bu organel ve katmanlar›n, belirli bir plan ve uyum içinde

ayn› anda, ayn› yerde bulunmalar›n›n ancak tek bir geçerli ve mant›kl›

aç›klamas› vard›r. Gözdeki bütün parçalar yarat›lm›fllard›r.

Gözün Kusursuz Tasar›m› bafll›¤› alt›nda gözdeki bütün yap›lar ele al›n-

maktad›r. Göz kapaklar›, Gözdeki erken uyar› sistemi, Gözyafl›, Y›pranmayan

göz kaslar›, Kornea, Gözdeki s›v›lar, ‹ris ve di¤erleri… 

123 SAYFA, 76 RES‹M

Gözlerin kusursuz yarat›l›fl›,
günümüz evrimcileri gibi Darwin'i de
çaresizli¤e sürüklemifltir 
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Bu kitapta örümcekle ilgili birçok bilgi veril-

mekte ve okuyucular›n bu bilgileri okuyarak üze-

rinde düflünmeleri sa¤lanmaktad›r. 

Örümceklerin çok az insan taraf›ndan bilinen

hayranl›k verici özellikleri anlat›l›rken "nas›l", "ni-

çin" sorular› sorulmakta ve bu sorular›n cevaplar›

verilmektedir. 

Örne¤in kitab›n 14. sayfas›nda dinopis isimli örümce¤in a¤ atarak avlanma

yöntemi flöyle anlat›lmaktad›r:

Canavar yüzlü örümcek veya bilimsel ad›yla "dinopis"in mükemmel bir av-

lanma yetene¤i vard›r. Bu örümcek sabit bir a¤ kurup av›n› beklemek yeri-

ne, küçük fakat son derece üstün özelliklere sahip bir a¤ örer ve bu a¤› av›-

n›n üzerine atar. Ard›ndan av›n› bu a¤ ile iyice sarar. Yakalanan böce¤in ya-

pabilece¤i bir fley yoktur. A¤ o kadar mükemmel bir tuzakt›r ki böcek ç›r-

p›nd›kça a¤a daha çok dolan›r. Örümce¤in a¤ kullanma tekni¤i de olduk-

ça ilginçtir. Örümcek av›n› beklerken, a¤›n görünümü çubuklardan olufl-

mufl dar bir kafese benzer. Fakat bu zarars›z görüntü bir aldatmacad›r.

Örümcek, av›n› yakalamak için harekete geçti¤inde, a¤› bacaklar›yla d›fla

do¤ru gerer ve kurtulunmas› imkans›z bir ölüm kapan› ortaya ç›kar. 

Peki gerek mekanik tasar›m gerek kimyasal yap› olarak bu kadar mükem-

mel olan bir a¤› örümcek nas›l yapabilmifltir? 

Evrimcilerin iddia etti¤i mant›¤a göre dinopisin sözünü etti¤imiz a¤› bir ke-

relik tesadüfen örmüfl oldu¤unu düflünelim. O zaman flu sorular›n cevap-

lanmas› gerekir; tesadüfen örülen ilk a¤dan sonra ikinci üçüncü a¤lar nas›l

örüldü? Do¤an her yeni örümcek dantel örmeyi anne örümcekten uygula-

mal› olarak m› ö¤rendi? 

Elbette ö¤renme, ezberleme gibi yeteneklerden yoksun olan örümce¤e bu

özellik, dinopisi de di¤er örümcekleri de yaratan sonsuz kudret sahibi

Allah taraf›ndan verilmifltir.

92 SAYFA, 102 RES‹M

Örümceklerin av teknikleri ve 
benzeri yap›lamayan a¤lar›
hakk›nda bilmediklerinizi 
okuyacaks›n›z
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Bu kitapta Allah'›n Kuran'da dikkat çekti¤i

canl›lardan biri olan sivrisineklerin özellikleri ele

al›nmaktad›r. Kitab›n amac› flöyle aç›klanmakta-

d›r:

Dünya literatüründe, sivrisinek hakk›nda ya-

z›lm›fl birçok kitap, yap›lm›fl say›s›z araflt›rma

vard›r. Ancak bu kitab›n amac›, bu çal›flmalar-

dan çok daha farkl›d›r. Amaç sivrisine¤in çiftleflmesi, yumurtlamas›, beslen-

mesi hakk›nda genel bilgi aktarmak de¤ildir.

Amaç, bu konu vesilesiyle insan›n hayat›ndaki en önemli gerçe¤i hat›rla-

mas›n› sa¤lamakt›r. 

Amaç, insana, kendisinin gerçek sahibini, yani Alemlerin Rabbi'ni ve O'na

karfl› olan sorumluluklar›n› hat›rlatmakt›r. 

Kitapta sivrisineklerin üremeleri bölümünde, anne sivrisine¤in son derece

fluurlu bir flekilde yavrular› için en uygun flartlara sahip yeri aramas›, bu yerin

s›cakl›¤›n› ve nemini vücudu ile ölçerek kontrol etmesi anlat›lmaktad›r. Böyle

bir taray›c›y› sivrisine¤in vücuduna kendi kendine yerlefltiremeyece¤i ayr›ca

bu taray›c›n›n nas›l ve ne için kullan›laca¤› gibi bilgileri kendisinden sonra ge-

len nesle aktaramayaca¤›na da de¤inilmektedir. 

Bundan baflka suda geçirdi¤i larva döneminde sivrisine¤in bo¤ulmadan su-

da yaflabilmesi için gerekli olan solunum sistemi, bir yandan solunum yapar-

ken di¤er yandan beslenmesini sa¤layan özel f›rça sistemi de sivrisinekteki

aç›k tasar›m örnekleri olarak anlat›lmaktad›r.

Sivrisineklerin pupa döneminde ise, geçirdikleri her de¤iflime uygun olarak

flekil alan vücut yap›lar› ve en sonunda tüm geliflim evrelerini tamamlayarak

tam bir sivrisinek haline geldikten sonra suyun üstüne ç›k›fllar› da kitapta de-

tayl› olarak ele al›nmaktad›r. 

Hassas al›c›lar› sayesinde sivrisineklerin avlar›n› nas›l bulduklar›, nas›l kan

emdikleri, kan›n p›ht›laflmas›n› engelleyen s›v›n›n böce¤in vücudunda nas›l

olufltu¤u da kitapta yarat›l›fl mucizesi olarak anlat›lmaktad›r.

62 SAYFA, 41 RES‹M

"fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de,
ondan üstün olan› da, örnek 
vermekten çekinmez..." 
(Bakara Suresi, 26) 
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Kar›nca Mucizesi isimli kitapta, çok yak›ndan

tan›d›¤›m›z, her zaman her yerde s›kça rastlad›¤›-

m›z, fakat pek de insanlar›n dikkatini çekmeyen,

çok becerikli, sosyal, son derece önemli ak›l gös-

terilerinde bulunan kar›ncalar incelenmektedir. 

Kar›ncalar›n insanlarda hayranl›k ve hayret

hisleri uyand›ran yap›lar›n›n ve davran›fllar›n›n

incelenmesi, konu ile ilgili bilim adamlar›n›n ve araflt›rmac›lar›n araflt›rmalar›-

na yer verilmesi ile oluflan bu kitapta var›lan sonuç flöyledir: 

Kar›ncalar gibi yaflant›lar› ile uyumlu milimetrik bedenlere sahip, ancak in-

sanlara ait olabilecek kadar önemli ak›l ve beceri gösteren canl›lar›n tesadüfen

oluflmalar› kesinlikle mümkün de¤ildir. 

Kitap boyunca kar›ncalar›n özellikle sosyal yaflant›lar›ndan ve aralar›ndaki

dayan›flmadan örnekler verilerek, sadece Allah'›n ilham› ile hareket ettikleri

aç›kça gözler önüne serilmektedir. Sözgelimi kitab›n 59. sayfas›nda yer verilen

"bal kar›ncalar›" bunun bir örne¤idir: 

Bal kar›ncalar›nda eflsiz bir görev paylafl›m› vard›r. Di¤er iflçiler taraf›ndan

toplanan bal özünü saklamak için baz› kar›ncalar kavanoz görevi görürler.

Her yuvada bir kraliçe, iflçiler ve bal tafl›y›c›lar vard›r. Bu kar›ncalar›n ko-

lonileri ço¤unlukla iflçilerin nektar toplayabildikleri cüce mefle a¤açlar› ya-

k›n›nda bulunur. ‹flçiler nektar› yutar ve yuvalar›na tafl›rlar. Burada kusarak,

bal› saklayacak olan iflçilere boflalt›rlar. Kar›ncalar vücutlar›n›n alt k›sm›n›

fliflirerek bal kesesi olarak kullan›rlar. ‹flçiler taraf›ndan bulunan  bal özüy-

le beslenir ve bal için bir f›ç› görevini görürler. Her odada 25-30 kadar›

ayaklar›yla tavana yap›fl›r ve yer de¤ifltirmezler. E¤er herhangi biri düflecek

olursa iflçiler taraf›ndan hemen eski pozisyonuna döndürülür…

Bu kitapta kar›ncalar›n, insan› hayrete düflüren ve bir ak›l dahilinde iflleyen

sosyal hayatlar›na dair tüm detaylar›n› bulabilirsiniz. Kitab› okuduktan sonra

çevrenizdeki canl›lara bak›fl aç›n›z›n farkl›laflt›¤›n› göreceksiniz.

162 SAYFA, 104 RES‹M

Kar›ncalar›n sosyal düzeni, insanlar›
hayrete düflürecek derecede geliflmifl
ve karmafl›kt›r... 
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Bu kitapta, insan vücudunda bulunan kusur-

suz sistemlerden bir tanesi olan savunma sistemi

bilimsel kaynaklardan faydalan›larak anlat›lmak-

tad›r. Kitapta yer alan baz› bafll›klar flunlard›r:

Savunma Sistemi, Kuflat›lm›fl Bir Kale ‹nsan

Bedeni, Etkili Silahlar: Antikorlar, Savunmada Gö-

revli Organlar, Sistemde Görevli Hücreler, S›cak

Savafla Ad›m Ad›m, Sistemin Düflmanlar›...

Vücuda bir mikrop girdi¤inde yaflanan olaylardan bir bölümünü flöyle

özetlemek mümkündür:

Savunma sistemini k›saca, "vücudu d›flar›dan gelecek tüm düflmanlara kar-

fl› koruyan, son derece disiplinli, çal›flkan ve düzenli bir ordu" olarak ta-

n›mlayabiliriz. Bu çok cepheli savafl içinde, ön cephelerde savaflan ele-

manlar›n görevi, düflman hücrelerinin (bakteri, virüs vb.) vücuda girmesini

engellemektir. 

Düflman organizmalar deri, solunum ve sindirim sistemi gibi engelleri afla-

rak bedene girmeyi baflard›klar›nda, zorlu savaflç›lar onlar› beklemektedir.

Bu zorlu savaflç›lar, kemik ili¤i, dalak, timus, lenf bezleri gibi bu konuda

özelleflmifl merkezlerde üretilip e¤itilirler. Savunma hücreleri diye adlan-

d›rd›¤›m›z bu savaflç›lar, fagositler, makrofajlar, lenfositler gibi elemanlar-

d›r.

‹lk önce "yiyici hücreler" dedi¤imiz fagositler devreye girer. Onlar›n ard›n-

dan s›ra, "temizlikçi hücreler" denilen makrofajlara gelir. Her ikisi de düfl-

man› adeta yutarak yok ederler. Makrofajlar›n, olay yerine baflka savunma

hücrelerini ça¤›rmak, vücut ateflini yükseltmek gibi görevleri de vard›r.

Hastal›k s›ras›nda ateflin yükselmesi son derece önemlidir. Böylece insan

kendini yorgun hisseder ve dinlenir. Vücudun savaflmak için ihtiyaç duy-

du¤u enerji de baflka bir yere harcanmam›fl olur…

Kitab› inceledi¤inizde Allah'›n vücudunuzda yaratm›fl oldu¤u mükemmel

sisteme flahit olacak ve flükredeceksiniz.

152 SAYFA, 125 RES‹M

Vücudunuzdaki ordunun sizi hangi
tehlikelere karfl› korudu¤unu bu 
kitapta bulacaks›n›z... 
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Bu kitapta bitkiler hakk›nda verilen bilgilerle,

bitkilerdeki mucizevi özellikler gözler önüne seri-

lerek, günlük yaflam›n ak›fl› içinde insan›n sürekli

karfl›laflt›¤› ama "yarat›l›fl mucizesi" oldu¤unu ak-

l›na getirmedi¤i, görüp de üzerinden geçti¤i ko-

nulara olan al›flkanl›¤›n k›r›lmas› üzerine bir ça-

l›flma yap›lm›flt›r. Tüm hayat› boyunca belli konu-

lara ilgi duyan, sadece kendi ihtiyaçlar› üzerinde

düflünen, bu yüzden Allah'›n varl›¤›n›n delillerini

göremeyen insanlara bu konuda yeni bir ufuk açmak hedef al›nm›flt›r. Çünkü

bu, insan›n kendisini yaratan Rabbi'ne yönelmesinde çok önemli bir yol ola-

cakt›r. 

151 maddelik bir kaynakça oluflturan ve bilimsel kitaplardan faydalan›la-

rak haz›rlanm›fl olan bu kitab›n genel olarak içeri¤inin anlafl›labilmesi aç›s›n-

dan içindeki konu bafll›klar› ve baz› altbafll›klar flöyle s›ralanabilir:

Ve Bir Bitki Do¤uyor: Ana Bitkiden Ayr›lmaya Bafllayan Yeni Bir Hayat,

Efleyli Üreyen Bitkiler, Polenlerden Tohuma Do¤ru, Mükemmel Ambalajlanm›fl

Genler: Polenler, Rüzgara Yelken Açan Polenler, Polen Tafl›y›c›lar› ‹fl Bafl›nda,

Bitkilerin Kulland›klar› Yöntemler, Deniz Alt› Bitkilerinde Polenleflme Yöntemi

‹le Üreme…

Do¤al Sondajc›lar: Kökler: Bu Sistem Nas›l ‹fller?, Bitki Köklerindeki Bas›nç

Sistemi, Köklerin Topraktan ‹yonlar› Almalar›, Köklerin Seçicili¤i…

Yapraklar ve Fotosentez: Yapraklar›n Genel Yap›s›, Kusursuz Bir Tasar›m:

Gözenekler, Evrimcilere Göre Yapraklar›n Oluflumu, Fotosentez Mucizesi, Su

Dolu Bir Fabrika: Kloroplast, Ayd›nl›k Evre, Fotosentez ‹çin Gerekli Olan Her-

fley Gibi Günefl Ifl›¤› da Özel Olarak Ayarlanm›flt›r, Fotosentez Olay› Tesadüfen

Oluflamaz, Bitki Serindir Ama Neden? …

Bitkilerin Evrimi Senaryosu: Evrim Teorisinin ‹lkel Hücre Olarak Gördü¤ü

Bakteriler Gerçekten ‹lkel midir?, Evrimcilerin Bu Konudaki ‹ddialar›n›n Geçer-

sizli¤i, Fotosentezin Kökeni,  Yarat›l›fl Gerçe¤ini ‹spatlayan Fosiller…

200 SAYFA, 179 RES‹M

Yeryüzündeki binlerce çeflit bitki 
Allah'›n yaratma sanat›n›n en güzel
örneklerini sergiler...
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Bu kitapta, canl›-cans›z herfleyin temeli olan

"atom" konusu ele al›nmaktad›r. Atom hakk›nda

nelerin, nas›l ve ne flekilde gerçekleflti¤i incelen-

dikten sonra, "neden" sorusunun cevaplar› aran-

maktad›r. Girifl bölümünde kitab›n atom konusu-

na yaklafl›m› flöyle özetlenmektedir:

19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan bu yana atomun

flekli, hareketi, yap›s› ve di¤er özelliklerini gün ›fl›¤›na ç›karan çal›flmalar,

maddeyi ezeli ve ebedi bir varl›k olarak kabul eden klasik fizi¤i temellerin-

den y›kt› ve modern fizi¤in temellerini att›. Bu çal›flmalar ayn› zamanda be-

raberinde birçok soruyu da gündeme getirdi.

Bu sorulara yan›t arayan pek çok fizikçi, çal›flmalar›n›n sonucunda tüm ev-

rende oldu¤u gibi atomda da kusursuz bir düzen, flaflmaz bir denge ve bi-

linçli bir dizayn oldu¤u gerçe¤inde birlefltiler. 

Bu gerçek, as›rlar öncesinde Allah kat›ndan indirilmifl kitap olan Kuran'da

da aç›klanm›flt›. Kuran'›n apaç›k ayetlerinden çok net bir flekilde anlafl›ld›-

¤› gibi tüm evren, mükemmel bir düzen içinde ifllemektedir. Böyle olmas›

da çok normaldir, çünkü yer, gök ve ikisi aras›nda bulunanlar, sonsuz bir

güç ve ak›l sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r.

Allah taraf›ndan yarat›lan herfleyin ola¤anüstü mükemmellikte olmas› ve

kusursuz bir düzen içinde ifllemesi elbette ki, çok do¤ald›r. As›l flafl›lmas›

gereken konu, insan›n kendi vücudu da dahil olmak üzere gördü¤ü, duy-

du¤u ve bildi¤i her yerde karfl›s›na ç›kan sonsuz say›daki mucizeden etki-

lenmemesi ve bu ola¤anüstü detaylar›n 'neden' kendisine gösterildi¤i soru-

sunun cevab›n› düflünmemekte ›srar etmesidir.

"Atom Mucizesi" ad›ndaki bu çal›flma, bilimsel bir konuyu incelemesine

karfl›n al›flagelinen bilimsel kitaplardan farkl› bir amaçla yaz›lm›flt›r. Bu çal›fl-

ma, hem canl›lar›n hem de cans›zlar›n yap›tafl› olmak gibi son derece eflsiz bir

öneme sahip olan 'atom' konusunu, 'ne', 'nas›l' ve 'ne flekilde' sorular›n› ce-

vaplar›yla ele almaktad›r.

139 SAYFA, 122 RES‹M

Atom hakk›nda bugüne kadar
haz›rlanm›fl en anlafl›l›r anlat›ma
sahip olan bu eseri okuduktan sonra 
Allah'› yücelterek öveceksiniz... 
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Balar›s› Mucizesi adl› bu kitapta ar›lar ile ilgi-

li pek çok özellikten bahsedilmektedir. Ar›lardaki

mükemmel vücut sistemleri, kendi aralar›ndaki

ak›lc› davran›fllar›, anlaflmak için kulland›klar›

dans etme ya da koku b›rakma gibi yöntemler, ay-

r›ca ar›lar›n hesaplama, planlama, infla etme gibi

yetenekleri sayesinde infla ettikleri peteklerin olu-

flumu ile birlikte tüm bunlar›n nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusunun cevab› da kitapta

delilleriyle birlikte verilmektedir. Ayr›ca evrimcilerin mekanizmalar›n›n geçer-

sizli¤i de ar›lar›n hayatlar›ndan, sahip olduklar› mekanizmalardan örnekler ve-

rilerek detayl› olarak anlat›lmaktad›r. 

Örne¤in "‹flçi Ar›lar›n Larvalara Uygulad›klar› Titiz Kontrol" bafll›¤› alt›nda

ar›lar›n kovandaki görevlerinden biri olan bak›c›l›k ele al›nmaktad›r. ‹flçi ar›la-

r›n yavrulara her dönemde ne gibi bir bak›m uygulayacaklar›n› bilmeleri, her

birinin büyüme dönemlerine göre hangi besinle besleneceklerini hiç kar›flt›r-

mamalar› anlat›lmaktad›r. "‹fl Bölümü ve Kovan Düzeni" bölümünde ise onbin-

lerce ar›n›n yaflad›¤› kovanlardaki kusursuz düzen tarif edilmekte ve bu düze-

nin evrimcilerin iddia ettikleri gibi ar›lar›n içgüdüleri ile ortaya ç›kamayaca¤›

anlat›lmaktad›r. 

Bunlar›n yan›s›ra kitaptaki bölümlerden birinde iflçi ar›lar›n gardiyanl›k

yapt›klar› dönemde gösterdikleri fedakarl›k anlat›lmaktad›r. Çünkü gardiyan ifl-

çi ar›lar kovan› korurken ço¤unlukla hayatlar›ndan olmaktad›rlar. Bu bölümde

ar›lar›n fedakar davran›fllar›n›n gerçek nedeni aç›klan›rken,  bunun evrimcile-

rin "hayatta kalma mücadelesi" kavram›na birebir z›t oldu¤u da kan›tlanmak-

tad›r.

Petek yap›m› ise, balmumu üretiminden, peteklerdeki aç›lar›n nas›l ortaya

ç›kt›¤›na, pek çok ar›n›n nas›l olup da farkl› yerlerden bafllayarak, ayn› büyük-

lükte hücreler üretebildiklerine ve bunlar› birleflme yeri belli olmadan tek par-

ça haline getirebildiklerine kadar pek çok detayla birlikte incelenmektedir.

200 SAYFA, 165 RES‹M

Balar›lar›n›n bal üretmek için
yapt›klar› fluurlu hareketlerin
tamam› Allah'›n ilham›n›n apaç›k
göstergesidir...
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Her insan tohumu tan›r, neye benzedi¤ini bi-

lir, bitkilerin tohumlardan olufltu¤undan haber-

dard›r. Ancak nas›l olup da tahta parças›n› and›-

ran bir cisimden birbirine benzeyen ya da benze-

meyen çeflit çeflit bitkinin ç›kt›¤›n›, bütün bu bit-

kilere ait bilgilerin tohumlara nas›l yerlefltirildi¤ini, bu bilgilerin nas›l ayr› ayr›

flifrelendirildi¤ini belki de hiç düflünmemifltir. 

Nas›l olup da tahta görünümlü bir cisimden tam ayar›nda flekeriyle, özel

kokusuyla, lezzetiyle meyveler ç›kmaktad›r? A¤ac› üreten, meyveleri a¤aca

yerlefltiren tohumun kendisi midir? Meyvelerin veya çiçeklerin fleklini, rengini

belirleyen tohum mudur? Peki ya a¤aç ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak içinde-

ki embriyoya yerlefltiren tohumun kendisi midir? 

Bu kitapta tüm bu sorular›n cevab›  verilmekte; tohumlar›n Allah'›n sonsuz

kudretinin birer delili oldu¤u ve yarat›l›fllar›ndaki ihtiflam anlat›lmaktad›r.

Kitab›n sonuç bölümünde flu sat›rlar yer almaktad›r:

"… Son derece kusursuz bir tasar›ma ve çeflitlili¤e sahip olan tohumlara

bitkilerle ilgili bilgileri yükleyen, onlara flekil veren, kabuklar›n›, koruyucu

zarlar›n› yerlefltiren, içlerinden her yönden kusursuz bitkilerin ç›kmas›n›

sa¤layan çok üstün bir güçtür. Bu güç, tüm alemlerin Rabbi olan, herfley-

den haberdar olan Allah'a aittir. Allah tüm bitkileri yaratan, onlar› flekil-

lendiren, kokular›n›, tadlar›n›, renklerini verendir..."

Kitab› okudu¤unuzda siz de hiç düflünmedi¤iniz konular hakk›nda düflüne-

cek ve tohumun içinde sakl› olan akla ve kapsaml› bilgiye flahit olacaks›-

n›z. Ancak bu ak›l ve bilginin tohumun kendisine ait olmad›¤›n› görecek ve

Allah'› tesbih edeceksiniz. 

152 SAYFA, 241 RES‹M

Bugüne dek tohumlar hakk›nda
yaz›lm›fl olan en hikmetli ve en
aç›klay›c› bu eseri okuduktan sonra
çevrenize bak›fl›n›z daha
farkl› olacak 
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Geliflen bilimin ortaya ç›kard›¤› tablo, canl›la-

r›n asla tesadüflerle ortaya ç›kamayacak kadar

kusursuz bir düzenlili¤e ve son derece kompleks

bir yap›ya sahip oldu¤udur. Bu ise canl›lar›n üs-

tün bir güç ve bilgi sahibi olan bir Yarat›c› taraf›n-

dan yarat›ld›klar›n›n delilidir. Örne¤in son dö-

nemde ‹nsan Genomu Projesi vesilesi ile insan genindeki kusursuz yap› ortaya

ç›km›fl böylece Allah'›n eflsiz yaratmas› bir kere daha gözler önüne serilmifltir. 

Kitab›n girifl bölümünde çal›flman›n amac› flöyle özetlenmektedir:

Son olarak da, insan›n gen yap›s›n› çözmek için yürütülen ‹nsan Genomu

Projesi sonuçland› ve Allah'›n canl›lar› ne denli üstün bir yarat›l›flla var et-

ti¤ini ortaya koyan "genetik bilgi"nin detaylar› insanl›¤›n önüne serildi. Bu-

gün bu projenin sonuçlar›n› inceleyen, tek bir insan hücresinde binlerce

ansiklopedi sayfas›n› dolduracak kadar bilgi sakland›¤›n› ö¤renen her in-

san, bunun ne kadar büyük bir yarat›l›fl delili oldu¤unu kavramaktad›r. 

Ancak evrimciler gerçekte kendi aleyhlerinde olan bu son geliflmeyi, çar-

p›tmaya ve "evrim" delili gibi göstermeye çal›fl›yorlar. En küçük bir bakteri-

nin bile DNA zincirinin nas›l olufltu¤unu aç›klayamayan evrimciler, "insan

genleri hayvan genlerine benziyor" gibi bilimsel bir mana ifade etmeyen,

sadece toplumu yönlendirmek amac› güden mesajlar vermeye çal›fl›yorlar.

Baz› bas›n kurulufllar› ise, hem konu hakk›ndaki bilgisizlikleri hem de ön-

yarg›lar› nedeniyle, ‹nsan Genomu Projesi'nin "evrime kan›t" sa¤lad›¤›n›

zannediyor veya öyle göstermeye çal›fl›yorlar.

Bu çal›flmada söz konusu evrimci yan›lg›lar aç›klanmakta, yarat›l›fla karfl›

getirilen itirazlar›n mant›ks›zl›¤› ve yüzeyselli¤i ortaya konmaktad›r. Son

bilimsel bulgular›n Darwinizm'e ne denli büyük bir darbe indirdi¤i de

aç›kça gözler önüne serilmektedir.

88 SAYFA, 60 RES‹M

‹nsan Genomu Projesi hakk›nda
ö¤renmek istediklerinizi ve evrimci-
lerin konu hakk›ndaki yan›lg›lar›n›
bu kitapta bulacaks›n›z...
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Bu kitapta konu edilen canl›, çevremizde gör-

meye al›fl›k olmad›¤›m›z bir böcek türüdür. Ya-

flant›s› ve görünüflü ile k›smen kar›ncalara benze-

yen bu türün ismi "termit"tir. Küçük bir böcek hak-

k›nda anlat›lacak çok fazla konu olmad›¤›n› düflü-

nenler ç›kabilir. Ancak bu düflüncenin termitlerin

özelliklerini okudu¤unuzda yanl›fl oldu¤unu göreceksiniz. 

‹flte bu kitapta, termitlerin gizli dünyas› incelenmifl, fiziksel özellikleri, ya-

flad›klar› mükemmel sosyal sistem detaylar›yla anlat›lm›flt›r. Tüm bunlar okun-

du¤unda insan›n ulaflaca¤› sonuç fludur: Yeryüzündeki tüm canl›lar gibi termit-

ler de Allah'›n 'örneksiz ve kusursuz yaratan' isimlerinin apaç›k bir delilidir. 

Termitler milyonlarca y›ld›r koloni hayat› yaflayan, hiçbir de¤ifliklik olma-

dan günümüze kadar gelmifl canl›lard›r. 250 milyon y›ll›k termit fosilleri bunun

kan›tlar›ndan biridir. Bu milyonlarca y›ll›k süre boyunca yaflam›fl olan bütün

termitler bugünkülerle ayn› özelliklere sahiptir. 250 milyon y›l önceki iflçiler de

bugünküler gibi fedakarl›klar yapmakta, larvalar›, askerleri, kraliçeleri besle-

mekte, kör olduklar› halde metrelerce uzunlukta yuvalar infla etmektedirler. 

Bütün bunlar çok aç›k bir gerçe¤e iflaret eder. Termitler birdenbire ortaya

ç›km›fl, baflka bir deyiflle, Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. 

Termitlerdekine benzer özellikler birer iman hakikatidir. ‹man edenlerin

imanlar›n›n derinleflmesine, Allah korkular›n›n ve sevgilerinin artmas›na vesile

olur. Bu iman hakikatlerini anlatmak da önemli bir ibadettir. ‹man edenlerin

yakinini art›ran bu gibi hakikatler, iman etmemifl olan kimselerin de kalbinin

yumuflamas›na, düflünmelerine ve ö¤üt almalar›na vesile olabilmektedir. Bir

insan›n iman›na vesile olmak, bu kiflinin güzel ahlakl› olmas›na yard›mc› ol-

mak her inanan›n üzerine düflen bir sorumluluktur. Bu kitab›n amac› da vic-

danl› insanlara Allah'›n varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü, O'nun yaratt›¤› küçük bir

canl›dan örnekler vererek hat›rlatmakt›r. ‹man sahibi insanlara düflen de bu ha-

t›rlatmaya kulak vermek ve Allah'a yönelip dönmektir.

136 SAYFA, 110 RES‹M

Bugüne kadar belki ismini ilk kez
duydu¤unuz termitlerin hayat›, 
Allah'›n yaratma sanat›n›n bir in-
celi¤ini yans›tmaktad›r...
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Bu kitapta insan vücudundaki baz› sistemlerin

nas›l çal›flt›¤› anlat›lmakta, bu sistemlerin parça-

lar›ndan örnekler verilmektedir. Ancak insan be-

deni ile ilgili yaz›lm›fl birçok kitaptan farkl› olarak

bu kitapta s›kl›kla vurgulanan baz› önemli nokta-

lar bulunmaktad›r. Burada bilgiler detaya inilerek

incelenmekte, insan bedeninin her milimetreka-

resindeki ince tasar›ma dikkat çekilmekte, bedenin derinliklerinde mucizevi ifl-

lemler gerçeklefltiren hücreler, dokular, moleküller ve salg›lar ön plana ç›kar›l-

maktad›r. 

Ayr›ca kitapta zaman zaman konularla ilgili teknik bilgiler de verilmekte-

dir. Bundaki amaç insan›n kendi bedenindeki karmafl›k yap›y› daha iyi anlama-

s›n› sa¤lamakt›r. Ve insan›n kendi bedeninde gerçekleflen olaylara ülfetsiz bak-

mas›n› sa¤lamak, okuyucuyu derin düflünmeye teflvik etmektir. 

Kitap boyunca verilecek örneklerde de aç›kça görülece¤i gibi, insan bede-

nindeki yaklafl›k 100 trilyon hücrenin, salg› bezlerinin, birçok organ›n, doku-

nun sahibi ve yarat›c›s› üstün kudret sahibi olan Allah't›r.  

Kitab› okudu¤unuzda vücudunuzun sizin için bir nimet olarak 24 saat bo-

yunca hiç durmadan çal›flt›¤›n› göreceksiniz. Ancak unutmay›n! ‹nsan Mucize-

si adl› bu kitapta okuduklar›n›z›n tümü sadece sizin bedeninizde de¤il, anne-

nizin, baban›z›n, k›z ya da erkek kardeflinizin, çocuklar›n›z›n, eflinizin, akra-

balar›n›z›n, komflular›n›z›n k›sacas› çevrenizdeki ve dünyadaki bütün insanla-

r›n vücudunda da gerçekleflmektedir. Geçmiflte yaflam›fl olan insanlar›n vücut-

lar›nda da bu sistemler eksiksiz olarak vard›. Gelecekte yaflayanlarda da

Allah'›n izniyle olacak. 

Bu, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'›n yarat›fl›d›r… Allah'›n gücü s›n›rs›z-

d›r. 

Akl›n› ve vicdan›n› kullanabilen kifliler bu aç›k gerçe¤i görür ve yaln›zca

Allah'› hoflnut etmek için yaflamlar›n› sürdürürler.

304 SAYFA, 215 RES‹M

Vücudunuzda her an gerçekleflen
mucizelerin çarp›c› örneklerle
anlat›ld›¤› bu kapsaml› eseri 
okuyarak çok fley kazanacaks›n›z...

83

T Ü M  E S E R L E R İ



Bu kitapta yeryüzündeki en karmafl›k makina

olan insan bedeninin oluflumu anlat›lmaktad›r.

Hayat›m›z boyunca bu bedenle görür, iflitir, nefes

al›r, yürür, koflar ve zevk al›r›z. Bedenimiz kemik-

leri, kaslar›, damarlar›, iç organlar› ile mükemmel

bir düzen ve tasar›ma sahiptir. Bu tasar›m›n deta-

y›na inildi¤inde ise daha da flafl›rt›c› gerçeklerle

karfl›lafl›l›r. Birbirinden farkl› gibi görünen vücut parçalar›n›n tamam› ayn› mal-

zemelerden oluflmaktad›r: Hücrelerden….

Bu hücrelerin kimi biraraya gelerek kemikleri, kimi sinirleri, kimi karaci¤e-

ri, kimi midemizin iç yap›s›n›, kimi derimizi, kimi ise gözümüzün kornea taba-

kas›n› oluflturur. Örne¤in kitapta embriyodaki damar sisteminin mucizevi olu-

flumu flöyle anlat›lmaktad›r:

Birbirlerinden ba¤›ms›z bir flekilde duran hücreler asl›nda damar hücrele-

ridir.  Sonra birden bu hücreler birbirlerine tutunmaya ve kendi aralar›nda

ba¤lant›lar kurmaya bafllarlar. Ve hücreler damarlar› olufltururlar. Sonuçta

damar hücreleri o kadar mükemmel bir boru sistemi infla ederler ki, bu bo-

ru sistemi üzerinde herhangi bir çatlak ya da delik olmaz. Damarlar›n iç

yüzü adeta elle yap›lm›fl gibi pürüzsüzdür. Damar hatt›n›n toplam uzunlu-

¤u 40.000 km'den fazlad›r. Bu uzunluk dünyan›n çevresinin toplam uzun-

lu¤u kadard›r. Bu ihtiflaml› tasar›m alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Hücreler vücudun hangi parças›n› oluflturuyorlarsa bu bölgede ihtiyaç du-

yulan boyuta ve flekle sahip olurlar. Peki, bu kadar farkl› görevler üstlenmifl

olan hücreler nas›l ve ne zaman meydana gelmifllerdir?

‹flte bu soruya verilecek cevap, bizi her an› mucizelerle dolu olan bir ola-

ya götürecektir. Bugün sizin bedeninizi oluflturan yaklafl›k 100 trilyon hüc-

renin tamam›, tek bir hücreden ço¤alarak meydana gelmifllerdir. fiu an sa-

hip oldu¤unuz hücrelerle ayn› yap›ya sahip olan bu tek hücre de, anneni-

zin yumurta hücresi ile baban›z›n sperm hücresinin birleflimiyle ortaya ç›k-

m›flt›r.

200 SAYFA,187 RES‹M

Dünya üzerinde her insan›n yaflad›¤›
bu mucize dolu serüveni okurken 
Allah'a olan sevginiz katlanarak
artacak...
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Bu kitab›n yaz›l›fl amac› bilinen biyoloji, bi-

yokimya veya genetik konulu kitaplardan çok

farkl›d›r. Bu kitapta, biyolojiden, fizi¤e, anatomi-

den astrolojiye kadar tüm bilimlerin üstünde bir

bilgiye, akla sahip, tüm bilimlerin konusunu olufl-

turan varl›klar›, sistemleri, canl›lar›, düzenleri ay-

r› ayr› yaratan Allah'›n üstün gücünün, akl›n›n,

yarat›fl›ndaki benzersizli¤in ve sonsuz ilminin insanlara gösterilmesi hedeflen-

mifltir. 

Baz› bilgiler vard›r ki bunlar› bilmemek veya bu konular üzerinde pek dü-

flünmemifl olmak insana birfleyler kaybettirmeyebilir. Örne¤in televizyonun na-

s›l çal›flt›¤› konusu. Ancak, yeryüzünde hayat›n nas›l bafllad›¤› ve nas›l devam

etti¤i sorusu üzerinde düflünmemek, bu konuda ortaya at›lan gerçek d›fl› iddi-

alara gözü kapal› inanmak bir insan›n en büyük kay›p ve yan›lg›lar›ndan biri

olabilir. Bu  nedenle insanlar›n, hayat›n yap›tafl› olan proteinin nas›l ortaya ç›k-

t›¤› sorusu üzerinde düflünmeleri gerekir. 

Unutmamak gerekir ki, bugün dünyada yüzbinlerce bilim adam› protein

konusunda ihtisas yapmakta, günler geceler boyunca, aral›ks›z olarak protein-

leri incelemekte ve sonucunda proteinler hakk›nda ciltlerce ansiklopediyi dol-

duracak kadar bilgiye sahip olmaktad›r. Ancak, tüm bu bilgileri onlardan bir

bölümünün yanl›fllardan, hurafelerden kurtulmalar›na bir fayda sa¤lamamakta-

d›r. Proteinin ne kadar kompleks ve kusursuz bir tasar›m› oldu¤unu bilmeleri-

ne ra¤men, söz konusu bilim adamlar› binlerce atomun tesadüfen en uygun

flartlarda birleflerek birfleyler yapt›¤›na; örne¤in kanda oksijen tafl›maya karar

verdiklerine inanmaktad›rlar. 

21. yüzy›l, insanlar›n yarat›l›fl gerçe¤ini kavrayacaklar›, hurafelerden ar›na-

caklar› bir yüzy›l olacakt›r. Bu nedenle samimi olarak iman edenlerin üzerleri-

ne düflen görevi eksiksizce yerine getirmeleri, akl› ve bilimi kullanarak insan-

lar› Allah'›n kusursuz yarat›fl› hakk›nda düflünmeye davet etmeleri gerekmek-

tedir. 

164 SAYFA, 134 RES‹M

Vücudunuzdaki her hücrenin 
temelini oluflturan proteinlerin
ak›lalmaz faaliyetlerini anlafl›l›r bir
dille okuyabilece¤iniz tek eser...
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4 kitaptan oluflan bu seride yeryüzündeki bitki ve

hayvanlarda bulunan çarp›c› tasar›m ve davran›fl özel-

likleri resimlerle anlat›lmaktad›r. Bir bal›¤›n Antarti-

ka'n›n dondurucu so¤ukluktaki sular›nda yaflayabilmesi-

ni sa¤layan sistem, hayvanlar›n kulland›klar› parazitler-

den kurtulmak için çamur banyosu yapmalar› gibi teda-

vi yöntemleri, su alt›ndaki temizlikçi canl›lar, kufllar›n

muhteflem yuvalar›, taklit yaparak kendilerini koruyan

kelebekler, kufllar, bitkilerin savunma yöntemleri ve da-

ha pek çok canl› ile ilgili flafl›rt›c› özellik bu kitaplarda

olarak anlat›lmaktad›r.

Serinin haz›rlanmas›ndaki amaçlar kitaplarda flöyle

özetlenmektedir:

"Allah'›n Güzelliklerinden Bir Demet" serisinin ha-

z›rlanmas›n›n amac› insanlardaki al›flkanl›ktan kaynak-

lanan dar bak›fl aç›lar›n›n terk edilmesini sa¤lamak ve ki-

flileri çevrelerinde gördükleri güzellikleri düflünmeye yö-

neltmektir. Çünkü insan ancak düflündü¤ünde gerçekle-

ri görebilir ve do¤ruya yönelebilir. Bütün evrenin bir

amaç üzerine yarat›ld›¤›n› anlar. Bundan baflka kendi

yarat›l›fl amac›n› da düflünür ve do¤ruyu bulur… 

Dünyan›n neresine gidilirse gidilsin, hangi canl› in-

celenirse incelensin tüm evrene hakim olan kusursuz

düzen aç›kça görülür. Ve bizler gördü¤ümüz her canl›da

bu düzenin kusursuzlu¤una bir kere daha flahit oluruz.

Canl›lardaki tasar›m ve davran›fl özellikleri bize bu ola-

¤anüstü düzeni yaratm›fl olan Allah'›n benzersiz sanat›-

n› ve gücünün s›n›rs›zl›¤›n› tan›tan ayetlerden yani delil-

lerdendir.  Önemli olan bu ayetleri görebilmek ve

Allah'›n yüceli¤ini, büyüklü¤ünü takdir edebilmektir. 

112 SAYFA, 98 RES‹M

112 SAYFA, 95 RES‹M

160 SAYFA.140 RES‹M

172 SAYFA, 163 RES‹M

Hayvanlar aleminin çeflitli 
güzellikleri çarp›c› resimlerle
bu seride...



Bu kitab›n amac›, kafan›zdaki puslu, belirsiz bilgile-

ri silip onlar›n yerine Kuran'daki gerçek Allah inanc›n›

koymak, böylelikle Rabbinizi daha iyi tan›man›z›, O'na

daha yak›n olman›z› sa¤lamakt›r. 

Allah, 1400 y›l önce indirdi¤i Kuran ayetleriyle in-

sanlara kendini tan›tm›fl, kendine ait isimleri bildirmifl-

tir. Bu kitapta yer alan her ismin alt›nda kullan›lan ayet-

ler, Allah'›n aç›klanan isminin geçti¤i ayetlerdir. Bu

ayetlerin Arapça's›na bak›ld›¤›nda, Allah'›n bu isimleri-

nin ayetlerin içinde geçti¤i görülecektir. Ayr›ca her is-

min alt›nda, belki de bugüne kadar üzerinde düflünül-

meyen detaylar› hat›rlatacak k›sa tefekkürler bulunmaktad›r. Elbette bu tefekkürler

Göklerin ve Yerin Rabbi olan Allah'› tan›tmak için yeterli de¤ildir. En güzel isim-

lerin sahibi olan Allah'›n tek bir ismini aç›klamak için dahi ciltler dolusu tefekkür

yaz›labilir. Ama öncelikle bu kitapta k›sa örnekler, insan› düflünmeye sevk edecek

izahlar kullan›larak, okuyucunun tefekkür ufku aç›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bu kitapta bir müslüman›n hayat›n›n as›l amac›n›n

yapt›¤› herfleyde Allah'›n r›zas›n› kazanmak oldu¤u vur-

gulanmaktad›r. Allah'›n varl›¤›n›n ve gücünün fark›na

varan insanlar ve Allah'›n varl›¤›n›n fark›na varmam›fl

insanlar›n durumlar› kitapta flöyle karfl›laflt›r›lmaktad›r:

Kuran'da tarif edilen Müslümanlar› di¤er insanlar-

dan ay›ran temel fark, Allah'›n sonsuz kudretinin fark›n-

da olmalar›d›r. Di¤erleri ise, ya Allah'› inkar edenler, ya

da Allah'›n varl›¤›n› tasdik etmelerine ra¤men O'ndan

"korkup-sak›nmayanlar"d›r. Bu özellikteki insanlar›n tek

amaçlar› "bu dünya"da mutlulu¤u ve rahatl›¤› elde et-

mektir. Bu kitapta Allah r›zas›n›n anahtar›n›n vicdan oldu¤u, Allah için sevmenin

gereklili¤i, mümin özellikleri ve müminlere yap›lan sald›r›lar anlat›lmaktad›r. Ge-

lecek korkusu, k›skançl›k ve hoflgörüden yoksun olmak gibi cahiliye özelliklerinin

yan›s›ra, cahiliye toplumunda insan de¤erlendirmenin ölçüsü de ele al›nmaktad›r.

Müminlerin insanlar› de¤erlendirirken ölçülerinin takva oldu¤u belirtilirken, cahi-

liyede ise bu k›stas›n "para" oldu¤u belirtilmektedir.
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Kitab›n girifl bölümü "cahiliye" kelimesinin tan›m›

ile bafllamakta ve kitab›n amac›n›n anlat›lmas›yla birlik-

te flöyle devam etmektedir:

Kuran, insanlar› yaratan, onlar›n tek hakimi ve tek

sahibi olan Allah taraf›ndan indirilmifltir. Dolay›s›yla in-

san›n bilmediklerini ö¤renebilmesi ancak Kuran'da bil-

dirilen dini yaflamas›yla mümkündür. Bu önemli gerçe-

¤i gözard› ederek dinden uzak yaflayan kimseler ise "ca-

hil" bir toplum olufltururlar. Ancak bu cahillik, bu kim-

selerin Yarat›c›'lar›n› tan›mamalar›, Allah'›n kudretini

gere¤i gibi takdir edememeleri, O'nun kendilerinden

neler bekledi¤ini bilmemelerinden kaynaklanan bir cahillik çeflitidir. Bu köklü ce-

halet onlar›n yaflam tarzlar›ndan kiflilik yap›lar›na kadar hayatlar›n›n her an›nda

olumsuz etkilerini gösterir. 

‹flte bu kitab›n amac› da cahiliye toplumunun üretti¤i belli bafll› örnekleri in-

celeyerek, bu sistemin tüm flekillerinin kesin olarak "açmazda" oldu¤unu ortaya

koymakt›r.

Cennet, müminlere dünyada yapt›klar› salih amelle-

rin, gösterdikleri güzel ahlak›n karfl›l›¤›nda Allah tara-

f›ndan verilen bir nimettir. Kuran'daki tasvirlerden, cen-

nette de yaflad›¤›m›z dünyadakine benzer bir yaflam ol-

du¤u anlafl›lmaktad›r. 

Ayetlerde cennetteki mekanlar anlat›l›r, bu mekan-

lardaki ihtiflaml› mobilyalardan, göz al›c› güzellikteki

eflyalardan bahsedilir. Bunlardan baflka kullan›lan tak›-

lardan, cennetteki giyim-kuflamdan, yiyecek ve içecek-

lerden de örnekler verilir. Dünyadakilerle benzer olarak

tarif edilen bu güzelliklerin her birinde cennette var

olan ihtiflam ve çarp›c›l›k vurgulanm›flt›r. Bu tariflerin yan›nda cennette insan›n

akl›na gelebilecek herfleyin ve ayr›ca akl›na gelmeyecek güzelliklerin de nimet

olarak verilece¤inden bahsedilir. 

Dünyadaki yaflam ve cennetteki yaflam aras›ndaki en büyük fark hiç kuflkusuz

ki dünyadaki eksikliklerin hiçbirinin cennette olmamas›d›r.
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Kitab›n giriflinde dünya üzerinde var olan gruplar›n

temelde iman edenler ve inkar edenler olarak ikiye ay-

r›labilece¤i ve bunlardan Allah ve ahiret inanc›ndan

yoksun olan kiflilerin oluflturdu¤u inkarc›lar toplulu¤u-

nun, içinde bulunduklar› bilgisizlik nedeniyle "cahiliye

toplumu" olarak nitelendirilebilece¤inden bahsedilmek-

tedir. Ayn› bölümde iman eden ve inkar edenler aras›n-

da flöyle bir karfl›laflt›rma yap›l›r:

‹man› sevmek, inkardan ise nefret edip onu çirkin

görmek, her ne kadar do¤al bir davran›fl gibi görünse de

asl›nda tamamen Allah'›n lütfu sayesinde kavuflulan bir

nimettir. Buna karfl›n inkarc›lar iman›n içerdi¤i güzellikleri göremezler...

Kitapta cahiliye toplumunu tam olarak terk etme üzerinde önemle durulmak-

tad›r. Bununla birlikte son derece s›k›nt› verici oldu¤u halde hangi nedenler yü-

zünden cahiliye yaflant›s›na e¤ilim gösterildi¤i ve fleytan›n bu konudaki etkisi Ku-

ran ayetlerinin ›fl›¤›nda incelenmektedir.

Allah, Kuran'da, dinden uzak olan insanlar› "cahil"

olarak isimlendirir. Burada kullan›lan "cahil" s›fat›, halk

aras›nda bilinenden farkl› bir anlam içerir. Halk aras›n-

daki cahil tan›mlamas›, genellikle iyi bir e¤itimi ve tah-

sili olmayan, görgüden yoksun insanlara yap›lan bir ya-

k›flt›rmad›r. Kuran'da ifade edilen cahillik ise kiflinin, ya-

rat›l›fl amac›ndan, Yarat›c›s›'n›n vas›flar›ndan, kendisine

gönderilen kitaptaki bilgiden yoksun olmas›d›r.

Bu kitab›n amac›; cahiliye mant›¤›n›n getirdi¤i ah-

lak modelini her yönüyle ortaya koymak ve bu yap›dan

kurtulman›n tek çözümünün de ancak Allah'›n insanlar

için seçip be¤endi¤i dine uymakla mümkün oldu¤unu göstermektir. 

Cahiliye toplumunda din ahlak›n›n yaflanmamas›ndan ve cahiliyenin ilkel ya-

flam›ndan kaynaklanan ortak bir karakter yap›s› geliflmifltir. Bunlar; tembellik, k›s-

kançl›k, kibirli olmak, kindar olmak, tamahkar olmak, umursuz, bencil, tart›flma-

c› olmak, alayc›l›k, ikiyüzlülük, romantizm, al›nganl›k, kabaday› ahlak› gibi ör-

neklerle "Cahiliye Ahlak›" bafll›¤› alt›nda incelenmektedir.
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Allah'›n insanlar için, yarat›l›fllar›na en uygun ola-

rak seçti¤i din, ‹slam dinidir. Allah dinini insanlar›n ya-

flayabilmesi için çok kolay k›lm›flt›r. Peygamberimiz de

"Din kolayl›kt›r." fleklinde buyurarak, insanlar› dini ya-

flamaya davet etmifltir. 

‹nsanlar›n dinde zorluk olarak gördükleri uygulama-

lar ise, dine sonradan müflrikler taraf›ndan eklenmifl ve

hak dinin bir parças›ym›fl gibi insanlara aktar›lm›flt›r. Ba-

z› kimseler de, kendilerini daha takva göstermek için

zor olan› yapman›n daha makbul olaca¤› yan›lg›s›na ka-

p›larak, gösterifle yönelik bir din anlay›fl›n› benimsemifl-

lerdir. Oysa, Peygamber Efendimiz yan›ndaki Müslümanlara her zaman dini "ko-

laylaflt›rmay›" emretmifltir. O halde salih Müslümanlar bu emre itaat etmeli ve in-

sanlara kolay olan› zor göstermenin vebalini yüklenmemelidirler. 

Bu kitapta ‹slam dininin, insan›n yarat›l›fl›na en uygun yaflam biçimi oldu¤u ve

Kuran ahlak›na uyularak sürdürülen yaflam›n bir insan için olabilecek en güzel ya-

flam oldu¤u anlat›lmaktad›r.

‹nananlar›n Allah'a karfl› güçlü ve kararl› bir teslimi-

yet gösterebilmelerini ve her ne zorlukla karfl›lafl›rlarsa

karfl›lafls›nlar y›lg›nl›¤a kap›lmadan "Rabbimiz bize ye-
ter" (Al-i ‹mran Suresi, 173) diyebilecek kadar yüksek

bir ruha sahip olabilmelerini sa¤layan çok önemli özel-

likleri vard›r: Allah'›n r›zas›n› kazanma flevki… 

‹man›n kazand›rd›¤› bu flevk insan›n hem bedensel

hem de zihinsel kapasitesini olabilecek en yüksek sevi-

yeye ç›kartan ve böylece kiflinin, her an, hep en güzel

ve en huzurlu flekilde yaflamas›n› sa¤layan bir güçtür. 

Bu kitapta, müminlerin hayatlar›n›n sonuna kadar

her an daha da artan  bu flevkleri konu edilmektedir. Ayn› zamanda da flevkin, flart-

lar her ne olursa olsun müminleri baflar›l› k›lan önemli bir s›r oldu¤u aç›klanmak-

ta, sab›rla ve tevekkülle zorluklara gö¤üs gerip flevklerini yitirmeyenlere vaat edi-

len güzellikler müjdelenmektir. Hiçbir zaman unutulmamal›d›r ki, Allah dine

flevkle sar›lanlar› ahiretteki dereceleri bak›m›ndan üstün tutmufl ve onlara nimet-

lerle donat›lm›fl cennetlerini vaat etmifltir.
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Dinden uzak toplumlarda yaflayan insanlar›n büyük

bir k›sm›n›n hayat anlay›fllar› ve yaflama amaçlar› birbi-

rine benzer. Her do¤an insan büyür, e¤itim görür, ifl ha-

yat›na at›l›r, evlenir, çocuk sahibi olur, bu arada gücü

yetti¤ince para ve itibar kazanmaya çal›fl›r, sonra çocuk-

lar›n› evlendirir, torun sahibi olur… Derken hiç umma-

d›¤› bir anda hayat›n kaç›n›lmaz gerçeklerinden biriyle

karfl›lafl›r. Ölüm vakti gelmifltir; 60 veya 70 yafl›ndayken

bu dünyadan ayr›l›r. O ana kadar ölümü ya hiç düflün-

memifl veya çok az düflünmüfltür. Dünya için çok çal›fl-

m›flt›r ama ölümden sonras› için hiçbir haz›rl›¤› yoktur.

Peki insan bu duruma nas›l düfler? Kendini kand›rarak. Kendini kand›ran in-

san, baflta ölüm olmak üzere tüm gerçeklerden ve sorumluluklardan kaçabilece-

¤ini zanneder. Oysa kendini kand›rmak insan›, sonu cehennemle bitecek ç›kmaz

bir yola sürükler. Öyleyse insan›n yapmas› gereken Allah'›n kendisine dünyada ta-

n›d›¤› süreyi en iyi flekilde de¤erlendirmesidir. Unutmay›n ki, ölüm an›nda uyan-

mak ve gerçekleri görmek insana hiçbir fayda sa¤lamayacakt›r. 

fiöyle geçmifle do¤ru bir bak›p bugüne kadar yafla-

d›klar›n›z› k›saca gözden geçirecek olsan›z, on y›llara

s›¤an olaylar›n asl›nda dakikalar› aflmad›¤›n› görürsü-

nüz. Ancak bu zaman dilimi içerisinde sarf etmifl oldu-

¤unuz her söz, göstermifl oldu¤unuz her tav›r Allah ka-

t›nda sizin ad›n›za saklanm›fl durumdad›r. Her insan›n

mutlak olarak karfl›laflaca¤› ölüm gerçe¤iyle birlikte bu

bilgiler önünüze dökülecektir. Sizin sadece birkaç on

dakikada özetleyebilece¤iniz hayat›n›zdan Allah kat›n-

da hiçbir detay unutulmamam›fl olacakt›r. 

E¤er ömrünüzü Allah'›n hayat›n›z üzerindeki mut-

lak hakimiyetini  ve hikmetli yarat›fl›n› fark ederek geçirdiyseniz, karfl›n›za ç›kan

tüm olaylar› hayra yorup, Allah'›n tüm kaderinizi en hay›rl› flekilde yaratt›¤›n›n flu-

uruna vard›ysan›z, bilin ki sonuç sizin için yine hay›r olacakt›r. 

Bu kitab›n amac› insanlara hayat›, yaflanan her an›, her olay› hayra yorarak ya-

flaman›n güzelli¤ini gösterebilmek, kaderin her saniyesine hay›r gözüyle bakma-

n›n insana dünyada ve ahirette getirece¤i nimetleri hat›rlatabilmektir.
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Bugüne kadar pek çok kitapta toplumlar›n ve insan-

lar›n içinde bulunduklar› karamsar durum ele al›nm›fl,

sosyolojik ve psikolojik tahliller yap›lm›fl, sorunlar s›k

s›k tüm detaylar›yla dile getirilmifltir. Fakat bu kitapta,

söz konusu tahlil ve teflhisler karfl›s›nda insanlara en

gerçekçi çözüm sunulmakta ve bu çözüme bafl vurma-

d›klar› takdirde insanlar› nas›l bir gelece¤in bekledi¤i ta-

rif edilmektedir. Kitab›n girifl bölümünde flu sat›rlar yer

almaktad›r:

Elbette, dünyan›n hemen her döneminde insanlar

çeflitli olumsuzluklarla karfl› karfl›ya kalm›fllar, bunlarla

mücadele etmifller, ancak çareyi hep yanl›fl yöntemlerde arad›klar› için bir türlü

çözüm bulamam›fllard›r. Oysa dünyada, bu olumsuzluklar›n hiçbirini ne ruhen ne

de bedenen yaflamayan insanlar da vard›r. ‹flte bu insanlar Allah'›n r›zas› için ya-

flayan, Kuran hükümlerine uyan müminlerdir. ‹flte bu olumsuzluklar›n tek çözümü

"gerçek din"in yaflanmas›nda yatmaktad›r. Din yaflanmad›¤› sürece insanlar bu

olumsuzluklara mahkumdur. Çünkü bu, "dinsizli¤in kabusu"dur.

Bu kitapta evrim teorisinin detaylar›na, organik ve

paleontolojik açmazlar›na detayl› olarak girilmeden

yaln›zca bu konudaki çarp›c› bilgiler verilmekte ve as›l

olarak teorinin mant›¤›ndaki tutars›zl›klar gözler önüne

serilmektedir.

"Evrim teorisinin arka plan›" adl› bölümde, tarihten

örnekler verilerek insanlar› dinden uzaklaflt›racak sis-

temlerin neler oldu¤u ve bunlar›n kimler taraf›ndan or-

taya at›ld›¤›, "Teorinin ortaya at›l›fl›" bölümünde, evrim

teorisinin ortaya ç›k›fl nedeni olarak, din d›fl› düzen ku-

ran güç odaklar›n›n canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›klar› so-

rusuna din-d›fl› bir cevap bulma çabalar› oldu¤u anlat›lmaktad›r. 

Daha sonraki bölümde ise evrim teorisinin desteklenmesinin alt›nda yatan

gerçek neden ortaya konulmaktad›r. Evrim ve ideolojiler, Üretilen sahte deliller,

Medyan›n beyin y›kama yöntemleri, Medya ve din, Medyan›n büyük masonik gö-

revi: Evrim'i topluma kabul ettirmek, Evrim masallar›, Evrimcilerin gizlemeye ça-

l›flt›klar› gerçekler ise kitapta yer alan di¤er konu bafll›klar›d›r.
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Temel olarak insan› dinden uzaklaflt›ran en önemli

hatan›n düflünmemek oldu¤u vurgulanan kitapta "Nas›l

var oldum, beni yaratan kim, nereye do¤ru gidiyorum"

gibi sorular üzerinde insanlar düflünmeye davet edil-

mektedir. Çünkü insan düflünmedikçe gerçe¤i bulamaz.

Hayat›n k›s›r çekiflmeleri ve h›rslar› içinde bo¤ulur. 

Bu kitapta ço¤u kimsenin din hakk›nda sahip oldu-

¤u izlenimlerin asl›nda gelenekler hakk›nda sahip oldu-

¤u izlenimler oldu¤u anlat›lmaktad›r. Bu nedenle Ku-

ran'da tarif edilen din ve "atalardan miras kalan din"

hakk›ndaki gerçeklerin bilinmesi gerekti¤i de vurgulan-

maktad›r. Kuran'da nas›l bir mümin modelinin tarif edildi¤i, kendi kendini sorgu-

laman›n gereklili¤i, dinden uzak toplumlardaki insan modellerinin detaylar›, din-

den uzak bir toplumun içinde iken Kuran ahlak›na geçiflin nas›l olaca¤›, dünya ve

ahiret kavramlar›n›n Kuran'daki ayetlerle tan›mlanmas›, müminlerin gerçek yurdu

olan cennetin ve inkarc›lar› bekleyen cehennemin ayetlerle tarif edilmesi gibi ko-

nular bafll›klar halinde ele al›nm›flt›r.

Bir k›s›m insanlar dine inand›klar› ve neredeyse he-

men her gün Kuran'› okuduklar› halde Kuran'da yer

alan ayetlerin baz›lar›n› rahatl›kla gözard› edebilmekte-

dirler. Kimileri bu hataya bilinçsizce düflerken, kimileri

de Kuran'da yer alan bu hükümleri, kendi ürettikleri Ku-

ran d›fl› bir mant›¤›n etkisiyle önemsemezler. 

Tüm bunlar› yaparken Kuran hükümlerini bile bile

gözard› etmenin Allah kat›nda kendilerine nas›l bir so-

rumluluk yükleyece¤ini hiç düflünmezler. Oysa, Kuran

ayetlerinde Allah'›n hükümlerini dikkate almayan kim-

selerin ahirette fliddetli bir azapla karfl›laflabilcekleri ha-

t›rlat›lmaktad›r. Bu zihniyete sahip olan kimseler Kuran d›fl› bir mant›¤a dayana-

rak, Allah'›n hükümleri aras›nda bir önem ve öncelik s›ralamas› yapm›fllard›r. 

Bu kitab›n amac›, toplumun genelinde s›kça gözard› edilen Kuran hükümle-

rinden bir bölümünü ele almak ve böylece inananlar› Kuran'› tüm ayetleriyle ya-

flamaya ve ayetlerde bahsedilen bu zorlu azaptan sak›nmaya davet etmektir.
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Hz. ‹sa, di¤er tüm peygamberler gibi Allah'›n insan-

lar› do¤ru yola ça¤›rmakla görevlendirdi¤i seçkin bir ku-

ludur. Ancak Hz. ‹sa'y› di¤er peygamberlerden ay›ran ba-

z› özellikler vard›r. Bunlardan en önemlisi onun halen öl-

memifl, Allah kat›na yükseltilmifl ve yeryüzüne tekrar ge-

ri dönecek olmas›d›r. 

Birçok kimsenin sand›¤›n›n aksine Hz. ‹sa çarm›ha

gerilip öldürülmemifl, baflka bir sebeple de ölmemifltir.

Kuran'da onu asamad›klar› ve öldüremedikleri kesin bir

flekilde belirtilir ve Allah'›n onu Kendi kat›na yükseltti¤i

haber verilir. Buna ra¤men birçok insan Hz. ‹sa'n›n geç-

miflte "bir flekilde" öldü¤ünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyece¤ini sanmakta-

d›r. Bu inanç, Kuran'› bilmemekten kaynaklanan önemli bir yan›lg›d›r. Kuran dikkat-

li bir gözle incelendi¤inde Hz. ‹sa hakk›ndaki ayetlerin gerçek anlamlar› ortaya ç›k-

maktad›r. Bu kitapta Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤inin, Allah kat›na yükseltildi¤inin ve ahir

zamanda yeryüzüne yeniden gönderilece¤inin delilleri Kuran ayetleri ›fl›¤›nda ince-

lenmektedir.

"Kamil" s›fat›, yetkin, eksiksiz, mükemmel anlamlar›-

n› tafl›r. Bu kitapta konu edilen "kamil iman" da, bir insa-

n›n ulaflt›¤› imani olgunlu¤un ve derinli¤in en ileri, en

mükemmel derecesini ifade eder. 

Her insan üstün bir ahlak› hedeflemekle ve buna gay-

ret etmekle sorumludur. Allah'a gönülden iman eden,

O'na samimiyetle yak›nlaflmaya çal›flan her mümin bu

ahlak› kazanabilir ve "imani olgunlu¤a" eriflebilir.

Kitab›n yaz›l›fl amac› da, "her iflte Allah'a yönelip

dönmenin, daima Allah'›n r›zas›n› ve dostlu¤unu kazan-

maya çal›flman›n ve kay›ts›z flarts›z güzel bir ahlak sergi-

lemenin sonucunda oluflan "imani olgunlu¤u", di¤er bir deyiflle "kamil iman"› anlat-

mak, dine samimiyetle sar›lan her insan›n bu üstün ahlak› yaflamas›na vesile olmak"

fleklinde tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca Allah korkusu ve samimiyetle yaklafl›ld›ktan son-

ra, "peygamber ahlak›"na ulaflabilmenin önünde hiçbir engel olmad›¤› hepsinden de

önemlisi Allah kat›nda kabul gören davran›fl biçiminin ahiret için "ciddi" bir çaba

harcamak oldu¤u da vurgulanan konulardand›r.

88 sayfa
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‹man› Çabuk Anlamak serisinde Kuran'da kullan›lan

terimlerle, sosyal yaflamla, dinin hükümleri ile ya da ev-

rim teorisi ile ilgili akla gelebilecek sorular›n cevaplar›

verilmektedir. ‹zlenen yöntem ise sorular›n cevaplar›n›n

her konuyla ilgili bir ayetle birlikte verilmesidir. ‹man›

Çabuk Anlamak -1- kitab›n›n arka kapa¤›nda flu cümle-

lerle kitab›n yaz›lma amac› aç›klanmaktad›r:

‹nsanlar›n din ile ilgili yan›t arad›klar›, en do¤ru ce-

vab› bulmay› umduklar› birtak›m sorular vard›r. Dile ge-

tirsin ya da getirmesin hemen her insan bu sorular›n ce-

vab›n› merak eder. Ancak genelde bunlar›, as›l kayna¤› olan Kuran'dan ö¤renmek

yerine, halk aras›nda yayg›n olan kulaktan dolma bilgi-

lerle yetinmek durumunda kal›r. Ama bu kitapta arad›-

¤›n›z her türlü sorunun yan›t›n› en do¤ru flekilde bula-

cak ve Yarat›c›n›z karfl›s›ndaki sorumluluklar›n›z› ö¤re-

neceksiniz. 

Kitab›n önemi, sorulara verilen tüm yan›tlar›n tama-

men Kuran'a göre aç›klanmas›nda yatmaktad›r. Kitapta

iman ve Kuran'la ilgili esaslar›n yan›s›ra evren, madde,

zaman gibi kavramlar›n aç›klamas›n› bulacak, dinin ai-

le ve toplum hayat›na kazand›rd›¤› faydalar› görecek,

ahiret ve kader gibi gerçekleri en anlafl›l›r flekilde okuma olana¤›na sahip olacak-

s›n›z. Kitap tüm bu özellikleri nedeniyle, dini kolayca

ö¤renebilmek aç›s›ndan herkese bir ça¤r› niteli¤indedir.

3 kitaptan oluflan bu seride yer alan baz› sorular

flunlard›r: Allah'›n varl›¤›n› nas›l anlar›z? Allah'› nas›l ta-

n›r›z? Yarat›l›fl amac›m›z nedir? Niçin deneniyoruz (im-

tihan oluyoruz?) Allah'a nas›l kulluk ederiz? Din niçin

gereklidir? Dini yaflamak nas›l olur? Din olmazsa ahlak

nas›l olur? Din olmazsa sosyal sistem nereye gider? Ku-

ran ahlak›na uyman›n toplumlara ne gibi maddi ve

manevi faydalar› olur? Kuran ahlak›na uyman›n aileye

getirdi¤i faydalar nelerdir? Kuran ahlak›na uyman›n

devlet sistemine getirdi¤i faydalar nelerdir? 
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Kuran'da Hicret adl› bu kitapta, hicretin dünyada

imtihan olan insan için önemli bir deneme oldu¤u, tari-

hin her döneminde iman edenlerin böyle bir durumla

karfl› karfl›ya kalabilecekleri anlat›lmakta ve Peygambe-

rimizin döneminden örnekler verilmektedir.

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ilk vahyi al›p ‹slam'› teb-

li¤ etmesinden önce Arap yar›madas›ndaki genel du-

rum, halk›n içinde bulundu¤u ruh hali, kabilelerin bir-

birleriyle olan iliflkileri örneklendirilerek ve tarihi bilgi-

lere dayand›r›larak anlat›lmaktad›r. Daha sonra ise hic-

rete neden olan etkenler ile birlikte hicret olay› ele al›n-

maktad›r. Müslümanlar›n büyük bir fedakarl›k ve dayan›flma içinde gerçeklefltir-

dikleri hicret olay›n›n etkileri ise kitapta flöyle anlat›lmaktad›r: 

Hicret, ‹slam tarihini temelden de¤ifltiren, çok büyük siyasi sonuçlar meydana

getiren bir olayd›r ve tarih kitaplar›nda da genelde bu flekilde anlat›l›r. Ancak tüm

bu maddi sonuçlar›n ötesinde, asl›nda belki de hicretin en önemli sonucu ve en

büyük anlam›, insan›n nefsindeki cimri ve bencil tutkulardan ar›nmas›d›r.

‹ngilizce bask›s› da olan bu kitapta toplumun içinde

bulundu¤u çarp›k ahlak anlay›fl›ndan örnekler verilerek,

Kuran'da tarif edilen güzel ahlak›n nas›l olmas› gerekti-

¤i anlat›lmaktad›r. Kitab›n giriflinde kitapta anlat›lanlar

ve amac› flöyle özetlenmektedir:

‹nsan›n ruhundaki bencil tutku ve h›rslar›n bir ürü-

nü olan ahlak anlay›fl›, insanlar›; kibirli, bencil ve zalim

olmaya yöneltir. Oysa Allah, yaratt›¤› insana böyle bir

ahlak belirlememifltir. Kuran'da insanlara; mütevazi, gü-

venilir, flefkatli ve fedakar olmak emredilir. 

Kitapta Kuran'da tavsiye edilen güzel ahlak özellik-

leri ve bu ahlak özelliklerini kazand›racak davran›fllardan baz›lar› flöyle yer al-

maktad›r:

Allah'› hakk›yla takdir etmek, gücünün yetti¤i kadar Allah'tan korkmak, kade-

re iman eden, herfleyde hay›r oldu¤unu bilen tevekküllü bir tav›r, ümitsizli¤e ve

olumsuz telkine f›rsat vermemek, Allah'›n herfleyi bilen oldu¤unun unutulmama-

s›, dünya hayat›n›n geçici oldu¤unun hat›rda tutulmas› …
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Bu kitapta Kuran'daki ayetler; Allah'›n emir ve tav-

siyeleri, konular›na göre bafll›klar halinde s›ralanm›flt›r.

Kitab›n önsözünde flu sözler yer almaktad›r:

… Kuran yaln›zca haramlar› ve helalleri kapsayan

bir kitap de¤ildir. ‹çinde güzel ahlak›, çeflitli insan ka-

rakterlerini, dünya hayat› ve ahiret hayat› ile ilgili bilgi-

leri, Allah korkusu ve sevgisini, k›sacas› gerekli olan

tüm bilgiyi anlatan ve k›yamete kadar geçerli bir kitap-

t›r. Kuran'› tan›mayanlar ve ön yarg›yla bakanlar onun

sadece geçmifl dönemler için geçerli oldu¤unu ve pra-

tikte hiçbir geçerlili¤i olmad›¤›n› zannederler. Oysa Ku-

ran her dönemde karfl›lafl›lan olaylar› ve bunun yan›nda dünya hayat›n› sona er-

diren k›yamet gününü, ahireti ö¤reten bir k›lavuzdur.

Elinizdeki bu kitap, Allah'› tan›may›, kulluk görevini eksiksiz yerine getirme-

yi, bütün hayat›n› Kuran'a göre düzenlemeyi, Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cen-

netini kazanmay› hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amac›yla ha-

z›rlanm›flt›r.

Kuran'da Dua adl› kitapta afla¤›dakilere benzer so-

rular sorularak insanlar dua üzerinde düflünmeye teflvik

edilmektedir. 

Sizi yaratm›fl, bu dünyaya yerlefltirmifl, ak›l ve be-

den sahibi k›lm›fl olan Allah'a acaba gerekti¤i kadar ya-

k›n m›s›n›z? Acaba Allah'a en son ne zaman dua ettiniz?

O'na, sadece birtak›m s›k›nt› ve felaketlerle karfl›lafl›nca

m› yalvar›yorsunuz? Yoksa Allah'› sürekli an›yor musu-

nuz? Dua etti¤inizde O'nun size çok yak›n oldu¤unu,

sizin f›s›lt›yla söyledi¤iniz her sözü iflitti¤inin bilincinde

misiniz? 

Bu sorular›n ard›ndan yazar kitab›n giriflinde amac›n› flöyle aç›klamaktad›r:

…Çünkü bu kitap Allah'›n kullar›na ne kadar yak›n oldu¤unu, onlardan nas›l

bir dua istedi¤ini, neyin gerçekten O'nun istedi¤i gibi bir dua oldu¤unu anlatmak

için yaz›lm›flt›r. Duan›n önemini "Sizin duan›z olmasayd› Rabbim size de¤er verir
miydi?" (Furkan Suresi, 77) ayetiyle haber verildi¤i Kuran'da bu konuda gösterilen

yol tarif edilmifltir.

500 sayfa
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Kuran'›n, insan›n hayat›ndaki önemini fark eden bir

Müslüman›n Allah'a gerekti¤i gibi kulluk edebilmesi ve

bütün hayat›n› Kuran'a göre yaflamas› için iyi bir Kuran

bilgisine sahip olmas› gerekir. Bu kitap Allah'› gere¤i gi-

bi tan›y›p takdir edebilmeyi, kulluk görevini eksiksiz ye-

rine getirmeyi, Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve cenneti-

ne kavuflmay› hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güç-

lendirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Kuran'da yer alan

ayetler konular›na göre bafll›klar halinde biraraya getiri-

lerek haz›rlanm›fl fihrist niteli¤inde bir kitapt›r.

Kitab›n giriflinde okuyuculara "Kuran hakk›nda ne

biliyorsunuz?" sorusu yer almakta ve flöyle devam edilmektedir:

Ço¤u kifli bu soruya flöyle bir cevap verir: "Kuran, dinimizin mukaddes kitab›-

d›r." Bu elbette do¤rudur; ancak Kuran as›l olarak Allah'›n tüm insanlara gönder-

di¤i ve onlar› sorumlu tuttu¤u bir kitapt›r. Öyleyse insanlar›n Kuran'›n içeri¤i,

emirleri, tavsiyeleri, hükümleri ile ilgili herfleyi bilmeleri gerekir. Kitap okuyucula-

ra bu konuda yard›mc› olmak için haz›rlanm›flt›r.

Bu fihrist Kuran'daki ayetlerde geçen kelimelerin

harf s›ras›na göre dizilmesi ve ayn› konular›n biraraya

toplanmas› suretiyle haz›rlanm›flt›r. Kuran'› anlamak ve

Kuran'a göre yaflamak, iman eden bir insan›n yaflam›n-

daki en büyük amaçt›r. 

Kuran'daki ayetlerin dizilifli, tüm "insan yaz›m›" ki-

taplardan son derece farkl›d›r. Bu kitaplar›n hemen hep-

sinde, konular aras›nda bir tasnif yap›l›r, girifl-geliflme-

sonuç fleklinde bir düzen kullan›l›r, konular birbiri ard›-

na dizilir. Oysa Allah'›n kitab›, bu türden bir dizilifle sa-

hip de¤ildir. Kuflkusuz bunun son derece büyük hikmet-

leri vard›r. Bu hikmetlerden biri, Kuran'daki diziliflin, "Andolsun, biz ö¤üt al›p dü-
flünsünler diye, sözü  birbiri ard›nca dizip indirdik" (Kasas Suresi, 51) ayetinde be-

lirtildi¤i gibi insan› düflünmeye ve araflt›rma yapmaya zorlamas›d›r. 

Bu fihrist söz konusu "biraraya getirerek araflt›rma" amac›na yard›mc› olabil-

mek için haz›rlanm›flt›r. 
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Kitapta, Kuran'a göre tebli¤in bir müminin hayat›n›n

her alan›n› kapsayan en önde gelen ibadetlerinden biri

oldu¤u anlat›lmaktad›r. Müminin, sözleriyle, haliyle,

tavr›yla her an Allah'›n dinini di¤er insanlara yaymakla

ve ‹slam'› temsil etmekle yükümlü oldu¤una dikkat çe-

kilmektedir. 

Bununla birlikte tart›flman›n ise inkarc›lara ait bir

özellik oldu¤u ve bundan kaç›nmak gerekti¤i ise kitap-

ta flöyle anlat›lmaktad›r.

Müminlerin birbirleri aras›ndaki diyaloglar da ger-

çekte karfl›l›kl› birer tebli¤dir; birbirlerini Kuran'›n hü-

kümlerine uymaya, Kuran'›n çizdi¤i karakter özelliklerine kavuflmaya yöneltirler.

Buna karfl›n, Kuran'a göre inkarc›lara ait olan "karakteristik" üslup ise tart›flmad›r.

Kendisine "Adem'e secde et" emrini verdi¤inde  Allah'la tart›flmaya kalkan fleytan-

dan itibaren tüm inkarc›lar›n tipik bir özelli¤i olan tart›flma, bencil tutkular›n bir

ürünüdür. Dolay›s›yla mümin, her zaman tebli¤ üslubunu korumal› ve asla inkar-

c›lara ait bir üslup olan tart›flmaya e¤ilim göstermemelidir.

Kuran'da münaf›klar› anlatan, onlar›n düflünce ya-

p›lar›n› ve yapt›klar›n› bildiren çok say›da ayet vard›r.

Ayetler incelendi¤inde bu iki yüzlü kiflilerin pek çok

özelli¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bir k›sm›nda münaf›klar›n

genel tan›m›n› yaparken, önemli bir bölümünde de pey-

gamber dönemindeki münaf›klar anlat›l›r. Kitab›n girifl

bölümünde münaf›klar›n nas›l insanlar olduklar› flöyle

özetlenmektedir:

Münaf›klar, Kuran'›n tarifiyle iki yüzlü, sahtekar in-

sanlard›r ve gerçekte mümin olup iman etmedikleri hal-

de, sanki iman etmifller gibi davran›rlar. En önemlisi de,

bu sahtekarl›klar›n› kendi bafllar›na yapmazlar; müminlerin aras›na girmeye, san-

ki onlardanm›fl gibi davranmaya çal›fl›rlar. Bunun nedeni müminlerle birarada ola-

rak birtak›m dünyevi ç›karlar elde etme yönündeki umutlar›d›r…

Bundan baflka münaf›klar›n içinde bulunduklar› s›k›nt›l› ruh hali, ak›ls›z olufl-

lar›, fitne ç›karma özellikleri ve sonuç olarak da Allah'›n münaf›klar› ortaya

ç›karaca¤› ve azapland›raca¤› da kitapta yer alan konulardand›r.
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‹ngilizce olarak da bask›s› yap›lm›fl olan bu çal›flma-

da, Kuran'da en s›k geçen kavramlar, Kuran ayetleri do¤-

rultusunda aç›klanmaktad›r. 

Kuran'› okurken günlük hayat›m›zda al›fl›k oldu¤u-

muz, kulland›¤›m›z birçok kavram›n ayetlerde de s›k s›k

yer ald›¤›n›, bunlar›n üzerinde önemle duruldu¤unu gö-

rürüz. Bu kavramlar›n Kuran'›n anlafl›lmas›nda ve hayata

geçirilmesinde önemli rolleri vard›r. Ak›l, sab›r, sadakat,

küfür, nimet, hikmet, vs. bu kavramlardan baz›lar›d›r. 

Ancak bunlar günlük hayat›m›zda gerçek anlamlar›n-

dan daha farkl› anlamlarda kullan›l›rlar. Bu nedenle,

özellikle Kuran'› yeni okumaya bafllayan bir kifli, bu kavramlar› gündelik yaflamda

kullan›lan anlamlar›yla alg›lamaya kalkarsa Kuran'› gerekti¤i gibi kavrayamaz. Hat-

ta ayetlerden oldukça yanl›fl ve çarp›k anlamlar ç›karabilir, fark›nda olmadan sapk›n

görüfller edinebilir. Kuran'›n hakk›yla ve en do¤ru bir biçimde anlafl›lmas›, kalbe

yerleflmesi ve uygulanabilmesi için temel kavramlar›n Kuran'da ne anlamda ve ne

maksatla kullan›ld›klar›n›, ne tür hikmetler içerdiklerini bu kitaptan ö¤renebilirsiniz. 

Kitap boyunca k›yamet gününün özellikleri detayla-

r›yla tarif edilmekte, o büyük ve önemli günü düflünmek-

ten kaç›nman›n sadece insan›n kendisine zarar verece¤i

hat›rlat›lmaktad›r. 

"K›yamet Günü Yaklaflarak Gelmektedir" adl› bölüm-

de dünya hayat›n›n geçicili¤i, k›yamet günü ile herkesin

karfl›laflaca¤›, k›yamet gününün zaman›n›n Allah kat›nda

belli oldu¤u anlat›lmaktad›r. "K›yamet Günü" bölümünde

ise ayetlerde bildirildi¤i flekliyle k›yamet günü tüm evren-

de gerçekleflecek olan olaylar tarif edilmektedir. Kitapta-

ki di¤er bölümlerden "Evrenin Ölümünün Ard›ndan" bafl-

l›kl› bölümde k›yametin gerçekleflmesinden sonra meydana gelecek olaylar anlat›l-

maktad›r. Kitab›n sonuç bölümünde ise afla¤›daki sat›rlar yer almaktad›r: 

K›yamet saati ve sonras›ndaki sonsuz yaflam, insanlar› bekleyen en önemli ger-

çeklerdir. Dünyadaki hiçbir fley, ne kariyeriniz, ne evlili¤iniz, ne de mal›n›z-mülkü-

nüz, u¤runa sonsuz yaflam›n›z› harcayaca¤›n›z kadar önemli ve vazgeçilmez de¤il-

dir. U¤runda yaflanmas› gereken tek fley Allah r›zas›d›r. 
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Bu kitab›n amac›, Kuran'da örnekleri verilen gerçek

vicdan› tan›tmak ve vicdanl› bir insan›n nas›l düflündü-

¤üne dikkat çekmektir. Ayr›ca kitapta kiflinin vicdan›n›n

sesini tan›mas›na ve bu sesi düflüncelerindeki di¤er ses

ve telkinlerden ay›rt edebilmesine yard›mc› olacak yön-

temler de anlat›lmaktad›r. 

Vicdan›n önemli bir özelli¤i tüm insanlarda ortak

olmas›d›r. Yani bir insan›n vicdan›na göre do¤ru olan,

ayn› koflullar söz konusu oldu¤u sürece di¤er insanlar›n

vicdanlar› için de geçerlidir. Bunun nedeni ise vicdan›n

kayna¤›d›r; vicdan Allah'›n ilham›d›r. Allah, her insana

vicdan› arac›l›¤› ile Kendi'sinin hoflnut olaca¤› tav›rlar› bildirmektedir.

Kitab›n yaz›lma amac› yaln›zca vicdan konusu ile ilgili bilgiler vermek de¤il

ayn› zamanda insanlar›n vicdanlar›na seslenerek onlar› harekete geçirmek, güç-

lendirmek ve bundan sonraki hayatlar›n› vicdanlar›na göre yaflamaya teflvik et-

mektir. Ve vicdanlar›na uymad›klar› zaman nas›l bir kay›p içine gireceklerini de

göstermektir.

Allah'›n Kuran'da emretti¤i güzel ahlak özelliklerin-

den biri "sab›r"d›r. Bu kitab›n amac› da insanlara, bu üs-

tün ahlak özelli¤ini Kuran'a göre tarif etmek ve gerçek

sabr› yaflamaya davet etmektir. Bu amaç do¤rultusunda

kitap boyunca halk aras›nda yaflanan sab›r anlay›fl›n›n

yanl›fll›¤›, Allah'›n kullar›ndan nas›l bir sab›r istedi¤i,

sabretmeleri için onlar› ne tür olaylarla deneyebilece¤i

ve Rableri için güzel bir sab›rla sabredenlere nas›l üstün

bir karfl›l›k vaat edildi¤i anlat›lmaktad›r. Kuran'da bildi-

rilen "gerçek sab›r" peygamberlerden örnekler verilerek

flöyle tarif edilmektedir:

Gerçek sab›r, zorluklarda oldu¤u kadar güzel olan herfleyde de kararl›l›k gös-

termeyi, bir an olsun bunlardan taviz vermeyerek bir ömür süresince devam etme-

yi gerektirir. Bu sabr›n en çarp›c› örneklerini ise peygamberlerde görürüz. 

Kitap boyunca Kuran'dan çeflitli örnekler verilerek sabr›n, güzel ahlak›n teme-

lini oluflturan en önemli konulardan biri oldu¤u ve insana dünyada ve ahirette ka-

zand›rd›klar› anlat›lmaktad›r. 

113 sayfa
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Bu kitapç›¤›n yaz›lmas›ndaki amaç; dinle ve mü-

minlerle yeni tan›flan kiflilerin ak›llar›na gelebilecek

muhtemel sorulara Kuran'la cevap vermektir.

Kitab›n yaz›lma amaçlar›ndan bir tanesi de toplum-

da var olan yanl›fl düflüncenin ortadan kald›r›lmas› ol-

du¤u flöyle aç›klanmaktad›r:

‹nkarc› bir ortamda yetiflmifl olan bir kifli Allah'›n

yoluna girebilir…Ancak bu kifli, yeni tan›flt›¤› mümin

toplulu¤unun baz› özelliklerini anlamakta güçlük çeke-

bilir. Bu nedenle, müminlerle yeni tan›flan ve dini ö¤-

renmeye  çal›flan bir insan›n akl›na baz› sorular›n gel-

mesi do¤ald›r. Ancak Kuran, tüm bu sorular›n cevaplar›n› vermekte ve cahiliyenin

tüm çarp›k mant›klar›na ve davran›fl biçimlerine karfl› do¤rular› ö¤retmektedir. Bu

amaçla haz›rlanm›fl olan sorulardan baz›lar› ise flunlard›r: Din Allah ile kul aras›n-

da de¤il mi?, "Kuran'›n indi¤i dönemle bu dönem çok farkl›. Bu asra cevap vere-

mez." "Allah kalbe bakm›yor mu? Benim kalbim temiz." 

Kitapta tüm bu sorular›n ayetlere göre aç›klanm›fl cevaplar›n› bulacaks›n›z.

Kuran'›n tan›t›ld›¤› bu kitapta; "Kuran'da iflaret edi-

len güzel davran›fllar" bafll›¤› alt›nda Kuran'a göre hem

ruhta yaflanan hem de fiziki anlamda temizlik anlay›fl›,

k›l›k k›yafet temizli¤i, yaflanan yerin temiz olmas›, yiye-

ceklerin temiz olmas›, hareket etmenin, y›kanman›n ve

su içmenin sa¤l›k kazand›r›c› yönü, Allah'›n tavsiye et-

ti¤i ses tonu, nezaket anlay›fl› gibi konular›n yan›s›ra ifl

bölümü ile çal›flman›n yararlar›, gecenin dinlenme,

gündüzün ise faaliyet zaman› olmas› gibi Kuran'da dik-

kat çekilen konular da ele al›nmaktad›r. 

Kuran'da faydalar›na dikkat çekilen hayvanlar ve

bitkiler, bunlar›n insan sa¤l›¤›na faydalar›, Kuran'da övülen estetik ve sanat anla-

y›fl› ve mekan tasvirleri gibi konular ayetler do¤rultusunda örneklendirilmektedir.

Bu çal›flmadaki amaç, Kuran'›n iflaret etti¤i ve insan hayat› için faydal› olan

noktalara dikkat çekmektir. Bunun yan›s›ra Kuran ile düflünmenin, Kuran'a göre

davranman›n ve hayat› Kuran do¤rultusunda yaflaman›n ne flekilde olaca¤›n›n

kavranmas›na vesile olabilmektir.

108 sayfa
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Kitapta pek çok kimse taraf›ndan bilinmeyen bir ke-

lime olan ancak Kuran'da çok s›k geçen "münaf›k" keli-

mesinin anlam› ile birlikte, Allah'›n ayetlerde tarif etti¤i

münaf›k karakteri tahlil edilmektedir.  Kitaptaki baz› bö-

lümlerde münaf›klar›n dinsiz olmad›¤›, dinin baz› ge-

reklerini yerine getirdikleri ancak bunlar› yaparken sa-

mimi bir flekilde Allah'›n r›zas›n› kazanmak niyetiyle

de¤il de ç›kar sa¤lamak ya da insanlar› etkilemek gibi

ikiyüzlü mant›klarla hareket ettikleri anlat›lmaktad›r.

"Münaf›klar fieytan›n F›rkas›d›r" bafll›kl› bölümde

münaf›klar›n fleytan› dost edinen kimseler olduklar›,

fleytan›n münaf›klara Allah'› unutturdu¤u, onlar› çeflitli kuruntulara düflürdü¤ü,

münaf›klar›n gerçek yüzlerini fleytana gösterdikleri, fleytan›n da münaf›klar› vaad-

leriyle aldatt›¤› gibi konulara yer verilmektedir.

Kitab›n baflka bir bölümü olan "Münaf›klar›n Özellikleri" bölümünde ise, Ku-

ran'da tarif edilen münaf›k karakteri detayl› olarak, örnekleriyle birlikte anlat›l-

maktad›r.

Her insan›n farkl› bir merhamet tan›mlamas›n›n ol-

du¤unun örnekli anlat›m› ile bafllayan kitapta, bunlarla

birlikte gerçek merhametin tan›m› ve kayna¤›n›n ne ol-

du¤u da anlat›lmaktad›r. 

Bu kitapta, müminlerin Allah sevgisine dayanan

merhamet anlay›fllar›n›n nas›l oldu¤u, Kuran'›n emirleri

do¤rultusunda bu ahlak› hayatlar›n›n her an›nda nas›l

yaflad›klar› ve kimlere karfl› merhamet gösterdikleri gibi

konular anlat›lmaktad›r. Anne babaya merhamet göste-

rilmesi, yoksullara ve yolda kalm›fllara merhamet edil-

mesi, kad›nlara gösterilen merhamet, borç yükü alt›nda

bulunan kifliye gösterilen merhamet gibi konular da kitapta yer alan konulardan-

d›r. Ayr›ca müminlerin merhametini gösteren ahlak özellikleri de incelenmektedir.  

"Adaletle hükmetmek, zulme r›za göstermemek, yap›lan hatalara karfl› affedi-

ci olmak, kötülü¤e en güzel flekilde karfl›l›k vermek, hiç kimseyle alay etmemek,

ticarette dürüst davranmak, Kuran'a dayal› merhamet anlay›fl› yaflanmad›¤›nda ne-

ler olur?" kitapta yer alan bafll›klardan birkaç›d›r.

126 sayfa
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Kitapta sürekli olarak vurgulanan konular›n bafl›nda

ölümün her an gelebilece¤i, bu an›n hiç kimse taraf›n-

dan bilinemeyece¤i gelmektedir. Bununla birlikte ölü-

mü düflünmekten kaç›nman›n kifliye hiçbir fayda ver-

meyece¤i, ölümü engellemeyece¤i de belirtilmektedir. 

Ölüm hakk›nda insanlar›n sahip olduklar› tüm bat›l

inançlarla birlikte gerçekler de bafll›klar halinde ince-

lenmektedir. 

Kitab›n ölüm bölümünde öldükten sonra insan be-

deninin ne hale gelece¤i de detayl› olarak tarif edilmek-

tedir. K›yamet bölümünde, ahiret günü, evrenin ölümü,

insanlar›n o an içinde bulunduklar› durum, Sur'a ikinci kez üflenifl ve ölülerin di-

riltilmesi gibi bafll›klar alt›nda k›yamet günü yaflanacaklar anlat›lmaktad›r. Cehen-

nem bölümünde ise; Kuran ayetleri do¤rultusunda cehennemin nas›l bir yer ol-

du¤u, kimlerin cehenneme girece¤i, cehennem hakk›ndaki bat›l inançlar ve

cehennemdeki manevi azap gibi konular düflündürücü örneklerle verilmektedir.

Kitapta piflmanl›k kelimesi dünya üzerinde hiçbir fi-

ziksel s›k›nt› ile karfl›laflt›r›lamayacak bir his olarak ta-

n›mlanmaktad›r. Dünyadaki piflmanl›k ile ahirette yafla-

nan piflmanl›k aras›ndaki fark ise flöyle yap›lmaktad›r:

Allah'a iman etmeyen insanlar yaflamlar› boyunca

s›k s›k piflmanl›k duygusuna kap›l›rlar. Ancak bundan

daha önemli bir konu vard›r ki, bu s›k›nt›l› piflmanl›ktan

çok daha büyü¤ü ahirette karfl›lar›na ç›kacakt›r. Dünya-

da iken dinden uzak yaflayan insanlar, ahirette dünyada

geçirdikleri her dakikan›n an an piflmanl›¤›n› duyacak-

lard›r. Ancak cehennem ile karfl›laflt›klar›nda art›k geri

dönüp, hatalar›n› telafi etme imkan› bulamayacaklard›r. Dünyada insan›n yaflad›-

¤› piflmanl›klardan çeflitli örneklerin anlat›ld›¤› ilk bölümlerde as›l olarak ölüm

an›ndaki piflmanl›klar›n›n faydas›n›n olmayaca¤› hat›rlat›lmaktad›r. 

Sonuç bölümünde ise bu piflmanl›¤› yaflamamak için ölüm gelmeden samimi

olarak bir tevbenin yap›lmas› ve Allah'›n isteklerine göre yani Kuran'a uygun bir

yaflam tarz›n›n benimsenmesi gerekti¤i anlat›lmaktad›r.
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Kitab›n önsözünde Resullerin mücadelesinden ha-

berdar olman›n tüm insanlar için faydal› ve ayd›nlat›c›

olaca¤› flu cümlelerle anlat›lmaktad›r. 

Resullerin tüm davran›fllar›, ahlaki özellikleri, mü-

minler için örnektir. Resullerin Kuran'da anlat›lan mü-

cadeleleri de, kuflkusuz tüm müminler için ayd›nlat›c›

ve yol göstericidir. 

Kitab›n Resul'ün seçilifli bölümünde; Allah'›n her

dönemde insanlara kendilerini uyaracak bir elçi gön-

derdi¤i, Resul'ün Allah taraf›ndan seçilen bir insan ol-

du¤u ayetlerle anlat›lmaktad›r. Daha sonraki bölümler-

de ise Resul'ün gönderildi¤i toplumda Resuller'e iman edenlerin durumlar› ile bir-

likte kavmin önde gelenlerinin yapt›klar›, Resullerin içinde bulunduklar› toplum-

lardan tek istediklerinin Allah'a iman ve itaat etmeleri oldu¤u, her kavimde Resul-

leri k›skanan kiflilerin bulundu¤u, bunlar›n da genellikle kavmin önde gelenleri ol-

du¤u anlat›lmaktad›r. Kitapta ayr›ca Resullerin ahlaks›zl›klara, münaf›klara, inkar-

c›lara karfl› mücadeleleri de ayetlerden örnekler verilerek aktar›lmaktad›r.

Gelmifl geçmifl tüm ümmetlere, onlar› Allah'›n do¤-

ru yoluna ça¤›ran resuller gönderilmifltir. Bu kitapta

Allah'›n resullerinden bir bölümünün, gönderildikleri

topluluklara yapt›klar› tebli¤ler bafll›klar halinde aktar›l-

maktad›r. Örne¤in Hz. Nuh'un kavmine güvenilir bir el-

çi oldu¤unu beyan etmesi, Peygamberimiz Hz. Muham-

med'in  tüm resuller gibi hiçbir ücret istememesi, Hz.

Musa, Hz. Yusuf, Hz. ‹sa ve daha pek çok peygamberin

hayat›ndan örnekler ayetlerle birlikte anlat›lmaktad›r.

Bunda hedeflenen ise, hem Allah'›n flerefli elçilerinin

üstün ahlak özelliklerini ve dini tebli¤ etme konusunda

gösterdikleri eflsiz samimiyeti ve kararl›l›¤› hat›rlatarak onlara olan sayg›, hürmet

ve sevgiyi tazelemek, hem de tebli¤ ettikleri konular›n önemine dikkat çekmektir. 

Peygamber k›ssalar› ve resullerin kavimlerine olan tebli¤leri o dönemde yafla-

yan insanlar için ne kadar yol gösterici oldularsa, bugün yaflayanlar için de o ka-

dar hidayet kayna¤›d›rlar. Kitapta; resullerin k›ssalar›nda yer alan hikmetlerin dü-

flünülmesine ve hayata geçirilmesine vesile olmak amaçlanmaktad›r.

76 sayfa
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Bu kitab›n amac›, unutulmamas› gereken temel ger-

çekleri hat›rlatmak olarak özetlenebilir. ‹nsan›n hayat›

boyunca unutmamas› gereken detaylar›n oldu¤u ama

bunlardan çok daha önemli bir konunun kesinlikle unu-

tulmamas› gerekti¤i kitab›n girifl bölümünde flöyle anla-

t›lmaktad›r:

Daha sabah kalkt›¤›n›z andan bafllayarak, gün bo-

yunca "bunu kesinlikle unutmamam gerek" diye kendi-

nize telkin etti¤iniz pek çok konuyu düflünüyorsunuz.

Peki ya bunlarla k›yaslanamayacak kadar önemli bir ko-

nuyu unutmuflsan›z? ‹flte bu konu, bu dünya üzerinde

ne amaçla var oldu¤unuz konusudur.

Bu kitapta unutulmamas› gerekenlerden baz› bafll›klar flunlard›r: Tek ‹lah'›n

Allah Oldu¤unu Unutmay›n, Yaflan›lan Her An›n Kaderde Oldu¤unu Unutmay›n,

Her An Ölebilece¤inizi Unutmay›n, ‹nkarc›lar›n Azap Mekan› Cehenneme Gide-

ce¤ini Unutmay›n, Allah'a Dua Etmeyi Unutmay›n, Hatalar›n›zdan Dolay› Bir An

Evvel Tevbe Edip Ba¤›fllanma Dilemeyi Unutmay›n.

Kuran'da bildirildi¤ine göre fleytan, ilk insan olan

Hz. Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan

sapt›rmak için çaba harcayan ve k›yamete kadar da har-

cayacak olan varl›kt›r. 

Kitab›n "fieytan›n Özellikleri" bölümünde; sinsi ve

yalanc› olmas›, itaatten ç›km›fl, sayg›s›z ve nankör ol-

mas›, insan› yapayaln›z b›rakmas› ve dönek olmas›, az-

g›n ve kaypak olmas›, düzeninin inananlar için çok za-

y›f olmas›, insan üzerinde zorlay›c› bir etkisinin olmad›-

¤› gücünün yaln›zca ça¤›rmaya yetece¤i, insanlar›n

düflman› oldu¤u, Allah kat›ndan kovuldu¤u, iyilikten ve

hay›rdan yana hiçbir yönünün olmad›¤› ayetlerle birlikte anlat›lmaktad›r.

Bundan baflka fleytan›n insan› kand›rmak için kulland›¤› taktikler, fleytan›n et-

kisinin fark›na varmayan cahiliye toplulu¤u, fleytan›n f›rkas› olan münaf›klar›n

özellikleri ve fleytan›n müstakil hiçbir gücünün olmad›¤›, insan›n iman ile fleyta-

n›n etkisinden kurtulaca¤› da kitapta yer alan konulardand›r. 

120 sayfa
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Enaniyet terimi, "ben" anlam›na gelen "ene" kelime-

sinden türemifltir. Kiflinin kendisine müstakil bir benlik

vermesi, hem kendi varl›¤›n› hem de etraf›ndakilerin

varl›¤›n› Allah'tan ba¤›ms›z görmesi, tav›r ve davran›fl-

lar›n›, bak›fl aç›s›n› bu zihniyete göre düzenlemesi anla-

m›na gelir.

Bu kitapta bir hastal›k olarak ele al›nan enaniyetin

fleytan›n en temel karakter özelli¤i oldu¤u ve enaniyet-

ten kaynaklanan kibirin bütün kötülüklerin kayna¤› ol-

du¤u anlat›lmaktad›r. Enaniyetin sebepleri olarak; güç

ve zenginlik, güzellik ve gençlik, makam, mevki, zeka,

ya da tahsil durumu gibi özellikler say›lmaktad›r. "Kuran'daki Enaniyet Örnekleri"

adl› bölümde ise; fleytan›n enaniyeti, Firavun, Karun ve Haman'›n, Hz. ‹brahim'in

babas›n›n ve Ebu Leheb'in enaniyeti Kuran'da geçen yaflam hikayeleri ile birlikte

anlat›lmaktad›r. 

Sonuç olarak enaniyetlerinden dolay› Allah'a karfl› büyüklenen bu kiflilerin ta-

v›rlar›n›n karfl›l›¤›n› hem dünyada hem ahirette alacaklar› belirtilmektedir.

Bu kitap, flirki Kuran'da aç›klanan gerçek anlam›yla

tarif etmekte ve içinde yaflad›¤›m›z toplumda ço¤u nor-

mal say›lan pek çok davran›fl›n gerçekte flirkin ta kendi-

si oldu¤unu anlatmaktad›r. Kitab›n giriflinde flirkin tan›-

m› flöyle yap›lmaktad›r:

Ço¤u insan flirkin büyük bir sapk›nl›k oldu¤unu

duymufltur. Ama bunu kendisiyle uzaktan yak›ndan ilgi-

li görmez. Müflrikleri sadece, tafltan ya da tahtadan

oyulmufl totemlere secde eden insanlar san›r. Oysa flirk

sadece tahtadan oyulmufl putlarla s›n›rl› de¤ildir ve için-

de yaflad›¤›m›z toplumda da san›ld›¤›ndan çok daha

yayg›nd›r. ‹nsan›n kendisine hayat amac› olarak belirledi¤i, kendisinden medet

umdu¤u her varl›k, Allah'tan baflka edindi¤i birer ilaht›r. 

Kitapta ayr›ca insan›n gerçekleri bulup do¤ru düflünmesinin ve do¤ru hareket

edebilmesinin ancak akl›n kullan›lmas› sayesinde olaca¤›, akl›n kapanmas›na se-

bep olan duygusall›¤›n ise insan› fleytan›n bütün telkinlerine aç›k hale getirece¤i,

bunun ise flirke yol açaca¤› maddelendirilerek ele al›nmaktad›r.

99 sayfa
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Bu kitapta alayc›l›k kavram› al›fl›lm›fl›n d›fl›nda, ta-

mamen Kuran ayetlerine göre yorumlanm›flt›r. Öncelik-

le dinden uzak toplumlardaki alay kavram› ve bu yola

yönelmelerinin alt›nda yatan sebepler vurgulanm›flt›r.

Buna göre, insanlar›n kusurlar›n› ortaya ç›karmaya ça-

l›flman›n ve bu kusurlarla, hatalarla acizliklerle alay et-

menin alt›nda insanlar›n üstün olma arzular› yatmakta-

d›r. Ayr›ca bu kifliler alay yöntemini kulland›klar›nda

kendi kusurlar›n›n örtülece¤ini de düflünürler.

Fiziksel kusurlarla, hatalarla alay etmek, lakap tak-

mak, beceriksiz ya da sakar biriyle alay ederek e¤len-

mek "Günlük Hayatta Cahiliye Zulmü" bafll›¤› alt›nda incelenmektedir. 

‹nkarc›lar›n dine karfl› alayc› yaklafl›mlar› ve bu yaklafl›mlar› ile asl›nda kendi-

lerini büyük bir zarara soktuklar› da kitapta yer alan bölümlerden bir tanesidir.

Alay eden inkarc›lar›n, Allah'›n ayetlerini kavrayamamalar›n›n, ibadetlere alayc›

yaklafl›mlar›n›n, dirilifli inkar etmelerinin kendilerine ne gibi zararlar verece¤i de

kitapta detayl› bir biçimde ele al›nmaktad›r.

Bu kitapta ak›l ve ak›ls›zl›k, ak›ll› insan›n kazançla-

r› ve ak›ls›z insan›n kay›plar› anlat›lmaktad›r. Ak›l sahi-

bi olabilmek, aç›k bir fluur ve keskin bir kavray›fl elde

edebilmek için neler yap›lmas› gerekti¤i ise kitapta flöy-

le özetlenmektedir:

Ak›ll› insan, nimetleri en fazlas›yla takdir edebilen,

güzelliklerden en fazla zevki alan, neflenin, sevginin,

dostlu¤un, sadakatin, güzel ahlak›n en fazlas›n›, en de-

rin flekilde tadabilen kimsedir.

Akl›n yolu isteyen herkese aç›kt›r. Ancak unutma-

mak gerekir ki, ak›l, Allah'›n ancak samimi olarak iman

eden kimselere verdi¤i bir nimettir. Kalbini Allah'a ba¤lamadan, O'na kulluk et-

meden sadece ak›ll› olmak için çaba harcayan bir insan her ne yaparsa yaps›n bu

nimete ulaflamaz.

‹flte akl›n belki de daha önce hiçbir yerde okuma imkan› bulamad›¤›n›z bu gi-

bi tüm s›rlar›, bu kitapta anlat›lmakta ve tüm insanlar aç›k bir fluura ve keskin bir

kavray›fl yetene¤ine sahip olmaya davet edilmektedir.
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Güzel söz söylemek denilince insanlar›n ço¤u bunu

iltifat etmek, sevgisini dile getirmek ya da umut veren

konuflmalar yapmak olarak alg›lar. Oysa Allah'›n Ku-

ran'da bizlere ö¤retti¤i güzel söz, her ne kadar bu say›-

lanlar› içine alsa da, çok daha farkl› ve genifl bir anlam

içerir. As›l güzel söz insanlar› Allah'a ça¤›ran, Kuran'a

uymaya davet eden sözdür. 

Allah'›n dinini anlatmak, Kuran ile ö¤üt vermek, iyi-

li¤i emredip kötülükten men etmek, Allah'›n ayetlerini

hat›rlatmak bunlar›n hepsi birer ça¤r›d›r.

Cehennemin kenar›nda oldu¤unuzda o anda söyle-

nen her kelime, her söz sizin için sonsuz azaptan kurtulmak için nas›l birer f›rsat-

sa, ayn› flekilde dünya hayat›nda Allah'a ça¤›ran her güzel söz de kaç›rmaman›z

gereken f›rsatlard›r. Dünyada henüz vakit varken Kuran ahlak›n›n yaflanmas› için

hayra ve iyili¤e yönelik her ça¤r› ve hesap gününe karfl› yap›lan her uyar›, insan-

lar›n azaptan korunmas›na ve cenneti kazanmas›na vesile olacakt›r. ‹flte bu kitap-

ta güzel söze uyman›n neden önemli oldu¤u anlat›lmaktad›r.

Bu kitapta dünya hayat›n›n, insanlar›n ahiret hayat›-

na ulaflabilmeleri için, hay›r ve flerle denendikleri bir

imtihan yeri oldu¤u, as›l olarak da bu imtihan›n s›rlar›

anlat›lmaktad›r. Kitapta anlat›lan genel mant›klardan

baz›lar› flöyledir:

‹nsan, yeryüzünde bulundu¤u sürece ahirete yöne-

lik bir s›nav yaflamakta ve bu konuda gösterdi¤i çabay-

la denenmektedir. Bu süre boyunca Allah'› tan›mak ve

O'nun hükümlerine uymakla sorumludur. 

Bunun yan›nda bu imtihan hayat› boyunca bafl›na

gelen herfleye en güzeliyle karfl›l›k vermek, sabretmek

ve güzel ahlak göstermekle de yükümlüdür. Herfleyin Allah'tan gelen bir deneme

oldu¤unu bilmek, karfl›laflt›¤› her olay› nefle ve flevkle karfl›lamak ise, dünyadaki

imtihan›n müminlere has olan bir s›rr›d›r. 

fiüphesiz bu s›rr› kavrayan ve tüm yaflam›n› denendi¤inin bilincinde olarak ge-

çiren insanlar, asla son bulmayacak ve tükenmeyecek olan bir kazanç sa¤layacak-

lard›r. 
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Kitapta dünya üzerinde hakim olan materyalizm,

komünizm gibi ideolojiler, bunlar›n kendilerine bilimsel

dayanak olarak gördükleri Darwinizm ve bunlar›n d›-

fl›nda da dinsizli¤e dayal› tüm sistemler "dinsizli¤in din-

leri" olarak tan›mlanmaktad›r. Bunun nedeni olarak da

söz konusu ideolojilerin, inançlar›yla, uygulamalar›yla,

günlük hayata yönelik kurallar›yla dinsiz bir din halini

alm›fl olduklar› gösterilmektedir. 

Kitapta s›k s›k insanlar› dinden uzaklaflt›ran, manevi

de¤erlerini tahrip eden en tehlikeli fikir ak›mlar›ndan bi-

rinin materyalizm oldu¤u vurgulanmakta ve "Materya-

lizmin Oluflturdu¤u Sahte Dinler" bafll›¤› alt›nda bu dinin özellikleri ele al›nmak-

tad›r. "Dinsizli¤in Atefle Ça¤›ran Önderleri" bölümünde ise, tarih boyunca insan-

lar› hak yoldan ay›ran, Lenin, Stalin ve Hitler gibi zalim ve zorba karakterli önder-

lerden örnekler verilmektedir. "Dinsiz Bir Millet Yaflayamaz", "Dinsizli¤in Dini ile

Mücadele Yöntemleri" bölümlerinde ise toplumda huzurun ancak dinin yaflanma-

s› ile sa¤lanaca¤› ve aksinde ise huzursuzluk olaca¤› anlat›lmaktad›r.

Televizyon izlerken, gazete okurken ya da herhangi

bir yerden geçerken görmek veya duymak istemedi¤iniz

birçok fleyle karfl›lafl›rs›n›z. Fakir insanlar, cinayetler, kat-

liamlar, aç›kça haks›zl›¤a u¤rayan ama haklar›n› araya-

mayan kifliler, kavgalar, sataflmalar, küfürler, incitici ve

afla¤›lay›c› sözler, çekiflmeler, türlü menfaat u¤runa ç›-

kart›lan huzursuzluklar, zorbal›klar ve daha birçoklar›. 

Elbette siz de herkes gibi huzur ve güvenlik dolu, hiç

kimsenin bir di¤erine zarar veya tedirginlik veremedi¤i,

insanlar›n bar›fl ve dostluk içinde yaflad›klar›, birbirlerin-

den daima güzel, övücü, sayg› ve sevgi dolu sözler iflit-

ti¤i bir toplumda yaflamak istersiniz. Ancak bu güzel ortam›n bir gün gelip de ken-

dili¤inden oluflaca¤›n› flüphe içinde ummak yeterli de¤ildir. Bu nedenle de bar›-

fl›n, huzurun ve güvenli¤in hakim oldu¤u bir toplumda yaflamay› samimi olarak is-

teyenler bir an önce harekete geçmeli, iyilerle ittifak etmelidirler. Allah'›n izni ve

takdiri ile iyilik için çal›flanlar mutlaka kötülük isteyenlere üstün geleceklerdir. Öy-

le ise gelin siz de bu "iyi insanlara" kat›l›n.

120 sayfa

112 sayfa



111

T Ü M  E S E R L E R İ

Suçsuz yere 30 y›l›n› sürgünlerde ve hapishanelerde

geçirmifl olan büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said

Nursi eserlerinde hapishane için Yusuf Medresesi tan›-

m›n› kullanmaktad›r. 

Bunun nedeni flöyledir: ‹nsanlar› Allah'a kulluk et-

meye ça¤›ran Müslümanlar için, hiçbir suçlar› bulun-

mad›¤› halde yaflamak zorunda b›rak›ld›klar› hapisha-

neler, manevi aç›dan çok güzel birer e¤itim yeri yani

medresedirler. Bu medreselerin Yusuf ismiyle an›lmala-

r›n›n nedeni ise Hz. Yusuf'un suçsuz yere hapis yatm›fl

olmas›d›r. 

Hz. Yusuf'tan baflka ‹mam-› A'zam ve yak›n tarihimizden Bediüzzaman Said

Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan ve Gönenli Mehmet Efendi gibi Kuran ahlak›n›

anlatmak için yapt›klar› mücadele ile bilinen samimi Müslümanlar da  Yusuf Med-

resesi'nde e¤itim alm›fllard›r.

Bu kitapta tüm hayatlar› boyunca Allah'›n r›zas› için birçok zorlukla ve eza ile

karfl›laflan müminlerin üstün ahlaklar›na flahit olacaks›n›z. 

‹ftira, vicdans›z insanlar›n, karfl›lar›ndaki kifliye za-

rar vermek amac›yla baflvurduklar› çirkin yöntemlerden

biridir. Bu kitapta ise iftiran›n, farkl› bir flekli konu edil-

mektedir. 

Kuran'da, geçmiflte, Allah'›n elçilerinin ve onlar gi-

bi dine uymaya davet eden salih kiflilerin tümüne men-

faatperestlik, delilik, h›rs›zl›k, zina gibi iftiralar at›ld›¤›

aç›klanm›flt›r. Hz. Yusuf'un yaflam› Müslümanlar›n u¤ra-

d›klar› bu tür iftiralar›n örnekleriyle doludur. Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed, kavimleri taraf›ndan haks›z ifti-

ralara u¤ram›fl elçilerdendirler. Ayn› flekilde Hz. Mer-

yem ve Peygamberimizin mübarek efli de iftiralara maruz kalm›fl kutlu insanlard›r. 

Bu tür bir olayla karfl›laflan mümin, geçmifltekilerin bafllar›na gelenler kendi

bafl›na geldi¤inde de bunlara üzülmez, ümitsizli¤e kap›lmaz. Hatta, kendisine if-

tira atanlar› hayrete düflürecek kadar büyük bir flevk ve nefle içinde olur. Çünkü bu

sabr› neticesinde dünyada Allah'›n rahmetini kazanaca¤›n›, ahirette de yine

Allah'›n r›zas› ve cenneti ile ödüllendirilece¤ini fliddetle ümit eder.
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Nefsine uyanlar ve Allah'›n gücünü takdir edeme-

yenler, Kuran ayetlerini kendi bozuk mant›klar› do¤rul-

tusunda yanl›fl yorumlarlar. Kuran'› do¤ru anlamak an-

cak samimi olarak iman etmekle mümkündür. 

‹man etmeyen, Allah korkusuna sahip olmayan kifli-

ler ise Kuran'› do¤ru kavrayamazlar. Anlad›klar›n› san-

d›klar› konular› ise yanl›fl anlarlar. Aç›k ve net ifadeleri

kendilerince çeliflkili olarak alg›larlar. Bu tarz kifliler ne

kadar zeki ne kadar bilgili ve ne kadar kültürlü olurlar-

sa olsunlar, Kuran'› ne kadar araflt›r›rlarsa araflt›rs›nlar

Allah'a iman etmedikleri için akletme yetene¤inden

yoksundurlar. Bu kitapta, akledemeyen bu tür kiflilerin, Kuran'› yanl›fl yorumlama-

lar›n›n nedenleri ele al›nmakta, bunlar›n ayetler hakk›nda yapt›klar› ak›ls›zca yo-

rumlardan ve itirazlardan çeflitli örnekler incelenip, bunlar›n cevaplar› verilmek-

tedir. Bir k›sm›, toplumda ayd›n, bilim adam› olarak itibar gören bu kiflilerin Ku-

ran ayetleri hakk›nda getirdikleri itirazlardan yola ç›k›larak, ak›ls›zl›klar› ve man-

t›k örgülerindeki bozukluklar ortaya konmaktad›r. 

Bu kitap ‹slam Dini'ni yeni tan›yan insanlar için ya-

z›lm›flt›r. Elbette her insan›n ‹slam hakk›nda çeflitli bilgi-

leri ve kanaatleri vard›r. Ama bunlar büyük ölçüde eksik

ya da yanl›fl kaynaklardan gelir. Pek çok insan sadece

ailesinden veya arkadafl çevresinden duydu¤u, medya-

dan izledi¤i veya çeflitli kitaplardan okudu¤u kadar›yla

‹slam'› tan›r. Oysa ‹slam'› tan›mak için yap›lmas› gere-

ken; ‹slam'›n kayna¤› ve temeli olan Kuran'› tan›mak ve

‹slam ile ilgili tüm bilgileri Kuran'dan almakt›r.

Kuran'da en çok vurgulanan gerçekler Allah'›n var-

l›¤›, birli¤i, yarat›l›fl›n delilleri ve ahiret hayat›d›r. Allah

insanlar› Kuran'›n pek çok ayetinde düflünmeye, Allah'›n yaratt›klar›ndaki hikmet-

leri ve ahiret hayat›n› tefekkür etmeye davet etmektedir. Kuran'daki baz› ayetler-

de de insanlar›n günlük yaflam içinde göstermeleri gereken ahlak özellikleri bildi-

rilmektedir. Bu kitapta Allah'›n bizlere Kuran'da ö¤retti¤i bilgilere dayanarak,

Allah'›, O'nun s›fatlar›n›, bu dünya üzerindeki hayat›m›z›n gerçek amac›n›, bu

amaca ulaflmak için yapmam›z gerekenleri bulacaks›n›z.
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Sizin flu sat›rlar› okudu¤unuz s›rada dünyan›n dört

bir yan›nda savafllar devam ediyor, insanlar ölüyor, sa-

kat kal›yor, evinden, yurdundan ç›kmak zorunda b›rak›-

l›yor. Fakat bu zulmü yapan kifliler vicdan rahatl›¤› için-

de s›cak yataklar›nda uyuyabiliyorlar. K›sacas› dünyada

adaletsizlik hüküm sürüyor.

Peki neden? ‹nsanlar adaletin gereklili¤ine inanm›-

yorlar m›?  

Adaletin yeryüzünde gerçekten uygulanabilmesi

için, insanlara, adalet u¤runa kendi ç›karlar›n› bir kena-

ra b›rakt›rabilecek bir ahlaka ihtiyaç vard›r. Bu ahlak,

Allah'›n bizlere ö¤retti¤i ve emretti¤i Kuran ahlak›d›r. Kuran'da tarif edilen adalet

anlay›fl› hedeflendi¤inde, ne flahsi bir menfaat, ne de kiflinin dili, ›rk›, teninin ren-

gi kararlar›nda etki edemeyecek, sadece ve sadece haktan yana karar verilecektir. 

Bu kitapta ayr›ca baflta peygamberler olmak üzere Kuran'daki adalet kav-

ram›n› uygulayan pek çok adil yöneticinin yaflad›klar› dönemlerde toplum

içerisinde güven ve bar›fl ortam›n› oluflturduklar› anlat›lmaktad›r. 

Hayat› boyunca sorumluluk almaktan kaçarak yafla-

maya al›flm›fl bir insan sadece kendi yiyece¤i, gelece¤i,

evi, sahip oldu¤u mallar ile ilgilenir. Etraf›nda gerçekle-

flen olaylar, dünyan›n dört bir yan›ndaki zulüm, haks›z-

l›klar, ak›t›lan kanlar, çekilen açl›klar onu hiç ilgilendir-

mez. Oysa baflka insanlara zulmedilen, haks›zl›k yap›-

lan, ac› çektirilen bir ortamda kiflinin kendi bafl›n›n der-

dine düflmesi, hiçbir flekilde vicdana s›¤mayacak bir

davran›flt›r. Böyle bir dönemde her insan› bekleyen bü-

yük sorumluluklar vard›r. Açl›k çeken, haks›z yere yurt-

lar›ndan sürülen zavall› insanlar›, katledilen kiflileri bu-

lunduklar› durumdan kurtaracak güçlü bir imana herkes sahip olabilir. 

‹flte kim bu flekilde peygamberlerin ve samimi müminlerin gösterdikleri cesa-

reti ve kararl›l›¤› gösterir, do¤ru yolda y›lmadan ilerlerse, bu durumda cennetteki-

lerden olmay› umanlardan olabilir. Bu kitapta gerçek Kurani cesaretle halk aras›n-

da yanl›fl bilinen ve yaflanan cesaret kavram›n›n karfl›laflt›rmas› yap›lm›fl, ayr›ca

fleytan›n insanlar› sevketmeye çal›flt›¤› çirkin cesaret örnekleri verilmifltir. 
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Allah, Kuran'da insanlara ibadetlerin, emir ve ya-

saklar›n, güzel ahlak özelliklerinin yan›s›ra birçok s›rr›

da haber verir. Bunlar, çok önemli s›rlard›r ve insan çev-

resine dikkatli bir gözle bakt›¤›nda, hayat› boyunca bu

s›rlar›n gerçekleflti¤ine flahit olur. Bu s›rlar, Kuran d›fl›n-

da hiçbir kaynakta bulunmazlar. Dünyan›n en kültürlü,

en zeki, en araflt›rmac› veya gözlemci insan›n›n dahi

haberdar olamayaca¤› bu önemli s›rlar›n tek kayna¤›

Kuran'd›r.

‹nsanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, en karmafl›k fizik

problemlerini çözebilmelerine, en karmafl›k ve anlafl›l-

maz felsefeleri anlay›p uygulayabilmelerine ra¤men, Kuran'› bütün aç›kl›¤›na ve

sadeli¤ine ra¤men bir türlü kavrayamazlar. Bu, önemli bir s›rd›r. 

Bu kitapta, Allah'›n insanlara s›r olarak bildirdi¤i baz› ayetlerle ilgili konulara

yer verilmifltir. Bu ayetlerde bildirilen s›rlara dikkati çekilen her insan›n yapmas›

gereken, her olay› Kuran'a göre de¤erlendirmektir. O zaman, Kuran'›n s›rlar›n›n

tüm insanlar›n hayat›na tamamen hakim oldu¤unu fark edecektir.

‹man edenler ne kadar büyük zorluklarla karfl›lafl›r-

larsa karfl›lafls›nlar çok güzel bir olgunluk, itidal, meta-

net ve dirayet sergilerler. Böyle bir durumda en çok dik-

kat çeken özellikleri ise asla ümitsizli¤e düflmemeleri-

dir. Çünkü ümitsizli¤e kap›lmak Allah'›n be¤enmedi¤i

bir davran›flt›r ve Kuran'da inkarc›lar›n bir özelli¤i ola-

rak tarif edilmektedir.

‹man eden insan iman›ndan kaynaklanan ümitvar

ruh haliyle huzurlu ve mutlu bir yaflant› sürer. Kendini

Allah'a teslim etmeyenler ise daima ümitsizlik, endifle

ve tasa içindedirler. Bundan dolay› iç karart›c›, mutsuz,

s›k›nt›l› bir hayat sürerler. Bunlar›n sebebi Kuran'dan habersiz, Kuran'›n gösterdi-

¤i do¤ru yoldan uzak bir yol tutmalar›d›r. Al›flageldikleri günlük hayat›n telafl ve

karmaflas› içinde bafllar›na gelen her olumsuzluk onlar için bir üzüntü ve karam-

sarl›k nedeni olur. ‹flte bu kitap, bugüne kadar Kuran'dan uzak bir yaflam sürdür-

müfl kimselerin eski hayatlar›ndaki çarp›k tutum ve zihniyetlerini terk etmeleri,

dünya ve ahiret mutlulu¤una kavuflmalar› için önemli bir f›rsatt›r.
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Adaml›k Dini adl› bu kitapta insanlar›n bir ço¤unu,

kendileri fark›nda olmad›klar› halde etkisi alt›na alm›fl

olan güçlü bir dinden bahsedilmektedir. Bu dinin her

ça¤da ve her co¤rafyada, hak Din'den sapm›fl olan top-

lumlar›n ortak dini oldu¤u anlat›lmaktad›r.

Bu, kendini aç›kça tan›tmayan, gizli bir dindir. Hiç-

bir yaz›l› kural› yoktur. Ad› bile konmam›flt›r. ‹nsanlar›n

hareket ve tav›rlar›n›, düflüncelerini kontrolü alt›na al›r.

‹nsanlar, fluurunda olmadan bu dinin emir ve yasaklar›-

na göre yaflarlar. Bu din, Müslümanl›k, H›ristiyanl›k ve-

ya Musevilik de¤ildir. Bu dine uyan kimseler soruldu-

¤unda belki, "ben Müslüman›m" ya da "ben H›ristiyan›m" diyebilirler. Dinsiz, hat-

ta ateist de olabilirler. Fakat her biri, asl›nda bu gizli dinin mensubudur.

Adaml›k dininin kurallar›n›n Kuran ahlak›n›n tam tersi bir zihniyetten kaynak-

land›¤›, tercihlerin Allah r›zas›na göre de¤il de adaml›k dininin koydu¤u ölçülere

göre yap›ld›¤› ve bütün bunlar›n sonucunda da bu dinin mensuplar›nda genifl çap-

l› davran›fl bozukluklar›n›n ortaya ç›kt›¤› da kitapta vurgulanmaktad›r.

Bu kitapta Kuran'da tarif edilen Allah korkusu, mü-

minlerin niçin Allah'tan korktuklar›, Allah'tan korkan ve

korkmayan insan›n nas›l bir ahlaka sahip olaca¤›, Allah

korkusundaki eksikli¤in nedenleri, Allah'tan korkma-

yanlar›n ahirette nas›l bir karfl›l›k alacaklar› ayetlerle an-

lat›lmaktad›r. 

Allah korkusu kifliyi, her an›nda Allah'›n istedi¤i gi-

bi davranmaya, O'nu hoflnut etmek için çal›flmaya, fley-

tan›n ve nefsinin isteklerinden sak›nmaya sevk eder. 

Allah Kuran'da insanlara Kendi sonsuz kudretini,

kendisine karfl› gelenler için haz›rlad›¤› azab›n fliddetini

detayl› olarak anlatm›flt›r. Art›k bundan sonra kifliye düflen samimi olarak bu ger-

çekleri derin derin tefekkür etmesi, niyetinde ve yapt›¤› ifllerde hep bu gerçeklerin

bilincinde bir tav›r göstermesidir. Kalbinde do¤al olarak oluflan korku ve heybet

hislerinin do¤rultusunda, Kuran'da emredilen ibadetleri yapmamaktan, haram k›-

l›nan fleyleri ise yapmaktan gücü yetti¤ince korkup sak›nmal›d›r. Zira korkup sak›-

naca¤› fleyler de Kuran'da kendisine detayl› olarak bildirilmifltir.

124 sayfa

104 sayfa



Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Kuran arac›l›-

¤›yla tüm insanlara yapt›¤› davet, hakk›yla takdir edebi-

lenler için, önemli bir f›rsat, çok büyük bir lütuf ve

Allah'tan bir nimettir. Vicdan ve ak›l sahibi her insandan

beklenen ise böylesine büyük bir f›rsat› dikkatle de¤er-

lendirmek, önem vererek düflünmek ve bu f›rsattan ge-

rekti¤i gibi istifade etmektir. Aksi bir tutum, Kuran'da

bildirilen gerçekleri dinlememek ya da bu gerçeklerden

inkar ederek kaçmakt›r. Ancak dünya hayat›ndaki bu

kaç›fl›n üzerinde en çok durulmas› gereken yönü, insan-

lar›n içinde ne yazd›¤›n› dahi bilmeksizin Kuran'› dinle-

meye karfl› direnmeleri, Kuran'dan yüz çevirmeleridir.

Bu red, insanlar› büyük bir y›k›ma götüren ilk ad›md›r. 

Bu kitab›n yaz›l›fl amac› da insanlar›, kendilerini dünyada ve ahirette çok bü-

yük bir kayba u¤ratacak bu önyarg›l› bak›fl aç›s›na karfl› uyarmakt›r. Ancak bu

uyarma ve hat›rlatma, sadece Allah'› ve Kuran'› inkar edenler için de¤il, ayn› za-

manda iman ettikleri halde Kuran ahlak›ndan uzak bir hayat yaflayan kimseler için

de geçerlidir.

128 sayfa
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Harun Yahya'n›n pek çok yabanc› dile çevrilen eserleri tüm dün-

ya üzerinde büyük bir etki oluflturmufltur. Bu etkiyi anlamak için in-

ternet üzerinde "Harun Yahya" ismini yaz›p, basit bir tarama yapmak

yeterlidir. Bu arama sonucunda karfl›n›za bir anda yüzlerce sayfa ç›-

kacakt›r. Bu sayfalarda Harun Yahya'n›n yabanc› dillere çevrilmifl ma-

kalelerini, kitaplar›n›n tan›t›mlar›n› ve dünyan›n dört bir yan›nda ya-

flayan insanlar›n kitaplar hakk›ndaki yorumlar›n› bulabilirsiniz. Bu ül-

keler aras›nda ilk akla gelenler ise; Amerika, ‹ngiltere, Avustralya, Sin-

gapur, Polonya, Fransa, Arjantin, ‹spanya, Rusya, Pakistan, Hindistan,

Malezya, Arnavutluk, ‹talya, Kuzey Afrika ülkeleri ve pekçok Arap ül-

kesidir. 

Bugün dünyan›n dört bir yan›na da¤›t›m yapan çok büyük bir ‹n-

giliz yay›nevi Harun Yahya'n›n pekçok kitab›n›n ‹ngilizce bask›s›n›

yapm›fl ve gördü¤ü yo¤un ilgi nedeniyle de sürekli yeni bask›larla il-

gili h›zl› bir çal›flma içine girmifl durumdad›r. Örne¤in yay›nland›¤›

her ülkede çok büyük etkiler oluflturan ve Türkiye'de de gündemden

Harun Yahya'n›n Eserleri Tüm Dünyada Büyük Bir
Takdirle Okunuyor

Soldan sa¤a, Kavimlerin Helak› ‹ngilizce, Portekizce, ‹spanyolca; Derin
Düflünmek ‹ngilizce, Endonezyaca...
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hiçbir flekilde düflmeyen Harun Yahya imzal› Evrim Aldatmacas› isim-

li kitap "The Evolution Deceit" ismiyle ‹ngilizce'ye çevrilmifl ve ‹ngil-

tere'de çok k›sa bir süre içinde üçüncü bask›s› yap›lm›flt›r. Bu eser ‹n-

gilizce'nin yan›s›ra Boflnakça, Rusça, ‹spanyolca, ‹talyanca, Arnavut-

ça, Endonezyaca, Arapça ve Malayca olarak da bas›lm›flt›r.

Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› isimli bu kitab›n›n dünyada

yaratt›¤› etki ise çok büyüktür. Öyle ki, ünlü bilim dergisi New Scien-

tist 22 Nisan 2000 tarihli say›s›nda Harun Yahya'n›n evrim teorisi ile

ilgili eserlerinin etkisine dikkat çekmifl; evrim teorisinin yanl›fll›¤›n›n

ve yarat›l›fl gerçe¤inin anlat›lmas› konusunda Harun Yahya'n›n "ulus-

lararas› bir kahraman" haline geldi¤ini ifade etmifltir. 

Yazar›n Kavimlerin Helak› isimli kitab› ise yine ayn› yay›nevi tara-

f›ndan "Perished Nations" ad›yla bas›lm›flt›r ve yine çok k›sa bir süre

içinde üçüncü bask›s› yap›lm›flt›r. Ayn› zamanda Kavimlerin Helak›,

‹spanyolca ve Portekizce olarak da bas›lm›flt›r. 

Harun Yahya'n›n ayn› yay›nevi taraf›ndan son 1 y›l içinde yay›nla-

nan di¤er kitaplar› ise flunlard›r: Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i (The Truth

of the Life of this World), Düflünen ‹nsanlar ‹çin (For Men of Unders-

tanding), Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin (Never Plead Ignorance),

Derin Düflünmek (Deep Thinking), Kar›nca Mucizesi (The Miracle In

Soldan sa¤a, Kar›nca Mucizesi ‹ngilizce, Urduca; Evrenin Yarat›l›fl› ‹ngilizce,
Frans›zca; Savunma Sistemi Mucizesi ‹ngilizce...
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The Ant), Allah'›n Renk Sanat› (Allah's Artistry in Colour), Atom Mu-

cizesi (The Miracle In The Atom), ‹sa Gelecek (Jesus Will Return).

Bunun yan› s›ra yazar›n Allah Ak›lla Bilinir (Allah Is Known Thro-

ugh Reason), Kuran Ahlak› (The Moral Values in the Quran), Gerçe¤i

Düflündünüz mü? (Ever Thought About The Truth?), Kuran'da Temel

Kavramlar (The Basic Concepts in the Quran), ‹man› Çabuk Anlamak

(Quick Grasp of Faith), Kuran'da Vicdan›n Önemi (The Importance of

Conscience in the Qur'an), Dinsizli¤in ‹lkel Mant›¤› (Crude Unders-

tanding of Disbelief), Evrenin Yarat›l›fl› (The Creation of The Univer-

se), Piflman Olmadan Önce (Before You Regret), Savunma Sisteminde-

ki Mucize (The Miracle of the Immune System), Örümcek Mucizesi

(The Miracle in the Spider), Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i (Timeless-

ness and the Reality of Fate), Sonsuzluk Bafllam›fl Durumda (Eternity

Has Already Begun), Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar (The

Disasters Darwinism Brought to Humanity) adl› kitaplar› ‹ngilizce'ye

çevrilmifl ve yurtd›fl›nda çeflitli yay›nevleri taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. 

Yazar›n Ölüm-K›yamet-Cehennem isimli kitab› Polonya'da Lehçe

olarak, Allah Ak›lla Bilinir ve Kar›nca Mucizesi isimli kitaplar› Pakis-

tan'da Urduca olarak, Gizli El Bosna'da kitab› Bosna'da Boflnakça

olarak, Kuran'da Temel Kavramlar kitab› Brezilya'da Portekizce ola-

rak, Derin Düflünmek kitab› Endonezya'da Endonezyaca olarak yay›n-

Soldan sa¤a, Örümcekteki Mucize, Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i, Çözüm Ku-
ran Ahlak›, Düflünen ‹nsanlar ‹çin ‹ngilizce; Gizli El Bosna'da Boflnakça
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lanm›fl ve çok büyük ilgi görmüfltür.

Yazar›n di¤er birçok eserinin ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹tal-

yanca, Rusça, Arnavutça, ‹spanyolca, Portekizce, Lehçe, Boflnakça,

Urduca, Kazakça, Malayca, Azerice ve Arapça'ya çevirileri devam et-

mektedir. Hedef, 2001 y›l› içinde tüm kitaplar›n ‹ngilizce'ye ve çeflit-

li dillere çevrilip, dünyan›n dört bir yan›na da¤›t›lmas› ve tüm insan-

lar›n kitaplardaki bu anlat›mlardan faydalanabilmeleridir. 

Harun Yahya Eserleri ‹le ‹lgili Yurt D›fl›nda
Gerçeklefltirilen Di¤er Çal›flmalar 

‹ngiltere'de Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlanarak farkl› yön-

de çal›flma yapan bir flirket daha vard›r. Bu flirket ‹ngiltere'de "Peris-

hed Nations" ad› ile yay›nlanan Kavimlerin Helak› kitab›n›n özetini,

ses kaseti olarak haz›rlam›flt›r. Bu kaset de ‹ngiltere'de piyasaya ç›kt›-

¤› günden itibaren çok büyük ilgi görmüfltür. Yine Harun Yahya'n›n

eserlerinden yararlan›larak haz›rlanm›fl olan Yarat›l›fl Gerçe¤i ses ka-

seti serisi geçti¤imiz aylarda ‹ngiltere'de piyasaya ç›km›fl ve çok bü-

yük ilgi görmüfltür. 

Bunun d›fl›nda Türkiye'de Harun Yahya'n›n eserlerinden faydala-

n›larak haz›rlanm›fl Evrim Teorisinin Çöküflü ve Yarat›l›fl Gerçe¤i (The

Collapse of the Theory of Evolution) isimli video belgesel filmi ‹ngiliz-

Soldan sa¤a, Dünya Hayat›n›n Geçe¤i, Sonsuzluk Bafllam›fl Durumda, Allah'›n
Renk Sanat›, Atom Mucizesi, Darwinizm'in ‹nsanl›¤a Getirdi¤i Belalar
‹ngilizceleri
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ce, Almanca, Boflnakça, Azerice, ‹spanyolca, Endonezyaca, Arapça ve

Rusça olarak haz›rlanm›fl ve dünyan›n birçok yerinde çok büyük ilgi

görmüfltür. Ayr›ca yine Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlan›larak ha-

z›rlanm›fl olan Evrenin Yarat›l›fl› (The Creation of the Universe), Madde-

nin Ard›ndaki S›r (The Secret Beyond Matter), Yarat›l›fl Gerçe¤i 1 (The

Fact of Creation 1), Kuran Mucizeleri (Miracles of the Qur'an), Hücre-

deki Mucize (The Miracle in the Cell) isimli video belgesel filmleri ‹ngil-

tere'de çeflitli firmalar taraf›ndan haz›rlanm›fl ve piyasaya sürülmüfltür.

Bu video kasetlerin de Almanca, Rusça, Boflnakça, ve ‹talyanca haz›rl›k-

lar› sürmektedir. Bu filmler ve ses kasetleri dünyan›n birçok yerinde çe-

flitli televizyonlar ve radyolar taraf›ndan yay›nlanmakta, böylece Evrim

Teorisi'nin çöküflü ve Yarat›l›fl Gerçe¤i ile ilgili bilgiler bu yoldan birçok

insana ulaflmaktad›r. 

Soldan sa¤a, ‹man› Çabuk Anlamak, Hz. ‹sa Gelecek, Piflman Olmadan Önce,
Kuran'da Temel Kavramlar, Kuran Ahlak›, Kuran'da Vicdan›n Önemi
‹ngilizceleri, Gerçe¤i Düflündünüz mü? ‹ngilizce, Frans›zca; Kuran'da Temel
Kavramlar Portekizce, Ölüm-K›yamet-Cehennem Lehçe
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Yazar›n eserlerinden yararlan›larak haz›rlanan Denizlerdeki ‹htiflam,

Do¤adaki Mimarlar, ‹nsan›n Yarat›l›fl›, Darwinizm'in Karanl›k Yüzü

isimli belgesellerin baflta ‹ngilizc olmak üzere çeflitli dillerdeki haz›rl›k-

lar› sürmektedir.

Tüm bu geliflmelerin yan›s›ra internette de Harun Yahya'n›n eserle-

rine olan ilgi çok büyüktür. http://www.harunyahya.org sitesinin yan›s›-

ra internet üzerindeki birçok sitede Harun Yahya'n›n eserlerine ve ma-

kalelerine genifl yer ayr›lm›flt›r. Harun Yahya'n›n eserlerine yer veren en

dikkat çekici sitelerden biri http://www.islamicity.org adresinden ulafla-

bilece¤iniz sayfad›r. Bu sayfa, günde ortalama 2.5 milyona ulaflan ziya-

retçi say›s› ile dünya Müslümanlar› aras›nda en yo¤un ilgiyi gören say-

falardan biridir. IslamiCity sayfas›nda, Harun Yahya için özel olarak ha-

z›rlanm›fl bölüme ise http://www.islamicity.com/Science/QuranAndSci-

ence adresinden ulaflabilirsiniz.

Soldan sa¤a, Dinsizli¤in ‹lkel Mant›¤› ‹ngilizce; Evrim Aldatmacas› ‹ngilizce,
Boflnakça, Rusça, ‹spanyolca, ‹talyanca, Arnavutça, Malayca; Allah Ak›lla
Bilinir ‹ngilizce, Urduca
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Pek Çok Ülkede Darwinizm'in Çöküflü 
Harun Yahya'n›n Eserlerinden Takip Ediliyor

Harun Yahya'n›n eserlerinin etkisi, sadece Türkiye ile s›n›rl› de¤ildir. Dün-

yan›n dört bir yan›ndaki kitapç›larda Harun Yahya'n›n kitaplar›n›, dergi ve ga-

zetelerde de farkl› dillerdeki makalelerini görmek mümkündür. Amerika'da,

Kanada'da, Rusya'da ya da Singapur'da bir dergide Harun Yahya imzas›n› ta-

fl›yan bir makale okumak olas›d›r. Harun Yahya'n›n okurlar› aras›nda her ül-

keden, her dilden ve dinden çok say›da insan yer almaktad›r. Bu makalelerin

yer ald›¤› çeflitli ülkelerde yay›nlanan baz› dergi ve gazeteleri k›saca flöyle s›-

ralamak mümkündür: 

Impact International (‹ngiltere), The Middle Path (‹ngiltere), Crescent Inter-

national (‹ngiltere), Minaret (Amerika), The Message (Amerika), Hudaa (Ame-

rika), Islamic Bulletin (Amerika), Muslim Observer (Amerika), Islamic Insight

(Avustralya), Salam (Avustralya), Tribune International (Avustralya), Takaful

(Avustralya), Al-Furqan (Portekiz), Radiance Weekly (Hindistan), Islamic Voice

(Hindistan) Persatuan Darul Fitrah (Malezya), Al-Nahdah (Malezya), Jamiat

(Güney Afrika), Ar-Rasheed (Güney Afrika), Muslims' Digest (Singapur), Alba-

lagh (Pakistan), Renaissance (Pakistan), Republica (Endonezya), Kaaba (Al-

manya), Platform (Hollanda), Ekin (Hollanda)

Harun Yahya'n›n dünya bas›n›nda yer alan makaleleri ayn› zamanda in-

ternet üzerinde de çeflitli dillerdeki birçok sitede yay›nlanmaktad›r. Harun

Yahya'n›n makalelerine ve di¤er çal›flmalar›na yer veren internet sitelerinin bir

k›sm›n›n adresleri flöyledir: 

http://www.harunyahya.islamfr.com 

http://www.ais.org/~islam/subject/islamsci.html 

http://www.ummah.net/harunyahya 

http://www.islamzine.com/harunyahya 

http://AvSete.fst.com.br/~sbmrjbr/harun.htm 

http://AvSete.fst.com.br/~sbmrjbr/chuva.htm 

http://pages.intnet.mu/tic

http://www.islamicity.com/Science/QuranAndScience
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Amerika, ‹ngiltere, Kanada,
Almanya, Kuveyt, Pakistan,
Hindistan, Mauritus ve Sri
Lanka da dahil olmak üzere
toplam 18 ülkede okunan
Impact dergisindeki makale

‹ngiliz dergisi The Middle
Path'te yay›nlanan bir Harun
Yahya makalesi 
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Pakistan'da yay›nlanan ve
dünyan›n birçok ülkesine
da¤›t›lan Albalagh dergisin-
de yay›nlanan Harun Yah-
ya'n›n makalelerinden ör-
nekler

Singapur'da yay›nlanan
Harun Yahya makalelerin-
den örnekler
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Portekizce yay›nlanan Al
Furqan dergisinden bir
Harun Yahya makalesi

Hindistan'da yay›nla-
nan Islamic Voice der-
gisinde yer alan Lut
Kavmi ile ilgili Harun
Yahya'n›n baflka bir
makalesi



Dünyaca ünlü NewScientist dergisi
22 Nisan 2000 tarihli say›s›nda Ha-
run Yahya'n›n eserlerinin dünyadaki
etkisinden bahsederken yazar› da
"uluslararas› bir kahraman" olarak
s›fatland›rm›flt›r.

Malezya'da yay›nlanan bu
makale iman eden bilim a-
damlar›n› konu almaktad›r. 
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‹nternette Harun Yahya

‹nternette ‹slam ve Bilim
bafll›¤› alt›nda yay›nla-
nan makaleler bölümün-
de Harun Yahya'ya da
yer ayr›lm›flt›r. 

Alman sitelerinde yer alan Harun
Yahya makalelerinden örnekler
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Harun Yahya'n›n hayat
hikayesinin anlat›ld›¤›
yandaki internet sayfa-
s›nda yazar›n eserlerine
de yer verilmifltir.

Harun Yahya'n›n ünlü
eseri Evrim Aldatmaca-
s›'n›n çeflitli dillerdeki ta-
n›t›mlar› internet üzerinde
birçok sitede yer almak-
tad›r.
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Kuran'›n Mucizelerini Bu
Siteden Ö¤renin

KURANMUC‹ZELER‹.COM sitesinde,

Kuran'›n bilimsel mucizelerinin yan›-

s›ra, gelece¤e yönelik içerdi¤i baz›

haberlere ve matematiksel mucizesi

ile ilgili, Harun Yahya eserlerinden

derlenerek verilen bilgilere ulaflma

imkan›na sahipsiniz. 

www.kuranmucizeleri.com - e-mail: info@kuranmucizeleri.com

Harun Yahya'n›n Tüm
Eserlerine ‹nternetten 
Ulaflabilirsiniz

- 1,5 as›rd›r süregelen Darwinizm masa-

l›n›n sonunun nas›l geldi¤ini aç›klayan

bilimsel eserler.

- Allah'›n yarat›fl›n›n delilleri hakk›nda

yüzlerce sayfa bilgi içeren onlarca kitap.

- Kuran ahlak› ve iman özelliklerini oku-

yarak, hayat›n gerçek yönü üzerinde dü-

flünmenizi sa¤layacak çok de¤erli eser-

ler, makaleler.

- Gerçek Dünya tarihi ve tarih boyunca

siyasetin içyüzü hakk›nda yaz›lm›fl, büyük araflt›rmalar›n ürünleri olan kitaplar, makaleler 

-Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanm›fl ses kasetleri serisi ve video ka-

setleri içeren sesli ve görüntülü anlat›mlar.

www.harunyahya.org, www.harunyahya.com, www.harunyahya.net, 
e-mail: bilgi@harunyahya.org

Harun Yahya'n›n Eserlerine
Ulaflabilece¤iniz ‹nternet Siteleri

132
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Tüm Belgeselleri Ücretsiz
‹zleyece¤iniz Bir Site...

Harun Yahya'n›n eserlerinden derle-

nerek haz›rlanan Evrim Teorisinin

Çöküflü, Maddenin Ard›ndaki S›r, Do-

¤adaki Mimarlar, Kuran Mucizeleri,

Darwinizm'in Karanl›k Yüzü, Yarat›l›fl

Gerçe¤i gibi toplam 14 belgeseli bu

siteden ücretsiz olarak izleyebilir-

siniz.

www.belgeseller.net
e-mail: bilgi@belgeseller.net

Evrenin Yarat›l›fl›na Ait
Tüm Detaylar› Bu Sitede
Okuyacaks›n›z...

Günümüzde bilim evrenin Big Bang

ad› verilen büyük patlamayla bir an-

da yoktan var edildi¤ini göstermekte-

dir. Evrenin kusursuz var olufluyla il-

gili bilmek istedi¤iniz herfleyi bu site-

de okuyacaks›n›z. Ayr›ca Big Bang'-

den bu yana gerçekleflen olaylar›,

çarp›c› foto¤raflar›yla yine bu sitede

bulabilirsiniz.

www.evreninyaratilifli.com
e-mail: eybilgi@evreninyaratilifli.com
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Darwinistler'in Gizli Dini
Bu Sitede Deflifre
Ediliyor

Materyalist felsefenin dayanak nokta-

s› olan evrim teorisi bugün art›k bir

dini olan inanç sistemine bürünmüfl-

tür. Harun Yahya'n›n eserlerinden

faydalan›larak haz›rlanan bu sitede

Darwin'in evrim teorisinin felsefi

temeli tüm detaylar›yla anlat›lmak-

tad›r.

www.darwinizmdini.com
e-mail: ddbilgi@www.darwinizmdini.com

Darwinizim'i Y›kan
Gerçekleri Bu Siteden
Ö¤reneceksiniz

Türkiye'nin baz› günlük gazetelerin-

de düzenli olarak yay›nlanan Harun

Yahya'n›n kitap tan›t›mlar›n› içeren

yaz›lar› bu siteden günü gününe üc-

retsiz olarak takip edebilirsiniz. Bu si-

te, yarat›l›fl delilleri, Darwinizm'in bi-

limsel ve ideolojik çöküflü, Maddenin

Ard›ndaki S›r gibi konularda özlü bil-

giler içeren, devaml› yenilenen bilgi-

lerle genifl bir bilgi hazinesi niteli¤in-

dedir. 

www.gercekler.net
e-mail: gerbilgi@gercekler.net
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Darwinizm'in Çöküflü 
Bu Sitede

Evrim teorisinin tüm iddialar›n›n bi-

limsel delillerle çürütüldü¤ü bu site-

de, Darwinistler'in hangi konularda

ç›kmaza girdiklerini okuyacaks›n›z.

Ayr›ca yaz›l› bas›ndaki evrim propa-

gandas›n›n içyüzünü ve bilimin ger-

çek sonuçlar›n› bu siteden ö¤-

renebileceksiniz

www.darwinizminsonu.com
e-mail: dsbilgi@darwinizminsonu.com

Evrim Yalan›na Karfl›
Net Cevaplar

NETCEVAP.ORG sitesinde yaz›l› ve

görsel medyada yer alan ‹slam dini

aleyhinde ve yarat›l›fl gerçe¤i karfl›t›

yan›lt›c› haberlere en do¤ru, en anla-

fl›l›r ve bilimsel gerçeklere dayanan

en "net" cevaplar›, en k›sa zamanda

bulacaks›n›z. 

www.netcevap.org
e-mail: danisma@netcevap.org
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Hayvanlar Aleminden ‹lgi
Çekici Örnekler

HAYVANLARALEMI.NET sitesinde,

dünya üzerindeki birçok canl›n›n,

her biri birer yarat›l›fl delili olan özel-

liklerini bulabilirsiniz. Harun Yah-

ya'n›n eserlerinden yararlan›larak ha-

z›rlanan bu sitede Kuran'da dikkat

çekilen canl›lar›n yan›s›ra, daha pek

çok canl›daki kusursuz vücut tasa-

r›mlar›n›, Darwinizm'i yalanlayan fe-

dakarl›k örneklerini, ak›lc› taktik ve

davran›fllar› okuyabilir ve izleyebilir-

siniz.

www.hayvanlaralemi.net / e-mail: habilgi@hayvanlaralemi.net

Bitkiler Dünyas›
Hakk›nda Bilmek
‹stedi¤iniz Herfleyi Bu
Sitede Okuyun

Yeryüzüne da¤›lm›fl say›s›z bitkinin

her biri ayr› mucizevi özelliklere sa-

hiptir. Fotosentez yapmalar›, yerçeki-

mine karfl› suyu gövdelerine çekme-

leri Allah'›n yarat›fl›ndaki mükemmel-

li¤i bizlere göstermektedir. Bu sitede

bitkilerdeki yarat›l›fl harikalar›n› zevk-

le okuyacaks›n›z.

www.bitkidunyasi.net / e-mail: bdbilgi@bitkidunyasi.net
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Harun Yahya'n›n Ünlü 
Eseri Art›k ‹nternette!

Bugüne kadar toplam 6 yabanc› dile

çevrilen Harun Yahya'n›n Evrim Al-

datmacas› adl› eseri geniflletilmifl gün-

cel bilgilerle art›k internette. Evrim Te-

orisi'nin tüm açmazlar›n› bu sitede

bulacaks›n›z.

www.evrimaldatmacasi.com
e-mail: eabilgi@evrimaldatmacasi.com

Harun Yahya'n›n Tüm
Makaleleri Bu Sitede!

Bugüne kadar çeflitli yay›nlarla oku-

yuculara ulaflan Harun Yahya'n›n bi-

limsel ve siyasi fikir yaz›lar›n› art›k

bu siteden  takip edebilirsiniz. Harun

Yahya'n›n günlük makalelerinin yan›-

s›ra bugüne dek yazm›fl oldu¤u tüm

makalelere de sitenin genifl arflivin-

den ulaflabilirsiniz.

www.fikiryazilari.net / e-mail: fkbilgi@fikiryazilari.net



Harun Yahya'ya Yurtiçinden ve Yurtd›fl›ndan

Gelen Tebrik Mesajlar›

Harun Yahya'n›n bugüne dek yazd›¤› 140'› aflk›n eser, Türkiye'de oldu¤u

kadar dünyada da büyük bir be¤eniyle takip edilmektedir. Kitaplar›n uslübun-

daki aç›kl›k, anlat›mdaki sadelik, çarp›c› resimlerle desteklenmifl olmas› ve Ku-

ran ayetlerinin hikmetli kullan›lmas› Harun Yahya'n›n eserlerine olan ilgiyi her

geçen gün art›rmaktad›r. Bu ilgi Harun Yahya'n›n eserlerinin 2000-2001 y›lla-

r› içerisinde dünyan›n çeflitli dillerine çevrilmesiyle de büyük bir h›z kazanm›fl-

t›r. Bugün art›k Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› -evrimciler taraf›ndan

dahi hayranl›kla yorumlanan- eserini dünyada birçok insan kendi ana dilinde

bulabilmektedir. Malezyal› bir ö¤renci Malezyaca, ‹spanyol bir ifladam› ‹span-

yolca, Rus bir diplomat Rusça, Boflnak bir ö¤retmen Boflnakça okuyabilmekte-

dir. Harun Yahya'n›n pek çok dilde yay›nlanan eserleri dünyan›n çeflitli ülkele-

rindeki kütüphaneler ve kitapç›lar vas›tas›yla okuyucular›na ulafl›rken, ayn› za-

manda internet arac›l›¤›yla da okunma imkan›na sahiptir. ‹nternet üzerinden

www.harunyahya.org sitesine giren herkes bu imkandan faydalanabilmektedir.

‹ngilizce, Frans›zca, Almanca olmak üzere 3 farkl› dilde haz›rlanan bu siteyi

hergün yüzlerce internet kullan›c›s› ziyaret etmektedir. Yabanc› okuyucular bu

sitelerden de kendi dillerinde Harun Yahya'n›n eserlerini ve çeflitli makaleleri-

ni hiçbir ücret ödemeden takip edebilmektedirler.

Baflta ‹ngilizce olmak üzere çok say›da yabanc› dile çevrilen kitaplar›n ve

makalelerin dünya insanlar› üzerindeki yank›s› da yazar›n kendisine mektup ve

e-mail yoluyla ulaflmaktad›r. Bu mektup ve e-maillerde okuyucular, Harun

Yahya'n›n eserleri hakk›ndaki samimi duygular›n› dile getirmektedirler. Avrupa

ve Amerika'n›n yan›s›ra Kenya, Nijerya, Kanada, Suudi Arabistan, Birleflik Arap

Emirlikleri, Hollanda, M›s›r, Pakistan gibi dünyan›n farkl› pekçok ülkesinden

yazan okuyucular, yazara övgüler ya¤d›rarak, eserlerin hem kendilerinde hem

de çevrelerinde uyand›rd›¤› etkiyi tüm samimiyetleriyle anlatmaktad›rlar.

Baflta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan hergün gelen onlarca mektup,

dünyada Harun Yahya'ya olan sevginin ve takdirin apaç›k bir göstergesidir. Bu

sevgi, ayn› zamanda ‹slam dinine olan ilginin ve yak›nl›¤›n da ne kadar büyük

bir h›zla artt›¤›n› bizlere müjdelemektedir.



✦ Necdet Seyfe (Jeomorfolog), Tarhan Erenbilge (H. Jeoloji Müh.),

8 A¤ustos 2000

Muhterem Efendim,

... Eserlerinizi, flahs›n›za ve tüm kardefllerimize duydu¤umuz sevgiye efl bir

hassasiyetle takip etmekteyiz. Büyük emekler sarf edilerek meydana getirildi¤i

aflikar çok de¤erli eserleriniz, Allah'›n sizin elinizle bizlere lütfetti¤i ›fl›k mesa-

fesinde olup, her yeni eserinizi büyük bir ifltiyakla beklemekteyiz. Daima

Allah'›n rahmeti ve bereketinin sizinle ve kardefllerimizle olmas›n› temenni

ederiz. Selam ve dualar›m›zla...

✦ ‹brahim Öner, Toronto, Kanada, 9 Eylül 2000

Kitaplar›n›z›n baz›lar›n›, Toronto'daki Türk Camii'nde bir Cuma namaz›

sonras› edindim ve ilgiyle okuyorum. Bu arada internet arac›l›¤›yla di¤er eser-

lerinize ulaflma imkan› buldum. Anlat›m aç›kl›¤›, Türkçe ve ‹ngilizce'nin aç›k

ve sade bir flekilde kullan›lmas› çok isabetli. Allah sizden raz› olsun… Allah

yolundaki çal›flmalar›n›z›n, di¤er "Hakk›" arayanlara da ›fl›k tutmas›n› yine

Allah'tan diliyorum. Allah raz› olsun. 

✦ Ömer Balta, Melbourne, Avustralya, 15 Eylül 2000

…"Yeni Masonik Düzeni" internet üzerinden okuma f›rsat›n› buldum ki da-

ha bitiremedim, heyecandan di¤er kitaplara atlad›m. Hepsi yar›da kald› böyle-

ce-. Tek kelime ile muhteflem kitaplar ve muhteflem hizmet diyebilirim. Bu efl-

siz kitaplar› internet üzerinden ücretsiz olarak TAMAMINI sunman›z anlafl›la-

bilecek bir hizmet de¤il. Teflekkür ne ki… ‹nsan›n ufkunu açan, dünya görüflü-

nü de¤ifltiren bu kitaplara basit bir teflekkür ne ki? Bu sebeple yapt›¤›n›z bu hiz-

metlerden dolay› «Allah sizden raz› olsun» diyorum ve «Allah kolayl›k versin

sizlere.»

✦ Adnan Çelik, Diyarbak›r, 16 Eylül 2000

Sizin kitaplar›n›z›n büyük bir bölümünü okudum ve bu zaman süreci içe-

risinde gerçekten bizim gibi genç insanlara büyük bir yol gösterici oluyor ve

zihinlerimizi çeldirici nitelikteki konulara ›fl›k tutuyorlar. Politik nitelik tafl›yan

kitaplar›n›z› da okudum ve bunlar›n gerçekten nitelikli kitaplar oldu¤unu be-

lirtmek istiyorum… 



✦ Ertan, Kazakistan, 30 Eylül 2000

Harun Yahya ve eserleri de¤il sadece Türkiye'yi tüm dünyam›z› de¤ifltire-

cektir. Yazd›klar› flimdiye kadar hiç yaz›lmayan, hatta yaz›lamayan fleyler.

✦ Evren Tolgay, ‹stanbul, 7 Ekim 2000

… Kitaplar›n›z›n birço¤unu okudum. Son derece anlafl›l›r bir dille yaz›lm›fl

olmas› bu konulara ilgi duyan kifliler için çok faydal›. ‹lk okudu¤um kitap olan

"Evrim Aldatmacas›" beni çok etkilemiflti. Çünkü birçok insan Evrim Teorisi ile

dinimizin örtüfltü¤ünü sanmakta. Do¤rusu ben de bunlardan biriydim…. fiu an

otuz yafl›nday›m, ancak ö¤renecek çok fley var. ‹nflallah hepimiz Allah'›n r›za-

s›n› kazan›r›z. Sevgiler.

✦ Caner Karao¤ul, 11Ekim 2000

Say›n Harun Yahya'n›n kitaplar›n› henüz yeni okumaya bafllam›fl olmama

ra¤men çok etkileyici buldu¤umu söyleyebilirim... Kitaptan okudu¤um baz›

bilgiler o kadar hofluma gitti ki bunu yak›n çevremden baz› kiflilere anlatmak

istedim... 

✦ Halit Özler, 12 Ekim 2000

Kur'an-› Kerim'in Allah Kelam› oldu¤unu, Cenab-› Allah' ›n ise Mutlak Ha-

kim, Yaratan oldu¤una dair bilimsel gerçeklerin özellikle genç yafltaki insanla-

ra anlat›lmas› gerekiyor. ‹flte bu noktada Harun Yahya Külliyat›'n›n çok ciddi

manada referans oldu¤unu görüyorum. Bu külliyata ait okudu¤um ilk eser Ya-

hudilik ve Masonluk idi ve etraf›m›zda cereyan eden olaylara olan bak›fl›m› de-

¤ifltirmiflti. Daha sonra Darwin Teorisi ile alakal› birkaç küçük kitapç›kta ise Ka-

dir-i Mutlak'›n o eflsiz kudretini daha iyi idrak eder oldum. Kendime s›çrama

noktalar› edindim diyebilirim. 

✦ A. Kaya, 28 Kas›m 2000

Yay›nlar›n›z› hayranl›kla takip ediyorum. Özellikle SAKIN UNUTMAY I N

adl› eser tek kelime ile mükemmel… çal›flmalar›n›z› takdir ediyor, önünüze ç›-

kan her türlü engelin yerle bir olmas›n› Rabbimden niyaz ediyorum. Allah yar-

d›mc›n›z olsun… Allah sizlerden raz› olsun. 



✦ Aristos Tambourides, 16 Ocak 2000

‹nternette "Evrim Aldatmacas›" hakk›nda okudu¤um sadece birkaç al›nt›dan

hemen sonra size yaz›yorum. Materyalist dogmay› çürütmedeki perspektifiniz

tamam›yla benim bu konu hakk›ndaki hislerimi ve kabaca ama asla tam ola-

rak berrak bir anlay›flla kavramad›¤›m düflüncelerimi ifade etmekte. 

✦ Shahinoor Ali, Londra, 18 Ocak 2000

Selam,

... Bence bu kitaplar büyüleyici- lütfen selamlar›m› yazara iletin. Çal›flma-

lar›na devam etmesi için kendisine dua edece¤im... 

Shahinoor

✦ Nafeez Mosaddeq Ahmed, 12 Mart 2000

Sevgili Harun Yahya,

Baz› kitaplar›n›z› ald›m ve maflallah onlar› hayret verici flekilde kusursuz ve

ö¤retici buldum. Sitenizi ziyaret ettim ve baz›lar›n›n konular› fevkalade ciddi-

yetle önemli daha birçok kitab›n›z oldu¤unu fark ettim... Sizin politik çal›flma-

lar›n›z› ve evrimin olmad›¤›n› ispatlayan di¤er bilimsel çal›flmalar›n›z› nas›l te-

min edebilece¤imi ö¤renmek istiyorum...  

✦ Mariola Szczesny, Polonya, 22 Mart 2000

... Polonyal›y›m ve Harun Yahya'n›n yazm›fl oldu¤u ola¤anüstü broflürler-

den ve benzeri dopdolu yaz›lar›ndan ola¤anüstü etkilendim. Hedefim bunlar›

sadece kendi kendime okumak de¤il, ayn› zamanda da Polonya dili konuflan

babam için tercüme etmek. Böylelikle umuyorum ki inflallah o da bir Müslü-

man olur.  Çok teflekkür ederim.

✦ Selim ‹demen, 2 Kas›m 2000

Allah'›n rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugüne kadar kitap serilerini-

zin bir ço¤unu okuma f›rsat› buldum. Eserleriniz gerçekten de "sonsözü" söy-

lüyor. Allah sizden raz› olsun…

✦ Hüseyin Akgül, 3 Kas›m 2000

... Allah raz› olsun bu vesile ile yaklafl›k k›rk adet kitab›n›z› okuma flans›na

sahip oldum… fiu çok iyi ve net bir flekilde anlafl›l›yor ki bunu yazan yazar ke-



sinlikle Allah'a tam olarak teslim olan Mümindir. Bunu her okudu¤um kitapta

görüyor ve bir Müminin nas›l olmas› gerekti¤ini ö¤reniyorum. Sizlere  teflekkür

eder ve Allah'tan sizlerin ulaflt›¤› bilince bizlerin de ulaflmas›n› Rabbimizden

niyaz ediyorum. Ben kendi flahs›m bu kitaplar› yazan kiflinin dualar›n› bekliyo-

rum, ve benim de duam fludur "Allah›m beni e¤er Cennet ehli yaparsan infla-

allah, beni bu kitaplar› yazan kiflinin komflusu yap" amin. 

✦ Syed Irfan Ahmed (Asst. Editor Monthly Hamdard-e-Sehat Karachi), 30

Mart 2000, Karaçi, Pakistan

Sevgili Harun Yahya ;

"Kavimlerin Helak›" kitab›n›z› okudum. Kitap ümmet için bir ders vermek-

tedir. Bu kitap fark edilir bir çaba içeriyor. Bu çaba elbette bir çözüm yolu or-

taya koyuyor. Herfleye Kadir olan Allah'›n size daha da fazlas›n› yapman›z için

daha fazla cesaret vermesi için dua ediyorum. 

✦ Asim Qureshi, 18 Nisan 2000, Londra, ‹ngiltere

Selamlar, Mükemmel kitaplar. Evrim Aldatmacas›, Düflünen ‹nsanlar ‹çin,

Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i & Kavimlerin Helak› kitaplar›n›z› okudum ve özel-

likle ilk üçünden çok keyif ald›m. Benim favori yazar›m oldu¤unuza hiç kuflku

yok. Oxford Üniversitesinde fizik okudum fakat kitab›n›z› okuyuncaya dek,

Darwin'in evrim teorisi ve ‹slamla ilgili daima bir problem tafl›m›flt›m. Konu

üzerinde daha önce hiç okumam›flt›m ancak reddetmeyi düflünme zahmetine

girmek için bile teorinin çok fazla delili oldu¤unu sanm›flt›m...

Web sitenizde bu kadar çok say›da yay›nlanm›fl kitab›n›z oldu¤unu görün-

ce çok flafl›rd›m (Di¤er kitaplar›n›z›n içinde tan›t›mlar›n› gördü¤üm için biliyor-

dum ancak tam kitap fleklinde de¤il de kitapç›k fleklinde fleyler oldu¤unu dü-

flünmüfltüm... Böylesine harika kitaplar yazmaya devam etmeniz için dua edi-

yorum ve bunun için Allah sizi mükafatland›rs›n.

✦ H. Dikener, 17 Ekim 2000

Ben öncelikle baflta say›n Harun Yahya hocam›z olmak üzere sizleri yürek-

ten seven, destekleyen üniversite son s›n›f edebiyat ö¤rencisiyim. Elimden gel-

di¤ince say›n Harun Yahya'n›n o birbirinden mükemmel flekilde yazd›¤› eser-

leri okumaya, anlay›p anlatmaya ve baflkalar›n›n da okumas›na vesile olmaya

gayret ediyorum. 



✦ Zaheem Khan , Londra, ‹ngiltere, 19 Nisan 2000 

Selamun aleyküm kardeflim,

Kitaplar›n›zdan baz›lar›n› okudum ve onlar›n mükemmel olduklar›n› düflü-

nüyorum. Müslümanlar›n bir fluur içerisinde olmas› için yapt›¤›n›z çal›flmalar

muazzam... Allah raz› olsun

Selamlar

✦ Moussa Chahine, Sidney, Avustralya, 31 Mart 2000

... Harun Yahya'n›n tüm çal›flmalar›n›n en yak›n zamanda ‹ngilizce olarak

temin edilebilmesi için Allah'a dua ediyorum. Çünkü onun broflürlerinin me-

todolojisi okuyucular› kendine çekmekte ve bat› toplumlar›nda yaflayan insan-

lar için son derece faydal›. 

✦ Eahab ‹brahim, San Diego, ABD, 3 May›s 2000

Sizlere selamlar›m› ve on-line sitesinde rastlay›p okudu¤um "Evrim Aldat-

macas›" kitab›n›za  duydu¤um hayranl›¤› iletmek istedim. Kitap, geri çevrile-

mez nitelikteki delilleri, aç›k ve net bir flekilde baflar›yla ortaya koymakta. Bu

kitab› okumadan önce bilimsel dergilerde yaz›lanlara çok fazla itibar ederdim.

fiimdi ise hangi makalelerin gerçekten bilimden bahsetti¤ini (ki çok az) hangi-

lerinin ise "Evrim Safsatas›" (geri kalanlar›n hepsi) oldu¤unu daha iyi anlayabi-

liyorum. Kaliforniya-San Diego Üniversitesinde okuyan bir ö¤renci olarak, sü-

rekli olarak evrimci propagandaya maruz kal›yorum, üstelik e¤itim gördü¤üm

dal, Bilgisayar Anabilim dal›... Yani sizin de fark edece¤iniz üzere bu konular-

la tamam›yla alakas›z bir bölüm. Kitab›n›z, Yapay Zeka (Artificial Intelligence)

dersimdeki tart›flmalarda ortaya konan sahtekarl›klar› nas›l yorumlamam ge-

rekti¤ini bana gösterdi. Allah sizinle olsun ve sizi korusun.

✦ Muhammed Emin fiahiner, 2 A¤ustos 2000

... Kuran Mucizeleri kitab›n› okudum. Yazar› olan Harun Yahya Bey'e böy-

le bir eseri ülkemize kazand›rd›¤› için binlerce kez teflekkür ederim... ‹slam'›n

ayd›nl›k yüzlerini sayg›yla selaml›yorum. 

✦ Arkin Huseyin, ‹ngiltere, 21 May›s 2000

Yazar›n burada, ‹ngiltere'de piyasaya sunulmufl yay›nlar›ndan baz›lar›n›

okuma, baz›lar› hakk›nda da bilgi edinme imkan› buldum.  Ve öncelikle söy-



lemek istedi¤im,  gerçekten böylesine flevklendirici çal›flmalar ortaya koymufl

maflallah ne kadar ola¤anüstü ve göze çarpan bir flahsiyet kendisi...    

Gelecekte de, inflallah dünyan›n dört bir yan›ndaki Müslümanlar›n fayda-

lanabilece¤i, bu türde, dinamik ve renkli  resimlerle dopdolu yeni eserlerinizi

görece¤imizi umuyor ve bunun için dua ediyoruz.   

En içten Sayg›lar›mla..

✦ Muslim Abdullahi Mahmood, Abuja, Nijerya, 11 Haziran 2000

K›ymetli Hocam Harun Yahya,

Allah sonsuz rahmetiyle sizi ve ailenizi bu dünyada ve ahirette korusun ve

çal›flmalar›n›zda muvaffak etsin ve Firdevs cennetleriyle mükafatland›rs›n.

Amin! Baflkent Abuja'da yafl›yorum. Sizin baz› makalelerinizden ola¤anüstü

zevk ald›m ve hala  tesiri alt›nday›m ve kitaplar›n›z› okumay› arzuluyorum... 

✦ Muslim Abdullahi Mahmood, Abuja, Nijerya, 18 Haziran 2000

Selamlar...

‹lk defa olarak üzerlerinde Hazreti Peygamberimizin mührünü görmenin

heyecan›yla kitaplar›n›z› ald›m. Nas›l hikmetle yaz›lm›fl! Allah'›n ismi ile bafl-

l›yor. Onlar›n tamam›n› hatmetmek  için sab›rs›zlan›yorum...

✦ Michael Ellison, ABD, 24 Haziran 2000

Bu mektubu yazmam›n sebebi, Harun Yahya'n›n çal›flmalar›n›n ‹ngilizceye

çevrilerek burada Amerika'da sat›lmalar›ndan duydu¤um memnuniyeti ifade

etmektir... Oldukça gencim ve Harun Yahya abimin yaz›lar› gerçekten, baflka

bir entellektüel seviyeye ulaflmamda bana yard›mc› oldu. Bu kardeflimin flüp-

hesiz kendisine Allah taraf›ndan ilim ve kavray›fl  verilmifl biri oldu¤una dair

hiç flüphem yok. Ve Allah'›n izniyle bu ilmi çal›flmalar› dünyan›n her taraf›nda

insanl›¤a yaymaktad›r.

✦ Noaman Qureshi, Kanada, 25 Eylül 2000

‹lk olarak flunu söylemek istiyorum ki sizin "Derin Düflünmek" kitab›n›z›

okuduktan sonra düflüncelerim harekete geçti. Bu kitap beni etraf›m›zdaki dün-

ya hakk›nda düflünmeye itti ve ‹slam inanc›m› artt›rd›... Güzel çal›flmalar›n›z›

sürdürün. 



✦ Ahmed, ‹ngiltere, 06 Ekim 2000

Selamun aleyküm,

Yazd›¤›n›z kitaplar için teflekkür ederim ‹nan›lmaz derecede flevklendirici.

Elinden b›rakmak hiç kolay de¤il...

✦ Khaz Khan , 10 Ekim 2000

Çal›flmalar›n›z çok say›da kifliyi flevklendirdi¤i için Allah sizden raz› olsun

bir tak›m konular› kökünden parçalaman›z maflallah fevkalade. Allah size özel

bir kabiliyet vermifl ve siz de onu çok iyi  kullanm›fls›n›z. ‹nflallah kitap yazma-

ya devam ediyorsunuzdur böylelikle ben de okumaya devam edebileyim.

✦ Zulchaidir Ubaidillah, Jakarta, Endonezya, 16 Kas›m 2000

Ad›m Zulchaidir Ubaidillah, Endonezya'dan size yaz›yorum. Kitaplar›n›z›

ve sizi ilgiyle takip ediyorum. Eserleriniz bize bilimin sadece di¤er dinlerin (h›-

ristiyanlar›n, yahudilerin ve komünistlerin) tekeli alt›nda olmad›¤›n› gösteriyor.

Ve Kuran'›m›z›n bize tüm dünyay› keflfetmemiz için gereken herfleyi verdi¤i

gerçe¤ini gösteriyor...

✦ Chiram Abiff, 22 Kas›m 2000

"Evrim Aldatmacas›" kitab›n›z› okudum. Büyüleyici kelimesi onu tan›mla-

mak için çok küçük kal›yor...

✦ Zuber Mayat, Bolton, ‹ngiltere, 06 Aral›k 2000

... Evrim teorisi kitab›n›z› yeni bitirdim ve böylesine harikulade bir eser için

sizi tebrik ederim. Daha önce okudu¤um evrim teorisini sorgulayan materyal-

ler topluma gerçekler olarak empoze edildi ve bilimsel gerçeklerden yoksun

halk taraf›ndan da öyle alg›land›. Böylesine derin bir araflt›rmaya dayanan ve

söyledi¤ini say›s›z bilimsel gerçeklikle böylesine destekleyen bir eseri okumak

gerçekten çok büyük bir zevkti... Ayn› zamanda kitapta geçen birçok gerçe¤i

alarak e-mail zinciri ile çeflitli üniversite ö¤retim üyelerine, ö¤rencilere ve arafl-

t›rma görevlilerine yay›nlamak için izninizi istiyorum. Çünkü ben bugüne ka-

dar da daima inanmayanlara islam›n bak›fl aç›s›n› göstermek için çabalam›fl›m-

d›r ancak elimde bu bilimsel delillerin birço¤u mevcut de¤ildi.



✦ Mushfiqur Rahman, Virginia, USA, 22 Aral›k 2000

Sevgili Sayg›de¤er Kardeflim Harun Yahya,

Kitaplar›n›zdan birini ("Evrim Aldatmacas›") okudu¤umdan beri, sizin kim

oldu¤unuzu, ‹slama katk›da bulunmak üzere, rasyonel bilimsel arg ü m a n l a r

kullanarak, böylesine mükemmel bir ifli yapan kiflinin kim olabilece¤ini merak

ediyordum. Daha sonra burada Amerika'da bulabildi¤im tüm kitaplar›n›z› top-

lad›m. Allah yapt›klar›n›z için sizi korusun ve R›zas› için daha fazlas›n› yapa-

bilmeniz için size sebat versin.

✦ Mariola Laila Szczesny, Polonya, 06 Aral›k 2000

Maflallah web siteniz mükemmel!... Harun Yahya'n›n kitaplar› ve kitapç›k-

lar› gerçekten son derece mükemmel ve bu siteyi tan›d›¤›m bütün Müslüman-

lara tavsiye ediyorum. Yapt›¤›n›z bu ola¤anüstü de¤erli hizmet için Allah sizi

korusun ve umuyorum ki inflallah çal›flmalar›n›z›n tamam› ‹ngilizce sitenizde

de en k›sa zamanda yerini al›r. Ve Harun Yahya'n›n eserlerini sevenlerin a¤z›n-

da benim yapt›¤›m gibi dilden dile yay›l›r.

✦ Nabil Elibiary, Carrollton ‹slam Derne¤i- ABD,  5 Nisan 2000

Ad›m Nabil Elibiary. Carrollton ‹slam Derne¤i'nin - Islamic Association of

Carrollton (IAC)- manevi lideriyim. Kiliselerde ve liselerde dersler veriyorum ve

en zeki sorular› soran ö¤rencilere sizin kitaplar›n›z› hediye olarak veriyorum...

✦ Waheed Dabbaagh, Manchester ‹ngiltere, 12 Mart 2000

Allah ilminizi ve hikmetinizi artt›rs›n.  Gerçe¤i arayan, yolunu flafl›rm›fl bir

ruhun açl›¤›n› gideren çal›flmalar›n›zdan ola¤anüstü etkilendim... Sizinle tan›fl-

mak ve do¤rudan sizin yol göstericili¤inizde, çal›flmak ve ö¤renmek için size

efllik etmek  istiyorum... Sizin Allah'›n en büyük dostlar›ndan biri oldu¤unuza

inan›yorum. 

Selamlar

✦ Sohail Yousuf, Karachi, Pakistan, 09 Haziran 2000

Pakistan Karachi'de bir bilimsel dergi editörüyüm. Sizin ‹slama ve bilime

yapm›fl oldu¤unuz çok büyük hizmetinizi duydum ve size bütün kalbimle say-

g› duyuyorum. Lütfen yak›nda Pakistan'a gelece¤inizi söyleyin çünkü sizi gör-

mek istiyorum. Sa¤l›kl›, uzun bir ömür sürmeniz için Allah'a dua ediyorum.



✦ Abu Bakr Weber, Almanya, 3 Aral›k 2000

Sevgili Kardeflim, Allah emekleriniz ve tevazunuz için sizi korusun. Çal›fl-

malar›n›z özellikle de evrim üzerine kitab›n›z›n, çocuklu¤umuzdan üniversite

hayat›m›za ve sonras›na kadar kafam›za  kaz›nan bu suni teoriyi çevreleyen

yalanlar› de¤erlendirebilmemde bana çok büyük yard›m› oldu. Allah'a, size,

Müslüman ve Müslüman-olmayan topluluklar› ayd›nlatman›z için kuvvet ve

daha fazla feraset vermesi için dua ediyorum. Diliniz ve aç›klay›fl tarz›n›z sub-

hanallah inan›lmaz. Musa (AS)'›n Firavun'u iffla etti¤i yolla, sizin de bat›l› ma-

teryalist doktrinleri iffla etmede yeni bir Müslüman ak›lc›l›¤› ortaya koymaya

vesile olman›z ve tesirinizin artmas› için Allah'a dua ediyorum. 

✦ Yusuf, 8 Eylül 2000

Say›n Harun Amca gerçekten sizi kutluyorum. Gerçekten sizi susturmaya

ve y›ld›rmaya çal›flanlar karfl›s›nda siz y›lmad›n›z. Bundan dolay› sizden Allah

Raz› Olsun. Gerçekten Dünyan›n sizin gibilere ihtiyac› var... ‹nflallah sizin bu

eserlerinizle gelece¤in HARUN YAHYALARI biz olaca¤›z. Eserlerinizin deva-

m›n› dilerim...

✦ Mazier Mahadi, Pakistan, 01 Kas›m 2000

Sevgili Kardeflim Say›n Harun Yahya,

Sadece kitaplar›n›z› çok sevdi¤imi size söylemek istedim. Stil mükemmel,

bilimsel gerçekler çok güzel detayland›r›lm›fl ve ola¤anüstü örneklerle destek-

lenmifl.

"EVR‹M ALDATMACASI" kitab›n›z› okuduktan sonra onu test etmek istedim

ve evrimcilere sadece tek bir fley sordum: ‹nsan›n evrimini. Sizin çok iyi yaz›l-

m›fl kitab›n›z› okuduktan sonra hiçbiri tek bir yan›t dahi veremediler. Tek söy-

leyebildikleri "biz burada evrimi yalanlamayan sorular› yan›tlamak için bulu-

nuyoruz" demek oldu.

✦ ‹talya ‹slam Toplulu¤unun Kültürel Enstitüsü Direktörü

Prof. Abdul Hadi Palazzi

... Halk›n ço¤u, sözcüler yoluyla bilimlerin bilgisini al›rlar ve fikirleri yayan

bu kifliler s›k s›k ve kasten bilimsel hipotezleri  bilimsel gerçeklerle  kar›flt›r›r-

lar. Belirli bir teori, araflt›rmac›lar ve halk aras›ndaki bu süzgeç nedeniyle, bi-

limsel topluluk taraf›ndan yanl›fl ve modas› geçmifl olarak de¤erlendirilebil-



m e k t e d i r, fakat kamuoyu y›llarca bu teorinin bilim taraf›ndan do¤ruland›¤›n›

düflünebilmektedir.

Bu, evrim teorisinde meydana gelen olay›n tamamen ayn›s›d›r... Evrim te-

orisi, 'ara geçifl formlar›'olarak adland›r›lan fosilleri bulman›n imkans›zl›¤› ve

bir türün di¤er bir türe basitçe dönüflebilmesini imkans›z k›lan türlerin morfo-

lojisi bilgisi gibi birçok uyuflmazl›k taraf›ndan tamamen y›k›lm›flt›. Buna ra¤-

men yine de sözcüler evrim hakk›nda ayn› peri masallar›n› anlatmaya devam

etmektedirler ve kamuoyu bu eski teorinin günümüzde çok önemli bilim

adamlar› taraf›ndan reddedildi¤i konusunda bilgilendirilmemektedir.

Harun Yahya'n›n bu kitab› durumu yeniden denklefltirmek aç›s›ndan güzel

bir katk›d›r. Kitap birçok bilimsel veri içermektedir ve bilim adam› olmayan ki-

flilere evrim teorisinin içerisine sar›lm›fl birçok uyuflmazl›¤› aç›klamaktad›r. Bu

kitab›n farkl› birçok dile tercüme ediliyor oldu¤unu farketmekten dolay› mem-

nunuz. Ve ümit ediyoruz ki kütüphanelerde, medyada ve okullarda yerini bu-

labilir.

Herkese bu kitab› mutlaka okumas›n› öneriyoruz. Bu yaln›zca Müslüman-

lar için de¤il, ayn› zamanda farkl› türlerin Yarat›c›s› olarak Allah'a inanan tüm

insanlar için de¤erli bir araçt›r.

✦ Mauritus Quran House Direktörü

Muhammad H. Dahal

Harun Yahya'n›n makalelerini, özellikle de Evrim Aldatmacas› ve Gerçe¤i

Düflündünüz mü isimli kitaplar›n› okuma imkan›m oldu.

Kendisinin fikirleri ile ilk tan›flmam bu flekilde oldu, ve flunu söylemeliyim

ki bu kitaplar kendisinin modern bilimin yan› s›ra Kurani bilgisinin derinli¤ini

de ortaya koyuyor ve ayn› zamanda bu kitaplarda bu bilgilerin yan› s›ra

Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar›n yayg›n bir flekilde yan›lg›ya düfltü¤ü

baz› konular›n analizi de bulunuyor.

Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n en yayg›n biçimde her kesime ulaflt›r›lmas›na

büyük ihtiyaç var ve ben Quran House olarak  kendisinin "Gerçe¤i Düflündü-

nüz mü" kitab›n›n Frans›zca versiyonunu basmaya bafllayarak böyle bir ad›m

att›¤›m›z› belirtmek isterim. Bu bizim yazar› Frans›zca konuflan kiflilere ulaflt›r-

ma konusunda alçakgönüllü bir katk›m›z olacak. Oldukça alçakgönüllü bir

bafllang›ç!



✦ Ar-Rasheed Dergisi'nin Editörü Khalid Dhorat'›n Harun Yahya'n›n

"Evrim Aldatmacas›" adl› eseri hakk›ndaki yorumu (Afrika)

Araflt›rman›n derinli¤i ve say›n Yahya'n›n gerçekli¤e ulaflmadaki cesur arafl-

t›rmalar›, bugünün materyalist dünya görüflünden can› yanm›fl bir kifliyi anla-

tan özelliklerdir... Say›n Yahya modern araflt›rma ve Bat›n›n belgeleyicileri yo-

luyla bu aldatmacay› aç›¤a ç›karm›flt›r. Fakat evrim aldatmacas› aç›¤a ç›kar›l-

d›ktan sonra bile problem hala oldu¤u gibi durmaktad›r. Materyalizm bir yönü

redderek dünyay› o kadar etkilemektedir ki, biz hala onun di¤er yönlerine ba¤-

lanm›fl›z. Say›n Yahya tüm maddesel kavramlara manevi aç›klamalar getiren

kendine özgü bak›fl aç›s›yla insanl›¤a çok büyük bir hizmet yapm›flt›r…

✦ Ar-Rasheed Dergisi'nin Editörü Khalid Dhorat'›n Harun Yahya'n›n

"Kavimlerin Helak›" adl› eseri hakk›ndaki yorumu 

Harun Yahya kendi yaklafl›m›nda oldu¤u gibi konuyu ele al›fl biçiminde de

gerçekten üretken biri. Evrimin evrensel tarihi yasas›n›n ard›ndan, tarihin asl›n-

da ahlaki kanunnameler  oldu¤u kavram›n› desteklemektedir. Yaln›zca bir mil-

letten söz eden Eski Ahit'ten ya da yaln›zca ‹sa'n›n kiflili¤i etraf›nda dönen Ye-

ni Ahit'ten farkl› olarak Kuran, Allah'›n plan›n›n kademeli olarak yay›lmas›n›

anlamay› engelleyen bu bariyerleri y›kmaktad›r. Say›n Yahya ahlaki çöküntü-

nün sonuçlar›n› ve e¤er eski milletlerin ahlaks›zl›¤›n› ve utanmazl›¤›n› izlersek

günümüzde de feci sonuçlar›n olabilece¤ini mükemmel bir flekilde göstermek-

tedir...

✦ Md. Maimul Ahsan Khan,

Illinois Üniversitesi, Hukuk Bölümü, Ö¤retim Üyesi

ABD,  06 Ocak 2000

Tüm dinler, bilim ve bilginin Darwinist metodolojisine meydan okumaya

kalkabilirdi. Maalesef bu gerçekleflmedi. Dinler sadece sosyalist ideolojinin en

önemli esas› olan Marksist e¤ilimli komünist-tipi Darwin doktrinleriyle müca-

dele ederlerdi. Avrupadaki tüm komünist rejimlerinin y›k›lmas›ndan sonra Dar-

winizm tekrar dikkatli bilimsel incelemelerden kurtulmufl oldu. ‹ncelemekte

oldu¤umuz kitab›n yazar›, ünlü bir Türk yazar ve felsefeci Harun Yahya, daha

uygun bir zamanlama yapamazd›- tüm dünyada dinin tekrar canland›¤›na fla-

hit olunan devir.

Yazar, tüm do¤a bilimlerindeki yeni kefliflerle Darwinizm'in saçmal›k oldu-



¤unu ispatlamak için büyük bir görev üstlenmifl. "Bu kitab›n amac›, evrim te-

orisini her alanda geçersiz k›lan temel bilimsel gerçekleri ortaya koymak ve bu

bilim sahtekarl›¤›n›n iç yüzü, arka plan› ve gerçek hedefi hakk›nda insanlar›

bilgilendirmektir."

…Bu kitap tüm entellektüel Müslümanlar ve di¤er dinlerdeki inananlar için

çok iyi yaz›lm›fl ve belgelenmifltir. Harun Yahya'n›n sesi dünyadaki tüm e¤itim-

li Müslüman çevrelerde yank›lanmal›d›r. Bu kitap e¤itimin çeflitli seviyelerinde

birkaç bilim dal›yla ilgili derslerde ö¤rencilere iyi bir referans kaynak olabilir.

✦ Muhammed Wali Razi

Pakistan Eyalet Din ‹flleri Bakan›, Pakistan, Karaçi 

Harun Yahya'n›n geçmiflini okudum, ve bu dönemde hiç de rastlanmayan

bir durum olan, Allah'›n birli¤i mesaj›n› yayma ve materyalizm ve savunucu-

lar›na karfl› gösterdi¤i mücadeledeki kararl›l›¤› ve ba¤l›l›¤› karfl›s›nda gerçekten

çok fazla etkilendim. Allah kendi yolundaki inançl› çabas›n› kabul etsin, on-

dan raz› olsun, ve onu bu dünyada da ahirette de ödüllendirsin. EVR‹M AL-

DATMACASI kitab›n› okudu¤um günden beri kendisine çok büyük bir sayg›m

var  fakat flimdi kendisine derin bir SEVG‹ ve hürmet besliyorum; ve kendisine

bu büyük misyonunda yard›mc› olabilme onuruna, gururuna sahip olabilmek

istiyorum. Kendisine selamlar›m› ve sayg›lar›m› iletin…

✦ Taha Yay›nevi, ‹ngiltere

‹ngilizce olarak henüz sadece iki kitab›n›n bas›lmas›na ra¤men, Harun

Yahya ‹ngiltere'de her evde tan›nan bir yazar olmufltur. Kitaplar›ndaki istisnai

araflt›rma, içerik ve üslup çok etkileyicidir ve onun kitaplar›n› okumak ayr› bir

zevktir. Kitaplar›n baflar›s›n›n bir sebebi, e¤itimli veya e¤itimsiz, akademisyen

veya s›radan, genç veya yafll› her seviyedeki Müslümana hitap etmesidir.

✦ ‹ngiliz ‹fladam› Richard Unwin, 22 Ocak 2000

…Kitaplar›n›z›n içeri¤ine bakt›m, bekledi¤im gibi mükemmel. Zaman ay›-

r›p bu kitaplar› okuyaca¤›m, fakat her birine h›zl›ca bakt›m ve her birinden bir

parça okudum. Gördüklerim tahmin ettiklerim do¤rultusunda, ve inançlar›m›

do¤ruluyor… Evrim konusundaki kelimeler benim çocuklu¤umdan beri tafl›d› -

¤›m ancak Darwinizme karfl› olan isyan› ve itiraz› hiçbir zaman yazar kadar

parlak bir flekilde ifade edemedi¤im inançlar›m› çok güzel ifade ediyor!…



✦ Gai Eaton Londra ‹slami Kültür Merkezi Baflkan›

2 Kas›m 1999

Evrim Aldatmacas› kitab›na bakma f›rsat›n› elde ettim. Kitab› sat›r sat›r oku-

yamasam da görebiliyorum ki bu, bir ‹slami yay›nc› taraf›ndan y›llard›r yay›n-

lanan en önemli kitap. Müslümanlar evrim teorisinin dini inanca yöneltti¤i teh-

ditin önemini ne kadar anl›yorlar bilmiyorum ama bu teori bat›l›lar aras›nda

Allah inanc›n› y›kan en büyük faktör olmufltur. fiuna inan›yorum ki birçok e¤i-

timli Müslüman teoriyi tam ne kastetti¤ini anlamadan do¤rudan kabul ediyor-

l a r. Yazar›n bu mükemmel kitapta yapt›¤›, tüm teoriyi çökerten son delilleri

(hem de genelde evrimci yazarlardan al›nt›lar yaparak) çok kolay okunulabilir

flekilde bir araya getirmek… Bu kitab› tan›tmak için elimden gelen herfleyi ya-

par›m… Bu kitab› yay›nlad›¤›n›z için sizi kutlar›m. Asl›nda size bir teflekkür

borçluyum.

✦ Hector Manzolillo

Islamic Institute of the Americas Amerika

Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› kitab›, Charles Darwin'in fizik,

kimya, genetik ve di¤er bilim dallar› aras›nda büyük ölçüde gözden düflmüfl

olan evrim teorisine bilimsel, entellektüel ve akademik alanda ölüm darbesi-

dir. Evrim Aldatmacas› güvenilir ve esasl› bir araflt›rma kitab›d›r. Bununla bir-

likte yalan›n dogmatik savunucular› ise onu özümsemeyi zor bulacaklard›r.

Harun Yahya'n›n da belirtti¤i gibi evrim teorisi kendisini yaln›zca biyoloji

alan›na s›n›rland›rmaz, aksine sosyo politik, ekonomik, dini, bilimsel ve ahla-

ki yank›lar› ve yaflam›n her alan›nda etkileri bulunmaktad›r. Yazar, evrimcili¤in

amac›n›n materyalist ateistlerin gündemlerine uygun olarak Allah, Ya r a t › c ›

inanc›n› y›kmak oldu¤unu aç›klamaktad›r. Evrim Aldatmacas› evrimcilerin giz-

li gündemlerini sergiledi¤i için özellikle önemlidir. Evrim teorisi bir tez, bir fel-

sefe olarak ortadad›r fakat hepsinden önemlisi bir ideoloji olarak özünde çok

kötüdür.

…Harun Yahya'n›n kapsaml› araflt›rmas›n›n sonucu olarak evrim efsanesi

tamam›yla parçalanmaktad›r. fiüphe götürmez ayn› bilimsel ihtimam› göstere-

rek evrimcili¤i gözden düflüren Harun Yahya, herfleye gücü yeten Allah'›n var-

l›¤›n› ve herfleyi Allah'›n yaratt›¤›n› göstermektedir…

Darwinist tezlerin yanl›fllar›n›, gülünçlü¤ünü, hileli iddialar›n› ve kötü

amaçlar›n› bir bir gösterek tan›tmas›n›n yan›nda Seküler Yeni Dünya Düzeni



oluflturmak için birleflmifl güçleri, Darwinizm ve sekülerizmi desteklerken far-

masonlar, marksistler, liberaller, siyonistler ve anarflistlerin oynad›¤› rolü sergi-

lemektedir.

…

Tüm inananlar›n Harun Yahya'n›n çal›flmas›n› yaymalar› ahlaki bir zorun-

luluktur…

✦ Uygar Gökhan Özkan, 26 Mart 2001 

Selam,

Öncelikle yaz›lar›n›zla beni ve benim gibi gençleri, insanlar› ayd›nlatt›¤›-

n›z, bilgilendirdi¤iniz için size teflekkür ederim. Allah raz› olsun sizden...

✦ Fatih Arslan, 26 Mart 2001  

... CD'lerinizi bütün arkadafllar›m›zla birlikte ilgiyle defalarca seyrettik. He-

pinizden Allah raz› olsun. fiu anda da elden ele dolafl›yor Marmaris'te, Mu¤-

la'da, Denizli'de... Arkadafllar taraf›ndan büyük ilgi görüyor.

✦ Mete Gürgan, 27 Mart 2001 

Ben Mete Gürgan. Ben flu an lise 2 ö¤rencisiyim ve derslerim gayet baflar›-

l›... Büyük bir kudretle iman etmeye bafllad›m... Ve sizin eserlerinizi okuyup

tasvir etmeye arkadafllar›ma anlatmaya bafllad›m . Baz› özel hediyelerimiz de

sizin kitaplar›n›z oldu. Ço¤u emperyalist, materyalist, komünist arkadafl›m ol-

du! Kitaplar›n›z›n önderli¤inde yapt›¤›m yorumlarla onlara do¤ru olan yolu

gösterdim. Bir k›sm› hak yoluna gelirken baz› afl›r› tutucular ise çekindiler... fiu

an eserlerinizin sürmesini insanlar›n do¤ru yolu görmelerini Allah(C.C) dan di-

liyorum 

✦ Prof. Dr. Hayrettin Karaman taraf›ndan yaz›lan bir mektupta

Harun Yahya'n›n eserleri hakk›nda flu görüfllere yer verilmifltir: 

Kitaplar›nda Harun YAHYA takma ad›n› kullanan Adnan OKTAR, eserlerin-

de ortaya koydu¤u kimlik, kiflilik ve düflünce itibariyle okuyan, düflünen, de-

¤erli bulduklar›n›  paylaflmak isteyen bir mümin... Kur'an ve Sünnet'i rehber

olarak kabul ediyor, bu iki kayna¤›n ve bilimin ›fl›¤›nda ‹slami gerçekleri ça¤-

dafl bir üslup içinde belli bir hedef kitleye sunmaya çal›fl›yor. ‹slami gerçekle-

re z›t düflen ideoloji, düflünce ve teoriler içinden özellikle maddeci ve darwin-



ci düflünceyi çürütmeye özen gösteriyor.

✦ Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dal› Ö¤retim

Üyesi Prof. Dr. Salih Akdemir taraf›ndan Harun Yahya'n›n eserleriyle 

ilgili yap›lan yorumlar flöyledir:

... Afla¤›da listesini verdi¤im kitaplar genel anlamda insanl›¤›n bar›fl, sevgi

ve kardefllik içinde yaflamalar›n› hedefleyen Kur'an ilkelerinin güncellefltiril-

mesi ve ça¤dafl dünyada anlafl›labilir bir dille ve ilmi verilerle uyum içerisinde

yeniden ifade edilmesi çabas› olarak de¤erlendirilebilir. Yazar, kitaplar›nda, bu

misyonu icra etmeye çal›fl›rken, ‹slam düflünce tarihi boyunca kullan›lagelmifl

bulunan ilmi tefsir mevzui tefsir gibi geleneksel yöntemlere baflvurmaktad›r.

Teknik anlamda bu yöntemlere iliflkin mülahazalar›n›n sakl› tutmakla birlikte,

geçmiflte ve günümüzde çok say›da örne¤i bulunan bu yöntemle kaleme al›n-

m›fl, Harun Yahya imzal› eserlerin tamam›n›n, ülkemizde hoflgörü ve sevginin

geliflmesi ve ‹slam'›n inanç ve ahlak esaslar›n›n dindarlar nezdinde pekifltiril-

mesi amac› güttü¤ü izlenimini edinmifl bulunuyorum.

‹ncelenen Kitaplar: Kur'an Bilime Yol Gösterir, Kar›nca Mucizesi, A l l a h

Ak›lla Bilinir, Çözüm: Kuran Ahlak›, Zamans›zl›k, ve Kader Gerçe¤i, Sak›n An-

lamazl›ktan Gelmeyin, Dinsizli¤in Kabusu, Kur'an'da Temel Kavramlar, Kur'an

Ahlak›, Ölüm, K›yamet, Cehennem

✦ Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dal› Baflkan›

Prof. Dr. Metin Güngör taraf›ndan yap›lan Harun Yahya'n›n eserleri

hakk›ndaki de¤erlendirme flöyledir:

Kitaplarda izlenen metod: Harun Yahya imzas›yla yay›mlanan bu kitaplar,

genelde, benim de doktora sonras› çal›flt›¤›m "Konulu Kur'an Tefsiri" metodu-

na uygun olarak kaleme al›nm›flt›r. Bu metod, ça¤›m›zda yayg›nl›k kazanm›fl ve

‹slam dünyas›nda pek çok yazar bu metodla eser vermifltir. Söz konusu kitap-

larda, bu metodla yap›lan di¤er çal›flmalarda oldu¤u gibi, bilim, ahlak vb. ba-

z› konular Kur'an aç›s›ndan ele al›nm›fl; konuyla ilgili ayetlerden istifade edi-

lerek, bütünlük içerisinde okuyucuya aktar›lm›flt›r.

Kitaplar›n ana muhtevas›: a) Allah'›n varl›¤› ve birli¤i, b) ‹man hakikatleri

ve metafizik konular, c) Kur'an ayetleri ›fl›¤›nda, müminlerin ahlaki vazifeleri-

dir.

De¤erlendirme: Müellif bu kitaplarla, Kur'an'›n bütün Müslümanlardan is-



tedi¤i 'iyili¤i tavsiye etmek; kötülü¤ü engellemek' prensibini kendi sorumlulu-

¤u çerçevesinde yerine getirmeye çal›flm›flt›r.

✦ Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dal› Ö¤retim

Üyesi Prof. Dr. M. Hayri K›rbaflo¤lu taraf›ndan 28 A¤ustos 2000 tarihinde

haz›rlanan Harun Yahya'n›n baz› eserleri hakk›ndaki yorumu flöyledir: 

‹simlerinden de anlafl›laca¤› üzere bu eserler dinsizlik nihilizm, anti-rasyo-

nel din anlay›fl› ve genel olarak görülen ahlaki dejenerasyon karfl›s›nda, toplu-

ma karfl› duyulan sorumluluk bilinciyle ortaya konmufl birtak›m entellektüel

çabalardan ibarettir... Yine Kur'an'› referans gösteren bu eserlerden ikisinin ah-

laka vurgu yapmas› da son derece isabetlidir. fiu anda ülkemizde ciddi boyut-

lara varan ... ekonomik, kültürel v.b. alanlardaki ahlaki afl›nma karfl›s›nda bu

tür çabalar›n takdir edilmesi gerekti¤ini izaha bile gerek yoktur...



HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹NDEN

FAYDALANILARAK HAZIRLANAN



Harun Yahya'n›n Evrim Teorisi, Ya-

rat›l›fl, Kuran hakikatleri, Masonluk,

Siyonizm ve D›fl Politika konular›n -

daki eserlerinin sayfa düzenli tam

metinleri... Bilimsel bulgular›n Ku-

ran mucizesini do¤rulad›¤›n› anla-

tan 65 dakikal›k bir belgesel film...

Toplam 6 saatlik 10 ayr› sesli anla-

t›m... Hepsi bu CD'de...

Bu film Arapça, ‹ngilizce ve Rusça

olarak da haz›rlanm›flt›r.

Darwinizm'in ve materyalist fel-

sefenin modern bilim karfl›s›ndaki

yenilgisini anlatmay› hedefleyen

konferanslar›n yer ald›¤› bu kaset-

te, Ni¤de Üniversitesi, Derbent

Kültür Merkezi Salonu'nda dü-

zenlenmifl olan bir konferans bu -

lunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n evrim teorisi ve

yarat›l›fl konular›ndaki toplam› yak-

lafl›k 3000 sayfa olan 22 renkli ki-

tab›n›n sayfa düzenli tam metinle-

ri... Toplam 107 dakikal›k 5 belge-

sel film... 442 dakikal›k 16 sesli an-

lat›m... 75 renkli afifl... Sayfalarca

makale...

Bu film, evrim teorisinin en temel

iddialar›n› ele al›rken yarat›l›fl›n

apaç›k delillerini gözler önüne ser -

mektedir. Film, "Hayat›n Kökeni",

"Hayali Evrim Mekanizmalar›" ve

"Fosil Kay›tlar›" olmak üzere üç

ana bölümden oluflmaktad›r.



Allah, yol gösterici olarak gönder-

di¤i Kuran'da, insanlar› yaratt›¤›

canl› ve cans›z varl›klar üzerinde

düflünmeye davet etmektedir. Bu

filmde, Allah'›n bu davetine uy-

gun olarak, çeflitli canl›lar›n muci-

zevi özellikleri anlat›lmaktad›r.

Bu film, Darwinizm taraf›ndan kö -

rüklenen ideolojileri ve bu ideoloji -

lerin insanl›¤a yaflatt›¤› ac›lar› an -

latmaktad›r. Filmde, Darwinizm'in

bilimsel bir teori de¤il, siyasi ve

felsefi amaçlar u¤runa savunulan

bir dogma oldu¤unu göreceksiniz.

Kuran'›n Allah kat›ndan indirildi¤ini

ispatlayan pek çok mucizevi özelli -

¤i vard›r. Bu özelliklerden biri, 20.

yüzy›l teknolojisi ile eriflti¤imiz baz›

bilimsel gerçeklerin, 1400 y›l önce

Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. Ku-

ran indirildi¤i dönemde bilimsel

olarak saptanmas› mümkün olma-

yan bu bilgiler, günümüz insan›na,

Kuran'›n Allah sözü oldu¤unu bir

kez daha göstermektedir.

Materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan bafl›bofl bir

madde y›¤›n› oldu¤unu iddia eder. Ancak 20. yüzy›l biliminin

bulgular› bu iddiay› kesin olarak çürütmüfltür.

Günümüzde bilim göstermektedir ki; evren Büyük Patlama (Big

Bang) ad› verilen bir anda yoktan var edilmifltir. Dahas› evrenin

tüm fiziksel dengeleri, insan yaflam›na imkan sa¤layacak flekilde

tasarlanm›flt›r. Y›ld›zlar›n içindeki nükleer reaksiyonlardan, kar-

bon atomunun ya da su molekülünün kimyasal özelliklerine ka-

dar herfley kusursuz bir uyumla yarat›lm›flt›r.



Darwin'den günümüze kadar ge-

çen bir buçuk yüzy›l içinde, bi-

lim ve teknolojide dev ad›mlar

at›ld›. Bilim adamlar›, hücrenin

gerçekte nas›l bir yap›ya sahip ol-

du¤unu keflfettiler. Ve hücrenin

içinde, Darwin zaman›nda hayal

bile edilemeyecek kadar komp-

leks bir sistem oldu¤u ortaya ç›k-

t›. Bu filmde, hücredeki mükem-

mel tasar›m› izleyebilirsiniz.

Filmin birinci bölümünde, madde-

sel dünyaya bak›fl aç›s›n› kökün-

den de¤ifltirecek çok önemli baz›

gerçekler anlat›lmaktad›r. ‹kinci

bölümde ise, evrenin sonsuzdan

beri var olan "bafl›bofl bir madde

y›¤›n›" oldu¤unu iddia eden mater-

yalist felsefe, 20. yüzy›l biliminin

bulgular› ›fl›nda kesin olarak çürü-

tülmektedir.

Harun Yahya'n›n ‹nsan›n Yarat›l›fl

Mucizesi adl› eserinden derlenerek

haz›rlanan bu filmde insan›n anne

karn›ndaki geliflimini büyük bir he-

yecanla izleyeceksiniz. Dünya

üzerindeki her insan›n yaflad›¤› bu

görüntüler sizin Allah'›n yarat›fl›n-

daki kusursuzlu¤u bir kez daha gö-

rüp, Rabbimizi yüceltmenize vesi-

le olacakt›r.



Big Bang'den bu yana evrenin ya-

rat›l›fl›yla ilgili bilmek istedi¤iniz

herfleyi mükemmel görüntülerle bu

belgesel filmde izleyebilirsiniz.

Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›fl›

adl› eserinden derlenerek haz›rla-

nan bu film Allah'›n sonsuz büyük-

lükteki evreni yarat›fl›yla ilgili

detayl› bilgiler içermektedir.

Kunduzlardan, dokumac› kufllara,

termitlerden, örümceklere kadar

çeflitli hayvanlar›n yuva yap›m tek-

niklerini bu belgeselde büyük bir

ilgiyle izleyeceksiniz. Ancak bun-

dan da önemlisi onlara bu teknik-

leri ilham eden Allah'›n sonsuz ak -

l›na bir kere daha flahit olacak ve

Allah'› tesbih edeceksiniz.

Gün ›fl›¤›n›n ulaflmad›¤› derinlikler-

deki canl›lar alemini bu belgeselde

hayranl›kla izleyeceksiniz. Kapka-

ranl›k denizlerde yaflamalar›na ra¤-

men renklerini de¤ifltirerek adeta bi-

rer kamuflaj ustas› gibi davranan

bal›klardan, düflman›n› aldatmak

için al›fl›lmad›k yöntemler kullanan

olta bal›¤›na kadar çeflitli canl›lar›n

bar›nd›¤› denizlerin derinlikleri hak-

k›nda bilmek istedi¤iniz herfleyi bu

filmde ö¤reneceksiniz. 



Yarat›l›fl
Gerçe¤i
Serisi

Gerçe¤i
Düflündünüz
mü? Serisi-1

Gerçe¤i
Düflündünüz
mü? Serisi-2

Sesli Anlat›mlar


