Harun Yahya'n›n bilimsel, imani ve siyasi konulardaki
170'den fazla eserinin her biri insanlar›n dünyaya bak›ﬂ aç›lar›n›
de¤iﬂtirecek özelliktedir. Harun Yahya, kainattaki yarat›l›ﬂ delillerini gözler önüne serdi¤i bilimsel kitaplar›yla, ‹slam ahlak›n›
Kuran ayetleri do¤rultusunda anlatt›¤› eserleriyle ve dünya üzerindeki siyasi geliﬂmelerin ve tarihi olaylar›n perde arkas›nda
kalm›ﬂ gizli yönlerini ortaya koydu¤u siyasi kitaplar›yla her ülkeden, her dil ve dinden milyonlarca insana hitap etmektedir.
Amerika, ‹ngiltere, Rusya, Kazakistan, Güney Afrika, Brezilya,
Endonezya, Singapur, Malezya, Fransa, Nijerya, Kanada, Lübnan gibi dünyan›n herhangi bir ülkesindeki kitapç›larda Harun
Yahya'n›n kitaplar›n›, dergi ve gazetelerde de farkl› dillerdeki
makalelerini görmek mümkündür. Yazar›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgesel ve sesli anlat›mlar da dünyan›n dört
bir yan›nda yay›n yapan radyo ve televizyon kanallar›nda çok
yo¤un ilgi görmektedir.
Yazar›n eserleri ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, Rusça, Arnavutça, ‹spanyolca, Portekizce, Lehçe, Boﬂnakça, Endonezyaca, Malayca, Urduca, Estonyaca, Arapça, Kishwahili ve
Bengoli gibi dillere çevrilmiﬂtir. Daha pek çok dilde yap›lan çeviriler h›zla devam etmektedir. Hedef, tüm kitaplar›n dünyan›n
dört bir yan›na da¤›t›lmas› ve tüm insanlar›n Allah'›n varl›¤›ndan, Kuran ahlak›n›n güzelliklerinden, ahiretin varl›¤›ndan ve
Darwinizm yalan›ndan haberdar olmalar›n›n sa¤lanmas›d›r.
Harun Yahya, Kuran'›n tebli¤ini tüm dünyaya ulaﬂt›rmak amac›yla yazd›¤› eserlerinin, tüm insanlar taraf›ndan kolayl›kla
okunmas›n› hedeflemektedir. Bu amaçla aç›lan internet siteleri
her gün binlerce insana hizmet vermektedir. Bu sitelerde, Harun Yahya'n›n kaleme alm›ﬂ oldu¤u 170'e yak›n kitab›n tam metninin ve resimlerinin yan› s›ra sesli anlat›mlar ve belgesel filmler de internet kullan›c›lar›na ücretsiz olarak sunulmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserlerinin yer ald›¤› ‹slami organizasyonlar›n, bilimsel kuruluﬂlar›n ve çeﬂitli üniversitelerin internet sayfalar›n›, dünyan›n dört bir yan›ndan gelen okur mektuplar›n›,
eserlerinin sergilendi¤i fuarlarda ve konferanslarda oluﬂan
büyük etkinin yank›lar›n› bulabilece¤iniz bu kitapta, belli say›da
kayna¤a yer verilebilmiﬂtir. Gerçekte ise bu etki tahmin edilenin
çok daha üstündedir.
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Yazar ve Eserleri Hakk›nda

H

arun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da
do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha son-

ra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra yazar›n
evrimcilerin 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 bulunmaktad›r.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden 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 ilgilidir. Bu
mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in
de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. 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 Resulullah'›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 dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini 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, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek
çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca,
‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca,
Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda 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 olmaktad›r.

Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve
samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal
bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm
inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca
Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin
de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü
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, yazar›n›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 amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar›
ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›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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HARUN YAHYA''n›n bilimsel, imani ve siyasi konulardaki 170'den fazla eserinin her biri insanlar›n dünyaya bak›ﬂ aç›lar›n› de¤iﬂtirecek özelliktedir. Harun Yahya, kainattaki yarat›l›ﬂ delillerini gözler önüne serdi¤i bilimsel kitaplar›yla, ‹slam ahlak›n› Kuran ayetleri do¤rultusunda anlatt›¤›
eserleriyle ve dünya üzerindeki siyasi geliﬂmelerin ve tarihi olaylar›n perde arkas›nda kalm›ﬂ gizli yönlerini ortaya koydu¤u siyasi kitaplar›yla her
ülkeden, her dil ve dinden milyonlarca insana hitap etmektedir. Ve bu yönüyle Harun Yahya külliyat› tüm dünyada geniﬂ yank› uyand›rmaktad›r.
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Amerika, ‹ngiltere, Rusya, Kazakistan, Güney Afrika, Brezilya, Endonezya, Singapur, Malezya, Fransa, Nijerya, Kanada, Lübnan gibi dünyan›n herhangi bir ülkesindeki kitapç›larda Harun Yahya'n›n kitaplar›n›, dergi ve gazetelerde de farkl› dillerdeki makalelerini görmek mümkündür. Yazar›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgesel ve sesli anlat›mlar da dünyan›n dört bir yan›nda yay›n yapan radyo ve televizyon kanallar›nda çok yo¤un ilgi görmektedir.
Yazar›n eserleri ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, Rusça, Arnavutça, ‹spanyolca, Portekizce, Lehçe, Boﬂnakça, Endonezyaca, Malayca, Urduca, Estonyaca, Arapça, Kishwahili, Havsa, Bulgarca, S›rpça,
Uygurca ve Bengoli gibi dillere çevrilmiﬂtir. Daha pek çok dilde yap›lan
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çeviriler h›zla devam etmektedir. Hedef, tüm kitaplar›n dünyan›n dört
bir yan›na da¤›t›lmas› ve tüm insanlar›n Allah'›n varl›¤›ndan, Kuran ahlak›n›n güzelliklerinden, ahiretin varl›¤›ndan ve Darwinizm yalan›ndan haberdar olmalar›n›n sa¤lanmas›d›r.
Harun Yahya, Kuran'›n tebli¤ini tüm dünyaya ulaﬂt›rmak ve böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤› ve birli¤i gibi imani konularda düﬂünmeye
sevk etmek amac›yla yazd›¤› eserlerinin, tüm insanlar taraf›ndan kolayl›kla okunmas›n› hedeflemektedir. Bu amaçla aç›lan internet siteleri her
gün binlerce insana hizmet vermektedir. Bu sitelerde, Harun Yahya'n›n
kaleme alm›ﬂ oldu¤u 170'e yak›n kitab›n tam metninin ve resimlerinin
yan› s›ra, sesli anlat›mlar ve belgesel filmler de internet kullan›c›lar›na
ücretsiz olarak sunulmaktad›r. Bu, internet üzerinde eﬂine rastlanmayan bir hizmettir. Çünkü kitap tan›t›m› yapan di¤er sitelerde, kitaplar›n
sadece k›sa bir özeti verilmekte ya da ana baﬂl›klar› s›ralanmakta, tam
metinleri istisnai durumlar d›ﬂ›nda ücretsiz olarak verilmemektedir.
Oysa Harun Yahya sitelerinde tüm çal›ﬂmalar dileyen herkesin kolayca
ulaﬂabilece¤i ﬂekildedir ve bu çal›ﬂmalarla ilgili hiçbir maddi kazanç
hedeflenmemektedir.
Elinizdeki bu kitab›n haz›rlanmas›ndaki amaç ise kitaplardan belgesel filmlere kadar çok geniﬂ bir yelpazede yer alan Harun Yahya külliyat›n›n tüm dünyadaki etkileri hakk›nda insanlar› bilgilendirmektir. Harun Yahya'n›n eserlerinin yer ald›¤› ‹slami organizasyonlar›n, bilimsel
kuruluﬂlar›n ve çeﬂitli üniversitelerin internet sayfalar›n›, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen okur mektuplar›n›, Harun Yahya eserlerinin
sergilendi¤i fuarlarda ve konferanslarda oluﬂan büyük etkinin yank›lar›n› bulabilece¤iniz bu kitapta, belli say›da kayna¤a yer verilebilmiﬂtir.
Gerçekte ise bu etki tahmin edilenin çok daha üstündedir.
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Pakistan, Syed Irfan Ahmed

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARI TEMELDE B‹L‹MSEL YÖNTEMLER
ARACILI⁄IYLA KURAN'DA B‹LD‹R‹LEN MESAJI ‹LETMEY‹ AMAÇLIYOR."

G

ünümüz toplumunun durumu, merhametli ve duyarl› her insan taraf›ndan hissedilmektedir. Bu ahlaki yozlaﬂma nedeniy-

le sosyal bar›ﬂ zedelenmiﬂ ve bu da sosyal denge üzerinde do¤rudan bir
etki meydana getirmiﬂtir. Ak›l sahibi her insan bu durum üzerinde düﬂünür ve mevcut durumu iyileﬂtirmeye çal›ﬂ›r.
Harun Yahya'n›n okudu¤um kitaplar› (Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin, Kavim-

lerin Helak›, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Evrim Aldatmacas›), kendisinin, ülkesi için sevgi besleyen bir insan oldu¤unu ortaya koyuyor. Harun Yahya'n›n kitaplar› temelde bilimsel metotlar arac›l›¤›yla Kuran'da bildirilen
mesaj› iletmeyi amaçl›yor.
‹slam kelimesi, bar›ﬂ anlam›na gelen "salama"dan türemiﬂtir ve Kuran
arac›l›¤›yla tüm insanl›¤a bar›ﬂ e¤itimi verilmektedir. Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n konusu bu temel ilkeler çerçevesinde haz›rlanm›ﬂt›r. Kan›mca Harun Yahya'n›n
kitaplar› toplumdaki ahlak› ve öz yap›y› iyileﬂtirmenin bir yoludur ve bar›ﬂ›n kayna¤›d›r.
Herhangi bir toplumda insanlar›n ahlak›n› ve öz yap›s›n› geliﬂtirmek her sorumluluk sahibi vatandaﬂ›n görevidir. Harun
Yahya'n›n kitaplar› ülke ve milletin hizmetinde önemli bir ad›md›r. Bir gazeteci olarak bunlar Harun Yahya'n›n kitaplar› hakk›ndaki yorumlar›mdan baz›lar›...

Syed Irfan Ahmed
Ayl›k Sa¤l›k ve Sosyal Bilimler Dergisi
Hamhard-e Sehat'›n
Yard›mc› Editörü
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ﬁüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara
vermeyi emreder; çirkin utanmazl›klardan (fahﬂadan),
kötülüklerden ve zorbal›klardan sak›nd›r›r. Size ö¤üt
vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-düﬂünürsünüz.
(Nahl Suresi, 90)
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Denizi de sizin emrinize veren
O'dur, ondan taze et yemektesiniz
ve giyiminizde ondan süs eﬂyalar›
ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda
(sular›) yara yara ak›p gitti¤ini
görüyorsun. (Bütün bunlar)
O'nun fazl›ndan araman›z ve
ﬂükretmeniz içindir.
(Nahl Suresi, 14)
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ABD, Dr. Ahmad H. Sakr

"HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹NDEN BAZILARINI ABD'DEK‹ B‹RÇOK
PROFESÖRE VE Ö⁄RENC‹YE GÖSTERD‹M; HEPS‹ ÇOK ETK‹LEND‹."

B

ir biyoloji profesörü ve baﬂta Beyrut Amerikan Üniversitesi ve
daha sonra ABD Illinois Üniversitesi olmak üzere tüm hayat›m

boyunca e¤itim görmüﬂ bir araﬂt›rmac› olarak, Harun Yahya'n›n eserleri
karﬂ›s›nda büyülendim ve çok etkilendim. Yazd›¤› ve tercüme edilen kitaplar›n›n, videolar›n›n ve kasetlerinin say›s› bir insan›n tahayyül edebilece¤inin çok ötesinde.
Türkiye'yi ve Türk insanlar›n› Harun Yahya gibi bir araﬂt›rmac›ya sahip olduklar› için tebrik etmek istiyorum. Ayr›ca Türk hükümetini de bu
özelliklere sahip bir yazara sahip oldu¤u için tebrik etmek isterim.
E¤er Türkiye uluslararas› alanda tan›nmak istiyorsa, Harun Yahya'n›n
ismi Kral Faysal Ödülü ve Nobel Ödülü komitesine sunulmal›d›r. Biyoloji bilimine olan katk›lar›ndan dolay› kendisi takdir edilmeye hak kazanm›ﬂt›r.
Böyle bir giriﬂimle Türkiye, uluslararas› alanda ön saflarda ismi duyulan bilim adamlar›na sahip ülkelerden birisi olacakt›r.
Ben, 52 kitap ve kitapç›¤› yay›nlanm›ﬂ
bir Amerikan vatandaﬂ› olarak yazar›n eserlerinden çok etkilendim. Ayr›ca kendisinin
eserlerinden baz›lar›n› ABD'deki birçok
profesöre ve ö¤renciye de gösterdim. Hepsi de çok etkilendi ve yazar›n tüm eserlerinin dünya çap›nda yay›nlanmas›n› istiyorlar. Allah Türkiye'yi ve herkesi korusun.

Sayg›lar›mla,
Dr. Ahmad H. Sakr
‹slami Bilgi Vakf› Baﬂkan›
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Hindistan, Saniyasnain Khan

"HARUN YAHYA B‹ZLER‹ GÖKLERDE VE YERDE GÖRÜLEN
AYETLER ARASINDA MUHTEﬁEM B‹R YOLCULU⁄A ÇIKARMAKTADIR."

H

arun Yahya'n›n okudu¤um Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin, Allah

Ak›lla Bilinir ve Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i adl› kitaplar›

Allah'›n evrendeki delillerinin güçlü birer anlat›m› niteli¤ini taﬂ›maktad›r. Harun Yahya'n›n ilmi, eserlerinde büyüleyici bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›k›yor, kulland›¤› üslup ise bu kitaplar›n son derece rahatl›kla
okunmas›n› sa¤l›yor. Kitaplar›n›n çok derin bir etkiye yol açmas›n›n
sebebi, büyük be¤eni toplayan aç›k anlat›m› ve mant›klar›d›r.
Kuran'dan al›nt›lar yaparak, Bertrand Russell ve Lenin gibi çok
farkl› kaynaklardan faydalanarak Harun Yahya bizleri göklerde ve yerde
görülen ayetler aras›nda muhteﬂem bir yolculu¤a ç›karmaktad›r. Yazar›n Kuran'da tarif edilen akla yaklaﬂ›m› bilimsel bir nitelik taﬂ›maktad›r.
Yaz›lar›n›n önemli özelliklerinden bir tanesi, Kuran ö¤retilerini do¤an›n
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bilimsel olarak kan›tlanabilir gerçeklerinden
örneklerle anlatmas›d›r.
‹nsan do¤du¤u andan itibaren do¤ay›
gözlemler, fakat ne gariptir ki gördüklerini
düﬂünüp hayranl›k duymaz. Do¤adaki en küçük bir örnek bile Allah'›n büyüklü¤ünün delili iken, insanlar bu gerçe¤e karﬂ› kay›ts›z
kalmaktad›rlar. Harun Yahya'n›n Kar›nca

Mucizesi ve Örümcekteki Mucize gibi kitaplar› bu gerçe¤i mükemmel, kolay anlaﬂ›l›r ve
ikna edici bir ﬂekilde sunmakla hem dine
hem de bu yönlerden bilgi eksikli¤i bulunan
kiﬂilere büyük bir hizmet vermektedir.
Yazar, en büyük ve ana hedefin Allah'›n

Harun Yahya'n›n insanlar›
Allah'›n varl›¤›n›n delilleri
üzerinde düﬂünmeye yönelten
kitaplar›ndan biri olan Allah
Ak›lla Bilinir adl› kitab›

hem evrende hem insan›n nefsinde yaratt›¤›
say›s›z delili kavramak oldu¤unun görülmesi için deliller sunmaktad›r.
Sundu¤u düﬂüncenin zihinde canlanmas› ve okuyucuda iz b›rakmas› için çok etkili bir yöntem kullanmakta, metinleri güzel resimlerle süslemektedir. Okuyucu, do¤an›n gizli
gerçekleri üzerine düﬂünmeye teﬂvik edilirken iman› da artmaktad›r.
Yapt›¤› güzel çal›ﬂmalardan dolay›
Allah'›n kendisini ödüllendirmesi,
kendisine sa¤l›k ve uzun bir hayat
bahﬂetmesi için Allah'a dua ediyoruz. Allah'›n izniyle kalemi hiç elinden düﬂmesin.

San›yasna›n Khan
Al-R›sala ‹slam Merkezi Genel
Direktörü
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Arjantin, Abu Dharr Manzolillo

"EVR‹M ALDATMACASI K‹TABI CHARLES DARWIN'‹N EVR‹M
TEOR‹S‹NE B‹L‹MSEL, ENTELEKTÜEL VE AKADEM‹K YÖNDEN B‹R
DARBED‹R."

Evrim Aldatmacas› , evrim ideolojisinin
materyalist bir dogma oldu¤unu kan›tlarla ortaya
koyan bir kitapt›r ve pek çok dile çevrilmiﬂtir.

H

arun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› kitab›, fizik, kimya,
genetik ve di¤er alanlardaki bilimsel yaklaﬂ›mlarla bü-

yük oranda itibardan düﬂürülmüﬂ bir teori olan Charles Darwin'in evrim teorisine bilimsel, entelektüel ve akademik yönden bir darbedir. Bu
kitap detayl› bir araﬂt›rma ürünüdür ve bilimselli¤i sa¤lamd›r.
Harun Yahya'n›n da aç›klad›¤› üzere, evrim teorisi kendisini biyoloji bilimiyle k›s›tlamaz; hayat›n tüm alanlar›nda sosyo-politik, ekonomik, dini, bilimsel, etik yank›lar› ve etkileri görülmektedir. Yazar, evrimci ideolojinin amac›n›n materyalist ateistlerin gündemine paralel olarak Allah'a, Yarat›c›m›za olan inanc› yok etmek oldu¤unu ifade etmektedir. Evrim Aldatmacas›, evrimcilerin gizli planlar›n› ortaya koymas› aç›s›ndan özellikle önemlidir. Bir tez, bir felsefe ve hepsinden önce bir ideoloji olarak evrim teorisinin özünde kötülük yatmaktad›r.

Evrim Aldatmacas› kitab› yay›nlanana dek, evrim teorisine teolojik spekülasyonlara dayal› ahlaki, etik ve dini zeminde s›k s›k karﬂ› ç›k›-
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l›yordu. Bu da evrimcili¤in "dini mitler"in çok üstünde olan "bilimsel bir
gerçek" oldu¤u izleniminin artmas›na neden oldu. Ancak Harun Yahya'n›n çal›ﬂmas›, evrim ideolojisinin bilimsel düzeydeki sahtekarl›¤›n›
ortaya koyarak evrim teorisine bir darbe indirmektedir. Ve evrimcili¤in
herhangi bir bilimsel dayanaktan yoksun olan ateist bir dogmadan öte
bir ﬂey olmad›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r. Harun Yahya'n›n geniﬂ araﬂt›rmalar› sonucu evrim miti tam anlam›yla iflas ederek paramparça olmaktad›r. Yazar, evrimcili¤i itibardan düﬂürmek için kulland›¤› ayn› tart›ﬂ›lmaz bilimsel yöntemle herﬂeye gücü yeten Allah'›n, var olan herﬂeyi yaratt›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Yazar evrim iddialar›n›, antropoloji, hayvan ve insan anatomisi
dahil olmak üzere teknolojide devrim yaratan geliﬂmeleri kullanarak,
bilimde yap›lm›ﬂ en son buluﬂlar› temel alarak, didaktik ve derin bir üslupla yok etmektedir.
Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n yay›lmas›n› sa¤lamak tüm inananlar›n görevidir.

Abu Dharr Manzol›llo
Serbest Gazeteci ve Editör
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Kanada, Meer Sahib

"K‹TAP KARMAﬁIK OLMAYAN, RAHATLATICI VE DOYURUCU B‹R
D‹LDE YAZILMIﬁ, ‹NSANI HAYRETE DÜﬁÜREN GERÇEKLERLE DOLU."

H

arun Yahya ismini uzun bir süre önce duydum, ancak bu
ola¤anüstü yazar›n büyüklü¤ünün ve de¤erinin fark›na varmam birkaç ay öncesine dayan›r. ‹slam Merkezi'nin imam› Hamid Abu
Malek Slimi, Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› kitab›n› bana hediye
olarak verdi ve "Bu kitab› okumaya baﬂlad›¤›nda tamamen bitirene dek
elinden b›rakamayacaks›n" diyerek kitaba olan ilgimi daha da art›rd›.
‹mam›n Harun Yahya'n›n eserlerinin ﬂevkli bir okuyucusu oldu¤unu ve
bu kitaplar›n Bat›'da yetiﬂmekte olan Müslüman gençli¤i Müslüman olmaktan gurur duyar hale getirece¤ini vurgulad›¤›n› daha sonradan ö¤rendim.
Kitab› okumay› bitirdikten sonra, ﬂüphe duyarak geçirdi¤im gençlik günlerimi oldukça üzüntüyle and›m. Cevab› di¤er dinlerde ve özel-
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likle H›ristiyanl›k, Hinduizm ve Budizm'de aram›ﬂt›m, ancak bu yolculuk
bir gün Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde matematik dersinde tesadüfler
teorisi bana aç›klanana dek beni hiçbir yere vard›rmam›ﬂt›. ‹ﬂte o an beynimde bir ﬂimﬂek çakm›ﬂt›...
Merakl› okuyucular›n kitab›n
özünü kendilerinin özümsemelerini
tavsiye ederim. Çünkü bu kitap, sorgulayan bir zihne Allah'›n var oldu¤unu, bilimsel ve mant›ksal terimlerle en
ufak bir ﬂüpheye yer vermeksizin, beAllah'›n varl›¤›n›n delillerinin ortaya
nim anlatabilece¤imden çok daha etkondu¤u ve evrim teorisinin açmazla kili bir ﬂekilde anlatmakta. Art›k kimser›n›n etkili bir biçimde anlat›ld›¤› bir
nin karmaﬂ›k sorulara mant›kl›, bilimbaﬂka Harun Yahya eseri
sel bir cevap bulmak için benim yaﬂad›¤›m ›zd›rap dolu dönemi yaﬂamas› gerekmiyor.
Kitap karmaﬂ›k olmayan, rahatlat›c› ve doyurucu bir dilde yaz›lm›ﬂ,
mant›kl› aç›klamalar, etkileyici resimler ve insan› hayrete düﬂüren gerçeklerle dolu. Dahas›, Yahya'n›n kaleminden ç›kan daha baﬂka birçok ﬂaheser, Müslümanlar›n modern bilgilerini zenginleﬂtirmekte ve genç beyinleri bilim, ‹slam ve daha birçok
konuda eﬂsiz bir bilgi hazinesiyle
doldurmaktad›r.

Meer Sah›b
Kanada ‹ttifak Partisi Direktörü,
Londra Müslüman Camii Yönetim
Kurulu Üyesi ve Eski Baﬂkan
Yard›mc›s›
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ABD, Lezia Hill-Harris

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARI ‹NSANLARI ALLAH'IN KEL‹MELER‹
ÜZER‹NDE DÜﬁÜNMEYE YÖNELTMEKTED‹R."

.

I

nananlara Allah Kuran'da, insanlar› ak›l ve do¤ruluk üzere ‹slam'a ça¤›rmay›, Kendisine ibadet etmeyi ve ﬂirk koﬂmamaya

davet etmeyi ö¤retmektedir. Harun Yahya'n›n kitaplar› da bunu aç›kça
ö¤retmektedir. Allah Kuran'› ve bilimi kiﬂilerin idraklerine ulaﬂmak, bu
konular› tefekkür ettirmek ve Kuran ayetleri üzerinde düﬂündürmek için
göndermiﬂtir. Bu anlamda, hem kalbe hem de akla hitap edebilen sadece
bir, iki kitap ile karﬂ›laﬂt›m. Sadece kelimelerle de¤il, görsel anlamda da.
Ço¤umuz okuruz, ama okudu¤umuz ﬂeyi zihnimizde canland›ramay›z. Halbuki kelimelere resimler de eklenince yaz›lanlar sadece akla de¤il, kalbe de hitap eder. Allah insana birçok ayette Güneﬂ'e, Ay'a, Dünya'ya, hayvanlara ve kendisine bakmas›n› ö¤ütler. Çünkü düﬂünebilenler
için bunlar›n her birinde ayetler vard›r. Öyleyse, Harun Yahya da aç›kça
Allah'›n emrini yerine getirmektedir.
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Harun Yahya'n›n kitaplar›, Allah'›n emri do¤rultusunda, tüm insanlar›,
evrendeki en küçük maddeden kendi vücudumuzdaki mükemmel sistemle re kadar her türlü yarat›l›ﬂ mucizesi üzerinde düﬂünmeye yöneltmektedir.

Bence, Harun Yahya'n›n kitaplar› insanlar› Allah'›n kelimeleri üzerinde düﬂünmeye yöneltmektedir. O'nun büyüklü¤ü ve mutlak kudreti
üzerinde düﬂünmeye... Bilimin getirdi¤i aç›klamalarla, Harun Yahya, yarat›lan herﬂeyde görülen Allah'›n ilmine
ve akl›na iﬂaret etmektedir. O ki herﬂeyi
bilen, üstün ak›l sahibi, çok güçlü olan,
herﬂeyi gören, duyan ve yaratan Rabbimizdir.
Allah Harun Yahya'y› korusun ve
çal›ﬂmalar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤las›n.
Kendisine, hem bu dünyada hem
kabirde hem de ahirette Allah
herﬂeyin en güzelini versin. O, insanlar› samimiyetle Allah'a ibadet etmeye ça¤›ran bir kiﬂidir.

Sayg›lar›mla,
Lez›a H›ll-Harr›s
Know›ng the Creator Yay›nc›l›k
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Arnavutluk, Ramiz Zekaj

"HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹ AIITC KÜTÜPHANES‹NDE."
(Albanian Institute of Islamic Though and Civilisation - Arnavutluk ‹slami Düﬂünce ve Medeniyet Enstitüsü)

Derin Düﬂünmek

Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin

S

on zamanlarda AIITC (Arnavutluk ‹slami Düﬂünce ve Medeniyet Enstitüsü) kütüphanesini zenginleﬂtiren kitaplar aras›na

hayat›n de¤iﬂik alanlar›n› ve bilimi konu alan ünlü yazar Harun Yahya'n›n çok de¤erli Türkçe ve ‹ngilizce eserleri de kat›ld›. Bu kitaplarda
‹slami konular bilimsel bir yaklaﬂ›mla ele al›nm›ﬂt›r. Okuyucular, yazar›n bak›ﬂ aç›s›n›n, her bir alanda uzun y›llara yay›lm›ﬂ özel araﬂt›rma,
deney ve analizler üzerine kuruldu¤unu göreceklerdir.
1999 ve 2000 y›llar›nda bas›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n pek çok resimle
desteklenmiﬂ olmas›, kitaplarda de¤inilen konular›n iyi anlaﬂ›lmas›n›
sa¤lam›ﬂ ve fonksiyonel iﬂlevini pekiﬂtirmiﬂtir.

30

Atom Mucizesi

Kar›nca Mucizesi

Derin Düﬂünmek, Kar›nca Mucizesi, Kavimlerin Helak›, Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin gibi pek çok kitap Arnavut okurlar›n ilgisini fazlas›yla çekmiﬂ ve Harun Yahya'n›n bilime
dayal› yorumlar›n› okurlar ciddiyetle de¤erlendirmiﬂlerdir.
AIITC, yeni milenyuma ‹slam kütüphanesine kat›lan bu modern-bilimsel kitaplardan oluﬂan de¤erli hazine
ile girmiﬂ olmaktan dolay› müteﬂekkirdir. AIITC ad›na bunu gerçekleﬂtiren
herkese teﬂekkür eder, yazara uzun
bir hayat ve bilimsel çal›ﬂmalar›nda
baﬂar›lar›n›n devam›n› dilerim.

Dr. Ram›z Zekaj
Arnavutluk ‹slami Düﬂünce ve
Medeniyet Enstitüsü Genel Müdürü
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Kanada, Khalid S. Jan

"HARUN YAHYA, B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹Y‹ B‹R ARAÇ OLARAK
KULLANARAK ALLAH'IN TEK GERÇEK ‹LAH OLDU⁄U MESAJINI
KORKUSUZCA ANLATMAKTADIR."

Z

aman›n baﬂlang›c›ndan bu yana, halk›n›n içine düﬂtü¤ü dejenarasyon üzerinde düﬂünüp ruhlar› ve bedenleri canland›rmak için kalemine sar›lan ve onu tek silah› yapan kiﬂiler
olmuﬂtur. Ne insanlar›n korkusu, ne de maddi varl›klar›na

gelecek zarar onlar› bu yollar›ndan hiçbir ﬂekilde al›koymam›ﬂt›r. Bu kiﬂiler, halklar›na ve insanl›¤a, bizi bir amaç üzerine yaratan Allah'›n birli¤ini ve ölümle birlikte canlar›m›z al›nd›¤›nda bu dünyada yapt›¤›m›z
amellerden sorgulanaca¤›m›z› ve bunun sonucunda cennete veya cehenneme gidece¤imizi anlatmay› yegane görevleri bilmiﬂlerdir.
Tarih boyunca bu özlü mesaj çok az kiﬂi taraf›ndan kabul edilmiﬂ
ve ço¤unluk taraf›ndan inkar edilmiﬂtir. Bilim ve teknoloji ça¤› olan asr›m›zda, belli çevreler ulaﬂ›lan bilgileri insanlar›n bu özlü mesaj›, yani
Allah'›n tek oldu¤unu ve herﬂeyi
O'nun yaratt›¤› gerçe¤ini inkar etmeleri için kullanmaktad›rlar.
Gerçe¤in do¤as› gere¤i, karﬂ› güç
ve fikirler ne kadar güçlü olursa
olsun, gerçek her zaman parlayarak ortaya ç›kacakt›r.
Bu yüzy›lda bilim ve teknolojiyi bir araç olarak kullanan ve Allah'tan baﬂka ilah olmad›¤› mesaj›n› korkusuzca
anlatan kiﬂi Harun Yahya'dan
baﬂkas› de¤ildir.
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"O Allah, O'ndan baﬂka ilah yoktur,
büyük Arﬂ›n Rabbidir."
(Neml Suresi, 26)

Her insan›n bir gün mutlaka ölece¤i, Allah'›n huzurunda hesap verece¤i
ve bu hesab›n sonucuna göre cennete ya da cehenneme gidece¤i üstteki
kitaplarda Kuran ayetleri ›ﬂ›¤›nda çarp›c› bir ﬂekilde anlat›lmaktad›r.

Say›n Yahya'n›n anlat›mlar› dinamik, insan› düﬂünmeye sevk eden
ve ruhunu canland›ran özelliklere sahiptir. Düﬂüncelerini yo¤un olarak
kulland›¤› Kuran ayetleri ile desteklemektedir. Kitaplar›nda ele ald›¤›
temel konular Allah'›n birli¤i, hayat›n amac›, k›yamet günü, ahiretteki
yaﬂam, cennet ve cehennemdir. Ayr›ca insan ve evrenin yarat›l›ﬂ› konusunda öne sürülen sözde bilimsel teorilere dikkat çekerek bunlar› Kuran ve bilimin ›ﬂ›¤›nda çarp›c› bir ﬂekilde çürütmektedir.
Sonuç olarak, Müslüman ve gayrimüslim yazar, akademisyen ve
bilim adamlar›na Harun Yahya'n›n yaz›lar›n› inceleyerek bu çal›ﬂmalar›n iyi yönlerini ve eserler hakk›ndaki yorumlar› ortaya koyan objektif
ve özlü bir çal›ﬂma yapmalar›n› öneriyorum.

Khal›d S. Jan
‹slam E¤itimcisi
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Kanada, Qasem Mahmud

"SN. YAHYA, KURAN AYETLER‹NDEN ALINTILAR YAPMIﬁ VE ALLAH'IN MESAJI
OLAN ‹SLAM'IN DO⁄RULU⁄UNU KANITLAMAK ‹Ç‹N OKUYUCUSUNUN
D‹KKAT‹N‹ BU AYETLERDEK‹ GERÇEKLERE ÇEKM‹ﬁT‹R."

H

arun Yahya'n›n ﬂu kitaplar›n› okudum: Evrim Aldatma-

cas›, Kavimlerin Helak›, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Ger-

çe¤i Düﬂündünüz mü?, Kuran'da Temel Kavramlar. Bu kitaplar› ‹slam

ö¤retisiyle ba¤daﬂ›r buluyorum. Sn. Yahya, Kuran ayetlerinden al›nt›lar yapm›ﬂ ve Allah'›n mesaj› olan ‹slam'›n do¤rulu¤unu kan›tlamak
için okuyucusunun dikkatini bu ayetlerdeki gerçeklere çekmiﬂtir.
Bu yazar›n güzel çal›ﬂmalar› nedeniyle Türkler taraf›ndan takdir
edilmesini ve onurland›r›lmas›n› beklemekteyim. Bu yazardan dolay›
gurur duymal›s›n›z. Kanadal› Müslümanlar gurur duyuyor.

Sayg›lar›mla,
Qasem Mahmud
Ontar›o ‹slami Okullar
Federasyonu Baﬂkan›

Polonya, Farhat Khan

"ÖLÜM, KIYAMET VE CEHENNEM KONULARINDA YAZILMIﬁ EN ‹Y‹
‹SLAM‹ ÇALIﬁMA HARUN YAHYA'NIN KALEM‹NDEN."

P

olonya, Orta ve Do¤u
Avrupa'n›n merkezin-

de, en büyük Katolik nüfusa sahip
ülkelerden biridir. Ayn› zamanda
s›n›rlar› dahilinde en eski Müslüman az›nl›¤› bar›nd›ran ülkedir.
Ne var ki, Müslüman ve gayrimüslim bu iki toplulu¤un 600 y›la dayanan birlikteli¤i iki dinin birbirini
tan›mas›n› sa¤lamam›ﬂt›r. ‹nsanlar ‹slam'› tan›mad›klar› gibi, toplumda gördükleri tek tip modelÖlüm, k›yamet ve cehennem konular›n›
tüm aç›kl›¤›yla ele alan Ölüm K›yamet
Cehennem kitab›n›n Lehçe bask›s›.

den ötürü Müslümanlara karﬂ› bir
korku duymaktad›rlar. Bu nedenle 1990 y›l›nda biz Polonya Müslümanlar›, farkl› din ve kültüre men-

sup bu iki toplumun birbirlerinin de¤er ve düﬂüncelerini daha iyi anlamalar› ve aralar›nda huzur ve bar›ﬂ ortam› kurmak için bir dernek kurduk. Bizler bar›ﬂ›n korunmas› için bilginin çok önemli bir rol oynad›¤›n›
düﬂünüyoruz. Bu anlamda, zaman›m›zda Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›
çok sayg›n bir yer elde etmiﬂtir.
Bu mektubu Polonya Müslüman toplulu¤u ad›na yaz›yorum. Son 5
y›ld›r farkl› ‹slami konularda halka aç›k konferanslar düzenliyoruz. Bu
çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda insanlar›n en merak ettikleri konunun ölüm,
k›yamet ve cehennem oldu¤unu fark ettik.
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Bu konuda yaz›lm›ﬂ en iyi ‹slami çal›ﬂman›n hangisi olabilece¤ini
araﬂt›r›rken internette Harun Yahya'n›n Ölüm K›yamet Cehennem adl›
kitab›na rastlad›k. De¤iﬂik yazar ve kitaplar› da inceledikten sonra Harun Yahya'n›n kitab›n› Lehçeye çevirmenin en iyi seçim oldu¤una karar
verdik.
Bu kitab› ölüm, k›yamet ve cehennem konusuna getirilen en iyi ‹slami yorum olarak görüyoruz. Kitab›n içeri¤inin sa¤laml›¤› ve metninin aç›k ve net üslubu
yazar›n ‹slami konulardaki di¤er kitaplar›n› da
Lehçeye çevirmeye karar veren birçok Polonyal› ayd›n taraf›ndan da takdir edilmiﬂtir.
Bir gün yazar›n Polonya'y› ziyaret edip
burada yaﬂayan kiﬂilerle tan›ﬂmas›n› umut
ediyoruz. Kendisine hem bu dünyada hem de
ahirette güzellikler diliyor,

Al-

lah'a, kendisini her türlü

fit-

neden korumas› için dua

edi-

yoruz.

Farhat Khan
Polonya Müslüman
Toplulu¤u
Genel Sekreteri
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ABD, Nabil Elibiary

"BU K‹TAPLARI, ÜN‹VERS‹TE VE YÜKSEK OKULLARDAK‹ AMER‹KALILARI
‹SLAM D‹N‹NE DAVET ETMEK AMACIYLA KULLANIYORUM."

D

allas / Fort Worth metropolündeki okullarda ve kiliselerde
s›k s›k ‹slam hakk›nda konuﬂmalar yapmak üzere davet al›-

r›m. Genellikle evrim, yarat›l›ﬂ, kad›n, ahlak, evlilik ve di¤er baz› konularda görüﬂlerimi almak üzere sorularla karﬂ›laﬂ›r›m. Konular› daha iyi
anlatabilmek için yaz›l› cevap isteyenler hariç, sorular› en iyi ﬂekilde
cevaplamak için elimden geleni yapar›m.
Uzun süre internette iyi kitaplar arad›m ve sonunda Harun Yahya'n›n kitaplar›n› buldum. Bu kitaplar tam olarak yeni nesillerin ilgi
alanlar›na yönelmiﬂ. Analizler mant›k temeline dayand›r›lm›ﬂ ve bol bilimsel delillerle desteklenmiﬂ. O zamandan beri, en zekice sorular› soran ö¤rencilerime Harun Yahya'n›n kitaplar›n› hediye ediyorum.
Aﬂa¤›da Harun Yahya taraf›ndan yaz›lm›ﬂ kitaplar hakk›ndaki de¤erlendirmelerimi bulacaks›n›z. Bu kitaplar› üniversite ve yüksek okullardaki Amerikal›lar› ‹slam dinine davet
etmek amac›yla kullan›yorum.
1. Kitaplar en karmaﬂ›k kavramlar› basit ve anlaﬂ›lmas›
kolay bir ﬂekilde aç›klayan
önemli bilimsel analizlerdir.
2. Kitaplar yüksek kalitede
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bask›, renk, grafik ve resimlerle sunulmaktad›r. Etkileyici ve cazip olduklar› bir gerçektir.
3. Kitaplardaki ana temalar ﬂöyledir:
a. Allah'›n varl›¤› ve birli¤i
b. Yarat›l›ﬂ delilleri ve metafizik konular
c. ‹nananlar›n Kuran ayetlerine uygun
olarak ahlaki yükümlülükleri
ﬁu ana dek okudu¤um kitaplar:
1. Kavimlerin Helak›
2. Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i
3. Evrim Aldatmacas›

Nab›l El›b›ary
Carrollton ‹slam Birli¤i Ruhani Lideri
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As›l yurdun sonsuz ahiret
hayat› oldu¤unun ve dünya
hayat›n›n geçicili¤inin so mut örneklerle aç›kland›¤›
Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i
kitab›n›n ‹ngilizcesi.

Portekiz, Yioussuf Mohamed Adamgy

"YAZAR K‹TAPLARINDA, ALLAH'IN KURAN'DA DÜNYADAK‹ TÜM
MÜSLÜMANLARA YÜKLED‹⁄‹ B‹R SORUMLULU⁄U YER‹NE GET‹RMEKTED‹R."

H

arun Yahya'n›n aﬂa¤›daki kitaplar›n›n dini ve bilimsel de¤eri üzerine rapor:

* Kavimlerin Helak›
* Evrim Aldatmacas›
* Kuran'da Temel Kavramlar
* Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin
* Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin
‹simlerinin de aç›kça ortaya koydu¤u gibi, yazar›n dinsizlik, dinin

ak›lc› olmayan bir tarzda de¤erlendirilmesi ve dünyada genel olarak yaﬂanan ahlaki dejenerasyon karﬂ›s›nda topluma karﬂ› hissetti¤i sorumluluk
duygusu ile kaleme ald›¤› bu kitaplar büyük bir entelektüel de¤er taﬂ›yor.
Ayr›ca benim görüﬂüme göre bu kitaplarda, ‹slami anlay›ﬂa ayk›r› hiçbir yön bulunmamaktad›r. Tam tersine yazar
bu kitaplar›nda, Kuran'›n dünyadaki tüm
Müslümanlara yükledi¤i bir sorumlulu¤u yerine getirmektedir.
Son olarak, Portekiz'de Harun Yahya'n›n Kavimlerin Helak› kitab›n› Portekizce olarak yay›nlad›¤›m› belirtmek isterim.

Y›oussuf Mohamed Adamgy
• Al-Furqan Vakf› Direktörü ve
Al-Furqan Dergisi Editörü
• Portekiz ‹slami E¤itim Derne¤i (AEIP)
Darul Uloom ‹slam Tarihi Profesörü
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‹ngiltere, Owen Alik Shahadah

"KAV‹MLER‹N HELAKI BUGÜNÜN TOPLUMLARINA H‹Ç AKILDAN
ÇIKMAYAN MÜKEMMEL B‹R TAR‹H DERS‹ VERMEKTED‹R."

K

avimlerin Helak› bugünün toplumlar›na hiç ak›ldan ç›kmayan mükemmel bir tarih dersi vermektedir. Bu çal›ﬂ-

ma, ahlaki ve dini dejenerasyonun yaﬂand›¤›, Allah'a inanmayan toplumlar›n içine sürüklendi¤i çöküﬂü ve
yine bu toplumlar›n her zaman ayn›
olan sonunu delilleri ile ortaya koymaktad›r. ‹yi bir araﬂt›rman›n ürünü
olan Harun Yahya'n›n bu kitab› Halaqah Media taraf›ndan yine oldukça
baﬂar›l› bir ses kasetine dönüﬂtürülmektedir. Say›n Harun Yahya'n›n yetenekli kalemi ve Halaqah Media'n›n
çabalar› Kavimlerin Helak› kitab›n›

yeni boyutlara taﬂ›maktad›r.

Owen Al›k Shahadah
Halaqah Medya
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Avustralya, Moussa Chahine

"YAZARIN ESERLER‹ HAYATIN KÖKEN‹N‹
ARAﬁTIRANLARA KALICI B‹R UFUK AÇMIﬁTIR."

A

dnan Oktar (Harun Yahya)'n›n yazm›ﬂ oldu¤u mükemmel
kitaplar hakk›ndaki görüﬂlerimi belirtmek isterim.
ﬁimdiye kadar internet üzerinden
okudu¤um kitap ve makaleler, gerçe¤i
arayanlar için çok de¤erli bir hazine niteli¤i taﬂ›maktad›r. Evrim konusunda
sundu¤u engin bilgi Darwin'in teorisinin tamamen kabul edilemez ve geçersiz oldu¤unu hiç ﬂüpheye yer b›rakmayacak ﬂekilde ve ikna edici bir üslupla
ortaya koymaktad›r.
Yazar›n Kuran mucizeleri ve evrenin harikalar› hakk›nda derledi¤i
araﬂt›rma, kafalar›nda oluﬂan soru
iﬂaretlerine cevap arayanlar için çok
etkileyici ve onlar› Allah'a yaklaﬂt›r›c› nitelikte.
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Allah hem bu dünyada hem
de ahirette yüce dinimiz ‹slam'a
verdi¤iniz bu büyük hizmetten dolay› baﬂar› versin. Allah'a, Harun
Yahya'n›n tüm eserlerinin ‹ngilizce'ye çevrilmesi için samimiyetle
dua ediyorum, çünkü eserlerinde
kulland›¤› metodoloji okuyucu
aç›s›ndan cazip ve Müslümanlar
için oldu¤u kadar Müslüman olmayanlar aç›s›ndan da çok yararl›.
Bat› toplumlar›nda yaﬂayan
kiﬂilerle görüﬂmelerimden bizzat
edindi¤im tecrübelere dayanarak
söylüyorum ki, yazar›n de¤erli
eserleri insanlar›n düﬂünce yöntemini de¤iﬂtirmiﬂ ve hayat›n kökenini araﬂt›ranlara kal›c› bir
ufuk açm›ﬂt›r.

Harun Yahya'n›n bu kitab›nda, bilimin
ulaﬂt›¤› son noktada elde edilen sonuçlara,
1400 y›l önce indirilmiﬂ olan Kuran ayetlerinde dikkat çekildi¤i anlat›lmaktad›r.

Sonuç olarak gerçe¤i yaymada yapt›¤›n›z mücadelede size baﬂar› ihsan etmesi için Allah'a dua ediyorum.
"Onlar Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi
nurunu tamamlay›c›d›r; kafirler hoﬂ görmese bile." (Saff Suresi, 8)
"De ki: Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç ﬂüphesiz bat›l yok olucudur."
(‹sra Suresi, 81)

Sayg›lar›mla.
Moussa Chah›ne
Al Zahra Müslüman Birli¤i
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ABD, Abdul Hadi Bazurto

"HARUN YAHYA'NIN EVR‹M KONUSUNA YAKLAﬁIMI, EVR‹M ALDATMACASI
ADLI ESER‹N‹ B‹R KAYNAK K‹TAP HAL‹NE GET‹RMEKTED‹R."

H

arun Yahya, birçok kitab› vas›tas›yla ‹slam'›n ilerlemesine büyük bir katk›da bulunmuﬂtur.

Evrim Aldatmacas› (El Engano Del Evolucionismo) kitab› ‹spanyol-

ca olarak eﬂsiz bir kitapt›r.
Harun Yahya'n›n evrim konusuna yaklaﬂ›m›, kitab› çok de¤erli bir
kaynak haline getirmektedir.
‹nsanl›¤›n yarat›l›ﬂ› ile ilgili olarak, eski ateist kavramlar› tart›ﬂmak
ve y›kmak üzere bilimi ve grafi¤i kullanmas› toplum olarak bizim için çok
önemlidir. Biz Latin toplumu sosyal, ahlaki, politik, ekonomik veya dini olsun tüm sorunlar›m›za çözümü ‹slam'da
ve ‹slami dünya görüﬂünde arar›z.
Bu kitap içeri¤i
ve yap›s› nedeniyle
akademisyenlerden
halk›n içinden bireylere kadar Latin toplumunda geniﬂ bir
kitlenin ilgisini çekebilir.
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Allah'›n

Harun

Yay›nland›¤›
her ülkede büyük
yank›lar uyand›ran
Evrim Aldatmacas›
kitab›n›n ‹spanyolcas›.

Yahya'ya uzun ve verimli bir hayat vermesini dileriz, ki böylece
kendisi eﬂsiz edebi
eserler üretmeye devam edebilsin ve biz
de her birinin tercümesini okuyal›m.
‹slami bilgiye ümitsizce
aç olan dünyan›n bu bölgesinde,
Amerika k›tas›nda, ‹slam'›n geliﬂmesi için bu üretken yazar›n eserlerinin da¤›t›mc›s› olmay› ümit ediyoruz.

Sayg›lar›mla,
Abdul Had› Bazurto
Latin Amerikal›
Müslümanlar
Birli¤i (LAMU) Baﬂkan›
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‹ngiltere, Mona Abdul Haq

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARI OKUYUCUYA YEN‹
B‹R BAKIﬁ AÇISI KAZANDIRMAKTADIR."
KONU: Harun Yahya'n›n aﬂa¤›daki eserleri hakk›nda görüﬂ.
Kavimlerin Helak›
Evrim Aldatmacas›
Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i
Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin
Harun Yahya'n›n ilk kitab› ‹ngiltere'de yay›nland›¤›nda okuyucular›n çok büyük be¤enisini kazanm›ﬂ ve yazar›n Taha Yay›nc›l›k taraf›ndan bas›lacak di¤er eserleri heyecanla beklenir olmuﬂtu.
Eserlerin bu kadar büyük be¤eni toplamas›n›n baﬂl›ca sebebi, çal›ﬂmalar›n ‹slami çerçevede birçok konuyu ele almas›d›r. Arkeoloji, biyoloji, do¤a tarihi, paleontoloji ve sosyoloji, eserlerde ele al›nan konulardan sadece birkaç›. Yazar, eserlerinde modern dini tan›mlamalar›n
d›ﬂ›na ç›kmay› ak›ll›ca baﬂard›¤› için kitaplar› okuyucuya yeni bir bak›ﬂ
aç›s› kazand›rmaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle, yazar kitaplar›nda ‹slam'›n asl›nda hem bu dünyaya hem de imani konulara yönelik çok geniﬂ bir
perspektife sahip oldu¤unu göstermektedir.
Geçmiﬂte, ‹slam dünyas› bu anlay›ﬂ çerçevesinde geliﬂmiﬂ, bilimsel geliﬂmeler, t›p, astronomi, mühendislik vs. dallar›nda çok büyük
ilerlemeler kaydetmiﬂti. Tüm bu ilerlemeler dini inanç üzerinde yükselmiﬂ ve dinin ilme verdi¤i önem nedeniyle baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r.
Harun Yahya, Yarat›c›m›za duyulan sevgiyi ve Allah'›n yaratt›¤›
dünyay› bilimsel zemine oturtmay› baﬂarm›ﬂ bir yazard›r ki, bu bak›ﬂ aç›s› tüm alanlardaki çal›ﬂmalar için bir baﬂlang›ç noktas› oluﬂturmaktad›r.
Bu do¤rultuda yazar›n kitaplar› bilgi aray›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalara yeni
bir ivme kazand›rmakta ve tüm bilim dallar›n› 21. yüzy›la taﬂ›maktad›r.
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Bu sadece bir gurur kayna¤› olmakla kalmay›p ayn› zamanda yeni
nesiller için bir teﬂvik unsurudur.
Samimiyetle söylemeliyim ki, bu kitaplarda k›ﬂk›rt›c› veya toplumun yarar›na olmayan hiçbir unsur bulunmamaktad›r. Dünya tarihinde
hiç hatas›z olan tek kitap vard›r, ki o da Kuran'd›r. Harun Yahya'n›n kitaplar›na gelince, yazar›n aç›kça ortaya koydu¤u niyet, yarat›l›ﬂtaki üstün
ak›l ve Kuran'da verilen tavsiyeler ve üzerinde tart›ﬂ›lmaz olan Allah'›n
varl›¤›, yarat›lanlar›n gerçe¤i, hayat ve
ölüm, geçmiﬂten al›nacak dersler ve do¤adaki mekanizmalard›r.
Yeni bir eserin yay›nlanmas› konusunda kendilerini aç›k fikirli, esnek,
baﬂkalar›n›n fikirlerini ve görüﬂlerini
dikkate alan kiﬂiler olarak tan›d›m.

Mona Abdul Haq,
Saracen Yay›nevi Direktörü
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ABD, M. A. M. Chida

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARI SADECE MÜSLÜMANLARIN DE⁄‹L,
TÜM DÜNYANIN REFAHI ‹Ç‹N ÖNEML‹ B‹R KATKIDIR."

F

irmam›z, ‹slamiyet ve Müslüman dünyas› konular›ndaki kitaplar›n posta arac›l›¤›yla ve ma¤azalarda toptan ve pera-

kende olarak sat›ﬂ›n› yapan Amerika'daki en büyük ﬂirketlerden biridir.
Türk yazar Harun Yahya'n›n kitaplar›n› kitap evimizde sat›yoruz. Bu kitaplar, buradaki Müslümanlar kadar gayrimüslimler taraf›ndan da büyük talep görüyor.
Yazar, bu dünyan›n geçici oldu¤unu canl› ve net resimlerle vurgulam›ﬂ
ve okuyucular›n›n dikkatini ahlak kurallar›na uygun bir yaﬂama yöneltmiﬂtir. Kitaplar› bilimsel gerçekler ve Kuran'da tarif edilen de¤erlerin
özüne odaklanmaktad›r. Yazar›n kitaplar› sadece Müslümanlar›n de¤il,
tüm dünyan›n refah› için önemli
bir katk›d›r. Türk insanlar› böyle
bir yazara sahip olduklar› için
çok ﬂansl›lar.

Sayg›lar›mla
M. A. M. Ch›da
Halalco Kitaplar›
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ABD, Dr. Muzammil H. Siddiqi

"K‹TABI TÜM ENTELEKTÜEL ÇEVRELERE TAVS‹YE
ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM."

O

kur Yay›nc›l›k taraf›ndan 1999 y›l›nda bas›lan Harun Yahya'ya ait

Evrim Aldatmacas›: Darwinizm'in Bilimsel Çöküﬂü ve ‹deolojinin Arka Plan› adl› kitab› okudum. Yazar evrim teorisindeki bilimsel hatalar› çok büyük bir ustal›kla göstermiﬂ. Kitap çok
aç›k ve ufuk geniﬂletici bir niteli¤e sahip. Tutkulu, ancak akademik bir üslupla kaleme al›nm›ﬂ bir eser.
Bu kitap sadece ‹slam'›n evrim teorisine
bak›ﬂ aç›s›n› mükemmel bir ﬂekilde ortaya
koymakla kalm›yor, ayn› zamanda Müslümanlarla yarat›l›ﬂ konusunda ayn› bak›ﬂ aç›s›na sahip her türlü
inançtan insan
için çok yarar-

Dr. Muzammil H. Siddiqi, ABD'nin
iki büyük ﬂehrine yönelik olarak
gerçekleﬂtirilen terörist sald›r›lar›n
ard›ndan, 11 Kas›m 2001'de dü zenlenen Ulusal Dua Günü'nde
ABD Baﬂkan› George W. Bush ile
birlikte görülüyor.

l› bir kaynak
olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Bu kitab›n içeri¤inin yan› s›ra bas›m›ndan da
çok etkilendim. Kitab› tüm entelektüel çevrelere tavsiye etmekten mutluluk duyuyorum.

Sayg›lar›mla,
Doç. Dr. Muzamm›l H. S›dd›q›, Kuzey Amerika ‹slam Toplumu (ISNA) Baﬂkan› Cal›forn›a Devlet Üniversitesi, ‹slami Etüdler
ve Dünya Dinleri Kürsüsü Fullerton, ABD
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Avustralya, Murat Selek

"BU K‹TAPLARIN, ‹SLAM'I GAYR‹MÜSL‹MLERE ANLATMA KONUSUNDA
EN FAYDALI ESERLER OLDUKLARI DO⁄RULANMIﬁTIR"

A

vustralyal› Müslümanlar Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan
çok büyük ölçüde istifade etmektedirler. Kendisinin ki-

taplar› çok iyi araﬂt›r›lm›ﬂ ve akademik aç›dan sa¤l›kl› incelemeleri ve
Darwin teorisini çürütücü tezleri ortaya koyarken ‹slam'› gayrimüslimlere anlatma konusundaki çabalar›m›zda çok faydal› olmaktad›r.
Kendisinin eserlerinden istifade
etmiﬂ tüm Müslümanlar ad›na ‹slam'a
olan etkileyici katk›lar›n›n ve yanl›ﬂ
ideolojileri ne ﬂekilde çürüttü¤ünün
göz önünde bulundurulmas›n› talep
ederiz.

Sayg›lar›m›zla,
Murat Selek
Avustralya ‹slami Bilgi ve
Hizmetleri A¤›
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Ve O, yeri yay›p uzatan, onda sars›lmaz-da¤lar
ve ›rmaklar k›land›r. Orada ürünlerin her birinden
ikiﬂer çift yaratm›ﬂt›r; geceyi gündüze
bürümektedir. ﬁüphesiz bunlarda düﬂünen bir
topluluk için gerçekten ayetler vard›r.
(Rad Suresi, 3)
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‹ngiltere, Shamshad M. Khan

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARININ ÇO⁄U
YAYINCILIK ÖDÜLÜNE LAYIK."

G

erçekler ve sunumlar renkli illüstrasyonlarla yap›lm›ﬂ. Eski sorunlar› Müslümanlara oldu¤u kadar ﬂuuru aç›k gayrimüslimlere

de inand›r›c› gelen modern bilimsel bir yaklaﬂ›mla ortaya koyuyor.
‹ﬂte bu Harun Yahya.
Ço¤u yay›nc›l›k ödülüne lay›k olan bu kitaplar
gençlik taraf›ndan ﬂevk ve istekle kabul görmektedir.
Allah onu korusun ve ‹slam ad›na yapt›¤› hizmetlerinden dolay› onu en güzel ﬂekilde ödüllendirsin.

Shamshad M. Khan
IPCI – Uluslararas› ‹slami Tan›t›m Merkezi

Yugoslavya, Miroljub Petrovic

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARINI VE V‹DEO KASETLER‹N‹ GÖRDÜKTEN
SONRA SADECE ONUN ESERLER‹ ÜZER‹NDE ÇALIﬁMAYA KARAR VERD‹M."

H

arun Yahya'n›n kitaplar› ve videolar› hakk›nda k›saca düﬂüncelerim: Y›llard›r Yugoslavya'da, yarat›l›ﬂ kavram›n›

do¤rulama alan›nda en tan›nm›ﬂ bilimsel kuruluﬂlarla birlikte çal›ﬂt›m,
onlar›n kitaplar›n› bast›m ve video kasetlerini haz›rlad›m. Ancak Harun
Yahya'n›n kitaplar›n› ve video kasetlerini gördükten sonra sadece onun
eserleri üzerinde çal›ﬂmaya karar verdim. Bu eserler o kadar hayranl›k
uyand›r›c› ki, herhangi birine onlar›n muhteﬂemli¤ini anlatmak imkans›z. O kiﬂinin benim hissettiklerimi
anlayabilmesi için mutlaka kitaplar›
ve videolar› görmesi gerekiyor.

M›roljub Petrov›c
Jeolog
Do¤al Etüdler Merkezi Baﬂkan›

Evrenin Yarat›l›ﬂ› - Evrim Teorisinin Çöküﬂü.

Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i - Maddenin Ard›ndaki S›r.
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‹ngiltere, Afsar Siddiqui

"HARUN YAHYA ‹NG‹LTERE'DE ÇOK BEN‹MSENEN B‹R ‹S‹M."

Ta-Ha Yay›nc›l›k, Kavimlerin Helak› adl› kitab›n, ‹ngiltere'de iki y›l gibi k›sa
bir sürede 4. bask›s›n› yapmas› ve büyük ilgi görmesi üzerine Harun Yahya
serisini geniﬂletmiﬂtir.

H

arun Yahya ‹ngiltere'de çok benimsenen bir isim ve bizden biri haline gelmiﬂtir. Ola¤anüstü araﬂt›rmalara, içe-

rik ve üsluba sahip bu kitaplar› okumak bir zevktir. Kitaplar›n›n baﬂar›s› ﬂüphesiz ki bilgili ya da bilgisiz, akademisyen ya da halktan, genç ya
da yaﬂl› her seviyedeki insana hitap etmesinden kaynaklanmaktad›r.
Bu eﬂsiz kitaplar›n evrensel bir yayg›nl›k kazanaca¤›, uluslararas› iliﬂkilere önemli bir katk›da bulunaca¤› ve hayat›n tüm alanlar›na dair hoﬂgörü
ve kavray›ﬂ kazand›rmas› beklenmektedir.

Afsar S›dd›qu›
TA-HA Publ›shers Ltd.
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Tataristan, Gousman Iskhakov

"BU K‹TAPLARI TATAR‹STAN'DAK‹ TÜM OKUYUCULARIN
ULAﬁAB‹LECE⁄‹ HALE GET‹RMEY‹ ÇOK ÖNEML‹ VE GEREKL‹
GÖRÜYORUZ."

T

ataristan'daki Müslümanlara gösterdi¤iniz ilgi için samimi minnettarl›¤›m› ifade etme onuruna sahibim ve Harun Yahya'n›n ki-

taplar›n›n bas›m›ndaki iﬂbirli¤imizde baﬂar›l› olmam›z› umuyorum. Bu kitaplar› Tataristan'daki tüm okuyucular›n ulaﬂabilece¤i hale getirmeyi, dolay›s›yla hem Tatarca'ya hem de Rusça'ya çevrilmesini çok önemli ve gerekli görüyoruz. Kitaplar›n bas›m›n›n yay›nevimizde h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi amac›yla onlar› bize yollaman›z› rica ediyoruz.

Gousman Iskhakov
Müftü, Tataristan
Cumhuriyeti
Müslüman Din
Kurulu Baﬂkan›

‹ngiltere, Gai Eaton

"BU K‹TABIN YILLARDIR ‹SLAM‹ YAYINCILAR TARAFINDAN BASILAN
EN ÖNEML‹ K‹TAP OLDU⁄UNU GÖRÜYORUM."

E

vrim Aldatmacas› kitab›na bakma f›rsat›n› ﬂimdi buldum. Baﬂ›ndan sonuna kadar okumak için henüz zaman bulamasam da, bunun muhtemelen
y›llard›r ‹slami yay›nc›lar taraf›ndan bas›lan en önemli kitap oldu¤unu görüyorum.
Baz› Müslüman arkadaﬂlar›m›z›n evrim
teorisinin dini inançlara nas›l büyük bir
tehdit oluﬂturdu¤unu tam anlam›yla
kavrayabildiklerinden emin de¤ilim, fakat bu teori Bat› dünyas›nda Allah'a
olan inanc› tahrip etmekte herﬂeyden
çok etkili olmuﬂtur. Birçok e¤itimli
Müslüman›n teorinin bu yönlerini
fark edemedikleri için, teoriyi kolayca
hafife ald›klar›n› düﬂünüyorum. Bu muhteﬂem kitab›n
yazar›, teoriyi temelden sarsan (genellikle evrimci bilim adamlar›na ait olan)
en son delillerin hepsini kolay okunabilir bir ﬂekilde biraraya getirmektedir.

Detayl› de¤erlendirme için yeni bir kitap gönderme imkan›n›z olursa
memnun olurum. Ayr›ca ben de arkadaﬂlar›ma vermek için iki üç tane daha
alaca¤›m. Örne¤in y›llar önce ‹slamiyet'i kabul etmiﬂ, Kahire'de yaﬂayan
Müslüman ‹ngiliz bir arkadaﬂ›m var. Geçenlerde bana yazd›¤› mektubunda
art›k evrim teorisini kabul etti¤ini, baz› ﬂüpheleri oldu¤unu söyledi. Evrim
Aldatmacas› kitab›n›n böyle bir anda elime geçmiﬂ olmas› bana bir mucize
gibi geldi. Asl›nda bu nedenle de size teﬂekkür borcum oldu¤unu hissediyorum.
Ga› Eaton
Londra Merkez Camisi ve ‹slami Kültür Merkezi Baﬂkan››
Eski ‹ngiliz Diplomat

57

ABD, Ali-Salaam Mahmoud

"YAYINLARINIZIN ‹SLAM‹ MÜFREDATLARIN AYRILMAZ B‹R PARÇASI
OLMASI GEREKT‹⁄‹NE ‹NANIYORUM."

Y

üce Allah size sa¤l›kl› ve uzun bir hayat ve bilgelik versin ki,
herﬂeye kadir Yüce Allah'›n size nasip etti¤i bu çok önemli

göreve devam edebilesiniz. Eserlerinizdeki akademik yaklaﬂ›m ve
mükemmellik, ‹slam'› tan›tma çal›ﬂmalar›m›zda çok faydal› olmaktad›r.
Ayr›ca her yaﬂtan çocu¤un da çok hoﬂuna gitmektedir.
Lütfen yeni çal›ﬂmalar›n›z haz›r olur olmaz bizi haberdar edin.
Sizin taraf›n›zdan haz›rlanan çal›ﬂmalar›n en harika özelliklerinden
birisi, Kuran'›n bilimsel gerçeklerini ve Müslüman bilim adamlar›n›n
bilime yapt›¤› katk›lar› göstermesidir.
Yay›nlar›n›z›n,

tüm

e¤itim düzeylerinde ‹slami
müfredatlar›n ayr›lmaz bir
parças› olmas› gerekti¤ine
samimi olarak inan›yorum. Hadi olan Allah
size yol göstersin ve sizi
korusun.

Al›-Salaam Mahmoud
Hizmet, Liderlik ve
Yönetim Enstitüsü'nün
‹dari Müdürü
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Malezya, Hajjah Liza Angela Milo Abdullah

"HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARI HERKES TARAFINDAN
OKUNMALIDIR."

H

arun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n› çok ak›ll›ca buluyorum.
Bir fikir öne sürülmüﬂ, sonra bu fikir araﬂt›r›lm›ﬂ, ince-

lenmiﬂ ve konu Kuran ayetleri ile aç›klan›p Kuran'dan mükemmel bir
çözüm sunulmuﬂ. Kavimlerin Helak› kitab› da ›ﬂ›k dolu bir meﬂale gibi;
ayn› hatalar› gelecekte yapmamam›z için geçmiﬂ bize hat›rlat›lmakta.
Dini kökeni ne olursa olsun, herkes bilgiye muhtaçt›r, Bu durumda
Harun Yahya'n›n kitaplar› herkes taraf›ndan okunmal›d›r.

Hajjah L›za Angela M›lo Abdullah
Malita Jaya Yay›n Evinin ‹dari Direktörü
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ABD, Yusuf Estes

"HARUN YAHYA, HAYATIN VE VARLI¤IN GERÇEK YÜZÜNÜ VE
B‹Z‹M BURADA BULUNUﬁUMUZUN ASIL AMACINI B‹ZLERE
GÖSTEREN BÜYÜK B‹R PENCERE AÇMIﬁTIR."

H

arun Yahya taraf›ndan haz›rlanan pek çok kitab› okuduktan sonra, ö¤rencilerimi ve dünya genelinde ‹slam üzerine

çal›ﬂmalar yapan akademisyenleri bu eserleri daha yak›ndan incelemeleri
için teﬂvik ediyorum. Bu eserlerin, insanlar› do¤ru düﬂünme metodlar›na
iletmek için, gerekli olan en do¤ru araçlar oldu¤una dair en ufak bir kuﬂkum dahi yok. Bu kadar net ve aç›k bir ﬂekilde sunulan bilgileri inceleyip, ciddi olarak bunlar
üzerine yo¤unlaﬂan bir
kiﬂi, hiçbir tereddüte yer
b›rakmayacak delillere
ulaﬂm›ﬂ olur.
Harun

Yahya'n›n

çal›ﬂmalar›nda sunulan
delilleri, dünya çap›nda
verdi¤im derslerimde
ve seminerlerimde kullan›yorum. Dünyan›n
hangi köﬂesine gidersem gideyim, bu kitaplar› keﬂfetmiﬂ ve
bu eserlerin tad›na
varm›ﬂ kiﬂiler hep
ayn› duygular› dile
getiriyorlar. ﬁu ana
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kadar edindi¤im izlenimler neticesinde ﬂunu söyleyebilirim, bu kitaplar
dünyadaki tüm insanlar için yaz›lm›ﬂ ve bu zorlu dönemde çok ihtiyaç duyulan birer kaynak niteli¤indeler. Baﬂta ‹ngilizce, ‹spanyolca, Frans›zca,
Flemenkçe, ‹talyanca, Rusça olmak üzere bu kitaplar›n pek çok dile çevrilmesi ve iyi bir da¤›t›m a¤› ile tüm dünyaya da¤›t›lmas› için özel çaba gösterilmesi ﬂartt›r.
Harun Yahya, hayat›n ve varl›¤›n gerçek yüzünü ve bizim burada bulunuﬂumuzun as›l amac›n› bizlere gösteren büyük bir pencere açm›ﬂt›r.
Kendisinin çal›ﬂmalar›n› ayakta alk›ﬂl›yorum ve bu eserlerin bas›m› ve da¤›t›m› için çaba gösterenleri de takdir ediyorum. Bu kitaplar› okuyan herkese Allah hidayet versin ve bu eserleri di¤er insanlarla paylaﬂan herkese
de Allah merhamet etsin.

Yusuf Estes
Ulusal Vaiz
Wash›ngton DC, ABD
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Güney Afrika – Ali Adam

"HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹N‹ OKUYAN GENÇ B‹R ‹NSANA
PEK ÇOK KAPI AÇILMIﬁ DEMEKT‹R."

H

arun Yahya'n›n eserleri, çevremizdeki dünyay› kavray›ﬂ
ve düﬂünüﬂ ﬂeklimizi yeniden yap›land›rmaya büyük kat-

k›da bulunan eserlerdir.
Allah'a ve O'nun bir oldu¤una olan inanc›m›z, ak›l ve mant›k do¤rultusunda yap›lan zihinsel çal›ﬂmalarla pekiﬂtirilince daha da güçleniyor ve
sa¤lamlaﬂ›yor. Bu tarz bir zihinsel çal›ﬂma, Kuran ahlak› ile de mutab›k
bir çal›ﬂmad›r. ‹nsanlar›n evreni ve kendilerinin evrendeki varl›k amaçlar›n› düﬂünmeye, araﬂt›rmaya ve incelemeye ihtiyac› vard›r.
‹slam dini, insanlar›n di¤er insanlarla bar›ﬂ içinde olmas›n› gerektirdi¤i gibi, insan›n kendisi ile de
bar›ﬂ içinde olmas›n› gerektirir. Bu bir Müslüman›n Allah'a
kalben teslim olmas› için de
gereklidir.
Harun Yahya'n›n kitaplar›n› okuyan genç bir insana, Allah'›n muhteﬂem yaratma sanat›n› anlayabilmesi ve bundan zevk alabilmesi için gerekli olan tüm
kap›lar aç›lm›ﬂ demektir.

Ali Adam
‹slam Koleji
Cape Town,
Güney Afrika
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ABD, Dr. Habibuddin Ahmed

"HARUN YAHYA'NIN PEK ÇOK ESER‹, KURAN'IN B‹L‹MSEL
SIRLARINI ORTAYA ÇIKARMAKTADIR."

H

arun Yahya, bir yandan Kuran'da yer alan pek çok kavram›
mükemmel bir ﬂekilde ele al›rken, bir yandan bu gerçeklere

karﬂ› ç›kan Bat› felsefelerinin yanl›ﬂl›klar›n› ortaya koymaktad›r. Evrim
teorisi, zamans›zl›k ve izafiyet gibi konular, ele ald›¤› zor konular›n baz›
örnekleridir. Varl›klar›n tüm yaﬂamlar› boyunca geçirdikleri farkl› aﬂamalardan örnekler vererek ve bu örnekleri Kuran'da yer alan kavramlarla
birleﬂtirerek, zamans›zl›k ve izafiyet konusunda aç›klamalar yapmaktad›r.
Daha sonra, zaman kavram›n›n herhangi bir an veya herhangi bir olay›
alg›layana göre de¤iﬂti¤ini aç›klamaktad›r. Böylece, Kuran'› okuyan herkesi
Allah'›n varl›¤›n›n delilleri üzerinde
düﬂünmesi ve bunlar› anlamaya
çal›ﬂmas› için teﬂvik eder.
Harun Yahya'n›n pek çok
eseri, Allah'›n varl›¤›n›n do¤adaki
delillerinden yola ç›karak, Kuran'›n bilimsel s›rlar›n› gözler
önüne sermektedir. Bu da, genç
zihinleri ikna etmek ve onlar›
Kuran'›n derinlikleri ile tan›ﬂt›rmak için mutlaka yap›lmas›
gereken bir çal›ﬂmad›r.

Dr. Hab›budd›n Ahmed
‹slami Düﬂünce ve
Bilim Enstitüsü
ABD
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Endonezya, Dr. Taufikurahman

"HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹ Z‹H‹NLER‹M‹ZE ‹LHAM
VERMEKTE, RUHLARIMIZI UYANDIRMAKTADIR."

T

üm kainat› yaratm›ﬂ olan Allah övülmeye lay›k oland›r. Harun
Yahya'n›n insanlara gerçe¤i göstermeye adanm›ﬂ eserlerinden dolay› kendisine en derin sayg›lar›m› ve hayranl›¤›m› sunmak isterim. Ki bu eserler yaln›zca Müslümanlara de¤il, tüm insanlara hitap etmektedir. Eserleri zihinlerimize ilham vermekte ve ruhlar›m›z› uyand›rmaktad›r. Harun Yahya düﬂünen insanlar için Allah'›n yaratma sanat›n›n bilimsel delillerini gözler önüne sermektedir. Allah, Harun Yahya'ya en güzel karﬂ›l›¤› versin.

Dr. Tauf›kurahman
Bandung
Teknoloji Enstitüsü
Biyoloji Dal› Bölüm
Baﬂkan› Endonezya
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Pakistan, Wali Razi

"HARUN YAHYA, GERÇE¤‹N ARAYIﬁI ‹Ç‹NDE OLAN Z‹H‹NLER
ÜZER‹NDE DER‹N ETK‹ OLUﬁTURAN ÇOK FARKLI B‹R YAZARDIR."

H

arun Yahya, Allah'›n varl›¤›n›n delillerinin en büyük savunucular›ndan birisidir. Bu alandaki akademik çal›ﬂmalar› bilim
ve mant›k dünyas›nda büyük etkiler yapm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›, materyalizmin
yaln›zca mant›k d›ﬂ› bir ak›m oldu¤unu göstermekle kalmamakta, ayn› zamanda bilimsel olarak da çöktü¤ünü ispatlamaktad›r. Harun Yahya, evreni
ve evrende bulunan canl›lar›, bilimsel ve mant›ksal aç›dan incelemekte ve
bilimsel verilerin karﬂ› konulamaz ﬂekilde evrenin bir baﬂlang›ç an› oldu¤unu, dolay›s›yla Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂ oldu¤unu gösterdi¤ini ortaya
koymaktad›r.
Konuyu tüm yönleri ile ele almakta, her türlü mant›ksal ve bilimsel ihtimali de¤erlendirmekte ve çok ikna edici sonuçlara ulaﬂmaktad›r. Okudu¤um tüm eserleri, bir bilgi hazinesi niteli¤indedir ve gurura asla yer vermeyen, sade ancak bir o kadar da güçlü tarz›n›n örnekleridir.
Mütevazi bir Kuran talebesi olarak,
eserleri beni gerçekten ayd›nlatmaktad›r. Evrim Aldatmacas›, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Allah Ak›lla Bilinir, Düﬂünen ‹nsanlar
‹çin gibi birkaç kitab›n› okuma ﬂerefine
eriﬂtim. Araﬂt›rmaya merakl› tüm Müslümanlara Harun Yahya'n›n eserlerini
okumalar›n› ve kendisinin gerçe¤in
aray›ﬂ› içinde olan zihinler üzerinde
çok derin etkiler oluﬂturan, farkl› bir
yazar oldu¤unu keﬂfetmelerini öneririm.

Muhammed Wal› Raz›
Pakistan Sindh Bölgesi
Din ‹ﬂleri ve Az›nl›klar Bakan›
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Brezilya, Saidul Rahman Mahomed

"HARUN YAHYA'YI OKUMAK, ‹SLAM‹ REHBERL‹K ALTINDA
B‹R YOLCULUKTUR."

H

arun Yahya'y› okumak ‹slami rehberlik alt›nda bir yolculuktur. Fikirleri, okumay› zevkli
hale getirecek ﬂekilde, çok net ve hikmetlidir. Onun düﬂüncelerini Portekizce olarak sunmaktan çok heyecan duyuyoruz. ‹nﬂallah, Allah onu bu zor ve profesyonel
çal›ﬂmalar›nda korusun.

Sa›dul Rahman Mahomed
E¤itim Yat›r›mlar› Vakf›
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Pakistan, Idris A. Siddiqui
.

"K‹TAPLARI, ‹SLAM'IN GERÇEK ANLAMINI VE ALLAH'IN TÜM
EVREN‹N YARATICISI OLDU⁄UNU AÇIK VE NET OLARAK GÖSTERD‹."

M

üslümanlar uzun süreden beri dünya genelinde çeﬂitli
sald›r› ve ithamlara maruz kal›yorlard›... Bu süre boyunca sald›r›lara karﬂ› güçlü bir ses yoktu... Kardeﬂimiz Harun Yahya gelene kadar. Müslümanlar›n tüm bu yaﬂananlara karﬂ› kendileri ad›na
konuﬂacak güçlü büyük bir sese ihtiyaçlar› vard›. Harun Yahya'n›n
çal›ﬂmalar› zamanla geliﬂti, hem Müslümanlara hem de di¤er insanlara hitap eden sözleri tüm dünyaya ulaﬂt›. Kitaplar›, ‹slam'›n gerçek
anlam›n› ve Allah'›n tüm evreni yaratm›ﬂ oldu¤unu aç›k ve net olarak
gösterdi. Çal›ﬂmalar›n›n içeri¤i çok dengelidir ve birçok delile dayal›d›r. Harun Yahya, eserlerinde çeﬂitli
araﬂt›rmalara yer verir ve Allah'›n
varl›¤›n›n delillerini ve varoluﬂumuzdaki mucizeleri gözler önüne
serer. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Tüm dünyan›n gerçek ‹slam'› ö¤renmesi için yazmaya devam etmesi ve daha pek çok baﬂar›l› projeler üretmesi için dua
ediyoruz.

Idr›s A. S›dd›qu›
Mutual Cable-TV Network
‹dari Direktörü
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Ekvator, Juan Suquillo

"BU ESERLER, B‹LG‹ VER‹C‹ B‹L‹MSEL ‹ÇER‹KLER‹ VE HERKES
TARAFINDAN KOLAYCA ANLAﬁILAB‹LEN SADE ANLATIMLARI
‹LE ÇOK ETK‹L‹ OLUYORLAR."

H

arun Yahya müstear ismi ile haz›rlanan bu eserler için
sizi tebrik etmek isterim. Bu eserler, bilgi verici bilimsel içerikleri ve herkes taraf›ndan kolayca anlaﬂ›labilen sade anlat›mlar› ile çok etkili oluyorlar.

Allah'›n dilemesi ve yard›m› ile bu, dünyan›n yeni düzeninde Kuran ahlak›n›n hakim olmas› için çok önemli bir ad›md›r.

Juan Suqu›llo
Ekvator ‹slami Merkezi Baﬂkan›
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Bahreyn, Habib Toumi

"PAHA B‹Ç‹LMEZ B‹R SANATSAL ANLAYIﬁA SAH‹P OLAN
HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹N‹ OKUMAK HER ZAMAN BÜYÜK
B‹R ZEVK KAYNA⁄I OLMUﬁTUR."

P

aha biçilmez bir sanatsal anlay›ﬂa sahip olan ve bizlere ‹slami de¤erleri dahice ö¤retilerle sunan Harun Yahya'n›n ki-

taplar›n› okumak her zaman büyük bir zevk kayna¤› olmuﬂtur.
‹slam hakk›nda binlerce kitap yaz›lm›ﬂ fakat çok az› binlerce insan›n ideolojileri ve düﬂünceleri üzerinde etki oluﬂturmak iddias›nda bulunabilmiﬂtir.
Harun Yahya'n›n en büyük erdemlerinden biri, iddialar›n› her e¤itim seviyesinden okuyucuyu dikkate alarak çok titiz ve mant›ksal bütünlük içinde sunabilmesidir. Gerekti¤inde okuyucuya ihtiyac› olan temel bilgileri de verir ve okuyucunun dikkatini aç›k tutmak için tekrardan ve gösteriﬂli ifadelerden kaç›n›r.
Hiçbir zaman ana fikirden uzaklaﬂmaz
ve her zaman duygusal tuzaklardan
uzak durur. Onun ‹slami konularda çal›ﬂma yapan en önemli yazarlardan birisi olmas›n› sa¤layan özelliklerinden
biri de, okuyucunun zekas›n› göz
önünde bulundururak ilgi ve merak
uyand›rabilme yetene¤idir.
Lütfen, bu çok önemli kitap ve
makaleler için mektubumda belirtti¤im derin minnettarl›¤›m› kabul
edin.

Hab›b Toum›
Bahrain Tribune
Editör Yard›mc›s›
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Pakistan, Dr. Najib ul Haq

"Harun Yahya ‹slami literatürde yeni bir dönem baﬂlatm›ﬂt›r."

B

ir elman›n a¤açtan yere düﬂüﬂünü pek çok insan görmüﬂtür,
ancak bu gözlemi neticesinde yerçekimi kanunlar›n› keﬂfeden

ilk kiﬂi Newton olmuﬂtur. Kuran'da insanlara Allah'›n yaratt›¤› varl›klar üzerine düﬂünmeleri bildirilmiﬂtir. Ne var ki, bunlar üzerine çok az insan gere¤i
gibi düﬂünür ve Allah'›n varl›¤›n›n delillerinin ve varl›klardaki mucizelerin
fark›na varabilir. Baz› akademisyenlerin özellikle de Müslüman akademisyenlerin bu konuda çal›ﬂmalar› olmuﬂtur, ancak Harun Yahya bu konuda
yepyeni bir yol oluﬂturmuﬂtur. ﬁunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Harun Yahya ‹slami literatürde yeni bir dönem baﬂlatm›ﬂt›r.
Dinin her zaman bilimin karﬂ›s›nda yer ald›¤› düﬂünülmüﬂtür. Günümüzde dahi, din ile bilimin birbiriyle uyumlu olmad›¤›n› iddia eden ekoller
bulunmaktad›r. Ne yaz›k ki, baz› Müslüman "akademisyenler" de bu yalan
propagandan›n etkisi alt›nda kalmaktad›rlar. Halbuki ‹slam, bilimi inanc›n
bir parças› haline getiren tek dindir. Müslüman akademisyenler dini anlat-

mak için farkl› yöntemler ve metodlar kullanm›ﬂlard›r. Ne var ki, dini
Allah'›n yarat›l›ﬂ sanat›n› gözler önüne sererek anlatma çabas› neredeyse
yok denecek kadar azd›r. Kuran'da insanlara evrendeki yarat›l›ﬂ sanat›
üzerinde düﬂünmeye vakit ay›rmalar› bildirilmiﬂtir. Harun Yahya'n›n eserlerini okuyup inceledikten sonra, bu eserlerdeki ana noktan›n, Kuran'da
yüzlerce defa vurgulanan 'tefekkür edin' yani 'düﬂünün' emri oldu¤unu
gördüm. Bu eserler insan›, Yarat›c›m›z ve evren hakk›nda düﬂünmek için
teﬂvik ediyor. Ayr›ca insanlar›n ve evrenin neden yarat›lm›ﬂ oldu¤unu düﬂünmenizi sa¤l›yor. Bilimsel delillerinin birer birer ‹slami gerçe¤i daha da
aç›¤a ç›karmaya baﬂlad›¤›n› gösteriyor. Bilim ile ‹slam hiçbir zaman çeliﬂmez. Tam tersine, yap›lan her yeni bilimsel keﬂif Allah'›n yaratma sanat›n›
gösterir ve bu, imanlar›m›z›n daha da güçlenmesine arac› olur.
Harun Yahya'n›n kitaplar›nda ele al›nan konular çok çeﬂitli. Bir yanda insan vücudundaki mucizeler üzerine (Savunma Sistemindeki Mucize
ya da Gözdeki Mucize gibi) düﬂünmenizi sa¤l›yor, di¤er yandan evrendeki
düzen ve s›rlar üzerine (Evrenin Yarat›l›ﬂ› veya Atomdaki Mucize gibi) düﬂünmenize arac› oluyor. Darwinizm'in tüm iddialar›n› da çok etkili bir ﬂekilde cevapl›yor, hem sundu¤u deliller ve ispatlarla hem de baz› "akademisyenler" taraf›ndan yap›lan sahtekarl›klar› gözler önüne sererek Darwinizm'i tereddütsüz olarak yenilgiye u¤rat›yor.
O, ‹slam'a yeni bir bak›ﬂ aç›s›yla bakan ve bunu bilimsel ve mant›ksal
delillerle sunan bir yazar. T›bbi literatürde, 'kan›ta dayal› ilaç' olarak
tan›mlad›¤›m›z durumlar vard›r. Harun Yahya iﬂte tam bunu yap›yor ve
bizlere 'kan›ta dayal› ‹slam'› sunuyor. Deliller ise, Allah'›n do¤ay› yaratt›¤›
ilk günden beri do¤ada kusursuz olarak iﬂleyen kanunlar›n eseri.
Allah, ona ahirette çal›ﬂmalar›n›n karﬂ›l›¤›n› versin. Bize düﬂen görev
ise, en az›ndan onun eserlerini okumak, ‹slami literatüre yapt›¤› bu katk›y›
yayarak ona destek olmakt›r.

Naj›b ul Haq
Profesör, Khyber T›p Okulu
Peﬂaver, Pakistan,
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Malezya, Dr. Mohammed Arif Kasmo

"Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› insanl›¤› kurtaracak büyük bir umut
›ﬂ›¤›d›r. Onun çal›ﬂmalar› dünya çap›nda tan›n›yor ve pek çok insan›n
Allah'a teslim olmas›na arac› oluyor."

D

ünya bir kriz içinde. ‹nsanlar Allah'› ve O'nun sistemini inkar ettikleri için pek çok s›k›nt› ve krizle yüzyüze kal›yorlar. Dünya çap›nda
yaﬂanan sosyo-ekonomik ve çevre sorunlar›, ahlaki çöküntü ve ruhsal s›k›nt›lar inkar›n neden oldu¤u problemlerin baz›lar›d›r. Bilim kendisini ‹slami temelden ay›rd›¤› ve Bat› taraf›ndan inﬂa edilen agnostik ve ateistik yöntemlere uymaya baﬂlad›¤› günden beri, yarardan çok zarar vermiﬂtir. Bat›'n›n bilim anlay›ﬂ› antik Yunan materyalizmini güçlendirmiﬂtir ve bu da menfaatçilik, faﬂizm,
hedonizm, gibi bir dizi ateist felsefenin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Bu
felsefelere inanan insanlar yanl›ﬂ yollara girmiﬂ, bu felsefeler insanlar› sonu
gelmeyen sorunlar›n ve belalar›n içine düﬂürmüﬂtür. Zengin olan›n fakir olan›
ezdi¤i ve güçsüzün güçlü olana kay›ts›z ﬂarts›z uydu¤u bir sistem ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsanl›¤› bu uçurumdan ç›karabilecek bir umut kayna¤› var m›d›r? Evet,
e¤er insanlar Allah'›n varl›¤›n› ve O'nun sistemini kabul ederlerse bu belalardan kurtulabilirler.
Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› insanl›¤› kurtaracak büyük bir umut ›ﬂ›¤›d›r.
Onun çal›ﬂmalar› dünya çap›nda tan›n›yor ve pek çok insan›n Allah'a teslim olmas›na arac› oluyor. Kuran ve bilim üzerine ve di¤er konular üzerine haz›rlanan tüm kitaplar, bilginin tek güvenilir kaynak oldu¤u yönündeki yanl›ﬂ inanc›
yerle bir etmiﬂtir. ‹ndirildi¤i günden beri, nobel ödüllü Walid bin Mughairah ve
Ömer Hattab gibi pek çok ünlü insan› edebi güzelli¤i ve dili ile kendisine hayran b›rakan Kuran-› Kerim’in bugün de bilimsel olarak pek çok mucizesi ispatlanm›ﬂt›r. Harun Yahya'n›n bu
alandaki çal›ﬂmalar›, övgüye de¤er çal›ﬂmalard›r ve ‹slam'› ve ö¤retilerini tan›mak isteyen herkes
taraf›ndan mutlaka okunmal›d›r.

Dr. Mohammad Arif kasmo
Kebangsaan Üniversitesi
Genel Çal›ﬂmalar Merkezi
Malezya
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Rusya, Dr. Maksut Sadikov

"Kitaplar›n okul ve akademik kuruluﬂlar›n e¤itim program›na
konulmas› gelece¤imiz için büyük bir baﬂar› olur."

H

arun Yahya son on y›lda Darwinizm yalan›na karﬂ› en
güçlü bilim savaﬂ›n› baﬂlatan tan›nm›ﬂ bilim yazarlar›ndand›r. Yazar›n okuyuculara aç›klad›¤› bilimsel gerçekler ve mant›kl›
deliller bilim aç›s›ndan hiçbir ispat› olmayan Darwinizm yalan›n› çok
aç›k ﬂekilde herkese anlatmakta ve herﬂeyi yaratan ve insan›n bildi¤i ve
bilmedi¤i olaylar›n, tüm alemlerin tek sahibi, Yüce Allah'›n varl›¤›n›n
apaç›k delillerini, gerçek büyüklü¤ünü göstermektedir.
Harun Yahya'n›n Rusçaya çevrilmiﬂ olan kitaplar› anlaﬂ›l›r, kolay
ve bir nefeste okunacak üslupta yaz›lm›ﬂ olup, insanlar taraf›ndan büyük bir ilgi ile karﬂ›lanmaktad›r. Ayr›ca bu kitaplar üniversite ö¤rencilerinden lise ö¤rencilerine kadar pek çok çevre için çok faydal› ve zengin
bir bilgi temelini oluﬂturmaktad›rlar. Kitaplar›n okul ve akademik kuruluﬂlar›n e¤itim program›na konulmas› gelece¤imiz için büyük bir
baﬂar› olur.

Maksut Sad›kov
Moskova Mühendislik
Üniversitesi
Felsefe Bilimleri Doktoru,
Bakan Dan›ﬂman›
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Kazakistan, Nurali Oseroglu/Duysen Serjan

"BU ESERLER‹N DEVLET TELEV‹ZYONU VE RADYO KANALLARI ARACILI⁄I ‹LE TOPLUMA TANITILMASI GEREKT‹⁄‹N‹ DÜﬁÜNÜYORUZ."

K

azakistan Cumhuriyeti Kazak Devlet Hukuk Akademisi'nin
‹slam Kanunlar›n› Araﬂt›rma Merkezi'nden Harun Yah-

ya'n›n bilimsel çal›ﬂmalar› ile ilgili görüﬂümüzdür:
Kutsal Kuran'›n –Allah'›n sözü oldu¤unu hem bilimin hem ilim adamlar›n›n yeniden idrak etmeye baﬂlad›¤› bu zamanda- Kuran Mucizeleri, Ev-

rim Teorisinin Çöküﬂü, Hücredeki Mucize gibi video kasetlerinin seyircilere, ders almak isteyenlere katk›s› çok büyüktür. Kuran'›n s›rlar› zamanla
aç›ld›kça, tüm insanlar Yarat›c›m›z›n varl›¤›n› kavrayacak, dolay›s›yla bütün evreni sadece Allah'›n yaratt›¤›n› ve evrenin sadece O'nun kanununa
uydu¤unu derinden anlayacaklard›r.
Bu kasetler özellikle ‹slam'›n esaslar›n› ö¤renen ö¤rencilerin dersi iyi
anlamalar›na imkan sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca, bu eserlerin devlet televizyonu ve radyo kanallar› arac›l›¤›yla topluma tan›t›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz.

Profesör Nurali Oseroglu
Kazakistan Cumhuriyeti
Bilim Ve E¤itim Bakanl›¤›
Kazak Devlet
Hukuk Akademisi
Duysen Serjan
Do¤ubilimci – Arap dili dil
bilimci

74

Kazakistan, Nur Ahmed Mutaliev

"ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N Ö⁄RETMEN VE Ö⁄RENC‹LER‹ ESERLER‹N‹ZE
BÜYÜK MERAK VE ‹LG‹ DUYUYORLAR."

H

ürmetli Adnan Oktar Beyefendi,

Sizin pek çok farkl› dilde yay›nlanan, Yarat›c›m›z›n varl›¤›n› ilmi

delillerle ispatlad›¤›n›z 180'i aﬂk›n kitab›n›z, gerçekten tüm insanlar›n
kalbine manevi güç ve iman nurunu aﬂ›l›yor. Üniversitemizin ö¤retmen ve ö¤rencileri sizin eserlerinize büyük merak ve ilgi duyuyorlar.
‹leride bu kitaplar›n›z› Kazak dilinde de yay›nlaman›z› rica ediyoruz. Bu faaliyet birçok Müslüman›n en içten arzusunu karﬂ›layacakt›r.
Size sa¤l›kl› günler, hizmetinizde
baﬂar›lar dilerim.

Profesör Nur Ahmed Mutal›ev
Uluslararas› Kazak–Arab
Üniversitesi
Universite rektörü
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Kazakistan, Haliullah Madjanov

"GÜNÜMÜZDE B‹Z‹M EN ÇOK ‹HT‹YAÇ DUYDU⁄UMUZ MANEV‹ GIDA,
YARADAN RABB‹M‹Z‹ TANITAN S‹Z‹N K‹TAPLARINIZDIR!"

H

ürmetli ve sayg›de¤er Adnan Oktar Beyefendi,

Mübarek Ramazan Bayram›n›z› kutlar, Allah yolunda yapt›¤›n›z hiz-

metleriniz için en içten ﬂükranlar›m› sunar›m.
Allah size s›hhat, uzun ömür, hizmetlerinize otorite, büyük baﬂar›lar
versin!
Yarat›c›m›z Allah'› tan›tan ve ilmi ispatlar sunan 150 kadar kitap ve
kasetinizin 13 yabanc› dile çevrilip, 54 ülkede da¤›t›lmas› çok büyük hizmettir.
Sizden bu çal›ﬂmalar›n›z› Kazak dilinde de yay›nlaman›z› rica ederim.
Biz 74 sene boyunca maymundan geldi¤imize inanmak zorunda b›rak›lan, Allah'›n varl›¤›n› bilmeyen, dinsiz bir halka dönüﬂtürüldük. Günümüzde bizim en çok ihtiyaç duydu¤umuz manevi g›da, Yaradan Rabbimizi
tan›tan iﬂte sizin kitaplar›n›zd›r!
Ben sizin eserlerinizi büyük merakla okuyorum. Allah nasip ederse, e¤er siz davet
ederseniz, sizin konferanslar›n›za kat›lmak,
nasihatlar›n›z› dinlemek, yüzyüze görüﬂmek
isterdim.
Sizin de Kazakistan'a, ata yurda gelmenizi rica ederiz! Görüﬂmek üzere hoﬂça kal›n!

Hal›ullah Madjanov
‹hlas Sosyal Gençler Toplulu¤u
Ömir Dergisi Baﬂ Redaktörü
‹hlas derne¤i müdürü
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Kazakistan, Abuzarova C.ﬁ.

"KÜTÜPHANE OLARAK, OKURLARIMIZI BU ESERLER VE V‹DEO KASETLER
‹LE TANIﬁTIRMAK ‹Ç‹N YO⁄UN ÇABALAR GÖSTER‹YORUZ."

H

arun Yahya'n›n insana manevi zenginlik sunan kitaplar› ve
video kasetlerinden kütüphaneye büyük bir sergi kuruldu.

Kütüphane okurlar›, özellikle, Arap Dili Koleji'nin ö¤rencileri sergiye büyük merak göstererek eserlerle tan›ﬂt›lar. Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin, Kavimle-

rin Helak›, Evrim Aldatmacas› gibi kitaplar o kadar de¤erlidir ki, onlar›n
içerdi¤i bilgiler ilmi ﬂekilde ispatlanm›ﬂ, incelenmiﬂ ve ak›c› bir dille okuyucuya aktar›lm›ﬂt›r. Kitaplar›n içinde tekrarlara yer yoktur. Okurlar›n kitaplara olan merak› her geçen gün artmaktad›r.
Türk Halklar› Kültür Vakf›'n›n milletin yar›n› olan gençlerin bilgisini
art›rmay›, zekas›n› geliﬂtirmeyi, edebiyata karﬂ› heveslerini kaybetmemeleri için katk›da bulunmay› amaçlayan faaliyetleri çok hay›rl› bir iﬂtir. Kazakistan kütüphanelerindeki manevi de¤eri yüksek eserlerin say›s› artt›kça,
pek çok genç okurun dünya görüﬂünün olumlu yönde de¤iﬂece¤i ve gençlerin bu eserlerin s›rlar›n› dikkatle inceleyecekleri aç›kt›r.
Biz kütüphane olarak, okurlar›m›z› bu eserler ve video kasetler ile tan›ﬂt›rmak için yo¤un çabalar gösteriyoruz. Düzenlenen bu sergi alan›nda, kolej ö¤rencileri ile
vak›f temsilcilerinin aras›nda tan›t›m programlar› yap›ld›. Ay boyunca yap›lan çal›ﬂmalar
hakk›nda medyada geniﬂ haberlere yer verildi. Örne¤in Aral›k ay›nda Kazakistan TV'de
sergi ile ilgili üç defa haber yap›ld› ve radyolarda da bu haberler yay›nland›. Ayr›ca Alma-

t› Akﬂam› gazetesinde bu kitaplar›n sergisi
hakk›nda makale yay›nland›.

Abuzarova C. ﬁ.
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanl›¤›
Devlet Gençler
Kütüphanesi Müdürü
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Güney-Kazakistan Bölgesi, A. Amireev

"BU K‹TAPLAR SAYES‹NDE B‹RÇOK YEN‹ B‹LG‹YE SAH‹P OLUYORUZ."

A

bdul-Hamid Hattani Camisi'nin istiﬂare grubu olarak sizin
mükemmel kitap ve kasetleriniz elimize ulaﬂt›¤› için çok

sevindik. Bu kitaplar sayesinde birçok yeni bilgiye sahip oluyoruz. Ama
maalesef bu eserler henüz Kazak dilinde de¤il. Sizden ricam›z bu kitap
ve kasetleri Kazak dilinde de yay›nlaman›z.
Allah'›n Hak oldu¤unu anlatmak ve Allah'›n varl›¤›n› delilleri ile ispatlamak için yapt›¤›n›z salih amellerin sürekli olmas›n› dileriz.
Allah'tan sa¤l›k, hizmetlerinize otorite, baﬂar›lar dilerim.
Derin hürmetler,

Abdul-hamid Hattan Camisi
Baﬂ imam, A. Am›reev
Güney-Kazakistan Bölgesi
Simkent ﬁehri
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Güney-Kazakistan Bölgesi, O. D. Day›rbekov

"KASETLER‹N‹Z‹ Ö⁄RENC‹LER‹M‹Z BÜYÜK B‹R MEMNUN‹YETLE
SEYRED‹YORLAR."

S

izin Hücredeki Mucize; Evrim Teorisinin Çöküﬂü; Evrim Aldat-

macas› adl› kitaplar›n›zdan haz›rlanm›ﬂ kasetlerinizi Ömir

dergisinin baﬂ redaktörü, ‹hlas Derne¤i'nin Müdürü'nün arac›l›¤›yla seyrettik.
Sizin 150 kadar kitap ve video kasetinizin 13 dile çevrilip, 54 ülkede
yay›nlanmakta oldu¤unu duyduk. ‹leride kitaplar›n›z›n Kazak diline de
çevirilip yay›nlanaca¤›na inan›yoruz.
Kasetlerinizi ö¤rencilerimiz çok memnuniyetle seyrediyorlar ve ö¤rencilerimizin ço¤u Kazak. Ve kitaplar›n›z› Kazak dilinde görmeyi temenni ediyoruz.
Ayr›ca aﬂa¤›daki listedeki kitap ve kasetlerinizi ö¤rencilerimizin
okuyup seyretmesini arz ediyoruz:
1. Kuran Mucizesi, 2. ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›, 3. Kuran Bilime Yol Gösterir,
4. Tohum Mucizesi, 5. Savunma Sistemi Mucizesi, 6. Hormon Mucizesi, 7.

Hücredeki Mucize, 8. Gerçekler 1-2, 9. ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ Mucizesi, 10. Allah Ak›lla
Bilinir, 11. Darwinizm'in Sonu, 12. Allah
‹çin Yaﬂamak, 13. Kuran'dan Genel Bilgiler.
Görüﬂmek üzere hoﬂçakal›n!
Derin sayg›yla,

O. D. Day›rbekov
GKDTA rektör, Profesör
Kazakistan Devleti Sa¤l›k
Bakanl›¤›
Güney-Kazakistan T›p Akademisi
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Kazakistan, Dayrabay Risbay

"HARUN YAHYA'NIN BU ÇALIﬁMALARININ D‹N‹M‹Z ‹SLAM'I TEBL‹⁄
ETMEKTE ÖNEM‹ ÇOK BÜYÜKTÜR."

K

MDY'nin Dini E¤itim, Vaaz-Nasihat Bölümü Türk ilim adam›
Harun Yahya Beyefendinin Evrim Aldatmacas›, Düﬂünen ‹n-

sanlar ‹çin, Kar›nca Mucizesi isimli kitaplar›n› ve listedeki video kasetlerini,
1. Evrim Teorisinin Çöküﬂü
2. ‹nsan›n Yarad›l›ﬂ›
3. Denizler Alt›ndaki ‹htiﬂam
4. Do¤adaki Mimarlar
5. Hücredeki Mucize
6. Kuran Mucizeleri
incelerken, bu kitaplar›n ve kasetlerin ‹slam dinine; Kur'an-› Kerim
ayetleri ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'n›n hadis-i ﬂeriflerine, ehli-sünnet vel-cemaat akidesine uygun ﬂekilde yaz›lm›ﬂ oldu¤unu gördü. Harun Yahya'n›n bu çal›ﬂmalar›n›n dinimiz ‹slam'› anlatmakta önemi
çok büyüktür. Sözü edilen eserler ilim ve teknolojinin en son geliﬂmelerine dayan›larak
haz›rlanm›ﬂt›r. ‹lim adamlar› ve yüksek okul
ö¤rencilerine, orta okul ö¤rencilerine ve ayd›nlar s›n›f›na öz dinimizi ilmi ﬂekilde tan›tmak için faydal› ve de¤erli çal›ﬂmalar oldu¤unu özellikle belirtmek istiyoruz.
Harun

Yahya

Beyefendiye

Yüce

Allah'tan ‹slam dininin manevi de¤erlerini
tebli¤ etme hizmetinde baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Dayrabay R›sbay
Kazakistan Müslümanlar› Dini Yönetimi
Dini E¤itim Vaaz-Nasihat
Bölümü Yöneticisi
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Kazakistan, M. Tölegen

"S‹Z‹N K‹TAPLARINIZA BÜYÜK ‹HT‹YAÇ VAR."

S

izin birçok hizmetinizin meyvesini Allah vermiﬂtir. Kuran
Ö¤renme Merkezimiz'deki ö¤retmenler ve ö¤renciler toplu-

lu¤u kitap ve kasetlerinizi seyrettiler ve çok memnun oldular. Ne kadar
ülkede, ne kadar dillerde yay›nlan›yor oldu¤unu duyuyoruz. Biz Kazak
Türkleri olan bir milletiz. Sizden ricam›z bu kitaplar› ve kasetleri Kazak
diline de çevirip yay›nlaman›z. Çünkü pek çok Kazak genci baﬂka dinlere yöneliyor. Bunun önünü almak için sizin kitaplar›n›za büyük ihtiyaç
var.
Allah size ve arkadaﬂlar›n›za muvaffakiyet ve sa¤l›k versin.

M. Tölegen
Daral-Arkam Kuran-› Kerim
E¤itim Merkezi
Müdür yard›mc›s›
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Kazakistan, Ongar Haci Emirbek

"TÜRK‹YE'N‹N B‹L‹M VE MANEV‹YAT ALANLARINDA NE DENL‹
YÜKSEKLERE ULAﬁTI⁄INA ﬁAH‹T OLMAK ‹ST‹YORSANIZ, HARUN
YAHYA'NIN K‹TAPLARINI OKUYUNUZ."

G

ünümüzdeki geliﬂmiﬂ Türkiye'nin bilim ve maneviyat, din ve
fikir alanlar›nda ne denli yükseklere ulaﬂt›¤›na ﬂahit olmak is-

tiyorsan›z, üstün kabiliyetli vatan evlad› Harun Yahya müstear ismiyle hemen hemen bütün insanl›¤a ulaﬂm›ﬂ olan Adnan Oktar kardeﬂimizin yazd›¤› kitaplar› okuyunuz, haz›rlad›¤› CD'lerini izleyip düﬂününüz. Hakikaten onun eserlerinden alacaklar›n›z çoktur, manevi zenginlik kazan›rs›n›z, düﬂünce ufkunuz geniﬂler. Üstün fikirli oldu¤unu,
dilinin zengin ve ak›c›, bak›ﬂ aç›s›n›n geniﬂ, genel kültür seviyesinin
ise çok yüksek oldu¤unu hemen anlars›n›z. Muhteﬂem!

Ongar Hac› Em›rbek
Kazakistan Müslümanlar› Dini
Yönetimi
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Kazakistan, A. Mukaﬂev

"BU ÇALIﬁMALAR GENÇLER‹N DÜNYA GÖRÜﬁÜ ÜZER‹NDE DER‹N
B‹R ETK‹YE SAH‹P OLACAKTIR. "

K

azakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dini Topluluklarla ‹rtibat Meclisi Sekreterli¤i olarak, Türk ilim adam› Harun

Yahya Beyefendinin kitaplar› ve video kasetleri ile tan›ﬂt›¤›m›z için Harun
Yahya'n›n Kazakistan'daki temsilcisine kalpten teﬂekkür ediyor›z.
Sözünü etti¤imiz çal›ﬂmalar, ilim ve teknik geliﬂmelerin son imkanlar›na dayan›larak, üstün kalitede çekici resimler ve mükemmel bir tasar›mla haz›rlanm›ﬂt›r. Milletimizin yar›n› olan gençlerimizin bilgilerini art›rmak, bilinç ufuklar›n› geniﬂletmek, edebiyata karﬂ› heveslerini kaybetmemelerini sa¤lamak için bu eserlerin çok önemli oldu¤u aç›kt›r. Bu çal›ﬂmalar gençlerin dünya görüﬂlerinin üzerinde derin bir etkiye sahip olacakt›r.
Gelecekte bu kitaplar›n›z› Kazak dilinde de gün ›ﬂ›¤›na ç›kartman›z› rica
ederiz.
Size s›hhat, huzur, güç, kuvvet
ve hizmetinizde baﬂar›lar dileriz.

A. Mukaﬂev
Kazakistan Cumhuriyeti
Hükümeti
Dini Topluluklarla
‹rtibat Meclisi Sekreterli¤i
Yönetmeni
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Güney Kazakistan Bölgesi, S. Mameﬂov

"H‹ZMET‹N‹ZDE ﬁEREF VE BAﬁARI D‹LER‹Z."

O

kul Müdürlü¤ü ve ö¤retmen, ö¤renci ekibi olarak, Harun Yahya taraf›ndan haz›rlanan Rusça kitap ve kasetleri, Kazak di-

linde yay›nland›¤›nda bizim okulumuza da göndermenizi rica ediyoruz!
Size hizmetinizde ﬂeref ve baﬂar› dileriz. Allah'›n nuru üzerinize olsun!
Mübarek Ramazan Bayram›n›z mübarek olsun!
Derin sayg›yla,

S. Mameﬂov 12 Yat›l› Okul Müdürü
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Kazakistan, M. Abdray›mk›z›

"HALKIN YÜRE⁄‹NE H‹TAP EDEN ESERLER‹N‹N ÜLKEM‹ZDE
DA⁄ITILMASINA KATKIDA BULUNMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ."

K

utsal kitab›m›z Kuran-› Kerim'de "Allah, iman edenlere ve
salih amellerde bulunanlara va'detmiﬂtir, onlar için bir ba -

¤›ﬂlanma ve büyük bir ecir vard›r" ﬂeklinde bildirilmektedir. Bizim vazi-

femiz ve Müslüman olarak sorumlulu¤umuz kardeﬂlerimizi her zaman
desteklemektir.
Türkiyeli kardeﬂimiz Harun Yahya'n›n elimize geçen birçok kitab›nda uzun zamand›r arad›¤›m›z herﬂeyi bulduk dersek fazla demiﬂ olmay›z.
Halk›n yüre¤ine hitap eden eserlerinin ülkemizde da¤›t›lmas›na, Kazak
diline çevrilmiﬂ eserlerini ülkemizin her köﬂesine da¤›t›lmas›na katk›da
bulunmaya her zaman haz›r›z.

M. Abdray›mk›z›, ‹slam
Dünyas› Cumhuriyet Dini
Medeni Dergisi
Baﬂ Redaktörü
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Yahya’n›n Kitaplar›na Gelen
H arun
Övgü Mektuplar›
Yunanistan Cumhuriyeti Baﬂbakan›
Harun Yahya’n›n Evrim Aldatmacas› kitab›n› bana göndermekle gösterdi¤iniz nazik jestiniz için çok teﬂekkürler.

Jul›an Braz›er, Avam Kamaras›, ‹ngiltere
Bana gönderdi¤iniz kitap koleksiyonu için
çok çok teﬂekkürler. Çok ilgi çekici görünüyorlar
ve onlar› okumak için sab›rs›zlan›yorum.

Horton Lordu W›ll›amson,
Lordlar Kamaras›, ‹ngiltere
Göndermiﬂ oldu¤unuz 11
Mart tarihli mektup ve Harun
Yahya’n›n kitab› için teﬂekkür
ederim. Bunlar› ilgiyle inceleyece¤im.
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A.M. Lendertse, Majesteleri
Kral›çe ve Hollanda Prensi’nin
Özel Sekreteri
Harun Yahya’n›n ‹slam kültürü hakk›nda
yazd›¤› kitaplar› tan›tan, Majesteleri Kraliçemize gönderdi¤iniz nazik mektup için teﬂekkür ederiz. Düﬂünceli jestiniz memnuniyetle
karﬂ›lanm›ﬂt›r.

Manuel J›ménez de Parga y Cabrera,
Anayasa Mahkemesi Baﬂkan›, ‹spanya
Harun Yahya’n›n Evrim Aldatmacas›
kitab›n› bana gönderdi¤iniz için teﬂekkür
ederim.

D›d›er Reynders, Belçika Finans Bakan›
Terörizm konusunda göndermiﬂ oldu¤unuz e-postay› ald›m, dikkat çekti¤iniz
noktalar›n üzerinde duraca¤›m.
Ayr›ca Harun Yahya'n›n Madde: Hayalin Di¤er Ad› isimli kitab›n› bana göndermiﬂ oldu¤unuz için teﬂekkür ederim.
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Margaret Stagg, Essex
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Kiﬂisel Asistan›
Harun Yahya’n›n üç kitab›ndan oluﬂan nazik hediyeniz, Essex Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s›'na güvenli bir ﬂekilde ulaﬂm›ﬂt›r. Profesör Crewe, Üniversite'ye gönderdi¤iniz bu hediye için
benden teﬂekkür etmemi ve bu üç kitab›n Üniversite Kütüphanesi'ne ba¤›ﬂlanaca¤›n› söylememi istedi.

H›llary Rodham Cl›nton,
Birleﬂik Devletler
New York Senatörü
Cömert hediyenizle beni hat›rlad›¤›n›z için teﬂekkür ederim. Ayr›ca iletti¤iniz iyi dileklerinizin benim için özel bir anlam› var ve ince düﬂüncenizi takdir ediyorum.

Charlton Heston
Akademi Ödüllü Aktör
Bana iki kitab›n›z› göndermekte gösterdi¤iniz çabay› takdir ediyorum. Evrim Aldatmacas›
kitab›n› okuyacaklar›m›n aras›na
koydum ve okumay› ümit ediyorum.
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Tar›m ve Orman Bakan› G›ovann›
Alemanno ad›na Mar›o Andrea
Vattan›, ‹talya,
Bakan Giovanni Alemanno’nun gönderdi¤iniz kitaplar› ﬂükranlar›yla ald›¤›n› size bildirmek isterim. Size selamlar›n› gönderiyor
ve onlar› zevkle okumay› ve incelemeyi umuyor. Size derin selamlar›n› gönderiyor.

Felipe González
‹spanya Krall›¤› eski Baﬂbakan›
Bana gönderilen Harun Yahya’n›n kitaplar› için içten teﬂekkür ederim. Farkl› dinler ve kültürler hakk›ndaki bilgilerimi derinleﬂtirmemi sa¤lad›lar.

E. Benjam›n Nelson, Birleﬂik
Devletler Senatörü
Taraf›ma göndermiﬂ oldu¤unuz ‹slam
Terörü Lanetler kitab› için teﬂekkür etmek isterim. ‹slam hakk›nda çok bilgilendirici bir kitap. Kitab› daha iyi incelemek
için sab›rs›zlan›yorum.
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‹talya Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel
Sekreteri Ad›na
Dr. T›to Lucrez›o R›zzo
Cumhurbaﬂkan› kendisine hediye
olarak sunulan Evrim Aldatmacas› kitab› için teﬂekkürlerini sunar. Devlet Baﬂkan› ad›na gönülden selamlar ve en iyi
dileklerimle.

Ürdün Prensi Hasan’›n
Kiﬂisel (Uluslararas›) Asistan› Sue Paton
Majesteleri Ekselanslar› Prens El Hassan bin
Talal kitab›n›z ‹slam Terörü Lanetler'i gönderdi¤iniz için size çok teﬂekkür etmemi istedi.

Alman Parlamento Üyesi,
Prof. Dr. R›ta Süssmuth
Ad›na Chr›stal Morehouse
Profesör Dr. Süessmuth'a Harun Yahya’n›n kitaplar›n› gönderdi¤iniz için teﬂekkür ederiz.
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Tang Leq›, Sun Yat-Sen Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Çin
Hukuk Fakültesi ad›na, bize ba¤›ﬂlad›¤›n›z dört kitap için teﬂekkürlerimizi sunmaktan onur duyar›m. Okuyucular›m›z bu
kitaplar› kütüphanemizde okuyabilirler.
Kitaplar›n, okuyucular›m›z›n baz› görüﬂleri anlamalar› için yard›mc› olaca¤›n› düﬂünüyorum.

Dan Burton, ABD Kongre Üyesi
Madde: Hayalin Di¤er Ad› kitab›n›
bana gönderdi¤iniz için teﬂekkür ederim. ‹nce düﬂüncenize büyük ﬂükran
duydum.

Piskopos George D. McKinney,
Pastor, ABD
Herﬂeyin sahibi olan Allah’› ve yarat›l›ﬂ› etkili, dikkat çekici ve çarp›c› bir
ﬂekilde anlatt›¤›n›z Evrim Aldatmacas›
kitab›n›n bir kopyas›n› bana da göndermiﬂ oldu¤unuz için teﬂekkür ederim.
Yazar›n samimiyetinden ve yarat›l›ﬂ
gerçe¤ini net deliller ile aç›k bir ﬂekilde
ortaya koyuﬂundan çok etkilendim.
Kitap için tekrar teﬂekkür ederim.
Kiﬂisel kütüphanemde de¤erli bir hazine olarak saklanacakt›r.
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Brezilya, Adalet Bakan›, Jose Gregor›
ad›na Ronaldo Edgar Dunlop
Hediye olarak gönderdi¤iniz Evrim Aldatmacas› kitab›n› ilgiyle karﬂ›lad›k. Adalet Bakan›
Mr. Jose Gregori ad›na, iyi ve ses getiren kültürel iliﬂkilerimizin bir iﬂareti olan bu kitap için
derin ﬂükranlar›m›z› ifade etmek isteriz. Gelecekteki yay›nlar›n›z için baﬂar›lar dileriz.

Çek Cumhurbaﬂkan› Vaclav Havel
ad›na Pavel F›scher
Baﬂkan Vaclav Havel ad›na, nazik hediyeniz Evrim Aldatmacas› kitab› ve 10 Ocak 2000
tarihli mektubunuz için teﬂekkür etmek isterim. Kitap Baﬂkan'›n kütüphanesine yerleﬂtirilmiﬂtir.

Dr. Ralph Sche›de, Avusturya D›ﬂ ‹ﬂleri
Bakanl›¤›, Orta Do¤u ve Afrika Direktörü
D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤› mektubunuzu ve dikkatimize sunma nezaketini gösterdi¤iniz kitaplar›n›z› kabul etti¤ini bildirir. Mektubunuzda vurgulad›¤›n›z ‹slam ve radikallik aras›ndaki ayr›m› takdir ediyor ve 11 Eylül 2001'de gerçekleﬂtirilen barbarl›¤› lanetlemenize kat›l›yoruz.
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El›zabeth Cowdell, ‹ngiltere
‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤› Özel Sekreteri
‹ç ‹ﬂleri Bakan› kendisine Hayalin Di¤er Ad› Madde ve Kuran Mucizeleri kitaplar›n› gönderdi¤iniz için teﬂekkür etmemi
istedi, çok naziksiniz.

Aﬂa¤› Saksonya’n›n Baﬂkan››
S›egmar Gabr›el ad›na Dr.Cornel›us
Say›n Baﬂkan Gabriel, Müslüman yazar
Harun Yahya’n›n üç kitab›n›n kendisine iletilmesinden dolay› size çok samimi teﬂekürlerimi iletmemi istedi.

Almanya Savunma Bakan› Rudolf
Scharp›ng ad›na Chr›st›an Lesk› ,
Almanya Savunma Bakan› Rudolf
Scharping’e gönderdi¤iniz 23 Ocak 2001
tarihli mektup için çok teﬂekkür ederiz.
Mr. Scharping mektubunuzu ve ilgi çekici kitab›n›z Evrim Aldatmacas›'n› büyük
ﬂükranlar›yla kabul etti.

93

Kongre Üyesi John Conyers
ad›na Deanna Maher, ABD
Kongre üyesi John
Conyers'a göndermiﬂ
oldu¤unuz Harun Yahya'n›n harika kitaplar›
büyük takdirle karﬂ›land›. Kitaplar› yollamak için zaman ay›rman›za teﬂekkür ederiz... Kitaplar›n içeri¤i
özellikle bu dönemde
çok ihtiyac›n› duydu¤umuz mesajlar› taﬂ›yor.

Feder›co Tr›llo-F›gueroa
‹spanya Savunma Bakan›
Bana Evrim Aldatmacas› isimli
bilimsel kitab› göndermenizi memnuniyetle karﬂ›lad›m.

Kongre Üyesi
Joe W›lson, ABD
‹slam hakk›ndaki bilgilendirici kitaplar›n›z ve özellikle yaﬂad›¤›m›z son trajedi için taziyelerinizi bildiren nazik mektubunuza çok teﬂekkür ederiz.
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Kongre Üyesi, Lou›se Slaughter
ad›na She›la Harter, ABD
Size Kongre üyesi Louise Slaughter ad›na ofisine gönderdi¤iniz harika
kitaplara teﬂekkür etmek için yaz›yorum. Bu kitaplar terörizm ve Do¤u
dünyas› hakk›nda kongre üyesi ve
personelinin ek bilgi edinmelerine
yard›mc› olacakt›r. Bu düﬂünceli tavr›n›z› memnuniyetle karﬂ›lad›k.

Prof. Yuri Chernyshov,
Rusya Altai Devlet
Üniversitesi, Dünya Tarihi
ve Uluslararas› ‹liﬂkiler
Departman› Baﬂkan›
Harun Yahya’n›n kitaplar›
için teﬂekkürler. Bilimsel çal›ﬂmalarda iﬂbirli¤i yapmaya
haz›r›z.

Colleen Carter
Bucck›ngham Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s›’n›n kiﬂisel
asistan›
Harun Yahya’n›n yay›nlar›n›
gönderdi¤iniz için çok teﬂekkürler. Çok minnettar›z. Kitaplar
Bay Robert Tomkinson’dan Üniversite’nin Rektör Yard›mc›s›’na
iletilmiﬂtir.
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Josep Gall›fa Roca
Barselona, Ramon Llull Üniversitesi
Akademik Rektör Yard›mc›s› ve Genel
Sekreteri
‹slam Terörü Lanetler, Evrim Aldatmacas›,
Hayalin Di¤er Ad› Madde ve Kavimlerin Helak›
kitaplar›n› gönderdi¤iniz için teﬂekkürler. Bir
Katolik H›ristiyan olarak Harun Yahya’n›n çal›ﬂmalar›na çok de¤er veriyorum. Yazar›n, insan ve insan›n Allah ile olan iliﬂkisine dair görüﬂlerini paylaﬂ›yorum. Materyalist ideolojinin din ve insanl›k için ciddi bir tehlike oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bu çal›ﬂma için tebrikler ve kitaplar için
teﬂekkür ederim. Bundan sonra ‹slam'›n terörü lanetledi¤ini savunurken elimde daha çok malzeme olacak.
Bu çal›ﬂman›n inanmayanlar›n inanc› anlamas›na yard›m edecek entelektüel temeli sundu¤una inan›yorum. Bu, oldukça önemli olmas›na ra¤men hiç de kolay olmayan bir ﬂey, özellikle de Bat› medeniyeti için.

Profesör Nancy F. M›ll›s
Avustralya, La Trobe
Üniversitesi
Harun Yahya’n›n dört kitab›n› ald›¤›m›, teﬂekkürlerimle birlikte size bildirmek için yaz›yorum. Üniversite
üyeleri aras›nda bu kitaplardan faydalanmak isteyecek kiﬂiler için, kitaplar›
ortak kullan›ma dahil ettim. Farkl›
dinlerden ve kültürlerden tüm ak›ll›
insanlar›n terörizmi yok etmek için iﬂbirli¤i yapmas›yla ilgili düﬂüncelerinizi kesinlikle paylaﬂ›yorum. Çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dilerim.

96

Prof. Ir›na Karapet›ants
Rusya Devlet Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Akademisi, Uluslararas›
‹liﬂkiler Bölümü
Rusya Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Akademisi, Harun Yahya’n›n kitaplar›n› göndermiﬂ oldu¤unuz için size
minnettard›r. Kültürler aras› diyalog konusunun çok gündemde oldu¤u bugünlerde, söz konusu kitaplar›n içeri¤i oldukça ilgi çekicidir. Farkl› kültürler aras›ndaki diyalog üniversitemizin de savundu¤u esas de¤erlerdendir. Size gerçekten minnettar›z.

Dr. Kulman
Bavyera Bilim, Araﬂt›rma ve
Sanattan sorumlu Devlet
Bakanl›¤›
1 Mart 2002 tarihli mektubunuz ve yay›n eviniz taraf›ndan
bas›lm›ﬂ üç kitab›n›z için teﬂekkür ederiz. Kitaplar incelenmeleri için Bavyera Devlet Kütüphanesi’ne gönderilmiﬂtir.
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‹spanya Prensesi Dona Elena ve
Dona Cr›st›na ad›na Carlos
Garc›a Revenga
Majesteleri ekselanslar› Prenses
Dona Elena ve Majesteleri ekselanslar› Dona Cristina benden nazik selamlar›n› göndermemi ve onlara Harun
Yahya’n›n ‹slam Terörü Lanetler ve
Hayalin Di¤er Ad› Madde kitaplar›n›
göndermenizi memnuniyetle karﬂ›lad›klar›n› bildirmemi istediler.

M›chael Ancram
‹ngiltere Avam Kamaras›
11 Mart tarihli mektubunuz ve
mektubunuzun ekinde göndermiﬂ oldu¤unuz, Harun Yahya’ya ait ‹slam Terörü Lanetler, Hayalin Di¤er Ad› Madde, Evrim Aldatmacas› ve Kuran Mucizeleri kitaplar› için teﬂekkür ederim.
Bu kitaplar› bana göndermeniz büyük incelik ve onlar› okumak için sab›rs›zlan›yorum. ﬁu anda diyalo¤un
her zamandakinden daha önemli oldu¤u ve farkl› kültür ve dinlerin birbirlerini anlamalar›n›n büyük faydalar getirece¤i konusundaki fikirlerinize tamamen kat›l›yorum.
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Dr. Blumauer
‹ç ‹ﬂleri Bakan›, Avusturya
‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤› ‹slam Terörü Lanetler ve Hayalin Di¤er Ad› Madde kitaplar›n› gönderdi¤iniz için size teﬂekkür eder. Özellikle, birinci kitap bizim ilgi alan›m›z içindedir ve detayl› olarak
incelenecek ve içeri¤inden faydalan›lacakt›r. ‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤›, ‹slam ve terörü ba¤daﬂt›rmaya yönelik, hiç de adil olmayan giriﬂimleri engellemek istemektedir. ‹slam Terörü Lanetler kitab›ndaki
ayd›nlat›c› yorumlar bu aç›dan son derece de¤erli ve yard›mc› bilgiler içermektedir.

Oxford Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Dr. Col›n Lucas ve
onun yard›mc›s› Prof. Sue
Iversen’in ‹dari Asistan› Stacy
Newman
Rektör yard›mc›s› Dr. Colin Lucas ve onun yard›mc›s› Prof. Sue
Iverson ad›na, bize gönderdi¤iniz
Harun Yahya kitaplar› için teﬂekkür
ederiz. Kitaplar› büyük ilgi ile karﬂ›lad›k ve onlar› bizimle paylaﬂma düﬂüncenizden dolay› size minnettar›z.
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‹talya - Marco Polo

M

arco Polo, ‹talya
Venedik'te yay›n-

lanan bir uluslararas› siyaset
dergisidir. TRACECA (Transport Corridor Europe Causasus
Asia - A Programme of the European Commission External Relations Directorate-General) adl› bir kurum taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Bu kurum, Avrupa
dür
il, Çözümü
ayna¤› De¤
K
n
i
m
z
i
r
ö
r
‹slam Te

.

ülkeleri ile Orta Asya
aras›ndaki ticari ve
kültürel iliskileri düzenleyen bir Avrupa
Komisyonu platformudur. Dergi, Aral›k
2001 say›s›nda Harun Yahya'n›n terör konulu yaz›s›n›
yay›nlam›ﬂt›r.
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‹ngiltere - The M›ddle Path

T

he Middle Path, bilimsel, imani ve siyasi konularda yay›n yapan
bir dergidir. ‹ngiltere'de her ay yay›nlanan bu dergide, Harun

Yahya'n›n çeﬂitli konulardaki makalelerine yer verilmektedir. Dergi, Aral›k 2000 tarihli say›s›n›n kapa¤›nda "Harun Yahya on Islam and Science"
(Bilim ve ‹slam'da Harun Yahya) baﬂl›¤›yla Harun Yahya'y› tan›tm›ﬂt›r.
Ayn› say›da Harun Yahya'n›n "In Every Age There Existed An Ignorant
Society" (Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Var Olmuﬂtur) baﬂl›kl› makalesine de yer verilmiﬂtir. Bu makalede ‹slam ahlak›ndan uzak yaﬂayan cahiliye toplumunun Kuran ayetleri ›ﬂ›-

lmuﬂtur
lumu Var O
ahiliye Top
C
r
i
B
e
d
m
Her Döne

¤›nda analizi yap›lmaktad›r.

Aral›k 2000

Evrenin Ge
niﬂlemes

lebe¤e
T›rt›ldan Ke

i

"‹stanbul'dan yazan Harun Yahya, Allah'›n mükemmel yarat›ﬂ›, evrim
teorisi, politik konular ve ‹slam üzerine pek çok kitap ve makale yazm›ﬂ, çok iyi tan›nan bir yazard›r. Makaleleri sadece Türkiye'de de¤il, di¤er ülkelerde de yay›nlanmaktad›r. Eserlerinin amac›, insanlara Kuran'›n tebli¤ini ulaﬂt›rmak ve onlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret
(The Middle Path , Ekim 2000)
üzerinde düﬂünmeye sevk etmektir."
Ayn› say›da yay›nlanan "The Expansion of the Universe" (Evrenin Geniﬂlemesi) baﬂl›kl› makalede, evrenin bir baﬂlang›c› oldu¤u ve sürekli
geniﬂledi¤i bilimsel delilleriyle anlat›lmaktad›r. Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ› adl› kitab›nda, bu makalede anlat›lan konular detaylar›yla incelenmekte ve dünya üzerindeki yaﬂam›n Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›yla ortaya ç›kt›¤› ve herﬂeyin Rabbimizin kontrolünde oldu¤u gözler
önüne serilmektedir.

Harun Yahya'n›n The Middle Path'in
Ekim 2000 tarihli say›s›nda yay›nlanan "From Caterpillar to Butterfly"
(T›rt›ldan Kelebe¤e) baﬂl›kl› makalesinde, küçük bir t›rt›l›n kusursuz
görünümlü bir kelebe¤e dönüﬂümünün mucizevi aﬂamalar› anlat›lmaktad›r. Makalede ayr›ca kelebe¤in tül
görünümlü kanatlar›ndaki kusursuz
yarat›l›ﬂ delillerinden ve rengi, simetrisi ve ﬂekliyle her biri birer sanat eseri olan kanatlar›ndan bahsedilmektedir.
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‹ngiltere - Impact Internat›onal
Ekim 2000

I

mpact

International,

Amerika, ‹ngiltere, Kana-

da, Almanya, Kuveyt, Pakistan, Hindistan, Mauritus ve Sri Lanka baﬂta
olmak üzere toplam 18 ülkede yay›nlanan ba¤›ms›z bir dergidir. 100
binin üstünde okuyucusu bulunan
dergi, May›s 2001 tarihli say›s›nda
Harun Yahya'n›n "Kosova-SerbiaMacedonia Triangle" (Kosova-S›rbistan-Makedonya Üçgeni) baﬂl›kl›
makalesini yay›nlam›ﬂt›r. Bu makalede Balkanlar'da yaﬂanan son geliﬂmeler analiz edilmektedir.

edonya
bistan, Mak
Kosova, S›r

Üçgeni
May›s 2001
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Harun Yahya'n›n, bu derginin A¤ustos 2000 tarihli say›s›nda yay›nlanan "Common Material, Design and Designer" (Tasar›m ve Yarat›l›ﬂ)
baﬂl›kl› makalesinde ise Genom Projesi konusunda yaﬂanan son geliﬂmelere yer verilmiﬂtir. Yaz›da ﬂu önemli bölümler yer almaktad›r:
"Bilindi¤i gibi içinde bulundu¤umuz günlerde ‹nsan Genomu Projesi
çerçevesinde insanl›¤›n gen haritas›n›n ç›kar›lmas› önemli bir bilimsel geliﬂme olmuﬂtur. Ancak bu projenin baz› sonuçlar› baz› evrimci
yay›nlarda çarp›t›lmaktad›r. ﬁempanzelerin genlerinin insan genleri
ile %98 benzerlik gösterdi¤i iddia edilmekte ve bunun maymunlar›n
insana yak›n oldu¤unun ve dolay›s›yla evrim teorisinin bir delili oldu¤u ileri sürülmektedir. Gerçekte bu, evrimcilerin, toplumun bu konulardaki bilgisizli¤inden faydalanarak ortaya att›klar› "sahte" bir
delildir... Öncelikle belirtmek gerekir ki, evrimcilerin insan ve ﬂempanze DNA'lar› hakk›nda s›k s›k ileri sürdükleri %98 benzerlik kavram› aldat›c›d›r. ‹nsanla ﬂempanzenin genetik yap›s›n›n %98 birbirine
benzer oldu¤unu iddia etmek için ﬂu anda insan›nkinin oldu¤u gibi
ﬂempanzenin de genetik haritas›n›n ç›kar›lmas›, ikisinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve bu karﬂ›laﬂt›rma sonucunun elde edilmiﬂ olmas› gerekir.
Oysa elde böyle bir sonuç yoktur. Çünkü ﬂu ana kadar yaln›zca insan›n genetik haritas› ç›kart›lm›ﬂt›r. ﬁem00
panze içinse henüz böyle bir çal›ﬂma yaA¤ustos 20
p›lmam›ﬂt›r. Gerçekte, zaman zaman gündeme gelen insan ve maymun genlerinin %
98 benzerli¤i y›llar önce kas›tl› üretilmiﬂ
propaganda amaçl› bir slogand›r..."

Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismi ni kullanarak yaz›lar yazmaktad›r. Türkçe
olarak 100'e yak›n kitab› bas›lm›ﬂt›r.
Bunlardan baz›lar› ‹ngilizceye ve di¤er
dillere çevrilmiﬂtir.
(Impact International, A¤ustos 2000)
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Pakistan - The Da›ly Jang

P

akistan'›n büyük yay›n gruplar›ndan biri-

ne ba¤l› olan The Daily Jang gazetesinin Londra bask›s›nda, Harun
Yahya'n›n Allah Ak›lla Bilinir adl›
eseri, yaz› dizisi halinde Urduca
olarak yay›nland›.
2 Nisan 2001

Allah Ak›lla Bilinir kitab›n›n
Urduca kapa¤›
28 Mart 2001
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12 Nisan 200
1

H a r u n Y a h y a ' n › n The D a i l y J a n g
gazetesinin farkl› say›lar›nda
yay›nlanan makalelerinden örnekler

n 2001
18 Nisa

2001
9 Nisan

001
10 Nisan 2

11 Nisan 2
001
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Amerika - Gett›ng Back to Qur'an & The Sunnah

A

merika'da ayl›k olarak yay›nlanan Getting Back To Qur'an & The
Sunnah adl› dergide Harun Yahya'n›n çeﬂitli makalelerine yer
verilmektedir. Derginin, 4. say›s›nda yay›nlanan "The World & The Hereafter" (Dünya ve Ahiret) baﬂl›kl› makalede Allah'›n dünyay› müminlerin denenmesi için geçici bir yurt olarak yaratt›¤›ndan bahsedilmiﬂtir. 8. say›s›nda yay›nlanan "Solution: Morals Of The Quran" (Çözüm: Kuran Ahlak›) baﬂl›kl› makalede ise, Kuran'da insanlar›n cinsiyetine, maddi durumuna göre bir de¤erlendirme olmad›¤›, üstünlü¤ün Allah'a yak›nl›kla, yani takvayla orant›l› oldu¤u üzerinde durulmuﬂtur. Ayn› derginin, bir baﬂka say›s›nda Harun Yahya'n›n "Moral Values of Quran" (Kuran Ahlak›) baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalede ise, Kuran'da yer alan ve iman eden her insan›n yapmas› gereken ibadet ve davran›ﬂlara de¤inilmiﬂtir.
Çözüm: Ku
ran Ahlak›

hiret
Dünya ve A

üﬂünm
Derin D

ek

Kuran A
hlak›
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Amerika - Aftab

N

ew York Üniversitesi ö¤renci birli¤inin dergisi Aftab, Harun
Yahya'n›n çeﬂitli makalelerini yay›nlamaktad›r. Bu dergi,
Mart 2001 tarihli say›s›nda Harun Yahya'n›n, evreni Allah'›n yoktan var
etti¤i gerçe¤ini, bilimsel delil ve gözlemlerle destekleyerek anlatt›¤›
"The Expansion of the Universe" (Evrenin Geniﬂlemesi) baﬂl›kl› makalesini okuyucular›na iletmiﬂtir. Derginin Ocak 2001 tarihli say›s›nda ise,
Harun Yahya'n›n "The Signs in the Heaven and the Earth" (Göklerdeki
ve Yerdeki Deliller) baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalede,
maddenin en küçük parças›ndan milyonlarca y›ld›z içeren uzaydaki
dev galaksilere kadar herﬂeyin bir düzen içinde iﬂledi¤i ve bu kusursuz
düzenin Allah'›n kontrolünde oldu¤u anlat›lmaktad›r.
niﬂlemes
Evrenin Ge

Göklerdeki

i

ve Yerdeki
Deliller

Yazar Harun Yahya, Allah'›n varl›¤›n› aç›k bir ﬂekilde kan›tlayan, materyalist ve
ateist ideolojilere karﬂ› Allah'›n ola¤anüstü yarat›ﬂ›n› ve tabii ki onlar›n en rand›manl› ve önemli görüﬂleri olan evrim teorisini konu alan pek çok kitap ve kitapç›k yay›nlam›ﬂt›r. Harun Yahya dünyaca tan›nm›ﬂ bir yazard›r ve bizim ‹slam
merkezimize kitaplarla oldu¤u gibi makaleleriyle de katk›da bulunmaktad›r.
(Aftab, Ocak 2001)
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Almanya - Kaaba

K

aaba, Almanya'da üniversite ö¤rencileri taraf›ndan takip edilen bir dergidir.
Tüm Almanya'ya, özellikle Almanya'daki tüm üniversitelere da¤›t›lmaktad›r. Harun Yahya'n›n makalelerine yer veren dergi bunun yan› s›ra yazar›n eserlerinden yararlan›larak haz›rlad›¤› makaleleri de okuyucular›na sunmaktad›r.
Derginin Nisan 2001 tarihli say›-

ihirli Kutusu
Darwin'in S

HARUN YAHYA K‹MD‹R?
Harun Yahya müstear ad›yla kitap lar› yay›nlanan Say›n Adnan Ok tar, tüm hayat›n› Allah'›n varl›¤› ve
birli¤inin, Kuran ahlak›n›n güzelli ¤inin anlat›lmas›na adayan bir da va insan›d›r. (Kaaba, Ekim 2000)

Kaaba , Ekim 2000 tarihli say›s›n›
evrim teorisine ay›rm›ﬂ ve okuyucu lar›na bu say›s› ile birlikte Evrim Al datmacas› kitab›n›n Türkçe ve ‹ngi lizce bask›s›n› hediye etmiﬂtir.

s›nda, Harun Yahya’n›n "‹slam Bar›ﬂt›r"
baﬂl›kl› makalesi yer alm›ﬂt›r. Bu yaz›da ‹slam’da savaﬂ ve cihad kavramlar› ele al›nmakta, barbarl›¤›n, ﬂiddetin, haks›z sald›rganl›¤›n her türlüsünün ‹slam’da kesin
olarak yasaklanm›ﬂ oldu¤u vurgulanmaktad›r. Ayn› say›da yay›nlanan ve "Terörün
Gerçek Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm" baﬂl›kl› yaz›da ise, Darwinizm’in insanl›¤a getirdi¤i belalar anlat›lmakta ve
bu ideolojilerin günümüzün en önemli sorunlar›ndan biri olan terör ile ba¤lant›lar›

t›r
‹slam Bar›ﬂ

ele al›nmaktad›r.
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Avustralya - Salam

S

alam, iki ayda bir yay›nlanan ve
kendisini ‹slam'› anlatmaya
adam›ﬂ Avustralya'n›n en büyük dergilerinden birisidir.
Harun Yahya'n›n makaleleri, uluslararas› alanda da¤›t›m› yap›lan bu derginin
hemen her say›s›nda yay›nlanmaktad›r.
Harun Yahya'n›n bu dergide yer alan makalerinden baz›lar› ﬂöyledir:
Kas›m-Aral›k 1999 tarihli say›s›nda
Harun Yahya'n›n, varl›¤›n›n apaç›k olan
delillerini çok yak›ndan gördükleri halde Allah'› inkar eden bilim adamlar›n› konu alan "Philosophies That Made the Mistake of Denying Allah"
(Allah'› ‹nkar Etme Yan›lg›s›na Düﬂen Felsefeler) baﬂl›kl› makalesini;
Allah'› ‹nka
r Etme Yan
›lg›s›na

nya
ezegen: Dü
Yaﬂayan G
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Düﬂen Felse
feler

Maymun ‹nsan Benzerli¤i Bir Masal

Kuran Üzer
inde Düﬂün
mek

nya
Yeni Bir Dü

May›s-Haziran 2000 say›s›nda, din hakk›ndaki baz› ön yarg›lar›n ele
al›nd›¤›, dinin sadece yaﬂl› insanlar› de¤il, tüm toplumu ilgilendirdi¤i
gerçe¤inin anlat›ld›¤›, insan›n kendisini yaratan Allah'› tan›d›¤›nda,
dinden uzak durmak gerekti¤i ﬂeklindeki bat›l inançtan da kurtulaca¤›n› ele alan, "A New World" (Yeni Bir Dünya) baﬂl›kl› makalesini;
Temmuz-A¤ustos 2000 say›s›nda, "Pondering on the Quran" (Kuran
Üzerinde Düﬂünmek) baﬂl›kl› makalesini;
Eylül-Ekim 2000 say›s›nda, Harun Yahya'n›n, insanlar›n maymunlardan evrimleﬂmediklerini ve insan› Allah'›n yaratt›¤›n› aç›kça gözler
önüne seren "Darwinists are distorting the results of the Human Geno-
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me Project THE APE-MAN SIMILARITY IS A TALE!" (Darwinistler ‹nsan
Genomu Projesi'nin sonuçlar›n› çarp›tmaktad›rlar; MAYMUN-‹NSAN
BENZERL‹⁄‹ B‹R MASAL) baﬂl›kl› makalesini;
Ocak-ﬁubat 2001 say›s›nda, Allah'›n dünyay› insan›n en rahat ﬂekilde
yaﬂayabilece¤i gibi yaratt›¤›n›n anlat›ld›¤› ve Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki kusursuz dengelerin gözler önüne serildi¤i "A Living Planet: The Earth"
(Yaﬂayan Gezegen: Dünya) baﬂl›kl› makalesini;
Mart-Nisan 2001 say›s›nda, Harun Yahya'n›n "Why Does Darwin's
Theory Of Evolution Contradict With Religion?" (Darwin'in Evrim Teorisi Niçin Dinle Çeliﬂir?) ve Eylül-Ekim 2001 say›s›nda ise, "The Real
Ideological Root of Terrorism: Darwinism and Materialism" (Terörün
Gerçek ‹deolojik Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm)
baﬂl›kl› makalelerini yay›nlam›ﬂt›r. Aﬂa¤›da, Harun
Yahya'n›n bu dergide yer alan makalelelerinden
örnekler görülmektedir.

ve Materya
lizm

e Çeliﬂir?
i Niçin Dinl
vrim Teoris
E
n
i
'
n
i
w
r
a
D

Terör
ü
n
G
e
r
ç
e
k
‹deolojik Kö
keni: Darw
inizm

116

Portekiz - Al Furqan

P

ortekiz'in baﬂkenti Lizbon'da
faaliyet gösteren Al Furqan
adl› vakfa ait yine ayn› isimli Portekizce
dergi, Harun Yahya'n›n Kavimlerin Helak›

kitab›n› yaz› dizisi olarak yay›nlam›ﬂt›r.
Ayr›ca yazar›n eserlerini yak›ndan takip
edip evrimle ilgili makalelerine de dergilerinde s›kça yer vermektedirler.

Nisan 1999
May›s - Haziran 1999
Temmuz - A¤ustos 1999
Eylül - Ekim 1999
Ocak - ﬁubat 2000

Yukar›da kapak resmi bulunan
P o r t e k i z c e K a v i m l e r i n H e l a k › ki tab›n›n Türkiye'de Türkçe olarak
6 bask›s› yap›lm›ﬂt›r. ‹ngiltere'de
yay›nlanan ‹ngilizce bask›s› ise
k›sa bir süre içerisinde 5 kez ba s›lm›ﬂt›r. Kitab›n Almanca, ‹s panyolca, Rusça ve Frans›zca
bask›lar› da yay›nland›klar› ül kelerde büyük ilgi görmektedir.

Hindistan - Islam›c Vo›ce

I

slamic Voice, Hindistan'da ayl›k olarak yay›nlanan bir dergidir. Bu derginin Eylül 2000 tarihli say›s›n›n "Kuran ve Bilim"
bölümünde "The Obvious Signs in the Lake of Lut" (Lut Gölü'ndeki Apaç›k Deliller) baﬂl›¤› alt›nda bir Harun Yahya makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. Bu
makalede Lut kavminin nas›l helak oldu¤u arkeolojik delilleriyle birlikte incelenmiﬂtir. Temmuz 2001
say›s›nda yine Harun
Yahya'n›n "Miracles
in the Eye" (Gözdeki
Mucize) baﬂl›kl› makalesine yer verilmiﬂtir. Dergide yazar›n
makaleleri düzenli
olarak yay›nlanmaya
devam etmektedir.
ucize
Gözdeki M
Lut Gölü'nd
eki Apaç›k
Ayetler

Pakistan - Rena›ssance

P

akistan'da ‹ngilizce olarak yay›nlanan Renaissance adl› dergi
Harun Yahya'n›n "Pondering On The Quran" (Kuran Üzerinde Düﬂünmek) baﬂl›kl› makalesini Eylül 2000 say›s›nda yay›nlam›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da bu makaleden bir bölüm bulunmaktad›r:
"O halde, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s› düzeltilmelidir. Kuran baz›lar›n›n sand›¤› gibi sadece Peygamber Efendimize
hitap eden bir kitap de¤ildir. "Müslüman›m" diyen herkes Kuran'a yönelmelidir. K›sacas› dinini, eﬂ-dosttan, mahallenin büyüklerinden de¤il, öncelikli olarak Kuran'dan ö¤renmelidir. Bu yap›lmad›¤› için, her
toplumda ‹slam farkl› farkl› anlaﬂ›lm›ﬂ, Kuran d›ﬂ› ananeler, efsaneler
ve hurafeler dinin içine sokulmuﬂtur. Nitekim insan Kuran'› hiçbir telkinin etkisi alt›nda kalmadan vicdanl› ve ak›lc› bir ﬂekilde okudu¤unda bahsetti¤imiz bu gerçe¤i aç›k biçimde görecektir.
Kimileri de Kuran'›n, VII. yüzy›ldaki Müslümanlardan baﬂkas›na hitap etmedi¤ini ya da çok az bir k›sm›n›n günümüz insan›na hitap etti¤ini san›r. Böyle bir zihniyetin sahibi, -en iyi ihtimalle- Kuran'› "okumak"la yetinir, böylece üstüne düﬂen görevi yapt›¤›n› düﬂünür. Halbuki
"Kuran okumak" baﬂl› baﬂ›na bir ibadet olsa bile, as›l yap›lmas›
gereken okunanlar› uygulamak, günlük hayata geçirmektir."
Kuran Ü
zerinde
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Düﬂünme

k

Pakistan - Albalagh

P

akistan'da ayl›k olarak yay›nlanan Albalagh isimli dergi A¤ustos 1999 say›s›nda "Hell" (Cehennem) baﬂl›kl› bir Harun Yahya makalesi yay›nlam›ﬂt›r. Makaleden bir paragraf ﬂöyledir:
"Cennet ne kadar güzellik ve nimet doluysa, cehennem de o kadar çirkinlik ve azapla doludur. Müminlerle inkar edenler aras›nda henüz
dünyadayken oluﬂmuﬂ olan uçurum, ahirette en yüksek noktaya ulaﬂ›r.
Kendisini yaratan, yaﬂatan ve dinini ulaﬂt›ran Allah'› inkar etmiﬂ ya
da O'na boyun e¤memiﬂ olanlar ebedi azapla cezaland›r›l›r."

Mart 2000'de ise, Harun Yahya'n›n "The Expansion of The Universe"
(Evrenin Geniﬂlemesi) baﬂl›kl› makalesini yay›nlam›ﬂt›r.
Nisan 2000 say›s›nda da, Harun Yahya'n›n yeryüzüne ya¤an ya¤murun
her y›l ayn› miktarda oldu¤unu, ya¤murun oluﬂum aﬂamalar›n› bilimsel
bulgular ve konu ile ilgili Kuran ayetleri ile anlatt›¤› "About The Rain"
(Ya¤mur Hakk›nda) baﬂl›kl› makalesini okuyucular›na sunmuﬂtur.
May›s 2000 ve Haziran 2000 say›lar›nda, Harun Yahya'n›n Allah'› inkar
ederek ya da O'na ortak koﬂarak yaﬂayan toplumlar›n u¤rad›klar› helak
olaylar›n›n bir k›sm›n› anlatt›¤› "Past Civilisations" (Geçmiﬂte Yaﬂam›ﬂ
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Harun Yahya müstear ismini kullanan Say›n Adnan Oktar, ‹stanbul'da yaﬂayan
ünlü bir yazard›r. Modern bilimin ›ﬂ›¤›nda Kuran'›n mesaj›n› ileten birçok kitap
y a z m › ﬂ t › r . E v r i m A l d a t m a c a s › , K a v i m l e r i n H e l a k › ve A l l a h A k › l l a B i l i n i r a d l › k i t a p l a r› materyalist teorilere karﬂ› reddedilemez belgelerdir. Harun Yahya'n›n bilimsel,
kolay anlaﬂ›l›r ve aç›k sözlü bir yaklaﬂ›m› vard›r.
(Albalagh, Nisan 2000)

Ya¤mur Ha
kk›nda

Uygarl›klar) baﬂl›kl› makalelerine yer vermiﬂtir.
A¤ustos 2000 say›s›nda, inanan insanlar›n salih amellerde bulunmalar› gerekti¤inin Kuran ayetlerine dayand›r›larak anlat›ld›¤› "Righteous
Deeds" (Salih Ameller) baﬂl›kl› bir Harun Yahya makalesini yay›nlam›ﬂt›r.
Eylül 2000 say›s›nda, Harun Yahya'n›n okuyanlar› çeﬂitli iman hakikatlerinin üzerinde düﬂünmeye yönelten "Pondering" (Düﬂünmek) baﬂl›kl› makalesini;
ﬁubat 2001 say›s›nda ise, insan›n yarat›l›ﬂ›n›n anlat›ld›¤› "The Mechanisms In Our Body" (Vücudumuzdaki Mekanizmalar) baﬂl›kl› makalesini okurlar›na sunmuﬂtur.
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Malezya --Magaz›ne
F›trah
‹ngiltere
The M›ddle
Path

P

ersatuan Darul Fitrah
isimli vakf›n yay›nlad›¤›
ayl›k bir dergi olan Magazine Fit-

rah, Malezya'da ‹ngilizce olarak yay›nlanmaktad›r. Bu dergi Aral›k
1999 tarihli say›s›nda Harun Yahya'n›n "The Migration of Birds, A
Sign From God" (Kuﬂlar›n Göçleri,
Allah'tan Bir Delil) baﬂl›kl› makalesini yay›nlam›ﬂt›r.

Makalenin yazar› Harun Yahya, Türkiye'nin ‹stanbul ilinde yaﬂayan tan›nm›ﬂ ve topluma yararl› bir yazard›r. ‹mani, bilimsel ve politik konularda 90'dan fazla kitab› vard›r. Ayr›ca evrim teorisinin çöküﬂü ve masonluk karﬂ›t› olan kitaplar› bulunmaktad›r. (Magazine Fitrah , Aral›k 1999)
ri
Kuﬂlar›n Göçle
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Güney Afrika - Al Haad›

G

üney Afrika'da dört ayda bir yay›nlanan bu dergide, Harun
Yahya'n›n "Evrim Yan›lg›s›" baﬂl›kl› bir makalesi yer alm›ﬂt›r.
Makaleden bir bölüm ﬂöyledir:

"Allah, ilk insan olarak Hz. Adem'i topraktan yaratm›ﬂt›r. Bu, insanl›¤›n baﬂlang›c›yd›. Kuran'›n birçok yerinde bu bildirilmiﬂtir. Fakat,
Bat›l› bilim adamlar› halen atalar›n›n maymun oldu¤unu kan›tlama
çabas› içindedirler. Di¤er insanlar› evrim yalan›na inand›rarak kand›rmak için en aldat›c› yalanlara baﬂvururlar."

Mart 2001

Evrim Yan›lg›s›

Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› isimli kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.

124

Yunanistan - Hür Hakka Davet

H

ür Hakka Davet, Yunanistan'›n Bat› Trakya bölgesinde Türkçe olarak yay›nlanan bir fikir dergisidir. ﬁubat
2001 say›s›nda Harun Yahya'n›n
"Dünyan›n Korunmuﬂ Tavan›: Atmosfer" baﬂl›kl› makalesini okuyucular›na iletmiﬂtir. Temmuz 2001
say›s›nda da, "Din Bilimi Teﬂvik
Eder" baﬂl›kl› bir Harun Yahya makalesine yer vermiﬂtir. Bu makalede, bilimsel araﬂt›rmalar sonucunda elde edilen bilgilerin insanlara
yarat›l›ﬂ›n s›rlar›n›, Allah'›n sonsuz
ilmini, akl›n› ve gücünü tan›tt›¤› anlat›lm›ﬂ ve bilim adamlar›n›n önemli
bir bölümünün Allah'a inanan dindar kimseler oldu¤una de¤inilmiﬂtir.
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Hollanda - Platform

H

ollanda'da Türkçe olarak
yay›nlanan Platform dergisi Harun Yahya'n›n makalelerine her
ay geniﬂ yer vermektedir.

15 Ma
y›s

2001

15 Mart 20
01
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15 Eylül 2000

13 Nisan 2001

Harun Yahya'n›n bilimsel
konulardaki makaleleri
Platform dergisinde
düzenli olarak
yay›nlanmaktad›r.

15 Haziran 2001

127

Kenya - Iqra Islam›c Journal

Temmuz - Eki
m 2001

K

enya'da dört ayda bir yay›nlanan Iqra Islamic Journal adl›
dergi, Haziran-Ekim 2001 tarihli say›s›nda, Harun Yahya'n›n "A Living Planet: The Earth" (Yaﬂayan Gezegen: Dünya) baﬂl›kl›
makalesini okuyucular›na sunmuﬂtur. Aﬂa¤›da bu makaleden bir bölüm
yer almaktad›r:
"Atmosferde bulunan %77 oran›nda nitrojen, %21 oran›nda oksijen,
%1 oran›nda karbondioksid ve di¤er gazlar, dünyada yaﬂam›n olabilmesi için tam gerekli miktard›r. Yaﬂam için ﬂart olan oksijen, yiyeceklerin yak›lmas›na ve enerjiye dönüﬂmesine yard›mc› olur.
E¤er atmosferdeki oksijen oran› %21'den fazla olursa, vücudumuzdaki hücreler büyük hasar görmeye baﬂlarlard›. Bununla birlikte yaﬂam
için gerekli olan bitki ve hidrokarbon molekülleri de yok olurdu. Bu
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oran daha az olsayd›, solunum yapmakta zorlan›rd›k ve yedi¤imiz
yiyecekler enerjiye dönüﬂemezdi. Dolay›s›yla, atmosferde bulunan
%21'lik oksijen oran› hayat›n devam edebilmesi için en ideal orand›r."
Derginin Kas›m 2001-ﬁubat 2002 tarihli say›s›nda ise, Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ› kitab› ile ilgili bir de¤erlendirme yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yaz›da ﬂu tespitlerde bulunulmuﬂtur:
"Eski de¤erlerin ve inançlar›n h›zla yok olmaya yüz tuttu¤u
günümüzün moden bilim dünyas›nda, Harun Yahya'n›n kitaplar› bir
ders kitab› gibi. Dünyan›n her köﬂesinde gerçek bilgiyi arayan ve bu
esnada Allah'›n varl›¤›n› inkar eden bir bilim dünyas› içine giren
tüm gençlerin bu kitaplar› okumas› ﬂartt›r."
¤erlendirm
ilgili bir de
›ﬂ› kitab›yla
l
›
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Singapur - The Musl›ms' d›gest

T

he Muslims' Digest, Müslümanlar› ilgilendiren sosyal
ve hukuki konularda yay›n yapan ayl›k bir dergidir. ‹ngilizce olarak haz›rlanan bu dergi, Harun Yahya'n›n bilimsel ve imani konulardaki makalelerine yer vererek okuyucular›n›n
imani konularda derinleﬂmelerini ve
bilimsel konulardaki bilgilerini art›rmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Dergi, May›s 2000 tarihli say›s›nda, Harun Yahya'n›n "Never Plead Ignorance" (Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin) baﬂl›kl› makalesini yay›nlam›ﬂt›r. Bu makalede, insan›n dünya üzerinde gözünü çevirdi¤inde, gördü¤ü her detayda Allah'› buldu¤u, Allah'›n herﬂeyi kontrolünde tuttu¤u,
herﬂeyden haberdar oldu¤u ve varl›¤›n› bu kusursuzlukla insanlara tan›tt›¤› konu edilmiﬂtir.
rler
Gelen ﬁehi
Alt› Üstüne

The Muslims' Digest bir baﬂka say›s›nda (yanda), Harun Yahya'n›n Allah'a karﬂ›
büyüklendikleri için çeﬂitli ﬂekillerde helak olan toplumlar› konu alan "Cities Turned Upside Down" (Alt› Üstüne Gelen ﬁehirler) baﬂl›kl› makalesini yay›nlam›ﬂt›r.
A¤ustos 1999

Dergide ayr›ca, suyun insan yaﬂam›
için özel olarak yarat›ld›¤›n›n anlat›ld›¤› "The Design In Water" (Sudaki Tasar›m), MS 79 y›l›nda ‹talya'n›n Pompei
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Eylül 2000

A¤ustos 2000

Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin

Sudaki Tasar›m

ﬂehrindeki y›k›m›n anlat›ld›¤› "The Disaster of Pompeii" (Pompei Facias›), Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delillerini çok yak›ndan görerek iman
eden bilim adamlar›n›n konu al›nd›¤› "Scientists Confirm The Signs Of
Allah" (‹man Eden Bilim Adamlar›) baﬂl›kl› Harun Yahya makaleleri de
yay›nlanm›ﬂt›r.
Eylül 1999

May›s 1999

ias›
Pompei Fac

‹man Eden
Bilim Adam
lar›
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Polonya - The Musl›m world rev›ew

D

ergi, Nisan 1999 tarihinde yay›nlad›¤› say›s›nda, bitkiler ve
hayvanlar aras›ndaki ortak yaﬂam› konu alan bir makaleyi
"Co-operation Between Ants and Plants" (Kar›ncalar ve bitkiler aras›ndaki iﬂbirli¤i) baﬂl›¤›yla yay›nlam›ﬂt›r. Makaleden bir bölüm ﬂöyledir:
"Do¤u Hindistan'da yaﬂayan sürahi bitkisi Nepenthes bicalcaratad›r. Kendi a¤aç gövdesi içinde kar›nca kolonilerini bar›nd›rmaktad›r.
Bu bitki t›pk› bir sürahi ﬂeklindedir ve üzerine konan böcekleri yakalayarak içine al›p sindirir. Ama kar›ncalar bu etobur bitki üzerinde,
böcekleri ve di¤er yiyecek maddelerini toplayarak gezmekte serbesttir. Çünkü kar›ncalar ve bitki, ortak faydalar› için bir al›ﬂ veriﬂte bulunmaktad›rlar. Kar›ncalar, bitki taraf›ndan yenme tehlikesi alt›ndad›r, ama buna karﬂ›l›k bir ev kazanm›ﬂlard›r. Bitkiler ise, kar›ncalara baz› doku ve böcek kal›nt›lar›n› b›rak›rlar ve buna karﬂ›l›k kendi düﬂmanlar›na karﬂ› kar›ncalardan koruma elde ederler. Bu örnek,
bitkiler ve kar›ncalar aras›ndaki ortak yaﬂam›n ana hatlar›n› tarif
etmektedir. Kar›ncalar ve bunlar›n ev sahipli¤ini yapan bitkilerin
anatomileri ve fizyolojik yap›lar›, aralar›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkiyi
sa¤layacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Her ne kadar evrim savunucular›
bu topluluklar aras›ndaki iliﬂkilerin milyonlarca y›l içinde yavaﬂ yavaﬂ yayg›nlaﬂt›¤›n› söyleseler de, zeka sahibi olmayan bu iki yarat›¤›n birbirleriyle anlaﬂarak böyle bir "karﬂ›l›kl› fayda" sistemi düzenleyebilmiﬂ olduklar›n› iddia etmenin mant›ks›zl›¤› ortadad›r."

i¤i
›ndaki ‹ﬂbirl
Bitkiler Aras
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Dergi, bir baﬂka say›s›nda da Harun Yahya müstear
isimli Say›n Adnan Oktar'› tan›tan bir yaz› yay›nlam›ﬂt›r.

Endonezya - D›alog jumat

D

ialog Jumat, Endonezya'n›n en yüksek tirajl› gazetesi Republika'n›n cuma günleri yay›nlanan ekidir. 1999 y›l›n›n

Haziran ay› içinde Harun Yahya'n›n bitkiler ile kar›ncalar›n ortak yaﬂam›n› konu alan makalelerini okuyucular›na iletmiﬂtir.
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‹ngiltere - D›scourse

A

yl›k olarak ‹ngiltere'de
yay›nlanan Discourse

dergisi, Nisan 2001 say›s›nda bir Harun Yahya makalesini "Science and
Religion Friends or Foes?" (Bilim ve
Din Dost mu Düﬂman m›?) baﬂl›¤› alt›nda kapak konusu yapm›ﬂt›r. Makalede, Allah'›n evreni yoktan yaratmas›, bilimsel bir bulgu olan Big
Bang ve Kuran ayetleri ›ﬂ›¤›nda ele
al›nm›ﬂt›r. Yaz›da ayr›ca din ve bilimin paralelli¤i üzerinde durulmuﬂtur. Dergide yazar›n makaleleri düzenli olarak yay›nﬂman m›?
Dost mu Dü
Bilim ve Din

Ahlaki Deje
nerasyonu

n Tek Çözü
mü: Kuran
Ahlak›

lanmaktad›r.

eliﬂir
si Din ‹le Ç
Evrim Teori

Hollanda - Euro Huzur

E

uro

Huzur

Hollanda'da

Türkçe olarak haz›rlanan

ayl›k sosyal, haber ve kültür dergisidir.
Hollanda'n›n yan› s›ra di¤er Avrupa ülkelerinde de da¤›t›lmaktad›r. Harun
Yahya'n›n "Yarat›l›ﬂ Mucizesi" adl› makalesini Mart 2001 say›s›nda yay›nlam›ﬂt›r. Dergi, yazar›n makalelerini düzenli

May›s 2000

olarak yay›nlamay› sürdürmektedir.
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Abd - Musl›m Observer

A

BD'de haftal›k olarak yay›nlanan Muslim Observer isimli
dergide Harun Yahya'n›n çeﬂitli makaleleri yer almakta-

d›r. "Superiority Comes From Character, Not Blood" (Üstünlük Soya De¤il, Ahlaka Göredir) baﬂl›kl› makale bunlardan yaln›zca bir tanesidir.
Sabra ve ﬁatilla Katliam›n
dan Ariel Sharon Sorumlu
dur

21 - 27 Eylül 20
01

ratm›ﬂt›r
i Yoktan Ya
Allah Evren

Üstünlük Soya De¤il, A
hlaka Göredir

2001
15 Haziran

22 Haziran 2001
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‹ngiltere - Aagah›

O'dur ki, onlar umutlar›n›
kestikten sonra ya¤muru indirir
ve rahmetini serip-yayar. O,
Veli'dir, Hamid'dir.
(ﬁura Suresi, 28)

U

1 Nisan 20
01

rduca olarak ‹ngiltere'de

yay›nlanan

ayl›k Aagahi isimli dergi, Harun

Yahya'n›n makalelerini düzenli
olarak yay›nlamaktad›r. Bu makalelerden biri de "Kuran'da
Ya¤mur" baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r.
Bu makalede Kuran'da bundan
1400 y›l önce bildirilen baz›
gerçeklerin -ya¤murun bir ölçü
ile indirilmesi, ya¤murun oluﬂumu- günümüz bilimsel geliﬂmeleriyle henüz ortaya ç›kt›¤›
aç›klanmakta ve bu konudaki
hayranl›k uyand›ran yarat›l›ﬂ
gerçekleri incelenmektedir.
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‹ri cüsseli develeri size Allah'›n
iﬂaretlerinden k›ld›k, sizler için
onlarda bir hay›r vard›r...
(Hac Suresi, 36)

01
23 Eylül 20

Fas - Attajd›d

F

as'ta Arapça olarak yay›nlanan haftal›k Attajdid

isimli dergide Harun Yahya'n›n çeﬂitli konulardaki makalelerine yer
verilmektedir. Bu makalelerden biri de Kuran'da ismi geçen hayvanlardan biri olan deve ile ilgilidir.
Söz konusu makalede bu mucizevi hayvan›n en a¤›r ﬂartlardan bile etkilenmeyen, çok özel bir tasar›ma sahip vücut yap›s› üzerinde durulmaktad›r.
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Arnavutluk - Fam›lja

A

rnavutluk'un baﬂkenti Tiran'da yay›nlanan Familja isimli
ayl›k dergide, Harun Yahya'n›n yaz›lar›na düzenli olarak

yer verilmektedir. Makalede dünya hayat›n›n geçicili¤i, gerçekte birkaç
dakika süren bir rüya s›ras›nda uzun zaman geçirdi¤ini zanneden insan›n durumuyla k›yaslanmakta ve ﬂu cümlelerle tarif edilmektedir:
"... Rüyan›zda çok uzun bir vaktin geçmiﬂ oldu¤unu sanman›za ra¤men tüm rüya yaln›zca birkaç saniye sürmüﬂtür. Ne kadar aksini ispat etmek isteseniz de bunun yaln›zca birkaç saniyelik bir rüya oldu¤unu kabul etmek durumunda kal›rs›n›z. ‹ﬂte çok k›sa süren dünya
hayat›n› tüketip de ahirete giden inkarc›lar›n ﬂaﬂk›nl›¤› da ayn› bu
ﬂekilde olacakt›r. Çok uzun sürece¤ini zannettikleri dünya hayat› onlar› aldatm›ﬂt›r. Öyle ki kimi bin y›l, kimi bin y›ldan da fazla hayatlar›n› sürdürebilecekleri gibi bir hisse kap›lm›ﬂlard›r. Oysa ölümlerinin ard›ndan diriltildiklerinde, dünyada asl›nda çok az bir süre kald›klar›n› anlayacaklard›r..."
Temmuz 2001

Endonezya - MQ Tablo›d

E

ndonezya'n›n Bandung ﬂehrinde faaliyet gösteren Daarut
Tauhiib isimli ünlü bir vak›f taraf›ndan ç›kar›lan MQ Tablo-

id isimli derginin tiraj› yaklaﬂ›k olarak 15 bindir. Dergide Harun Yahya'n›n imani ve bilimsel konulu çeﬂitli makaleleri Endonezyaca olarak
düzenli bir ﬂekilde yay›nlanmaktad›r. Ayn› yay›n grubuna ait olan MQ

Journal isimli 2 ayda bir yay›nlanan dergide de yazar›n makalelerine geniﬂ yer ayr›lmaktad›r.
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Haziran 2002

Haziran

2002

02
Temmuz 20

HYA
HARUN YA
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‹talya, Roma - Encounter

V

atikan'a ba¤l› Arap-‹slami Çal›ﬂmalar Vakf›'n›n haz›rlad›¤›

Encounter isimli derginin her say›s›nda bir makaleye yer

verilmektedir. Örne¤in derginin Ekim 2001 tarihli say›s›nda, Harun Yahya'n›n Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i kitab›n›n özeti ﬂeklinde 18 sayfal›k
bir makalesi yer alm›ﬂt›r.

Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i

Ekim 2001
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‹talya - Il Messaggero Dell'Islam

.

I

talya'da üç ayda bir yay›nlanan Il Messaggero dell'Islam
dergisi son say›s›nda Harun Yahya'n›n ‹talyanca bask›s› ta-

mamlanan Evrim Aldatmacas› isimli eserinin tan›t›m›na geniﬂ yer
ay›rd›. Yaz›da Harun Yahya'n›n evrim konulu eserlerinden bölümlere de yer verildi.

Darwin Efsan
esinin Sonu
Mart 2001
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Hollanda - Kuzey Y›ld›z›

H

ollanda'da yay›nlanan ve birçok Avru-

pa ülkesine da¤›t›m› yap›lan ayl›k
politika ve düﬂünce dergisi Kuzey

Y›ld›z›, Harun Yahya'n›n siyasi konulu makalelerini her ay düzenli
olarak yay›nlamaktad›r.

Ekim 2001
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Abd - The Messenger

H

awaii'de faaliyette bulunan ‹slami Bilgi Merkezi isimli vak›f taraf›ndan yay›nlanan The Messenger isimli dergi, Harun Yahya'n›n Kuran

19 Ocak 1999

ahlak› konulu yaz›lar›na yer vermektedir. Bu yaz›lardan
biri de aﬂa¤›da yer
alan "Allah için Yaﬂamak" baﬂl›kl› makaledir.

Allah ‹çin
Yaﬂamak

145

Sri Lanka - The Cho›ce

S

ri Lanka'da faaliyet gösteren
Müslüman Ö¤renciler Birli-

¤i'nin dergisi olan The Choice'de Harun
Yahya'n›n siyasi konulardaki yaz›lar›
düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.
San›k

99
19 Ocak 19

Kanada - The M›racle

K

anada'n›n sayg›n yay›nlar›ndan biri olan The Miracle'da
Harun Yahya'n›n yaz›lar› düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.

15 günde bir yay›nlanan gazetede Harun Yahya'n›n bilimsel, imani ve siyasi konulardaki makaleleri yer almaktad›r.
Harun Yahya'n›n dergide yay›nlanan ilk yaz›s›n›n giriﬂinde The Mi-

racle dergisi, yazar› ﬂu sözlerle okurlar›na tan›tm›ﬂt›r:
"Harun Yahya, Türkiye'nin dünyaca tan›nan Müslüman yazarlar›ndand›r. Gazetemiz The Miracle'da kendisine konuk yazar olarak yer
vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

17-30 A¤ustos 2001

Fosil Kay›tlar› Evrimi R
eddediyor.

ABD - The Amana Vo›ce

A

MANA (Kuzey Amerika Amerikal› Müslümanlar Birli¤i)
isimli vak›f taraf›ndan yay›nlanan The Amana Voice isimli

dergide Harun Yahya'n›n imani konulardaki makaleleri düzenli olarak
yer almaktad›r.

Gevﬂemeyi
n Üzülmeyi
n

Eylül 2001

Almanya - Akit Gazetesi Avrupa Bask›s›

A

kit gazetesinin Avrupa bask›s›nda Harun Yahya'n›n bilimsel, imani ve siyasi konulardaki çeﬂitli kitaplar›ndan fayda-

lan›larak haz›rlanan sayfalar yer almaktad›r. Almanca olarak yay›nlanan bu yaz›lar okurlardan yo¤un bir ilgi görmektedir.
10 Ekim 2001

13 Eylül 2001

29 A¤ustos 2001

18 Eylül 2001

Pakistan - Global Sc›ence

G

lobal Science, Pakistan'da
Urduca olarak yay›nlanan

ayl›k bilimsel bir dergidir. A¤›rl›kl›
olarak akademik çevrelere hitap
eden, t›p ve mühendislik alanlar›nda yaz›lar›n yer ald›¤› dergide Harun Yahya'n›n bilimsel makaleleri
düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.
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Bahreyn - Bahra›n Tr›bune
3 Aral›k 2001

t Veren Ya¤mur
Ölü Bir Beldeye Haya

B

ahreyn'de yay›nlanan Bahrain Tribune isimli günlük-siyasi
gazetenin, Ortado¤u ülkelerinden Avrupa ve Amerika'ya

ve hatta Avusturalya'ya kadar çok geniﬂ bir alanda da¤›t›m› yap›lmaktad›r. Bu gazetede haftada bir gün, Cuma günleri, tam sayfa ‹slam sayfas›
haz›rlanmaktad›r. Islamic Tribune isimli bu sayfada düzenli olarak her
hafta Harun Yahya'n›n kitaplar› yaz› dizisi ﬂeklinde yay›nlanmaktad›r.
Ayn› gazetede Ramazan ay›nda her gün düzenli olarak yaz›lar yay›nlanm›ﬂt›r.
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Abd - Al Arab

A

Düﬂünen ‹n
sanlar ‹çin
ve Akl› Ört
en Gerçekle
r

l Arab gazetesi ABD'de

haftal›k olarak yay›nlanmaktad›r. Arapça ve ‹ngilizce olarak bas›lan gazetede bilimsel yaz›lara yer
verilmektedir.

ali
Ruhun ‹ki H

20 Aral›k 2
001

001
27 Aral›k 2
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Abd - The R›s›ng Star

A

BD'de ‹ngilizce olarak bas›lan The Rising Star isimli
derginin tiraj› yaklaﬂ›k olarak 9000'dir. ‹ki ayda bir

bas›lmakta ve ABD'nin birçok eyaletinde da¤›t›lmaktad›r. Genel olarak
ulusal ve uluslararas› konular›n iﬂlendi¤i dergide, Harun Yahya'n›n bilimsel konulardaki yaz›lar› yay›nlanmaktad›r.
Uzman Mimarlar

Kas›m 2001
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ABD - Iqra

S

an Jose, California'da kar amac› gütmeyen bir kuruluﬂ olan
South Bay ‹slami Organizasyonu taraf›ndan yay›nlanan Iqra

dergisi, Amerikan toplumunu ‹slam'›n evrensel de¤erleri ile tan›ﬂt›rmay›
amaçlamaktad›r. Harun Yahya'n›n derginin Nisan 2002 tarihli say›s›nda
yay›nlanan makalesi, "Her Dönemde Cahiliye Toplumu Var Olmuﬂtur"
baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Aﬂa¤›da yaz›dan k›sa bir al›nt› verilmektedir:
"‹nsan›n ilk yarat›ld›¤› tarihten beri, her zaman iki insan grubu var
olmuﬂtur: Allah'a iman edenler ve cahiliye toplumu. Allah'›n bildirdi¤i emirlere göre yaﬂamayan insanlar cahiliye toplumunu oluﬂtururlar.
Cahiliye toplumu her ne kadar kendi içinde inanc›nda, düﬂünce yap›s›nda ve yaﬂam tarz›nda farkl›klar gösterse de, bu toplumun tüm
bireylerini birleﬂtiren ortak bir özellik vard›r: gerçek din ahlak›na
göre yaﬂam›yor olmak."
Harun Yahya bu derginin sürekli yazarlar›ndand›r.
Her Dönem
de Cahiliye
Toplumu Va
r Olmuﬂtur

kim 2001
Temmuz - E
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ABD- M›rror Internat›onal

N

ew York'da bas›lan Mirror International, haftal›k bir gazetedir. 40 bin tiraj› olan gazete ABD ve Kanada'da
115'den fazla ﬂehire da¤›t›lmaktad›r. Gazetenin amaçlar›ndan birisi,
Müslümanlar›n Amerikan toplumu ve siyaseti ile daha yak›n iliﬂkiler
kurmas›n› sa¤layabilmek ve gayrimüslim ayd›nlarla Müslümanlar
aras›nda diyalog kurabilmektir.
Harun Yahya'n›n bu gazetede imani ve siyasi konularda haz›rlad›¤› makaleleri yay›nlanmaktad›r. "Yaﬂanan Her Olay› Kuran Ahlak› ile
De¤erlendirmek" baﬂl›kl› makalede ise, herﬂeyin ancak Allah'›n dilemesi ve Allah'›n takdir etti¤i kader ile gerçekleﬂti¤i, dolay›s›yla tüm
olaylar›n bir hikmeti oldu¤u vurgulanmaktad›r. Yaz›da da belirtildi¤i
gibi, iman eden kiﬂinin yapmas› gereken, yaﬂad›¤› her olay› Kuran'a
göre de¤erlendirmek ve Kuran'da bildirildi¤i ﬂekilde tepkiler göstermektedir.
ndi
ile De¤erle
ran Ahlak›
u
K
›
y
a
l
O
r
e
Yaﬂanan H

rmek
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Tataristan - Islam and L›fe

.

I

slam and Life dergisi, bilimsel
ve imani konular üzerine ya-

y›n yapan bir dergidir. Harun Yahya'n›n
bu dergide yay›nlanan "‹man Eden Bilim
Adamlar›" baﬂl›kl› makalesinde, Einstein, Newton ve Galileo gibi bilimin öncüsü olan pek çok bilim adam›n›n, araﬂt›rmalar› ve incelemeleri sonucunda, evreni Allah'›n yaratt›¤› ve Allah'›n kontrolü
alt›nda oldu¤u sonucuna vard›klar› anlat›lmaktad›r. Harun Yahya'n›n dergide
yer alan bir baﬂka makalesinde ise, Nuh

toplumunun sular alt›na kalmas›na neden olan Nuh Tufan› hakk›nda
çarp›c› bilgiler sunulmaktad›r.

lar›
Bilim Adam
‹man Eden

Nuh Tufan›
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Hollanda - Ekin

H

ollanda'da Türkçe olarak yay›nlanan Ekin isimli ayl›k dergide Harun Yahya'n›n bilimsel konulardaki çeﬂitli makale-

lerine yer verilmektedir.
Eylül 2000

Ekim 2
000

Ocak 2001
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Tataristan - Novost›

R

usya Federasyonu'nda yaﬂayan Tatarlar›, siyasi ve kültürel alandaki önemli geliﬂmelerden haberdar etmeyi hedef-

leyen Novosti, ayl›k yay›nlanan bir dergidir. Dergi 1993 y›l›nda yay›n ha-

yat›na baﬂlam›ﬂt›r ve uzun bir süredir Harun Yahya'n›n makalelerini düzenli olarak yay›nlamaktad›r. Harun Yahya'n›n bu dergide yer alan makaleleri genellikle, evrim teorisinin yan›lg›lar›n›, Darwinizm'in en temel
iddialar›n›n çökmüﬂ oldu¤unu, evrendeki yarat›l›ﬂ delillerini ve ‹slam'›n
inanç esaslar›n› ele almaktad›r.
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ABD - Aal›m

Sonbahar 2001

A

merika'da Kentucky eyaletinde yay›nlanan Aalim
dergisi Uluslararas› ‹slami Araﬂt›rmalar Vakf›'n›n

yay›n organ›d›r. Vakf›n kuruluﬂ amaçlar›ndan birisi, Müslüman
dünyas›n›n kültür seviyesinin yükselmesine katk›da bulunmakt›r. Harun Yahya'n›n "Evrenin Geniﬂlemesi" adl› makalesi, derginin Sonbahar 2001 tarihli say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r.

niﬂlemes
Evrenin Ge

i
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ABD - Al manassah

.

I

ki haftada bir yay›nlanan Al Manassah gazetesinin
tiraj› 20.000'dir ve gazete Arapça ve ‹ngilizce olarak

yay›nlanmaktad›r. Merkezi New Jersey'de bulunan Al Manas-

sah gazetesi, ABD ve Ortado¤u'da da¤›t›lmaktad›r. Harun Yahya'n›n, ‹lahi dinlerin terörün kayna¤› olamayaca¤›n› ve ‹slam
ile terörün asla ba¤daﬂmayaca¤›n› vurgulad›¤› "‹slam Terörün
Kayna¤› De¤il, Çözümüdür" isimli makalesi,
gazetenin Ocak 2002
say›s›nda yay›nlan-

‹slam Terör
ün Kayna¤
› De¤il, Çö
zümüdür

.

m›ﬂt›r.
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ABD - Al Jumuah

A

l Jumuah, 1991'den bu yana yay›nlanan, ayl›k, tam

resimli, ‹ngilizce yay›n yapan bir dergidir. Yaklaﬂ›k 15 bin okuyucusu bulunan
derginin, Amerika Birleﬂik Devletleri,
Kanada, ‹ngiltere, Ortado¤u ve Afrika'n›n baz› bölgelerine da¤›t›m› yap›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra dergi, halka
aç›k kütüphanelere, okullara, üniversi-

telere, ‹slami okullara ve ‹slami merkezlere de da¤›t›lmaktad›r.

Al Jumuah dergisi Müslümanlara ve Müslüman
olmayanlara Kuran'a ve Sünnete dayal› ‹slami bilgi sunmay› hedeflemektedir. Harun Yahya'n›n, ABD'nin en ünlü ‹slami dergilerinden biri olan bu dergide düzenli olarak yay›nlanan makaleleri, Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayal› olarak imani ve bilimsel konular›
ele almaktad›r. Dergide yay›nlanan makalelerden birisi özetle ﬂöyledir:
"Samimi müminlerin Allah'› ve dini inkar
eden ideoloji ve ak›mlara karﬂ› dikkatli olmalar› son derece önemlidir. Darwinizm
söz konusu oldu¤unda, bir Müslüman›n bu
büyük yalan› ifﬂa etmesi ve yarat›l›ﬂ gerçe¤ini anlatmas› onun sorumlulu¤udur.

Allah'›n Renk
Sanat›

Allah'›n elçisinin hayat›na bakt›¤›m›zda,
ki o 'iman edenler için en güzel örnektir'
(Ahzap Suresi, 21), Allah'›n yarat›l›ﬂ sanat›n› derin derin düﬂündü¤ünü ve bu ko-

Nisan/May›s
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2002

nudaki düﬂüncelerini yan›ndaki müminlere aktard›¤›n› görürüz:
"Müminlerin aras›nda dolaﬂ›r ve onlara uzun uzun yarat›l›ﬂ› anlat›rd›." (Sahih Buhari, Cilt 4, No. 414)
Dolay›s›yla vicdan sahibi insanlara düﬂen büyük ve önemli sorumluluk, bu bilimsel mücadeleyi fiklisidirler
e
V
n
i
n
i
r
e
l
r
i
ri alanda yürütmek ve Kuran ahb
r
Müminler Bi
lak›na karﬂ› olan Darwinist, materyalist ideolojilere karﬂ› gereken çabay› göstermektir."

‹man Hakikat
lerini

Anlatmak

›r
Hakim Oland
Allah Herﬂeye

May›s/Hazira

Haziran/Tem

muz 2002

n 2002

ABD - The Arab World

C

alifornia'da yay›nlanan The Arab World gazetesi,
bu eyalette ve Amerika'n›n di¤er baz› büyük eyalet-

lerinde Arapça konuﬂulan tüm ev ve iﬂyerlerine ulaﬂmaktad›r.
Arap ülkelerindeki son geliﬂmeleri ve haberleri ele alan, tarafs›z ve dürüst yay›nlar› ile tan›nan bu haftal›k gazetenin tiraj› da
yaklaﬂ›k 30.000'dir. Harun Yahya, Ortado¤u'nun en iyi yazarlar›n›n katk›da bulundu¤u bu gazetenin sürekli yazarlar›ndan birisidir. Bu gazetede yay›nlanan makalelerin içerikleri, gündemde yer alan siyasi konulardan çeﬂitli imani konulara kadar
uzanmaktad›r.
Çin'i
n Ter
örizm
Kand
›rma
cas›.

lüma

,
› De¤il
Kayna¤

Keﬂm
ir M
üs

Çözüm

üdür.

Somali: ‹ç Savaﬂlar›n
‹çinde Zavall› Bir Ülke.

nlar
›Y
iyor

erörün
‹slam T

ard›
mB
ekl

‹nsa

nmek.
Derin Düﬂü
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Suudi Arabistan - Al-Daawah

.

I

slami ve sosyal konulara ayr›lm›ﬂ
olan haftal›k Al-Daawah dergisi, Su-

udi Arabistan'da bas›lmakta ve Suudi Arabistan'dan di¤er Arap ülkelerine, Fransa'ya, ‹ngiltere'ye, ABD'ye, Kanada'ya ve di¤er pek
çok ülkeye da¤›t›lmaktad›r. Resimli ve etkileyici bir tasar›ma sahip olan dergi, on bir y›ld›r ‹slam'› anlatabilmek için ça-

ba göstermektedir. Harun Yahya'n›n dergide
yer alan bilimsel makaleleri de bu amaca paralel olarak, okuyucunun ufkunu açmay› ve
ona Allah'›n yaratma sanat›n›n mükemmelli¤ini göstermeyi hedeflemektedir. Dergide
yay›nlanan "Sudaki Tasar›m" adl› makalede
ﬂu bilgilere yer verilmektedir:

›m
Sudaki Tasar

"Su, baﬂka hiçbir s›v› ile karﬂ›laﬂt›r›lamayacak ﬂekilde, yaﬂam için 'en
uygun' s›v›d›r. Gezegenemizin büyük bir k›sm› da, t›pk› hayat için
uygun olan tüm özelliklere (s›cakl›k, ›ﬂ›k, elektromanyetik çekim, atmosfer vs) sahip olmas› gibi, yaﬂam
için tam gerekli oldu¤u miktarda su
ile kapl›d›r. Tüm bunlar›n kör tesadüflerin eseri olamayaca¤›, tam tersine kusursuz bir tasar›m›n eseri oldu¤u çok aç›kt›r."
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Evrenin Ge
niﬂlemes

i

ABD - Al-Akhbar

A

merika'da, Arap
Bilgi ve ‹letiﬂim

Kurumu taraf›ndan yay›nlanan

Al-Akhbar gazetesi, Harun Yahya'n›n yaz›lar›na düzenli olarak
yer vermektedir. Harun Yahya'n›n bu gazetede yay›nlanan
makalelerinde, evrendeki mükemmel düzen ve Allah'›n üstün yaratma sanat›n› anlatan
bilimsel konular ele al›nmaktad›r.
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ABD - Ar›zona Musl›m Vo›ce

Kendinden (bir nimet olarak)
göklerde ve yerde olanlar›n tümüne
sizin için boyun e¤dirdi. ﬁüphesiz
bunda, düﬂünebilen bir kavim için
gerçekten ayetler vard›r.
(Casiye Suresi, 13)
Düﬂünmek ‹ns
anlar Üzerind
eki Büyüyü K
ald›r›r

A

rizona Muslim Voice, Arizona'da ya-

ﬂayan Müslümanlar taraf›ndan
haz›rlanan ayl›k bir gazetedir.
Harun Yahya'n›n bu gazetede yay›nlanan yaz›lar›, okuyucular›n
Allah'›n yaratt›¤› mucizeler konusunda bilinçlenmelerini sa¤lamak ve bu yolla Allah'›n büyüklü¤ünü daha iyi kavramalar›na,
O'na yönelip dönmelerine arac›
olabilmektir.
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‹talya - Il Puro Islam

.

I

talya'n›n en önemli ‹slami yay›nlar›ndan birisi olan Il Puro Islam der-

gisi, Napoli'de bulunan Ahl-al-Bayt ‹slam Birli¤i (Associazione Islamica 'Ahl-al-Bayt') taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Dergide Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› isimli kitab›n›n ‹talyanca bask›s› (L'Inganno Dell Evoluzione) ile
ilgili olarak ﬂu görüﬂlere yer verilmiﬂtir:
"Yazar, eserinde materyalizm kaynakl›
ak›mlar›n, bilimsel olmad›¤› ispatlanm›ﬂ
oldu¤u halde evrim teorisinden fikri dayanak bulduklar›n› göstermektedir.
Evrimcilerin öne sürdü¤ü iddialar›n tam tersine, kitap hayat›n bir Yarat›c›
taraf›ndan yarat›lm›ﬂ oldu¤unu delilleri ile ispatlamaktad›r. Tüm canl›larda
aç›kça görülen yarat›l›ﬂ›n kusursuz delilleri, tüm kainat›n Yüce bir Yarat›c›
taraf›ndan yarat›lm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir."
Dergide ayn› zamanda, Harun Yahya'n›n ‹talyanca olarak çeﬂitli makaleleri
de yay›nlanmaktad›r.

‹slam Bar›ﬂ D
inidir

i bir
ile ilgil
› kitab›
s
a
c
a
m
ldat
yaz›s›
Evrim A
ndirme
de¤erle
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Japonya - The Journal Of Islam›c Gu›dance

J

aponya'da yay›nlanan The Jour-

nal of Islamic Guidance isimli der-

gi, y›lda iki defa Temmuz ve Aral›k aylar›nda bas›lmaktad›r. Derginin yay›nlan›ﬂ
amaçlar›ndan birisi, ‹slami konularda bir
rehber görevi görebilmektir. Japonya'da
bulunan Islamic Guidance Society (‹slami
Rehberlik Toplulu¤u) taraf›ndan haz›rlanan dergi ‹slam'›n, e¤itim ve teknoloji seviyesi son derece yüksek olan Japonya'da

daha çok tan›nmas› için faaliyet göstermektedir. Dergide zengin içerikli, Japonca, ‹ngilizce, Frans›zca ve
Arapça makalelere yer verilmektedir. Harun Yahya'n›n "Darwinizm:
Komünist Vahﬂetin Kayna¤›" baﬂl›kl› makalesi Aral›k 2001 say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalede,
Darwinizm ve komünizm aras›ndaki ba¤lant› kapsaml› olarak ele
al›nm›ﬂ ve bu kanl› ittifak›n 20.
yüzy›lda insanl›¤a nas›l büyük
ac›lar çektirdi¤i incelenmiﬂtir.
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Darwinizm:

Komünist Va
hﬂetin Kayn
a¤›

Güney Afrika - The Musl›m Voman

G

üney Afrika'da yay›nlanan The

Muslim Woman dergisi, Müslü-

man kad›nlarla ilgili çeﬂitli sosyal konular›
ele alan bir yay›nd›r. Bu derginin sürekli yazarlar›ndan birisi olan Harun Yahya, dergiye Müslüman kad›nlara hitap eden imani konularda yaz›lar haz›rlamaktad›r. Aﬂa¤›da
dergide yay›nlanm›ﬂ olan "Kuran Üzerinde
Düﬂünmek" baﬂl›kl› makaleden k›sa bir al›nt› yer almaktad›r:
"Elbette Kuran'› ö¤renmek ilk ad›md›r, bunu Kuran'› uygulamaya geçirmek takip etmelidir. Bu da sadeKuran Üzerin
ce Kuran'da nelerin bildirildi¤ide Düﬂünmek
ni ö¤renmekle yetinmeyip, bunlar›n hepsini hayata geçirmekle, Kuran'da emredilen hükümlerin hepsine uymakla, Kuran'da tarif edilen ahlak› yaﬂamakla, k›sacas› insan›n günlük hayat›n›n her aﬂamas›n›
Kuran'a göre belirlemesi ile
mümkün olur."
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Guyana - The Musl›m Journal

T

he Muslim Journal dergisi, Guyana Müslüman Gençlik Birli¤i

taraf›ndan dört ayda bir yay›nlanmaktad›r. Derginin hedefi, Guyanal› Müslümanlar› ‹slami olarak bilinçlendirmek ve
bununla birlikte ‹slam dünyas›n› Guyana
Müslümanlar› ile ilgili geliﬂmelerden haberdar etmektir. The Muslim Journal
yaklaﬂ›k 30 ülkeye da¤›t›lmaktad›r ve Guyana'da bas›lan tek ‹slami dergidir.
Harun Yahya'n›n "Üstünlük Soya De¤il, Ahlaka Göredir" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan makalesi derginin Ekim/Kas›m 2001 tarihli say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r.
Yaz›da ﬂu sat›rlara yer verilmiﬂtir:
"Tüm insanlar› Allah yaratm›ﬂt›r ve Allah kat›nda eﬂittirler, insanlar› Allah kat›nda üstün k›lan tek unsur ise ahlaklar›ndaki güzelliklerdir. Kiﬂi, her türlü günahtan, kötülükten, isyandan, sapk›nl›ktan sak›nmas› ile ahlaki güzellik kazan›r."

dir
hlaka Göre
öre De¤il, A
G
a
y
o
S
k
ü
l
Üstün

Harun Yahya müstear ismi ni kullanan Adnan Oktar,
1956 y›l›nda do¤muﬂ ünlü
bir Türk ayd›n›d›r. Oktar,
fikri mücadelesine 1979
y›l›nda Mimar Sinan Üni versitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde e¤itim görür ken baﬂlam›ﬂt›r. Bu esnada
materyalist felsefe ve ide olojilerle ilgili kapsaml›
araﬂt›rmalar yapt›. Darwi nizm ve materyalizme kar ﬂ› yürüttü¤ü fikri mücade le, dünya çap›nda etki
uyand›rd›.
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Kazakistan - D›l

K

azakça olarak yay›nlanan Dil gazetesi haftal›k
bir yay›nd›r. Gazetenin 3 May›s 2002 tarihli

say›s›nda, Harun Yahya'n›n "Nuh Tufan›" konulu yaz›s›nda,
Nuh Tufan›'n›n Kuran'da ne ﬂekilde anlat›ld›¤› ele al›nm›ﬂt›r.

Nuh Tufan›
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Rusya - Turk›sh World

R

usça olarak yay›nlanan Turkish World ayl›k bir dergidir. Derginin amac›, Rusya'da yaﬂayan Türkleri,

Türk Dünyas›'ndaki geliﬂmelerden ve Rusya'da gerçekleﬂtirilen
‹slami aktivitelerden haberdar etmektir. Harun Yahya, derginin
sürekli yazarlar›ndan birisidir ve dergide Rusça makaleleri yer
almaktad›r. Dergide yay›nlanan pek çok yaz›s›ndan baz›lar›n›n
baﬂl›klar› ﬂöyledir: "‹slam Terörü Lanetler", "Kavimlerin
Helak›", "Evrim Teorisinin Çöküﬂü"...
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Kazakistan - Almaty Herald

A

lmaty Herald, Kazakistan ve Orta Asya'da da¤›t›lan, ‹ngilizce yay›n yapan bir gazetedir. Gazete, siyasi ve ekonomik

konular› global aç›dan incelemeyi hedeflemektedir. Harun Yahya'n›n
aﬂa¤›da görülen makalesinde, Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delilleri ve bu delillerin bilim adamlar›n›n Allah'a yönelmesine arac› oldu¤u anlat›lmaktad›r. "‹man Eden Bilim Adamlar›" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yaz›da ﬂu bilgilere yer
verilmektedir:
"Evrenin bilim taraf›ndan keﬂfedilen tüm özellikleri, Allah'›n varl›¤›n› göstermektedir. Bilim bizi, evrenin bir Yaratc›s› oldu¤u ve bu Yarat›c›n›n üstün ve güç sahibi oldu¤un›u göstermektedir. Din ise bize
Allah'› nas›l tan›yaca¤›m›z› ö¤retir. Bu nedenle bilimin, dinin bize ö¤retti¤i gerçekleri araﬂt›rmam›z› ve incelememizi sa¤layan bir araç oldu¤unu söyleyebiliriz."
Gazete ayn› say›s›nda yazar ve çal›ﬂmalar› hakk›nda okuyucular›na

detayl› bilgi de sunmuﬂtur.
‹man Eden Bilim Adamlar›
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Kazakistan - The World of Islam

T

he World of Islam iki ayda bir
yay›nlanan, Kazakça bir dergi-

dir. Dergi, ‹slam dünyas›ndan haberlerin
yan› s›ra, Kazak Müslümanlar›n›n düzenledi¤i aktivitelere ve imani konulara da
yer vermektedir. Harun Yahya'n›n dergide yay›nlanan makalesi, ‹slam'›n bar›ﬂsever bir din oldu¤unu ve ‹slam'da teröre
yer olmad›¤›n› vurgulamaktad›r. Dergide, ayn› zamanda "Harun Yahya Kimdir?" baﬂl›¤› alt›nda, yazar›n k›sa

ya Kimdir?
Harun Yah

biyografisi de yer alm›ﬂt›r.
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Kazakistan - Juld›z

H

arun Yahya'n›n makalelerinin yay›nland›¤› bir di¤er Kazakça dergi

de, Kazakistan'›n en büyük dergilerinden birisi
olan Juldiz'dir. ﬁubat 2002 tarihinde, dergide

yay›nlanan makalenin konusu Hz. ‹brahim'in
hayat›d›r. Makalede ﬂu bilgilere yer verilmektedir:
"Hz. ‹brahim Kuran'da çokça ad› geçen ve
Allah'›n tüm insanl›¤a örnek gösterdi¤i mübarek bir kiﬂidir. Putlara tapan halk›n› Allah'a ibadet etmeye ça¤›rm›ﬂ ve Allah'tan korkup sak›nmalar› için onlar› uyar›p korkutmuﬂtur. Buna ra¤men halk› onun uyar›lar›n› dinlememiﬂ ve ona baﬂkald›rm›ﬂt›r. Halk›n›n bask›s› artt›¤› zaman, Hz. ‹brahim, eﬂi ve muhtemelen Hz. Lut ve ona uyan az say›da kiﬂi ile birlikte baﬂka topraklara hicret etmiﬂtir."
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Kazakistan - Ruhan› Omur

T

arih, bilim ve dini konularda yay›n yapan Ruhani Omur dergisi
iki haftada bir ve Kazakça olarak bas›lmaktad›r. Harun Yah-

ya'n›n ﬁubat 2002 tarihinde dergide yay›nlanan makalesinde, "Evrenin Yarat›l›ﬂ›" konusu ele al›nm›ﬂt›r. Haziran
2002 tarihli say›da yay›nlanan yaz›da
ise, "Sivrisinek Mucizesi" ve "Kuran

Sivrisinek

Mucizesi

Mucizeleri" konular› iﬂlenmiﬂtir.
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Evrenin Yar
at›l›ﬂ›

G azete ve Dergi Haberleri
Harun Yahya'n›n, evrim teorisinin bir aldatmaca oldu¤unu ortaya
koymak için haz›rlad›¤› eserler yabanc› bas›n›n da dikkatini çekmiﬂtir.
Baz› bas›n kuruluﬂlar›, haz›rlad›klar› haberlerde bu faaliyetlere geniﬂ
yer vermiﬂlerdir. Kimi, evrimin 20. yüzy›l bilimi taraf›ndan çökertilen
bir teori oldu¤unu konu alan konferanslara ve kitaplara, kimi de bu kitaplar›n tan›t›mlar›na yer vererek evrim diye bir süreç yaﬂanmad›¤›n›
okuyucular›na aktarm›ﬂlard›r.
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Abd - Sc›ence

H

arun Yahya'n›n evrim konulu eserlerinin ve özellikle de
dünyaca ünlü Evrim Aldatmacas› kitab›n›n uluslararas› et-

kisinin yans›malar› ünlü evrimci bilim dergisi Science'da görüldü.

Science dergisinin 18 May›s 2001 tarihli say›s›nda yay›nlanan Robert Koenig imzal› ve "Creationism Take Root Where Europe, Asia Meet" (Avrupa ile Asya'n›n Buluﬂtu¤u Yerde Yarat›l›ﬂç›l›k Kökleniyor) baﬂl›kl› yaz›da, Harun Yahya'n›n evrim teorisinin aldatmacalar›na karﬂ›
yapt›¤› bilimsel mücadeleye, Evrim Aldatmacas› isimli kitab›n uluslararas› baﬂar›s›na ve Türkiye'deki evrimcilerin çaresizliklerine geniﬂ yer
verildi. Yaz›da evrim teorisini bilimsel anlamda çürütmeyi hedefleyen
bu geniﬂ çapl› akademik hareketin "Kuzey Amerika d›ﬂ›nda, dünyan›n
en kuvvetli anti-evrimci hareketi" oldu¤unun ve "di¤er Müslüman ülke lere de h›zla yay›ld›¤›n›n" alt› çizildi.
Yaz›da üzerinde durulan bir di¤er konu ise Evrim Aldatmacas› kitab›n›n uluslararas› baﬂar›s› ve baz› Türk evrimci bilim adamlar›n›n "bu
kitaplar›n ülkenin baz› bölgelerinde
okullarda okutulan ders kitaplar›n dan daha etkin oldu¤undan ﬂikayet
ettikleri" ﬂeklindeydi. Türk evrimcilerin endiﬂeleri makalede "... Buradaki birçok (evrimci) bilim adam›,
evrimcilerin kamuoyu nezdinde
Türk yarat›l›ﬂç›lar›n›n karﬂ›s›nda
itibar kaybetmelerinden endiﬂe
duyuyor" cümleleriyle yer ald›.

"Olay ç›kard› – Evrim Aldatmacas›
gibi kitaplar çok geniﬂ bir
okuyucu kitlesine sahip"
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Abd - NCSE Reports

N

SCE Reports, National Center for Science Education (Ulusal Bilim E¤itimi Merkezi) isimli, merkezi Berkeley'de bulu-

nan, bir e¤itim merkezinin ç›kard›¤› dergidir. Amerikan Bilimler Akademisi taraf›ndan desteklenen dergi, aslen evrim taraftar› olmas›na ra¤men, Kas›m-Aral›k 1999 tarihli say›s›n›, Harun Yahya'n›n evrim teorisinin çöküﬂü konulu çal›ﬂmalar›na ay›rd›. "Islamic Scientific Creationism
in Turkey" (Türkiye'de ‹slamc› Bilimsel Yarat›ﬂç›l›k) baﬂl›¤›yla kapaktan verilen haberde ﬂu yorumlar yer alm›ﬂt›r:
"... En tipik olan Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› kitab›d›r. Kitap iki versiyonda ç›kt›; bol renkli resimli ve parlak kapakl› 370 sayfal›k, kapsaml›, etkileyici cilt (Yahya 1997) ve halka paras›z olarak
yayg›n bir biçimde da¤›t›lan özet olarak haz›rlanm›ﬂ, daha az resimli 128 sayfal›k broﬂür (Yahya 1998)…
Do¤an›n müthiﬂ ve düzen içindeki unsurlar›n› –gökler, yeryüzünün
dengesi, ﬂimﬂek ve ya¤mur, faydal› bitki ve meyveler vs.– gözlemleyerek sa¤duyuyu harekete geçirerek bütün bunlar›n bir amaç üzerine oldu¤u sonucuna vard›r›r. (Rad Suresi 2-3; Rum Suresi 20-27)...

HARUN YAHYA K‹MD‹R? Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, hayat›n› Allah'›n varl›¤›n›
ve birli¤ini, Kuran'›n ahlaki de¤erinin büyüklü¤ünü aç›klamaya adad›. Genç yaﬂlar›ndan itibaren bu ama ca hizmet etti. Zorluklar karﬂ›s›nda y›lmad›. Biyografya Oktar'›n 1979'da üniversiteye girdi¤ini ve
1986'dan beri 100'den fazla kitap yazd›¤›n› belirtiyor. Tek bir kiﬂi için bu gerçekten mükemmel bir verim.

‹ngiltere - New Sc›ent›st

D

ünyaca ünlü New Scientist dergisi, 22 Nisan 2000 tarihli say›s›nda dünyadaki yarat›l›ﬂç› hareketler incelenmiﬂ, Harun

Yahya ve kitaplar› hakk›nda da ﬂu yorumda bulunulmuﬂtur:
"Harun Yahya uluslararas› bir kahraman haline geldi. Kitaplar› ‹slam dünyas›n›n dört bir yan›na da¤›lm›ﬂ durumda. Kendi ‹slami yarat›l›ﬂç›l›¤›n› oluﬂturdu."

Bu haberde Harun Yahya "uluslararas› bir kahraman" olarak nitelendirilmiﬂtir.
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‹ngiltere - Crescent Internat›onal

C

rescent International, merkezi
Londra'da bulunan, Londra d›ﬂ›n-

da Nijerya, Kanada, Güney Afrika ve Pakistan'da da sat›ﬂa sunulan uluslararas›, 15 günde
bir yay›nlanan bir gazetedir. Bu gazetenin 1630 Eylül 2000 tarihli say›s›nda, Harun Yahya'n›n Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i adl› eseriyle il-

gili olarak derginin editörü Imtiaz Adam taraf›ndan haz›rlanan bir de¤erlendirme yaz›s› yer
alm›ﬂt›r. Yaz›da ﬂu yorumlar bulunmaktad›r:
"Bu hayranl›k uyand›r›c› kitapta Harun Yahya, "dünya hayat›n›n gerçek
yüzünü” olabilecek en çarp›c› ﬂekilde gözler önüne seriyor. Kitap boyunca kullan›lan dil son derece sade ve
kolay anlaﬂ›l›r ve Kuran'dan ayetlerin kullan›lmas› çok etkili olmuﬂ.
Mükemmel bir sunumu olan kitapta, say›s›z renkli foto¤raf, illüstrasyon ve grafik kullan›lm›ﬂ. Bu
kitap Bat› propagandas›n›n etkisi
alt›nda kalan ve Müslüman olsun
mu olmas›n m› karar vermekte
zorlanan kiﬂiler için ikna edici
olacak nadir eserlerden birisidir.
Yaln›z bu özellik bile büyük bir
baﬂar›d›r."
1-15 Nisan 2000 tarihli Cres-

cent International'da ise, "Editöre Mektuplar" köﬂesinde, kitapla ilgili olarak bir okuyucu
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taraf›ndan gönderilen bir mesaja yer verilmiﬂtir.
16-30 Eylül 2000 tarihli say›da, Harun
Yahya’n›n Kar›nca Mucizesi adl› eseri ile ilgil ibri de¤erlendirme yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r.
1-15 Temmuz 2001 tarihli say›da da,
Crescent International okuyucular›na Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› eserini tan›tm›ﬂt›r. Bu tan›t›mda ﬂu noktalara
dikkat çekilmiﬂtir:
"Harun Yahya'n›n EvrimAldatmacas›
kitab›, bilimsel, entelektüel ve akademik olarak evrim teorisine öldürücü bir darbe indirmektedir… Kitap
tamamen araﬂt›rmalara ve bilimsel
verilere dayanmaktad›r. Bu yan›lg›y› dogmatik olarak savunmaya devam edenler, bu eserin alt›nda kalacaklar."
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Abd - W.W.Norton & Company

I

ndiana Üniversitesi
profesörlerinden Philip Appleman, Darwin adl› ünlü
eserinde -bu eser Amerika'n›n
en büyük yay›nc›lar›ndan birisi
olan W.W. Norton & Company
taraf›ndan bas›lm›ﬂt›r- Harun
Yahya'n›n Evrim Aldatmacas›
adl› kitab›ndan geniﬂ bir al›nt›
yapm›ﬂt›r. Bu al›nt› "‹slami Yarat›l›ﬂc›l›k" baﬂl›¤› alt›nda sunulmuﬂtur. Kitapta evrim teorisi savunucusu ve karﬂ›t› pek
çok akademisyen, araﬂt›rmac›
ve bilim adam›n›n makalelerine yer verilmiﬂtir.

rat›l›ﬂc›l›
a, ‹slami Ya
Harun Yahy

k
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Yugoslavya - Hor›zont

H

orizont Belgrad'da
bas›lan, yarat›l›ﬂ›

savunan bir dergidir. S›rpça olarak yay›n yapan derginin Nisan
2002 tarihli say›s›nda, Harun
Yahya'n›n Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin

adl› kitab› ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i
adl› belgeseli ile ilgili bir de¤erlendirme yaz›s›na yer verilmiﬂtir. Bu eserler S›rpça olarak haz›rlanmaktad›r ve k›sa süre içinde Yugoslavya'da da¤›t›m›na
baﬂlanacakt›r.

Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin

Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i VHS
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‹NG‹LTERE - THE MUSLIM WORLD BOOK REVIEW

I

slamic Foundation (‹slam Vakf›) taraf›ndan haz›rlanan The Muslim

World Book Review, Sonbahar, K›ﬂ, Bahar ve
Yaz olmak üzere y›lda dört say› yay›nlanmaktad›r. Dergi, ‹slam'› ve Müslümanlar› ilgilendiren konularda haz›rlanm›ﬂ olan kitaplar›, ‹slami bak›ﬂ aç›s› ile de¤erlendirmeyi
amaçlamaktad›r. Dergide, yeni ç›kan kitaplarla ilgili yer alan eleﬂtirel de¤erlerlendirmelerin, k›sa tan›t›mlar›n ve özel bibliyografilerin amac›, araﬂt›rmac›lar› ve okuyucular› bilgilendirmek ve bak›ﬂ
aç›lar›n› geniﬂletmektir.
Bugüne kadar dergide Harun Yahya'n›n pek çok kitab› hakk›nda de¤erlendirmeler yer alm›ﬂt›r. Amerikal› yazar Maryam Jameelah'›n, Ev-

rim Aldatmacas› adl› kitapla ilgili de¤erlendirmeleri ﬂu ﬂekildedir:
"Yazar, uygun resimlerin de
kullan›ld›¤›, pek çok bilimsel delil ile tüm organizmalar›n varl›¤›n› devam ettirebilmek için ihtiyaç duydu¤u herﬂey ile birlikte bir
bütün olarak, ‹lahi bir Yarat›c› taraf›ndan kusursuz ve eksiksiz bir ﬂekilde
yarat›lm›ﬂ oldu¤unu ispatlamaktad›r."
Genç okuyuculara ve
yazarlara Harun Yahya'n›n kitaplar›n› tavsi-
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ye etti¤ini belirten ünlü ‹slami yazar Ruqaiyyah Waris Maqsood ise, Harun Yahya'n›n

Derin Düﬂünmek ve Sak›n Anlamazl›ktan
Gelmeyin adl› kitaplar› ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirmede ise ﬂunlar› söylemektedir:
"Harun Yahya ilgimi çeken pek çok
farkl› konuda, oldukça çok kitap yazd›
ve eminim benim faydaland››¤›m gibi,
pek çok ö¤renci de bu eserlerlerden
faydalanmaktad›r. A¤›r akademik
bir üslubu olmayan, tam tersine
anlaﬂ›lmas› kolay, rahat okunabilen
bu kitaplar› gençler hem rahatl›kla
okuyabilir hem de içeriklerinden faydalanabilirler.
Verilen mesaj›n çeﬂitli renkli resimlerle ve foto¤raflarla desteklenmiﬂ olmas›, sayfalar› canl› k›lmakla kalm›yor, ayn› zamanda okuyucunun konuyu zihninde canland›rmas›na arac› oluyor. Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n en önemli özelli¤i, bizi daha çok bilinçlendirmesi, daha önce üzerinde düﬂünmedi¤imiz konularda düﬂünmemizi sa¤lamas› ve bu sayede
Allah'›n büyüklü¤ünü daha iyi kavramam›za arac› olmas›d›r."

Bosna - Oslobodenje/Kun

B

osna-Hersek'in en büyük gazetelerinden biri olan Osloboden-

je'nin kültür eki Kun'da Harun Yahya'n›n Boﬂ-

nakça olarak bas›lan, Evrim Aldatmacas› isimli kitab›n›n tan›t›m› yer alm›ﬂt›r. Kitap BosnaHersek'te büyük ilgi ile karﬂ›lanm›ﬂt›r.
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bosna - preporod

P

reporod, Bosna Diyanet ‹ﬂleri taraf›ndan iki haftada bir
yay›nlanan bir dergidir. Bosna'n›n en ünlü ‹slami yay›n-

lar›ndan birisi olan Preporod, Boﬂnakça Evrim Aldatmacas› kitab›na
geniﬂ bir bölüm ay›rm›ﬂt›r. Bosna'daki entelektüel çevrenin önde gelen isimlerinden Dzemaludin Latic, kitab›n içeri¤i hakk›nda okuyucuya detayl› bilgi vermiﬂtir.
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‹ngiltere - the musl›m news

.

I

ngiltere'nin en önemli Müslüman gazetelerinden birisi olan

The Muslim News'da, Harun Yahya'n›n Kar›ncadaki Mucize

isimli kitab›yla ilgili bir de¤erlendirme yay›nlanm›ﬂt›r. Ruqaiyyah Waris Maqsood bu de¤erlendirme yaz›s›nda
ﬂunlar›

belirtmekte-

dir:
"Bu kitap Harun
Yahya serisi aras›nda yer al›yor. Tüm
bu kitaplar›n amac›, evrendeki mucizeleri ele alarak,
bunlar›n her birinin
Yarat›c›n›n varl›¤›n›n delilleri oldu¤unu gözler önüne
sermektir".

Yarat›l›ﬂ Mucizesi

‹ngiltere - d›scourse
‹nanc›n Sesi

H

arun Yahya'n›n ünlü

eserlerinden birisi olan

Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin kitab› ile ilgili Discourse dergisinde bir tan›t›m yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r.

"Voice

of

Faith"

(‹nanc›n Sesi) baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bu yaz›da, kitab›n bireysel okumalar kadar toplu çal›ﬂmalarda da kullan›labilece¤i bildirilmiﬂtir.
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Lübnan- al-r›sala

A

rap dünyas›n›n en büyük yay›nevlerinden biri olan AlRisala, Harun Yahya'n›n eserlerinin geniﬂ bir tan›t›m›-

n› yay›nlam›ﬂt›r. Bu yay›nevi, önümüzdeki iki y›l içerisinde Harun
Yahya'n›n 30 eserini Arapça olarak yay›nlamay› planlamaktad›r.
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Endonezya - Tarbaw›

T

arbawi, Endonezya'da yay›nlanan ayl›k bir dergidir. Bu

dergi, bir say›s›n›n arka kapa¤›nda Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas›,

Atom Mucizesi, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Do¤adaki Tasar›m, Çocuklar Darwin Yalan Söyledi, Hayat›n Gerçek Kökeni,
Darwinizm'in Sonu adl› kitaplar›n› okuyucular›na tan›tm›ﬂt›r. Dergide ayn› zamanda yazarla yap›lan bir röportaja
yer verilmiﬂtir.
Harun Yahya Serisi
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Endonezya - Dz›kra

H

arun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› kitab›n› Endonezya'da Endonezyaca olarak yay›nlayan Dzikra yay›nevi, bu

kitab› tan›tmak amac›yla konferanslar düzenlemiﬂtir. Aﬂa¤›da, bu konferans›n tan›t›m› için yay›nevinin haz›rlatt›¤› tan›t›m posteri, posterin yan›nda ise broﬂürü görülmektedir. Yanda ise Harun Yahya serisinin tan›t›m›n› içeren di¤er posterler ve bu seriden faydalan›larak haz›rlanan bir
takvim görülmektedir.
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Suudi Arabistan - Al-Bilad Magaz›ne

H

arun Yahya'n›n kitaplar›ndan yararlan›larak haz›rla-

nan video kasetler ve VCD'ler, yabanc›
dillere çevrilip ilgili ülkelere ulaﬂt›r›lmaktad›r. Yak›nda, Suudi Arabistan'da Arapça Kuran Mucizeleri ve Evrenin Yarat›l›ﬂ›
video kasetleri ve VCD'leri sat›ﬂa sunulacakt›r. Bu nedenle firma, yine Suudi Arabistan'da yay›nlanan bir dergi olan Al-Bi-

lad Magazine'de, Arapça Kuran Mucizeleri ve Evrenin Yarat›l›ﬂ› filmlerinin tan›t›m›n› içeren bir yaz› yay›nlatm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da, Al-Bilad Magazine'de yay›nlanan tan›t›m görülmektedir.
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Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve
Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i isimli bu
film Arapçaya da çevrilmiﬂ
ve izleyenlerin büyük be¤eni sini toplam›ﬂt›r.

Hindistan - Books Today

B

ooks Today, Hindistan'da

iki ayda bir yay›nlanan ve piyasaya
yeni ç›kan kitaplar› tan›tan bir dergidir. Derginin Eylül-Ekim 2000 tarihli
say›s›nda Harun Yahya'n›n pek çok dile çevrilen Allah Ak›lla Bilinir isimli ki-

tab›n›n tan›t›m›na yer verilmiﬂtir.
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Fransa - Le Pet›t Musulman

L

e Petit Musulman, Fransa'da
yay›nlanan bir çocuk dergi-

sidir. Dergide Harun Yahya'n›n Frans›zca olarak bas›lm›ﬂ olan çocuk kitaplar›ndan bölümler yay›nlanmaktad›r. Yukar›da, Kusursuz Petekler ‹nﬂa

Eden Balar›lar› adl› çocuk kitab›ndan al›narak haz›rlanan bölüm
görülmektedir.
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Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin

Singapur - The Musl›m Reader

T

he Muslim Reader, Muslim Converts' Association of Singapore (Singapur ‹slama Yönelenler Birli¤i) taraf›ndan dört ayda

bir ç›kar›lan bir dergidir. Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin kitab› ile ilgili olarak
dergide ç›kan de¤erlendirme yaz›s›nda ﬂu noktalar›n üzerinde durulmaktad›r:
"Bence kitab›n en de¤erli yönü, bize dünyadaki mucizeleri göstermesi ve bu ﬂekilde materyalist ya da ateist düﬂüncelerden etkilenmiﬂ
olan okurlar›n hatalar›ndan dönmelerini sa¤lamas›d›r".
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Azerbaycan - Merkez ve Yeni Azerbaycan

A

zerbaycan'›n en önemli gazetelerinden olan Merkez

gazetesi ve Yeni Azerbaycan gazetesi,
Harun Yahya'n›n Evrim

Aldatmacas› isimli eserinin Rusça olarak bas›lmas› konusuna çok geniﬂ yer verdiler. Kitab›n
Azerbaycan'da da¤›t›m›na baﬂlanmas›n›n hemen ard›ndan, gazetelerde bu
dev eserin tüm dünyada oluﬂturdu¤u
etkiye dikkat çeken çeﬂitli makaleler
yay›nland›.

200

Abd - La Voz Del Islam

A

BD'de yar› ‹ngilizce, yar› ‹spanyolca olarak bas›lan La Voz

del Islam isimli derginin tiraj› yaklaﬂ›k olarak 50 bindir.

ABD ve Güney Amerika ülkelerine da¤›t›lan ve Latin Amerikal› Müslümanlar Birli¤i isimli vak›f taraf›ndan yay›nlanan dergi Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitaplar›n›n tan›t›mlar›na geniﬂ
yer ay›rmaktad›r.
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Malezya - Harakah

M

alezya'da on beﬂ günde
bir yay›nlanan 200 bin ti-

rajl› Harakah isimli dergide, Harun
Yahya'n›n bilimsel ve Kuran ahlak› konulu yaz›lar› düzenli olarak yay›nlanmaktad›r. Dergide Harun Yahya'n›n
‹ngilizce bask›lar› tamamlanm›ﬂ olan
kitaplar›n›n tan›t›mlar›na da geniﬂ
yer verilmektedir.

16-31 May›s 2000
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Endonezya - Republ›ka

A

ﬂa¤›da görülen Republika ve Pikiran Rakyat gazeteleri, Endonezya'n›n günlük gazetelerindendir. Her iki gazetede de,

Endonezyaca Evrim Aldatmacas› kitab›n›n geniﬂ tan›t›m›na yer verilmiﬂtir.

Endonezya - P›k›ran Rakyat
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H

arun Yahya'n›n

ki-

taplar› ile ilgili pek çok
internet sitesinde çeﬂitli tan›t›mlar bulunmaktad›r. Yukar›da bunun
örneklerinden

birisi

görülmektedir. ‹slam

Terörü Lanetler kitab›
ile ilgili olan bu tan›t›mda ﬂunlar aktar›lmaktad›r:
"Çarp›c› deliller, hedefe yönelik anlat›mlarla dolu olan ‹slam Terörü Lanetler kitab›n›, ‹slam dünyas› ve inanc› hakk›nda birﬂeyler ö¤renmek ve
‹slam inanc›n›n terörle bir iliﬂkisi olmad›¤›n› görmek isteyenlere mutlaka öneriyoruz."
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‹ngiltere - The Br›stol
Even›ng Post

B

ristol'ün en eski gazetelerinden
biri olan ve yaklaﬂ›k 70 bin tira-

j› bulunan The Bristol Evening Post, gazete-

sinde ‹slam Terörü Lanetler kitab›n›n tan›t›m›, "‹slami Terör Yalan›n› Patlatan Kitap"
baﬂl›¤› ile yay›nlanm›ﬂt›r. Haberde kitapla ilgili yer verilen yorumda ise ﬂu bilgiler üzerinde durulmaktad›r:
"‹slam Terörü Lanetler kitab› daha henüz bas›l›p piyasaya ç›kmadan, Amal Yay›nc›l›k dünya genelinde 35 bin sipariﬂ
ald›… Avustralya, Kanada ve ABD, yay›n
evinin en yo¤un sipariﬂ ald›¤› ülkeler
aras›nda…"

Endonezya- Ummi

E

ndonezya, gençler aras›nda Harun Yahya'n›n kitpalar›n›n çok popüler oldu¤u ülkelerden
birisidir.

Endo-

nezyal› gençlere
hitaben haz›rlanan Ummi isimli
dergi yanda görülen say›s›nda, Harun Yahya'y› ve
Darwinizm'e karﬂ›
yürüttü¤ü etkili mücadeleyi okurlar›na
tan›tm›ﬂt›r.

Y urt D›ﬂ›ndaki Kitap Evleri
Harun Yahya'n›n yabanc› dillere çevrilmiﬂ olan kitaplar› yurt d›ﬂ›ndaki kitapç›larda da sat›ﬂa sunulmaktad›r. ‹lerleyen sayfalarda bu kitapç›lardan baz›lar› yer almaktad›r.

‹ngiltere,
Londra'daki baz›
kitapç›lardan
görüntüler
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‹ngiltere, Londra - IPCI
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Abd, New Jersey - Z›nnur Kitaplar›
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Singapur - Musl›med›a Da¤›t›m
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Singapur - The Engl›sh Islam›c Kitap Evi

Singapur - ‹slam'a Yönelenler Birli¤i

S›ngapore K›nokun›ya
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Singapur - MHP Kitap Evi

Singapur - Pustahanash›onal
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‹ngiltere - Al-Noor Kitap Evi

Malezya, Kuala Lumpur - Saba Islami Medya

212

Nijerya - Ist›qamah Kitaplar›

213

Pakistan - Al Masood

214

Suudi Arabistan, Cidde - Jarir ve Dar-Al Kha›r

215

Kazakistan - Çeﬂitli Kitapç›lar

216

217

Moskova - Büyük Cami
Harun yahya Kitaplar› sat›ﬂ noktas›
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F uarlar
Harun Yahya'n›n kitaplar›n› yurt d›ﬂ›ndaki çeﬂitli kitap fuarlar›nda
görmek mümkündür. ﬁu ana kadar Amerika'da, Almanya'da, ‹sviçre'de,
Rusya'da, Endonezya'da, S›rbistan'da ve Kazakistan'da aç›lm›ﬂ olan birçok kitap fuar›nda kurulan standlar, fuar› ziyaret eden her yaﬂta insan›n ilgisini fazlas›yla çekmiﬂtir. ‹lerleyen sayfalarda Harun Yahya'n›n
farkl› dillere çevrilmiﬂ olan bilimsel, siyasi ve imani konulardaki eserlerinin sergilendi¤i fuarlardan çeﬂitli görüntüler yer almaktad›r.
BD
ICNA Fuar›, Ohio, A

D
ICNA Fuar›, Ohio, AB

Sa¤l›k Fuar›, New Yor
k, ABD
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Almanya, Frankfurt - Frankfurt Kitap Fuar› 2001
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Abd, Oh›o - ICNA

A

merika'n›n en büyük ‹slami vak›flar›ndan biri olan ICNA'n›n (Islamic Circle of North America - Kuzey Amerika

‹slam Dairesi) 2001 y›l›nda Amerika'n›n Ohio eyaletinde düzenledi¤i fuarda, Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerde yay›nlanan eserlerinin sergilendi¤i bir stand bulunmaktayd›.
Her y›l düzenlenen ve çok yüksek say›larda kat›l›ma ulaﬂan ICNA fuar›nda Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgeseller gösterildi. Bunun yan› s›ra fuar merkezinin ayr› bir salonunda
"Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl› bir afiﬂ sergisi
düzenlendi. Sergi tüm kat›l›mc›lardan çok yo¤un ilgi gördü.
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M›s›r, Kahire - Al-Azhar Üniversitesi

M

›s›r'da bulunan ‹slam dünyas›n›n en sayg›de¤er e¤itim
kurumlar›ndan Al-Azhar Üniversitesi'nde, 25 Ekim 2001

tarihinde Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan, 'Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i' konulu bir afiﬂ sergisi düzenlendi.
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Abd, Ill›no›s - ISNA

A

merika'n›n Illinois Eyaletinde, 31 A¤ustos-3 Eylül 2001 tarihleri aras›nda, ABD'nin en büyük ve en sayg›n ‹slami or-

ganizasyonlar›ndan biri olan Islamic Society of North America (ISNA),
büyük bir fuar düzenledi. Her y›l düzenlenen bu fuara ‹slam dünyas›n›n
önde gelen yazarlar›, akademisyenleri ve fikir adamlar› konuﬂmac› olarak kat›lmaktad›r. Bu sene düzenlenen ISNA fuar›n›n en dikkat çeken
standlar› ise Harun Yahya'n›n eserlerinin sergilendi¤i standlard›.
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Endonezya, Jakarta - Endonezya Kitap Fuar›

J

akarta Fuar Merkezi'nde 12-16 A¤ustos 2001 tarihleri aras›nda
düzenlenen Endonezya Kitap Fuar›'nda, Harun Yahya'n›n Endo-

nezyaca olarak yay›nlanan kitaplar› sergilendi. Resimde yazar›n kitaplar›n› Endonezya'da yay›nlayan Dzikra yay›n evinin stand› görülmektedir.

Abd, New York - NIMA

N

IMA (New International Muslim Associ-

ation) isimli vakf›n 16 Haziran
2001 tarihinde düzenledi¤i bir
konferansta Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitaplar› sergilendi ve kitaplar kat›l›mc›lara ücretsiz olarak
da¤›t›ld›.

Rusya, Moskova - Moskova Uluslararas› Kitap Fuar›

M

oskova'da 5-10 Eylül 2001 tarihleri aras›nda düzenlenen
Uluslararas› Moskova Kitap Fuar›'nda Harun Yahya'n›n

çeﬂitli eserleri sergilendi. Özellikle de Rusça bask›s› yap›lm›ﬂ olan kitaplar fuar kat›l›mc›lar›n›n çok yo¤un ilgisini çekti.
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S›rbistan - Belgrad Kitap Fuar›

H

arun Yahya'n›n kitaplar›, 18-23 Eylül

tarihleri aras›nda S›rbistan'da düzenlenen kitap fuar›nda Do¤al Çal›ﬂmalar Merkezi isimli bir bilimsel kuruluﬂun stand›nda sergilendi. Ayn› vak›f k›sa bir süre içinde
Harun Yahya'n›n Evrim Aldatma-

cas›, Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin,
Atomdaki Mucize ve Çocuklar
Darwin Yalan Söyledi gibi kitaplar›n› S›rpça olarak basacakt›r.

S›rbistan - Banjakluka Kitap Fuar›

Çocuklar, Darwin Yalan Söyledi!
adl› kitab›n S›rpça bask›s›
görülmektedir.
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Endonezya - çeﬂitli Etkinlikler

H

arun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›, genç nesil baﬂta olmak üzere
Endonezya halk› taraf›ndan büyük ilgi ile karﬂ›lanmakta-

d›r. Evrendeki kusursuz dengeyi ve Allah'›n yarat›ﬂ mucizelerini göstermek için Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan konferans ve film gösterilerine özellikle ö¤rencilerin yo¤un kat›l›m› olmaktad›r. Bu sayfada görülen resimler, bu organizasyonlardan birinde çekilmiﬂtir.
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Umman Sultanl›¤› - Muscat Kitap Fuar›

H

arun Yahya'n›n kitaplar›n›n sergilendi-

¤i fuarlardan birisi de, Umman Sultanl›¤›'nda düzenlenen 7. Muscat
Kitap Fuar› idi. Kitaplar, Harun
Yahya kitaplar›n›n en büyük yay›nc›lar›ndan birisi olan Goodword
Yay›n Evi'nin stand›nda sergilendi.
350'den fazla yay›nc›n›n kat›ld›¤›
fuar› yaklaﬂ›k 250 bin kiﬂi ziyaret
etti. Rakamlar›n da gösterdi¤i gibi,
fuar, Arap dünyas›n›n en büyük kitap fuarlar›ndan biri olarak tan›nmaktad›r.

‹sviçre

H

arun Yahya'n›n kitaplar› Association

Culturelle des Femmes Musulmanes de Suisse (‹sviçre Müslüman
Kad›nlar Kültürel Derne¤i)
taraf›ndan 27 Nisan-1 May›s
2001 ve 1 May›s-5 May›s
2002 tarihleri aras›nda Cenevre'deki Salon International du Livre et de la Presse'de sergilenmiﬂtir.
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Brunei, Darusselam - I. Uluslararas› ‹slam Fuar›

H

arun Yahya'n›n eserleri, Brunei'de düzenlenen I. Uluslararas› ‹slam Fuar›'nda da sergilendi. 19 ülkenin kat›l›mc›

olarak bulundu¤u fuar› yaklaﬂ›k 72 bin kiﬂinin ziyaret etti¤i bildirilmektedir. Fuar s›ras›nda Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlan›larak
haz›rlanan belgeseller düzenli olarak gösterilmiﬂ ve "Evrim Teorisinin
Çöküﬂü, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl› bir afiﬂ sergisi düzenlenmiﬂtir.
Fuar kapsam›nda Brunei Sultan Ailesi ile Brunei'nin önde gelen
akademisyenlerinin kat›ld›¤› Dünya ‹slam Forumu düzenlenmiﬂ, bu
Forum'da Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak bilim ve din
aras›ndaki uyum konulu bir konferans verilmiﬂtir.
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Rusya-Rus Kitaplar› 5. Ulusal Fuar›

H

arun Yahya'n›n
kitaplar›,

Mos-

kova'da 13–17 Mart 2002 tarihleri aras›nda düzenlenen
5. Ulusal Kitap Fuar›'nda sergilendi. Fuar'da yay›nlanan

Book Review dergisi, Harun
Yahya'n›n eserlerinin tan›t›m›na kapsaml› yer ay›rd›.
Derginin haberler bölümünde ise, Rusya Federasyonu Bakan Yard›mc›lar›ndan Bayan Matvienko'nun
Harun Yahya'n›n kitaplar›n› incelemek
için Kültür Yay›nc›l›k stand›n› ziyaret
etti¤i haberine yer
verildi. Fuar s›ras›nda Harun Yahya kitaplar›n›n sergilendi¤i
stand› ziyaret eden
önemli isimlerden biri
de, Rusya Federasyonu
Kültür Bakan› Mikhail E.
Shvydkoy'du.
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Rusya- Dini Hoﬂgörü Fuar›

H

arun Yahya'n›n Rusça ve di¤er baz› dil-

lerde yay›nlanm›ﬂ olan eserleri, 1526 May›s 2002 tarihleri aras›nda
Moskova'da düzenlenen Dini Hoﬂgörü Fuar›'nda sergilendi. 20 bin ziyaretçinin geldi¤i fuar boyunca,
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgeseller
aral›ks›z yay›nland›. Bunun yan› s›ra, "Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konulu Rusça afiﬂ sergisi düzenlendi.
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Tayvan -Taipei Kitap Fuar›

R

esimlerde, 19-24 ﬁubat 2002 tarihleri aras›nda düzenlenen Taipei Uluslararas› Kitap Fuar›'nda yer alan

Harun Yahya kitaplar› stand› görülmektedir. Fuara 900 yay›nevi
kat›lm›ﬂ ve fuar yaklaﬂ›k 330 bin kiﬂi taraf›ndan ziyaret edilmiﬂtir.

Portekiz - Al Furqan
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Kanada - Concord›a Üniversitesi

H

aziran 2002'de Kanada genelinde Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlan›larak, "Kuran Mucizeleri", "Evrenin Yara-

t›l›ﬂ›" ve "Evrim Teorisinin Çöküﬂü" konular›nda bir dizi konferans düzenlenmiﬂtir. Aﬂa¤›daki resimlerde, konferans dizisine ev sahipli¤i yapan Concordia Üniversitesi'nde düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküﬂü,
Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl› afiﬂ sergisi görülmektedir.
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Concordia Üniversitesi
Mcgill Üniversitesi

Concordia Üniversitesi

Arap emirlikleri - Lex›con
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Harun Yahya'n›n Eserleri Kaynak Al›narak Haz›rlanm›ﬂ

.

B az›I nternet S iteleri

Harun Yahya'n›n tüm kitaplar› ve bu kitaplardan faydalan›larak haz›rlanan CD'ler, video ve ses kaseti çal›ﬂmalar› tüm dünyadaki internet kullan›c›lar›na ücretsiz olarak sunulmaktad›r.

www.harunyahya.org isimli siteden Harun Yahya'n›n tüm kitaplar›n›
-yabanc› dillere çevrilmiﬂ olanlar› da dahil olmak üzere- hiçbir ücret ödemeden, sayfa düzenli haliyle okuyabilir, belgeselleri izleyebilir ve ses kasetlerini dinleyebilirsiniz.
Yazar›n çok geniﬂ bir içeri¤e sahip olan sitesine dünyan›n dört bir yan›ndaki ‹slami
organizasyonlar›n, çeﬂitli bilimsel kuruluﬂlar›n ve üniversitelerin internet sitelerinde de yer verilmektedir.
‹lerleyen sayfalarda bu sitelerden baz›lar› yer almaktad›r.

Bu site, ‹slam'› tan›tmak amaçl› haz›rlanm›ﬂ kapsaml› sitelerden birisidir. ‹slami
akademisyenlerin tan›t›ld›¤› 'Biyografiler' bölümü alt›nda Harun Yahya'n›n hayat›n› ve
eserlerini tan›tan bilgiler yer almaktad›r.
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http://www.harunyahya.org - http://www.harunyahya.net
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http://www.harunyahya.com - http://www.harunyahya.com/fr
http://www.harunyahya/ru - http://www.harunyahya.org/bos
http://www.harunyahya.org/malaysian - http://www.harunyahya.org/indo
http://www.harunyahya.org/arabic - http://www.harunyahya.com/de
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www.harunyahya.com adresine gelen baz› mesajlar
"‹lk olarak ﬂunu söylemek istiyorum ki, Derin Düﬂünmek isimli kitab›n›z› okuduktan sonra düﬂüncelerim harekete geçti. Bu kitap beni etraf›m›zdaki dünya hakk›nda düﬂünmeye yöneltti ve ‹slam inanc›m› güçlendirdi... Güzel çal›ﬂmalar›n›z› sürdürün."

Noaman Quresh› / Kanada / 25 Eylül 2000
"... Polonyal›y›m ve Harun Yahya'n›n yazm›ﬂ oldu¤u ola¤anüstü broﬂürlerden ve içeri¤i dopdolu yaz›lar›ndan ola¤anüstü etkilendim. Hedefim bunlar› sadece kendi kendime okumak de¤il, ayn› zamanda da Lehçe konuﬂan babam için tercüme etmek. Böylelikle umuyorum ki, inﬂallah o da bir Müslüman olur. Çok teﬂekkür ederim."

Mar›ola Szczesny / Polonya / 22 Mart 2001

"Ad›m Nabil Elibiary. Carrollton ‹slam Derne¤i'nin -Islamic Association of Carrollton (IAC)- manevi lideriyim. Kiliselerde ve liselerde
dersler veriyorum ve en zekice sorular› soran ö¤rencilere sizin kitaplar›n›z› hediye ediyorum..."

Nab›l El›b›ary / Carrollton ‹slam Derne¤i / Abd / 5 Nisan 2000

"Pakistan Karaçi'de bir bilimsel derginin editörüyüm. ‹slam'a ve bilime yapm›ﬂ oldu¤unuz çok büyük hizmetinizi duydum ve size bütün kalbimle sayg› duyuyorum. Lütfen yak›nda Pakistan'a gelece¤inizi söyleyin, çünkü sizi görmek istiyorum. Sa¤l›kl›, uzun bir ömür sürmeniz için
Allah'a dua ediyorum."

Soha›l Yousuf, Karaçi / Pakistan / 09 Haziran 2000
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"Allah'›n korumas› üzerinizde olsun. Allah için yapt›¤›n›z bu çal›ﬂmalar› sürdürün, bu konuda hiçbir zaman yorgun düﬂmeyeceksiniz.
Yapt›¤›n›z iﬂlerin gerçek bir hayran›y›m. Sizin eserlerinizi okudukça,
bir kar amac› olmadan böylesine bir çal›ﬂma yapmak nas›l olur görebiliyorum. Herﬂey için çok teﬂekkürler."

Rahmon Razak Badmos / Nijerya
"Sizin videolar›n›zdan bir tanesini bayram tatilinde yerel televizyonlardan birinde gördüm. Ve itiraf etmeliyim ki, nefes kesiciydi.
Dünyada ‹slam'a karﬂ› yap›lan tüm propagandalara karﬂ›n, yorulmak
bilmeden insanlara gerçekleri göstermeye çal›ﬂan kiﬂilerin varl›¤›n›
görmek muhteﬂem bir ﬂey. Sizin bu videonuzu, Müslüman olmayanlar›n da ayn› anda izlemiﬂ olmalar›n› ümit ediyorum... Allah'›n, gösterdi¤iniz tüm bu çabalar› ibadet olarak kabul etmesini diliyorum."

Barakat Salako / Nijerya
"Kuzenim bir süre önce bana Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin kitab›n› gösterdi. Kitap renkli ve resimli oldu¤u için çok ilgimi çekti ve okumaya
baﬂlad›m. Allah ﬂahidimdir ki, size bunlar› bir övgü veya iltifat olarak
yazm›yorum. Hislerimi ifade edebilecek kelimeler bulam›yorum. Bu
ola¤anüstü bir kitap, Allah'›n mutlak varl›¤›na olan inanc› güçlendiren
ve O'na ibadet etmenin gereklili¤ini gösteren mükemmel bir kitap...
Benden kitab› pek çok kiﬂi ödünç ald›. Ben bunu kuzenimden ödünç
alm›ﬂt›m, o da kendi kuzeninden alm›ﬂ. Buradaki insanlar›n pek ço¤u
‹ngilizce bilmemesine ra¤men, yine de kitab› benden ödünç al›yorlar
ve resimlerine bak›yorlar. Kitab› defalarca kere okudum... Allah sizin
bu çabalar›n›z›n karﬂ›l›¤›n› dünyada da ahirette de en güzeliyle versin."

Abbas Kausar› / Pakistan
"Atlanta Georgia'da gitgide artan bir Harun Yahya hayran kitlesi
var. ‹nﬂallah yeni ç›kacak ‹ngilizce kitaplar› sab›rla bekliyoruz."

Haday› / Abd
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"Saraybosna'dan (Bosna-Hersek) yaz›yorum. Boﬂnakçaya çevrilen, ve
Bosancica yay›n evi taraf›ndan ç›kan kaseti izleyebildim. ‹çeri¤ine hayran kald›m ve sizde bulunan baﬂka kasetleri ve kitaplar› bana gönderece¤inizi ümit ediyorum. Çal›ﬂman›zdan Allah raz› olsun diye Allah'a dua
ediyorum."

Edhem / Bosna Hersek
"Allah'›n izniyle gerçekten mükemmel bir tan›t›m haz›rlam›ﬂs›n›z. Sizin çal›ﬂmalar›n›za hayranl›k duyuyorum, bu mükemmel çabay› devam
ettirmeniz ve ‹slam'›n daha iyi bir ﬂekilde yay›lmas› için Allah'a dua ediyorum."

Shab›r Khalfan / New York – Abd
"Lütfen Harun Yahya'ya, kendisinin pek çok gence ilham kayna¤› oldu¤unu bildirin. Ben genç bir profesyonelim ve Harun Yahya gibi e¤itimli, üstün Müslümanlara ihtiyac›m›z oldu¤unu düﬂünüyorum."

Faheem Sardar / Islamabad - Pakistan
"Benim ad›m Ishita ve ben Bangladeﬂ'li genç bir Müslüman k›z›m, ﬂu
anda Avustralya'da yaﬂ›yorum. Ben ve birkaç arkadaﬂ›m, gençler için bir
‹slami dergi haz›rlamaya karar verdik. Derginin amac›, ﬂimdiki gençlere
günümüzün cahil insanlar› gibi olmamalar› gerekti¤ini ö¤retmek ve ‹slam'› daha fazla düﬂünmelerini sa¤lamak. Ve e¤er sizin için de sak›ncas›
yoksa, makalelerinizi dergimizde kullanmak istiyoruz. Sizin eserlerinizden gerçekten çok hoﬂlan›yoruz ve bu eserler bizim Allah'› daha fazla düﬂünmemizi sa¤l›yor. Bu nedenle dergimize makalelerinizi koymak için
izin istiyoruz."

Ish›ta / Avustralya
"Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan çok fazla etkilendim. Gerçekleri ortaya ç›karabilmek için bu de¤erli çal›ﬂmas›na ve çabas›na devam etmesini
ümit ediyorum. Allah yolunu aç›k etsin."

Raudah Yunus / Malezya
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"Bu site dünyay› do¤ru yola götürecek pek çok konu içeriyor. Benim
bu site ve yazar›n görüﬂleri ile ilgili olarak en fazla hoﬂuma giden ﬂey
ise, hiçbir abart›ya yer verilmemesi. Ben kiﬂisel olarak Harun Yahya'y›
ve kendisine yard›mc› olan ekibini kutlamak istiyorum ve Allah'tan kendisine sa¤l›k, rahatl›k ve güven vermesi için dua ediyorum."

Syed Osama R›zv› / Pakistan
"Ben jeofizik fakültesinde okuyorum. Sitenizi ziyaret ettim ve "Evrim
Teorisinin Çöküﬂü" videonuzu izledim. Sizin videolar›n›z› mutlaka edinmek istiyorum. Buradaki arkadaﬂlar›mla bir tart›ﬂma ekibi oluﬂturduk.
Bu tart›ﬂma ekibi içinde sadece kitaplardan faydalanmaktansa, video
gösterileri yapman›n daha faydal› olaca¤›n› düﬂündüm. Böylelikle bunlar› bütün arkadaﬂlar›ma gösterebilirim ve bu mükemmel eserlerin yay›lmas›na vesile olurum. Allah inﬂallah çabalar›n›z› cennetle ödüllendirsin."

Ulez Hulaesudd›n / Endonezya
"Tüm insanlara sa¤lad›¤›n›z bu de¤erli hizmetten dolay› sizlere teﬂekkür etmek istiyorum. Allah inﬂallah tüm gayretinizi kabul etsin. Çal›ﬂmalar›n›z›n bir k›sm›n› okudum ve çok etkilendim. Lütfen benim için
özel olarak dua edin. Buna çok ihtiyac›m var. Lütfen, beni dualar›n›zda
mutlaka hat›rlay›n."

Za›d Al› / ‹ngiltere
"Ben Hollanda'n›n Amsterdam ﬂehrinden Rüstem Polat. Üniversitede okuyan gençlerden biriyim. Siteniz ve yapt›¤›n›z hizmetler için söylemek istedi¤im birkaç ﬂey var. Allah sizlerden raz› olsun inﬂallah. Burada insanlar›n ço¤u yolunu kaybetmiﬂ veya kaybetmek üzere. Ama sizlerin Darwinizm hakk›nda haz›rlad›¤›n›z muhteﬂem filmler ve yaz›lar sayesinde, onlar karﬂ›l›k veremiyorlar ve ancak boyun e¤erler! Tekrar
Allah sizlerden raz› olsun, çal›ﬂmalar›n›z› daim etsin, bütün Hollanda/Amsterdam gençli¤inden sevgi, sayg› ve selamlar."

Rüstem Polat / Hollanda
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"Herﬂeyden önce ‹slam'›n gerçek yüzünü insanlara gösterme konusunda mükemmel bir iﬂ yapt›¤›n›z› söylemek istiyorum. Çal›ﬂmalar›n›z
ola¤anüstü. Sizi övüp yüceltecek söz bulam›yorum. Siz gerçek bir dava
adam›s›n›z. Eserlerinizi gördükten sonra gerçekten çok heyecanland›m. Bütün bunlar› sadece ‹slam için yap›yorsunuz. Bence siz bugünlerde Müslümanlar›n yüzyüze kald›klar› durumu düzene koymada büyük
bir rol oynayabilirsiniz. Teﬂekkürler."

Soha›l Ahmed Alv› / Pakistan

"Çocuklar için Kar›nca kitab›n› okudum. Allah'›n yaratt›¤› mükemmelliklerden dolay› çok etkilendim. Çocuklar için, içinde böylesine güzel sözler olan ve kar›ncalar›n yaﬂam›n› anlatan bu mükemmel siteyi haz›rlad›¤›n›z için çok teﬂekkür ederim. E¤er yazar Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u mükemmel canl›lar hakk›nda çocuklar için baﬂka kitaplar da yazarsa
bundan çok memnun olurum. Sizlere çok teﬂekkürler." (Yaﬂ: 12)

Sana Zeb / Pakistan
"Sizinki gibi bir site buldu¤um için çok mutluyum. Ben Müslüman
de¤ilim. Katoli¤im. Ama Kutsal Kuran ile ilgili herﬂey çok etkileyici. Portekizce çevirilerinizin de olmas›n› çok istiyorum. Teﬂekkürler."

Jose Roberto / Brezilya
"Sevgili kardeﬂlerim, sizlere bu mükemmel çal›ﬂmalardan dolay›
duydu¤um sonsuz mutlulu¤u ve memnuniyeti ifade etmek istiyorum.
Bu mükemmel bir çal›ﬂma. Allah sizlerin ruhlar›n›z› ve kalplerinizi korusun ve bu çal›ﬂmalardan dolay› gösterdi¤iniz çabay› karﬂ›l›ks›z b›rakmas›n. E¤er mümkünse kardeﬂlerim, benim bu memnuniyetimi büyük düﬂünür Harun Yahya'ya da iletir misiniz. Ve ona, çal›ﬂmalar›n›n
Amerika'da oldukça ilgi gördü¤ünü iletir misiniz. Kendisinin herhangi
bir eserini okudu¤um her an son derece etkileniyorum. Allah sizi mükafatland›rs›n."

Sadek / Abd
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www.islamterorulanetler.com sitesine ulaﬂan e-maillerden örnekler:
"Yak›n tarihte meydana gelen olay›n ard›ndan, bir k›s›m ülkeler ‹slam'› terörle ba¤daﬂt›r›p yapt›klar› vahﬂeti meﬂru gibi lanse etmeye
baﬂlad›lar. Bir k›s›m medya da radikal ‹slamc› diyerek tüm Müslümanlar› karalamaya baﬂlad›. ‹ﬂte tüm bunlara gereken cevap bu sitede mevcuttur. Ve son bir not: Araﬂt›rmadan ve ön yarg›larla karar vermek ak›l
sahibi bir insana yaraﬂ›r bir tav›r de¤ildir."

Murat Demir / Bursa
"Bat› dünyas›n›n ‹slam=Terör propagandas›na karﬂ› Harun Yahya'n›n ‹slam=Bar›ﬂ temelindeki fikri mücadelesi gerçekten de tebrik
edilmesi gereken bir mücadele. Merkezinde Allah r›zas› bulunan bir
mücadele... Bu siteyi haz›rlad›¤›n›z için sizi tekrar tebrik eder, çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dilerim..."

Orhan Gülcan / Türkiye
"Öncelikle böyle bir site haz›rlay›p, gerçek Müslümanl›¤› tüm dünyaya tan›tan ﬂah›slara teﬂekkür ederim, Allah raz› olsun. ‹slam gerçek
bar›ﬂ, sevgi, kardeﬂlik, diyolog dinidir. Asla bir masum kiﬂinin ölmesine
izin vermez... Geçenlerde Harun Yahya'n›n 'Çözüm Kuran Ahlak›' kitab›n› okudum. Bu kitab› herkese tavsiye ederim. Amerika'daki bu terör
olay› insanlar›n Kuran ahlak›ndan uzaklaﬂt›¤›n›n bir delilidir. Tabi bu
uzaklaﬂma etkisini her yerde gösteriyor... Son olarak Amerika'daki insanlar›n ac›lar›n› paylaﬂ›yor, buradan Adnan Oktar'a gerçek ‹slam'› tan›tmaya vesile oldu¤u için sonsuz teﬂekkür ediyorum. Kendisinin yeni
kitaplar›n› bekliyoruz. "

Mehmet Cihan / Türkiye
"Bütün ‹slamlarda oldu¤u gibi Hz. Muhammed (sav)'in bildirdi¤i son
‹slam'da da terör asla yoktur, bu çirkin sald›r›y› yapanlar› her kim olursa olsun ben de k›n›yorum. Bu terör olay› asla ve asla Kuran ahlak› ve
‹slamlar›n getirdi¤i mesajla ba¤daﬂmaz. ‹slam=Bar›ﬂ, dahas› var m›!
Allah bunun bilincinde olan insanlardan olmay› bize nasip etsin."

Avusturya'dan bir okuyucu
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http://www.islamterorulanetler.com
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http://www.islamdenouncesterrorism.com
http://www.islamverfluchtterror.com - http://www.islamdénonceterrorisme.com
http://www.harunyahya.ru/terrorism/terrorism
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"Harun Yahya benim hayat›mda gördü¤üm en büyük ‹slam alimi!
Allah sizden raz› olsun. Bu muhteﬂem kitaplar› yazmaya devam edin."

Ismeal / Tunus
"Say›n Harun Yahya, ben bir ö¤renciyim. Makalelerinizi henüz okudum. Müslüman›m, ama Müslüman olmayan arkadaﬂlar›ma ‹slamiyet'in
teröre karﬂ› oldu¤unu bir türlü anlatam›yordum. Ama ﬂimdi tüm dünyadaki arkadaﬂlar›ma sizin sayfan›z› yolluyorum. Çok büyük bir iﬂ yapt›n›z. Allah sizin yapt›klar›n›z› ödüllendirsin."

Shah›d R›az Bhatt› / Pakistan
"Kardeﬂim Yahya, bu son olaylar hakk›ndaki yaz›lar›n› okumak benim için çok de¤erliydi. ‹slam bilginiz oldukça üstün ve sizin sayenizde
insanlar Allah'› tan›yabiliyorlar. Bilimsel konularda yazd›¤›n›z makaleler de bizleri Yarat›c›m›za daha da yak›nlaﬂt›r›yor. Allah sizin enerjinizi
art›rs›n ve daha fazla çal›ﬂabilmeniz için s›hhat versin."

Dr. A. Shakoor / ‹ngiltere
"Selam! Bu websitesi dünya üzerindeki birçok savunmas›z Müslüman için de konuﬂmakta. Bu sitede ‹slam'›n asl›nda bir bar›ﬂ dini oldu¤u ve terörizme karﬂ› oldu¤u çok güzel anlat›lm›ﬂ. Bu sitede yapt›klar›n›zdan dolay› Allah sizden raz› olsun."

Naeem M›rza / ‹ngiltere
"11 Eylül'den beri ‹slamiyet'le ilgili çok fazla ﬂey ö¤rendim. Bu siteyi
gördü¤üme çok memnunum. Bir Amerikan vatandaﬂ› olarak di¤er insanlara gösterilmeye çal›ﬂ›lan dinin gerçek olamayaca¤›n› anlatmaya
çal›ﬂt›m. Tüm hak dinler bar›ﬂ› ve kardeﬂli¤i ö¤ütlemektedirler. ‹ﬂte bu
yüzden beni dinleyen herkese Amerikal› Araplara kötü davranmamalar› gerekti¤ini söylemekteyim."

J›m/ABD
"Bunlar› kimler yapt›?" sorusundan çok "Bunlar neden gerçekleﬂti?"
sorusu üzerinde durmuﬂsunuz. ‹ﬂte bu çok iyi!

Al› Shafeeq / Maldivler
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"Birçok kiﬂi ‹slam'› sadece belli vakitlerde düﬂünür ve yaﬂar; örne¤in
Ramazan'da, ibadetlerini yerine getirirken veya Kuran okurken… Di¤er
zamanlarda Kuran'da ifade edilenleri pek düﬂünmezler. Halbuki siz, benim gördü¤üm kadar›yla sadece belirli zamanlarda ‹slam'› yaﬂam›yorsunuz. Sabah kalkt›¤›n›z andan gece yat›ncaya kadar hep ‹slam'› düﬂünüyorsunuz ve yaﬂ›yorsunuz. ‹ﬂte gerçek olan yol sizinkidir."

Ahmed Mubal› / Abd
"Harun Yahya'n›n di¤er sitesini de (www.hyahya.org) ziyaret ettim.
Kitaplar›n›z çok profesyonel haz›rlanm›ﬂ ve kiﬂisel düﬂüncelerden tamamen uzaklar. Kiﬂisel düﬂüncelerinizin kitaplara yans›t›lmamas› benim size güvenmemi sa¤lad›. Kitaplar›n›zda bir ﬂey okudu¤umda onlar›n gerçek
olduklar›ndan emin oluyorum. Çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› dilerim."

Carlomar›a Mazzon› / Italya
"Çal›ﬂmalar›n›z herkese ‹slam'›n gerçeklerini gösteriyor. Baz› insanlar kendi ç›karlar› do¤rultusunda ‹slamiyet'i de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar
ve terörizm de bundan do¤uyor. ‹slam sadece Müslümanlar için de¤il,
tüm insanlar içindir. ‹slam'› yaﬂayan insanlar asl›nda en güzel yaﬂayan
insanlard›r. Müslümanlar kendileri için bir ﬂey yapmadan önce kardeﬂlerini düﬂünürler ve kendilerinden çok kardeﬂlerine önem verirler. Siz
bunlar› zaten çal›ﬂmalar›n›zda çok güzel anlatt›n›z."

Fred Covoner / ‹sviçre
"Ben Tel Aviv'de yaﬂ›yorum. Bizler, yani Yahudiler, eskiden bize
yard›m etmiﬂ olan kimselere yard›m etmeyi üzerimize bir sorumluluk
biliriz. Sizin de sitenizde bahsetti¤iniz gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
döneminde birçok farkl› ›rk ayn› topraklar üzerinde bar›ﬂ içinde
yaﬂayabilmiﬂlerdir, çünkü ‹slam'da herkese adil olmak, bar›ﬂ içinde
yaﬂamak, yard›mc› olmak ve gönül almak tavsiye edilmiﬂtir. Tabii di¤er
tüm dinlerde de ayn› ﬂeyler tavsiye edilmiﬂtir. Asl›nda hepimiz ayn›
ﬂeylere inan›yoruz. Ve hepimiz suçsuz kimselere zulüm yap›lmas›na
karﬂ›y›z. Bu muhteﬂem çal›ﬂmalar›n›z için teﬂekkürler."

Sh›mon Zang / Israil
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"Bu site hem mükemmel hem de çok ilginç bir site. Umar›m bu sitenin, tüm kar›ﬂ›kl›¤› ve içlerinde kuﬂku bulunan insanlar›n içlerindeki
kuﬂkuyu gidermekte hayati bir rolü olacakt›r. Harun Yahya'n›n bu sitedeki makaleleri gerçeklerin kap›s›n› sonuna kadar açmaktad›r. Bu site
terörizme karﬂ› tek baﬂ›na savaﬂan bir sayfad›r.

Muhammad Nadeem Jahang›r / Pakistan
"… Allah'a ﬂükürler olsun ki Harun Yahya (ad› bar›ﬂ ve do¤ruyla an›lan iki büyük peygamberin isimlerinden oluﬂmuﬂtur) "Gerçek ‹slam Ahlak›" ile ilgili bir makale yazm›ﬂt›r. James Wrighten isimli bir din kardeﬂim bana "Terörizm dinden uzaklaﬂman›n bir sonucudur" demiﬂti.
Bunun tüm Yahudiler için de, H›ristiyanlar için de, Müslümanlar için de
bir gerçek oldu¤unu kabul etmeliyiz... Allah'›n birli¤ini hat›rlayal›m ve
kendimizle bar›ﬂ›k olal›m. Komﬂular›m›zla iyi geçinelim. Çevremizle,
dünyam›zla, hayvanlarla, tüm do¤ayla bar›ﬂ›k olal›m. Ve Yarat›c›m›za
ﬂükredelim. Zaten ‹slam bar›ﬂ demektir. (Kelime manas› da bar›ﬂ demektir.) Allah bizi ve çocuklar›m›z› korusun. Sizi de Amin"

Musl›m A. Mahmood / Nijerya
"‹slam'›n gerçek anlam›n›n anlaﬂ›lmas› için gösterdi¤iniz bu çabadan
büyük keyif ald›m. Ben bildi¤im herﬂeyi tek baﬂ›na ö¤renmiﬂ bir kimseyim. Okudu¤um ve yazd›¤›m herﬂeyi Kuran'dan ö¤rendim. Art›k hem
Kuran'› hem de Harun Yahya'n›n kitaplar›n› okuyarak yeni ﬂeyler ö¤reniyorum."

Frank Banales / Abd
"Hollanda'da yaﬂayan bir Türk'üm. ‹slamiyet'in terörizmle ba¤daﬂt›r›ld›¤› zamanlarda Hollandal›lar bizlere çok farkl› bak›yorlard›. Ama
ben onlara ‹slamiyet'in bar›ﬂ dini oldu¤unu ve teröre karﬂ› oldu¤unu anlatt›m. Benim RÜYAM GÜNÜN B‹R‹NDE TÜM DÜNYANIN ‹SLAM'IN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMES‹D‹R. Allah sizden raz› olsun."

Hüseyin Ekﬂi / Hollanda
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www.islamantisemitizmilanetler.com sitesine ulaﬂan e-maillerden örnekler:
"Bu çal›ﬂmalar yazar›n Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini anlatmakta ve
gerçek ve saf bilgiyi insanlara aktarmakta ne kadar samimi oldu¤unun
bir yans›mas›d›r. Bunlar› yazan kiﬂi övülmeye lay›k kimsedir. Zaten do¤rular hiçbir zaman saklanamaz ve Allah'›n izni ile bu siteler ‹slamiyet ve
Müslümanl›k hakk›ndaki yanl›ﬂ düﬂüncelerin giderilmesinde öncü olacakt›r. Burada yaz›lanlar sadece Müslüman olmayanlar için de¤il, ayn›
zamanda Müslümanlar için de faydal›d›r. Allah sizi ödüllendirsin."

Sa›f / Hollanda
"Politik çal›ﬂmalar›n›zdaki ana düﬂünce çok do¤rudur. Dünyadaki
tüm kargaﬂan›n arkas›nda, ›rkç›l›¤›n, faﬂizmin ve komünizmin arkas›nda
Darwinizm vard›r."

Dav›d Hegher / Abd
"Harun Yahya'n›n yapt›klar› gerçekten muhteﬂem ve bu muhteﬂem
iﬂi yapmay› sürdürsün. ‹slam dünyas›n›n, Harun Yahya gibi, hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara ‹slam'›n gerçeklerini anlatacak
birisine ihtiyac› vard›. ‹slam o kadar güçlüdür ki, bir insan›n alabilece¤i
en büyük hediye ‹slam'd›r."

Shak / ‹ngiltere
"Selam, Allah Harun Yahya'ya cennetinde yüksek bir mevkii versin.
Bu güzel iﬂi yapmaya devam edin."

Mohammed Bhana / ‹ngiltere
"‹slamiyet karﬂ›s›ndaki bu kötü propaganday› ortadan kald›rmak için
iyi bir ad›m. Bu, hem ‹slam dünyas›nda hem de d›ﬂ›nda aﬂ›lmas› gereken
güçlü bir engeldi."

Sanzar / Abd
"Harun Yahya gerçek Müslüman oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r. Allah ona
uzun ömürler versin."

N›mer Ahmed / Pakistan
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‹slam Antisemitizmi lanetler sitesinde yer alan "Bir Müslüman›n ‹sraillilere
Ça¤r›s›" baﬂl›kl› yaz› için gelen e-maillerden örnekler
Harun Yahya'n›n yazd›¤› "Bir Müslüman›n ‹sraillilere Ça¤r›s›" baﬂl›kl›
makalenizi büyük ilgi ile okudum. Bu Türk Müslüman entelektüelin sunacak bu kadar çok sevgisi ve deste¤i olmas› gerçekten kalbimi ›s›tt›.

Larry Paul, Bar›ﬂ Diyalog Grubu Üyesi, ‹srail (Bar›ﬂ› diyalog ve ortak
hareket ile desteklemek için Arap ve ‹sraillilerin ortak giriﬂimi)

Bana bu makaleyi gönderdi¤iniz için teﬂekkürler. Keﬂke Ortado¤u'da
iktidarda olanlar›n kulaklar›na ve kalplerine do¤rudan ulaﬂabilseydiniz. O
zaman her gün böyle üzücü baﬂl›klar okumazd›k.

Al›son Qu›to Z›egler, Burma Projesi, Güneydo¤u Asya Giriﬂimi, Abd

Asl›nda çok ince düﬂünceli bir yorum ve çok iyi fikirler öneriyor. Paylaﬂt›¤›n›z için teﬂekkürler.

Chr›st›na Lee, Din Haberleri Servisi, Abd

‹srail-Arap çat›ﬂmas›yla ilgili objektif bir görüﬂ oluﬂturmaya çal›ﬂan ve
bu berbat durumdan kurtulmak için bir yol teklif eden Müslüman entelektüellerin oldu¤unu görmek, bir ‹srailli olarak bana çok cesaret verdi. ‹srailli insanlara yapt›¤›n›z samimi ça¤r› beni derinden etkiledi. Ça¤r›n›n yazar›n›n iyi niyetini, insani ve ahlaki dayanaklar›n› takdir ediyorum.

Dr. Aryeh F›nkelberg, Tel Aviv Üniversitesi, ‹srail
Çok teﬂekkürler. Bu çok kapsaml› bir makale. Yazar›n görüﬂlerine
tamamen kat›l›yorum. En iyi dileklerimle...

Dr. Paul Holman, Marshall Center, Abd

Böyle düﬂündü¤ünüz için size çok teﬂekkür ederim, umar›m Hz.
‹brahim'in çocuklar› olarak bizler bu siyasi çat›ﬂman›n çözümü için
makul bir yol bulabilir ve Kendisine karﬂ› sorumlu oldu¤umuz Allah'a
hep birlikte hizmet edebiliriz.

Haham Joseph S. Topek
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Makaleyi ilgiyle okudum... Müslümanlar, Yahudiler ve H›ristiyanlar›n hepsi bar›ﬂa ve insan›n de¤erli oldu¤una inan›rlar. Bugün ‹srail
Filistin bar›ﬂ›na en büyük engeli oluﬂturan radikal çevreler taraf›ndan
bu de¤erlerin göz ard› edilmesi çok ac›d›r.

Ph›l›p C. W›lcox, Jr., Ortado¤u Bar›ﬂ Kuruluﬂu Baﬂkan›, ABD

Bu ça¤r›y› paylaﬂt›¤›n›z için teﬂekkür ederim. Il›ml› tonuna, Musevi
dinine olan sayg›s›na ve Musevi-Müslüman ortak de¤erlerini vurgulama ﬂekline hayran kald›m. Bunlar tüm Museviler ve özellikle ‹srailliler
taraf›ndan paylaﬂ›lan asil amaçlard›r. Bu kelimelere ilham kayna¤› olan
›l›ml› ruhun milletler toplulu¤unda bir yuva bulaca¤›n› samimi olarak
umuyorum.

Re›d Heller, ABD

Son zamanlarda Harun Yahya'n›n iki kitab›n› okuduktan sonra, kendisinin gerçek ‹slam ruhunu temsil etti¤ine inan›yorum. Ama umar›m
bu ça¤r›s›, Müslüman entelektüelleri de aﬂan bir çevreye ulaﬂabilir.

Dr. Fred S›nger, Bilim ve Çevre Politikas› Projesi, ABD

Yazd›klar›n›za kat›l›yorum ve sizin gibi düﬂünen Müslümanlar oldu¤u için mutluyum. ﬁu anda her iki tarafa hakim olan kör nefret atmosferinde, sizinkiler gibi ak›ll› kelimeler duymak harika. Umar›m sesiniz
Rabbimizin emirlerine, O'nun ad› ile karﬂ› gelenlerinkinden daha yüksek olur.

Prof. Ben-Am› Sh›llony, Musevi Üniversitesi, ‹srail

Yaz›n›z için teﬂekkürler. ﬁimdi geriye kalan sadece sizin gibi daha
çok insan›n Ortado¤u'da olmas›.

M›ndelle Jacobs, The Edmonton Sun Köﬂe Yazar›, Kanada

Dünyan›n geri kalan›n›n da bu mesaj kadar ince düﬂünceli ve mant›kl› olmas›n› dilerdim.

Herb Lachman, m.d., Albert E›nste›n T›p Koleji, ABD
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Bu ça¤r›y› bana da ulaﬂt›rd›¤›n›z için teﬂekkür ederim. Kongre üyesi
Conyers ve Kudüs'teki kutsal yerlerin korunmas› için faaliyet gösteren
farkl› inançlardan kiﬂiler ile beraber çal›ﬂmam nedeniyle bu mesaj›n
bana ulaﬂm›ﬂ olmas› son derece önemlidir.

Marcus Rask›n, Politika Çal›ﬂmalar› Enstitüsü, ABD

Göndermiﬂ oldu¤unuz makale için teﬂekkür ederim, büyük bir ilgi
ile okudum. Bildi¤iniz gibi birkaç ay önce ‹skenderiye'de düzenlenen
dinler aras› diyalog konferans› bu yolda at›lan önemli bir ad›md›. Bana
bu makaleyi göndermiﬂ oldu¤unuz için teﬂekkür ederim.

Profesör Naom› Chazan, ‹srail Parlamentosu Sözcü yard›mc›s›, ‹srail

Göndermiﬂ oldu¤unuz mektup çok ilginç ve heyecan vericiydi..
Konuyu daha detayl› olarak görüﬂmeyi gönülden isterim...

S›mon Fe›l, Columb›a Üniversitesi, H›llel, Abd
Gönderdi¤iniz bölümü okudum. En etkileyici buldu¤um cümle, "her
iki taraf› da sürekli kör bir ﬂiddetin içine çeken bu kavgaya bir son vermek Allah'›n bize yükledi¤i bir sorumluluk de¤il midir?" cümlesiydi. Bu
fikre tamamen kat›l›yorum.

Sandor Goodhart, Purdue Üniversitesi, Abd

Bu ince düﬂünceli mektubunuz ve samimi düﬂünceleriniz için teﬂekkür ederim. Sizinle ayn› görüﬂü paylaﬂanlar›n say›s› art›kça, bölgemizde
yaﬂad›¤›m›z koﬂullar da de¤iﬂecektir. Teklifinizin ciddi olarak düﬂünülmesini umuyorum ve böylece bir umut ›ﬂ›¤› do¤abilir.

Shmuel Shulman, Bar-Ilan Üniversitesi, ‹srail

Yorumlar›n›z ve bana gönderdi¤iniz yaz› için çok teﬂekkür ederim.
Bu kesinlikle etkileyici ve harekete geçirici bir ça¤r› ve bu ça¤r›n›n hem
‹srail hem de Filistinliler aras›nda mümkün oldu¤unca çok gönüle yerleﬂmesini ümid ediyorum.

Am›ram Goldblum, Hebrrew Üniversitesi, ‹srail
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Bar›ﬂ ve istikrar için yapm›ﬂ oldu¤unuz dikkat çekici ça¤r›y› bana
da gönderdi¤iniz için teﬂekkür ederim. Umar›m bu giriﬂiminizde
baﬂar›l› olursunuz.

Charles Morr›son, Do¤u Bat› Merkezi, Abd

E-postan›z için çok teﬂekkür ederim. Bu ça¤r›y› üniversitemin haber
a¤›na ekledim. Bunun harika bir ça¤r› oldu¤unu düﬂünüyorum ve her
iki taraf ad›na böylesine dengeli bir yaklaﬂ›mda bulunulmas› çok önemli diye düﬂünüyorum. Çok çok teﬂekkürler.

Mar›lyn P. Saf›r, Hayfa Üniversitesi, ‹srail

Bunu bana gönderdi¤iniz için milyonlarca defa teﬂekkür ederim.
Gerçekten çok önemli bir mesaj oldu¤unu düﬂünüyorum.

Dr. Krassen Stanchev, Pazar Ekonomisi Enstitüsü, Bulgaristan
‹lham verici ve harekete geçirici ve dinlerin mesaj›n›n yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n› engellemek ad›na son derece önemli olan bu bar›ﬂ ça¤r›s›n›
bana da ulaﬂt›rd›¤›n›z için size minettar›m.

R›chard Falk, Pr›nceton Üniversitesi, ABD

Makaleyi benimle paylaﬂt›¤›n›z için çok teﬂekkürler. Temel olarak
bu makalenin ruhuna tam olarak kat›l›yorum ve böyle bar›ﬂsever seslerin tüm Müslüman dünyas›nda duyulmas›n› cesaretlendirici buluyorum.

Benjam›n Perl, Tel Aviv Üniversitesi, ‹srail

En çok bu mesaj› ilginç buldum. ‹çindeki fikirlerin ço¤una inand›¤›m
için bunu kesinlikle görüﬂmelerimde kullan›p baﬂkalar›na aktaraca¤›m.
Bana gönderdi¤iniz için teﬂekkürler.

Andrew Myers, kanada
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http://www.maddeninardindakisir.com
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http://www.hazretimuhammed.org

http://www.islaminyukselisi.com
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http://www.arastirma.org

http://www.cavityalcin.com
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http://www.e-kutuphane.net

http://www.insanmucizesi.com
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http://www.hayvanlaralemi.net

http://www.gercekler.net
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http://www.kuranmucizeleri.com
Ça¤daﬂ Bilim, Kuran'›n Yeni Bilgilerini Ortaya Ç›kar›yor...

http://www.darwinizminsonu.com
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http://www.belgeseller.net

http://www.evreninyaratilisi.com
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http://www.evrimaldatmacasi.com

http://www.darwinizmdini.com
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http://www.evrimbelgeseli.com

http://www.bitkidünyasi.net
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http://www.karmafelsefesi.com

http://www.kavimlerinhelaki.com

268

http://www.dinsizliginkabusu.com

http://www.hazretiisagelecek.com
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http://www.turkislamkulturu.com

http://www.kiyametalametleri.com
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http://www.netcevap.org

http://www.kuranfihristi.com
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http://www.atamizindeyiz.com

http://www.basogretmenataturk.com

Dünyan›n her taraf›nda
ö¤retmenler, insan toplulu¤unun en
fedakar ve muhterem
unsurlar›d›r.
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http://www.turkdunyasi.org

http://www.ahirzaman.net
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http://www.cocuklaricin.net

http://www.mercek.org
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Middle East News Online, Ortado¤u ve Kuzey
Afrika bölgelerinde geliﬂen olaylarla ilgili haberler sunmak üzere haz›rlanm›ﬂ bir haber sitesidir. Harun Yahya'n›n bu
sitede yay›nlanan makalelerinden birisi, "Terörün Gerçek Kökeni: Materyalizm ve Darwinizm"
baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r.

www.muslimforlife.de, ‹slami içerikli her türlü makalenin yer ald›¤› Almanca bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'n›n çeﬂitli makalelerine ve kitaplar›na geniﬂ yer ayr›lmaktad›r.
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www.islam.ru, ‹ngilizce ve Rusça olarak haz›rlanm›ﬂ ‹slami içerikli bir
sitedir. Rusya'da yaﬂayan Müslümanlara ve
Müslümanl›¤› yeni kabul eden kiﬂilere ‹slami
konularda bilgi vermeyi
amaçlamaktad›r. Sitede ayr›ca Rusya'da ve tüm dünyada yaﬂanan
son geliﬂmeler hakk›nda çeﬂitli bilgiler verilmekte, ‹slam dünyas›nda
yaﬂananlar aktar›lmaktad›r.
Sitenin Rusça olarak haz›rlanan bölümünde "‹slam ve Bilim" baﬂl›¤›
alt›nda Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ› adl› eserinden çeﬂitli bölümlere ve makalelere yer verilmiﬂtir.
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Kavimlerin Helak›
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http://perso.wanadoo.fr/islamnet/verite.htm Frans›zca olarak haz›rlanm›ﬂ ‹slami bir sitedir. Bu sitede ‹slam dinini ve Kuran ahlak›n› anlatan çok
detayl› bölümler bulunmaktad›r. Sitede ünlü ‹slam alimlerinin makalelerine
yer verilirken, Harun Yahya'n›n Gerçe¤i Düﬂündünüz mü? adl› kitab›n›n
Frans›zca bask›s› için de bir bölüm haz›rlanm›ﬂt›r.

www.arvo.net, ‹spanyolca bilim ve kültür sitesidir. Bu sitede Harun
Yahya'n›n "‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür" baﬂl›kl› makalesine
yer verilmiﬂtir.
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‹talyanca olarak haz›rlanan www.islam-online.it sitesi, ‹slami konularda
çok geniﬂ içeri¤e sahiptir. Sitenin ana sayfas›nda Harun Yahya'n›n tüm dünyada tan›nan Evrim Aldatmacas› isimli eseri için resimli bir köﬂe haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu bölüme girildi¤ine ise, internet kullan›c›lar›n›n karﬂ›lar›na ‹talyanca bask›s›
yap›lan Evrim Aldatmacas›'n›n tan›t›ld›¤› çok kapsaml› bir site ç›kmaktad›r.

‹ngiltere'nin en önemli internet sitelerinden olan www.muslimworld.co.uk
isimli sitede daha sonradan Müslümanl›¤› kabul eden kiﬂilerin, bu karar› nas›l
ald›klar›na dair bilgiler verilmektedir. Sitede "Do¤aya Daha Yak›ndan Bir Bak›ﬂ" baﬂl›¤› alt›nda Harun Yahya'n›n "Ya¤mur Mucizesi", "Sivrisinekteki Mucize" ve "Bal Mucizesi" gibi makalelerine yer verilmektedir.
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www.ifrance.com isimli Frans›zca sitede Harun Yahya'n›n eserleri ile ilgili özel
bir bölüm haz›rlanm›ﬂt›r. Bu sayfadan Harun Yahya'n›n ‹ngilizce ve Türkçe sitelerine nas›l ulaﬂ›laca¤› belirtilmekte, inanç, bilim, politika ve do¤a baﬂl›klar› alt›nda
Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitap ve makalelerinden bölümlere yer verilmektedir.

www.ifrance.com, Quebec ‹slami Kültür Merkezi'nin resmi sitesidir. Site çok
geniﬂ bir içeri¤e sahiptir. Sitede Kuran ayetleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri, Müslümanl›¤› sonradan kabul eden kiﬂilerin yorumlar› bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra çocuklar için haz›rlanm›ﬂ özel bir bölüme yer verilmiﬂtir. Sitenin ana
sayfas›nda Harun Yahya'n›n 'Hayat›n Kökeni' adl› makalesi yer almaktad›r.
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www.islamfr.com, Frans›zca olarak haz›rlanm›ﬂ ‹slami bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'n›n eserlerine özel bir sayfa haz›rlanm›ﬂt›r. Bu sayfada yazar›n çal›ﬂmalar› hakk›nda detayl› bilgi verilmekte, yazar›n ‹ngilizce ve Türkçe
internet sitelerine geçiﬂ yap›lmaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda ‹nanç, Siyaset, Bilim
ve Yarat›l›ﬂ isimli dört ayr› bölüm alt›nda yazar›n ilgili konulardaki makaleleri bulunmaktad›r.
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www.jamiat.org.za, Güney Afrikal› Müslümanlar taraf›ndan haz›rlanan
çok geniﬂ içeri¤e sahip ‹slami bir sitedir. Sitede Harun Yahya'n›n eserleri ile
ilgili özel bir bölüm yer almaktad›r. Yukar›da gördü¤ünüz Harun Yahya makalesinde Darwin'in evrim teorisinin neden dinle çeliﬂti¤i anlat›lmaktad›r.

www.overgave.nl, ‹slam dünyas› hakk›nda bilgiler veren Flemenkçe bir
sitedir. Sitede Harun Yahya'n›n eserlerine çok geniﬂ yer verilmiﬂtir.
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www.evolution-schoepfung.de, isimli Almanca site, Harun Yahya'n›n
evrim teorisinin çöküﬂü konulu eserlerinden ve çeﬂitli makalelerinden
faydalan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Sitenin haz›rlan›l›ﬂ amac› günümüz bilimsel
geliﬂmeleri karﬂ›s›nda evrim teorisinin u¤rad›¤› büyük hezimeti gözler
önüne sermektir. Her kesimden insan›n ilgi gösterdi¤i bu sitede, evrim teorisi ile ilgili çeﬂitli afiﬂlerin yer ald›¤› bir sergi bölümü yer almaktad›r.
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Portekizce olarak haz›rlanm›ﬂ olan bu site Mozambik'ten yay›n yapmaktad›r ve Harun Yahya'n›n
makalelerine düzenli olarak yer vermektedir. Yanda www.macuo.com sitesinde yer alan Harun Yahya'n›n "Bal Mucizesi" konulu makalesi görülmektedir.
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Bu sitede Frans›zca konuﬂan Müslümanlara yönelik olarak haz›rlanan, çeﬂitli siyasi ve imani makaleler yer almaktad›r. S›kça
güncellenen ve çok say›da
kiﬂi taraf›ndan ziyaret edilen sitede Harun Yahya'y›
ve onun eserlerini tan›tan
geniﬂ bir yaz›ya da yer
verilmiﬂtir.
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Harun Yahya'n›n Frans›zca yay›nlanan
eserleri pek çok internet sitesinde yer almaktad›r. Aﬂa¤›da bunun iki örne¤i görülüyor.
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Dini tolerans› ve herkesin
dinini diledi¤i gibi yaﬂama
hakk› oldu¤unu savunan bu
internet sitesinin haz›rlay›c›lar›, Harun Yahya'n›n aﬂa¤›daki makalesine sitelerinde
yer vermiﬂlerdir.

‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür
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Mucizevi Yolculuk

Islamonline.net adl› internet sitesinin aç›l›ﬂ amac›, ziyaretçilerin ‹slam ve ‹slam medeniyeti hakk›nda ihtiyaç duyduklar› her türlü bilgiyi
bulabilmeleridir. Bu sitede Harun Yahya'n›n baﬂta bilimsel içerikliler
olmak üzere çeﬂitli makaleleri yay›nlanmaktad›r.
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National Geographic'ten Balina Masallar›

Her ne kadar The True.Origin
H›ristiyan kaynaklar› do¤rultusunda bir yay›n çizgisi belirlemiﬂ olsa da, ekte ünlü bir Müslüman düﬂünce adam› taraf›ndan haz›rlanan makale National Geographic dergisinin bilim d›ﬂ› iddias›n› mükemmel bir
ﬂekilde analiz etmekle kalmamakta, ayn› zamanda evrime
karﬂ› öne sürülen itirazlar›n tek
bir dini ideolojiye has olmad›¤›n› da göstermektedir: Evrim
tüm delillerle çürütülmüﬂ bir teoridir, sadece belli inançlar›n
karﬂ› ç›kt›¤› bir teori de¤il.

The True.Origin isimli site, evrim savunucular›n›n iddialar›na karﬂ› entelektüel ve dürüst cevaplar sunmak için kurulmuﬂtur. Yarat›l›ﬂ gerçe¤i ve evrim
sahtekarl›klar› konusunda en bilinen referans kaynaklar›ndan biri olarak kabul
edilen bu internet sitesinde Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› için ﬂöyle yorum yap›lmaktad›r:

Harun Yahya'n›n as›l üzerine yo¤unlaﬂt›¤› konu Darwinist ve materyalist düﬂüncenin y›k›lmas›d›r, ki bu iki düﬂünce Kuran'da ve ‹ncil'de bildirilen do¤ruya yani yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› öne sürülen günümüzün iki
önemli ak›m›d›r.
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The Revival On-Line ‹ngiltere'nin en büyük ve en ünlü
haber sitesidir. The Revival
genel olarak Müslüman gençleri ilgilendiren konular› ele almaktad›r. Aﬂa¤›da görülen "‹slam Terörün Kökeni De¤il, Çözümüdür" baﬂl›kl› makale bu
sitede yay›nlanan Harun Yahya makalelerinden biridir. Bunun d›ﬂ›nda da Harun Yahya'n›n çeﬂitli makalelerine sitede yer verilmektedir.
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Ummah.com internet sitesinin kuruluﬂ amac› Müslüman
dünyas›na ilgi duyanlar›n, ‹slam
hakk›nda do¤ru bilgiye ulaﬂabilmelerini sa¤lamakt›r. Sitenin alt
bölümlerinden biri olarak faaliyet gösteren BICNews ise, tüm
dünya ülkelerini ve siyasetini ilgilendiren haberlere yer vermektedir. Harun Yahya BICNews'›n
sürekli yazarlar›ndand›r.
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IslamForToday.com
özellikle ‹slam'a yönelen Bat›l›lar ve Müslüman olmayanlar için haz›rlanm›ﬂ olan
‹slami bir internet sitesidir.
Harun Yahya'n›n ‹slam'›n bar›ﬂç›l bir din oldu¤unu anlatan, "Masum ‹nsanlar›n Din
Ad›na Katledilmesi Kabul
Edilemez" baﬂl›kl› makalesi
bu sitede de yer alm›ﬂt›r.
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www.chretiens-et-juifs.org
isimli site, as›l olarak H›ristiyanl›k
ve Yahudilik aras›nda diyalog çal›ﬂmalar› yürüten Belçika kökenli ve
Frans›zca yay›n yapan bir sitedir.
Site, Uluslararas› H›ristiyanlar Birli¤i ve Erdemin Ö¤retilmesi için Çal›ﬂan Yahudiler gruplar› taraf›ndan
1999'da aç›lm›ﬂt›r. Burada yay›nlanan Harun Yahya makalelerinden
birinde, ‹slam'›n hiçbir ﬂekilde terör ile ba¤daﬂt›r›lamayaca¤› anlat›lmaktad›r.
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Bosna'da yay›n yapan www.bosnanskialim.com adl› internet sitesi, Bosnal› Müslümanlar›n önemli baﬂvuru kaynaklar› aras›ndad›r. Harun Yahya'n›n evrimin çöküﬂü ile ilgili haz›rlad›¤› yaz›lar, internet sitesinin
kütüphanesinde yer almaktad›r.
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www.bosnjankinja.net adl› internet sitesi özellikle Bosnal› Müslüman kad›nlara hitap eden bir sitedir. Bu sitede, Harun Yahya'n›n pek çok makalesi site
çal›ﬂanlar› taraf›ndan gönüllü olarak Boﬂnakçaya tercüme edilip yay›nlanmaktad›r. Yukar›da Kavimlerin Helak› kitab›ndan bir bölüm görülüyor.
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Islamzine.com sitesinin ana hedeflerinden biri ‹slam'› hem Müslümanlara hem de
Müslüman olmayanlara tan›tabilmektir. Harun Yahya'n›n, imani konular› ve yarat›l›ﬂ gerçe¤ini ele alan makaleleri, site içinde Harun Yahya'ya ayr›lan özel bir
bölümde yay›nlanmaktad›r.
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Harun Yahya'n›n Frans›zcaya çevrilmiﬂ olan makaleleri Frans›zca
yay›n yapan pek çok internet sitesinde yer almaktad›r. Bu sitelerden birinde yanda görüldü¤ü gibi,
Harun Yahya'n›n "‹slam'›n Temel
‹lkeleri" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.
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Dieu-unique.com, temel ‹slami konular› ele alan Frans›zca bir sitedir. Bu sitede
Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan yap›lan al›nt›lara geniﬂ yer ayr›lm›ﬂt›r. Yukar›da görülen sayfada, Harun Yahya'n›n Allah Ak›lla Bilinir adl› kitab›n›n Frans›zca bask›s›ndan bir bölüm görülmektedir.
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www.islam.at Avusturya'n›n en önemli ‹slami sitelerindendir. Sitede
sayg›n ‹slami yazarlar›n ve akademisyenlerin makalelerine yer verilmektedir. Bu sitede, Harun Yahya'n›n makaleleri için özel bir sayfa ayr›lm›ﬂt›r.
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Bu internet sitesinde
de, Harun Yahya'n›n
biyografisinin yan› s›ra, makalelerine de
yer verilmektedir.
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Oumma.com Frans›zca olarak yay›n yapan kapsaml› bir sitedir. Yukar›da görülen makale, Harun Yahya taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Makalede Müslümanlara Kuran'a göre yaﬂamalar› ve vicdanlar›n› daima aç›k tutmalar› hat›rlat›lmaktad›r.
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www.aslim-taslam.com
adl› internet sitesi de
Frans›zca yay›n yapan bir
baﬂka sitedir. Sitenin, "Bilim" baﬂl›¤› alt›nda Harun
Yahya'n›n materyalizm ve
evrimin çöküﬂü ile ilgili
makaleleri yay›nlanmaktad›r. Sitede ayn› zamanda
yazarla yap›lan bir röportaj da bulunmaktad›r.
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Islam-belgique.com
Belçikal› Müslümanlar taraf›ndan haz›rlanan bir internet
sitesidir. Bu sitede,
Harun Yahya'n›n
"Materyalizmin Bilimsel Çöküﬂü" ve
"Entropi ve Düzen"
baﬂl›kl› makaleleri
bulunmaktad›r.
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Islamicity.com günde yaklaﬂ›k 2.5 milyon insan›n ziyaret etti¤i en popüler
‹slami sitelerden birisidir. Bu sitede, "Kuran ve Bilim" baﬂl›¤› alt›nda Harun Yahya'n›n makalelerine özel bir bölüm ayr›lm›ﬂt›r.
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Eramuslim Endonezyal› Müslümanlar için
haz›rlanm›ﬂ bir haber
ve kültür servisidir. Bu
internet sitesi, Harun
Yahya'n›n, Endonezyaca olarak da yay›nlanan Evrim Aldatmaca-

s› isimli kitab›na yer
vermektedir.

Islamicinterlink.com sitesinin hedefi, internette ‹slam'la ilgili bilgi arayanlara hizmet verebilmektir. Harun Yahya'n›n eserleri, Modern Düﬂünürler
bölümünde Müslüman Yazarlar Listesi baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanmaktad›r.
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S onuç
Bu çal›ﬂma boyunca Harun Yahya'n›n eserlerinin Türkiye s›n›rlar›n›n ötesinde büyük yank›lar uyand›rd›¤›na ve bu ilginin de gün geçtikçe
artt›¤›na tan›k olduk. Gazetelerde, dergilerde, internet sitelerinde ve
okuyucu mektuplar›nda bu büyük etkinin baz› yans›malar›n› gördük.
Harun Yahya'n›n eserlerini okuyan insanlarda bu kadar büyük bir
etki oluﬂmas›n›n birkaç önemli nedeni vard›r. Birincisi, eserlerdeki samimi ve etkili üslubun her kesim ve her yaﬂtaki okuyucu için sade ve
kolay anlaﬂ›l›r olmas›d›r. Yazar, Kuran'daki anlat›m›n hikmet ve anlat›m
çarp›c›l›¤›n› kendisine örnek alm›ﬂt›r. ‹kinci neden, yazar›n eserlerinin,
konular› itibariyle toplumun her kesiminin ilgisini çekecek bir çeﬂitlilikte olmas›d›r. Örne¤in sadece ‹slam'› ö¤renmek ya da Kuran bilgilerini
pekiﬂtirmek isteyenler taraf›ndan de¤il; evrim teorisinin gerçek yüzünü, biyoloji, astronomi, fizik gibi bilim dallar›n›n yan› s›ra dünya tarihi,
güncel siyasi tarih, uluslararas› iliﬂkiler gibi konularda da Kuran'a dayal› gerçek bilgi sahibi olmak isteyenlere, Harun Yahya serisi önemli bir
baﬂvuru kayna¤› olmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserlerinin temel bir özelli¤i ise, eserlerin sadece
Allah'›n r›zas›n› kazanmak için haz›rlanmas›d›r. Hiçbir ticari kayg› ve
menfaat beklentisi olmaks›z›n haz›rlanan bu eserlerin okuyanlar›n
kalplerinde hemen etki b›rakmas›, bu ihlasl› çal›ﬂman›n bir neticesidir.
Bu nedenle bu eserleri okumak, okunmas›n› teﬂvik etmek ve tan›tmak çok büyük bir hizmettir. Bu yönde yap›lacak her türlü giriﬂim, ayn›
zamanda tüm dünyay› saran zulüm ve kargaﬂa ortam›n› ortadan kald›rmaya yönelik bir giriﬂim olmaktad›r ve Allah'›n yard›m›yla mutlaka baﬂar›ya ulaﬂacakt›r.
Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle 21. yüzy›lda çok daha geniﬂ
kitlelere ulaﬂacak ve insanlar›n y›llard›r özledikleri huzur, adalet ve bar›ﬂ dolu hayata ulaﬂmalar›na vesile olacakt›r.
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