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Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da
do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹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, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da
yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce 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 vesi-
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le 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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arun Yahya'n›n eserlerinin dünya üzerindeki etkisini gözler
önüne seren bu kitap, Dünyadan Yank›lar kitab›n›n ikinci cildidir. Kitab›n ilk cildinin haz›rlan›ﬂ tarihi olan Mart

2002'den bugüne Harun Yahya'n›n eserlerinin say›s›, eserlerin çevrildi¤i
dillerin miktar›, makalelerin yay›nland›¤› dergi ve gazetelerin, belgesellerin yay›nland›¤› televizyon ve internet sayfalar›n›n adedi katlanarak
artm›ﬂt›r.
Bu ilginin temel nedenlerinden biri Harun Yahya'n›n bilimsel,
imani ve siyasi konulardaki 200'den fazla eserinden her birinin insanlar›n dünyaya bak›ﬂ aç›lar›n› de¤iﬂtirecek özellikte olmas›d›r. 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. Bu yönüyle
Harun Yahya külliyat› tüm dünyada geniﬂ yank› uyand›rmaktad›r.
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, Hausa,
Bulgarca, S›rpça, Uygurca ve Bengoli gibi dillere çevrilmiﬂtir.
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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 ve böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤› ve birli¤i gibi imani konularda düﬂünmeye sevk etmek amac›yla yazd›¤› eserlerinin, 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 200'den fazla 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 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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HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹N‹N VES‹LE OLMASIYLA
‹MAN EDENLER VE ‹MAN‹ BA⁄LILI⁄I GÜÇLENENLER
Harun Yahya’n›n çal›ﬂmalar›n›n dünya çap›ndaki etkisini gözler önüne
seren en önemli hususlardan biri de, bu çal›ﬂmalar vesilesiyle iman
eden veya iman› güçlenen çok fazla say›da insan olmas›d›r. Bununla ilgili olarak pek çok okur mektubu ve mesaj› ulaﬂmaktad›r. Burada sadece az bir k›sm›na yer verdi¤imiz bu mesajlar, Harun Yahya’n›n eserlerinin oluﬂturdu¤u büyük etkinin sadece birkaç örne¤idir.

Sizin

Rusça her kitab›n›z› okuyorum. Sibirya'da yaﬂ›yorum. Eﬂim Rus.
Sizin kitaplar›n›z›n ve Kuran'›n yard›m›yla din olarak kendine Müslümanl›¤› seçti. Dinimizi Kuran ayetleriyle aç›klay›p bize do¤ru yolu gösteren, böyle güzel bir insan oldu¤u için
çok mutluyum. Allah çabalar›n›z› art›rs›n ve insanl›¤a çok daha etkili k›ls›n.
Mohammad Arif – Riyad

Müslüman olarak iman›m her
zaman kitaplar›n›z sayesinde güçlendi. Allah sizi ödüllendirsin. Ö¤rendiklerimi milyonlarca ‹ngilizce bilmeyen Müslüman kardeﬂlerimle paylaﬂmak istiyorum. Bu yüzden sizden çal›ﬂmalar›n›z› Hausa diline çevirmek için
izin istiyorum. Bir avukat›m ve izninize
ihtiyac›m var. Selamlar...
Nuraddeen Ayagi - Nijerya
Selam.

Ben Kosova'dan bir Müslüman›m. Daha önceki hayat›m›n nas›l oldu¤u önemli de¤il. Ama Harun
Yahya'n›n kitaplar› sayesinde kendimi "daha da fazla" Müslüman hissediyorum. Bu ﬂekilde düzenli ola-
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rak namaz k›lmaya baﬂlad›m. Daha
önce düzenli olarak namaz k›lm›yordum. Karanl›¤a do¤ru giderken kendimi daha do¤ruya giderken görüyorum.
Harun Yahya'n›n kitaplar› sayesinde art›k dünyay› çok farkl› görüyorum.
Allah'›n yard›m›yla kitab›n ‹ngilizce'den
Arnavutça'ya tercümesini yap›yorum.
Size gönderece¤im, böylece Arnavutluk’tan okuyucular faydalanabilirler. Size herﬂeyin en iyisini dilerim.
Ali Avdiu - Kosova

Harun Yahya'n›n baz› kitaplar›n›n tercümesini bizzat tamamlad›ktan sonra iman›m›n kuvvetlendi¤ini hissettim ve kendimi Harun Yahya gibi Allah'a adamak için söz verdim. ‹nﬂaAllah birkaç y›l içinde Türkiye'deki toplumda nas›l de¤iﬂiklikler olduysa, Harun Yahya eserleri Tayland'da
da bir de¤iﬂiklik yaratacak.
Zaki - Tayland
 Merhabalar,

‹slam dinine yeni
döndüm, Allah'a ﬂükürler olsun.
Bunda Say›n Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n pay› çok büyük. Bu nedenle min-
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Çal›ﬂmalar›n›z›n büyük bir k›sm›n›
okudum ve bunlara ﬂahit oldum. Y›llard›r do¤ruyu ar›yordum, ama bulmay›
baﬂaramam›ﬂt›m... Birçok insan birçok
ﬂey söyledi, ama hiçbiri bir anlam ifade
etmedi. Ama sizin kitaplar›n›z ve
makaleleriniz çok fazla ﬂey ifade etti... Size ve sizinle birlikte çal›ﬂan kiﬂilere teﬂekkür etmek istiyorum... Bize
göremedi¤imiz, ama asl›nda var olan
ﬂeyleri gösterdikleri için... Dinim için
yapt›¤›n›z herﬂey için teﬂekkürler. Allah
sizi korusun, sizi ve hepimizi sad›klardan k›ls›n. Hepimiz Kuran'›n ›ﬂ›¤›n› görelim ve ‹slam dünyay› yönetsin.
Sardar Umair Ali Khan Saddozai
Pakistan

nettarl›¤›m› iletmek isterim... Harun
Yahya'n›n aç›klad›¤› konular vesilesiyle
kazand›¤›m netlik sayesinde ﬂaﬂk›nl›k
içindeyim, ki bu konuda milyarlarca insan›n kafas› kar›ﬂ›k durumda... Zaman›n›z için teﬂekkür ederim.
Tom Malies

ﬁimdi

Evrim Teorisinin Çöküﬂü'nü
okudum ve harika. Düﬂündü¤üm her
soru (lisede biyoloji dersinde okudu¤um konularla ilgili kafama tak›lan) ve
cevab›n› bulamad›¤›m sorular cevapland›. En belirgini bakterilerin antibiyotiklere karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazanmas›. Bu
kitab› bu kadar aç›k ve ücretsiz yapt›¤›n›z için çok teﬂekkürler. Bu çal›ﬂma
sayesinde Allah'a olan inanc›m çok
daha kuvvetlendi.
Christopher

Selam, size ilk kez yazmaktan ve size her konuda yard›m etmek istedi¤imi
bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bunu yapmak istememin nedeni kiﬂisel olarak Harun Yahya'n›n eserlerinden çok fazla istifade etmiﬂ olmamd›r. ﬁu ana kadar 30'dan fazla kitab›n›z› bilgisayar›ma yükledim. Onlar›
sürekli olarak ve severek okuyorum.
Benim Allah'a olan iman›m üzerinde çok büyük etkileri oldu. Kuran ve
sünnet hakk›nda çok fazla bilgim olmas›na, ‹slami halk konuﬂmalar›na kat›lmama ra¤men, beﬂ vakit namazlar›m›
yapt›¤›m ﬂeye inand›¤›m için yapm›yordum. Ama Allah'›n bana bir gün gerçekleri gösterece¤ini umuyordum.
Darwinistlerin ortaya att›¤› varsay›mlar kafam› çok kar›ﬂt›rm›ﬂt› ve
ikileme düﬂmüﬂtüm. Ama ﬂimdi,

Bu güzel bir internet sitesi. MaﬂaAllah. Çal›ﬂmalar›n›z bana çok faydal› oldu. Özellikle de Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i adl› kitab›n›z. Bana
Allah'a ba¤lanmam konusunda ilham verdi. Bence videolar, kasetler ve
kitaplar haz›rlay›p bunlar› ücretsiz olarak sunman›z çok asil bir davran›ﬂ. Birçok kiﬂi Allah'a daha fazla yak›nlaﬂmak
istiyor, ama bu bilgiye ulaﬂmaya paralar› yetmiyordu. Allah sizi yapt›klar›n›za karﬂ›l›k olmak üzere fazla fazla
ödüllendirsin. Size, ‹slam'› dünyan›n
her köﬂesine yaymak için güç ve yetenek vermeyi sürdürsün.
Sr. Rahmah - Nijerya
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Allah'›n rahmeti sayesinde, Harun
Yahya'n›n kitaplar›yla Allah'a olan
güçlü ve tam iman›m› geriye kazanmay› baﬂard›m. Bunun ard›ndan akl›mdaki boﬂ, birbiriyle çeliﬂen iddialar›
bir kenara att›m. Bundan sonra benim
ahlaki yükümlülü¤üm baﬂkalar›n›n da
bunlardan istifade etmelerini sa¤lamak
ve onlar›n Yarat›c›m›z olan Allah ile içten bir ba¤ kurmalar›na vesile olmak.
‹lk teﬂebbüs olarak Nijerya Ö¤renciler
Birli¤i Baﬂkan› ile irtibat kuraca¤›m ve
bu kitaplar› ülke genelindeki liselerdeki ö¤rencilere tan›tma ve duyurma konusunda bana nas›l yard›mc› olabilece¤ine bakaca¤›m. Bence bu iyi bir baﬂlang›ç olacakt›r. Bundan baﬂka Nijerya'da konuﬂulan birçok dile çeviri yapabilecek çok say›da arkadaﬂ›m var.
Bunda bir sorun olmayacakt›r.
Musa Dayyib Harun - Nijerya

Selam, siteniz evrenin Yarat›c›s›
olan Allah'la olan ba¤lant›m›n kurulmas›na yard›mc› oldu ve iman›m› pekiﬂtirdi ve hayat›n gerçe¤ini anlamam› sa¤lad›. Yüce Allah sizi bu çal›ﬂmalar›n›zdan dolay› nimetlendirsin.
Adam Elder - ABD
Arkadaﬂlar›m dahil, bizler 2 ay öncesine kadar çok günahkar insanlard›k. Hep nefislerimize yeniliyorduk. Ama bir gün Harun Yahya'n›n
sitesine denk geldim ve araﬂt›rd›m,
hatta Türkiye'den VCD'lerini ›smarlad›m ve arkadaﬂlar›mla beraber izledik.
Hepimiz yanl›ﬂ yapt›¤›m›z› anlad›k. Ve
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sonuç, Cenab-› Allah kalplerimize ›ﬂ›k
serpti. Bizler de herﬂeye tevbe edip
bundan sonras› için sadece Allah'a
kul olabilmek icin yaﬂayaca¤›m›za
karar verdik.
‹sviçre

Selam

Sevgili Harun Yahya. Lütfen
bu mesaj›m›z› kardeﬂim Harun Yahya'ya iletin. Teﬂekkürler. Çal›ﬂmalar›n›z
ve eserlerinizi gerçekten takdir ediyorum ve bedava olarak yükleme f›rsat›
verdi¤iniz filmleri seyretmeyi çok seviyorum. Allah tüm çabalar›n›z için sizi
ödüllendirsin ve size cennetini versin.
Sadece sizin için de¤il, eserleriniz konusunda size yard›mc› olan herkes için
dua ediyorum. Fark edece¤iniz gibi
ben zaten bir Müslüman›m ve eserlerinizin benim üzerimde çok fazla etkisi oldu. Allah'›n Yüceli¤ine ve
Dünya'n›n yarat›l›ﬂ›ndaki kusursuzlu¤a olan iman›m› güçlendirdiler.
Kitaplar›n›z çok özlü ve kolay anlaﬂ›labilir bilgi ile dolu. MaﬂaAllah.
Bilal Chbib - Almanya

Allah'›n rahmeti üzerinize olsun. Arnavutluk'ta yaﬂ›yorum. ‹nternet siteniz
sayesinde eserlerinizle tan›ﬂt›m. Bu
eserler benim dünyam› de¤iﬂtiriyor. Gerçekten çok ilgi çekiciler ve
gerçekçiler. Beni etkileyen Kuran'›n ›ﬂ›¤› ile ilham bulmuﬂ yaﬂam›n farkl› yönlerine olan yaklaﬂ›m›n›z. Bize ﬂimdiye
kadar bilmedi¤imiz çok fazla ﬂey
ö¤rettiniz ve gerçek iman› daha iyi
anlamam›z› sa¤lad›n›z. Kuran'› uygu-

HARUN YAHYA

Sizin eserlerinizden çok ilham al›yorum. Benim Allah'a olan inanc›m›
büyük ölçüde art›rd›lar. Eserlerinizin
‹ngilizce olanlar›n›n tümünü sat›n almak istiyorum. Bunun için bana yol
gösterebilir misiniz?
Shamil Khan - ‹ngiltere

lamam›za yard›mc› oldunuz. Çal›ﬂman›z gerçekten muhteﬂem ve sizi bu konuda teﬂvik etmek istiyorum. Allah size
tüm nimetlerini ba¤›ﬂlas›n ve do¤ru yoluna sizi iletsin.
Sizin çal›ﬂmalar›n›z, ﬂimdiye kadar
rastlad›¤›m kaynaklar içerisinde
bana ve tüm Arnavutluk’taki insanlara Allah'› tan›mak ve O'nun büyüklü¤ünü kavramak için en büyük
yard›m› yap›yor. Belki biliyorsunuzdur Arnavutluk'ta, medya ve televizyon
en dejenere ahlaki e¤itimi veriyor ve
bu da en çok çocuklar› etkiliyor. Bu
alanda bence sizin materyalleriniz olabilecek en uygun çözüm. Bugünlerde
internetten yükledi¤im çocuklarla ilgili
eserlerinizi okuyaca¤›m. Bunlar› çevirmeyi istiyorum.
Altin - Arnavutluk

Tüm Müslüman kardeﬂlerime selam.
Buras›, benim farkl› düﬂünmemi ve
gerçe¤i görmemi sa¤layan hayranl›k uyand›r›c› bir sayfa. Yazara böyle
bir internet sitesi haz›rlad›¤› ve insanlar›n hayatlar›n› de¤iﬂtirdi¤i için teﬂekkürler. ‹nﬂaAllah çok daha fazla insan
gerçe¤i kavrayacakt›r. Allah'tan baﬂka
‹lah yoktur ve Hz. Muhammed (sav)
O'nun Elçisidir.
Noor-nahar Hoque - ‹ngiltere
Kardeﬂimiz Harun Yahya'y› tan›man›n bana ne kadar mutluluk verdi¤ini
sizlere anlatamam. Ben Katolik bir aileden geliyorum Elhamdülillah 7
sene evvel Müslüman oldum. Benim gerçe¤i bulmamda Harun Yahya'n›n makalelerinin çok büyük
yard›m› oldu.
Jalil Al Biruani - Peru

 Selamun

Aleyküm! Harun Yahya'n›n eserlerinden bir bölüm okudu¤umda ve birkaç videosunu izledi¤imde uzun zamand›r arad›¤›m
gerçe¤i buldu¤umu anlad›m ve
iman ettim. Daha önce Türkler hakk›nda birtak›m önyarg›lara sahiptim ve
onlar›n ‹slam'› iyi temsil etmediklerine
inan›rd›m. Ta ki Harun Yahya'y› tan›yana kadar… Harun Yahya imanl› bir
Türk. Umar›m Allah daha pek çok insan› sizin yolunuza sevk eder. Allah Harun Yahya'ya ve yard›mc›lar›na güç
kuvvet versin. Allah inananlar› korusun. Allah'›n selam› üzerinize olsun.
Redouan - Almanya

Merhaba. ‹smim Amir Afridi. Pakistanl›y›m. Eserinizi gördüm ve inan›n ki
hayat›mda ilk defa böyle bir çal›ﬂma
gördü¤üm için gözlerime inanamad›m.
Televizyonda sadece dolaﬂ›rken Indus
Vision kanal›nda sizin program›n›za
rastlad›m. Böyle bir çal›ﬂman›n ‹slam
için yap›labilece¤ini tahmin edemez-
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dim. Çünkü bugün gördü¤ümüz sadece baz› s›k›c› programlar televizyonda
ve okumayaca¤›m›z kitaplar... Yirmiiki
yaﬂ›nday›m ve okuduklar›mdan dolay›
iki tane problemim vard› ve art›k Hz.
‹sa'n›n yeryüzüne bir daha geri gelmeyece¤ine ve her canl›n›n evrim sürecinden geçti¤ine inanmaya baﬂlam›ﬂt›m.
Ancak programda sizin internet sitenizi
not ettim ve benim konumla ilgili baz›
kitaplar› bilgisayar›ma yükledim. Harun
Yahya'ya nas›l teﬂekkür edece¤imi bilemiyorum. Hz. ‹sa ve Darwinizm konusunda kitaplar›n› okudum. Beni
tam olarak de¤iﬂtirdiler diyebilirim. Eserleri mükemmel. ‹lk olarak
size ve arkan›zdaki ekibe teﬂekkür ederim. Lütfen bana ‹slam için ne yapabilirim söyleyin. Ve son olarak lütfen
Harun Yahya'ya benden bahsedin.
Eserleri ile nas›l bir insan› Müslü-

man yapt›¤›n› anlat›n. Bir insan yapt›klar›n›z›n karﬂ›l›¤›n› veremez sadece
Allah verir. Allah sizi korusun. Hayran›n›z ve köleniz Amir Afridi
Amir Afridi - Pakistan

 Muhterem

mümin kardeﬂlerimiz.
Rusya'da yaﬂayan Müslüman kardeﬂler
ad›na size yürek dolusu selamlar gönderiyoruz.
Yetmiﬂ y›ll›k komünizm zulmünden
kurtulduktan sonra Rusya'da yaﬂayan
Müslümanlar kendi kimliklerini buldular. ‹slam'›n ve Müslümanca yaﬂaman›n
ne oldu¤unu anlad›lar. Ama, iman›
kuvvetlendirmek için yeterli bilgiler ve
bilge kiﬂiler bulunmad›¤› için, Rusya
Müslümanlar› çok çileli günler yaﬂad›.
Allah'a hamdu senalar olsun sizin
kitaplar Rusça'ya tercüme edildikten sonra, insanlar imanlar›n› ilmi

www.harunyahya.org sitesinde yer alan Biyomimetik: Kemikteki Tasar›m baﬂl›kl› prezentasyon
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deliller ›ﬂ›¤›nda kuvvetlendirmeye
baﬂlad›lar. Gayrimüslim kiﬂiler kitaplar›n›z› okuduktan sonra ‹slam'›
kabulleniyor, ‹slam hakk›nda önyarg›lar› bulunan (etnik) Müslümanlar ise önyarg›lar›n›n ne kadar
yanl›ﬂ oldu¤unu anl›yorlar... Allah
Celle-Celaluhu sizi bu insanlara bir
hidayet vesilesi olarak göndermiﬂ,
kitaplar›n›z›n Rusça'ya tercümesi
de insanlar›n ayd›nlanma ve hidayete gelme vesilesi olmuﬂtur. Eserlerinizdeki ihlas ve samimiyet kalbleri
ayd›nlat›yor, y›llarca birikmiﬂ kirleri silip at›yor ve nurland›r›yor. Rusya'da ‹slam'› kendine hayat tarz› edinen kiﬂilerin say›s› günden güne artmakta, bunun yan› s›ra ‹slam'› kendi amaç ve ç›karlar›nda kullanan kiﬂiler de az de¤il.
Bu yazd›klar›m›z ﬂikayet mahiyetinde
de¤il, sadece ‹slam camias›n› ayd›nlatmak maksad›ylad›r. Rusya'da yaﬂayan
Müslümanlar olarak bizim ‹slami literatüre ihtiyac›m›z belki de di¤er ülkelerden daha fazlad›r. Rusça elimizde bulunan literatür ya çok az bilgi içeriyor ya
da tercüme hatalar› bulunmaktad›r. ﬁu
an Arap ülkelerinde tahsil görmüﬂ arkadaﬂlar maddi s›k›nt› yüzünden büyük
ﬂehirlere göç etmekte, oralarda camilerde ve medreselerde ders vermektedir. Baﬂk›rdistan, do¤as›yla zengin fakat fakir bir cumhuriyettir. Müslüman
camialar maddi s›k›nt› yüzünden ‹slami
e¤itim verememekte veya yüklenen
a¤›r vergiler yüzünden k›sa bir süre
içinde kapat›lmaktad›r. Elimizde bulunan literatürü de¤erlendirerek insanlar›

ayd›nlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Ancak hizmetimizi daha canl› tutmak ve daha geniﬂ kitlelere yaymak icin sizden yard›mda bulunman›z› rica ediyoruz.
Mümkünse bize Rusça tercüme edilmiﬂ
eserlerinizden, video ve ses kasetlerinizden göndermenizi istirham ediyoruz. Burada, Turkiye'de e¤itim alan
Azeri bir din kardeﬂimiz var ve onun
sayesinde baz› Türkçe eserleri okuyup
anlamaktay›z. Rusça'ya tercüme edilmemiﬂ Türkçe eserlerinizi de gönderirseniz memnun oluruz. Sizden bir daha
rica ediyoruz, bizi yanl›ﬂ anlamay›n, bizi anlay›ﬂla karﬂ›lay›n.
ﬁimdiden herﬂey için size derin teﬂekkürlerimizi ve sayg›lar›m›z› bildiriyoruz. Allah'›n rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Biktashev Ilg›z (Abdulhakk) - Rusya

Burnley, ‹ngiltere'den bu mesaj› yaz›yorum. Harun Yahya'n›n eserleri bana ilham veriyor. Ne var ki bir süre
önce do¤ru yoldan ayr›lm›ﬂt›m. Harun kardeﬂimizin internet sitesi sayesinde yeniden do¤ru yola yöneldim. Kendisini ﬂahsen tan›may› ve ona
teﬂekkür etmeyi çok istiyorum. Allah
raz› olsun.
Sami - ‹ngiltere

‹slam

dinini kabul eden biri olarak
bana bu site tavsiye edildi. Bu gerçekten
harika bir site ve harika bilgilerle dolu.
Harun Yahya, ‹slam'a dönüﬂ sürecimi kesinlikle çok kolaylaﬂt›rd›.
Joshua Wilson - ‹ngiltere

19

DÜNYADAN
YANKILAR

20

HARUN YAHYA

21

DÜNYADAN
YANKILAR

DÜNYA BASININDA YER ALAN ‹LANLAR
Time, Newsweek gibi dünyan›n pek çok ülkesinde da¤›t›m› yap›lan
büyük gazete ve dergilerde, Harun Yahya'n›n eserleriyle ilgili çeﬂitli
ilanlar yay›nlanmaktad›r. Bu ilanlar›n yan› s›ra, dünyan›n çeﬂitli
ülkelerinde yay›nlanan ‹slami gazete ve dergilerde de Harun Yahya'n›n
farkl› eserlerini tan›tan ilanlar ve haberlere s›k s›k yer verilmektedir.

Time,1 Aral›k 2003 ve 24 Kas›m 2003

AVRUPA - TIME DERG‹S‹

24 Kas›m 2003 ve 1 Aral›k 2003 tarihlerinde Time dergisinde yer alan ilanlarda ﬂu kitaplar›n tan›t›mlar›na yer verilmiﬂtir: Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Hayat›n Gerçek Kökeni, Evrim Aldatmacas›, ‹slam
Terörü Lanetler, Hayalin Di¤er Ad›:Madde, Hz. ‹sa Gelecek, K›yamet Alametleri
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.Newsweek, 5 Temmuz 2004

ABD - NEWSWEEK DERG‹S‹

"Müslüman, Yahudi ve H›ristiyan Kardeﬂlerimize Ça¤r›" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 5 Temmuz 2004 tarihli ilanda, Harun Yahya'n›n Terör Sevgiyle Yenilir, ‹slam Terörü Lanetler, Deccal'in Ayini Terör
ve Gelin Birlik Olal›m kitaplar›n›n tan›t›mlar› yay›nlanm›ﬂt›r.
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ABD - THE WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST AFFAIRS
Ortado¤u'daki siyasi geliﬂmeler ve iliﬂkiler üzerine yay›n yapan The Washington Report dergisinde, ‹slam Terörü Lanetler ve Filistin kitaplar› ile internet site-

Temmuz 2003

lerinin tan›t›m›n› içeren ilan, Aral›k 2003 say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r.

Ayr›ca derginin Temmuz 2000 say›s›nda Harun Yahya'n›n Kavimlerin
Helak›, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i ve Evrim Aldatmacas› adl› eserlerinin tan›t›m› yay›nlanm›ﬂt›r.

‹NG‹LTERE - AMALPRESS YAYINEV‹
‹slam Terörü Lanetler kitab›n›n ‹ngilizce bask›s›n› yapan ‹ngiliz Amalpress
Yay›nevi taraf›ndan haz›rlanan bu
posterde kitab›n tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r.
Dünya çap›nda yay›nc› ve kitabevlerine da¤›t›lan bu posterde, Harun Yah-

ﬁubat 2002

ya ve di¤er eserleri de tan›t›lmaktad›r.
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AZERBAYCAN - KHAZAR DERG‹S‹
Khazar View haber dergisinde Harun Yahya'n›n
Hazar Üniversitesi'nin
kütüphanesine eklenen
iki yeni kitab› tan›t›lmaktad›r. Bunlar Azerice'ye tercüme edilmiﬂ
olan Müslüman›n 24 Saati ve Örnek Müslüman
Kad›n: Hz. Meryem kitaplar›d›r.

1 Kas›m 2004

AFR‹KA - AFRICA PERSPECTIVES GAZETES‹
Afrika'da yay›nlanan Africa Perspectives gazetesinde, Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n sat›ﬂ›n› yapan
IDM Bookshop taraf›ndan, yazar›n ‹ngilizce
eserlerinden 12 tanesinin
tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r. Reklamda yazar ve eserleri
hakk›nda ﬂu sözler kullan›lm›ﬂt›r: "Dinamik yazar Harun Yahya'dan...
‹yi sunumlu, mükemmel
tasar›m ve resimler... Her
yaﬂa uygun..."
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BANGLADEﬁ - ITTEFAQ GAZETES‹
Harun Yahya'n›n Bangladeﬂ'te "Signs
of the Creator" (Yarat›c›’n›n Delilleri)
baﬂl›kl› 6 farkl› filmden oluﬂan VCD
belgesel seti haz›rlanm›ﬂt›r. Bangladeﬂ'te bir ilk olan bu çal›ﬂma ile, ilgili
ülkenin en çok okunan günlük gazetesi ‹ttifak'ta yay›nlanan ilanda ﬂunlar
yaz›lm›ﬂt›r:
"Signs of the Creator" (Yarat›c›’n›n
Delilleri) isimli bu belgesel seti Kuran ve bilime dayal› anlat›mlar içermektedir. Bu, dünya çap›nda Bengoli dilinde bu türde yap›lan ilk çal›ﬂmad›r. Bu
film vesilesiyle hem ülkemizdeki hem de medya arac›l›¤›yla ülke d›ﬂ›ndaki
milyonlarca insana, Allah'› ve O'nun sonsuz ilmini tan›tabilece¤iz. Bu belgesel filmlerin bas›m ve da¤›t›m› arifesindeki ﬂu günlerde bu projenin konusunu Bangladeﬂ halk›na anlatmak için baﬂkent Dhaka'da resmi aç›l›ﬂ töreni ve
çeﬂitli kentlerde seminerler düzenlenecektir."

SUUD‹ ARAB‹STAN - AL-B‹LAD DERG‹S‹

Suudi Arabistan'da yay›nlanan Arapça El-Bilad dergisinde Harun Yahya'n›n
eserlerinden derlenerek haz›rlanan belgesellerin tan›t›m› yay›nlanm›ﬂt›r.
26
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H‹ND‹STAN - AL RISALA DERG‹S‹
Hindistan'da yay›nlanan Al-Risala
dergisinde Harun
Yahya'n›n pek çok
‹ngilizce kitab›n›n
reklam› çeﬂitli kereler yay›nlanm›ﬂt›r. Bu kitaplar
aras›nda Allah
Ak›lla Bilinir, Kuran'da Temel Kavramlar, Kar›nca'da00
tos 20
z-A¤us
Temmu

ki Mucize adl›
eserler vard›r.

Eylül-E
kim 20
00

H‹ND‹STAN - BOOKS TODAY K‹TAP KATALO⁄U
Hindistan, Yeni Delhi'de
yay›nlanan Books Today
isimli kitap katalo¤unun
Eylül-Ekim 2000 tarihli say›s›nda Harun Yahya'n›n
Allah Ak›lla Bilinir isimli
kitab›n›n tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r. Ayn› katalo¤un Kas›m-Aral›k 2000 tarihli say›s›nda da bu eser "EN
ÇOK SATILAN" kitaplar
Kas›m
Aral›k 2000

aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Eylül-Ekim 2000
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AVUSTRALYA - BROTHERHOOD GAZETES‹

2001-2. say›

2001-2. say›

Avustralya'da yay›nlanan Brotherhood isimli ayl›k ‹slami gazetede 2001
y›l›nda Harun Yahya'n›n iki ilan› yay›nlanm›ﬂt›r. "Zulme Göz Yummak
Buna Destek Olmak Demektir" baﬂl›kl› ilanda Do¤u Türkistan örne¤inden yola ç›kan herkesin, Müslümanlara yönelik zulme karﬂ› fikri mücadele içinde olmas› gerekti¤i yaz›lm›ﬂt›r. Bu zulmün sona ermesinin de
tek çözümü insanlar aras›nda Kuran ahlak›n›n yerleﬂik k›l›nmas›d›r.

SR‹ LANKA - ISLAMIC STUDIES VAKFININ YAYINI
Sri Lanka'da Center for Islamic Studies
adl› vak›f, tan›t›m broﬂüründe "Kitapevimiz" baﬂl›¤› alt›nda Harun Yahya'n›n,
Hz. ‹sa Gelecek, Hz. Musa, Ak›ls›z Kuran'›
Nas›l Yorumlar? gibi pek çok eseri sergilenmiﬂtir.

2002 y›l›
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H‹ND‹STAN - GOODWORD K‹TAP KATALO⁄U

Harun Yahya'n›n Hindistan'daki kitaplar›n›n yay›nc›s› olan Goodword, kitap katalo¤unda yazar›n pek çok eserinin tan›t›m›n› yapm›ﬂt›r.

‹NG‹LTERE - THE ISLAMIC FOUNDATION K‹TAP KATALO⁄U

‹ngiltere'de faaliyet gösteren The
Islamic Foundation adl› kuruluﬂun
2002-2003 y›l›na
ait kitap katalo¤unda Harun Yahya Serisi baﬂl›¤› alt›nda yazar›n 6 ‹n2002-2003 y›l› katalo¤u

gilizce eserinin tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r.

29

DÜNYADAN
YANKILAR

H‹ND‹STAN - THE M‹LL‹ GAZETTE
Hindistan'›n önde gelen ‹ngilizce gazetelerden biri olan The Milli Gazette'de Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n tan›t›m› çeﬂitli kereler yay›nlanm›ﬂt›r.
Harun Yahya'n›n ‹slam Terörü Lanetler,
Hz. ‹sa Gelecek ve Evrim Aldatmacas›
adl› eserlerinin tan›t›m›n›n yap›ld›¤›
bu ilanda, yazar›n kitaplar›n›n ücretsiz olarak okunabilece¤i internet sitesinin de tan›t›m› yap›lmaktad›r.

16 Ekim 2003

16 Ekim 2003

Üstte Harun Yahya'n›n Hindistan'da
sat›lan, ‹ngilizce'ye tercüme edilmiﬂ
eserlerinin tan›t›m› yer almaktad›r.

AMER‹KA - THE MUSLIM OBSERVER GAZETES‹
Amerika'nın
en ünlü haftal›k ‹slami haber gazetelerinden The
Muslim Observer'da Harun
Yahya'n›n ki20-26 A¤ustos 2004

taplar›n›n tan›t›m›, "Hayata Bak›ﬂ›n›z› De¤iﬂtirecek
Eserler" baﬂl›¤›yla pek çok kereler yay›nlanm›ﬂt›r.
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‹NG‹LTERE - THE MUSLIM NEWS GAZETES‹
‹ngiltere'nin en önemli ‹slami gazetelerinden olan The Muslim News'ta
Harun Yahya'n›n ‹ngiltere'de bas›lan kitaplar›n›n reklamlar› ve tan›t›mlar› yay›nlanm›ﬂt›r. Derin Düﬂünmek, Evrim Aldatmacas›, Kavimlerin Helak›,
Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i ve Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin adl› kitaplarla ilgili tan›t›mlar aﬂa¤›da görülmektedir:

24 Kas›m 2000

26 Kas›m 1999

28 Nisan 2000

30 Haziran 2000

"Yarat›l›ﬂ Harikas›" baﬂl›¤›yla Ruqaiyyah Waris
Maqsood isimli bir yazar
taraf›ndan Harun Yahya'n›n Kar›ncadaki Mucize
adl› eserinin incelemesi
yaz›lm›ﬂt›r. Burada yazar,
Harun Yahya'n›n kar›nca
üzerinde odaklanarak
Allah'›n en mükemmel
yarat›l›ﬂ mucizelerinden
birini ortaya koydu¤unu
yazmaktad›r.

24 Kas›m, The Muslim News
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MALEZYA - NUR DERG‹S‹
Malezya'da yay›nlanan Nur dergisinin
Ocak 2003 say›s›nda Harun Yahya'n›n
Maddenin Ard›ndaki S›r, Evrim Teorisinin
Çöküﬂü, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i,
Hücredeki Mucize ve Kuran Mucizeleri adl›
Malezyaca belgesel filmlerinin tan›t›mlar› yay›nlanm›ﬂt›r.

Derginin Aral›k 2002 say›s›nda da Harun Yahya’n›n
Malezyaca Evrim Aldatmacas› adl› eseri hakk›nda okuyuculara bilgi verilmiﬂtir.
Aral›k 2002

HOLLANDA - ONZE OEMMA
Hollanda'da yay›nlanan Onze Oemma adl›
Müslüman çocuklara
yönelik dergide Harun Yahya'n›n Dinimizi Ögrenelim adl› kitab›n›n tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r.

Ekim-Kas›m 2003
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ABD - VOICE OF ISLAM GAZETES‹

Temmuz-A¤u
stos 2001
stos 2001
Temmuz-A¤u

Amerika'da yay›nlanan Voice of Islam gazetesinde Harun Yahya'n›n birçok
kitab›n›n reklam› yay›nlanm›ﬂt›r. Bu kitaplar aras›nda Evrenin Yarat›l›ﬂ›,
Piﬂman Olmadan Önce, Kuran Mucizeleri, Çocuklar; Darwin Yalan Söyledi gibi eserler bulunmaktad›r.

SOUND VISION K‹TAP KATALO⁄U
‹slami yay›nlar›n
da¤›t›m›n› yapan
ve Amerika'n›n
en yayg›n da¤›t›m a¤›na sahip
olan Sound Vision'›n kitap katalo¤unda Harun
Yahya'n›n Evrim

2001 y›l›

Aldatmacas›, Kavimlerin Helak› ve Dünya Hayat›n›n
Gerçe¤i adl› eserlerinin de tan›t›m› yap›lmaktad›r.
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MALEZYA - SABA ISLAMIC MEDIA
Harun Yahya'n›n Malezya'daki
yay›nc›s› olan Saba Islamic Media,
çeﬂitli kampanyalar ve reklam
çal›ﬂmalar›yla Harun Yahya eserlerinin tan›t›m› yapm›ﬂt›r.

Malezya'da düzenlenen "Bir Milyon Harun Yahya Projesi" isimli
kampanya çerçevesinde ülke çap›nda Harun Yahya'n›n eserlerinin anlat›ld›¤› çeﬂitli seminerler
düzenlenmiﬂtir. Bu seminerlerde
Harun Yahya belgesel filmleri

Harun Yahya'n›n belgesel filmle-

Malezya’da "Signs of the Creator"

rinin biraraya getirildi¤i "Yarat›-

(Yarat›c›n›n Delilleri) ad› alt›nda

c›n›n Delilleri" isimli setin de ta-

bir set olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Üst-

n›t›m› yap›lm›ﬂt›r.

teki posterde bu belgesel filmler
tan›t›lmaktad›r.
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Saba Islamic Media 2003 Ürün
Katalo¤unda yer alan Harun
Yahya eserlerinden baz›lar›: Global Masonluk,
Kuran'›n Baz› S›rlar›, Piﬂman Olmadan Önce.

‹NG‹LTERE - TAHA YAYINEV‹

‹ngiltere’de da¤›t›m› yap›lan bu posterlerde Harun Yahya’n›n belgesel
filmleri, ses kasetleri ve çocuklar için haz›rlad›¤› kitaplar›n tan›t›m› yap›lmaktad›r.
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‹NG‹LTERE - Q-NEWS DERG‹S‹

Eylül 2001

Haziran 2001

‹ngiltere’de yay›nlanan Q-News adl› dergide Harun Yahya’n›n kitaplar›n›n
reklamlar› birçok kez yay›nlanm›ﬂt›r. Reklamda kitaplar ﬂöyle tan›t›lm›ﬂt›r:
Harun Yahya'n›n kitab› günümüzün geleneksel anlay›ﬂ›n› sorgulayarak, bize do¤ru ve do¤al olarak kabul ettirilen kavramlar›n ne kadar yanl›ﬂ yönlendirici oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitaplar› bugüne kadar 20 dile çevrilmiﬂtir ve yay›nland›¤› her ülkede büyük bir etki uyand›rm›ﬂt›r. Bu kitaplar› okumal›s›n›z: Sizi tümüyle farkl› bir dünyaya götürecek kap›y› açacakt›r.

‹NG‹LTERE - THE MUSLIM WEEKLY DERG‹S‹
‹ngiltere'de yay›nlanan The
Muslim News dergisinde
Harun Yahya'n›n Derin Düﬂünmek adl› kitab›n›n ilan›

2-8 Nisan 2004

yay›nlanm›ﬂt›r.
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ABD - ASTROLABE
Amerika'n›n en büyük ‹slami kitapç›lar›ndan biri
olan Astrolobe'un kitap
katalo¤unda Harun Yahya'n›n Kar›ncadaki Mucize
ve Allah Ak›lla Bilinir kitaplar›na yer verilmiﬂtir.

Sonbahar, 2001

Harun Yahya’n›n kitaplar›
için özel olarak haz›rlanan
bu katalogda ise yazar›n belgesel
filmleri tan›t›lmaktad›r.

TANZANYA - DAR ITRAH DERG‹S‹
Tanzanya’da yay›nlanan Dar Itrah dergisinde
Harun Yahya’n›n
Hayat›n Gerçek
Kökeni adl› eserinin reklam› yay›nlanm›ﬂt›r.
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ENDONEZYA - DZIKRA YAYINEV‹
Harun 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. Bu çerçevede çeﬂitli tan›t›m posterleri,
broﬂürler ve takvimler haz›rlam›ﬂt›r.

2003 y›l› takvimi
Poster-Eylül 2001

Tan›t›m broﬂürü
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ENDONEZYA - TARBAWI DERG‹S‹

May›s 2002

Temmuz 2002

Endonezya'da yay›nlanan Tarbawi dergisinde Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n ve belgesel filmlerinin tam sayfa reklamlar› yay›nlanm›ﬂt›r.

ALMANYA - SKD YAYINEV‹
(Solda) ‹slam Terörü Lanetler isimli
sunumun yap›laca¤›n› gösteren tan›t›m, (sa¤da) SKD
Yay›nevi'nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u ve
üzerinde Harun
Yahya'n›n Evrim
Aldatmacas› kitab›n›n tan›t›m›n›n bulundu¤u kitap ayrac› görülmektedir.
2 A¤ustos 2003
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DÜNYA BASININDA YER ALAN HABERLER
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 Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n› okuyucular›na
aktarm›ﬂlard›r. Ayr›ca yazar›n di¤er tüm konulardaki eserleri de çeﬂitli
yay›n organlar›nda haber olarak okuyuculara sunulmuﬂtur.

ABD - NATIONAL GEOGRAPHIC DERG‹S‹

Kas›m 2004

Ünlü National Geographic dergisinin Kas›m 2004 say›s›n›n ‹ngilizce ve
Almanca bask›s›nda, "Was Darwin Wrong?" (Darwin Yan›lm›ﬂ m›yd›?)
baﬂl›kl› kapak haberi yer alm›ﬂt›r. Bu haberde evrim teorisinin yan›lg›lar›n› ortaya koyan kiﬂi ve gruplara dikkat çekilirken, Harun Yahya ve çal›ﬂmalar›ndan da bahsedilmiﬂtir. Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n Darwinist çevrelerde büyük rahats›zl›k meydana getirdi¤ini aç›kça ortaya koyan bu haberde, ﬂu ifadelere yer verilmiﬂtir:
Kuran'da bildirildi¤i gibi evrenin alt› günde yarat›lm›ﬂ oldu¤unun
belirtildi¤i Evrim Aldatmacas› kitab›n›n yazar› ‹slami yarat›l›ﬂç› Harun Yahya, evrim teorisini ﬂöyle tan›ml›yor: Bu teori, dünya sistemini yönlendiren güçler taraf›ndan bizlere empoze edilmeye çal›ﬂ›lan
bir aldatmacadan baﬂka birﬂey de¤ildir.

40

HARUN YAHYA

ABD - SCIENCE
Harun Yahya'n›n evrim konulu eserlerinin ve özellikle de dünyaca ünlü
Evrim Aldatmacas› kitab›n›n uluslararas› etkisinin yans›malar› evrimci
yay›nlar›yla ünlü bilim dergisi Science'da 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 ülkelere 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›ndan 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›.
18 May›s 2001
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ABD - NCSE REPORTS DERG‹S‹
NSCE Reports, National Center for Science Education (Ulusal Bilim E¤itimi Merkezi) isimli, merkezi Berkeley'de bulunan, 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
‹slami Bilimsel Yarat›l›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 amaca hizmet etti. Zorluklar karﬂ›s›nda y›lmad›. Biyografi,
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.
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‹NG‹LTERE - NEW SCIENTIST DERG‹S‹
Dünyaca 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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‹NG‹LTERE - STUDENT BRITISH MEDICAL JOURNAL
‹ngiltere'de yay›nlanan Student British Medical Journal, 27
farkl› yay›n› olan ‹ngiliz T›p
Birli¤i'nin ö¤renciler için haz›rlad›¤› uluslararas› ayl›k t›p
dergisidir. Derginin Haziran
2001 say›s›ndaki kitap incelemeleri bölümünde Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl›
kitab› hakk›nda bir yorum yay›nlanm›ﬂt›r. Dört y›ld›zl› mükemmel kitap olarak tan›t›lan
bu eser için Manchester Üniversitesi t›p ö¤rencisi Amina Rahman'›n de¤erlendirmelerinden
bir bölümü ﬂöyledir:

"Evrim Aldatmacas›, evrim teorisini saran hikayeleri bilimsel
araﬂt›rmaya ve bilgiye dayal›
kan›tlarla çürütüyor..."

"Son yüzy›lda bilimin h›zla
ilerlemesi hayat›n kökeni soru-

Haziran 2001

nuna çözüm sunmak yerine, bu
konu hakk›ndaki sorunlara daha iyi bir bak›ﬂ aç›s› sa¤lam›ﬂt›r. Özellikle
ABD ve Avrupa olmak üzere dünyan›n pek çok yerindeki binlerce bilim adam› evrim teorisini reddetmiﬂ ve bu teorinin geçersizli¤i hakk›nda birçok kitap yazm›ﬂlard›r. Bu da o kitaplardan biridir."

"Kitapta çok güzel fosil ve vahﬂi yaﬂam resimlerinin yan› s›ra, ünlü bilim adamlar›n›n resimleri de yer al›yor."

"Kitab›n sonunda kolay anlaﬂ›l›r, fakat s›ra d›ﬂ› konusuyla zihni açan
bir bölüm var."

"Bu kitap hayat›n nas›l ortaya ç›kt›¤› konusuyla ilgilenen ve konuya
aç›k bir zihinle yaklaﬂanlar içindir."
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‹lkbahar 2000

THE MUSLIM WORLD K‹TAP DE⁄ERLEND‹RMELER‹

Islamic Foundation ve The International Institute of Islamic Thought vak›flar› taraf›ndan yay›nlanan kitap incelemelerinin yer ald›¤› bu kitapç›kta
Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› kitab› hakk›nda ﬂunlar yaz›lm›ﬂt›r:
"Bu kitab›n en çarp›c› bölümlerinden biri insan›n hayvan kökenli oldu¤unun reddedildi¤i bölümdür. Yazar oldukça ikna edici bir ﬂekilde, en eski fosil kay›tlar›na dayanarak insan›n eksiksiz olarak bugünkü haliyle yarat›lm›ﬂ oldu¤unu ve yar› maymun bir canl›dan ortaya
ç›kmad›¤›n› bilimsel olarak ortaya koymaktad›r..."

Harun Yahya’n›n onlarca dile çevrilen
Evrim Aldatmacas› adl› eserinin çeﬂitli
dillerdeki bask›lar›ndan bir bölümü
görülmektedir.
Azerice

Arapça

‹spanyolca
Arnavutça

Frans›zca

Çince

‹talyanca

Almanca

S›rpça
Boﬂnakça

Endonezyaca
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AL WATAN GAZETES‹
Al Watan gazetesinde, 10 Ekim
2003 tarihinde yay›nlanan makalede, Harun Yahya’n›n Arapça’ya çevrilen Mucizeler Zinciri
kitab› ile ilgili geniﬂ bir haber
yer alm›ﬂt›r. Haberde Allah’›n
kainatta var etti¤i mucizelerin
10 Ekim 2003

detayl› olarak gözler önüne serildi¤i vurgulanmaktad›r. Haberde ayr›ca Harun Yahya’n›n
hayat› hakk›nda da bilgiler verilmekte, bu kitab›n yaz›lma amac› ise kitaptan al›nan bir bölümle dile
getirilmektedir:
Bu kitapta, canl› cans›z kainattan çeﬂitli örnekler verdik; bizim hedefimiz, insanlar›n kainata bak›p bu örneklerden ibret ve ders almalar›na vesile olmakt›r. Gerçekte bunlar sadece baz› damlalard›r, çünkü
evrenin her taraf› bu mucizelerle doludur. Bu görünen ayetler, müminlerin Allah’a hidayetleri için bir yoldur.

ALMANYA - MATEMAT‹K ANS‹KLOPED‹S‹
Almanca Matematik Ansiklopedisi sitesinde "Yarat›l›ﬂ" baﬂl›¤› alt›nda ‹slam dünyas›nda
evrim teorisi konusu iﬂlenmektedir. Bu bölümde Harun Yahya’n›n eserleri hakk›nda bilgiler verilmektedir. Harun Yahya’n›n eserlerinin özellikle en
büyük ‹slam ülkeleri olma
özelli¤i taﬂ›yan Endonezya ve
Malezya’da çok geniﬂ okuyucu
kitlesine sahip oldu¤u belirtilmektedir.
46

HARUN YAHYA

AZERBAYCAN - ULUS GAZETES‹

Azerbaycan’da yay›nlanan Ulus adl› gazetede Hasret Rüstemov
imzal› bir haber yay›nland›. Haberde Harun Yahya’n›n Kavimlerin Helak› isimli kitab› tan›t›l›yordu. "Kuran’›n Hikmetine Dair Yeni Kitap" baﬂl›kl› yaz›da Rüstemov, Harun Yahya ve eserleri hakk›nda ﬂunlar› ifade
ediyordu:
(...) Böyle bir zamanda, Kuran’› temel alan ilmi literatürle karﬂ›laﬂmak
hakikaten çok zordur. Yazar bu kitab›nda Kuran’da önceleri mevcut olmuﬂ eski medeniyetlerin aniden helak olmas› ve halklar›n yeryüzünden silinmesiyle ilgili ayetleri arkeoloji, co¤rafya, tarih ve di¤er bilimlerin son araﬂt›rmalar› sonucunda anlatarak Kuran'›n Allah'›n gönderdi¤i
bir kitap oldu¤unu ve hakikate uyman›n yolu oldu¤unu defalarca kaydediyor. Halklar›n yeryüzünden silinmesiyle ilgili Bat› bilginlerinin birçok kitaplar› bas›lm›ﬂt›r. Fakat hakk›nda konuﬂtu¤umuz kitab›n di¤erlerinden farkl› özelli¤i halklar›n helak olmas›n›n sebeplerini araﬂt›rmak
de¤il, sadece Kuran’da bu olaylarda yaz›lanlar›n daha anlaﬂ›l›r olarak
okura ulaﬂt›r›lmas›d›r.
... Sadece bu eseriyle tan›ﬂmak bile onun gayesine ulaﬂmas› konusunda nas›l fedakarcas›na çal›ﬂt›¤›n› gösteriyor. Zann›mca, Harun Yahya’n›n bu eseri sadece dinle ilgilenenler için de¤il, sosyoloji, tarih ve
felsefeyle ilgilenenler için de oldukça ilgi çekici bulunacakt›r.
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Ekim 2002

IBERR - E⁄‹T‹M ARAﬁTIRMALARI VE KAYNAKLARI
ULUSLARARASI KURULU YAYINI

Kuzey Amerika, ‹ngiltere, Güney Afrika ve di¤er ülkelerdeki Müslüman
e¤itim kurumlar›n› temsil eden uluslararas› bir kuruluﬂ olan IBERR’in
yay›nlad›¤› ayl›k bültende, Harun Yahya ile ilgili bir makale yay›nlanm›ﬂt›r. Baﬂkanl›¤›n› sonradan ‹slam'› seçen Yusuf ‹slam’›n yapt›¤›
IBERR, dünya genelindeki ‹slami okullar›n müfredatlar›n›n belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamakta, bu çal›ﬂmalar›nda Harun Yahya’n›n
eserlerinden de faydalanmaktad›r. Haberde Harun Yahya’n›n eserleri ﬂu
ﬂekilde tan›t›lmaktad›r:
HARUN YAHYA: OLA⁄ANÜSTÜ ‹SLAM‹ YAZAR

Y

azar, Harun Yahya müstear ismiyle, imani konularla ilgili yüzden fazla
eser yazm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›n›n önemli bir bölümü materyalist dünya görüﬂü ve bunun dünya tarihi ve siyasetindeki etkisiyle ilgilidir.

Harun Yahya’n›n geniﬂ yelpazedeki kitaplar›, Allah’›n mesaj›n› insanlara iletme
konusu üzerinde güçlü bir ﬂekilde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Sa¤lam bir ﬂekilde Kuran’a dayanarak ve son bilimsel yöntemlerini kullanarak, Allah’›n yarat›ﬂ mucizesini ve bize bahﬂetti¤i say›s›z nimetlerini dile getirmektedir. Tüm bu deliller ikna edici bir
ﬂekilde biraraya getiriliyor ve derin tefekkürlerle bize sunuluyor. Kitaplarda yer
alan nefes kesici renklerdeki foto¤raflar, grafikler ve berrak anlat›m stili ile okuyucunun dikkatini Allah’›n sonsuz merhametine çekiyor!
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IBERR'in 2004 y›l›nda Katar'da yap›lan
toplant›s›nda ise Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› daha yak›ndan incelenmiﬂtir.
IBERR'e ba¤l› dünyan›n farkl› bölgelerindeki okullarda, Harun Yahya kitaplar›n›n müfredata dahil edilmesi görüﬂülmüﬂtür. Toplant›ya kat›lan konuﬂmac›lar çeﬂitli okullarda, örne¤in Nijerya'daki ‹slami okullarda, Harun
Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n, müfredat›n
önemli bir parças› oldu¤unu dile getirmiﬂlerdir. Harun Yahya'n›n eserleri
hem ö¤renciler hem de ö¤retmenler taraf›ndan büyük ilgi görmektedir.
IBERR toplant›s›yla ilgili haberin
yer ald›¤› yukar›daki gazetede
ise, toplant›da yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda detayl› bilgi verilmiﬂtir. Gazetede yer alan habere
göre, Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›na dayan›larak, "E¤itim kaynaklar›" isimli önemli bir konuﬂma yap›lm›ﬂt›r.

Yusuf ‹slam'›n da kat›l›m›yla yap›lan
bas›n toplant›s›
IBERR toplan
t›s›ndan bir gö
rüntü

Gulf Times gazetesinde toplant›yla ilgili yer alan bir haber
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HOLLANDA - ISIM NEWSLETTER
Aral›k 2002

Hollanda’da merkezi bulunan,
Uluslararas› Modern Dünyada
‹slam Çal›ﬂmalar› Enstitüsü (International Institute for the
Study of Islam in the Modern
World) taraf›ndan her ay yay›nlanan ISIM Newsletter’›n Aral›k
2002 tarihli say›s›nda Freiburg
Üniversitesi’nden Dr. Martin Riexinger imzal› bir yaz›, Harun
Yahya’n›n çal›ﬂmalar›n› ele al›yordu. "Harun Yahya’n›n ‹slami
Yarat›l›ﬂç›l›¤›" baﬂl›kl› yaz›da,
yazar›n eserlerinin dünya üzerindeki etkisini ifade eden baz›
cümleler ﬂu ﬂekildedir:
Belli bir süre, Bat›’daki yay›nlar kötü ‹ngilizceyle kalitesiz ka¤›da bas›l› broﬂürlerden ibaretti. Ancak ‹ngiltere’deki kitapç›larda biraz dolaﬂ›ld›¤›nda bu durumun de¤iﬂti¤ini hemen anlayabiliyoruz. Uygun fiyatlarda son derece güzel haz›rlanm›ﬂ kitaplar bunlar›n yerini alm›ﬂ durumda. Bu yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤u ‹slam'›, H›ristiyanl›¤a ve materyalizme karﬂ› savunur nitelikte.
Bu yeni ak›m içerisinde en önemli yeri, ço¤u Darwinizm’i çürütmek
amac›yla yaz›lm›ﬂ 180’in üzerinde kitab›n yazar› olan ünlü ve sayg›n
Türk yazar Harun Yahya’ya ait.
Harun Yahya’n›n kitaplar› son derece güzel resimlerle bezenmiﬂ ve en
temel konu evrim teorisinin çöküﬂü. Burada evrim teorisine din ve modern bilim ile verilmiﬂ cevaplar var ki, bu konu ‹slami çal›ﬂmalarda ciddi anlamda ihmal edilmiﬂti... Makaleleri çok fazla kiﬂisel sitede ve çeﬂitli organizasyonlara ait ‹slami internet sitelerinde yer al›yor. Uluslararas›
ünü, internetin yo¤un kullan›m› sonucunda gerçekleﬂti. Harun Yahya,
kariyerini teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak geliﬂtirmiﬂ ilk ‹slam ayd›n› olarak kabul edilebilir.
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RUSYA - ISLAM.RU HABER AJANSI

‹slam Terörü
Lanetler
kitab›n›n Ru
sça bask›s›

Rusya’dan yay›nlanmakta olan ve internetin en büyük ‹slami haber sitelerinden biri olan www.islam.ru sitesinde, Harun Yahya’n›n eserlerine
olan büyük ilgi ﬂu ﬂekilde haberleﬂtirilmiﬂtir:
DEVLET PARLAMENTOSU (DUMA)
HARUN YAHYA’NIN K‹TAPLARINI OKUYOR

H

arun Yahya’n›n akademik araﬂt›rmalar›n› yürüten vak›f ‹slam Terörü Lanetler isimli kitab›n›n Rusça bask›s›n› haz›rlad›. Bu bask›n›n yap›lmas›n›n alt›nda yatan sebep, kitle iletiﬂim organlar› ve çeﬂitli siyasi çevreler taraf›ndan
desteklenen toplumun artan ‹slamofobisi. Bar›ﬂ ve iyilik dini olan ‹slam’a olan tavr›
de¤iﬂtirmek için, kitab›n 1.000’in üzerinde kopyas› çeﬂitli hükümet teﬂekkülleri,
devlet organizasyonlar› ve e¤itim kurumlar›n›n baﬂkanlar›na gönderildi. Kitap, Devlet Parlamentosu (Duma) delegeleri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› temsilcileri, Savunma Bakanl›¤›, birçok televizyon kanal› ve ayr›ca Rus kitle iletiﬂimine gönderilmiﬂtir.
Vak›f temsilcileri, kitab›n oluﬂturdu¤u güçlü ilginin, birçok siyasi ve kamu görevlisinin ‹slam ve Müslümanlar›n ahlak normlar›na bak›ﬂ aç›lar›n›n de¤iﬂmesine yol açt›¤›n› bildirdiler. Bu ba¤lamda, Harun Yahya’n›n vakf›n›n temsilcileri ile hükümet
yetkililerinin Rusya’daki ‹slami geleneksel kurallar› tart›ﬂmak üzere toplant›lar
düzenlemeleri planlan›yor.
ﬁu da belirtilmelidir ki "‹slam Terörü Lanetler" isimli belgesel ve bir y›l önce bas›lan
kitap, hem Amerika hem de baz› Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünya çap›nda olumlu tepki ve destek görmüﬂtür.
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BOSNA - OSLOBODJENJE GAZETES‹

Bosna’n›n en büyük gazetelerinden biri olan Oslobodjenje’nin 24 Haziran
2003 tarihli say›s›nda yer alan aﬂa¤›daki haberde, Harun Yahya’n›n Boﬂnakça’ya da çevrilen Evrim Aldatmacas› isimli eseri anlat›lmaktad›r. Haberde özetle ﬂu bilgiler yer al›yor:
Evrim Aldatmacas› adl› eserinde Harun Yahya Darwinizm’in geçersizli¤inden ve onun di¤er çeﬂitli ideolojilerle ba¤lant›s›ndan bahsediyor... Teorinin k›sa tarihinden sonra, bilimsel gerçekleri s›ralayarak,
yazar teoriyi hem fosillerde bulunan gerçeklerle hem de moleküler
biyoloji aç›s›ndan çökertmeye geçiyor... Ayn› ﬂekilde, hiçbir bilimsel
dayana¤› olmad›¤›n› göstererek yazar, ilkel hayat›n denizlerde ortaya ç›kt›¤› ve sonra evrimleﬂti¤i gibi evrim teorisinin üretti¤i senaryolar› ve evrimci tüm iddialar› kesin bir ﬂekilde çürütüyor... Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara’da do¤muﬂ,
‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ö¤renim görmüﬂtür. 1980’li
y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser
vermiﬂtir.
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SUUD‹ ARAB‹STAN - AL R‹YADH GAZETES‹

Suudi Arabistan’da yay›nlanan günlük Al Riyadh gazetesinde Harun
Yahya, Türkiye’nin en önemli düﬂünürlerinden biri olarak tan›t›lmaktad›r. Yazar›n internet sitesinin tan›t›ld›¤› bu yaz›da özetle ﬂu bilgiler yer
almaktad›r:
HARUN YAHYA’NIN S‹TES‹NDE
B‹R YOLCULUK

H

arun Yahya, Türkiye’nin en tan›nm›ﬂ ve önemli düﬂünürlerinden biridir.
Yazd›¤› kitaplar›, makaleleri ve çok say›da belgesel filmleri mevcuttur.
Bu eserlerinde Harun Yahya, Kuran-› Kerim ve Peygamberimiz (sav)’in

sünnetinde yer alan hadislerin ›ﬂ›¤›nda, kainat›n mucizevi yönlerinden bahsetmektedir. Bu eserler, herkesin okuyabilmesi ve elde edebilmesi için yazar›n internet
sitesinde ücretsiz olarak sunulmuﬂtur. Gerçekten de bu site çok faydal› ve önemli
bir sitedir. Dünyan›n her taraf›nda okunmaktad›r. Sadece Türkçe de¤il, Arapça,
Boﬂnakça, Endonezyaca, Almanca, Frans›zca, Rusça ve Malayca da haz›rlanm›ﬂt›r.
Video bölümünde, ziyaretçilere bu mucizeler sesli ve görüntülü olarak anlat›lmaktad›r. Son olarak, Harun Yahya’n›n yazd›¤› bütün eserler bir fihristte listelenmiﬂtir.
Bu eserlerden, herkes bedava olarak istifade edebilmektedir.
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MOHEET INTERNET S‹TES‹

Radhwan Adem taraf›ndan, uluslararas› haber sitesi Moheet'de Harun
Yahya'n›n Bitkilerdeki Yarat›l›ﬂ Mucizesi isimli eseriyle ilgili bir yorum yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yorumda ﬂu ifadelere yer verilmiﬂtir:
"Geçen dönemde, er-Risale yay›nevinden, Harun Yahya’n›n Bitkilerdeki Yarat›l›ﬂ Mucizesi kitab› ç›kt›. Yazar bu kitab›nda, bitkilerin s›rlar› ve ilginç
mucizelerinden bahsetmektedir. Yazar, kitab›n giriﬂinde bitkilerin oluﬂumunu anlatm›ﬂ, bitkilerdeki yarat›l›ﬂ›n kompleksli¤inden bahsetmiﬂtir.
Bitkilerin, görünüﬂte basit oldu¤unu zannediyoruz; halbuki gerçekte çok
detayl› ve mucizevi bir yarat›l›ﬂa sahipler. Tabii ki bu bitkiler tesadüfen
oluﬂmam›ﬂ, Allah’›n kudret ve tasar›m›yla ortaya ç›km›ﬂt›r; t›pk› di¤er tüm
canl›lar›n yarat›l›ﬂ› gibi. Bu kitaplar, insanlar›n Allah’a iman etmeleri ve
Allah’›n yoluna davet etmelerinde çok faydal›d›r. Bu kitaplar›n kolay ve
mant›kl› üslubu ile büyük baﬂar›lar gerçekleﬂiyor. Okuyucu, bu gibi kitaplar› okuduktan sonra, akl›nda ve kalbinde hiçbir tereddüdü kalmaz; di¤er
maddi felsefeleri mutlaka terk eder. Çünkü bu kitaplar, o maddi felsefele-
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ri ve düﬂünceleri temelinden çökertmektedir. Bu alanda, gerçekten Harun
Yahya ve arkadaﬂlar› önemli bir görevi üstlendiler. Bu kitaplar Allah’›n izniyle 21. yüzy›lda bütün insanlara, Kuran-› Kerim’de vaad edildi¤i gibi bar›ﬂ, güven, adalet ve saadet sa¤layacakt›r. Harun Yahya, bütün kitaplar›n
sonlar›nda evrim teorisi için özel bir k›s›m tahsis etmiﬂtir. Bunun sebebi
ise, geçmiﬂte ve günümüzde dünyada olup biten felaketler bu teoriden
kaynaklanmaktad›r. Demek ki bu korkunç felsefeler ve düﬂünceler bu teori üzerine tesis edilmiﬂtir. Geçen 140 y›l boyunca, Darwinizmin, insanlar›n Allah’›n varl›¤›n› inkar etmesinde ya da varl›¤›ndan ﬂüpheye düﬂmesinde büyük rolü olmuﬂtur. Bu yüzden bu teorinin reddedilmesi bizim için
çok büyük bir görev olmal›d›r. Bu de¤erli eserleri toplumun bütün tabakalar› taraf›ndan okunabilir, ondan faydalanabilir. ‹htiva etti¤i gerçekleri de
hiç kimse inkar edemez.

ENDONEZYA - MINDA DERG‹S‹

Eylül 2004

Minda dergisi Endonezya'da yay›nlanan yüksek tirajl› dergilerden biridir. Derginin Eylül 2004 tarihli say›s›nda ise Harun Yahya'n›n, Piﬂman
Olmadan Önce isimli kitab›yla ilgili bir yorum yaz›s›na yer verilmiﬂtir.
Yaz›da ayr›ca "Harun Yahya Kimdir?" baﬂl›¤› alt›nda, Harun Yahya'n›n
yaﬂam hikayesinden de bahsedilmiﬂtir.

55

DÜNYADAN
YANKILAR

VENEZUELA - VENEZUELA'S ELECTRONIC NEWS S‹TES‹

Venezuela’s Electronic News isimli internet üzerinden yay›n yapan bir haber ajans›nda, Harun Yahya’n›n ‹slam Terörü Lanetler kitab›na gösterilen
yo¤un ilgiyi anlatan bir haber yay›nland›. Haberde "Venezuelal› Müslümanlar›n Harun Yahya’n›n yeni kitab› ‹slam Terörü Lanetler’i okumak
için internete ak›n ettikleri" belirtildi. Haberde Harun Yahya ve birçok
dile çevrilen önemli eseri ‹slam Terörü Lanetler için ﬂunlar ifade edildi:
Tüm dünyada çok büyük ilgi gören Müslüman alim Harun Yahya taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan bu kitap, tam da dünya çap›nda bir kar›ﬂ›kl›k
ve ‹slam dinine yönelik yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n yer ald›¤› s›rada ortaya
ç›kt›. Yahya bu kitab›nda, ‹slam dininin gerçekte ne ö¤retti¤ini ve
Müslümanlar›n da gerçek dinin ne oldu¤unu insanlara anlatmalar›
gerekti¤ini söylüyor.
Harun Yahya ‹slam Terörü Lanetler isimli kitab›nda bu konudaki fikri
mücadelesini sürdürece¤ini bildiriyor. Tüm dünyadaki kitap eleﬂtirmenleri de bu kitap için, ‹slam’›n rolü ve Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki 11 Eylül terörist sald›r›lar› arkas›ndaki gerçekleri ö¤renmek
isteyen herkes için "mutlaka okunmas› gereken" bir kitap oldu¤unu
söylüyorlar.
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ENDONEZYA - PIKIRAN RAKYAT DERG‹S‹

A¤ustos 2001

Endonezya'da yay›nlanan Pikiran Rakyat dergisinde Harun Yahya'n›n
Evrim Aldatmacas› isimli kitab›yla ilgili bir tan›t›m yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r.
A¤ustos 2001 tarihinde yay›nlanan bu yaz›da, bu kitab›n içerdi¤i bilgilerin önemine dikkat çekilmektedir.
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KANADA - THE AMBITION MONTHLY
Kanada'daki genç Müslümanlara yönelik olan ve 1987 y›l›ndan beri yay›n›na
devam eden The Ambition Monthly gazetesinde, Harun Yahya'n›n Kavimlerin
Helak› ve Çözüm Kuran Ahlak› isimli eserleri için tan›t›m yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r.

Çözüm Kuran Ahlak›
"Hepimiz vicdan›m›z›n sesini dinleyip,
zulüm içindeki insanlar için fikri mücadele
yürütmeli ve dünyay›
bar›ﬂ›n, adaletin, güvenli¤in, huzur ve refah›n yaﬂand›¤› bir
yer haline getirmeliyiz. Vicdanl› olman›n
tek yolu imand›r. Bu
nedenle yeryüzündeki adaletsizlik, kaos,
terör, soyk›r›m, açl›k
ve bask›n›n tek çözümü Kuran ahlak›n›
yaﬂamakt›r. "
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KANADA - YOUNG MUSLIM VAKFI’NIN DUYURUSU
Kanada'da faaliyet gösteren Young Muslim adl› vakf›n, kendi
üyeleri için haz›rlad›¤› duyuruda, gençlere birtak›m kitaplar
tavsiye edilmektedir. Bu kitaplar aras›nda Harun Yahya'n›n
Evrim Aldatmacas› adl› kitab› da
yer almaktad›r. Duyuruda tavsiye edilen kitaplar ﬂöyle tan›t›lmaktad›r:

"Aﬂa¤›daki kitaplardan bir
k›sm› çok fazla say›da insan›n hayat›n›n
de¤iﬂmesine vesile
olmuﬂtur."

H

arun Yahya'n›n sitesine gelen mesajlar da duyurudaki
sözleri do¤rulamaktad›r. Bu mesajlardan birkaç›nda okuyucular duygular›n› ﬂöyle ifade etmiﬂlerdir:

"Harun Yahya'n›n Allah'›n mesaj›na güvenmeleri sa¤layacak
ﬂekilde biraraya getirdi¤i bilgi inan›lmaz. Herkesin iyili¤i için
Allah'›n kelimesini yaymay› görev edinmiﬂ Harun Yahya gibi insanlara ihtiyac›m›z var. Allah sizi korusun."
Samer Ayoubi - ABD
"Eserleriniz için size teﬂekkür ederim. Onlar sayesinde iman›m
güçlendi." Hameed Shahul, 14 Eylül 2002
"Çal›ﬂmalar›n›z kesinlikle iman›m› art›r›yor." Aysha Ghar, Hindistan, 7 Ocak 2003
"‹slam dinini yeni kabul eden biri olarak siteniz bana tavsiye
edildi. Harun Yahya benim ‹slam'a geçiﬂimi çok daha kolay hale
getirdi." Joshua Wilson, ‹ngiltere, 25 ﬁubat 2003
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‹NG‹LTERE - CRESCENT INTERNATIONAL GAZETES‹
‹ngiltere'de yay›nlanan Crescent International isimli ‹slami gazetede
Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitaplar› hakk›nda yorumlar yay›nlanm›ﬂt›r. Bu
eserler aras›nda Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Kar›ncadaki Mucize ve Çözüm
Kuran Ahlak› vard›r.

"Harun Yahya’n›n Evrim Aldatmacas› adl› kitab› fizik, kimya ve genetik
alandaki bilimsel geliﬂmelerle güvenilirli¤i ortadan kalkan modern evrim teorisine bilimsel, entellektüel
ve akademik alanda ölümcül bir
darbe yapm›ﬂt›r."

"Harun Yahya’n›n geniﬂ çapl› araﬂt›rmas›,
evrim mitini harap etmiﬂtir.
Harun Yahya'n›n kalemi üretkenlikten çok daha
fazlas›n› taﬂ›maktad›r." Crescent International
Islamic Institute of the Americas adl› vakf›n üyesi Hector Abu Dharr Manzolillo taraf›ndan yaz›lan bu yaz›da, Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› adl› eseri detayl› olarak incelenmektedir. Bu önemli eserin hem Bat›l›
toplumlarda hem de Müslüman dünyas›ndaki etkileri incelenmiﬂ ve kitab›n, evrim teorisini ç›kmaza götüren yolda önemli bir güce sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir.
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" K itab›n metni çok aç›k, okunakl›
ve ayr›ca Kuran ayetlerinin kullan›lmas› oldukça etkileyici olmuﬂ.
Bunun yan› s›ra kitap, içindeki onlarca renkli foto¤raf, çizim ve ﬂemalarla, estetik tasar›m› ve ka¤›t
kalitesiyle çok mükemmel bir ﬂekilde sunulmuﬂtur.
Bu kitap Bat› propagandas›n›n etkisi alt›nda kalm›ﬂ Müslüman veya
gayri müslim ﬂüpheci okuyucular›
da ikna edebilen birkaç eserden
biridir." (16-31 Mart 2000)

Crescent International gazetesinde Harun Yahya'n›n
Evrim Aldatmacas› kitab›n›n tan›t›m›n› okuyan bir
okuyucudan gelen mesaj
ﬂöyledir:
"Son say›n›zdaki Harun Yahya'n›n kitab› ile ilgili olan yorum harikayd›.
Yahya'n›n kitab› hayat›n gerçek do¤as› hakk›nda bir hat›rlatmad›r. Ayr›ca
çok iyi yaz›lm›ﬂ ve bas›lm›ﬂ. Bat› sisteminde e¤itim gören genç Müslümanlar için oldukça çekici ve ikna edici. Benim çocuklar›m›n her ikisi de
kitaptan çok etkilendiler." Mona Qureshi, ‹ngiltere (01-15 Nisan 2000)
Kar›ncadaki Mucize
kitab›n›n tan›t›mda
ise Harun Yahya, evrim teorisinin as›ls›zl›¤›n› ortaya koyan
en sebatkar kiﬂi olarak tan›t›lmaktad›r.
(16-30 Ekim 2000)
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PAK‹STAN - ‹SLAM‹ ARAﬁTIRMALAR ENST‹TÜSÜ S‹TES‹

Urduca Allah
Ak›lla Bilinir
kitab›

Pakistan Devlet Üniversitesi, Zooloji Fakültesi’nden Prof. Abdul Majid’in
"Evrim Teorisine Müslümanlar›n Cevaplar›" baﬂl›kl› makalesinde Harun
Yahya’n›n evrim konulu çal›ﬂmalar› incelenmiﬂtir. ‹slami Araﬂt›rmalar
Enstitüsü’nün internet sitesinde de yay›nlanan makalede Harun Yahya
için ﬂunlar söylenmektedir:
Harun Yahya, evrim ve yarat›l›ﬂ üzerine çeﬂitli kitaplar yazm›ﬂ önemli
bir Türk alimidir... ‹nternet sitesi www.harunyahya.com'da çok etkileyici bir kitap yelpazesi var ve Harun Yahya’n›n, hayat›n› Allah’›n varl›¤› ve birli¤ini aç›klamaya adayan Adnan Oktar’›n müstear ismi oldu¤u bildiriliyor. ‹ki önemli kitab› olan Evrim Aldatmacas› ve Allah Ak›lla
Bilinir, Darwinizm’in çürütülmesi üzerine kuruludur... Harun Yahya’n›n Evrim Aldatmacas› kitab› asl›nda Darwinizm’i çökertmek ve reddetmek için kaleme al›nm›ﬂ bilimsel bir yaklaﬂ›md›r.
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ABD - WIKIPEDIA ENCYLOPEDIA
50 dilde hizmet sunan,
yaklaﬂ›k 1 milyon makalenin yer ald›¤› ücretsiz
internet

ansiklopedisi

www.wikipedia.com sitesinde Harun Yahya ve
eserleri ﬂöyle tan›t›lmaktad›r:
Harun Yahya, Türk yarat›l›ﬂç›l›¤›n›n önde gelen ﬂahsiyetlerinden ve
yarat›l›ﬂ-evrim tart›ﬂmalar›n›n ateﬂli yarat›l›ﬂ savunucular›ndan biridir... Yarat›l›ﬂ› savunan önde gelen Müslüman olarak tan›nmaktad›r.

ABD - GULF TODAY

Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin günlük gazetelerinden olan The Gulf Today’de, Sharjah’daki Dünya kitap fuar›nda en çok satan yabanc› yazar›n
Harun Yahya oldu¤u haberi ﬂöyle yay›nlanm›ﬂt›r:
Sharjah Fuar Merkezindeki Dünya Kitap Fuar›nda Harun Yahya, en
çok satan yabanc› yazar oldu. Harun Yahya, geçti¤imiz 20 y›ld›r 200’ün
üzerinde eser yazd›. Book Mall’dan Rashid Siddiqui, Harun Yahya’n›n
çal›ﬂmalar›n›n BAE’nde da¤›t›lmas›n›n önemli oldu¤unu, bu eserlerin
insanlar›n imanlar›n› temel inanç esaslar› do¤rultusunda güçlendirdi¤ini belirtti. "Harun Yahya’n›n çal›ﬂmalar› çeﬂitli konular› ‹slam’a ba¤l›
olarak anlatmaktad›r. ‹ster ‹slam’a göre terör anlat›ls›n ister, do¤adaki
iman hakikatleri anlat›ls›n, Harun Yahya’n›n çal›ﬂmalar› Allah’›n heryeri sar›p kuﬂatan ihtiﬂam›n› gözler önüne sermektedir.
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RUSYA, Dr. Levin Zalman ‹saakoviç

HARUN YAHYA, GEN‹ﬁ OKUYUCU K‹TLES‹NE HITAP EDEN (VE SADECE MÜSLÜMANLARA H‹TAP ETMEKLE SINIRL› KALMAYAN) B‹RÇOK K‹TABIN YAZARIDIR
VE ÇALIﬁMALARINDA DÜNYADAK‹ TÜM ‹NKARCI VE ATE‹ST ‹DEOLOJ‹LER‹N TEMELLER‹N‹ F‹KREN YIKMAYI AMAÇLAMAKTADIR.

H

arun Yahya, geniﬂ okuyucu kitlesine hitap eden (ve sadece Müslümanlara hitap etmekle s›n›rl› kalmayan) birçok

kitab›n yazar›d›r ve çal›ﬂmalar›nda dünyadaki tüm inkarc› ve ateist ideolojilerin temellerini fikren y›kmay› amaçlamaktad›r. Sekülerizm ve bilim hakimiyeti alt›nda yaﬂayan dünyada iman temellerini pekiﬂtirmeye
çal›ﬂan Müslüman ayd›nlar›ndan biridir. Rusça olarak ﬂu ana kadar yay›nlanan ve daha sonra yay›nlanmas› planlanan tüm kitaplar Allah'›n yarat›l›ﬂ muzicelerini gösteren "bilimin ispatlad›¤› gerçekleri" içermektedir.
'‹slam Terorü Lanetler' kitab› da ayn› seridendir. Yazar Kuran'›n inananlara her tür bask› ve ﬂiddeti kesinlikle yasaklad›¤›n›, insanlara bar›ﬂ,
tolerans, refah ve adalet getirdi¤ini göstermekte ve samimi olarak bar›ﬂ
isteyen Kitap Ehli'nin -Müslüman, Yahudi ve Ortodokslar›n- ortak de¤erlere sahip olduklar›n› vurgulamaktad›r.
Bu ba¤lamda yazar›n "cihat" kavram›n›n yorumu dikkati çekmektedir. Bilindi¤i gibi, yani toplumdaki geniﬂ manada kullan›lan 'cihat' kelimesi ‹slam yolunda,
herﬂeyden önce inkarc›lara karﬂ› yürütülen
mukaddes savaﬂ anlam›n› taﬂ›maktad›r. Yazar
ise 'cihat'›n inkarc› doktrinlere karﬂ› yürütülen sadece fikri bir mücadele oldu¤unu ve en
büyük 'cihat'›n ise "insan›n içindeki kötülüklere karﬂ› yürüttü¤ü bir mücadele" oldu¤unu vurgulamaktad›r. Fiziksel "cihat" ile de
ahlaki ve insani prensiplerin s›k› uygulanmas›yla yürütülen savunma amaçl› savaﬂ›
kastetmektedir.
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Terör olay› ise teröristlerin Kuran'daki "cihat" kavram›n› kas›tl› olarak tahrif etmeleriyle ortaya ç›kmaktad›r.
Kitab›n son bölümü terör olaylar›n›n kökenlerini araﬂt›rmaktad›r.
Yazar terörün kayna¤›n› Darwinizm ve materyalizm ideolojilerinde görmektedir. Hayat›n tesadüfler ve sürekli bir yaﬂama mücadelesi sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden Darwin teorisinin geçersizli¤ini ispatlamaktad›r. Yazar›n fikrine göre Darwinizm, Malthus teorisini, ›rkç›l›k ve
faﬂizmi sözde yasal ve hakl› ideolojiler olarak göstermektedir. Ama terorizm ve aﬂ›r›l›¤›n artt›¤› bu dönemde, hatta nerdeyse dünya toplumunda
aﬂ›r›l›k ve terörizmin ‹slamla ba¤daﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bu dönemde, bu
tarz kitaplar›n yay›nlanmas› en büyük desteklere lay›kt›r.

RUSYA FEDERASYONU B‹L‹MLER
AKADEM‹S‹ NEZD‹NDE ﬁARKIYAT
ENST‹TÜSÜ
TAR‹H‹ B‹L‹MLER DOKTORU
LEVIN ZALMAN ‹SAAKOVIÇ
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ABD, Saleh Surasit Issarachai

HARUN YAHYA'NIN K‹TAPLARINI OKUDU¤UM ZAMAN ALLAH'A ÇOK ﬁÜKRETT‹M VE BU K‹TAPLARIN ‹SLAM‹YET'‹ TEMS‹L ETMEN‹N ÇOK GÜZEL B‹R ﬁEKL‹ OLDU⁄UNU DÜﬁÜNDÜM.

S

evgili ‹slam kardeﬂlerim, Harun Yahya ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›,
Eserleriniz ‹slam gerçe¤ini, bugüne kadar okudu¤um baﬂka

yazarlardan çok farkl› bir ﬂekilde ifade ediyor. Kitaplar›n›zdan birkaç tanesini okumuﬂ bulunmaktay›m.
Bir Müslüman olarak, ‹slam'›n Kuran'› ve sünneti esas ald›¤›n› ve
tüm insanl›k için gerçek bir rehber oldu¤unu anlam›ﬂ bulunuyorum. Birçok bilimsel olay, bundan 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmiﬂ bulunmakta.
Günümüz bilminin sahip oldu¤u yöntem ve teknolojisine daha önce sahip olunmad›¤›ndan, bugüne kadar insano¤lu baz› ayetlerin hikmetini
kavrayamam›ﬂ bulunmaktayd›. Harun Yahya'n›n kitaplar›n› okudu¤um zaman Allah'a
çok ﬂükrettim ve bu kitaplar›n ‹slamiyet'i temsil etmenin
çok güzel bir ﬂekli oldu¤unu
düﬂündüm. Kitaplar›n›n baz›lar›nda Harun Yahya, bilimsel verilerin anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›rmak ad›na
Kuran ayetleri eﬂli¤inde
resimler ve ﬂemalar kullanmakta. Kuran her zaman tek gerçektir, ancak
zaman›m›za ait bilimsel
birikim ve yöntemler
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ayetleri kan›tlamakta yeterli olmayabilmektedir. Kuran'daki baz› ayetlerde aç›kça tarif edilen, embrioloji, dalgalar, da¤lar gibi mucizeler son 100
y›ldan daha az bir zamanda katedilen bilimsel geliﬂmelerle de kan›tlanm›ﬂt›r. Bu kitaplar› okumak düﬂüncelerimi berraklaﬂt›rmama ve Allah'›n
varl›¤›n› hat›rlamama vesile olmuﬂtur.
Kitaplar›n›zdan, ‹slam gerçe¤ini Müslüman olan ve olmayan kimselere anlatmakta ve birçok konuyu ayd›nlatmakta faydaland›k. Bu kitaplar ayr›ca Tayland'da karﬂ›laﬂt›rmal› dinler konusunda çal›ﬂmalar›n› yürüten birçok ö¤renciye de faydal› olmuﬂtur. Onlar Kuran'la beraber bu kitaplar›, Müslüman olmayanlarla yapt›klar› konuﬂmalarda
kullanmaktad›rlar.
Kuran'› ve sünneti temel alarak yap›lan her çal›ﬂma, Allah'›n izniyle ‹slamiyeti ve birbirimizi anlamakta çok faydal› olacakt›r. Allah sizlere bu dünyada ve
ahirette ‹slamiyet gerçe¤ini samimi bir ﬂekilde anlatman›n ödülünü versin.
Allah hepimize do¤ru yolu göstersin.
Selamlar.

WASHINGTON ÜN‹VERS‹TES‹
TIP FAKÜLTES‹
HEMATOLOJ‹ BÖLÜMÜ
SALEH SURAS‹T ISSARACHA‹
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ENDONEZYA, Maulwi Saelan

‹SLAM‹YETLE BA⁄LANTILI OLARAK B‹L‹M DÜNYASINI MÜKEMMELLEﬁT‹RMEYE
OLAN KATKINIZDAN DOLAYI S‹ZE EN ‹ÇTEN TEBR‹K D‹LEKLERIMI SUNARIM.

O

..
ncelikle kendimi Al Azhar Syifa Budi Vakf›'n›n kurucusu ve
baﬂkan› Maulwi Saelan olarak tan›tarak mektubuma baﬂla-

mak isterim.
Esas görevi 3-19 yaﬂ aras› çocuklara ve ailelerine ‹slam ahlak›n›n
gerçeklerini anlatmak olan kuruluﬂumuz; Endonezya, Jakarta'da 20 y›ld›r e¤itim alan›nda görev yapmaktad›r.
Günümüz dünyas›n› ve eriﬂti¤i noktay› göz önüne alarak, ‹slamiyetle ba¤lant›l› olarak bilim dünyas›n› mükemmelleﬂtirmeye olan katk›n›zdan dolay› size en içten tebrik dileklerimi sunar›m. Kitaplar›n›z,
"Mümtaz Okul Program›m›z" çerçevesinde e¤itim de¤erlerimizi geliﬂtirmekte çok önemli bir
kolaylaﬂt›r›c› etken olmuﬂlard›r.
Nitekim, ekibinizle birlikte çal›ﬂma f›rsat›n› elde etmiﬂ olarak, kültürlerimiz aras›nda kültürel e¤itim al›ﬂveriﬂini art›rmay›
kuvvetle umud ediyorum
Son olarak lütfen en içten dileklerimi
kabul buyrun, dikkatiniz ve deste¤iniz
için size tekrar teﬂekkürlerimi sunuyorum

SYIFA VAKFI BAﬁKANI
H. MAULWI SAELAI
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MALEZYA , Zaidnuddin Alang Mamat

BÖYLE HAR‹KA B‹R ‹S‹MLE VE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEM‹ﬁ, EﬁS‹Z VE ÇOK ‹HT‹YAÇ DUYULAN ‹SLAM‹ ‹L‹MLE ‹ﬁB‹RL‹¤‹ YAPMAKTAN DUYDU⁄UMUZ MEMNUNIYET‹
‹FADE ETMEME ‹Z‹N VER‹N.

H

arun Yahya kardeﬂimizin makalelerini içeren ekteki Al-Nidaa dergisi ve broﬂürleri göndermek bizim için çok büyük

bir memnuniyet. Lütfen çal›ﬂmalar›n› kullanmam›za izin verdi¤i için, en
içten minnettarl›¤›m›z› Harun Yahya kardeﬂimize ve vakf›n›za iletin.
Broﬂürler özellikle birkaç ay evvel yap›lan dinleraras› diyalog için
bas›ld› ve gelecekte de uygun f›rsatlarda kullanaca¤›z inﬂaAllah. Her iki
ayda bir yay›nlanan dergimizde Harun Yahya'n›n makalelerini yay›nlamaya baﬂlad›k.
Harun Yahya ismi burada –bas›l› yay›nlarda ve internet ortamlar›nda- genel olarak bilinmesine ra¤men, broﬂürümüzde yay›nlanmas› ününü geniﬂletecek ve en az›ndan bizim kardeﬂli¤imiz çerçevesinde, buradaki ‹slami ortama yeni bir esinti getirecektir. ‹slam'›n bilimsel yönünün daha iyi bilinmesi için önümüzdeki say›larda da yaz›lar›ndan yay›nlayaca¤›z inﬂaAllah.
Bana bir kez daha, böyle harika bir
isimle ve daha önce görülmemiﬂ, eﬂsiz ve
çok ihtiyaç duyulan ‹slami ilimle iﬂbirli¤i
yapmaktan duydu¤umuz memnuniyeti
ifade etmeme izin verin.
Teﬂekkür ederiz.

AL NIDAA DERG‹S‹ YÖNET‹C‹S‹
ZIANUDDIN ALANG MAMAT
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‹SRA‹L, Ben-Ami Shillony

YAHUD‹LER‹ VE MÜSLÜMANLARI B‹RARAYA GET‹RMEK GIB‹ ÇOK AS‹L B‹R
AMAÇ ‹Ç‹N ÇALIﬁIYORSUNUZ. ﬁUNU BEL‹RTMEME ‹Z‹N VER‹N, ‹Ç‹NDE BULUNDU⁄UMUZ DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEML‹ ‹ﬁLERDEN B‹R‹N‹ YAPIYORSUNUZ.

Y

ahudileri ve Müslümanlar› biraraya getirmek gibi çok asil
bir amaç için çal›ﬂ›yorsunuz. ﬁunu belirtmeme izin verin,
içinde bulundu¤umuz dönemde yap›lmas› gereken en önem-

li iﬂlerden birini yap›yorsunuz.
Bu iki ‹lahi din, ‹slam ve Yahudilik, bar›ﬂ ve sevgi dinidir ve iki dinin
mensuplar› as›rlarca birarada bar›ﬂ içinde yaﬂam›ﬂlard›r. 20. yüzy›lda
Araplar ve ‹srailliler atalar›n›n topraklar›nda yeni siyasi devletler oluﬂturmuﬂlard›r. Ne var ki, bu devletlerin kuruldu¤u günden beri, Arap
devletleri ve ‹srail aras›nda trajik ve kanl› bir tart›ﬂma süregitmektedir.
Her iki taraf da, kendilerinin Allah için ortaya ç›kt›klar›n› iddia etmekte,
di¤er taraf›n haklar›na, isteklerine ve hassasiyetlerine önem vermemektedir.
Her iki toplumun da ayd›n din
adamlar›n›n birbirleriyle buluﬂup Ortado¤u'daki ac›ya son verme ve bar›ﬂ› tesis
etme vakti çoktan gelmiﬂtir. Allah, kullar›n›n birbirlerine sayg› ve sevgi duymalar›n›, birbirlerini öldürmemelerini
bildirmiﬂtir. Bunun din adamlar› taraf›ndan ifade edilmesi gerekir. Bu giriﬂimin, Ortado¤u'yu as›rlar boyunca
bar›ﬂ ve huzur içinde yönetmiﬂ bir ülke olan Türkiye'den gelmesinden
mutluyum. Size baﬂar›lar diliyorum.

KUDÜS ‹BRAN‹ ÜN‹VERS‹TES‹
BEN -AMI SHILONNY
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PAK‹STAN, A. Hakeem Malik

ESERLER‹N‹Z SADECE B‹RÇOK ‹NSANIN ALLAH'A ‹MAN ETMES‹NE VES‹LE OLMAKLA KALMAYIP AYNI ZAMANDA B‹RÇOK ‹NSANIN DA ‹SLAM HAKKINDA DER‹N B‹R
KAVRAYIﬁA SAH‹P OLMASINA YARDIMCI OLUYOR.

P

akistan'dan gelen bu mektubun sizi ﬂaﬂırtaca¤ını düﬂünüyorum. Araﬂtırma çalıﬂmalarınızın ve Kuran-ı Kerim'i anlama-

mız yolundaki katkılarınızın bir hayranıyım.
Kütüphanemizin çok gerekli bir parçasını oluﬂturan eserleriniz sadece birçok insanın Allah'a iman etmesine vesile olmakla kalmayıp aynı
zamanda birçok insanın da ‹slam hakkında derin bir kavrayıﬂa sahip olmasına yardımcı oluyor.
Adresiniz bana ‹ngiltere'deki Müslüman bir kardeﬂim tarafından
verildi. Bu vesileyle size "Qur'anic Prism" adlı çalıﬂmamı (tüm Kuran-ı
Kerim'in üç dilde hazırlanmıﬂ bir Konu Fihristi) sunma fırsatı buldum.
Bu çalıﬂmam hakkındaki de¤erli görüﬂlerinizi, ve tarafınıza
ulaﬂtı¤ına dair teyidinizi, bekliyorum.
Saygılarımla,

GENEL MÜDÜR
‹SLAM‹ ARAﬁTIRMA
VAKFI
A. HAKEEM MALIK
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ENDONEZYA, Tyas U. Soekarsano

ANLATIMLAR HEM Ö¤RENC‹LER HEM DE B‹Z‹M ‹Ç‹N SON DERECE AYDINLATICI VE DÜﬁÜNMEYE YÖNLEND‹R‹C‹YD‹.
12 Mart 2003 tarihinde Endonezya Üniversitesi'nde gerçekleﬂtirilen, "Evrim Teorisinin Çöküﬂü
ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konferans›na kat›lan akademisyenlere ve
katk›lar›ndan dolay› Say›n Adnan Oktar'a teﬂekkür ederiz.
Slayt sunumlar›yla desteklenen
anlat›mlar hem ö¤renciler hem
de bizim için son derece ayd›nlat›c› ve düﬂünmeye yönlendiriciydi.
Sayg›lar›mla.

ENDONEZYA ÜNIVERS‹TES‹
EKONOM‹ FAKÜLTES‹
KOB‹ MERKEZI BAﬁKANLI⁄I
TYAS U. SOEKARSANO
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G

‹NG‹LTERE, Dr. ‹mran Ali

eçti¤imiz y›l›n sonlar›na do¤ru Islamic Society of Britain (‹ngiltere ‹slam Toplulu¤u) "Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve Yarat›-

l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl›bir konferans düzenlemiﬂtir. 200'den fazla kiﬂi konferansa kat›lm›ﬂt›r. Ayn› gün konuﬂmalar›n yan›
s›ra bir sergi ve slayt gösterisi de düzenlenmiﬂtir. Konuﬂmalar› yapan akademisyenlere ve Say›n Adnan
Oktar'a bilim ve e¤itime katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.

ISLAMIC SOCIETY OF BRITAIN
DR. ‹MRAN ALI
EVENT CO ORDINATOR
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ENDONEZYA, Teddy Trilaksono

HARUN YAHYA VE ARKADAﬁLARINA TEﬁEKKÜRLER‹M‹ SUNMAYI B‹R BORÇ
B‹L‹R‹M. YARATILIﬁ GERÇE⁄‹N‹ GÖZLER ÖNÜNE SEREN BU ÇALIﬁMALAR, ENDONEZYA HALKININ ÖNÜNE YEN‹ B‹R UFUK AÇTI.

E

lektronik ve bas›l› kitle iletiﬂim araçlar› arac›l›¤›yla, kitaplar,
belgesel filmler, internet siteleri haz›rlayarak bilime ve e¤iti-

me katk›da bulunan Harun Yahya ve arkadaﬂlar›na teﬂekkürlerimi sunmay› bir borç bilirim. Yarat›l›ﬂ gerçe¤ini gözler önüne seren bu çal›ﬂmalar, Endonezya halk›n›n önüne yeni bir ufuk açt›. Özellikle benim
için, bunlar› hem kendimin sindirmesi hem de baﬂkalar›yla
paylaﬂman›n çok kolay oldu¤unu belirtmem gerekir.
Bu vesileyle, 22 Eylül
2003'de Bandung'da düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküﬂü
ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl›
konferans ve konferans s›ras›nda sunumu yap›lan slayt
gösterisi için akademisyenlere teﬂekkür ederim.
Bu sunumlar kat›l›mc›lar›n merak›n› fazlas›yla
uyand›rd›. Bu çal›ﬂmalar, gelecekte Endonezya halk›n›n daha e¤itimli olmas› için önemli bir
araçt›r.

TEDDY TRILAKSONO
PROJE MÜDÜRÜ

Sayg›lar›mla.
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Yahya'n›n Kitaplar›na
H arun
Gelen Övgü Mektuplar›
‹NG‹LTERE
BAﬁBAKANLI⁄I
Baﬂbakan›m›z ad›na, yollam›ﬂ oldu¤unuz ve ilk f›rsatta okumay› dört gözle bekledi¤i Evrim Aldatmaca-

s› kitab› için teﬂekkür
ederim.
Emma McEwan

S‹NGAPUR BAﬁBAKAN
YARDIMCILI⁄I
Baﬂbakan›m›z Lee Hsien
Loong kendisine yollad›¤›n›z
Harun Yahya kitaplar› için teﬂekkürlerini iletmemi rica etti.
Ongye Kung
Baﬂbakan Yard›mc›s› Özel
Sekreteri
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HOLLANDA KRALLI⁄I
Sayg›de¤er kraliçemize yollam›ﬂ oldu¤unuz, Say›n Harun Yahya'n›n ‹slam kültürü hakk›nda
yazm›ﬂ oldu¤u eserleri tan›tan
nazik mektubunuz için teﬂekkür
ederiz.
Bu düﬂünceli hareketinizi takdir ediyoruz.
Samimi dileklerimizle,
A.M. Leendertse
Kral ve Kraliçe Özel Sekreteri

‹SPANYA SAVUNMA
BAKANLI⁄I
Taraf›ma göndermiﬂ oldu¤unuz Evrim Aldatmacas› adl›
ilgi çekici bilimsel kitap için size teﬂekkür ederim.
Federico Trillo Fifueroa
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F‹L‹P‹NLER
CUMHUR‹YET SENATOSU
Gönderdi¤iniz 5 adet Harun Yahya kitab› için çok teﬂekkürler.
Bu kitaplar› incelemek ve ö¤renmek için sab›rs›zlan›yorum.
En iyi dileklerimle,
Juan M. Flavier
Senatör

YEN‹ DELH‹ PARLAMENTOSU
7 A¤ustos 2002 tarihli mektubunuzu
ve Harun Yahya taraf›ndan yaz›lm›ﬂ
olan imani ve ilgili konular› aç›klayan
konularda yaz›lm›ﬂ kitaplar› alm›ﬂ bulunuyorum.
E¤er O, hepimizin Rabbi ise, bizler
neden hepimizin bir oldu¤unu fark etmiyoruz?
Kailash Joshi
Parlamento Baﬂkan›
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SUUD‹ ARAB‹STAN KRALLI⁄I
BÜYÜKELÇ‹L‹⁄‹
Harun Yahya'n›n 4 ‹slami
kitab›yla birlikte, Suudi Arabistan Krall›¤› Enformasyon
Bakanl›¤›'na göndermiﬂ oldu¤unuz mektubunuzla ilgili, Ankara'daki Suudi Arabistan Krall›¤› Elçili¤i olarak, Enformasyon Bakanl›¤›'nda ilgili yetkililerin bu
kitaplar› incelediklerini;
kitaplar›n de¤erli olduklar›n› düﬂündüklerini,
bunlar›n tutarl› ve bilimsel bir dilde yaz›ld›¤›, Kur'an-› Kerim'in
ayetlerine dayand›r›ld›¤› ve yaﬂam ﬂekilleriyle ilgili oldu¤u fikrinde olduklar›n› size bildirmek isteriz.
Ayr›ca yazar›n, görüﬂlerini ifade etmede mütevazi bir üslup izledi¤i,
bunlar› bilimsel ve gerçekçi örneklerin yan› s›ra dini örneklerle de destekledi¤i düﬂüncesindeler. Suudi Enformasyon Bakanl›¤› ad›na Elçilik olarak,
yay›nc›ya bu k›ymetli hediyesinden dolay› sonsuz teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
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PORTEK‹Z CUMHURBAﬁKANLI⁄I
Yollam›ﬂ oldu¤unuz Harun Yahya'n›n 5 adet kitab› için çok teﬂekkür
derim.
Kültürler ve uygarl›klar aras›ndaki diyalo¤un ve anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesine dair hedeflerinize tamamen kat›l›yorum.
Joao Boscomato Amaral

ABD KONGRES‹
Taraf›ma yollad›¤›n›z Evrim Al-

datmacas› kitab› için teﬂekkür
ederim.
Bu düﬂünceli davran›ﬂ›n›z için
teﬂekkürler.
Sayg›lar›mla,
Dan Burton
Kongre Üyesi
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AVUSTRALYA TEMS‹LC‹LER MECL‹S‹ VE
PARLAMENTOSU
Temsilciler Meclisi Sözcüsü ve parlamento üyesi say›n Hon Neil Andrew benden Harun Yahya'n›n yazm›ﬂ oldu¤u beﬂ kitab›n al›nd›¤n› bildiren
bir mektup yazmam› istedi.
Say›n sözcü kendisine bu ilginç
eserleri kazand›rd›¤n›z için takdirlerini iletmemi rica etti.
Ayr›ca benden teröristler ve terörizmi k›nad›¤›n›z için övgülerini
iletmemi ve terörizmi dünyam›zdan defedebilmek için tüm kültür
ve dinlerden insanlar›n iﬂbirli¤i
yapmas› gerekti¤ine dair düﬂüncelerinize destek verdi¤i
konusunda sizi temin etmemi
istedi. Söz konusu eserler birbirimizin inançlar›n› anlamaya ve bu amac› gerçekleﬂtirmeye do¤ru önemli bir
ad›m, bu aç›dan Bay Harun
Yahya'n›n bu kitaplar› ﬂüphesiz pozitif bir
katk› sa¤layacakt›r.
Say›n Sözcüye bu kitaplar› gönderdi¤iniz
için nezaketiniz ve cömertli¤inize tekrar
teﬂekkür ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Pauline M. Osmond
Avustralya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Dan›ﬂman›
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BAHREYN TARIM VE
SOSYAL ‹ﬁLER BAKANLI⁄I
Bana Harun Yahya'n›n 4
kitab›n› hediye olarak göndermiﬂ oldu¤unuz için sizlere
teﬂekkür ve takdirlerimi sunmak istiyorum.
Bu kitaplar›n ‹slami inançlar› gayri-müslimlere daha
pozitif bir ﬂekilde ifade edebilme yolunda bir ad›m oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bir kez daha teﬂekkür ederim.
Abdulnabi A. Al Shoa'la
Tar›m ve Sosyal ‹ﬂler Bakan›

MALEZYA DIﬁ‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I
27 Temmuz 2002 tarihli mektubunuz
için teﬂekkür ederiz. Say›n Bay Harun'un
yaz›lar›n› okudum; ço¤unlu¤unun uyum
içinde oldu¤unu ve bu kitaplar›n okurlar›n›, Kuran ayetleri ›ﬂ›¤›nda, ‹slamiyet
hakk›nda daha iyi bilgiler edinmesini
sa¤lad›klar›n› gözlemledim.
ﬁahsi fikrim, ‹slam Terörü Lanetler kitaplar›n›n içinde en baﬂar›l› olan›d›r. ‹ﬂ
arkadaﬂlar›m aras›nda çok fazla ilgi
uyand›rd›¤›ndan, bu kitaptan kütüphanemize eklememiz için baﬂka bir kopya
daha gödermenizi rica edece¤im.
Syed Hamid Albar
D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan›
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ENDONEZYA SAVUNMA BAKANLI⁄I
Endonezya Cumhuriyeti
Savunma Bakan›'n›n ﬂahs›nda H. E. H. Matori Abdul
Djalil olarak Say›n Harun
Yahya taraf›ndan yaz›lan

1. Kur'an Mucizeleri
2. ‹slam Terörü Lanetler
3. Kavimlerin Helak›
4. Darwinizmin Kanl›
‹deolojisi Faﬂizm
5. Evrim Aldatmacas›
6.

Hayalin

Di¤er

Ad›: Madde
isimli kitaplar› göndermenizden dolay›
özel

teﬂekkürlerimi

bildirir, yine nazik ilginizden dolay› teﬂekkür eder, ilerleyen y›llarda da baﬂar›n›z›n
devam›n› dilerim.
B.G. Prasetyo
Bakanl›k Sekreteri
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BAHREYN CUMHUR‹YET‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I
27 Temmuz 2002 tarihli mektubunuz ve ekinde yollam›ﬂ oldu¤unuz
Harun Yahya'n›n ‹slam Terörü La-

netler, Evrim Aldatmacas›, Madde:
Hayalin Di¤er Ad› ve Kuran Mucizeleri adl› kitaplar›n›z için çok teﬂekkür ederim.
Okumas› son derece ilgi çekici
olan bu kitaplar, ‹slamiyet'in terörle ba¤daﬂt›r›lmas›na ait yanl›ﬂ
önyarg›lar› silmede ve ‹slam
dünyas›na dair derin bir bilgi
edinmede çok faydal›lar. Ayr›ca
son derece e¤itici olan bu kitaplar dünyada mümkün oldu¤unca çok say›da insana ulaﬂt›r›lmal›d›r.
Yollad›¤›n›z bu kitaplar
için tekrar teﬂekkür eder, Say›n Harun Yahya'ya günümüz
toplumunda ‹slamiyet'e yapt›¤› bu samimi katk›lar›ndan dolay› övgülerimi sunar›m.
Dr. Mohammed J. K. Alghatam
E¤itim Bakan›
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SEYﬁEL CUMHUR‹YET‹
SOSYAL ‹L‹ﬁK‹LER VE ‹ST‹HDAM
BAKANLI⁄I
29 Temmuz 2002 tarihli mektubunuz ve beraberinde yollad›¤›n›z Harun
Yahya taraf›ndan yaz›lm›ﬂ, çok baﬂar›l› bilimsel araﬂt›rmalar›n ürünü olan
eserler için teﬂekkür ederim.
Darwin'in evrim teorisini çürüten ve yeryüzündeki hayat›n "Üstün bir
Ak›l" ürünü oldu¤u doktrinini savunan Say›n Harun Yahya'n›n bu de¤erli
eserlerini tan›ma f›rsat›n› elde etti¤im için çok mutluyum.
Çal›ﬂmalar›n çok önemli düﬂüncelerle dolu oldu¤una ve ﬂevkle
okuyaca¤›m bu eserlerin yeryüzündeki canl›l›k tarihi ile ilgili, bana en do¤ru ve tarafs›z bilgiyi
ulaﬂt›raca¤›na eminim.
Ayr›ca,

dünyan›n

terörün

vahﬂi eylemlerinden kurtar›lmas› için tüm din ve inan›ﬂlar›n
birleﬂmesinin vakti geldi¤i fikrini de derinden paylaﬂmaktay›m.
Dolor C. Ernesta
Sosyal ‹liﬂkiler ve ‹stihdam Bakan›
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‹RAN CUMHURBAﬁKANLI⁄I
Zat-› alinizin ‹ran ‹slam Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkanl›¤› makam›na gönderdi¤iniz Evrim Aldatmacas› adl› kitab›n›z Cumhurbaﬂkan› Say›n Seyed Mohammed Hatemi'ye takdim edilmiﬂtir.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Özel Kalem Müdürü'nün söz konusu kitab›n al›nd›¤›n›
bildiren ve zat-› alinize teﬂekkürlerini
sunan yaz›s› iliﬂikte sunulmuﬂtur.

TAYVAN ADALET BAKANLI⁄I
Taraf›ma yollam›ﬂ oldu¤unuz ‹slam

Terörü Lanetler, Faﬂizm: Darwinizm'in
Kanl› ‹deolojisi, Evrim Aldatmacas›,
Madde: Hayalin Di¤er Ad› ve Kuran Mucizeleri baﬂl›kl› kitaplar için teﬂekkür
ederim. Bu kitaplar sadece Müslüman
zihniyetini daha iyi anlamama yard›mc›
olmakla kalmamakta, dininizi daha iyi
tan›mama da vesile olmaktad›rlar.
Terorizme karﬂ› gösterdi¤iniz çabadan çok etkilendi¤imi ve bu asil davran›ﬂ›n›za duydu¤um sayg›y› belirtmek
isterim.
Ding-Nan Chen
Adalet Bakan›
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ABD KONGRE KÜTÜPHANES‹
Kongre Kütüphanesi ad›na aﬂa¤›da ismi belirtilen kitaplar› ald›¤›m›z›
belirtir nazik hediyeleriniz için teﬂekkür ederiz.
Kitap Listesi:

Derin Düﬂünmek
Kuran'› Bilmenin Önemi
Allah'›n Renk Sanat›
Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin
Evrim Aldatmacas›
Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i
Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin
Kavimlerin Helak›
Piﬂman Olmadan Önce
Darwinizm'in ‹nsanl›¤a Getirdi¤i Felaketler
Evrenin Yarat›l›ﬂ›
Kar›nca'daki Mucize
Çal›ﬂmalar›n›z kütüphanedeki koleksiyonumuzu
zenginleﬂtirecektir. Ulusal kütüphanemize yollad›¤›n›z kitaplar için tekrar teﬂekkür ederiz.
Elena Zahirpour
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Ç‹N CUMHUR‹YET‹ ÇEVRE KORUMA
BAKANLI⁄I
Yöneticimiz Hau Lung-bin'e göndermiﬂ
oldu¤unuz Harun Yahya'n›n beﬂ adet kitab›n› alm›ﬂ bulunmaktay›z.
Günümüzün çok önemli meselelerini konu alan bu kitaplar için size teﬂekkür ederiz. Kütüphanemizde çok de¤erli katk›lar›
olaca¤›na eminiz.
En iyi temmennilerimizle,
Gwo-Dong Roam
Bilim ve Teknoloji Dan›ﬂmanl›¤› Ofisi
Genel Müdür

F‹L‹P‹NLER CUMHUR‹YET‹
TEMS‹LC‹LER MECL‹S‹
Temsilciler Meclisi yollam›ﬂ oldu¤unuz 5 adet kitapla ilgili derin teﬂekkürlerinin kabulünü rica eder.
Kainat›n bu bölümünde bizler, ‹slamiyet hakk›nda s›n›rl› bilgiye sahip
bulunmaktay›z. Bu yüzden bu kitaplar›n, ‹slamiyet'in ne oldu¤u, kültürü, inananlar› ve doktrinleri
hakk›nda derin bilgiler verece¤ine inan›yoruz.
Okumak en kuvvetli ö¤renme ve ayd›nlanma
yoludur.
Son olarak, yay›nevinizde çal›ﬂan bay ve bayanlar›n, insanlar aras›nda renk ayr›m› gözetmeden herkese Müslümanl›¤›n sesini duyurup, iyili¤i ve hoﬂgörüyü yaymak için gösterdikleri çabay› övgüye de¤er bulmaktay›m.
Generoso D.C. Tulagam
Pangasinan Milletvekili
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KATAR EM‹RL‹⁄‹
Global Yay›nc›l›k taraf›ndan Ekselanslar› Katar Devleti Emiri'ne gönderilen mektup ve beraberinde hediye olarak sunulan yazar› oldu¤unuz (3) kitaba
(‹slam Terörü Lanetler, Evrim Aldatma-

cas›, Haylin Di¤er Ad›: Madde) atfen,
Ülkemizin Emiri Ekselanslar›n›n en
en güzel selamlar›n› ve halisane teﬂekkürlerini bildirmekten onur duymaktay›m, ayr›ca kendisi, bu de¤erli kitaplar›n›z vas›tas›yla insanl›¤›n fikrini zenginleﬂtiren çal›ﬂmalar›n›zda da
zat-› alinize baﬂar›lar dilemektedir.
En güzel baﬂar› dileklerimle,
Katar Emirli¤i özel Kalem Müdürü
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ÜRDÜN ÇALIﬁMA VE
‹SKAN BAKANLI⁄I
Ürdün Çal›ﬂma ve ‹skan Bakanl›¤› ad›na, taraf›m›za gönderdi¤iniz cömert hediyeniz, ‹slam Terö-

rü Lanetler, Kavimlerin Helak›,
Madde: Hayalin Di¤er Ad› ve Kuran Mucizeleri kitaplar› için teﬂekkür ederim.
Bu kitaplar› okuyarak hepimizin büyük faydalar elde edece¤inden eminiz. Kitaplar›, herkesin okuyup faydalanabilmesi
için bakanl›¤›m›z›n kütüphanesinde saklayaca¤›z. Tekrar teﬂekkür ediyor ve sizleri Ürdün'de görebilmeyi ümid ediyorum. Ayr›ca sizlere yeni
eserlerinizde baﬂar›lar diliyor,
tüm

Müslümanlar›n

güvenli¤i

için

Allah'›n sizlere merhamet kanatlar›n› germesini
temenni ediyorum.
Hüsnü Abu Gida
Çal›ﬂma ve ‹skan Bakanl›¤›
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KIBRIS RUM KES‹M‹ ‹Ç ‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I
1 A¤ustos 2002 tarihli mektubunuzla ilgili olarak, bana Harun Yahya'n›n

‹slam Terörü Lanetler, Evrim Aldatmacas›, Madde: Hayalin Di¤er Ad› ve Kuran Mucizeleri ad›ndaki 4 eseri kazand›rd›¤›n›z için teﬂekkür ederim.
Söz konusu kitaplarda, etkili felsefe ve ideolojiler ile inanç ve bilim konulu baﬂl›klar aç›k ve berrak bir
biçimde aktar›lm›ﬂ ve insan› kesinlikle düﬂünmeye sevkediyor.
Dr. Andreas Panayiotou
‹ç ‹ﬂleri Bakan›
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H‹ND‹STAN TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ
Bombay'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü Merkez Kütüphanesi, göndermiﬂ
oldu¤unuz 8 A¤ustos 2002 tarihli mektubunuzu ve aﬂa¤›da belirtilen yay›nlar›
teslim ald›¤›n› bildirir ve teﬂekkür eder.

‹slam Terörü Lanetler,
Faﬂizm: Darwinizm'in Kanl› ‹deolojisi
Evrim Aldatmacas›
Madde: Hayalin Di¤er Ad›
Kuran Mucizeleri
Söz konusu yay›nlar, fakülte üyeleri, ö¤renciler ve enstitünün di¤er
üyelerinin kullan›m›na sunulmak
üzere Merkez Kütüphanesi kolleksiyonuna eklenmiﬂtir.
Dr. H.Z. Waydance
Kütüphane Sorumlusu
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H‹ND‹STAN, JAWAHARLAL
NEHRU ÜN‹VERS‹TES‹
Bu mektupla , göndermiﬂ oldu¤unuz Harun Yahya taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan kitaplar› ald›¤›m›z› teyid eder, teﬂekkür ederim. ‹lk aﬂamada içeriklerinden anlad›¤›m kadar›yla kitaplar, farkl› konularda
de¤erli bilgiler içermektedir.
Prof. G.K. Chadha
Rektör

HAZAR ÜN‹VERS‹TES‹
KÜTÜPHANES‹
Hürmetli Harun Bey,
Hazar Üniversitesi'nin Kütüphane-Bilgi Merkezi'ne hediye etti¤iniz
kitaplar için size en derin minnettarlı¤ımı bildiririm. Bu kitaplar buradaki birçok okuyucu (araﬂtırmacı, ilim
adamı, ö¤retmen ve ö¤renciler) için
çok önemli birer kaynaktır ve bizim
‹slam dini hakkındaki bilgilerimizi
zenginleﬂtirecektir.
Kütüphaneye hediye etti¤iniz
kitapları dostlu¤umuzun bir tezahürü olarak görüyoruz ve ümid ediyoruz ki bu dostlu¤umuz gelecekte de devam eder.
F.H. Resulov
Bilgi Merkezi Direktörü
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F‹L‹P‹NLER CUMHUR‹YET‹
SENATOSU
Bize göndermiﬂ oldu¤unuz, ‹s-

lam Terörü Lanetler, Faﬂizm: Darwinizm'in Kanl› ‹deolojisi, Evrim
Aldatmacas›, Madde: Hayalin Di¤er Ad› ve Kuran Mucizeleri kitaplar› için teﬂekkür ederiz. Bu kitaplar› kütüphanemize yerleﬂtirmiﬂ bulunmaktay›z.
Tekrar teﬂekkürler, en derin
sayg›lar›m›zla.
Senatör Teresa Aquino
Orega ad›na
Dennis N. Acorda

NEW YORK COLOMBIA ÜN‹VERS‹TES‹
ABD
Colombia Üniversitesi'ne yollam›ﬂ oldu¤unuz de¤erli hediyeler için teﬂekkür
ederiz.
Koleksiyonumuz, siz ve sizler gibi
düﬂünceli davrananlar sayesinde geliﬂmektedir. Bu hediyeler fakültemizin ve
ö¤rencilerimizin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktad›r.
5 adet kitap elimize ulaﬂm›ﬂt›r.
Matthew A. Hambel
Koordinatör Yard›mc›s›
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PEK‹N ÜN‹VERS‹TES‹
KÜTÜPHANES‹, Ç‹N
Aﬂa¤›daki kitaplar› kütüphane kolleksiyonumuza ald›¤›m›z› bildirir teﬂekkür ederiz.

1- Kuran Mucizeleri
2- Atomdaki Mucize
3-Evrenin Yarat›l›ﬂ›
4-Kuran Bilime Yol Gösterir
5-Faﬂizm:Darwinizm'in Kanl› ‹deolojisi
Bu kitaplar›n bizim koleksiyonumuza çok büyük katk›lar› olaca¤› inanc›nday›z. Kütüphanemiz ve ﬂahs›m›z ad›na sizlere sürekli deste¤iniz için teﬂekkür ediyoruz.
Nu Zong Lin

97

DÜNYADAN
YANKILAR

SARAYBOSNA ÜN‹VERS‹TES‹, BOSNA-HERSEK CUMHUR‹YET‹
Meﬂhur yazar Harun Yahya'n›n, beﬂ mükemmel kitab›n› alm›ﬂ oldu¤umuzu zevkle bildir, teﬂekkür ederiz. Kitaplar›n içeriklerine bakarak söyleyebiliriz ki, konular Enstitümüz'ün araﬂt›rmalar›yla çok yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Bu yüzden bu kitaplardan Enstitümüz'ün
biyolojik araﬂt›rmalar›nda faydalanaca¤›z.
Ayn› zamanda bunu, e¤itim kurumlar›m›z
aras›nda, özellikle beraber proje geliﬂtirmek
ve iﬂbirli¤i için bir imkan olarak görmekteyiz. Bu anlamda, iﬂbirli¤imizin ana hatlar›n›
konuﬂmak üzere toplant›lar organize edebiliriz. Bu konudaki önerilerinize aç›¤›z.
Sizlere Enstitümüz'ün birkaç ‹ngilizce
yay›n›n› göndermekten mutuluk duyuyoruz. Böylece bu bilimsel kurumun bas›m
prodüksiyon bölümü ile ilgili olarak da
bilgilenmenizi dileriz.
Prof. Dr. Smail Cekic
Uluslararas› Suçlar ‹nceleme Bölümü Baﬂkan›

BAHAUDD‹N ZAKAR‹YA ÜN‹VERS‹TES‹,
PAK‹STAN
Bahauiddin Zakariya Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Ghulam Chauardy'e gönderdi¤iniz 20 A¤ustos 2002 tarihli mektubunuzu alm›ﬂ oldu¤umuzu bildirmek isterim. Bay Harun Yahya'n›n mütalaas›n› ve
eserlerini gönderdi¤iniz için teﬂekkür
ederiz.
Ashiq Muhammad
Rektör Yard›mc›l›¤› Sekreterli¤i
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AZ‹Z STEPHEN K‹L‹SES‹
Allah ve Hz. ‹sa ad›na selamlar,

Evrim Aldatmacas› adl›, hepimizin Yarat›c›s› olan Allah'›n yaratma sanat›n› etkili delillerle anlatan kitab›n›z için teﬂekkür ederim. Yazar›n yarat›l›ﬂ› anlatmadaki samimiyet ve berrakl›¤›n›
takdir ediyorum.
Kiﬂisel kütüphanemde saklayaca¤›m bu kitap için tekrar
teﬂekkürler.
Papaz George D. McKinney

‹SLAM YÖNET‹M ÇALIﬁMALARI
MERKEZ‹, S‹NGAPUR
Ofisiniz taraf›ndan bize yollanan Ha-

run Yahya Eserlerinin Dünyadaki Yank›lar› adl› kitab› alm›ﬂ bulundu¤umuzu en derin teﬂekkürlerimle bildirmek isterim. Bu
düﬂünceli davran›ﬂ›n›z› takdir ediyor ve
en k›sa gelecekte size karﬂ›l›k verebilmeyi
umud ediyoruz. Harun Yahya'n›n kitaplar›, kitap dükkan›m›z›n en çok satan eserleri aras›nda yer almaktad›r.
Tekrar en derin sayg›lar›m›z› sunar›z.
Dr. Siti Maryam
Malinumbay S. Salasal
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GALLER PRENSL‹⁄‹

Majesteleriyle 13-25 Ekim 2002
tarihleri aras›nda görüﬂmek istedi¤inizi belirti¤iniz ve kendisini
konferans›n›za davet etti¤iniz 9
A¤ustos 2002 tarihli mektubunuz için teﬂekkür ederiz.
Majesteleri kendisini düﬂündü¤ünüz için minnettar oldu ve
benden sizlere en iyi dileklerini iletmemi istedi.
K›demli Yüzbaﬂ›
Alastair Graham
Kraliyet Donanmas›

RUSYA YEREL ÜN‹VERS‹TES‹
Kitaplar için teﬂekkür ederiz.
Gelecekte iﬂbirli¤imizin devam›n› diliyorum.
Sayg›lar›mla,
Goubin V.D.
Felsefe Bölümü Dekan›
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ADEN ÜN‹VERS‹TES‹, YEMEN CUMHUR‹YET‹
Bay Harun Yahya'ya ait aﬂa¤›daki kitaplar›n bulundu¤u gönderinizi alm›ﬂ bulunmaktay›z:
a) Madde: Hayalin Di¤er Ad›
b) ‹slam Terörü Lanetler
c) Kuran Mucizeleri
d) Evrim Aldatmacas›
Göndermiﬂ oldu¤unuz faydal› kitaplar için çok teﬂekkür ederim. Bu
ayn› zamanda sizlerle ba¤lant›da kalmam›z ad›na da faydal› olacakt›r.
En derin dileklerimle,
Dr. Ahmad Alial-Hamadan
Yüksek Ö¤renim ve Bilimsel
Araﬂt›rma Bölümü
Dekan›

EDINBURGH ÜN‹VERS‹TES‹
HUKUK FAKÜLTES‹, ‹NG‹LTERE
Üniversitemiz kütüphanesine yerleﬂtirdi¤imiz üç adet eseriniz için teﬂekkür
ederim.
Prof. H. L. MacQueen
Dekan
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BANDUNG TEKNOLOJ‹
ENST‹TÜSÜ, ENDONEZYA
Evrenin Yarat›c›s› olan Allah çok yücedir. Harun Yahya'n›n sadece Müslüman
dünyas›na de¤il, dünyadaki tüm insanlara
gerçe¤i göstermeye adanm›ﬂ çeﬂitli yay›nlar ﬂeklinde yapt›¤› müthiﬂ çal›ﬂmaya olan
içten sayg› ve hayranl›¤›m› ifade etmek
isterim. Çal›ﬂmalar› zihinlerimize esin
kayna¤› oluyor, ruhlar›m›z› uyand›r›yor.
Harun Yahya bilimsel gerçekleri düﬂünen insanlar için Allah'›n yarat›ﬂ›n›n
delilleri olarak sundu. Allah Harun
Yahya'y› en güzel ﬂekilde ödüllersin.
Dr. Taufiburahman
Biyoloji Bölüm Baﬂkan›

HÜKÜMETLERARASI ARAﬁTIRMA
ENSTITÜSÜ, ABD
Kar amac› gütmeyen bir enstitü olan
Hükümetleraras› Araﬂt›rma Enstitüsünde
çal›ﬂ›yorum. Amerika Birleﬂik Devletlerinde yerel ve eyalet polis memurlar›na antiterör e¤itimi verdik. ‹zninizle, belgeselinizi de program›m›z›n bir parças› olarak
kullanmak istiyoruz. Bu talebimize herhangi bir itiraz›n›z var m›? E¤er bir sorunuz varsa, bana aﬂa¤›daki numaralardan ya da bu mesaja cevap vererek ulaﬂabilirsiniz.
Teﬂekkürler,
Scott Tedcastle
Araﬂt›rmac›
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AZIZAH DERG‹S‹, ABD
Selamun Aleykum... Gönderdi¤iniz Harun Yahya kitaplar› için teﬂekkür ederim. Yaz›lar›n kalitesinden çok etkilendik. ﬁu anda her zamankinden daha fazla Müslüman
yay›nc›lar›n gerçek ‹slam ahlak›n›
yazma konusunda sorumlu olduklar›na inan›yoruz. Sizin bu amaca
yönelik çabalar›n›z› takdir ediyoruz.
Ruqayyah K. Mohammed
Yard›mc› Editör

TEL AV‹V ÜN‹VERS‹TES‹, ‹SRA‹L
"Dini" olarak isimlendirilen terörü
durdurmak ve üç tek ‹lahl› dinde ortak
olan gerçek dini de¤erleri yerleﬂtirmek
için yürüttü¤ünüz asil çaban›za güçlü
desteklerimi ifade etmekten onur duyar›m. Bu konferans›n bölgemizde ve tüm
dünyada karﬂ›l›kl› anlay›ﬂa büyük bir
katk› sa¤layaca¤›ndan hiçbir ﬂüphem
yok ve bu çal›ﬂmay› takdir ediyorum.
Bir olan Allah'a inananlar aras›nda
güvene dayal› kal›c› bar›ﬂ› sa¤laman›n
tek yolunun ortak dini ve ahlaki de¤erlerimizin tan›nmas› oldu¤una inan›yorum. Bu nedenle ilk ve en önemli ad›m›n, bu de¤erlerin sapt›r›lmas›yla sözde Allah ad›na kan dökülmesinin k›nanmas› oldu¤una inan›yorum. ‹ﬂte bu nedenle teﬂebbüsünüze çok önem
veriyor ve baﬂar› umudunuza kat›l›yorum. Allah sizi korusun.
Prof. Aryeh Finkelberg
Felsefe Bölümü
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AMER‹KA VE KANADA
SAN FRANCISCO YILLIK ‹SLAM KONGRES‹

A

s Sabeel Masjid Noor Al Islam taraf›ndan 26-28 Aral›k
2003 tarihleri aras›nda San Francisco'da bulunan Nob Hill

Center'da "Y›ll›k ‹slam Kongresi"düzenlendi. Üç gün boyunca devam
eden bu konferanslara, ‹slam dünyas›n›n tan›nm›ﬂ simalar›n›n yan› s›ra,
Harun Yahya'n›n eserlerinden derlenmiﬂ sunumlarda bulunan akademisyenler de kat›ld›. Konuﬂmac›lar›n Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalanarak haz›rlad›klar› sunumlar›n konular›, "Kuran Mucizeleri" ile
"Kuran Bilime Yol Gösterir"di. Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillere çevrilen
eserlerinin de sergilendi¤i konferans çok büyük bir ilgi gördü. Bu konferanslar›n ard›ndan www.harunyahya.com sitesine gelen mesajlar ise ya-
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p›lan sunumlar›n insanlar üzerinde ne kadar büyük bir etki
meydana getirdi¤ini
aç›kça göstermekteydi. Bu mesajlardan bir
tanesi ﬂöyledir:
San Francisco ‹slam Kongresi'nde
konuﬂmac›lar›n›zdan ikisini dinledim ve hemen eve gelip sitenizi inceledim. Tüm bu derinlemesine araﬂt›rmalardan dolay› çok ﬂaﬂ›rd›m ve etkilendim, Elhamdulillah. ‹nanc›m konusunda kendimi daha güvenli ve daha rahat hissediyorum. Bütün bu mükemmel çal›ﬂmalar›n›zdan dolay› teﬂekkür ederim. Ben de bu yeni bilgilerimi arkadaﬂlar›ma ve aileme tebli¤ için kullanaca¤›m. Karoline.
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Konferansta, Harun
Yahya'n›n eserlerinden haz›rlanan bir belgesel de gösterildi.
Ayr›ca Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki
eserleri sergilendi.

2005 y›l›n›n ilk günlerinde
As Sabeel Vakf› taraf›ndan
yine üç günlük bir konferans dizisi düzenlendi.
Konuﬂmac›lar Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalanarak haz›rlad›klar›
Kuran Bilime Yol Gösterir, Sosyal Darwinizm'in
‹nsanl›¤a Getirdi¤i Belalar ve Kuran Mucizeleri konulu sunumlar
gerçekleﬂtirdiler. Bu
sunumlar öncesi yazar› ve
çal›ﬂmalar›n› anlatan konuﬂmalar yap›ld›
ve multivizyonlar gösterildi. San Fransisco Konferans›
sonras›nda, MRT Roundtable isimli bir televizyon kanal›nda yay›nlanmak üzere Harun Yahya temsilcileriyle özel bir röportaj gerçekleﬂtirildi.
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KONFERANSLAR D‹Z‹S‹, KASIM 2003
2003 y›l›n›n Kas›m ay›nda çeﬂitli Amerikan Üniversitelerinde, e¤itim merkezlerinde, liselerde ve baz› kuruluﬂlarda Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan konferanslar düzenlendi. 19 gün süren konferans dizisinde, 6 ayr› üniversitede ve çeﬂitli kuruluﬂlarda 17 ayr› sunum gerçekleﬂtirildi. Çeﬂitli televizyon programlar›na da kat›lan konuﬂmac›lar her
ziyaret ettikleri yerde çok büyük bir ilgiyle karﬂ›laﬂt›lar.

B‹L‹NÇL‹ TASARIM YILLIK TOPLANTISI

M

MINNEAPOLIS ÜN‹VERS‹TES‹
inneapolis Üniversitesi'nde, IDN (Intelligent Design Network-Bilinçli Tasar›m A¤›) taraf›ndan düzenlenen "Bilinçli

Tasar›m Y›ll›k Toplant›s›"nda Harun Yahya temsilcileri "Darwinizm'in
Çöküﬂü"konulu sunumlar gerçekleﬂtirdiler. IDN'nin bu toplant›s›nda,
Harun Yahya taraf›ndan yap›lan Darwinizm konulu tüm çal›ﬂmalar çok
büyük bir ilgi gördü.
IDN, geniﬂ çapl› organizasyonlarla
Allah'›n varl›¤›n›n bilimsel delillerini ve
evrim teorisinin geçersizli¤ini insanlara anlatan bilimsel bir kuruluﬂtur. Öncelikle Amerika çap›nda faaliyet göstermektedir ve birçok eyaletteki okullarda fen derslerinde, evrim teorisiyle
birlikte Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i'nin de okutulmas›nda IDN'in büyük etkisi olmuﬂtur.
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ÇEﬁ‹TL‹ AMER‹KAN ÜN‹VERS‹TELER‹

A

ndrews Üniversitesi ve Loma Linda Üniversitesi Teoloji
Fakültesi'nde gerçekleﬂtirilen konferans dizisi ise "H›risti-

yanlarla Müslümanlar›n dinsizli¤e ve teröre karﬂ› nas›l bir birlik oluﬂturmalar› gerekti¤i"konusu üzerinde yo¤unlaﬂt›. Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n tan›t›ld›¤› multivizyon ise izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Andrews Üniversitesi'ndeki konferanstan görüntüler

110

HARUN YAHYA

Loma Linda Üniversitesi'nde düzenlenen konferans›n organizatörleri Jerald
Whitehouse ve Bernard Brandstater,
yapt›klar› konuﬂmalarda dinleyicilere
Harun Yahya'n›n kitaplar›n› tek tek gösterip içerikleri hakk›nda bilgi verdiler.

Loma L
inda

Ünivers
itesi

MESA Üniver
sitesi

Bu konferanslar›n d›ﬂ›nda MESA Üniversitesi ve Irvine Üniversitesi gibi kuruluﬂlarda "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü", "Ahir
Zaman Alametleri"ve "Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i"konulu çeﬂitli sunumlar gerçekleﬂtirildi.
Afiﬂ sergileri ve slayt gösterileri de konferanslar gibi büyük ilgi gördü.
Irvine Üniversitesi
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A

ISNA K‹TAP FUARI
merika'n›n Washington DC Eyaletinde, 30 A¤ustos-2 Eylül 2002 tarihleri aras›nda, ABD'nin en büyük ve en sayg›n

‹slami organizasyonlar›ndan biri olan Islamic Society of North America
(ISNA-Kuzey Amerika ‹slam Toplumu) büyük bir fuar düzenledi. Her y›l
düzenlenen bu fuara ‹slam dünyas›n›n önde
gelen yazarlar›, akademisyenleri
adamlar›
olarak

ve

fikir

konuﬂmac›

kat›lmaktad›r.

2002 y›l›ndaki fuarda
Harun Yahya stand›, ziyaretçilerin çok büyük
ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.

2001 ISNA Kitap Fuar›, Harun Yahya Stand›

2002 ISNA Kitap Fuar›, Harun Yahya Stand›
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Harun Yahya'n›n ‹ngilizce, Frans›zca ve ‹spanyolca baﬂta olmak üzere
farkl› dillerde yay›nlanan çeﬂitli eserleri ISNA Kitap Fuar›'nda farkl› yay›nevlerinin standlar›nda sergilendi.

Harun Yahya'n›n farkl› dillerdeki eserlerinin da¤›t›m›, ABD'deki birçok
kitabevi taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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ISNA Kitap Fuar›'nda,
Harun Yahya'n›n
eserlerini ‹ngilizce,
Frans›zca ve ‹spanyolca olarak yay›nlayan ve da¤›tan birçok
yay›nevinin stand›
yer ald›.
Harun Yahya'n›n
eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan
belgesel ve ses kasetleri de farkl› yay›nevlerinin standlar›nda sergilendi.
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AMER‹KAN MÜSLÜMANLARI KÜLTÜR FEST‹VAL‹
SALT LAKE
2003 y›l›n›n Eylül ay›nda Salt Lake'de Amerikan Müslümanlar› Kültür Festivali düzenlendi. Gallivan Plaza'da düzenlenen festivale çok say›da H›ristiyan temsilci de
kat›ld›. Harun Yahya'n›n
çeﬂitli dillerdeki eserlerinin sergilendi¤i festival,
iki büyük dinin mensuplar›n›n hoﬂgörü içinde
birarada bulunabileceklerini gösteren önemli
bir giriﬂim olarak gaDeseret News, 6 Eylül 2003

zetelere yans›d›.

Salt Lake bas›n›nda da
Amerikan Müslümanlar› Kültür Festivali ile
ilgili çeﬂitli haberler
yer ald›.
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B‹L‹NÇL‹ TASARIM SEM‹NER‹
KANSAS
2001 y›l›nda, Kansas'ta düzenlenen, birçok önemli bilim adam› ve araﬂt›rmac›n›n kat›ld›¤› Intelligent Design
Network seminerinin öncesinde, kat›l›mc›lara Harun Yahya'n›n "Evrim Teorisinin Çöküﬂü"konulu çal›ﬂmalar›
hakk›nda bir sunum gerçekleﬂtirildi.
Harun Yahya'n›n eserlerinde yer alan ve "H›ristiyanlar›n ve
Müslümanlar›n Darwinizm'e karﬂ› birlikte mücadele etmeleri gerekti¤ini"temel alan bu sunum, H›ristiyan akademisyenlerin çok fazla ilgisini
çekti. Yazar›n çal›ﬂmalar› hakk›nda detayl› sorular›n da yöneltildi¤i bu
sunum sonras›nda, kat›l›mc›lar yap›lan çal›ﬂmalara hayran kald›klar›n›
ifade ettiler.
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KONFERANSLAR D‹Z‹S‹, EYLÜL 2002
2002 y›l›nda Amerika'n›n çeﬂitli eyaletlerinde Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan birçok konferans düzenlendi. 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n ard›ndan gerçekleﬂtirilen bu konferans dizisinin
temel baﬂl›¤›n› "‹slam Terörü Lanetler"konusu oluﬂturuyordu. Bunun d›ﬂ›nda "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i", " Kuran Mucizeleri"ve "Allah'›n Varl›¤›"gibi konularda çeﬂitli sunumlar gerçekleﬂtirildi.
Konferanslar›n düzenlendi¤i baz› yerler ise ﬂunlard›r:
Columbia Üniversitesi, Purdue Üniversitesi, New York Hunter College, Central Islamic Center of New York, Upper Westchester Muslim Society, The Cloyd Heck Marvin Center, Virgina Nova College, Illinois
Muslim Education Center, Illinois Muslim Society Inc...

(Üstte) Central Illinois Mosque and
Islamic Centre (CIMIC)'teki sunumun konusu "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i"idi.

(Yanda) Dar al Hijrah Camisi'nde
gerçekleﬂtirilen bir sunum.
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Dar al Hijrah Camisi'ndeki multivizyon s›ras›nda Harun Yahya eserleri sergilendi.
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CONCORDIA VE MCGILL ÜN‹VERS‹TELER‹
KANADA
24-31 May›s 2002 tarihleri aras›nda Kanada genelinde Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlan›larak, "Kuran Mucizeleri", "Evrenin Yarat›l›ﬂ›", "‹slam'da Bilim"ve "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"konular›nda bir dizi
konferans düzenlendi.
Ottowa ve Montreal'de Müslümanlar›n a¤›rl›kl› olarak okuduklar›
okullarda gerçekleﬂtirilen bu sunumlar›n d›ﬂ›nda, Toronto Vision TV'de
de Harun Yahya'n›n eserleri üzerine üç program yay›nland›. Islamic Information and Da'wah Centre of Toronto'nun (Toronto ‹slami Bilgi ve Dava Merkezi) baﬂkan› Shabir Ally'nin de kat›ld›¤› televizyon programlar›nda "Evrenin Yarat›l›ﬂ›"ve "Kuran Mucizeleri"konular› üzerinde duruldu.
Concordia ve McGill gibi
üniversitelerin yan› s›ra çeﬂitli merkezlerde de düzenlenen bu konferanslar büyük ilgi gördü.
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Concordia Üniversitesi'nde
düzenlenen "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"konulu afiﬂ
sergisi.
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A

ARJANT‹N K‹TAP FUARI
rjantin'de
2004 y›l›-

n›n Nisan ay›nda düzenlenen Uluslararas› Kitap
Fuar›'nda Harun Yahya'n›n ‹spanyolcaya çevrilmiﬂ kitaplar› sergilendi.

nen
lca Düﬂü
‹spanyo
‹çin
‹nsanlar

‹spanyolca Evrim
Aldatmacas›
‹spanyolca Ev
renin
Yarat›l›ﬂ›

Harun Yahya'n›n birçok kitab› farkl› yay›nevleri taraf›ndan ‹spanyolca olarak
bas›lm›ﬂt›r. Bu kitaplardan baz›lar› ﬂunlard›r: Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin, Kavimlerin Helak›, Evrim Aldatmacas›, Darwinizm'in ‹nsanl›¤a Getirdi¤i Belalar, Piﬂman Olmadan Önce...
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I

.

‹NG‹LTERE KONFERANSLAR D‹Z‹S‹
EK‹M 2002

ngiltere'deki Müslüman ö¤rencileri temsil eden en büyük kuruluﬂlardan biri olan FOSIS, (The Federation of Student Isla-

mic Societies-‹slami Çal›ﬂmalar Ö¤renci Derne¤i), taraf›ndan 2002 y›l›nda çeﬂitli üniversitelerde, Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak
birçok konferans düzenlendi. Aralar›nda Cambridge, Edinburgh ve Leicester gibi tüm dünyada tan›nan, sayg›n e¤itim kurumlar›n›n da bulundu¤u birçok üniversitede düzenlenen konferanslarda "Evrim Teorisi'nin
Çöküﬂü", "Atom Mucizesi", "Kuran'›n Bilimsel Mucizeleri"gibi konularda
‹ngilizce sunumlar gerçekleﬂtirildi. Sunumlar öncesi Harun Yahya'n›n
çeﬂitli dillerdeki eserleri sergilendi.
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Leicester Üniversitesi,
"Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"ve "Kuran Mucizeleri"konulu konferanslar.

Cambridge Üniversitesi'nde,
Evrim Teorisi'nin bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisini konu alan
bir sunum gerçekleﬂtirildi.
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Warwick Üniversitesi, "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"konulu konferans.

Bristol Üniversitesi, "Bilimin
Iﬂ›¤›nda Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"konulu sunum.

Birmingham'daki Al
Hijraj ‹lkokulunda
yap›lan belgesel
gösterimi.
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St. Peters Koleji'nde
gerçekleﬂtirilen,
"Allah'›n Varl›¤›n›n Bilimsel ve Tarihi Delilleri"ve "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"konulu
konferanslar.

Swansea Üniversitesi'nde, "Darwinizm'in Çöküﬂü ve
Materyalizm"konulu konferans.

(Solda)
Londra'daki City Üniversitesi'nde,
Harun Yahya'n›n eserleri sergilendi.
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19 Ekim 2002'de ‹ngiltere
Manchester Central Camii'de
yap›lan sunumun konusu
"Kuran Mucizeleri"ydi.

10 Ekim 2002 tarihinde, Londra Whiteman
Road Camisi'nde gerçekleﬂtirilen, "Evrim
Teorisinin Çöküﬂü"ve
"Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i"konulu sunum.

(Üstte ve sa¤da)
20 Kas›m 2002 tarihinde, ‹ngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde yap›lan "Evrim Teorisi'nin
Çöküﬂü"konulu konferans.
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Glasgow Üniversitesi'ndeki,
"Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"ile
"Allah'›n Varl›¤›n›n Bilimsel ve
Tarihi Delilleri"konulu konferanslar.

Nottingham Üniversitesi'ndeki konferansa ö¤rencilerin
yan› s›ra, ö¤retim
kadrosundan da çok
say›da kiﬂinin kat›ld›¤› gözlendi.
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Do¤u Londra Camisi'nde gerçekleﬂtirilen "Evrim Aldatmacas›"ve "Kuran Mucizeleri"konulu sunumlar.

Liverpool Üniversitesi
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Londra, Froud Centre'da gerçekleﬂtirilen "Evrim ve Kozmoloji"ve "Atom Mucizesi"konulu sunumlar.
(Solda)
Dundee Üniversitesi'nde
gerçekleﬂtirilen "Evrim
Teorisi'nin Çöküﬂü"konulu seminer.

Edinburgh Üniversitesi'nde gerçekleﬂtirilen, "Darwinizm'in Çöküﬂü ve Materyalizm - Bilim ve Bilgide Yeni bir Ça¤"konulu konferans.
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IPCI KONFERANSI
BIRMINGHAM

I

.
ngiltere'nin
önemli

en

‹slami

kuruluﬂlar›ndan biri olan
IPCI - Islamic Vision (‹slami
Sunum

Komitesi-Islamic

Presentation Commitee) taraf›ndan 2002 y›l›n›n Ekim
ay›nda Birmingham'da düzenlenen konferans The Nation gibi günlük gazetelerde de yank› buldu.

‹ngiltere'de Urduca yay›nlanan günlük haber gazetesi The Nation'da (17
Ekim 2002), IPCI taraf›ndan Birmingham'da düzenlenen konferans›n kat›l›m› hakk›nda bilgi verildi.
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I

.

IPCI-‹SLAM‹ K‹TAP SERG‹S‹

ngiltere'nin en önemli ‹slami kuruluﬂlar›ndan biri olan ‹slami
Sunum Komitesi (IPCI)'›n 2003 y›l›nda açt›¤›, ‹ngiltere'nin ilk

daimi ‹slami sergisinde Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserleri sergilendi. Birmingham Milli E¤itim Müdürü Tony Howell taraf›ndan aç›l›ﬂ›
yap›lan sergi, H›ristiyan ziyaretçiler taraf›ndan da büyük ilgi gördü.

IPCI'›n açt›¤› sergide Harun Yahya'n›n ‹ngilizce'ye çevrilen
eserlerine geniﬂ bir yer ayr›ld›.
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Lougborough Üniversitesi'nde "Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin - Evrim Teorisi'nin
Çöküﬂü ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konulu bir sunum gerçekleﬂtirildi.
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‹NG‹LTERE KONFERANSLAR D‹Z‹S‹
EK‹M 2003
2002 y›l›ndaki ‹ngiltere konferanslar›n›n da organizatörü olan FOSIS (‹slami Çal›ﬂmalar Ö¤renci Federasyonu), 2003 y›l›nda da yine ‹ngiltere'nin çeﬂitli bölgelerindeki üniversitelerde
bir dizi konferans düzenledi. 13-17 Ekim tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen

konferanslar

öncesinde "Yarat›l›ﬂ ve
Darwinizm'in Çöküﬂü"
konulu sergi ile birlikte
bir multivizyon gösterisi
de düzenlenmiﬂtir.

Birmingham Üniversitesi
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MANCHESTER KONFERANSLARI
ARALIK 2004
5 ve 6 Aral›k 2004 tarihlerinde, ‹slami bir vak›f
olan The Lote Tree taraf›ndan ‹ngiltere'de bir dizi
konferans düzenlendi.
Manchester'da gerçekleﬂtirilen konferanslarda Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan "Bilim ve Din - Düﬂünmeye Davet", "K›yamet Alametleri" ve
"Evrenin Yarat›l›ﬂ›"
konulu

sunumlar

gerçekleﬂtirildi.
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11 Aral›k 2004 tarihinde

Londra'da,

Amal Trust taraf›ndan bir konferans
düzenlendi.

Ken-

sington and Chelsea Town Hall'da
gerçekleﬂtirilen konferansa Harun Yahya temsilcilerinin yan› s›ra sonradan ‹slam'› seçen yazar Ahmad Thomson, Westminster Vali Yard›mc›s› ve Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinden Barones Sarah Ludford, Lambeth Valisi Irene Kim, Kensington/Chelsea eski Vali Yard›mc›s›
Christopher Buckmaster, Harrow Vali Yard›mc›s› Asad Omar, Suudi Arabistan ‹ngiltere Büyükelçisi Prens Al-Faysal ve Lordlar Kamaras›ndan
Lord Nazir Ahmed gibi çok önemli konuﬂmac›lar kat›ld›.
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Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinden Barones Sarah Ludford'un da bir konuﬂma yapt›¤›
konferans›n ard›ndan, Harun Yahya ad›na temsilcilerine ‹slam'›
yayma konusunda yapt›¤› üstün
çal›ﬂmalar nedeniyle bir plaket
verildi.
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BOURGET K‹TAP FUARI, FRANSA 2004

B

ourget Fuar›, 1983 y›l›ndan bu yana sadece Fransa'dan kat›l›mc›larla gerçekleﬂtirilmektedir. Her y›l Nisan ay›nda ya-

p›lan ve 3-4 gün süren fuarda, sadece ‹slami eserler sergilenmektedir.
100.000'e yak›n kiﬂinin ziyaret etti¤i fuarda, Harun Yahya'n›n eserleri de
farkl› yay›nevleri taraf›ndan halka sunulmaktad›r. Yazar›n eserlerini
Frans›zca ve Arapça yay›nlayan aﬂa¤›daki yay›nevleri de 2004 y›l›nda
Bourget Fuar›'na kat›lm›ﬂt›r.

Bourget
Fuar›'ndan
genel
görünüm.
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DAN‹MARKA ULUSAL K‹TAP FUARI, EK‹M 2003

D

animarka'da 2003 y›l›n›n Ekim ay›nda düzenlenen bir ulusal
kitap fuar›nda Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki kitaplar›

sergilendi. Avrupa'daki vatandaﬂlar›m›z, Danimarka'daki kültürel etkinliklerde, mini kitap fuarlar›nda ve sergilerde Harun Yahya eserlerini özellikle talep
etmekte, yaz›l› ve görsel yay›nlar› takip etmektedirler.
Özellikle de Kopenhaf ve Arhus ﬂehirlerinde Harun Yahya'n›n eserlerini takip eden
çok büyük bir okuyucu kitlesi bulunmaktad›r.

HOLLANDA , EK‹M 2001
4 Ekim 2001 tarihinde, Hollanda'n›n Rotterdam ﬂehrinde Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak çeﬂitli seminerler düzenlenmiﬂtir.
‹slam Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen ve halk›n büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂan
konferanslar›n
konusu

"Evrim

Teorisi ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" idi.

141

DÜNYADAN
YANKILAR

MACAR‹STAN KONFERANSLARI, 2004
2004 y›l›nda Macaristan
halk› birçok farkl› konferans
sayesinde Harun Yahya'n›n
eserleriyle yak›ndan tan›ﬂma
f›rsat› buldu. Okullarda, ‹slami
merkezlerde ve çeﬂitli kuruluﬂlarda düzenlenen konferanslarla, multivizyon gösterileri ve
(Üstte) 6 Nisan 2004 tarihinde Pásztó
Secondary
Grammar
School'da bir
sunum gerçekleﬂtirildi.

sergilerle Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki kitaplar› tan›t›ld›.
Gerek orada yaﬂayan Müslümanlar›n gerekse Macar halk›n›n çok büyük ilgi gösterdikleri
bu sunumlar "Evrim Teorisinin
Çöküﬂü ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i",
"Mucize Gezegen" gibi konular›

içeriyordu. Bu multivizyonlar›n baz›lar›
Macarca alt yaz›l›, baz›lar› da dublaj olarak
haz›rland›.
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›" ve
"‹slam, Dünyay›

Ayd›nlatan

Iﬂ›k" belgesellerinin Macarca
sunumlar› büyük bir ilgiyle
izlendi.
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Harun Yahya'n›n 20'den
fazla dile çevrilmiﬂ olan
Evrim Aldatmacas› kitab›
da yak›nda Macarca olarak yay›nlanacakt›r.

HARUN YAHYA

28 Temmuz 2004 tarihinde
Budapeﬂte'de I. Keruleti Budavari
MuvelodesiHaz, Bem rkp.6 kültür merkezinde "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ
Mucizesi" adl› belgesel Macarca
dublajl› olarak kat›l›mc›lara gösterildi. ‹lgiyle izlenen bu filmin
ard›ndan, kat›l›mc›lar›n aras›nda
H›ristiyan dinine mensup kimselerin de bulunmas› dikkate al›narak, "Gelin Birlik Olal›m" baﬂl›kl›
bir konuﬂma gerçekleﬂtirildi. Konuﬂmay› büyük bir dikkat ve be¤eniyle izleyen
kat›l›mc›lar konferansta
bulunmalar›ndan dolay› duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler ve
bu tür konferanslar›n
devam›n› talep ettiler.

Milli Gazete'de yay›nlanan
bir haberde de Harun Yahya'n›n eserlerinden faydan›larak, Macaristan genelinde yap›lan "Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konulu konferanslara
geniﬂ yer verildi
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D

HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹
FRANKFURT K‹TAP FUARLARINDA
ünyan›n en büyük kitap fuarlar›ndan biri olan Uluslararas›
Frankfurt Kitap Fuar›'nda, 2001, 2002 ve 2004 y›l›nda, Harun

Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserleri, DVD ve VCD'leri sergilendi. Harun
Yahya'n›n eserlerini yay›nlayan birçok farkl› yay›nevinin de kat›ld›¤› fuarlarda, bu de¤erli eserler farkl› dinlere mensup ziyaretçilerin çok büyük
ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.

Frankfurt 2002
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Frankfurt 2004

Frankfurt 2004
(Üstte) Almanya'daki
Amerikan Büyükelçisi'nin eﬂi Marsha Coats
kitaplar› incelerken görülüyor.

Frankfurt 2001

145

DÜNYADAN
YANKILAR

ARNAVUTLUK K‹TAP FUARI
T‹RAN 2002
2002 y›l›n›n Kas›m ay›nda Arnavutluk, Tiran'da çok büyük bir kitap
fuar› gerçekleﬂtirildi. Fuara Harun Yahya'n›n kitaplar›n› Arnavutça olarak yay›nlayan çeﬂitli yay›nevleri de kat›ld›lar. Özellikle de Evrim Teorisi
konulu kitap ve belgeseller ziyaretçilerin çok büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.Bu
yay›nevlerinden birinin stand›n› ziyaret edenler aras›nda Devlet Baﬂkan›
Alfred Moisiu ve Devlet Bakan› Arta Dadeve de bulunuyordu. Eski Devlet Baﬂkan› Sali Berisha da kendisine hediye edilen Harun Yahya'n›n kitaplar› hakk›nda çeﬂitli sorular sorarak bilgi edindi.

Stand› ziyaret eden siyasetçiler Harun Yahya'n›n
eserlerini dikkatle incelediler.
(Yanda) Devlet Baﬂkan›
Alfred Moisiu,
(Alt solda) Devlet Bakan›
Arta Dadeve,
(Alt sa¤da) Eski Devlet
Baﬂkan› Sali Berisha.
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ARNAVUTLUK K‹TAP FUARI
T‹RAN 2003
rnavutluktaki çeﬂitli yay›nevleri, 2003 y›l›nda yine büyük
standlarla Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitaplar›n›, DVD ve

CD'lerini izleyicilere sundular. Harun Yahya'n›n ‹slam Terörü Lanetler, Evrim Aldatmacas›, Kavimlerin Helak›, Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar,
Derin Düﬂünmek ve Kuran Mucizeleri gibi kitaplar›n› Arnavutça olarak yay›nlayan bir yay›nevinin
çok büyük ilgi gören stand›nda, Harun Yahya'n›n
eserlerinden

haz›rlanan

çeﬂitli belgeseller de gösterildi.
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T

ARNAVUTLUK K‹TAP FUARI
T‹RAN 2004
iran'da düzenlenen kitap fuar›na 2004 y›l›nda da yine birçok
yay›nevi Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› ile kat›ld›. Harun Yah-

ya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i, ‹nsan›n
Yarat›l›ﬂ›ndaki Mucize, Hücredeki Mucize, Denizlerdeki ‹htiﬂam, Kuﬂlardaki Mucize, Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, ‹slam Terörü Lanetler gibi belgeselleri
Arnavutça olarak yay›nlayan bir yay›nevinin stand›
ziyaretçilerden yine büyük
bir ilgi gördü.

148

HARUN YAHYA

149

DÜNYADAN
YANKILAR

ASSOCIATION MILLENIUM DERNE⁄‹
MAKEDONYA

M

akedonya'da faaliyet gösteren Association Millenium Derne¤i'nin Baﬂkan› Senat Brvraynko Bekiri dört y›ldan uzun

bir süredir Harun Yahya'n›n eserleri vesilesiyle Makedon Halk›na Yarat›l›ﬂ Gerçe¤ini anlatmaktad›r. Bekiri yazd›¤› bir mektubunda bu çal›ﬂmalar›n› ﬂu ﬂekilde özetlemektedir.
"Kuruluﬂumuz, Harun Yahya'n›n eserleriyle tan›ﬂt›¤› günden bu yana, çal›ﬂmalar›na bu eserleri temel alarak, kendi hedef kitlesi olan çocuk ve gençlere, sizlerce haz›rlanan VCD'leri göstermeye baﬂlad›. Kuruluﬂumuz dört
y›ldan bu yana, çocuk ve gençlere özgün e¤itim programlar› düzenlemektedir. E¤itim programlar›m›za çeﬂitli
milliyetlere mensup çocuk
ve gençler kat›lmaktad›r.
Bunlar›n içinde Müslüman
Türk, Arnavut ve Rum
gruplar gibi Ortodoks Makedon genç ve çocuklar da
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kat›lmaktad›r. Kendi düzenledi¤imiz program içine iki y›ldan beri görsel
dersler organize ediyoruz. Bu program sadece sizlerin haz›rlad›¤› VCD'lerle gerçekleﬂmektedir. ﬁu ana kadar merkezimize ve görsel derslerimize
yaklaﬂ›k 600 ö¤renci kat›ld›. Görsel dersler ad›n› verdi¤imiz bu organizasyon, dört ayl›k bir e¤itim program› ve sadece hafta sonlar› yap›lmakta. Bu
program›n baﬂlamas›ndan sonra, ebeveynlerde ve halkta faaliyetlerimize
yönelik çok büyük bir ilgi baﬂlad›. Bize bu etkinlikleri devam ettirmemiz ve
VCD'leri ço¤altmam›z yönünde istekler yo¤unlaﬂt›."
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RUSYA VE TÜRK‹ CUMHUR‹YETLER

RUSYA ULUSLARARASI D‹N FUARI - 2003
22 May›s-1 Haziran 2003 tarihleri aras›nda Moskova'da, VDNH Fuar
Kompleksi'nde Uluslararas› Din Fuar› düzenlendi.
Moskova Belediye Baﬂkanl›¤›, Rusya Patri¤i Aleksiy II, Rusya Müftüler Konseyi Baﬂkan› Ravil Gaynuttin, Katolik ve Protestan H›ristiyan Kiliselerinin Baﬂkanlar›, Rusya Yahudi Cemaatleri Kongresi taraf›ndan desteklenen fuar›n bu y›l üçüncüsü düzenlendi. On gün süren fuar› 15.000'den
fazla kiﬂi ziyaret etti.
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan ve Rusça
olarak yay›nlanan "‹slam-Dünyay› Ayd›nlatan Iﬂ›k" film gösterisiyle baﬂlayan ‹slam günü, Rusya Müftüler Konseyi Baﬂkan› Ravil Gaynuttinin konuﬂmas›yla aç›ld›. ﬁeyh Gaynuttin, Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n Rusya'daki Müslümanlara büyük gurur ve ﬂevk verdi¤ini vurgulad› ve bu de¤erli eserlerin çok daha fazla say›da yay›nlanmas›n› istedi.
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Harun Yahya'n›n yirmiden fazla
dile çevrilen Evrim Aldatmacas› adl›
eseri, Rusya'daki Ortodoks, H›ristiyan ve Müslüman yarat›l›ﬂç› forumElçi Gazetesi'nde Moskova'daki
konferansa geniﬂ yer verildi.

larda en büyük kaynak olarak kullan›lmaktad›r.

Rusya Yüksek ‹slam Üniversitesi Baﬂkan›, Harun Yahya'n›n Rusça haz›rlad›¤› tüm kitaplar› ve belgeselleri, Üniversite'nin ve Rusya'n›n tüm
medreseleri için uygulad›klar› e¤itim program›na dahil etmeye haz›rland›klar›n› ifade etti.
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RUSYA MÜSLÜMANLARI

R

100. YIL KONFERANSLARI
usya Müslümanlar› taraf›ndan 2004 y›l›n›n May›s ay›nda
düzenlenen 100. y›l konferanslar›nda Harun Yahya'n›n

eserlerine çok büyük bir ilgi gösterildi.
1500 kiﬂilik kat›l›m›n gerçekleﬂti¤i
konferansa Rusya'n›n tüm ileri gelen Müslüman din adamlar› kat›ld›.
‹slam ülkelerinin büyükelçileri,
Moskova Belediye Baﬂkan›, Duma
Milletvekilleri, Tataristan Baﬂbakan›, Müslüman gazeteci ve sanatç›lar da kat›l›mc›lar aras›ndayd›.

Konferansa kat›lanlara
Harun Yahya'n›n Rusça kitaplar› hediye edildi. Sunumun ard›ndan, konuklar
Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›na olan hayranl›klar›n›
ifade ettiler.
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R

RUSYA ULUSLARARASI D‹N FUARI
2002
usya'da 2002
y›l›nda düzen-

lenen Uluslararas› Din Fuar›'nda Harun Yahya'n›n
eserleri sergilendi ve halk›n
büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂ›ld›.
Fuar kapsam›nda düzenlenen bir konferans s›ras›nda
ise Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan bir belgesel gösterildi.

Rusya Din
Fuar›'ndaki Harun
Yahya Stand›
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RUSYA ULUSAL K‹TAP FUARI
2002
2002 y›l›nda yap›lan Rusya Ulusal Kitap Fuar›'nda Harun Yahya'n›n
çeﬂitli dillerdeki eserleri sergilendi. Birçok üst düzey siyasetçinin ve akademisyenin ziyaret etti¤i Harun Yahya Stand› çok büyük ilgi gördü.

Rusya Federasyonu
Komünist Partisi Baﬂkan› Gennadiy Züganov, kendisine hediye
edilen Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin ve Kuran
Mucizeleri isimli eserleri inceledi.

Fuar›n aç›l›ﬂ törenine kat›lan Rusya Federasyonu
Kültür Bakan› Mihail Shividkoy, kendisine hediye
edilen, Harun Yahya'n›n
Rusça yay›nlanan Evrim
Aldatmacas›, Kuran Mucizeleri ve Düﬂünen ‹nsanlar
‹çin isimli eserleri hakk›nda bilgi ald›.

156

HARUN YAHYA

Rusya Kitap Fuar›'n›n aç›l›ﬂ töreni

Rusya Kitap
Fuar›'ndaki
Harun Yahya
stand›.

Harun Yahya'n›n eserlerinin sergilendi¤i stand› ziyaret eden,
Rusya Liberal Demokrat Partisi
lideri Vladimir Jirinovski'ye de
Harun Yahya'n›n çeﬂitli eserleri
hediye edildi.
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RUSYA ULUSLARARASI K‹TAP FUARI
2003
2003 y›l›n›n Eylül ay›nda Moskova'da 16. Uluslararas› Kitap Fuar› düzenlendi. Harun Yahya'n›n çeﬂitli
dillerdeki eserlerinin sergilendi¤i stand, fuar›n aç›k oldu¤u alt› gün boyunca ziyaretçiler taraf›ndan büyük bir
ilgiyle karﬂ›land›.
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RUSYA ULUSLARARASI K‹TAP FUARI
2004
2004 y›l›nda düzenlenen Kitap Fuar›'nda da Harun Yahya'n›n kitaplar›na tüm
ziyaretçiler çok büyük
ilgi gösterdiler.

Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserlerinin sergilendi¤i standdan görüntüler.
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HAZAR ÜN‹VERS‹TES‹
AZERBAYCAN
3 Kas›m 2004 tarihinde, Hazar Üniversitesi'nde Harun Yahya'n›n
eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan bir konferans düzenlendi ve konferansa yüzü aﬂk›n ö¤renci ve ö¤retim görevlisi kat›ld›. Konferansa TC
Büyükelçili¤i din müﬂaviri Mustafa Kutlu ve Hazar Üniversitesi ö¤retim
görevlisi Elshad Miri kat›ld›. Konferansta Harun Yahya'n›n Kuran Mucizeleri isimli kitab› hakk›nda çeﬂitli bilgiler verildi.

Azerbaycan Hazar Üniversitesi'nde ö¤retim görevlisi
olan Elshad Miri taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen konferans›n ard›ndan, ö¤rencilere
Harun Yahya'n›n Azerice kitap ve belgesellerinden çeﬂitli hediyeler verildi.
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AZERBAYCAN KONFERANSI 2004
23 Aral›k 2004 tarihinde Azerbeycan'da bir konferans düzenlendi.
Lise ö¤retmenlerinin kat›ld›¤› konferans›n konusu "Kuran'da Kad›n"d›.
Harun Yahya'n›n Hz. Meryem isimli kitab›ndan haz›rlanan çeﬂitli konuﬂmalar›n gerçekleﬂtirildi¤i konferansta, yine Harun Yahya'n›n ilgili kitaplar›n› temel alan Kuran Mucizeleri belgeseli gösterildi.
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RUHAN‹YET ‹SLAM ÜN‹VERS‹TES‹
KAZAK‹STAN
8 Aral›k 2002 tarihinde, Kazakistan'›n baﬂkenti Almaata'daki Ruhaniyet
‹slam Üniversitesinde, "‹slam Terörü
Lanetler"ve "Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i"konulu multivizyon gösterileri düzenlendi. Üniversitenin Rektörü Murat
Hac›'n›n ve Terbiye ve Psikoloji ‹ﬂler
Dairesi Müdür Yard›mc›s› Viktor Timoﬂenko'nun da Harun Yahya'n›n eserleri
hakk›nda birer konuﬂma yapt›¤› toplant›, Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Opera ve
Bale Tiyatro Binas›'nda gerçekleﬂti. Di¤er dinlerin temsilcilerinin ve Kazak
milletvekillerinin
de

kat›ld›¤›,

"Dinleraras› Uzlaﬂma"baﬂl›kl›
toplant›daki multivizyon gösterileri büyük ilgi
gördü. 400 kiﬂilik
salonda

700'ün

üzerinde kat›l›m
gerçekleﬂti.
Multivizyon gösterilerinin yap›ld›¤› salonda, Harun Yahya'n›n çeﬂitli eserlerinin sergilendi¤i bir stand kuruldu.
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KAZAK‹STAN SAVUNMA BAKANLI⁄I
MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹
2004 y›l›n›n May›s ay›nda Kazakistan Savunma Bakanl›¤› binas›n›n
Konferans Salonu'nda, Savunma Bakan Yard›mc›s› General Albay Balyukpayevic Tasbulatov ve üst düzey askeri kadrodan oluﬂan 400 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir multivizyon gösterisi düzenlendi. Sunumda, Harun Yahya'n›n eserlerinden
faydalan›larak haz›rlanan "ﬁeytan›n
Bir Silah›: Romantizm"isimli belgesel ile Harun Yahya'n›n dünya çap›nda yank› uyand›ran çal›ﬂmalar›n› tan›tan bir film
gösterildi.
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Harun Yahya'n›n
‹slam Terörü Lanetler isimli eserinden faydalan›larak haz›rlanan sunum tüm kat›l›mc›lar›n çok büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.

Baﬂta Savunma
Bakan›, Yard›mc›s›
ve üst düzey yöneticiler olmak
üzere birçok kat›l›mc›ya Harun
Yahya'n›n Evrim
Aldatmacas› ve ‹slam Terörü Lanetler isimli eserleri
ve çeﬂitli filmler
hediye edildi.
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KAZAK‹STAN'DA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN
MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹LER‹
2004 y›l› içinde Kazakistan'›n çeﬂitli ﬂehirlerindeki okullarda Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan multivizyon gösterileri
düzenlendi.

B

ASTANA ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
u multivizyon gösterilerinden baz›lar› Astana'da, ilkö¤retim okullar›nda gerçekleﬂtirildi. 17 ve 21 Kas›m'da yap›lan

bu gösterimlere ö¤renciler çok büyük bir ilgi gösterdi, çeﬂitli sorularla
Harun Yahya'y› ve eserlerini daha yak›ndan tan›maya çal›ﬂt›lar. Yaklaﬂ›k
200 ö¤rencinin büyük bir ilgiyle izledi¤i film, baﬂta Okul Müdiresi Sainova Ludmila Aleksandrovna, yard›mc›lar› Gaan Larisa Raingoldovna ve
birçok e¤itmen taraf›ndan da ilgiyle izlendi. Okul müdürü ve ö¤retmenlerin yo¤un istekleri üzerine, okullarda Harun Yahya filmlerinin gösterilmesine her hafta devam edilmektedir.
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Astana ‹lkö¤retim
Okulu'nun çeﬂitli
s›n›flar›nda H›ristiyan ve Müslüman
ö¤rencilere Harun
Yahya belgeselleri
gösterildi.
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A

ALMAATA L‹SES‹
lmaata'daki 21. Lise'de 2004 y›l›n›n Nisan ay›nda gerçekleﬂtirilen multivizyon gösterileri de ö¤renciler taraf›ndan il-

giyle izlendi. Harun Yahya'n›n "Evrenin Yarat›l›ﬂ›"ve "Canl›lardaki Fedakarl›k"isimli bilimsel eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgeseller,
Kazakistan gibi birçok ülkede multivizyon

gösterileriyle

ö¤rencilere gösterilmektedir.

21. Lisede, çeﬂitli s›n›flarda
gerçekleﬂtirilen multivizyon
gösterileri
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Ç‹MKENT MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹LER‹

K

azakistan'›n Çimkent ﬂehrindeki çeﬂitli liselerde de düzenli olarak Harun Yahya Belgeselleri gösterilmektedir. Ö¤-

rencilerin yo¤un ilgisi üzerine konferans salonlar›nda gerçekleﬂtirilen bu
belgesel gösterimlerini e¤itmen kadrosu da çok büyük bir be¤eniyle takip etmektedir.
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Ç.

KAZAK-ARAP ENST‹TÜSÜ
imkent'teki Kazak-Arap Enstitüsü'nde 11 May›s 2004 tarihinde
Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan faydalan›larak haz›rlanan "Ku-

ran Mucizeleri"ve "‹slam Terörü Lanetler"konulu belgeseller gösterildi.

170

HARUN YAHYA

Ç‹MKENT EKONOM‹ VE HUKUK KOLEJ‹
11 May›s 2004 tarihinde, Çimkent Ekonomi ve Hukuk Koleji'nde
"‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›"konulu belgesel gösterildi. Yaklaﬂ›k 400 kiﬂilik bir kat›l›m›n gerçekleﬂti¤i gösterim s›ras›nda izleyiciler, Harun Yahya'y› ve di¤er
eserlerini yak›ndan tan›mak için temsilcilere çeﬂitli sorular yönelttiler.
Gösterilere izleyici olarak kat›lan ö¤retmenler ise, yap›lan bu
bilimsel ve kültürel faaliyetlerin
henüz çok yeni bir cumhuriyet
olan Kazakistan'›n genç nüfusunun manevi geliﬂiminde büyük pay sahibi olaca¤›n› belirttiler ve gösterilerin düzenli olarak tekrarlanmas› dile¤inde bulundular.

T›p Koleji'nde ise "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›", "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"ve "‹slam Terörü
Lanetler"konulu belgeseller gösterildi.
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K

YESEV‹ KAZAK TÜRK ÜN‹VERS‹TES‹
azakistan'daki Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi'nde, 2004
y›l›n›n May›s ay›nda, Harun Yahya'n›n ﬁeytan›n Bir Silah›:

Romantizm isimli kitab›ndan faydalan›larak haz›rlanan "Romantizm"konulu belgesel gösterildi.

D

DAR‹N KOLEJ‹
arin Koleji'nde, "Canl›larda Anne ﬁefkati"ve çocuklar için
özel olarak haz›rlanan "Evrenin Yarat›l›ﬂ›"belgeselleri göste-

rildi. 2004 y›l›n›n Nasin ay›nda gerçekleﬂtirilen gösterime, yaﬂlar› 11-17
aras›nda de¤iﬂen ö¤renciler kat›ld›.
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Çimkent Gösteri Tertip Komitesi'nden Halilullah Madjanov, ileri teknoloji ile haz›rlanm›ﬂ olan Harun Yahya belgesellerinin kendi ﬂehirlerinde de gösterilmesinden çok
büyük memnuniyet duyduklar›n› belirtti ve Kazakistan'›n
bütün ﬂehirlerinde tekrarlanmas› isteklerini dile getirdi.

Darin Koleji'nde toplanan bir vakf›n üyelerine ''Maddenin
Ard›ndaki S›r''filmi
gösterildi.
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Ç‹MKENT ÜN‹VERS‹TES‹
12 May›s 2004 tarihinde, Çimkent Üniversitesi'nde "Kuran Mucizeleri"ve "‹slam Terörü Lanetler"isimli belgeseller gösterildi. Yaklaﬂ›k 200
kiﬂinin kat›ld›¤› gösterim öncesinde, Harun
Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki
eserlerinin sergilendi¤i

bir

stand kuruldu.
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GÜNEY KAZAK‹STAN AÇIK ÜN‹VERS‹TES‹
12 May›s 2004 tarihinde, Güney Kazakistan Aç›k Üniversitesi'nde "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›"belgeseli gösterildi.
Allah'›n yarat›ﬂ delillerini konu alan bu gösterim sonras›nda izleyiciler, Harun Yahya'ya ve
eserlerine olan hayranl›klar›n› dile getirdiler.
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Ç.

Ç‹MKENT TIP FAKÜLTES‹
imkent T›p Fakültesi'nde ö¤rencilere "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›"belgeseli gösterildi. T›p Fakültesi ö¤rencileri, Harun Yahya'n›n

eserlerine ve belgesellere övgü ve hayranl›klar›n› dile getirdiler. 300'e yak›n ö¤rencinin kat›ld›¤› konferans öncesi gerçekleﬂtirilen sergide, Harun
Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserleri çok büyük bir ilgi gördü.
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EK‹BASTUS MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹LER‹

K

azakistan'›n Ekibastus ﬂehrinde, Kaza-

kistan ﬁehir Tiyatrosu'nda, "Harika
Canl›lar", "‹slam Terörü Lanetler"
ve "Harun Yahya Tan›t›m" filmleri
gosterildi. Gösteri sonras›nda Ekibastus ﬂehrinin yerel TV'si "ARTA
TV" ile , Harun Yahya ve çal›ﬂmalar› hakk›nda röportaj yap›ld›. Ekibastus Valisi'nin de özel ilgi gösterdi¤i multivizyon gösterisini izlemek isteyen halk, salonu tam olarak doldurdu.

(Üstte) Ekibastus Valisi, kendisine
hediye edilen Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› kitab›n› dikkatle
inceledi. (Üst sa¤da) Astana Devlet
Müzesi Genel Müdür Yard›mc›s›.

ARTA TV, Harun Yahya temsilcileriyle bir röportaj yapt›.
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STEPNEGORSK MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹
14 May›s 2004'de, Kazakistan'›n Stepnegorsk ﬂehrinin sinema salonunda 270 kiﬂiye ''Mehdi ve Alt›nça¤''ve ''‹slam Terörü Lanetler''filmleri
gösterildi.
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KASKELEN MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹

A

lmaata'ya 35 km uzakl›kta bulunan Kaskelen ilçesinde, 23
May›s 2004'de, önce Rusça olarak ''‹nsan›n Yarat›l›ﬂ› ''filmi

gösterildi, ard›ndan, Türkiye'den gelen ve Kaskelen'e yerleﬂmiﬂ Kazak
halk›na, Türkçe ''Dünya
Hayat›n›n Gerçe¤i''belgeseli gösterildi. Türkçeyi
çok iyi konuﬂan Kaskelen
halk›, her Pazar günü gerçekleﬂtirilen film gösterilerine büyük ilgi gösteriyor.

TALGAT KÖYÜ CAM‹S‹'NDE
BELGESEL GÖSTER‹M‹
2004 y›l›n›n Nisan ay›nda, Talgat Köyü'nün camisinde, "Mehdi ve
Alt›nça¤"filmi gösterildi. Ayn› camide bu gösteriler her hafta devam etmektedir.
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KAZAK AMER‹KAN ÜN‹VERS‹TES‹
2 May›s 2004 tarihinde, Kazak Amerikan Üniversitesi'nin kolejinde,
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan ''Savaﬂlar›n Perde Arkas›''filmi gösterildi. Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin izledi¤i bu gösterimin ard›ndan gerek ö¤rencilerden gerekse ö¤retmenlerden gelen yo¤un talep
üzerine, gösterilerin her
hafta devam etmesi kararlaﬂt›r›ld›.

KARAGANDA MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹LER‹
2004 y›l›n›n Haziran ay›nda, Kazakistan'›n ikinci büyük ﬂehri Karaganda'da, ﬁalkima Konser Salonu'nda, yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤› film
gösterisinde, "‹slam,
Dünyay› Ayd›nlatan
Iﬂ›k"ve "‹slam Terörü Lanetler"filmleri
gösterildi. Gösteriyi
üst düzey bürokratlar, Kazakistan Müftüsü'nün

baﬂyar-

d›mc›s› ve ﬂehrin 3
büyük

televizyon

kanal› izledi.
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ASTANA DEVLET MÜZES‹
MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹
Astana Müzesi'nin sinema salonunda, 16
May›s 2004 tarihinden
bu yana, Harun Yahya'n›n eserlerinden
haz›rlanan çeﬂitli belgeseller düzenli olarak gösterilmektedir.

Kazakistan'›n baﬂkenti Astana'daki
Tsum Kitabevi'nde Harun Yahya kitaplar› özel bir standda sergilenmektedir.
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A

ALMAATA K‹TAP FUARI
lmaata'da düzenlenen

Ki-

tap Fuar›'nda Harun Yahya'n›n eserleri ziyaretçilerin
çok büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.
Fuar› ziyaret edenler aras›nda, Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev
de vard›.

Almaata Kitap Fuar›'nda, Kazakistan
Cumhurbaﬂkan›
Nursultan Nazarbayev ve dan›ﬂmanlar› Harun Yahya kitaplar›n› dikkatle incelediler.

Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev'e, Harun Yahya'n›n, Hz. Muhammed
(sav)'in hayat›n› ve üstün ahlak›n› anlatt›¤› kitab› hediye edildi.
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Kazakistan Kültür Bakan›'na Harun Yahya'n›n
Rusça bas›lan çeﬂitli
eserleri hediye edildi.
Bakan, kitaplar› dikkatle
inceledi.

Almaata Valisi Viktor Hiropuno
da Harun Yahya stand›n› ziyaret eden kiﬂiler aras›ndayd›.
Hiropuna'ya Harun Yahya'n›n
çeﬂitli eserleri hediye edildi.
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AFR‹KA KONFERANSLARI
GÜNEY AFR‹KA KONFERANSLAR SER‹S‹
EYLÜL 2004
2004 y›l›n›n Eylül ay›nda, Güney Afrika'da Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan bir dizi konferans düzenlendi. Güney Afrika'n›n farkl› ﬂehirlerinde gerçekleﬂtirilen bu organizasyonlarda binlerce insan Kuran
tebli¤i ile buluﬂman›n coﬂkusunu yaﬂad›. "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü", "‹slam ve Bilim" ve "Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" gibi konularda gerçekleﬂtirilen sunumlar›n yan› s›ra Harun Yahya'n›n çeﬂitli kitap ve DVD'lerinin sergilendi¤i standlar da haz›rland›.
Johannesburg'da; Witwatersrand Üniversitesi, Witwatersrand Tıp
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Okulu, Nana Memorial Hall ve Uluslararası Lisan Merkezi'nde çeﬂitli sunumlar gerçekleﬂtirildi, konferanslar düzenlendi. Durban'daysa, Orient
Okulu, Zululand Üniversitesi- Umlazi Kampüsü, Nizamia Okulu ve Salligram / Al Ansar Hall'de yine üniversite ö¤rencilerine yönelik konferanslar gerçekleﬂtirildi.
Yirmiden fazla konferans ve sunumun gerçekleﬂtirildi¤i Güney Afrika ziyaretinde ayrıca Radio Islam, Radio 1584/702, Ima Health Radio,
Radio 786 gibi çok dinlenen ulusal radyo kanallarına röportajlar verildi.
Son olarak Harun Yahya'nın eserleri arac›l›¤›yla ulaﬂtırılan Kuran tebli¤i,
Cape Town'da da büyük bir coﬂkuyla karﬂılandı.

Johannesburg'taki Witwatersrand T›p Okulu'nda
gerçekleﬂtirilen konferans.

185

DÜNYADAN
YANKILAR

5 Eylül 2004 tarihinde
Eastdene Hall, Middelburg'ta gerçekleﬂtirilen
sunum.

Konferans öncesi
Harun Yahya'n›n
birçok dilde eserinin sergilendi¤i
bir stand kuruldu.
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Johannesburg, Pretoria'da gerçekleﬂtirilen konferansa çok yo¤un bir
kat›l›m oldu. "Darwinizm'in Çöküﬂü" konulu konferans öncesinde, Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n sergilendi¤i bir stand haz›rland›.
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Durban'daki Orient Okulu'nda gerçekleﬂtirilen konferansa ö¤renciler
çok büyük ilgi
gösterdiler.
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Durban ﬂehrindeki
Nizamia e¤itim kurumunda gerçekleﬂtirilen konferansa çok büyük
bir kat›l›m oldu.

6 Eylül tarihinde, Johannesburg'daki Rand Üniversitesi'nde gerçekleﬂtirilen
konferans.
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13 Eylül 2004 tarihinde,
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Capetown Üniversitesi'nde yap›lan konferansta, kat›l›mc›lar›n say›s› oldukça fazlayd›.

Al- Badr ‹lkokulu'nda ö¤rencilere
Harun Yahya kitaplar›n›n tan›t›mlar›yap›ld›. Harun Yahya'n›n çocuklar için haz›rlanm›ﬂ özel serileri ilgi çekti.
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10 Eylül tarihinde, Durban
ﬂehrinde Harun Yahya eserleri ile ilgili bir kitap ve afiﬂ
sergisi gerçekleﬂtirildi.

Güney Afrika'da yap›lan
Harun Yahya Konferanslar›
ile ilgili olarak, Vakit Gazetesi'nde 29 Eylül 2004 tarihinde bir haber yay›nland›.
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Durban'›n en büyük camisinde, 10 Eylül tarihinde
gerçekleﬂtirilen Cuma hutbesinin konusu, Harun
Yahya'n›n çal›ﬂmalar›yd›.

Capetown'daki bir okulda "Bir Dava Adam›: Harun Yahya" ve "Darwinizm" konulu bir sunum
gerçekleﬂtirildi.

10 Eylül'de, Al- Ansar Center'da yap›lan "‹slam ve Bilim"
baﬂl›kl› konferans.

9 Eylül'de Durban'daki Kwazulu
Natal Üniversitesi Tiyatro Salonu'nda yap›lan "Kuran Mucizeleri" baﬂl›kl› konferans.
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Al Ansaar
Kitabevi'nde Harun
Yahya'n›n çeﬂitli
dillerdeki kitaplar›
sat›lmaktad›r.

Al-Ansaar Vakf› taraf›ndan
Al-Ansaar Merkezi'nin konferans
salonunda düzenlenen sunumun
konusu, "‹slam ve Bilim"di.
Konferans›n tan›t›m› çeﬂitli el
ilanlar› yard›m›yla da
gerçekleﬂtirildi.
Solda, konferans›n tan›t›m ilan›
görülmektedir.
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(Yanda) 9 Eylül'de, Nelson
Mandela T›p Fakültesi'nde gerçekleﬂtirilen konferans.
(Altta) IDM Kitabevi'nin sat›ﬂ merkezinde Harun Yahya'n›n eserleri
sergilenmektedir.
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KAH‹RE K‹TAP FUARI

H

OCAK 2003
arun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserleri 23 Ocak – 7 ﬁubat
tarihleri aras›nda düzenlenen Kahire Kitap Fuar›'nda sergilendi. Yazar›n Kuran
Mucizeleri, ‹htiﬂam Her
Yerde, Do¤adaki Tasar›m
gibi 20'ye yak›n eserini
Arapça olarak yay›nlayan Resalah Yay›nevi'nin stand›nda sergilenen kitaplar halk›n çok
büyük bir ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.
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ORTADO⁄U KONFERANSLARI
SHARJAH K‹TAP FUARI-BAE
29 Aral›k 2002 - 9 Ocak 2003 tarihleri aras›nda Birleﬂik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen
Sharjah Kitap Fuar›'nda sergilenen Harun Yahya'n›n eserlerine çok büyük bir ilgi gösterildi.
Bu ilgi BAE medyas›na da yans›d›. Birçok
TV kanalı ve gazete, Harun Yahya'nın eserleriyle
ilgili haberler yayınladı. The Gulf News'de yay›nlanan bir haberde, Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n
www.harunyahya.com sitesinden ücretsiz olarak
sa¤land›¤› belirtiliyordu. Haberde ayr›ca Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan belgesellerin, dünya
genelinde baﬂta Rusya, ‹ngiltere, Ukrayna ve S›rbistan olmak üzere 200'e
yak›n televizyon kanal›nda yay›nland›¤› vurgulan›yor, Harun Yahya'n›n
Terör Sevgiyle Yenilir adl› kitab›na da yer veriliyordu.
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Ülkenin en büyük gazetesi olan The Gulf Today de
bu yo¤un ilgiye yer verdi.
"Türk Yazara, Sharjah Kitap Fuarı'nda Büyük ‹lgi"
baﬂlıklı bu haberde, Harun Yahya'nın Arapça ve
‹ngilizce eserlerinin ve
belgesel filmlerinin 3 ayrı
standda sergilendi¤i ve
fuarın en çok talep edilen
eserleri oldu¤u belirtildi.
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"EVR‹M ALDATMACASI" KONULU
THE BOOKMALL SEM‹NER‹
20 May›s 2003 tarihinde, Sharjah'da Harun
Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i konulu eserlerini temel alan
bir seminer düzenlendi.

The Bookmall
Semineri'nin dinleyicilerine Harun Yahya'y› ve
kitaplar›n› tan›tan bir
metin da¤›t›ld›.
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B

JUMEIRAH ‹SLAM‹ MERKEZ‹
irleﬂik Arap Emirlikleri'nin Dubai ﬂehrinde, Jumeirah ‹slami Merkezi'nde yeni Müslüman olan ya da ‹slam'ı tanı-

mak isteyenlere yönelik çeﬂitli sohbet ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Burada da Harun Yahya'n›n çeﬂitli belgeselleri izlenmekte ve kitaplar› tan›t›lmaktad›r.
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DUBA‹ L‹SELER‹NDE MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹M‹

D

ubai'deki çeﬂitli e¤itim kurumlar›nda Harun Yahya'n›n
eserlerin-

den faydalan›larak haz›rlanan belgeseller gösterilmekte, gerek ö¤rencilerden gerekse e¤itmenlerden çok büyük bir ilgi ve
kat›l›m gözlenmektedir.
Arapça olarak haz›rlanan

belgeseller

Al

Mamzar ‹ttihad School'da ve daha birçok okulda gösterilmiﬂtir. Multivizyon gösterileri öncesi
Harun Yahya eserlerini
tan›tan panolar haz›rlanm›ﬂ ve yazar›n çeﬂitli kitaplar› da sergilenmiﬂtir.

Okullarda gösterilen
multivizyonlara ö¤renciler çok büyük ilgi gösterdiler.
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HONG KONG KONFERANSLARI SER‹S‹
EK‹M 2002
2002 y›l›n›n Ekim ay›nda, Hong Kong'da Harun Yahya'n›n eserlerini
temel alan bir dizi konferans gerçekleﬂtirildi. Evrim ve Yarat›l›ﬂ, Kuran
Mucizeleri, ‹slam Terörü Lanetler, Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar,
K›yamet Alametleri gibi konulardaki konferanslar, Çin halk›n›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›.
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‹slami Kas›m Tuet Memorial Koleji'nde, 4 Ekim tarihinde gerçekleﬂtirilen konferans›n konusu "Evrim ve
Yarat›l›ﬂ" idi. Konferansa
ö¤renciler çok büyük bir
ilgi gösterdiler. E¤itmenler
ise, konferans›n ard›ndan
Harun Yahya temsilcilerine teﬂekkürlerini ilettiler
ve bu çal›ﬂmalar›n devam›n› temenni ettiklerini
belirttiler.
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KOWLOON CAM‹S‹'NDEK‹ GÖSTER‹M

Kowloon Camisi'nde , Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan
"Kuran Mucizeleri" ve "‹slam Terörü Lanetler" konulu sunumlar gerçekleﬂtirildi.

Ç‹N MÜSLÜMAN KÜLTÜR MERKEZ‹
BELGESEL GÖSTER‹M‹
Çin Müslüman Kültür Merkezi'nde "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü" konulu bir sunum gerçekleﬂtirildi. Sunumun ard›ndan gerçekleﬂtirilen, soru-cevap bölümünde Harun Yahya ve eserlerine yönelik büyük bir ilgi gözlendi.
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OSMAN SADIK ‹SLAM MERKEZ‹
MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹
Osman Sad›k ‹slam Merkezi'nde,
"Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" ve "Kuran
Mucizeleri" konulu iki ayr› sunum gerçekleﬂtirildi.
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S

SHENZEN TOPLANTISI
OCAK 2003
henzen'de bulunan bir ‹slami or-

ganizasyonda Harun Yahya'n›n "Kuran Mucizeleri"
isimli eseri üzerine seminer
düzenlendi. Çinceye çevrilmiﬂ olan bu kitap üzerine yap›lan konuﬂmalar büyük bir
ilgi gördü.
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HONG KONG KONFERANSLAR SER‹S‹
2004

Kowloon Camii'nde, Cuma hutbesinden önce Harun Yahya'n›n
hayat›n› ve eserlerini anlatan sunumlar yap›ld›. Konu baﬂl›klar›
ise "Kuran Mucizeleri" ve "‹slam Terörü Lanetler" idi.
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Ç
.

Ç‹N ‹SLAM B‹RL‹⁄‹ VAKFI
MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹S‹
in ‹slam Birli¤i Vakf›'na ait binada bulunan bir ders salonunda Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan baz› sunumlar

gerçekleﬂtirildi. "Kuran Mucizeleri", ‹slam Terörü Lanetler", "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ Mucizesi" ve "Kuran'da Tebli¤ Yöntemleri" konulu bu sunumlara
kat›lanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u Müslüman Çinlilerdi. Konuﬂmay› büyük bir ilgiyle dinlediler.
Özellikle de "Kuran'da
Tebli¤ Yöntemleri" baﬂl›kl› sunum izleyicilerden
büyük ilgi gördü.
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Hong Kong ‹slam
Birli¤i Merkezi'nden Yusuf Yu'ya
ait olan Islamic Kasim Tuet Memorial
College'de, ö¤rencilere "Evrenin Yarat›l›ﬂ›" konulu bir
sunum gerçekleﬂtirildi.
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Islamic Kasim Tüet
Memorial College'de
düzenlenen
"Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i"
konulu sunumdan
bir görüntü.
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ASYA KONFERANSLARI
ENDONEZYA KONFERANSLARI
EYLÜL-EK‹M 2002
17 Eylül –2 Ekim 2002 tarihleri aras›nda Endonezya'n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde, Harun Yahya'n›n eserleri kaynak al›narak bir dizi konferans düzenlendi.
Muhammadiyah Solo Üniversitesi'nde verilen konferans›n konusu,
"Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar", Surakarta Devlet Üniversitesi'ndeki Ö¤renci Merkezi'nde verilen ve 1500 kiﬂinin üzerinde kat›l›m›n
gerçekleﬂti¤i konferans›n konusu ise "Darwinizm'in Sonu" idi.
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Bunlar›n d›ﬂ›nda Endonezya Üniversitesi, Cakarta Konferans Merkezi, Wahana Bakti Pos Indonesia Salonu, Sultan Agung ‹slami Üniversitesi, Diponegoro Üniversitesi, Brawijaya Üniversitesi, Andalas Üniversitesi, Lampung Üniversitesi'nin Bandung ‹slami Merkezi ve daha birçok
e¤itim kurumunda konferanslar düzenlendi. 15 gün süren konferanslara
30.000'in üzerinde kat›l›m sa¤land›.

Palembung'da gerçekleﬂtirilen konferans›n
konusu, "Darwinizm'in
Dünyaya Getirdi¤i Belalar"d›. Harun Yahya'n›n
ayn› isimli kitab›ndan
faydalan›larak haz›rlanan konuﬂma izleyicilerden büyük ilgi gördü.
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LAMPUNG ÜN‹VERS‹TES‹
Lampung Üniversitesi'nin
Spor Salonu'nda düzenlenen
konferansa kat›lan yaklaﬂık
2.000 kiﬂilik izleyici toplulu¤u, Harun Yahya ve eserlerine karﬂı çok büyük ilgi gösterdi. "Darwinizm'in Çöküﬂü"
konulu multivizyon gösterisi
ise Evrim Teorisi'nin bilim
karﬂ›s›ndaki yenilgisini gözler önüne serdi.
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GADJAH MAHDA ÜN‹VERS‹TES‹
Gadjah Mahda Üniversitesi'nin Pamungkas Salonu'nda "Bilimsel Geliﬂmelerin Iﬂ›¤›nda Darwinizm'in
Çöküﬂü" konulu bir seminer düzenlendi. Ö¤rencilerin büyük ilgi gösterdi¤i
seminer, soru-cevap bölümüyle son buldu.
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P

ANDALAS ÜN‹VERS‹TES‹
adang'daki Andalas Üniversitesi'nin Governor Salonu'nda,
ayn› gün iki ayr› konferans gerçekleﬂtirildi. "Darwinizm'in

Sonu" ve "Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar" konulu sunumlara
ö¤renciler çok büyük bir ilgi gösterdi. ‹lk konferansa 1.200, ikinci konferansa ise 1.500 kiﬂilik kat›l›m oldu. Yaklaﬂık 400 kiﬂi ise konuﬂmayı ayakta dinledi.
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SENEYANG, ANGREEK SALONU
27 Eylül tarihinde, Cakarta'n›n
Seneyang ﬂehrinde Harun Yahya'n›n çeﬂitli eserlerini temel
alan bir sunum gerçekleﬂtirildi.
"Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü ve
Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konulu bu
sunum, Endonezya halk›ndan
çok büyük ilgi gördü.
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S

SEMARANG KONFERANSLARI
ultan Agung ‹slam Üniversitesi'nde Rektör Dr. H. M. Rofiq
Anwar'in yönetti¤i bir konferans gerçekleﬂtirildi. Konferan-

sa 100'den fazla ö¤retim üyesi katıldı. Rektör Rofiq Anwar, konferans›n
ard›ndan, Harun Yahya'nın Kuran ahlak›n›n dünya çapında yayılması
amac›yla yaptı¤ı çalıﬂmaları destekleyen bir konuﬂma yaptı.
Ayn› gün Diponegoro Üniversitesi'nde, yine okul rektörü taraf›ndan
sunumu yap›lan bir konferans gerçekleﬂti. Konferansa Tıp Fakültesi'nden 1000 kadar ö¤renci katıldı. Müslüman Birli¤i, T›p ve Ekonomi Fakültesi tarafından organize edilen toplant›ya çok büyük bir ilgi gösterildi.
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CAKARTA K‹TAP FUARI
akarta Sergi Saray›'nda düzenlenen kitap fuarındaki basın
toplantısında, Harun Yahya'nın Endonezyaca bas›lan kitap-

lar›n› tanıtıcı nitelikte konuﬂmalar yapıldı.
Toplantıya kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤u Endonezya'n›n önemli
dergi ve gazetelerin basın temsilcileriydi. Konuﬂmalar, soru-cevap ﬂeklinde, yaklaﬂık yarım saat süren bir görüﬂme ile devam etti.
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ENDONEZYA'DA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN
ÇEﬁ‹TL‹ SUNUMLAR

H

arun Yahya'n›n eserlerini yak›ndan takip eden birçok Endonezyal› akademisyen, bu eserlerde anlat›lan konular›

multivizyon gösterileri eﬂli¤inde haz›rlad›klar› ba¤›ms›z konferanslarla,
çeﬂitli üniversite ve kuruluﬂlarda anlatmaktad›rlar. Bu konferanslar›n baz›lar› ﬂöyledir:
21 Eylül 2003 tarihinde, Bogor Tar›m Üniversitesi'nde,
"Medeniyetlerde Bilimin ve
‹slam Ahlak›n›n Yerleﬂik K›l›nmas›n›n Aciliyeti" konulu
bir sunum gerçekleﬂtirildi.
Dört konuﬂmac› da, sunumlar›n› Harun Yahya'n›n eserlerinden haz›rlam›ﬂlard›.

2001 y›l›nda, Bogor Tar›m Üniversitesi'nde Harun Yahya'n›n
eserlerini konu alan bir afiﬂ
sergisi düzenlendi.

Bogor Tar›m Üniversitesi'nin
kampüsündeki Al Hurriyyap
Camisi'nde, k›z ö¤rencilere Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan bir belgesel gösterildi.
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22 Eylül'de Bandung Teknoloji Enstitüsü'nde "Evrim Teorisi'nin Reddi", 28 Eylül'de Agung Tasikmalaya Mescidi'nde "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü", 20 Haziran'da ülkenin en büyük ‹slami okullar›ndan biri olan Salman Al Farisi Vakf›
okullar›nda, "Din ve Bilim" konulu seminerler düzenlendi. Bu konferanslar, y›llard›r Harun Yahya'n›n kitaplar› üzerinde çal›ﬂmalar yapan, Harun Yahya'n›n
eserlerinde anlatt›¤› konular üzerinde uzmanlaﬂan akademisyenler taraf›ndan
düzenlenmiﬂtir.
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GADJAH MAHDA ÜN‹VERS‹TES‹
26 Aral›k 2004 tarihinde, Endonezya'n›n Yogharta ﬂehrinde,
Gadjah Mahda Üniversites'nde
"Harun Yahya eserleriyle gelecek
nesillerin imanlar›n›n kuvvetlendirilmesi" baﬂl›kl› bir konferans
düzenlendi. Salman Al Farisi
Vakf›

taraf›ndan

düzenlenen

konferans s›ras›nda e¤itmenlerin, bilimsel konular› Harun Yahya eserleriyle nas›l anlatabilecekleri, bu
ﬂekilde ö¤rencilerin Allah'›n varl›¤›n›n delillerini görmelerine nas›l yard›mc› olabilecekleri ve inançs›zl›¤›n
karﬂ›s›nda iman›n yerleﬂtirilmesinde Harun Yahya eserlerinin nas›l etkin olabilecekleri üzerinde
duruldu.
Konferansa, Endonezya çap›ndaki
çeﬂitli ilkö¤retim okullar›n›n ö¤retmenleri dinleyici olarak kat›ld›.

224

HARUN YAHYA

225

DÜNYADAN
YANKILAR

ENDONEZYA KONFERANSLAR SER‹S‹

T

MART 2003
ürkiye'de ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen Yaratılıﬂ
Gerçe¤i Konferansları serisi, 2003 y›l›n›n Mart ay›nda Endo-

nezya'n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde gerçekleﬂtirildi. 8-19 Mart tarihleri arasında
gerçekleﬂtirilen konferanslar her zaman oldu¤u gibi Endonezya halk›n›n
çok büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.
Harun Yahya eserlerinde amaç, Kuran'ın tebli¤ini tüm dünyaya
ulaﬂtırmak ve böylelikle insanları Allah'ın varlı¤ı ve birli¤i gibi imani konularda düﬂünmeye sevk etmektir. Bu nedenle, bu kıymetli eserlerin tüm
insanlar tarafından kolaylıkla okunmasını sa¤lamak önemli bir hizmettir. Büyük ilgi gören ve son derece baﬂarılı geçen Endonezya konferansları serisinin ikincisi bu anlamda önemli bir katkı sa¤lamıﬂtır.
8 Mart'ta, Cakarta'daki Soekarno
Sarayı Ulusal Stadyumu'nda gerçekleﬂtirilen, "‹nsanın
Yaratılıﬂ Mucizesi"
konulu konferansa
halk çok büyük bir
ilgi gösterdi. Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan, "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ Mucizesi" konulu multivizyon gösterisi
de yine izleyiciler
taraf›ndan çok be¤enildi.
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9 Mart'ta, Serang
Banten'deki Cilegon
‹slami Merkezi'nde,
Harun Yahya'n›n birçok dilde bas›lan
"Kavimlerin Helakı"
isimli kitab›n› temel
alan bir konferans
gerçekleﬂtirildi.

10 Mart'ta, Cakarta'daki Al-Azhar Koleji'nde
Harun Yahya eserlerini temel alan bir sunum gerçekleﬂtirildi.
Toplantı çok sayıda e¤itmenin katılımıyla gerçekleﬂti. Okul
yetkilileri Harun Yahya'nın eserlerini müfredatlar›na koymak
için oluﬂturdukları özel program hakkında fikir aldılar ve amaçlarının bütün müfredatı Harun Yahya eserleri
üzerine kurmak oldu¤unu belirttiler.
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10 Mart'ta, Cakarta'da Sari-Pan Pacific Otel'de düzenlenen basın toplant›s›n›n
konusu "Evrim Teorisi'nin Yanılgıları"yd›. Toplantıda Harun Yahya'yı ve eserlerini tanıtan bir sunum gerçekleﬂtirildi. Aynı gün, "Darwinizm'in Karanlık Yüzü"
ve "Yaratılıﬂ Gerçe¤inin Anlatılmasında Bilim Adamlarının Rolü" konulu iki
konferans daha düzenlendi. Konferansa Endonezya'nın Bilim Kurumu Baﬂkanı
da dinleyici olarak katıldı.
11 Mart'ta, Cakarta'daki Soekarno Sarayı, Ulusal Stadyumu'nda "Bilimsel
Perspektiften Evrim
ve Dünyadaki Etkileri" konulu bir sunum
gerçekleﬂtirildi.
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11 Mart'ta, Radyo Dakta adındaki yerel bir radyo kanalında, Harun Yahya
eserlerini tanıtan ve dünya çapındaki etkisini anlatan bir canlı yayın
gerçekleﬂtirildi.

Cakarta'n›n en sayg›n üniversitelerinden Endonezya Üniversitesi, Ekonomi
Fakültesi Oditoryumu'nda, "Yaratılıﬂ Gerçe¤i Darwinizm'i Yıkıyor" konulu bir
sunum gerçekleﬂtirildi. Harun Yahya'n›n Darwinizm konulu eserlerini temel
alan bu sunumun ard›ndan gerçekleﬂtirilen soru-cevap bölümünde söz alan
ö¤renciler, yazarı ve çal›ﬂmalar›n› öven çeﬂitli yorumlarda bulundular.
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13 Mart'ta, Cakarta Ulusal Kütüphanesi'nde, lise ö¤retmenlerine
yönelik, Evrim Teorisi'ndeki yanlıﬂları anlatan bir konferans düzenlendi. Konferansa kat›lan E¤itim Komisyonu Baﬂkanı, Harun
Yahya'n›n eserlerini övgüyle anlatan bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapt›.

16 Mart'ta, Buana Putra Pertamina Sinema Salonu'nda Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan, "Do¤um ve Yaratılıﬂ" konulu bir sunum gerçekleﬂtirildi. Yaklaﬂık 600
kiﬂinin katılımıyla gerçekleﬂen
konferans›n ard›ndan söz alan bir
grup genç, "bu eserlerin kendilerine yeni bir ﬂevk ve bilinç aﬂıladı¤ını" tüm salona duyurdu.
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19 Mart'ta, Endonezya'nın en çok izlenen televizyon kanalı olan
Cakarta Televizyonu'nda Harun Yahya'n›n hayat›n› ve eserlerini tan›tan iki bölümlük bir program yay›nland›. Harun Yahya'n›n eserlerinin dünya üzerinde oluﬂturdu¤u yank›n›n da anlat›ld›¤› programda, özellikle Endonezyacaya çevrilen kitaplar üzerinde duruldu.
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BANGLADEﬁ'TEK‹ MULT‹V‹ZYON GÖSTER‹LER‹
Bangladeﬂ'in çeﬂitli okullar›nda
Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan
faydalan›larak haz›rlanan ve daha
sonra Bengoli diline çevrilen belgeseller gösterilmektedir. Resimlerde, Bangladeﬂ'in en büyük k›z
okullar›ndan biri olan Dhaka'daki
Viqarunnisa K›z Koleji'nde gerçekleﬂtirilen multivizyon gösterisi
görülmektedir.

Harun Yahya'n›n
Bengoli dilinde
yay›nlanan Kuran Ahlak› kitab›

Bengoli dilinde yay›nlanan
Derin Düﬂünmek isimli eser
232

HARUN YAHYA

DHAKA K‹TAP FUARI, BANGLADEﬁ
Dhaka'daki Kitap Fuar›'nda
Harun Yahya'n›n Bengoli
diline çevrilen çeﬂitli belgeselleri sergilendi. Bu belgesellerin baz›lar› ﬂunlard›r:
Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Evrim
Teorisi'nin Çöküﬂü, Hücredeki Mucize, Kuran Mucizeleri, Maddenin Ard›ndaki
S›r, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i.
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PAK‹STAN KONFERANSLAR SER‹S‹
LAHOR - EK‹M 2003
2003 y›l›n›n Ekim ay›nda, Pakistan'da Harun Yahya'nın eserlerinden
yararlanılarak, "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü ve Yaratılıﬂ Gerçe¤i" konulu
çeﬂitli konferanslar düzenlendi. 22 Ekim tarihinde Quaid-e-Azam Üniversitesi'nde, 23 Ekim'de Peshawar Üniversitesi'nde, 24 Ekim'de Karachi
Üniversitesi'nde, 26 Ekim'de ise King Edward T›p Fakültesi'nde çok geniﬂ kat›l›ml› konferanslar gerçekleﬂtirildi.
18-20 Ekim arası Pencap Üniversitesi'nde gerçekleﬂtirilen konferanslar dizisinde Harun Yahya'nın ‹slam Birli¤i'ne Ça¤rı isimli kitabından
yararlanılarak hazırlanan bir konuﬂma yapıld› ve Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan belgeseller gösterildi. Ayr›ca, aç›lan
"Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü" konulu afiﬂ sergisi, üniversitedeki tüm akademisyen ve ö¤rencilerden büyük ilgi gördü.
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Harun Yahya'n›n eserlerinden yararlan›larak
haz›rlanan bu konferanslardan biri, Lahor'da, IJT (Islami Jamiat-e- Talaba)'n›n toplant›s›nda, yaklaﬂ›k 30
bin kiﬂilik bir kat›l›mla
gerçekleﬂti.
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SR‹ LANKA KONFERANSLAR SER‹S‹
TEMMUZ 2003

S

ri Lanka'nın Marawila bölgesinde, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Harun Yahya eserlerini temel alan uluslararası

konferanslar düzenlendi. Dünya Müslüman Gençlik Birli¤i tarafından
düzenlenen bu konferanslarda özellikle "‹slam Terörü Lanetler" ve "‹slam'ı Anlatmanın Etkili Yöntemleri" konular› üzerinde duruldu.

6 Temmuz'da Islahiyyah
Arap Koleji'nde Harun
Yahya'nın Evrim Aldatmacası adl› kitabından yararlanılarak hazırlanan "Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve
Yaratılıﬂ Gerçe¤i" konulu
konferans düzenlendi.
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7 Temmuz tarihinde ise Sri Lanka'nın baﬂkenti Colombo ﬂehrinde,
Colombo Tıp Fakültesi'nde, "Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve Yaratılıﬂ Gerçe¤i" konulu bir konferans daha düzenlendi. Konferanslara, Sri Lanka Batı
Bölgesi Geliﬂme Bakanı M. H. Mohammed, Sri Lanka ‹slam Dini ve Kültürel ‹liﬂkiler Bakanı Rauf Hakeem, Pakistan Uluslararası ‹slam Üniversitesi Rektörü Prof. Kamal Hassan da konuﬂmacı olarak katıldı.
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KUALA LUMPUR, RICOI KONFERANSI
MALEZYA, 2001
30 Eylül 2001 tarihinde, Kuala Lumpur'da RICOI (Research and Information Centre on Islam-‹slam Araﬂt›rmalar› ve Bilgi Merkezi) ve Great Istanbul Sdn Bhd taraf›ndan "Evrim Teorisi, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i, Kuran
Mucizeleri" konulu büyük bir konferans düzenlendi. Harun Yahya'n›n Malezyacaya çevrilen
eserlerinin de tan›t›ld›¤› konferansta, konuﬂmac›lar›n sunumlar› da yine Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanm›ﬂt›.
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KEFAHAMAN ‹SLAM‹ E⁄‹T‹M MERKEZ‹
MALEZYA -EK‹M 2003
3-6 Kasım 2003 tarihleri arasında, Kefahaman ‹slam E¤itim Merkezi'nde, "Bilim, ‹nancı Destekliyor" konulu seminerler düzenlendi. Endonezya Qids E¤itim Kurumu tarafından organize edilen bu sunumlar›n
konu baﬂlıkları ﬂöyleydi: Mucizeler
Zinciri, ‹nsanın Yaratılıﬂ Mucizesi,
Biyomimetik: Teknoloji Do¤a'yı
Taklit Ediyor, Dünya Hayatının
Gerçe¤i, Zamansızlık ve Kader
Gerçe¤i, Materyalizmin Sonu, ‹slamı Anlatmanın Etkin Metodları
ve Kuran Bilime Yol Gösterir.
Konferans›n aç›l›ﬂ gününde organizasyona Malezya Kad›n-Aile Bakan› da kat›ld›.
Tan›t›m filmini izleyen ve k›sa
bir konuﬂma yapan Bakan, yazar›n ﬂahs›nda tüm konuﬂmac›lara teﬂekkür etti. Bakan'a konferans sonras› Harun Yahya'n›n Saba Media taraf›ndan Malezyaca olarak bas›lan kitaplar› hediye edildi.
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MALEZYA KONFERANSLAR SER‹S‹
N‹SAN 2004
2004 y›l›n›n Nisan ay›nda, ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki
Malezya'da yaﬂayan Müslümanlara yönelik, Harun Yahya'nın eserlerini
temel alan konferanslar düzenlendi. Malezya'nın farklı ﬂehirlerinde düzenlenen 25'e yakın konferans büyük bir ilgiyle izlendi.
Malezya'n›n önemli televizyon kanallar›ndan
biri olan Cyberjaya
TV'de Harun Yahya'n›n
eserlerini tan›tan bir
canlı yayın gerçekleﬂtirildi. Aynı anda 60 farklı
ülkeden izlenen bu
program gün içinde iki
kere daha tekrarlandı.

26 May›s Çarﬂamba günü, Kuala Lumpur'daki Putra Dünya Ticaret Merkezi'nde
uluslararası seminerler düzenlendi. " Kuran ve Evren" ve "‹nsan Vücudu- Evrenin Kendisi" baﬂl›kl› bu sunumlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
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28 Mayıs Cuma günü ise Dewan
Menteri Besar Kuantan'da iki
konferans düzenlendi. "Evrenselleﬂme Ça¤ı'nda Kuran Bilimi" ve
"‹ndirgenemez Komplekslik- ‹nsan Kula¤ı" adlı baﬂl›kl› bu sunumlara geniﬂ bir katılım gözlendi. Katılımcılar arasında Pahang
eyaletinin vali yardımcısı, üst düzey askeri yetkililer ve siyasetçiler de bulunuyordu.
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30 Mayıs Pazar günü, Penang'da
Bayview Beach Resort'ta, Persatuan Perubatan ‹slam Malezya-Yıllık Bilim Konferansı düzenlendi.
Konferansta "Darwinizm'in Çöküﬂü" ve "Harun Yahya'n›n Fikri Mücadelesi" konularında konuﬂmalar yap›ld›. Konferansa katılanlar›n büyük bölümünü bilim adamlar› oluﬂturuyordu.

(Solda) Fuar›n baﬂkan› Haji
Hasan Hamzah da Harun
Yahya eserlerinden övgüyle
bahsetti. Haberde Milli E¤itim Bakan› Dato' Hishamuddin Tun Hussein Harun Yahya kitaplar›n› incelerken.
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31 Mayıs Pazartesi günü, Kuala Lumpur'da Setiawangsa ‹slami Bilgi Servisi'nde (IIS) "Harun Yahya'n›n Fikri Mücadelesi" ve "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü"
adlı sunumlar gerçekleﬂtirildi. IIS'nin kendi bünyesindeki 60 kadar üyenin kat›ld›¤› toplant›da yap›lan konuﬂmalar yine büyük ilgiyle dinlendi.

243

DÜNYADAN
YANKILAR

1 Haziran Perﬂembe günü ise Selangor'da Yayasan Retsu, Shah Alam'da, "Darwinizm'in Çöküﬂü" ve "Harun Yahya'n›n Fikri Mücadelesi" konulu sunumlar
gerçekleﬂtirildi. Özellikle yazar›n hayat› çok büyük bir ilgiyle dinlendi ve sunumun ard›ndan yazar› daha yak›ndan tan›maya yönelik birçok soru yöneltildi.
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MALEZYA ULUSLARARASI K‹TAP FUARI - 2004

M

alezya'da 2004 y›l›n›n May›s ay›nda düzenlenen kitap
fuar›nda Harun Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki eserleri ve

belgeselleri halka sunuldu ve ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.

245

DÜNYADAN
YANKILAR

"YARATICIMIZIN DEL‹LLER‹" SEM‹NER‹
MALEZYA, EK‹M 2002
4 Ekim 2002 tarihinde, Harun Yahya kitaplar›n›n Malezya'daki yay›nc›s› olan Saba Islamic Media taraf›ndan, ulusal düzeyde, "Yarat›c›m›z›n Delilleri" isimli bir seminer düzenledi. Seminer öncesi bir stand kurularak Harun Yahya Kitaplar› sergilendi.
Saba Islamic Media, 2002 y›l›nda baﬂlatt›¤› bir kampanyayla 1 sene
içinde 1 milyon kiﬂiye Harun Yahya eserlerini ulaﬂt›rma kampanyas› baﬂlatt›. Bu çerçevede konferanslar, seminerler düzenledi. Konferanslar Saba Media ve Think Plus Dan›ﬂmanl›k ﬂirketi taraf›ndan organize edildi.
Kuala Lumpur, Malacca, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, Penang, Kuching, Kota Kinabalu, Johor Baru'da düzenlenen konferanslarda Harun Yahya'n›n eserlerinin önemi üzerinde duruldu.

Saba Media'n›n kampanyay› tan›tmak amac›yla haz›rlad›¤› broﬂürde, Harun Yahya'y› ve eserlerini tan›tan bir bölüm de bulunmaktayd›. Düzenlenen konferanslardaki amaç da Harun Yahya'y› ve eserlerini Malezya halk›na daha iyi tan›tmakt›.
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Saba Media'n›n gazetelere verdi¤i ilanlarda ve
haz›rlad›¤› broﬂürlerde, Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan belgeseller tan›t›ld›. "Kuran Mucizeleri", "Maddenin Ard›ndaki S›r", "Evrenin Yarat›l›ﬂ›", "Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i", "Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü" ve "Hücredeki Mucize" belgeselleri Malezya
genelinde çok büyük ilgi gördü.

The Malay Mail 5 Eylül 2002

New Strait Time Gazetesi
28 Eylül 2002, "Saba Media VCD'leri
okulda okutmak istiyor"

BeriitaHarian Jumaat Gazetesi
28 Eylül 2002

Konuﬂmac›lar aras›nda ise
New York Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Muhammed al Mahdi,
‹slami Sivil Toplum Örgütleri
Koordinasyon Komitesi Baﬂkan› Dr. Amir Farid Ishak, Malezya Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi'nden
Dr. Hishamuddin Alham gibi
akademisyenler bulunuyordu.

Saba Media'n›n kampanyas›na Malezya bas›n›nda da
çok geniﬂ yer verildi. Darwin karﬂ›t› bu kampanyalar›n ülke geneline yay›ld›¤›na ve insanlar›n konferanslara çok büyük ilgi
gösterdiklerine dikkat çekildi. Sa¤daki haberin
baﬂl›¤› ise "Saba MediaVCD sat›ﬂ›nda 1 milyon BeriitaHarian
Jumaat G
kopyay› hedefliyor."
azetesi
27 Eylül 2
002

247

DÜNYADAN
YANKILAR

AVUSTRALYA KONFERANSI 2005
2004 y›l›n›n son günlerinde Avustralya'da çeﬂitli konferanslar düzenlendi. Harun Yahya'n›n temsilcileri Sidney ve Melbourne'da önemli
konferanslara kat›ld›lar. Özellikle de, 26 Aral›k 2004 – 2 Ocak 2005 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen "Allah'›n Varl›¤›- Allah'›n Varl›¤›n›n Bilimsel ve Manevi Delilleri" konulu konferans kapsam›nda gerçekleﬂtirilen
sunumlar halk›n büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›.
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26 Aral›k 2004 tarihinde, Sidney Opera House'da gerçekleﬂtirilen, yaklaﬂ›k
1500 kiﬂinin kat›ld›¤› konferans H›ristiyan Kiliseler Birli¤i Baﬂkan›'n›n yönetiminde baﬂlad›. Ankara/Kocatepe Camii müezzini Nurettin Okumuﬂ Kuran-› Kerim'den ayetler okudu. Ard›ndan Harun Yahya'n›n eserlerinden
faydalan›larak haz›rlanan "Hücrenin Kompleksli¤i" konulu, üç boyutlu animasyon ile haz›rlanm›ﬂ bir film gösterildi. Bu gösterimden sonra yine Harun Yahya'n›n eserlerini temel alan "Allah'›n Varl›¤›n›n Bilimsel ve Manevi
Delilleri" konulu bir konuﬂma yap›ld›. Bu konferans›n di¤er konuﬂmac›lar›
Tar›k Ramadan ve Noorudeen Durkee'ydi.
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31 Aral›k 2004 tarihinde,
Wollongong Camisi'nde
Harun Yahya'n›n ayn› isimli
kitab›ndan faydalan›larak
haz›rlanan Kuran Mucizeleri konulu bir sunum gerçekleﬂtirildi.

Liverpool Whitlam Spor Merkezi'nde Harun Yahya'n›n
eserlerinden yararlan›larak
haz›rlanan "Kuran, Sünnet
ve Düﬂünmek / Kuran Mucizesi" konulu bir sunum gerçekleﬂtirildi. Spor merkezinin
giriﬂinde Harun Yahya'n›n
eserlerinin sergilendi¤i bir
stand haz›rlanm›ﬂt›.
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Melbourne'daki
Hamer Hall'da
"Allah'›n Varl›¤›n›n Bilimsel ve
Manevi Delilleri"
ve "Allah Ak›lla
Bilinir" baﬂl›kl›
sunumlar gerçekleﬂtirildi. Yetkililer, konser salonunda
ilk kez ‹slam konulu bir konuﬂma gerçekleﬂtirildi¤ini
ifade ettiler. Konferans öncesi ZZZ Türk Radyosu ile
Harun Yahya'n›n eserlerini
tan›t›c› bir röportaj gerçekleﬂtirildi.

Hamer Hall giriﬂinde Harun
Yahya'n›n çeﬂitli dillerdeki kitaplar› ve Harun Yahya'n›n
eserlerinden faydalan›larak
haz›rlanan çeﬂitli belgeseller DVD ve VCD'ler- sergilendi.
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Avustralya konferanslar› kapsam›nda
iki sunum daha gerçekleﬂtirildi. Bunlardan bir tanesi
Sydney Community
Hall'de bir di¤eri ise
Sunnybrook Oteli'ndeydi. Sunumlar›n
konular› s›ras›yla
"Ahirzaman Alametleri" ve "Kuran Mucizeleri" idi.
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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.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'taki DITA Kitabevi'nde sat›ﬂa sunulan
Harun Yahya kitaplar›
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Arnavutluk'taki Muslim
Kitabevi'nden görüntüler
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AVUSTRALYA

Avustralya'daki Andalus
Kitabevi'nden görüntüler
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Avustralya'daki
Islamic Bookstore
isimli kitabevi
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B‹RLEﬁ‹K ARAP EM‹RL‹KLER‹
Magrudy
Kitabevi'nde Harun Yahya
kitaplar›n›n
bulundu¤u
stand

Dubai havaalan›nda sat›ﬂa sunulan
Harun Yahya kitaplar›
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GÜNEY AFR‹KA CUMHUR‹YET‹

Al Ansar Kitabevi ve bu kitabevinde sat›ﬂa sunulan Harun Yahya
kitaplar›
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MALEZYA

Saba Kitabevi'nde Harun Yahya kitaplar› sat›ﬂa sunulmaktad›r. Bunlar
aras›nda çocuk kitaplar› da bulunmaktad›r.
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Saba Kitabevi'nden
farkl› görüntüler.
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MALEZYA

Malezya Havaalan› kitapç›s›ndaki Harun Yahya
kitaplar›
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FRANSA

Essalam Kitabevi Harun Yahya kitaplar›n›n sat›ld›¤› kitapç›lardan
biridir.
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Fransa'da Harun Yahya kitaplar›n›n sat›ld›¤› bir di¤er kitabevi de Sana
Kitabevi'dir.

265

DÜNYADAN
YANKILAR

ENDONEZYA

Harun Yahya kitaplar› Senayan Abadi K‹tabevi'nde sat›ﬂa sunulmaktad›r.
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Endonezya'da Harun Yahya kitaplar›n›n bulundu¤u bir kitabevi de Dzikra Kitabevi'dir.
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ABD - AL MANASSAH
15 günde bir ‹ngilizce-

Ocak 2002

Arapça olarak yayınlanan
20.000 tirajlı Al Manassah
adlı gazetede, Harun Yahya'nın makaleleri yay›nlanmaktad›r. Amerika ve Ortado¤u'ya da¤ıtımı yapılan bu gazetede, Harun Yahya'nın tam sayfa makalelerine yer verilmektedir.

Harun Yahya'nın
Ocak 2002'de yayınlanan "‹slam Terörün Kayna¤ı De¤il,
Çözümüdür" baﬂlıklı
makalesi.
Söz konusu makalede ‹slam dininin bir
bar›ﬂ dini oldu¤u
Kuran ayetleri ve
Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri
›ﬂ›¤›nda anlat›lmaktad›r.
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ABD - THE MESSAGE INTERNATIONAL

A

merika'nın önde gelen ‹slami organizasyonlarından
biri olan Kuzey Amerika ‹slam Toplumu'nun (ICNA)

aylık haber dergisi The Message International'da Harun Yahya'nın çeﬂitli makaleleri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Amerika ve Kanada'da toplam 25.000 tirajla basılan bu dergide Harun Yahya'n›n siyasi
konulardaki yaz›lar› yay›nlanmaktad›r. Derginin, www.messageonline.org isimli sitesinde de makaleler yer almaktad›r.

May›s 2003,
"Irkç›l›k ve Amerika'da
Sosyal Darwinizm"
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H‹ND‹STAN - THE MILLI GAZETTE
indistan'ın en büyük ‹ngilizce ‹slami gazetelerinden biri
olan The Milli Gazette'de Harun Yahya'nın makalelerinin

yanı sıra, kitaplar›n›n ilanları da yayınlanmaktad›r. Gazetenin 16-30 Nisan 2003 tarihli nüshasında yayınlanan "Irak Savaﬂı'nın Perde Arkası"
baﬂlıklı makalesinde Harun Yahya, Irak'ta yaﬂanan savaﬂın asıl nedenlerini incelemekte ve dünya bar›ﬂ› için "‹slam Birli¤i"nin bir an önce oluﬂturulmas› gerekti¤ine dikkat çekmektedir:
"Tüm bunların ötesinde, Batı ile ‹slam dünyası arasındaki tüm sorunlara
çözüm getirebilecek, ‹slam dünyasının içinde bulundu¤u duruma çare olabilecek çok daha köklü bir çözüm ise, tüm ‹slam dünyasını de¤iﬂtirebilecek
bir projede saklıdır: ‹slam Birli¤i... Son geliﬂmeler göstermiﬂtir ki sadece ‹slam co¤rafyasının de¤il, tüm dünyanın "‹slam Birli¤i"ne ihtiyacı vardır."

Nisan 2003,
"Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›"

272

HARUN YAHYA

I

.

‹NG‹LTERE - THE MESSAGE

ngiltere'de yay›nlanan The Message dergisi Harun Yahya'n›n Ku-

ran mucizeleri, Evrim Teorisi'nin çöküﬂü,
kainattaki yarat›l›ﬂ delilleri gibi konulardaki
makalelerine geniﬂ yer vermektedir.

(Altta)
ﬁubat 2004,
"Darwin'in Evrim
Teorisi Neden
Din Ahlak› ile
Çeliﬂir?"

(Üstte) Kas›m
2003,
Göklerde ve
Yerdeki Deliller

(Üstte Sa¤da)
Haziran 2003,
Do¤adaki
Uzman
Mimarlar

Eylül-Ekim 2003 sayısında okuyucularına Harun Yahya'nın "Kuran Mucizeleri" adlı video filmini hediye olarak vermiﬂtir.
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KANADA - THE AMBITION
anada'da yayınlanan ayl›k ‹slami gazete The Ambition, 2002
yılından bu yana Harun Yahya'nın makalelerini düzenli

olarak yayınlamaktad›r. Gazetenin Ekim 2004 say›s›nda Harun Yahya'n›n "Do¤an›n Size Düﬂündürdükleri" baﬂl›kl› makalesi birinci sayfada
yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalesinde yazar, bir saman çöpünden papatyalara,
kuﬂlardan kar›ncalara kadar herﬂeyin derin düﬂünmeyi gerektiren detaylarla dolu olarak yarat›ld›klar›n› belirtmiﬂtir. Ayrıca Harun Yahya'nın kitap tanıtımlarını içeren ilanlar da bu gazetede yer almaya devam etmektedir.

Ocak 2004,
"Farkl› Irklar›n Varl›¤›
Yarat›l›ﬂ Delilidir"

Kas›m 2004,
"Do¤an›n Size
Düﬂündürdükleri"
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Kas›m 2004,
"Ak›l"
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Mart 2004,
Çözüm Kuran Ahlak› Kitab›n›n
Tan›t›m›

Ocak 2004,
Kavimlerin Helak› kitab›n›n
tan›t›m›

Kanada'da yayınlanan ve Müslüman camianın yanı sıra gayri müslimler
tarafından da takip edilen aylık The Ambition gazetesinde Harun Yahya'nın birçok makalesine yer verilmiﬂtir. Okurlar gazeteye gönderdikleri
mesajlarda Harun Yahya'nın makalelerini ilgiyle okuduklarını ve çok bilgilendirici bulduklarını belirtmiﬂlerdir.

Ekim 2003 tarihinde yayınlanan bu
ilanda Harun Yahya'nın ‹slam Terörü
Lanetler, Hz. ‹sa Gelecek ve Evrim
Aldatmacası adlı eserlerinin tanıtımı
yer almaktadır.
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N‹JERYA - OBJECTIVE LENS
ijerya'da

Müslü-

man Bilim Ö¤ren-

cileri Birli¤i'nin yayını olan bu derginin ilk sayısında, kapak konusu
olarak Harun Yahya'n›n "‹slam ve
Bilim: Bilmeniz Gereken Gerçekler"
adlı yaz› dizisi yer alm›ﬂt›r. Bu yaz›
dizisinde Harun Yahya, ‹slam ahlak›n›n tarihte ve günümüzde bilime
öncülük etti¤ini delilleriyle ortaya
koymaktad›r.

May›s 2003

May›s 2003,
"‹slam ve Bilim" baﬂl›kl› yaz› dizisi
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YEMEN - YEMEN OBSERVER
emen'in önde gelen haftalık ‹ngilizce gazetesi Yemen Observer, 2003 y›l›n›n Ramazan ayında Harun Yahya'nın makalelerinden oluﬂan tam sayfa Ramazan sayfalar› yay›nlam›ﬂt›r.

Ayrıca di¤er zamanlarda da Harun Yahya'nın makaleleri bu gazetede düzenli olarak yer almaktadır.
Harun Yahya'n›n Yemen Observer gazetesinde yay›nlanan yaz›lar›
halktan da büyük ilgi görmektedir.
Kas›m 2003,
"Gelin Birlik Olal›m"

Kas›m 2003,
Dergide yay›nlanan Ramazan
sayfalar›ndan biri
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(Solda)
Kas›m 2003,
"‹man Edenler Birlik
‹çinde Olmal›d›r"

(Altta)
Kas›m 2003,
"‹slam Birli¤ine Ça¤r›"
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KANADA - THE MIRACLE
anada'nın saygın haftalık gazetelerinden The Miracle'da
Harun Yahya'nın makaleleri uzun bir süredir tam sayfa

olarak yer almaktadır. ABD ve Kanada'da da¤ıtılan bu gazetenin sahibi,
yazara yazdı¤ı bir mesajında Harun Yahya'nın makalelerinin Kanada'da
çok ilgi gördü¤ünü belirtmiﬂtir. Ayrıca gazete bayilerine gitti¤inde Harun Yahya'nın çok iyi tanındı¤ına, gıyabında övgü dolu sözlerle anıldı¤ına ﬂahit oldu¤unu yazmıﬂ ve "Sizin yazılarınız çok dengeli ve bunu baﬂarmak zor bir ﬂey. Harun Yahya, Kanadalı Müslümanlar arasında çok tanınıyor, çok takdir ediliyor. Gıyabında kendisinden çok saygıyla bahsediliyor ve yazıları da çok fazla okunuyor." sözleriyle yazara olan hürmetlerini bildirmiﬂtir.
Bir okuyucu ise Harun
Yahya'nın The Miracle'da yazmasının bu gazetenin takdir
edilecek özelliklerine önemli
bir katkı oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Gazeteye gönderilen bir
baﬂka mesajda da Harun Yahya'nın makalelerini internetten
de takip etmek isteyen bir okuyucu ﬂunları yazmıﬂtır:
"Bazen gazetenizi alamadı¤ımda
internetten okuyorum. Harun Yahya'nın çalıﬂmalarını da yakından
takip ediyorum ve yaz›lar›ndan
çok faydalanıyorum." (Mahmoud
Malik)

Harun Yahya'nın Terör Sevgiyle Yenilir adlı kitabı 9 hafta
boyunca dizi halinde The Miracle'da yer almıﬂtır.
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"Dünyayı Aya¤a Kaldıran
Film ve Hz. ‹sa" baﬂlıklı 5 bölüm
halinde yayınlanan makalesinde,
Harun Yahya Hz. ‹sa'nın hayatını,
Kuran ayetleri ile Tevrat ve ‹ncil'den referanslar göstererek incelemiﬂtir. Bu yazı dizisinde Hz.
‹sa'nın Allah'ın peygamberi oldu¤u, öldürülmedi¤i, Allah Katına
yükseltildi¤i ve tekrar yeryüzüne
gelece¤i anlatılmaktadır.

Nisan 2004,
"Dünyay› Aya¤a Kald›ran
Film ve Hz. ‹sa"

Eylül 2003,
"Kara Klan"

Nisan 2004,
"Terör Sevgiyle Yenilir"
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"Hz. Muhammed'in
Üstün Ahlak›"
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AMER‹KA - THE ARAB WORLD NEWSPAPER

C

aliforniya'da ‹ngilizce-Arapça olarak yayınlanan ve
ABD'nin di¤er büyük eyaletlerinde de okunan The Arab

World gazetesinde Harun Yahya'nın imani, bilimsel ve siyasi içerikli makaleleri yayınlanmaktadır. 30 bin tirajl› bu önemli gazetede yer alan siyasi makalelerde, ‹slam
dünyasın›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar ve
bu sorunlar›n çözümleri ele al›nmaktad›r.

A¤ustos 2003,
"Somali:
‹ç Savaﬂlar›n
Pençesinde Fakir
Bir Ülke"
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ﬁubat 2002,
"Keﬂmir
Müslümanlar›
Yard›m
Bekliyor"
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Ocak 2002,
"‹slam Terörün
Kayna¤› De¤il,
Çözümüdür"

Ocak 2002,
"Çin'in Terörizm
Aldatmacas›"
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"Derin
Düﬂünmek"

Mart 2002,
"‹nsan Vücudundaki
Koordinasyon"
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ENDONEZYA - MQ TABLOID & JOURNAL
ndonezya'nın önde gelen
vakıflarından Daarut Ta-

uhiib tarafından yayınlanan 15 bin tirajlı MQ Tabloid isimli dergide 4 senedir Harun Yahya'nın Endonezyaca makaleleri yayınlanmaktadır. Makalelerin yanı sıra yazarın hayatı ve eserleri
hakkında da yazılar yayınlanmıﬂtır.
2002 yılının Temmuz ayında da yazarla yapılan bir röportaja yer verilmiﬂtir.

02,
Temmuz 20
ek
nm "
"Derin Düﬂü

Temmuz 2002,
"Evrenin Yarat›l›ﬂ›"
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002
Temmuz 2

Haziran 2002,
Evrenin Yarat›l›ﬂ
›

2003 y›l›nda, MQ Tabloid isimli derginin
açt›¤› bilimsel konularda yaz› yazma
yar›ﬂmas›nda dereceye girenlere "Harun
Yahya Ödülü" verildi.

Temmuz 2003,
"‹nsanl›k ‹çin Yarat›lm›ﬂ Olan Evren"

Temmuz 2002
Harun Yahya ‹le Yap›lan
Röportaj
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S‹NGAPUR - THE MUSLIMS' DIGEST
ingapur'da ‹ngilizce olarak
yayınlanan The Muslims'

Digest dergisinde bugüne kadar Harun
Yahya'nın bilimsel ve imani pek çok
makalesi yer almıﬂtır. Bunlardan birkaç
baﬂl›k ﬂöyledir:
❖A¤ustos 2000, "Sudaki Tasarım"
❖Eylül 1999, "Bilim adamları
Allah'ın Varlı¤ını Tasdik Ediyor"
❖A¤ustos 1999, "Yerle bir Olan ﬁehirler"
❖Mayıs 1999, "Pompei Faciası"

Eylül 1999,
"Bilim Adamları
Allah'ın Varlı¤ını
Tasdik Ediyor"

May›s 2000,
"Sak›n Anlamazl›ktan
Gelmeyin"
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ABD - THE MUSLIM OBSERVER
merika'nın
en ünlü haf-

tal›k ‹slami haber gazetelerinden biri olan The Muslim

Observer'da yazarın onlarca
makalesi yayınlanmıﬂtır. Harun Yahya,
2001 yılından bu yana gazetenin "Yorum"
sayfasında yer alan bilimsel makalelerinin yanı sıra, ‹slam dünyasını yakından
ilgilendiren güncel konulardaki görüﬂlerini ortaya koyan yazılarıyla da Amerika'daki Müslüman okuyucularına
seslenmektedir.

May›s 2004,
"Ahiret ‹nanc›"

Eylül 2004,
"Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)"

Nisan 2003,
"Irak Savaﬂı'nın Perde Arkas›"
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Haziran 2001,
"Örümce¤in
Bal›k Avlama
Teknikleri"

Temmuz 2001,
Aç›k Gerçek:
Yarat›l›ﬂ"
Eylül 2001,
"Çekirdekte
ki Gizli Güç"

A¤ustos 2003,
"‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›: Kemiklere Et
Giydirilmesi"

Harun Yahya, "‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›:
Kemiklere Et Giydirilmesi" adlı makalesinde, Müminun Suresi'nin 14.
ayetinde bildirilen insanın yaratılıﬂı
ile ilgili gerçeklerin günümüzde
keﬂfedilen bilimsel delillerle teyid
edildi¤ini anlatmaktadır.
Washington, Seattle'dan bir okuyucu, The Muslim Observer gazetesine gönderdi¤i mektubunda Harun
Yahya'nın makalelerinin, kalbinin
imana ısınmasına vesile oldu¤unu
belirtmiﬂtir.

ﬁubat 2004,
"Ölüm: ‹man Etmeyenler ‹çin Sonsuz
Piﬂmanl›¤›n Baﬂlang›c›"
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Ocak 2004,
"Bir Toplulu¤a Karﬂ› Duyulan Öfke, Müminleri Adaletten Al›koymamal›d›r."

Ocak 2004,
"Allah ‹man Edenlere
ﬁefkatli ve Ba¤›ﬂlay›c› Olmalar›n› Emretmiﬂtir"

Mart 2004,
"Üstünlük
Soya Göre
De¤il, Ahlaka Göredir."
The Muslim Observer
gazetesinde yay›nlanan
çok say›da Harun Yahya
makalesinden birkaç›
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KUZEY AMER‹KA - URDU TIMES
uzey Amerika'nın en

büyük Urduca-‹ngilizce gazetelerinden biri olan Urdu
Times'ta Harun Yahya'nın
makaleleri hem Urduca
hem de ‹ngilizce olarak yayınlanmaktadır. 50 binden
fazla tiraj› olan bu gazete,
Harun Yahya ile yap›lan
bir röportajı yayınlamasının yanı sıra, Ramazan
ayında Harun Yahya'nın
makalelerinden oluﬂan
Ramazan sayfalarına
yer vermiﬂtir.

Nisan 2003,
"Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›"
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ALMANYA - KAABA
lman üniversite
gençli¤i tarafından

takip edilen Kaaba dergisi, uzun süredir
Harun Yahya'nın makalelerini yayınlamaktadır. Yazar›n "Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Yaratılıﬂ Delilleri" konulu makaleleri okuyuculardan çok olumlu tepkiler almıﬂtır. Makalelerin yanı sıra Harun Yahya'nın kitap, kaset, CD ve internet sitesi tanıtımları da bu dergide yer almıﬂtır.

Harun Yahya'nın Almanca
çalıﬂmalarının tanıtımına
yer verilen bu sayfada,
Almanca Evrim Aldatmacası, Kavimlerin Helakı,
Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin kitaplarının yanı sıra yine
Almanca Evrenin Yaratılıﬂı, Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve Yaratılıﬂ Gerçe¤i
adlı belgesel filmleri hakkında bilgi verilmiﬂtir.
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11 Eylül saldırılarının ardından
hazırlanan ve Harun Yahya'nın
teröre çözüm önerileri getiren
makalelerinin ve di¤er çalıﬂmalarının yer aldı¤ı
www.islamverfluchtterror.com
(www.islamterörülanetler.com)
sitesinin tanıtımı Kaaba dergisinde yayınlanmıﬂtır.

ﬁubat 2000,
"Evrim Teorisinin Çöküﬂü"
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‹NG‹LTERE - DISCOURSE
arun Yahya'nın makalelerine uzun süredir sayfaların-

da yer veren ‹ngiliz Discourse dergisi, 4 Ka-

sım 2000 tarihinde yayınlanan say›s›nda Harun Yahya'nın Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
adlı eseri hakkında ﬂu yorumları yapmıﬂtır:
"... Yazarın di¤er kitaplarında oldu¤u gibi
bu eserinde de imani konular Kuran ayetleri
ıﬂı¤ında incelenmiﬂ ve insanlar Allah'ın
ayetlerine göre yaﬂamaya davet edilmiﬂlerdir. Bu kitap hem grup çalıﬂmalarına hem de kiﬂisel tefekküre yöneliktir."

Kas›m 2000
Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin
kitab›n›n tan›t›m›

Nisan 2001,
"Darwin'in Evrim
Teorisi Din
Ahlak›na Ayk›r›d›r"

May›s 2002,
"Ahlaki Dejenerasyona
Gerçek Çözüm:
Kuran Ahlak›"
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.‹NG‹LTERE - DAILY JANG
‹ngiltere'nin en büyük günlük gazetelerinden biri olan Daily
Jang'in Urduca-‹ngilizce olarak yayınlanan Londra baskısın-

da, Harun Yahya'nın makaleleri bugüne kadar hem ‹ngilizce hem de Urduca olarak birçok defa yayınlanmıﬂtır. Ramazan aylar›nda ise yazar›n makalelerine her gün yer
verilmiﬂtir.

Kas›m 2002,
"Allah Herﬂeye Hakimdir"

Kas›m 2002,
"Terörün Sebeplerinden Biri: 3.
Dünya Fanatizmi"
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Kas›m 2003,
"Alt›nça¤'da Adalet"

Kas›m 2004,
"Ahir zaman ve
Mehdi"nin Ç›k›ﬂ›"

Ekim 2004,
"Allah'›n ‹simleri: Halik"

Ocak 2004,
"Meyve ve Sebzelerdeki
Benzersiz Sanat"
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AMER‹KA - AL JUMUAH MAGAZINE

A

merika'da 15 bin tirajla basılan ve baﬂta ABD olmak üze-

re Kanada, Avrupa, Afrika ve Ortado¤u ülkelerinde okunan Al Jumuah Magazine adlı
dergide, Harun Yahya'nın bilimsel ve imani
içerikli makaleleri, "Bilim ‹man› Destekler"
adl› köﬂede, her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır. 2004 y›l› içerisinde dergi okuyucularından gelen talepler üzerine yazarın insanın yaratılıﬂı ve evren hakkındaki makalelerine a¤ırlıklı olarak yer verilmiﬂtir.
ﬁubat 2003,
"Güneﬂ Iﬂ›¤›ndaki Hayranl›k Uyand›r›c› Tasar›m"

Ocak 2004,
"Evrim Yan›lg›s› ve
‹nsan›n Kökeni"

May›s 2004,
"Kar›ncadaki
Mucize"

Eylül 2003,
"Bilim Evrenin Yarat›l›ﬂ›n›
Tasdik Ediyor"
298

HARUN YAHYA

Evrenin Yarat›l›ﬂ› kitab›yla ilgili olarak dergide yay›nlanan bir yaz›da
ﬂu ifadelere yer verilmiﬂtir:
"Yazarın kullandı¤ı samimi, akıcı
ve sade anlatım, her yaﬂtan ve her
sosyal gruptan insanın kitabı kolaylıkla anlamasını sa¤lamaktadır.
Yazar ayrıca, kitabın sonuna "Evrim Teorisinin Çöküﬂü" adlı özel
bir bölüm yazmıﬂtır. Harun Yahya
bu teorinin din ahlak›na uygun olmayan bütün felsefelerin temelini
oluﬂturdu¤unu ve bu nedenle bir
aldatmaca oldu¤unu ortaya koyman›n çok önemli bir görev oldu¤unu ifade etmektedir."

Harun Yahya'n›n "Hücredeki ‹letiﬂim", "Hormondaki Mucize",
"Savunma Sistemindeki Mucize", "DNA: Hayat›n Bilgi Bankas›",
"Canlanan Atomlar", "Kusursuz Uçuﬂ Makinesi Kuﬂlar", "Canl›lardaki
Bilgi ve Materyalizmin Çöküﬂü", "Atmosferdeki Mucize" gibi daha
birçok makalesi Al Jumuah dergisinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Harun Yahya'nın bu dergide yayınlanan
son makalelerinden birinin baﬂlı¤ı ﬂöyledir: "Bakterilerin Antibiyotiklere olan
Direnci". Harun Yahya söz konusu makalesinde evrimcilerin bu konudaki yanılgısını incelemektedir:
"Sonuçta ortada "genetik bilgiyi geliﬂtiren" bir mutasyon örne¤i yoktur. Antibiyotik direncini evrime kanıt gibi göstermek isteyen evrimciler, konuyu çok yüzeysel bir biçimde de¤erlendirmekte ve
yanılmaktadırlar... Bu durumda bakteri
ve böceklerdeki ba¤ıﬂıklık mekanizmalarının evrim teorisine delil oluﬂturdu¤u
ileri sürülemez."

Eylül 2004
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B

BAHREYN - BAHRAIN TRIBUNE
ahreyn'in önde
gelen gazetele-

rinden biri olan Bahrain Tribune'de uzun y›llard›r Harun Yahya'nın makaleleri yayınlanmaktadır. Amerika, Avrupa, Avustralya ve Ortado¤u ülkelerine
da¤ıtımı yapılan bu gazetede,
Ramazan aylarında her gün, di¤er aylarda da haftada bir olmak üzere Harun Yahya'nın
makaleleri yay›nlanmaktad›r.
Yazarın Bahrain Tribune'de yer alan makalelerinden
bazı örnekler ﬂunlardır:
Kas›m 2003,
"Alt›nça¤'da Sanat"

❖"Vicdanı Güçlendirmek",
20 Kasım 2002

❖"Allah Rızası ‹çin En Fazla Çabayı Göstermek", 22 Kasım 2002
❖"‹man Edenler Güzel
Bir Hayat Yaﬂarlar", 23 Kasım 2002
❖"Müminlerin

Gücü

Samimiyetlerinden Kaynaklanır", 19 Kasım 2003
❖"Kıyamet Alametleri: Sosyal
Çöküntü", 25 Haziran 2004
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Kas›m 2003,
"Dünya Hayat›n›n Geçicili¤i"
Temmuz 2004,
"Dinsizli¤in Dini ile Mücadele"

Kas›m 2004,
"Kalpler Allah'› Anmakla
Huzur Bulur"

Kas›m 2004,
"Yer A¤›rl›klar›n› D›ﬂa At›yor"
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S

SUUD‹ ARAB‹STAN - AL-DAAWAH
uudi Arabistan'da basılıp,
Kanada, Amerika, Ortado¤u

ve Avrupa ülkelerine da¤ıtımı yapılan aylık bilimsel Al-Daawah dergisinde bugüne

kadar Harun Yahya'nın onlarca makalesi
yayınlanmıﬂtır. 11 yıllık yayın hayatı olan
bu dergide Harun Yahya'nın bilimsel, imani ve siyasi makalelerinin yanı sıra röportajları da yer almıﬂtır.
Eylül 2004
Kas›m 2003,
"Peygamberimiz (sav)
Zaman›ndaki Sosyal
Bar›ﬂ Ortam›"

Mart 2004'te "Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?" baﬂlıklı 11 sayfalık makalesinde Harun Yahya, baz› Frans›z güçlerin,
tarih boyunca din ahlak›na karﬂı cephe almasının, bu ülkeye getirdi¤i karmaﬂayı incelemektedir. Makalede ﬂu cümlelere yer verilmiﬂtir:
"Bugün aydınlanmacı literatürde Fransız
Devrimi övülerek anlatılır, oysa devrim
Fransa'ya çok ﬂey kaybettirmiﬂ, 20. yüzyıla
kadar sürecek olan sosyal çatıﬂmaları baﬂlatmıﬂtır."
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Harun Yahya'n›n A¤ustos 2001'de Al-Daawah dergisinde yay›nlanan "Allah'a
Ça¤r›'da ‹nternetin Önemi" konulu röportaj›

"Allah'a Ça¤rı'da ‹nternetin Önemi" baﬂlıklı röportajda Harun Yahya, internet kullanımının gerçek ‹slam ahlak›n›n tanınmasına vesile oldu¤unu ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir: "Bugün Batı dünyasında ‹slam'a karﬂı gittikçe artan bir ilgi var. ‹slam ahlakının herkese do¤ru ve bilinçli bir ﬂekilde iletilmesi, bu ilgiyi artıracak ve insanların gerçek ‹slam'ı tanımalarına vesile olacaktır... ‹nternet teknolojisinin ‹slam ahlakının yayılması amacıyla daha etkin ﬂekilde kullanılması gerekti¤ine inanıyorum."
Dergide yer alan di¤er baz› makalelerin baﬂl›klar›ysa ﬂöyledir:
❖"Evrenin Yaratılıﬂı", May›s 2002
❖"Bilim Adamları Allah'ın Varlı¤ını Tasdik Ediyor", Haziran 2002
❖"Allah'ın Apaçık Varlı¤ı", Ekim 2002
❖"‹srailliler'e Ça¤rı", Ocak 2003
❖"Ölümden Alınacak Ders", Mayıs 2003
❖"Allah Evreni Yoktan Var Etmiﬂtir", Eylül 2003
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Harun Yahya'nın dergide yer alan bilimsel makaleleri, okuyucunun
ufkunu açmayı ve ona Allah'ın yaratma sanatının mükemmelli¤ini göstermeyi hedeflemektedir.
Derginin Eylül 2004 sayısında kapaktan verilen "Gözdeki Mucizeler" baﬂlıklı makalesinde Harun Yahya ﬂu satırları yazmıﬂtır:
"Evrimciler tarafından öne sürülen "tesadüf" açıklamasını ele alalım:
Gözler nasıl olur da daha önce gözü olmayan bir canlıda rastlantı sonucu
oluﬂabilir? Göze tam uygun boyutta iki göz çukuru kafatasında tesadüfen
var olabilir mi? Iﬂı¤ı algılayıp, gözün arka duvarına yansıtan iki lens, tesadüf eseri mi oluﬂmuﬂlardır? Gözlerin hareketini sa¤layan göz kasları kendi
kendilerine mi var olmuﬂlardır? Gözleri beyne ba¤layan sinirler aniden
kendi kendilerine mi ortaya çıkmıﬂlardır?
Tüm bunların yanı sıra gözlerin kurumasına engel olan gözyaﬂı bezleri de
mi tesadüfen ortaya çıkmıﬂlardır? Ve gözleri toz ve di¤er yabancı maddelerden koruyan kaﬂ ve kirpikler rastlantı sonucu mu var olmuﬂlardır?
Tüm bu sorulara verilecek kesin cevap "hayır"dır. Hatta Darwin'in kendisi
bile bu gerçe¤i itiraf etmiﬂtir."
Eylül 2004
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P

PAK‹STAN - MOTHERHOOD DERGISI
akistan'da ‹ngilizce olarak yayınlanan Mother-

hood dergisi, yay›n hayat› boyunca
Harun Yahya'n›n makalelerini düzenli olarak yay›nlam›ﬂt›r. Harun Yahya'nın Dünya Hayatının Gerçe¤i, Kavimlerin Helakı, Evrenin Yaratılıﬂı gibi
en çok okunan eserlerinin tanıtımları
da bu dergide yer almaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserlerini tan›tan,
"Hayata Bak›ﬂ Aç›n›z› De¤iﬂtirecek
Eserler" baﬂl›kl› ilan

Okuyuculardan gelen yo¤un istek üzerine derginin editörü, Harun Yahya'ya gönderdi¤i bir mektubunda, doyurucu bilgiler içeren makalelerin dergilerinde yay›nlanmas›ndan duyduklar› memnuniyeti ﬂu sözlerle dile
getirmiﬂtir:
Sayın Harun Yahya,
Muhteﬂem bilgi birikiminizi okuyucularımızla paylaﬂtı¤ınız için size en derin ﬂükranlarımızı sunarız. Biz Motherhood olarak sizden bilgilendirici çalıﬂmalarınızın devamını bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Saadia Haseeb, Editör
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N‹JERYA - WEEKLY TRUST NEWSPAPER

N

ijerya'da basılıp, da¤ıtımı yapılan Weekly Trust adlı haftalık gazete, Harun Yahya'nın en önemli eserlerinden biri

olan ve halen en çok satılan kitapları arasında yer alan Evrim

Aldatmacası'nı seri halinde yayınlamıﬂtır.

Eylül 2002,
"Evrim
Aldatmacas›"

Eylül 2002,
"Evrim Aldatmacas›"

Kas›m 2002,
"Evrim Aldatmacas›"
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G

GUYANA - THE MUSLIM JOURNAL
uyana Genç Müslümanlar Birli¤i'nin yayını olan The Muslim
Journal dergisinin Ekim-Kasım 2001 sayısında Harun Yah-

ya'nın "Üstünlük Soya De¤il, Takvaya Göredir" baﬂlıklı makale-

si yayınlanmıﬂtır.

Ekim-Kas›m 2001,
"Üstünlük Soya Göre
De¤il, Takvaya
Göredir"
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PAK‹STAN - ALBALAGH INTERNATIONAL

P

akistan Karaçi ‹slam Üniversitesi'nin yayını olan Albalagh

International dergisi 1999 A¤ustos ayından
itibaren düzenli olarak Harun Yahya'nın makalelerine yer vermektedir. Bu makalelerden
bazı baﬂlıklar ﬂöyledir:
❖"Evrenin Geniﬂlemesi", Mart 2000
❖"Ya¤mur Hakkında", Nisan 2000
❖"Geçmiﬂ Medeniyetler", Haziran 2000
❖"Samimi Ameller", A¤ustos 2000
❖"Derin

Düﬂünmek",

Eylül

2000
❖"Vücudumuzdaki

Mekaniz-

ma", ﬁubat 2001
❖"Din Ahlak›n›n Yaﬂanmad›¤›
Toplumlardaki Bozulma", Nisan 2002
Albalagh International dergisinin editörü ve ayn› zamanda Pakistan Din ‹ﬂleri
Bakan› olan Muhammad Wali Raazi, Harun Yahya'ya iletilmek üzere yazdı¤ı bir
mesajında yazara karﬂı övgülerini ﬂu sözlerle dile getirmiﬂtir:

A¤ustos 2004,
"Do¤adaki Mimarlar"

"Harun Yahya'nın makalelerini her ay düzenli yay›nl›yorum... Lütfen övgülerimi ve iyi dileklerimi Harun Yahya kardeﬂime iletin. Yakın bir zaman
önce ulusal bir seminerde onun çalıﬂmaları üzerine konuﬂma yaptım. Materyalizm aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki de¤erli katkılarından
bahsettim. Yazılarından daha fazla gönderebilirseniz çok minnettar olaca¤ım. Bütün yazıları büyük bir memnuniyetle yayınlanacaktır."
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Y

YEMEN - ALTHAQAFIAH
emen'de Arapça
yayın yapan Alt-

haqafiah gazetesinde Harun
Yahya ile yapılan bir röportaj yayınlanmıﬂtır. Ayrıca
Harun Yahya'nın Arapça
makaleleri de bu gazetede
zaman zaman yayınlanmaya
devam etmektedir.

Gazetede Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›yla ilgili yer alan bir haberde ﬂunlar yaz›l›d›r:
"Harun Yahya'n›n 180'den fazla kitab› var. Her kesimden insana hitap eden, gerçek ‹slam ahlak›n› aç›klayan ve inkarc› felsefeyi temelden y›kan bu eserlerinde Türk yazar
Adnan Oktar, ilmi, siyasi ve imani konular› ele almaktad›r. Ayr›ca belirtmek gerekir ki,
bu kitaplar baﬂta Arapça, ‹ngilizce, Almanca, Rusça, Frans›zca ve Arnavutça olmak
üzere pek çok dile çevrildi."
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H

AZERBAYCAN - KHAZAR VIEW
azar Üniversitesi'nin
1995 yılından beri iki

ayda bir Azerice, ‹ngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde yayınladı¤ı aylık
akademik dergide Harun Yahya'nın
Evrim Aldatmacası adlı kitabı yazı dizi-

si olarak yayınlanmıﬂtır.

ﬁubat 2003

Evrim teorisinin bilim tarihinin en büyük aldatmacalar›ndan biri oldu¤unu,
bizzat bilimsel deliller ›ﬂ›¤›nda gözler
önüne seren Evrim Aldatmacas› kitab›ndan haz›rlanan yaz› dizisinden bir
bölüm.
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B‹RLEﬁ‹K ARAP EM‹RL‹KLER‹- ARABIA MAGAZINE:

K

örfez ülkelerine

da¤ıtımı yapılan ve Malayalam dilinde basılan
Birleﬂik Arap Emirlikleri
dergisi

El-Arabia

Magazine'de

Harun Yahya'nın çeﬂitli makaleleri yayınlanmıﬂtır.

Kas›m 2004,
"‹slam’›n K›ﬂ›
ve Bahar›"

Resimde, 2003 y›l›
Temmuz ay›nda
yay›nlanan özel
sa¤l›k say›s›nda,
Harun Yahya'n›n
"‹slam Ahlak›na
Göre Sa¤l›¤› Koruman›n Önemi"
baﬂl›kl› makalesi
görülmektedir.
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S

S‹NGAPUR - THE MUSLIM READER
ingapur'da ‹slam› Kabul
Edenler Birli¤i tarafından çı-

karılan sezonluk dergide Harun Yahya'nın "Irak Savaﬂı'nın Perde Arkası" adlı
makalesine yer verilmiﬂtir.

Ocak 2003,
"Irak Savaﬂ›n›n Perde
Arkas›"

SUUD‹ ARAB‹STAN - MUSLIM YOUTH
1975 yılında kurulan Suudi Arabistan'ın en büyük ‹slami vakıflarından Dünya Müslüman Gençler Toplulu¤u'nun yayını olan Muslim Youth'un Ekim 2003
sayısında Harun
Yahya'nın
"Hayvanlarda
Göç ve Yön
Bulma" baﬂlıklı
makalesi yayınlanmıﬂtır.
Ekim 2003,
"Hayvanlarda Göç"
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TAYLAND - ISLAM SANTICHON EDUCATIONAL
MAGAZINE

T

ayland'da Santichon Vakfı'nın aylık yayını olan dergi-

de 2003 yılından itibaren Harun Yahya'nın makalelerine düzenli olarak yer
verilmektedir. Derginin yanda görülen,
Eylül 2003 sayısında da Harun Yahya'nın tüm eserlerinin yer aldı¤ı
www.harunyahya.com sitesinin tanıtımı yapılmıﬂtır. Dergide yer alan baz›
makaleler ﬂunlard›r:
❖"‹slam Modern Bilimin Kayna¤ı-

dır", Haziran 2003
❖"Çocuklar Darwin Yalan Söyledi", Ekim 2003
❖"Do¤adaki Tasarım", Eylül 2003
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AZERBAYCAN - PALITRA
zerbaycan'da yayınlanan Palitra

adlı gazetede, 2002 yılından itibaren düzenli olarak Harun
Yahya'n›n makaleleri yayınlanmaktadır. Bu gazete yine 18-19
Eylül 2002 tarihinde Harun Yahya ile yapt›¤› röportajı tam sayfa olarak yayınlamıﬂtır. "Hayatını ‹slam'a
Vakfeden Kiﬂi" baﬂlıklı bu röportajda Harun Yahya, çocuklu¤undan itibaren din ahlak›na olan yöneliﬂini ve kitap çalıﬂmalarını anlatmıﬂtır.
19 Eylül 2002
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Harun Yahya'n›n Palitra gazetesinde yay›nlanan röportaj›ndan baz› bölümler ﬂöyledir:

❖ Çocuklu¤umdan beri
insanlara Allah'ın varlı¤ını, Kuran'da bildirilen
ahlakın ve ahiret hayatının anlatılması gerekti¤ini düﬂünürdüm. Bu sebeple ‹slam tarihini, Peygamberimiz (sav)'in hayatını ve sünnetini ö¤rendim,

büyük

‹slam

alimlerinin de¤erli eserleEkim 2002,
"Kainat›n
Yarat›l›ﬂ›"

Aral›k 2003,
"Peygamberlerin
Mucizeleri"

rini büyük bir titizlikle
okudum ve bildiklerimi insanlara
anlatmaya baﬂladım.

❖ Hapis hayatı da baﬂımıza
gelen

herﬂey

gibi

Allah'ın yaratt›¤ı bir
sınavdır ve çok büyük
bir zevktir, güzelliktir.

❖

Hiç

kimsenin

Allah'ın kontrolü dıﬂında herhangi bir insana zarar vermesi mümkün de¤il.
Dolayısıyla insanı hapse koyan da
oradan çıkaran da Allah'tır."

❖ Ben Darwinizm'in büyük bir aldatmaca oldu¤unu insanlara anlatma-
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nın her Müslümanın üzerine düﬂen büyük
bir vazife oldu¤una inanıyorum.

❖ Benim Darwinizm ile fikri mücadelem de
Allah'ın iste¤i ve ilhamı ile mümkün olmuﬂtur. Dolayısıyla dünyada dinsizli¤in ortadan kalkması ve yerine Kuran ahlakının hakim olması için ilk aﬂamada dinsizli¤in fikri
temelinin ortadan kaldırılması gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Bunu bana Allah gösterdi,
ilham etti... Yirmi yıla yakın bir zamandır
devam eden fikri mücadelemiz çok güzel neticeler elde etmemizi sa¤ladı… ‹nsanlar bu
May›s 2003,
"Kuran'da K›yamet Alametleri"

sapkın ideolojilerin çökmesiyle birlikte
Allah'a ve hak din ahlak›na yönelmeye baﬂladılar. Bu çok büyük bir tarihi geliﬂmedir.

❖ Kötülerin ve kötülüklerin fikren yok edilmesi ve kötülerin kurdukları ittifakların da¤ılması için, inananların birleﬂmesi önemlidir. Akıldan çıkarmamak lazımdır ki, ‹slam ahlakının yayılması için çaba gösterenlerin en
büyük yardımcısı ve destekçisi Yüce Allah'tır. Bu çabalarının karﬂılı¤ını
Müslümanlar Allah Katında artırılmıﬂ olarak alacaklardır. Samimi
olan insanlara Allah, dünyada da çok
güzel, huzurlu ve
rahat bir hayat yaﬂatır.
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H‹ND‹STAN - ISLAMIC VOICE
slamic Voice, Hindistan'da ayl›k olarak yay›nlanan bir dergidir.
Bu derginin Eylül 2000 tarihli say›s›n›n "Kuran ve Bilim" bölü-

münde "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 "Gözdeki Mucize" baﬂl›kl› makalesine yer verilmiﬂtir.
Dergide yazar›n makaleleri
düzenli olarak yay›nlanmaya
devam etmektedir.

Eylül 2000,
"Lut Gölü'ndeki
Apaç›k Deliller"

Temmuz 2001,
"Gözdeki Mucize"
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‹NG‹LTERE - IMPACT INTERNATIONAL

I

mpact International, Amerika, ‹ngiltere, Kanada, Al-

manya, 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-S›rbistan-Makedonya Üçgeni" baﬂl›kl› makalesini yay›nlam›ﬂt›r. Bu makalede
Balkanlar'da yaﬂanan son geliﬂmeler analiz edilmektedir.

May›s 2001,
"Kosova, S›rbistan,
Makedonya Üçgeni"
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Harun Yahya'n›n, bu derginin A¤ustos 2000 tarihli say›s›nda yay›nlanan "Ortak Malzeme, 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› kimi evrimci yay›nlarca
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›nki
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. ﬁempanze içinse henüz böyle bir çal›ﬂma ya000
A¤ustos 2

p›lmam›ﬂt›r. Gerçekte, zaman zaman gündeme
gelen insan ve maymun genlerinin %98 benzerli¤i y›llar önce kas›tl› olarak üretilmiﬂ olan
propaganda amaçl› bir slogand›r..."
Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismini kullanarak yaz›lar yazmaktad›r. Türkçe
olarak 100'e yak›n kitab› bas›lm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar› ‹ngilizce'ye ve di¤er dillere çevrilmiﬂtir.
(Impact International, A¤ustos 2000)
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TATAR‹STAN - NOVOSTI
usya Federasyonu'nda yaﬂayan Tatarlar›, siyasi ve kültürel
alandaki önemli geliﬂmelerden haberdar etmeyi hedefle-

yen Novosti, ayl›k yay›nlanan bir dergidir. Dergi 1993 y›l›nda yay›n hayat›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.

Eylül 2001,
"‹slam ve Bilim Evrim Teorisinin
Çöküﬂü"

Nisan 2002,
"Penguenler:
Smokinli Kuﬂlar"
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Rusça yay›nlanan bu
dergide Harun Yahya'n›n eserlerinden
derlenerek haz›rlanan
bilim sayfas› mevcuttur. Bu sayfada yer
alan yaz›lardan birkaç
baﬂl›k ﬂöyledir: Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Kutup
Ay›lar›n›n Sosyal Hayatlar›...

Aral›k 2001,
"Evrenin
Geniﬂlemesi"

Nisan 2002,
Harun Yahya'n›n eserleri
ve hayat› hakk›nda bilgi

Aral›k 2001,
"Kutuplarda Yaﬂayan Mucizevi
Canl›lar"
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KAZAKISTAN - DIL
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
Peygamberin K›ssas›n›n Kuran'da ne
ﬂekilde

anlat›ld›¤›

ele al›nm›ﬂt›r.
5 Mart 2002,
"Nuh Tufan›"
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RUSYA - TÜRK DÜNYASI
usça olarak yay›nlanan Türk Dünyas› ayl›k bir dergidir.
Derginin amac›, Rusya'da yaﬂayan Türkleri, Türk Dünya-

s›'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"...
2001,
"Evrim Teorisinin Çöküﬂü"

2001,
"Kavimlerin Helak›"

2002,
" ‹slam Terörü Lanetler"
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KAZAK‹STAN - JULDIZ
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
Hz. ‹brahim'e baﬂkald›rm›ﬂt›r. Halk›n›n bask›s› artt›¤› zaman, Hz. ‹brahim, eﬂi, Hz. Lut ve ona uyan az say›da kiﬂi ile birlikte baﬂka topraklara hicret etmiﬂtir."

ﬁubat 2002, "Hz. ‹brahim Peygamber"
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BOSNA-HERSEK - PREPOROD
osna-Hersek Diyaneti'nin yayını olan

Preporod'da Harun Yahya'nın Ev-

rim Teorisinin Çöküﬂü adlı kitabı
Boﬂnakça olarak seri halinde
yayınlanmıﬂtır.

Harun Yahya'n›n
Boﬂnakça Evrim
Aldatmacas› Kitab›

Temmuz 2001,
"Evrim Aldatmacas›"
Temmuz 2001,
"Evrim
Aldatmacas›"
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MALEZYA - SERUAN MAGAZINE
alezya'da yayınlanan Seruan Magazine, Nisan 2004

sayısında Harun Yahya'nın "Kuran'ın Bilimsel Mucizeleri: ‹nsanın Do¤umu" baﬂlıklı makalesini kapak konusu yapmıﬂtır.
Harun Yahya'n›n yaz›lar› dergide düzenli
olarak yay›nlanmaktad›r.

Nisan 2004,
"‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›"
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Yazar, derginin ﬁubat 2004 sayısında ﬂu sözlerle okuyuculara tanıtılmıﬂtır:
"200'den fazla kitabı, 37 ayrı dilde yayınlanan Harun Yahya, siyasi, dini
ve bilimsel konularda önemli çalıﬂmaları olan tanınmıﬂ bir yazardır. Harun
Yahya'nın kitapları Müslüman, gayri müslim, her yaﬂtan, ırktan ve milletten insana hitap etmekte ve tek bir amaçta birleﬂmektedir: Allah'ın sonsuz
varlı¤ının delillerini tanıtarak okuyucuların zihinlerini açmak."
Yazarın bu dergide yayınlanan di¤er makalelerinden baz›lar›n›n
baﬂlıklar› ﬂöyledir:
❖Allah'ın Yaratılıﬂ Delilleri Üzerine Düﬂünmek
❖Gerçek ‹slam Ahlakı
❖Allah'ın Apaçık Varlı¤ı
❖Kuran'ın Bilimsel Mucizeleri
❖Evrenin Geniﬂlemesi
ﬁubat 2004,
Derginin Yazar Hakk›nda Bölümü

Harun Yahya'n›n Malezyaca
Kuran Mucizeleri Kitab›
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BOSNA-HERSEK - KUN
osna-Hersek'in önde

gelen gazetelerinden biri
olan Kun gazetesinde

Harun Yahya'nın Evrim
Teorisinin Çöküﬂü adlı
eserinin tanıtım yazısı
yayınlanmıﬂtır.

2 May›s 2001,
"Evrim Teorisinin Çöküﬂü"

S

S‹B‹RYA - ‹HLAS GAZETES‹
ibirya yakınlarındaki ‹seyk ﬂehrinde yayınlanan ‹hlas gazetesinde Harun Yahya'nın bilimsel ve imani içerikli makaleleri
düzenli olarak yayınlanmaktadır.

2003, "Kuran Mucizeleri"

2002, "Evrenin Yaratılıﬂı"
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ENDONEZYA - SUARA HIDAYATULLAH

A

ylık yayınlanan Endonezyaca Suara Hidayatullah

dergisi, bugüne dek Harun Yahya'nın pek
çok makalesine sayfalarında yer vermiﬂtir. Derginin Nisan 2003 say›s›nda
"Allah'›n Y›k›ma U¤ratt›¤› Kavimler" baﬂl›¤›yla yer alan 6 sayfal›k makalesinde yazar, Nuh kavminden ‹talya'daki Pompei halk›na kadar
Allah'›n, zulümleri nedeniyle helak etti¤i kavimlerin u¤rad›klar› sondan
bahsetmiﬂtir. Kuran ayetleri ›ﬂ›¤›nda tarihi ve bilimsel gerçeklerin de¤erlendirilmesiyle kaleme al›nan bu makalede Lut kavminin baﬂ›na gelen
felaketler de anlat›lmaktad›r.
"Hücredeki Mucize" baﬂl›kl› makale ise Temmuz 2003'te yay›nlanm›ﬂt›r. Harun Yahya'n›n 6 sayfal›k bu makalesi, "Vücudunuzun ‹çindeki
Mucize: Hücre", "Hücresel Telefon ve Vücudumuzdaki Hücreler" gibi alt
baﬂl›klardan oluﬂmaktad›r.

Haziran 2003,
"Hücredeki Mucize"

Nisan 2003,
"Allah'›n Y›k›ma U¤ratt›¤› Kavimler"
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AZERBAYCAN - ELÇ‹
zerbaycan'da yayınlanan haftalık gazete-

de Harun Yahya'nın aﬂa¤ıdaki makaleleri yayınlanmıﬂtır:
Da¤ların Fonksiyonu ve Rolü, Baldaki ﬁifa, Ashab-ı Kehf, Pompei'nin Sonu, Kuran Mucizeleri, Parmak ‹zlerindeki Kimlik Bilgisi, Uzay›n Keﬂfi...

Ocak 2003

Nisan 2003

Temmuz 2003

Temmuz 2003
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AZERBAYCAN - EKSPRESS
zerbaycan'da
basılan

Eksp-

ress gazetesinde, Harun Yahya'nın Kuran Mucizeleri adlı
önemli eseri dizi halinde yayınlanmıﬂtır. Ayr›ca gazetede, 1 Kasım 2002 tarihinde, yazarla yapılan bir röportaja yer verilmiﬂtir.
Bu röportajda Harun Yahya, Darwinizm'e karﬂı 20 seneden beri devam
eden fikri mücadelesini anlatmaktadır.
1 Ocak 2003,
Kuran Mucizeleri

31 Ocak 2003,
Kuran Mucizeleri

Kas›m 2002
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KAZAK‹STAN - RUHAN‹ EM‹R
arih, bilim ve dini konularda
yayın yapan Ruhani Ömür der-

gisi iki haftada bir Kazakça basılmaktadır. Bu dergide Harun Yahya'nın bilimsel, imani ve sosyal içerikli makaleleri
çeﬂitli zamanlarda yayınlanmıﬂtır.

Kasim 2002, Çocuklar için ‹slam Güneﬂ Sistemi - Güneﬂ

A

ARNAVUTLUK - DRITA E DIJES
rnavutluk'ta Drita Kültür Kulübü'nün yayını

olan bu derginin Ekim 2002 sayıs›nda
Harun Yahya'nın "Materyalizmin Çöküﬂü" baﬂlıklı makalesi yayınlanmıﬂtır.

Ekim 2002,
"Materyalizmin
Çöküﬂü"
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MALEZYA- AL-NAHDAH
alezya'da yay›nlanan Güneydo¤u Asya ve Pasifik Bölgesi
‹slami Dava Konseyi (RISEAP) adlı ‹slami vakfın yayını

olan Al-Nahdah dergisinde, Harun Yahya'nın, "‹man Eden Bilim Adamları" ve "Kuran'da Ya¤mur" adlı makaleleri yer almıﬂtır.

ﬁubat 2000,
"‹man Eden Bilim Adamlar›"

Nisan 2002,
"Kuran'da Ya¤mur"
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FAS - EL-ATTAJDID
as'ta yay›nlanan ElAttajdid'de Harun

Yahya'nın "Tohum ve
Çekirde¤in Yaratılıﬂı"
baﬂlıklı makalesi ya23 Temmuz 2001,
“Devenin Vücudu
Çöldeki Zor
Ortama Nas›l
Dayan›r?”

yınlanmıﬂtır.

"‹slam Bar›ﬂ Dinidir"

ABD - PAKISTAN LINK

A

merika'n›n Los Angeles
ﬂehrinde Pakistanl›lara

yönelik yay›nlanan bu haftal›k gazetede Harun Yahya'n›n yaz›lar› yer almaktad›r. Bunlardan biri de, "‹slam'da Kad›n›n Yeri" baﬂl›kl› makaledir. Harun Yahya bu makalesinde ‹s-

lam dininde kad›n haklar›n›n nas›l korundu¤unu anlatmaktad›r. Harun
Yahya söz konusu makalede ﬂu sat›rlara yer vermiﬂtir:
Allah, Kuran ile insanlara 'ﬂan ve ﬂereflerinin getirildi¤ini' bildirmektedir.
‹slam ahlak›na uyan, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i yolu izleyen insanlar
her konuda refaha ulaﬂ›rlar. Cahiliye toplumlar›nda baz› kad›nlar›n maruz
kald›klar› s›k›nt›lar›n tek çözümü ve kad›nlar›n toplum içinde hak ettikleri
sayg›y› görmelerinin yolu da yine Rabbimiz'in insanlar› karanl›klardan
nura ç›karmak için Peygamberimiz (sav)'e vahyetti¤i Kuran'dad›r. Allah
Kuran'›n pek çok ayeti ile kad›n› ve kad›n haklar›n› koruma alt›na alm›ﬂ,
cahiliye toplumlar›nda kad›nlara olan yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s›n› ortadan
kald›rm›ﬂ, kad›na toplum içerisinde sayg›n bir yer kazand›rm›ﬂt›r. Kuran
ayetleriyle insanlara Allah Kat›nda üstünlük ölçüsünün cinsiyet de¤il,
Allah korkusu, iman ve takva oldu¤u bildirilmiﬂtir.
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ENDONEZYA - SABILI ISLAMIC MAGAZINE

E

ndonezyaca

basılan

Sabili ‹slamic Magazine

adlı derginin Nisan 2003 sayısında
Harun Yahya'nın "Irak Savaﬂı'nın
Perde Arkası" adlı makalesine altı
sayfa yer verilmiﬂtir. Endonezyaca
olarak yayınlanan bu makalesinde
Harun Yahya, Irak savaﬂı planlarının
11 Eylül saldırılarından çok daha önce yapıldı¤ına ve Müslümanlara karﬂı yürütülen anti-propagandanın,
ancak etkin bir ‹slam Birli¤i'nin tesis
edilmesiyle ortadan kaldırılabilece¤ine de¤iniyor.

May›s 2003,
"Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›"
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AZERBAYCAN- CAMAAT GAZETES‹
aftalık
sosyal-di-

ni gazete Camaat, Azerbaycan'da yayınlanmaktadır ve her sayısında
Harun Yahya'nın imani
ve bilimsel makalelerine yer vermektedir. Makalelerin yanı sıra gazete,
20 Eylül 2002 tarihli nüshasında "‹slam'la Bütünleﬂen Adam" baﬂlı¤ıyla
Harun Yahya ile yap›lan özel bir röportajı yayınlamıﬂtır. Bu röportajdan
baz› al›nt›lar ﬂöyledir:
2002,
29 Kasım
Gerçe¤i"
"Yaratılıﬂ
20 Aralık 2002,
"Kuran'da Geçmiﬂ Kavimlerden
Verilen Haberler"
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"Bu dünya hayatı bir imtihan yeridir. Bu kısa zaman zarfında iman eden
herkesin baﬂına gelen herﬂey hayırlıdır. Çünkü zaman ve mekandan münezzeh olan Rabbimiz'in hazırladı¤ı kader kusursuzdur."
"Halihazırda dünyanın
dört bir yanında çeﬂitli
dillerde kitaplarım basılıyor. Bu kitaplardan derlenen belgesel filmler de çeﬂitli kanallarda yayınlanı20 Eylül 2002,
" ‹slam'la Bütünleﬂen Adam"

yor. ‹ngilizce, Almanca,
‹talyanca, ‹spanyolca,

Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Malayca, Bengoli dili, Sırpça, Bulgarca ve Çince gibi çeﬂitli dillere çevrilen
eserler, pek çok ülkede geniﬂ okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor."
27 Eylül 2002,
"Darwinizm'in Çöküﬂü"
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KEﬁM‹R - THE WEEKLY MUSLIM
indistan, Keﬂmir'de
yay›nlanan haftal›k

The Weekly Muslim dergisi, Harun
Yahya'n›n "Evrim Yan›lg›s›" adl› makalesine sayfalar›nda yer vermiﬂtir.

K

KUVEYT - AL MUCTAMA
uveyt'te yay›nlanan bu ayl›k ‹slami dergide Harun Yahya'n›n "Hiyeroglif Yaz›lar, Kuran-› Kerim ve Peygamberi-

miz (sav) Hakk›ndaki Bilgileri Destekliyor" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

Hiyeroglif Yaz›lar, Kuran-› Kerim
ve Peygamberimiz (sav) Hakk›ndaki Bilgileri Destekliyor
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UMMAN - AL WATAN
mman'da
yay›nla-

nan günlük siyasi gazete
Al Watan'da Harun Yahya'n›n çeﬂitli makaleleri
yer alm›ﬂt›r. Bu makalelerden

baz›

baﬂl›klar

söyledir: "Bosna Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›", "Balkanlar'daki Savaﬂlar"...
30 May›s 1998 tarihinde yay›nlanan makalenin
konusu "Balkanlar'daki Savaﬂlar"

R

RUSYA - NBAH
usya'da yay›nlanan Nbah (‹man) gazetesinde Harun Yahya'n›n "Evrim Aldatmacas›" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

Gazetenin Haziran 2001 tarihli
say›s›nda yay›nlanan "Evrim
Aldatmacas›" baﬂl›kl› yaz› büyük ilgiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.

341

DÜNYADAN
YANKILAR

I

. ‹NG‹LTERE - THE MUSLIM WEEKLY

.

giltere'de yaﬂayan Müslüman-

lara yönelik yay›nlanan haftal›k siyasi-ilmi gazete The
Muslim Weekly'de Harun
Yahya'n›n pek çok makalesi
yer alm›ﬂt›r. 100 bin tirajl›, ‹ngiltere'nin önde gelen bu gazetesi arac›l›¤›yla Harun Yahya, Kuran ahlak›n›n önemiyle ilgili yaz›lar›n›n yan› s›ra, ‹slam dünyas›nda yaﬂanan zulümlere çözüm önerileri sunan makalelerini
de okuyucular›yla paylaﬂmaktad›r.

Eylül 2004,
"ﬁimﬂekteki Gizli Güç"

Nisan 2004,
Harun Yahya Kitaplar›n›n Tan›t›m›
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Kas›m 2003,
"Dünya
Müslümanlar›
Ramazan Ay›'n›
Karﬂ›l›yor"

Nisan 2004,
"Papa¤anlar Kimya Bilgisine
Nas›l Sahip Olabilir"

Kas›m 2003,
"Müslümanlardan ‹sraillilere Ça¤r›"
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ABD - CIMIC
erkez Illinois Camisi ve ‹slam Merkezi taraf›ndan yay›nlanan ayl›k CIMIC gazetesinin A¤ustos 2002 say›s›nda Ha-

run Yahya'n›n "Allah'›n Her ‹nsana ‹lham›: Vicdan" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

A¤ustos 2002,
"Allah'›n Her ‹nsana ‹lham›:
Vicdan"
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KAZAK‹STAN - THE WORLD OF ISLAM
he World of Islam iki ayda bir
yay›nlanan, Kazakça bir

dergidir. Dergi, ‹slam dünyas›ndan haberlerin yan› s›ra, Kazak Müslümanlar›n›n düzenledi¤i aktivitelere ve imani konulara da yer vermektedir.
Söz konusu dergide Harun Yahya'y› ve eserlerini anlatan tan›t›c› bir
yaz› da yay›nlanm›ﬂt›r. Ayn› sayfada yay›nlanan bir di¤er makalesinde
Harun Yahya, geçmiﬂte dünyay› büyük bir kaosa sürükleyen faﬂist ideolojinin temelini oluﬂturan Darwinizm'in kültürel ve bilimsel alanda çökertilmesi gerekti¤ini anlatmaktad›r.
Harun Yahya Kimdir?

Harun Yahya'n›n
Çal›ﬂmalar›

Temmuz 2002,
"Faﬂizm"
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KAZAK‹STAN - AHISKA
hıska Türklerinin yayınladı¤ı haftalık gazete

Ahıska'da Harun Yahya'nın "‹slam Terörü Lanetler" baﬂlıklı makalesi yayınlanmıﬂtır.
30 Eylül 2002,
"‹slam Terörü
Lanetler"
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KAZAK‹STAN - ‹SLAM ERKAN‹YET

K

azakistan Diyaneti'nin yayın organı

olan aylık ‹slam Erkaniyet gazetesinde

Harun

Yahya'nın

bu-

güne kadar pek
çok

makalesi

yayınlanmıﬂtır.
"Kitap

Ehli'ne

Davet" ve "Evrenin

Yarat›l›ﬂ›"

bu

makaleler-

den baz›lar›d›r.

30 Eylul 2002,
"‹slam Teröru
Lanetler"
ﬁubat 2004, "Evrenin Yarat›l›ﬂ›"

K

KAZAK‹STAN - PANAROMA Ç‹MKENT
azakistan, Çimkent
Belediyesi'nin haf-

talık yayın organı olan ve Rusça yayınlanan Panaroma Çimkent gazete-

sinde Harun Yahya'nın "Antisemitizm Irkçılıktır" baﬂlıklı makalesi
yayınlanmıﬂtır.

2003, "Antisemitizm Irkç›l›kt›r"
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ABD - MUSLIM KID'S JOURNAL

A

merikalı Müslüman
çocuklara yönelik ha-

zırlanan bu aylık dergide Harun
Yahya'nın çocuklar için hazırladı¤ı
iman hakikatleri makaleleri yay›nlanmaya devam etmektedir.

Eylül 2004,
"Balıklar Suda
Nasıl Yaﬂarlar?"

A¤ustos 2004,
"Papa¤anlar Kimya Bilgisine
Nas›l Sahip Olabilirler?"

KAZAK‹STAN - Ç‹MKENT GAZETES‹

K

azakistan, Çimkent Belediyesi'nin haftalık yayın

organlar›ndan biri olan ve Kazakça yayınlanan Çimkent Kelbeti (Çimkent'in
Yüzü) adlı bu gazetede Harun Yahya'nın Filistin sorunu ile ilgili bir makalesi yayınlanmıﬂtır.

28 Kas›m 2003, "Filistin Sorunu"
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BOSNA HERSEK - ‹SLAM DÜNYASI
osna-Hersek'te yay›nlanan
Glas ‹slama (‹slam Dünyas›)

isimli ayl›k siyasi dergide, 2002 y›l›nda
Harun Yahya'n›n "Komünizm Pusuda"
baﬂl›kl› yaz› dizisi 4 ay boyunca yay›nland›. Bu yaz› dizisinden bir bölüm ﬂöyledir:
"Komünizm, geçti¤imiz 20. yüzy›la
damgas›n› vurmuﬂ bir ideolojidir. Ama
bu damga, sadece bask›, zulüm, kan ve
gözyaﬂ› doludur. Tarihçilerin hesaplamalar›na göre, bu ideoloji nedeniyle sadece
20. yüzy›l boyunca 120 milyon

Temmuz 2002

Temmuz 2002
Ekim 2002
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Ekim 2002

insan öldürülmüﬂtür. Bunlar, bir
savaﬂ s›ras›nda cephede ölen askerler de¤il, komünist devletlerin kendi halklar›n›n içinden öldürdükleri
sivillerdir. 100 milyon erkek, kad›n, yaﬂl›, çocuk, bebek sadece
"komünizm" denen bu so¤uk, kat›, sert ve vahﬂi ideoloji nedeniyle
yaﬂamlar›n› yitirmiﬂtir. Dahas›,
komünist rejimler taraf›ndan
temel hak ve özgürlüklerinden
yoksun b›rak›lan, göçe zorlanan, sistemli olarak k›tl›kla
yüzyüze getirilen, hapsedilen,
toplama kamplar›nda köle olarak kullan›lan on mil-

yonlarca insan vard›r. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplar›n›n,
terör örgütlerinin kurﬂunlar›na hedef olmuﬂ veya hedef olma korkusu alt›nda yaﬂam›ﬂt›r.
Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuﬂtur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüﬂü, dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuﬂ, devrimlerle iktidara gelmiﬂ, milyonları ardından sürüklemiﬂtir? Komünizm nereden do¤muﬂ, nasıl büyümüﬂ ve
nasıl sona ermiﬂtir? Gerçekten sona ermiﬂ midir, yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir?
Bu yaz›da bu soruların cevaplarını ortaya koyaca¤ız.
Daha da önemlisi, büyük bir tehlikeye dikkat çekece¤iz.
Komünist ideoloji, geçti¤imiz yüzyılda acılara, felaketlere
sebep olmuﬂ, tüm dünya, komünist liderlerin katliamlarına,
acımasızlıklarına ﬂahit olmuﬂtur. Peki ﬂu an bu tehlike yeryüzünden silinmiﬂ midir? Ne yazık ki, silinmemiﬂtir:
KOMÜN‹ZM PUSUDADIR!"
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YEMEN - YEMEN TIMES
emen'de 1991 y›l›ndan bu yana yay›nlanan ve ülkenin en çok
okunan ve ülkenin tek ‹ngilizce gazetesi olan Yemen Times'ta

Harun Yahya'n›n güncel konularla ilgili çeﬂitli makaleleri yay›nlanmaktad›r. Gazetede ayr›ca Harun Yahya'n›n kitaplar›n›n tan›t›m› da yap›lmaktad›r.
Ocak 2003,
"Saddam Geri Ad›m Atmal›"

Kas›m 2002,
"Sebe ve Arim Seli"

ﬁubat 2003,
"‹nananlar›n Sorumlulu¤u"

Aral›k 2002,
"Allah Masum ‹nsanlar›n
Öldürülmesini Yasaklar"
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YUNAN‹STAN – HÜR HAKKA DAVET
ür Hakka Davet, Yunanistan'›n Bat› Trakya

bölgesinde Türkçe olarak yay›nlanan
bir fikir dergisidir. Dergide Harun
Yahya'n›n çeﬂitli konulardaki makalelerine yer verilmektedir.
May›s 2004

Kas›m 2004

ﬁubat 2004
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ABD - AL ARAB
BD'de haftal›k olarak yay›nlanan Al

Arab gazetesi, Arapça ve ‹ngilizce
olarak bas›lmaktad›r. Al Arab, 2001

y›l›ndan bu yana düzenli olarak
Harun Yahya'n›n çeﬂitli bilimsel ve
imani makalelerine tam sayfa
olarak yer vermektedir.

ﬁubat 2003,
"Kuran Evrim Teorisini
Reddetmektedir"

Mart 2002, Yaﬂayan Gezegen: Dünya
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HOLLANDA - EURO HUZUR
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. Dergi, yazar›n makalelerini düzenli
olarak yay›nlamay› sürdürmektedir.
Ekim 2001

Eylül 2003

Haziran 2003

May›s 2002

Temmuz 2003
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ABD - ILLUMINATION MAGAZINE
merikal› Müslüman gençler
taraf›ndan yay›nlanan Illu-

mination Magazine'de Harun Yahya'n›n
Kuran ahlak›n› anlatan yaz›lar› yay›nlanmaktad›r. "Derin Düﬂünmek" ve
"Yoksullara Gösterilen Merhamet" konulu makaleleri dergide yay›nlanan
yaz›lardan baz›lar›d›r.

Bahar Say›s› 2004,
"Derin Düﬂünmek"

K›ﬂ Say›s› 2003,
"Yoksullara Gösterilen Merhamet"
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BAE - THE GULF TODAY
irleﬂik Arap Emirlikleri'nde yay›nlanan ve ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan The Gulf Today 2004 Ramazan

ay› boyunca Harun Yahya'n›n makalelerine ve kitap tan›t›mlar›na yer
verdi. Harun Yahya'n›n Kuran ahlak›n›, Kuran'da yer alan bilimsel mucizeleri ve kainattaki yarat›l›ﬂ delillerini anlatt›¤› bu makaleler
okuyuculardan çok olumlu tepkiler ald›.
27 Ekim 2004,
"Peygamberler Allah'›n
Korumas› Alt›ndad›r" ve
"Ay›r›m Yapmaks›z›n Adalet"

22 Ekim 2004,
"Kuran'da Yetimler"
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BREZ‹LYA - REVISTA CRIACIONISTA
evista Criacionista, Brezilyal›
H›ristiyan Yarat›l›ﬂç› grup-

lar› taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Portekizce olarak yay›nlanan dergide Harun
Yahya'n›n evrim konulu makalelerine s›k
s›k yer verilmektedir.

Yar›y›l say›s› 2003'te ç›kan derginin
birçok sayfas› Harun Yahya'n›n evrim
konusunda yazd›¤› makalelere
ayr›lm›ﬂt›r.
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‹NG‹LTERE - FORUM

slam dinini yaymak ve ‹slami e¤itimi güçlendirmek amac›yla
‹ngiltere'de kurulan Sosyal Bilimler Forumu (The Forum for

Social Studies-FSS), ayn› zamanda Müslüman akademisyenler, yazarlar
ve din adamlar› için bir bilgi forumu haline gelmiﬂtir. FSS 1988 y›l›ndan
bu yana Forum isimli ayl›k bir bülten ç›karmakta ve bu bülteni dünyan›n

dört bir yan›na ücretsiz olarak da¤›tmaktad›r. Bu bültende Harun Yahya'n›n yaz›lar› s›k aral›klarla yay›nlanmaktad›r.

Mart 2003,
"Bilim Adamlar› Allah'›n Varl›¤›n›
Tasdik Ediyor"

Ocak 2003,
"Sahip Oldu¤unuz Herﬂey
Allah'tan Bir Nimettir"

Nisan 2003,
"Tevbe Etmek ve
Ba¤›ﬂlanma Dilemek"

A¤ustos 2003,
"‹nkarc›lar ‹çin Haz›rlanm›ﬂ
Cehennem"
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ENDONEZYA - LA REPUBLIKA
ndonezya'n›n en büyük gazetelerinden biri olan La Republika
gazetesinde Harun Yahya'n›n yaz›lar› yay›nlanmaktad›r. Bu

yaz›lar›n baz›lar›n›n baﬂl›klar› ﬂu ﬂekildedir: "Levh-i Mahfuz", "Kuran ve
Bilim", "Evrenin Geniﬂlemesi ve Kuran", "‹nsan Bir Hayvan De¤ildir",
"Bitkilerdeki Mucize", "Iﬂ›k Saçan Canl›lar", "Çözüm Kuran Ahlak›"...

15 Kas›m 2002,
"Kuran'da Parmak ‹zi
Mucizesi"

16 Kas›m 2002,
"Gelecekten Haberler"
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3 Aral›k 2002,
"Rabbimiz'in Dünya Üzerindeki
Yarat›ﬂ Delilleri"

18 Kas›m 2002,
"Maddenin Ard›ndaki S›r"

13 Kas›m 2002,
"Kuran'da Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i"
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SR‹ LANKA - AL HASENAT
ri Lanka'da
yay›nlanan

Al Hasenat dergisinde
Harun Yahya'n›n makaleleri düzenli olarak
yay›nlanmaktad›r. Tamil dilindeki makalelerden biri de "Oksijen'deki Tasar›m" makalesidir.

2003, "Oksijendeki Tasar›m"
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RUSYA - ‹SLAM GAZETES‹
oskova'da yay›nlanan ayl›k ‹slam Ga-

zetesi'nde Harun Yahya'n›n "Keﬂmir'deki

Müslümanlara Yap›lan

Zulüm", "‹ngiltere'da ‹slam" ve
"Kitap Ehli" gibi birçok makalesi
yay›nlanm›ﬂt›r.

Ocak 2003,
"‹ngiltere'de ‹slam"
(Üstte)
ﬁubat 2003,
"Keﬂmir
Sorunu"

(Sa¤da)
Ocak 2003,
"Kitap Ehli"
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TÜRK‹STAN -TÜRK‹STAN GAZETES‹
aftalık Kazakça Türkistan gazetesi Kaza-

kistan 'da yayınlanmaktadır. Bu gazetede Harun Yahya 'nın "Kuran
'da Bildirilen Meyveler " baﬂlıklı iki
bölümlük makalesinin yanı sıra
"‹nsanın Yaratılıﬂı " adlı bir baﬂka
makalesi de yayınlanmıﬂtır.

2002 y›l›nda yay›nlanan
"Harun Yahya Kimdir?"
baﬂl›kl› bu yaz›da yazar›n
çal›ﬂmalar› hakk›nda detayl›
bilgi verilmektedir.

A

ABD - CULTURE WARS
merika'da H›ristiyan akademisyenler taraf›ndan ayl›k olarak

yay›nlanan Culture Wars dergisinin May›s
2003 tarihli say›s›nda Harun Yahya'n›n bir
makalesine yer verilmiﬂtir. "Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›"
baﬂl›kl› makale, hala
devam eden savaﬂ›n arka plan›nda yaﬂananlaMay›s 2003,
"Irak Savaﬂ›'n›n
Perde Arkas›"

ra ›ﬂ›k tutmaktad›r.
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HOLLANDA - PLATFORM
ollanda'da Türkçe olarak yay›nlanan Platform dergisi Harun Yahya'n›n makalelerine her ay geniﬂ yer vermektedir.

Bu dergiye abone olanlara Harun Yahya'n›n eserlerinden derlenerek haz›rlanan ‹lmi Mercek dergisi de verilmektedir.

Ekim 2004

Aral›k 2002

Nisan 2003,
Harun Yahya ile
yap›lan röportaj
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ENDONEZYA - TARBAWI

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.

ﬁubat 2002,
Harun Yahya ile yap›lan
röportaj

Tarbawi isimli dergide Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan ve
Endonezyacaya çevrilen
çeﬂitli belgesellerin reklamlar›
yay›nlanmaktad›r.
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AZERBAYCAN - IL⁄IM
zerbaycan'da yay›nlanan günlük Il¤›m gazetesinde Harun
Yahya'n›n makalelerine düzenli olarak yer verilmektedir.

Gazete, Harun Yahya'n›n, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, ahir zaman alametleri gibi farkl› konulardaki makalelerini tam sayfa olarak yay›nlamaktad›r.
Kas›m 2003, "K›yamet Saati
Yak›nd›r"

Eylül 2003, Kuran Mucizeleri

May›s 2003,
Kuran Mucizeleri
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POLONYA – NA POCZATKU
olonya'da faaliyet gösteren Polskie

Towarzystwo

Kreacjo-

nistyczne (Polonya Yarat›l›ﬂç›l›k Enstitüsü)
taraf›ndan ayl›k olarak yay›nlanan No Poczatku dergisinde Harun Yahya'n›n "Son Dino-Kuﬂ
Masal› ve Gerçekler" baﬂl›kl› Lehçe bir makalesine yer verilmiﬂtir. 2003 y›l›n›n May›s ay›nda yay›nlanan bu makalede Darwinistler'in insanlar› aldatmak amac›yla ortaya att›klar› as›ls›z bir iddian›n geçersizli¤i
delilleriyle ortaya konmaktad›r.

May›s 2003,
Harun Yahya'n›n
"Son Dino-Kuﬂ
masal› ve
Gerçekler"
Makalesi

Derginin 2001 y›l›nda yay›nlanan Eylül ay› say›s›nda ise,
Prof. Kazimierz Jodkowski
'n›n "Harun Yahya – ‹slami
Yarat›l›ﬂç›l›¤›n Önde Gelen
Savunucusu" baﬂl›kl› bir makalesine yer verildi. Makalede yazar›n çal›ﬂmalar› ve bu
çal›ﬂmalar›n dünya üzerindeki etkisi üzerinde duruldu.
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‹LM‹ MERCEK DERG‹S‹
arun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan ‹lmi Mercek dergisinin yurtd›ﬂ›nda çeﬂitli dillerde bask›lar›

yap›lmaktad›r. Bunlardan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir.

Suriye'de faaliyet gösteren bir yay›nevi ‹lmi Mercek dergisinin bir say›s›n› Al
Afaq ad› alt›nda Arapça yay›nlad›. Yay›nevi bu say›yla birlikte ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›,
Harika Canl›lar 1 ve Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i isimli, Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan VCD'leri hediye olarak verdi. Dergide ayr›ca Harun
Yahya'n›n Arapça yay›nlanan di¤er belgesellerinin reklamlar› da yer ald›.
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‹lmi Mercek dergisi Insight
ad› alt›nda, Endonezyaca
olarak, Nisan 2003'ten bu
yana düzenli olarak
yay›nlanmaktad›r. Dergi
Endonezya halk›ndan çok
büyük ilgi görmektedir.
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Bosna-Hersek'de bir yay›nevi,
‹lmi Mercek dergisini Ogledalo
ad›yla Boﬂnakça olarak yay›nlamaktad›r. 2004 y›l›n›n Kas›m
ay›nda yay›nlanmaya baﬂlanan
derginin ﬂu ana kadar üç say›s›
bas›lm›ﬂt›r. Yay›n hayat›na Harun Yahya ile yap›lan geniﬂ bir
röportajla baﬂlayan dergi, her
ay yine Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalanarak haz›rlanan
bir VCD'yi okuyucular›na hediye
etmektedir.
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Rusça ‹lmi Mercek dergisi yay›nland›¤› 2002
y›l›nda okuyuculardan
çok olumlu tepkiler ald›.
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‹lmi Mercek dergisi geçti¤imiz y›llarda iki farkl› yay›nevi taraf›ndan ‹ngilizce
olarak yay›nland›. Bunlardan Amerika'da bulunan bir yay›nevi dergiyi Islamic
Insight ad›yla yay›nlad›. Harun Yahya'n›n çeﬂitli eserlerini Malezyaca olarak yay›nlayan bir baﬂka yay›nevi ise dergiyi, Malezya'da Insight ad›yla ‹ngilizce olarak yay›nlad›.
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arun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan, say›s›
150'ye yak›n belgesel film, t›pk› kitaplar gibi, çeﬂitli dillere tercüme edilmiﬂtir. Pakistan, Endonezya, Azerbaycan, ABD, Nijerya,

Birleﬂik Arap Emirlikleri, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda gibi pek çok ülkede ulusal ve yerel kanallarda da yay›nlanan bu belgeseller, dünya çap›nda büyük ilgi toplamaktad›r. Bu belgeselleri yay›nlayan kanallar›n yetkililerinden
ve internet sitesine gelen mesajlardan da anlaﬂ›ld›¤› üzere, yay›nlar izleyicilerden çok büyük bir destek görmekte, sürekli tekrar yay›nlanmalar› istenmekte
ve programlar daha fazla kiﬂinin izleyebilece¤i saatlere al›nmaktad›r. Baz› kanallarda belgeseller haber saatinde ve günde birkaç kez yay›nlanmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan bu belgeseller ﬂu
ana kadar dünya çap›nda 100'e yak›n kanalda yay›nlanm›ﬂt›r ve yay›nlanmaya devam etmektedir. Belgesellerin a¤›rl›kl› konular› ise ﬂu ﬂekildedir:
- Allah'ın do¤ada delil olarak yarattı¤ı canlıların hayatları ve bu canlılardan örnek al›narak gerçekleﬂtirilen teknolojik geliﬂmeler,
- ‹nsanlı¤a büyük kayıplar yaﬂatm›ﬂ olan sapk›n ideolojiler ve bunlardan sak›nman›n yollar›,
- 19. yüzyıldan günümüze kadar bilimsel bir teori olarak yansıtılmaya
çalıﬂılan Darwin'in evrim teorisinin aslında bir aldatmaca ve insanlı¤ı felaketlere sürüklemiﬂ bir teori oldu¤u,

www.harunyahya.org sitesinde yer alan belgesellerin interaktif tan›t›mlar›
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- Gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdi¤i yaratılıﬂ serileri,
- Felsefe içerikli genel kültür seviyesini
artıran belgeseller,
- ‹nsanın yaratılıﬂ mucizesi ile ilgili belgeseller,
- Dünyamızdaki terör ve mutsuzlu¤un
ancak Kuran ahlakın›n yaﬂanmas›yla çözümlenebilece¤ini anlatan belgeseller,
- Ahir zaman ve güzel ahlak ile ilgili belgeseller...
Bu belgesellere birçok izleyici, Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan internet sitelerinden ücretsiz olarak

ISNA kitap fuar› (ABD)

ulaﬂabilmektedir. Kimi zaman da gönüllü kiﬂiler taraf›ndan üniversitelerde, çeﬂitli konferans ve toplant› salonlar›nda, sinemalarda toplu gösterimler düzenlenmekte, binlerce kiﬂinin belgeselleri izlemesi için imkan oluﬂturulmaktad›r. Belgesellerin oluﬂturdu¤u etkiyi gösteren binlerce izleyici mesaj›ndan birkaç› ﬂöyledir:
Yerel televizyon kanal›m›zda yay›nlanan belgeselinizi izledi¤imde derinden etkilendim. Çok mükemmel araﬂt›r›lm›ﬂ, ikna edici ve görülmeye
de¤er. Bence dinimize mükemmel bir hizmet. Ben toplumumuzda hala gerçek alimler oldu¤u için mutluyum.
Shazia Jamshed – Pakistan

Harun Yahya'n›n
eserlerinden faydalan›larak
haz›rlanan belgeseller, dünyan›n
çeﬂitli fuarlar›nda
sergilenmektedir.
ISNA kitap fuar› (ABD)
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Huzur sonsuza dek kalplerinizde olsun. Video setleri için çok teﬂekkürler. Tüm Yarat›l›ﬂ muhteﬂem, güzel, mükemmel. Sahibimiz olan
Allah'tan daha büyük hiçbir güç gerçekten yok. Çok teﬂekkürler.
Juan - Kanarya Adalar› – ‹spanya
Say›n Oktar, size Özbekistan'dan yaz›yorum. ABD'de çal›ﬂ›yorum.
Videolar›n›z› seyretmekten ve kitaplar›n›z› okumaktan büyük zevk al›yorum. Bence siz gerçekten çok iyi bir iﬂ yap›yorsunuz. Özellikle evrim
teorisi karﬂ›t› müthiﬂ çabalar›n›z göz ard› edilemez. Genellikle Müslüman olmayanlarla bir konu tart›ﬂ›rken kitaplar›n›z› ve videolar›n›z› referans olarak kullan›yorum.
Aziz Inoyatov - Özbekistan
Kar amac› gütmeyen, Institute for Intergovernmental Research Enstitüsü için çal›ﬂ›yorum. Birleﬂik Devletler çap›nda yerel ve ulusal hukuk görevlilerine anti-terörizm konusunda e¤itim sa¤l›yoruz. Sizin belgeselinizi
müfredat›m›za dahil etmek istiyoruz. Bu talebimizi kabul eder misiniz?
Scott Tedcastle - Florida - ABD

Harunyahya.org sitesinde yer alan prezentasyonlar, Harun Yahya belgesellerinden yararlan›larak haz›rlanmaktad›r.
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Filminizi izledim ve onu izledikten sonra çok mutlu oldum, çünkü
günümüzde birileri ‹slam ahlak›n› modern teknolojileri kullanarak yaymak için çal›ﬂ›yor. Bu filmi izlemeden önce bir Müslüman olarak ‹slam
hakk›nda çok ﬂey bilmiyordum, fakat izledikten sonra benim iman ve
inanç ile ilgili bilgimi art›rd›. Bundan sonra dünyan›n gerçek iman›na ve
inanc›na ait oldu¤um için kendimle gurur duyabilirim.
Harun Yahya, ‹slam için yap›lan bu güzel çal›ﬂma için tebrikler...
Allah sizi korusun. Ve ümit ederim ki gelecekte daha da fazla bilgilendirici belgesel filmler yay›nlars›n›z...
Ghalib Khan – Pakistan
ﬁu anda Çin'de okuyorum. Birçok filminizi izledim ve yapt›¤›n›z iﬂ bana büyük bir ilham verdi. Bu hafta Maddenin Ard›ndaki S›r videonuzu
Çinli arkadaﬂlar›ma gösterdim. Hepsi çok be¤endiler. Bu filmlerin Çince
olanlar› hakk›nda daha fazla bilgi almak istiyorlar. Bu yüzden size Çince
çeviriler konusunda yard›m iste¤imi dile getirmek istiyorum. Buradaki
Müslüman topluluk çok büyük ve hepsi yaln›zca Çince biliyor.
Kashif Mehmood - Çin
Singapur'da yaﬂayan bir son s›n›f ö¤rencisiyim. Kuran Mucizeleri
CD'nizi ald›m ve o kadar muhteﬂem haz›rlanm›ﬂ ki çok ﬂaﬂ›rd›m. Müslüman olmayan bir arkadaﬂ›ma bu CD'yi verdim. O da çok be¤endi.
ﬁimdi bu CD'yi kopyalamay› ve kütüphanelere vermeyi düﬂünüyoruz.
Bunun için sizin izninizi istiyorum. Size çal›ﬂmalar›n›zda en büyük baﬂar›y› dilerim. Allah size yard›mc› olsun. Lütfen benimle irtibat kurun.
E¤er Say›n Harun Yahya bana cevap verirse çok mutlu olurum. Lütfen
mesaj›m› Harun Yahya'ya iletin.
Abbas Shabeen – Srilanka
Yak›n zamanda harika web sitenizle tan›ﬂt›m. Biz Sidney Avustralya'da kar amac› gütmeyen bir organizasyonuz. Imam Hussain ‹slami
Merkezi. Tüm DVD'lerinizi s›n›flar›m›zdaki ö¤rencilerimizin e¤itiminde kullanmak üzere sat›n almak istiyoruz.
Sh. Mansour Leghaei - Avustralya
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Peygamberlerin Hayatı Seti

Peygamberlerin Hayatı Seti

1- Hazreti Muhammed (sav)
2- Hazreti ‹brahim (as) Ve Hz. Lut (as)
3- Hazreti ‹sa (as) Gelecek
4- Hazreti Musa (as)
5- Hazreti Süleyman (as)
6- Hazreti Yusuf (as)
7- Hazreti Nuh (as)
8- Kuran Mucizeleri -19- Kuran Mucizeleri -210- Kuran Mucizeleri -311- Mehdi ve Ahir Zaman
12- Kıyamet Alametleri
13- Dünya Hayatının Gerçe¤i
14- ‹slamla Yeni Tanıﬂanlar
15- Kavimlerin Helakı
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Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin Seti
Bu set 60 VCD filmden oluﬂmaktad›r. Bu
filmlerden baz›lar› ﬂunlard›r:
1- Savunma Sistemi Mucizesi
2- ‹slam: Dünyayı Aydınlatan Iﬂık
3- Tapınak Sövalyeleri
4- Ça¤ımızın Putları
5- Terör Sevgi ile Yok Edilir
6- Altınça¤ ve Hz. ‹sa (as)'nın Dönüﬂü
7- Materyalizmin Çöküﬂü
8- ‹slam Terörü Lanetler
9- Do¤adaki Mimarlar
10- Allah'ın ‹simleri
11- Kuran'›n Matematiksel Sırlar›
12- Tohumdan Bitkiye
13- Do¤adaki Teknoloji ve di¤erleri.
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‹slam'ın Yükseliﬂi ve
Karﬂısındaki Güçler Seti

‹slam'ın Yükseliﬂi ve
Karﬂısındaki Güçler Seti

1- ‹slam'ın Yükseliﬂi
2- Ortado¤u ve ‹slam Birli¤i
3- ‹slam Terörü Lanetler
4- Dünya Osmanlı'ya Muhtaç
5- Filistin
6- Tapınak ﬁövalyeleri
7- Masonlu¤un Felsefesi
8- Türkiye'de Masonluk
9- Komünizm'in Kara Tarihi-1
10- Komünizm'in Kara Tarihi-2
11- Komünizm'in Kara Tarihi-3
12- Faﬂizm'in Kara Tarihi-1
13- Faﬂizm'in Kara Tarihi-2
14- Savaﬂların Perde Arkası
15- Darwinizm'in Karanlık Yüzü
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‹slam'›n ‹nanç Esaslar›
Seti
1- Allah'ın ‹simleri
2- Kuran'da Dua
3- Kuran'da Güzel Ahlak
4- Müminlerde Sabır ve Tevekkül
5- ﬁefkat ve Merhamet
6- Hikmet Gözüyle Bakmak
7- Sakın Unutmayın
8- Dinsizli¤in Kabusu
9- Hz. Musa ve Ahit Sand›¤›
10- Yecüc ve Mecüc
11- Hinduizmin ‹çyüzü
12- Budizmin ‹çyüzü
13- ﬁeytanın Silahı Satanizm
14- Reenkarnasyon Yanılgısı
15- Hz. Meryem

‹slam'›n ‹nanç Esaslar› Seti
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Çocuklar Sizin ‹çin Seti
1- Rabbimiz'i Tanıyalım
2- Peygamberimiz (sav)'i Tanıyalım
3- Yaratılıﬂ Gerçe¤i
4- Çevremizdeki Nimetler
5- Denizlerdeki Sevimli Canl›lar
6- Bitkilerin Dünyası
7- Evrende Yolculuk
8- Yolculuk Yapan Canlılar
9- Hayvanlar Alemine Yolculuk
10- Sevimli Dostlarımız
11- Gizlenen Hayvanlar
12- Yavrular ve Anneleri
Çocuklar Sizin ‹çin Seti
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10'lu DVD Seti
Bu set, Türkçe baﬂta olmak üzere
5 dilde seslendirilmiﬂ ve 5 dilde
alt yaz›l› olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
1- Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 1
2- Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 2
3- Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 3
4- Dünya Hayatının Gerçe¤i
5- Kıyamet Alametleri
6- Allah'ın Renk Sanatı
7- Allah Akılla Bilinir
8- Canlılardaki Anne Sevgisi ve
ﬁefkati
9- Derin Düﬂünmek
10- Do¤adaki Düzen
Türkçe 10'lu DVD Seti
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‹ngilizce Belgeseller
40'l› DVD seti
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan ve 40 belgeselin
yer ald›¤› bu sette, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Kuran Mucizeleri, ‹slam Terörü Lanetler,
Maddenin Ard›ndaki S›r, Kavimlerin Helak› gibi önemli konularda belgeseller yer
almaktad›r.

K›yamet Alametleri

Komünizmin Kanl› Tarihi 1

Allah'›n Renk Sanat›

Komünizmin Kanl› Tarihi 2
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20'li DVD seti
Bu sette 20 belgesel DVD'nin yan› s›ra, Harun Yahya'n›n 20 kitab›
bulunmaktad›r. Büyük ilgi gören bu sete dahil olan kitaplar aras›nda;
Mesih Müjdesi, Dinimizi Ö¤renelim, Kuran'›n Baz› S›rlar›, Hz. ‹sa Gelecek,
Evrim Adatmacas›, Derin Düﬂünmek eserleri bulunmaktad›r.

Maddenin Ard›ndaki S›r

Mucize Gezegen 1

Evrenin Yarat›l›ﬂ›

Solunum Mucizesi
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Do¤adaki Teknoloji

Göklerdeki Düzen
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Çok Dil Seçenekli 10'lu DVD Seti
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, Arapça, ‹spanyolca ve Türkçe dil
seçenekleri bulunan bu belgeseller aras›nda, Canl›larda Fedakarl›k, Derin
Düﬂünmek, Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 1-2-3 ve Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i filmleri bulunmaktad›r.

Canl›larda Fedakarl›k

Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 1

Derin Düﬂünmek

Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin 2
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‹ngilizce Belgesellerin Yay›nland›¤› Televizyon Kanallar›
ABD
Amerika'da pek çok yerel kanalda, Harun Yahya belgeselleri düzenli
olarak yay›nlanmaktad›r. Üstelik sadece Müslüman camias›na hitap eden
kanallarda de¤il, H›ristiyan televizyon kanallar›nda da bu belgesellere yer
verilmektedir. Bu kanallar aras›nda, ACTV Cable Channel 21, Bridges TV,
Universal Truth, Islam: A Guide to Human Excellence, Amica TV, Community Public Access Channel, Islamic Information Service TV (Los Angeles), TCTV (Torrance Cable TV- California), Arab American TV Chicago,
Cox TV (California), Zindabad TV, Channel 77 kanallar› bulunmaktad›r.

Avustralya
Harun Yahya belgesellerinin yo¤un ilgi gördü¤ü ülkelerden biri de,
Avustralya'd›r. Avustralya ‹slam Koleji'nin sponsorlu¤unda yay›n yapan
Channel 31, düzenli olarak bu belgeselleri yay›nlayan kanallardan biridir.
Ayr›ca, ABC (Australian Broadcasting Corporation) adl› televizyon kanal›n›n Nightlife isimli program› içinde de Harun Yahya'n›n belgeselleri yay›nlanmaktad›r.

Kanada
Kanada'da Vision of Islam TV (Pakistan TV Network), Canada National
Learning Center, Jafry Communications adl› kanallarda Harun Yahya belgesellerinin yay›nlanmas›na devam edilmektedir.

Nijerya
Nijerya'da farkl› televizyon kanallar› taraf›ndan yay›nlanan Harun Yahya belgesellerine büyük ilgi oldu¤u, internet sitesine gelen mesajlar›n yo¤unlu¤undan aç›kça görülmektedir. TV Authority'e ba¤lı televizyon kanalları olan Edo Broadcasting Service, National TV, Radio Télévision
Ahir zaman ve
Mehdi belgeseli
ve kitab›
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Ténéré'de yay›nlanan belgeseller, pek çok kiﬂinin
iman›n›n güçlenmesine vesile olmaktad›r.

Güney Afrika
Harun Yahya belgeselleri Güney Afrika'da,
Güney Afrika'n›n ilk ‹ngilizce yay›n yapan
‹slami kanal› olan ITV'de yay›nlanmaktad›r. Söz konusu kanal, 24 saat yay›n
yapmaktad›r ve yaklaﬂ›k 4 milyon kiﬂi taraf›ndan izlenmektedir. Afrika k›tas›nda yaklaﬂ›k 20 ülkede izlenen

Allah Ak›lla Bilinir
Belgeseli

ITV'de Harun Yahya'n›n ‹ngilizce haz›rlanm›ﬂ olan tüm belgeselleri düzenli olarak gösterilmektedir. Ayr›ca Güney Afrika'da Channel Africa adl› TV kanal›nda da belgeseller yay›nlanmaktad›r.

Tanzanya
Harun Yahya belgesellerinin yay›nland›¤› bir di¤er ülke de Tanzanya'd›r. Belgeseller Zanzibar Cable TV adl› bir yerel kanalda düzenli olarak
gösterilmektedir.

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'da Shine Television isimli yerel kanalda Harun Yahya
belgeselleri düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.

Sri Lanka
Sri Lanka da Harun Yahya belgesellerinin televizyonlarda gösterildi¤i
ülkelerden biridir. Sri Lanka Ulusal televizyon kanal› olan National TV'de
de Harun Yahya belgeselleri yay›nlanmaktad›r.

Guyana
Güney Amerika'da bulunan Guyana'da TTS Channel 5 isimli yerel bir
televizyon kanal›nda Harun Yahya belgeselleri yay›nlanmaktad›r. Kanal
yöneticileri hem Müslüman hem de gayri müslim izleyicilerinden çok
olumlu tepkiler ald›klar›n› ifade etmiﬂlerdir.
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Belgesellerle ‹lgili Gelen Baz› Mesajlar
Kuran Mucizeleri ile ilgili bir CD'nizi seyrettim 10 tane daha almak
istiyorum. Gördü¤üm kadar›yla muhteﬂem bir iﬂ yapm›ﬂs›n›z. Allah sizi korusun. ‹ngiltere'de yaﬂ›yorum nas›l alabilirim.
Sadiq Mukibi – ‹ngiltere
Yerel televizyonda belgesellerinizden birini seyrettim. Iﬂ›¤›n nas›l
oluﬂtu¤u, demir ve do¤a kaynaklar› gibi konular›n Kuran'da nas›l haber
verildi¤iyle ilgiliydi. Çok etkilendim.
Abdulwahab Jelel - Nijerya
Esselamu aleykum, Allah'a çok ﬂükür Müslüman›m. Baz› belgesellerinizi seyrettim ve filmleriniz bana çok ilham verdi ve bilgimi çok
art›rd›. Bilgimi daha da art›rmak istiyorum. Bu nedenle filmlerinizi
seyrediyorum.
Faraz
Ad›m Süleyman Tijani. Jamaika'da yerel bir üniversitede okuyorum.
Jamaika'da ‹slam'a ve Müslümanlara karﬂ› çok büyük bir yanl›ﬂ bak›ﬂ
aç›s› var. ‹slam ve özellikle Kuran ahlak› üzerine olan programlar›n›z ﬂu
ana kadar gördü¤üm en iyi programlar. Kardeﬂim Yahya, eserlerin gerçek Müslüman olmamda ve bu ülkeyi ayd›nlatmada gerçek bir ilham
kayna¤› oldu. 'Gerçe¤e Davet'. Bu yüzden belgesellerini Jamaika'daki
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Müslümanlara da¤›tmak için iznini istiyorum. Jamaika Müslüman Konseyi ad›na bunu senden istiyorum. Özellikle Filistin, Siyonizm ve Kuran
Mucizeleri belgesellerini çok be¤endim. Lütfen böyle parlak eserler vermeye devam et. Allah'a bizi do¤ru yola yönlendirmesi için dua ediyorum. Sen benim ilham kayna¤›ms›n ve senin ad›mlar›n› takip edece¤im.
Teﬂekkürler, Jamaikal› Müslümanlar'dan. Allah seni ödüllendirsin. Cevab›n› bekliyorum.
Sulaiman Tijani – Jamaika
Sevgili Harun Yahya, bir süredir kitaplar›n›z› okuyor ve videolar›n›z› seyrediyorum. Özelikle Kuran Mucizeleri ve Darwinizm'in Çöküﬂü ile
ilgili konular beni çok etkiledi.
Llateef rahman – Nijerya
Harun Yahya'n›n evrim ile ilgili çok fazla eserini okudum ve izledim.
Bu tip çal›ﬂmalar oldu¤u için çok mutluyum. Daha önce k›s›tl› bilgimle
Müslüman olmayan arkadaﬂlar›ma evrimin neden kabul edilmez oludu¤unu anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›m. ﬁimdi sizin çal›ﬂmalar›n›z sayesinde bilgimi art›rd›¤›m için çok daha mant›kl› ve özlü bir ﬂekilde onlara anlatabilirim. ‹slami T›p Birli¤i vas›tas›yla toplant›lar düzenlemek ve burada
ö¤rencilere Harun Yahya'n›n videolar›n› göstermek istiyorum. Böylece
‹slami bak›ﬂ aç›s›n› görebilirler. Müslüman olmayanlar da izleyici ve konuﬂmac› olarak inﬂaAllah kat›labilecekler.
Saima Sharif - ‹ngiltere
Sevgili Harun Yahya, Kuran Mucizeleri CD'nizin üzerinde sitenizin
adresini buldum. Kuran ile ilgili aç›klamalar›n›z gerçekten çok faydal›
ve isabetli. Umar›m CD'ler gibi sayfan›z da Müslüman olmayanlar›n dini anlamalar›na yard›mc› olur.
Sawmeer Khan - Sri Lanka
Sevgili kardeﬂlerim, size ortaya koyduklar›n›z›n ne kadar de¤erli oldu¤unu göstermek için bu yaz›y› yaz›yorum. Allah'›n yolunda haz›rla-
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d›¤›n›z videolar›n büyük ço¤unlu¤unu gördüm ve geri kalan›n› da görmeye niyetliyim inﬂaAllah. Allah r›zas› için kalbime ve ruhuma hitap ettiniz. Allah'› daha iyi tan›mak için araﬂt›rmaya baﬂlamadan önce tam bir
Müslüman de¤ildim. Siz bana baﬂkalar›yla ilgilenmeyi, dua etmeyi, sevmeyi ve öksüzlerle ilgilenmeyi ilham ettiniz inﬂaAllah. Allah sizin bana
yard›m etti¤iniz gibi size yard›m etsin... ‹nﬂaAllah birgün cennette biraraya gelebiliriz.
Farah Osman
Ben bir ö¤renciyim ve bu internet sitesi hayat›m› ve düﬂüncelerimi
de¤iﬂtirdi. Böyle bir imkan› ‹slam dünyas›na sa¤lam›ﬂ oldu¤u için öncelikle Allah'a ve sonra size ﬂükranlar›m› sunar›m. ‹letiﬂim teknolojisi ile
yak›ndan ilgili oldu¤um için sizin DVD filmlerinizi Avustralya'da ço¤alt›p ücretsiz da¤›tma imkan›m olabilir mi, bu konuda müsaade eder misiniz? Bu konuda yönlendirmenizi bekliyorum. Çok teﬂekkürler...
Sizin Muhammed'iniz – Avustralya
Ben Güney Afrika'da yaﬂ›yorum. Burada sizin eme¤iniz geçen ve
muhteﬂem eserlerden oluﬂan CD'lerinizi gösteriyorum çevreme. Bu
CD'lerin ‹ngilizce olanlar›n› istiyorum. Kendim inﬂaAllah haftaya Tür-

Kuran Mucizeleri, Beyin Mucizesi: Koku ve Tat, Denizlerdeki Mucize Harun Yahya'n›n çok ilgi
gören belgesellerinden birkaç›d›r.
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kiye'ye geliyorum. Bu CD'leri direk sizden temin etmek istiyorum.
Türkiye'de mesela "Darwinizm'in Çöküﬂü" adl› gösterimler düzenlenmiﬂti, ben kendim gidemedim maalesef, ama arkadaﬂlar›m›z çok etkilenmiﬂlerdi. ﬁu anda Türkçe olan tüm CD'ler var elimde. Kitaplar›n›zdan da baz›lar› mevcut.
Buras›, yani Güney Afrika, sizin de bildi¤iniz gibi, çok yard›ma
muhtaç olan bir ülke, özellikle ‹slam konusunda. ‹nsanlar bir cehalet
içinde. Yaln›z bu ülkede tan›t›m ve gösterimler çok hür ve yasaks›z bir
ﬂekilde yap›labiliyor. Herkes dinini yaymak istemekte çok özgür ve
hür. Bunu benim gibi genç arkadaﬂlar›n kullanmas› ve üzerimize düﬂen görevi yapmam›z laz›m diye düﬂünüyorum. Bu konuda lütfen bize yard›mc› olunuz. Bu CD'leri toplant› halinde izlettirelim, ard›ndan
kitap sat›ﬂ› da söz konusu olabilir, sizinle bu konuda ne yapabiliriz?
Cevab›n›z› bekliyorum.
Umran Sesli - Güney Afrika
Bayram›n›z› kutlar›m. Ben Kanada Belgesel Organizasyonu'nun bir
üyesiyim. Kanada ve ABD'de ulusal olarak yay›nlanacak bir ‹slami belgeseller dizisinin haz›rlanmas› konusunu organizasyonumuzla konuﬂaca¤›m. Sizinle çal›ﬂmay› umuyorum.
Kardeﬂiniz Haroon - Kanada
Öncelikle, Allah çal›ﬂmalar›n›z›n ve baﬂar›n›z›n sürmesinde yard›mc›n›z olsun. Ben ve arkadaﬂlar›m ABD'de Massachusetts Üniversitesi'nde ö¤renciyiz. VCD, DVD ve kitaplar›n›zdan istifade etti¤imiz için çok
mutluyuz. Tüm arkadaﬂlar›m›za, ö¤retmenlerimize ve insanlara bunlar› tavsiye ediyoruz.
Hasan Gök - Massachusetts, ABD
Bir ve tek olan Allah'›n varl›¤›n›n delillerini gösterme konusunda
kulland›¤›n›z yöntemlerle bence siz en iyisiniz. Teﬂekkürler.
Nadia Toumi, Cezayir
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Almanca Belgeseller
10 CD'den oluﬂan, her bir CD'de iki film bulunan bu sette, toplam 20
belgesel yer almaktad›r. ‹slam Terörü Lanetler, Do¤adaki Teknoloji, ‹nsan›n
Yarat›l›ﬂ›, Ateizmin Çöküﬂü, Materyalizmin Çöküﬂü, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Çözüm Kuran Ahlak›, Darwinizm'in Karanl›k Yüzü bu set içinde yer
alan belgesel filmlerden baz›lar›d›r.
Almanya'daki televizyon kanallar›nda ise hem Almanca hem de Türkçe belgeseller yay›nlanmaktad›r. Almanya'da belgesellerin düzenli yay›nland›¤› televizyon kanallar› aras›nda TD1 ve Nur TV bulunmaktad›r.
Almanca belgeseller Avusturya gibi Almanca konuﬂulan di¤er ülkelerde de geniﬂ kitleler taraf›ndan takip edilmektedir. Baz› okullarda ö¤retmenler taraf›ndan kaynak eser olarak kullan›lan bu belgeseller, ö¤rencilerin dikkatini çekmektedir. Okullardaki toplu gösterimlerde belgeselleri izleyen pek çok ö¤renci daha sonra internet sitelerini ziyaret
ederek Harun Yahya eserleri hakk›nda daha detayl› bilgi edinmektedir.
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Tüm bunlar›n yan› s›ra, gönüllü kiﬂiler taraf›ndan belgesellerin da¤›t›m› da yap›lmaktad›r. Örne¤in Almanya'da yaﬂayan bir vatandaﬂ›m›z Cuma namazlar› sonras›nda kendi bulundu¤u ﬂehirde yaﬂayan Türklere, Almanca belgesellerimizi kendi imkanlar›yla ço¤altarak ücretsiz da¤›tt›¤›n›
bildirmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 10 bin aileye bu ﬂekilde ulaﬂan bu kiﬂi yazd›¤› mesaj›nda, belgeselleri izleyen pek çok kiﬂinin imana yöneldi¤ini ifade etmiﬂtir.

Boﬂnakça Belgeseller
Boﬂnakça olarak haz›rlanan ve 10 CD'den oluﬂan bu belgesel setine
dahil olan belgesellerden baz›lar›, Darwinizm'in Karanl›k Yüzü, Evrendeki
Ahenk, Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Kuran Mucizeleri, Modern Ça¤›n Bat›l Bir
Dini: New Age belgeselleridir.
Boﬂnakça kitaplar gibi Boﬂnakça belgeseller de Bosna'da büyük ilgi
görmektedir. Bosna'da yo¤un olarak izlenen NTV kanal› ve Sancak
TV'de Harun Yahya belgeselleri 2004 Ramazan ay› boyunca
yay›nlanm›ﬂt›r. Ayr›ca TV Srbac'da da Harun Yahya belgeselleri düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.
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ARY TV'DE DE HARUN YAHYA'NIN
ESERLER‹ TANITILDI
Dubai'den yay›n yapan ARY Digital TV'de yay›nlanan Insight isimli
programda Harun Yahya'n›n eserleri tan›t›ld›. Konuklar Harun Yahya'n›n eserleri do¤rultusunda "Osmanl›'dan Günümüze Türkiye, Avrupa ve Yak›n Asya'da ‹slam" konulu bir program sundular. Pazartesi günleri haber saatinde yay›na giren Insight isimli bu program Pakistan, Hindistan, Bangladeﬂ ve Körfez ülkelerine yönelik olarak ‹ngilizce yay›nlan›yor ve yaklaﬂ›k 128 ülkeye ulaﬂ›yor.
‹lk programda konuklar, Harun Yahya sitelerine her gün internet vasıtasıyla gönderilen yüzlerce mesajdan, okuyucuların ilgisinin gözler
önüne serildi¤ini ifade ettiler. Ayrıca Balkanlar'da ve Yakın Asya'daki
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Türki Cumhuriyetler'de komünist sistem altında yaﬂayıp yıllarca dinsizlik propagandasının etkisiyle dinlerini tanıyamayan kiﬂilerin, artık Harun Yahya'nın internet sitesi arac›l›¤›yla her türlü ‹slami materyale kolaylıkla ücretsiz bir ﬂekilde ulaﬂabildiklerini anlattılar.
Program yetkilileri ise benzer içerikli programların önümüzdeki
günlerde de devam edece¤ini belirttiler.

KAZAK‹STAN AS TV HABERLER‹NDE HARUN YAHYA
Kazakistan'da yay›n yapan AS TV, Harun Yahya belgesellerini düzenli olarak yay›nlayan bir kanald›r. 2003 y›l›nda, haberlerde Harun
Yahya'n›n Kazakistan'daki çal›ﬂmalar›yla ilgili özel bir haber yay›nlanm›ﬂt›r. Bu haberde, Harun Yahya eserlerinden faydalan›larak düzenlenen konferanslara yer verilmiﬂ, halkla röportajlar yap›larak Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›n olumlu etkisi gözler önüne serilmiﬂtir. Ayr›ca
Kazakça belgeseller Da¤›stan'daki TNT ve Mahachkala kanallar› ve K›rg›zistan'daki OSH TV'de düzenli olarak gösterilmektedir.

Kazakistan AS TV haber bülteninde Harun
Yahya'n›n tan›t›ld›¤› bölümden görüntüler
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Endonezyaca Belgeseller
"Yarat›l›ﬂ›n Delilleri" ismi alt›nda haz›rlanan, Harun Yahya belgeselleri seti içerisinde, Maddenin Ard›ndaki S›r, Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Evrenin Yarat›l›ﬂ› gibi filmler bulunmaktad›r.
Endonezyaca belgeseller "Harun Yahya Serisi" ad› alt›nda setler halinde de haz›rlanm›ﬂt›r. Bu serilere dahil olan filmlerden baz›lar› ﬂöyledir: Satanizm, Allah Ak›lla Bilinir, Canl›larda Sevgi ve Dayan›ﬂma, Komünizmin Çöküﬂü, Göklerdeki Düzen, Kuran Mucizeleri...
Endonezya'da belgeseller farkl› kanallarda yay›nlanmakta, bunun
d›ﬂ›nda –di¤er ülkelerde oldu¤u gibi- izleyiciler internet sitelerinden de
Harun Yahya belgesellerine ulaﬂabilmektedirler. TPI adl› özel bir kanalda Harun Yahya belgesellerinin gösterimine düzenli olarak yer verilmektedir. Ayr›ca Ar-Rahman TV'de de Harun Yahya belgeselleri yay›nlanmaktad›r. Belgesellerin yay›nland›¤› mevcut kanallar d›ﬂ›nda da pek
çok kanaldan belgeselleri yay›nlama talebi gelmektedir. Bu kanallardan
biri, Endonezya devlet televizyon kanal› olan TVRI (Televisi Republik
Indonesia)'d›r. Bu televizyonun program yap›mc›lar›, Harun Yahya'n›n

ENDONEZYACA
HARUN YAHYA SER‹S‹ 6. SET
- Satanizm
- Kuran Mucizeleri
- Allah Ak›lla Bilinir
- Canl›larda Sevgi ve
Dayan›ﬂma
- Komünizmin Çöküﬂü
- Göklerdeki Düzen
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Do¤adaki Mimarlar isimli belgesel filmini izledikten sonra, bu filmden çok
etkilenmiﬂ ve belgeselleri televizyonlar›nda yay›nlamak istediklerini belirtmiﬂlerdir.
Endonezya'da Harun Yahya bel-

Kuran'dan Cevaplar 3

gesellerinin gördü¤ü büyük ilgiyi
gözler önüne seren bir baﬂka husus
da, belgesellerin sat›ﬂ oran›d›r. Belgesel filmlerin da¤ıtımını yapan NCR
firmasının bir yetkilisi, 6 ay içinde
400 binin üzerinde belgesel filmin satıldı¤ını bildirmiﬂtir. Aynı yetkili, bu

Beyin Mucizesi: Koku ve Tat

kadar kısa sürede bu kadar çok talebin olmasının ve bu talebin artarak
devam etmesinin Endonezya tarihinde ilk defa oldu¤unu da belirtmiﬂtir.

Yüksek lisans ö¤rencisiyim.

Mucize Gezegen 2

Matematik ve fizik okuyorum.
Bence kitaplar›n›z ve referanslar›n›z müthiﬂ. Maddenin
Ard›ndaki S›r filminiz bana insan ruhu ile ilgili çok fazla bilgi verdi. Say›n Oktar ile do¤rudan irtibat kurabilece¤im

Allah'›n Renk Sanat›

bir adres verebilirseniz çok
sevinirim. Kendisi o kadar
ak›ll› bir insan ki belki
onunla irtibat kurup
fikirlerini ö¤renebilirim.
Aditya Rizky Munawar
Endonezya
Çocuklar ‹çin
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Urduca Belgeseller
Harun Yahya'n›n pek çok belgeseli Urduca olarak haz›rlanm›ﬂt›r ve Pakistan, Hindistan gibi Urduca konuﬂan ülkelerde çeﬂitli televizyon kanallar›nda yay›nlanmaktad›r. Urduca belgeseller ayr›ca, pek çok gönüllü insan›n katk›s›yla, toplu gösterimlerle izleyicilere ulaﬂt›r›lmaktad›r. Örne¤in,
Hindistan'da bir vak›f gönüllü olarak 7 bin adet Kuran Mucizeleri belgeselini ço¤altm›ﬂ ve halka ücretsiz olarak da¤›tm›ﬂt›r. Ayn› vak›f düzenledi¤i
konferans ve seminerlerde de Harun Yahya belgesellerini göstermektedir.
Urduca belgeseller Pakistan'da Indus Vision ve Mutual Cable TV adl› televizyon kanallar›nda yay›nlanmaktad›r. Hindistan'da ise WIN TV,
CMM Broadcasting Network Limited ve AASTHA TV Harun Yahya belgesellerini yay›nlayan kanallard›r.
Gelen Mesajlardan Birkaç›
Televizyon kanallar›m›zdan birinde yay›nlanan belgeselinizi görünce çok derinden etkilendim. O kadar mükemmel araﬂt›r›lm›ﬂ ve ikna
edici ki mutlaka seyredilmeye de¤er. Dinimiz için büyük bir hizmet oldu¤unu düﬂünüyorum ve Müslümanlar içerisinde hala gerçek üstadlar›n oldu¤unu görmekten çok memnunum.
Shazia Jamshed – Pakistan
Öncelikle ‹slam ve bilim alan›nda yapt›¤›n›z çal›ﬂmalardan dolay› sizi kutlamak istiyorum. Sizin araﬂt›rmalar›n›zla ilgili Indus Vision televizyonunda pek çok program izledim ve sizin bilginizden çok istifade
ettim. Ben Karachi Üniversitesi mikrobiyoloji departman›nda doktora
yap›yorum. Ve son zamanlarda sizin bir set kitab›n›z› kendi departman›mda gördüm. Bunlar› fakülte üyelerine göndermiﬂtiniz. Bu kitaplar
gerçekten çok bilgilendirici ve oldukça ilginçler. Teﬂekkürler.
Sehar Afshan - Pakistan
Selamun Aleykum, Pakistan Satellite TV kanal›nda (QTV) yöneticiyim. ﬁirketinizin yapt›¤› baz› belgeselleri gördüm ve çok etkilendim. Bu
videolar› daha çok kimseye ulaﬂmas› için yay›nlamak istiyoruz. Bu e¤i-
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tici videolar sayesinde Müslüman olan olmayan kiﬂilerin yaﬂamlar›n› etkileme ve de¤iﬂtirme konusunda imkan›m›z olur. Bu videolara -yay›nlama amac›yla- nas›l ulaﬂabilece¤imiz ve Pakistan'da yay›nlamak için
gerekli prosedürün ne oldu¤u konusunda sizden bilgi rica ediyoruz. Videolardaki tek ve paket olarak fiyatlar›n› da iletmenizi rica ederiz. Videolar›n mesajlar›n en fazla say›da insan taraf›ndan anlaﬂ›labilmesi için
yerel dillere de dublajlanmas›n› planl›yoruz. Teﬂekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunar›z. Sayg›lar›m›zla,
Tariq Ghaffar
Selam,
Pakistanl› bir bilgisayar ö¤rencisiyim. Harun Yahya'y› televizyon kanal›nda izledi¤im videolar› ile tan›d›m. Daha sonradan siteyi buldum ve
baz› videolar› bilgisayar›ma yükledim. Bunlar›n çok iyi ve birçok insan
taraf›ndan kolay anlaﬂ›l›r ve kabul edilebilir oldu¤unu söylememe gerek bile yok. Gerçekler o kadar net ve aç›k bir ﬂekilde sunuluyor ki, tüm
bunlar› bir kasete koymak çok muhteﬂem bir iﬂ.
Usman Sajeel Haider - ‹slamabad, Pakistan
‹slam'› anlatmak ve yaymak için yapt›¤›n›z önemli çal›ﬂmalardan dolay› Allah'› tesbih ediyoruz ve ﬂükrediyoruz. Allah'›n Kendi yolunda
yapt›¤›n›z çal›ﬂmalardan dolay› sizi en güzel ﬂekilde ödüllendirmesi için
dua ediyoruz. H›ristiyanlara ve Hindulara tebli¤ yapan "Gerçek" isimli
bir kuruluﬂumuz var. Sizin kitap, ses kaseti ve video kasetlerinizi kullanmak bizim için çok faydal› olacak.
Basher Pattelthazham – Hindistan
Sevgili Harun Yahya,
Esselamu Aleyküm, Kuran ile ilgili yapt›klar›n›z› gördü¤ümde ve
bunlar› nas›l baﬂarm›ﬂ oldu¤unuzu düﬂündü¤ümde ﬂaﬂ›rd›m. Indus
TV'de Urduca çal›ﬂmalar›n›z› seyrediyorum ve ayn› zamanda Hindistan'da Goodword taraf›ndan bas›lm›ﬂ kitaplar›n›z› ald›m.
Arz Mohammed - Birleﬂik Arap Emirlikleri
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Malezyaca Belgeseller
Harun Yahya'n›n Malezyaca belgeselleri aras›nda, Evrim Teorisinin
Çöküﬂü, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Maddenin Ard›ndaki S›r, Kuran Mucizeleri, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i ve Hücredeki Mucize belgeselleri bulunmaktad›r.
Malezyaca belgeseller TV3 televizyon kanal›nda Cyberjaya TV ad›
verilen bir internet televizyonunda yay›nlanmaktad›r.

Cyberjaya TV Harun Yahya belgesellerini düzenli olarak yay›nlayan Malezya merkezli bir kanald›r. Uydu üzerinden yay›n yapan Cyberjaya
TV, yaklaﬂ›k 60 ülkede izlenmektedir. Belgesellerin yan› s›ra Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n› tan›tan programlara da yer verilmektedir. 26 May›s 2004 tarihinde yay›nlanan bu programda,
Harun Yahya'n›n Malezya'daki çal›ﬂmalar› hakk›nda detayl› bilgi verilmiﬂtir.

Yukar›da Malezyaca belgesellerin bulundu¤u
"Yarat›c›'n›n Delilleri" adl› set için haz›rlanm›ﬂ
olan tan›t›m posteri görülmektedir. Yanda ise Malezya'da düzenlenen konferanslar s›ras›nda da¤›t›m› yap›lan belgesel setinin resmi görülmektedir.
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Arapça Belgeseller
Say›s› 50'ye yak›n Arapça Harun Yahya belgeselleri aras›nda Derinlerin Gizemi, Denizlerdeki ‹htiﬂam, Çözüm Kuran Ahlak›, Hz. ‹brahim ve Hz.
Lut, Hz. ‹sa Gelecek, Harika Canl›lar 1 ve 2 gibi filmler bulunmaktad›r.
Arapça konuﬂulan pek çok ülkede televizyon kanallar›nda yay›nlanan
belgeseller büyük ilgi görmektedir.
Ayr›ca di¤er ülkelerde oldu¤u gibi Arapça konuﬂulan ülkelerde de
belgeseller, okullarda, toplant› ve konferans salonlar›nda gösterilmektedir. Örne¤in Fas Kazablanka Üniversitesi Harun Yahya'n›n belgesellerinin derslerde kaynak olarak kullan›ld›¤›, üniversitenin konferans salonlar›nda gösterimlerin yap›ld›¤› yerlerden biridir. Belgesellerin do¤rudan
gösterilmesinin yan› s›ra baz› program yap›mc›lar› da programlar›nda
bu filmlerden geniﬂ al›nt›lar yapmaktad›r. Bunun örneklerinden biri
Irak'ta yay›n yapan Unity TV'dir. Bu televizyon kanal›nda evrim teorisiyle ilgili yap›lan programlarda Harun Yahya'n›n belgesellerinden faydalan›lmaktad›r.

Arapça belgesellerin da¤›t›mc›s› olan Al-Sirat ﬂirketinin Kavimlerin Helak› ve Kar›ncadaki Mucize belgeselleri için haz›rlad›¤› tan›t›m posterleri.
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Arapça
‹nsan›n
Yarat›l›ﬂ›
belgeseli

Suudi Arabistan
Suud El Mecd televizyon kanal›
Harun Yahya'n›n tüm filmlerini yay›nlamaktad›r. Suudi Arabistan'da
yay›n yapan en büyük kanallardan
biri olan Iqra TV'de de Harun Yahya'n›n belgeselleri gösterilmektedir.
Bahreyn
Bahreyn'de Harun Yahya belgesel-

leri Discover Islam adl› televizyon kanal› taraf›ndan yay›nlanmaktad›r.
Umman Sultanl›¤›
Umman Sultanl›¤›'n›n resmi televizyon kanal›, 2004 Ramazan ay›n›n
ikinci bölümünden itibaren, günde iki defa olmak üzere toplam 15 adet
Harun Yahya filmini yay›nlam›ﬂt›r. Bu kanal uydu vas›tas›yla birçok ülkeden seyredilmektedir.
Yemen
Yemen'de Harun Yahya belgeselleri Yemen TV adl› televizyon kanal›
taraf›ndan yay›nlanmaktad›r.
Gelen Mesajlardan Birkaç›
Filmler ve Matrix ile ilgili eserlerinizi gördüm. Allah'a bana akademik çal›ﬂmalar›m› sonuçland›rmamda yard›mc› olmas› için dua ediyorum. ‹nﬂaAllah birgün karﬂ›laﬂ›r›z çünkü sizin siteniz bana göre en iyisi. Size Filistin'le ilgili yay›nlar yapman›z için yard›mc› olmaya çal›ﬂaca¤›m. Selam
Fareed Atamna - Filistin
Suudi Arabistan'›n do¤usunda yaﬂ›yorum ve buradaki sat›ﬂ büronuzun adresini ö¤renmek istiyorum. Baz› önemli Urduca filmler sat›n almak istiyorum. Lütfen bana adresi verin.
Mahmood Alam - Suudi Arabistan
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Arapça
Yarat›l›ﬂ
Gerçe¤i
belgeseli

Arapça
Do¤adaki
Mimarlar
belgeseli

Ben Ortado¤u'da MBC uydusunda yay›n yapan bir televizyon kanal›n›n yöneticisiyim. Yay›n›m›z, Arap gençli¤ini etkilemek ve kendilerini
e¤itmelerini hedef alan bir yay›n. ﬁeyh Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›ndan çok etkilendim. Kendisi bizim program›m›zda düzenli konuﬂmac›
olabilir mi?
Hani Khoja - Suudi Arabistan

S›rpça Belgeseller
Harun Yahya'n›n S›rpça'ya tercüme edilmiﬂ olan belgeselleri, S›rbistan ve Yugoslavya Cumhuriyeti'ndeki çeﬂitli televizyon kanallar›nda
gösterilmekte ve ilgiyle seyredilmektedir.

S›rpça haz›rlanm›ﬂ olan Kuﬂlardaki Mucize, Denizlerdeki Mucize, Kuran Mucizeleri,
Do¤adaki Mimarlar, Hücredeki Mucize ve Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i belgeselleri
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Yugoslavya
Yugoslavya'da Sırp kesiminin en etkili televizyon kanalı olan Vojvodina isimli televizyon kanalında Harun Yahya'nın Sırpça'ya çevrilmiﬂ
belgeselleri yay›nlanmaktad›r. Yugoslavya'da Harun Yahya'n›n belgeselleri ayr›ca TV Jesenjin, Elmag TV (Karada¤), Yu Info, TV Valjev, TV
Most'ta gösterilmektedir.
S›rbistan
TV Gornji Milanovac, TV Aleksinac, TV Paracin, TV Odzaci, TV Vicom
(Gradiska) S›rbistan'da Harun Yahya belgesellerini yay›nlayan kanallard›r.

Azerice Belgeseller
Harun Yahya belgesellerine yo¤un ilgi gösterilen ülkelerden biri de
Azerbaycan'd›r. ﬁu ana kadar 16 belgesel Azerice'ye tercüme edilmiﬂtir.
Büyük k›sm›n›n da tercüme çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Azerbaycan'da ulusal televizyon kanallar›nda yay›nlanan bu belgeseller, zaman
zaman da sinemalarda toplu gösterimle halka ulaﬂt›r›lmaktad›r. Az TV, Space TV, Lider TV Harun
Yahya belgesellerinin yay›nland›¤› kanallardand›r.
Azerice'ye tercüme edilmiﬂ olan baz› belgeseller
ﬂunlard›r: Maddenin Ard›ndaki S›r, Kuran Mucizeleri,
ﬁehirlerin Anas› Mekke ve Kutsal Mekan Kabe, Tap›nak
ﬁövalyeleri ve Masonluk.
Gelen Mesajlardan Biri
Sevgili kardeﬂlerim, günümüzde Bat›, ‹slam'› terör dini olarak göstermeye çal›ﬂ›rken, dinimiz hakk›nda gerçekleri konuﬂabilecek ak›ll› ve bilgili insanlara ihtiyac›m›z var. Müslüman toplumu Harun Yahya gibi bir alime sahip oldu¤u için mutluyum. Allah onu ve tüm imanl› Müslüman kardeﬂlerimi korusun.
Azerice, Do¤adaki Mimarlar ve Hücredeki Mucize
belgeselleri
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Azerice Ahir zaman ve Mehdi, ‹slam Dünyay› Ayd›nlatan Iﬂ›k, Evrim Teorisinin Çöküﬂü belgeselleri

Geçen sene Harun Yahya'n›n kitab›na dayand›r›larak haz›rlanm›ﬂ bir
film seyrettim ve çok be¤endim. Geçen Aral›k ay›nda bir arkadaﬂ›mdan
Harun Yahya'n›n bir kitab›n› al›p okudum. Bu kitaptan da çok ﬂey ö¤rendim ve bunu da çok sevdim. Sitenizi ziyaret etti¤imde baz› kitap ve
videolar›n Azerice ve baﬂka farkl› dillerde oldu¤unu fark ettim. Çok
mutlu oldum. Gösterdi¤iniz çabalar için teﬂekkür ederim. Bu kutsal çal›ﬂmaya bir yard›m›m olmas›n› isterdim. Size gelecekte baﬂar› ve k›yamet günü Allah'tan ba¤›ﬂlama dilerim. En iyi dileklerimle,
Zahir Ahmadov - Azerbaycan

Hollandaca Belgeseller
Harun Yahya'n›n ‹slam Terörü Lanetler isimli belgeseli Hollandaca olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. Hollandaca belgesel,
Feza TV, TTA TV gibi baz› ulusal yay›nlarda da gösterilmiﬂtir. Harun Yahya'n›n ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ› adl› belgeseli
de Hollandaca'ya tercüme edilmiﬂ, ‹slam Terörü Lanetler isimli belgeseli ise
alt yaz›l› olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Hollandaca ‹slam Terörü
Lanetler belgeseli
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Arnavutça Belgeseller
Harun Yahya'n›n 10'dan fazla belgeseli Arnavutça'ya tercüme edilmiﬂtir. Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Dünya Bir Osmanl›'ya Muhtaç, Hücredeki
Tasar›m Mucizesi, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Dünya Savaﬂlar›n›n Perde Arkas› Arnavutça olarak haz›rlanm›ﬂ belgesellerden birkaç›d›r.
Arnavutça belgeseller, Arnavutluk'ta baﬂta ulusal televizyon kanal›
TVSH olmak üzere, TV Shijak, Neser TV, Gjeli Vizion, Teuta TV, Adriatik
TV gibi pek çok kanalda yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca Kosova'daki baz› yerel televizyonlarda da düzenli olarak gösterilmektedir.
Yanda s›ras›yla
Harun Yahya'n›n
Arnavutça Evrenin
Yarat›l›ﬂ›, K›yamet
Alametleri, Canl›lardaki Fedakarl›k,
Kavimlerin Helak›,
Kuran Mucizeleri,
Denizlerdeki ‹htiﬂam, Kuﬂlardaki
Mucize belgeselleri görülmektedir.

Esselamun aleyküm de¤erliler,
Sizlerle çal›ﬂmak ve beraberlik içinde olmak bizleri çok memnun eder...
Bizim Makedonya'da sivil toplum kuruluﬂu olarak de¤iﬂik projelerde imzalar›m›z
vard›r. Kuruluﬂumuzun çal›ﬂma sektörlerinden biri de gençli¤i ve halk› e¤itmek ve
bilgilendirmektir. E¤itim alan›nda, kuruluﬂumuzun kapsam›nda, gençlik ve çocuk
merkezimiz LITTLE BIG, faaliyet göstermektedir. E¤itim program›nda gençlere ve
çocuklara sizin ç›kartt›¤›n›z CD'lerle vizyon dersleri düzenliyoruz, bu CD'leri geçen
y›l sizler temin etmiﬂtiniz (Allah Raz› olsun sizlerden). Allah'a emanet olun
Senat Vraynko Bekiri-STK Baﬂkan›
Millenium Association – Makedonya
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Kazakça Belgeseller
Kazakça tercüme edilmiﬂ olan belgeseller çeﬂitli Kazak televizyon kanallar› taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Örne¤in Kazakistan Devlet Kanal›, I.
Kanal Harun Yahya belgesellerini her hafta Cumartesi günleri düzenli olarak yay›nlamaktad›r. Söz konusu kanal tüm Kazakistan'a yay›n yapmaktad›r.
Kazakistan'da belgesellerin yay›nland›¤› bir di¤er televizyon kanal›
da Baﬂkent Astana'da yay›n yapan ERA TV'dir. Bu kanalda Harun Yahya belgeselleri her hafta Rusça olarak yay›nlamaktad›r. Ayr›ca söz konusu kanal, her Pazar günü Cumhurbaﬂkanl›¤› Kültür Merkezi'nde Harun
Yahya belgesellerinin gösterimini ücretsiz olarak organize etmektedir.
Karaganda TV K'da ise Harun Yahya belgeselleri haftada iki gün,
Rusça olarak yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar›n›
tan›tan programlara da yer verilmektedir.

Ben Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunuyum. Bulundu¤um ﬂehirde
geçen y›l sizin CD'nizi yerel bir televizyonda yay›nlatt›k, Türkçe olmas›na ra¤men
büyük ilgi gördü ve birçok kiﬂinin hidayetine vesile oldu.
Ferit Dereli - Kazakistan

Çekçe Belgeseller
Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ› isimli belgeseli Çekçe'ye tercüme
edilmiﬂtir.

Özbekçe Belgeseller
Hayvanlardaki Kamuflaj ve Ak›ll› Davran›ﬂlar isimli Harun Yahya belgeseli Özbekçe'ye tercüme edilmiﬂtir.

‹talyanca Belgeseller
Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ› isimli belgeseli ‹talyanca olarak
haz›rlanm›ﬂt›r.
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Bengoli Dilinde Belgeseller
Bengoli, Bangladeﬂ'de kullan›lan dildir.
Harun Yahya'n›n Hücredeki Tasar›m Mucizesi,
Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Kuran Mucizeleri adl› belgeselleri Bengoli diline tercüme edilmiﬂtir. Bu
belgeseller, Bangladeﬂ'de ulusal televizyon
kanal› olan Bangladeﬂ TV taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Bu eserlerin Bangladeﬂ'deki tüm yay›n haklar›n› alan
Bangladeﬂ TV, belgeselleri ‹ngilizce olarak da yay›nlamaktad›r. Bir yandan da pek çok belgeselin Bengoli diline tercümesi devam etmektedir.

Frans›zca Belgeseller
Frans›za'ya tercüme edilmiﬂ olan belgeseller baﬂta Fransa olmak üzere, Frans›zca konuﬂulan pek çok ülkede yo¤un ilgi görmektedir. Bu belgesellerden baz›lar› ﬂunlard›r: Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor,
Çözüm Kuran Ahlak›, Darwinizm'in Karanl›k Yüzü, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Evrim Teorisinin Çöküﬂü...

Yanda s›ras›yla Harun Yahya'n›n eserlerinden derlenerek
haz›rlanan Frans›zca Kuran
Mucizeleri, ‹slam Terörü Lanetler, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Evrim Teorisinin Çöküﬂü ve Denizlerdeki ‹htiﬂam belgeselleri
görülmektedir.
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Macarca Belgeseller
Kuran Mucizeleri, Kuﬂlardaki Mucize, ‹slam; Dünyay› Ayd›nlatan Iﬂ›k, Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Dünya Savaﬂlar›n›n Perde Arkas›, Sak›n Unutmay›n, Kavimlerin Helak› Harun Yahya'n›n Macarca'ya tercüme edilmiﬂ olan belgeselleridir. Bu belgeseller Macaristan'da lise ve üniversitelerde izlettirilmektedir.
Birleﬂik Arap Emirlikleri'nden bir mesaj
Say›n Harun Yahya'ya çok teﬂekkür etmek istiyorum. ‹nsanlar›n seyretmesi, okumas› ve ö¤renmesi için bu kadar fazla kitap ve filmi oluﬂturman›z
gerçekten çok iyi oldu. Sizi, bu kadar ak›ll› ve çok çal›ﬂan bir insan oldu¤unuz için kutlamama izin verin. Allah sizi korusun.
Dariush Khalifeh - Birleﬂik Arap Emirlikleri

Tamil Dili
Harun Yahya'n›n Kuran Mucizeleri isimli
belgeseli, Singapur, Birleﬂik Arap Emirlikleri
ve Güney Afrika'n›n baz› bölgelerinde konuﬂulan Tamil diline de tercüme edilmiﬂtir.

Bulgarca Belgeseller
Harika Canl›lar 1, 2 ve 3, K›yamet Alametleri
Tamil dilinde haz›rlanan Kuran
Mucizeleri belgeseli

altyaz›l› ‹slam Birli¤ine Ça¤r›, ‹slam; Dünyay›
Ayd›nlatan Iﬂ›k, ﬁeytan›n Kanl› Ö¤retisi: Satanizm isimli Harun Yahya belgeselleri Bulgarca'ya tercüme edilmiﬂtir.

Malayalam Dilinde Belgeseller
Malayalam dili Hindistan'›n, Malezya'n›n ve Birleﬂik Arap Emirlikleri'nin baz›
bölgelerinde konuﬂulmaktad›r. Harun Yahya'n›n Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Harika Canl›lar 1 ve
Kuran Mucizeleri isimli belgeselleri MalayaMalayalam dilinde Kuﬂlardaki
Mucize belgeseli

lam diline tercüme edilmiﬂtir.
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DUBAI TV'DE
HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹ TANITILDI
Harun Yahya eserleri Dubai Televizyonu'nda da tan›t›ld›. Dünyan›n
pek çok ülkesinde yay›n› izlenebilen, tan›nm›ﬂ bir kanal olan Dubai
TV'de 4 Ocak 2003 Cumartesi günü yay›nlanan bir programda, Harun
Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan, Arapça ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ› Mucizesi belgeselinden baz› bölümler gösterildi. Programda ayr›ca ‹lmi Mercek dergisinin Arapça tercümesi olan El-Afak dergisi de tan›t›ld›.
Bu dergi ile ücretsiz olarak okuyuculara verilen belgesellerin içerikleri
anlat›ld›. Programda özellikle Evrim Aldatmacası gibi Arapça basılan ki-

Dubai Televizyonu'nda Harun Yahya'n›n ‹slam Terörü Lanetler kitab›
tan›t›ld›.

Programda, Harun Yahya'n›n ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ› belgeselinin Arapça bask›s› tan›t›ld›.
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Televizyon program›nda Harun Yahya'n›n
Arapça eserlerinin birkaç›n›n kapaklar› yak›ndan gösterildi.

taplar tanıtıldı. Bunun yanı sıra Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› hakkında Science
dergisinde çıkan haberden
bahsedildi.
Ayn› kanalda yay›nlanan baﬂka bir programda
da yine Harun Yahya'n›n
çeﬂitli

eserleri

tan›t›ld›.

Özellikle de ‹slam Terörü
Lanetler isimli kitab›n›n içeri¤i program›n sunucusu taraf›ndan detaylar›yla özetlendi.
Bu programda Harun Yahya'nın hayatı ve eserleri de izleyicilere aktarıldı. Yazarın, bu kitapları sadece Allah'›n rızasını kazanmak için kaleme
aldı¤ı, Türkçe 200'ü aﬂkın eseri oldu¤u, bu eserlerin yabancı dillere çevrildi¤i ve bas›ld›¤›, halen 200 kadar eserinin de basılmayı bekledi¤i belirtildi.
Yazarın bu eserlerin di¤er dillere çevrilmesinden hiçbir telif ücreti talep etmedi¤i de üstünde durulan baﬂka bir konuydu.
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Çince Belgeseller
Zor koﬂullara ra¤men, Harun Yahya'n›n belgeselleri Çin'de de büyük ilgi
görmektedir. Maddenin Ard›ndaki S›r isimli belgesel alt yaz›l› olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Çince'ye tercüme edilmiﬂ olan belgeseller
ise ﬂunlard›r: Do¤adaki Mimarlar, Dünya
Hayat›n›n Gerçe¤i, Canl›larda Anne ﬁefkati
ve Yavru Sevgisi. Söz konusu belgeseller

Çinçe Maddenin Ard›ndaki S›r
belgeseli

hem Hong Kong hem de Çin'de ilgiyle ta-

kip edilmekte, camilerde, okullarda, çeﬂitli vak›f ve derneklerde toplu
olarak gösterilmektedir.

Uygurca Belgeseller
Harun Yahya'n›n eserlerinin ulaﬂt›¤› ülkelerden biri de Do¤u Türkistan'd›r. Uzun y›llard›r komünizmin bask›s› alt›nda ezilen Uygur Türkleri, Harun Yahya'n›n eserlerini ilgiyle takip etmektedirler. Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Do¤adaki Mimarlar, Denizlerdeki ‹htiﬂam, Kuran Mucizeleri, Kuﬂlardaki Mucize gibi belgeseller Uygurca olarak
haz›rlanm›ﬂt›r.

Uygurca Evrim
Teorisinin
Çöküﬂü

Uygurca Do¤adaki
Mimarlar

Fince Belgeseller
Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i ve Evrenin Yarat›l›ﬂ› isimli belgeseller, Fince alt yaz›l›
olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
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Rusça Belgeseller
Harun Yahya'n›n Rusça'ya tercüme edilmiﬂ pek çok belgeseli bulunmaktad›r. Rusya'n›n çeﬂitli bölgelerinde büyük ilgiyle izlenen bu belgesel filmlerden baz›lar› ﬂöyledir: Do¤adaki Mimarlar, Do¤adaki Teknoloji,
Dünya Savaﬂlar›n›n Perde Arkas›, Hz. ‹sa Gelecek, Hz. ‹brahim ve Hz. Lut,
‹mtihan›n S›rr›, ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ›...

Hz. Yusuf

Ahir Zaman ve Mehdi

Sak›n Unutmay›n

Hz. Muhammed (sav)

Hz. Süleyman

Savaﬂlar›n Perde Arkas›

Biyomimetik

Harika Canl›lar 2

Kuran Mucizeleri

Hz. Lut

Allah Ak›lla Bilinir

Evrim Teorisinin Çöküﬂü

Tüm bu ülkelerin yan› s›ra Afganistan'›n kuzeyinde ve Özbekistan'da izlenen ve Afganistan'›n tek özel kanal› olan Ayna TV'de Harun
Yahya belgeselleri Afgan Türkçesiyle yay›nlanmaktad›r.
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ENDONEZYA ULUSAL KANALI RCTI TV'DE
PROGRAM KONUSU: HARUN YAHYA
Bu televizyon program› Endonezya'da özel bir ulusal kanal olan
RCTI TV taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. 19 Mart 3003 günü sabah saatlerinde yay›nlanan programda, Harun Yahya'n›n çal›ﬂmalar› ve Endonezya'daki etkisi üzerinde durulmuﬂtur.
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HARUN YAHYA'NIN SES KASETLER‹ ÇEﬁ‹TL‹
ÜLKELER‹N RADYOLARINDA YAYINLANIYOR
Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan çeﬂitli dillerdeki ses kasetleri de pek çok ülkenin radyo kanallar›nda yay›nlanmaktad›r. Bu kanallar›n baz›lar› kasetleri düzenli programlar ﬂeklinde
yay›nlarken, baz›lar› Ramazan aylar›nda, baz›lar› da önemli gün ve bayramlarda yay›nlamaktad›rlar. Bu radyo kanallar›ndan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
İngiltere:
Radio Ramadhan-Birmingham ve Radio Ramadhan-Glasgow'da düzenli olarak Harun Yahya'n›n ses kasetleri yay›nlanmaktad›r.
ABD:
CJSW Radio, Harun Yahya'n›n eserlerinden haz›rlanan ses kasetlerini haftada bir tane olmak üzere düzenli olarak yay›nlamaktad›r.
Africa Radio International'da Kuran Mucizeleri kaseti yay›nlanm›ﬂt›r.
Di¤er kasetleri de bir plan içinde yay›nlanmaya baﬂlayacakt›r.
Velayat TV and Radio, 3 ay boyunca tüm kasetleri dizi ﬂeklinde yay›nlam›ﬂlard›r.
KPFK FM, Mucizeler Serisi'ni 7 bölüm halinde yay›nlam›ﬂt›r.
FHL TV Faith, Hope, Love isimli radyo kanal› Evrim Teorisi'nin Çöküﬂü isimli ses kasedini yay›nlam›ﬂt›r.

Harun Yahya'n›n eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan
‹ngilizce ses CD'lerinden birkaç›: Kuran'da Vicdan›n Önemi,
Piﬂman Olmadan Önce, Kuran'da Temel Kavramlar...
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KADV FM, Evrenin Yarat›l›ﬂ› belgeselini 3 ay içinde 9 kez yay›nlam›ﬂt›r.
Victory Television Network, Channel 11, KCHF, Harun Yahya belgesellerinden bir program haz›rlay›p bunu yay›nlam›ﬂlard›r. Yeni yay›n
döneminde de yay›nlamak istediklerini belirtmiﬂlerdir.
The Bible Broadcasting Network, Ar›daki Mucize, Hücredeki Mucize,
Do¤um Mucizesi, Kar›ncadaki Mucize isimli eserleri 20'ﬂer dakikal›k programlar olarak bir ay boyunca yay›nlam›ﬂt›r.
Soundvision, IANA Radio, IIO Radio, Voice of Turkey, Microteam,
Family Life Today, KPFK FM, Village Radio, Salam Radio, ‹slamic Discovery, IBN (Islamic Broadcasting Network), The Voice of Islam gibi
radyo kanallar› da, Harun Yahya ses kasetlerini yay›nlayan kanallar aras›ndad›r.
Avustralya:
Hatikvah Film Foundation Inc, Düﬂünen ‹nsanlar ‹çin serisini bölüm
bölüm yay›nlam›ﬂt›r.
Radyo Türkiyem, ZZZ, ‹slamic Radio, Lin2 gibi radyo kanallar› da
düzenli olarak Harun Yahya'n›n eserlerinden haz›rlanan ses kasetlerini
yay›nlamaktad›rlar.
Güney Afrika:
The Voice of the Cape adl› radyo kanal› Ar›daki Mucize ve Kar›ncadaki Mucize konulu ses kasetlerini yay›nlam›ﬂt›r. Söz konusu kanal, di¤er
kasetlerin yay›n›na devam etmektedir.

Kuran Bilime Yol Gösterir 1

Kar›ncadaki Mucize ve
Balar›s› Mucizesi
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Do¤um Mucizesi
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Evrenin Yarat›l›ﬂ›, Hücredeki Mucize, Do¤um Mucizesi, DNA'daki Mucize ses kasetleri

The Voice South Africa, Channel Islam, Radio Islam, Radio Al Ansar,
Channel Africa isimli radyo kanallar›nda da ses kasetleri düzenli olarak
yay›nlanmaktad›r.
Bosna:
RTV BIH adl› radyo kanal› Harun Yahya ses kasetlerini yay›nlamaktad›r.
Brunei:
BRT (Devlet Radyosu), Harun Yahya ses kasetlerini yay›nlayan radyo kanallar›ndan biridir.
Kanada:
CHSR FM, Kavimlerin Helak› ses kasetini yay›nlam›ﬂ, kanal›n yetkilileri çok büyük ilgiyle karﬂ›laﬂt›klar›n› ifade etmiﬂlerdir.
CKUW FM (Winnipeg Üniversitesi Kampüs FM radyosu), Harun

Arnavutça Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Kavimlerin Helak›, Kuran Mucizeleri ses kasetleri
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Evrim Teorisinin Çöküﬂü Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i, Gözdeki Mucize, Kuran Mucizeleri ses kasetleri

Yahya ses kasetlerinin yay›nland›¤› yerel radyo kanallar›ndan biridir.
Gana:
Radio ADA ve Choice FM Gana'da Harun Yahya ses kasetlerini yay›nlamakta olan kanallard›r.
Kenya:
East FM, Ramazan ay› boyunca kasetleri birkaç defa yay›nlam›ﬂt›r.
Malawi:
Capital FM, Harun Yahya'n›n Mucizeler Serisi'nden haz›rlanan ses kasetlerini yay›nlam›ﬂt›r.
Solomon Adaları:
SIBC FM Kavimlerin Helak›, Gözdeki
Mucize kasetlerini 2 ayr› program halinde 2 kez yay›nlam›ﬂt›r.
Fransa:
Özlem FM'de Harun Yahya'n›n ses
kasetleri s›k s›k yay›nlanmaktad›r.
Hollanda:
Mesaj FM, Hollanda'da ses kasetlerini yay›nlayan radyo kanallar›ndan biridir.
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Endonezya'da yay›n yapan Dakta
FM, Harun Yahya belgesellerini
düzenli olarak yay›nlayan radyo
kanallar›ndan biridir. Aﬂa¤›da, bu
kanalda Harun Yahya eserleri
hakk›nda yap›lan bir söyleﬂi
görülmektedir.

Irak:
TERT (Türkmen Eli Radyo)'da Harun Yahya'n›n ses kasetleri düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.
İsveç:
‹slamic Radio'da yay›nlanan Harun Yahya ses kasetleri büyük ilgi
görmüﬂtür.
Nijerya:
Kaduna Broadcasting Co. ve Shafi'u M adl› radyo kanallar›nda Harun Yahya'n›n ses kasetleri düzenli olarak yay›nlanmaktad›r.
Ürdün:
4 Arabs Radio, Harun Yahya ses kasetlerini yay›nlayan kanallardan
biridir.
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H

arun Yahya'n›n say›s› 200'ü aﬂan eserleri ve bu eserlerden
faydalan›larak haz›rlanan belgesel filmler, sesli anlat›mlar,
görsel galeri ve çeﬂitli konulardaki makalelerin tümü inter-

nette ücretsiz olarak okuyuculara sunulmaktad›r. Bu sitelerde Harun
Yahya'n›n tüm eserleri okunabilmekte ve istenildi¤i takdirde ücretsiz
olarak bilgisayara yüklenebilmektedir. Bu bölümde Harun Yahya'n›n
eserlerinden faydalan›larak haz›rlanan internet siteleriyle ilgili bilgiler
ve söz konusu sitelere gelen okuyucu mesajlar›ndan baz› örnekler yer
almaktad›r.
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www.harunyahya.org
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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
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www.harunyahya.com adresine gelen baz› mesajlar
www.harunyahya.com sitesi baﬂta ‹ngilizce olmak üzere 24 dilde hizmet
vermektedir. Bu dillerden baz›lar› ﬂunlard›r: Arapça , Almanca, Rusça,
Frans›zca, Endonezyaca, ‹talyanca, Malezyaca, Çince, Boﬂnakça... Yazar›n bu dillerdeki tüm eserlerine www.harunyahya.com sitesi üzerinden
ulaﬂabilirsiniz. Ayr›ca bu siteye her gün yüzlerce destek mesaj› gelmektedir. Bu mesajlardan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Merhaba Bay Yahya, isminizi ve si-

olmamdan dolay› gurur duymam›

tenizi National Geographic'teki ma-

sa¤l›yor ve bana müthiﬂ bir yaﬂa-

kalede gördüm ve çok mutlu ol-

ma azmi veriyor... Size teﬂekkür

dum. Bir kitab›n›z› okudum. Ar-

ederim Harun Yahya...

d›ndan neredeyse tüm kitaplar›n›-

Rehan AbdulAziz - Suudi Arabistan

z› bilgisayar›ma indirdim. Kitaplar›n›z› ücretsiz olarak internete koy-

Bu site insan›n günde en az 5 kere

muﬂ olman›z mükemmel bir dav-

ziyaret etmek isteyece¤i bir site.

ran›ﬂ. Bence insanlar ön yarg›da

Makalelerinizden çok etkilendim.

bulunmadan önce biraz araﬂt›rma

Bilimin gerçeklerini ve dini yayma

yapmal›lar… ﬁöyle söyleyeyim, ar-

çabalar›n›z› çok takdir ettim. Allah

t›k yeni bir savunucu kazand›n›z.

sizi korusun, size sa¤l›k versin. Si-

Nicola - Almanya

tenizin, okuyucular›na faydas› olmas› için dua ediyorum.

Harun Yahya hayat›mda gördü-

Muhammad Saeed - Maldivler

¤üm en iyi ve en güçlü Müslüman.
Allah bize daha çok Yahya'lar ver-

Asl›nda ﬂu anda ﬂoktay›m. Size bir

sin, biz Müslümanlar da daha iyi

ﬂekilde ulaﬂabilmiﬂ olmam, sözleri-

düﬂünüp karar verebilelim. Ben

min size ulaﬂm›ﬂ olmas› beni çok

Harun Yahya'n›n kitaplar›n› çok

ﬂaﬂ›rtt›. Makalelerinizdeki ve ki-

s›k okuyorum. Ben ve arkadaﬂla-

taplar›n›zdaki güzellikleri anlata-

r›m kendisinin çal›ﬂmalar›n› yay-

mam. ‹nan›lmazlar. Yazd›¤›n›z

mak için elimizden geleni yap›yo-

baﬂl›klara bak›n. En önemli konu-

ruz. O benim hayat›mdaki ideal in-

lar hakk›nda yaz›yorsunuz. Sadece

san. Hayatla mücadele ﬂekli, sü-

bir kitab›n›z› bile okudu¤umda

rekli Allah'a ﬂükrediﬂi Müslüman

çok fazla ﬂey ö¤rendim. O da Evrim

429

DÜNYADAN
YANKILAR

Aldatmacas› kitab›n›z. Okulda bana

dirsin. Birçok insana yard›m edi-

ö¤retilen ﬂeylerden dolay› çok ﬂaﬂ›-

yorsunuz. (Allah bilir). Umar›m bir

r›rd›m. Her zaman bize Kuran'da

gün sizin gibi biri olabilirim. Kitap-

ö¤retilenleri ve Peygamberimiz

lar›n›za, yazar ve bir birey olarak

(sav)'in ö¤rettiklerini anlatmak için

size hayran›m. Ben de amatör bir

mükemmel yöntemler olsun iste-

yazar›m. Sizin kitaplar›n›z› oku-

dim.Ama Müslüman olmayan ö¤-

mak, bir gün benim de kitab›m› bi-

rencilere ve ö¤retmenlere bu evrim

tirece¤im konusunda bana umut

konusunu nas›l anlataca¤›m› bile-

verdi.

medim. Kitab›n sonunda neredey-

Khadija Gull

se bütün kitaplar›n›z›n listelendi¤i
bir bölüm var. Sizi bir yazar, bir

Sizin yaz›lar›n›z› El Dawah dergisin-

Müslüman olarak ve kitaplar›n›z›,

de Haziran ay›nda okudum. Yaz› ta-

kitaplar›n›z için seçti¤iniz baﬂl›kla-

mamen e¤itici, ö¤retici ve çok güzel

r› düﬂünüyorum. MaﬂaAllah siz

bir yaz›yd›. Sizin daha fazla dergide

inan›lmaz bir yazars›n›z. Bütün

yazman›z› istiyoruz, çünkü yeni

hepsini ›smarlayaca¤›m, sizin ki-

neslin bundan faydalanmas› gerek.

taplar›n›z›n koleksiyonuna sahip

Ekim'de yap›lacak konferans için

olmak istiyorum. Biliyorum ki ba-

Suudi Arabistan'a gelmeyi düﬂünü-

zen baﬂ›m›za bir ﬂeyler gelir ve

yor musunuz? Orada sizinle tan›ﬂ-

Allah bize yard›m eder. Allah sizi

may› çok isterim.

yapt›klar›n›zdan dolay› ödüllen-

Aratumi el-Amin, ‹slami Atletler
Organizasyonu
Baﬂkan› - Nijerya

www.harunyahya.org
sitesinde yer alan
yazarla yap›lan bir
röportaj.
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www.harunyahya.com
sitesinde yer alan ve
kutup ay›lar›n›n ﬂaﬂ›rt›c› özelliklerini anlatan
bir sunum.

do¤ru olan her zaman yanl›ﬂ olan›
yenecektir.

Bu,

Allah'›n adetullah›d›r. Yazmaya devam edin Harun
Yahya. Allah sizi
korusun.

Ayr›ca

lütfen bütün eserSiteniz, içindeki bilgilerle birlikte

lerinizi tüm dillere çevirtin böyle-

gerçekten harika. Yeni Zelanda'da

likle gezegenimizin her köﬂesindeki

Harun Yahya'n›n eserlerini okuyan

insanlara bu eserler ulaﬂs›n.

ve ö¤renen pek çok Müslüman var.

Zaid - Yeni Zelanda

Eserler son derece ça¤daﬂ ve günümüz dünyas› için çok gerekli. Ben

... Harun Yahya'n›n sitesine girdim.

ayn› zamanda Harun Yahya'n›n ha-

An›nda gözlerim tak›ld›, hatta bu

yat hikayesini de okudum ve baﬂ›-

site beni kalbimden yakalad›. ‹yi

na gelenlerden dolay› hayal k›r›kl›-

bir kitab›n bize neler getirebilece¤i

¤›na u¤rad›m. ‹nﬂaAllah gerçek her

üzerinde düﬂünüyordum, cevab›n›

zaman ortaya ç›kacakt›r. Sizleri te-

bu sitede buldum. Bu, hayat›n ger-

min ederim ki e¤er gelecekte Harun

çe¤i, insan›n ve evrenin yarat›l›ﬂ›

Yahya'ya karﬂ› böylesine giriﬂimler-

ve kendimiz hakk›nda tamamen

de bulunulursa, Yeni Zelanda'da

de¤iﬂik ve yeni bir bak›ﬂ aç›s›. Bu-

bizler kendisine destek için haz›-

nu kimse inkar edemez. Bu yüzden

r›z... Sizin kitaplar›n›z› okuyan pek

sizin çevirmenlerinizden hatta ya-

çok genç arkadaﬂ›m, hemen dinleri-

y›nc›lar›n›zdan biri olmaktan gu-

ne ilgi duymaya baﬂlad›lar ve dini-

rur duyar›m. Bunun u¤runda her

mizin yay›lmas›na yard›mc› olmak

türlü tehlikeyle karﬂ›laﬂabilirim,

için çal›ﬂmalara baﬂlad›lar. Kalem

ama inan›yorum ki gerçekler ken-

her zaman k›l›çtan keskindir ve

dini gösterecektir. Çünkü siz mü-
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kemmel bir iﬂ yap›yorsunuz. Ve bu

vutça konuﬂulan bölgelerde, Koso-

iﬂler karanl›klar içinde kalm›ﬂ kiﬂi-

va, Makedonya, Karada¤, S›rbis-

lerin bir yerlerde ›ﬂ›¤› bulmalar›n›

tan ve Yunanistan'da sat›ﬂ›n› yap-

sa¤layacak.

mak istiyorum. Arnavutça, Boﬂ-

Shania sun - Çin

nakça ve ‹ngilizce biliyorum. Tüm
bu bölgelerde sizin de¤erli eserle-

ﬁunu söylemek istiyorum ki, sizin

rinize acilen ihtiyac› olan insanlar

siteniz dünyadaki en iyi ‹slami içe-

tan›yorum. Umar›m bu teklifimi

rikli site. Bu, benim uzun zaman-

dikkate al›rs›n›z.

d›r bulmaya çal›ﬂt›¤›m ﬂeydi. Ara-

Burhan Shehu - Kosova

makta oldu¤um ﬂey, ‹slam'› en iyi
ﬂekilde tan›tacak eserlerdi. Bu ne-

Son derece yüksek (asil) bir kiﬂi

denle size tüm Müslümanlar›n ya-

olan Adnan Oktar için Allah'a ﬂü-

rar›na olacak birﬂey önermek isti-

kürler olsun. MaﬂaAllah. Mükem-

yorum. Sizin kitaplar›n›z›n Arna-

mel bir site. Hem Müslümanlar

Gazetelerde yay›nlanan çeﬂitli ilanlar›n örnekleri de bu sitede yer almaktad›r.
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hem de Müslüman olmayanlar

ve kitaplar›ndaki her bir baﬂl›¤›

için muhteﬂem bir ﬂekilde yaz›l-

Arapça ve çok daha baﬂka dillerde

m›ﬂ. Dengeli, bilgilendirici, Ku-

görebilmeyi ümit ediyorum. Böyle-

ran'dan ayetlerle çok güzel aç›k-

ce insanlar Kutsal Kitab›m›z Kuran

lanm›ﬂ k›sa ve özlü. Sevgili Adnan

hakk›ndaki, tek gerçe¤i görebilir,

Oktar. Sizin eserlerinizi düﬂün-

duyabilir ve okuyabilirler.

dükçe akl›ma ﬂu ayet geliyor: "Bi-

Mahran Al-Barwani - Umman

zim u¤rumuzda mücadele edenlere ﬂüphesiz yollar›m›z› gösteri-

Bu internet sitesi Adnan Oktar

riz. Gerçekten Allah, ihsan eden-

(Harun Yahya) taraf›ndan haz›r-

lerle beraberdir." (Ankebut Sure-

land›. ‹slami bir kaynak olmas› ve

si, 69) Allah sizi korusun. Sizin ça-

bilgi teknolojisinin kullan›m› aç›-

balar›n›z çok asil. Ödül bu dünya-

s›ndan çok güzel bir site. Bu site,

da ve ahirette Allah Kat›'ndad›r.

insanlar için çok geniﬂ ve yararl›

En içten selamlar›mla,

bilgileri kaps›yor. Bu sitenin ya-

Kaniza - ‹ngiltere

p›mc›s› olan kiﬂiyi seviyor ve takdir ediyorum. Di¤er bir deyiﬂle,

Öncelikle mükemmel siteniz ve si-

Adnan Oktar; çok büyük bir iﬂ ba-

tenin itinal› olarak güncellenme-

ﬂard›n›z.

sinden dolay› size minnettarl›¤›m›

Mudasser Aziz Hiall - Pakistan

ve tebriklerimi sunmak isterim.
Sayfan›zla ilgili bir Müslüman ola-

Sitenizi ziyaret etme imkan›m ol-

rak gurur duymaktan da öte hisle-

du. Bütün kitaplar›n›z› ve videola-

rim var. Mükemmel bir biçimde

r›n›z› yükledim. Bu mükemmel ve

tasarlanm›ﬂ olan bu site, insanlar›

al›ﬂ›lmam›ﬂ çal›ﬂmay› görünce

bir ad›m daha gerçek dine yaklaﬂ-

hayretler içinde kald›m. San›r›m

t›r›yor. Teﬂekkürler, yine teﬂekkür-

çal›ﬂmalar›n›z›n hepsini bütün ö¤-

ler, Bay Yahya ve bu sitede çal›ﬂan

rencilere göstermeliyiz. Böylece

bütün harika kadroya.

bugüne kadar onlara gerçekmiﬂ

Tamer El Nashar – ABD

gibi ö¤retilen yanl›ﬂ teorilerin etkilerinden onlar› uzak tutabiliriz.

Harun Yahya'ya, dürüst çal›ﬂmalar›

E¤er maddi olarak karﬂ›layabilir-

için samimi minnettarl›¤›m› ilet-

sem tüm kitaplar›n›z›n ve videola-

mek istiyorum. Tüm çal›ﬂmalar›n›

r›n›z›n setlerini ço¤unlu¤u Müslü-

433

DÜNYADAN
YANKILAR

man olan ö¤rencilerin bulundu¤u

lar›. Her hafta düzenli olarak kitap-

okullara ba¤›ﬂlamay› planl›yorum.

ç›ya u¤ruyorum. ....

Parvez Murshid - Bahreyn

Ben ve tüm di¤er Müslümanlar ‹slam'›n güzelli¤ini kan›tlamak için

Selam, gönderdi¤iniz tüm mesajlar

gösterdi¤iniz geliﬂme ve ﬂevkinizin

için çok çok teﬂekkür ederim. Kendi-

devaml›l›¤› için dua ediyoruz. Size

mi onurland›r›lm›ﬂ hissediyorum.

sa¤l›k ve mutluluk diliyorum. Sa-

Din ve toplum için yapt›¤›n›z müt-

mimi alçak gönüllü¤ünüz ve ﬂevki-

hiﬂ çal›ﬂmalar› anlatmak için kelime

niz ödüllendirilecektir. Bu dünya

bulam›yorum. Ne zaman internete

da olmazsa e¤er inﬂaAllah ahirette.

ba¤lansam, harunyahya.com adresi-

‹ngiltere

ne girip, belgesel format›nda çok de¤erli ve çok fazla bilgi topluyorum.

Sevgili Profesör Harun Yahya,

Ayn› zamanda Türk olman›z ve kar-

Allah'›n rahmeti üzerinizde olsun.

deﬂ bir ükeden olman›zdan dolay›

Allah size ‹slam ve bilim konusun-

da mutluyum. Sitenizin ismini Glo-

da yapt›¤›n›z çarp›c› çal›ﬂmalar ne-

bal Science ad›ndaki ayl›k dergiden

deniyle büyük ecir versin. Bunlar›

ö¤rendim. Geniﬂ çapta bir çal›ﬂma

bigisayar›ma yükledim ve iﬂ arka-

yapt›¤›n›z için çok teﬂekkür ederim.

daﬂlar›m ile paylaﬂt›m. Din ile ilgili

Nasir Munir - Pakistan

geçmiﬂleri ne olursa olsun hepsi taraf›ndan büyük takdir gördü. Kar-

Selam, size söyleyeceklerimi nas›l

deﬂim lütfen internet sitenizde yap-

ifade edece¤imi bilmiyorum. Sevgi-

t›¤›n›z gerçe¤e davet ve muhteﬂem,

li Harun Yahya, siz ‹slam dünyas›

ak›llarda kal›c› ve yok olmayacak

ve Müslüman toplumu için ola¤a-

çal›ﬂman›z için de minnettimi ka-

nüstü bir kiﬂisiniz. Savunma Sistemi

bul edin.

Mucizesi kitab›n›z› elime ald›ktan

Dr Shirwa Omar Haji Mohamed –

sonra bilime olan bak›ﬂ aç›m müt-

Etiyopya

hiﬂ geniﬂledi. Bilime karﬂ› bitmeyen
tutkum birdenbire farkl› bir yön al-

Sevgili Kardeﬂim Harun Yahya in-

d›... Yaﬂam mücadelem devam

ternet sitenizi ziyaret ettim. Bugü-

ederken benim deste¤im Yüce Rab-

nümüzün ihtiyac›: Darwinizm, ya-

bim ve bilginin daha derinlerine in-

rat›l›ﬂ ve karma ile ilgili kitaplar›n›z

mek için ise Harun Yahya'n›n kitap-

gerçekten çok önemli ve hayati. Yü-

434

HARUN YAHYA

ce Allah'a yapt›klar›n›z› kabul et-

leri olarak Harun Yahya'n›n üniver-

mesi, size güçlü bir sa¤l›k ve uzun

sitemizi ziyaret etmesini ve Darwi-

bir yaﬂam vermesi için dua ediyo-

nizm ve özellikle bizim t›p kitapla-

rum. Kutsal topraklar› ne zaman

r›nda okutulan evrim konusu üze-

ziyaret etsem uzun ömür ve sa¤l›k

rine bir konferans vermesini istiyo-

için size dua ediyorum. ‹slam'da

ruz. T›p ö¤rencilerinin bu konuda

kardeﬂiniz.

(okutulan ‹slami olmayan teoriler

Muslehuddin Ahmed - Suudi Ara-

dolay›s›yla) kafalar› kar›ﬂm›ﬂ du-

bistan

rumda. Her ne kadar burada kitaplar› ve belgeselleri olsa da biz ken-

Biraz önce internette yay›nlanan

disini burada istiyoruz ve hem ö¤-

K›yamet Günü adl› kitab›n›z› bitir-

rencilerle hem de ö¤retmenlerle bu

dim. MaﬂaAllah. Beni memnun etti

yanl›ﬂ teoriyle ilgili konuﬂmas›n› is-

ve ayn› zamanda da korkuttu. Ger-

tiyoruz. Onun kiﬂili¤inin yapaca¤›

çekten okumaktan zevk ald›m ve

etkinin yerini hiçbir ﬂey alamaz.

bunu Müslüman olan ve olmayan

Harun Yahya gibi çok ünlü olan bir

arkadaﬂlar›mla paylaﬂaca¤›m (tabii

kiﬂinin her yere gitmesinin müm-

ki izninizle). Çünkü onlar›n Allah'›,

kün olmayaca¤›n› biliyoruz, ama

Hz. Muhammed (sav)'i, Kuran'› ve

yine de tüm kalbimizle davet edi-

‹slam'› tan›malar›n› istiyorum. Si-

yoruz.

zin bilginize sahip olmay› böylece

Say›n Harun Yahya, ülkemizi ve

bunu tüm dünya ile paylaﬂabilme-

üniversitemizi ziyaret edin ve ö¤-

yi isterdim. Allah'a, size ve aileni-

renci ve ö¤retmenlere konferans

ze, müthiﬂ çal›ﬂman›z ve bilgi pay-

verin. Tüm ﬂehrimiz (Pakistan'›n

laﬂ›m›n›z karﬂ›l›¤›nda cenneti ver-

en büyük ﬂehri 18 milyon nüfus)

mesi için dua ediyorum. Daha faz-

ayd›nlans›n. Lütfen, lütfen, lütfen,

la kitab›n›z› okuyaca¤›m inﬂaAllah.

davetimizi kabul edin ve sizinle di-

Amor Alloui - ABD

¤er konularda konuﬂabilmemiz
için bize telefon numaran›z› verin.

Selam, Benim ad›m Muhammed

Say›n Harun Yahya'y› ve tüm ekibi-

Umair. Ben Pakistan Karaçi'de t›p

ni seviyoruz ve bu insanlar› Allah

ö¤rencisiyim. Harun Yahya'n›n bü-

korusun ve sevsin ve O'nun elçisi

yük bir hayran›y›m. Biz burada

de.

Sindh T›p Üniversitesi'nin ö¤renci-

Muhammad Umair – Pakistan
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‹SLAM TERÖRÜ LANETLER S‹TES‹
Bu site ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca ve Rusça olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.islamterorulanetler.com adresine gelen baz› mesajlar
Ben bir Museviyim. Bana ‹slam ve terör hakk›nda verdi¤iniz anlay›ﬂ
için çok teﬂekkürler. ﬁimdi Müslümanlar›n terörist olmad›klar›n› çok
daha iyi anl›yorum. Bir kez daha teﬂekkürler.
Becky- ‹ngiltere

Verdi¤iniz bilgi için teﬂekkürler. Savaﬂtan uzak durmayla ilgili makalenizi okumay› henüz bitirdim. Say›n Harun Yahya sadece mükemmel
bir yazar, derin düﬂünen bir insan de¤il, ayn› zamanda çok büyük bir
bilge ve çok ak›ll› bir bar›ﬂ adam›. Makalesi her iki taraf için de çok adil
ve dürüst. Öyle ki makale savaﬂ yerine, bar›ﬂ platformu için kabul edilmeli. Bugüne kadar okudu¤um, içinde bar›ﬂ umudu olan tek makale.
Kiﬂisel olarak Harun Yahya'ya makalesi ve ﬂu andaki kriz için sundu¤u
yaklaﬂ›m için teﬂekkür etmek istiyorum. Hatta Harun Yahya'n›n ba¤›ms›z bir bar›ﬂ delegasyonunu baﬂlatmas›n› ve ona önderlik etmesini ya da
Birleﬂmiﬂ Milletler'de bar›ﬂ insiyatifini tüm taraflara anlatarak bar›ﬂ› getirmesini istiyorum. Böylece yak›nda olabilecek ve feci sonuçlar do¤urabilecek bir savaﬂ› önlemesini tavsiye ediyorum.
Bachir Mabizari - ABD

Az önce terörizm ve ‹slam konulu makalenizi okudum. Ne kadar
ufuk aç›c› bir yaz›! Böylesine düﬂünceli bir makale yazd›¤›n›z için teﬂekkürler. Ben bir H›ristiyan›m, sözde "‹slami cihad" ad›na düzenlenen terörist sald›r›lar nedeniyle benim de kafam kar›ﬂm›ﬂt›. Bu düﬂünceleri temizledi¤iniz için teﬂekkürler. ﬁu anda daha iyi anl›yorum ki, t›pk› gerçek bir H›ristiyan gibi, kendisini gerçek bir Müslüman olarak tan›mlayan bir kiﬂinin de New York'taki ikiz kulelere öyle bir sald›r› düzenlemesine imkan yoktur. Harika bir çal›ﬂma, lütfen böyle devam edin…
Vladimir Bogdanov - Kanada
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‹SLAM ANT‹SEM‹T‹ZM‹ LANETLER S‹TES‹
Bu site ‹ngilizce, Almanca ve ‹branice olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.islamantisemitizmilanetler.com adresine
gelen baz› mesajlar
‹nternet sayfan›z sayesinde yapt›¤›n›z bu çal›ﬂmalardan dolay› Allah sizi korusun! Ben bir Yahudiyim, evet Yahudiyim, Yahudilerin Filistin'e geri
dönmelerini desteklemiﬂ bir kiﬂiyim. Fakat siz onurlu bir kiﬂisiniz ve gerçe¤i onurlu bir ﬂekilde ifade ediyorsunuz. Bu yapt›¤›n›z ‹slam dini için büyük bir hizmet. Adaletlisiniz ve ben de Filistinlilerin adaleti ve kendileri
için rahat edecekleri, makul bir hayat› yaﬂamay› hak ettiklerini inkar edemem. Siz dininizin kardeﬂlik ve sevgi elini uzatt›¤›n›zda ben bunu geri çeviremem ve sayg›dan baﬂka bir karﬂ›l›kla karﬂ›l›k veremem. Avrupa'da yap›lan kötülüklere, Nazilerin düﬂmanca tav›rlar›na ve anti-semitizme dikkat çekti¤iniz için teﬂekkür ederim.
Filistin'de bar›ﬂ olmas› için, Araplarla ‹sraillilerin ve Yahudilerle Müslümanlar›n uzlaﬂmas› için dua ediyorum ve size çal›ﬂmalar›n›zdan dolay›
teﬂekkür ediyorum.
Reuben M. Vabner, Dobbs Ferry - New York, ABD

Bir ‹srailli olarak, Arap-‹srail çat›ﬂmas›na karﬂ› koyanlar›n ve adil bir
çözüm yolu oluﬂturmak isteyenlerin oldu¤unu görmek beni çok cesaretlendiriyor... Bu samimi giriﬂiminiz beni derinden etkiledi. Yazar›n insani ve ahlaki duruﬂunu takdir ediyorum. Sayg›lar›mla...
Dr. Aryeh Finkelberg

Yaz›lar›n›z için çok teﬂekkürler. Müslümanlar, Yahudiler ve H›ristiyanlar bar›ﬂa inan›yorlar ve insanl›¤›n iyili¤ini istiyorlar. Bu önemli de¤erlerin ‹srail-Arap bar›ﬂ›na engel teﬂkil eden radikaller taraf›ndan göz
ard› edildi¤ini görmek çok ac›.
Philip C. Wilcox, Jr., Foundation for Middle East Peace (Ortado¤u Bar›ﬂ› Vakf›) Baﬂkan›
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K‹TAP EHL‹ S‹TES‹
Bu site ‹ngilizce ve Frans›zca olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.kitapehli.com adresine gelen baz› mesajlar
Harun Yahya'y› ve kendisinin kiﬂili¤ini görmeyi büyük bir merakla istiyorum. Eserleriniz gerçekten müthiﬂ ve övülmeye de¤er. Bunlar› Allah
size ilham etmiﬂ olmal›. Ben H›ristiyan›m ve ‹slami ba¤lant›lar›m var.
Allah'›n neden benim bir Hristiyan ve Müslüman'› biraraya getirmemi
isteyece¤ine dair bir neden ar›yordum. Sizin internet sayfan›z sayesinde
art›k olaylar› çok farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirebiliyorum. Harun
Yahya'ya bir arkadaﬂ ve bir ak›l hocas› olarak sahip olmak bizim iman›m›z aras›ndaki farkl›l›klar› ve benzerlikleri daha iyi anlamam›za yard›mc› olacakt›r.
Michele Tolu - Nijerya
Bu sayfada saatler harcayarak tüm makaleleri okudum. Ben Yahudiyim
ve yak›n zamanda anti semitizm, kökeni ve insanlar›n neden sadece Yahudili¤e karﬂ› de¤il di¤er dinlere de bu kadar nefret dolu oldu¤unu
araﬂt›r›yorum. Siteniz birçok konu hakk›nda çok ayd›nlat›c› oldu. Çok
teﬂekkür ederim.
Katie K. - ABD
Güzel ve etkileyici sitenizi ilk kez gezdim ve üç ana dinin aras›ndaki anlay›ﬂ› geliﬂtiren mükemmel çal›ﬂman›zdan dolay› çok etkilendim. Ben
bir ‹spanyolum ve ileri düzeyde ‹ngilizce biliyorum. Sizin çal›ﬂmalar›n›z› tercüme etmeyi çok isterim. Bunu Allah'›n yard›mlar›yla boﬂ vaktimde ücretsiz olarak yapmay› istiyorum. Sizden haber bekliyorum. Sayg›lar›mla...
José Antunez Romero - ‹spanya
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(Altta)
www.hazretiisagelecek.com
sitesi ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, ‹talyanca, Rusça ve Bulgarca'ya tercüme edilmiﬂtir.

www.kiyametalametleri.com

(Üstte)
www.kiyametalametleri.com
sitesi ‹ngilizce olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.hazreti
isagelecek.c
om

gunu.com
www.kiyamet

Dünya

çap›ndaki internet siteleri

aras›nda benim en be¤endi¤im site.
Mükemmel iﬂler yapmay› sürdürün.
www.ahirzaman.net

Ghousia Javid - Danimarka

Bu site ‹ngilizce olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.
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www.evrimmasali.com

izmdini.com
www.darwin

www.canlilar
inevrimi.com

"Scientific American'›n 15 hatas›" adl› makaleniz için size teﬂekkür etmek istiyorum. Ben bir
H›ristiyan›m ve bütün yorumlar›n›za kat›l›yorum. Sayfan›z› H›ristiyan ve Müslüman arkadaﬂlar›mla paylaﬂaca¤›m.
L Barr - ‹ngiltere

www.evrimefsanesi.com
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www.evrimaldatmacasi.com
Evrim aldatmacas› sitesi ‹spanyolca, Rusça, Boﬂnakça, Endonezyaca, Urduca, Malayalam dili,
Hausa dili (Afrika'da konuﬂuluyor) ve Çince olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.darwinizminsonu.com
Darwinizm'in sonu sitesinin ‹ngilizcesi bulunmaktad›r.
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Evrim teorisiyle ilgili sitelere gelen baz› mesajlar
Allah'›n sözlerini yayma çabalar›- me ra¤men çeﬂitli araﬂt›rma ve çal›ﬂn›zdan dolay› size teﬂekkür ediyo-

malar sonucunda do¤ru dinin ‹slam

rum. Evrim Aldatmacas› CD'lerinizin

oldu¤unun fark›na vard›m. Ve kendi

Endonezyaca'ya çevrilmiﬂ olanlar›n›

ülkemde ve di¤er ülkelerde hem Ma-

gördüm. Hem ailem için hem di¤er

layalam dilinde hem de ‹ngilizce ola-

insanlar için çok güzel bir hizmet.

rak konferanslar vermeye baﬂlad›m.

Hatta Müslüman olmayanlar için bi-

Son zamanlarda Harun Yahya'n›n ba-

le. Bugün ilk defa sitenizi gezdim ve

z› kitaplar› ile karﬂ›laﬂt›m. Bu kitaplar

düﬂündü¤ümden çok daha fazla bil-

son derece bilgi içerikli, ö¤retici. Bir

giyle karﬂ›laﬂt›m. Burada çok fazla

konuﬂmac› ve tart›ﬂmac› olarak, ate-

okuyabilece¤im kitap var. Allah, Ha-

istlerle yapt›¤›m tart›ﬂmalarda bu ki-

run Yahya'ya düﬂünmesi ve kitap

taplar sayesinde kendime güvenim

yazmas› için hidayet vermiﬂ.

daha da artt›. Art›k üniversite ö¤ren-

Wildan Usman - Endonezya

cilerini Allah'›n varl›¤› konusunda
daha güçlü ﬂekilde ikna edebilir ol-

Merhaba ne söyleyece¤imi bilemi- dum. Yüce Allah'›n rahmeti üzerinize
yorum, ama Harun Yahya, siteniz ola-

olsun.

¤anüstü. Ben Tanzanya'da yaﬂayan

Avukat Mayan Kutty Mather - Hin-

bir Müslüman›m ve burada kitaplar›-

distan

n›z› bulabiliyorum. Ço¤u zaman okumaya vaktimiz olmuyor fakat din ö¤-

"Ateizmin Çöküﬂü" adl› makaleniz

retmenim bana bu siteyi tavsiye etti.

henüz elime ulaﬂt›. ‹çinde hem tarih

Çok müthiﬂ. Evrim Aldatmacas› gibi

hem bilimsel gerçekler hem de

hiç bilmedi¤im birçok gerçe¤i ortaya

Allah'›n yan›nda olmak var. E¤er ya-

ç›kar›yor. Hepinize teﬂekkür ederim.

z›c›m› ayarlayabilirsem bunun kop-

Minhaal Ramani - Tanzanya

yalar›n› arkadaﬂlar›ma da¤›tmay› düﬂünüyorum. Ak›ll› Dizayn Hareketin-

Ben Hindistan'da yüksek mahke- deki arkadaﬂlar›m›n yan› s›ra naturamede çal›ﬂan bir avukat›m. Daha ön-

lizmin zay›flat›lmas› için size yard›m

ceden bir ateist ve ayn› zamanda da

ederim.

komünisttim. Yaklaﬂ›k sekiz sene ön-

Sayg›lar›mla

ce, bir Yarat›c›'n›n oldu¤unu fark et-

Prof. Bernard Brandstater, Loma Lin-

tim ve Müslüman bir aileden gelme-

da University - ABD
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Gördüklerimden çok etkilendim. Siteniz beni çok heyecanland›rd›. De¤indi¤iniz
konular çok ilgi uyand›r›yor
ve daha güzel bir evreni
ortaya ç›kar›yor.
Micheal Denver Emekli
Kimya Profesörü, Texas
Üniversitesi-ABD

kokeni.com
www.hayatin

www.evrimbelgeseli.com
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egi.com
ayatiningerc
www.dunyah
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Merhaba, harika internet sitenizi ziyaret edip
birçok ﬂey okudum. Grafikler fevkalade ve çocuklar için öylesine güzel bir
sayfa haz›rlam›ﬂs›n›z ki.
Güzel, bilgilendirici, yard›mc› ve dini içerikli. Gerçekten çok sevdim.
Margaret - Kanada

www.dusunencocuk.org

"Düﬂünen Çocuk"
ve "Çocuklar için"
siteleri ‹ngilizce'ye
tercüme edilmiﬂtir.

www.sevimli
canlilar.com

Selam, sitenizi çok
seviyorum. ‹slam, bilim ve hayvanlar hakk›nda ö¤renilecek çok
fazla ﬂey var. 8. s›n›ftay›m. Elhamdülillah.
Harun Yahya, sizin
baﬂar›n›z için dua
edece¤im.
Rida Liaqat Ali
ricin.net
www.cocukla
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www.islaminyukselisi.com

www.batidunyasi.com

Say›n Oktar, size Özbekistan'dan yaz›yorum. ABD'de çal›ﬂ›yorum. Videolar›n›z› seyretmekten ve kitaplar›n›z› okumaktan büyük zevk al›yorum.
Genellikle Müslüman olmayanlarla bir konu tart›ﬂ›rken kitaplar›n›z› ve videolar›n›z› referans olarak kullan›yorum.
Aziz Inoyatov – Özbekistan
www.islambirligi.org
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www.islamvebudizm.com
Her iki site ‹ngilizce olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.karmafelsefesi.com
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www.kuranmucizeleri.com
Her iki site ‹ngilizce olarak da haz›rlanm›ﬂt›r.

www.maddeninardindakisir.com
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www.islamahizmet.com

www.islamadavet.org
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www.islamahizmet.com ve www.islamadavet.org
adreslerine gelen baz› mesajlar
Harun Yahya'n›n internet sitelerini ziyaret eden pek çok okuyucu, imkanlar› ölçüsünde ‹slam ahlak›n›n yay›lmas›na katk›da bulunmak için
destek önermektedir. Bu destek mesajlar›ndan baz›lar› ﬂöyledir:

Size kendimi tan›tay›m. Ben M›- fen bana bildirin. ﬁu anda arkadas›r, Kahire'den Nora Kafafi. Harun

ﬂ›mla beraber bir site haz›rl›yoruz.

Yahya'n›n internet sitelerinde ger-

Burada izninizle Harun Yahya'n›n

çekleﬂtirdi¤iniz müthiﬂ çabalar›n›z

eserlerini yay›nlamak istiyoruz.

hakk›nda birﬂeyler söylemek isti-

Sitenizdeki tüm bilgiler benim için

yorum. Sitenizi düzenli olarak

çok ayr›cal›kl›yd› ve benim de¤iﬂi-

hergün ziyaret ediyorum ve bir

mime çok yard›mc› oldu, bu yüz-

kere bile yeni birﬂey ö¤renmeden

den tüm bu bilgileri ne kadar fazla

veya dikkatimi cezbeden yeni bir

kiﬂiye ulaﬂt›rabilirsem o kadar iyi

konuyla karﬂ›laﬂmadan sitenizden

olaca¤›n› düﬂünüyorum. Allah siz-

ç›kt›¤›m› hat›rlam›yorum.

den raz› olsun.

Kanada'da do¤up büyümüﬂ bir ki-

Nora Kafafi.

ﬂi olarak Arapça benim 3. dilim.
‹nternette okuyabilece¤im, ö¤re-

Selam, çal›ﬂmalar›n›z içerisinde

nebilece¤im ve etraf›mdakilere ak-

beni de dikkate ald›¤›n›z için size

tarabilece¤im do¤ru ‹slami bilgiler

çok müteﬂekkirim. Tercüme edilmiﬂ

ar›yordum. Aç›kças› pek bulama-

kitaplar›n›z›n üzerinden düzeltme

m›ﬂt›m. Ta ki sizin güzel sitenizle

yapmay› çok isterim. Ayr›ca e¤er

karﬂ›laﬂana kadar. Gerçekten mü-

Urduca'ya çevrilmemiﬂ kitaplar›n›z

kemmel! Sitenizle karﬂ›laﬂ›r karﬂ›-

varsa bana ‹ngilizcelerini gönderin.

laﬂmaz akrabalar›ma ve arkadaﬂla-

Ben burada çevrilmelerini ve bas›-

r›ma bildirdim. MaﬂaAllah, ﬂimdi-

l›p da¤›t›lmalar›n› ayarlayabilirim.

ye kadar rastlad›¤›m siteler aras›n-

Adil Sulman - Pakistan

da en mükemmeli.
Yapt›¤›n›z iﬂler ve çabalar›n›z için

Suriye'den yaz›yorum. Ben size

yaﬂad›¤›m süre boyunca size dua

elimden gelen her ﬂekilde yard›m

edece¤im. Sizlere yard›m edebile-

etmek istiyorum, sizden ücret de

ce¤im herhangi birﬂey olursa lüt-

istemiyorum. Yaln›zca ‹slam için
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yapabilece¤imin en iyisini yap-

mizin yard›mc›s› olsun, Selamlar...

mak istiyorum. Yaln›zca bana bu

Dian Kurnia Novita

imkan› verin.

Dün sitenizde "bizimle birlikte

Bishr al Tarabichi – Suriye

çal›ﬂ›n" bölümüne girdim. Bu bö-

Selamun Aleykum, Harun Yah- lümde ilgilenen yay›nc›lara, tercüya'n›n çal›ﬂmalar›n› kendi aile, ar-

manlara ve da¤›t›mc›lara davette

kadaﬂ çevrem ve tan›d›¤›m herkes

bulunulmuﬂ. Bu çal›ﬂmalar›n ücret-

aras›nda tan›tmak ve yayg›nlaﬂt›r-

siz olmas› insanlar›n ahiretleri için

mak için çok istekliyim. Bu konu-

yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma oldu¤unu gös-

da en verimli ﬂekilde nas›l çal›ﬂa-

teriyor. Ben Pakistan'da bal iﬂi ile

bilirim lütfen bana bildirin. Gerçe-

u¤raﬂ›yorum. Benim için bütün bir

¤i herkes ö¤renmeli.

kitab› bast›r›p da¤›tmak mümkün

Bemat

de¤il. Fakat her seferinde 1-2 makaleyi çevirip, bast›r›p, ücretsiz olarak

Kitaplar›n›z› okudum ve ‹ngi- Allah'›n Yüceli¤i ve Kuran'da bilim
lizce ve Endonezyaca sayfan›z› zi-

konular›na ilgi duyan insanlara da-

yaret ettim. Elhamdüllilah, akl›m›

¤›tabilirim. Lütfen bunu yaparken

çok açt›lar, ﬂimdi araﬂt›rman›n or-

dikkat etmem gereken hususlarla

tas›nday›z. Sizin kitaplar›n›z›n gö-

ilgili olarak beni bilgilendirin. Min-

nüllü çevirmeni olmak istiyorum

nettarl›¤›m› sunar›m

‹nﬂaAllah. ‹ngilizce'den Endonez-

Jawad Abdul Mateen - Pakistan

yaca'ya çevirebilirim. Kitap, video
her türlü yay›n›n›z› çevirebilirim.

Selam, Size Pakistan'dan yaz›-

Fakat beni yönlendirmeniz gere-

yorum. Birçok internet sitesinin

kecek. Kitaplar›n›z› ve di¤er çal›ﬂ-

yöneticili¤ini yap›yorum. ‹nternet

malar›n›z› duyurmak için gidebi-

sitenizi a¤›mda ücretsiz olarak sizi

lece¤im kadar fazla yere gidece-

desteklemek için tan›tmak istiyo-

¤im. ‹slam'› daha geniﬂ kitlelere

rum. Bir arkadaﬂ›mdan farkl› ebat-

yayma misyonunuzun bir parças›

larda ve tasar›mlarda tan›t›c› rek-

olmak için çok istekliyim. Lütfen

lamlar haz›rlad›¤›n›z› duymuﬂ-

beni neler yapmam gerekti¤i ko-

tum. Bunlar› bana bu hafta gönde-

nusunda yönlendirin. Allah hepi-

rebilir misiniz?
Abdullah Mahmood - Pakistan
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Selam, size bilgiyi yayma konu- Tanveer Tiwana, Urdu Today Gesunda destek vermek istiyorum.
Makale, kitap ve videolar› Hollan-

nel Müdür - Pakistan

daca'ya tercüme edebilirim. Ayr›ca

Selamun Aleyküm, Web sitenizi

kitap ve videolar› satmaya çal›ﬂa-

ziyaret ettim ve çok etkilendim.

bilirim. En çok nas›l destek olabi-

Çünkü sizin siteniz ﬂimdiye kadar

lece¤imi lütfen bana bildirin.

ziyaret etti¤im Müslüman siteler-

Amina - Hollanda.

den en profesyonelce haz›rlanan›.
Birçok kitap ve film indirdim. 3 dil

Selam, Harika... internet tasar›- biliyorum, çevirilere yard›mc› olm› konusunda size ücretsiz olarak

mak isterim. Yard›mc› olabilirsem

hizmet verebilirim. Zaten çal›ﬂma-

benim için bir zevk olacak.

lar›n›z› akademik olan ve olmayan

Zellal

ziyaretçilere ulaﬂt›rmak için çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Bana internet site-

Sevgili Harun Yahya, böylesine

si ile ilgili gereksinimlerinizi en k›-

mükemmel bir siteyi ilk kez gör-

sa zamanda bildirin lütfen. Çal›ﬂ-

düm. Bir arkadaﬂ›m tavsiye etmiﬂ-

malar›n›zla büyük gurur duyuyo-

ti. ‹lk bak›ﬂta sitenin çok ilgi çekici

rum. Lütfen nas›l yard›m edebile-

oldu¤unu gördüm ve yeni do¤an

ce¤imi bana bildirin!

o¤lumu e¤itmemde bana yard›mc›

Hani Elbeyali – ABD

olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Aldela – Malezya

Size Pakistan'dan yaz›yorum.
Yak›n bir zamanda çok geniﬂ içe-

Muhteﬂem sitenizden dolay› si-

rikli büyük bir siteyi açaca¤›m.

zi tebrik etmek istiyorum. Çok gü-

Burada ﬂiir, politika, e¤itim, bilgi-

zel bir iﬂ yapm›ﬂs›n›z. Bu güzel iﬂ-

sayar ve ‹slam gibi farkl› konu

leri yapmaya devam edin. Allah

baﬂl›klar› olacak. Sizin materyalle-

sizi yapt›klar›n›zdan dolay› ödül-

rinizi sitemde kullanmay› ve ‹slam

lendirsin. Hem bu dünyada hem

ile ilgili olarak sayfam› ziyaret

de ahirette.

edenleri araﬂt›rmaya dayal› bir dü-

Arslan Ashraf - ‹ngiltere

ﬂünce tarz› için teﬂvik etmeyi istiyorum. ‹zninizi almak istiyorum.
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‹man Hakikatleri sitesi
‹ngilizce'ye,
Evrenin Yarat›l›ﬂ› sitesi
‹ngilizce ve
Çince'ye
tercüme
edilmiﬂtir.

www.hayvanlaralemi.net

www.evrenin
yaratilisi.com

ikatleri.com
www.imanhak

www.bitkidunyasi.net
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Birdenbire sizin web sitenizi
görünce çok ﬂaﬂ›rd›m.‹slam'›
yaymak için bir ﬂeyler yapmak
istiyorum. Size herhangi bir kowww.kuranfihristi.net

nuda yard›m edebilir miyim diye sormak istiyorum.
Jalal Safarov – Azerbaycan

kadin.com
www.kuranda

www.hazretimuhammed.org

Bu kadar bilgilendirici bir site
için teﬂekkür ederim. Sitenizi s›k
s›k ziyaret ediyorum ve arkadaﬂlar›ma ziyaret etmelerini tavsiye
ediyorum. Kar amac› güden pek
çok site var, ama sizinki tamamen ücretsiz bir kaynak. Günlük
yaﬂamlar›m›z› etkileyerek, izler
b›rakan konular› iﬂledi¤iniz için
tekrar teﬂekkür ederim.
Al Vinur – Singapur

www.kuranbi
lgisi.com
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Allah'a ﬂükürler olsun
ki bana Nur'u, sizin çal›ﬂmalar›n›z› gösterdi.
Makalelerinizi Swahili diline çevirmek için gönüllü olmak isterim. Bana
bu ﬂekilde yard›mc›
olmam için bir imkan verir misiniz? Sizden en k›sa zamanda haber bekliyorum. Teﬂekkürler
Amir H. Amir - Tanzanya
www.imanikonular.com

Say›n Adnan Oktar'a
selamlar. Kitaplar›n›z
Allah'a olan iman›m›za
çok büyük bir destek oldu. Çünkü ﬂu anda bilimsel bir ﬂekilde Darwi-

www.yaratilis.com

nizm ve materyalizme
karﬂ› ç›kabilecek cesaretimiz var. Umar›m bu
yolda mücadeleye devam edersiniz. Allah'›n
korumas› sizin ve organizasyonunuzun üzerinde olsun.
Delshad - ‹sviçre

www.insanmucizesi.com
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‹slam hakk›nda konuﬂan pek çok
kiﬂi gördüm ama hiçbiri ‹slam'›n gerçek anlam›n› sizin gibi anlatm›yor. Sizin için Allah'tan en iyisini diliyorum ve
bana inan›n size inanan milyarlarca insan var. Kalbimin en derin yerinden...
Allah'›n size istedi¤iniz herﬂeyi vermesini diliyorum. Ali - Suriye

www.filistinzulmu.com

www.dunyasa
vaslari.com

ri.net
www.fikiryazila

Çok teﬂekkürler Bay Harun.
Mükemmel çal›ﬂman›z Evrim
Aldatmacas›'n› yazman›zdan
dolay› Allah sizi korusun. Baz›
ateistleri alt etmemde bana
yard›mc› oldu.

www.doguturkistan.com

Ziad Alnahdi - Tunus
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www.globalk
itap.com

Bu siteler
‹ngilizce
olarak da
haz›rlanm›ﬂt›r.

www.e-kutuphane.net ve www.bedavakitaplar.com
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www.satanizmtehlikesi.com

www.reenkarnasyonyanilgilari.com
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‹nan›lmaz! Harun
Yahya ile ilgili söyleyebilece¤im tek ﬂey bu.
Günümüzde Harun
www.kavimlerinhelaki.com

Yahya kadar ‹slam ve
bilimle ilgili yaz› yazan
baﬂka birini daha görmedim. Ateistlerin ve
yanl›ﬂ fikirlerin üstesinden geliﬂi çok güzel.
Yazd›¤› kitaplar›n say›s› çok fazla. Allah onu
ödüllendirsin ve ahirette onu mutlu olanlardan k›ls›n.

www.kurandacennet.com

Abu Shuayb

Sayfan›z› buldu¤um
için çok mutluyum. Birisi bana Darwinizm
hakk›nda soru sordu
ve internet siteniz bana yard›mc› oldu. Lütfen çal›ﬂmalar›n›z› sürdürün. Allah sizden ra-

www.dinsizliginkabusu.com

z› olsun. Allah'›n evreni
ve herﬂeyi yaratt›¤›na
olan inanc›m› destekleyecek herﬂeyi lütfen
bana gönderin...
Lorna I. Wilson – ABD
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www.belgeseller.net

www.tasarimmucizesi.com
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www.bilgilerdunyasi.com

www.masonlu
k.net

cek.com
www.ilmimer

www.ilmiarastirma.com
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www.turkislamkulturu.com

www.turkdu
nyasi.org

lisanati.com
www.osman

Huzur sonsuza dek kalplerinizde olsun. Video dizileri için çok teﬂekürler
(örümcek: tasar›m mühendisi). Tüm
Yarat›l›ﬂ muhteﬂem, güzel, mükemmel.
Sahibimiz olan Allah'tan daha büyük
hiçbir güç gerçekten yok. Çok teﬂekkürler.
Juan - Kanarya Adalar› – ‹spanya
www.mehter.info
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www.uluonderataturk.com

www.atamizindeyiz.com

www.bozkurtataturk.com
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www.bediuzzamansaidnursi.net

www.cavityalcin.com
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HARUN YAHYA'NIN MAKALELER‹NE
YER VEREN ‹NTERNET S‹TELER‹
‹nternette Harun Yahya'n›n bilimsel, imani ve siyasi makalelerini çeﬂitli
dillerde yay›nlayan yüzlerce site bulunmaktad›r. Dünyan›n dört bir yan›ndaki Müslümanlar bu ﬂekilde Harun Yahya'n›n makalelerini hem yazar›n kendi sitesinden hem de çeﬂitli dillerdeki di¤er sitelerinden takip
etmektedirler. Islamonline.net, Mediamonitors.net, Islamicity.org gibi
günde milyonlara varan giriﬂlerin yap›ld›¤› sitelerde de Harun Yahya'n›n onlarca makalesi yay›nlanmaktad›r.

ISLAMONLINE.NET S‹TES‹

Tasar›m
i Mucizevi
Yaprak: En Küçük Temizlik Arac›
Uçuﬂundak
in
er
kl
ce
ö
B

Üstte yazar›n Islamonline.net sitesinde yay›nlanan bilimsel makalelerinden
ikisi görülmektedir. Yazar›n ayn› sitede yay›nlanan di¤er
bilimsel makalelerinden baz› baﬂl›klar da ﬂöyledir:
Rain by Design, (Ya¤murdaki Tasar›m), Why Life Could Not Have Come From Outer Space? (Hayat Neden Uzaydan Gelmiﬂ Olamaz?), Blood: Life-Giving Fluid,
(Kan: Hayat Veren S›v›), Thermodynamics Falsifies Evolution (Termodinamik, Evrimi Yalanl›yor), The Extraordinary Design of the Eye (Gözün S›ra d›ﬂ› Tasar›m›)
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n Önemi
y› ve Orucu
Ramazan A

Kuran'da Anlat›lan Bilimsel Gerçekler

Birçok Müslüman›n iman›n›n derinleﬂmesine vesile olan Harun Yahya'n›n Kuran ahlak›n› anlatan makaleleri de Islamonline.net sitesinde yer almaktad›r:
Pondering on the Signs of God (Yarat›l›ﬂ Delilleri Üzerinde Düﬂünmek)
www.islamonline.net/english/introducingislam/belief/Allah/article02.shtml

Relativity of Time and the Reality of Fate (Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i)
www.islamonline.net/english/Contemporary/2002/05/Article24.shtml

Patience of Believers (Müminlerin Sabr›)
www.islamonline.net/english/introducingislam/Individual/article04.shtml

h'›n
Dua ile Alla

azanmak
R›zas›n› K

‹slam Dini Hayata Kolayl›k Getirir
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MEDIAMONITORS.NET S‹TES‹
2000 yılında açılan Media Monitors Network sitesi dünya çapında birçok ünlü araﬂtırmacı, akademisyen ve yazarın biraraya geldi¤i büyük bir
medya platformudur. Her ay yaklaﬂ›k 5 milyon kiﬂinin ziyaret etti¤i bu
sitede Harun Yahya'n›n dünya kamuoyunu meﬂgul eden güncel konularla ilgili makaleleri yay›nlanmaktad›r. Sitede bugüne kadar yazar›n
50'den fazla makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

rl›k
ve Karamsa
Umutsuzluk

‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür

"... Masum insanlara karﬂ› terör eylemi düzenlemek, ‹slam'a tamamen ayk›r› bir eylemdir
ve hiçbir Müslüman böyle bir suç iﬂleyemez.
Aksine, Müslümanlar bu suçlar› iﬂleyen insanlar› durdurmakla, yeryüzündeki bozgunculu¤u ortadan kald›rmak ve tüm insanlara huzur
ve güven getirmekle sorumludurlar. Müslümanl›k terörle birlikte düﬂünülemez, aksine
‹slam terörün engelleyicisi ve çözümüdür..."
(www.mediamonitors.net sitesinde yay›nlanan "‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür" baﬂl›kl› makaleden)
Terörizmin As›l ‹deolojik Kökeni
Darwinizm ve Materyalizmdir
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"‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür" baﬂl›kl› makalesinde Harun
Yahya, 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan Amerika'y› ve tüm dünya Müslümanlar›n› sa¤duyulu düﬂünmeye ça¤›rm›ﬂ ve terörün önlenmesi için çözüm önerileri sunmuﬂtur.
Harun Yahya'n›n ‹slam dünyas›n› yak›ndan ilgilendiren ve H›ristiyan,
Müslüman ve Yahudilerin ortak sorunlar›na çözüm önerileri sunan di¤er makaleleri de Mediamonitors.net sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
"... Fransa dinden, din ahlak›ndan,
dindarlardan korkan bir toplum haline gelmiﬂtir. Oysa bu temeli olmayan bir korkudur. As›l korkulmas›
gereken din de¤il, dinsizliktir... Bu
nedenle de Fransa'da yaﬂanan "din
korkusu" gereksiz bir korkudur. Savaﬂ›n, çat›ﬂmalar›n, ﬂiddetin, ahlaks›zl›¤›n hakim oldu¤u toplumlar din
ahlak›n›n hakim olmad›¤› toplumlard›r..."
(www.mediamonitors.net sitesinde
yay›nlanan "Fransa Dinden Neden
Bu Kadar Korkuyor?" baﬂl›kl› makaleden)

or?
Kadar Korkuy
en Neden Bu
Fransa Dind

"Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›" baﬂl›kl› makalesinde ise Harun Yahya,
Irak Savaﬂ›'n›n perde arkas›ndaki
gerçek nedenleri incelemiﬂ ve tüm
dünyay› "medeniyetler bar›ﬂ›" hareketine davet etmiﬂtir. Ayn› makalede Bat› ile ‹slam dünyas› aras›ndaki sorunlara çözüm getirecek
önemli bir projeye; "‹slam Birli¤i"ne de dikkat çekmiﬂtir.
Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›
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ISLAMICITY.COM S‹TES‹
100'den fazla ülkede takip edilen ve Amerika'n›n en büyük Müslüman
sitelerinden biri olan Islamicity.com'da bugüne kadar Harun Yahya'n›n
onlarca makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. En çok giriﬂ yap›lan ‹slami sitelerden
biri olan Islamicity.com'u Ocak 2001 tarihinden bu yana 300 milyondan
fazla kiﬂi ziyaret etmiﬂtir.

Üstte Harun Yahya'n›n Islamicity.com sitesinde yer alan "Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i" ve
"Lut Kavmi ve Yerle Bir Olan ﬁehir" adl› imani makaleleri, aﬂa¤›da ise "Neden Evrim Teorisi?"
ve "Sivrisinek" baﬂl›kl› bilimsel makaleleri görülmektedir.
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PAKISTAN MONITOR.NET S‹TES‹
Media Monitors Network sitesinin bir servisi olan Pakistan Monitor sitesinde bugüne kadar Harun Yahya'n›n imani ve siyasi pek çok makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

Duygusall›¤›n Dinde Yeri Yoktur

Romantik Milliyetçilik

Umutsuzluk ve Karamsarl›k

Dinsizli¤in Dini ile Mücadele
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HOPEWAYS.ORG S‹TES‹
Dinleraras› diyalog ve hoﬂgörünün art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar yapan Hopeways sitesi Harun Yahya'n›n bu konudaki eserlerinin tan›t›m›n› yapm›ﬂ, ‹ngilizce ve ‹branice olmak üzere yazar›n pek çok makalesini de yay›nlam›ﬂt›r.
Sitenin editörü üyelerine gönderdi¤i bir duyuruda Harun Yahya'n›n makalesini okuyuculara
tavsiye etmiﬂtir: "‹stanbul, Türkiye'deki
dostumuz
Harun Yahya'n›n da
önemli bir
Hopeways sitesinin düzenli yazarlar›ndan olan Harun Yahya, sitede ﬂöyle tan›t›lmaktad›r: "Harun Yahya'n›n eserleri,

makalesini yay›nlamaktan memnuniyet duyar›z."

yaﬂ, ›rk, ulus fark› gözetmeksizin Müslüman ve gayrimüslim tüm insanlara hitap ederek, onlar› tek bir amaç etraf›nda biraraya getirmeye yöneliktir: Okuyuculara Allah'›n sonsuz varl›¤›n›n delillerini tan›tarak onlar›n zihinlerini açmak."
Yanda: Hopeways.org sitesinde yer alan bu sayfada Harun
Yahya ve çal›ﬂmalar› hakk›nda
bilgi verilmektedir.

Gelin Birlik Olal›m (‹branice)
Gelin Birlik Olal›m (‹ngilizce)
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Bir Okuyucu Mesajı
H arun Yahya'n›n "‹slam'›n, Yahudili¤i ve
H›ristiyanl›¤› Kabulü" baﬂl›kl› makalesinin
sitede yay›nlanmas›n›n ard›ndan okuyuculardan gelen bir mesaj ﬂöyledir:
"Harun Yahya'ya kat›l›yorum. Allah'a iman›
olan her insan inançs›zl›¤a karﬂ› birleﬂmelidir. Harun Yahya makalesinde teﬂvik edici bir Kuran ayetine yer vermiﬂti: "Sana da
(Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)›
do¤rulay›c› ve ona 'bir ﬂahid-gözetleyici'
olarak Kitab'› (Kur'an'›) indirdik. Öyleyse
aralar›nda Allah'›n indirdi¤iyle hükmet ve
sana gelen haktan sap›p onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na uyma. Sizden her biriniz için bir ﬂeriat ve bir yol-yöntem k›ld›k.
E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet k›lard›; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Art›k hay›rlarda yar›ﬂ›n›z. Tü- Dünyan›n çeﬂitli gazete ve dergilerinde ilan olarak
münüzün dönüﬂü Allah'ad›r. Hakk›nda an- yay›nlanan ve tüm Kitap Ehlini birli¤e davet eden
laﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyleri size haber bu yaz› Hopeways sitesinde de yay›nlanm›ﬂt›r.
verecektir." (Maide
Suresi,
48)
Eski
Ahit'in Levililer bölümünde de benzer bir
söz vard›r: Allah'› tüm
kalbinizle sevin ve
komﬂunuzu da kendiniz gibi sevin... Benim
nefrete karﬂ› mücadele anlay›ﬂ›m ﬂudur ki
"önce Allah'› sevmeliyiz, sonra kendimizi
Harun Yahya'n›n "‹slam
sonra da di¤erlerini."
http://www.
hopeways.org/e_index.htm

ve Kitap Ehli" baﬂl›kl›
makalesinin ‹ngilizce
ve ‹branice tercümeleri
hopeways.org sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
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Ocak 2005'te www.hopeways.org sitesinin ana sayfas›nda yer alan Harun Yahya'n›n "Radikalizme Karﬂ› Birleﬂmek" baﬂl›kl› makalesini sitenin editörü ﬂu duyuruyla okuyucular›na sunmuﬂtur:
11 Eylül terör sald›r›lar›ndan sonra, pek çok kiﬂi Samuel P. Huntington'›n tarif
etti¤i gibi dünyan›n, özellikle de ‹slam dünyas› ile Yahudi-H›ristiyan Bat›'n›n
"Medeniyetler Çat›ﬂmas›" yaﬂad›¤›na inanmaya baﬂlad›. Bu anlay›ﬂ s›k s›k din
ad›na hareket etti¤ini söyleyen ﬂiddet yanl›s› gruplar taraf›ndan geliﬂtiriliyor.
Bununla birlikte, üç tek tanr›l› din, bar›ﬂ, sevgi ve ﬂefkat gibi insani de¤erleri de
ö¤ütlüyor. Bu nedenle öyle gözüküyor ki, her bir gelenek kendi izleyicilerine
militan yorumlarla toleransl› olanlar aras›nda bir seçenek sunuyor. Türkiye'den
ünlü ‹slami yazar Harun Yahya (http://www.hopeways.org/e_haru02.shtml) ,
bu seçene¤in yo¤un olarak insani e¤ilimlerden ve modern politik ideolojilerden etkilendi¤ini öne sürüyor. "Radikalizme Karﬂ› Birleﬂmek" adl› makalesinde
(http://www.hopeways.org/e_index.htm) Yahya, radikal zihniyetin ‹slam'›n
özüyle taban tabana z›t oldu¤unu ve bu nedenle kin ve ﬂiddeti savunanlar›n ‹slam'›n gerçek temsilcileri olarak görülemeyece¤ini belirtmektedir. Ayr›ca tüm
taraflar›n fanatikleri aras›ndaki çat›ﬂman›n sadece gerçek iman edenlerin ortak
hareketi ile durdurulabilece¤ini düﬂünmektedir.

Radikalizme Karﬂ› Birlik Olma (‹branice)

Radikalizme Karﬂ› Birlik Olma (ingilizce)

"Samimiyetle ifade ediyorum ki, Harun Yahya'n›n makalelerinin insanlar›n hayat›n› kurtarabilece¤ine inan›yorum. Makalelerdeki dini ö¤retiler, bunlar› okuyan genç bir insan›n
ﬂiddetten ve nefretten uzak durmas› için yeterlidir." (Hopeways.org sitesi editörü)

480

HARUN YAHYA

UTAH'S INDEPENDENT MEDIA SOURCE
Utah Ba¤›ms›z
Haber Kayna¤›
isimli internet
sitesinde Harun Yahya'n›n
"‹slam'›n Yükseliﬂi" adl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.

URSASOFT S‹TES‹

‹ngiliz yazar Peter B. Lloyd sitesinde Harun Yahya'n›n ‹dealizm, Matriks Felsefesi ve Maddenin Gerçe¤i kitab›n›n tan›t›m›n› yapm›ﬂt›r. Burada, Harun Yahya'n›n idealizmi oldukça aç›k ve ispatl› bir dille anlatt›¤›n› belirtmektedir.
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SPARKLYWATER.CO.UK S‹TES‹
Seçkin ‹slami referanslar›n biraraya getirildi¤i
Sparklywater.co.uk sitesinde Harun Yahya'n›n kitaplar›ndan derlenerek haz›rlanan
tan›t›mlara yer
verilmiﬂtir.

ISLAMIC-WORLD.NET S‹TES‹
3000 sayfas›yla ‹slami kaynaklar› biraraya toplayan dünyan›n
en büyük ‹slami sitelerinden
olan Islamic-world.net'te Harun Yahya'n›n çocuklar için haz›rlanan "Truths For Kids" isimli sayfas›na yer verilmiﬂtir. Harun Yahya'n›n birbirinden etkileyici iman hakikatlerini ve dini
bilgileri içeren çocuklara yönelik kitaplar› bu siteden ‹ngilizce
olarak okunabilmektedir.
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MUSLIMWORLD.CO.UK S‹TES‹
‹ngiltere'de yaﬂayan Müslümanlar taraf›ndan haz›rlanan ve çeﬂitli inançlardaki insanlara ‹slam hakk›nda bilgi veren geniﬂ içerikli bu sitede, Harun Yahya'n›n hayat›n›n anlat›ld›¤› bir yaz›n›n yan› s›ra yazar›n çeﬂitli makaleleri de
yer almaktad›r.

el Avc›lar
Profesyon

Harun Yahya Kimdir?

THEAMERICANMUSLIM.ORG S‹TES‹
1989-1995 y›llar› aras›nda
dergi olarak yay›nlanan ve
daha sonra American Muslim sitesinden yay›n›na devam eden bu dergide ‹slam
hakk›nda her çeﬂit bilgi ve
di¤er dinlere karﬂ› hoﬂgörüyü içeren makaleler yay›n-

‹slam Terörün Kayna¤› De¤il, Çözümüdür

lanmaktad›r. Bu elektronik
derginin Eylül-Ekim 2002 say›s›nda Harun Yahya'n›n "‹slam Terörün Kayna¤›
De¤il, Çözümüdür" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂ ve okuyuculardan çok
olumlu tepkiler gelmiﬂtir. Bir okuyucu, mesaj›nda düﬂüncelerini ﬂöyle belirtmiﬂtir: "Mükemmel bir makale. Bunu herkes okumal›. Samira, 14 ﬁubat 2004"
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UMMAH.COM S‹TES‹
Dünya genelinde Müslüman topluluklara hizmet veren
ummah.com sitesinde ‹slam dini hakk›ndaki çeﬂitli bilgilerin yan› s›ra sürekli güncellenen haberler ve makaleler
de yer almaktad›r. Bu sitede Harun Yahya'n›n binlerce
satan eseri Evrim Aldatmacas› da yay›nlanmaktad›r.

LIBRAIRIE ISLAMIQUE S‹TES‹
Kuran'›n ve Peygamberimiz
(sav)'in mesaj›n› insanlara iletmek amac›yla kurulan Librairie Islamique sitesinde sayg›n
Müslüman yazarlar tan›t›lmakta, onlar›n eserlerine ve
makalelerine yer verilmektedir. Bu sitede Harun Yahya'n›n
biyografisi de yay›nlanm›ﬂt›r.
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ISLAMHERALD.COM S‹TES‹

‹slam dini hakk›nda temel bilgileri içeren bu sitede, Harun Yahya'n›n 1979
y›l›nda Ankara'dan ‹stanbul'a geliﬂiyle birlikte baﬂlayan insanlara ‹slam ahlak›n› anlatma faaliyetlerinin

ve

bu

amaçla o güne kadar
karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar›n anlat›ld›¤›, yazar›n hayat›n› içeren
bir yaz› yer almaktad›r. Bunun yan› s›ra
"Evrim Teorisi'nin
K›sa Tarihi" adl› makalesi ve Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i adl›
eserinin k›sa özeti de
yay›nlanmaktad›r.
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VICTORY NEWS MAGAZINE.COM S‹TES‹
Endonezya'da haz›rlanan victorynewsmagazine.com sitesinde, Harun Yahya ad›na haz›rlanm›ﬂ özel bir bölüm
bulunmaktad›r. Yanda
görülen Harun Yahya
köﬂesinden yazar›n Ramazan ay› için haz›rlanan sayfalar›na ve di¤er makalelerine ulaﬂ›labilmektedir.

Yazar›n bu sitede yay›nlanan makalelerinden baz› baﬂl›klar ﬂöyledir:
"Oksijendeki Tasar›m", "Sebe Kavmi
ve Arim Seli", "Yarat›l›ﬂ›n En Önemli
Delillerinden Biri: Kulak"
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JAMIAT.ORG.ZA S‹TES‹

Güney Afrika'da 1955 y›l›nda kurulan Müslüman Din
Adamlar› Konseyi'nin sitesinde Harun Yahya'n›n hayat hikayesine yer verilmektedir. Ayr›ca yazar›n
pek çok makalesinin yan› s›ra, kitap tan›t›mlar› da bu sitede yay›nlanmaktad›r.

PAKISTANTIMES.NET S‹TES‹
Pakistan'›n ilk ba¤›ms›z günlük internet gazetesi olan Pakistan Times'ta "büyük üne sahip Türk
ayd›n›" olarak tan›t›lan Harun Yahya'n›n
"Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.
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ISLAM: THE MODERN RELIGION S‹TES‹
Islam: The Modern Religion sitesi ‹slam'›n her konuda çözüm oldu¤unu ortaya koymak amac›yla 1998 y›l›nda haz›rlanm›ﬂt›r. Bu sitede Harun Yahya'n›n bilimsel makalelerinin yan› s›ra Kuran ahlak›n› anlatan çeﬂitli makaleleri de yay›nlanm›ﬂt›r.

ükretmek
Allah'a ﬁ

T›rt›ldan Kelebe¤e

THE MOSCOW NEWS S‹TES‹
Rusya'da 70 y›ld›r yay›nlanan The Moskow News
gazetesinin internet sitesinde Harun Yahya'n›n
"Irak Savaﬂ›'n›n Perde Arkas›" baﬂl›kl› yaz› dizisi 6
bölüm halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Yazar›n daha baﬂka
makaleleri de sitede yer
almaktad›r.
Dünya Bar›ﬂ›n›n Tek Yolu: ‹slam Birli¤i

488

HARUN YAHYA

ONE UMMAH S‹TES‹
One Ummah sitesi, ‹slam'›n evrenselli¤i ile çat›ﬂan ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k ve çeﬂitli din d›ﬂ› ideolojiler konusunda Müslümanlar› uyarmak ve ‹slam'›n özünde var olan hoﬂgörü ve sevgiyi
yaymak amac›yla kurulmuﬂtur.
Harun Yahya da bu sitede yay›nlanan "Gerçek ‹slam Ahlak›"
baﬂl›kl› makalesinde, ‹slam'›n
bar›ﬂ ve esenlik dini oldu¤unu,
Allah'›n bozgunculu¤u lanetledi¤ini ve gerçek ‹slam ahlak›n›n insanl›¤a bar›ﬂ
getirece¤ini anlatmaktad›r.

SUARA MERDEKA GAZETES‹
Endonezya'n›n en çok okunan günlük gazetelerinden
biri olan Suara Merdeka'n›n
internet sitesindeki bu haberde Endonezya'da EylülEkim 2002 y›l›nda gerçekleﬂtirilen konferanslar hakk›nda bilgi verilmekte ve
yazar Harun Yahya ﬂöyle
tan›t›lmaktad›r: "1956 y›l›nda Ankara'da dünyaya gelen ünlü Müslüman Türk düﬂünürü ve bilim adam›
Harun Yahya, materyalist düﬂüncenin hakim oldu¤u bilim dünyas›n› sarsmaktad›r. As›l ad› Adnan Oktar olan Harun Yahya, üstün ilmi yetene¤i sayesinde, bilimsel yaklaﬂ›mlar› da kullanarak materyalizm taraftarlar›n›n ortaya att›¤› sözde
bilimsel aldatmacalar›n› ifﬂa etmektedir."
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ISLAM INFORMATION AUSTRALIA S‹TES‹
Islam Information Australia sitesi, Avustralya'da yaﬂayan Müslümanlara ‹slam dini hakk›nda her türlü bilgiyi sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂtur. Bu sitede, Harun Yahya'n›n Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i ve Allah'›n Renk Sanat› kitaplar›
da dahil olmak üzere pek çok eseri Avustralyal› okuyuculara sunulmuﬂtur.

ve Allah'›n
Yarat›l›ﬂ

Varl›¤›

Allah'›n Renk Sanat›

NEWS FROM BANGLADESH S‹TES‹
News From Bangladesh isimli internet haber sitesinde Harun Yahya'n›n ‹slam Birli¤ine Ça¤r› adl›
eserinin tan›t›m›
yay›nlanm›ﬂt›r.
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FAMOUS MUSLIMS S‹TES‹
Bu sitede dünya çap›nda üne sahip Müslüman bilim adamlar›, ayd›nlar, sporcular ve
siyasetçilerin biyografileri biraraya toplanm›ﬂt›r. Müslüman ayd›nlar kategorisinde
Harun Yahya'n›n biyografisine de yer verilmiﬂtir. Yaz› ﬂu sözlerle baﬂlamaktad›r:
Harun Yahya tüm hayat›n› Allah'›n varl›¤› ve birli¤ini ve Kuran ahlak›n›n muhteﬂemli¤i hakk›ndaki
görüﬂlerini di¤er insanlarla paylaﬂmaya adam›ﬂ
idealist bir insand›r. Üniversite y›llar›ndan itibaren
hayat›n›n her an›n› bu amaca hizmet etmek için
geçirmiﬂ ve zorluklar karﬂ›s›nda asla y›lmam›ﬂt›r.

ISLAM AND NEW ZEALAND S‹TES‹
Yeni Zelanda ‹slam sayfas›nda Harun Yahya'n›n
eserlerinin tan›t›m› yap›lm›ﬂ ve internet kullan›c›lar›na ücretsiz okuma imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca
sitenin ana sayfas›nda da
Harun Yahya için özel bir
köﬂe yap›lm›ﬂt›r. Bu bölümden okuyucular yazar hakk›nda çeﬂitli bilgilere ve pek çok esere ulaﬂabilmektedirler.
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EDU TV NEWS S‹TES‹
Harvard T›p Fakültesi Profesörü William W. Montgomery'nin sitesinde Harun
Yahya'n›n kitaplar›na, belgesel filmlerine ve tan›t›mlar›na yer verilmektedir.

Yazar›n ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ› ve ‹slam Terörü
Lanetler adl› kitaplar›na; Hücredeki Mucize, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Beynin Mucizeleri adl› belgesel filmlerine: Koku ve
Tat, Mucize Gezegen Dünya, Devenin Yarat›l›ﬂ›, Örümcekteki Mucize adl› tan›t›mlar›na bu siteden ‹ngilizce olarak ulaﬂmak
mümkündür.

Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?

LE PETIT SAVANT S‹TES‹
Le Petit Savant adl› sitede Harun Yahya'n›n
çocuklar için haz›rlad›¤› Küçük Dostlar›m›z
Kar›ncalar›n Dünyas›
adl› eseri Frans›zca
olarak yay›nlanmaktad›r.
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JAFARIYA NEWS S‹TES‹
Pakistan'da yay›nlanan internet
gazetesi jafariyanews.com sitesinde, Harun Yahya'n›n "Allah Sevgisi ve Allah Korkusu", "Savaﬂ Nas›l
Engellenir?" ve "Karﬂ›l›k Beklemeden ‹yilikte Bulunmak" baﬂl›kl›
makaleleri yer alm›ﬂt›r.

AL-MADEENA S‹TES‹
Pek çok ‹slami sayfaya
ba¤lant›s› olan bu geniﬂ
içerikli sitede Harun
Yahya için ayr›lm›ﬂ bir
ana sayfa bulunmaktad›r. Bu sayfadan Harun
Yahya'n›n biyografisine
ve çeﬂitli eserlerine ulaﬂmak mümkündür.

"Harun Yahya Kimdir?" baﬂl›kl› yaz›
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HYAHYA.VZE.COM S‹TES‹
H arun Yahya'n›n eserlerinden
derlenerek haz›rlanan belgesel
filmler onlarca farkl› dile çevrilmiﬂtir. Bu sitede yazar›n Endonezyaca'ya çevrilen belgesel
filmlerinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›lmaktad›r.

ISLAM AWAKENING S‹TES‹
Islam Awakening sitesi,
Kuran ve Peygamberimiz
(sav)'in sünnetleri do¤rultusunda insanlara ‹slam'›
tan›tmak için kurulmuﬂ bir
haber sitesidir. 7 Ekim 2004
tarihinde bu sitede Harun
Yahya'n›n "Do¤u Türkistan'da Yarg›s›z ‹nfazlar Devam Ediyor" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.
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COISLAM SCIENCE S‹TES‹
‹slam, Bilim ve Teknoloji hakk›nda ‹ngilizce
ve Urduca olarak iki
ayr› dilde haz›rlanan
bu sitenin Bilim bölümü tamamen Harun
Yahya'n›n eserlerine
ayr›lm›ﬂt›r. Sitede yazar›n eserleri, Kuran
ve Bilim, ‹slam ve Bilim, Gerçe¤e Ça¤r›
baﬂl›klar› alt›nda toplanm›ﬂt›r.

TANZANYA ‹SLAM SAYFASI
Tanzanya ‹slam sayfas›nda Harun Yahya'n›n "Evrim Teorisi
ve Termodinamik Yan›lg›s›" konulu makalesi Tanzanya'da konuﬂulan Swahili dilinde yay›nlanm›ﬂt›r.
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INSIGHT S‹TES‹
Insight dergisi Avustralya'da, Islamic Foundation for Education and Welfare
isimli ‹slami E¤itim Vakf›'n›n bir yay›n›d›r. Bu derginin internet sayfalar›ndan Harun Yahya hakk›nda çeﬂitli bilgilere ve yazar›n "‹man› Reddedenler"
ve "Modern Bilimin Dini" baﬂl›kl› makalelerine ulaﬂmak mümkündür.

ISLAMIC BULLETIN S‹TES‹
‹nternet dergisi
The Islamic Bulletin'in Ramazan
say›s›nda, Harun
Yahya'n›n "Kar›ncadaki Mucize"
adl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.
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KHWARZIMIC.ORG S‹TES‹

Khwarzimic.org, Pakistan'da faaliyet gösteren "The Khwarzimic Science Society" adl› bilimsel organizasyonun internet sitesidir. Pakistan'›n en aktif organizasyonlar›ndan biri olan bu kuruluﬂun amac› bilimin toplumda yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Kuruluﬂ bu amaç do¤rultusunda Harun Yahya'n›n
Evrim Aldatmacas› adl› ünlü eserini de sitesinde okuyucular›na sunmaktad›r.

PALESTINE CHRONICLE S‹TES‹
O nursal Editör Kurulu Üyeleri aras›nda Filistinli kad›n siyasetçi Hanan Ashrawi ve ünlü düﬂünür ve dil bilimci
Noam Chomsky'nin
de bulundu¤u ba¤›ms›z internet dergisi Palestine Chronicle'da Harun Yahya'n›n Ramazan ay›
için haz›rlad›¤› makale yay›nlanm›ﬂt›r.
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ONLINE ISLAMIC STORE S‹TES‹
Harun Yahya'n›n
eserleri için özel bölüm haz›rlayan internet kitapç›s› Online Islamic Store'da
Harun Yahya'n›n
tüm kitaplar›n›n yan› s›ra belgesel filmlerini de bulmak
mümkündür.

INTERACTIVE ISLAM S‹TES‹
Hergün güncellenen bilgileriyle internet kullan›c›lar›na ‹slam ile ilgili çeﬂitli yaz›l›, sesli ve görüntülü bilgiyi sa¤layan
bu geniﬂ içerikli sitede
Harun Yahya'n›n "Herﬂeyde Hay›r Vard›r" baﬂl›kl› makalesi yay›nlanm›ﬂt›r.
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ISLAMIC INFORMATION OFFICE OF HAWAII S‹TES‹

H awaii ‹slami Bilgi Ofisi'nin internet sayfas›nda Harun Yahya için özel bir bölüm ayr›lm›ﬂt›r. Bu bölümde Harun Yahya'n›n eserlerinden derlenerek haz›rlanan
poster ve belgesellerin yan› s›ra yazar›n çeﬂitli eserleri ve çocuklar için haz›rlad›¤› kitaplar da yay›nlanmaktad›r. "‹nanca Adanan Hayat" baﬂl›kl› bölümde
yazar›n biyografisine yer verilmiﬂtir.

PROF. STEVEN LEHAR'IN K‹ﬁ‹SEL S‹TES‹
Alg› ve Sinir Sistemi konusunda uzman olan Profesör
Steven Lehar kiﬂisel sayfas›nda Harun Yahya'n›n
"Maddenin Ard›ndaki S›r" sitesini
okuyucular›na
önermektedir.
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HARUN YAHYA'NIN ESERLER‹NE YER VEREN
BAZI ARAPÇA S‹TELER
Harun Yahya'n›n eserleri internette yüzlerce sitede yay›nlanmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, Boﬂnakça, Arnavutça,
Endonezyaca, Malezyaca gibi pek çok dilde yay›n yapan sitelerde yay›nlanmaktad›r. Arapça sitelerde de Harun Yahya'n›n hem makaleleri yay›nlanmakta hem de kitaplar›n›n tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›lmaktad›r.
‹nternet üzerinden sat›ﬂ yapan www.adabwafan.com
adl› sitede Harun Yahya'n›n
Arapça'ya çevrilen Allah'›n
Renk Sanat›, Derin Düﬂünmek, Mucizeler Zinciri gibi
pek çok eserinin sat›ﬂ› yap›lmaktad›r.

Birkaç ‹slami sitenin biraraya
getirilmesiyle oluﬂturulan bu
siteden www.harunyahya.com
sitesinin Arapça bölümüne geçiﬂ yapmak mümkündür.
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En çok takip edilen ‹slami sitelerden biri olan www.islamonline.net'te Harun Yahya'n›n pek çok
makale ve belgesel filmlerinin
Arapça tercümelerine ulaﬂmak
mümkündür.

‹lmi eserlerin biraraya getirildi¤i bu
sitede Harun Yahya'n›n Arapça'ya tercüme edilmiﬂ Hücredeki Bilinç, ‹nsan›n Yarat›l›ﬂ Mucizesi, Evrim Aldatmacas›, Mucizeler Zinciri, Derin Düﬂünmek, Do¤adaki Tasar›m, Kuran
Mucizeleri, Kuran'da Vicdan›n Önemi
isimli kitaplar›na da yer verilmiﬂtir.

www.islamiyyat.com sitesinde onlarca Harun Yahya belgeselini seyretmek mümkündür. Bu sitedeki
eserler ﬂu baﬂl›k alt›nda sunulmaktad›r: Türk düﬂünür Harun Yahya'n›n Eserlerinden Derlenerek Haz›rlanan ‹lmi Belgeseller ve Kuran'dan Deliller
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http://www.playandlearn.org/Quran/
http://www.jodkowski.pl/kk/HYahya001.html
http://ourislamonline.tripod.com/godsexistance.htm#author
http://cafemuslims.faithweb.com/
http://www.youngmuslims.ca/online_library/b
ooks/truth_of_this_world/truth.html
http://www.theambition.com/details.asp?article=18
http://www.whymuhammad.com/EN/Content
s.aspx?AID=2065&HL=1&Q=Harun%20Yahya
http://www.nolashura.org/home/modules.php
?name=News&file=article&sid=15&mode=&order=0&thold=0
http://www.cis-ca.org/voices/
h/Harun%20Yahya-f.htm
http://www.faithfreedom.com/essential_learning/unwise_interpret_quran.htm
http://www.eramuslim.com/ar/ip/31/4870,1,v.
html
http://www.sunnahonline.com/ilm/dawah/000
6.htm
http://cimic.prairienet.org/
http://pages.intnet.mu/tic/
http://www.balochistanpost.com/item.asp?ID=
3724
http://www.minaretonline.com/article.asp?fromall=1&catid=3&artid=1&issueid=27
http://www.islam4you.co.uk/Freemasons/index.html
http://www.matamoulana.net/index.html
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http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=180730&kat_id=105&kat_id1=147
http://www.mail-archive.com/uighur-l@taklamakan.org/msg02362.html
http://www.islamicissues.info/essays/others/islam_condemns_terrorism.html
http://www.angelfire.com/journal/sunnah/Scien
ces/genome.html
http://www.islam-belgique.com
/articles2.cfm?articleID=31
http://www.al-shia.com/html
/fre/quran/sciences/08.htm
http://action.espoir.free.fr/actualit%E9.htm
http://www.islamarabe.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=10
http://membres.lycos.fr/islamorale/Lecroyant.ht
m
http://news.stcom.net/modules.php?name=News
&file=article&sid=467
http://arabsites.com/links/Society_and_Culture/
Religion/
http://www.republika.co.id/ramadhan/info.asp?k
at_id=164&kat_id1=279
http://www.alkahf.org/lien.php4
http://www.islamophile.org/liens.html
http://www.asianamerican.net/article12.html
http://www.pakistanlink.com/Opinion/2004/Dec
04/17/06.htm
http://www.readmirror.com/wa/wa2001/f
eb06471501.htm
http://www.asa3.org/archive/asa/
200105/0161.html
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