
ARA TATİLDE OKUMAK İÇİN 

ÖĞRENCİLERİMİZE KİTAP TAVSİYE LİSTESİ 

 

1. SINIFLAR 
 

 

 

 
İslam Hukukuna Giriş – Prof. Dr. Yusuf el-KARADÂVÎ 

/ Nida Yayıncılık 

Kitap Hakkında: İslam hukuku toplumun ürettiği bir hukuk 

değildir. İslam hukuku, beşerî hukukta olduğu gibi toplumun 

gelişmesine bağlı olmamış ve ondan etkilenmemiştir. Aksine İslam hukuku 

yarattığını en güzel şekilde yaratan Allah'ın yaptığı bir hukuktur. İslam 

hukuku toplumun ürettiği bir hukuk olmayınca, toplum şeriatın 

ürettiği bir toplum olacaktır. O zaman şunu diyebiliriz ki şeriat, 

beşerî hukukta olduğu gibi sadece toplum işlerini düzene koymak 

için yoktur. Aksine her şeyden önce şeriatta asıl gaye erdemli birey 

ve erdemli toplum oluşturarak, ideal bir devlet ve dünya 

kurmaktır. Bundan dolayı naslar indirildiği dönemdeki bütün 

âlemin 

seviyesinin üstünde bir durumda gelmiş ve bu günümüze kadar devam etmiştir. Bu naslarda, 

İslam dünyası dışındaki bölgelerde günümüze kadar bilinmeyen ve ancak asırlarca sonra 

ulaşılabilen ilkeler ve nazariyeler gelmiştir. Hatta günümüze kadar bu ilkelere tam olacak bir 

şekilde ulaşılamamıştır. Bundan dolayı Allah Teâlâ şeriatın hükümlerini kendi belirlemiş ve 

Resûlüne, insanların faziletle ve sadakatle yönlenebilecekleri kâmil bir örnek olarak indirmiş ve 

böylece insanları mükemmel bir hukuk düzenine eriştirmeyi hedeflemiştir. Şeriat her şeyi bilen ve 

her şeyden haberdar olanın (Allah) dilediği bu hedefleri gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber risaletini 

en güzel şekilde yerine getirmiştir. Böylece deve çobanlarını âlemin efendileri, badiye cahillerini 

insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran öğretmenler haline getirmiştir. 

 
 

İslam Peygamberi – Prof. Dr. Muhammed 

HAMİDULLAH / Beyan Yayınları 

Kitap Hakkında: Onca büyük zenginliğine rağmen, 

bana öyle geliyor ki Fransız Edebiyatı, dünyanın belli başlı 

dinlerinden birinin tebliğcisi olan İslam Peygamber’inin 

Siyer'i, yani hayatı ve eserleri ile ilgili kapsamlı bir 

çalışmadan yoksun gibi görünüyor. İşte elinizdeki bu eserde, 

O'nun hayatının çeşitli yönleri ele alınmaya çalışılacaktır. 



İslam Düşüncesinin Yapısı – Prof. Dr. Süleyman 

ULUDAĞ / Dergâh Yayınları 

Kitap Hakkında: İnsan bilgisinin kaynağı ve elde 

edilme şekli (epistemoloji), felsefede başka, dinde daha 

başka biçimde ele alınmıştır. Manevi ahlak ve ilahi 

gerçeklerin anlaşılmasında ağırlık, ya nas ve nakle veya 

akıl ve istidlale veyahut da keşf ve ilhama 

verilmektedir. İslam dünyasında nas ve nakle ağırlık 

verenler Selefıye hareketine, akıl ve istidlale ağırlık 

verenler kelâm hareketine, keşf ve ilhama ağırlık 

verenler de tasavvuf hareketine kaynaklık etmişlerdir. 

İslâm felsefesi bu üç hareketten de izler taşımakla 

beraber, akla birinci derecede önem vermiş ve naslarla 

kendisini bağımlı hissetmemiştir. Elinizdeki eser bu 

noktalardan kalkarak İslam düşüncesinin boyutlarını 

tespit ediyor. 

 

 

 
el-Munkız mine’d-Dalal – İmam Gazâlî / Beyan 

Yayınları 

Kitap Hakkında: el-Munkız mine’d-Dalal, 

Gazâlî’nin kendi düşünce dünyasındaki büyük 

değişim ve gelişim sürecini anlattığı eseridir. Bu eser, 

İslam kültüründe örneğine az rastlanır bir 

otobiyografi olması yanında V. (XI.) yüzyıl İslam 

dünyasının inanç ve fikir hareketlerini değerlendiren 

ve daha da önemlisi, felsefi anlamda şüpheciliği o 

güne kadar benzeri görülmemiş bir şekilde 

temellendiren muhtevası ile İslam düşünce tarihinin en 

özgün ürünlerinden biridir. 



Sofie’nin Dünyası – Jostein GAARDER / Pan 

Yayıncılık 

Kitap Hakkında: Sofi'nin Dünyası" yayınlandığı 

1991 yılından bu yana aralarında Korece, Rusça, 

Japonca, Arapça gibi diller de olmak üzere kırka yakın 

dile çevrilmiş ve yayınlandığı her ülkede en çok satan 

kitap olma başarısını elde etmiştir... "Benzer 

insanların", yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu 

çağımızda, "3000 yıllık geçmişinin hesabını 

yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır" 

diyen Goethe'nin günübirlik insanlarından olmama 

yolunda ciddi bir adım. 

15. yaşgününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta 

kutusunda "Kimsin" yazılı bir not bulur. Bu sorudan 

hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş 

soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman kurgusu 

içinde anlatan Jostein Gaarder, 

Umberto Eco'nun "Gülün Adı"nda Ortaçağ 

teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefede gösteriyor. Gaarder (1952) özellikle 

gençliğe yönelik kitaplarıyla tanınan Norveçli bir felsefe öğretmeni. 

Çalıkuşu – Reşat Nuri GÜNTEKİN / İnkılâp 

Kitabevi 

Kitap Hakkında: Reşat Nuri Güntekin'in 1922 

yılında ilk kez Vakit gazetesinde tetrika edilen en 

tanınmış eseridir. Fransız Lisesi mezunu gencecik, 

delişmen bir kız olan Feride'nin serüveni yaşadığı 

derin bir hayal kırıklığı sonrasında nişanlısını, 

ailesini İstanbul'da bırakarak Anadolu'nun küçük bir 

köyüne öğretmen olmasıyla başlar. Daha sonra bu 

köyü diğer kasabalar, şehirler izler. Önceleri her gittiği 

yerde Kurtuluş Savaşı'nın etkileri görülür, güç 

koşulların, sefaletin izlerine rastlanır. Sonraları farklı 

kültürden gelen genç, yalnız ve bağımsız bir kızın 

toplumsal yaşamdaki zorlukları, çalışan değer 

yargıları, karşısına dikilen çıkar ilişkileri, Feride'nin 

iç dünyasındaki fırtınalar ve derin yalnızlıkla iç içe 

geçerek okurun karşısına çıkar. 

Çalıkuşu, gerçekçi yönelimin ilk dönemlerinden olan bir başyapıttır. 



2. SINIFLAR 
 

 

Öncelikler Fıkhı – Prof. Dr. Yusuf el-

KARADÂVÎ 

/ Nida Yayıncılık 

Kitap Hakkında: Bu araştırma şeriatın getirdiği bir 

dizi öncelikli meseleye ışık tutmaya çalışıyor. Ayrıca 

bu araştırma, düşüncenin belli bir metotta 

düzenlenmesi ve adı geçen fıkıh türünün yayılması 

adına bir görevi de yerine getirecektir. Böylece, İslami 

sahada çalışanlar ile onlara plan ve proje sunanlar 

(teorisyenler) bu araştırmayla yollarını bulurlar. Bu 

şekilde, şeriatın takdim ve tehir ettiği, sıkı tuttuğu ve 

kolaylaştırdığı, dinin önemli gördüğü ve fazla 

önemsemediği meseleleri birbirinden ayırt etmeye 

azimli olurlar. Ayrıca, umulur ki bu çalışma, ifrat ve 

tefrite düşenleri bu konumlarından vazgeçirir, 

samimi çalışan insanların bakış açılarını da birbirine 

yakınlaştırır. 

 

 

 
Huzur – Ahmet Hamdi TANPINAR / Dergâh 

Yayınları 

Kitap Hakkında: Tanpınar, kültürümüzü bir iç âlem 

medeniyetinin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli, 

bir ahlakı taşıyan "manevi vazifelerine inanmış, muayyen bir 

ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş" 

insanlar meydana getirmiştir. Huzur'un 

kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini 

"huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. 

Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, 

medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve 

estetik fikirleri iç içe verilir. Ancak bütün bunların 

üzerinde romana hâkim olan Mümtaz'la Nuran'ın 

aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın yaşandığı çevre 

olmaktan çıkarak, adeta bir roman kahramanı gibi ele 

alınır. Huzur için, belli bir dünya görüşüne, bir hayat 

nizamına kavuşamamış Cumhuriyet aydınlarının 

"huzursuzlukları"nı dile getiriyor denebilir. 



İslam Tarihini Anlama Kılavuzu – Seyfettin 

ERŞAHİN / Otto Yayınları 

Kitap Hakkında: Bu eser, İslam tarihini bir döneme 

hapseden standart bir tarih çalışması değildir. Standart 

İslam tarihi kitapları Hz. Muhammed’in (sas.) doğumundan 

Abbasilerin sonuna kadarki zaman dilimini ele alır. Bu 

tarz bir tarihçilik, okuyucuda İslam’ın tarihte kaldığı, 

tarihin konusu olabileceği, günümüze veya geleceğe dair bir 

anlam ifade etmediği ve etkisinin kalmadığı duygu ve 

düşüncesini oluşturur. Hâlbuki İslam tarihi, dünyanın 

bilinen ilk tarihinden bu yana devam eden bir tevhid 

mücadelesidir. Bu kitapta, Hz. Âdem’den itibaren, son 

peygamber Hz. Muhammed’in (sas.) tebliğ etmiş 

olduğu İslam dinine inanan Müslümanların günümüze 

kadarki tarihleri kısa ve öz biçimde anlatılmaktadır. 
 

 

Bilim Tarihi Sohbetleri – Fuat SEZGİN & Sefer 

Turan(Söyleşi) / Pınar Yayınları 

Kitap Hakkında: Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en 

önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin’di. Derinlikli, 

uzun yıllara dayanan çalışmaları, sahih bakış açısıyla bilim 

tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu, bugünkü Batı 

biliminin İslam medeniyetinin güçlü tesirleriyle doğduğunu 

ortaya koydu. Sefer Turan’ın söyleşiyle şekillendirdiği Bilim 

Tarihi Sohbetleri İslam bilimler tarihinin en önemli 

isimlerinden Fuat Sezgin’in hayatı, anıları, aynı zamanda 

bilimler tarihine duyulan tutkunun kitabı… Yaşadıklarını 

dönemin toplumsal ve siyasal panoramasını çizerek anlatan 

Sezgin, 1940’larda adım attığı üniversitede yavaş yavaş yazma 

eserlerin ve bilimler tarihinin sınırsız dünyasına yolculuğunu, 

alışıldık kalıpların dışına çıkan öğrenme şevkini gözler önüne 

seriyor. Ne var ki akademik araştırmalarıyla ses getiren Sezgin, 

27 Mayıs 1960 askeri darbesi sırasında yürütülen tasfiye 

sonucunda kürsüsü elinden alınan bilim adamlarımızdan biri 

olmaktan kurtulamayacaktır. Fuat Sezgin, kitaptaki 

söyleşilerde sadece geçtiği bu yolları anlatmakla kalmıyor, bakış 

açısına yön veren bilimler tarihi alanındaki gelişmeleri de tüm 

ayrıntılarıyla sunuyor. Bir 

yandan icatlar, buluşlar hakkında muazzam bir sohbete şahitlik ederken diğer yandan bilimler tarihine, Hellmut Ritter, 

Carl Brockelmann, George Sarton, Franz Rosenthal gibi isimlere, oryantalist araştırmalardan İslam âleminin ahvaline, 

İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin modellerinin sergilendiği müzelere 

uzanan kapsamlı bir dökümün sunulmasına da tanık oluyoruz. Sefer Turan’ın  Bilim Tarihi Sohbetleri, sadece bir 

insanın hikâyesini anlatmıyor; insanların yaptıkları iyi işlerle kendi hayatlarını olduğu kadar başkalarının hayatlarını da 

nasıl zenginleştirdiğini gösteriyor… Bu yönüyle çalışma, bilim tarihine ilgi duyanlar için olduğu kadar İslam’ın bilimler 

tarihindeki yaratıcı rolünü kavramak için de bir başucu kitabı niteliğinde. 



Toplumsal Hafıza – Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK / İz 

Yayıncılık 

Kitap Hakkında: Yazar bu eserinde 9 asırlık uzun bir 

zaman diliminde, binlerce kişiden ve on binlerce ilişkiden 

oluşan, dünyanın en büyük sosyal ilişki ağını, yani hadis 

rivayet ağını sosyoloji biliminin ışığında inceliyor. 

Şentürk, belki de ilk defa bu eserde hadis ilmiyle 

sosyolojinin temel yaklaşımlarını ve kavramlarını bir 

arada alıyor. Sosyoloji dışında, istatistik, dilbilim, 

göstergebilim, anlatıbilim gibi alanların verilerini ve 

yapısalcılık gibi bilimsel metodları da kullanan eser; İbn 

Haldun, İbn Hacer, Suyûtî, Kettânî, İbnu’s-Salah, Zehebî 

gibi âlimlerin hemen yanında Roland Barthes, Hayden 

White, Max Weber, Saussure, Silverstein, Habermas, 

Umberto Eo gibi isimlerle karşılaşacak olan okura, disiplinler-

arası bilimsel ve düşünsel anlamda görkemli bir ziyafet vaat 

ediyor. 

 

 

 
İnsan İnanan Bir Varlık – Prof. Dr. Yılmaz 

ÖZAKPINAR / Ötüken Yayınları 

Kitap Hakkında: Yılmaz Özakpınar’ın bu eseri, 

insanın iki hayatı olduğunu gösteriyor. Biyolojik süreçler 

tabakasında hayat doğa kanunlarına tabi olduğu halde, 

kendi zihninde oluşturduğu sembolik temsil ve tasavvur 

dünyasında insan kendini hür hisseder. Yazar, insandaki 

temsil ve tasavvur dünyasının, hem insanın önüne bir 

imkânlar alanı açtığına hem de insanı belirsizlik içinde 

bıraktığına işaret ediyor. Belirsizliği gideren bilgidir; fakat 

insan aklının ve deneyimlerinin ürünü olan bütün bilgiler, 

kesinlikten uzak, ihtimali ve değişkendir. İnsan, bu 

dramatik durumuna nasıl bir çözüm bulacaktır? Bu eser, 

insanın kendini içinde bulduğu belirsizliğe çözüm arama 

çabalarının mantığını tahlil ediyor. 



Din Sosyolojisi – Hans FREYER / Doğu Batı 

Yayınları 

Kitap Hakkında: Yeni-Hegelci olarak tanınmakla 

birlikte, Marx, Dilthey, Husserl, Max Weber ve 

Simmel'den de etkilenen HansFreyer toplum felsefesine 

ve özellikle bir gerçeklik bilimi olarak toplum biliminin 

ana yolunda gelişmesine yaratıcı ve yorulmaz 

çalışmalarıyla önemli katkılarda bulundu. Freyer, 

Gerçeklik Bilimi olarak Toplumbilimi (Soziologieals 

Wirtschaftswissenschaft,1930) adlı eserini yayımladığı 

yıl; Alman din bilimci ve din sosyolojisinin önde gelen 

bir adı, JoachimWach, Din Sosyolojisine Giriş 

(Einführungin die Religionssoziologie, 1930) eserini 

Freyer'e ithaf ediyordu. Bundan sekiz yıl sonra Latin 

Amerika'da Buenos Aires Üniversitesi'nden toplum 

bilimci AlfredoPovina, Freyer'den etkiler taşıyan Gerçeklik 

Bilimi olarak Toplumbilimi (Sociologiacomeciencia de 

realidad, 1939)'ni yayımladı. 1950'li yıllarda İstanbul ve özellikle Ankara Üniversitesi'nde onun yıllarca 

hizmetleri, sosyolojiyi gerçeklik bilimi anlayışına kavuşturmada Türkiye için büyük bir imkândı. Hans 

Freyer'in Türkiye'deki verimli çalışmalarının başka bir ürünü olan Din Sosyolojisi kitabı, tanımlanması, bir 

çerçeve çizilmesi zor bir alanda konunun nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili toplumların maddi ve manevi 

geniş etkileşim sahalarına girerek ciddi bir perspektif sunuyor. 

 

 

3. SINIFLAR 

Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç 

Meseleleri I – Ed. Doç. Dr. Mehmet BULĞEN / 

İFAV Yayınları 

Kitap Hakkında: Tarihten Günümüze Tartışmalı 

İnanç Meseleleri isimli çalışma 2012-2013 Eğitim-

Öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 

Mehdilik, Nüzûl-i İsâ, Sihir ve Ricâlü’l- Gayb gibi 

geleneğimizde bir vakıa olarak yer almış ancak 

hakkında kat’î deliller bulunmayan ya da var olsa da 

yoruma ve tevile açık inanç meseleleri hakkındaki ilmi 

toplantıları kapsamaktadır. Bu şekildeki 

toplantılardan amaç itikâdî konularda hüküm 

vermeyi sadece bir anabilim dalının omuzlarına 

yüklemek yerine, meseleyi ilgili diğer anabilim 

dallarının da katkısıyla disiplinler arası bir formatta 

yeniden tartışmaya açarak ortak bir akıl etrafında 

çözümüne katkı sağlamaktır. 



Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç 

Meseleleri II – Ed. Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR & 

Doç. Dr. Mehmet BULĞEN / İFAV Yayınları 

Kitap Hakkında: Tarihten Günümüze Tartışmalı 

İnanç Meseleleri serisinin ikincisini oluşturan bu 

çalışma, 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kelam Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 

Nur-i Muhammedi, Vahdet-i Vücud ve Rüya 

konularındaki ilmî konferansları kapsamaktadır. 

Çalışma bu haliyle Mehdilik, Nuzul-i İsa, Sihir ve 

Ricalü’l-Gayb konularını kapsayan bir önceki 

Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri 

(İstanbul, 2014) kitabının devamı konumundadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tasavvuf Düşüncesi – Prof. Dr. Mahmud Erol 

KILIÇ / Sufi Kitap 

Kitap Hakkında: Ben insanı yarattım ve ona kendi 

ruhumdan üfledim.” diyorsa Allah, kul ile Rabbi 

arasında çok yakın, çok sıcak, birebir ilişki vardır, diyor 

Mahmud Erol Kılıç, Tasavvuf Düşüncesi’nde. İçimizden 

sadece seçilmişlerin yaşayabileceği bir derûnî tecrübeden 

bahsetmiyor. Başlangıcı kendini bilmek, nihayeti 

Rabbini bulmak olan bu dikey yolculuğa yaratılmış her 

can’ın talip olabileceğini anlatıyor. Yurt içinde ve yurt 

dışında sunduğu seminerler ve makalelerden oluşan 

bu eserde yazar; sosyolojik Müslümanlıktan hakiki 

kulluğa, felsefe-tasavvuf ilişkisinden gayb 

problemlerine, insan, kâinat, aşk ve hayata dair geniş bir 

yelpazede ele aldığı bütün meseleleri, İslâm âriflerinin 

âyetler, hadisler ve kendi derunî tecrübelerine dayanarak 

oluşturdukları İslâm tasavvufu penceresinden ele alıyor. 

Bu kitap modern zamanların kimlik bunalımından 

nasibini almış, kendini kendi 

referanslarıyla tanımlayamayan günümüz Müslümanına özüne yerleştirilmiş olan ilâhî cevheri, 

kalbinden Rabbine ulaşan yol haritasının merhalelerini ve Dost kokusunu hatırlatıyor. Bilme, 

akletme melekesinin asıl merkezi olan kalbe işaret ederek yitirdiği kimliğini orada bulacağını 

müjdeliyor. 



Sefiller- Victor HUGO / Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları 

Kitap Hakkında: Victor Hugo (1802-1885): Fransız 

edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarındandır. Şiirleri, 

oyunları ve romanları ile tanınır. Romantizm akımının 

Fransa’daki temsilcisidir. Edebiyat alanındaki devasa 

başarılarının yanında politik hayatta da etkin bir rol üstlendi, 

bu nedenle sürgün cezasına çarptırıldı, cezasını 

tamamlamasına rağmen İmparatorluk yıkılana dek Fransa’ya 

dönmedi. İlk kez 1862 yılında yayımlanan Sefiller yazarın 

Notre-Dame’ın Kamburu ile “Din”, Deniz İşçileri ile “doğa” 

konularını işlediği roman üçlemesinin “toplum”u ele alan, en 

görkemli ayağıdır. Bu destansı roman Fransız toplumundan 

yola çıkarak, kozmolojik bir bakış ve eşsiz bir duyarlılıkla 

insanlığa ulaşır. Fantine’in, Cosette’in, Marius’ün, Saint-Denis 

Sokağı barikatlarının, Paris’in, Javert’in ve Jean Valjean’ın 

sefaletten sevgiye, 

felaketten iyiliğe ve karanlıktan aydınlığa uzanan hikayeleri Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nin 250. kitabında 

okurlarla buluşuyor. 

 

 

 

 
Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları – Prof. Dr. 

İbrahim HATİBOĞLU / İz Yayıncılık 

Kitap Hakkında: İslami ilim geleneğinin en temel 

direklerinden biri olan Hadis ilmi, neredeyse 

İslâm’ın doğuşu ile eşzamanlı bir geçmişe sahiptir. 

Kendine has bir geleneği ve metodolojisi olan bu ilim 

dalına yönelik olarak, özellikle dış kaynaklı bazı 

keskin ve sert eleştiriler vardır. Bu kitapta yazar, hadis 

konusundaki tartışmaların merkezinde dış 

kaynakların değil, bilakis müslüman hadisçilerin 

kendilerinin olması gerektiğini ileri sürüyor ve Hint, 

Mısır ve Türkiye’deki hadis tartışmalarını bu 

çerçevede mercek altına alıyor. 



Doğu Batı Arasında İslam – Aliya 

İZZETBEGOVİÇ / Ketebe Yayınları 

Kitap Hakkında: Son yüzyılın en önemli 

Müslüman düşünür ve devlet adamlarından birisi olan 

Aliya İzetbegoviç’in başyapıtı sayılan Doğu Batı 

Arasında İslam, büyük bir bilgi birikimini derin bir 

tefekkür ile harmanlayarak geniş bir bakış açısı 

sunuyor. Felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin 

kültürel öğelerle etkileşimlerini temel alan bir 

düşünce sistematiği inşa eden İzetbegoviç, İslam’ın 

kuşatıcı ve dönüştürücü özüne doğru bir yol izliyor. 

Doğu’da ve Batı’da, İslam’ın bütün güzelliklerini 

tıpkı güneşin hareketlerini takip eder gibi modern 

dünyanın karanlık yanlarına ulaştırmak isteyen bu eser 

aynı zamanda örnek bir yaşamın da ürünü. “İslam, 

adını kanunlarından, emir ve yasaklarından, talep ettiği 

bedensel ve ruhsal çabadan değil, tüm bunları 

kapsayan ve aynı zamanda aşan, bir marifet  

anından,  ruhun  zaman  ile   yarışma 

kuvvetinden, bir mevcudiyetin sunabileceği her şeye tahammül etme dirayetinden, tek 

kelime ile teslimiyet hakikatinden almıştır. Ey teslimiyet, senin adın İslam’dır! 
 

 

4. SINIFLAR 
 
 

 
 
Kesin İnançlılar – Eric HOFFER / Olvido Kitap 

Kitap Hakkında: Alman asıllı dünyaca ünlü ABD’li 

düşünür Eric Hoffer’in, Nazizmin ilgasından sonra ve Soğuk 

Savaş’ın tırmanmasından hemen önce kaleme aldığı Kesin 

İnançlılar, temelde kitle hareketlerinin ve bu hareketlere 

katılan bireylerin psiko politikasına dair önemli ve 

provokatif düşünceler barındıran bir eser. Hoffer bu 

kitabında, kendi ülkülerine ulaşmak için gerekli 

enerjiyi kitlelere “pompalayan” dinî ve ideolojik 

hareketlerin gelişme safhalarını, beslenme 

kaynaklarını, birey ve toplum üzerindeki çalışma 

mekanizmalarını, bağlayıcı ve zorlayıcı yapılarını 

irdelerken, okuru da bu konular üzerine her daim 

sorgulamaya zaman zaman kendisine cephe 

alınmasını dahi göze alarak teşvik ediyor. Yazıldığı 

1951 yılından bu yana birçok dile çevrilen ve tüm 

dünyada çoksatar olan Kesin İnançlılar, günümüz 

dünyasına hâlâ ışık tutan bir yapıt. 



Var olmak – Nurettin TOPÇU / Dergâh Yayınları 

Kitap Hakkında: Cemiyeti yoğuracak ruh, ne bir 

sihirbazın ruhudur; ne de Gordiyon'daki düğümün 

üzerine kılıcım indiren kahramanın ruhudur. O bir 

halaskarın zafer neşesiyle sarhoş ruhu olmadığı gibi kara 

kaplı, kaba cüsseli kitapların üzerine eğilen bilgiçlerin 

ruhu da değildir. Taklit mayası onu yoğuramayacağı gibi 

İtham ve inkâr mayası da onu yoğuramaz. O ruh bize 

kaybolan benliğimizi bulduracak. Bin nedametle nihayet 

anladık ki dünyada belki herşeyi bulmak kolay, kendini 

bulmak zormuş. Kendimizi nerede bulalım? Kendi 

dışımızda nereye koştuksa gurbette kaldık. Kendimize 

nasıl koşalım? Bize bir aydınlık, bir rehber lazım, diyorlar. 

Her tarafı, her zerresi rehber olan, her ciheti aydınlıkla 

dolu âlemde tek aydınlık, bir rehber arıyoruz. Cemiyeti 

yoğuracak ruh, eski Asya'nın hikmetiyle Kur'an'daki ilhamı 

kendinde birleştirdiği halde, Garb'ın dört asırlık ilmine, 

zihniyetine sahip, felsefesine aşina olacak Anadolu 

dervişinin ruhudur. 

 

 

İslam’ın Bugünkü Meseleleri – Prof. Dr. Erol 

GÜNGÖR / Yer-Su Yayınları 

Kitap Hakkında: Prof. Dr. Erol Güngör, 

İslamiyet’le ilgili bazı problemleri sosyal bilimci 

bakış açısından ele aldığı kitabını şu cümlelerle 

tanıtmaktadır: “Elinizdeki bu küçük kitap, Hicret’in 

on beşinci yüzyılına giriş senesinde 

yayınlanmak üzere kaleme alınan denemelerden 

meydana gelmiştir. Kitapta İslâm’ın bugünkü̈ bazı 

meselelerini ele aldık, ancak çok ihtiyaç olan 

noktalarda eskiye ait bazı bilgi ve müşahedeleri 

naklettik. İncelediğimiz meseleler arasında siyasî 

konular yoktur. Biz siyasete meslek olarak yabancı 

bulunduğumuz gibi, İslâm davasının öncelikle siyasî 

bir dava olduğuna da inanmıyoruz. Müslümanlar 

yeni bir medeniyet kurarak varlıklarını korumak ve 

yüceltmek mecburiyetinde bulunuyorlar. Bu ise her 

şeyden önce fikir ve sanat alanında yoğun gayretler sarf 

etmekle mümkün olur. Biz şahsen Türkiye’de yeni nesillerin bu şuura gitgide daha 

yaklaşmakta olduklarını görüyoruz. Burada yazdıklarımız onların verdiği ümidin bir meyvesi 

sayılabilir.” 



  

Kavram Atlası İslam Tarihi I – Kavram Atlası İslam Tarihi II 

Prof. Dr. Mustafa Özkan / Gazi Kitabevi Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL & Arş. 

Gör. Aynur KURT / Gazi Kitabevi 

Kitaplar Hakkında: Elinizdeki eser, 17 farklı alanda ikişer cilt halinde, toplam 34 kitaptan 

müteşekkil yaklaşık 9000 maddelik Kavram Atlası Külliyatının bir parçasıdır. Eser Yoluyla, 

dağınık halde bulunan ilmi birikimi toparlayarak sistematik hale getirmek ve  okuyucunun  

zihninde  bir  kavram  birliği  oluşturmak  hedeflenmiştir.  Kavram Atlası Külliyatı ile parçacı 

yaklaşımdan ziyade bütüncül anlayış amaçlanmıştır. 

Sahabe Dönemi İktidar Kavgası Alevi-Sünni 

Ayrışmasının Arka Planı – Prof. Dr. Ahmet 

AKBULUT / OTTO Yayınları 

Kitap Hakkında: Müslüman siyasal kültürünün 

oluşumunda Hz. Peygamber sonrasının özel bir yeri 

vardır. İlk Müslüman neslini, bu dönem siyasi olaylarını 

ve bu olayların aktörlerini incelemek zorundayız. Bu 

nesille kurduğumuz sevgi bağı, bizi doğruyu ortaya 

koymaktan alıkoymamalıdır. İslam tarihinde ilk 

yanlışlıklar siyasi alanda yapılmış ve daha sonra 

dinî ve ilmî alanlara sirayet etmiştir. Bu yanlışlıklar 

sorgulanıp düzeltilecek yerde kutsanmış ve 

mukaddes bir cehaletle karşı karşıya kalınmıştır. 

Siyasal zihnin ürettiği sorunları çözemediğimizden, bu 

sorunlar gittikçe derinleşmiş ve kökleşmiştir. 

Müslüman zihni geleceği, geçmişinde aramaktadır; 

Üstelik bunu ideal nesiller söylemi ile süslemektedir. 

Bu 

kitap, Hz. Peygamber sonrası siyasi sorunları mercek altına almaktadır. 



Türkiye’nin Maarif Davası – Nurettin Topçu / 

Dergâh Yayınları 

Kitap Hakkında: Millet bünyesinde inkılaplar 

mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan 

mektebi vardır. Milli mektep, zihniyet ve örfler ile 

metotları ve müfredat ile terbiye prensipleri ve 

psikolojik temeller ile hatta binasının yapı tarzıyla 

kendini başka milletlerinkinden ayırır. Bizde 

vaktiyle medrese milli mektepti. Lakin milletin ruhu 

ve içtimai inkişafını takip edememiş ve cihanın fikir 

ve irfan hayatıyla bağlarını çoktan koparmış 

olduğundan, olduğu yerde enkaz halinde yıkıldı, 

çöktü. Öbür taraftan, Batı’da tekâmül eden insan 

düşüncesinin seyrini biz kendi âlemimizde devam 

ettiremediğimizden, açılan yeni mektep, hakikat 

aşkının mabedi olmadı. Parça parça bilme hevesi, 

evrensel ve ilahi hakikat aşkının yerini tutamazdı. 

Hakk’a götüren yol diye kendini hakikate adamak, 

gerçek mektebin yoludur. Hakikat aşkına sahip 

insanlar, 

cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri 

tutmadıkça ve hakikatin ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline 

gelmedikçe, milli mektep gerçekten var olmayacaktır. 

İslam Hukukuna Giriş- Wael b. HALLAQ / 

Pınar Yayınları 

Kitap Hakkında: Türkçe’nin İslami ilimlerle tanışmak 

isteyen okuyucu için zengin olduğu doğru, gelgelelim bu 

kitapların ekseriyeti okurunun elinden tutacağına kapıyı 

gösterir. Istılahtan konuya girilemez veya son derece mekanik 

bir şekilde tanımlar, referanslar heyelan gibi okuyucuya 

çullanır. Okura ilmin kapısını aralamaktansa, kapı övülür, ne 

kadar yüksek olduğu, geçmenin zorlukları anlatılır. Altın 

çağlarının üzerinden çok vakit geçmiş mevta ilimlerin         

türbedarları         “ruhuna fatiha”da 

ısrarcılar. Elinizdeki kitap ise büyük bir istisna, çünkü Wael Hallaq 

ne ictihad ne de ilim kapısını kapıyor. İslam hukukuna dair 

bulgulardan değil, yaşayan soluyan bir düşünce tarzından, o 

düşünce tarzını çevreleyen dünyadan bahsediyor. Klasik bir 

girişin aksine bugün İslam hukuku üzerine yazmanın ve 

düşünmenin imkânını varsaymıyor. Aksine, sömürgeciliğin ve 

şarkiyatçılığın peşi sıra günümüzde herhangi bir okumanın ele 

alması gereken siyasi mirası ve dayatmaları ifşa ederek 

başlıyor. İslam hukukunu rafa kaldırılmış bir nesneden ziyade, 

tarihsel serencamı içerisinde, sadece fakihlerin değil 

Müslümanların bir meselesi olarak ele alıyor. 


