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GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI
 M�ll� kültür ve gelenekler�ne bağlı, �y� ahlâk sah�b�, manev� değerler�ne hürmetkâr, �l�m ve faz�let sah�b� b�reyler

yet�şt�rme gayes�nde olan vakfımız 1978 yılında Güneysu’da kurulmuş olup, 2017 yılında kamu yararına vakıf

statüsünü almıştır. 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
 Güneysu İl�m Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak �nsanlığın, fıtrata uygun ve n�tel�kl� b�r eğ�t�mle şek�lleneceğ�ne

�nanıyoruz. Buradan hareketle vakfımızın eğ�t�m felsefes�; okul önces�nden l�sansüstü eğ�t�mler�ne kadar tüm

öğrenc�ler�m�z�n, d�n eğ�t�m� başta olmak üzere akadem�k ve d�l eğ�t�mler�n� b�reysel farklılıkların önemsend�ğ� b�r

ortamda almalarını sağlamak ve bu ves�leyle sorumluluk sah�b�, kend�n� b�len, üretken, m�ll� ve manev�

değerler�ne bağlı d�ndar nes�ller yet�şt�rmekt�r. 

 

 Bünyem�zde bulunan eğ�t�m kurumlarının yapısı bu bütüncül bakış açısı doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu

sayede eğ�t�m ortamlarının var olma sebeb� olan gözbebeğ� çocuklarımız, kend� yetenekler�ne uygun alanlarda

eğ�t�m alma �mkânı bulacaklardır. Bu bakımdan öngördüğümüz eğ�t�m model�, becer� temell� ve m�zaca uygun b�r

ayrıştırmayı da beraber�nde get�rmekted�r. Erken yaşlarda öğrenc�ler�m�ze uyguladığımız tanıma odaklı,

becer�ler�n� ve �lg� alanlarını ölçen b�l�msel testler; her b�r öğrenc�m�z�n yetenekl� ve �lg�l� olduğu alanda akadem�k

eğ�t�m almasını sağlayacaktır. Bu modelde hafızlığa elver�şl� olan öğrenc�ler�m�z, hafızlık eğ�t�m�n� tamamladıktan

sonra l�se eğ�t�m� �le b�rl�kte beş yıllık “İslam� İl�mler Eğ�t�m�”n� alma �mkânına sah�p olacaktır. Böylece n�tel�kl� d�n�

eğ�t�m alan, öğrend�kler�n� sonrak� nes�llere aktaran ve �lm�yle am�l d�n ve vakıf gönüllüler� yet�şecekt�r.

 

 Gerek öğrenc�ler�m�zle gerekse paydaşlarımızla kurduğumuz bağları her geçen gün gel�şt�rerek ve

güçlend�rerek geleceğe taşıma n�yet�ndey�z. Öğrenc�ler�m�z� donanımlı b�r şek�lde yet�şt�r�rken, kurum

kültürümüzün b�r parçası olan dostluk ve kardeşl�k bağlarını her da�m b�r adım öteye taşımak, mesafeler� kısaltan

gönül köprüler� kurmak gayret�ndey�z. Uzun yıllara yayılan eğ�t�m sürec�n�n en üst basamağı olan l�sansüstü ve

doktora aşamalarında da eğ�t�m kurumlarımızda yet�şen gençler�m�z�n destekç�s� olacağız. 

 

 Okul, öğrenc�, öğretmen ve ebeveyn�n paydaş olduğu eğ�t�m ortamının her b�r paydaşını kend� gel�ş�m aşamaları

�çer�s�nde değerlend�rmek, tak�p etmek ve destek vermek gerekt�ğ�n�n farkındayız. Tecrübel� öğretmen kadrosu,

son b�lg�y� önceleyen müfredatları, yetenekler� doğrultusunda yönlend�r�lm�ş öğrenc�ler�, s�stem tasarımı, eh�l

yönet�m kadrosu ve destekley�c� öğrenme ortamları �le fedakârlığı b�rleşt�ren kurumsal anlayış, Vakfımızı

benzerler�nden b�r adım öne taşımaktadır.

 

 

@guneysuvakf�@guneysuvakf�

www.guneysu�l�m.org
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Değerli Gençler,

Ülkemiz gençlerinin, dünya ekosistemi içerisinde pozitif yönlü ayrışmasına
vesile olacak en önemli etken kitap okumaktır. Vakti hasıl olunca okul
hayatı mezuniyetle son bulur. Ancak kitaplar, bir bireyin son nefesine kadar
onunla beraberdir. Netice itibariyle de her yeni günde, her yeni satırda
ufkumuz daha da genişler, insanı ve insanlığı tanımamıza ön ayaklık eder.
Nitekim alanı fark etmeksizin okuduğumuz her satır aslında dünyaya karşı
bir keşif yolculuğudur. Bu yolculuk esnasında okuduğumuz kadar ilerler,
ilerlediğimiz kadarda seyre dalarız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tamda bu
noktada kitaba ve okumaya yönelik gençlerimiz için birçok projeyi hayata
geçirmektedir. Tarihinden alacağı tecrübe ile seyre dalacağı kitapları,
gençlerimizle buluştuma şiarıyla hareket etmekteyiz. "Gençliğin Hayatına Yön
Veren Kitaplar" projesi ise bu şiarımızın en somut örneğini teşkil etmektedir.
Gençlerimize yalnızca kitap temin etmiyor hem tarihiyle hem kültürüyle
hemde bilgi seviyesinin ötesinde kendilerine pozitif katma değer
sağlayabilecekleri eserleri ulaştırmayı gayret ediyoruz. Gençlik
Merkezlerimizde bulunan kütüphaneler başta olmak üzere, ülkemizin birçok
noktasında yine bakanlığımız destekleriyle kurulan Kitap Kahvelerimiz bu
gayretlerimizin ürünleri niteliğindedir. Ayrıca yine Gençlik Merkezlerimiz
vasıtasıyla oluşturduğumuz Kitap Halkalarıyla gençlerimiz hem okuyor
hemde düşünüyorlar. 

Bu vesileyle ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyduğumuz bu projemizin,
birçok gencimize ufuk açması temennisinde bulunuyorum. 

Takdim

Gürhan YILDIZ
R�ze Gençl�k ve Spor İl Müdürü



Sevgili Genç Kardeşlerim,

İnsanoğlunun bidayetinden bugününe kadar okumanın önemi her daim dile
getirilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimize vahiy
edilen “oku” emri, okumanın ve bilmenin dünya yaşantımızda ne kadar
önemli olduğunun en somut örneğidir. Bu surette Güneysu İlim Öğrenenlere
Yardım Vakfımız himayelerinde ve Güneysu Gençlik Merkezimizin uhdesinde
hayata geçirdiğimiz “Gençliğin Hayatına Yön Veren Kitaplar” projesi, başlı
başına medeniyetimizin öğüdü niteliğindeki okumayı ve öğrenmeyi
gençlerimize teşvik etme gayretidir. Projemiz çerçevesinde gençlerimizin
hayatlarına yön verecek; edebiyattan sanata, tarihten bilime, tasavvuftan
dini-ahlaki konulara kadar birçok alanı kapsayan ufuk açıcı, zihni ve kalbi
besleyici 100’ü aşkın eserle buluşturduk. Her daim gençlerimize, ilmi ve
fikri çalışmalar ile hem maddi hem de manevi açıdan destek olmayı şiar
edinmiş vakfımız, bu proje ile beraber güzide ülkemizin güzel gençlerini
milli, manevi, kültürel, ahlaki alanlarda gelişim kat etmelerine vesile olma
inancındadır. Şuur sahibi genç hedefiyle ülkemiz gençlerine kültür ve sanat
değerlerini yaşatacak projelerimize devam edeceğiz. Ülkemiz yarınlarının
geçmişten aldığı mirasla bugünü yeniden kuracağı inancıyla hareket
etmekteyiz. İnanıyoruz ki şuurlu gençlerimiz, hakikatin üzerinde duran tozu
silip, ülkemiz ve tüm insanlık için iyi niyetle güzel işler yapacaktır. Biz
Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak kutlu ecdadımızın izinden
giderek bu ideallere heyecanla hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Gençlerimiz
de Allah’ın izniyle sonsuza kadar tarihi yürüyüşümüze sahip çıkarak
milletimizin onurunu yüceltmeye devam edeceklerdir.

Rıfat
Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZER

Takdim



1970 - 2014

K�tapları

 Güneysu Islahiye köyünde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesiden
mezun oldu. Öğretmen, akademisyen ve yazar Mehmet Sancaktutar, Güneysu İmam

Hatip Lisesi'nde öğretmen ve idarecilik yaptı. En son Kıbrıs’ta meslek dersleri
öğretmenliği yapıyordu. 

 
Öğretmenliğin yanı sıra yazarlığı ön plana çıkmaktaydı. Ölü Beyazı, Cebrail

Kanatları başta olmak üzere birçok edebi eserin yanı sıra çeşitli dergilerde birçok
makalesi yayımlandı.

 
     Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da 15 Haziran 2014’te 

vefat etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

Mehmet Sancaktutar

Proje Kapsamında Merhum Yazar Mehmet SANCAKTUTAR Anısına 
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“Okuma, �ç�m�zdek� meçhul alem�n kapılarını açan b�r anahtar.” d�yor Cem�l Mer�ç. B�r anahtar,
d�şler� kel�melerden mürekkep; onda �ht�lal�n haber� de var muhafazanın tem�natı da. F�k�r, en
önce kel�men�n hasadı; eşref� mahlukat kend�n� gerçekleşt�rmek �ç�n k�taba sığınıyor. Hayır,
ondan kend�ne b�r sırça köşk �nşa etmeyecek, münş�d �lk kend�n� tanımalı; z�hn� kel�meye
muhtaç, ona b�r yoldaş gerekl�. K�tapla dönüyoruz �ç�m�ze, �ç�m�ze yan� en uzak köşem�ze, orada
bulacağız ses�m�z�. Yoldaş hem mehtap olacak hem gölge. Müphem �ç�nde askıda �nsan;

boğulmaktan, muhtek�r meçhulden k�tapla kurtuluyor.

           Homo soc�us, Le Bon’un söyled�ğ� g�b� k�tle �ç�nde yeter�nce düşünemez; k�tap pazarlıksız,

yapmacıksız, muhatabın yan� yazarın söyleyeceğ�n� söyled�ğ� ve cevap �ç�n okuru kend� başına
bıraktığı, tahayyülüne en özgec� saygıyı duyduğu yöntem. Z�hn�m�z en sam�m�, en katışıksız
hal�yle yeşer�yor. Kel�melerde var oluyoruz, kend�m�z�z evvela sorguladığımız. Münevver k�tapla
aydınlanıyor, hayatı tanıyor, meden�yet� böyle kuruyoruz. D�lb�l�m�n en müh�m kuramlarından:

Beyn�m�z b�r mak�ne, o kel�melerle kodlanır, meçhulü görür gözümüz, sağır b�r sefaletten
harflerle kurtuluruz. Sağır b�r sefalet yan� b�nlerce sesten müteşekk�l gürültü, çok duymaktan
duyamaz olmak... K�tap sana güzel olanı �ş�t d�yor. Görüyorsun, daha �y� yaşamak �ç�n k�tapla
kalkıp k�tapla yatıyorsun, ses�n duyulur olmuş, �k�nc� kez doğmuşsun. Bu �k�nc� doğumda
Yasnaya Polyana’lı anarş�st b�r ç�ftç�n�n söyled�kler�n� �ş�teceks�n, Yüce Allah kel�meler üzer�ne
yem�n edecek ve �man edeceks�n, b�r böcek ters düşecek yere onu da göreceks�n. Anlamsız b�r
yığından anlamlar semasına terf�: Yüksek, naz�k ve şerefl�. Farkındasın dostum; Platon,

Sokrates’� yazmazsa onun ölümünden yalnız �ft�racı Meletos sorumlu olmayacak.

           Semada görüntü her zaman berrak değ�l elbet; yerde hızlı tüketmen�n s�s� dolaşıyor, bu s�s
ahlaksız, hodkam. Aydınlatmaya çalışsan naf�le den�yor, “Bak, güneş k�m� aydınlattığından
habers�z.” de ayrı b�r benc�ll�k değ�l m�? K�tabın tatlı/nah�f ışığı s�sler� aşamayacak mı? Dert
ed�n�yorsun, kel�melerle düşünmeyenler�n tesl�m� pek tab�� �lk sen�n canını yakacak. Münş�d�n
�nşaatında hak�kat� açığa vuran şamdan var �d�, sosyal medya �se b�r panopt�kon: Bakışların
z�ndanı, yazarın ve okurun karşılıklı nezaket�n�n aks�ne kaba b�r gözetleme kules�. Onlar teşh�r�n
köles�; mağaradalar, gölgeler� hak�kat zanned�yorlar. Kafalarının �ç�nde b�le yalnız değ�ller, b�r
d�yetle g�rd�ler bu curcunaya: Kend�ler�n� tüket�yorlar. Hatıralarını tüket�yorlar, görünüşler�n�;
mânâ olamayan sayıklamaların kurbanları onlar. İnsanlar artık mekânlar arası, b�rey her mekâna
s�nmek �st�yor; çok mekânlılıktan mekânsızlaşıyor net�cede, çok k�ml�kl�l�kle k�ml�ks�zleş�yor.
K�ml�ks�zler�n söz konusu eks�kl�kler�, onların “soc�us” olarak gerçek �let�ş�mde de gel�ş�mler�n�
etk�l�yor, bu gel�şememeler�n kümülat�f hal� toplum oluşa, n�hayet�nde �nsan oluşa da zarar
ver�yor. 

KESİF SİSİ DAĞITAN AYDINLIK
"Alparslan Yas�n  BEKAR"
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Ş�md� muhatap ekrandır; b�tmeyen b�r göster�n�n parçasıdır �nsan, gözet�m�n nesnes�d�r,
çıplaktır; düşünemez, katılır. K�taptan da korkar n�hayet; uzun yazılardan, düşüncen�n
ağırlığından yılar. Yarasının �y�leşmes�ne �z�n vermeyen b�r sürekl�l�ktek� gözet�m, kabuğa �z�n
vermez çünkü, çıplak z�hn� f�kre savunmasızdır, dış dünyaya bu kadar hassas olunca keşfedecek
b�r �ç dünya bulmak zordur. Sanat yaşamaya da�r b�r �z, ölümden sonra da hatırlanma arzusu;

oysa sosyal medya �nsanı her da�m kend� cenazes�nded�r, onların şatafatlı meras�mlerle geçer
günler�. 

 Yaşamanın tal�, yaşadığını göstermen�n gaye olduğu bu dev�rde k�tap raf süsü olmaya mahkûm
ed�ld�. Oysa “k�tabın yapacağı h�çb�r şey kalmadı” bezg�nl�ğ�m� kabul etm�yorum, ışık z�f�r�
karanlıkta daha rahat seç�lmez m�? Bu, obskürant�st b�r dua. Meras�m� bozmalı, korkuyu
yenmel�, münevver b�r güneş değ�l, k�m� aydınlattığından b�lhassa haberdar olmalı. En olmadı
b�r yel değ�rmen� bulmalı savaşacak, b�r mektup yazmalı, b�r Olr�c �le sohbet etmel�. Bu gayrette
Oğuz Atay’ın “Ben� tanımalısınız.”, Sa�t Fa�k’�n “Yazmasam çıldırıcaktım.” d�ye haykırışının hatırı
var, k�tap b�r �ht�yaç ve kel�me b�r �pt�la: Görmeye, hazmetmeye, anlatmaya… Yan� anlatış,

anlamanın da b�r parçası ve bu haseple ondan vazgeçmek, k�taba da �hanet manasına gelecek.

Curcunayı, harflerden b�r nezaketle bozmalı; İsmet Özel d�yor ya “D�lce susup/Bedence
konuşulan b�r çağda/B�l�yorum kolay anlaşılmayacak.”, ben anlaşılmasa da üm�d� telk�n eden
k�taba hürmeten konuşmaya devam ed�yorum, çözümün bu olacağına �t�kât �le meçhule açılan
kapının anahtarını el�me alıyorum. Anahtar; “meçhul alem”�n sırlarına şah�t, bulanık görüntünün
düşmanı, perden�n ötes�n� gösteren cesur b�r mücah�t. Artık hayatın ad� aygıtlardan ötes�ndek�
ongun yüzü olgun z�h�nle okunacaktır, hengamen�n �ç�nde b�r nota duyulacaktır, kend� �ç�n
okuyan �nsan başkası �ç�n aydınlanacaktır. Mevzubah�s ödev�n şanı, münevver�n cevher�ne
maya; b�lek, kes�f s�s� dağıtmaya sıvanacaktır. 

Kel�men�n hasadı f�k�r, üm�ts�zl�k kabul etmez elbet. K�taba kaçanın n�hayet�nde her şeyle
yüzleşt�ğ�n� b�l�yorum ve ben b�r man�festo yazmıyor, dert ortağı aramıyorum. Bu sözler
hak�kat�n d�llend�r�lmeye olan �ht�yacının net�ces�, anahtarı havaya kaldırıp hem mehtabı hem
gölgey� selamlıyorum. Görüyorsun dostum, mağaradan yen� çıkmış �sen gözler�n kamaşacak.

Z�yanı yok; sahte, hak�kate alışacak.

 Net�cede b�nlere bölünüp b�nlerde b�rleşen “kel�me”, “Oku!” emr�n�n var�s� olarak �şte önünde.

Kelam, ırağı yakın ed�yor. Yığının huzursuz vehm�, �ç�nde ferah mülahazaya dönüşüyor. K�n
tutmuyor, unutmuyorsun. Aydın en önce münzev� kalabalıkların yan� yazarın öyküsünü okur.
K�taba “sığınıyorsun” z�ra k�tap m�saf�r sevmez, akılcı b�r tesl�m�yet �ster; Tolstoy’u z�yaret
etmeyeceks�n, anlayacaksın. Anahtarın ferah soğukluğu avucunda, �nşa ett�ğ�n aydınlık hane
önünde parlıyor. Z�h�n, z�hne h�zmetle şereflen�yor ve h�ç var olmamak adlı mahıvdan kurtuluyor.
Ezcümle; k�tap, sen�n sefalet�n�n düşmanı. Münş�d anahtarı k�l�de soktu, harflerden müteşekk�l
ve ebed� b�r dünyaya vardı.

Merhum Mehmet SANCAKTUTAR Anısına "Temel İht�yaç K�tap"  Konulu 
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Meden�yet�m�z, okumakla başlıyor. Yen� b�r sürec�n �nşa krok�ler�n�, vücuda get�rmek maksadıyla
sahadayız. Evvela ruhumuzun, tekâmül sürec�n� hecelerken, okumak mefhumunun kıymet�n�
keşfed�yoruz. Okuduklarımız, okuyacak olduklarımızla b�r olup âlem-� sağîr olduğumuzu
fısıldıyor. Okunacak olanlar k�m� zaman taşa, k�m� zaman b�r kâğıt parçası üzer�nde şek�llenerek,

yaşamın özünü, sözlere nakşed�yor. Asra ve �nsana ışık tutan harfler, göğe uzanan b�naların
duvarlarından ışık saçarken, geçen zamanın terennümler�n� temaşaya koyulab�l�yoruz. El�m�zden
gelen�n en faydalısı, en key�fl�s� bu. Görüyoruz k�, l�sanını b�ld�ğ�m�z her nesney�, okuma
kab�l�yet�ne matufuz. Bazen b�r k�tap, ansızın b�r bülbülün yakarışı, s�myanın sırrı, göğün efkârı
ve allı turnanın göç etmes� de okuma mefhumunu �ht�va ed�yor. Ezelden, ebede dek okumakla
yan� anlamakla, anlaşılmakla, olgunlaşmakla mükellef olduğumuzu sez�yoruz. Çünkü
meden�yet�m�z�n k�tabını b�l�yoruz. B�z�m meden�yet�m�z�n okuma adabı, kubbede kuru b�r sada
değ�l “hoş b�r sada” bırakan b�r aheng�n mahsulüdür. Aheng�n ve raksın. Bunlar madden�n
olduğu kadar mananın da etk�leş�m�d�r.

“Karanlıkta kavga olmaz” der Cem�l Mer�ç. Karanlık, geçm�şle bağlarını kopartan b�r topluluğun
c�nnet�d�r. O bağlar kel�me kervanının güzergâhıdır. D�l�nden anlayan �ç�n maz�, �nsanlığın fener�
ve �st�kbal�n hayat damarıdır. Lak�n maz�n�n damarlarındak� kel�meler� okuyab�lmek ve kel�me
kervanına katılmak şartıyla. Maz�y� okuyab�lmek “Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmey�”
ustalarından öğrenmek demekt�r. Bu öğret�, dünyaya gel�ş�m�z� ve g�dene dek yapacaklarımızın
kılavuzu olan asıl kaynağa atıf yapan hoşça b�r kelamdır. Ancak o kelamla Gök Kubbe’de, b�z de
varız, d�yerek varlığımızı kanıtlayab�l�r�z.

Ş�md� kelamla asıl �l�şk�m�z�n köken�ne bakalım. Okuma kültürümüz son ve hak d�n olan İslâm
d�n�yle yen� b�r boyut kazandığını görüyoruz. İslâm’ın em�r ve yasaklarını b�ze b�ld�ren ve hayata
karşı duruşumuzu öğreten Kur’an-ı Ker�m �le b�rl�kte, k�tab� hayatın şek�llenmeye başladığı
kayded�l�r. Müslüman olmadan evvel b�l�nd�ğ� üzere sözlü kültüre daha yatkın olan ve genell�kle
k�tab� b�lg�ye daha mesafel� olan atalarımız, İslâm meden�yet�yle temas etmeler� net�ces�nde,

k�tab� b�r hayatla meden�yetler�n�n yapı taşlarını kalıcı hale get�rd�ler. Bu ben�mseme sürec�,
�nc�lerle bezel� eserler�n, yok olmasını önlerken, gönüller�, tar�h� ve coğrafyaları süsleyen b�r
kıymete ves�le oldu. Unutulanları hatırlatan c�ltlerce sah�feyle, geçm�şe doğru sağlam köprüler
kurulab�ld�. O köprüden geçenler, kelamla �şt�gal ederken, dünya yen� keş�flerle, her sefer�nde
tekrar kend�n� tanıdı.

“Al�m unutur, kalem unutmaz” d�ye d�l�m�ze v�rd olmuş atasözü, asırların, �nsanın, mana �zler�n�n,

k�tapların hafızasında olduğuna ve olması gerekt�ğ�ne �şaret eder. 

MEDENİYETİN TERENNÜMÜ; OKUMAK
"Abdülkad�r DEMİRCAN"
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K�taplarda yan� �nsan haz�neler�n�n geleb�ld�kler� ve ardından get�reb�ld�kler� b�lg� b�r�k�mler�n�n,

n�hayete ulaştırılab�lm�ş en son hududunda. 

Âl�ml�kten �ht�mal k� ar�fl�ğe geçme kısmet�ne ereb�lme mertebes�ne. Unutulan hak�katler�n, her
ân o sah�felerde, tıpkı eng�n ummanın d�b�ndek� �st�r�dyen�n �ç�nden çıkan �nc� m�sal�,
keşfed�lmes� g�b� k�taplarda b�zlere �nc�ler ve mücevherler� kıskandıracak kazanımlar sunar.

Ş�md� okumaktan ne anladığımız ve b�zden evvelk�ler�n ne anladığı temel sorusuna dönel�m.

Meden�yet�m�z�n okuma n�yet�n�, usulünü ve amacını b�lmek, başlangıç noktamız olab�l�r. Çünkü
esk�ler b�ze köksüz b�r ağacın yaşayamayacağını söyler. Bundan dolayı evvela b�z� b�z yapanlara,

dünyaya yen� b�r soluk get�ren atalarımıza kulak ver�p, yola çıkmalıyız. Satırdan evvelce sadıra
d�kkat kes�lmey� keşfetmel�y�z. Benl�ğ�m�z�n hudutlarını, özümüzü ve neden dünyadayız
sorusuyla anlam vereceğ�m�z k�ş�sel mertebey� geçt�kten sonra kend�m�z� gerçekleşt�rme
evres�ne geleceğ�z. Bu evre Maslow’un “Mot�vasyon Nazar�yes�”s�n 5. Ve son aşaması aşaması
olan “Kend�n� Gerçekleşt�rme” evres�ne �sabet ed�yor. Tüm dünyev� s�stem� kurup, ardından
kend� s�stem�n� en �nce ayrıntısıyla keşfed�p, ortaya çıkarma sürec�. Bunlar kazanılan tecrüben�n,

mevcut b�lg�yle harmanlanmasıyla vücuda gel�yor. Ardından huzura doğru b�r gem� yanaşıyor
l�mana… Güzergâhı b�lenler gem�de yer�n� alıyorlar. 

Esk�den k�taba ve yazılı olan met�nlere saygı duyulurmuş. Yere düşen kağıtlar ya yüksekçe b�r
yere koyulur veyahut �ç�nde Allah kelamı varsa, ayak altında sürünmes�n d�ye yakılırmış. Bu
k�taba ve kelama saygının gösterges�d�r. Bu saygı öteler�n ummanlarından keş�fler�, öğütler�
günün l�manına get�rm�şt�r. K�tap meden�yet� olduğumuz, bu edepten ve ver�len eserlerden pek
kolayca açıklanab�l�r. Bunlar saygı ve �stekle meydana gelen b�r dev�n�m�n mahsulüdür. Bu
saygıya daha büyük b�r saygı �se muhafaza ed�len o met�nler� okumak, tefekkür etmek ve
dünyaya ve ahrete yönel�k kazanımlar elde etmekt�r. Yoksa muhafaza ed�len eserler�n, küp
�ç�nde b�r�kt�r�l�p, h�çb�r �şe yaramayan mücevherden farkı kalmazdı.

Geçm�ş zamanın ustaları, “çok k�tap okuma, �y� b�r k�tabı çok oku” d�ye öğüt ver�rlerm�ş. Kur’an-

ı Ker�m’�n, Tâhâ Sures�nde: “Rabb�m �lm�m� artır, de” �lah� h�tabı bulunur. Hz. Al�’n�n: “İl�m b�r
noktaydı, onu cah�ller çoğalttı” ded�ğ� r�vayet ed�l�r. Bu üç h�tabı temel gerekçeye ulaşmak �ç�n
tek öğüt olarak göreb�l�r�z. Bu tek öğütü yorumladığımız takd�rde, �lm�n gerekçes�n� ve ana
gerekçey� su�st�mal eden faktörler� ve bertaraf etme yöntem�n� görüyoruz. Çok k�tap okumak,

�nsanı hedef�ne götürürken �lg�l�-�lg�s�z duraklarda vakt�n� tüket�r, amaca ulaşmasını zorlaştırır.
Bu konuda meşhur felsefec� Schopenhauer: “Şu büyük üstatların etk�ley�c� allamel�kler�
karşısında kend� kend�me şöyle seslen�r�m: “Ah, bu kadar çok okuyab�lmek �ç�n ne kadar az
düşünmek zorunda kalmış olmalılar” d�yerek, çok okumanın düşüncey�, Müslüman’ca �fadeyle
tefekkürü engelled�ğ�n� d�le get�r�r. O duraklarda eğlenmemek �ç�n Kur’an b�ze seslen�r:
“Rabb�m �lm�m� artır, de” d�yerek. Yan� ulaşmak �sted�ğ�m�z z�rvey� her zerres�yle keşfederken,

gereks�z ve faydasız �l�mden sakınmak temenn�s�n� hafızamızda şahlandırır. 
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Ardından Hz. Al�’ye kulak verd�ğ�m�zde, �lm�n çoğalmasının değ�l, artmasının makbul olduğunu,

duyarız. Çoğalması der�nl�ğ� engeller, artması �se artırır. Çünkü b�l�n�r k�, az çoktur, hak�katte. Bu
h�taplar ardında kurulmuş b�r meden�yet, dünyaya ve �nsana h�tap ett�. Ş�md� b�z bu h�taplarla
meden�yetler� şek�llend�renler�n vâr�sler�, okuma konusunda neler yapıyoruz, onu �nceleyel�m.

Sosyal medyayla b�rl�kte yen� b�r dünyanın eş�ğ�ndey�z. İbnü’l vakt olan eşref-� mahlûkatlar,
kend� eser� olan sosyal medyaya kend�ler�n� ve zamanlarını hapsett�ler. Belk� yüzlerce yılın en
kölemen z�h�nler�, bu medya çağında, gönüllü kölel�k yapıyorlar. Sosyal medya, b�r zamanlar
hayal olan ütopyaları ortaya çıkarırken, �nsanın onuruna ve dünyadak� asıl amacına yönelmes�ne
man� olmaya başladı. 

Amacını, �nsanın �lah� kıymet�n� y�t�rmes� yönünde programlamaya başladı. Böylel�kle anlamsızlık
hastalığı ortaya çıktı. Anlamsızlığı tet�kleyen bu sanal mecra, en kıymetl�m�z olan ruhumuzu �şgal
�ç�n saldırıya geçt� ve ged�kler açmaya başladı. Sosyal medyanın, kuma kültürümüzü de
der�nden yaraladığını görülüyor. Pek� ruhumuza açılan ged�ğ�, kültürümüzün yaralarını tam�r
etmek �ç�n ne yapab�l�r�z? Okumak, k�rlenen ruhu arındırmak adına yapılacak �lk eylemd�r. Ruhun
�lacı, merhem g�b� ş�fa veren k�taptır. Ruhu �hya �ç�n evvela O’nun ve O’na götüren kelamlara
kulak ver�p, göz sürmek gerekl�d�r. Çünkü asırlarca b�r�ken tecrübeler ve öğütler b�ze yol
gösterecekt�r. Han� Anadolu’ya yen� ruh get�renler�n meşhurlarından Yunus Emre d�yor ya:

“Okumaktan murat ne / K�ş� Hak'kı b�lmekt�r / Çün okudun b�lmezs�n / Ha b�r kuru ekmekt�r.”
Ged�k açılarak yaralanan ruhumuzu ancak O’nu anarak huzura kavuştururuz. Anmak �ç�nse
b�lmek temel gerekçed�r. B�l�nmeyene, yol almak zordur. Onun �ç�n Kur’an’ın �lk h�tabını temel
alarak, “Yaratan Rabb�n adıyla oku”yacağız. Yan� yapılan tüm okumalar yolu ona O’na
çıkarırken, yolda karşılaştıklarımız kubbede hoş b�r seda bırakacak. Evvelde böyle olmuş, ah�rde
neden olmasın?

Sözün özünü damıttığımızda, k�tabın b�r kılavuz olduğunu görüyoruz. Bu elektron�k çağda
okuma kültürü ne kadar azalsa b�le hâlâ umut var. Canlı K�tap adlı derlemen�n ed�törlüğünü
yapan Üm�t Yüksel b�ze şu b�lg�ler� aktarıyor: “ ‘K�tap, tekerlek g�b�d�r. B�r kere �cat ed�ld�kten
sonra daha �y�s�n� yapamazsın’ sözünü söyleyen İtalyan Edeb�yatı’ndan Umbert Eco da
‘K�taplardan Kurtulab�leceğ�n�z� Sanmayın’ �s�ml� k�tapta, Jean Claude Carr�ere �le k�tabın tar�h�n�
ve geleceğ�n� münazara ed�yorlar. Merak ed�len sonuç �se; teknoloj�n�n k�tabı yok
edemeyeceğ�…” Buradan da görülüyor k�, okumak b�tmez, sadece okuma şekl� ve
okuyacaklarımızın metodu değ�ş�r. Fakat okumak b�tev�ye sürer.

O halde okurken neler yapab�l�r�z? Okumaya başlamadan, evvela “okuma n�yet�m�z�” b�lmel�y�z.

Sosyal medyanın, k�tap okumak ve okuduğumuzu anlamakla, aramıza mesafe koyan, “k�tap
�ç�ndek� mottoların” sank� k�tabı okumaktan daha bas�t ve manalı olduğu algısını yıkmalıyız. 
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Ardından herkes�n okuduğu k�tapları okuyup, edeb�yatı ve çeş�tl� alanlardak� eserler�n
yazarlarını tanırken, d�ğerler�n� sadece akadem�ye tez konusu olarak bırakmamalıyız. Evvela
kend� kültürümüzün k�taplarını okuyarak bastığımız yer� b�l�p, dünya yazın hayatında kaybolma
r�sk�n� azaltmalıyız. K�tap almaktan korkmamayı ve k�tabı �sraf olarak görmemey� öğren�rken,

çok k�tap alarak, göster�ş yapmaktan da sakınmalıyız. Kaybolduğumuz takd�rde, “Korkarım k�
Kâbe’ye varamayacaksın ey A’rabî / Tuttuğun yol Türk�stan’a g�den yoldur” beyt�n� hatırlayarak,

kılavuzumuzu açıp yanlıştan dönme erdem�n� öğrenmel�y�z. B�lg�n�n sadece dünyada şan, şöhret
kazanarak asıl maksattan alıkoymasını engelled�ğ�m�zde, okumanın, gerçek okur olma onuruna
er�şeb�l�r�z.

Okumakla, b�r dünya kurarken, masalların gerçekl�ğ�n� yaşayab�l�r�z. Ruhumuzu tazelerken,

�ç�m�zdek� çocuğu kırlarda gez�nt�ye çıkarab�l�r�z. Gökle konuşurken, yerle dertleşmey� öğren�r�z.

Okumakla dünya �ç�nde dünyalar �nşa ederken, �ç�m�zde b�nlerce �nsanın terennümler�n�
barındırarak maz� köprüler�nde dersler vaazlar ver�r�z. Ancak ve ancak okumakla yapab�l�r�z.

 Dücane Cünd�oğlu’nun �fades�yle: “Fakat her Hal u kârda okumalıyız.”

Merhum Mehmet SANCAKTUTAR Anısına "Temel İht�yaç K�tap"  Konulu 
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- K�tap okuyor musun Bay Anderson? 

- Okumuyorum, eks�kl�ğ�n� de h�ssetm�yorum. 

- Ama b�z h�ssed�yoruz. 

D�yalogu �fade ed�lenlere temel teşk�l etmekted�r. 
Müşterek b�r mekâna sah�p olmamız ve küreselleşm�ş b�r dünyada yaşamamız haseb�yle
toplumsal sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız. Esk�ler�n d�yarlar ve beldeler kat
ederek ulaştığı ve uğruna fedakârlık sarf ett�ğ� öğrenmek eylem�ne b�z tek adım dah�
atmıyoruz. B�lg�n�n mumla arandığı ve arayanın çok olduğu zamanlardan, her yerde ışık
olmasına rağmen okumaktan kaçan ve karanlığa müptela olanların zamanlarına geld�k.

Tozlanmış k�tap raflarına yaklaşmamızın tek neden� artık modası geçt� d�ye rafları
değ�şt�rmek f�kr�; ve bu çok acı... 
İnsan eşreft�r ve en mutena olandır. Bu sıfatlara mazhar olmasının alâmet�far�kası da
anlamak ve b�lmek eylem�ne sah�p olmasıdır. Âlem� anlamak, �nsanı anlamak, b�r kuşu
anlamak, eşyayı b�lmek, hak�k� manasına ulaşmak �ç�n yeterl� teçh�zata sah�p olmak ve pek
fazlası �nsana bahşed�lm�şt�r. Bundandır k� �nsan hem çok behredardır hem de çok
tal�hs�zd�r. Behredar olma sebeb�, �drak kab�l�yet� ve etrafını tanıyab�lme �mkânına sah�p
olmasıdır. Tal�hs�zl�ğ� �se tüm bu �mkân ve mez�yetlere rağmen atalet�, abesle �şt�gal�,
dalgınlığı ve okumak eylem�nden uzak kalmasıdır. Modern dünyanın bunalımlarına, tek
tuşla önümüze gelen b�lg� yığınlarına, hedon�st bağımlılığa ve McDonalds kültürünün
tes�r�nde kalmalara karşın el�m�zdek� en büyük koz okumaktır. 

Savruk gel�şmelere hayret edemeden, z�h�n dünyamıza atılan ve b�z� h�pnot�ze eden ep�stem�k
yığınlarla ç�z�lm�ş b�r yol har�tasıyla başkalarının gayeler� uğruna düzüle büzüle yol yürüyoruz.

Algılarımız, mefkûreler�m�z ve kel�meler�m�z üzer�nden gerçekleşt�r�len sömürü g�r�ş�mler�, z�hn�
b�r mukavemet �le karşılaşamadığı �ç�n tahr�p olmuş ve gelen her m�saf�r�n tavrıyla yen� b�r
esvaba bürünmüştür. Hayatı başkalarının satırlarıyla anlamaya çalışırken kend� satırlarından
kopuk b�r sergüzeşte açılmanın ve �m�te tutumlarla kend� ben’�ne yabancı kalmanın adıdır
okumamak. F�k�rler�n ses verd�ğ� b�r dünyada çıkan herhang� b�r sese tek nefesle b�le �şt�rak
etmekten mahrum kalmaktır okumamak. Başkasının hayatını kend� beden�nde yaşatmaktır
okumamak ve dahası... 

Toplumsal marazların, önyargılı yaklaşımların, pas�f s�yas� pol�t�kaların, güdümlü l�nçler�n,

eğ�t�msel k�fayets�zl�kler�n, �ş görmez muhalefetler�n, anlamsız sosyal �l�şk�ler�n, b�rb�r�n�
d�nlememen�n temel sebeb� okumak eylem�nden uzak kalmaktır. Okumak eylem�n�n ahlak
ed�n�lmemes� toplumda yaralar açmaktadır. Çünkü �nsan sosyal b�r varlıktır ve hem etk�lenen
hem de etk�leyend�r. Kle�nbaum’un enfes eser� ‘’Dead Poets Soc�ety’’da geçen, 

OKUMAK, AYDINLIĞA MÜPTELA OLMAKTIR! 

"Yusuf YETİŞ" 
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Günlük yaşamda tesadüf ed�len enformat�k k�rl�l�klere, oradan buradan duyulan haberlere,

çeş�tl� man�pülasyonlara karşı z�h�n bocalanıyor ve düzenl� b�r okumayla, yıpratılan z�h�n
okumak �le oks�jen alıyor. Bundandır k� okumak z�hne oks�jen vermekt�r. 

Okumak ulv� k�tabımızın �lk emr�d�r. Okumak, meden�yet�m�z�n �rt�fasının m�henk taşıdır, z�hn�n
berraklaşmasıdır, hürr�yett�r, müstemlekeden kurtulmaktır. Yanlış g�den b�r şeyler varsa bunu
anlamak ve başkaldırmaktır k�tap okumak. Sa�r f�k�rlerden arınıp yerel b�r mefkûreye sah�p
olmaktır ve geçm�ş�n d�r� d�mağlarından �st�fade etmekt�r. 
Son ded�ğ�m çok müh�m, derler k�: 

‘’Dünya b�r bataklıktır ve bu bataklıktan kurtulmanın tek yolu ayak �zler�n� tak�p etmekt�r.’’ çünkü
geçm�ş�nden b�haber olan geleceğ�n� �nşa edemez. Geçm�şle �rt�batın tek vasıtası k�taplardır. Ve
tab�r� ca�zse �nşamızın en müh�m malzemes�d�r. B�naenaleyh ayak �zler�n� tak�p etmem�z ve
bataklığa düşmemem�z gerek�r. 

Son olarak okumak eylem� üzer�ne yaptığımız değerlend�rmeler pek müh�m olsa da, k�tabın
mar�fet�n� unutmamak ve kend�s�ne tesl�me etmek gerek�r. B�r kere bu lezzete varan ve k�tabın
dostluğunu, muhabbet�n� kazanan k�ş�, gerçek manada çok şey elde etm�ş olacaktır. Çünkü
k�tap çoğu kez yardıma hazırdır, zarar vermez ve ona attığın b�r adıma o b�rkaç adımla karşılık
ver�r. Evet, b�raz nazlıdır fakat onu anlamayı başarırsan sana kend�n� açar. Sen usanmadıkça o
da usanmaz. Ve k�bardır, ne arkandan konuşur ne de cehalet�n� anlatır. Usul usul sana öğret�r
hayatın �zbe köşeler�n� ve ta kend�s�n�. Cem�l Mer�ç’�n ‘’İnsanlar kötüydü, k�taplara sığındım.’’

ded�ğ� tam buydu. Dostluğu kurmuştu nüshalarla ve çözmüştü mevzuyu. 

Tar�k bell�, yordam bell�, had� o zaman herkes yen� b�r arkadaş ed�ns�n ve sığınacağı l�manı
bulsun. Anlatsın, anlasın ve yaşamanın elem ver�c� tadına varsın. Karanlıktan, rotasız
yolculuktan, f�k�rs�z z�k�rden ayrılsın ve aydınlığa selam vers�n! 

Merhum Mehmet SANCAKTUTAR Anısına "Temel İht�yaç K�tap"  Konulu 
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B�r şeye �ht�yaç duyab�lmen�n yolunun edeb�yattan geçt�ğ�n� öğrenm�şt�m b�r yazardan. Edeb�yat
�nsanın kend� c�ns�ne mecbur�yet �l�şk�ler�n� öğretmeden önce “ötek�”n� fark etmes�n� sağlarmış,

öyle dem�şt� yazar. H�ç sevmezd�m mecbur�yet kel�mes�n� ama bayılırdım “Ben sana mecburum
b�lemezs�n” d�yen şa�re, ben de böyle b�r �nsanım �şte. Ötek� kel�mes�n� de sevmezd�m aks� g�b�,
�lk başta h�ç anlayamamıştım bu yazarın ne demek �sted�ğ�n�. Sonra anladım ben
çocukluğumdan ber� öteler� hep ber� eylem�şt�m k�taplarla. Ded�ğ� g�b�yd� ötey� ber� eylemek �ç�n
önce fark etmek lazımdı; tanımak ve ötek� olmaktan kurtarmak. K�taplardan tanıdım öteler� de
ötek�n� de. K�taplar öte den�len� sevmey� öğretend� bu çağa �nat. Sevmey� de “Ben sana
mecburum” d�yen şa�rden öğrenm�şt�m zaten. Ekran çağında doğdum ben, ekran çağında
büyüdüm, büyüyorum. Ekran çağı ötek�ler�n çağıydı en çok. Her yerde ötek�ler, herkes ötek�,
başkası, yabancı… Ve ötek� olmasına rağmen herkes aynı. Sevmek yasaklanmıştı ekran çağında;

hele ötelere sevdalanmak, hafaza! Sevmek yasaklanmıştı, yalnız mecbur�yet kalmıştı. Ağlayan
çocuklara sevg� değ�l de ekranların ver�ld�ğ� b�r çağdan bahsed�yoruz. Mecbur�yet çağı, ber�k�ne
sevg� değ�l de ötek�ne mecbur�yet. Üstel�k ş��rdek� g�b� de değ�l.

Ben sevg�ye mecbur olmaya �nanmıştım. Ben� buna k�taplar �nandırmıştı. K�taplar “sevg� çağı”
d�ye fısıldıyordu �natla kulağıma. Yalnızlık ned�r b�lmem�şt�m h�ç, k�tapları dost seçm�şt�m
kend�me. Çocukken ağladığımda k�tap ver�l�rd� el�me, kocaman res�ml� k�taplar, sevg�yle
anlatılan masallardı çocukluğum. D�l�m dönmese de b�lmesem de harfler� masallar okurdum ben
de oyuncak bebekler�me. Sonra büyük gün geld�, ulaşılmaz görülen sırra ulaştım, k�taplar artık
anahtarını bulduğum haz�ne sandıklarıydı. K�m� zaman Keloğlan’ın haz�neler�n� buldum k�m�
zaman Alaadd�n’�n s�h�rl� lambasını o sandıktan. Bazen Al�ce’�n Har�kalar D�yarı’nda kayboldum
bazen Oz d�yarında. Dem�r yollarında, Pal Sokağı’nda geçt� çocukluğum, her zaman uçssuz
bucaksız hayaller kurduğum b�r gökyüzünün altında. K�taplar hayal bahçemd� çocukluğumda. 

Herkes zorlanırdı �lk gençl�ğe adım atarken, kend�n dah� ötek� olurdun kend�ne. Ekranlar en
büyük düşmanlarıydı gençler�n, öyle b�r g�rdap k� gözün b�r an dalsa hemen �ç�ne çekerd�, sen�
sana yabancı ederd�. Boğulmamayı o g�rdapta k�taplardan öğrend�m. Dem�şt� ya yazar ötek�n�
fark ett�r�yordu k�taplar, ötek�n� yok sayan ekranlara �nat. Gençt�m, k�taplardan tanıdım
gençl�ğ�m�, k�taplarda sevd�m kend�m�. Kend�m� sevmekle başladım sevmeye. “İl�m kend�n
b�lmekt�r.” dem�şt� b�z�m Yunus. Kend�m� b�l�nce al�m�m sandım. Yanıldığımı y�ne k�taplardan
anladım.  

B�lg�ye âşık oldum sonraları, b�r b�lgeyle tanıştım. Öte d�yarlarda, öte çağlarda yaşamış b�r
ötek�n� ber� eyled�m kend�me. 

 BİR ÖTE BERİ HİKAYESİ: KİTAP
"Merve EKMEKCİ"
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Alıp kalb�m�n en der�n�ne dost eyled�m. K�taplarını açıp açıp muhabbet ett�m; yoruldukça bu
çağdan ona sığındım. Başka b�r zamanda, başka b�r ülkede yazılmış satırlara. Başka b�r çağın
sevg�s�zl�ğ�nden, bu çağın sevg�s�zl�ğ�ne ağladım. Başka b�r çağın günahlarını gördüm tekrar bu
çağda, başka b�r çağın zulmünü. K�taplardan geçm�ş�, geçm�şten bugünü okudum. Tar�h�n
tekerrür olduğunu k�taplardan öğrend�m. Herkes �ç�n b�lg�yd� k�taplar ben�m �ç�nse artık b�lg�n�n
ötes�nde, b�r b�lgen�n dostluğuydu. Bu zal�m tekerrürden kaçtığım, omzuna yaslandığım b�r dost
ed�n�verm�şt�m �şte. Mezarına kavuştuğumda h�ç görmed�ğ�m, ses�n� dah� duymadığım b�r
adama akan gözyaşlarım da bu sess�z, yalnızca okumakla kurulmuş dostluktandı. Ve okumak
ötey� ber� etm�şt� �şte, öte d�yarlar yakınlaşıverm�şt�. Söz verd�ğ�m g�b� gelm�şt�m, Bosna’da,

b�lge dostumun mezarı başındaydım. O gün b�r söz daha verd�m orada dostuma; bu ekran
çağını sevg� çağı yapacağıma. B�r kez söz verm�şt�m k�taplara k�taplardak� acıların
tekrarlanmayacağına, tekrarlanmaması �ç�n el�mden gelen� yapacağıma. İnsan dostuna verd�ğ�
sözü tutmaz mı h�ç? K�tap dosttu, dostumdu -dost mecbur�yet�m, ş��rdek� g�b�- ve dostu k�tap
olandan elbet zarar gelmezd�. 

Ben de b�r dostluk h�kayes� anlatıyorum s�ze. B�r öte ber� meseles�. K�tabı kend�me ber�
eylemem�n h�kayes�: Önce k�tapla başlayıp sonra tüm yaratılmışlara yayılan –k�tap k� tüm
yaratılmışların kılavuzu- b�r ötey� ber� eyleme, dostluğu k�taptan öğrenme… “Oku!” emr�yle
başlayan b�r h�kâye. Aslında h�kâye aynı. İnsanın k�taba mecbur�yet� lak�n ş��rdek� g�b�. Oku ama
ney�? Önce k�tabı kılavuz n�yet�ne. Sonra �nsanı ve doğayı… “Oku, yaratan rabb�n�n adıyla. O
�nsanı alaktan yarattı…” İlk em�rden ber� �nsanı anlamak �ç�n okumayı seçt�m, k�tapları kend�me
yoldaş eyled�m. Derler ya k�taplara sığındıkça �nsan daha çok severm�ş k�taplardak� hayatı,
k�taplardak� �nsanları… Ben�mk� de benzer b�r h�kâye �şte, b�r farkla: Ben k�taplara tutundukça
tutundum �nsana. Sevmey� öğrend�m; k�taptak�lerle beraber hayatımdak� �nsanları daha çok
sevd�m. Ötek� bırakmadım hayatımda, sevmey� öğren�p de k�taplardan her ötey� ber� eyled�m.

Ötelere gönlümde yer verd�m. Tanımadan sevemezm�ş �nsan, tanıyıp da sevd�m. Han� d�yorum
ya ekran çağı: öteler� daha da öteleyen b�r çağ, tanımaya �z�n vermeyen, sevmey� yasaklayan b�r
çağ. Tanımak sosyal medyadak�, yalnız kadrajlara sığan yalancı gülümsemeler� görmekten
geç�yor artık, soğudu tebessümler�n sıcaklığı. Adamın yüreğ�nden tank g�b� geçen kel�meler�,
yüreğ�m�z�n �syan ş��rler�n� yanıltıyor sosyal medyanın yalancı �syanları. Yüreğ�m�zdek� sevg�
den�len meşaley� söndürüyor sosyal medyanın yalancı �nsanları. İnsanlar �nsana değ�l, �nsanlar
k�taba değ�l, �nsanlar ekrana tutunmayı seç�yor; ekranlarsa yanıltmayı. Tanıyamıyoruz bu
yüzden, güvenem�yoruz, sevem�yoruz, anlayamıyoruz… Öte kalıyoruz b�rb�r�m�ze, ötek� oluyoruz. 

“D�lce susup bedence konuşulan b�r çağda b�l�yorum kolay anlaşılmayacak” dem�şt� şa�r onun
sözler�yle “Duyanlara selam olsun” d�yerek devam ed�yorum y�ne de… B�rb�r�m�z� sevd�recek
şey�n selamı yaymak olduğuna �man ed�p k�taplardan aldığım bu selamla yola çıktım. B�r selam
s�ls�les� bu. B�r selam yakın kılarmış ya öteler�, k�taplar g�b�... B�r ötey� ber� eyleme h�kayes�. B�r
selamı yaymaktır bu h�kâyede ben�m payım. D�yorum ya ben sevg�ye mecbur olmaya �nandım.

Sevmeye k�taplarla başlayıp k�taplarda kend�m� tanıdım. Evvela kend�m� sonra ötek�n�. Tanımak
mesul olmaktır, bu yüzdend�r k�taplara verd�ğ�m sözler. 
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Sorumluyum k�taplardan aldığım b�lg�lerden; çabalarım, bu ekran çağına savaşım bu yüzden. Bu
yüzden el�mde k�tap gözüm hep ötelerde; öteler hep ber�d�r gönlümde. Ben k�taba, ben sevg�ye,

ben ötek�ne mecburum… Ben �nsana mecburum, ş��rdek� g�b�.

Merhum Mehmet SANCAKTUTAR Anısına "Temel İht�yaç K�tap"  Konulu 
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İnsanı d�ğer tüm canlılardan ayıran en temel özell�k düşünme becer�s�d�r. Düşünme becer�s�n�n
gel�ş�m�ne ön ayaklık eden kültürel b�r�k�m �se “okuma” özel�nde gerçekleşmekted�r. Dünya tar�h�
boyunca nerede b�r toplumu �hya etme gayret� var �se orada okumanın mar�fet�, öğrenmen�n
heyecanı vardır. Öğrenmen�n heyecanı, okumanın dışa vurumudur. K�ş� kend�s�nde bu heyecanı
barındırmıyorsa, �lm� ve f�kr� olarak gel�ş�m kat etmes� söz konusu değ�ld�r. 

N�tel�kl� �nsan gücünün en öneml� dayanak noktası k�taptır. K�taplar, toplumların kültürel
b�r�k�m�d�r. Bu kültürel b�r�k�m zamanla b�lg� çağını oluşturmuş ve toplumsal anlamda okuma �le
araştırmanın gel�ş�m sev�yes�n� yükseltm�şt�r. B�lg� çağı �nsanın �lm� ve f�kr� açıdan
gel�şt�r�lmes�n�n yanı sıra okuma alışkanlığıyla ekonom�k, toplumsal ve kültürel yaşamda b�rey�
ayrıcalıklı kılmıştır. B�lg�, meden�yet�n ortaya çıkmasından bugüne �nsan b�l�nc�n�n, algı ve
anlayışının; sorgulama, öğrenme, çözüm bulma ve üretme kab�l�yetler�n�n ulaştığı bütün
sonuçlardır. Bu çerçevede, b�lg� kaynaklarının doğru seç�l�p, tahl�l ed�lmes� öneml� b�r etkend�r.
N�tek�m okuyarak elde ed�len kazanımların k�ş�n�n ve toplumun yararına yüksek mertebeden
fayda sağlaması esastır. Dünyanın her dönem�nde b�lg�ye sah�p olan, yöneten ve kullanan
toplumların, her konuda daha �ler� sev�yede oldukları herkesçe kabul gören b�r gerçekt�r. B�lg�ye
ulaşmanın en güven�l�r yolu �se k�tap okumaktan geçmekted�r.

K�tabın, b�zler�n meden�yet�nde ve varlık serüven�m�zde fevkalade güz�de b�r yer� vardır. N�tek�m
ortada herhang� b�r k�tap yokken kutsal k�tabımız “oku” emr�n� telk�n etm�şt�r. Avrupa'nın ortaçağ
karanlığına mahkûm olduğu yıllarda Bağdat, Kah�re, Şam, Kurtuba, Buhara, Merv, Semerkand,

Konya, Mard�n, Erzurum g�b� İslam şeh�rler�, medreseler� ve kütüphaneler� �le dünyaya ışık
saçmaktaydı. 800'lü yılların başında kurulan Beyt'ül H�kme'n�n karşısına Dar'ül H�kme �nşa
ed�lerek çıkılıyordu. Kaynağı H�nd’den Esk� Yunan’a kadar uzanan b�nlerce c�lt eser� bu
kütüphaneler muhafaza etm�ş, sonrak� nes�llere ulaştırmıştır. İlerleyen yıllarda oldukça c�dd�
düzeylerde yazılı kültürün ortaya çıkması, aslı �t�bar�yle muazzam b�r b�r�k�m�n olduğunu �şaret
etmekted�r. Okumak aslında �nsanın kend�s�n� anlama yollarından b�r�d�r. Oku emr� yalnızca
gerçek manada satır okuma anlamını taşımamaktadır. İnsanın yeryüzündek� varlığını okuma,

yaradılışın sırrını çözme g�b� d�ğer b�rçok anlamı �ht�va etmekted�r. Dolayısıyla �nceled�ğ�m�z
zaman b�zler�n klas�k edeb�yatı �nsan ps�koloj�s�nden evren�n yaradılışına, şeh�rler�n d�zaynından
s�yaset�n düzenlenmes�ne, çocukların yet�şt�r�lmes�nden müz�ğe kadar gen�ş yelpazel� b�r
alandan oluşmaktadır. Bu gen�ş yelpazel� b�lg� b�r�k�m� aslında bugüne yahut yarına �l�şk�n
söyleyeceğ�m�z sözün tes�r�yle paralell�k göstermekted�r. K�tap okumak, gündel�k hayatımızda
�şleyen süreçte �ht�yaç duyduğumuz z�hn� berraklığın anahtarıdır. Bacon’a göre okumak,

“Okumak, haz duymak z�hn�m�ze süslemeye ve yetk�m�z� artırmaya yarar. 

 OKUMA VE DÜŞÜNME ÇERÇEVESİNDE KİTABIN ÖNEMİ
"Hasan Faruk ORAL"
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Hatta �nsan, zekasına ket vuran her türlü engel� �y� seç�lm�ş serler okumakla ortadan
kaldırılab�l�r.” Sözü aslı �t�bar�yle okumanın b�rey�n gündel�k hayatıyla doğrudan �l�şk�l� olduğunu
göstermekted�r. 

B�rçok tecrübe sah�b� b�rey�n okuma özel�ndek� ş�ddetl� tavs�yeler� toplum nazarında kayda
değer etk� oluşturmamaktadır. Toplum �çer�s�nde bu denl� öneml� b�r hususun gerekl� düzeyde
değer görmemes� süregelen sorunların kapısını aralamaktadır. K�tap okumanın devamında
okunacak k�tabın �çer�ğ�n�n b�r değer üretmes� gerekmekted�r. Son yıllarda b�rçok k�ş� herhang�
b�r edeb� k�ş�l�ğ� olmaksızın k�tap yazmaktadırlar. Okuma oranının oldukça düşük olduğu
ülkem�zde kültürel b�r�k�m�m�z� negat�f yönde etk�leyen bu t�p yayınlara oldukça fazla talep
olması üzücü b�r durumdur. Toplum olarak b�zler okumayı bas�te �nd�rg�yoruz. Aslında okumak,

c�dd� b�r �şt�r. Ve yalnızca b�lg�y� �şleme olarak tanımlamak yanlıştır. Yusuf Kaplan’ın tab�r�yle �se
“Okumaktan maksat b�lmek değ�, ‘h�ç’� b�lmekt�r.” Son olarak Fuat Sezg�n hocamızın k�tap
okumanın c�dd�yet�ne �thafen şu sözler� sarf etm�şt�r: “K�tap okumak �badet g�b�d�r. Allah’ın
rızasını kazanmak, �l�m yapmak �ç�n okuduğun zaman okumuş olursun b�r k�tabı. Tıpkı namaza
durduğun g�b� kend�n� etrafında olan b�tenlerden arındırır, k�tabın ruhuna ver�rs�n. Ve tıpkı
namaz kılan �nsana seslenmed�ğ�n g�b� k�tap okuyan �nsana da seslenmezs�n. B�r kenara geçer
onun �badet� b�tene kadar beklers�n.”

Merhum Mehmet SANCAKTUTAR Anısına "Temel İht�yaç K�tap"  Konulu 
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GENÇLİĞİN HAYATINA
YÖN VEREN KİTAPLAR

BAZI KİTAPLAR HEP GENÇ KALIR

Kom�syon Üyeler�
 

Doç. Dr. Eyüp KUL | RTEÜ - Tar�h Bölümü
Dr. Öğr. Üyes� Üm�t ERKAN | RTEÜ  - Temel İslam B�l�mler� Bölümü

Öğr. Gör. İsma�l HACIAHMETOĞLU | RTEÜ  - İslam Tar�h� ve Sanatları Bölümü
Selman YILDIRTAN | R�ze İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü

Ömer ESKİ | Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�
İsma�l ŞİMŞEK | Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�

Utku TURNA | Eğ�t�m Yönet�c�s�
H�kmet YANIK | Güneysu İlçe Gençl�k Merkez� Müdürü
Emre YILMAZ | Güneysu İl�m Öğrenenlere Yardım Vakfı

Nazm� KALIN | Sosyoloj�

@genck�taplar@genc_k�taplar @gençk�taplar@genck�taplar
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@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 1

K�tap V�deo Tanıtımı: Sar�ye ÇİMCİK
Adnan Menderes Ün�vers�tes� / Sosyal B�lg�ler Öğretmenl�ğ�

1. K�tap

DİN NEDEN GEREKLİDİR
EMRE DORMAN

Din insanın ışığıdır. Din yoksa

insan hiçbir zaman yeterince

aydınlanamayacaktır...

"D�n Neden Gerekl�d�r?" k�tabı b�rçok merak ed�len soruyu cevaba kavuşturan b�r eserd�r. Eser; Allah
d�n gönderm�ş m�d�r? D�n neden öneml� ve gerekl�d�r? D�n olmadan Allah'ın varlığı, b�rl�ğ�, sıfatları,
Allah-evren-�nsan �l�şk�s�, hayatın anlamı, ölüm ve sonrası g�b� en temel konularda tatm�n ed�c�
açıklamalar bulmak mümkün müdür? g�b� sorulara der�nlemes�ne cevap vermekted�r. 

Şüphes�z d�n, �nsanın mutluluğu �ç�n b�r araç vaz�fes� görmekted�r. K�tap; ahlaktan, �nsanlıktan ve
�nsanda olab�leceğ� bütün duyguların d�nden gel�rse nasıl olacağı? ve d�ns�z b�r�n�n nasıl olacağı? g�b�
sorulara cevaplamaktadır. B�rçok d�n savunması yapan yabancı yazarların ve ate�st olan yabancı
yazarlarında d�n hakkındak� yorumlarını alıntı olarak k�tapta yer almıştır. "D�n Neden Gerekl�d�r?"

k�tabı adındandan da anlaşılacağı üzere sorunun cevabını vermekted�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 2

K�tap V�deo Tanıtımı: Şeyma Nur KAYA
Cumhur�yet Ün�vers�tes� / Eğ�t�m Fakültes� / Res�m-İş Öğretmenl�ğ� 

KUDÜS EY KUDÜS
LARRY COLLINS - DOMINIQUE LAPIERRE

Bir ihtilaf Kutsal Toprağı

alevlere boğacak ve alevler bir

daha da sönmeyecekti.

2. K�tap

Kudüs… Ey Kudüs" k�tabı, 1948 Arap-İsra�l Savaşı sırasında �k� kes�m tarafından parçalanan Kudüs’ün
dramat�k ve olağanüstü öyküsünü konu almıştır. S�yas� �ht�raslara maruz kalan Kudüs’ün Yahud�
devlet�n�n sancılı kuruluşunu ve F�l�st�nl�ler�n d�ren�ş�n� anlatan bu k�tap 5 yıllık araştırmalar, olaylara
b�zzat şah�t olmuş k�ş�ler�n röportajlarını, gen�ş ve detaylı b�lg�lerle okura roman tadında yansıtmıştır.

B�zler bu ümmet�n gençler� olarak geçm�ş ve gelecek arasında b�r köprü n�tel�ğ� taşımaktayız. Kudüs’

de herkes�n b�r emel� var, k�m� Ortadoğu’nun zeng�n kaynaklarının, k�m� �se �k� b�n yıllık yurt arayışının
boşluğunu doldurmak �ç�n dolud�zg�n gelmekted�rler. Kudüs dünyanın değ�l kend�s�ne sah�p çıkma
cesaret�n� göstereb�lecekler�n hak�m�yet�nde kalacaktır, b�z gençlerde bu hak�m�yet� sağlamak �ç�n bu
eser� mutlaka okumalıyız.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 3

K�tap V�deo Tanıtımı: Fatma Nur EROĞLU
Marmara Ün�vers�tes� / Matemat�k Öğretmenl�ğ� 

BİLDİĞİMİZ TARIMIN SONU
ÇAĞLAR KEYDER - ZAFER YENAL

Kırsal olan gelenekseldir,

kentsel alanlar modernitenin

yaşam alanıdır, o halde göç

modernleşmeye alınan bilettir.

3. K�tap

"B�ld�ğ�m�z Tarımın Sonu" k�tabı, küresel �kt�dar rej�mler�n� üreten �kt�sad� süreçlerle beraber tarım
sorununu konu almaktadır. K�tap, tarım sorununun ve kırsal yapıların dönüşümünü, metalaşma,

köylünün mülksüzleşmes� ve s�yaset bağlamında tartışmaya açmaktadır. Organ�k pazar romant�zm�ne
ya da köy nostalj�s�ne hapsolmadan, tarım sorununu düşünmen�n ve tartışmanın bereket�n� konu
almaktadır. 

Dünyada ve Türk�ye’de olan yoksulluk, bölgesel eş�ts�zl�kler, çevre, sosyal pol�t�kalar ve toplumsal
hareketler g�b� b�rçok öneml� meselen�n temel�nde aslında tarımın olduğuna d�kkat çeken k�tap,

tarımın yalnızca bölgesel değ�l, küresel ölçekte önem�n�n kavranmasına yardımcı olab�lcek n�tel�kte
b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 4

K�tap V�deo Tanıtımı: Burak AVCI
Şeyh Edebal� Ün�vers�tes� / S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�

KANUN-I KADİMİN PEŞİNDE
MEHMET ÖZ

Küfr ile dünya durur, zulm ile

durmaz.

4. K�tap

Kanun-� kad�m kısaca Türk- İslâm geleneğ� çerçeves�nde uygulana gelen prat�k kurallar bütünü.

Osmanlı devlet ve toplum yapısının XVI. asrın �k�nc� yarısından başlayarak “klâs�k” düzenden farklı b�r
yöne evr�ld�ğ� b�rçok aydın tarafından tesb�t ed�lm�şt�r. Bu k�tapta esas olarak Osmanlılar’ın XVI. asır
sonları ve XVII. asırda karşılaştıkları problemler� nasıl değerlend�rd�kler� ve bunları çözmek �ç�n ne
g�b� çareler tekl�f ett�kler� ele alınmaktadır.

Osmanlı'da başlayan ve "bozulma" şekl�nde n�telend�r�len döneme karşı aydınların ürett�ğ� çözüm
öner�ler�n�n akadem�k b�r d�lle �ncelend�ğ� eser, yaşanılan dönem� anlamlandırmamıza yardımcı
olacaktır. 16 ve 17. Yüzyıl Osmanlı s�yas� ve toplum düzen�n� merak edenler, o dönem� hatırlamak ve
Osmanlı aydınlarının gözünden öğrenmek �steyenler �ç�n c�dd� öneme sah�p b�r emek ürünü olan eser,
döneme ışık tutmaktadır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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BEYAZ GEMİ

YouTube K�tap Tanıtımları No: 5

K�tap V�deo Tanıtımı: Şer�fe ATMACA
Selçuk Ün�vers�tes� / Tar�h Bölümü

CENGİZ AYTMATOV

Onu öyle seviyorum ki

ağlamak geliyor içimden.

5. K�tap

K�tabın konusu Maral Ana efsanes�ne dayanır. Efsaneye göre Kırgızların heps� b�r saldırıda öldürülür
ve sadece b�r kız ve b�r erkek sağ kalır. Onları da Maral Ana kurtarır fakat �lerleyen dönemlerde
�nsanlar maralları öldürmeye başlarlar. Bunun üzer�ne marallar ortalıktan kaybolur. K�tabın ana
karakter� Müm�n Dede, torununu bu efsane �le büyütür. Müm�n Deden�n damadı Orozkul ona kötü
davranmaktadır ve bu durum anne ve babası tarafından terk ed�len hayalperest çocuğu üzmekted�r.
Olaylar bu durumlara bağlı olarak �lerlemekted�r.

Anne ve babasız b�r çocuğun yaşadığı duygu durumunu daha �y� anlamak �ç�n güzel b�r eser.  Eser,
oldukça dokunaklı, �çten ve hüzünlü. İnsanların acımasızlığını, despotluğunu �şlerken b�r yandan da �y�
kalpl�l�ğ�n� ve hoşgörülü, saf oluşun önem�ne vurgu yapılmaktadır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 6

K�tap V�deo Tanıtımı: Ceren CANYURT
Bartın Ün�vers�tes� / Türk D�l� ve Edeb�yatı

ZİHNİYET VE DİN
SABRİ ÜLGENER

İslam, mala mal varlığından

değil kibir ve gurur metâı,

çokluk yarışı olduğundan

karşıdır.

6. K�tap

K�tap, d�n sosyoloj�s� ve özell�kle d�n ve z�hn�yet �l�şk�s� üzer�nde Max Weber'�n çığır açan görüşler�ne
toplu ve kr�t�k b�r bakışla yola çıkmaktadır. Kend� kültür çevrem�zde konunun sınırlarını ç�zerken,

ağırlığın üst perdede monoton şer'î kurallardan sade ve sam�m� kıssaları �le tasavvufa kaydırıldığına
d�kkat çek�lmekted�r. Her şeyden önce, dünkü ve bugünkü hal�yle �nsanımızın çevre ve evrene bakış
açısını şek�llend�rmede tasavvufa düşen pay ned�r? sorusunun cevabı k�tapta aranmaktadır.

Bu k�tap; �lk bölümde d�n z�hn�yet ve �kt�sad� yaşam üzer�ne genel b�r �ncelemes�, �k�nc� bölümde
Weber’�n İslam, İslam toplumu ve İslam �kt�sadı üzer�ne değerlend�rmeler�n�n �ncelemes� ve üçüncü
bölümdeyse Weber’�n değerlend�rmeler�n� eleşt�rerek, İslam-tasavvuf-tar�kat �l�şk�s� �ç�nde Weber’�n
ortaya koyduğu görüşler�ne ant�tez üretm�şt�r. Genel olarak bu eserde; z�hn�yet dünyamızla d�n�
manev� kök kaynaklarına �nmeye çalışılmıştır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 7

K�tap V�deo Tanıtımı: Bahadır DAĞDAĞAN
Bursa Tekn�k Ün�vers�tes� / Sosyoloj� 

ÇANAKKALE MAHŞERİ
MEHMED NİYAZİ

Bu insanların kalplerinde sadece

ulvi bir vatan sevgisi vardır.

Ölüme onlar kadar gülümseyerek

giden bir millet ferdi daha

görmedim.

7. K�tap

'Çanakkale Mahşer�' k�tap ülkes�ne düşman ayağı değmes�ndense canını seve seve feda etmey� göze
almış Türk m�llet�n�n olağanüstü savunmasını ele alınmıştır. Türk asker�, kend�ler�nden daha donanımlı
olan düşmanlara karşı eş� benzer� olmayan b�r cesaret ve vatanseverl�k örneğ� göstererek vatanına
sah�p çıkmıştır. Bu k�tapta okuyuculara, savaşın başında atılan �lk kurşundan savaşın sonunda atılan
son kurşuna kadar b�n b�r zorlukla, vatanını koruyan ve asla pes etmeyen, Türk asker�n�n verd�ğ�
mücadele yansıtılmıştır.

Geçm�şte neler yaşandığını, ne kadar zorluklar çek�ld�ğ�n�, ülkem�z�n bağımsız ve özgürlük �ç�nde
olab�lmes� �ç�n nelere katlanıldığını anlatması bakımından, geçm�ş�n� öğren�p geleceğ�ne yön
vereb�lmes� �ç�n gençler bu k�tabı okumalıdır.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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Youtube K�tap Tanıtımları No: 8

K�tap V�deo Tanıtımı: Esra KORKMAZ
Erc�yes Ün�vers�tes� / İlah�yat Fakültes�

En iyi kitap tanıtım birincilik ödülü

BOSTAN VE GÜLİSTAN 

SADÎ ŞİRÂZÎ

Üstü başı temiz, fakat ahlâkı kirli

olan kimsenin Cehennem kapısını

açmak için, anahtara ihtiyacı

yoktur. Cehennemin anahtarı onu

kötü ahlâkıdır.

8. K�tap

Bu k�tap, şa�r�n hayatı boyunca şeh�r şeh�r, ülke ülke yaptığı seyahatlerde yaşadığı olaylardan,

tanıştığı �nsanlardan hareketle ed�nd�ğ� b�lg� ve tecrübeler� aktardığı b�r anlatı k�tabıdır. Hem
Bostan’da hem de Gül�stan’da anlatılan h�kayeler Bostan’da on, Gül�stan’da sek�z başlık altında
toplanmıştır. Bu başlıklar da k�ş�de olan ya da olması gereken hasletlere göre şek�llen�r. (adalet,
cömertl�k, aşk vs.) Kısacası Sadî �nsanın yaşamak �ç�n �ht�yaç duyduğu mutluluk ve huzura nasıl
kavuşulur sorularına cevap n�tel�ğ�nde bu �k� şaheser� yazmıştır. 

13.yy edeb�yatında başyapıt olarak görülmüş b�r k�tap elbette k� okuyanların gözler�n�
şenlend�recekt�r. Buna k�tabın evrensel temaları �şlemes� ve kend� dönem�nden bu vakte kadar her
yüzyılda her kes�mden �nsana h�tap etmes�, edeb�lmes� de eklen�nce daha kıymetl� hale gel�r. Okuyan
her k�ş�de otokontrolü sağlatacak, k�ş�ye “Pek� ben ne durumdayım?” sorusunu defalarca
sorgulatacaktır. K� bu soruların en münas�p cevabını da yazar zaten satırların arasına g�zlem�şt�r. Bu
eser s�z�, s�ze anlatacak. B�r nev� kend�n�zle konuşacaksınız.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 9

K�tap V�deo Tanıtımı: Tuğba MERAL
Gümüşhane Ün�vers�tes� / İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�

İMAN VE AKSİYON
NECİP FAZIL KISAKÜREK

İbadetlerimizi yerine getirdikten

sonra vazifelerimizin bittiğini

sanırsak, iman iddiasından

utanmamız icap eder.

9. K�tap

Nec�p Fazıl Kısakürek’�n �k� ayrı konferansının net�ces� olan eser; «Tanz�mattan ber� gelen sahte
�nkılapların çürüttüğü ruh kökümüzü kurtarma, ka�nat çapında hesaba vurma, Türkün ruh ve madde
dünyasını Batının da hayran olacağı ve �ç�nde her derde deva bulacağı b�r �deolocya planında kurma
�deal�»ne bağlıdır. K�tap, İslam� değerler ve d�ğer �nançlardak� �mandan ve genç potans�yeller�n
�nandıkları değerler� sadece �nanmakta bırakmayp f��le dökmeler� gerekt�ğ�n� d�le get�rm�şt�r. 

Bu k�tap şu b�l�nc� vermeye çalışmıştır. İmanı takl�d� değ�l de tahk�k� üzer�ne kurmak yan� �manda
b�l�nçlenmek, farkına varmak böylece İslam�yet� o şek�lde yaşamaya başlamak. K�tap b�rçok ayet ve
had�slerle de desteklenm�ş, çeş�tl� örneklere yer ver�lm�ş. D�n� �ç�n kaygı duyan, düşünen, sorgulayan
her �nsanın okuması gereken b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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Youtube K�tap Tanıtımları No: 10

K�tap V�deo Tanıtımı: Em�rhan EKİCİ
Kocatepe Ün�vers�tes� / S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�

En iyi kitap tanıtım üçüncülük ödülü

ÜTOPYA
THOMAS MORE

Kişinin içinde yaşadığı topluma

karşı duyduğu hoşnutsuzluğun

neden olduğu daha iyi yaşam

arzusudur ütopya.

10. K�tap

Neredeyse beşyüz yıl önce yazılmış olan Utop�a'da, en gen�ş anlamıyla Hüman�zm, yan� �nsanlık
sevg�s� ve saygısı hak�md�r. K�msey� d�ğer�nden üstün saymayan, sıradan �nsanların kurduğu b�r
devlet: Thomas More'un Utop�a'sı. 

Özell�kle  yazıldığı dönem� (1516) baz alırsak, bugün b�le güncell�ğ�n� koruyan b�r eser. More,

dünyadak� s�yas� yapıyı, genel adalets�zl�kler� ve sorunları �nceled�kten sonra Ütopya adasıyla da bu
sorunlara gayet �nce, zek�ce düşünülmüş çözümler sunmaktadır. Okurken �nsanın z�hn� boş
duramıyor, b�z� her satırda düşünmeye teşv�k etmekte, her satırda ona katılmasanız b�le onun
gösterd�ğ� sorunlar ve çözümler �le kend� b�lg� ve görüşler�n�z� b�r araya get�rerek kend� düşüncen�z�
oluşturuyorsunuz. Key�f ver�c� b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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Youtube K�tap Tanıtımları No: 11

K�tap V�deo Tanıtımı: Gül HAMURCU
Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� / Okul Önces� Öğretmenl�ğ�

UÇURTMA AVCISI
KHALED HOSSEINI

Afganistan'da çocuk çok ama

çocukluk yok. Dünyada öyle

değil mi ? İnsan çok ama insanlık

yok...

11. K�tap

Bu k�tap, uzun yıllardır s�yas� karışıklıklar ve savaşlarla gündeme gelen Afgan�stan’dak� �nsanlık
dramına d�kkat çekmekted�r. Konusu arkadaşlık üzer�ne kurulmuş olan Uçurtma Avcısı, �nsanlığa a�t
ortak duygularla tüm dünyayı kucaklamaktadır. Eser�nde dostluk bağlarının yanı sıra baba sevg�s�,
fedakarlık, yalan ve �hanet g�b� konuları da ustalıkla �şleyen yazar, okurlarını ülkeler ve zamanlar arası
b�r yolculuğa çıkartmaktadır. Uçurtma Avcısı, sah�p olduğu evrensel tema ve erdem dolu mesajı �le
ömür boyu unutulmayacak b�r ders n�tel�ğ� taşımaktadır.

"Buradak� en bol şey, çocukluğunu y�t�rm�ş çocuklar." İnsan olmana �z�n ver�lmeyen b�r dünyanın en
�nsan� mücadeles�n� ve h�kayes�n� anlatan b�r roman. V�cdanın ve merhamet�n der�nden h�ssed�ld�ğ�
b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 12

K�tap V�deo Tanıtımı: Mustafa ÜNLÜ
Kocael� Ün�vers�tes� / Radyo Telev�zyon ve S�nema Bölümü

FİNCANIMDA COLA VAR!

SADETTİN ÖKTEN

Göz her şeye bakar ama zihin ve

kalp, ilgilendiği şeyi görür sadece

diğerlerini fark etmez bile.

12. K�tap

Gel�şen ve değ�şen dünyada unutulmakta olan değerler�m�z� kend�ne özgü üslubuyla b�zlere
aktarıyor. Meden�yet tasavvurunu, şeh�r-�nsan �l�şk�s�n�, kap�tal�zm�n topluma dayattıklarını sade ve
akıcı b�r d�lle ele almıştır.

Geçm�ş�, bugünü, yarını, doğuyu ve batıyı �y� b�r şek�lde ve de farklı yönler�yle fark etmen�z�
sağlayacak, kend�n�ze uzak kaldığınız d�yarlardan s�z� tekrar kend� özünüze taşıyacak cola değ�l ama
kahve tadında b�r k�tap.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 13

K�tap V�deo Tanıtımı: Yahya YANDIM
Karamanoğlu Mehmetbey Ün�vers�tes� / Spor Yönet�c�l�ğ� Bölümü 

ALTINCI KOĞUŞ 

ANTON ÇEHOV

Acıyı küçümsersiniz, ama

parmağınızı kapıya

sıkıştırdığınız vakit en yüksek

perdeden inlersiniz!

13. K�tap

K�tabın genel konusu; b�r kasabanın akıl hastanes�nde geçen, eğ�t�ml� b�r hasta olan İvan Dm�tr�ç �le
Doktor Andrey Yef�mıç arasında k� felsef� b�r çatışmadır. İvan Dm�tr�ç; yaşadıkları zorlu koşullara,

adalets�zl�ğe, bozuk düzene karşı çıkar. Andrey Yef�mıç �se sank� bunlar yokmuş g�b� devam eder,
görmezden gel�r. Bu durumun değ�şmes� �ç�n h�çb�r çaba sarf etmez. Yef�mıç sonunda bu algının b�r
yanlış olduğunun farkına varır. Ancak �ş �şten geçm�şt�r.

K�tap oldukça kısa, herkes�n b�r çırpıda okuyacağı ancak bas�t b�r şek�lde b�t�receğ� b�r k�tap değ�l. Bu
yüzden k�tap okuma alışkanlığını kazanmak �steyen ya da Anton Çehov k�taplarına başlamak
�steyenler �ç�n en �deal k�tap.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 14

K�tap V�deo Tanıtımı: Zeynep TAŞOLUK
Meden�yet Ün�vers�tes� / Odyoloj�

VİTRİNDE YAŞAMAK
NURDAN GÜRBİLEK

Bazen insana ancak neyin yanlış

olduğunu söylemek düşüyor.

Doğrular varlıklarını ancak

yanlışlarla birlikte, yanlışların

içinde sürdürebiliyor.

14. K�tap

80'lerde Türk�ye'de yaşanan kültürel değ�ş�me değ�nen "V�tr�nde Yaşamak" k�tabı, b�r s�yas� darben�n
hemen ardından, devlet ş�ddet�yle kurulab�lm�ş b�r p�yasanın �ç�ne doğan yen� kültürel ortamı, kend�n�
b�r �mkânlar dönem� olarak sunan bu yılların kültürel alandak� çel�şk�l� görünümler�n� çözümlemey�
konu almaktadır.

Dünya genel�nde gerçekleşen kültürel değ�ş�mler� �le 80'ler Türk�yes�'n�n s�yas� koşullarını, yerel
d�nam�kler�n�, buraya özgü kırılmalarına değ�nen eser, bu değ�ş�mler� kavramamıza yardımcı
olab�lecek n�tel�kte. Bu nedenle gerek Türk�ye özel�nde gereksede Dünya ekos�stem�de gerçekleşen
kültürel değ�ş�mler� okumak �st�yorsanız, bu k�tap �ht�yacınızı karşılayab�lecek n�tel�kted�r. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 15

K�tap V�deo Tanıtımı: H�lal ERDİL
Adıyaman Gençl�k Merkez�

AMAK-I HAYAL
FİLİBELİ AHMET HİLMİ

Seni gerçekten anlamayı

denememiş biri için

söyleyeceklerin hep fazla gelir.

15. K�tap

K�tap Ahmet Rac� �sm�nde düşünen, sorgulayan b�r�n�n Aynalı Dede adlı mezarlıkta yaşayan vel� b�r zat
�le tanışıp etk�s�nde kaldığı materyal�st düşünceler� sorgulaması ve ardından Aynalı Dede �le
buluşmalarını arttırıp yavaş yavaş tasavvuf makamlarına ermes�n� anlatan, özell�kle vahdet-� vücud
kavramı üzer�nde çok duran b�r eser.

“Bu k�tabı, hak�kat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden �nsanların zevkle
okuyacağı kanaat�ndey�m.” şekl�nde okurlarına takd�m eden F�l�bel� Ahmed H�lm�'n�n bu eser�nde,

hayatın mana d�l�n�n�n b�r arayışı söz konusudur. D�n�, tasavvuf� ve m�toloj�k konulara �lg�n�z varsa
zevkle okuyacağınız b�r k�tap. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YoutTube K�tap Tanıtımları No: 16

K�tap V�deo Tanıtımı: Süleyman TERYAKİ
Beykent Ün�vers�tes� / Hukuk

16. K�tap

100 SORUDA DOĞU TÜRKİSTAN

ÖMER KUL

Doğu Türkistan'daki durum

Filistin, Keşmir, Çeçenistan veya

Bosna'da yaşananlardan çok

daha vahimdir.

Doğu Türk�stanlıların temel sorunları ve talepler� nelerd�r? Türk�ye’dek� Doğu Türk�stan teşk�latları
neye göre ayrılmıştır? Neden tek çatı, tek görüş etrafında toplanamamaktadırlar? Yurt dışında Doğu
Türk�stan mücadeles� nasıl yürütülmekted�r? Doğu Türk�stan İslam Hareket� hakkında neler
söyleneb�l�r? şekl�ndek� soruların cevaplandığı eser, kad�m Türk-İslam yurdu olan Doğu Türk�stan'ın
dününü ,bugününü ve yarınını kapsamlı b�r şek�lde �rdelenm�şt�r. 

Doğu Türk�stan'ı b�r coğrafyadan daha z�yade b�r �nsan sorumluluğu hassas�yet�yle tanımak  gerek. Ve
sonra orada yaşayan hayatlara ve bu hayatların g�rdabına ortak olmak �ç�n b�l�nçl� b�r �nsan ve b�l�nçl�
b�r vatandaş olmak amacıyla okunması gereken b�r eser. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 17

K�tap V�deo Tanıtımı: Aslıhan BARO
Az�z K�r�l ve Metod� Ün�vers�tes� / Az�z Kl�ment Ohr�dsk� Pedagoj� 

 Fakültes� - Sınıf Öğretmenl�ğ�

En iyi kitap tanıtım mansiyon ödülü

ÜSKÜP’TEN KOSOVA’YA
YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Ah Türkiyem! Ah Anadolumuz!

Cahilinden ayrı okumuş

yazmışından ayrı kahır çeken

çileli memleketim.

17. K�tap

Üsküp’ten Kosova’ya, yazarın anıları ve yaşanmışlıklarının yanı sıra �ç�nde tar�h� de barındıran sade ve
akıcı b�r Türkçe �le yazılmış muhteşem b�r eserd�r. Yazarın Makedonya ve Kosova z�yaret� esnasında
karşılaştığı �nsanlarla olan d�yalogları, �stems�zce okuru üzüntüye boğuyor. Özell�kle de Gost�var
şehr�nde k� Türkler�n, Arnavutlara karşı sözde “B�rl�k ve Beraberl�k” bozulmasın d�ye onlara zamanla
boyun eğm�ş ve kend�ler�n�, kend� öz d�ller�nden uzak tutmuş olmalarıdır. Ve bunlar okurları üzüntüye
boğan sadece b�rkaç nedend�r. K�tabı okuduğumuzda bunlara benzer çok fazla örnekler mevcuttur. 

İy� b�ld�ğ�m b�r söz vardır: “Geçm�ş�n� �y� b�l k�, geleceğe sağlam basasın. Nereden geld�ğ�n� unutma k�
nereye g�deceğ�n� şaşırmayasın.” Ben bugün okuduğum bu k�tapla bu sözün değer�n� tekrar anladım.

Ben�m d�l�me, değerler�me k�m nasıl yasak koymuş? Bugün hala güler yüz maskes� altında ve tekrar
“B�rl�k ve Beraberl�k” sloganları altına sığınıp, b�z� k�m susturmaya çalışmış? g�b� daha n�ce soruların
cevaba kavuştuğu eser mutlaka okunmalıdır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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Youtube K�tap Tanıtımları No: 18

K�tap V�deo Tanıtımı: İsma�lcan KAYA
Hacıbayram Vel�  Ün�vers�tes� /  İkt�sat

En iyi kitap tanıtım jüri özel ödülü

İKİ CİHAN ÂRESİNDE
CEMAL KAFADAR

Şu anda "kim olduğumuz ", "

geçmişten günümüze kim

olduğumuz"un sonucudur.

18. K�tap

İslam ve B�zans coğrafyaları arasında, sadece f�z�ksel olarak değ�l, s�yas� ve kültürel olarak da �k�
dünya arasında b�r uç mevk��ne yerleşm�ş küçük b�r beyl�ğ�n, kend�s�n� dünya Müslümanlarının l�der�
ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun var�s� olarak gören merkez�leşm�ş b�r �mparatorluk hal�ne
dönüşmes�n�n �z�n� tak�p eden İk� C�han Âres�nde, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşuna da�r özgün
b�r bakış açısıyla okurlarının karşısında.

Tar�he karşı �lg�s� olan gençler�n, b�rçok tar�hç�n�n yorumlarını b�rl�kte �çeren ve tarafsız anlatımıyla
karşılaştırarak �nceleyen bu k�tap sayes�nde kend� tar�h�m�ze da�r çok daha farklı bakış açıları
kazanarak, yorum yapab�lme güçler� artacaktır. Bu k�tapla beraber; düşünerek, araştırarak ve merak
ederek geç�recekler� b�r öğrenme sürec� yaşayacaklar. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 19

K�tap V�deo Tanıtımı: Resul TAŞDEMİR
Dokuz Eylül Ün�vers�tes� /  İlah�yat

ŞATO
FRANZ KAFKA

Her şeyi yanlış yorumluyorsunuz 

suskunluğu bile.

19. K�tap

Kafka Şato`da, tıpkı Dava`da da olduğu g�b� şeffaflıktan yoksun, �şlemeyen kurumlarla, otor�te ve
bürokras�y� eleşt�rmekted�r. Esrareng�z b�r kont, ona a�t b�r şato; d�ktatörce eğ�l�mler gösteren,

h�yerarş� �ç�ndek� çok sayıda bürokrat... Roman, Avusturya-Macar�stan İmparatorluğu`nun modern
ulus devletlere ayrışmasının ertes�nde yazıldığından, Kafka geleneksel otor�ten�n nasıl b�r düzene
evr�leceğ�n� sorgulamaktadır. Okur, romanın muammalarını çözmek �ç�n her türlü karmaşa, �k�lem ve
bel�rs�zl�k arasından yolunu bulmaya çalışacağı "akt�f" b�r okumaya davetl�d�r.

Eser, geleneksel otor�ten�n nasıl b�r düzene evr�leceğ�n� sorgularken okuyucuya o �k�lem� ve
bel�rs�zl�kler� yaşatmaktadır. Otor�te, bürokras� ve h�yerarş� k�tabın neredeyse bütün satırlarında
rastlayacağınız kavramlardır. Bu kavramlara gerçekç� bakış açısı kazanmamızda b�zlere yardımcı
olacak "Şato" k�tabı, yalnızca kavramsal değ�l gerçek yaşantımızda da kullanab�leceğ�m�z ufuk açıcı
b�r eserd�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 20

K�tap V�deo Tanıtımı: Aynur BULUT
G�resun Ün�vers�tes� / Sosyoloj� Bölümü 

ÇÖLE İNEN NUR
NECİP FAZIL KISAKÜREK

Mekke, Kâbe'nin etrafında bir

fânus; Kâbe, Mekke'nin içinde

bir nur... Mekke bir şehir, Kâbe

bir sır...

20. K�tap

Çöle İnen Nur Nec�p Fazıl Kısakürek’�n peygamber efend�m�z�n müstesna hayatını anlattığı edeb� b�r
s�yer k�tabıdır. Peygamber efend�m�z�n hayatının anlatıldığı d�ğer eserlere kıyasla farklı b�r üslubu
olan k�tap, bazı noktalarda Muhammed (sav) �sm�n� kullanmaktan çek�nm�ş ve k�tapta efend�m�z� M…

d�yerek ele almıştır. Eser sah�h kaynaklara dayanan b�r portre denemes�d�r. Nec�p Fazıl bu eser�ne
“Gaye Eser�m” adını verm�şt�r. 

Peygamber Efend�m�z’�n (sav) hayatı b�z Müslümanların hayat manası, varoluş neden�, hayatın ve
varoluşun sırrını, nereden geld�ğ�m�z� ve bu süreçte çek�len zorlukları, nereye g�tmem�z gerekt�ğ�n�
b�zlere anlatır ve bu konu hakkındak� tüm sorularımızın cevabını Peygamber Efend�m�z’�n hayatından
alab�l�r�z. Sorularımıza cevap ararken, merak ett�ğ�m�z konuları öğrenmeye çalışırken Nec�p Fazıl’ın bu
ustalık eser� b�zlere yol göster�c� olma n�tel�ğ� taşımaktadır. Bu noktada Nec�p Fazıl Kısakürek’�n Çöle
İnen Nur adlı eser�n� okumayı herkese öner�yorum. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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Youtube K�tap Tanıtımları No: 21

K�tap V�deo Tanıtımı: Burak BEKTAŞ
Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes� / Konservatuvar

DİRİLİŞ NESLİNİN AMENTÜSÜ
SEZAİ KARAKOÇ

Müslüman için, iş, ibadettir.

Müslümanlara hizmet etmek,

dünyayı Allah yolunda imar

etmek ibadettir.

21. K�tap

D�r�l�ş Nesl�n�n Amentüsü, Seza� Karakoç'un oluşturmak �sted�ğ�, İslam şuuru �le bütünleşm�ş �deal
devlet kurmayı amaçlayan b�r f�k�r k�tabıdır. Müslümanların büyük b�r savaşın �çer�s�nde olduğunu ve
bu savaşın topla, tüfekle değ�l, meden�yet savaşı olduğu k�tapta �şlenm�şt�r. 

İslâm temell� b�r dünya düzen�n�n anlatıldığı k�tapta, d�r�l�ş ve d�r�l�ş er� nasıl olmalı sorusu der�n b�r
�fadeyle cevaba kavuşmuştur. Çağdaş olmayı İslam'la harmanlamamızın gerekl�l�ğ� ortaya konulan
eser, Müslümanların har�tası olab�lecek b�r el k�tabı n�tel�ğ�nded�r.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 22

K�tap V�deo Tanıtımı: El�f DALHAN
Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� / Tar�h

SİMYACI
PAULO COELHO

Düşümü gerçekleştirmekten

korkuyorum, çünkü o zaman

yaşamak için bir sebebim

olmayacak.

22. K�tap

S�myacı, İspanya'dan kalkıp Mısır p�ram�tler�n�n etekler�nde haz�nes�n� aramaya g�den Endülüslü
çoban Sant�ago'nun masalsı yaşamının öyküsünü �şlemekted�r. Aynı zamanda b�r "nas�hatnâ me";

"Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" g�b� sorulara yanıt arayan b�r
yaşam ve ahlak kılavuzu n�tel�ğ�nde b�r eser.

Hayatın sürekl� devam ett�ğ� gerçeğ� �le kend�n� tanımanın ve k�ş�sel menkıben�n önem�n�,
yolculukların, gel�ş�m�n ve güzell�kler�n önem�n� bu eser harmanlayarak okura sunmaktadır. K�tap
roman olmasına rağmen s�ze b�r felsef� yapıt, masal ve h�kâye �zlen�m� vermekted�r. B�r çırpıda
okunulab�lecek olan bu eser, okura tavs�ye n�tel�ğ�nde sözler de söylemekted�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 23

K�tap V�deo Tanıtımı: Muhammed Bedrett�n ABDULLAH
Yed� Aralık Ün�vers�tes� / Arap D�l� Edeb�yatı Bölümü 

AŞK ESTETİĞİ
BEŞİR AYVAZOĞLU

İslam sanatlarında sonsuz bir

çesitlemenin varlığı dikkatli bir göz

tarafından hemen fark edilir. Hiçbir

büyük sanatçı, bir yaptığını bir daha

asla yapmamıştır.

23. K�tap

Aşk, b�r meden�yet yıldızına nasıl dönüşür? İslam �nanç ve kültürü kend� meden�yet estet�ğ�n� nasıl
�nşa ett�? M�mar�, süsleme sanatları, ş��r, edeb�yat, güzell�ğ�n sırrını keşfetmek �ç�n hang� eş�klerden
geçt�? Dünün poet�k ve estet�k m�rası nasıl ve k�mler tarafından devralındı, hang� kr�zler� yaşadı? g�b�
soruların cevaba kavuştuğu eser, yalın b�r d�lle okurlarına ufuk ç�zmekted�r.

İslam sanatlarının nasıl anlaşması gerekt�ğ�n� güzel b�r üslup ve gen�ş b�r b�lg� b�r�k�m�yle ortaya
çıkmış muhteşem b�r eser. İslam Sanatının hüv�yet�n�, ruhunu, manasını anlatmak �st�yorsanız mutlaka
okunması gereken b�r eser. B�z�m meden�yet�m�z�n, sanatımızın anlama yoksunluğu �ç�nde olduğumuz
bu çağda ders k�tabı n�tel�ğ�de taşımaktadır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 24

K�tap V�deo Tanıtımı: Belkıse DAŞ
Kırıkkale Ün�vers�tes� / İç M�marlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü

SANAT 

ALİ ŞERİATİ

İnsan olmak bir niteliktir. bu

yüzden azalıp çoğalabilir. kim

daha fazla insansa, daha fazla

dertlidir.

24. K�tap

Sanat, d�n ve felsefe üzer�ne b�r takım eleşt�r�ler, tartışmalar ve gerçekler anlatılmaktadır. K�tabın
genel�nde �nsan varlığının temel �ht�yaçlarından ve bunların tar�hsel gel�ş�m�ne d�kkat çek�lmekted�r

Bu sorunun cevabı bas�t aslında. Çünkü k�tap b�z gençler�n okumaya alışkın olduğu k�tap türler�n�n
çok uzağında b�r anlam ve anlatıma sah�p. Her şeyden önce yüzeysel b�r k�tap değ�l ufkumuzu açacak
b�rçok b�lg� ve deney�m�n aktarıldığı, gerçekler�n tartışıldığı zor ama b�r o kadar da güzel b�r k�tap.

B�zler�n de okuması zor olduğu �ç�n mesafel� durduğu k�taplar arasında d�yeb�l�r�z. Gençler yan� ben�m
yaşımdak� �nsanlar em�n�m k� sanata h�ç bu gözle bakmamıştır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 25

K�tap V�deo Tanıtımı: Büşra KESİKBAŞ
Akden�z Ün�vers�tes� / Gazetec�l�k

YÜZÜNCÜ AD:  BALDASSARE'NİN YOLCULUĞU

AMIN MAALOUF

Yaşamını hiçbir zaman bir

tepenin üstünden seyredemiyor

insan!

25. K�tap

K�tapta yazar b�z� 1965 yılında karşılıyor. İnc�le göre br� sonrak� yılın kıyamet�n kopması
beklenmekted�r. Yazarımız Allah’ın yüzüncü b�r adı olduğunu ve bu adın kıyamet�n kopmasını
engelleyeb�leceğ�ne olan �nancıyla dolu b�r serüven� anlatmaktadır.

Çok fazla key�fle okunab�lecek k�tap olduğunu düşünmüyorum. Düz yazı şekl�nde ve çok hareketl�
olmayan b�r k�tap. Okurken k�tap hızlı b�r şek�lde �lerlemeyecekt�r. Fakat Osmanlı düşmanlığı ve
türklere karşı b�r sevg�s�zl�k h�ssed�leb�l�yor. Açıkçası k�tap bunları neden düşünüldüğünü anlamak ve
b�zler hakkında olumsuz görüşler� de z�h�nler�m�zde yer etmek �ç�n okunması gerekt�ğ�n�
düşünüyorum.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 26

K�tap V�deo Tanıtımı: Merve ÇETİN
Balıkes�r Ün�vers�tes� / Ps�koloj�k Danışmanlık ve Rehberl�k

İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ

Aslında bir medeniyetin temeli,

esası, inanç ve o inanca bağlı

ahlâk sistemidir.

26. K�tap

K�tap İslam meden�yet�n�n hang� m�lletler� etk�led�ğ�n� ve etk�lend�ğ�n�, ne g�b� etk�leş�mler geç�rd�ğ�n�,
Dünya çapında başka hang� ekollere benzed�ğ�n� ya da bu ekollerden hang� yönler� �le ayrıldığını,
hukuk, tar�h, edeb�yat g�b� dallara nasıl etk� ett�ğ�n�, tar�hsel süreçte ne g�b� gel�ş�m ve değ�ş�mlere
uğradığını anlatıyor. Kısaca k�tap İslam kültürünün başlangıçta İran ve Yunan uygarlıklarıyla
karşılaşmasının sonuçlarını ve olgunluk dönem�ndek� Türk etk�s�n� ayrıntılandırıyor. 

K�tap; sadece İslam meden�yet�n� anlatmakla kalmıyor, İslam’ın etk�led�ğ� ve etk�lend�ğ� her hususu
d�kkatl� detaylı ama açık ve anlaşılır b�r b�ç�mde okuyucuya aktarıyor. İçer�s�nde bulunduğumuz
coğrafyada İslam’ın etk�ler� �se göz ardı ed�lemeyecek kadar büyük. Hayatımızda bu kadar katkı payı
olan b�r meden�yet�n tar�h�n� okumak sank� kend� benl�ğ�m�z�n tar�h�n� okumakla eşdeğerd�r. Bu
yüzden her genc�n bu k�tabı okuması gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 27

K�tap V�deo Tanıtımı: Emre YÜKSEL
Çanakkale 18 Mart Ün�vers�tes� / Maden Mühend�sl�ğ�

KANBAĞI ETNİK GURURDAN ETNİK TERÖRE

VAMIK D. VOLKAN

27. K�tap

K�tap farklı kültürlere sah�p �nsanların b�rl�kte barış �çer�s�nde yaşamasına olanak sağlayan gelenekler
ve yasaların tüm Avrupa'da çökerken etn�k nefret duygusunun serbest kaldığını söylüyor. Etn�k
gruplar arasındak� barışı merkez� �kt�darın sadece baskı yoluyla sağlamasını sahte b�r çözüm
olduğunu ve bu sahte çözümün sonucunda ödenecek bedel�n çok yüksek olduğunu anlatıyor.

Geleceğe yön verecek nes�l olan b�z gençler �ç�n önce kend� geleceğ�m�ze yön ver�p geçm�şte yapılan
hataların tekrara gelmes�n� engellemek amacıyla gençler�n bu k�tabı okumalarını tavs�ye ed�yorum.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?

Neden ataları ya da kendi

soylarından olanlara karşı

yapılan yanlışlar için öç almak

zorunda kalınıyor?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 28

K�tap V�deo Tanıtımı: İrem DEMİR
Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� / Eczacılık

SİYASETNAME
NİZAMÜ'L-MÜLK

Nimet iyi bir şeydir; şükürle birlikte

olursa daha iyidir. İbadet iyi bir

şeydir ama ilim ve Allah

korkusuyla birlikte olursa daha iyi.

28. K�tap

K�tap farklı kültürlere sah�p �nsanların b�rl�kte barış �çer�s�nde yaşamasına olanak sağlayan gelenekler
ve yasaların tüm Avrupa'da çökerken etn�k nefret duygusunun serbest kaldığını söylüyor. Etn�k
gruplar arasındak� barışı merkez� �kt�darın sadece baskı yoluyla sağlamasını sahte b�r çözüm
olduğunu ve bu sahte çözümün sonucunda ödenecek bedel�n çok yüksek olduğunu anlatıyor.

Geleceğe yön verecek nes�l olan b�z gençler �ç�n önce kend� geleceğ�m�ze yön ver�p geçm�şte yapılan
hataların tekrara gelmes�n� engellemek amacıyla gençler�n bu k�tabı okumalarını tavs�ye ed�yorum.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 29

K�tap V�deo Tanıtımı: Süleyman Al� KAHRAMAN
Uşak Ün�vers�tes� / İslam� İl�mler Fakültes�

FETİHLERLE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE
İSLAMLAŞMASI

MEHMET ŞEKER

Ya Rabb! Seni kendime vekil

yapıyor, azametin karşısında

yüzümü yere sürüyor ve senin

uğrunda savaşıyorum...

29. K�tap

Bu eser, Anadolu coğrafyasındak� B�zans otor�tes�n�n Türklerle beraber kırılması ve İslamlaşması
konusunu �şlemekted�r. 

Bu k�tabı her Türk genc� okuyup atalarının at sırtında b�r hayat yasayıp İslam davasını ve dünyaya
adalet� tes�s amacını gütmes�nden etk�len�p bu uğurda h�zmetler vermes� adına es�nlenmek �ç�n
okumalıdır.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 30

K�tap V�deo Tanıtımı: Zehra Nur DEMİREL
Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� / Moleküler B�yoloj� ve Genet�k

ÖLÜ CANLAR
GOGOL

Hayat nedir? Acılar vadisi.

Dünya nedir? Hissiz insan

kalabalığı.

30. K�tap

Ölü Canlar adlı roman 19. yüzyıl Rusyası'nda toplumsal düzen�n ve b�reyler�n eleşt�r�s�n� eşs�z b�r
başyapıt olarak ortaya koymuştur. Rus toplumunun devlet görevl�ler�nden a�leye ve b�reylere kadar
yozlaşmasını, çarpıklıklarını, sahtekârlıklarını, �k�yüzlülükler�n�, hırslarını, benc�ll�kler�n�,
kurnazlıklarını, tembell�kler�n�, adalets�zl�kler�n� ve günlük yaşamlarını �şleyen eser, devlet
görevl�ler�n�n, beyler�n ve zeng�nler�n lüks,  �ht�şam ve büyük b�r �sraf �çer�s�ndek� yaşamlarını; yoksul
sınıfların ve köylüler�n de sefalet�n�, acıklı haller�ne ve kurnazlıklarını konu almaktadır. 

Rusya özel�nde dünyanın her yer�nde gerçekleşen rüşvet, yoksulluk, göster�ş merakı, �lt�mas,

dolandırıcılık g�b� b�rçok aykırılığa d�kkat çekmek �ç�n yazılmış har�kulade b�r eser. K�tabı okurken
yüzyıllar geçse de �nsanların hırslarının, �stek ve arzularının değ�şmed�ğ�n� görmektes�n�z. Elbette
Gogol’ün eserler�n� okurken "bu eser�nden m� başlanmalı?" d�ye b�r soru akla geleb�l�r. Gogol’la “Ölü
Canlar” �le tanışmak �se genel� yorumlamaktır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 31

K�tap V�deo Tanıtımı: Ahmet Sa�t ARSLAN
Mers�n Ün�vers�tes� / Kamu Yönet�m�

OSMANCIK
TARIK BUĞRA

Bak gökyüzüne bak. çok büyük

dediğin dünya, şu gördüklerinin

en küçüğünün yanında tırnak ucu

kadar bile kalmazmış.

31. K�tap

Osmanlı �mparatorluğunu kuran Osman Gaz�’n�n çocukluktan yet�şk�nl�ğe sürec�. Bu süreçte l�der
olab�lmek adına ed�nd�ğ� tecrübelerİ bu k�tapta konu ed�lm�şt�r.

Bu k�tabı her genç bulunduğu ortamda; kr�z yönet�m�n�, kesk�n zekayı ve otor�tey� el�nden
bırakmamak �ç�n okuyab�l�r. Bu k�tabı okuyan gençler vakar yönü yüksel�r k�br� azalır. Bu k�tap
başarıya g�den yolların d�kenl� olduğunu b�ze hatırlatır. Ve asla pes etmemes� gerekt�ğ�n� vurgular.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 32

K�tap V�deo Tanıtımı: Gülç�n TOSUN
Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� / Türk D�l� ve Edeb�yatı

ORTAÇAĞ BATI UYGARLIĞI
JACQUES LE GOFF

Ortaçağ Batı dünyası Roma

İmparatorluğu’nun yıkıntıları

üzerinde kurulmuştur. Roma onu

hem desteklemiş, hem engellemiş, hem

beslemiş, hem de felç etmiştir.

32. K�tap

Ortaçağ’ın ruhunu keşfetmek �steyenler �ç�n yol göster�c� b�r rehber n�tel�ğ�nde. Annales Okulu’nun
ünlü tems�lc�s� Jacques Le Goff, burada der�n b�r z�hn�yet okumasına g�r�ş�r. Sözü ed�len dönem,

tümüyle b�r “karanlıklar çağı” mıdır? Le Goff, zamanın ve mekânın gerçek boyutlarından
eks�lt�lemeyeceğ�n� tar�h yazımındak� ustalığıyla kanıtlar. Ortaçağ, keş�şler�, ruhbanları, savaşçıları,
köylüler�, zanaatkârları �le b�r yandan yaşam mücadeles� ver�rken öte yanda köy, şato ve kentler
çevres�nde b�r araya gelmey� başarmış eser. 

Oldukça yoğun b�lg� �çeren eser, emek ve sabır gerekt�ren b�r okuma sürec� gerekt�rmekted�r Ortaçağ
batı uygarlığını her yönüyle gözler önüne seren eser, dönem� tüm benl�ğ�yle yaşamak �steyenlere kapı
aralamaktadır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 33

K�tap V�deo Tanıtımı: Ahmet ÖNCEL
İstanbul Ün�vers�tes� / İlah�yat

TÜRKLEŞMEK İSLAMLAŞMAK MUASIRLAŞMAK

ZİYA GÖKALP

Ulusal bir bilinci, ulusal bir

ülküsü olmayan bir kitleden

ahlak, ulusal birlik, özveri

beklemek, saçmadır.

33. K�tap

Eser, Tanz�mat'ın �lanından �t�baren Osmanlı Devlet�'nde tartışılan üç ayrı f�k�r akımı üzer�nde
durmuştur: Türkçülük, İslamcılık ve meden�yetç�l�k. Gökalp, devlet�n ve m�llet�n kurtuluşunu bu üç
f�kr�n uzlaşmasında aramış; İslamcılık ve meden�yetç�l�k dü şünceler�n�, Türkçülük düşünces�n� daha
da zeng�nleşt�re cek b�r vasıta olarak görmüştür. K�tapta, Türk m�llet�n�n ve devlet�n�n XX. yüzyılın �lk
çeyre ğ�nde yaşadığı sorunlarına da�r yazarın ortaya attığı çözüm öner�ler� de yer almaktadır.

İlk kez 1923 yılında yayımlanan k�tap, Türkler�n törey� ne şek�lde tanımladığını, töre anlayışlarının nasıl
şek�llend�ğ�n�, töreyle �lg�l� b�lg�ler�n hang� kaynaklarda ne ölçüde yer aldığını, kısacası Türk töres�n�n
ne demek olduğunu? anlatmıştır.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 35

K�tap V�deo Tanıtımı: Merve ŞENGÜL
Hacettepe Ün�vers�tes�  / PDR

SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK
ZYGMUNT BAUMAN

Uzaklık coğrafi olmaktan çok

zihinsel bir mesele olabilir.

34. K�tap

"Sosyoloj�k Düşünmek", sadece sosyoloj� öğren�m� görenler �ç�n kaleme alınmış b�r çalışma değ�l, aynı
zamanda konuya �lg� ve merak duyan genel okurun da sosyoloj�n�n anlamı ve �şlev�, sosyoloj�de
değ�ş�k tarzlar ve yaklaşımlar üzer�ne b�lg�lenmes�n� sağlayacak öneml� b�r kaynak k�tap. K�tapta öne
çıkarılan  farklı perspekt�fler� ve gelenekler�yle, kuramsal tartışmalarıyla b�r d�s�pl�n olarak
sosyoloj�n�n kapsamı ve tar�h� üzer�ne açıklamalar olmaktan z�yade, �şte bu bakışın ve düşünme
b�ç�m�n�n, "sosyoloj�k düşünme"n�n kazandıracağı kavrayış çeş�tl�l�ğ�n� okurlarına sunmaktadır. 

Sosyoloj�k Düşünmek, herkes�n sosyoloj�n�n anlamı ve �şlev�, sosyoloj�de değ�ş�k tarzlar ve yaklaşımlar
üzer�ne b�lg�lenmes�n� sağlayacak öneml� b�r kaynak.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 36

K�tap V�deo Tanıtımı: Başak BUKEBUDRAÇ
B�ngöl Ün�vers�tes� / Türk D�l� ve Edeb�yatı

HAREM-İ HÜMAYUN
LESLIE P. PEIRCE

Haremin temel dinamiği bir

aile politikası oluşturmaktr. 

35. K�tap

Kanun� Sultan Süleyman'ın saltanatının başından 17. yüzyıl ortasına kadar, Osmanlı hanedanının �ler�
gelen kadınları daha önce sah�p olduklarından ve daha sonra olacaklarından da büyük b�r pol�t�k
güce kavuşmuşlardır. Bu döneme hem popüler hem de b�l�msel edeb�yatta "kadınlar saltanatı" den�r.
Lesl�e P. Pe�rce, pad�şah kadınlarının el�ndek� gücün kaynaklarını ve bu gücün 16. ve 17. yüzyıldak� artış
nedenler�n� �ncelemekted�r. 

Osmanlı Harem� hakkında yazılmış objekt�f b�r eser. Batı-Doğu haremler�n� karşılaştırması �le bu
karşılaştırmalar hakkında vardığı sonuçları �şlem�şt�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 37

K�tap V�deo Tanıtımı: Mehmet Ak�f ÇETİN
Celal Bayar Ün�vers�tes� / Elektr�k

FAUST
GOETHE

İnsan geride bıraktığı şeyleri

düşünür hep; Neye alıştıysan, o

kalır senin için cennet olarak.

36. K�tap

Faust, ruhsal özgürlüğe ulaşmanın madd� arzulardan sıyrılmak ve benc�l olmamakla mümkün
olab�leceğ� f�kr�n�n �şlend�ğ� bu yapıt, yazarın sanatının da doruk noktasıdır. İnsanın şeytanla vardığı
b�r anlaşma ve bunun sonuçları üzer�ne kurulu bu yapıtıyla Goethe'ye yen�den hayranlık duyacak ve
bu yapıtının yazarın ell� yıllık emeğ�ne değd�ğ�n� göreceks�n�z.

Der�n b�r hüzün ve acıyla n�hayet bulan çet�n b�r sınavı eşs�z b�r anlatımla yüreğ�n�zle h�ssedeceğ�n�z
bu eser, Goethe’n�n mükemmel tahl�ller�n� özell�kle sevd�ğ� kızın( Margarete) b�r sorusu üzer�ne
verd�ğ� d�n ve d�ndarlık yorumunu çok eng�n ve der�n b�r şek�lde �şlemekted�r. Faust b�r hesaplaşma
ve mücadelen�n yolculuğudur. İnsan ,tab�atın ona oynadığı müth�ş oyunun farkında olmayan yegane
canlı. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 38

K�tap V�deo Tanıtımı: Şeyma UYSAL
Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes� / S�yasal B�lg�ler

En iyi kitap tanıtım ikincilik ödülü

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
SABAHATTİN ALİ

Yüksek insan dışına değil, içine

kıymet verendir.. 

37. K�tap

Bu roman, toplumsal gündem�n k�ş�l�kler üzer�ndek� baskısını ve güçsüz �nsanın "kapana kısılmışlığını"
göstermekted�r. 

Eserde, b�reysel ve toplumsal düzeydek� sorunları edeb� olarak �fade ed�lm�şt�r. Toplumsal ahlakın
tes�s�nde b�rey�n üzer�ne düşen sorumluluları yer�ne get�rmes�n�n gerekl�l�ğ�n� ortaya koyan eser,
yakın tar�h�n karanlık olaylarını h�ssett�recekt�r.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 39

K�tap V�deo Tanıtımı: Zeynep KARATEPE
B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� / Türk D�l� ve Edeb�yatı

DEDE KORKUT HİKAYELERİ
ÇEVİREN: AYŞEGÜL ÇAKAN

Yiğidim, bey yiğidim, padişahlar

Tanrı'nın gölgesidir. Padişahına

asi olanın işi rast gelmez.

38. K�tap

Oğuzların gelenekler�n�, yaşantılarını ve çeş�tl� olaylar karşısındak� tutumunu anlatan Dede Korkut
ozanlar p�r� olarak n�telenm�ş, coşkulu b�r üslupla aktardığı destanlarında �y�l�ğ�, doğruluğu ve
erdeml� olmayı öğütlem�şt�r. 

Edeb�yat tar�h�m�z�n destan dönem�yle h�kaye dönem� arasında kaleme alnan bu eser; tar�h�m�ze
kaynaklık etmes� noktasında yalnızca edeb� yönünü olarak değ�l, b�l�msel b�r yönünde olduğu
şekl�nde değerlend�r�lmel�d�r. H�kayeler�nde, tar�h�m�z� ve kültürümüzü �şlemekted�r. Günümüde de
geçm�şte de b�r çok b�l�m ve f�k�r adamı bu h�kayeler�n önem�n� vurgulamışlardır. Bu özell�kler�
sebeb�yle bu h�kayeler mutlaka okunmalıdır.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 40

K�tap V�deo Tanıtımı: Şuheda ÇELİKKOLLU
Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� / Veter�nerl�k

MEHMET ÂKİF
ALİM KAHRAMAN

Mehmet Âkif denilince bir îmân ve

ideal adamı canlanıyor gözümüzün

önünde. O milletine bir “İstiklâl

Marşı” hediye etti. 

39. K�tap

Bu k�tap, yen� b�r bakış açısıyla, Mehmet Ak�f'�n hayatını b�r bütünlük �ç�nde sunma d�kkat�yle kaleme
alınmıştır. İdeal adamlığı kadar gündel�k hayatı �ç�ndek� �nsan Âk�f’� de bulacaksınız satırları arasında.

Çocuk ve genç Âk�f’� Fat�h Cam��’n�n hasırları üzer�nde koşarken, Yen�bahçe’de güreş�rken, karlı kışlı
b�r havada Halkalı’dan Fat�h’e yürürken, Han odalarında neyle Üsküdarlı Neyzen Sal�m Bey’�n h�caz
peşrev�n� üflemeye çalışırken gördüğünüz g�b� yet�şk�n Âk�f’�n, cam� kürsüler�nde okuduğu ş��rler�yle,

�çe �şleyen h�tabet�yle b�r topluluğun üzer�nden ölü toprağını s�lkelemes�ne de şah�t olacaksınız.

İst�klal Şa�r� Mehmed Ak�f'�, her yönüyle b�lhassa �nsan olarak tanımak/tanışmak �ç�n bu k�tap mutlaka
okunmalıdır. Ak�f'�n hayatını konu alan sayısız eser�n olduğu günümüzde, b�reb�r gündel�k hayatına
�l�şk�n demeçler veren bu eser, Ak�f'� anlama babında önem arz etmekted�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 41

K�tap V�deo Tanıtımı: C�han AKÇAM
S��rt Ün�vers�tes� / Tıbb� Görüntüleme

VEFA APARTMANI
SADIK YALSIZUÇANLAR

Hiç Sensiz yaşamadım ki öleyim,

derdimden gafil olmadım ki

güleyim...

40. K�tap

Tevf�k İler� Ulaştırma Bakanı, M�ll� Eğ�t�m Bakanı ve Bayındırlık Bakanı olarak çeş�tl� görevlerde yer
almış ve 1950-60 yılları arasında Türk�ye Cumhur�yet�’n�n Başbakanlığını yapmış olan Adnan
Menderes’�n en yakınlarından b�r� olarak Yassıada’da yargılanıp �dama mahkûm ed�lm�ş b�r
bürokrat… Sadık Yalsızuçanlar, Hemş�nl� Tevf�k’�n Hemş�n’den Vefa Apartmanı’na uzanan
h�kâyes�nde, Tevf�k İler�’n�n yanı sıra tüm a�les�ne yaşatılan zorlukların satır aralarını ve b�r devre
tanıklık etmem�z� sağlayacak olan Yassıada ve Kayser� Cezaev� günlükler�n� okuyucuyla paylaşıyor.

Altmışlı yılların karanlık günler�ne ışık düşüren b�r �sm�n, h�zmet b�l�nc�yle kend�n� m�llet�ne adamasına
şah�tl�k edeceğ�n�z eser, Hemş�nl� Tevf�k’�n yüreğ�nde f�l�zlenen memleket sevdasının, Kayser�
cezaev�nde kurutulmaya çalışıldığı günler�n an an resmed�lmes�n� �zlemeye davet ed�yor.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 42

K�tap V�deo Tanıtımı: Han�fe GÜL
Kütahya Dumlupınar Ün�vers�tes� / S�yaset B�l�m� ve Uluslararası İl�şk�ler 

ÜÇ DURAKLI YOLCULUK 

HASAN ÖZTÜRK

Ne biçimde şekillenirse şekillensin

geleceğin dünyası, orada edebiyat

olacak.

41. K�tap

K�tap, adından da anlaşılacağı üzere 3 duraktan oluşmaktadır: Edeb�yat, Öykü ve K�tap. Yazar, bu üç
konuyu Türk ve Dünya yazarlarından alıntılar yaparak kaleme almıştır. İlk duraktan; edeb�yatın
tar�h�nden, çeş�tler�nden, �nsana kazandırdığı bakış açılarından, eks�k yönler�nden, artılarından ve
daha b�rçok yönünden bahsetmekted�r. 2. durakta �k� yazar üzer�nden öyküyü ele alır. Son durakta �se
k�tabın ne ölçüde hayatımızda bulunduğundan, değer�nden, toplumsal önem�nden söz etmekted�r. 

S�zler de edeb�yatın farklı duraklarında b�r seyahate çıkmak, edeb�yata tek b�r bakış açısıyla
bakmaktan z�yade ona farklı açılardan bakab�lmey�, edeb�yatın �kl�m�nde farklı ve güçlü kalemlerle
buluşmayı �stersen�z Hasan hocanın 3 duraklı yolculuk k�tabı tam s�ze göre. Hayata ve edeb�yata
sam�m� ve bazen de eleşt�rel b�r bakış açısı �le bakab�lmey� sunuyor önümüze k�tap. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 43

K�tap V�deo Tanıtımı: Doğan Güneş ÖZKILIÇ
Zonguldak Bülent Ecev�t Ün�vers�tes� / Özel Eğ�t�m Öğretmenl�ğ�

RESULLULAH'IN İSLÂM'A DAVET METODU

PROF. DR. AHMET ÖNKAL

İlim, amelin önderidir; amel, ilme

tabidir.

42. K�tap

Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu” adlı eser Rasûlullah’ın İslâm’ı tebl�ğ sürec�n� ve uyguladığı
metodlarını �y� b�lmeler�, hareket ve faal�yetler�n� Rasûlullah’ın davet�nden kaynaklandırmalarını
�şlemekted�r. Eser�n konusu muğlak kalmış yerler�n açıklanması, tekerrür eden yerler�n ayıklanması,
dağınık halde bulunan b�lg�ler�n düzenl� ve s�steml� b�r hale get�r�lmes� ve Rasûlullah’ın davet
metodunu konu almıştır. 

Mevzubah�s d�n olunca çok fazla kulaktan dolma b�lg�ler ortalıkta dolaşıyor. Bu sebeple kaynağa
bakma �ht�yacı h�ssed�yor �nsan. Her genç bu k�tabı kulaktan dolma b�lg�lere �nanmaması, �ht�yaç
duymaması ve doğru kaynağa yönelmes� �ç�n okumalıdır.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 44

K�tap V�deo Tanıtımı: Aslı UMUTLU
Munzur Ün�vers�tes� / Hemş�rel�k 

RUHUN DEŞİFRESİ
MEHMET ALİ BULUT

Hâlbuki hayat cesaretlerle

büyütülür...

43. K�tap

Bu k�tap, b�r yen�den ayağa kalkma k�tabıdır. “İnsan-ı kam�l”e g�den yolun b�r egzers�z�d�r. Mevcut
�nsan varlığımızla meden�yet kurma �mkânımızın kalmadığına �nanan yazar, meden�yet kurucusu
olab�lecek �nsan t�p�n�n yen�den �nşası denemes�ne g�r�ş�r bu eser�nde. Bu eser aynı zamanda, “akıl
m�des�”n�n sağlıklı beslenmes� üzer�ne yapılmış b�r çalışmadır.

Bu k�tapla; Yetenekler�m�z� kısıtlayan duyularımızın hap�shanes�nden kurtularak, beyn�m�z�n
kapas�tes�n� ve potans�yel�n� keşfederek, uçsuz bucaksız b�r den�z g�b� olan zekâmızı ve z�hn�m�z�
tanıyarak, hafızamızın ve düşüncem�z�n sınırlarını zorlayarak ruh-beden �l�şk�s�ne yolculuk
yapacaksınız.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 45

K�tap V�deo Tanıtımı: Mustafa ESİM
Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� / İlah�yat Fakültes�

CEBRAİL’İN KANATLARI
MEHMET SANCAKTUTAR

Karanlığa meyleden şeyin aslı

karanlıktır ve nuru arayan her şey

de nurdandır.

44. K�tap

İnsan �ken b�r başka canlının gözünden bakarak �nsanın doğaya verd�ğ� zararı, ana kahramanı üç
çeş�t arıya dönüştürerek anlatmıştır yazar. Bu üç arı bedenen arı olmalarına rağmen �nsan g�b�
düşünen, hayal eden ve olayları yorumlayab�len b�r durumdadırlar. İşte bu şek�lde arıyı, arının
önem�n�, modernleşen dünyada özelde arının, genelde de d�ğer canlıların hayat koşullarına yapılan
tecavüzler konu ed�lm�şt�r. 

İlah� b�r bakış açısı �le karşımızdak�n� anlamamız bas�t olab�l�r. Empat� de yapsak bu durum �ler�ye pek
g�tmeyecekt�r. Örneğ�n herkes kelebeğ�n hayatı b�r gün �le b�r hafta arası değ�ş�yormuş d�yor, belk�
�ç�nden b�r sızı h�ssed�yor ama b�rkaç dak�ka sonra unutup g�d�yor. K�ş�n�n yer�ne kend�m�z� koysak
fakat kuru b�r empat� değ�l! O olsak yan�. İşte o zaman onu ve onun türdaşlarını ancak daha �y� b�r
şek�lde anlayab�l�r�z. İşte özelde arıların ve genelde d�ğer hayvanların yaşam koşullarını, önler�ne
çıkan engeller� ve hayat mücadeleler�n� anlamak �stersek bu k�tabı okumalıyız. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 46

K�tap V�deo Tanıtımı: Sultan Şeyhmus BİNGÜL
Artuklu Ün�vers�tes� / Antrenörlük

EVLENMEDEN ÖNCE
DOĞAN CÜCELOĞLU

Çok sevdim, öyle çok, öyle güzel

sevdim ki beni sevmekten başka çare

bırakmadım ona.

45. K�tap

Evl�l�k, b�r ç�çekç� dükkânı g�b� farklı olanaklar sunar; ç�çeklerden nasıl b�r buket yaratacağınız s�ze
kalmış… B�r kadının ve erkeğ�n �k� farklı öyküsü evl�l�kte b�r araya gel�r. Evlenmeden önce aralarındak�
�l�şk�y� önemseyen, üstüne konuşan, sohbet eden, zaman ve emek veren ç�ftler, evl�l�kler�nde kend�
farklı öyküler�nden ‘b�z�m öykümüz’ ded�kler� yen� b�r öykü oluşturmayı başarırlar. K�tap, evlenmeden
önce �nsanın kend�s�n� çok �y� tanıması gerekt�ğ� ve nasıl b�r �nsanı �sted�ğ�n� �y�ce b�lmes� üzer�ne
yazılmış. K�tapta evl� ç�ftler�n Doğan Hocaya gönderd�ğ� mektuplarda bulunmaktadır

K�tap, evlenmeden önce karşımızdak� k�ş�yle evl�l�kten ne beklent�m�z olduğu ,nasıl b�r yaşam sürmek
�sted�ğ�m�z� kısacası her şey� c�dd� b�r şek�lde konuşmamız gerekt�ğ�n� bel�rt�yor. İsm�nden de
anlaşılacağı üzere "Evelnemeden Önce" mutlaka okunmalı. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 47

K�tap V�deo Tanıtımı: Arzu ASLAN
İzm�r Kat�p Çeleb� Ün�vers�tes� / İslam� İl�mler

PUSLU KITALAR ATLASI
İHSAN OKTAY ANAR

Her taraf karanlıktı. Zaten

görülen ve görülmeyen bütün

düşler, bu karanlığın ta kendisi

değil miydi?

46. K�tap

Puslu Kıtalar Atlası, ana tema olarak varlığın gerçekl�ğ�n� ve kurgusallığını sorguluyor. Roman boyu ön
planda tutulan bu sorgulama, okurun k�tapta gerçekleşen tüm olaylara farkındalık �le yaklaşmasını
sağlıyor. Ve �nsana hayatın anlamını sorgulatan ve yaşadığımız bütün dünyayı farklı b�r gözle
göreb�lmem�ze yardımcı olan b�r k�tap. Ayrıca roman, tar�he b�l�nenden farklı olaylar üzer�nden
yaklaşıyor ve o dönem� farklı b�r şek�lde yansıtıyor. Bu da farklı b�r bakış açısı kazandırıyor. 

Roman �lk etapta okurların mesafel� yaklaştıkları b�r eser olab�l�yor fakat gerek kurgusu gerek
karakterler� ve olayların gel�ş�m� noktasında �nsanı başka d�yarlara götüren ve b�r çırpıda okurun
b�t�rmes�n� sağlayan b�r üsluba ve düşünce altyapısına sah�pt�r. K�tabın anlatımı çok sürükley�c� ve 17.

Yüzyıl İstanbul Atmosfer�ne k�tabın anlatımıyla b�rl�kte kapılıyorsunuz. K�tabın �ç�ne bambaşka b�r
dünya kurulmuş ve o dünyanın �çer�s�ne s�z� de sokuyor. D�ğer taraftan �ç�nde barındırdığı felsef�
düşüncelerle b�rçoğunuzun kafasında soru �şaretler� bıraktıracak b�r k�tap. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 48

K�tap V�deo Tanıtımı: Kad�r YENİAY
Kayser� Ün�vers�tes� / Graf�k Tasarım

HAMLET
WILLIAM SHAKESPEARE

Akıllarıyla değil ki gözleriyle

seviyorlar.'

47. K�tap

Shakespeare'�n ölümsüz eserler�n�n başında gelen "Hamlet", Dan�marka Prens� k�ml�ğ�yle sahnede
görülen Hamlet, hırçın ve zeka gücüyle amcası �le annes�n�n �hanetler�n� ortaya serer ve oyun boyunca
d�renen muhteşem b�r karakter serg�ler. Yüzyılları aşarak günümüze kadar gelen bu h�kâye her çağda
ayakta alkışlanmış ve hâlâ alkışlanmaktadır. Oyuncular değ�şse de Shakespeare'�n t�radları k�m b�l�r
daha kaç asır alkışlanmayı sürdürecek.

Daha önceden h�ç t�yatro metn� okumamış veya okuyup da beğenmem�şsen�z bu k�tabı mutlaka
okumalısınız! B�r başlangıç k�tabı n�tel�ğ�ndek� eser, W�ll�am Shakespeare muhteşem uslubuyla s�zler�
beklemekted�r. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 49

K�tap V�deo Tanıtımı: Sudenaz KÖSE
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�

İSLAM VE BATI
İBRAHİM KALIN

İslâm medeniyeti etkilenen değil,

etkileyen bir medeniyet olmaya

devam edecek.

48. K�tap

Tar�hte İslâm ve Batı meden�yetler� kadar yakın �l�şk� �ç�nde olan başka �k� uygarlık görülmem�şt�r.
Çatışma, rekabet, uzlaşma ve b�rl�kte yaşama b�ç�mler�ne bürünen bu �l�şk�n�n tar�h�, aynı zamanda
farklı "ben" tasavvurlarının ve "ötek�" algılarının tar�h�d�r. Bu çalışma, �k� meden�yet arasındak� �l�şk�ler�
tar�hî seyr� �çer�s�nde �ncelemekte ve günümüz sorunlarını bu tar�hî arka plana dayanarak tahl�l
etmekted�r. 

İslam ve Batı toplumları arasındak� etk�leş�m alanları, rekabet h�ss�, çatışma alanları ve uzlaşma
zem�nler� hang� d�nam�klerden beslen�yor? Bu süreçte d�n, tar�h, s�yaset, etn�k k�ml�kler ne kadar rol
oynuyor? Bu tar�h� sadece b�r savaşlar ve çatışmalar tar�h� olarak okumak ne kadar doğru? Bu �k�
kültür ve meden�yet havzası b�rb�rler�n� bundan sonra nasıl görecek ya da görmel�? Bu k�tap bu
sorulara yaklaşık 1400 yıllık b�r tar�h�n sunduğu �mkanlar çerçeves�nde cevaplar bulmaya
çalışılmaktadır. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 50

K�tap V�deo Tanıtımı: Nurcan  ESER 

Yozgat Bozok Ün�vers�tes� / S�yâset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�

BÜYÜK FETİH 

NURETTİN TOPÇU 

Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni

bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan,

bir şehrin fethiyle beraber ruhların

fethi, kalplerin fethidir.

49. K�tap

F�k�r ve hareket adamı, Cumhur�yet dönem�n�n öneml� f�k�r adamlarından Nurett�n Topçu’nun Fet�h
felsefes�ne olan bakış açısını b�zlere sunan b�r eser.

B�zlere ışık tutan k�taplar var, yolumuzu aydınlatan, b�ze tutunduğumuz hedeflere  nasıl g�d�ld�ğ�ne
da�r tar�fler veren , b�zlerde hür düşünme prens�b� uyandıran her kes�me h�tap eden, Büyük Fet�h
k�tabı bu k�taplardan b�r�d�r. B�zler bu  k�tapları boş vak�tlerde eğlence olarak okunmak üzere yapılan
b�r hob� veya akt�v�te değ�l de c�dd� anlamda gençl�ğe ve geleceğe uzun yıllar sonucunda b�lg�
donanımı sağlayarak; güzel ve anlamlı düşünceler, büyük fet�hler, büyük �catlar kazandırma hedefler�
olarak  okumalı ve okutmalıyız. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 51

K�tap V�deo Tanıtımı: Furkan GÜNAŞAR
Fırat Ün�vers�tes� / İnşaat Mühend�sl�ğ� - KTÜ Yüksek L�sans

AKIL OYUNLARI 
GEORGE LANE

Sayıların enerjisini keşfettikçe

ailenizi ve arkadaşlarınızı şaşırtıcı

numaralarla hayrete

düşüreceksiniz.

50. K�tap

Gündel�k hayatımızda karşılaştığımız b�rçok matemat�ksel �şlemler�n z�h�nden kolayla yapılab�lme
�ncel�kler� sunan k�tap, z�h�nsel yöntemlerle karmaşık matemat�ksel hesapların yapılab�lmes�ne olanak
sağlamaktadır. Akadem�k çalışmalar bazında değerlend�r�ld�ğ�nde de c�dd� manada kolaylaştırıcı
matemat�ksel �şlemler� okuyucusuyla buluşturmaktadır.  

Matemat�ksel akadem�k çalışmalara ve gündel�k �şlemlere prat�kl�k kazanımı elde etmek �le b�rçok
z�h�nsel hesaplamaları kolaylaştırıcı �ncel�kler� öğrenmek �ç�n bu k�tap mutlaka okunmalıdır. K�tapta
bulunan tekn�klerle gündel�k hayatımızı kolaylaştırıcı z�h�n egzers�zler�n yanında z�h�n gel�şt�r�c� ve
zorlayıcı etk�nl�klerle okuyucuyu eğlend�ren b�r okuma sey�r�ne sevk etmekted�r. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 52

K�tap V�deo Tanıtımı: Adem ERİK / Mustafa TUTAR
Çukurova Ün�vers�tes�

DİN İLE BİLİM
BERTRAND RUSSELL

Bilim, isteklerimizi

anlayabilmemiz için yollar

gösterir bize, ama bir isteğin

öbüründen üstün olduğunu

söyleyemez.

51. K�tap

Dünyanın pek çok bölges�nde d�n ve b�l�m savaşı geçm�ş yüzyıllardak� g�b� açıktan açığa sürmüyor
mu? Pek çok �nsan, pek çok yönet�c� Eng�z�syon ve Karanlık Çağın dehl�zler�nde �z sürmeye devam
etm�yor mu? İnsanlar özgürlükler� ve mutlulukları konusunda hala büyük b�r ted�rg�nl�k duymuyorlar
mı? "D�n �le B�l�m"de Russell, kör �nançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındak� kes�n ayrımın
b�l�nc�ne varılmadıkça gerçek anlamda b�r �lerlemen�n mümkün olamayacağını göster�yor.

D�n ve b�l�m arasında �nteraks�yonu yapmak �ç�n öneml� b�r eser. Yaratılış ve evr�m, uzay ve astronom�
g�b� konularda d�n �le b�l�m arasında yaşanan çatışmalar ele alınmış. Eleşt�rel okumaya yönel�kte
değerlend�r�leb�lecek güzel b�r eser.

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 53

K�tap V�deo Tanıtımı: Muhammet LORD
Ege Ün�vers�tes� / Gazetec�l�k

ÜÇ İSTANBUL
MİTHAT CEMAL KUNTAY

Sonra arkasına döndü; hayatına

baktı: Başkasının denecek kadar

kendisinin olmayan hayatına!

52. K�tap

S�ms�yah ve 33 yıl sürmüş Abdülham�t dönem� baskısıyla “İst�bdat İstanbul’u”... Özgürlük adına
�kt�dara gelenler�n yönet�m�nde olduğu ama Abdülham�t’e rahmet okutturan “Meşrut�yet İstanbul”u...

Batan b�r �mparatorluğun bütün sefalet� �le ülkey� �şgal edenlere yaltaklanmada b�r�nc� olanların
“�şgal İstanbul”u...ve bütün bu İstanbul’ları d�key olarak kesen b�r yazar hayatı: Muharr�r Adnan Bey.

Bu eser, b�r şehr�n farklı tar�hlerde yaşadığı üç dönem� anlatıyor. Romanın kahramanları üç döneme
göre şek�l alıyor. B�r yazar bu eser �ç�n "kokuşmuşluğun romanı" şekl�nde yorum yapmış. K�tabı
okurken bu yorumun vücut bulduğunu �drak ed�yorsunuz. Yaşanmışlıklardan es�nlenerek kaleme
alınmış bu romanda, oldukça akıcı karakterler üzer�nden yapılan tahl�ller �le olaylar örgüsü
mükemmel �şlenm�ş. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 54

K�tap V�deo Tanıtımı: Mürvet S�nem ÜLGER
Erc�yes Ün�vers�tes� / İlah�yat Fakültes�

MERHAMET
 PROF. DR. KEMAL SAYAR

Çaremiz muhabbet, ilacımız

merhamet!

53. K�tap

Bu k�tabın merhamet eksenl� bakış açısı kazanımı en öneml� kazanımıdır. Gündel�k hayatımızda
sıradan gelen b�rçok meseleye karşı kalp �le bakarak bu m�nvalde karar vermeye �şaret eden b�r eser.
Sırandanlaşan gündel�k hayatımıza anlam kazandırması b�r d�ğer öneml� kazanımıdır. Aşkın,

affed�c�l�ğ�n ve adalet duygularının b�r bütün olarak çerçeve olduğu �drak�n� değer özel�nde b�r bakış
açısı sunma farkındalığı bu k�tap vasıtasıyla elde ed�lmekted�r. 

İlk olarak 2008 yılında okuyucularıyla buluşan k�tap, kısa süre �çer�s�nde b�nlerce k�ş�n�n başucu k�tabı
olmuştur. Bu durum b�zlere toplumun merhamet'� anlama ve hayata geç�rmedek� özlem�ne �şaret
etmekted�r. K�tap, toplumun merhamet �ht�yacının nasıl g�der�leceğ� husususunda c�dd� öğret�ler
sunmaktadır. B�rçok meseleye kalp �le bakab�lmem�z ve onunla değerlend�rme yapab�lmem�z �ç�n yolu
aydınlatmaktadır. Kalb�m�ze dönüp onun merhamet şarkılarını söyleyeb�lmek �ç�n her genç bu k�tabı
okumalıdır.

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 55

K�tap V�deo Tanıtımı: Esra KORKMAZ
Erc�yes Ün�vers�tes� / İlah�yat Fakültes�

BEŞ ŞEHİR
AHMET HAMDİ TANPINAR

İnsan kaderinin büyük

taraflarından biri de, bugün attığı

adımın kendisini nereye

götüreceğini bilmemesidir...

54. K�tap

Beş Şeh�r'�n asıl konusu hayatımızda kaybolan şeyler�n ardından duyulan üzüntü �le yen�ye karşı
beslenen �şt�yaktır.  

K�tap, yalnızca beş şeh�r hakkında b�lg� verm�yor aynı zamanda yazarın dönem� �t�bar�yle Osmanlının
yıkılışı ve Türk�yen�n kuruluş sürec�ne yakından tanıklık etm�ş de oluyorsunuz. Şeh�rler�n daha çok
manev� ve �nsanî yönler�n� ele alınmış b�r eser. 

N�ç�n Okunmalı?

K�tabın Konusu Ned�r?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 56

K�tap V�deo Tanıtımı: Egemen ÖZBAY
Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� / Türkçe Öğretmenl�ğ�

İSLAM DÜŞÜNCESİ
MUHAMMED İKBAL

Hakikatin bizatihi kendisinin

varlığı tehlikede olduğu zaman,

hakikatin yorumları uğruna

birbirimizle savaşamayız.

55. K�tap

İslam d�n�n� kapsayan Hz. Muhammed, hal�fel�k makamı, meshepler vb. b�rçok konuyu ele alan ve bu
konular doğrultusunda b�lg�lend�r�c� n�tel�kte olan b�r eserd�r.

Y�rm�nc� asrın nad�de mütefekk�rlerden b�r� olan Muhammed İkbal, İslam� düşüncen�n farklı konuları
hakkında kaleme aldığı makaleler�nden oluşturmuş olduğu bu eser�nde, nokta atışı tesp�t ve bu
tesp�tlerden tezahür etm�ş f�k�rler�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. C�dd� v�zyon ç�zeb�len eser, İslam�
temeller �le eğ�t�m, sosyoloj�, hukuk, ps�koloj�, felsefe ve kelam hatta kozmoloj� ve f�zyoloj� alanlarında
yen� b�r bakış ve anlayış kazandıramaya b�reb�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 57

K�tap V�deo Tanıtımı: Sar�ye ÇİMCİK
Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� / Sosyal B�lg�ler Öğretmenl�ğ�

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

AHMET HAMDİ TANPINAR 

Hayatımızın bir devrinden sonra

başımıza gelen şeylere o kadar

hazırlanmış oluyoruz ki, kederimizi

kendi içimizde taşır gibi yaşıyoruz.

56. K�tap

K�tap başından geçenler� çocukluğundan anlatmaya başlayan Hayr� İrdal’ın hayat h�kayes�d�r.
Küçükken dayısından b�r saat hed�ye alan Hayr� İrdal’ın saatlere olan tutkusu bu saat� açıp
�ncelemeye başladığı zaman daha çok artar. Hayr� Hal�t Ayarcı �le beraber Saatler� Ayarlama Enst�tüsü
adında b�r müessese kurar ve tüm olaylar bu çerçevede �lerler. 

K�tabı �ç�nde bulunulan toplumun batılılaşmanın sosyal hayatın tüm noktalarına nüfuz ett�ğ� ve
kavramların yen�den anlam bulduğu toplumsal hafızanın yen�lend�ğ� soluksuz b�r eser olması
neden�yle tavs�ye d�yoruz. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar
YouTube K�tap Tanıtımları No: 58

K�tap V�deo Tanıtımı: İrem DEMİR
Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� / Eczacılık Fakültes�

KÜÇÜK AĞACIN EĞİTİMİ
FORREST CARTER

Bir şey yitirdiğin zaman yorulmak

iyi gelir.

57. K�tap

Egemenl�k ve güç tutkusu peş�nde koşan Beyaz Adam’ın acımasızca yok ett�ğ� Çerok�lere �thaf ed�len
bu k�tap, �nsanı umursayan, acılarını paylaşan, yaşamın bütünsell�ğ�n� savunan b�r kültürün mesajıdır.  
Evrensel dostluk ve barışın h�kâyes�, �nsan� duyarlılığın görkeml� d�ren�ş�, yüzeysel ve mekan�k
�l�şk�ler�n hâk�m olduğu günümüzde, y�t�r�len değerlere saygı duruşunda bulunma denemes�, coşmak,

sevmek, özgür olmak, hüzünlenmek, doya doya ağlamak �steyenler �ç�n...

Bu eser, toplumumuz �ç�nde yok ed�len b�r kültürün dramını gayet. başarılı b�r şek�lde �şlem�ş. Hayata
ve çocuk yet�şt�rmeye bakış açınızı değ�şt�recek olan bu eser; etk�ley�c�, öğret�c� ve d�l�n�n sade
olmasının yanı sıra okurken s�z� oldukça düşündürüyor. Günümüzde yaşanan b�rçok toplumsal
sorunların neden� de bu k�tapta açıklanmış. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 59

K�tap V�deo Tanıtımı: Gül HAMURCU
Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� / Okul Önces� Öğretmenl�ğ�

İLBER ORTAYLI SEYAHATNAMESİ

İLBER ORTAYLI

Tesadüfler gerçekten tesadüf

müdür?

58. K�tap

Türk�ye g�b� öneml� b�r coğrafyayı ve tar�h alanını öğrenmek �ç�n onun kuzey�ndek� Güney Rusya ve
Kafkasya, doğusundak� İran ve H�nd�stan, güney�ndek� Sur�ye, F�l�st�n ve Mezopotamya'nın yanı sıra
Balkanları ve Akden�z ülkeler�n� anlamak da kaçınılmazdır. "İlber Ortaylı" çok gezen m� daha �y� b�l�r,
yoksa çok okuyan mı? Pek� ya b�r yandan okurken d�ğer yandan da gezme �mkânı bulanlar? İlber
Ortaylı, bu soruları b�zzat yaşayarak eser�nde cevaplamıştır. 

İlber Ortaylı’ya eşl�k etmek �stersen�z bu k�tap tam s�ze göre… İlber Ortaylı yalnız tar�hç�l�ğ�m�z�n
büyük b�r �sm� değ�l aynı zamanda küçük b�r bavul ve rehber k�taplarıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya,

Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen b�r “seyyah”. Çıktığı sayısız yolculuktan en öneml� notları
aktaran İlber Ortaylı’nın anlatım gücüyle bu coğrafyaları daha güzel b�r bakıç açısıyla gez�p, görecek
ve okuyacaksınız.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?

82



@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 60

K�tap V�deo Tanıtımı: Nesl�han SANCAKTUTAN
İstanbul Aydın Ün�vers�tes� / Arapça Öğretmenl�ğ�

ZENGİN HAYALLER PEŞİNDE
CAHİT ZARİFOĞLU

Yanlış bir adımdan dönmek

mümkün olabilir.Ama atılmışsa

bir kere,onun da edindiği bir

hatırası olacak.

59. K�tap

Her zaman Zeng�n Hayâller Peş�nde koşan merhum şa�r�n, el�n�zde bulunan düşünce ve sanat yazıları,
O'nun b�l�nen yönler�n� daha b�r zeng�nleşt�r�rken, b�l�nmeyen yöneler�n� ve çok az tanıdığımız
taraflarını da ortaya koymaktadır. Cah�t Zar�foğlu'nun sanatın teor�k yönü üzer�ne "düşünmekten değ�l
ama, konuşmaktan" fazla hoşlanmadığı öne sürülür. Bu k�tapta, O'nun sanat ve edeb�yatın teor�k
yönüyle de �lg�lend�ğ�n�, düşündüğünü görüyoruz. 

Zeng�n Hayaller Peş�nde eser� Cah�t Zar�foğlu'nun deneme ve �nceleme türündek� k�tabıdır, K�tapta
Cah�t Zar�foğlu'nun sanat ve edeb�yata da�r denemeler� yer almaktadır. Ayrıca eserde, bazı k�tapların
�ncelemeler�nede yer ver�lm�şt�r. Bu �ncelemeler b�r nev� Cah�t Zar�foğlu'ndan k�tap tavs�yes�
alıyormuş h�ss� vereb�l�r. Bu nedenle mutlaka okunmalıdır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 61

K�tap V�deo Tanıtımı: Han�fe GÜL
İstanbul Ün�vers�tes� / İşletme

BOZKIRDA ALTMIŞALTI
MUSTAFA ÇİFTÇİ

Bir de uzakta kalınca insan

sevdiklerinin yüzündeki çizgilerin

değiştiğini daha net görüyormuş,

öğrendim.

60. K�tap

K�tap 7 kısa h�kayeden oluşmaktadır; Handan Yeş�l�, Kara Ked�, Enses� Sararmış Adamlar, Ankara’dak�
Evlatlar, B�r İğne B�n Kuyu; El�f, T�na, Tolga; P�ç Sev�. H�kayeler�n tümü Yozgat �l�n�n çeş�tl� yerler�nde
geçmekted�r.  Anadolu �nsanının yaşadığı tüm duyguları, yaşadıkları bütün gerçekl�ğ�yle anlatılmıştır.
K�m�n�n p�şmanlığı k�m�n�n sevdası, k�m�n�n korkusu k�m�n�n de üzüntüsü. 

Bu k�tap, �nsanın yaşadığı duygularla �nsan olab�leceğ� ve �nsan kalab�leceğ�n�, her �nsanın hata
yapab�leceğ�n� en öneml�s� de hatasından döneb�lmek olduğunu; o, özlem� her da�m h�ssed�len Bozkır
�nsanını, onun d�l�n� okumak; yen�den, �nsan olmanın önem�n�n altını ç�zmekted�r. K�tap Anadolu’yu,

Yozgat’ı kısa h�kayelerle oldukça der�n anlatmış. Yozgat’ın ağzını kısa h�kayelerde okumak da ayrıca
key�fl�yd�. Her genc�n kend�nden parçalar bulab�leceğ� b�r k�tap. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 62

K�tap V�deo Tanıtımı: Zeynep KAÇKA
Munzur Ün�vers�tes� / Ebel�k

ZAMANIN KISA TARİHİ
STEPHAN HAWKING

Bilgininin en büyük düşmanı

cehalet değildir. Bildiğini

zannetme sanrısıdır.

61. K�tap

Yazar, f�z�ğ� ve astronom�y� herkes�n anlayab�leceğ� en bas�t hale �nd�rgeyerek anlatmış. Evren�n temel
�lkeler�, uzay b�l�m�, büyük patlama, kara del�kler, görel�l�k kuramı, kuantum teor�s� g�b� kavramları ve
aralarındak� bağlantıyı açıklamıştır. Evren�n başlangıcı ve sonu üzer�ne ortaya atılan teor�ler yazarın
kend� anlatımıyla okuyucuyla paylaşılmış.

B�l�msel b�r eser olan bu k�tap adeta b�l�m kurgu havasında yazılmış. F�z�ğe ve astronom�ye ufacık da
olsa �lg�s� olan herkes�n okuması gereken b�r k�tap. İlg�n�z olmasa dah� k�tabı okuduktan sonra uzaya
ve dünyaya farklı b�r gözle bakmaya başladığınızı göreceks�n�z.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 63

K�tap V�deo Tanıtımı: İleyda AKDENİZ
Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� / İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı

GELDİK SAYILIR
İBRAHİM TENEKECİ

İnsan yorgunluktan ibarettir.

Gelir, yorulur ve gider..

62. K�tap

K�tap yazarın yıllar �ç�nde Anadolu’nun farklı bölgeler�nde yaptığı doğa keş�fler�n� anlatan gez�
yazılarından oluşmaktadır. K�tapta sadece yazarın hatıralarını değ�l ayrıca ağaç türler�nden kuşlara,

ç�çeklerden teşb�he kadar b�rçok konuda yazarın düşünceler�ne rastlıyoruz. K�tapta yazar oldukça
sade ve sam�m� b�r d�lle tab�ata duyduğu hayranlığı d�le get�rm�şt�r. 

K�taptak� bet�mlemeler oldukça başarılı bu yüzden anlatılan h�kayeler s�z� �ç�ne çek�yor. K�tabı okurken
s�zde yazarla b�rl�kte şehr�n gürültüsünden uzaklaşıp ormana doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Yazar,
hayat ve tab�at kavramlarını b�rb�r� �le �l�şk�lend�rerek b�zlere toprakla olan bağımızı tekrar hatırlatıyor.
Yazar yaptığı seyahatlerde gez�p gördüğü yerlerden öğrend�kler�n� heybes�ne koyup yen� yolculuklara
çıkmaya devam ed�yor. Okuyucularda yazarın yolculuğuna eşl�k etm�ş oluyor. K�tabı her genç mutlaka
okumalıdır çünkü yapılan her yolculuktan kend�m�ze b�r ders çıkarmış oluyoruz.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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YouTube K�tap Tanıtımları No: 64

K�tap V�deo Tanıtımı: Mustafa GÜZEL
Marmara Ün�vers�tes� / Matemat�k Öğretmenl�ğ�

63. K�tap

İRADE TERBİYESİ
JULES PAYOT

Bu dünyada biraz zorluğun

olmadığı hiç keyif yoktur. Her

mutluluk biraz çaba gerektirir.

Cem�l Mer�ç'�n "D�s�pl�n �ç�nde çalışmayı bu k�taptan öğrend�m." d�ye tar�f ett�ğ� "İrade Terb�yes�" �lk
yayımlandığı tar�hten �t�baren pek çok d�le çevr�lm�ş ve tembell�k, �steks�zl�k g�b� huylardan kurtulmak
�steyenler�n başucu k�tabı olmuştur. K�tapta b�lhassa gençlere ve z�hn�n� kullanarak çalışanlara h�tap
eden Fransız profesör kend� hayatından aktardığı örnekler� ve başka düşünürler�n tesp�tler�n� de
kullanarak �nsanın �rade zayıflığıyla nasıl mücadele etmes� gerekt�ğ�n� anlatıyor.

Bu eser genel olarak, �steks�zl�k ve tembell�ğ�n üstes�nden düzenl� b�r çalışma d�s�pl�n� �le gelerek
�radey� terb�ye etme amacıyla kaleme alınmıştır. Payot’a göre �radey� terb�ye etmek zor fakat �mkansız
değ�l. K�tabın kapağını açtığımızda b�z� karşılayan, ‘’ İrade duygusal b�r güçtür ve onun üzer�nde etk�l�
olmak �steyen her f�k�r tutkuya bürünmek zorundadır. ‘’ cümles� b�ze �rade terb�yes�n�n �mkansız
olmadığının �pucusunu vermekted�r. İraden�z� kontrol altında tutmak �steyenler �ç�n b�reb�r b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar “Okumak gıdadır okuyan �nsanlık b�len �nsandır.”
V�ctor Hugo

YOLDAKİ İŞARETLER
SEYYİD KUTUP

İslami bir diriliş şarttır. İslami

dirilişe girişmek, vazgeçilmez ilk

adımdır.

64. K�tap

Seyy�d Kutub'un, İslamî mücadele man�festosu olarakta n�telend�reb�leceğ�m�z Yoldak� İşaretler adlı
eser�, tüm n�zamlara karşı İslâm n�zamını metodu �le b�rl�kte ortaya koymaktadır. Hatta Kap�tal�zm ve
sosyal�zm g�b� dünya düzenler�ne c�dd� manada meydan okuyor.

Seyy�d Kutub ve Yoldak� İşaretler �ç�n pek çok şey söyleneb�l�r. Her şeyden evvel Yoldak� İşaretler,
Kutub’u tanımak �ç�n tek başına yeterl� b�r kaynaktır. Genell�kle kabul ed�ld�ğ� üzere de, Kutub’un en
öneml� eser�d�r.  Eser, çağdaş İslâm düşünces�ne hatırı sayılır katkısı olması açısından da öneml�d�r.
Yoldak� İşaretler’�n d�kkate değer b�r yönü ‘örnek Kur’an nesl�’ kavramsallaştırmasıdır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar “Okuma �ht�yacı barut g�b�d�r b�r kere tutuşunca artık sönmez.”

V�ctor Hugo

İSLAM SANATI: DİL VE ANLAM

TITUS BURKHARDT

İslam evleri ışık ve havayı, dış

sokaklardan değil, kendi iç

avlularından alır.

65. K�tap

Burckhardt, İslam sanatının h�kmetle zanaatın (fenn veya sınâ‘a) evl�l�ğ�nden doğduğunu söyler. Bu
yüzden, bu sanatın der�nlemes�ne b�r açıklamasını yapab�lmek �ç�n �k� konuda �çten ve der�n b�r vukuf
sah�b� olmak gerek�r. Burckhardt bu eser�nde, İslam sanatını çok sayıda başka sanat tar�hç�s�n�n b�z�
�nandırdığı g�b�, kazara b�rb�r�ne karışmış tar�hsel eklent�ler olarak değ�l, İslamî vahy�n �lkeler�n�n ve
formunun b�r türev� olarak takd�m etmekted�r.

İslam sanatının �ncel�kler�n� kulaktan dolma �fadelerle değ�l, doğrudan İslam kaynaklarından
araştırılıp kaleme alınan bu eser; İslam d�n�n�n, sanata karşı hassas�yet�n� �ncel�kle �şlem�şt�r. İslam
sanatı ve meden�yet�n�n doğru algılanmasına yardımcı olab�lecek b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak �ç�n zaman

ayırmazsan cah�ll�ğe tesl�m olursun.” 

Konfüçyus

İSLAMDA ŞEHİR VE MİMARİ
TURGUT CANSEVER

Ne isterseniz yapınız, her

yaptığınız şey mutlaka inancınızın

tam bir inikâsı (yansıması)

olacaktır”

66. K�tap

Turgut Cansever'�n İslam m�mar�s� ve şeh�rc�l�ğ� konusundak� görüşler� derl� ve toplu b�r şek�lde bu
k�tapta okuyucusuyla buluşmaktadır. Osmanlı şehr�n�, İslam m�mar�s�n�n temel meseleler�n�, m�marlık
m�rasının korunma yollarını, İslam şehr�n�n bel�rley�c� özell�kler�n� ve İslam m�mar�s� ve şehr�n�n
gelecekte hang� esaslardan hareketle kurulab�leceğ�n� felsef� ve tasavvuf� b�r temelde, çağdaş ve
geleneksel ustalardan yararlanarak tartışan Cansever, bu eser�n yalnızca şeh�r planlamacıları ve
m�marların değ�l, genel okuyucunun da �lg�yle tak�p ett�ğ� b�r düşünür.

Osmanlı şehr�n�, İslam m�mar�s�n�n temel meseleler�n�, m�marlık m�rasının korunma yollarını, İslam
şehr�n�n bel�rley�c� özell�kler�n�n ele alındığı bu eser, İslâm m�marîs�n�n temel meseleler�n�, m�marlık
m�rasının korunma yollarını, İslâm şehr�n�n bel�rley�c� özell�kler�n� ve İslâm m�marîs� ve şehr�n�n
gelecekte hang� esaslardan hareketle kurulab�leceğ�n� felsefî ve tasavvufî b�r temelde, çağdaş ve
geleneksel ustalardan yararlanarak tartışıyor. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“Okuyun, d�yor okuyun. Çünkü mürekkeb�n akmadığı yerde kan

akıyor.”
 Al� Şer�at�

MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI

ALİ FUAT CEBESOY

Asil milletimiz cesurdur,

fedakardır, kahramandır.

67. K�tap

Dağ başlarında parlayan çoban ateşler� dışında ışığın görülmed�ğ� Anadolu yaylasında, M�ll�
Mücadeley� başlatan b�r avuç kahraman, hayatları pahasına Türk m�llet�n�n en şanlı d�ren�ş�n�
örgütleyerek, �lelebet pay�dar kalacak Cumhur�yet�n temel�n� atmıştırlar. Al� Fuat Cebesoy'un M�ll�
Mücadele Hatıraları, sadece b�r anı k�tabı değ�l aynı zamanda Kurtuluş Savaşının belgelere dayalı
destansı b�r h�kayes�d�r. 

İst�klal Savaşımızı daha �y� anlayab�lmek �ç�n kaleme alınmış har�ka b�r eser. Al� Fuat Paşa, Ged�z
Muharebes�n�n sonuçlarını kend� penceres�nden yorumlarken k�tabın sonunda neden Garp cephes�
komutanlığından alındığına da�r b�rçok şaşırtıcı b�lg�ler vermekted�r. Merakla ve heyecanla
okuyacağınız b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?

91



@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“B�r ülkede okumaya karşı �stek artmadıkça gaflet ve bu gafletten

doğacak felaketler azalmaz.”

Benjam�n Frankl�n

TÜRKLÜK MÜSLÜMANLIK VE OSMANLI MİRASI

HALİL İNALCIK

İnsanı hayvandan ayıran şey

kültürdür, başka bir deyimle insan

kültür yaratan bir hayvandır.

68. K�tap

Geleneksel tar�hç�l�ğ�n sık sık dayanıksız tesp�tlere dayalı, "resm� bakış"a ayarlı yaklaşımını teryüz
eden ; b�lg�ye belgeye yaslanan b�r çözümleme ve yorumlama anlayışını ufkumuza taşıyan odur. Hal�l
İnancık'ın tar�h�m�z� doğru okuma end�şes�n� doğruya taşıyan , batılı tar�hç�ler� de kökünden etk�leyen
makaleler�n� sunmaktan Kırmızı Yayınları onur duyar.

K�tabı �ç�nde bulunulan toplumun batılılaşmanın sosyal hayatın tüm noktalarına nüfuz ett�ğ� ve
kavramların yen�den anlam bulduğu toplumsal hafızanın yen�lend�ğ� soluksuz b�r eser olması
neden�yle tavs�ye d�yoruz. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“K�tap okumayan b�r k�msen�n okumasını b�lmeyene karşı b�r

üstünlüğü yoktur.”
Mark Twa�n

SOFİE'NİN DÜNYASI
JOSTEIN GAARDER

Ama başımızı ne zaman göğe

kaldırsak, kendimize doğru giden

yolu bulmak istiyoruz.

69. K�tap

15. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sof�e, posta kutusunda ''K�ms�n sen?'' yazılı b�r kağıt bulur. Bu
soruyu, d�ğer sorular ve günümüze kadar uzanan b�r felsefe kursu tak�p eder. Kend�ne has kurgusu ve
şaşırtmacalarıyla, Joste�n Gaarder, 15 yaş üstü gençlere sadece kuru b�r felsefe tar�h� sunmak değ�l,
aynı zamanda hayatı anlamaya yönel�k sorular sormanın yollarını açmaktadır. 

Felsefeye �lg� duyup, ağır d�l�nden dolayı anlayamayanlar �ç�n başlangıç düzeydek�  ve kend�m�ze
doğru g�den yolda �deal b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“Okuldak� eğ�t�m, hayatınızı �dame ett�rmen�z� sağlar. Kend�n�z�

eğ�tmen�z �se, s�ze b�r servet kazandırır.”
J�m Rohn

YAŞAM 3.0 YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN OLMAK

MAX TEGMARK

İnsan varlığının gizemi yalnızca

hayatta kalmakta değil, yaşamak

için bir şey bulmakta yatar.

70. K�tap

Max Tegmark’ın yazdığı bu k�tabında, yapay zekanın dünü, bugünü ve yarınıyla �lg�l� merak ed�lenlere
cevap  vermekted�r. Yapay zeka çağında �nsan olmanın acaba �nsanlığa yükled�ğ� b�r takım
sorumluluklar var mıydı? Ve �nsan bu sorumluluklardan kaçab�l�r m�? Kaçamazsa şayet bu
sorumlulukları �nsanlık �ç�n harekete geç�recek m�? K�mb�l�r. 

K�tapta yapay zeka, genel yapay zeka, süper yapay zeka g�b� konularla alakalı çeş�tl� senaryoları
bulunuyor. Bu teknoloj�ler�n devletler�n el�ne geçmes�, kötü gruplar tarafından kullanımının tehl�kel�,
sonuçlar vereb�leceğ�n�n altını ç�z�l�yor. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar "K�tap, zekâyı k�barlaştırır! "
Cem�l Mer�ç

SARAYDAKİ CASUS
MİM KEMAL ÖKE

Padişahtan (Sultan Abdülhamid)

korkabilirsiniz, hatta nefret bile

edebilirsiniz, ama onun

çalışkanlığını ve adaletini inkar

edemezsiniz.

71. K�tap

Takma adı Raş�t Efend� olan sahte derv�ş Vambery'� konu alan bu k�tap; Vambery'�n, Sultan
Abdülham�d'�n yanına kadar yakınlaşarak gel�şmeler� anında İng�l�zlere rapor ett�ğ�n� anlatır.
Yahud�ler�n F�l�st�n'e yerleşmeler� �ç�n g�r�ş�mler�nden Jöntürklere akıl hocalığına kadar İng�l�z, İsra�l ve
Türk arş�vler�n�n karanlık raflarındak� belgeler�n günışığına çıkarıldığı b�r eser. 

Tar�h� belgelere ve hatıralara dayanılarak ele alınan başarılı b� eser. Dönem �çer�s�nde yaşanılan ve
halen günümüzdede etk�s� süren b�rçok meselen�n casuslar etk�s�yle şek�llend�ğ�n�n en somut
örneğ�d�r bu eser.  B�l�nmeyen b�r çok konuya değ�n�lm�ş olaylar gayet akıcı b�r şek�lde anlatılmış. 

 Hem Sultan Abdülham�d'e hem de İng�l�zlere çalışan ç�ft yönlü b�r ajan olan Vambery'n�n
h�kayeler�n�nde bulunduğu eser, b�r çırpıda okunab�lecek gerçekç� b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "K�taplar, sess�z öğretmenlerd�r."
Gell�us

DOĞADA SANATTA MİMARİDE ALTIN ORAN VE
FİBONACCİ SAYILARI

FİKRİ AKDENİZ

Güzellik ve matematik, bulunulan

çevreyle etkileşim halindeki basit

büyüme sisteminin doğal

sonucudur.

72. K�tap

"Bu küçük k�tap �le doğada b�r güzell�k ölçütü olarak bel�rt�len 1,618... sayısı �le �fade ed�len "Altın
Oran" �le altın oranın F�bonacc� sayılarıyla bağlantısını ve F�bonacc� sayılarının önem�n� örneklerle
tanıtmayı amaçladım. Güzell�k ölçülemeyen b�r kavram olmasına karşın, güzell�kle bağlantılı olan
uyum, formüllerle açıklanab�l�r. "Güzell�k ve matemat�k, bulunulan çevreyle etk�leş�m hal�ndek� bas�t
büyüme s�stem�n�n doğal sonucudur.""

Altın oran sadece mühend�sler �ç�n değ�l �nsan olarak �sler�m�zde nasıl kullanmam gerekt�ğ�
konusunda merak �ç�ndeysen k�taptan sonra tüm hayatımızda olduğunu göreceks�n. Hayat�m�z
kuskusuz mükemmel b�r uyum ve oran �le yaratılmış olduğunu anlama �ç�n öneml� b�r eser.

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar "Okumak, �k� ruh arasında âşıkane b�r mülâkattır."
Cem�l Mer�ç

İSLÂMIN VADETTİKLERİ
ROGER GARAUDY

Çünkü insan, ancak ilahi olana

tâbi olmakla gerçekten insan olur.

73. K�tap

Roger Garaudy İslâm’ın Vâdett�kler� adlı eser�nde, İslâm’a ve Müslümanlara yapılan bütün saldırılara
tek tek cevap ver�yor. Müslümanlar olmasaydı, Batı’nın hâlâ Ortaçağ karalığında �nsanlık dışı b�r hayat
süreceğ�n� ve asıl barbarların Batılılar olduğunu haykırıyor. Batı’nın her bakımdan �flas ett�ğ�n�
açıklamaktadır. İslâm meden�yet�n�n dünyanın gelm�ş geçm�ş en soylu ve en �nsancıl meden�yet�
olduğunu apaçık �spat etmekted�r. 

Toplumumuzda der�nlemes�ne h�ssed�len Batı hayranlığının aslında temels�z b�r abartı olduğunun en
somut örnekler�yle açıklayan bu eser, Batı'nın tüm hatlarıyla temel �nsan haklarını nasıl �hlal ett�ğ�n�
b�reb�r yaşayan Roger Garaudy'un sözler�yle tanıklık edeceks�n�z. Algısı yüksek b�r eser olan İslâm’ın
Vâdett�kler�, İslam meden�yet�n�n kuşatıcılığının tey�t� n�tel�ğ�nded�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Okuma heves�m� dünyanın bütün haz�neler�ne değ�şmem."

Tolstoy

KANITLAR VE ÇÜRÜTMELER
IMRE LAKATOS

Matematiksel mantığın, analizin

ve kombinatoriğin bu kadar doğal

ve akışkan bir biçimde iç içe girdiği

başka bir metin bulmak zordur.

74. K�tap

Lakatos’un başyapıtı Kanıtlar ve Çürütmeler; y�rm�nc� yüzyılın �k�nc� yarısında matemat�k felsefes�
üzer�ne yazılmış en öneml� eserlerden b�r�d�r. Özell�kle farklı farklı araştırma alanlarından
yaklaşıldığında Kanıtlar ve Çürütmeler, felsef� manada okura büyük açılımlar sunab�lmekted�r.
Matemat�k felsefes�nde, geometr�k topoloj�n�n, anal�z�n ve komb�nator�ğ�n bu kadar doğal ve akışkan
b�r şek�lde �ç �çe g�rd�ğ� başka b�r met�n bulmak zordur. Lakatos’un, konunun matemat�ksel
ayrıntılarına olan hak�m�yet�yle b�rl�kte okuru sıkmadan, felsef� b�r yaklaşımla okura sunmuştur. 

İmre Lakatos'un tekn�k yönü ağır basan güz�de eser. Matemat�ksel kanıtlara ne denl� güven�leb�l�r ya
da matemat�ksel kanıtlamalar spekülat�f yorumlara açık mıdır? Bu öneml� sorunları örnekleyerek
tartışma yöntem�n� ben�mseyen Lakatos, matemat�k felsefes� alanında görmezden gel�nemeyecek b�r
met�n ortaya koymuş. Alana �lg�s� olan herkes�n mutlak surette okuması gereken b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar "K�tabın yaprakları, b�z� aydınlığa götüren kanatlar g�b�d�r."
Volta�re

İDEAL DEVLET
FARABÎ

Zıtların her birinin tabiatı öyledir

ki, içlerinden birinin yokluğu, her

yerde diğerinin varlığını gerektirir.

75. K�tap

İdeal Devlet Farabî’n�n felsefes�n� tüm açılardan yansıtan b�r eserd�r. Eserde İlk Var Olan’ın n�tel�kler�,
d�ğer varlıkların nasıl meydana geld�ğ�, varlıkların dereceler�, bunun organlardak� karşılığı, b�r beden
g�b� �şleyen şehr�/toplumu yönetecek k�ş�n�n n�tel�kler�, şeh�r/toplum türler�, her b�r�n�n güçlü ve zayıf
yanları ele almaktadır. 

K�tap; �lk var olanın özell�kler�n�, d�ğer varlıkların nasıl meydana geld�ğ�n�, varlıkların dereceler�n�,
bunun organlardak� karşılığını, yönet�c�ler�n n�tel�kler�n� , toplumun türler�n� , onların zayıf ve güçlü
özell�kler�n� anlatmaktadır. Bu nedenle fevkalade müh�m b�r eser. Özell�kle s�yaset felsefes� çalışanlar
�ç�n başucu k�tabı olma özell�ğ�n� taşımaktadır. 

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar
"İl�m �l�m b�lmekt�r, �l�m kend�n b�lmekt�r, 
Sen kend�n b�lmezs�n, bu n�ce okumaktır."

Yunus Emre

DEĞİŞEN BE(Y)NİM
SİNAN CANAN

Beklentiler ve sonuçlar, beynin en

önemli karar verme ipuçlarını

oluşturur.

76. K�tap

S�nan Canan; sosyal medyayı ve TV programlarını �y� kullanan, görüşler�n� akıcı şek�lde anlatan,

�ncelemeler�n� b�l�msel temele dayandıran akadem�syen, alçak gönüllü b�r yazar. 
NE var k� EN öneml� özell�ğ� sade ve akıcı b�r d�l kullanması. Bu k�tapta da örnekler ve yaşanmışlıklarla
beyn�m�z� b�ze tanıtıyor. İmb�k �mb�k süzülen b�lg�ler�n altını ç�zerek, sonrak� zamanlarda da dönüp
bakacağımız enfes b�r çalışma.

Akıştan bahsett�ğ� kısımlar d�kkat çek�c�, k�tapta sanatsal çabanın sonuçlarını, hormonların etk�ler�n�,
beyn�n hang� kısımlarının hang� �şlevlerde etken olduğunu, hang� b�lg�ler�m�z�n yanlış olduğunu, bey�n
plast�s�tes�n� ve daha pekçok konuyu bas�t şek�lde anlayacak, hayatınızın anlamını ararken b�yoloj�k
ve f�zyoloj�k olarak s�z�n en öneml� aygıtınız olan beyn�n�z� yakından tanıma fırsatı yakalayacaksınız. 

K�tabın Konusu Ned�r?
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@genck�taplar "Ben k�taplarımı değ�l, k�taplarım ben� ortaya çıkarmıştır."
Monta�gne

BÜYÜK MÜHENDİSLER RIQUET'DEN SHANNON'A

LOAN JAMES

Her mucit mühendis ya da her

mühendis mucit değildir kuşkusuz;

yine de birçok mühendis aynı

zamanda mucittir.

77. K�tap

Oxford Ün�vers�tes� matemat�k profesörlüğünden emekl� olan Ioan James bu öneml� çalışmasında
günümüzden 400 yıl ger�ye uzanarak ell� b�r büyük mühend�s�n b�yograf�ler�n� kaleme alıyor. K�tap, on
yed�nc� �le y�rm� b�r�nc� yüzyıllar arasında dünyayı büyük oranda değ�şt�ren mühend�sl�ğ�n öncüsü
�s�mler�n başarılarının yanı sıra her b�r� oldukça merak uyandırıcı yaşam öyküler� üzer�nde de t�t�zl�kle
duruyor. B�l�msel ve tekn�k ayrıntıları asgar�de tutan k�tap, konuya �lg� duyan bütün okurları modern
gel�şmeler� kolayca �zlemeye davet ed�yor.

Dünyaya yön verm�ş mühend�sler� özetleyerek yakından tanıma fırsatı veren bu k�tabı özell�kle
mühend�sl�k alanıyla �lg�lenenler mutlaka okumalıdır. 
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@genck�taplar "Okumak özgürlüğe uçmaktır."
Al�ya İzzetbegov�ç

KESİN İNANÇLILAR
ERIC HOFFER

Dünyadaki bütün kötülükler,

birilerinin başkalarının iyiliği için

hareket etme hakkını kendinde

görmesiyle başlar.

78. K�tap

Alman asıllı dünyaca ünlü ABD’l� düşünür Er�c Hoffer’�n, Naz�zm�n �lgasından sonra ve Soğuk Savaş’ın
tırmanmasından hemen önce kaleme aldığı Kes�n İnançlılar, temelde k�tle hareketler�n�n ve bu
hareketlere katılan b�reyler�n ps�ko-pol�t�kasına da�r öneml� ve provokat�f düşünceler barındıran b�r
eser.

Bu eser; �nsan ps�koloj�ler�n�, karakter farklılıklarının sebep ve sonuçları �le bunların hang� şartlarda
k�mler tarafından, nasıl organ�ze ed�l�p kullanıldığını örnekler� �le çarpıcı şek�lde ortaya koymaktadır.
Genel hatlarıyla ps�koloj�n�n s�yaset� ve tar�h� bazen doğrudan bazense dolaylı olarak nasıl etk�led�ğ�n�
etk�l� b�r şek�lde �şlenen b�r eser. Ps�koloj�, hukuk ve tar�h'e karşı �lg�s� ve merakı olanlar �ç�n b�reb�r
eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Edep ehl� �l�mden hal� olmaz, edeps�z �l�m okuyan al�m olmaz."

Yunus Emre

TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ MEFKURESİ TARİHİ

OSMAN TURAN

Tarihini bilmeyen ve şuurunu

taşımayan milletler hafıza ve

idraklerini kaybetmiş şaşkın

kimselere benzer.

79. K�tap

Bu eser; M�llî, d�nî ve �nsanî �deallere bağlı b�r m�llet�n, asırlarca, nasıl b�r C�hân hâk�m�yet�
mefkûres�ne er�şerek yükseld�ğ�n�, “N�zâm-ı âlem” dâvâsı �le başka m�lletlere ne derece adâlet ve
n�zâm get�rd�ğ�n� anlatır. 

Türk devlet tar�h�n�n bel�rl� açılardan tahl�l�n�n yapıldığı bu değerl� çalışma, oldukça sürükley�c� ve
anlaşılır b�r d�lle kaleme alınmıştır. Yalnızca alanı dah�l�nde olanlara değ�l, genele h�tap eden b�r
üslupla okuyucusunun karşısında.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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"Okumak; haz duymaya, z�hn�m�z� beslemeye, yetenekler�m�z�

artırmaya yarar."
 Franc�s Bacon

DOĞU VE BATI ARASINDA İSLAM

ALIYA IZZETBEGOVIC

Çünkü hayat bir mefhum olduğu

oranda bir mucizedir de.

80. K�tap

Çağdaş dünya, uzun zamandır süregelen ve sonu kest�r�lemeyen kes�f b�r �deoloj�k çatışmanın
sahnes�d�r. Hep�m�z b�r şek�lde bu çatışmalarla yüz yüzey�z. Bu mücadele İç�nde acaba İslâm'ın yer�
neres�d�r? Bugünkü dünyayı şek�llend�ren süreçlerdek� rolü ned�r? Doğu Batı Arasında İslâm tüm bu
konuları gen�ş b�r entelektüel ufuk �ç�nde ele alıp cevaplandırmaya çalışmaktadır. 

Al�ya İzzetbegov�ç’�n müth�ş b�lg� ve b�r�k�m� net�ces�nde ortaya çıkan der�n anal�zler�yle felsefen�n
karışık ve çözümsüz g�b� görünen sorularına cevap ver�ş� ve �nsanlığın �ç�nden çıkamadığı
problemlere karşı gel�şt�rd�ğ� çözüm stratej�ler� herkes tarafından mutlaka okunmalıdır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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"Okumak; �nsana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık ver�r."

Franc�s Bacon

KARAKTER AŞINMASI
RICHARD SENNET

"Biz" kelimesi daha genel bir

düzlemde, bir ülkedeki sorunlu

etnik yapıyı veya ülkenin iç

savaşlar tarihini gizleme işlevi

görür.

81. K�tap

R�cahard Sennett, "Karakter Aşınması"nda gel�şm�ş b�lg�sayarlarla üret�len ekmeğ�n kal�tes�nden çok,

ekmeğ� y�yenler�n hayatına bakıyor ve soruyor: "Bu s�stem �nsanın yaşamına değer ve anlam katıyor
mu?". Ayrıca "Karakter Aşınması”nda yazar, deneysel çalışmalarla daha s�stemat�k ve detaylı b�r
b�ç�mde yen� kap�tal�zmde �ş�n k�ş�l�k üzer�ndek� etk�ler�n� �rdelemekted�r. 

Sosyoloj� ve ekonom�y� tek b�r çatı altında, anlaşılır ve vurucu b�r şek�lde �şlenen bu eser, �lg�l� k�ş�ler
tarafından mutlaka okunmalıdır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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"Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kıyamet gününde kend�s�n�

okuyanlara şefaatç� olarak gelecekt�r. "
Had�s-� Şer�f

BU ÜLKE
CEMİL MERİÇ

Kitap bir limandı benim için.

Kitaplarda yaşadım. 

Ve kitaplardaki insanları

sokaktakilerden daha çok sevdim.

82. K�tap

Mer�ç’�n “aynı kaynaktan fışkırdılar” ded�ğ� eserler d�z�s�n�n öneml� b�r halkası. B�r çağın, b�r ülken�n
v�cdanı olmak �steğ� Mer�ç’�n bütün çabasına her zaman yön verm�şt�r: “Bu sayfalarda hayatımın
bütünü, yan� bütün sevg�ler�m, bütün k�nler�m, bütün tecrübeler�m var. Bana öyle gel�yor k�, hayat
denen mülakata bu k�tabı yazmak �ç�n geld�m; et�m�n et�, kem�ğ�m�n kem�ğ�.” Bu Ülke, Mer�ç’�n sürekl�
etrafında dolandığı Doğu-Batı sorunu yanında, sol-sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına �l�şk�n
öneml� tesb�t ve afor�zmalarını da �çermekted�r. 

Cem�l Mer�ç, bu k�tabında Doğu-Batı, sol-sağ çatışmalarına �thafen fevkalade öneml� tesp�tler
yapmaktadır. Anlamlandırması, pür d�kkat okunması ,özenle notlar alınması gereken kıymet� b�r eser.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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"Okuduğunuz eser s�z� f�kren yükselt�r, �ç�n�z� �y� ve mert duygularla
doldurursa, onun hakkında karar vermek �ç�n bu duygu yeterl�d�r."

Alexander Pope

MAVİ KUŞ
MUSTAFA KUTLU

Unutmak olmazsa insanoğlu nasıl

yaşardı bunca acı ortasında.

83. K�tap

Bu eserde, Mav� Kuş'la tren �stasyonuna g�den �nsanların yolda başlarından geçen �lg�nç olaylar
anlatılmaktadır. Mav� Kuş, Ş�r�nyurt kasabasında yaşayan �nsanları tren garına götürmek �ç�n ulaşımı
sağlayan mav�ye boyalı, esk� ve üzer�nde beyaz boya �le b�r kuş resm� ç�z�lm�ş olan b�r otobüs. İlk
gelen yolcu muhabbet�n başını çeker. Sonra b�r başkası derken bu eserde; cana yakın otobüs
sohbetler�n�n, farklı koltukların farklı h�kayeler�n�n, b�rb�r�ne kenetlenm�ş mahalle sak�nler�n�n key�f
dolu yolculuğu, Mustafa Kutlu'nun usta kalem�yle �şlenm�şt�r. 

Mav� Kuş, dünya telaşeler�nden yorulup uzaklaşmak �sted�ğ�n�zde el�n�ze alıp, sess�zce
b�t�reb�leceğ�n�z b�r eser. Anadolu'nun bağrından kopan ve kend�n�z� Mav� Kuşun yolcusu g�b�
h�ssedeceğ�n�z b�r h�kaye bekl�yor s�zler�. H�kaye, hayatın �ç�nden karakterlerden oluşturulduğu �ç�n
hayata bakış açınız mutlaka değ�şecekt�r. Anadolu'nun bağrından kopan ve kend�n�z� Mav� Kuşun
yolcusu g�b� h�ssedeceğ�n�z bu k�tabı mutlaka okumalısınız. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "B�r okul fazla yaptırın, b�r hap�shane eks�ltm�ş olursunuz."

V�ctor Hugo

SUYU ARAYAN ADAM
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Fakat gönül kanunları, hesap ve

menfaat kanunlarını her zaman

olduğu gibi bu defa da yenmişti.

84. K�tap

Bu k�tap, �lkokul öğretmen� olarak yet�şmek üzereyken, B�r�nc� Dünya Harb�nde savaşa katılan ve
sonra Büyük Turan'ı kurmak yolunda Kafkas ve Hazer ülkeler�ne koşan b�r Türk genc�n�n h�kayes�d�r.
Şevket Süreyya Aydem�r; Rusya'da, Sovyet �nkılabı cereyan ederken, aralarında Enver Paşanın da
bulunduğu öneml� şahs�yetlerle karşılaşmıştı. Yazar, Rusya'da tahs�l�n� tamamlayarak memleket�ne
dönmüş, hayatın acı ve tatlı çeş�tl� olaylarını yaşamıştır. Sonra devlet�n yüksek h�zmet mevk�ler�nde
çalışan Şevket Süreyya Aydem�r'�n hayat h�kayes�, Orta Anadolu bozkırında b�r bulacaksınız.

Şevket Süreyya Aydem�r’�n, B�r�nc� Dünya Savaşı önces� ve sonrasını Osmanlı-Türk�ye Cumhur�yet�-
Azerbayca-Rusya eksen�nde gel�şen olayları çok güzel yorumlayarak anlattığı mükemmel b�r eser.
Yakın tar�h�m�z� b�r�nc� ağızdan okuyacağınız bu eser, döneme ışık tutan ve sürükley�c� özell�ğ�yle
mutlaka okunması gereken b�r k�tap. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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 "İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükseleb�leceğ�n� b�lmel�d�r."

 O. J. Bangs

EDEBİYATA DAİR
UMBERTO ECO

Ne yani böylesi korkunç bir

dünyanın bir de cehennemi mi var?

85. K�tap

Umberto Eco'nun 1980'lerden başlayarak 2000'ler�n başına kadar kaleme aldığı denemeler�n�n yer
aldığı "Edeb�yata Da�r", Dante, Nerval, Cervantes, Borges, Shakespeare, Joyce, W�lde g�b� Batı
edeb�yatına yön verm�ş pek çok yazarın met�nler� üzer�nden edeb�yat sorunsalını �rdeler: Neden
yazarız? Edeb�yatın toplumsal ve b�reysel yaşamlarımızda üstlend�ğ� �şlevler nelerd�r? "Edeb�yata
Da�r", Eco'nun salt kuramcı k�ml�ğ�yle değ�l, aynı zamanda kend� deney�mler�n� "sam�m�yetle" paylaşan
b�r romancı olarak da rehberl�k ett�ğ�, edeb�yat evren�nde b�r keş�f yolculuğudur bu k�tap.

Umberto Eco, d�l ve felsefe başta olmak üzere müth�ş donanıma sah�p b�r yazar. Eco okumak, ufuk
gen�şlet�c� ve kafa açıcı b�r akt�v�te. Özell�kle edeb�yata karşı �lg�s� olan herkes�n mutlaka okuması
gereken b�r k�tap. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar “İy� b�r k�tap �nsana can veren kandır.” 

John M�lton

BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM DEMEKLE OLMUYOR

ALEV ALATLI

Anadilimizi ne kadar iyi

kullanıyorsak, düşünce mantığımız

da o kadar sağlam oluyor.

86. K�tap

“Ben böyle düşünüyorum!” demekle olmuyor. Yıllar var k�, “münazara” sözcüğü d�lden düştü.

“Safsata” sözcüğü �se her nedense yobazlıkla özdeşleşt�r�ld�, batıl �nanç anlamında kullanılır oldu.

Oysa akıl yürütme yet�s�n�n hatalı kullanımı anlamına gel�r, b�r yöntem sorunundan �barett�r, safsata. 

D�nle, �manla, �nançla �lg�s� yoktur. Başta Türkçen�n kötü kullanımı olmak üzere, eks�k b�lg�, önyargı,
duygusallık, acelec�l�k, özens�zl�k, aşırı genelleme, duygu sömürüsü g�b� nedenlerden kaynaklanır. 

Doğru düşünmen�n ka�deler�n� öğrenmek �ç�n mutlaka okunması gereken b�r eser. İdd�alarınıza
kal�tel� del�l üreteb�lmen�z �ç�n ve yanlış �dd�aları çürüteb�lmen�z �ç�n c�dd� manada faydalı b�r k�tap.

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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“Okuduğumuz eser, s�z� f�kren yükselt�p, �ç�n�z� �y� duygularla

doldurmalıdır.”
Alexandre Pope

SİMÜLAKRLAR VE SİMÜLASYON

JEAN BAUDRİLLARD

İnsanın yaşantısını paralize eden

şeyin adı atom bombası atma

tehdidi değildir. Yaşamımızı

kanser eden şeyin adı caydırmadır.

87. K�tap

20. yüzyılın öneml� �dd�alı çıkışlarından b�r� kuşkusuz Jean Baudr�llard`ın "S�mülasyon" kuramıdır.
Baudr�llard, rad�kal ve ayrıksı düşünceler�yle Batı toplumundan yayılan kr�z� haber ver�r. Baudr�llard`a
göre bugünkü s�stem� kavramak �ç�n dolaşıma sürülen tezler "h�çl�k" duvarında b�rer b�rer er�meye
mahkumdurlar. İşlenen bu kusursuz c�nayet� araştırmaya başladığımızda �let�ş�m, s�nema, reklam
veya m�marlık alanlarında "gerçek" ve "hak�kat" düzenekler�n�n b�rb�rler�yle nasıl yer değ�şt�rd�ğ�ne
göz atmamız yeterl�d�r.

20. yüzyılına bakış açınızı kökten değ�şt�recek ve etrafınızdak� her şeye başka b�r gözle bakmanızı
sağlayacak b�r eser. Har�ka b�lg�ler ve bakış açısı kazandıran bu eser, s�mülasyon kavramı �le gündel�k
hayata bakışımızı �şl�yor. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Okumak b�r deva, anlamak b�r ş�fadır. "
R. Necdet Evr�mer

BYE BYE TÜRKÇE
OKTAY SİNANOĞLU

Gönül gibi kelimelerin Batı

dillerinde karşılığı yoktur. Çünkü

batıda böyle kavramlar hala

yoktur. Derin eski kültürleri olan

Asya milletlerinde vardır.

88. K�tap

D�l öğren�m�n�n revaçta olduğu ülkede yabancı d�l b�lmeyenler�n �k�nc� sınıf vatandaş muameles�
gördükler� düşünces� paylaşılırken, ülke d�l�n�n yozlaştığı ve yabancı unsurların d�le yerleşmes�n�n
olumsuz sonuçlar doğurduğu eleşt�r�s� yapılmaktadır ve k�tabın �sm� de bu eksende şek�llenm�şt�r.
K�tap, S�nanoğlu'nun farklı tar�hlerde muhtel�f derg� ve gazetelerde yayımlanan makaleler�nden
meydana gelmekted�r. 

Yabancı d�l eğ�t�m�n�n dünya ölçeğ�ndek� durumunu, yabancı d�lle ver�len eğ�t�m�n yarattığı sorunları,
Türk d�l�nde olmasına rağmen terc�h ed�len İng�l�zce kel�meler� ve Türkçe �le Japonca arasındak�
benzerl�kler g�b� b�rçok konu başlığıyla okuyucuyu aydınlatan bu eser, tesp�t ed�len sorunlara karşı
çözüm öner�ler�n�de �şlem�şt�r. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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"Okumak b�r �nsanı doldurur, �nsanlarla konuşmak hazırlar, yazmak

�se olgunlaştırır."
Bacon

EVREN AVUCUNDA
CHRISTOPHE GALFARD

Siz bu cümleyi okurken ışık

dünya’nın çevresini yaklaşık yirmi

altı defa dolaşabilir.

89. K�tap

Gezegen�m�z�n en özel b�l�m anlatıcılarından Chr�stophe Galfard –k� kend�s� Stephen Hawk�ng’�n
öğrenc�s�– denklemler yer�ne hayal gücümüzden faydalanarak b�zler� kel�men�n gerçek anlamıyla
“bambaşka dünyalara” götürüyor.

Bu k�tap s�z� evren�n merkez�ne koyuyor ve İzaf�yet Teor�s�yle açıklıyor. Kuantum f�z�ğ�ne ve evrene
�lg�n�z varsa kend�n�z� verd�ğ�n�zde anlayacağınız b�r eser. Okuyup geçmek yer�ne başucu k�tabı
yapab�leceğ�n�z b�r eser. B�l�me karşı �lg�s� ve merakı olan herkes�n kütüphanes�nde bulunması
gereken k�taplardan b�r�s�. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Okuyarak dünyamızı, tar�h�m�z� ve kend�m�z� keşfeder�z."

Dan�el J.Boorst�n

DOST KAZANMAK VE İNSANLARI ETKİLEME SANATI

DALE CARNEGIE

İnsanın kendini değiştirip

geliştirmesi, başkalarını değiştirip

geliştirmekten çok daha yararlı ve

çok daha tehlikesiz.

90. K�tap

Bu k�tap "Dost Kazanma ve İnsanları Etk�leme Sanatı",  �nsanların s�zden hoşlanmalarını ve s�z�nle f�k�r
b�rl�ğ�ne varmalarını sağlamanın, onları kırıp �nc�tmeden değ�şt�rmen�n yollarını öğrenecek, yaşamın
s�z�n �ç�n daha kolay hale geld�ğ�n� göreceks�n�z.

Doğru tesp�tler ve �y� b�r anlatıma sah�p. olan bu eser, uygulanab�l�rl�k açısından da �y� kaleme alınmış.

K�ş�sel gel�ş�m alanında poz�t�f fayda sağlayab�lecek b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Gençler�n� k�tapla beslemeyen m�lletler�n sonu hüsrandır."
Ov�d�us

KISA TÜRKİYE TARİHİ 1800 - 2012

PROF. DR. KEMAL H. KARPAT

Her medeniyetin çeşitli değişim

safhaları vardır ve bir safhadan

diğer safhaya geçiş sarsıntılı olur.

91. K�tap

Bu eser; XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında yaşanan sosyal ve ekonom�k değ�ş�mlere Osmanlıların
ayak uydurma çabaları, yen� b�r ordu N�zam-ı Ced�d, Tanz�mat Fermanı ve daha n�ce ıslahat
çalışmalarından yen� anayasalar ve seç�mlerle örülü b�r Türk demokras� tar�h� ve �k� askerî darbe, üç
muhtıra, yed� darbe g�r�ş�m�nden oluşan b�r Kısa Türk�ye Tar�h�'d�r. 

Bugünün Türk�yes�n�n hem sosyal hem ekonom�k hemde s�yas� açıdan değerlend�reb�lmek �ç�n,

geçm�ş dönemler�n anlamlandırılması gerekmekted�r. Bu eser; 1800'lü yıllardan 2012 yıllarına kadar
ülkem�z özel�nde yaşanılan sosyal, s�yas� ve ekonom�k gel�şmeler, usta b�r kalemle anlam kazanmış.

Yakın tar�h�m�z�n d�nam�kler�n�n konu alındığı bu eser, her genç tarafından mutlaka okunmalı. N�tek�m
bu eser hem sade hemde anlaşılır b�r üslupla her kes�me h�tap etmekted�r.  

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?

115



@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar "Beden �ç�n spor neyse, z�h�n �ç�n okumak odur."
R�chard Steele

EN SEVGİLİ EFENDİMİZ VE SEVDALILARI

AHMET ŞİMŞİRGİL

Resûl-i Ekrem, Ömer’in elinden

tutarak: “İmana gel ey Ömer!”

buyurdu.

92. K�tap

Bu eser; �k� c�han sever� Hz. Muhammed’�n hayatını ve şahs�yet�n�, O’nun yoluna baş koyan ve
hayatlarını O’nun yoluna adayan Peygamber sevdalılarını anlatıyor. Satuk Buğra Han’dan Hoca Ahmet
Yesev�’ye, Mevlana’dan Yunus Emre’ye, sevdasını mısralara döken Süleyman Çeleb�’den sevdasından
yollara düşen Evl�ya Çeleb�’ye, onun sevdasından İstanbul’u fetheden Fat�h’ten Had�mü’l-Haremeyn
olan Yavuz Sultan Sel�m’e ve onun sancağını yed� düvele karşı d�k tutmaya çabalayan Sultan II.
Abdülham�t’e değ�n�yor.

Peygamber efend�m�ze karşı sevg� ve muhabbet besleyen tar�h�m�z�n güz�de �nsanlarının f�k�r
dünyalarına daldığımız bu eser tam manasıyla har�kulade. Herkes�n anlayacağı sadel�kte kaleme
alınan bu eser, efend�m�z� çok güzel şek�lde �şlem�şt�r. Her kütüphanede mutlaka bulunması gereken
öneml� ve b�r o kadar da b�lg�lend�r�c� b�r eser. 

K�tabın Konusu Ned�r?
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"İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeks�z�n okumaktır."

Şemsett�n Sam�

BATI NOTLARI
NURİ PAKDİL

Hız telaşı tedirgin etti iç

sistemimizi. Belki " en iyisi

yürüyerek gidilir yaşamaya".

93. K�tap

Nur� Pakd�l'�n "Batı Notları" eser�, Par�s, Brüksel ve Roma'ya yaptığı gez�n�n notlarını �çer�yor. Batı
Notları'nda Nur� Pakd�l, tar�h b�l�nc�ne sah�p Müslüman b�r yazarın bakışıyla Batı'yı, Batı toplumlarını
eleşt�rel b�r gözleme tâb� tutuyor.

Nur� Pakd�l, Batı'nın tar�h boyunca gerçekleşt�rd�ğ� sömürgeler sayes�nde madden zeng�n ancak
manev� olarak ruhunun aç olduğunu kend�ne özgü benzetmeler ortaya koyarak güzel b�r res�m ç�zm�ş.

Güneş b�le Doğu'dan doğarken, �nsanlar neden Batı'dan doğmaya çalışmakta? Yahut Güneş b�le
Batı'dan batarken, �nsanlar n�ç�n Doğu'dan batmaya çalışmaktadır? G�b� soruların cevaba kavuştuğu
eser, mutlaka okunmalı.

K�tabın Konusu Ned�r?
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"B�r ülkede okumaya karşı �stek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten

doğacak felaketler azalmaz."

Benjam�n Frankl�n

İSLAM FELSEFESİ YAZILARI
PROF. DR. MEHMET SAİT AYDIN

İslam Felsefesine dair bir demet

94. K�tap

"İslâm Felsefes� Yazıları" k�tabı, okuru Fârâbî'den İbn S�nâ'ya, Mevlânâ'dan Hoca Ahmed Yesevî'ye
kadar İslâm düşünce m�rasının zeng�n katmalarında zorlu ama aynı oranda da zevkl� ve öğret�c� b�r
yolculuğa çıkartıyor.

Ülkem�zde "İslâm Felsefes�" alanında c�dd� manada �ht�sas sah�b� olan Prof. Mehmet S. Aydın, bu
eser�yle b�rl�kte geçm�şten günümüze İslam Felsefes�n�n k�lometre taşlarını okurla buluşturuyor.
Kaleme alınan bu eser berrak ve anlaşılır b�r d�lle s�zler� bekl�yor. 
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@genck�taplar "Okumak gıdadır. Okuyan �nsanlık, b�len �nsanlıktır."
V�ctor Hugo

DÜNYANIN İNCİSİ: ENDÜLÜS
MARIA ROSA MENOCAL

13.yüzyılın başlarında engin

Arapça bilim ve felsefe külliyatını

Latinceye çevirmek, çağın

entelektüel bakımdan kutup yıldızı

olmak demekti.

95. K�tap

Bu eser; Müslüman b�r hanedanın son vâr�s�, sürgündek� genç Prens’�n İber Yarımadası’nda yen� b�r
krallık olan Endülüs’ü kurmasını konu almaktadır. Endülüs ve devamındak� hanedanlıklar; Müslüman,

Yahud� ve Hır�st�yan kültürler�n�n sah�p olduğu b�r�k�mler�n en �y� yönler�n� harmanlayarak ay�nsel
Lat�ncen�n ortadan kalkması ve d�n dışı ş��r�n yayılmasından m�mar�dek� olağanüstü başarılara kadar
pek çok konuda bütün Avrupa’yı hatırı sayılır ölçüde etk�lem�şt�r. 

"Dünyanın İnc�s�: Endülüs" k�tabı, Endülüs'ün s�mgeled�ğ� entelektüel zeng�nl�ğ� ve gen�ş kültürel
düşünce yelpazes�n� gözler önüne sermekted�r. Endülüs'ü anlamlandırma noktasında güz�de b�r eser
olan "Dünyanın İnc�s�: Endülüs" k�tabı, kütüphanen�z�n en nad�de eser� olacaktır. 

K�tabın Konusu Ned�r?

N�ç�n Okunmalı?
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@genck�taplar "Okuyanım üç k�ş� de olsa bu, yazmama kâf� sebept�r."
Ar�f N�hat Asya

MÜSLÜMANCA DÜŞÜNME ÜZERİNE DENEMELER

RASİM ÖZDENÖREN

Oysa Müslüman, çağın gözüyle

İslâm'a bakmaz, İslâm'ın gözüyle

çağa bakar.

96. K�tap

İnsanın, toplumsal hayatı g�b� düşünce hayatının da karmaşıklaştığı b�r dünyada "müslümanca
düşünme"n�n �mkân ve yöntem� ned�r? İslâm konusunda yeterl� "malumat"a sah�p olmak,

"müslümanca düşünmek �ç�n yeter m�? İslâm özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan b�lg�n�n, düşünme
etk�nl�ğ�n� oryantal�st bakış açısına mahkûm etmes� kaçınılmaz olmayacak mı? Ras�m Özdenören, bu
öneml� sorunları kuşatıcı b�r perspekt�fle gündeme get�rmekte ve sah�p olduğu zeng�n b�r�k�m�n�
başarıyla �şleyerek, tartışmaktadır.

"Bugün Müslümanlar, en çok İslâm� b�l�nce sah�p olmaya muhtaç görünüyor." k�taptan, k�tabı anlatan
en �y� cümle bu olab�l�r. Bütün Müslümanların, Müslüman olduğunu �dd�a ed�p; Batı'ya hayranlık
duyan, İslâm dışı yaşamı ve akımları ben�mseyen, İslâm'a dogma dey�p başka b�r dogma olan b�l�me
tapan, Müslüman olduğunu unutan ve Müslümanın kafa yapısını anlamak �steyen herkes�n okuması
gereken b�r şaheser. Tefekkür ett�ren, Müslümanlığımızı sorgulattıran, b�r kere değ�l defalarca
okumaya ve düşünmeye sevk ett�ren dolu dolu b�r k�tap. Okumama ves�le olana sonsuz teşekkür.
Okuyun, okutun.
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@genck�taplar "Üm�tle açılıp, kazançla kapanan k�tap �y� b�r k�taptır."
Alcott

TANINMAYAN BÜYÜK ÇAĞ
FUAT SEZGİN

İnsanlığın ortak bilimsel mirası,

süreğen adımlarla, her zaman düz

bir çizgi halinde olmasa da,

değişken bir hızla büyümektedir...

97. K�tap

Bu eserde Fuat Sezg�n, İslam dünyasının b�l�m ve teknoloj� alanlarında �nsanlığın gel�şmes�ne yaptığı
katkıları �ncelemekte, b�l�m tar�h� �ç�n yen� b�r bakış açısına kapı aralamaktadır. Dünya b�l�m tar�h�nde
İslam b�l�m�n�n oynadığı rolü çeş�tl� örneklerle ele alan bu eser, Batı merkezl� b�l�m anlayışına b�r
alternat�f n�tel�ğ� taşımakla b�rl�kte, İslam dünyası �ç�n de b�l�m alanındak� büyük başarılarını hatırlatan
b�r kaynak oluşturmaktadır.

Fuat Sezg�n'�n bu hac�ml� ve muhteşem eser� �le İslâm B�l�m Tar�h�'n�n karanlıkta bırakılan büyük
çağına ve bu çağı aydınlatan b�l�m �nsanlarının çağları aşan yolculuklarına tanıklık edecek, her b�r�
ayrı b�r k�tap konusu olan düşün tar�h�n�n b�rb�r�nden değerl� b�l�m �nsanları �le hasb�hal edeceğ�n�z
muhteşem b�r eser. Düşünce dünyasının kahramanları bu k�tabın �çer�s�nde.
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N�ç�n Okunmalı?

121



@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar
“Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğren�r ve güç kazanır

yaşamınızın denet�m�n� kend� eller�n�ze alırsınız.” 

Roz Townsend

İMAJ VE TAKVA
FATMA BARBARASOĞLU

Aşk öğretir çoğunluğun istediği de

belki, acısını çekmeden aşkın

öğrettiği bilgeliği giyinmek..

98. K�tap

İmaj ve Takva k�tabı, İslamcıların alternat�f kamu arayışlarını; bu arayış esnasında kamusal alanı
takvaya uygun olarak dönüştürme g�r�ş�mler�nden vazgeç�şler�n�; hak�m kamuya eklemlenme ve �maja
sığınma süreçler�n� yakın plan fotoğraflar eşl�ğ�nde tahl�l ed�lmekted�r. Tahl�ller, ateş�n �ç�nden umut
çıkarmaya uğraşan b�r kalb�n, mesul�yet taşıyan b�r bakışın ürünü olmaları sebeb�yle d�kkat çek�c� ve
tar�h� b�r öneme sah�p.  Meseles�ne tümüyle vakıf b�r kalem�n “sözü yormayan” berrak b�r �fades�, İmaj
ve Takva. 

Cumhur�yet dönem�nden bugüne kadar olan d�ndar kes�m�n değ�ş�m hareketler�n� konu alan eser,
d�ndar kes�m�n kamuda var olma ve takvaya uydurma g�r�ş�mler�n�n nasıl evr�ld�kler�n� anlatıyor. Var
olan çözülmen�n ya da değ�ş�m�n yan� dünyev�leşmen�n ardına düşülmüş ve b�r varoluş kavgasındak�
b�r kes�m�n nasıl b�r mağlub�yet� �çseleşt�rd�ğ�n� anlamlandıracağımız güz�de b�r eser. 
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“Okuma �nsanın z�h�nsel g�ys�ler�n� dokuyan b�r tezgahtır. Bayağı
şeyler okumak hem bey�ne hem kalbe bayağı g�ys�ler dokur.”

 A. P. Gouthey

OKU AMA NEYİ
TAŞKIN TUNA

Cevizin kabuğunu kıramayan,

cevizi sadece kabuk zanneder...

99. K�tap

Taşkın Tuna, "Oku Ama Ney�?" k�tabında, �nsanın haller�n�, b�r roman kurgusuyla ve b�l�m�, hak�kat�n
aydınlatıcısı yaparak anlatıyor. K�tapta geçen olaylarla, k�ş�ler�n "gerçek" olup olmadığı konusuna
gel�nce, hayal�n hak�kat� �le hak�kat�n hayal�n�n b�rleş�p kaynaştığı bu evrende; ney�n gerçek, ney�n
gerçek olmadığını k�m b�leb�l�r k�?

İslam� b�lg�ler�n, b�l�mle, b�l�m�n İslam� b�lg�lerle yoğrularak açıklandığı har�ka b�r eser. B�rçok şey�
öğreneceğ�n�z bu esere mutlaka kütüphanen�zde yer açın.
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@genck�taplar "İnsanların aynası, k�taplardır."
Henry Huxley

TARİHTEN TEFEKKÜRE
PROF. DR.  ALTAN ÇETİN

Mazinin bittiği yerde insan ve

millet biter. Tarih şahsiyettir,

şahsiyetse tarihtedir. Ötesi

yozlaşma ve soysuzlaşmadır.

100. K�tap

Değ�ş�k yönler�yle m�llet hayatını ele aldıkları çalışmalarında yer alan tefekkür �kl�mler�nde, tar�h�
başlıca �st�nat ve temellend�rme kaynaklarından b�r�s� hal�ne get�r�rler. Bu manada Nurett�n Topçu,

Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu modern zamanlardak� Türk düşünce hayatının temel rükünler�nden
sayılırlar. Bu üç düşünürün f�k�r hayatımıza yaptıkları yadsınamayacak katkılar bağlamında, üst b�r
kavrayışla tar�h� anlama ve düşünme prat�ğ�m�z� mayalayan yaklaşımları bu çalışmanın teşv�k ed�c�
esasını oluşturmuştur.

Yakın tar�h�m�z �çer�s�nde yer almış ve tüm �nsalık �ç�n kayda değer çalışmalar �cra etm�ş olan;

Nurett�n Topçu, Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu'nun düşünce dünyalarına bu k�tap vasıtasıyla eşl�k
etm�ş oluyorsunuz. 
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124

https://www.dr.com.tr/Yazar/altan-cetin/s=171370


@genc_k�taplar

@genck�taplar

@gençk�taplar

@genck�taplar "Okumak �nsanı b�n b�r gözlü yapar."

Ra�ner Mar�a R�lke

ÇINARALTI KİTAP SOHBETLERİ
DURSUN GÜRLEK

Kitap okumak ve bu işten zevk

almak bir ruh disiplini, bir tecessüs

kanatlanması ve zihni melekelerin

haz deryasına dalmasıdır.

101. K�tap

Matbaanın bulunmadığı ve k�tapların büyük zorluklar �ç�nde çoğaltıldığı çağlarda k�tabın, �lm�n ve �l�m

adamının gördüğü �t�bar aranır hale gelm�şse; k�taplar çoğaldıkça, matbaalar arttıkça okuma oranı

düşüyorsa; ve artık "meden�yet" sahnes�nde b�ze b�r rol ver�lm�yorsa, k�taba yen�den dönmen�n vakt�

gelm�şt�r. Dursun Gürlek, meden�yet tar�h�m�zdek� yolculuğu esnasında derled�ğ� kültür haz�nes�n� b�r

bardak deml� çay eşl�ğ�nde paylaşmak üzere s�z� Çınaraltı'na davet ed�yor.

K�tap okumanın gündel�k hayatımıza poz�t�f yönlü kazanımlarından bahseden yazar bu hususu, esk�

zamanlarda yaşayan pad�şahlar, evl�yalar, büyük devlet adamlarla h�kaye ederek okuyucusuna

aktarmış. K�tapta bulunan "K�taplar da �nsanlar g�b�d�r k�tapları okudukça b�lg� ve �l�m haz�neler�

ortaya çıkar." bu söz, bu k�tabı neden okumalıyız sorusunun cevabı n�tel�ğ�nded�r.
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