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Eylül İhtilali’nden sonra Milli 
Görüşçüler çalıştılar. 1996 Se-

çimleri’nde en büyük parti oldular. 
54. Hükümet’i kurdular.

Türkiye “Yeniden Büyük Türkiye” 
yolunda mesafe kat etti. 54. Hükü-
met’te yukarıda bahsettiğim muaz-
zam hizmetler yapılmıştı.

Önce bırakalım başarısız olsun dedi-
ler. Sonra baktılar ki bunlar “Yeni Bir 
Dünya”yı kuruyorlar. Öyleyse ne ya-
pıp edip engellememiz lazım dedi-
ler. Sonra hükümetimize 28 Şubat’ı 
yaptılar.

28 Şubat, dış güçlerin bir tertibidir. 
28 Şubat’ta MGK’da geldiler, Mako-
vsky’nin planını Hükümet’e tavsiye-
miz diye okudular.

Biz yükseliyoruz onlar hile yapıyor-
lar. Biz demokratik olarak yükseliyo-
ruz onlar hile yapıyor. Peki efendim 
tekrar işbaşına geldiğiniz zaman 
tekrar size müsade etmezlerse ne 
yapacaksınız? Askerimizi eğiteceğiz. 
Askerlerimiz de bu vatanın evladı, 
olan biteni gözleriyle görüyor. 

DARBE
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

SiYASi
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kitaba bağlanmanın adı...

HAKKA SAHİP 
ÇIKMAK

Oğuzhan Asiltürk

ünümüzde hakka sahip çıkmak ancak Milli Gö-
rüşle olabilir. Milli Görüş herhangi bir zihniyet, 

herhangi bir hareket değildir. Öyleyse Milli Görüş ne-
dir? Milli Görüş, insanlığın aşırı derecede bunaldığı, 
zulümler içerisinde yaşadığı bir dönemde, bu zulüm 
dünyasından kurtularak yeniden saadet dünyasına 
geçiş hareketidir. Onun için çok mühimdir, çok de-
ğerlidir. Milli Görüş ‘’Yeni Bir Dünya’’nın kurulma ha-
reketidir.

SİYASİ

G
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dil Düzen temel esasları itibariyle asırlar boyu, 
hâkim olduğu devirlerin gereklerine uygun 

olarak tatbik edilmiş bir düzendir. Kamil ve tam bir dü-
zendir. Kuvveti üstün tutan Batı medeniyetinin bir de-
jenerasyona uğrayarak “kalkınıyoruz, gelişiyoruz” adı 
altında sonradan kurduğu Kapitalizm ve Sosyalizm ise 
Adil Düzen’i bozarak, çarpıtarak meydana getirilmiş 
haksız düzenlerdir. Bunun için şimdi bütün insanlığın 
yeniden Adil Düzen’e dönmesi zamanı gelmiştir.

YENİ BİR DÜNYA ve 
ADİL DÜZEN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

SİYASİ
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kitaba bağlanmanın adı...

ili Görüş iktidarı nedir? Milli Görüş iktidarı de-
mek, Milli Görüş zihniyetine dayanan bir devlet 

düzenin kurulması ve bu düzenin Milli Görüş zihniyeti-
ne göre yürütülmesi demektir. Milli Görüş iktidarını an-
cak Milli Görüş zihniyetine vakıf olarak tanıyabiliriz. Milli 
Görüş zihniyetinin diğer zihniyetlerden temel farkı, hak 
anlayışındadır. 

MİLLİ GÖRÜŞ İKTİDARI:
NİÇİN ve NASIL

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

SİYASİ
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28 ŞUBAT
Şevket Kazan

ovyetlerin yıkılmasından sonra tek kutuplu dün-
ya oluşturuldu ve NATO toplantısında alınan bir 

kararla komünizm tehlike olmaktan çıkartılarak tehlike-
nin yönü İslam’a çevrildi. Körfez Harekâtı, Bosna Savaşı 
gibi İslam dünyasına karşı operasyonlar başlamışken 
Türkiye’de Refah Partisinin en büyük parti haline gelip 
İktidara büyük ortak olarak gelmesi küresel çevrelerde 
rahatsızlık oluşturdu. Her ne kadar operasyon ismini 28 
Şubat 1997 tarihli MGK toplantısından alıyor olsa da as-
lında çok daha önceden başladığını ve nasıl kirli bir şe-
kilde yapıldığını dönemin Adalet Bakanı ve en yakın şa-
hitlerinden olan Şevket Kazan’ın kaleminden okuyacak 
karanlık perdeyi bir aralayıp gerçeklere ulaşacaksınız.

SİYASİ

S
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kitaba bağlanmanın adı...

vukatlık ile başlanan bir hayattan siyasete geçiş, 
daha sonra ise mevcut siyasi yapılanmalar  içe-

risinde kendini ifade edememenin verdiği sıkıntıdan 
dolayı ülkemizin ilk ve tek milli hareketi olan Milli Gö-
rüşün temellerini atıp, Milli Görüş’ün ikinci partisinin 
Genel Başkanlığına uzanan mücadele  dolu  hayatın 
bir kesiti 35 yıl… 
Süleyman Arif Emre hukukçu, şair, siyasetçi, devlet ve 
mücadele adamı  olarak sürdürdüğü hayatında bir asıra 
yaklaşan ömrünün yoğun siyasi yaşamını kendi kale-
minden  okurken yakın tarihe de tanıklık edeceksiniz.

•13,5 x 21 cm • Karton Kapak • Kitap Kağıdı

SİYASETTE
35 YIL-1, 2, 3

Süleyman Arif Emre

SiYASi

A
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2. Cilt:  203 Sayfa • ISBN: 978-605-5000-42-4

3. Cilt:  340 Sayfa • ISBN: 978-605-5000-43-1
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yi bir Kur’an-ı Kerim okuyucusu hemen fark eder 
ki Kur’an’ın ana konusu Allah Teâlâ’dır. Kişinin 

Yaratanını bilmesi ve hakkıyla tanıması için eksikliklerini 
tamamlaması gerekir. İmanın ve iman esaslarının öne-
minin vurgulandığı, ayet ve hadisler ışığında konunun 
aydınlatıldığı, Dr. Mehmet Sürmeli’nin kaleminden 
önemli bir çalışma.

NASIL İMAN 
EDELİM

Dr. Mehmet Sürmeli

DİNİ

İ
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kitaba bağlanmanın adı...

amanın çığlığını her kulak duyamaz. Sessiz bir 
gemi gibi hareket eder rıhtımdan. Bu çığlık yü-

reklerin derinliklerinde hissedilsin diye bu eser kaleme 
alındı. Zamanın büyük bir nimet oluşundan başlayarak, 
önemine kadar alanındaki büyük bir boşluğu doldur-
maktadır.

ZAMANIN 
KISKACINDA 
BİR ÖMÜR

Osman Gönay

DİNİ

Z
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10



kitaba bağlanmanın adı...

amanın çığlığını her kulak duyamaz. Sessiz bir 
gemi gibi hareket eder rıhtımdan. Bu çığlık yü-

reklerin derinliklerinde hissedilsin diye bu eser kaleme 
alındı. Zamanın büyük bir nimet oluşundan başlayarak, 
önemine kadar alanındaki büyük bir boşluğu doldur-
maktadır.

ZAMANIN 
KISKACINDA 
BİR ÖMÜR

Osman Gönay

DİNİ

Z

232 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-57-8

10

www.mgvyayinlari.com

nsanlık Tarihi Hakkın tarafında olanlarla batılın 
tarafında olanların mücadeleleri halinde yürür-

ken Hakkın tarafında olanlar her zaman azınlığı temsil 
etmişlerdir. Azgın çoğunluk olan Batıl taraftarlarının 
içlerindeki uyarıcıları dinlemeleri, onları yalanlamaları, 
eziyet etmeleri ve azgınlıklarına devam etmeleri neti-
cesinde Allah’ın gazabını üzerlerine çekmişler ve helak 
olmuşlardır. Kur’an’ın çokça bahsettiği helak olmuş 
bu kavimler hakkında almamız gereken dersleri ihtiva 
eden bir çalışmayı okuyucularımıza sunuyoruz.

UYGARLIKLARIN 
ÇÖKÜŞÜ

Mustafa Soykök

DİNİ

İ
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kitaba bağlanmanın adı...

indarlığın; mübarek gecelerde kandil-sahur-if-
tar özel programlarıyla ekrana kilitlenmekle, afili 

cümlelerle, şekilli, güzel tebrik mesajı yollamakla değil, 
dindarlığın; kaliteli secdelerde Allah’a yaklaşmaktan 
geçtiği vurgusuyla kaleme alınan eser tespitleriyle son 
nefese kadar esas duruşun bozulmadan nasıl olacağını 
göstermektedir.

SAHİH DİNDARLIK
Mustafa Soykök

DİNİ

D
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kitaba bağlanmanın adı...
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slam dünyasının içerden ve dışardan etkilerle 
yozlaşmasının had safhaya çıktığı zamanımızda 

Risaletin ilk günlerinde başlayan ve günümüzde her 
geçen gün daha fazla önem kazanan bir ödevdir hayra 
çağırmak, iyiliği emredip kötülükten men etmek. İslam 
şuuruna eren her insanın bir davetçi olarak üzerine 
düşen görevin manevi sorumluluğu ve metodunu bu 
kitaptan öğreniyoruz.

İSLAM 
DAVETÇİLERİNE 
DERSLER

Abdülaziz Kıranşal

DİNİ

İ

230 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-36-3

13



kitaba bağlanmanın adı...

ur’an-ı Azim’in insanlara yol göstericiliğinde bir 
özet manasını taşıyan Asr suresi insanlara hüsra-

na, ziyana ve zarara düşmemeleri için dört aşamalı bir 
yol gösteriyor. Sadece tefsir olarak değil bu dört aşa-
manın manalarının geniş açıklamalarına yer verilerek 
bir nevi mutluluk şifrelerini Asr Suresinden yola çıkarak 
öğreniyoruz.

MUTLU BİR HAYATIN 
ŞİFRELERİ
ASR SURESİNDEDİR

Halit Yıldız

DİNİ

K

304 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-62363-3-4
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kitaba bağlanmanın adı...
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u kitapta mezhep-fırka tartışmaları yoktur. Gaye-
miz Ehlisünnet vel-Cemaat’in Kur’an ve Sünnet 

ışığında hangi yolu seçtiğini ve hangi konuda ne dü-
şündüğünü izahtan ibarettir. Amacımız ise “Ben Müs-
lümanım” diyen insanın itikat konularında Ehlisünnet 
vel-Cemaat’in görüşü budur diyebilmesini sağlamaktır.

İMAN ve CİHAD
Yusuf Yiğitalp

DİNİ

B
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kitaba bağlanmanın adı...

hli Sünnet Vel Cemaat anlayışının en büyük 
temsilcisi İmam-ı Azam’ın yazmış olduğu itikad 

konusunda yazılan ilk eser olan El-Fıkhu’l Ekber kitabı, 
Osmanlı ulemasından Ebul Münteha’nın şerhi ve İlahi-
yatçı – Yazar Yusuf Yiğitalp ’in çeviri ve katkılarıyla siz-
lerle buluşuyor.

İMAN
ESASLARIMIZ

Yusuf Yiğtalp

DİNİ

E
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kitaba bağlanmanın adı...
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içbir şey tesadüfi değildir. 
Artık yaşanan olaylara farklı bir gözle bakma za-

manı geldi… 
Bütün dünya ve onun dışında ne varsa her şeyin bir 
denge üzerine kurulduğuna ve yürüdüğüne şahit ola-
caksınız. Evet, sizi farklı bir dünya bekliyor. Hayatınızın 
olumlu yönde değiştiğini, bildiklerinizi unutacak ve 
hatta onlara yeniden şekil verdiğinizi hissedeceksiniz. 
Çünkü ezberinizi bozacak olayları peş peşe okuyunca, 
o harika sonuçların zihninizde yerini aldığını görecek ve 
çok güzel düşüncelere sahip olacaksınız. 
Dünya meşakkatinin ağır yükleri altında zaman ayıra-
madığınız ve yarım bıraktığınız bilgiler yeniden filizle-
necek. Dünyaya, bir de şu üç bölümden oluşan kitapları 
okuduktan sonra bakın! 

DÜNYANIN
SONU

Yusuf Yiğtalp

DİNİ

H
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kitaba bağlanmanın adı...

amaz hakkında bilinenler veya bilinmesi ge-
rekenlerle sınırlı kalmamış, namazın maddi ve 

manevi yönüyle insanlara kattıkları da kaleme alınmış-
tır. Namazın öneminden, huzurlu bir şekilde eda edil-
mesine, namaz kılanın sağlığından bireye kadar birçok 
faydasına yer veren konuları içermektedir.

NAMAZIN HAYATİ 
ÖZELLİKLERİ

Süleyman Arif Emre

DİNİ

N
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ürkçe karşılığı “el bombası” anlamına gelen 
“kumbara” çocuklarımızın eline küçücükken 

verilip yememeyi, dağıtmamayı, para biriktirmeyi, para 
şıngırtısını dinlemeyi öğreterek yetiştirirsek büyüyün-
ce; paradan başka kavgası verilecek bir şeyin olmadığı-
nı, para sesinden daha güzel bir sesin bulunmadığını id-
dia eden ve para için her şeyi yapmaya hazır, köle ruhlu 
bir nesil yetiştiririz.
İlkokuldan üniversite sonuna kadar, on beş senelik tah-
sil koşusunun sonunda ödül olarak hep ekmek gösteri-
lirse. Yetişen genç, maaş veya makama mahkum olmuş 
köledir.
Hedef; sahasında iyi yetişmiş bir insan olsaydı, ekmeği 
bol, makamı yüksek hür bir insan yetiştirirdik.

KÖLELİĞİN
ALFABESİ

Mahmut Toptaş 

DİNİ

T
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kitaba bağlanmanın adı...

ünnetin korunması bana düşmez. Rasülü 
(sas)’nü insanlara karşı koruyan Allah (c.c.) Ra-

sülün’ün sünnetinide bugüne kadar korumuş, kıya-
mete kadarda koruyacaktır.
Tarihte binlercesi kokar ağızlarıyla Kur’an ve sünneti 
söndürmek için üflemişler ama Kur’an’ı indiren, Rasü-
lü’nü gönderen Allah (c.c.) olduğundan söndüreme-
mişler ve 1400 yıl sonra bize kadar getirmişler.
Tarihte binlerce insan uydurma hadisler katmaya ça-
lışmışlar ancak sünnet denizi o uydurma sözleri bir leş 
gibi onu dışına atmış ve hadis denizinin dalgaları son-
radan atılan zehirli maddeleri temizlemişler.

SÜNNET SAVUNMASI
Mahmut Toptaş

DİNİ

S

67 Sayfa •13 x 19 cm • ISBN: 978-605-5000-81-3 
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radan atılan zehirli maddeleri temizlemişler.

SÜNNET SAVUNMASI
Mahmut Toptaş
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llah Teâlâ’nın bize verdiği en büyük nimetlerden 
biri de çocuklarımızdır. Bu nimetin büyüklüğüne 

oranla imtihan edildiğimiz de bir gerçektir. Bu imtihan 
süreci henüz onlar dünyaya gelmeden eş seçimiyle 
başlamakta ve dünyaya geldikten sonra da devam et-
mektedir. İmtihanı başarıyla sonuçlandırabilmek için 
onların her anlarıyla bir yöntem dâhilinde ilgilenmek 
zorundayız. Eğer bu ilgi bir an bile kaybolacak olursa 
çocukların yaşadıkları çevre/sokak onları istediği gibi 
yetiştirebilmektedir. Bu anlamda “sokak çocuğu” de-
yimi eğitiminden anne-babanın elini çektiği metruk 
çocuklar için kullanılan bir ifadedir. Gerekli eğitim ve 
öğretim verilmediği zaman köşklerde ve sırça saray-
larda yetişen çocuklar dahi niteliksel anlamda  “sokak 
çocuğu” olabilirler. 

ÇOCUK TERBİYESİ
Dr. Mehmet Sürmeli
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kitaba bağlanmanın adı...

dem Kablan’ın hazırladığı Bir haftada Kuran 
okumaya geçişi sağlayan Tecvidli Pratik Elifba

PRATİK ELİFBÂ
Adem Kaplan
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İSLAM ve İLİM
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

nce bir defa şu suali sormağa mecburuz: Acaba 
hangi sebepten dolayı bütün insanlıkta ilim ya-

vaş yavaş ilerlerken Asr-ı Saadet’le birdenbire bugün-
kü mânada hakiki ilim olmaya başlıyor? Bu başlayışın 
kaynağı, insanlığa bu hızı veren tılsım nedir? Bu sualin 
cevabını Kuran-ı Kerim’den başka bir şeye bağlamak 
mümkün mü? İnsanların ilim sahasındaki bu büyük in-
kişafların tılsımı dünya ve âhiret saadeti getiren Kuran-ı 
Kerim’den başka bir şey değildir.”   

BİLİM

Ö
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kitaba bağlanmanın adı...

ulmün en şiddetli anında, herkesin güçlüden 
yana olduğu bir zamanda, mazluma can üfle-

mek de mektir karınca nefesi.
Bütün zenginlikleri elinin tersiyle itip, Hak uğruna bir 
kırıntı ekmeğe muhtaç Mus’ab olabilmektir. Doğru-
luktan şaşmama uğrunda, yapayalnız ölmeyi göze 
alan Ebu Zer olabilmektir.
Sümeyye olabilmektir, işkenceler karşısında “Allah!” 
diye haykıran. Uhud’ta şehit oğlunu, babasını ve eşini 
gösterdiklerinde; “Bana Allah Rasûlü’nden haber ve-
rin, o sağ mıdır?” diye bağıran Sümeyra olabilmektir.
Cesaret ister, özveri ister, sadakat ister karınca nefesi. 
Çile demektir, hüzün demektir, acı demektir karınca 
nefesi.

KARINCA NEFESİ
İlhan Kurt

HİKAYE

Z
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ser, toplumun çekirdeği ve sosyal hayata birey 
hazırlayan ilk birim olması nedeniyle ailenin 

önemine dikkat çekiyor. Tüm yönleriyle aile hayatı de-
ğerlendirilmekte; Yaratıcının rızasını kazanabilmek ve 
mutlu bir aile olabilmesi için tespitlerle beraber yol gös-
termektedir.

MUTLU BİR AİLENİN 
KRİTERLERİ

Halit Yıldız

AİLE

E
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kitaba bağlanmanın adı...

odernleşme ve Batıcılık ile birlikte gelen yoz-
laşma çağımızın en büyük hastalıklarından. 

Büyüğünü bilmeyen gençler, nezaketten uzak, çö-
zümü kabalık ve şiddette bulan insanlar, milli manevi 
değerlerinden uzak bir nesille karşı karşıya kaldığımız 
bu çağda aile, arkadaşlık, ziyaret, konuşma ve selam-
laşma adabını tecrübeli eğitimci Mecit Dönmezbilek 
’in kaleminden okuyoruz.

ÂDÂB-I MUÂŞERET
Mecit Dönmezbilek

GENEL KÜLTÜR

M
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nsan dünyaya gönderilmiştir. Gönderilmiş ol-
duğuna göre bir de asıl yurdu var demektir. As-

lında dünya bizim için bir deplasmandır. Deplasman 
takımı kalesinde gol görmeden kendi evine dönmek 
ister. Dünyevileşmenin, modanın, reel politiğin, ka-
pitalizmin mülkiyet anlayışına bulaşmışlığın, mezhep 
meşrep cemaat tarikat çekişmelerinin bataklığındaki 
bu dünyada defansta durmanın, oradan ayrılmama-
nın önemini kavrıyoruz.

ALLAH’INI SEVEN 
DEFANSTAN 
AYRILMASIN

mb

KÜLTÜR

İ
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kitaba bağlanmanın adı...

igara paketleri üzerine konulan caydı-
rıcı fotoğrafları görüyoruz. Peki, banka 

kapılarına neden yeryüzünün yoksul bırakıl-
mış halklarının hayatlarından kesitler içeren 
fotoğraflar koymuyorlar?” farklı tespitleriyle 
okuyucuyu düşündüren, güldüren, sorgula-
tan bir çalışma. mb’nin son çalışması olan 
eser, ironi diliyle okuma keyfini yaşatıyor.

DÜNYA BİR 
DEPLASMAN BİZ DE 
YETİMLER GİBİYİZ

mb

KÜLTÜR

S
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DENEME ÇEKİMİ
Mustafa Uçurum

ayatın içinden, renginden, farklı ve akıcı üslubu 
ile kaleme alınan denemelerden oluşan eserde 

anlatılanlar, duygulara tercüman olacak şekilde okuyu-
cuya sunulmaktadır.

KÜLTÜR

H
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kitaba bağlanmanın adı...

üslüman bir entelektüel sorumluluğu içinde, 
yazarın gezme imkânı bulduğu doğu ve batı ül-

kelerinin sosyal ve siyasal yapılarına, insan davranışla-
rına ve alışkanlıklarına, eşyaya, çevreye ve tabiata ba-
kış açılarını yakalamaya çalıştığı seyahat yazıları. Güzel 
ve akıcı anlatımıyla Davut Gazi Benli, ülkelere yaptığı 
ziyaretlerde bizleri de kendine eşlik ettiriyor.

DÜNYA DEDİKLERİ
Davut Gazi Benli

KÜLTÜR

M
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ünümüzde “kadın ve aile” meselesi, hem yü-
rütülen ifsad çalışmaları hem de beşeri müna-

sebet ve eğitim eksikleri, anlayışsız tavırlar ve temel 
değerlerden uzaklaşma sebebiyle çok boyutlu bir 
problem halini almıştır. 
Dilimizin döndüğü ölçüde bu problemlere deva olma 
gayesiyle yazdığımız yazıların bir kitapta toplanması 
teklifi neticesinde elinizde bu mütevazi eser ortaya 
çıkmıştır. Elbette düşündüklerimiz ve söylediklerimiz 
hatasız ve noksansız değildir. Hata ve noksanlarımız 
sebebiyle Cenâb-ı Hakkın affına sizlerin de hoşgörü-
süne sığınıyoruz.

EV HALİ
Emel Ağdağ

KÜLTÜR
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kitaba bağlanmanın adı...

elaşla koşarken bir şeyi unuttuğunu fark etti. 
Eliyle göğüs kafesini yokladı. Yanılmamıştı. Kal-

biydi unuttuğu.
Sonra tüm ziller çaldı, tüm fabrikalar dumanlarını sa-
vurdu, koptu zembereği saatlerin.
Unuttu bunca telaşın içinde kalbini nerede bıraktığını.
Bulsa tamamlanacaktı hikayesi. Ufka baktığında gör-
dü onu ve şöyle mırıldandı:
-Kalbim. Yenilgi saati.

KALBİM YENİLGİ
SAATLERİ

Hatice Çay

HİKAYE

T
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elebek kanadından hayatlar bilirim;
Narin ve naif...

Yüzyılda bir gelir gibi; Beklenen ve değerli...
Ve değdi akıp giden zamana...
Bu kış, yürekleriniz üşümeyecek...
Çünkü; ilmek ilmek dokuduk...
Bazen düğüm oldu çözdük ve yeniden başladık...
Ve şükür ki bitti...
Laf aramızda; Bu elbise herkesin üzerine çok yakışa-
cak...
Abdulaziz Yılmaz’ın öncülüğünde güzel bir ekiple 
özenle hazırlanan Yedi Güzel Kadın okurlarını bekliyor.  

YEDİ GÜZEL 
KADIN

Abdulaziz Yılmaz

KÜLTÜR
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kitaba bağlanmanın adı...

ayattaki en kıymetli varlığımız olan çocukları na-
sıl yetiştirmeliyiz? Onların sağlık ve mutlulukları 

için üstümüze düşen vazifelerimiz nelerdir? Çocukla-
rımıza olan sevgimizi en iyi nasıl ifade ederiz? Günlük 
hayatta çocuklarımızla olan iletişimizde karşılaştığımız 
sorunlara en pratik çözümleri nasıl üretiriz? 
Bu kitap hazırlanırken hedef, bu ve benzeri sorulara / 
sorunlara, psikoloji bilimini ve dini kaynakları da kul-
lanarak cevaplar üretmektir. Çocuk eğitiminin şifreleri 
bu kitapta.

SOBE
Abdulaziz Yılmaz

KİŞİSEL GELİŞİM

H
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ENTELLÂ
Abdulaziz Yılmaz

ençlik ve duruş sahibi olmak temasını ele almış 
yazar. Doğru pusulanın hayatın merkezine nasıl 

yerleştirileceğini, ezber ve çarpık sistemin kuklası olan-
lara nasıl “Entella” diyeceklerini akıcı ve anlaşılır bir üs-
lup ile aktarmaktadır.

KİŞİSEL GELİŞİM

G
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kitaba bağlanmanın adı...

eğişen dünya içerisinde yaşama koşulları kolay-
laşmasına rağmen modern insan mutsuz, yalnız, 

agresif, zavallı… Modern insan özgürlüğü elinden alın-
mış, kendi tercih etmediği bir dünya içerisinde yaşama-
ya mahkum edilmiş. Modern NLP yöntemleri ile kendi 
kültürümüzün değerlerini buluşturarak kabuğunu kı-
racak, başaracağını bilen, mücadele şevkini kaybetme-
yen bir insan, yani içindeki sen harekete geçiyor.

İÇİNDEKİ SENİ 
HAREKETE GEÇİR

Mehmet Baki Öztürk

KİŞİSEL GELİŞİM

D
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ok abi, bunlarla bir daha top oynamam ben.Bun-
dan sonra Metin diye bi’ arkadaşımda yok benim.

Siz ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez.Yüzünü bile 
görmek istemiyorum.Adını da duymak istemiyorum.O 
densizin ismini ağzınıza almayın benim yanımda.İşim 
olmaz benim onlarla.Gitsinler ilkokul çocuklarıyla oy-
nasınlar.Madem hep kendi dedikleri olacak.Madem 
hep yenecekler,yenemediklerinde de kavga edecekler.
Gitsinler çoluk çocukla oynasınlar.Hem yenerler hem 
de döverler.
-N’oldu lan buna?
-N’olacak oğlum,maçı kaybettik.

MAÇI KAYBETTİK
İsmail Demirel

HİKAYE

Y
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kitaba bağlanmanın adı...

ikâye, hayatın hayalle yoğrulmasıdır. Hikâye tadı 
başka bir şeydir. Hayatın içinden yansımalar. 

Mutluluklar, hüzünler, sevinçler…
Selami Güder; hikâye anlatıyor, lakin bunlar hakikate 
aykırı şeyler değil. “Hikâyeden Hayatlar” gerçek hayat-
tan hikayeler…

HİKAYEDEN 
HAYATLAR

Selami Güder

HİKAYE

H
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ihnimden aşağı yığılan cümlelere aradığım hika-
yeleri buldum. Damıttığım küçük hikayelerden 

yürek dolusu öyküler doğdu. Nabzının ritmini virgülle-
yecek, bilincini sürükleyecek sonra da bir kenara geçip 
seni dinleyecek.
Evet! Evet!Kayıp hikayeler var bu sayfalarda. Kırmızı 
bodur tramvayın ardına sen de takılacaksın. Bronz tenli 
küçük bir kızın el izleri, şehidin kapanan perdesi, göl-
geye sarılan yürekler, kışı baharla silecek umutlar var. 
Bıçak ağzı gibi keskin, şalın rengi gibi narin, ruhunda iz 
bırakacak ortak öyküler var. Hepsi benden değil burada 
senin de hikayen var. Hadi sayfaları çevir ve soluklan.
Sahi kırmızı bodur tramvaya bindin mi hiç?

COĞRAFYADA
GRİLİ SAVAŞ

Sevgi Korkusuz

HİKAYE

Z
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illi Görüş Hareketi’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti 
54. Hükümetinin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erba-

kan’ın gençlik çağlarından itibaren yazdığı eserlerden mey-
dana gelen külliyat toplam 5 ciltten oluşuyor. İTÜ Makine 
Bölümü’nden mezun olan Erbakan’ın teknik alanda yazdığı 
kitapların yanı sıra, edebi değeri yüksek metinler, farklı ilim 
dallarına ait analizler, bazı Millet Meclisi konuşmalarından 
oluşturulan eserler, farklı konulardaki bir takım konferans ve 
miting konuşmaları, Körfez Krizi yahut 12 Eylül gibi önemli 
olaylar ile alakalı hatıraları ve görev aldığı hükümetlerde yapı-
lan icraatlarının derlenmesi ile meydana gelen çeşitli eserler 
bulunmaktadır. Külliyat,  Erbakan Hoca’nın kendi ismi ile ya-
yınlanan bütün eserleri kapsamaktadır. 

20 x 28 cm • Prestij Baskı• Şamua Kağıt

ERBAKAN 
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kitaba bağlanmanın adı...

kurlar meraklıdır.
Sorarlar: Bunları yaşayarak mı yazdın?

Her yazdığın şeyi birebir yaşama olanağı yoktur. Ola-
maz. Bir cinayeti yazman için cani olman gerekmez.
Hem sonra birebir yaşadıklarını yazsan n’olacak?
Romanda, öyküde birebir yaşadıkların bile kurmacadır; 
artık birebir yaiadıkların değildir.
Kendimi yazdım da desem-ki bir öyküde kendimi yaz-
dım diyorum- kendimi değil ama kendimden bir şeyleri 
yazmışımdır.
Neyse, iin sırrını çok da faş etmek istemem. Ki, büyüsü 
kaçmasın.

GÖZÜN KALIR
GERİDE

Selami Güder

HİKAYE

O

220 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-2008-00-3
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orularına cevap arayan modern zaman genci 
hikmeti ve hakikati bir dervişin yanında, bir fa-

kirhanede, bir dervişhanede buluyor. Günümüzün za-
mansızlığında ve pür telaşında bir derviş dinginliğinin 
eşliğinde otuz günde sorular cevap buluyor, hikmet 
ırmağında buluşuluyor.

DERVİŞHANE
Eyyüp Akyüz

HİKAYE

S
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kitaba bağlanmanın adı...

ethin emaneti olan Ayasofya’nın esareti, bir 
caminin esaretinden öte şuursuzlaştırılmış bir 

milletin esaretinin göstergesidir.  Ayasofya’ya özgürlük 
ancak şuurlu nesillerle mümkün olacaktır. Ruhuna vu-
rulan prangaları sökemeyen hiçbir fert Ayasofya’dan tek 
bir zincir bile kıramaz.  
Bu roman ruhlarına vurulmuş zincirleri dişleriyle par-
çalayan ve Ayasofya’ya özgürlüğü gaye edinmiş kahra-
manların destanını anlatmaktadır. 

AYASOFYA’NIN 
GÖZYAŞLARI

İlhan Kurt

ROMAN

F

200 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-4956-06-7
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kıcı üslupla kaleme alınmış kısa bir Filistin tarihi: 
Hakaret, tecavüz, katliam... Zulme inat bitme-

yen isyan: İman, sabır, gayret… Gazze’den Ürdün’deki 
Gazze Mülteci Kampı’na taşınan dramatik hayatlar: 
İşgal, tehcir, iltica… Yurtlarından edilen ve savrulan in-
sanların yeniden şekillenen hayatları: İhya, inşa, umut… 
Her şeye rağmen dimdik ayakta kalan Filistinliler: İnanç, 
azim, mücadele... 
Bir Buçuk Günde Seyr-i Âlem, seksen yıl boyunca ideal-
leri uğrunda yaşamış ve bedel ödemiş Filistinli bir dok-
torun hikâyesidir. Bombaların ağır yükü altında kalan 
Gazze’ye, mahrumiyetin ve yoksulluğun ağır yükü ile 
eşlik eden Gazze Mülteci Kampı’nda insanları bilinçlen-
dirme adına çalışan Yakub’un hikâyesidir.

BİR BUÇUK GÜNDE 
SEYR-İ ALEM

Abdulgani Bozkurt

ROMAN

A
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kitaba bağlanmanın adı...

ehra’nın hikâyesi… Zehra, yalnızlıktan kaçışı ki-
taplarda bulmuş adeta onları bir sığınak bilmiş. 

Parçalanmış bir ailenin hüznünü yaşarken bir Tevafuk 
onu bambaşka biri kılmış. Bu tevafuk sayesinde tanış-
tığı, ona hem yol arkadaşlığı hem de yol göstericilik 
yapan Betül, Zehra’ya kardeş oluyor bu romanda. 
Milli Görüş’ün ne olduğunu bir roman içerisinde ilk 
defa anlatıldığı bu kitapta hem Zehra’nın hikâyesiyle 
duygulanacak, hem de Milli Görüş hakkında bilgile-
riniz pekişecek.

TEVAFUK
Merve Aydın

ROMAN

Z
“Rüyaları zindan olanın tabirine bir Yusuf yetişir.”

173 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-03-5
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am 40 gün oldu.
Her gün geldim başucuna.Kendimi senin gitti-

ğine inandırmak için her sabah koştum geldim.Bazen 
yalnız geldim,bazen Sema ile.Ama hep çantamda la-
civert kaplı kitapla geldim.
İşte bugün huzurundayım.40 gündür sensiz lakin sa-
bırlıyım.Elime aldığım günden beri açmaya cesaret 
edemediğim bu kitabın kapağını,senin huzurunda 
açmaya geldim.
Öyle bir okuyacağım ki kendim yazmış gibi değil ken-
dime yazılmış bir kitap gibi.

DEFTER GİBİ 
KİTAP

Merve Aydın Küçük

ROMAN

T
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kitaba bağlanmanın adı...

udeybiye… İslam tarihinin en kritik ve en önem-
li anlaşması… Medine İslam Devleti’nin Devlet 

Başkanı ve Başkomutanı Hz. Peygamber (sas) imzaladı. 
Mekke’nin fethinden önce Gönüllerin Fethi. Ebu Cen-
del’in anlatımıyla, tarihi kaynakların ışığında yazılan, 
türünde ilk roman. Ömer Faruk Recep’in usta kalemi ile 
yazılmış bu romanı bir solukta okuyacaksınız.

GÖNÜLLERİN 
FETHİ

Ömer Faruk Recep

ROMAN

H

360 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-65-3
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ir dönemin mağduru İmam-Hatipler... 28 Şu-
bat’ın üzerinden silindir gibi geçtiği, kat sayı zul-

müne  maruz kalan, öğrenci bulamayan, sadece şehir-
de okumak isteyen köy çocuklarının mecburi adresi... O  
köy çocuklarından biri de Yusuf... Bu kitap da Yusuf’un 
ve Yusufların romanı...

YUSUF
Mehmet Nezir Gül

ROMAN

B

290 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-40-0
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kitaba bağlanmanın adı...

vini yıkan derviş kitabı ne kuru bir biyografi eği-
timi, ne de tamamen hayal ürünü olan öyküler 

derlemesidir. Bu kitap daha çok okurun Zerdüşt ve 
Mahbe’deki ortak paye olan “aramak” kavramının alev 
alev kavurucu yangınında daralıp, Selman’ın bulduğu 
vahada ferahlayabileceği ve bir solukta okuyabileceği 
bir eserdir.
Günümüzden yüzyıllar evvel yaşanmış bu kıymetli olay-
ların, bugünün inanç eksenli problemlerine ilk günkü 
sıcaklığıyla birtakım mesajlar verebileceğini düşündü-
ğümüzden, kıymetini de tarihselliğinden ziyade mana-
larında görüyoruz. Bu açıdan Evini Yıkan Derviş kitabı 
okunmaktan çok düşündürmeyi amaçlamaktadır.

EVİNİ YIKAN 
DERVİŞ

Çağrı Kandemir

ÖYKÜ

E

80 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-67-7
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er insan, her yaşam özeldir…
An vardır, ışık olur, rehber olur hepimize; gönül-

den gönüle çoğalıp, yol bulup gider.An vardır, bir ömür 
hatırlanması ruh ve bedene ağır bir yüktür. An vardır, 
tebessümle dilden dile aktarılıp hayata coşku katar. Ve 
an vardır, güldüğümüz, ağladığımız, hayata tutundu-
ğumuz, unutamadığımız, umutlandığımız olaylar ba-
rındırır.
Bu kitapta Anadolu insanımızın yaşadığı anlardan bir 
demet yer almaktadır. Kim bilir belki siz de bir anınızı 
burada bulacak veya yaşanan bir anıdan kendinize bir 
pay çıkaracaksınız. Elinizdeki eserde bana, sana, ona 
dair hikâyeleri okuyacak, bulacaksınız.
Anlatılanlar hepimizin hikâyesi…

BANA SANA ONA
DAİR ÖYKÜLER

Mehmet Nezir Gül

ÖYKÜ

H
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kitaba bağlanmanın adı...

skerlerimiz cihadın “İttifak” şartı gereğince, teş-
kilatlanmışlar, birlikte hareket etmişler, münferit 

hareketlerden kaçınmışlardır. “İhlas” şartı gereğince 
Allah Rızasının dışında kendileri için bir menfaat gözet-
meden savaşmışlardır. “İttika” şartı gereğince sadece 
Allah’tan sakınmışlar, savaştıkları insanlara karşı Allah 
nasıl istemişse öyle davranmışlardır. “İhsan” şartını da 
yerine getirmişlerdir. Yani her anında Allah’ın kendileri-
ni murakebe ettiğinin bilinciyle hareket ederek, itina ile 
görevlerini yapmışlardır. “Ahlak” lı olmaya son derece 
özen göstermişlerdir. “İstişare” ile alınmış kararları yine 
emir komuta içinde, ölümün kesin olduğunu gördüğü 
hallerde bile, emredilen görevleri “itaat” etmede kusur 
işlememek suretiyle en iyi bir şekilde yapmışlardır. Bu 
sebeple elbette Allah’ın yardımına da müstehak olmuş-
lardır.

ŞU BOĞAZ HARBİ
Ekrem Şama

TARİH

A

487 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-71-4
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aneviyatın ve inancın maddeye üstünlüğünün 
en büyük örneği olan Çanakkale Savaşı sadece 

toprak savunmasının değil aslında yok olmamanın sa-
vaşı ve mücadelesi olmuştur. Son haçlı savaşı olan bu 
mücadeleden sonra haçlıların hesapları henüz bitme-
miş olması ecdatın o ruhunun her zaman yaşanması 
gerektiğinin bir kanıtı olmaktadır. Bu topyekün savaşı 
derinlikleriyle öğreneceğiniz bir kitapla sizleri baş başa 
bırakıyoruz.

ÜMMETİN 
YENİDEN DİRİLİŞİ
ÇANAKKALE

İbrahim Halil Er

TARİH

M
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kitaba bağlanmanın adı...

anzimat’tan bu yana tartışılmakta olan bir kav-
ram medeniyet. İlk olarak Civilisation kavramı 

üzerinde başlayan tartışmada medeniyet ’in anlamları 
üzerinde yoğunlaşarak devam etti. Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e geçişte tarihi reddetme olgusu Medeniyet, 
Batı, Uygarlık üzerine birçok söz edildi. Medeniyeti 
kendi kültür ve inanç değerlerimiz üzerinden yeniden 
anlamlandırabilme çabası ile yazılan bu kitapta Türki-
ye’de Medeniyet kavramı etrafında düşünce veren çok 
değerli yazarların fikirleri tahlil edilmeye çalışıldı.

MEDENİYET
Lütfi Bergen

FİKİR-ARAŞTIRMA

T

440 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-14-1
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lk kurulduğu yıllarda sayısı üç iken şu an otuza 
çıkan büyükşehir belediyeleri nasıl bir kentleşme 

devinin üzerimize geldiğinin en büyük göstergesi. Artık 
apartmanlaşma yetmiyor, yüksek güvenlikli çok katlı si-
teler günden güne artıyor. İstanbul’un nüfusu Yunanis-
tan nüfusunun iki katını geçmiş durumda. Kent, insanı 
hapsetmiş durumda ve Lütfi Bergen şöyle diyor:
“Kenti durdurmak istiyoruz. Bu kitabın temel hedefi bu 
topraklarda yaşayan insanları ‘kentleşmenin’ bize ait ol-
madığı fikrine döndürmektir. ”

KENTİ DURDURAN 
ŞEHİR

Lütfi Bergen

FİKİR-ARAŞTIRMA

İ

440 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-00-4

55



kitaba bağlanmanın adı...

İslam, İslamcılık ve şiddet kavramları üzerinden 
dünyanın kapitalist tek biçimlendirilmesine karşı 

duruşun Müslümanca tavrının nasıl olması gerektiğini, 
sol – sosyalist gelenekle İslamcı geleneğin açmazlarını 
bir eleştiriye tabi tutarak anlatıyor Lütfi Bergen. Kabil’in 
şiddet eylemine karşı Habil’in söylem ile şiddetsiz ey-
lemselliğinin oluşturduğu şiddetsiz eylem biçimini oku-
yucunun dikkatlerine yöneltiyor.

İSLAMCILIK
SÖYLEM ve EYLEM

Lütfi Bergen
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edeniyet ile karşılanan ve Avrupa’da kullanılan 
“civilisation” kavramı, Osmanlı münevveri için 

“ilerleme”nin yönünü gösterir şekilde kavranıyordu. 
Bu durum, emperyalizm ve kapitalizm ile Avrupa dev-
letlerinin ekonomik, askerî ve siyasî hegemonyasının 
uzantısı olarak değerlendirilebilecek modern bilginin 
ve ondan beslenilerek inşâ edilen uygarlık söylemine 
yaslanarak kurulmuş sosyal gerçekliğin Osmanlı mü-
nevveri açısından da kabul edilmişliğinin göstergesi 
olmaktadır. Bu sebeple medeniyet kelimesinin Osmanlı 
aydınları tarafından ilk olarak Tanzimat döneminde 
kullanılmaya başlanması tesadüf değildir: Medeniyet 
sözcüğünün dolaşıma ilk girdiğindeki anlamı Tanzimat 
ideolojisinin genel çizgisine paralel biçimde bilgi ve re-
ferans sistemi olarak Avrupa’yı esas alan bir anlamdadır 
ki bu anlam, modernleşme eğilimiyle de bütünleşiktir.

İSLAM MEDENİYETİ
SÖYLEMİ

Alper Gürkan
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kitaba bağlanmanın adı...

illi Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği 
Genel Başkanı Salih Turhan’ın halen yürütmek-

te olduğu Genel Başkanlık sürecinde muhtelif yer ve 
zamanlarda yaptığı konuşmalardan meydana geliyor 
bu kitap. Hamasi konuşmaların, gündelik lafların, 
incir çekirdeğini doldurmayan tartışmaların olduğu 
günümüzde bir derdi anlatabilme çabası olarak bu ko-
nuşmalar önem kazanıyor. “Sabun köpüğü gibi anlık 
tepkilerle değil çınar ağacı gibi uzun soluklu projeleri” 
konuşuyor Salih Turhan.

TARİHE DÜŞÜLEN 
NOTLAR

Salih Turhan

FİKİR

M
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üslümanlar büyük bir dağınıklık içindedir. Geçen 
yüzyılın başından beri süren bölünmeler giderek 

artıyor. İnsanların kimi duyguları istismar ediliyor, asıl 
hedeften, varoluş bilincinden uzaklaştırılıyor. Bölünme-
ler giderek arttırılıyor. Buna neden olan da Müslüman-
ların kendileridir.

GÜNCEL YANILGI
KARŞISINDA
MÜSLÜMANCA DURUŞ

Ali Haydar Haksal
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kitaba bağlanmanın adı...

izi yer-li kılan hakikat, inancımızın aramızdaki 
hukuka, helal lokmanın kaynağı olan üretimin - 

alım satımın zahir olduğu pazarın teşkiline, toplumsal 
değerlerimizin ibadetgâhlarımızın çevresinde inşasına 
yönelmiştir. Kitaptaki makale ve yazılar yer-lilik kavra-
mından yola çıkan insanın ilk durağını yani “aile/ev/
mahalle”yi ele almak gereğinden hareket ediyor. Özel-
de İslâmcı kadına ama umumiyetle yeryüzünün tüm 
kadınlarına “evsizliğini” hatırlatan bu makaleler ile yer-li 
(“halifetü’l arz”) olmanın gereğini işaret ettik. Müslü-
man erkek - kadına, “evine dön - kendine dön” demek 
istedik. Modern dünyaya Müslümanca bir cevabımız 
var. “Halifetü’l arz” biziz; Yer-li biziz.

EVLERİMİZİ 
KAYBEDİYORUZ

Lütfi Bergen

FİKİR-ARAŞTIRMA

B
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itap, -sizleri sıkmadan- bakmaya alışık olmadığı-
nız bir tarz ve üslupla hayatın birçok alanına do-

kunuyor. Kitabın dili ve üslubunun yanı sıra içeriğindeki 
ilginçlikler ve kitaptaki Türkiye’de ilk olma özelliği taşı-
yan bazı sürprizler de sizleri şaşırtacak.  Kitap hiç bitme-
sin isteyeceksiniz…

ŞEYTAN 
ARKADAŞLIK
İSTEĞİ GÖNDERDİ

Hasan Uzun

DÜŞÜNCE

K
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kitaba bağlanmanın adı...

ayat, şerefle bitirilmesi gereken bir görev oldu-
ğundan, kazanmak yerine kazandırmak önceli-

ğini omuzlarımıza yükler. Ne kazanacağını hesaplama-
dan ne kazandıracağını düşünen görev adamına ihtiyaç 
duyulan bir çağda taşıdığımız değer, önceliğimiz değeri 
kadar olacaktır.

ÖNCÜLÜK
ÖNCELİKTİR

İbrahim Veli

GELİŞİM

H
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iir gönül teline dokunan bir mızraptır adeta. Bir 
yerde de şuurun edebi bir yansıması. O yüzden 

şuurdan şiire bir geçiş vardır. Gönül teline dokunan bu 
mızrap insanda bir şuur oluşturur. Bu şuur insan olabil-
menin, eşrefi mahlûk sırrına ermenin şuuru olsa gerek-
tir. İşte bu kitapta İlhan Kurt şiirleriyle konu ve hikâyeleri 
başka olsa da aynı şuuru veriyor bizlere.

ÂRÂF
İlhan Kurt

ŞİİR

Ş

Ârâftayım
Zeytin gölgesinde serinlese de günahım;
Bilirim ki Sekar vurunca, işe yaramaz gölgeler.
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kitaba bağlanmanın adı...

arih boyunca insanlığı karanlığa boğacak batıl 
sistemler oluşmuştur. Bu batıl karşısında ise her 

dönem ve her ortamda insanlığın saadeti için, batıla 
karşı mücadele edip, Allah’ın kelamını ayakta tutmaya 
çalışan mücahede örnekleri bulunmuştur.
İşte bu kitapta bahsedilen yirmi üç örnek şahsiyet de 
diğer mücahede örnekleri gibi beşeri sistemde beşeri 
yasalara göre değil, Allah’ın sisteminde İslami yasalara 
göre yaşamak için mücadele ettiler.
Kimi Amerika sokaklarında  “beyaz”ın “siyaha” üstün ol-
duğunu söyleyenlere; kimi Türkiye’de kafasındaki sarığı 
kafaya takanlara, kimi ise Filistin’de siyonist zorbalara 
karşı mücadele etti.
Kimi yaptıklarıyla, kimi yazdıklarıyla, kimi konuştukla-
rıyla, kimi imanıyla; kimi kalemiyle, kimi kılıcıyla, kimi 
diliyle…
 Hepsinin tek bir amacı vardı: İslam’ın vatan kıldığı top-
raklarda adalet, merhamet, emniyet ve vahdet gibi İs-
lam ile gelen ilkelerin yeniden hâkim olması...

ŞAHİTLER
Gökhan Serter

BİYOGRAFİ

T
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uhammed Emin Er (Seyda), Ülkemizin son yüz-
yıldaki büyük âlimlerinden. Bir günü bile boşa 

geçmemiş yüz yıllık bir ömür: Medreselerde ilim tahsi-
li, ilme duyulan büyük aşk... Gençleri eğitmek, eserler 
yazmak için gösterdiği büyük gayret. Cihad aşkı... He-
men hemen her ülkeye ziyareti ve Müslüman topluluk-
larla kurduğu irtibat…
Yüz yıllık bir ilim serüvenini Seyda’nın kendi anlatımıyla 
bu eserde bulacaksınız.

MUHAMMED EMİN 
ER-HATIRALARIM

M. Emin Er

OTOBİYOGRAFİ

M
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kitaba bağlanmanın adı...

slamî bir tabir olan ‘cihad’ sözcüğü iddianame-
de açıklandığı gibi kısaca; hakkın hakimiyeti için 

yapılan mücadele demektir. İslamı hakim kılmanın yolu 
cihaddır. İslamî kurallara göre cihad etmek; namaz kıl-
mak, oruç tutmak gibi zorunlu bir akidedir. Bunun için 
yeri geldiğinde can ve mal feda edilmelidir. Cihadın yolu 
yapılan açıklamalar doğrultusunda öz bir deyimle hak-
kın tebliğidir. Yani, İslamı insanlığa anlatmaktır.”
…Hakkı tebliğ yani davayı anlatmak tatlı dil ve güler-
yüzle yapılmalıdır. Bunun için ferde düşen görev, davayı 
anlatma sahası ilk planda ailesi ve çevresidir. Tanrı Niza-
mını, insanlığa anlatmanın , yani tabliğ hareketinin özel 
adı “İlâ-i Kelimetullah”tır.
Hakkın tebliği yani İslamî tebliğ görevini kim ve nasıl ya-
pacaktır? Şüphesiz bunun için bir teşkilat gereklidir. İşte 
bu tebliğ görevini yani, İslam Nizamı’nıhalka anlatmak 
görevini, Milli Selamet Partisi yöneticileri olan sanıklar 
üstlenmiştir.” 

KİRAZLIDERE 
12 EYLÜL

Recai Kutan

OTOBİYOGRAFİ

i
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enim siyaset kervanına katılışım ve Erbakan Ho-
camızla ilk defa karşılaşmam Milli Selamet dö-

neminde oldu, diyerek bu kutlu yola çıkışını anlatıyor 
Şevket Kazan. 
Zaman içinde yollarına çıkan engelleri, bu engelleme-
leri kimlerin yaptığını, bu engelleri nasıl aştıklarını tarih 
tarih anlatıyor.
Bu kitabı okuduğunuzda yaşadığınız olayların sadece 
görünenlerden ibaret olmadığını, maneviyatın da bir o 
kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz.

YOLDAKİ İZLER
Şevket Kazan

OTOBİYOGRAFİ

B
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kitaba bağlanmanın adı...

ayatımıza internetin girmesi ve yaygınlaşması ile 
sosyal medya kavramı ile tanışmış olduk. Bu sa-

nal hayatta insanlar gerçekte olandan farklı davranışlar 
sergilemeye ve farklı tepkiler vermeye başladılar. Ha-
yatımızın her anında ve her yerinde geçerli olan ahlaki 
kurallar ve insani değerlerin bu sanal yaşam alanında 
da geçerli olduğunu hatırlatan Sosyal Medya İlmihali 
sorunlara çözüm yolları sunuyor.

SOSYAL MEDYA 
İLMİHALİ

Abdülaziz Kıranşal

ARAŞTIRMA

H
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ünün birinde tren garında gördüğünüz garip gö-
rünümlü bir adamla verdiğiniz ikramdan dolayı 

tanışıyor ve hiç de göründüğü gibi biri olmadığını öğ-
reniyorsunuz. O size sembolleri, gözümüzün önünde 
olup da farkına varamadığınız olay ve ilişkileri anlatıyor. 
Mustafa Yılmaz’ın o münzeviden öğrendiği bilgilerden 
yola çıkarak hazırladığı bu kitapta masonluktan gizli 
sembollere, TBMM’deki masonik işaretlerden, Mimar 
Sinan ve Masonluk ilişkine kadar birçok konuda bilgileri 
bulacaksınız. Münzevinin ilginç hikâyesi sizi içine alır-
ken şaşırtıcı bilgilerle merak duygunuz uyanacak. 

DUL KADININ 
OĞULLARI

Mustafa Yılmaz

ARAŞTIRMA

G
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kitaba bağlanmanın adı...

üresel Musibet Siyonizm, Yahudilerin Siyonist 
emeller uğruna dünya üzerinde yapmış olduğu 

planların ve uygulamaların iç yüzünü, Türkiye toprakla-
rındaki emellerini ve bu emellerini gerçekleştirmelerine 
en büyük engel gördükleri Milli Görüş hareketine yöne-
lik yapmış oldukları planlarını gözler önüne seriyor.

KÜRESEL MUSİBET 
SİYONİZM

Nuri Başar

ARAŞTIRMA

K
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ayriresmi Hayatlar, üzerinde 43 milyon mülteci 
yaşayan dünyamızda çoğumuzun yaşamların-

dan dahi haberinin olmadığı insanların hikayesi. İslam 
dünyasında Filistin, Suriye… ve daha çoğunun, ümme-
tin yetimlerinin satırlara yansımış hali.

GAYRİRESMİ 
HAYATLAR

Abdulgani Bozkurt

ARAŞTIRMA
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kitaba bağlanmanın adı...

ürkiye bir sabah Mardin Bilge Köyünden gelen 
bir katliam haberi ile uyandı. Günlerce konuşul-

du ve tartışıldı. Ölenler içerisinde bir isim vardı ki hikâ-
yesi hepsinden daha farklıydı. Bilge Köyün Bilge İma-
mı Hacı Kazım Ozan’ın kardeşliği tesis etme çabasını 
hikâyesini okuyacaksınız. Gülümsemenin ve ölümün 
Türkçesinin de Kürtçesinin de Arapçasının da olmadı-
ğını göreceksiniz.

KARDEŞLİĞE 
ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Şakir Tarım

ARAŞTIRMA-BİYOGRAFİ

T
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u an 18 yaşında olsaydınız neler yapardınız? 
Eyyüp Akyüz; bu soruyu şair, yazar, gazeteci, 

karikatürist ve entelektüellere sordu ve tam üç yüz on 
kişiden cevap aldı. Böylece ortaya, gençler için baş ucu 
kitabı olacak nitelikte bir eser çıktı. Yazarlara geçmiş 
muhasebesi yaptıran ve aynı zamanda mini bir otobi-
yografi özelliği taşıyan kitap; “keşke”ler, “iyi ki”ler ekse-
ninde yazarları daha yakından tanımak isteyenlere de 
kaçırılmayacak fırsat sunuyor.

KAYIP ÜLKE
Eyyüp Akyüz

ARAŞTIRMA

Ş
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kitaba bağlanmanın adı...

 una inanmalıyız ki, şartlar ne kadar ağır olsada; 
bir imkân her zaman için vardır. Kuyunun derin-

liğine bakıp yese kapılmamalıyız. Kuyuya atılan Yusuf’u 
Mısır’a kral yapan irade, çağın Yusuflarını da kuyudan 
elbet çıkaracaktır. Şu bir gerçektir ki Allah (cc) isterse 
kuyundan da mümkündür.        

KUYUDAN DA
MÜMKÜNDÜR

Muhammed Esiroğlu

DENEME

Ş
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kitaba bağlanmanın adı...
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olstoy askerliği süresince görev yaptığı Kafkas-
ya’da, Kafkas halklarını yakından tanır. Onların 

kahramanlıkları, savaşçılıkları, mücadeleleri ve insani 
özellikleri onu derinden etkiler. Ölümünden sonra bu-
lunan bu kitapta Tolstoy gözlemlerinden de yola çıkarak 
Kafkas halklarının savaşını gerçekçi bir dilde efsanevi bir 
kahraman olan Hacı Murat üzerinden anlatıyor.

HACI MURAT
DÜNYA KLASİKLERİ - Tolstoy

ROMAN - ÇOCUK

T
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kitaba bağlanmanın adı...

kşamüzeri… İş yorgunluğundan herkesin kafası 
ağırlığını taşımaya çalışıyor.” diyerek başladığı 

eserinde yazar Mustafa Toprak, edebi bir dille ve güçlü 
kalemiyle hayatın içinden kesitleri ve söylenmesi ge-
rekenleri duygularımıza tercüman olacak şekilde sun-
makta. 

BIRAKIN YÜRÜSÜN 
SERÇELER

Mustafa Toprak

ÖYKÜ - ÇOCUK

A
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irazlı Sadi’nin kaleme aldığı bir dünya klasiği 
haline gelmiş bu kitap evrensel değerler üzeri-

ne insanoğluna mutluluğu ve huzuru sağlayacak reçe-
teler içeriyor.

GÜLİSTAN
Sadi-i Şirazi

HİKAYELER - ÇOCUK

Ş
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77



kitaba bağlanmanın adı...

BOSTAN
Sadi-i Şirazi

HİKAYELER - ÇOCUK
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kitaba bağlanmanın adı...
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argaların kendilerine şaşkın şaşkın baktığını 
gören kavalcı fare gülümsemiş.”Sırrı bilirseniz 

büyük bir öğüt vereceğim size.” demiş. Vezir ve Karga-
lar İmparatoru göz göze gelmişler. Tam bu sırada de-
vekuşu bir adım öne çıkmış: “Mühür kimdeyse Süley-
man odur.” demiş ve devam etmiş: “Bugünün mührü: 
nağme. Nağmenin hâkimi olan fillerin de hâkimi olur, 
aslanların da.” Kavalcı fare: “Ya sonra?” diye sormuş. 
“Mühürler değişir. Gün gelecek mühür, hitabet ola-
cak. İyi konuşanlar hükmedecek dünyaya. Sonra gün 
gelecek mühür, para olacak.” demiş devekuşu. Deve-
kuşunu hayranlıkla dinleyen kavalcı fare saygı ile eği-
lerek tebrik etmiş onu. Sonra söz verdiği gibi öğüdünü 
vermiş: “Uyuyanları değil, uyanıkları uyutun!” İşte bu 
kadarmış farenin öğüdü.

UYANDIRAN
MASALLAR

Eyyüp Akyüz

ÇOCUK

K
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kitaba bağlanmanın adı...

ektubun gizemini çözmeye çalışan 2 arkadaş... 
Acaba neydi önemli olan?

ÇOCUKLAR!
Düşündüren, heyecanlandıran, meraklandıran ve gü-
lümseten bir kitap okumaya hazır mısınız?

DİKKAT EDİN!
Kendinizi bir an da kitabın sayfaları arasında Emir’e 
mektubun yerini söylerken bulabilirsiniz.
Acaba sizi duyacak mı?

GİZEMLİ MEKTUP
Enes Okutan

ÇOCUK

M
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MİNİK KUŞ
Üzeyir Türk

ÇOCUK

M

16 Sayfa •19 x 26 cm • ISBN: 978-605-4952-04-5

esneviden hikayeler serisinin ilki olan çalışma 
miniklerimize güzellikler sunuyor.
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kitaba bağlanmanın adı...

ocukluk, kalbimizdeki bir uçurtma gibi salınıp 
duruyor hayatımızın ortasında. Büyük şehirle-

rin beton gölgeleri arasında kendini bulmaya çalışıyor 
çocuklar. Birimiz hepimiz için diyerek el ele tutuşup 
kaybettikleri oyunlarını arıyorlar. Dostluk, kardeşlik, 
komşuluk gibi içimizde büyüttüğümüz ne kadar gü-
zellik varsa çocukların kalbinde yer buluyor kendine. 
Bu hikâyelerde ailenin sıcaklığını, tarihin görkeminde 
büyümenin mutluluğunu, çocukların ışıldayan gözle-
rini bulacaksınız. Çocuklar, kalbimize takılan en renkli 
uçurtmalar. Çocukluk denen cenneti yaşamak için ço-
cukların sesine kulak verin, yeter.   

KALBİME TAKILAN 
UÇURTMA

Mustafa Uçurum

ÇOCUK

Ç

91 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-98-1
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arih sadece geçmişe bakma değil ayrıca gele-
ceği kurma açısından da önemlidir. Tarih şuuru 

aynı zamanda bir gelecek tasavvuruna sahip olmak 
demektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukla-
rımızın, tarihimizin en önemli safhalarından biri olan 
Çanakkale Zaferini anlamlarını sağlamak üzere zaferin 
sadece savaş yönünü değil insanlık açısını da anlatan 
hikâyelerden oluşuyor bu kitabımız. Çanakkale çocuk-
larımıza yaşanan hikâyelerden ve onların anlayacağı bir 
dil sadeliğinden anlatılıyor.

ÇANAKKALE’YE 
CAN VERENLER

İbrahim Halil Er

HİKAYELER

T
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kitaba bağlanmanın adı...

KATRE-İ RÛMÎ
Üzeyir Türk

evlâna Celâleddîn Rûmî “Bu dünyada neyi çok is-
tersen senin imtihanın odur.” diyor. Bizim de im-

tihanımızın güzel olması için peşinde olduğumuz şeyin 
“iyilik ve güzellik” olması gerektiğini belirten yazarımız, 
bu güzellikleri yansıtan Mevlana’dan şerh edilen kısa 
hikâyelerle karşımıza çıkıyor.

HİKAYE

M

176  Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-5000-61-5 
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kitaba bağlanmanın adı...
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KELİLE ve DİMNE
Beydebâ

eydeba’nın bu eseri tam anlamıyla bir şark klasi-
ği. Batı klasiklerini okuyup da Doğu klasiklerini 

okumamak bir eksikliktir, kaynağa inmemektir. Çünkü 
bu eser hem Mevlana’ya hem de “fabl” türünde hayvan 
masalları yazan La Fontain’in de esin kaynağıdır.
Günümüzde bile hala güncelliğini yitirmemiş, ders ve 
öğüt veren bu eser tekrar tekrar okunacak bir kitap ola-
rak hep yanınızda olacak.

HİKAYE

B
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kitaba bağlanmanın adı...

nternetin, televizyonun, çizgi filmlerin, bilgi-
sayar oyunlarının işgal ettiği çocukların hayal 

dünyasında bu işgale son vermek, sözlü anlatımın ve 
hayal gücünün gelişimine hazırlamak; masalların ana 
gayesi olsa gerektir. Kültürümüzün masal geleneğini 
içindeki bu kitapla çocuklar kendilerini masal kuyu-
sunda bulacaklar.

MASAL KUYUSU
Eyyüp Akyüz

MASAL

İ
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kitaba bağlanmanın adı...
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üce Allah’ın (c.c.) birer emaneti ve yarınlarımı-
zın teminatı olan çocuklarımızın bilgi, duygu ve 

davranış dünyalarına anlamlı bir katkı sağlaması adına 
hazırlanan eser, Kur’an’da geçen bazı kısa sureleri ve 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sas) öğrettiği du-
aları anlamlarıyla beraber, resimler eşliğinde sunulan 
eğitici bir çalışma.

ASIM ve ZEHRA İLE 
AYETLER BAHÇESİ

ÇOCUK KİTABI

96 Sayfa •19,5 x 27,5 cm • Tamamı Renkli • Kuşe Kağıt

ISBN: 978-605-62363-0-3
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kitaba bağlanmanın adı...

öklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum. 
Biz ise nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş 

yaşamayı öğreniyoruz. Merhamet…  Alem bu temel 
üzerinde. Eğer toprağa, tohuma hatta kire, lekeye mer-
hamet olmasaydı, su olur muydu? Rengi merhamet, 
sesi merhamet, pırıltılı, şırıltılı su. Ne duruyorsunuz? 
Sökün sahte su borularını. Ev ev merhamet şebekesi 
kurun. Tepelerinizdeki çatıları da yıkın. Göklerle temasa 
geçin. O zaman göreceksiniz ki acı su borularından ken-
di kendine tatlı su akacak. Ve başlar üstünde güneşe yol 
veren kubbeler yükselecek.

AİLEM BENİM
HERŞEYİM

Abdulaziz Yılmaz

KİŞİSEL GELİŞİM

G

108 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-2008-09-6
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-eeeyyy burası benim Cumhuriyetim. Evet, bu-
raların tek sorumlusu benim artık. (işaret par-

mağımla çocukları küçümsüyordum)
Hey siz zavallı halkım. Sadece benim için çalışacak-
sınız. İyi haber, artık okul yok! Kötü haber; ben varım 
hahahhhahha!
Çocuklar gülüyordu. Hasan; pek kıymetli efendimiz. 
Size Trabzon’dan en nadide çayları getireyim’ Dedik-
ten sonra; in aşağıya hamsi kafa. Düşüp biyerunu kı-
racaksun.
Nadim: hey kardeşim dikkat et! Cumhutiyetini ilan et-
tiğin gün devrilme de aman!
Tuğberk ne dese beğenirsiniz! ya gelsene daha anla-
tacaklarım vaarr!

ERGENUS 
CUMHURİYETİ

Dilek Erdem

HİKAYE

H
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kitaba bağlanmanın adı...

erler ki, güvercinler uyumazmış. Yoruldukla-
rında, her an uyanacakmış gibi hafif bir uykuya 

dalarlarmış. Hatta bir gözü uyurken, diğer gözü nöbet 
tutarmış tehlikelere karşı. Bu yüzden çok kısa sürermiş 
uykuları.
İnsanoğlu, bir güvercin uykusu kadar kısa, hatta ebedi 
sonsuzluk karşısında güvercin uykusunun ta kendisi 
olan dünya hayatını tanımalı ve hesap verme vakti gele-
ne kadar geçen kısa sürede aşkı arayıp aşk ile yaşamayı 
bilmeli.
Derviş’in de dediği gibi;
“Uyanmak lazım evlat! İnsanın gördüğü düşler hep bir 
güvercin uykusudur. Çok uzun sürmez. Anlıktır, bir ne-
fes misali...  Haydi, evlat uyan şimdi! Güneşi yarensiz 
bırakma… Yola çık, ölümsüz sevdalar için.

GÜVERCİN UYKUSU
Mehmet Korkmaz

HİKAYE

D
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z. Muhammed (s.)’in tilaveti, öğretim faaliyetle-
ri, yaşamaya verdiği önem, hıfzı teşvik etmesi ve 

işi ehline vermede Kur’an-ı Kerim bilenleri öncelemesi 
ve Hz. Peygamber’in tefsir metodu kitabın ele aldığı 
konulardandır. Bu konuların büyük bir kısmı sünnetin 
tebyin, temsil ve teşri alanlarıyla ilgilidir. Konuyu mec-
rasından uzaklaştırmamak için işin bu tarafına girme-
dik ama şu tespiti de yapmadan geçemedik: Kur’an-ı 
Kerim’i dosdoğru anlamanın iki anahtarı vardır. Bun-
lar; Hz. Muhammed dönemi Arapçasını tüm yönleriy-
le -söz sanatları dâhil-  bilmek, diğeri de Resulullahın 
sünnetine ve Kur’an’ın içerisinde nazil olduğu tarihe 
tamamıyla vakıf olmaktır. 

HZ. PEYGAMBERİN 
(sas) KUR’ÂN
ANLAYIŞI

Dr. Mehmet Sürmeli

DİNİ

H
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kitaba bağlanmanın adı...

z. Peygamberin sahâbîleri de vahyi Allah’a ha-
berleşmek olarak algılamışlardır. Resulllah’ın 

vefatı üzerine çok üzülen ve gözyaşlarını günlerce 
tutamayan Ümmü Eymen adlı hanım, “Seni peygam-
bere bu kadar ağlatan nedir?” diye sorduklarında o 
şu cevabı vermiştir. “Ben de biliyorum ki Resulullah 
ölecektir. Ben, onun irtihaline değil vahyin artık biz-
den kesilmesine ağlıyorum.” Hz. Peygamberin tüm 
sahâbileri biliyorlardı ki vahiyle birlikte yaşamak bizzat 
Allah’la yaşamaktır. Çünkü vahyin tecellisi olan Kur’an, 
Allah’ın indirilmiş kitabıdır. İnsanın nefsine, kalbine, 
fikrine ve ruhuna yöneltilmiş kelâmıdır. 

SAHABENİN 
KUR’ÂN ANLAYIŞI

Dr. Mehmet Sürmeli

DİNİ

H
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er şey yolundaymış gibi çıkardım yola, ne mutlu 
bana

 
Atımı dürüstlüğün bahçesine bağlardım yalnız kalabil-
mek için
 
Kimseye inanmadım kimseye güvenmedim bunda 
hata etmedim
 
Ne öğrendimse yola çıktıkça öğrendim bir de yolda 
kaldıkça

MİNNET EYLEMEM
Yağız Gönüler

ŞİİR

H
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kitaba bağlanmanın adı...

evgili Peygamberimizin öyle güzel arkadaşları 
var ki onlardan hangi birini anlatsak bizim için 

bir yol gösterici, bir Süreyya yıldızı olur. Karanlık ge-
celerde önümüzü aydınlatan birer fenerdir onlar. Su-
samış gönüllere buz gibi sudur onlar. Yaralı sinelere 
birer merhemdir onlar. Günahların kirleriyle kararmış 
kalpleri temizleyecek bir tövbe yakıcılığı vardır, o güzel 
o kutlu insanların hayatlarında.

YILDIZLARA 
TUTUNMAK

DİNİ - ÖYKÜ

S
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u Kitap okuyucusuna ,Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ın, İslam coğrafyası için çözüm yollarını, 

D-8 için ortaya konulan çalışmalardan atılan stratejik 
adımlara, varılan anlaşmalardan para birimine kadar 
birçok olguyu ele alarak, tarihi vesikaları ve kaynakları 
ile günümüzdeki olaylara ışık tutarakcak şekilde oku-
yucuya sunmaktadır.

İSLAM BİRLİĞİ
SİYASİ

B
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kitaba bağlanmanın adı...

slamcılık muhafazakarlığın kıskacı altında kal-
mıştır. Kimine göre bu durum İslamcılığın sonu 

olmuşken kimine göre de İslamcılığın miadını dol-
durduğunun bir göstergesidir. Ancak tarihi tecrübe-
lerimiz göstermektedir ki İslamcılığın ve İslamcıların 
suskunluğu yüseyseldir, geçicidir. Derinlerde, iktidar 
mahfillerinden uzakta, yaşanan sosyal ve toplumsal 
olayların yolunda gitmediğine dair büyüyen bir inanç 
ve söylem gelişmektedir

CUMHURİYET 
İSLAMCILIĞININ 
SEYRİ

SİYASİ

İ
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dil Düzen’de faiz olmaz. Çünkü faiz, haksızlıktır, 
zulümdür. Üretmeyenlerin üretenlerin elinden 

faiz miktarı kadar malı zorla almalarıdır. Kapitalist Dü-
zen’de faiz nedir? Malı üretiyorsunuz, toplumun fayda-
sına arz ediyorsunuz. Buna karşılık üretiminize eşdeğer 
tüketme hakkınızı gösteren senedinizi yani paranızı 
alıyorsunuz. Kapitalist Düzen’de bu parayı bir bankaya 
koyuyorsunuz. Bir yıl sonra faizinin ilavesi ile beraber 
bu para size iade ediliyor. Siz bu bir yılda yeni bir üretim 
yapmadınız. Buna mukabil size üretim yapmadan ilave 
bir tüketim hakkı veriliyor. Kapitalist Düzen bu tüketim 
hakkını nereden veriyor? Ya açıktan para basarak veri-
yor. Bu takdirde bu herkesin hakkını alıp size vermek 
demektir. Çünkü açıktan basılan para arz-talep kaide-
sine göre mevcut malların fiyatlarını yükseltir. Veyahut 
da başka bir üretenin hakkını alıp size vermektedir. Bu 
da o kimsenin yani üretenin, yani emekçinin, yani fakir 
fukaranın hakkını alıp, getirip size vermek demektir. Her 
ikisi de haksızlıktır ve zulümdür. 

ADİL EKONOMİK
DÜZEN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

SİYASİ

A
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kitaba bağlanmanın adı...

ıllar yılı CHP’nin adaletsizliklerinden yakınanlar, 
insanların durumlarını ve haklarını gözetmeden 

benzer bir durum içinde dirler. Bu, bulaşıcı bir hastalık 
mı, bir sorun mu? İnsanı kurtar ma gibi bir çaba neden 
gösterilmez? Neden bağışlayıcı olunmaz, karşı cephe 
güçlendirilir? CHP’nin hak ve adalet çabasının kar şılık 
bulması hiç mi düşündürmüyor insanları?

ADALETİ
AYAKTA
TUTMAK

FİKİR

Y
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 arih şeridi gözden geçirildiğinde görülüyor ki 
dünyada bazen hakkı üstün tutan medeniyet-

ler hâkimiyet kurmuş, adaleti sağlamış, hükmettik-
leri coğrafyaya barış ve huzur getirmişler; bazen de 
bâtılı üstün tutan medeniyetler hâkimiyeti ele geçir-
miş ve ne yazık ki, dünyada zulüm, kan, gözyaşı ve 
ardı arkası kesilmeyen vahşetler işlemişlerdir.

Bugün itibariyle bakıldığında görülen o ki bâtılı ilke 
edinmiş medeniyet anlayışı, maalesef insanlığa acı ve 
ıstırap dolu günler yaşatıp duruyor.

Milattan sonraki üçüncü binli yılların, bilim ve teknolo-
jideki bunca gelişmişliği karşısında insanlığın aslında 
mutlu bir hayat sürmesi mümkün iken, Ortaçağ karan-
lığının bir takım bağnazlıklarına ram edilmesi utanç 
verici bir durum değil de nedir?

İKİNCİ YALTA
SİYASİ

T
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kitaba bağlanmanın adı...

 ağdurların yaşadıkları sanıyorum ki bu kitabın 
tarihe kalacak en önemli bölümüdür. O nedenle 

biz, mağdurlardan gelen metinleri hiç değiştirmeden 
vermeyi istedik. Mağdurların bize gönderdikleri me-
tinler sadece bunlardan ibaret değil. Çok sayıda metin 
var ve hepsini yayınlamak bu kitabın hacmini aşardı. 
Belki ileride müstakil bir kitap haline getirilebilir.
Hatta getirilmelidir de. Bunları okuyan bir kamu gö-
revlisi “Bir daha asla böyle hatalara yol açmamalıyız.” 
demelidir. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi bu hikâ-
yeleri okuduktan sonra “İleride hâkim veya savcı olur-
sam kimseden korkmadan hukuku uygulamalıyım ki 
bir daha böyle acılar yaşanmasın!” diyebilmelidir.

FETÖ KUMPASI
BYLOCK ZOKASI

ARAŞTIRMA

M
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 brahim Eyibilir, yazının başında dikkat çektiği-
miz “sürekli şimdi” halini öyküleri aracılığı ile 

hissettirir. Malzemesini zamansal olarak genelde “geç-
mişten” seçse de onun derdi, içinde yaşadığı “hal”dir, 
yani “şimdi”dir. Bunu da “öykü anlatıcısının şimdisi” 
olarak öykülerinde kodlar. Dolayısıyla öykülerdeki “an-
latıcı”ların bilinç halleri ve zamansal sapmalarından 
yola çıkan dikkatli okuyucu, yazarın “şimdisi” (hali) ko-
nusunda gerekli verileri elde eder. Bütün bu veriler de 
gelip şuna dayanır: İbrahim Eyibilir, öyküleriyle “ekran 
çağına” itiraz ediyor; yani bir tür hayatımızdaki bütün 
“değerleri ters-yüz eden modernizme başkaldırıyor. 
Bir sanatçı olarak yazarın böyle bir hakkı yok mudur?...”

Prof. Dr. Şaban Sağlık

ÖLÜNÜN YERİ
ÖYKÜ

İ
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kitaba bağlanmanın adı...

krem Doğanay Hoca’nın makalelerinden yola 
çıkarak hazırlanan bu eser dönemimizin fitnele-

rini bilmek bunlardan kaçınmak, herhangi bir fitneye 
sebebiyet vermemek ve yukarıda yazılı olan ayette 
-yanlışlıkla da olsa- “dininden dönen” kimselerden ol-
mamak için çok önemli bir kaynak.

İşte bu noktada bize bir mihenk taşı, bir ışık olacağına 
inandığımız bu eserin siz değerli okuyucularımız ve en 
kıymetlimiz olan ailelerimiz için de bir yol gösterici ola-
cağı düşüncesindeyiz.

Allah (c.c) hepimizi “fitne”ye bulaşmadan sınavını ve-
renlerden eylesin.

FİTNELER 
DEVRİNDE Mİ 
YAŞIYORUZ?

DİNİ

E
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 z. Peygamber’in yolunu bilinçle ve ibadet 
anlayışıyla takip eden, Allah-u teala’nın ve-

layetini tüm velayetlerin üzerinde gören ve bunun 
bir göstergesi olarak Resulullah’a ittiba eden, kâ-
firlere ve zalimlere en ufak bir sempati dahî gös-
termeyen, gök ehlinin sevgisini kazandığı için 
yeryüzü müminlerince de sevilen veliler, insani-
yet makamının en büyük temsilcilerindendirler. 
İnançları, ibadetleri, ahlakları ve içtimai davranış-
larıyla sünneti günümüze taşıyan, İslam’ın hayalî 
bir dünya görüşü olmadığını ispatlayan, Hz. Pey-
gamberin yolunun canlılığını ve her zaman ya-
şanabilirliğini bizlere gösteren kutlu insanlardır.

HACI HASAN EFENDİ 
VE TASAVVUF 
ANLAYIŞI

DİNİ

H
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kitaba bağlanmanın adı...

nladım ki ülkemize dayatılan din tanımı, işlevi 
olmayan ve hayatın hiçbir sorununu çözeme-

yen, miadını doldurmuş bir dindir. Arşivlere bakarsa-
nız 1930’lu yıllar ve sonrasında nasıl bir din önerilmiş 
ise bugün de önerilen din aynıdır. Böyle bir din anlayı-
şının temelinde, tanımın İslâm’ın kaynaklarından de-
ğil de Batılı kaynaklardan alınması yatmaktadır. Çaprık 
bir din tanımının temelinde yatan başka bir gerçek ise, 
modernitenin kendisi ile hesaplaşacak tek gücün İs-
lâm olduğunu bildiği için İslâm’a hayatta yere verme-
me çabasıdır. Bu çabanın neticesinde modern dünya 
dinimize savaş açmıştır. “Modernitenin kiliseleri” olan 
tüm üniversitelerde İslâm karşıtı çalışmalar yapılmak-
ta; Kur’an, sünnet, sahabe, sahabenin davranışları, 
kaynaklar, mezhepleri âlimler ve hayatın sorunları or-
yantalist bir kafa ile sorgulanmaktadır.

İSLÂM’A DAVETTE 
NİTELİK SORUNU

ARAŞTIRMA

A
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ayır hayır, olamaz! Gerçekten daha gerçekti 
gördüğü.

Güneş gibi apaşikar, ay gibi pırıl pırıldı.
Eşiğine fırlattı bedenini.
“Ey yazgımın gülü! Ey alnımın ak yazısı!” diye bağırdı, 
“Söyle bana, hangi bağın gülüsün sen?”
Peri dile gelerek, seslerin en güzeliyle,
“Ey yüreğimin sancısı!” dedi, “Keşiş dağının gülü, 
İriskin bağının sümbülüyüm ben. Sen de söyle bana, 
hangi rüzgâr attı seni buralara?”
Şehzade, anka kuşunun kanatlarına binmişti sanki,
“Ey nergis bakışlım! Ey hilal nakışlım! Gönlümün rüz-
gârı getirdi beni buralara…”

KEREM İLE ASLI
HİKAYE

H
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kitaba bağlanmanın adı...

eryüzüne sığmayan gönlüyle, dört duvar arası-
na hepsedilen Mem, derin bir mutsuzluk kuyu-

suna düşmüştü.
Orada günlerce, haftalarca, aylarca umutsuz bir halde 
kalınca anladı, İbrahim (as) gibi batınca kaybolan sev-
giliye gönül vermemek gerektiğini.
Acısı o denli büyüdü, o denli büyüdü ki artık küçücük 
bir keder hissetmemeye başladı.
Samed’in aynası olan Kalb’i gittikçe saflaştı, arındı.
Ve nihayet Gerçek Sevgili’ye çevirdi yüzünü.
Sadece Allah’ı zikirle meşgul olmaya başladı…

MEM İLE ZİN
ÖYKÜ

Y
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u çalışmada Millî Görüş Hareketi’nin lideri Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın kitapları, yabancı dil-

lerde yayımlanan kitapları, teknik eserleri, çevirileri, 
makaleleri, meclis konuşmaları ayrıca MG partilerinin 
yayınları ve Millî Görüş Hareketiyle ilgili Türkiye’de ve 
-nispeten- yurt dışında kaleme alınan kitaplar, e-kitap-
lar, ansiklopedi maddeleri, doktora ve yüksek lisans 
tezleri, dergiler, akademik ve popüler dergi makalele-
ri, sempozyumlar ve bildiriler tasnif edilerek bir bibli-
yografya oluşturulmaya gayret edilmiştir. Yabancı dil-
lerdeki eserler ise ilgili bölümün altına ayrı bir başlıkta 
sıralanmıştır.

MİLLİ GÖRÜŞ 
HAREKETİ 
BİBLİYOGRAFYASI

ARAŞTIRMA-İNCELEME

B
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kitaba bağlanmanın adı...

u şiirlerin ardında derinlemesine bir yaşanmış-
lık, şiirin kaynaklarına inmek için gösterilen aza-

mi çaba; dahası Fuzulî’nin bir şiir için olmazsa olmaz 
saydığı ilim var. Akademisyen tarafı ozan kişiliğine 
zarar vermiyor, aksine onu besliyor. Marifetin iltifat 
görmediği zamanların yıkıcı etkisinden kendisini kur-
tarmış bir ilk eserle karşı karşıyayız. Şair, uzun süredir 
dinlendirdiği kanatlarını Türkçenin hür gökleri için 
açma kudretini bu ilk eserle kendisinde bulacaktır.”

Said Yavuz

MUHTASAR 
CİNNET RİSALESİ

ŞİİR

B
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eygamber Efendimiz; “Sizin dünyanızdan bana 
üç şey sevdirildi:Kadın, güzel koku ve gözümün 

nûru namaz.” buyurmuşlardır.
Namaz, sadece ruhumuzu arıtmakla kalmaz; bize, kul 
olmanın en yüce bağış olduğunu da bildirir.
Namazda bütün ibadetler gizlenmiş ve toplanmıştır.
Namaz, yaratılmışların en şereflisi olarak insanın, bü-
tün yaratılmışlar adına Rabbine boyun eğmesidir.

Namaza ilişkin öykü, anı ve menkıbelerden oluşan bu 
kitapla, günde en az beş kez yaşadığımız bu güzelliğin 
sırlarına bir kez daha varacaksınız.

NAMAZ ÖYKÜLERİ
HİKAYE

P
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kitaba bağlanmanın adı...

mrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinden 
mülhem “Müstakim Bir Hayat”ı kendisine yol 

edinmiş Nedim Urhan Hoca hem manevi yönü, istika-
meti ve İslami duruşuyla hem de öğrencileri sevmesi, 
öğrencilerle hemhal olması, babalık yapması yönüyle 
müstesna bir insandır.

Dünyayı takmayan, doğru bildiği yolda sebat eden, 
davasını her şartta taşıyan ve şartlara teslim olmayıp, 
Allah’a teslim olan bir Dava Adamı olarak tanıdık Ne-
dim Urhan Hoca’yı.

MÜSTAKİM BİR 
HAYAT NEDİM 
URHAN

BİYOGRAFİ

E
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u hikayedeki kahramanların tamamı gerçek!
Evet evet gerçek!

Veee, bu hikayede anlatılan olaylar da gerçekten ya-
şanmış olaylar!
Hasan Öğretmen ve öğrencilerinin yaşadıkları birbi-
rinden komik ve eğlenceli olayları okurken, bizi son-
suza kadar mutlu yapacak bilgileri de öğrenip, şuur-
lanacağız.
“Uzaktan Kumandalı Sivrisinek, Tavukların Hediye Pa-
keti, Fulbolcular ve Sahabeler” gibi birbirinden güzel 
başlıklar ve konular seni bekliyor.

ÖPÜCÜK ATAN 
ÇOCUK

B
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kitaba bağlanmanın adı...

iyaset; Allah’ın el-Velî isminin insanda tecelli 
etmesiyle yeryüzünde İslâm’ı hâkim kılmak ya 

da var olan hâkimiyetini devam ettirmek; insanların 
müstakim çizgiden saptıklarında onları tekrar sırat-ı 
müstakime yönlendirmek ve onların dünyada emni-
yetlerini ve huzurlarını sağlamak amacıyla yönetimi 
kurumsallaştırma sanatıdır. Hedefi insanı mutlu ve 
huzurlu kılmaktır. Bunun için de hayatın tüm sorunla-
rını vahiy eksenli çözmektir. En azından biz siyasetten 
bunları anlıyoruz. Böyle bir siyasetin değerini ve öne-
mini kabul ediyoruz. Gazzali’nin deyimiyle siyasetin 
bu şeklinin “ilimlerin en şereflisi olduğuna” inanıyo-
ruz. Bu ilme şeref kazandıran amacı ve temel dayanak-
larıdır. Hedef, ümmeti nebevi kurallar çerçevesinde 
Hz. Peygamber’e vekâleten yönetmek olunca, yapılan 
işin de değeri artmış olur. Müslümanların siyaseti bu 
bağlamda anlamaları çok önemlidir. Bu anlayış sade-
dinde İslâm, siyasetin üst bir kurum olduğunu kabul 
eder ve sıradan insanların elinde oyuncak olmasını 
istemez.

SİYASETTE 
MÜSLÜMANCA 
DURUŞ

ARAŞTIRMA

S
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uhumuza tesir eden, kendimizi şöyle bir yokla-
maya sevk eden her film; velev ki içinde ruhsal-

lığı deneyimleten, insandaki bir yaraya veya tecrübeye 
karşılık gelen tek bir sahne olsun, o film, bir başyapıt 
mesabesindedir artık. Zira sinemanın -dolayısıyla sa-
natın- gücü de buradan gelir: İnsana hakikati hatırlat-
mak, onu ruhsal olarak sar/s/mak ve olgusal deneyim-
lerini geliştirmek.
“Her şeyin her şeye bir etkisi vardır. Bunu insanoğlun-
dan daha iyi kim bilebilir?
İnsan, kadimlerini koruyarak, merkezini her daim ha-
tırlayarak ve gelenekten kopmadan, geleneğin nefe-
siyle, şimdiye/buraya dair bir şeyler üretebiliyor, söy-
lüyor. Kat kat insanı, kendisini merkez edineceği ama 
donmasına da izin vermeyeceği gelenek doğuruyor, 
muhkemleştiriyor.”

SONSUZ KARE 
HİKAYE

R
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kitaba bağlanmanın adı...

in yıllardır değişmeyen bir öyküdür bu…
hükümdarın etrafındaki vezirler,

kellelerini kaybetme korkusuyla
hükümdarın yanlışlarını ve
kendi doğrularını konuşamazlarken,
sadece hükümdarın soytarıları,
kendilerini ölümün kıyısına götürecek kadar pervasızca,
hükümdarla ve onun yaptıklarıyla alay eder
ve diledikleri gibi konuşurlardı...
belki de o soytarılar,
hayatlarından çoktan vazgeçmiş bilgelerdi…

VAZGEÇMENİN 
BİLGE SOYTARISI

ÖYKÜ

B
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şkı mezhep bilip kutsayan Fuzûli, “Aşk imiş her 
ne var âlemde” diyerek aşkı hem can hem yara 

olarak kabullenir. Aşk ki candaki yara, yaradaki candır. 
Bu dünyada var olmamızın ereği, öbür dünyaya göç-
tüğümüzde de künhümüzün ruh kuşlarıyla sonsuz-
luğa uçması ancak yanarak ve yaralanarak gerçekle-
şecektir. En sahici ve hakiki duygunun aşk olduğunu 
bilenler içindir bu dünya ve ötesi. Aşk ki kanadıkça 
yara, yandıkça yara, küle dönüşsek de yara… Dünya 
ki bir yara yurdudur. Bu diyara gelip yaralanmayan 
olmuş mudur? Ve şairler… Şairler bu diyarın en has 
evlatlarıdır.

Şimdi 136 şairden 137 yara’lı şiirle huzurlarınızdayız 
ey okur. Şiire, dostlarınıza ve yaralarınıza sarılmanız 
dileğiyle…

YARA’LI ŞİİRLER
ŞİİR

A
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kitaba bağlanmanın adı...

enç Sultan’ı yakından tanırım. Kalbindeki surla-
rı paramparça ederek iç fethini küçük yaşlarda 

tamamlamış bir gönül eridir. Onu, Konstantiniye’yi 
almak isteyecek kadar cesur yapan budur. Unutmayın 
ki iç fetih insanı Rabbinden başka herkese karşı korku-
suz yapar. Ben Bizans surlarının üstünde dalgalanan 
Osmanlı sancağını şimdiden görebiliyorum. Kulağıma 
Ayasofya’da okunacak ezanların nidası ulaşmaya baş-
ladı bile.”

YİRMİ BİR
ROMAN

G
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z. Ebû Zer bir gün Resûlullah’a, yeryüzünde ku-
rulan ilk mescidin hangisi olduğunu sorar,

Efendimiz (sas): “Mescid-i Haram’dır” der,
Ebû Zer: “Sonra hangisidir?” diye sorar,
Efendimiz: “Mescid-i Aksa’dır” der. Bunun üzerine Hz. 
Ebû Zer: “İkisi arasında ne kadar zamanlık bir süre var-
dır?” diye sorar,
Efendimiz: “Kırk yıl!” der.
Görüldüğü gibi Mescid-i Haram, yeryüzünün ilk mes-
cididir, nasıl ki Mekke kendinden sonra tüm şehirlere 
analık yapmışsa, Kâbe’de, kendinden sonraki tüm ma-
betlere analık yapmıştır.

İLK EV, İLK MABED, 
İLK MESCİD

DİNİ

H
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kitaba bağlanmanın adı...

hlak erozyonunun en büyük müsebbi ülkemi-
zin siyasetçileri ve hatta siyasetin ta kendisidir. 

Çünkü siyasi güç her yere hâkimdir ve siyaset her 
şeyin belirleyicisidir. Yani, kralın sistemi siyaset değil, 
sistemin kralı siyasettir. Çünkü ülkeyi yönetenler siya-
setçilerdir. Her şeyi onlar belirliyorlar. bu belirliyecilik 
ahlak noktasında da geçerlidir. Yöneticiler ne kadar 
kaliteli ve ahlaklı ise, yetiştirdikleri insanlar da ancak 
o kadar kaliteli ve ahlaklı olur. Çünkü siyasetçilerin 
yaptıkları işler, konuştukları konular her yerden, her-
kes tarafından görülüyor ve örnek alınıyor. Bu sebeple 
siyasetçilerin ahlakından daha ahlaklı bir toplum hayal 
edemeyiz.’’

MÜSLÜMAN LİDER 
NASIL OLMALI?

SİYASİ

A
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espit edebildiğimiz kadarıyla Millî Görüş Hare-
keti’nin temel karakterleri şunlardır: İslâmcılık, 

İslâm birliği ideali, ümmetçilik, tasavvuf menşeli oluş, 
Ehl-i Sünnet mensubiyeti, mezhepler üstü duruş, 
millîlik, yerlilik, antiemperyalizm, antisiyonizm, siya-
sallık, ıslahatçılık, karizmatik lider tipli oluş, kuşatıcılık, 
aktivizm ve teşkilatçılık. Son tahlilde bu karakterlerin 
hepsinin şu iki hususta mündemiç olduğu söylenebi-
lir: İslâmî dünya görüşü ve bağımsızlık.
Millî Görüş Hareketi’nin temel karakterlerinin ele 
alındığı bu çalışmada yapısal analiz ve tümevarım 
yöntemiyle hareketin tanımlanması amaçlanmıştır. 
Araştırma sürecinde başta “Erbakan Külliyatı” olmak 
üzere hareketin temel yazılı kaynakları taranmış, me-
tin analizi metodu kullanılarak zihniyet çözümlemesi 
yapılmaya çalışılmıştır.

MİLLİ GÖRÜŞ 
HAREKETİNİN TEMEL 
KARAKTERLERİ

SİYASİ

T

96 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN:  978-605-2008-36-2
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kitaba bağlanmanın adı...

apusu bize ait olan evlerimizin başköşesini tele-
vizyon, gündemini de dizler ve magazin prog-

ramları işgal etti. Geniş odalar, salonlar, mutfaklar, mo-
bilyalar arasında afiyeti, huzuru ve bereketi kaybettik. 
Daha konforlu bir hayat, daha iyi bir ev, daha iyi bir 
araba hayalleri kurarken İslami hedef ve ideallerimizi 
unuttuk.
Okçular Tepesi’nde Abdullah b. Cübeyr (r.a) bilinciyle 
müdafaa etmemiz gereken son tepe evlerimizdir. Bu 
büyük müdafaada en büyük görev, annelerimize düş-
mektedir. Bir evde asli görevinin şuuruna varmış bir 
anne varsa o ev yıkılmaz bir kale gibidir.

SON OKÇULAR 
TEPESİ

DİNİ

T
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ediye operasyon yapıldığını hiç duydun mu?
Duymadıysan haydi al bu kitabı eline ve karıştır 

sayfalarını. Sana bir kediye en iyi operasyon nasıl ya-
pılır anlatsın inceliklerini.Taha, Emre ve Efruz. Üç sıkı 
dost. Çok akıllı, çok güvenilir, çok komik, çok mantı, 
çok çikolata, çok kolonya, çok çok... Ne kadar çok 
ararsan bu kitapta. Üç kafadarın gerçekleştirdikleri 
operasyonu okurken heyecanlanacak, gülecek ve öğ-
reneceksin. Hazırım diyorsan başlasın operasyon.

KEDİ OPERASYONU
DİNİ

K

72 Sayfa •13 x 19 cm • ISBN:  978-605-4952-14-4

Rabia Büşra Gülcan
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kitaba bağlanmanın adı...

addeyle çerçevelenmiş olan modern insanı iç-
sesine yakınlaştıran bir seslenişle konuşuyor 
yazar...

‘Ben, Pıhtı’; bir varoluş, kendini inşa, bir arayış, ken-
dini bilme ve bulma çabasının hikâyesi… İnsanoğlu-
nun büyük hikâyesinin içinde kendine bir amaç, bir 
anlam arayanların kaçınılmaz yolculuğu... Zorlukların 
ve yoksunlukların arasından dönüştürücü gerçekliğe 
ulaştırmak iddiasında. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, 
ruhunun odalarında saklı duran sesler ve kelimelerle 
yürümesini sağlayacak pratiği gösteriyor okuruna.
Bir ayrılığın mesnevisi... Şehir şehir aradığı sevgilinin 
izi sıra gördüğü hakikati yıllar sonrasından O’na anlat-
ma telaşıyla yazılmış mektuplar... Kırk başlıkta Alyahi-
sar’dan, Suşehri’nden, Şehrafer’den, Nârlıhan’dan ru-
huna dokunan her izden haberler veren hikâyeler ve 
anlatılar... İnsan varlığını bütün olarak bir sistem halin-
de keşfinin mümkün olduğunun deneyimini aktarıyor.

BEN PIHTI
HİKAYE

M
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Gökhan Serter
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endisini ve çevresini tanımaya çalışan bir ço-
cuk...

Şehir hayatının dumanlı havasından toprak kokan köy 
hayatına bir yolculuk...
Bitmesini istemediği bir yaz tatili; ayrılmak istemediği 
aile büyükleri, arkadaşları, dostlar ve hayvanlar...
Bu kitapta sıcak, samimi, heyecan dolu bir hikâye oku-
yacak, kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Belki de 
bu, kendi hikâyenizdir.

KÖY HAZİNESİ
ÇOCUK

K
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İsmail Demirel
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kitaba bağlanmanın adı...

yarım şarkı

bir deryadır yüreğim
sonsuzluğun aşkında
kapı aralanır
kâinat küçük gelir ona
ötesi yarım şarkı
gün ile ay bir dilim ekmek
aşk ateşi onu sarar
yürek ateşe tutulur
alev alır acılar
yüreğin dermanı aşk
aşkın yüreği hayal
ötelere ses verir
soğuk bir el dokunur
acı acıyı çağırır
titrer dünya

DOLUNAY BESTESİ
ŞİİR

216 Sayfa •13,5 x 21 cm • ISBN: 978-605-2008-37-9

Ali Haydar Haksal
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ürkiye paradokslar ve çelişkiler ülkesi. Siyasal 
anlamda yüz yıldır bu böyle. Ne yazık ki bu du-

rum değişmedi ve sonuçları da tatsız oldu. Son otuz 
kırk yıldır daha karmaşık bir hâle geldi.

Sekülerleşme ise Müslümanlar için en tehlikeli tu-
zaklardan biri. Bugün yaşanmakta olan çatışmaların 
temelinde bu sorun yatıyor. İster krallıklarla, zalim 
yöneticilerle ve demokrasi imkânından yararlanarak 
yönetenlerle olsun sonuç aynı kapıya çıkar. Bugünkü 
Türkiye Müslümanlarına bakıldığında ne demek iste-
diğimiz anlaşılır.

SURİYE:FELAKETİN 
EŞİĞİ

SİYASİ

T
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Ali Haydar Haksal

125



kitaba bağlanmanın adı...

ahallenin birinde tek başına yaşayan çok yaşlı 
bir kadın varmış. Ekmeğini mahallenin çocukla-

rına aldırır ve sepetle yukarı çekermiş. Gel zaman git 
zaman bu ekmek sepeti masal sepetine dönüşüver-
miş. Nasıl mı?

Şimdi masal okuma zamanı.

MASAL SEPETİ
MASAL

M

28 Sayfa •10,50 x 15 cm • ISBN:   978-605-4952-11-3

Eyyüp Akyüz
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vvel zaman içinde Umutlu sinekler impara-
torluğu adında bir imparatorluk varmış. Tüm 

sinekler orada huzur içinde yaşarmış. Ancak bir za-
man sonra bu diyara yerleşen insanlar,sinekleri bir bir 
öldürmeye başlamış. Sinekler bir çare bulmak üzere 
toplanmaya karar vermişler.

Şimdi masal okuma zamanı.

MUTLU SİNEKLER 
İMPARATORLUĞU

MASAL

E
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kitaba bağlanmanın adı...

 artu, Necmettin ve Enes…
Biri Hz. Hamza kadar cesur, diğeri en az profe-

sör kadar zeki, bir diğeri de hoca kadar bilgili…
Onları, ahırda süt sağarken, bir evi tamir ederken, bel-
gesel çekerken ya da Çanakkale’de gezerken görebi-
liriz.
Üç arkadaş ile beraber maceradan maceraya koşmaya 
hazır mısınız?

Sıkı Dostlar “Yalanın Beyazı Yok”     – 75 Sayfa
Sıkı Dostlar “Kelebek Etkisi”             – 75 Sayfa
Sıkı Dostlar “Çiftlikte Bir Gün”          – 75 Sayfa
Sıkı Dostlar “Gerçek Kahramanlar”  – 77 Sayfa
Sıkı Dostlar “Ebedi Miras”                – 83 Sayfa

SIKI DOSTLAR 
KİTAP SETİ

ÇOCUK

B

13 x 19 cm • ISBN:  978-605-4952-10-67

Firdevs Çağlayan
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kitaba bağlanmanın adı...

lveda, dedi.

-Elveda, dedi tilki. İşte sana sırrımı açıklıyorum. 
Gayet basit bir sır: Yalnızca kalbi ile bakan gerçeği 
görebilir.Aslolan asla gözle görülmez.Küçük Prens 
unutmak için ‘’ Aslolan asla gözle görülmez.’’ diye tek-
rarladı.

- Gülünü senin için önemli kılan onun için harcadığın 
zamandır. Küçük Prens unutmak için ‘’ Uğruna harca-
dığın zamandır.’’ diye tekrarladı.

- İnsanlar bu gerçeği unuttu. Ama sen unutmamalısın.
Evcilleştirdiğin şeyin sorumlusu her zaman sensin.Gü-
lünden sen sorumlusun. Küçük Prens unutmamak için 
‘’ Gülümden ben sorumluyum.’’ Diye tekrarladı

KÜÇÜK PRENS
ÇOCUK

E

113 Sayfa •13 x 19 cm • ISBN: 978-605-2008-15-7

Antoine de Saint-Exupêry
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104 Sayfa • 10 x 15 cm

ISBN: 978-605-5000-15-8

u kitapçıkta Rasul-ü Ekrem Efendi-
mizin kendisinin yaptığı ve ashabı-

na da yapmalarını emrettiği zikir, Kur’an 
Tilaveti ve tesbihatlardan bir demet su-
nulmuştur.

DUÂLAR ve ZİKİRLER
Oğuzhan Asiltürk

DİNİ-DUALAR

B

124 Sayfa •10 x 15 cm

ISBN: 978-605-5000-37-0

u çalışma Mü’min’in günlük mu-
hasebesini yapmasına yardımcı ol-

mak, ahlaki tavırlarını denetleyebilmesine 
katkı sağlamak, sünnete uygun nafilelerle 
maneviyatına destek olmak temel amaçla-
rı ile hazırlanmıştır.

AHLÂK ve 
MANEVİYAT RİSALESİ

Abdulaziz Kıranşal

DİNİ-ARAŞTIRMA

B
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