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eserleri
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misyOnumuz
İslâm’ın ana kaynakları başta olmak üzere sahih bilgi 
kaynaklarını, ehl-i takvâ alimlerin eserlerini, sahasında 
uzman ilim adamlarının yayınlarını ve topluma faydalı 
bilgileri insanlarla buluşturarak, bunlardan istifade 
edilmesini sağlamaktır.

VizyOnumuz
Yayınlarımız sayesinde insanları bilgilendirmek ve 
eğitmek; bu yolla doğru yönelimlerini sağlayarak, güzel 
ahlâk, sağduyu, ihsan, irfan, ilim, sanat, kültür gibi temel 
değerlerin korunmasına ve yayılmasına hizmet etmektir.

 

ÇalıŞma usulümüz
Yayınlayacağımız eserler, sahasında uzman yayın 
editörlerimizin titiz çalışmalarından ve kontrollerinden 
geçirilmek suretiyle içerik açısından akademik 
standartlara, teknik açıdan basım standartlarına ve 
görsellik açısından tasarım standartlarına uygun hale 
getirilinceye kadar üzerlerinde çalışılmaktadır.
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Temel eserler serisi

İslâm’ın en temel kaynağı olan Kur’ân-ı 
Kerîm başta olmak üzere en çok okunan 
ve başucu kaynağı diyebileceğimiz diğer 
eserlerimiz bu seri içinde sunulmaktadır.

Bu serideki kitapları olabildiğince geniş 
okuyucu kitlesi ile buluştururken okunması 
kolay, anlaşılır, eseri sevdirecek ve 
kullanımını pratik hale getirecek her türlü 
geliştirmeyi yapmaya çalıştık.

Bütün kitaplar O kitabın anlaşılması için 
değil midir?

Bu serideki kitapları olabildiğince geniş Bu serideki kitapları olabildiğince geniş 
okuyucu kitlesi ile buluştururken okunması okuyucu kitlesi ile buluştururken okunması 
kolay, anlaşılır, eseri sevdirecek ve kolay, anlaşılır, eseri sevdirecek ve 
kullanımını pratik hale getirecek her türlü kullanımını pratik hale getirecek her türlü 
geliştirmeyi yapmaya çalıştık.geliştirmeyi yapmaya çalıştık.

Bütün kitaplar O kitabın anlaşılması için Bütün kitaplar O kitabın anlaşılması için 
değil midir?değil midir?
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1)  Âyetlere, kelimelerin âyet 
içindeki anlamına göre Türkçe 
karşılığı verilmiş olup kelimenin 
ihtivâ ettiği diğer anlam parantez 
içine yazılmış, bunun için 
ayrıca lügatçe koymaya lüzum 
görülmemiştir.

2)  Parantez içine yazılmış ifadeler 
hariç tutularak okunduğunda 
âyet-i kerîmelerin, kelime 
mânasına göre mealinin ortaya 
çıkmasını, parantez içlerindeki 
açıklamalarla da âyetteki 
maksadın öz olarak anlaşılmasını 
amaçlamıştır.

3)  Âyetlerin tercümelerinin, gramer 
kaidelerine uygun olarak 
yapılmasına dikkat edilmiştir. 
Yerine göre zamirlerin mercîleri, 
tekil kelimelere ifade gereği 
olarak ilave edilen çoğul ekleri 
ve bazı yardımcı kelimeler 
parantez içinde yazılmıştır.

4)  Bu mealde âyetlerdeki mânanın 
açıklığa kavuşması için yer 
yer sebeb-i nüzûlüne (iniş 
sebebine), ihtiva ettiği mesaja 
ve delâlet ettiği mânaya uygun 
gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve 
sosyolojik açıklamalar yapılmış, 
böylece âyet ve açıklamaları 
her seviyedeki insanın rahatlıkla 
anlamasını sağlamıştır.

5)  Bu mealde iki türlü mana taşıma 
ihtimali bulunan ve müfessirlerin 

de her iki mânaya delâletinden 
vazgeçmedikleri âyetlerin 
metin kısmında veya metninde 
kesinliğe daha yakın olan 
mânaya metinde yer verilmiş 
diğerine ise dipnotta işaret 
edilmiştir.

6)  Kırâat farklılıklarının mânaya 
tesirine yer yer işaret edilmiştir.

7)  Bugünkü Tevrat ve İncil’deki 
tahrif edilmiş yanlış inanç şekilleri, 
ilgili âyetlerin dipnotunda gerekli 
görüldükçe belirtilmiştir.

8)  Allah katında kabul olunan İslâm 
dini ve içeriği (3/19), şirki hayata, 
imana ve ibadete karıştıranlar 
(1/5, 12/106…), tâğutlar (2/256), 
münafıklık ve kâfir/kâfirlik, 
zulüm, fesat gibi terimlerin 
içeriği ve açıklanması; nikahın 
sahih olmasında açıklamalar 
(4/24), talak (boşanma) ve 
çeşitleri (2/226-232…), ulu’l-
emr’in açıklanması, hevâsını ilâh 
edinenler ve takvâ gibi günlük 
hayatta ihtiyaç duyulan birçok 
konunun açıklamaları âyetlerin 
altında verilmiştir.

9)  Kur’ân’ın ruhlarda ve sosyal 
hayatta değişimi amaçlayan 
âyetlerinin altına da Kur’ân’ın 
iniş gayesine uygun açıklamalar 
yapılmıştır.

10)  Bu açıklamalarda Ehl-i Sünnet’in 
görüşü tercih edilmiştir.

11)  Dili itibariyle ağdalı, kafa 
karıştıran, yapmacık, 
felsefî kelime ve cümleler 
kullanılmamış, anlamlar muğlak 
ve kapalı bırakılmamıştır.

12)  Bu haliyle meal, kısa ve öz bir 
tefsir niteliğini de taşımaktadır. 
Âyetlerde insanımızın güncel 
sorunlarına da ışık tutan, kısa, 
güncel tefsirli bir meal olmuştur.

13) Özellikle konuların bir bütün 
halinde anlaşılması ve “Kur’ân’ın 
Kur’ân ile tefsiri” açısından 
ilgili âyetler arasında bağ ilişki 
kurulmuş, bazen hadislerle 
açıklama getirilmiş, iki âyet aynı 
konudan bahsediyorsa “bk.”, 
birbiriyle ilgili konularda ise “krş.” 
şeklinde gösterilmiştir. 

14)  Mealden daha fazla istifade 
edilmesini sağlamak üzere 
güncel fihristler ve kapsamlı bir 
indeks hazırlanmıştır.

15)  Sûrelerin ana konularını ihtivâ 
eden bir indeks de ilave 
edilmiştir.

16)  “Kur’ân-ı Kerîm Bilgileri” bölümü 
hazırlanmıştır.

17)  Kaynakça verilmiş ve 170 kadar 
eserden faydalanılmıştır.

18)  Mealde geçen yer isimlerini 
gösteren bir harita konmuştur.

Feyzü’l-Furkân TeFsirli kur’ân-ı kerîm meali 

MUHTEVÂ ÖZELLİKLERİ
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Sadece Türkçe Meal
veya

Meal-Mushaf 
Karşılıklı Sayfalar

Üstün
Kalite

Hediyelik
Kutu

KUR’ÂN-I KERÎM
ve

TEFSİRLİ MEALİ
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3 
Farklı 
Ebat

Sadece Türkçe Meal
veya

Meal-Mushaf 
Karşılıklı Sayfalar

Özenle 
Seçilmiş 
Renkler

Alternatifli 
Cilt 

Seçenekleri
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Feyzü’l-Furkân 
Tefsirli Kur’ân-ı Kerîm Meali 
(Cep Boy)

Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

10,5x16,5 cm I 688 sayfa | 34 gr. 1. hamur kağıt
Renkler: Turkuaz, Lacivert, Bordo, Lila, Fuşya, Siyah

•  Sade, kolay anlaşılır, akıcı bir meal üslubu. 
•  Güncellenmiş açıklamalar. Dipnotlarda kaynak 

referansları.
•  2 renk baskılı iç sayfalar. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, sûrelere göre 

muhtevâ indeksi, kaynakça, Esmâü’l-Hüsnâ.
• Yumuşak ve sert kapak seçeneği

SADECE

MEAL
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Feyzü’l-Furkân Tefsirli
Kur’ân-ı Kerîm Meali 
(Orta Boy)

Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

13x20,5 cm I  I 688 sayfa | 45 gr. 1. hamur kağıt
Renkler: Turkuaz, Lacivert, Bordo, Lila, Fuşya, Siyah

•  Sade, kolay anlaşılır, akıcı bir meal üslubu. 
•  Güncellenmiş açıklamalar. Dipnotlarda kaynak 

referansları.
•  2 renk baskılı iç sayfalar. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, sûrelere 

göre muhtevâ indeksi, kaynakça, Esmâü’l-Hüsnâ.
• Yumuşak ve sert kapak seçeneği

SADECE

MEAL
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Feyzü’l-Furkân Tefsirli
Kur’ân-ı Kerîm Meali 
(Büyük Boy)

Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

16 x 24 cm | 688 sf. | 1. Hamur 45 gr. ithal kağıt
Renkler: Turkuaz, Taba.

•  Sade, kolay anlaşılır, akıcı bir meal üslubu. 
•  Güncellenmiş açıklamalar. Dipnotlarda kaynak 

referansları.
•  2 renk baskılı iç sayfalar. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, sûrelere 

göre muhtevâ indeksi, kaynakça, Esmâü’l-Hüsnâ.
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Feyzü’l-Furkân 
Kur’ân-ı Kerîm ve Tefsirli Meali
(Fermuarlı Cep Boy)

Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

10,5x16,5 cm | 1.296 sf. | 1. Hamur 29 gr. özel ithal kağıt
Fermuarlı zarif cilt. 
Renkler: Turkuaz, Pembe, Taba

•  Hasan Tahsin Feyizli’nin sade, kolay anlaşılır, 
akıcı meal üslubu. 

•  Okunması kolay özel Feyzü’l-Furkân hattı. 
•  Bir sayfa Arapça bir sayfa Türkçe, zarif ve işlevsel 

tasarım. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, 

sûrelere göre muhtevâ indeksi, kaynakça ve 
secavendlerin açıklaması. 

• Diyanet mühürlü

MEAL
+

MUSHAF
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Feyzü’l-Furkân 
Kur’ân-ı Kerîm ve Tefsirli Meali
(Orta Boy)
Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

13x20,5 cm | 1296 sf. | Mıklepsiz: 34 gr, Mıklepli: 29 gr. 1. hamur
Renkler: Turkuaz, Lacivert, Bordo, Lila

•  Hasan Tahsin Feyizli’nin sade, kolay anlaşılır, akıcı 
meal üslubu. 

•  Okunması kolay özel Feyzü’l-Furkân hattı. 
•  Bir sayfa Arapça bir sayfa Türkçe, zarif ve işlevsel 

tasarım. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, 

sûrelere göre muhtevâ indeksi, kaynakça ve 
secavendlerin açıklaması. 

• Diyanet mühürlü

MEAL
+

MUSHAF

meal üslubu. 
•  Okunması kolay özel Feyzü’l-Furkân hattı. 
•  Bir sayfa Arapça bir sayfa Türkçe, zarif ve işlevsel 

tasarım. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, 

sûrelere göre muhtevâ indeksi, kaynakça ve 
secavendlerin açıklaması. 

• Diyanet mühürlü
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Feyzü’l-Furkân 
Kur’ân-ı Kerîm ve Tefsirli Meali
(Büyük Boy)

Doç. Dr. Hasan Tahsin Feyizli 

16 x 24 cm | 1.296 sf. | Mıklepli | 34 gr. kağıt
Renkler: Turkuaz, Lacivet, Bordo, Lila

•  Hasan Tahsin Feyizli’nin sade, kolay anlaşılır, 
akıcı meal üslubu. 

•  Okunması kolay özel Feyzü’l-Furkân hattı. 
•  Bir sayfa Arapça bir sayfa Türkçe, zarif ve işlevsel 

tasarım. 
•  Fihrist, alfabetik kavram-konu indeksi, 

sûrelere göre muhtevâ indeksi, kaynakça ve 
secavendlerin açıklaması. 

• Diyanet mühürlü

Kur’ân-ı Kerîm ve Tefsirli Meali

MEAL
+

MUSHAF
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Kur’ân-ı Kerîm
(Cep Boy)
10.5 x 16.5 cm | 624 sf. 
1. hamur 34 gr ithal kağıt
Renkler: Lacivert, Lila, Fuşya, Siyah

• Özel üretim, ince ve hafi f kağıt
• Taşınabilir ideal ebat.
• Okunması kolay Feyzü’l-Furkân hattı
• Diyanet mühürlü
• Yumuşak ve sert kapak seçeneği
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Kur’ân-ı Kerîm
(Orta Boy)
13 x 20.5 cm | 624 sf. 
34 gr. ince şamua kağıt
Renkler: Turkuaz, Bordo, Taba

• Özel üretim, ince ve hafi f kağıt
• Okunması kolay Feyzü’l-Furkân hattı
• Diyanet mühürlü
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Kur’ân-ı Kerîm
(Büyük Boy)
16 x 24 cm | 624 sf. 
1. Hamur 70 gr. kağıt
Renkler: Turkuaz, Bordo

• Okunması kolay Feyzü’l-Furkân hattı
• Mıklepli
• Diyanet mühürlü
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  Dua serisi

Evrâd-ı Şerîfe olarak bilinen bu Dua kitabında 
Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîfl erden 
seçilmiş günlük dua okumaları bulunmaktadır.

Yıllardan beri Gümüşhanevi dergahında 
okunan Evrâd-ı Şerîfe gözden geçirilmiş ve 
bütün duaların kaynakları tesbit edilerek 
hemen altına not düşülmüştür.

 •  Okunaklı tane tane bir hat

 •  Anlaşılsın diye Türkçe mealli

 •  Estetik ve sanat eseri kapak

 •  Titiz ve kaliteli bir baskı

 •  Özel seçilmiş Ivory kağıt

 •  Her ihtiyaca cevap vermek üzere 4 farklı ebat

hemen altına not düşülmüştür.hemen altına not düşülmüştür.

 •  Okunaklı tane tane bir hat •  Okunaklı tane tane bir hat

 •  Anlaşılsın diye Türkçe mealli •  Anlaşılsın diye Türkçe mealli

 •  Estetik ve sanat eseri kapak •  Estetik ve sanat eseri kapak

 •  Titiz ve kaliteli bir baskı •  Titiz ve kaliteli bir baskı

 •  Özel seçilmiş Ivory kağıt •  Özel seçilmiş Ivory kağıt •  Özel seçilmiş Ivory kağıt

 •  Her ihtiyaca cevap vermek üzere 4 farklı ebat •  Her ihtiyaca cevap vermek üzere 4 farklı ebat •  Her ihtiyaca cevap vermek üzere 4 farklı ebat
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DUA
(Cep Boy)
10 x 16.5 cm | Arapça: 169 sf, Mealli: 272 sf.
1. kalite ithal ivory kağıt, esnek kapak.
Renkler: Bordo, Turkuaz, Taba, Lila, Lacivert

Dua kitabı, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûre ve 
âyetleri ile Efendimiz’in(sav.) yaptığı dualardan 
oluşmuştur. Peygamber Efendimiz’in(sav.) 
mübarek dilinden dökülen dua metinleri 
seçilirken kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i 
Sitte’den birinde geçmesi esas alınmıştır. 
“Hergün okunacak” bölümünü müteakip cuma 
günü başlamak üzere günlere göre okunacak 
bir seçki yapılmıştır.

İki farklı seçenek mevcuttur:
- SADECE ARAPÇA METİN
- ARAPÇA METİN ve MEALİ
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DUA
(Orta Boy)
13 x 20.5 cm | 272 sf. 
1. kalite ithal ivory kağıt, sert kapak.
Renkler: Bordo, Turkuaz, Taba, Lila, Lacivert

Dua kitabı, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûre ve 
âyetleri ile Efendimiz’in(sav.) yaptığı dualardan 
oluşmuştur. Peygamber Efendimiz’in(sav.) 
mübarek dilinden dökülen dua metinleri 
seçilirken kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i 
Sitte’den birinde geçmesi esas alınmıştır. 
“Hergün okunacak” bölümünü müteakip cuma 
günü başlamak üzere günlere göre okunacak 
bir seçki yapılmıştır.
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DUA
(Büyük Boy)
16 x 24 cm | 272 sf. 
1. kalite ithal ivory kağıt baskı 
Renkler: Bordo, Turkuaz, Taba, Lila, Lacivert

Dua kitabı, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûre 
ve âyetleri ile Efendimiz’in(sav.) yaptığı 
dualardan oluşmuştur. Peygamber 
Efendimiz’in(sav.) mübarek dilinden 
dökülen dua metinleri seçilirken 
kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i 
Sitte’den birinde geçmesi esas 
alınmıştır. “Hergün okunacak” 
bölümünü müteakip cuma günü 
başlamak üzere günlere göre 
okunacak bir seçki yapılmıştır.
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DUA
(Rahle Boy)
20 x 28 cm | Arapça: 169 sf, Mealli: 272 sf. 
1. kalite ithal ivory kağıt baskı 
Renkler: Bordo, Turkuaz, Taba, Lila

Dua kitabı, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûre ve 
âyetleri ile Efendimiz’in(sav.) yaptığı dualardan 
oluşmuştur. Peygamber Efendimiz’in(sav.) 
mübarek dilinden dökülen dua metinleri 
seçilirken kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i 
Sitte’den birinde geçmesi esas alınmıştır. 
“Hergün okunacak” bölümünü müteakip cuma 
günü başlamak üzere günlere göre okunacak 
bir seçki yapılmıştır.

İki farklı seçenek mevcuttur:
- SADECE ARAPÇA METİN - 169 Sayfa
- ARAPÇA METİN ve MEALİ - 272 Sayfa
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İslâm
- İlaveli Yeni Baskı - 
Türkçe - İngilizce 
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  |  264 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I 400 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Bu eser merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin “sahih İslâm’ın bilinmesi ve bir 
yaşam biçimi olarak hayata hâkim kılınması” 
amacıyla yapmış olduğu konuşma, yazı ve 
çevirilerini içermektedir.
Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 
misyonunu; Müslümanlığı ashabın anladığı gibi 
anlamak, bunun Kur’ân ve Sünnet başta olmak 
üzere sahih kaynaklardan devamlı surette 
sağlamasını yapmak ve bir yaşam biçimi 
olarak bu anlayışı hayatına hakim kılmak 
olarak tarif etmek mümkündür. Vizyonunu ise 
yukarıda tarifi  yapılan Müslümanlık anlayışını 
dünyadaki bütün insanlarla paylaşmak diye 
ifade edebiliriz.

İslâm
- İlaveli Yeni Baskı - 
Türkçe - İngilizce 
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  |  264 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I 400 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Bu eser merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin “sahih İslâm’ın bilinmesi ve bir 
yaşam biçimi olarak hayata hâkim kılınması” 
amacıyla yapmış olduğu konuşma, yazı ve 
çevirilerini içermektedir.
Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 
misyonunu; Müslümanlığı ashabın anladığı gibi 
anlamak, bunun Kur’ân ve Sünnet başta olmak 
üzere sahih kaynaklardan devamlı surette 
sağlamasını yapmak ve bir yaşam biçimi 
olarak bu anlayışı hayatına hakim kılmak 
olarak tarif etmek mümkündür. Vizyonunu ise 
yukarıda tarifi  yapılan Müslümanlık anlayışını 
dünyadaki bütün insanlarla paylaşmak diye dünyadaki bütün insanlarla paylaşmak diye 
ifade edebiliriz.
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İslâm’da Dostluk ve 
Kardeşlik Âdâbı
İMAM GAZZÂLİ | Çeviren Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  288 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  200 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin İhyâ’nın Dostluk ve Kardeşlik 
bahsini tercümesinden oluşan bu eserin 
normal boyu, araştırmacılar için bir sayfa 
Türkçe bir sayfa Arapça olarak basılmıştır. 
Kardeşliğe azami ihtiyaç duyulan zamanlarda, 
herkesin elinden düşürmeyeceği, bir solukta 
okuyacağı bir kitaptır.

İslâm’da Dostluk ve 

Çeviren Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  288 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  200 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Hocaefendi’nin İhyâ’nın Dostluk ve Kardeşlik 

Kardeşliğe azami ihtiyaç duyulan zamanlarda, 
herkesin elinden düşürmeyeceği, bir solukta 
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Nefsin Terbiyesi
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  400 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  600 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

“Eğer sen de bu büyük nimetlerden biraz 
olsun nasip almak istiyorsan aklını başına 
toplayıp nefsinle mücadeleye çalışmalısın. 
Dünya fâni, herşeyi de fâni! Bu mârifetullah 
gönülde olursa ona ne ölüm olur ne de bir 
şey. Ölüm de ona, bu âlemden diğer bir 
âleme intikalden başka bir şey değildir.” 
Bu eser, merhum Mehmed Zahid 
Kotku rahmetullahi aleyh Hocaefendi 
tarafından, nefsin sıfat ve özelliklerini tanıtmak 
ve menfî tesirlerinden kurtulmanın yollarını 
göstermek için kaleme alınmıştır.
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Cennet Yolları
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  400 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  608 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Ne yapalım da Cehennem’den uzak olalım? 
Ne işleyelim de Cennet’e ve Cemal’e vâsıl 
olalım?
Bu sorular ilimle cevaplanır, müşkiller ilimle 
çözülür, yol ilimle bulunur, mahzurlardan 
ilimle sakınılır, Cehennem’den ilimle kaçınılır, 
Cennet’e ilimle varılır. Cennet’in yolunda 
aşılması gereken ilk mânia, ilk akabe, ilk bel, 
ilk geçit cahilliktir, bilmezliktir, bî-haberliktir.
Müslüman bu eşiği mutlaka aşmalı! Ama ilmin, 
bilginin de çeşitleri var; önü sonu, değerlisi, 
tercihlisi, mühimi, ehemmi, elzemi var; ilim 
yolunun tuzakları, tehlikeleri var.
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Hadislerle Nasihatler 1 - 2 
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I 1.Cilt 340 sf, 2. Cilt 280 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  1. Cilt 512 sf, 2. Cilt 432 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Mülkün sahibi Allah’tır. Kula düşen ilk vazife 
mülkün sahibi olan Allah’ı tanımak ve 
O’na kulluk hizmetini yapmaktır. Dünyaya 
gelmemizden murad da budur. Diğer şeyler 
bu tanımaya ve ibadete vesiledir.
Bir insan ne kadar zengin olup dünya 
bilgilerine sahip olsa yine de ona Allah’ı 
tanıtacak, mârifet-i ilâhiyyeye eriştirecek ve 
onu hak yolda, İslâm yolunda tutacak bir 
alime, bir mürebbîye, bir mürşide ihtiyacı 
muhakkaktır.

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  400 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  608 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt
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Mü’minlere Vaazlar 1-2
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I 1.Cilt 208 sf, 2. Cilt 296 sf.   
Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  1. Cilt 312 si, 2. Cilt 448 sf.   
1. Hamur 50 gr. kağıt

Mülkün sahibi Allah’tır. Kula düşen ilk vazife 
mülkün sahibi olan Allah’ı tanımak ve 
O’na kulluk hizmetini yapmaktır. Dünyaya 
gelmemizden murad da budur. Diğer şeyler 
bu tanımaya ve ibadete vesiledir.
Bir insan ne kadar zengin olup dünya 
bilgilerine sahip olsa yine de ona Allah’ı 
tanıtacak, mârifet-i ilâhiyyeye eriştirecek ve 
onu hak yolda, İslâm yolunda tutacak bir 
alime, bir mürebbîye, bir mürşide ihtiyacı 
muhakkaktır.
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Haklar ve Vazifeler
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  248 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  328 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi (rha.)’in kaleme almış 
olduğu bu eserde; ebeveynin çocukları üzerindeki hakları 
ağırlıklı olarak işlenmesine rağmen kitapta ana hatlarıyla 
şu başlıklar bulunmaktadır: Allah’ın kulları üzerindeki 
hakları, Peygamberimiz’in ümmeti üzerindeki hakları, 
alimlerin hakları, ana-babanın evlâdı üzerindeki hakları, 
evlatların ebeveyn üzerindeki hakları, karı-kocanın 
birbirleri üzerindeki hakları, komşu hakları, akraba 
hakları, hayvan hakları, devlet, millet ve memleket hakları, 
kaçınılması gereken günahlar ve nefsin mertebeleri.

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  248 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  328 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi (rha.)’in kaleme almış 
olduğu bu eserde; ebeveynin çocukları üzerindeki hakları 
ağırlıklı olarak işlenmesine rağmen kitapta ana hatlarıyla 
şu başlıklar bulunmaktadır: Allah’ın kulları üzerindeki 
hakları, Peygamberimiz’in ümmeti üzerindeki hakları, 
alimlerin hakları, ana-babanın evlâdı üzerindeki hakları, 
evlatların ebeveyn üzerindeki hakları, karı-kocanın 
birbirleri üzerindeki hakları, komşu hakları, akraba 
hakları, hayvan hakları, devlet, millet ve memleket hakları, 
kaçınılması gereken günahlar ve nefsin mertebeleri.
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Tasavvufi  Ahlak 1 - 5 
Mehmed Zahid Kotku

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I 1.Cilt 264 sf, 2. Cilt 336 sf, 3. Cilt 
312 sf, 4. Cilt 328 sf, 5. Cilt 312 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  1. Cilt 384 sf, 2. Cilt 472 sf, 3. Cilt 
424 sf, 4. Cilt 472 sf, 5. Cilt 448 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Tasavvuf; tevbe ile batıldan hakka, dalâletten hidayete 
döndürür. Salihlerle sohbet ve beraberlik sağlar, kötülerden 
ilgisini kestirir. Nefsin oyunlarına ve şeytanın tuzaklarına karşı 
şahsı ikaz eder. Amelleri ihlâs ve samimiyetle yapmayı, niyet 
ve maksadını kontrol etmeyi öğretir. Kalbde zikir ve fi kirle, üns 
ve muhabbet-i Mevlâ ateşini tutuşturur. Bu meziyetlerinden 
dolayı tasavvufî ahlâk, diğer ahlâk çeşitleri ve telakkileri içinde 
insan ve cemiyet tabiatine en uygun, en realist, en sevimli, en 
verimli, en geçerli ahlâktır.

dolayı tasavvufî ahlâk, diğer ahlâk çeşitleri ve telakkileri içinde dolayı tasavvufî ahlâk, diğer ahlâk çeşitleri ve telakkileri içinde 
insan ve cemiyet tabiatine en uygun, en realist, en sevimli, en insan ve cemiyet tabiatine en uygun, en realist, en sevimli, en 
verimli, en geçerli ahlâktır.verimli, en geçerli ahlâktır.
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Risale-i Halidiyye
Mehmed Zahid Kotku

15,2 x 22 cm | 112 sf. | Enso lüks kağıt

Bu eserde hacimce küçük ve fakat ulaşmış olduğu kitle, 
yapmış olduğu tesir ve güncelliğini koruması bakımından 
oldukça büyük iki adet risale bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi; Nakşibendîliğin Hâlidiyye kolunun müessisi 
Hâlid-i Bağdâdî tarafından tarikat âdâb ve erkânı hakkında 
Arapça olarak kaleme alınmış olan risâlenin Mehmed Zahid 
Efendi tarafından “tenkîhan” sadeleştirilmiş bir versiyonudur.
İkincisi; tarikatin zâhirî, bâtınî ve sâir yirmi âdâbının açıklandığı 
bir risâle olup yine Mehmed Zahid Efendi tarafından “tenkîhan” 
sadeleştirilmiştir.

YENİ
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Tarihî ve 
Tasavvufî Şahsiyetler
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  432 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  568 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi “Kadir bilen milletler içinden 
kadri bilinecek insanlar çıkar.” düstûrundan 
hareketle, yaşadıkları zamanlarda insanlara 
ümit ışığı olmuş, yolunu kaybettiği zamanlarda 
yön göstermiş, kitle için yaşama aşkına sahip 
gönül mimarlarını tanıtmak için sağlığında, pek 
çok büyüğümüz hakkında konuşmalar yapmış, 
sempozyum ve toplantılar tertip ettirmiş, 
yazılar yazmış ve yazılmasına vesile olmuştur. 
Ayrıca tavsiyesiyle kurulan yerel sivil toplum 
kuruluşlarına da onların adlarını vermek 
suretiyle hatıralarını yaşatmayı hedefl emiştir.
Hocaefendi’nin, tarihî ve tasavvufî 
şahsiyetlerle ilgili yaptığı konuşma ve yazdığı 
yazılarından oluşmaktadır.
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Mehmed Zahid Kotku
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  200 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  248 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Bu eser halefi  Merhum Mahmud Es’ad 
Coşan Hocaefendi’nin onun hakkında çeşitli 
vesilelerle, farklı zaman ve mekânlarda yaptığı 
konuşmalardan oluşmaktadır.
Bu eserle Mehmed Zahid Kotku rahmetullâhi 
aleyh’i daha yakından tanıyıp onun feyizli 
âleminde seyrine doyulmaz bir gezintiye 
çıkarken, Merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin İslâm’a, insana ve tasavvufa 
bakışına dair de ipuçları yakalayacaksınız.
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Başmakaleler 1
İslâm Dergisi Başmakaleleri 
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  512 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  688 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

“Elhamdülillah müslümanız, gayemizin 
kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki, dünya bizim 
asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan 
yeri. Ömrümüzün rüzgâr gibi süratle geçip 
gittiğini gördükçe, âhiretimiz için hâlisâne 
ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini 
daha kuvvetle hissediyoruz. Fırsat kaçmadan 
insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize 
ve din kardeşlerimize bütün imkânlarımızı 
kullanarak hizmet etmeliyiz.”
Böyle diyordu, Merhum Prof. Dr. Mahmud 
Es’ad Coşan Hocaefendi, İslâm Mecmuası’nın 
1983’te yayınlanan ilk sayısının ilk başyazısının 
ilk cümlelerinde… 
Gayesi insanlığın kurtuluşuydu…
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Başmakaleler 2
Kadın ve Aile Dergisi 
Başmakaleleri
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  488 sf.  I  Enso 
lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  648 sf.  I  1. Hamur 
50 gr. kağıt
Kadın ve Aile, Nisan 1985’te yayın hayatına başlamış 
ve Haziran 1998’e kadar yayınını sürdürmüş olan, 
alanının ülkemizdeki ilk ve en başarılı dergilerinden 
biridir. Hanımlara mesafe aldırmak için kendi 
kulvarında lider olan bu dergiyi kültür ve irfan 
dünyamıza kazandıran Merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi, hedef kitleyi hitap aldığı şu cümleleriyle 
aileye bakışını özetlemiş ve derginin amacını ifade 
etmiştir:
“Biz, yuvayı dişi kuşun yaptığını, aile fertleri arasındaki 
sıcak ve sevimli sevgi bağlarının sayesinde 
sağlandığını biliyoruz. Sizler yuvanın direği, 
toplumumuzun temellerisiniz. (...) “
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Başmakaleler 3
İlim ve Sanat & Panzehir Dergisi 
Başmakaleleri

Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  208 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  272 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Bu kitap Merhum Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi tarafından yayın hayatına 
kazandırılmış olan İlim ve Sanat dergisi 
ile Panzehir dergisinin, yine Es’ad Coşan 
Hocaefendi tarafından kaleme alınmış olan 
başmakalelerinden oluşmaktadır.
İlk sayısı Mayıs 1985 yılında çıkan İlim ve 
Sanat dergisi, 48. sayısı ile 1998’de yayın 
hayatına ara vermiştir. 
Ağırlıklı olarak sağlık konularının işlendiği ve 
17. sayıdan itibaren Vefa Yayıncılık tarafından 
devralınan Panzehir dergisi de Mayıs 1991 
yılından, Şubat 1998 yılına kadar iki ayda bir 
okuyucusunun karşısına çıkmıştır.
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Başmakaleler 4
İdeal Yol
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  224 sf.  I  Enso 
lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  264 sf.  I  1. Hamur 
50 gr. kağıt

İdeal Yol, Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad 
Coşan Hocaefendi’nin 1960, 70 ve 80’li 
yıllarda çeşitli gazete, dergi ve yıllıklarda 
yazdığı yazılar ile yine aynı senelerde TRT 
radyo ve televizyonunda yapmış olduğu 
konuşmaların kendisi tarafından kaleme alınan 
metinlerden oluşmaktadır. Kimileri de yazmaya 
başlayıp tamamlayamadığı veya tamamlasa 
da bir yerde yayımlayıp yayımlamadığını tespit 
edemediğimiz yazılarından oluşmaktadır. 
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Çocuklarla Başbaşa
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  104 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  96 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Çocuklarla Başbaşa, Merhum Mahmud Es’ad 
Coşan Hocaefendi’nin Gülçocuk dergisinde 
kaleme aldığı yazıların tamamından 
oluşmaktadır.
Hocaefendi’ye göre, ihmal edilmemesi 
gereken en önemli kesim çocuklardır. Çünkü 
onlar dünyanın en güçlü insanlarıdır. En 
kalabalık nüfus onlarındır. Başımızın tâcı, 
gözümüzün bebeği, gönül bahçemizin 
tatlı meyvesi, geleceğimizin güzel umudu, 
yarınlarımızın sahipleri ve bekçileridir. Bu 
yüzden asla ihmal edilmemelidirler.
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Dilimiz ve Kültürümüz
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15.2 x 22 cm  |  104 sf.  |  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10.5 x 16.5  |  332 sf.  |  1. Hamur 70 gr. kağıt

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi, Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü 
öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi’nde 
uzun yıllar hocalık yapmış, Türkçe-
Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı 
gibi dersler okutmuştur. Bunun yanında 
1967-68 eğitim döneminde Ankara 
Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulu’nda, 1977-80 yıllarında da 
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi’nde “Türk Dili ve Hümaniter 
Bilgiler” dersleri vermiştir. 
Hocaefendi’nin, bahse konu olan dersler için 
hazırladığı notları zaman içerisinde derlenerek 
bir kitap haline getirilmiştir. 

Roman Boy: 15.2 x 22 cm  |  104 sf.  |  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10.5 x 16.5  |  332 sf.  |  1. Hamur 70 gr. kağıt
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Hatiboğlu Muhammed 
ve Eserleri
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

15.2 x 22 cm | 200 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

Bu eser 1965 senesinde savunulmuş olan bir 
doktora tezidir. 
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı bu 
doktora çalışması, içeriği aynen muhafaza 
edilerek dipnotlandırma, kaynakların 
künyelendirilmesi vb. teknik yönlerden 
bugünkü standartlara göre yeniden 
düzenlenmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Mahmud Es’ad 
Coşan Hocaefendi’nin kendi elindeki nüshaya 
düştüğü derkenarlar, metin içerisinde köşeli 
paranteze alınmış, metin dışında ise “editör” 
kaydı ile dipnota ilave edilmiştir. Sonuna 
eklediğimiz ayrıntılı dizin araştırmacıların işini 
hayli kolaylaştıracaktır. 
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Akademik Makaleler
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

15.2 x 22 cm | 224 sf. 
 1. kalite ithal kağıt baskı 

Akademik Makaleler, Merhum Prof. Dr. 
Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin, kaleme 
aldığı akademik makalelerinin toplu olarak bir 
araya getirilmesinden oluşmaktadır.
1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar yazılmış 
olan bu makalelerin önemli bir kısmı çesitli 
dergilerde yayımlanmış, bir kısmı da daktilo 
edilmiş olmasına rağmen herhangi bir yerde 
yayımlanmamıştır. 
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Risâle-i İslâmiyye 
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

15 x 22 cm | 360 sf.
1. kalite ithal kağıt baskı 

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin profesörlük takdim tezi olan 
ve ilk kez 1982 yılında basılan Matbaacı 
İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye 
eserinin sadeleştirilmiş yenilenmiş baskısı. 
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Hacı Bektâş-ı Velî ve 
Bektaşîlik
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

15 x 22 cm | 248 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

Hacı Bektâş-ı Velî, XIII. yüzyılda Anadolu’da 
yaşamış, devrinin kaynaklarında hakkında bilgi 
bulunamamasına rağmen vefatından sonraki 
dönemde, tarihî ve menkıbevî şahsiyeti 
hakkında hayli kalem oynatılmış bir şahsiyettir. 
Üzerinde çokça spekülasyon yapılan Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin kişiliğinin ve ona izafe edilen 
bir mektep olarak Beştâşîlik’in mahiyetinin 
daha iyi ve net anlaşılması için onun yaşadığı 
dönem malzemelerine bakmak gerekir ki 
bunların başında da yazdığı kitapları gelir. Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin en başta gelen ve en hacimli 
kitabı Makâlât’tır.
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Makâlât-ı Hacı 
Bektâş-ı Velî
Prof.  Dr. M. Es’ad Coşan

15 x 22 cm | 276 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan’ın, himmetini 
Hacı Bektâş-ı Velî’nin Makâlât’ına çevirmesi, 
üzerinde doktora tezi hazırladığı Hatiboğlu 
Muhammed dolayısıyla olmuştur. Zira 
Hatiboğlu Muhammed, Makâlât’ı, Türkçe’ye 
nazmen terceme etmiştir. 
Bu çalışmalar üç ayrı kitapla yayımlanacaktır.
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Matla’u’l-İ’tikâd Fî 
Ma’rifeti’l-Mebdei 
Ve’l-Meâd
Fuzûlî

15 x 22 cm | 112 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

Fuzûlî Türk edebiyatının en büyük 
şairlerindendir. Sadece Türkçe değil bir divan 
teşekkül ettirebilecek çapta Farsça ve Arapça 
şiirlerin de sahibidir.
Bu eser Fuzûlî’nin felsefe ve kelâma vâkıf 
olduğunun bir göstergesidir. Onun edebî 
kişiliğini anlamak, şiirlerinin arka planını 
çözebilmek için Matla’u’l-i’tikâd’ın kavranması 
gerekir.
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İstanbul'un Fethi ve 
Fatih
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  112 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5  I  192 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt 

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan her 
fırsatta geçmiş büyüklerimizi tanımak ve 
tanıtmak adına yazılar yazmış, konuşmalar 
yapmış, sempozyumlar düzenletmiş, 
bu tür faaliyetlerin yurdun her tarafında 
gerçekleştirilmesini tavsiye etmiştir. Bu 
kabilden olarak yazı ve konuşmalarında en 
fazla yer verdiği şahsiyetlerden birisi de Fatih 
Sultan Mehmed olmuştur.
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Sohbetlerle
Hac ve Umre
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  544 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  712 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt

Hacca ve umreye gideceklerin hazırlık 
sa· asında mutlaka okuması gereken bu 
eser, hac ve umreyle ilgili her biri emsalsiz 
sohbetlerden, makalelerden oluşuyor.
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin hac 
ve umrenin bütün rükûnleri usul ve âdâbı 
hakkındaki konuşmalarını; hatıralarıyla hac 
esnasındaki sohbetlerini ve makalelerini 
içeren bu kapsamlı eserde, hacca ve umreye 
gideceklerin hazırlık için istifade edeceği 
sorular ve cevaplarını sohbet tadında 
okuyacaksınız.
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Roman Boy: 15,2 x 22 cm  I  544 sf.  I  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10,5 x 16,5 cm  I  712 sf.  I  1. Hamur 50 gr. kağıt
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HaTıraT serisiHaTıraT serisi
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Bir Güzel İnsan 
Muammer Dolmacı

Sadık Bir Refi k:
Prof. Dr. Ali Yücel UYAREL

Derleyen: Ahmet Dolmacı

Editör: Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

15.2 x 22 cm | 144 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

15,2 x 22 cm  I 194 sf.
Enso lüks kağıt

“Çok iyi bir dervişti, çok güzel ahlâka 
sahipti, gözü yaşlıydı, duyguluydu, mütevazı 
idi. Hocalarına çok bağlı ve itaatli idi. Son 
derece içten, samimi ve sokulgandı. 
Herkesin derdini dinler, çare bulmağa, deva 
olmağa, yardım etmeğe çalışırdı. Ömrü 
boyu hayır hizmetinde çalışmış, binlerce, 
milyonlarca kişiye faydalı olmuştu.
Her türlü hayır işinde öncü veya destekçi 
olmuştur.” 
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin damadı ve sadır refi ki merhum 
Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel’i yakından tanımak, 
hizmetlerinden haberdar olmak isteyenler için 
eşsiz bir eser.
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DiĞer 
eserlerimiz
DiĞer 
eserlerimiz
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A’dan Z’ye Gıda 
Katkı Maddeleri 
(Ansiklopedik Sözlük)
Prof. Dr. Fatih Gültekin  

15.2 x 23.4 cm | 496 sf. 
Lüks ithal kağıt baskı 

Gıda katkı maddeleri son yıllarda dikkat çeken 
ve her geçen gün ilginin arttığı bir konudur. 
Bu alanda yoğun bir bilgi kirliliği vardır; bu 
sebeple ulaşılan bilgiler tatmin edici olmaktan 
ve ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır.   
Ülkemizde kullanılmasına izin verilen 360 
civarında katkı maddesini daha yakından 
tanımak, fonksiyonlarını, kullanıldığı ürünleri, 
hangi kaynaklardan nasıl üretildiklerini ve 
hangilerinin sağlık açısından riskli olduğunu 
öğrenmek istiyorsanız, bilimsel bir yaklaşımla 
ve bir tüketici duyarlılığıyla kaleme alınmış bu 
eser size faydalı olacaktır.
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Fark Etmeden 
Yediklerimiz: 
Gıda Katkı Maddeleri
Prof. Dr. Fatih Gültekin  

15.2 x 23.4 cm | 172 sf. 
Lüks ithal kağıt baskı 

Günümüzde değişen yaşam koşulları ile 
birlikte beslenme alışkanlıklarımız da değişmiş 
ve şartlar hazır gıda tüketimini kaçınılmaz hale 
getirmiştir. Hazır gıdalar, bir yandan yaşamımızı 
kolaylaştırırken diğer yandan içerdikleri katkı 
maddeleri sebebiyle birçok hastalık riskini de 
beraberinde getirmiştir. 
Anlaşılan o ki; engel olamadığımız bu değişim 
içerisinde, gıda katkı maddelerinden tümüyle 
arındırılmış bir beslenme, maalesef, mümkün 
değildir!  
Gıda katkı maddeleri açısından bilinçli 
beslenmeye adım atmak, katkı maddelerinin 
ne olduklarını, nasıl kontrol edildiklerini, hangi 
kaynaklardan üretildiklerini, GDO ile ilişkilerini 
ve sağlık risklerini öğrenmek istiyorsanız, bu 
kitap size faydalı olacaktır.
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Bir Bakışta Gıda Katkı 
Maddeleri 
(Özet Tablolar)
Prof. Dr. Fatih Gültekin  

15.2 x 23.4 cm | 77 sf. 
Lüks ithal kağıt baskı 

Bu kitap, gıda alışverişlerinizde ürün 
etiketlerini değerlendirirken sizlere yardımcı 
olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, Türk 
Gıda Kodeksinde yer alan tüm katkı maddeleri 
elde edildiği kaynaklar ve sağlık riskleri 
dikkate alınarak tablolar halinde sunulmuştur. 
Tablolarda sembollerle özet olarak sunulan 
bilgilerin bilimsel kaynakları için “A’dan Z’ye 
Gıda Katkı Maddeleri” kitabına başvurulmalıdır. 
Tablolardaki bilgiler, bir bakıma bu kitabın bir 
özeti mahiyetindedir.  
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Gıda Katkı 
Maddelerine Yönelik 
Tüketici Rehberi
Prof. Dr. Fatih Gültekin  

15.2 x 23.4 cm | 290 sf. 
Lüks ithal kağıt baskı 

Bu kitapta, sizler için sanal olarak oluşturulmuş 
yüzlerce ürün içeriği, katkı maddeleri 
açısından incelenerek değerlendirilmiştir. 
Bunu yaparken amacımız, sizlerin olumlu veya 
olumsuz yönde, belirli marka ve ürünlere 
yönlendirilmesi değildir. Aksine ürün içeriğini 
değerlendirebilme yetisinin ve alışkanlığının 
kazandırılmasıdır. 
Gıda ürünlerini alırken, hem daha sağlıklı hem 
de inançlarınıza ve kişisel tercihlerinize daha 
uygun olanları ayırt edebilmeyi öğrenmek 
istiyorsanız, bu kitap size faydalı olacaktır.
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Serpil Özcan

Roman Boy: 15.2 x 22 cm  |  456 sf.  |  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10.5 x 16.5  |  656 sf.  |  1. Hamur 50 gr. kağıt

Server yayınları tarafından yayınlanan “Hz.
Havva’dan Hz. Zeyneb’e Kadınların İzinde” 
isimli eser, yazarın Akra FM’de 2006 yılı 
Ramazan ayında yayınlanmış bulunan “Hakikat 
Yolunun Hanım Sultanları” isimli radyo 
programının kitaplaştırılmış şeklidir. Eserde 
İslam dini ile şerefl enmiş seçkin hanımların 
hayatları anlatılmaktadır.

Hz. Havva’dan 
Hz. Zeyneb’e 
Kadınların İzinde

Roman Boy: 15.2 x 22 cm  |  456 sf.  |  Enso lüks kağıt
Cep Boy: 10.5 x 16.5  |  656 sf.  |  1. Hamur 50 gr. kağıt

Ramazan ayında yayınlanmış bulunan “Hakikat 
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Rabıta
Şahver Çelikoğlu

16 x 24 cm | 380 sf. 
80 gr. Ivory

Bilindiği üzere râbıta-ı şerîfe, nefsi zincirler, 
şeytanı kaçırır. Feyyaz-ı Mutlak olan Cenâb-ı 
Hak’dan gerçek feyze kavuşmaya bir vâsıta 
olur. Allah Teâlâ’ya vuslata götürür. Bâzı 
muhakkıklar, “Râbıta, Allâh’a ermeye müstakil 
bir yoldur, tek başına erdiricidir” demişlerdir. 
Ve râbıta her tarîkatte şarttır. Bu şartı kabul 
etmeyenler, ya râbıtanın ne olduğunu 
bilmeyenler, ya da tarîkatlerin mânâ ve 
me· ûmunu anlamayanlardır. Dikkat etmek 
gerekiyor.

El-İnsaf 
Mustafa Tekin

15 x 22 cm | 88 sf. 
1. kalite ithal kağıt baskı 

Yad2003 “İnsaf” konulu kültür yarışmasında 
birinci gelen “El İnsaf” adlı eser. 
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Yâd Belgeseli 
VCD 
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Gayemizi, “geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, 
terbiyeli, mensup olduğumuz cemiyetimize 
yararlı, güzel yazan, güzel konuşan, doğru 
düşünen, iyi işler yapan kimseler olabilmek” 
diye özetleyebiliriz.
Bu VCD belgesel, yüzyılımızda yetişip bir tarihî 
şahsiyet kimliği kazanan, ömürlerin örnek 
alınarak güzelleştirilebileceği çağdaş bir 
Hacı Bektâş-ı Velî, Mevlânâ, Yunus ve Evliya 
Çelebi olan Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan 
Hocaefendi’nin 63 yıllık hayatından kesitler 
sunmakta, sevgi dolu dünyasının ve dost 
ikliminin kapısını size de aralamaktadır.

İbrahim-i Müteferrika ve 
Risâle-i İslâmiyye - VCD 
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

İbrahim-i Müteferrika ve 
Risâle-i İslâmiyye konulu belgesel (VCD/38 dk.)

İbrahim-i Müteferrika Romanya’da, Kolojvar 
şehrinde yaşamış bir papaz... Çok güzel bir 
tahsil görmüş, Yunancayı, Latinceyi öğrenmiş. 
“Eski metinleri ve kilisenin kitaplığındaki 
üstâd-ı bîmürüvvetlerin okunmasını yasak 
ettiği kitapları okudum.” diyor.
Üstad ama müslüman olmadığı için hakîkatı 
sakladığı için üstâd-ı bîmürüvvet diyor, 
yâni, “mürüvvetsiz üstadların okumayayım 
diye sakladığı kitapları okudum.” diyor ve 
orada hıristiyan literatürünün, Peygamber 
Efendimiz’i(sav) müjdeleyen malzemesine âşinâ 
olduğunu ve onun için müslüman olduğunu 
söylüyor.
Bu Risâle-i İslâmiyye isimli kitap, İslâm’ı 
anlatan bir kitap değil; saklanıyor bu mesele... 
Halk bilmesin diye bazı gerçekleri saklıyorlar 
araştırıcılar...
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Feyzü’l-Furkân Web Sitesi

Feyzü’l-Furkân IOS Uygulama

Feyzü’l-Furkân Android Uygulama

www.feyzulfurkan.com

Feyzü’l-Furkân web sitesinde Kur’ân-ı Kerîm’in 
mealinin tamamını okuyabilirsiniz.
Tertip sırasına göre sûreler
Alfabetik sıraya göre sûreler
Kur’ân’da geçen konular
Kur’ân’da geçen peygamberler
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Server Yayınları Web Sitesi
www.serveryayinlari.com

365 gün 24 saat açık kitap marketimiz

Kolayca ulaşın, kolayca satın alın, kapınıza 
kadar gelsin.

www.serveryayinlari.com

serveryayinlari.com web sitemiz üzerinden kredi kartınız ile çok kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. 
Satın aldığınız ürünler adresinize teslim edilmektedir. Ayrıca web sitemize üye olan kullanıcılarımıza özel indirim 
kampanyaları düzenlenmektedir.
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E-kitap’lar, bütün akıllı 
cihazlarda  (akıllı telefon, 
laptop, tablet vb.) 
görüntülenebilen dosyalardır. 
Web sitemizde e-kitap 

bölümümüz bulunmaktadır. E-kitaplarımızı çok 
daha cazip fi yatlar ile 
serveryayinlari.com/e-kitaplar adresinden 
temin edebilirsiniz.

E-kitaplarımız Sosyal Medya 
Hesaplarımız

Sesli Kitaplar

www.serveryayinlari.com/e-kitaplar

www.facebook.com/serveryayinlari

www.twitter.com/serveryayinlari

www.instagram.com/serveryayinlari

www.serveryayinlari.com/sesli-kitaplar

Facebook üzerinden yayın evimizi takip 
ederek takipçilerimize özel duyurulardan 
ve anlık indirimlerden haberdar 
olabilirsiniz. Ayrıcalıklı alışveriş fırsatlarımız 
için sayfamızı beğenebilirsiniz.

Twitter üzerinden yayın evimizi takip 
ederek takipçilerimize özel duyurulardan 
ve anlık indirimlerden haberdar 
olabilirsiniz. Ayrıcalıklı alışveriş fırsatlarımız 
için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Instagram üzerinden yayın evimizi takip 
ederek takipçilerimize özel duyurulardan 
ve anlık indirimlerden haberdar 
olabilirsiniz. Ayrıcalıklı alışveriş fırsatlarımız 
için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Sitemizde bulunan sesli 
kitaplarımıza internetpazar.
com/sesli-kitaplar.html 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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