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YENİ KİTAP TANITIM BÜLTENİ
Nawaz ve Harris’in, Batıda yayımlandığında büyük
ilgi gören, İslam dini üzerine günümüzde küresel
çapta yapılan tartışmalarda yeni bir sayfa açan
ve pek çok dile çevrilen kitabı şimdi Türkçede!
KİTAP ÜZERİNE

Gençlik yıllarında radikal İslamcı hareketlerin içinde aktif olarak rol
aldıktan sonra olgunluk çağında ılımlı İslam yolunu benimseyen Maajid
Nawaz ile karşıt düşünceye saygılı, diyalogdan yana bir ateizm düşüncesinin bayraktarlığını yapan nörolog Sam Harris arasında geçen entelektüellik düzeyi yüksek bir ‘diyalog’.
“Maajid Nawaz ve Sam Harris’in aralarında geçen bu dürüst ve sevecen diyalog, birbirlerine yönelttikleri soru yanıtlar yoluyla İslam dini
üzerine günümüzde her platformda yapılan tartışmaların üzerini bulut
gibi örten sisi ortadan kaldırıyor.”
Irshad Manji, New York Times Book Review
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İslam bir barış dini midir yoksa savaş dini mi? Reformdan geçirilmeye uygun mudur? Neden günümüz dünyasında pek çok Müslüman,
aşırılıkçı hareketlerin içinde yer almayı seçiyor? İslamcı, cihatçı ve köktendinci gibi tanımlamalar günümüz dünyasında ne anlama geliyor?
Ateist kimliğiyle öne çıkan nörolog ve felsefeci Sam Harris ile geçmişte radikal İslamcı hareketlerin içinde yer aldıktan sonra 2007 yılında İslam’ın barışçı yüzünü öne çıkartmayı ve ılımlı Müslümanların
sayısını artırmayı hedefleyen Quilliam Vakfı’nı kuran Pakistan asıllı
İngiliz aktivist Maajid Nawaz bu soruların yanıtlarını arıyor. İslam ve
Hoşgörünün Geleceği adlı bu kısa kitapta, inançlarını ve dünya görüşlerini karşısındakine kabul ettirmeye çalışan zıt kutuplardaki iki entelektüelin mücadelesine tanıklık etmiyoruz. Harris ve Nawaz toplumun
her kesimi tarafından örnek alınması gereken bir alçakgönüllülük ve
kavrayış içerisinde birbirlerini sonuna kadar dinleyip anlamaya çalışıyor. Üstelik, zamanımızın bu en kutuplaştırıcı sorunlarından birini tüm
boyutlarıyla korkusuzca ele alıp, diyaloğun sonunda hatırı sayılır bir
ilerleme kaydediyorlar.
Harvard Üniversitesi Yayınları tarafından basılan İslam ve Hoşgörünün Geleceği, bu alanda daha geniş katılımlı tartışmalara ilham
kaynağı olması amacıyla yayımlandı. Harris ve Nawaz ikilisi, yanlış anlama ve şiddetin hüküm sürdüğü bir dünyada çok farklı dünya görüşlerine sahip iki insanın nasıl da ortak bir zeminde buluşabileceğini bizlere
gösteriyor.
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Sam Harris: The New York Times gazetesinin çok satanlar listesine giren The End of Faith, Letter to a Christian Nation, The Moral Landscape, Free Will ve Waking Up adlı kitapların yazarıdır.
Maajid Nawaz: Radical adlı kitabın yazarıdır ve dini özgürlükler,
aşırılıkçılık, yurttaşlık gibi meselelere odaklanmış küresel bir düşünce
kuruluşu olan Quilliam Vakfı’nın kurucuları arasında olup başkanlığını
da yapmaktadır.

