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Program öncelikli olarak öncü bilim insanı olmaya aday katılımcılara okuma alışkanlığı ve 

derinlikli tahlil yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç program katılımcılarına idrak 

ettirildikten sonra tahlil programı Fuat Sezgin hocanın hakikat uğruna yaşadığı zorlu hayatı ve 

azminin anlatılması ile devam etmiştir. Sonrasında katılımcılar ile birlikte Fuat Sezgin hocanın 

hadis teorisi üzerine tahlillerde bulunulmuştur. Yine hocanın günümüz müslümanlarının 

aşağılık kompleksinden kurtulması ve batının ise üstünlük kompleksinden kurtulması gerektiği 

düşüncesi üzerine tartışmalar gelişmiştir. İslam bilim tarihi ve bilimin gelişimine öncülük etmiş 

müslüman bilim adamlarının Fuat Sezgin tarafından aydınlatılmış eserleri ve düşünceleri 

etrafında kritikler ve görüş alışverişlerinde bulunulmuştur. Kitapta çokça tekrar edilen İslam 

bilim tarihi tüm insanlığın ortak mirasıdır düşüncesi etrafında düşünceler belirtilmiş ve bunun 

tüm insanlığın idrak etmesi gereken bir algı olması gerektiği kanısı üzerinde birleşilmiştir. Fuat 

Sezgin hocanın Türk toplumundaki en önemli eksiklerden biri olarak değerlendirdiği dil 

grameri eğitiminin eksikliği konusunda konuşulmuş ve bu konunun önemi üzerine fikirler 

beyan edilmiştir. Programda yine üzerinde hassasiyetle durulan konulardan biride Fuat Sezgin 

hocanın İslam dini ve bilime bakışı üzerine beyan ettiği görüşleri olmuştur. Katılımcılar bu 

tartışmalı alan ile ilgili şahsi okuma ve bilgilerinden yola çıkarak bir ufuk oluşturmaya çalışmış 

ve bu konuda yararlı fikir telakkileri olmuştur. Toplantıda Fuat Sezgin’in çalışmaya verdiği 

öneme dikkat çekilerek günde 17 saat çalıştığı konusu üzerinde fikirler beyan edilmiş ve 

müslümanların bulundukları geri kalmışlıktan kurtulmaları ve özlerindeki cevherin farkına 

varıp bir şahlanma yaşamaları için çalışmanın her bir ferdin görevi ve sorumluluğu olduğu 

kanaati oluşmuştur. Toplantı son olarak müslüman bir bilim adamı örneği olarak Fuat Sezgin 

hoca örneğinin öncü bilim insanı olmaya aday katılımcılar için önemli bir rol model olması 

gerektiği sonucunda ortak karar beyan edilmiştir. Toplantı üç hafta sonra tekrar edilecek olan 

tahlil için aşağıda künyesi bulunan kitabın kararlaştırılması ile son bulmuştur.  
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