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Bir müslüman her şart, dönem ve alanda inancının gereklerini yerine 
getirmekle sorumludur. Müslüman için imanını/müslümanlığını askı-
ya alacağı ve sonra şartlar uygun hale geldiğinde tekrar uygulamaya 

koyacağı bir durum asla söz konusu değildir. Elbette müslüman, İslâm’ı bazen 
çiçekli bir bahçede yürümek kadar kolay bir şekilde yaşama imkânına sahip 
olabileceği gibi, bazen de çıplak elde kızgın kor taşımak kadar zorluk ve me-
şakkat içinde yaşama şartlarıyla karşılaşabilir. 

Ama içinde bulunduğu şartlar ve imkânlar ne kadar zor ve çetin olursa 
olsun, her durumda ortaya koyacağı müslümanca bir tavra sahiptir. Bu tavır, 
içinde bulunulan şartlara ve seçilecek “azimet” ya da “ruhsat” yoluna göre, 
bazen gördüğü kötülüğü elle düzeltmek, bazen dille müdahale etmek, bu da 
olmazsa imanın en asgari derecesi olan kalben buğz etmek şeklinde tezahür 
edebilir. Dolayısıyla bir Müslüman için herhangi bir mazeretin, zorluğun ve çare-
sizliğin arkasına sığınarak, elinden gelenin en azını yapmaktan kaçınma imkânı 
yoktur.

Esasen bu imtihan dünyasında karşılaşılan zorluklar ve sıkıntılar, şu ayette 
buyrulduğu gibi zaten imtihanın bir parçasıdır: “Sizi mutlaka biraz korku ve 
açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsûllerden bir noksanlık 
ile imtihân edeceğiz. (Ey Resûlüm!) O hâlde sabredenleri (Cennetle) 
müjdele!” (Bakara suresi: 155).

Bütün bu zorlukların ve sıkıntıların üstesinden gelmenin yolu, yine ayette 
ifade edildiği gibi “sabırdır.” Yani zorluklara teslim olmamak ve sıkıntılar karşı-
sında pes etmemektir. Olumsuz şartları tembelliğin, sorumluluktan kaçmanın 
ve en önemlisi de ümitsizliğe kapılmanın bahanesi ve gerekçesi haline getir-
memektir. Bilakis insanların ve toplumların hayatlarının inişler ve çıkışlarla dolu 
olduğu asla unutulmadan sabırla, duayla işe koyulmak ve azimle çalışmaktır. 

Hatırlayalım ki, 12./13. yüzyıllarda İslâm âlemi, barbar Moğol saldırıları kar-
şısında tarihin en büyük vahşet ve yıkımlarından birini yaşarken, nehirler mü-
rekkep ve kan renginde akarken, diğer tarafta tarihte müslümanların en uzun 
soluklu ve kuvvetli devletlerinin başında gelen Osmanlı devleti filizleniyordu. 
Çünkü Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve ondan sonra gelenler, İslâm âleminin 
yaşadığı yıkım karşısında asla ümitsizliğe düşmemiş, pes etmemiş, aksine üm-
metin yaşadığı bu en zor günlerde, Peygamber Efendimizin (sav) verdiği “İs-
tanbul’un fethi” müjdesini gerçekleştirmenin gayreti içine girmişler ve Allah’ın 
inayeti ve yardımıyla bunu da gerçekleştirmişlerdir.

Bu nedenle müslüman için imanının ve inancının gereklerini yerine getirme-
menin hiçbir mazereti ve bahanesi yoktur. Müslüman, Hz. Süleyman (as) gibi 
nimetler içinde yüzebilir; yapması gereken şükretmektir. Hz. Eyyüb (as) gibi 
çok ağır musibetlere uğrayabilir; yapması gereken sabretmektir. Hz. İbrahim 
(as) gibi ateşlere atılabilir; yapması gereken inancını muhafaza etmek ve Allah’a 
tevekkül etmektir. Ama her hâlükârda asla bahanelerin arkasına sığınmadan, 
pes etmeden elinden gelen gayreti ortaya koymaktır. Kul elinden geleni yapar-
sa, ilâhi yardım gelir... Denizler yarılıp yol olur, ateşler gül bahçesine dönüşür.

Peygamberlerin hayatlarında bu gerçeği görüyoruz. Onun için bu sayımız-
daki söyleşimizi Siyer Vakfı’nın kurucusu Muhammed Emin Yıldırım hocamızla 
gerçekleştirdik. Alemlere rahmet olarak gönderilen ve mü’minler için “en gü-
zel örnek” olan Efendimizin (sav) izinden gidelim, silkelenelim ve kendimizi 
düzeltelim diye… Çünkü biz düzelirsek dünya düzelir.
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Ey Rasulüm! İnsanları Kur’an’la, güzel söz ve 
nasihatle Rabbinin yoluna (İslam nizamına) 
davet et. (Nahl 125)

Hiçbir şeyde haset(imrenme) doğru değildir, an-
cak iki kişinin haline imrenmek bu hükmün dışın-
dadır: 
a) Allah Teala (cc)’nın ilim ve hikmet öğrettiği kim-
senin hali ki, bu kimse (aynı zamanda) öğrendiği 
ilmi halka öğretip müşkilleri hakkında bu ilimle hü-
küm verir; 
b) Allah Teala (cc)’nın kendisine mal vermiş oldu-
ğu kimsenin hali ki, Allah (cc) ona elindeki malı 
hayra sarf etmeyi nasip etmiştir. (Buhari, Müslim, 
Nesai ve İbn Mace)

Bazı eserler vardır ki insan hayatına yön verir. 
Hatta yaşadığı hayatı tersine çevirir. Kendisine 
dönmesine, varlığının kıymetini bilmesine vesile 
olur. İşte huzurunuzda böylesine değerli ve gü-
zide bir eser var. Muhterem Osman Nuri Topbaş 
Bey'den İslam'ın temellerinin manevi pencereden 
izahı; İslam, İman, İbadet. 

İnsanı, Rahman'ın huzuruna taşıyan üç önemli 
basamak: İslam, Allah'a teslim oluşun adı. Tes-
limiyet imanla taçlanınca gerçek manasını bulan 
ruh hali... İman nuru, ibadet kandilinin fitili yan-
dıkça etrafına ışık veriyor.  İşte bu kitabın gayesi; 
İslam’ın izzetini temsil edecek bilinçli kuşaklar ye-
tişmesine katkıda bulunmaktır. Dinin temellerine 
ihlasla sahiplenmenin gerekliliğini ortaya koymak-
tır. İbadetlerin sevgisini nakış nakış gönüllere işle-
mektir. Mesela namazı, Allah dostlarının namazı-
na imrenerek kılmak… Hac yollarına kavurucu bir 
aşk kuşanarak çıkmak… Zekâtı gerçek manada 
arınma iradesiyle vermek... Orucu haslar hasının 
sakındığı gibi tutmak... Bütün bunları kutlu birer 
hedef bilmek... İbadetlere ulvi gayelerle sarılmak. 
Her birine aşkla, muhabbetle kıyam etmek.

Kur’an ve Sünnet İkliminde İslam İman İbadet 
adlı 444 sayfadan ibaret bu kitap, Osman Nuri 
TOPBAŞ tarafından Erkam Yayıncılık aracılığıyla 
yayın hayatına kazandırılmıştır. Kitap, içeriğindeki 
bibliyografya ve lügatçe ile zengin bir bilgi hazi-
nesi durumunda ve her Müslümanın ihtiyacı olan 
İslam ve O’nun ulvi yapısı, esasları, Namaz, Zekât 
ve İnfâk, Hac, Ramazan-ı Şerif ve Oruç konula-
rı hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir. Böyle bir 
zenginliğe sahip eser gösterdiği kaynaklar bakı-
mından ve birçok açıdan akademik çalışmalar ve 
araştırmalarda kaynak gösterilebilir.

İslam, İman, İbadet kitabı Derneğimizin en önemli 
çalışması olan Kitap Okuma Programında 2.sınıf 
listesinde yer alıyor. İnsanın kendisini, sorumlu-
luğunu ve sonrasını anladığı bu eseri kendimizi 
yenileyelim, heyecanımızı tazeleyelim diyorsanız, 
gönlünüzü doyuracak ve beğeniyle okuyacağınızı 
düşünüyorum.

KUR'AN VE SÜNNET 
İKLİMİNDE İSLAM İMAN 
İBADET
Osman Nuri TOPBAŞ
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Akıl nimet midir, külfet mi?

Zira “akıl” insanı sorum-
luluk sahibi kılar. Akıllı ise-

niz kanun ve adli merciler sizi 
sorgular. Akıllı iseniz ahirette 
hesap için mizana götürülürsü-
nüz. Ama aklınız yoksa ya da 
eksikse ne bu dünyada ne de 
mahşerde kimsenin umurunda olmazsınız. 

Tabii bunun tersini de hesap etmek gerek! Zira 
aklınız yoksa bu dünyada birçok nimetten haz 
alamayacaksınız. Belki de “zaten aklı/n yok” 
diye o nimetlere ulaşmanız engellenecek. Mah-
şerdeki ahval ise meçhul!

Bu kısa ipuçlarını müteakip tekrar düşünmeli akıl 
nimetinin külfet mi, nimet mi olduğunu… 

Bunları düşünürken, Allah’ın dininin akıl sahibi in-
sanları muhatap aldığına özellikle temas edelim. 

Dinin sahibi olan Allah, Kitab-ı 
Keriminde sık sık akıl sahip-
lerine seslenir; aklın bir nimet 
olma yanında, külfet olduğu-
nu ve bu yönden bakıldığında 
insana mühim sorumluluklar 
yüklediğini izah sadedinde 
“Bu insanlara, bununla 
uyarılmaları, O’nun tek ilah 

olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt 
almaları için bir tebliğdir.”1 meal ve mahiye-
tinde çağrı ve hatırlatmalar yapar. 

Anlaşılacağı gibi, salt “akıl sahibi” olmak yeter-
li olmayıp, aklı “gereği gibi” kullanmak da ayrı 
bir vecibe ve giderek sorumluluktur. Tam burada 
“sorumluluklarımız” gündeme gelmektedir. 
Acaba sorumluluklarımız nelerdir, kim/ler/e kar-
şıdır ve bu sorumluluklardan kurtulmanın diğer 

1 İbrahim Suresi, 14/52. Ayet 
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bir tabirle sorumsuz yaşamamın bir yolu var mı-
dır? Bu sorular hayati ve hatta imani sorulardır!

Çünkü insan; akıl sahibi olmak, “insan olarak” 
yaratılmak hasebiyle hesap verecektir. Bu çer-
çevede Hz. Peygamberim, Tirmizi’nin naklettiği 
bir hadislerinde “Hiçbir kul, kıyamet günün-
de, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle 
ne gibi işler yaptığından, malını nereden 
kazanıp nerede harcadığından, vücudunu 
nerede yıprattığından sorulmadıkça bu-
lunduğu yerden kıpırdayamaz.” buyururlar. 
Dikkat buyurulursa, bu sorulara cevap vermek 
“akıl sahibi” olmakla mümkündür. Yani akıl sa-
hibi olmak bir sorumluluktur ve bu sorumluluk 
karşılığında çekileceğimiz hesap vardır. 

“Zor işler bunlar” dediğinizi duyar gibiyim. Zor 
değil aslında, zor olamaz; çünkü Rabbim’in ni-
meti ve vergisi. Rahim olan Rabbim kuluna zul-
metmez. O ezilsin/imtihanı kaybetsin diye nimet 
vermez. Bununla birlikte bize “zor geldiği” de 
ayrı bir gerçekliktir. Çünkü insanoğlu acelecidir; 
hiç zorluk istemez, kolaylık olsun ister. “Zor ola-
maz ve değildir” dedik, zira Allah bizim zayıf-
lığımızın elbette farkındadır ve “Allah sizin için 
kolaylık ister, zorluk istemez.”2 buyururken 
engin merhameti yanında ve zayıflığımızı hatırlatır 
bize.  

Allah hakikaten merhametlidir! Öyle ki, kullarına 
çekeceğinden daha fazla yük yüklemez. Yükle-
meyecektir! Zira bu konuda vaadleri vardır3 ve 
Allah vaadinden asla dönmemiştir, dönmez!

Dipnotta dikkatinize sunulan ayet meallerinden 
de anlaşılacağı üzere dini yaşamamız için her-
hangi bir zorluk olmaması hasebiyle, bahanemiz 
de olamaz; bahane ileri süremeyiz. Bize düşen 
Allah’ı ve emirlerini sorgulamak değil, şeksiz-şüp-
hesiz iman ve itaat etmektir. Bunun diğer bir adı 
da takva yani Allah’tan korkmaktır. Rabbim bizi 

2 Bakara Suresi, 2/185. Ayet 
3 Örnek olarak bakınız: “Allah hiç kimseye kaldırabi-
leceğinin üstünde bir yük yüklemez.” Bakara Suresi, 
2/286. Ayet; “Hiç kimse gücünün yeteceğinden fazlası 
ile sorumlu tutulamaz.” Bakara Suresi, 2/233. Ayet; 
“Hiçbir cana kaldırabileceğinden fazla yük yükle-
meyiz.” En’am Suresi, 6/152. Ayet; “Biz hiçbir canı 
yapabileceğinden fazlasıyla yükümlü tutmayız.” Araf 
Suresi, 7/42. Ayet; “Hiç kimseye güç yetirebileceğinden 
fazlasını yüklemeyiz.” Mü’minun Suresi, 23/62. Ayet; 
“Din konusunda, size hiçbir zorluk da yüklemedi.” Hac 
Suresi, 22/78. Ayet 

buna teşvik ederek “O halde, gücünüzün yet-
tiği kadar Allah’tan sakının, dinleyin, itaat 
edin ve kendi iyiliğinize olarak harcayın. 
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir.”4 buyurur. 

“Peki ama, Allah’tan korkmanın bize yük-
lenen sorumluluğun hafiflemesi ya da ta-
şınabilmesi ile ilgisi ne?” diyecek olursak 

yine bu soruyu Rabbime soracak ve ce-
vabını O’ndan alacağız. Göreceğiz ki, Al-
lah’tan korkanlara bir zorluk yoktur, çünkü 
Rabbim onlara bir çıkar yol gösterecektir: 
“…Kim Allah’tan sakınırsa (Allah) onun için 
bir çıkış yolu vareder. Ve onu ummadığı 
yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse 
O, ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine 
getirendir. Allah her şey için bir ölçü koy-
muştur.” 5 

Yazımızı bir irfan ehlinin sözleriyle bitirelim. Mea-
len diyordu ki: “Allah bize çekemeyeceğimiz 
yükü vermiyor. Ama biz nasıl çekeceğimizi, 
o yükü nasıl kaldıracağımızı bilmediğimiz 
için belimizi ağrıtıyoruz, sonra da Allah 
bana çekemeyeceğim yük verdi diyoruz.” 

Mesele hakikaten “zor” değil, anlaşılabilir. Yü-
kümlülüklerimiz ve dinimiz de öyle; “zor” değil, 
yaşanabilir!

4 Tegabun Suresi, 64/16. Ayet 
5 Talak Suresi, 65/2-3. Ayetler. 
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Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği çalınmış. 
Can sıkıntısı içinde durumu komşularına anlatınca 
her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. 

Birisi;
- Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit 

takmadın? 
Bir başkası; 
- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin ol-

muyor? diye konuşmuş. 
Bir diğeri de; 
- Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin 

çalınmasına en büyük sebep yine sensin. Çünkü 
doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nerden baksan 
dökülüyor. 

Hoca kızmış; 
- Yahu demiş, iyi, güzel de kabahatin hepsi be-

nim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?

Müslümanlar olarak bugün birçok sorun yaşı-
yoruz. İslam dünyasında görülen eğitimsizlik, fakir-
lik, terör, şiddet, savaş, tahammülsüzlük, dünyevi-
leşme ve ahlâk bunalımı hepimizin zihnini meşgul 
eden ve bize “ne olacak bu hâlimiz?” dedirten 
sorunlardan bazılarıdır. 

İslam dünyasının bugünkü manzarası ile İs-
lam’ın temel iddialarını ve değerlerini karşılaştırdı-
ğımız zaman ciddi bir çelişkiler yumağı görüyoruz. 
İlmi, okumayı, düşünmeyi, çalışmayı, kardeşliği, 
paylaşmayı, adaleti ve barışı bu kadar önemli bu-
lan, teşvik eden, her fırsatta insana huzur ve gü-
ven telkin eden bir dinin mensuplarının cehalet, 
güvensizlik, fakirlik ve şiddetle anılması, üzerinde 
durulması gereken hazin bir durumdur. Elbette 
evine giren hırsızdan dolayı komşuları tarafından 
tedbir almadığı için eleştirilen Nasreddin Hoca gibi 
biz de “hırsızın hiç mi suçu yok?” diyerek mev-

cut görüntümüzün sorumluluğunu bilumum İslam 
düşmanlarına, sömürgeci Hristiyan Batı’ya ve Si-
yonist Yahudilere atabiliriz. İslam düşmanlarının 
saldırılarının, haçlıların ve siyonist güçlerin planla-
rının, komplolarının bizi geri bıraktığı, fakirleştirdiği 
ve cahil bıraktığı sonucuna varabiliriz. Yani sorum-
luluğu dış güçlere atabiliriz. Ama gelin görün ki 
komşular böyle söylemiyor:

Kur’an ve sünnet ile irtibatımız ciddi sorunlu; 
Müslümanların bin dört yüz yıllık geleneğinden, 
dinî, ilmî ve kültürel mirasından haberdar değiliz.

Sahip olduğumuz hazineyi okumuyoruz, onun 
farkında değiliz. 

Bu mirastan haberdar olmayınca da özgüveni-
mizi yitiriyoruz.

 “Niye kapıyı kilitlemedin, niye tedbir al-
madın, neden sağlam bir ahırın yok?” diyor 
komşular. Sorunun çözümü için onları da dinle-
mekte fayda var. Böyle yaparsak hem kendi ihmal-
lerimizi görebiliriz hem de hırsızın sorumluluğunu 
fark edebiliriz. Yani resmin tamamını görebiliriz. 
Hoca aslında hep kendisini suçlayanlara “be-
nim ihmallerim olabilir, tedbirsiz davranmış 
olabilirim ama bütün bunlar hırsızın suçu-
nu ortadan kaldırmıyor. Başkasının malına 
el uzatmak haramdır, kötüdür. Başkasının 
malını çalan hırsızın hiç mi suçu yok” diyor. 
Bir nevi onları hırsızın da suçlu olduğunu görmeye 
davet ediyor. 

İslam dünyasının bugünkü durumu da Nas-
reddin Hoca’nın başından geçen hırsızlık olayına 
benziyor. Bugün Müslümanlar olarak içinde bulun-
duğumuz manzaranın sorumluluğunu kimileri hep 
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HIRSIZIN 
HİÇ Mİ 
SUÇU YOK

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
6



dış güçlere bağlıyor. Onlara göre İslam dünyasının 
fakirlik, yolsuzluk, cehalet, şiddet ve terör gibi so-
runlara müptela olmasının sorumlusu sömürgeci 
Batı’dır, siyonist Yahudilerdir, yani dış güçlerdir. 
Oysa sorumluluğu, suçu tek bir yere yüklemek, 
sorunlarımızı teşhis etmemizi ve çözmemizi engel-
ler. Bu nedenle tek bir yön-
den bakmak yerine çoklu bir 
bakış açısına ihtiyacımız var. 

İslam dünyasının son iki 
yüz yılda çok yönlü bir işgal 
hareketiyle karşı karşıya kal-
dığı aşikârdır. Demokrasi ve 
özgürlük adına işgal edilen 
Müslüman ülkeler, öldürü-
len binlerce kadın, çocuk ve 
yaşlı insan, yer altı ve yerüstü 
kaynakları talan edilen şehir-
ler, sömürülen genç zihinler 
Batı’nın sabıka kaydına işle-
nen cinayetlerden bazılarıdır. Bu istilaları bilmek, 
haçlı ruhunun farkında olmak, sömürgeci zihniyeti 
ve onun yaptıklarını genç neslimize öğretmek ve 
neslimize yeniden diriliş ruhunu aşılamak bu kuşat-
mayı aşmamız için önemli bir vazifemizdir. Yeterli 
mi? Asla! 

Sorunlarımızın çözümü için öncelikle bir iç mu-
hasebeye ihtiyacımız var. İç muhasebe aynı za-
manda soru sorma, sorgulama ve eleştiri zihniye-
tini gerektirir. 

Birbirine hakkı ve sabrı 
tavsiye eden, etmesi gere-
ken Müslümanların sorula-
ra, sorgulamaya ve eleşti-
riye tahammül edemez bir 
hâle gelmeleri başlı başına 
bir problemdir.

Müslümanların yeniden 
kendi değerleriyle buluş-
ması, kendi kimliğiyle ayağa 
kalkması için kendi için-
de bir muhasebe yapma-
sı şarttır. “Nerede yanlış 
yaptık, neden bu hâlde-
yiz?”, neyi kaybettik de 
her tarafımız sorunlar 
yumağı hâline geldi?”, 
“bilimde, felsefede, sanatta, kültürde, eko-
nomide ve siyasette neden Batı’ya bağımlı 
bir toplum olduk?” ve “Yeniden huzur, barış 
ve adalet toplumu olmak için ne yapmalıyız?” 
sorularını cesaretle kendimize sormalı ve kendi-

mizle yüzleşmeliyiz. Elbette sorulacak çok soru, 
verilecek pek çok da cevap vardır. 

İtiraf etmeliyiz ki bugün Müslüman kimliğini 
oluşturan temel inançlarımızdan uzaklaştık,  bizi biz 
yapan değerlerimizi bilmiyoruz, onları doğru anla-

mıyoruz, değerlerimizin 
edebiyatını yapıyor ama 
onları hayatımıza yan-
sıtmıyoruz. İnandığımız 
dini yeterince bilmiyo-
ruz; Kur’an ve sünnet ile 
irtibatımız ciddi sorunlar 
taşıyor; Müslümanların 
bin dört yüz yıllık gele-
neğinden, dinî, ilmî ve 
kültürel mirasından ha-
berdar değiliz. Sahip ol-
duğumuz hazineyi oku-
muyoruz, bu nedenle 
de onun farkında deği-

liz. Bu mirastan haberdar olmayınca da kim oldu-
ğumuzu unutuyor, özgüvenimizi yitiriyoruz. Kendi 
mirasımız, geleneğimiz ve değerlerimiz hakkında 
bilgi sahibi olmayınca Müslüman bilinci oluşmuyor, 
dolayısıyla bir Müslüman kimliği de inşa edilemiyor. 
Bütün bunların sonucu olarak da içinde yaşadığı-
mız çağa hâkim olan Batı düşüncesine ve yaşam 
biçimine öykünüyoruz. Onlara gıpta ediyor, onları 
taklit etmeye çalışıyoruz.

Sorunlarımızın çözümü için bizi biz yapan de-
ğerleri bilip tanımaya, doğru anlamaya ve onları 

davranışa dönüştüre-
cek sağlam bir irade-
ye ihtiyacımız var. Bu 
yolda öncelikle bir iç 
muhasebeye ihtiyacı-
mız var. İç muhasebe 
aynı zamanda soru 
sorma, sorgulama ve 
eleştiri zihniyetini ge-
rektirir. Birbirine hakkı 
ve sabrı tavsiye eden, 
etmesi gereken Müs-
lümanların sorulara, 
sorgulamaya ve eleşti-
riye tahammül edemez 
bir hâle gelmeleri başlı 
başına bir problemdir. 

Soru sormayı sevmeyen, sorgulamaya tahammül 
edemeyen, eleştiriyi anlayışla karşılayamayan bir 
topluluğun kendi sorunlarını teşhis ve tedavi etme-
si kolay değildir. Müslümanlar olarak öncelikle bu 
psikolojik eşiği aşmamız gerektiği kanaatindeyim.
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Kur’an ve sünnet ile irtibatımız 
ciddi sorunlu; Müslümanların 
bin dört yüz yıllık geleneğin-
den, dinî, ilmî ve kültürel mira-
sından haberdar değiliz. Sahip 
olduğumuz hazineyi okumuyo-
ruz, onun farkında değiliz. Bu 
mirastan haberdar olmayınca 
da özgüvenimizi yitiriyoruz.

Sorunlarımızın çözümü için ön-
celikle bir iç muhasebeye ihtiya-
cımız var. İç muhasebe aynı za-
manda soru sorma, sorgulama 
ve eleştiri zihniyetini gerektirir. 
Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye 
eden, etmesi gereken Müslü-
manların sorulara, sorgulamaya 
ve eleştiriye tahammül edemez 
bir hâle gelmeleri başlı başına 
bir problemdir.
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Farkımız 
Ne Olsun?

Mehmet
ÇELİK

DOSYA

“Merak” insanın en önemli keşif duygularından 
biridir. Belki de en önemlisidir. Dünyaya geldiği-
miz andan itibaren bu duygunun yönlendirilme-

si ile çevremizi ve çevremizde olan olayları, dikkatle 
izler, anlamaya çalışırız. Hayatımızın ilk evrelerini hep 
kendimiz tecrübe ederek anlamlandırırız. Sıcak-so-
ğuk, acı-tatlı, sert-yumuşak, büyük-küçük, aydın-
lık-karanlık gibi soyut ya da somut kavramları bizzat 
yaşayarak zihin dünyamıza yerleştiririz. Çünkü o dö-
nemde konuşma özelliğimiz olmadığından (istisnalar 
hariç), göz, kulak, dokunma ve tatma duyularımız-
la hep alma pozisyonundayızdır. İnsanoğlu olarak 
hayatımızın ilk dönemlerinde her taraftan karşılıksız 
yardım görürüz. Lakin biraz büyük, etkin ve etkileyici 
durumuna geldiğimizde çevremizden alacaklarımız 
konusunda çaba sarf etmek ve çalışmak zorunlu-
luğumuz başlar. Zira artık “ben” demeye başlamı-
şızdır. “Ben” varsa “sen” de vardır. Bu durum taraf 
olmayı ve taraf tutmayı gerektirir. “Ben” kimim ve 
“sen” kimsin soruları başlar.

Bu sorular ömür boyu devam eder. Sorulara veri-
lecek “cevaplar” ya bizzat insanın kendi deneyim-
leri ile verilmiş ya da başkalarının tecrübelerine itimat 
ederek karşılık bulmuş olacaktır.

Bir insanın ortalama 80 yıllık hayatında, 8 milyar 
insanın yaşadıklarını tecrübe edemeyeceği açıktır. 
Bu nedenle başkalarının yaşadıklarını ya bizzat ken-
dilerinden dinleyecektir ya da yazdıklarından. Her 
insanla birebir görüşmede imkânsız olduğuna göre 
geriye sadece “kitaplar” kalmaktadır. “Kitap var-
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sa hayat vardır” ifadesi 
sağlıklı, verimli ve etkili 
bir yaşam sürmek için 
olmazsa olmazlardandır. 

Bir diğer konu da 
“hangi kitap?” ya da 
“kimin kitabı?” mevzu-
sudur. Yanılan, unutan, 
hastalanan ve şaşıran insandır. Bugün düşündü-
ğünün yarın yanlışlığını ortaya koyan da insandır. 
Öyleyse yanılgı ve değişimlere açık olan kişiler ta-
rafından ele alınan kitaplara ne kadar güvenilir? 
İşte tam da bu nokta da yanılmayan, unutmayan, 
etkilenmeyen, bilgisinde değişim ve gelişim olma-
dığı için çelişkiler yaşamayan bir varlığın eserine 
muhtaçtır insanoğlu. O varlık da; insanın kendisi 
yoğ iken onu insan olarak yaratıp yaşamı süre-
since neye ihtiyacı varsa çevresini de ona göre 
dizayn eden ALLAH’tır.

Tarih içerisinde defalarca gönderilen peygam-
ber ve kitaplar; insanoğlunun ferdi, ailevi, toplum-
sal yaşamını düzenlemek için Allah tarafından 
lütfedilmiştir.

Her türlü müdahaleden uzak tutulan en son 
kitap Kur’ân-ı Kerim’dir. İndiği tarihten bu yana 
her türlü tahrifat girişimine rağmen orijinal halini 
koruyor olması bunun en büyük şahididir.

Uzaya şehir kurmaya çalışan insandan, or-
manlar içerisinde anasından doğduğu gibi çırıl-
çıplak yaşayanına kadar, yaratılmış olduğu öze-
linden hareketle tüm Âdemoğluna hitap eder bu 
Kur’ân. 

Ormanda orman kanunlarına göre yaşayan 
hayvanlardan ayrılmak isteyen insanoğlu, ku-
racağı yeni düzende mutlaka “kitaba” ihtiyaç 
hissetmiştir ve edecektir. Toplumların tarihinde ki 
anayasalar ve anayasa niteliğindeki yazıtlar buna 
birer delildir. 

Üçüncü bin yılını yaşamaya başlayan günü-
müz insanı da yeniden orman kanunlarına dön-
mek istemiyorsa “kitaba” gelmek zorundadır.

Adalet, iyilik, merhamet, yardımlaşma, cö-
mertlik, liderlik, iyiliği emretme, kötülükten sa-
kındırma, yakın ve uzak akrabaya bakma, sıla-ı 

rahim yapma ve istişare 
etme gibi özelliklere sa-
hip olması gereken müs-
lamana düşen en büyük 
görev, Kitabına (Kur-ân’a 
ve sünnete) sahip çıkarak 
kitabıyla, kitapsız veya 
yanlış kitap sahibi olan 

insanlara yol göstermektir.

“Bizi iyilere önder (lider, imam) yap, Ya 
Rabbi” öğretilen bir dua cümlesi ile karşılaşırız. 
Kur’ân-ı Kerim de bu ayetin iki temel işaret ettiği 
konu vardır. Birincisi, toplumun iyilerden olması 
diğeri önderin iyilerden olmasıdır. Her iki durum-
da kendiliğinden oluşmayacağına göre “kitap” 
hem lider için hem de toplum için en önemli mal-
zemedir.

Bilginin güç olduğu fakat insanlığa faydadan 
çok zarar vermek için kullanıldığı günümüzde güç 
olan bilginin sağlıklı ve verimli kullanılabilmesi an-
cak sağlıklı ve sahih bilgilerin mündemiç olduğu 
kitaplar sayesinde mümkündür.

Uzun ya da kısa yolculuklara hazırlanırken bile 
bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamak için, giysiden 
içeceğe kadar nasıl hazırlık yapıyorsak, hayat 
yolculuğumuzun da kesintiye uğramaması için 
“kitaplardan” müteşekkil “bilgi” ve “bilim” 
hazırlığı yapmak zorundayız. Fırındaki ekmeğe 
güvenmeyip yanımıza ekmek aldığımız gibi kü-
tüphanemizdeki kitaplara itimat etmekle birlikte 
mutlaka yanımızda ve yöremizde de kitap bulun-
durmalıyız.

Alışkanlıklar; başlangıçta zorlandığımız ey-
lemlerin bilinçli bir şekilde tekrardan oluşur. Kitap 
okuma alışkanlığı da ancak kendimizi zorlayarak 
başarabileceğimiz konudur. 

“…şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu 
değiştirmedikçe ALLAH onların durumunu 
değiştirmez...”(Rad suresi 11.ayet) Değişim ve 
dönüşüm ancak kitapla olacaktır ki Allah’da za-
ten onun için “kitaplar” göndermiştir. 

Değişmek, gelişmek, önder ve lider olmak is-
tiyorsak “kitabı” yanımızdan ayırmayacağız. Aksi 
halde sıradan insanlar olarak hayatımızı tamamla-
mış oluruz.

Uzaya şehir kurmaya çalışan 
insandan, ormanlar içerisin-
de anasından doğduğu gibi 
çırılçıplak yaşayanına kadar, 
yaratılmış olduğu özelinden 
hareketle tüm Âdemoğluna 
hitap eder bu Kur’ân. 
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ÖZE DÖNÜŞ 
VAKTi

Bir içe bakış ihtiyacının zaruret arz 
ettiği günlerden geçiyoruz… 

Dış ve dışarı bizleri öylesine yordu ki 
içi, içeriyi unuttuk…

İçtenliğimizi kaybettik…

Dışa dönük  atılım  ve  açılımlarımız 
artarken, iç acılarımız büyüdü…

Ramazan
KAYAN

DOSYA
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Kazanma hırsı, kaybetme korkusu insanı acımasız-
laştırıyor…

Gerçi dünyayı kazandık ama kendimizi kaybettik. 
Birçok şeye sahip olduk ama bir türlü nasipsizliği-
miz ve bereketsizliğimiz bitmiyor…

Evlerimiz genişledi fakat ruhumuz daraldı… Evdeki 
herkes kendisini dışarı atma derdinde… Acaba dı-
şarıda bulup da evde kaybettiğimiz nedir?

Hazımsız ve tahammülsüz olduk. Haset ve husu-
metten kurtulamıyoruz…

Neden bu kadar gerginiz? Dünya neden güvensiz?

Keyfimiz kaçtı, hayatın tadı tuzu kalmadı…

İnsanlar çoğaldı, insanlık azaldı…

Soğuk bir yaşam, donuk bakışlar, endişeli ilişkiler… 
Ruhsuz bir kulvara savruluyoruz…

Biliyorum, dünyanın içinde olmakla yetinmedik, 
dünya içimize kaçtı… Dünyevileştikçe duyarsızlaş-
tık, değersizleştik…

İdeallerimiz çöktü, irademiz zayıfladı, iddialarımız-
dan koptuk…

Moral gidince mecal de kalmıyor…

Mücadele alanı genişlese de heyecan kalmayınca 
olmuyor. Dava yürümüyor…

Heyecansızlık bitiriyor…

Cehdsiz, vecdsiz, aşksız, feyzsiz yol alınmıyor…

Heyecan oluşturmazsak harcanırız…

Coşkusu olmayanın çabası sonuç vermiyor…

Gözlerimizin ışıltısı, kalplerimizin kıpırtısı gitmişse, 
yüreklerde kıvılcımlar çakamıyoruz…

Biz tutuşmuyorsak kimseyi tutuşturamayız…

His, heyecan, hareket yoksa; edebiyat, hitabet ki-
fayet etmiyor…

Maneviyat, ruhaniyat eksikse; maddiyat, makam, 
mevki, mal, mülk hedefe taşımıyor…

Malumatta zenginiz ama marifet yoksuluyuz… Bilgi 
çok fakat bilgelikte sınıfta kalıyoruz…

Teşebbüslerimiz çok ama ilâhî tecellileri yanımıza 
almadan sonuç alınmıyor…

Hazlar baskın çıkınca heyecanımız söndü…

Hırslarımızı kontrol edemediğimiz için huşusuz kal-
dık…

Hız dünyasında halsiz kalışımız, hayata nereden 
baktığımızla ilgili…

Üzerimizdeki ağırlık hayra alamet değil… Yürek-
lerde inşirah, itminan hâsıl olmuyorsa, kalpsiz bir 
dünyada nasıl yaşarız?

Fırsatları değerlendirecek feraset lazım… Bulanık-
lıkları giderecek basiret gerek… Hikmeti kuşanma-
dan hakikati taşımak mümkün değil…

Gaybi yardımlardan kopunca seküler ve popüler 
sularda yakînimiz kalmadı… Artık sâdık rüyalar da 
göremez olduk… Kâbuslardan kurtulamıyoruz…

İlham gelmeyince imkânları gereği gibi kullanamı-
yor ve imtihanı vermekte zorlanıyoruz…

Aşkımızı besleyecek adanmışlıklar azaldı… Aşkınlı-
ğımızı güçlendirecek arınmışlıklar kayboldu…

Kitap, sohbet, muhabbet, dostluk artık bizi kesmi-
yor… Doymuşluk mu desem, bilmişlik mi desem, 
bilmiyorum.

Profesyonelleştik ama amatör ruhumuz gitti… 
Hasbîliğimize halel geldi.

Günahkârların günah işlemedeki coşkusu, salih 
amel işleyenlerde neden yok?

Stadyumlarda taraftarların çılgınca coşkusu yan-
kılanırken, Saraçhane’de neden ses yok? Beyazıt 
neden suskun?

Düğünlerimizde bile heyecan yok… Nikâhta kera-
met kalmadı sanki…

Görünürlük gönüllülüğü gölgeliyor…

Ahval bu olsa bile bize düşen aşk ve aksiyondur…

Bize düşen elimizden geleni yapmaktır… Yani bir 
rüzgâr estirmek ve yeni bir ruh yakalamaktır… Ye-
niden yola koyulmaktır…

Secdelerde rehabilite olma vaktidir. Abdest suyun-
da, şadırvan soğukluğunda arınma zamanıdır… 
Sadıklarla buluşup yeni seferlere doğrulma ânıdır.

“İman edenlerin Allah’ı anma ve ondan hak 
sebebiyle kalplerinin huşu içinde olma za-
manı daha gelmedi mi?” (Hadid, 16)
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İKRA: Hocam kelime-i şehadet getirerek müs-
lüman olan, yani Allah’ın emir ve yasaklarına 

uyacağını taahhüt eden Müslümanların bu taah-
hütleriyle, fiilen yaşadıkları hayatları arasındaki 

uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz 
önce bunu tespit ederek başlayalım.

Muhammed Emin YILDIRIM: Bismillâhirrah-
mânirrahim. “Kelime-i Şehadet” dediğimiz 

o kelime-i tayyibe, bizim İslâm’a giriş 
cümlemizdir. Biz o cümle ile aslın-

da çok önemli şeyler söylüyoruz. 
Her ne kadar şu anda tam ola-

rak ne söylediğimizin farkında 
olmasak bile, işin bidaye-

tinde, yani Asr-ı Saadet 
dediğimiz o dünyada, 

birileri o kelimeyi söy-
ledikleri için candan, 
maldan vazgeçtiler; 
birileri de o kelimeyi 

söylemedikleri için küfür 
üzere, imansızlık üze-
re yaşayarak hayatlarını 
sonlandırdılar. Şu anda 
belki çok rahat olarak 
söylediğimiz bu cümle, 
o gün için ağırlığı olan 

bir cümleydi. Elbette 
cümlenin ağırlığından bir 
şey kaybolmadı, ama şu 
anda biz o cümleyi, içeri-

Müslüman, dünyada 
tek başına kalsa da 

imanî sorumlulukları 
ve mükellefiyetleri hiç 

değişmeden devam eder.

DOSYA / RÖPORTAJ Siyer Vakfı Kurucusu

Muhammed Emin YILDIRIM
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ğini tam olarak anlamadan söylüyoruz. 
Netice olarak söylediğimiz bu cümleyle, Allah’tan 
başka bütün ilahları reddetmiş, inkâr etmiş olu-
yoruz. Ki bu ilahlar sadece miladı altıncı yüzyılda 
taştan, tahtadan yapılmış, adı Lat, Uzza, Menat 
olan putlar değildir. Oradaki “lâ ilâhe”nin kelime 
manası Allah’a ait alanları paylaştığınız her şeydir. 
Bu bir ideolojidir, bu bir 
makamdır, bu bir mev-
kidir, bu bir şandır, bir 
şöhrettir veya başka 
bir şeydir. Allah’a ait 
alandan gasp edilmiş 
ne varsa, işte bunla-
rın izalesidir. O izale, o 
nefy yapıldıktan sonra 
“illallah” denir ve sa-
dece Allah, yüzde yüz 
Allah denilerek bu iş ta-
mamlanmış olur. Aynı 
şekilde Peygamber 
Efendimiz’in (sav) de 
son peygamber ola-
rak, önce “abd” (kul), arkasından da resul olduğu 
itiraf edilmiş olur. 

Dolayısıyla bu cümleyi bilinçli bir şekilde söyleyen 
bir insanın, bu cümleyi söylemeden önceki ha-
yatıyla, sonraki hayatı arasında dağlar kadar fark 
vardır. O sözü söylediği andan itibaren yepyeni bir 
hayatın, yepyeni bir ufkun, yepyeni bir mükellefi-
yetin içerisine girmiş olur. Çünkü İslâm ailesinin 
içerisine girdiği zaman Allah o insana sorumluluk-
lar yükler ve o sorumlulukları da yerine getirmesini 
ister. Çünkü artık o bir müslümandır ve müslü-
manın inanç esasları da bellidir. Müslüman olarak 
imanın getirdiği sorumlulukları yerine getirmek için 
de en üst düzeyde adımlar atmak zorundadır. 

İKRA: Bu çerçevede, bu günkü Müslüman-
ların hayat pratiği ile bu sözün gereklilik-
lerini kıyaslarsak ortaya nasıl bir manzara 
çıkmaktadır?

M.E.YILDIRIM: Manzaranın çok iyi olmadığı he-
pimizin malumu. İşte bugün insanlık ailesi içeri-
sindeki iki milyarlık bir kesim kendisini müslüman 
olarak tanımlıyor. Elbette biz kimsenin imanını sor-
gulayacak değiliz. Tekfir dediğimiz şeyi biz tekfir 
etmeliyiz. Tekfir asla bir müslümanın başvuracağı 
bir şey değildir. Ama dönüp kendimize baktığımız 

zaman, etrafımıza baktığımız zaman şunu çok ra-
hat bir şekilde görebiliyoruz: Eğer biz bu kelimeyi 
istenilen oranda söylemiş olsaydık, bu gün inanç 
noktasında bu kadar çözülme yaşamazdık. Ahlâki 
zafiyetler bu kadar fazlalaşmazdı. Aramızda olma-
sı gereken sevgi, kardeşlik bağı bu kadar dejenere 
olmazdı ve müslümanlar bu zillet tavrına düşmez-

lerdi. Çünkü Allah’ın vaadi 
haktır ve o vaad çok net bir 
şekilde ortaya koyuyor ki, 
her kim Allah’ın dinine hak-
kıyla yardım ederse Allah 
da onlara yardım edecektir. 
Bu, ilâhi bir düsturdur. Ama 
şu anda bize inayet kapıları 
kapanmış vaziyette. İnayet 
kapılarının kapanmasının 
en önemli sebebi de gerçek 
manadaki imanın gerektir-
diği sorumluluğun yerine 
getirilmemesidir. Onun için 
yapılması gereken, kendi 
ferdi bazımızdan başlayıp 

etrafımızdaki bütün insanlara, sesimizi sözümüzü 
dinleyen bütün insanlara yeniden o iman haki-
katlerini anlatmak ve tekrar onları hayata hakim 
kılabilecek şekilde anlaşılmasına katkı sağlamak-
tır. Aynen ayet-i kerimenin dediği gibi: “Ey iman 
edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine 
indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba 
iman edin.” (Nisâ suresi: 136). Evet, bu yeniden 
iman edin ilâhi fermanının gereği olarak, sanki ilk 
kez karşılaşıyormuşuz gibi imanla irtibatımızı sağ-
lamlaştırmak durumundayız.

İKRA: Hocam ifade ettiğiniz gibi, Müslü-
manlar açısından yapılması gerekenler ile 
yapılanlar arasında büyük farkların olduğu 
görülüyor. Peki, imanın yüklediği sorumlu-
lukları yerine getirmemenin ne gibi gerek-
çeleri bulunuyor? Müslümanları Allah katın-
da kurtaracak mazeretler var mıdır?

M.E.YILDIRIM: Vallahi bu işin bahanesi yok. 
Çünkü ne söylerseniz söyleyin netice itibariyle Al-
lah, evrensel bir mesajla imanı bize bir sorumluluk 
olarak yükledi. Yani şöyle bir şey yok; miladî 6. 
asırda Mekke’de Medine’de yaşayanların sorum-
lulukları şunlar da, 21. asırda İstanbul’da Anka-
ra’da yaşayanlar biraz daha iskontolu bir biçimde 
bu dini yaşayabilirler, iman esaslarından bazıların-

İmtihanlar değişebilse bile bu 
evrensel mesajları olan dinin, 
son güne kadar kendine men-
sup olanlardan istediği sorum-
luluklar var. Dolayısıyla bu işin 
bahanesi yok. Ne söylersek 
söyleyelim, işte bütün insanlar 
kötü oldu, bizde onlara uyduk 
dediğimiz zaman Allah katında 
yine kurtaramıyoruz.
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dan muaftırlar… Böyle bir şey yok. Biz Kur’ân’a 
iman etmiş insanlarız. Peygamber Efendimizin 
(sav) beyanları ve uygulamaları çok net bir şekil-
de önümüzde duruyor. Bizler dinden bir iskonto 
yapma hakkına sahip olmadığımız gibi, dine zam 
yapma hakkına da sahip değiliz. Malum en son 
inen ayet, Maide suresinin 3. ayeti çok önemli bir 
hakikati bizim nazarlarımıza veriyor: Din kemâle 
erdi, nimet de tamamlandı. Artık bu dinden ne bir 
şey çıkacak, ne de bir şey eklenecek. 

Hal böyle olunca, dünya 50 asır sürse, 100 asır 
sürse, ilk günkü sorumluluklar ve mükellefiyetler 
nelerse, son günkü sorumluluklar ve mükellefi-
yetler de aynı olacak. Tabi biz gücümüz nispetin-
deki şeylerle sorumluyuz. Tâkatimizin üzerindeki 
şeylerden elbette Allah bizi sorumlu tutmayacak. 
Ama bugün mesela helal haram konusunda ya-
şadığımız problemler, ahlâk konusunda, adalet 
konusunda yaşadığımız problemler, hâk hukuk 
konusunda yaşadığımız problemler –ki buna Al-
lah’ın hakkı giriyor, bedenin hakkı giriyor, akraba-
ların hakkı giriyor, komşuların hakkı giriyor…- cid-
di bir biçimde bizim o bahanelere sığınmamızdan 
kaynaklanan şeyler.

Şöyle bir algıdan da kendimizi kurtarmak zorun-
dayız: Allah korusun -anlaşılması için bu örneği 
verelim- sabah kalktık ve bir felaket sonucu iki 
milyarlık İslâm âleminin bir kişi dışında bütün 
fertlerinin tamamı ölmüş olsa ve karşısında altı 
milyarlık ehli küfür bulunsa, o müslümanın imanî 
sorumlulukları yine değişmiyor. Yani bu durumda 
biz, Allah’ım bütün müslümanlar öldü, altı milya-

rın karşısında 
ben tek ba-
şıma kaldım, 
onun için bu 
sorumlulukları 
benden kaldır 
desek, kaldır-
mıyor. Namaz 
yine aynı na-
maz, oruç yine 
aynı oruç, hac 
yine aynı hac, 
biraz önce 
söy lediğ imiz 
hak hukuk 
meselesinde 
de istenilenler 

yine aynı. Onun için bu işin insan sayısıyla falan 
alakası yok. İmtihanlar değişebilse bile bu evren-
sel mesajları olan dinin, son güne kadar kendine 
mensup olanlardan istediği sorumluluklar var. 
Dolayısıyla bu işin bahanesi yok. Ne söylersek 
söyleyelim, işte bütün insanlar kötü oldu, bizde 
onlara uyduk dediğimiz zaman Allah katında 
yine kurtaramıyoruz. Çünkü sorumlulukları yeri-
ne getirmek bizlerden ferdi olarak isteniyor. İman 
dairesine kelime-i şehadeti söyleyerek giriyoruz. 
“Eşhedu” diyoruz, yani “ben şehadet ederim…” 
diyoruz. Dolayısıyla ferdi sorumluluğumuzu yeri-
ne getirme noktasında hiçbir bahane bizi kurta-
racak bir bahane değildir. Bahanelere sarılmak 
gibi bir lüksümüzün olmadığının bilincinde olma-
mız gerekir.

İKRA: Bahaneler konusunda daha çok zor-
luklar ve imkânsızlıklar ileri sürülüyor. İşte 
bir müslümana, inancının bir gereği olan şu 
şu hususları niçin yapmıyorsun, şu şu ya-
saklardan niye kaçınmıyorsun dendiğinde, 
genelde yaşadığı zorluklardan ve imkân-
sızlıklardan bahsediyor. Bu kapsamda İs-
lâm’ı yaşamak, imanî sorumlulukları yerine 
getirmek, belirli şartların ve imkânların var-
lığına mı bağlı? 

M.E.YILDIRIM: Tabi bu söylemin hiçbir geçer-
liliği yok. Hz. Ömer’in çok güzel bir sözü vardır. 
Diyor ki Hz. Ömer, “sabır ile şükür iki deve gibidir; 
ben bunlardan bir tanesine bineyim de hangisine 
binersem bineyim.” Eğer Allah bizi yoklukla imti-
han ederse biz sabır devesine bineriz. Bizi var-
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lıkla imtihan ederse, biz şükür devesine bineriz. 
Varlıkla imtihan edildiğimiz zaman bazı şeyleri or-
tadan kaldıramayacağımız gibi, yoklukla imtihan 
edildiğimiz zaman da bazı şeyleri iptal edemi-
yoruz. Çünkü bizden istenen şeyler gücümüzün 
nispetinde olan şeyler. Allah zaten gücümüzün 
üstündeki şeyi bize yüklemez. Sünnetullah dedi-
ğimiz yasalarında böyle bir şey yok. Eğer bir in-
san olarak ancak 80 kilo taşıyabiliyorsam, Allah’ın 
bana yüklediği o kadardır. Hal böyle olunca, özel-
likle kendi yaşadığımız zemin için söyleyeyim, biz 
aslında daha çok nimetlerle imtihan oluyoruz. 
Şu anda bizim en büyük imtihanımız rehavet. 
Tembellik, rehavet öyle kaplamış ki hayatlarımı-
zı, bir şeyler yapma konusunda bir isteksizlik, 
bir şevksizlik var üzerimizde. Öncelikle kendimizi 
bu durumdan kurtarmamız gerekir. Şöyle dok-
sanlı yılları, seksenli yılları hatırladığımızda, çok 
daha imkânsızlıklar içinde olduğumuzu görürüz. 
İşte cep telefonlarımız yoktu, altımızda arabamız 
yoktu, çok daha küçük evlerde yaşardık… Ama 
buna rağmen haftanın kaç günü sohbetlere katılır, 
bu sohbetlerden istifade etmeye çalışırdık. Hem 
de kilometrelerce yürüyerek veya minibüslere, 
otobüslere inip binerek. Yaşı biraz daha büyük 
olanlar, çok daha fazla talebelerle ilgilenirlerdi… 
O zamanki imkânların 
azlığına rağmen yapılan 
işler daha fazlaydı. 

Bugün elhamdülillah 
daha fazlasına sahibiz. 
Allah hak etmememize 
rağmen nimetlerini üzeri-
mize yağdırıyor -inşallah 
bize rağmen kesmesin o 
rahmetini üzerimizden- 
bizim de buna karşılık 
daha fazlasını yapmamız 
lazım. Şu anda insanı-
mız daha fazla iman hiz-
metine, ilim hizmetine, 
ahlâk hizmetine muh-
taç. Çünkü yaşadığımız 
zeminde çok da içimizi 
serinletecek bir manzara 
yok. Şu anda gençlerimizin büyük bir bölümünde 
inanç problemi var. Büyük bir bölümünde ahlâki 
zafiyetler var. Büyük bir bölümünde, ne yazık ki 
kendi kültürümüzün yansıtmadığı haller var. İşte 

bu insanlara uygun bir üslupla, uygun bir usul-
le unuttukları o kulluğu hatırlatmakla mükellefiz. 
Bunu daha önce kulluğunu hatırlayanlar yapabilir. 
Eğer biz gerçek manada kulluğumuzu hatırlar ve 
sorumluluğumuzu yerine getirirsek, etrafımızdaki 
insanlara da bu manada daha duyarlı oluruz, gü-
cümüz yettiğince de el uzatırız.  

İKRA: Hocam ifade ettiğiniz gibi bazı olum-
suzluklar yaygınlaşma ve genelleşme seyri 
gösteriyor. Bu duruma nasıl gelindi? Yani 
her zaman olabilecek olumsuzlukların böy-
lesine yaygınlaşmasının ve genelleşmesinin 
altında yatan sebepler nelerdir? Ve çözümü 
nerede arayacağız?

M.E.YILDIRIM: Bunun bir çok sebebi var. Dün-
yanın estirdiği menfi rüzgârdan kaynaklanan etki-
ler var. Kötülük ve şer yayılmacıdır, yayılması daha 
hızlı olur, bundan kaynaklanan sebepler var. Aile-
ler istenilen oranda çocuklarına sahip çıkamadık-
ları için, babalar ve anneler bu manada görevlerini 
yapamadıkları için, aileden temel alınmamasından 
kaynaklanan problemler var. Maalesef okulları-
mızda bazı şeylerin istenilen oranda verilememe-
sinden kaynaklanan, aynı şekilde camilerimiz ve 
mabetlerimizin bile bu manada sorumluluklarını 

yerine getirememesinden 
kaynaklanan sebepler var. 
Bunların hepsi birbirini te-
tikleyen şeyler. Neticede 
hepsi birbirine olumsuz 
anlamda etki ettikleri için 
bu kötü manzarayla karşı 
karşıya gelmiş durumda-
yız. 

Şimdi bizim önümüzde 
bir örnek var. Bu örnek, 
bu işin en ideal halini or-
taya koyan Peygamber 
örneğidir. Zaten bunun 
için “usvetun hasene” (en 
güzel örnek) diye takdim 
eder Kur’ân’ında Yüce Al-
lah, Hz. Peygamberi (sav). 
Kötülüğün oluk oluk aktığı 

Mekke’de bir iman mücadelesi başlattı. Önce bir 
müslüman fert oluşturdu, sonra müslüman aile-
ler oluşturdu. Ve müslüman fertlerin oluşturduğu 
müslüman aileler, müslüman toplumu oluşturdu.  

İnsanın önce kendisine kar-
şı İslâm şahsiyetini oluştur-
ma adına bir sorumluluğu var. 
Bunu yaptığında kendi hâki-
miyeti altında olan evi, işi de 
müslüman şahsiyetine uygun 
bir hale gelir. Ve bunlar halka 
halka yayılıp bir araya geldiğin-
de işte o müslüman toplum de-
diğimiz, İslâm toplumu, saadet 
toplumu, huzur toplumu, gü-
ven toplumu dediğimiz o top-
lum oluşur.
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Bu gün de bizim bundan başka bir yolumuz yok. 
Tepeden inmeyle bu iş olmuyor. Ben işte devlet 
olarak bunu yapın diyorum, böyle yapacaksınız 
diyorum, sonra bunlar da uygulanıyor… Böyle bir 
şey yok. Tarih boyunca böyle bir şey olmamış. 
Buna tevessül edildiği zamanlarda da ne kadar 
sorunlar çıktığını yine tarihten okuyoruz. 

Bu fertle başlayacak bir şey. Alttan yukarıya doğ-

ru gelişen bir şey. İnsanın önce kendisine karşı 
İslâm şahsiyetini oluşturma adına bir sorumlulu-
ğu var. Bunu yaptığında kendi hâkimiyeti altında 
olan evi, işi de müslüman şahsiyetine uygun bir 
hale gelir. Ve bunlar halka halka yayılıp bir araya 
geldiğinde işte o müslüman toplum dediğimiz, 
İslâm toplumu, saadet toplumu, huzur toplumu, 
güven toplumu dediğimiz o toplum oluşur. Dola-
yısıyla biz bugün asr-ı saadet modelinde bir top-
lum arzuluyorsak- ki her müslümanın gönlünde 
bu aslan yatar- izleyeceğimiz yol budur. Bunu 
yaptığımız zaman varacağımız nokta da Allah’ın 
izniyle özlemini çektiğimiz o saadet toplumudur. 
Yoksa müşrikler Peygamber Efendimize (sav) 
istiyorsa başlarına kral yapacakları, zenginlik is-
tiyorsa en zenginleri olana kadar kendisine mal 
verecekleri teklifleriyle gelmişler, ama Efendimiz 
(sav) bütün bu tekliflere iltifat etmemiş ve fertten 
başlayan, müslüman şahsiyetini inşa etmeden 
başlayan nebevî yoldan dönmemiştir. Netice ola-
rak biz düzelirsek dünya düzelir noktasında ken-
dimizi görmemiz lazım. Onun için ben bir müs-

lüman olarak kendimi, baba olarak ailemi, abi 
olarak kardeşlerimi, hoca olarak talebelerimi dü-
zeltme adına bir gayrete giriştiğim an bu iş düze-
lecek ve özlediğimiz noktaya varacağız inşallah.

İKRA: Hocam biz düzenli bir program çer-
çevesinde kitap okuma ve okutma çalış-
ması yapan bir derneğiz. Bu hususta bizle-
re ve okurlarımıza neler tavsiye edersiniz?

M.E.YILDIRIM: 
İslâm medeniye-
ti, ilim medeni-
yetidir. Hepimizin 
malumu olduğu 
üzere -ki siz de 
Derneğinize isim 
olarak bu keli-
meyi seçmişsi-
niz- bu dinin ilk 
emridir “İkra”dır, 
yani oku! Ama 
bu emir, geldiği 
cümle içinde tam 
olarak anlamını 
bulur: “Yaratan 
Rabinin adıyla 
oku!” Yani yara-
tan Rabbimizin 

adıyla okursak o emri layıkıyla yerine getirmiş 
oluruz. Elhamdulillah, siz de onu yapıyorsunuz. 
Kitapla, ilimle buluşturuyorsunuz insanları. Haya-
tın değişmez bir kâidesi var; kişinin ameli bilgisiy-
le orantılıdır. Ne kadar bilirse o kadar amel eder. 
Dolayısıyla hepimiz hem kifayet miktarı ilim öğ-
renmek, hem de öğretmekle mükellefiz. İnşallah 
sizler de bu ismin gölgesi altında binlerce insa-
nı ilimle, kitapla buluşturacaksınız ve biraz önce 
söylediğimiz, o hasretini çektiğimiz İslâm mede-
niyetinin güzel günlerine ulaşacağız.

İKRA: Hocam, röportaj teklifimizi kabul 
edip bize zaman ayırdığınız ve değerli bilgi-
ler paylaştığınız için Derneğimiz ve okurla-
rımız adına teşekkür ediyoruz.  

M.E.YILDIRIM: Allah razı olsun, çalışmalarınız 
hayırlara vesile olsun inşallah.

Röportaj: Halil KENDİR – Erdoğan AYDIN
Muhsin ÇİFTÇİ – Fatih DUYMUŞ – Erdem ERGİN
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Âlimlerimiz ahiret yolculuğun-
da, bize dünya hayatında yol gös-
teren rehberlerimizdir. Onların git-
tiği yoldan yürümek ve onların bize 
bıraktıkları ile daha iyi neler yapa-
biliriz düşüncesinde olmak için, 
onların ibretlik hayatlarını iyi bilmeli 
ve bize bıraktıkları eserleri okuma-
lıyız. Yazımızda hayatı ibretliklerle dolu olan ve bize 
günümüz şartlarında Allah’ın davası uğrunda çalı-
şırken sığındığımız bahanelerden bizi utandıracak 
İmam Serahsi’nin hayatını kaleme alacağız.

İmam Serahsi, kesin olmamakla birlikte 1009 
senesinde günümüzde İran sınırları içerisinde yer 
alan Serahs şehrinde doğdu. Doğduğu yıllarda 
Serahs şehrinin Türkmenistan sınırları içerisin-
de yer almasından dolayı, İmam Serahsi’nin Türk 
olabileceği bazı kaynaklarda geçmiştir. İsmi tam 
olarak Muhammed Bin Ahmed Bin Ebi Sehl Se-
rahsi’dir. Serahs şehrinde doğduğundan dolayı 
kendisine Serahsi denilmektedir. 

Çocukluk yıllarına dair elimizde bir veri olma-
makla birlikte erken yaşlarda ilimle uğraşmaya 
başlayan Serahsi, Türkmenistan’da başladığı eği-
tim hayatına Buhara’da devam etmiştir. Buhara’da 
dönemin en meşhur fıkıh âlimi olan Şems-ül-eim-
me Ebu Muhammed Abdülaziz bin Ahmed Hul-
vani'den fıkıh dersleri aldı. Uzun süre bu derslere 
devam eden İmam Serahsi fıkıh alanında kendisini 
çok iyi yetiştirdi. Hocasının hayatını kaybetmesin-
den sonra yerine geçen İmam Serahsi, “âlimlerin 
güneşi” anlamına gelen Şems-ül-eimme lakabını 
aldı.  Fıkıh ilminin yanında kelam dersleri de alan 
Serahsi, ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle 
geçirmiştir. Bu yolda çok sıkıntılar çeken Serahsi, 
otuz ciltlik El Mebsût gibi bir eseri hapis hayatında 
ilim dünyamıza kazandırır. 

Karahanlılar döneminde yaşayan Serahsi, bu 
dönemde idareciler tarafından uygulanan haksız 
ve fazla vergilere karşı itirazlarda bulunur ve halkı 
bu vergileri vermemeleri hususunda uyarır. Serah-
si’ye güvenen halk onunla birlikte hareket eder ve 
dönemin hükümdarına başkaldırır. Bu başkaldı-

rının sorumlusu olarak İmam 
Serahsi 1073 yılında hapse atı-
lır. Atıldığı hapiste bir kuyunun 
içinde yalnız başına bırakıldığı 
gibi, her türlü imkândan da 
mahrum bırakılır. O bu fela-
keti saadete çevirir. Kuyunun 
başına toplanan öğrencilerine 

ufak bir delikten seslenerek, elinde hiçbir kitap ol-
madan ders vermeye devam eder. 15 yıl süren bu 
esaret ve zor şartlarda verdiği derslerden öğren-
cilerine otuz ciltlik El Mebsût eserini yazdırır. Zor 
şartlar altında yazılan bu eser fıkıh usulünde kay-
nak kitapların başında gelir.  Bu eseri yazan öğ-
renciler, Cuma namazı bahsinde şöyle bir not dü-
şerler: “Bize bunları yazdıran ne cumaya, ne 
cemaate gidemeyen biridir.” El Mebsût dışında 
El Usûl, Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, Şerhu Kitâbi’l-Kesb, 
Şerhu’l-Câmii’l-Kebîr, Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr, Şer-
hu Muhtasari’t-Tahâvî, Şerhu Ziyâdâti’z-Ziyâdât 
olmak üzere toplamda yedi eseri daha vardır. 

1087 yılında hapisten çıkan Serahsi Fergana’ya 
gider. Fergana Emiri tarafından talebeleri ile birlikte 
saraya alınır. Burada öğrencilerine ders vermeye 
devam eden Serahsi yarım kalan eserlerini de ta-
mamlar. Fergana da 3 yıl kalan Serahsi 1090 yılın-
da vefat eder. 

15 yıl boyunca bir kuyuda zor şartlarda hapis 
yatan İmam Serahsi’nin yazdığı otuz ciltlik El Meb-
sût eserini, elimizde bulunan bunca imkânlara rağ-
men kaçımız okumuştur? Daha doğru bir ifade ile 
kaçımız bu eserden haberdardı…!?  

İMAM SERAHSİ

Feyyaz
KALKAN

ILIM VE 
ALIM
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Derneğimizin yeni ve yedinci temsilci-
liği Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde 
hizmete açıldı.

Kitap okuma gayesi ile çıktığımız bu yol-
da bir halka daha olan Göztepe Temsilcili-
ğimizde kitap okumanın yanı sıra Kur'ân-ı 
Kerim ve dini seminerlerde verilmektedir. 

21 Ekim 2018’de Bağcılar Belediye Baş-
kanımız Sn. Lokman Çağırıcı, Esenler Be-
lediye Başkan Yardımcımız Sn. Osman 
GÖKÇEBAŞ, İKRA Derneği Genel Başka-
nımız Sn. Mehmet ÇELİK, derneğimizin yö-
netim kurulu üyeleri, okurlarımız ve mahalle 
sakinlerimizin katılımı ile açılışımız gerçek-
leştirildi.

Açılış törenimize katılan Esenler Belediye 
Başkan Yardımcısı Sn. Osman GÖKÇE-
BAŞ, İKRA Derneği ile üniversite yıllarında 

tanıştığını ve hala bir gönüllüsü olmaktan 
gurur duyduğunu ifade ederek STK’ların 
önemine vurgu yaptı. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman ÇAĞIRICI yaptığı konuş-
mada, "İKRA Derneği gibi STK'lara 
belediye olarak her zaman yardımcı 
olduklarını, sadece bu mekânlarda 
değil belediyemizin bilgi evleri, kültür 
merkezlerinin de STK'larımızın hizme-
tinde olduğunu ifade etti."

Programımız konuşmaların ardından 
temsilciliğimizin açılışında emeği geçen 
gönüldaşlarımıza ödül verilerek ve katılan 
misafirlerimize ikramda bulunularak sona 
erdi. Sohbetlerimiz Pazartesi akşamları 
saat 21.00-21.30 arasında yapılmaktadır. 

Göztepe Temsilciliğimizin Başkanı Hatip 
DEMİR beye ve ekibine çalışmalarında ba-
şarılar dileriz. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Yeni ve Yedinci Temsilciliğimiz 
Bağcılar / Göztepe 

›› MERKEZ HABERLER 
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İKRA Derneği Eğitim Birimi olarak insanları kitap ile 
tanıştırmak, onlara kitap okutmak için Esenler Dörtyol 
Meydanında Ekim ayı boyunca hafta sonları stant açtık. 
Cumartesi hanım kardeşlerimizin, Pazar günü ise bey-
lerin görev aldığı standımızda, standımıza gelen misa-
firlerimize çay ikramında bulunarak onlara derneğimiz 
hakkında bilgi verdik, derneğimizin kitap çalışmalarını 
anlattık. İsteyen misafirlerimizi kitap listemize kaydede-
rek onların düzenli bir kitap okuru olması adına ilk adımı 
attık. 

Sizlerde kitap okumak istiyorsanız herhangi bir tem-
silciliğimize uğrayarak ilk kitabınızı alıp okumaya başla-
yabilirsiniz.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü ve İKRA Derneği Kitap Komis-
yonu Başkanımız Ahmet YAPICI hoca-
mızın yeni kitabı çıktı: İnanmış Bir Adam, 
Kırk Derste MEHMET AKİF.

Hocamızın TüYAP kitap fuarında 
17 Kasım Cumartesi imza günü vardı. 
Biz de hem hocamızı ziyaret ettik, hem 
tebrik ettik, hem de kitabını imzalatma 
şansı bulduk.

Ahmet YAPICI’nın kaleminden; 

MEHMET AKİF

Ücretsiz Kitap 
Okumak İster 
misiniz?

›› MERKEZ HABERLER 
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İKRA Derneğimizin güzel hizmetlerinden biri olan, 
motivasyon seminerimiz, kahvaltı eşliğinde soğuk 
bir pazar sabahında, mide ve kalpleri doyurmak 

iddiasıyla başladı. Zaman sermayesini israf etme-
yen, hayır yolunda bir ömür sürmeye azmetmiş gü-
zel insanların, örnek hayat hikâyelerini, kendi dillerin-
den dökülen ve dinleyenleri motive eden cümleleri 
ile dinlemeye devam ediyoruz. Kasım ayında icra 
ettiğimiz motivasyon seminerimize bu örnek insan-
lardan biri olan, değerli Vehbi Vakkasoğlu hocamızı 
davet ettik ve bizleri kırmayarak, necip gönüllü ho-
camız davetimize icabet etti. 

Kurucu başkanımız Avukat Emin Atalay beyin gi-
riş konuşmalarıyla başlayan programımız, hocamı-
zın kürsüye arz edilmesiyle devam etti. Değerli ho-
camız konuşmalarına başlarken "Eğer bir insan, 
bol bol hatıralarını anlatmaya başlıyorsa, bu 
onun yaşlandığının göstergesidir" cümlesi ile 
tebessüm ettiren bir giriş yaptı. Daha sonra o güzel 
üslubuyla, bizlere örnek hayatından şunları anlattı:

"Gençliğimde dünya klasiklerini okurdum, 
bu kitaplar bana fikri bir zevk verirdi. Daha 
sonraları anladım ki, yürekten gelmemiş ve 
yaşanmamış hikayeler bana bir şey katmaz. 
Yürekten gelen ve gerçekten yaşanmış olan 
hikâyeler, gerçek manada yüreklerde karşılı-
ğını bulur.”

Ülkemizin yakın geçmişi, maalesef biz müslü-
manların üzüldüğü, bizlere sopanın gösterildiği za-
manlardı. İmam-Hatip mezunu olmak, birçok engelle 
karşılaşmayı da beraberinde getiriyordu. Yükseko-
kula, imam hatiplileri almamak için türlü güçlükler 
çıkarılırdı. Benim babam zamanında imam hatipler 
daha açılmamıştı. Dönemin zorlukları sebebiyle, de-
dem babamı okula göndermemişti. Bir eğitici olma-
sına rağmen, neden babamı okula göndermediğini 
dedeme sordum. Dedem de bana "Eğer babanı 
okutsaydım, sonuna kadar giderdi ama bu za-
manda okuyanlar maalesef İslamdan uzakla-
şıyor" dedi. Babam mektebe gitmemişti ama çok 
zeki bir insandı. Ezberi çok kuvvetli idi ama girdiği 
birçok işinde başarılı olamadı. Babamın Maraş'ta 
küçük, kendi halinde bir kitapçı dükkanı vardı. Ben 
gözümü kitaplarla açtım. Bu kitapçı dükkanı üstad 

Necip Fazıl gibi bir dava adamını ağırlama şerefine 
ermişti. Üstad Necip Fazıl'ın iki Hilmi’m var dediği 
Hilmilerden biri, benim babam Hilmi Vakkasoğlu idi. 
Babamın adı Hilmi idi ama kendisi celalli bir adamdı. 
Babam "Nereden mezunsun?" diye sorulsa "Bü-
yük Doğu Üniversitesi" derdi. Bunu Maraş'ta Üs-
tad Necip Fazıl'ın bir konferansında, herkesin önün-
de haykırmıştı. Babamın kitapçı dükkanına birçok 
değerli insan gelirdi. Üstad Necip Fazıl bizim eve 
Buhara pilavı yemeğe de gelmişti. Başka zaman, 
Arif Nihat Asya babamın kitapçı dükkanına gelmiş 
ve babam onu "bir içimlik kahve" içmeye eve da-
vet etmişti. Bu birbirinden değerli güzel insanlarla ta-
nış olmak benim şiiri ve kitapları sevmemde önemli 
bir rol teşkil etti.

İmam hatip okulunu bitirdikten sonra, üniversite 
için İstanbul'u kazanmıştım. Daha önce İstanbul'a 
hiç gitmemiştim. Üstad Necip Fazıl, bir gün Maraş'a 
geldiğinde bir ev sohbeti tertip edildi. Ben İstanbul'a 
gittiğimde Üstada talebe olmak istediğimi babama 
söyledim. Babam da bu ev sohbeti esnasında, bu 
isteğimi Üstada söyledi. Üstad Necip Fazıl "Aldım 
kabul ettim" dedi. Adres olarak İstanbul'da Üstadı 
nasıl bulacağımızı sorduğumuzda, "Necip Fazıl Is-
tanbul" diyerek cevap verdi. Yabancısı olduğum İs-
tanbul'a geldiğim günlerde, açıkçası çok zorlandım 
ama sonunda Üstad Necip Fazıl'ın evini buldum. 
Bir gün Üstad Necip Fazıl ve kıymetli Osman Ser-
dengeçti karşılaştıkları zaman, Üstad Necip Fazıl, 
Serdengeçti'ye "Olgunlaşmışsın" deyince, o da 
karşılık olarak "Düşmek üzereyim üstad" ceva-
bını verdi. Üstad Necip Fazıl'ın cenazesinde her-
kes üzgün olduğunu ve büyük bir boşluk bıraktığını 
söylerken, Osman Serdengeçti "Üstad, boşluk 
bırakmadı aksine bütün boşlukları doldurdu" 
demişti.

Soğuk Bir Günde, Sımsıcak Bir Muhabbet

›› MERKEZ HABERLER 
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Kur’ân'ı okuyan  ve içindekileri yaşayan kimseler 
insanların hâk ve hukukuna riayet etme, kendi gö-
rev ve sorumluluklarını muhakkak yerine getirme, 
hüküm  ve davranışlarında adaletten ayrılmama gibi 
çok önemli hasletlere sahip olacaklarından dolayı 
Hz. MUHAMMED  (s.a.v) bir takım görevlendirme-
ler yapacağı zaman bu hususu bir ölçü olarak kabul 
etmiş ve böylelikle Kur’ân'ı bilmeye dikkat çekmiştir.         

Nenehatun temsilciliği olarak biz de hanım kar-
deşlerimize kurs açtık ve iki grup; sabah bir grup, 
öğleden sonra 2 grup olmak üzere 3 sınıf oluştur-
duk. Kursumuzda halen 60 öğrenci ders almakta-
dır. Dersleri-
miz; Kur’ân-ı 
Kerim, itikat, 
ibadet, siyer, 
ahlâk, Esma-
ü’l Hüsna, tef-
sir…  Ayrıca 
Peygamberler 
Tarihi dersimi-
zi sinevizyon 
ile görsel bir 
şekilde yaparak, öğrencilerin de yorumları ile katılım 
sağlaması ile işleniyor. Her bir kurs öğrencimiz de 
ayrıca kitap okurumuz olarak listeye alınıp takibi ya-
pılıyor. Yeterli talep olduğu takdirde ilk ve orta eğitim 
düzeyinde Arapça dersi için sınıf açılacak. 

Eğitimin yanı sıra cami, türbe, müze ve piknik 
gezilerimiz de gündemimizde. Bütün kız öğrenci ve 

hanım kardeşlerimizi temsilciliğimize bekliyoruz. Siz-
ler olduğunuz sürece bizler sizlere hizmet için varız. 

Sizin en hayırlınız Kur’ân'ı öğrenen ve öğretendir. 
(Hz MUHAMMED sav.)

"İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine 
gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar 
cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar." 
(Hûd suresi, 23. ayet.)

›› MERKEZ HABERLER/ HANIMLAR 

Bağcılar 
Temsilciliği

Nenehatun Temsilciliği

Temsilciliğimizde Kur’ân-ı Kerim 
derslerimiz 24 Eylül pazartesi günü 
başladı. Derslerimiz hafta içi her gün 
saat 09-14 arası devam etmekte olup, 
sabah ve öğlen olmak üzere 2 gruptan 
toplamda 29 kişiden oluşmaktadır. 

Cuma günleri saat 12.00’de de tef-
sir derslerimiz devam etmektedir.
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• 1 Ekimden itibaren 2018-2019 yılına Kur’ân-ı Kerim dersle-
riyle başladık. 

• Ek olarak mahreç, tecvid, tâlim ve ezber dersleri yapıyoruz.

• Cuma saati programımızda; tüm öğrencilerle birlikte sûreleri 
okuyoruz, Yasin-i Şerif’in tefsirini yapıyoruz, programı zikir ve 
salavatlarla bitiriyoruz.

• Üç haftada bir çay saati yapıyoruz.

• 32 öğrencimiz var, 2 gruptan oluşmaktadır: 

• 1. grup: Nuray Hoca ile birlikte 09.00-12.00 arası; 

• 2. grup Arzu Hoca ile birlikte 10.00-12.00 arası haftanın beş 
günü ders yapmaktadır.

• Her salı saat 14.00 ile 15.00 arası Hud suresinin tefsirini ya-
pıyoruz. 

• Bu yıl 9 ziyarette bulunduk. Bunlar doğum, taziye ve tebrik 
ziyaretleriydi.

• Ayrıca kitap okurlarımızı arayıp, onların hal hatırını sorup ki-
tap takibini yapıyoruz.

• Verimli, bereketli yıllar geçirmemiz duasıyla.

Esenler Temsilciliği

28.09.2018 tarihinde Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK 
beyin anlatımıyla başlayan Hadîs Usülü dersimizde; Hadis, 
Sünnet, Hadisin çeşitleri, Hadisin takımı, Kaynağına göre 
hadisler, İman esas /  Muamelat konusu, Sıhhat derecesi 
gibi konular başlığında 7 haftalık ders işlemiş bulunuyoruz. 
30.11.2018 tarihinde Hadis Usulü dersinden sınav olunarak 
Hadis Usulü dersimiz son bulmuştur. 

İslam Tarihi dersini İKRA Gençlik Birimi Başkanı Ayşegül 
ÇELİK hanım anlatmaktadır. 2 sezondur devam eden dersimiz 
Raşit Halifeler döneminden başlayarak anlatılıp bu sezon 
Endülüs Devletiyle devam etmektedir. 28.09.2018 tarihinde 
başlayan dersimiz 7 haftadır devam etmektedir.

09.11.2018 tarihinde Feyza ÇELİK hanım “Değişen Dünyada 
Mahremiyet” konusunu anlattı. Bilgi dolu ve verimli geçen bu 
ders için Feyza Çelik hanıma teşekkür ederiz.

26.10.2018 Gençlik Birimi Başkanı ve İslam Tarihi dersi 
hocamız Ayşegül hanıma doğum günü sürprizi yaptık. Rabbim 
hocamıza iki cihanda da bütün güzellikleri nasip etmesi 
duâsıyla...

İKRA Genel Merkez Akademi Dersleri

›› MERKEZ HABERLER/ HANIMLAR 
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06.11.2018 Kitap okurumuz ve Akademi 
derslerine katılan Hidayet Akbaş hanıma bebek 
ziyaretimiz. Rabbime hayırlı kul ailesine evlat 
olabilmesi duasıyla; Hoş geldin, Ömer Asaf 
Akbaş.
08.11.2018 tarihinde Gençlik biriminden Merve 
hanımın düğün merasimine katıldık. Merve ve 
Süleyman Soylu çiftine Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v)  ve Hz. Aişe validemizin aile 
muhabbetlerini diliyoruz.

16.11.2018 Tuna Temsilciliğimiz Başkanı Cemile 
Ünal hanıma bebek ziyaretinde bulunduk. İKRA 
ailesi olarak büyümenin mutluluğunu bizlere 
tattıran Ayşe Duru Ünal kızımız, Hoşgeldin.

29.11.2018 İl Müftülüğüne ziyaretimiz. 
Başkanımız Şule Çelik ve Sekreteryamız Aysel 
Akbaş kardeşlerimiz İl Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik bürosundan Halime Yıldız hanımla 
heyecanlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

27.11.2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
katkılarıyla Cami ve Sahabe kabir ziyaretlerimizde 
gezip gördüğümüz yerler: 

Camiler Arap Cami, Yeraltı Cami, Fatih Cami, 
Eyüp Sultan Cami. 

Türbeler Mehmet Emin Tokadi Hz., Fatih 
Sultan Mehmet Han, Balat Ayvansaray Kab bin. 
Mâlik Hz., Hz. Halime (Peygamberimizin süt kız 
kardeşi), Hamidullah El Ensari Hz., Ahmet El 
Ensari Hz., Ebû Şeybetül Hudri Hz., Eyüp Sultan.
Miniatürk’deki öğlen yemeğiyle son bulan 
gezimiz muhteşemdi. 

Rehberimiz Süleyman Özcan ve Kaptanımız 
Müslüm Ateş beylere ve bu geziyi organize 
eden Başkanımız Şule Çelik hanıma, bizlerin 
çalışmalarına katılımlarıyla yardımcı olan kitap 
okurlarımıza, Kur’ân-ı Kerim öğrencilerimize ve 
sohbet cemaatimize çok teşekkür ederiz.

İKRA Genel Merkez 
Hanımlar Komisyonu

›› MERKEZ HABERLER/ HANIMLAR 
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››  İKRA ANADOLU

Okumak özel güç isteyen bir eylemdir. 
Özel güçleri olmayan insanlar okudukla-
rı kitaplardan, yazılardan anlamakta zor-
luk çeker; okuduğunu anlaması için hayal 
güçlerinin güçlü olması lazım. Etkili anla-
yabilmek için, olayların içerisindeymiş gibi 
okuyup, aklımızda canlandırarak okumalı-
yız. Okumak insanların hayal gücünü geliş-
tirir. İnsana mutluluk, huzur, sağlık… verir 
ve eğer bir kitabı gerçekten hayal ederek 
okur isek o kitabı okumayı bırakamayız. 
Kısacası; kitabı okur iken kendimizi yazarın 
yerine koyarak okur isek o kitabı anlayarak 
okuduğumuz anlamına gelir…

Habibe ÖZKAYA

Kitaplar insanın hazine ışığıdır. Oku-
dukça öğrenirsin, öğrendikçe okursun. 
Öyle kitaplar, öyle hikâyeler vardır ki; in-
sana hayata bağlanmayı, hayatın sırlarını 
öğretir. Kitap okuyunca insan merakını, 
heyecanını giderir. Kitap okumak sade-
ce kitap okumak değildir. Hayal gücü 
olmayan insanlar bunun farkına varama-
yabilir. Fakat her şey bir kitap ile başlayıp 
bir kitap ile bitebilir. Unutmayın kitap her 
zaman hayatın ışığı, geleceğin merakı ol-
malıdır.

İrem AYYILDIZ

Hayal GücüKitap İlimdir

İlkokul 4. Sınıftayım. Kur’ân-ı Kerim’de ilk 
ayetin (oku) olduğunu öğrendim. Kendi kendime 
sordum; okumak bu kadar önemli mi?

Bizi yaratan Allah'ımız okumamızı istiyor. De-
mek ki,  bizim için çok önemli ki ayet (oku) diyor. 

Okumak bana ne kazandırır diye düşünüyo-
rum. Okudukça yeni şeyler öğreniyorum, kelime 
haznem gelişiyor, doğruyu ve yanlışı öğreniyo-
rum. Hiç tanımadığım insanlarla tanışıyorum, 
gitmediğim şehirlere, ülkelere gidiyorum. Bazen 
önüme bir merdiven çıkıyor o merdivenden çıka-
rak yıldızları, gezegenleri, galaksileri geziyorum. 
Bazen bir güvercine tutunup uçsuz bucaksız 
gökyüzünü geziyorum. Bir mağaraya girip aşağı 
doğru indikçe yer altını ve yeraltının o buz gibi 
sularını hissediyorum.

Okudukça hayallerim daha da gelişiyor, dü-
şündükçe başka yerlere uçuyorum. Kendimi 
dünyanın öbür ucunda ya da gökyüzünün en 
tepesinde buluyorum. O sonsuz hayal gücüm 
tanımadığım birileriyle belki de uzaylılarla bile ta-
nışabiliyorum. Kendimi sihirli biri gibi hissediyo-
rum bazen. Çünkü hayvanlarla konuşuyor, kuş-
larla uçuyor, ışınlanıyor, dünyanın öbür ucundaki 
insanların dilini öğrenip konuşmaya başlıyorum . 
Onları tanımamış olsam bile kültürlerini öğreniyor 
onlarla arkadaşlık kuruyorum kitap okuyunca.

 Okudukça  davranışlarımızı güzelleştirebilir, 
okudukça başkalarını anlayabiliriz. Okuyan sayı-
mız arttıkça dünya daha yaşanabilir bir hale gelir.

Nurefşan AKSU

Ucuza Seyahat

Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi İmam 

Hatip Ortaokulu öğrencilerinden

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
24



Bu Dünya'da bütün kitaplar bizlere birer ödül-
dür. Hiç düşündünüz mü, kitaplar neden bu kadar 
çok övülür? Çünkü kitaplar ışıktır, kitaplar birer li-
derdir. Çünkü kitaplar birer ışık kaynağıdır. İyi bir 
kitap, gerçek bir hazinedir. 

Peygamberimiz (s.a.v) bir hadisinde şöyle bu-
yurmaktadır;  “Mü'min, mü'minin aynasıdır.” 
Bizlerin aynası ise kitaptır. Bir gül en fazla 3 gün 
solmaz ama kitaplar hiç solmayacak güllerdir. İn-
sanlar toprağa buğday eker. Fakat elimizde olsa 
her karış toprağa kitap ekerdik. Bizlerin ruhumuz-
da bulunan temel ilacı ise kitaptır. Kitaplar rehberi-
miz, kitaplar olmasa biz hiçbir şey öğrenemezdik. 

En büyük rehberimiz Kur'ân-ı Kerim'dir.  Ve bü-
tün kitaplara bedeldir, hayatımızın ışık kaynağıdır, 
Kur’ân.

İnsan+kitap= İlim. Buradan da şunu anlıyoruz ki 
kitaplar olmasa gerekli bilgilere sahip olamayaca-
ğız. Lütfen kitaplarımızı hor kullanmayalım. Çünkü 
her bir kitap bir ağaç demektir. Bizleri ortaya çıka-
ran özellik ise kitaplardır. Bizlerin her zaman yanı-
mızda bulunan dostlarımız vardır. Yani kitap bizleri 
her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş bizlere 
akıl öğreten bir dost olmuştur. Kitaplar zamanın 
büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.

Kitapları seviniz, onlar yaşamımızı daha çekici 
bir hale sokacak, bizlere dostça hizmet ederek dü-
şüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gü-
rültülü karmaşasında yolumuzu bulmamıza yardım 
edecek, kendimize ve başkalarına saygı duymayı 
öğretecek, yüreği ve aklı; dünya ve insanlık sevgi-
siyle dolduracaktır. 

İlknur AKIN
Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi 

İmam Hatip Ortaokulu

Kitaplar ve Biz
Kitaplar içinde binlerce cevher barındıran 

bir hazinedir. “Çok okuyan, çok bilir”, derledi 
de inanmazdım. Oysaki kitap okuyan insanlar 
okumayanlara göre her zaman bir adım önde-
dirler. Kitap bizim bir günlük dostumuz değil-
dir. Biz onu bıraksak bile o bizi olduğu yerde 
bekler.

Peki size soruyorum. Siz otobüse bindiği-
nizde, parklarda vb. yerlerde elinde kitap ile 
dolaşan birisini gördünüz mü? Durun, ben ce-
vap vereyim hayır!

Bazı ebeveynler çocuklarının kitap okuma-
dığını sürekli yakınıp dururlar. Peki o ebevey-
nlerin ellerinde, çantalarında, evlerinde kitap 
gördünüz mü? Hayır. Bu alışkanlığı çocuklarına 
kazandırmak istiyorlar fakat önce kendilerinin 
kazanması gerektiğini kimse bilmiyor. Ya da 
biliyorlar fakat gerekli olmadığını düşünüyorlar. 
Kitap okumanın yaşı olmaz. Büyük küçük her-
kesin aslında bir sorumluluğudur. 

Elimize aldığımız her kitapta farklı bir yol-
culuğa çıkarız. Her biri bizi farklı bilgilerle ay-
dınlatır. Kitaplar da mücevher değerindedir. 
Mücevhere verdiğimiz değer, aslında kitaplara 
verilen değerle eşdeğerdir. Dünyayı daha gü-
zel ve anlaşılır hale getirebilmek için insanlara 
kitap sevgisini aşılamak gerekir.

Kitap okumak kendini geliştirmenin yolu ol-
duğu gibi, eğlenmenin, güzel vakit geçirmenin 
de bir yoludur. Bugün gelişmiş ülkelerin de ne-
den geliştiğini az çok anlamaktayız. Bu yüzden 
okumalıyız ve okumayı yaymalıyız.

Sevimnur ERAT
Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi 

İmam Hatip Ortaokulu

Kitap Aşılamak

››  İKRA ANADOLU

Kitap vitrinleri süsleyen bir biblo değil zihinleri süsleyen bir armağandır. Tecrübelerle yirmi yılda 
öğreneceklerimizi, okuyarak bir yılda öğrenebiliriz. Kitaplar boş vakitte okunmaz, kitap okumaya vakit 
ayrılır. Çünkü hayat kısa, ömür kısıtlı. Sen okumayı bilirsen bir kitap kadar değerli olduğunu görürsün. 
Unutma; Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gün gibidir.

Raziye GOBAR/Şehit Mehmet Yılmaz Kız İmam Hatip Ortaokulu 

Okumanın Önemi

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
25



Okumak nedir bilir misin? Okumak, Pey-
gambere inen ilk ayetin nuru, Yunus Em-
re'nin şiirlerindeki taze Türkçe, Dede Kor-
kut'un hikayelerindeki gizemdir… Okumak 
Alparslan'ın aştığı dağlar, Fatih'in döktüğü 
toplar, atalarımızın açtığı yollardır.

Öyle büyük bir birikimin mirasçılarıyız ki! 
Bu hazineden payımıza düşen, deryada bir 
damla bile olsa yeter yolumuzu aydınlatma-
ya. Damla deyip geçtiğimize bakmayın ne-
ler neler var bu damlada; hikâyeler, şiirler, 
anılar, nasihatler... Okumayı bilene her kitap 
zevklidir. Okumak zihnimizi aydınlatır, geçe-
mediğimiz yollarda, düşünemediğimiz en zor 
durumlarda yardımcı olur bize. Yapamıyo-
rum dediğimiz anda okuduğumuz ufacık bir 
kelime bile olsa bize akıl verebilir.

Okumak Fatih'in İstanbul'u fethinde kale-
ye attığı ilk adım gibidir. Okuduğumuz zaman 
yeni dünyalara, yeni yerlere ayak basarız. 
Okumak bir ağaç gibidir. Yeni bilgilerle bü-
yüyen bir insanın zihni büyüyüp gelişmiştir. 
Kocaman bir ağaç gibi geniştir.

 Okumak nedir bilir misin? Okumak bir er-
demdir, bir alışkanlıktır. Okumak her konuda 
konuşmak değil, bildiği konu hakkında ko-
nuşmaktır. Okumak düşündüğünü söylemek 
değil, her söylediğini düşünmektir. Okumak 
sadece okumak değil okuduğumuzu anla-
maktır. Büyüyen bir ağaç olmak için, kök sa-
lıp zamana yayılmak için, asırlar öncesinden 
asırlar sonrasına yolculuk yapmak için, hayal 
ufuklarını aşmak için okuyunuz. 

Şeyma Nur İME 
Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi 

İmam Hatip Ortaokulu

Okumak Nedir 
Bilir Misin?

Yaşamak İçin Bedenin 
Nefes Almak, Ruhun da 
Okumak Zorunda

››  İKRA ANADOLU

İnsanoğlu için öğrenmek her zaman çok 
önemli bir yer tutmuştur. Öğrenmenin bir 
sürü farklı yolu olmakla beraber en genel ge-
çer yolu okumaktır.  Okumak yalnızca yazılı 
bir metni okumak değildir. Anlamak, anlam-
landırmak, çağırmaktır. Okumak bir yolcu-
luktur aslında. Küçük bir çocuğun büyümesi 
bu yolculuğa gösterilebilecek en güzel örnek 
olacaktır sanırım. Çocuk ilk zamanlar hep 
annesine bağlıdır, sonra biraz büyür ev içe-
risinde kendi kendine gezmeye başlar ama 
yine annesinin gözetiminde ilerler. Ardından 
biraz daha büyür bu sefer mahalleye çıkar 
yine annesiyle arasında bir bağ vardır. Yete-
rince büyüdüğünde ise annesinden bağımsız 
kalacaktır. 

Okumak yolculuğuna çıkarken de bizden 
daha birikimli daha bilgili insanların yol gös-
termesiyle yola çıkmalıyız. Zamanla bilgi biri-
kimimiz, tecrübemiz arttıkça tıpkı büyüyen bir 
çocuk gibi özgür bir şekilde seçimlerimizi ya-
pabiliriz çünkü okumak kadar ne okuduğun 
da önemlidir. Okuduğumuz şey bilgi dağar-
cığımızın kaynağı olacak ve bu kaynak temiz 
olursa su gibi insana fayda sağlar, kaynak 
zehirli olursa insanı zehirler.     

Dünyaya hükmeden ülkelere baktığımızda 
hepsinin okuma oranlarının çok yüksek oldu-
ğunu yani bilgi sahibi olduklarını ve bu bilgiyi 
kullandıklarını görüyoruz.   Geriye tek bir soru 
kalıyor; Hükmetmek mi, hükmedilmek mi? 
Eğer cevabımız ilkiyse yapmamız gereken 
şey bir an önce okumaya başlamaktır.             

Ayşegül ÜSTÜNSOY 
Şehit Mehmet Yılmaz 

Kız İmam Hatip Ortaokulu                                                                                                 
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İnsanoğlu için öğrenmek her zaman çok önemli 
bir yer tutmuştur. Öğrenmenin bir sürü farklı yolu 
olmakla beraber en genel geçer yolu okumaktır.  
Okumak yalnızca yazılı bir metni okumak değildir. 
Anlamak, anlamlandırmak, çağırmaktır. Okumak 
bir yolculuktur aslında. Küçük bir çocuğun büyü-
mesi bu yolculuğa gösterilebilecek en güzel örnek 
olacaktır sanırım. Çocuk ilk zamanlar hep annesi-
ne bağlıdır, sonra biraz büyür ev içerisinde kendi 
kendine gezmeye başlar ama yine annesinin göze-
timinde ilerler. Ardından biraz daha büyür bu sefer 
mahalleye çıkar yine annesiyle arasında bir bağ 
vardır. Yeterince büyüdüğünde ise annesinden ba-
ğımsız kalacaktır. 

Okumak yolculuğuna çıkarken de bizden daha 
birikimli daha bilgili insanların yol göstermesiyle 
yola çıkmalıyız. Zamanla bilgi birikimimiz, tecrübe-
miz arttıkça tıpkı büyüyen bir çocuk gibi özgür bir 
şekilde seçimlerimizi yapabiliriz çünkü okumak ka-
dar ne okuduğun da önemlidir. Okuduğumuz şey 
bilgi dağarcığımızın kaynağı olacak ve bu kaynak 
temiz olursa su gibi insana fayda sağlar, kaynak 
zehirli olursa insanı zehirler.     

    Dünyaya hükmeden ülkelere baktığımızda 
hepsinin okuma oranlarının çok yüksek olduğunu 
yani bilgi sahibi olduklarını ve bu bilgiyi kullandık-
larını görüyoruz.   Geriye tek bir soru kalıyor; Hük-
metmek mi, hükmedilmek mi? Eğer cevabımız il-
kiyse yapmamız gereken şey bir an önce okumaya 
başlamaktır.                                                                                                             

Saliha Nur KIZIL 10-A
Şehit Mehmet Yılmaz 

Kız İmam Hatip Ortaokulu                                                                                                 

Doğruyu Okumak Başarının Gücü 
Kitap

››  İKRA ANADOLU

Okumak, insan için etkili bir öğrenme yo-
ludur. Okuduğumuz her bilgide yeni bir kelime 
olabilir. Her zaman kalın bir kitap okumamız 
gerekmez. 10 sayfalık bir kitap okusanız bile 
az ya da çok çıkarımlarınız olur. Okumak hayal 
gücünüzü geliştirdiği gibi düşünmenizin sevi-
yesini de yükseltir. Konuşma becerinizi arttıra-
cağından diksiyonunuzu da geliştirir. 

Okumanın ne yaşı vardır ne de zamanı. 
Yaşlı genç ayrımı yoktur. Dinimizi anlatan ki-
taplar, hikâyeler, romanlar, dergiler ve daha 
fazlası. Her biri bize ayrı renk katar. Okuyarak 
yetişen toplum tüm alanlarda başarılı ve güç-
lüdür. Yeni makineler, yeni cihazlar hayatımızı 
kolaylaştıran aletler geliştirirler. Çünkü onların 
düşünce bilgisi, hayal etme güçleri gelişmiştir. 
O makineyi önce hayal edip tasarlar ve hayata 
geçirirler. Hayatımıza renk katmak, beynimizi 
bilgiyle beslemek ve bilgilerimizi güçlendirmek 
okumanın sayesindedir. Ruhumuzun ilacı olan 
kitap yalnız kaldığımızda arkadaş, uzaklara git-
mek istediğimizde bize yol arkadaşı olur.

         

Gökçe Nur ARSLAN 10-A
Şehit Mehmet Yılmaz 

Kız İmam Hatip Ortaokulu                                                                                                 

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
27



›› ŞUBELERDEN HABERLER / NENEHATUN›› ŞUBELERDEN HABERLER / BAĞCILAR
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Esenler Gençlik olarak 02.12.2018 tari-
hinde Küçükçekmece’de bulunan Mehmet 
Arsay Klasik Otomobil müzesine bir ziyaret 
gerçekleştirdik. 96 adet klasik araç bulunan 
bu müzemizde çok eski tarihlere ait araçlar-
dan günümüz zamanına yakın yıllara ait hem 
klasik, hem de spor tarzı antika değerinde 
araçları inceledik. Müzede bulunan araçların 
çoğu Türkiye’de yalnızca bu müzede bulun-
maktadır. Müze içinde arabaları hem ince-
ledik ve hem de güzel fotoğraflar çekerek 
keyifli, zevkli bir zaman geçirmiş olduk. Bu 

tarz etkinlikler ile Esenler Gençlik eğlenmeye 
son sürat devam edecektir.

ESENLER GENÇLİK KLASİK 
OTOMOBİLE HASTA!

›› ŞUBELERDEN HABERLER / ESENLER
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›› ŞUBELERDEN HABERLER / ESENLER

Esenler Gençlik olarak hayatımızdaki en önemli şey-
lerin başında Ahlâk’ın olduğunun farkındayız. Bu vesi-
le ile ahlâkımızın nasıl olması gerektiğini, nelere dikkat 
etmemiz gerektiğini, ahlâklı bir birey olmak için neler 
yapılması gerektiğini vb. öğrenmek üzere haftanın her 
pazartesi günü saat: 20.00 da bir araya gelerek çeşitli 
kaynaklardan bilgiler, hayatımızdaki örnekler ile “Güzel 
Ahlâk” dersleri yapmaktayız. Son derece keyifli, eğlen-
celi ve ders sonunda güzel ikramlar ile geçen dersleri-
miz bizlere Ahlâk konusunda güzel katkılarda bulunuyor 
ve bulunmaya da devam edecektir, inşallah.

Esenler Gençlik Olarak Önce Ahlak!

İKRA Esenler Gençlik ayrılan 2 takım üzerinden 
birbiri ile çetin bir yarışmaya girecektir. Bu yarış-
maya göre derslere katılımlarına, hal ve hareketle-
rine ve diğer ekstra bonus puanlara göre puanları 
toplayıp her ay sonunda topladıkları puanlara göre 
bir ödül sahibi olacaklardır. 

Bu yeni kurulan 
sistemden önce 
bir moral kahvaltısı 
olarak 28.10.2018 
tarihinde toplanıp 

güzel, keyifli bir kahvaltı programı gerçekleştirdik. 
Kahvaltının hemen ardından gençlik üyelerini ta-
kımlara ayırarak kurulmuş olan bu yarışma siste-
mini ve puanlamadan bahsettik. Herkese yarışma 
hakkında detaylıca anlatım gerçekleştirdikten son-
ra başlama düdüğünü çalarak yarışmayı başlattık.

“Takımlar Yarışıyor” programımızda 4 haftalık 
ilk maratonun ardından Ekim ayının galibi takım 

kaptanlığını Sabri Danacı kardeşimizin yaptığı ta-
kım kazanmıştır. Bu takım üyeleri; Sabri Danacı, 
M. Emin Çağlar, E. Faruk Olcay, Muhammet Gül-
türk, Asım Çebi, Yusuf Kaya, Yunus Emre Kalkan, 
Burak Kaya, Yasir Yüceer, Enes Ündemir ve Ey-
men Coşkun. 

25.11.2018 tarihinde 2 takımın kaynaşmasını 
arttırmak ve moral motivasyon açısından tekrar bir 
araya gelerek kahvaltı yaptık ve sonrasında 2. evi-
miz olan derneğimizi hep birlikte güzel bir işbirliği 
yaparak tertemiz yapmak için çalıştık. 

Kasım ayının galibi ise yarışmayı fark atarak ka-
zanan A takımı oldu ve ödül olarak güzel bir öğlen 
yemeğini hak ettiler. Yarışma programında karşı 
takıma ciddi bir puan farkı atan A takımını kutluyor 
ve kendilerini tebrik ediyoruz. Başarı ve çalışmala-
rının devamını diliyoruz.

TAKIMLAR YARIŞIYOR
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Geçen sene her hafta cuma Günleri saat 
21:00-22:00 arasında yaptığımız “Makale Tahlili” 
derslerimiz bu senede son derece yoğun ilgi ile 
devam etmekte olup ders katılımcılarına önemli 
bilgiler kazandırarak bilgi birikimimize katkı sağla-
maktadır.

İlkin 3 kişi ile başlayan bu dersimiz bu sezonda 
40 kişiye ulaşmakta ve zaman zaman 40’ı geç-
mektedir. Son derece güzel, eğlenceli ve samimi 
geçen bu derslerimize yeni sezonda da her cuma 
saat 21:00-22:00 arasında devam etmektedir.

Makale Zenginliği 
Esenler’de

Esenler Gençlik Kampta!

Esenler Gençlikte 
Oyun Günleri!

Esenler Gençlik olarak kaynaşma ve eğ-
lenme amacıyla kış aylarının da etkisi ile kapalı 
alanda eğlenceli bir etkinlik düzenleyelim istedik 
ve sanal bir oyun olan ‘’PUBG’’ oyununu oyna-
yarak sınavlar öncesi hem bir stres atma hem 
de şubemizde geçen yoğun eğitim programına 
karşı bir aktivite olarak güzel keyifli bir birliktelik 
gerçekleştirdik. Ufak bir kahvaltı yaptıktan son-
ra 2-3 saat süren oyun maceramızı gerçekleş-
tirdik. Bu tarz etkinliklerimizin devamı elbette ki 
sonraki aylarda gelecektir. Tabii, dersleri ihmal 
etmeden. Esenler Gençlik olarak çalışmaya de-
vam edeceğiz.

İkra Esenler Gençlik olarak 15.09.2018-
16.09.2018 tarihleri arasında Silivri/Ortaköy 
Mesire Alanında dernek büyüklerimiz ile bera-
ber kamp programı icra ettik. Kampımız son 
derece güzel, keyifli, eğlenceli oyunlar ve mu-
habbetler ile oldukça dolu dolu geçti. Ardından 
ertesi gün öğlene doğru Semizkum’a geçerek 
1-2 saatlik deniz keyfi yaparak havaların son 
sıcaklarını sergilediği zamanda son kez denize 
girerek yaz sezonuna dair etkinliklerimizin ka-
panışını yaptık. Yeni sezonda daha güzel aktivi-
teler bizleri bekliyor.

›› ŞUBELERDEN HABERLER / ESENLER
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Hafız Murat YAVUZ hocamızın eşliğinde 

Kur’ân-ı Kerim öğrenmek isteyenlere ders 

programımız devam ediyor. Salı ve Cuma 

akşamları 20.00-22.00 arasında gerçekle-

şen bu dersler herkese açık ve ücretsiz bir 

şekilde gerçekleştiriliyor.

Salı ve Cuma Akşamları Kur’ân-ı 
Kerim Derslerimiz Devam Ediyor

Temsilciliğimizde Pazartesi akşamları 
saat: 21.00’da gerçekleştirdiğimiz sohbetle-
rimiz birbirinden değerli hocalarımızın katılı-
mıyla devam ediyor. Her ayın;

1.Pazartesi: Derneğimiz Genel Başkanı 
Eğitimci-Yazar Mehmet ÇELİK

2.Pazartesi: Eğitimci Yasir CEYLAN

3.Pazartesi: Avukat Halil KENDİR

4.Pazartesi: Murat YAVUZ ve Kurucu 
Başkanımız Av. Emin ATALAY hocamız dö-
nüşümlü olarak sizlerle buluşuyor.

Pazartesi Akşamları Muhakkak Bekliyoruz

Derneğimiz faaliyetlerine katılan gençleri-
mizle güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Günü-
müzde gençlerin en çok ilgisini çeken futbol 
maçı organizasyonunda gençlerimizin birlik 
beraberlik ve arkadaşlıklarını güçlendirmek 
için bu ve bunun benzeri sportif aktiviteler 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Genç 
Arkadaşlarımız…

›› ŞUBELERDEN HABERLER / GÖZTEPE
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Bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız 

uçakta gidiyorlarmış. İngiliz sormuş: 

Temel nerde?

Biraz da
Gülelim

Arkadaş uğruna canımı 

veririm, onun için hiç 

arkadaş edinmem...

Şimdi bana kaybolan yıllarımı 
verseler hemen eksik var mı diye sayarım.

Fakiriz diye demiyorum ama geçen gün eve hırsız girdi, hayatımdan yarım saat çaldınız diye not bırakıp çıkmış.

Babam takdir getir 

bilgisayarını yenileyeceğim 

dedi, bende getirdim. 

Geldi, F5’e basıp gitti.

Komşunun kısır gönderdiği 

tabağı boş yollamamak için 

kısır koyup geri gönderilir. 

Buna kısır döngü diyoruz.

Bazen onu düşünüyorum sonra dokuza sekize yediye altıya, en sonunda da beşe fit 
oluyorum.

- Dede.
- Efendim.

- Sen evlenirken nenemden elektrik aldın mı?

- Yok be! Bizim zamanımızda elektrik yokudu.

- Eee, nasıl oldu?

- Gaz lambası varıdı, bende gaza geldim evlendik.

 Hayatı çocuklarının odasını "toplamak" ile geçen anneler, nobel matematik ödülünü hak 
ediyorlar.

Hatayı kendinizde aramayın, 

Hatay Akdeniz bölgesindedir.

Üşengeçlik derneği kuracağım 

ama şimdi değil.

Gidenin kolundan sıkı sıkı tutup, birden bırakacaksın; öyle daha hızlı gider.
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Antarktika’daki toplam 

buz miktarı, Atlas 

Okyanusu’ndaki su 

miktarına eşittir.

Kıta isimlerinin hepsi aynı 

harfle başlayıp aynı 

harfle biter.

Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

El tırnakları ayak 

tırnaklarına oranla 

4 kat daha hızlı uzar.

Bir günde 24 saat yoktur. 

Doğrusu, 23 saat 56 

dakika 4 saniyedir.

S ivrisineğin kulağımıza işkence gibi gelen vızıltı sesi onun saniyede 500 kez kanat çırpması yüzünden oluşur.

İnsanlar yaşamları 

boyunca ortalama 

6 filin ağırlığına eşit 

miktarda yiyecek 

tüketiyorlar.

İilginç Bilgiler

Yunuslar gözleri 
açık uyurlar.

Yarım kilo bal 
yapabilmek için 

arılar iki milyondan 

fazla çiçekten bitki özü 

toplamak zorundadırlar.

Gülmek için 17 kasa 
ihtiyaç vardır, surat asmak için ise 43.

Kanada, Kızılderili 

dilinde 'büyük köy' 

anlamına gelmektedir.

Dünya üzerinde keşfedilmiş 
en dayanıklı canlı olan 

Tardigrad, vakumlu uzay 
ortamında korunmasız 
olarak 10 gün hayatta 
kalabilmektedir, insan ise 
en fazla 2 dakika hayatta 
kalabilir.

Dünyanın en hızlı 
büyüyen bitkisi 

bambudur, bir günde 
90 cm kadar uzar.
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İKRA Derneğinin programlarının yayınlandığı ve okuyucularına programlarını duyurduğu sosyal 
medya hesaplarımıza sitemizin sağ üst köşesinde bulunan sosyal medya hesap logolarını 
tıklayarak veya aşağıdaki linklerden sayfalarımızı beğenerek, yaptığımız ve yapacağımız 

programlardan haberdar olabilirsiniz. "Farkınız Okumak Olsun"

 ikradernegi

 ikradernegii
İKRA ANADOLU İRTİBAT
İHSAN KARADAŞ  - 0507 750 50 16

Esenler Şubesi
Fatih Mh. Fatih Cd. 220/1 Sk. 

No:4/A Esenler
Tel: 0536 821 32 06

Bağcılar Şubesi
Çınar Mh. 5/2 Sk.

No. 8 Bağcılar
Tel: 0530 524 13 01

Güngören Şubesi
Güneştepe Mh. Şehit Özcan Canik 

Sk. No:11/C
Tel: 0536 619 33 37

Nenehatun Şubesi
Nenehatun Mh. Aziziye Cd. 

No: 70 Esenler
Tel: 0532 456 86 16

Başakşehir Şubesi
Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1 

D:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir
Tel: 0532 417 08 00

Göztepe Şubesi
Göztepe Mh. Maslak Cad. 2351 Sok. 

No:4 - Göztepe
Hatip Demir: 0546 425 12 25

Tuna Şubesi
Tuna (Karabayır) Mh. Bağcılar Cd. 

No:48 Esenler
Tel: 0543 788 22 40

 ikradernegi

 thentranimasyon




