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“Andolsun ki, Resulullah  sizin için, Allah’ a ve ahi-
ret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ ı çok zikre-
denler için güzel bir örnektir.” (Ahzab Suresi, Ayet 21)

Yaptığımız işleri farkında olarak ya da olmayarak biri-
lerini veya geleneği örnek olarak yapıyoruz. Toplumun 
değer yargıları bizi az ya da çok etkilemektedir.

Giyim tarzımızdan, selam vermemize, ferdi plan-
dan sosyal ilişki boyutuna varıncaya dek içinde ya-
şadığımız toplumun bizdeki etkilerini yansıtmaktayız. 
Yansıttığımız bu görüntüler bizim iç dünyamızı göster-
mekte hem de beslendiğimiz kaynağı ele vermektedir.

Yaptığımız seçimler sonucunda kabul edip iman et-
tiğimiz İslam dini bizim üzeri-
mizde yaptırım gücüne sahiptir. 
Müslüman olduktan sonra kafamı-
za göre takılıp, arzu ve isteklerimi-
ze göre yaşayamayız. Yaşadığımız 
hayatın anayasasını hukuk ve ah-
lak normlarını vahiy koyarken, uy-
gulama biçim ve tarzını da Hz. 
Peygamber Efendimiz belirlemekte-
dir. O (S.A.V.) bu işi Allah’ ın emri-
ne göre yaptığından biz ümmeti ve 
bağlısı olarak O’ na tabi olmak zo-

rundayız. 
İKRA Derneği bülteni olarak bu sayımızı “Hayatı Hz. 

Peygamberimizle Yaşamak” başlığı altında, hayatı ya-
şarken Peygamberimizi örnek almaya ayırdık.

Konuyla ilgili olarak hocalarımızın yazılarını bulacağı-
nız bu sayımızda, ayrıca Türkiye’ nin çok yakından ta-
nıdığı Sayın Merve KAVAKÇI hanımefendiyle yapılmış 
röportajı bulacaksınız.

Geçtiğimiz üç ay boyunca gerek şubelerimizin teker 
teker yaptıkları hizmetlerden gerekse genel merkezimi-
zin icra ettiği faaliyetlerden kesitleri önünüze koyduk. 

Alimlare Vefa Programı çerçevesinde tefsir alimi 
Konyalı Mehmet Vehbi ÇELİK üstadımızın hayatını, 
Ahmet YAPICI hocamızın sunumuyla dergimizde bula-
caksınız.

Sizlerin ilgisi ve desteği ile daha nice sayılarda bu-
luşmak ümidiyle…

    Mehmet ÇELİK
    Yayın Kurulu ve İKRA 
    Derneği Genel Başkanı

O’ NA (S.A.V.) 
İNANMAK FARZDIR

Bâbu's-selâm HAYATI 
HAYATI PEYGAMBER M ZLE 

PEYGAMBER M ZLE YA AMAK
YA AMAK
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 DOSYA / Dr. Ahmet EFE

Önce yaşamayı arzu-
ladığımız “sünnet”ten 
neyi anladığımızı, sün-
nete hangi anlamı yük-
lediğimizi tayin ve tes-
bit etmek gerekir. Zira 
ikinci hicri asırdan iti-
baren belirginleşmeye 
başlayan islami ilimle-
rin farklı dalları sünneti 
ilgilendikleri alana gö-
re farklı şekillerde ta-
rif etmeye başlamıştır. 
Hadis ilmi Resulullah’a 
nispeti açısından ele a-
lırken, fıkıh usulü ilmi 
şer’i hükümlere delil olması yönüyle tarif etmiş, 
fıkıh ilmi de mükellefin uygulamadaki mecburi-
yet derecesine göre müekked, gayr-i müekked ve 
müstehap gibi kısımlara ayırarak sünnete bir an-
lam kazandırmıştır. Ancak yukarıdaki başlık altın-
da ele alınacak sünnet, bu ve benzeri ilmi yak-
laşımlardan ziyade günümüzde bir bütün olarak 
Resulullah’ın gittiği yol manasına olan “sünnet”in 
günümüz müslümanın hayatında nasıl bir yer bul-
ması gerektiği meselesidir.

 
• “Gidilecek yol” manasında “sünnet”; Resulullah’ın 

(s.a.v) 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca ister kav-
li, ister fiili, ister takriri olsun ümmetine bıraktığı en-
gin ve zengin bir yolu ifade eder. O’nun muhabbeti i-
le gönlü dolup taşan, dünyada onun muhlis ümmetle-
ri arasına girip ahirette şefaatine ve iltifatına nail ol-
mak isteyen her müslüman onun gibi yaşamaya 
gayret eder. Namaz ve oruç ibadetlerinde farz o-
lanların dışında yaptığı sünnet ve müstahaplar-
dan başlamak üzere oturup kalkmasına, yiyip iç-
mesine, insanlarla münasebetlerinde sergilediği 
güzelliklerine varıncaya kadar her haliyle onu ör-
nek almaya çalışır. Hz. Peygamberin her yaptığını 

ümmetinin de yapma-
sı gereken amellerin-
den olmamakla bera-
ber sırf Resulullah yap-
tı diye yapması, o fi-
lan şeyi seviyormuş di-
ye sevmesi müslümana 
ecir kazandırır, muhab-
betine muhabbet ka-
tar. Çünkü Resulullah 
(s.a.v) müslümanın ni-
yetine göre amellerinin 
kazanacağını müjdele-
miştir.

• Bizler Rabbimizin 
habibim deyip sevdiği, Ahmed’im deyip övdüğü 
Peygamberimizi elbette sevmeliyiz. Gerek kulluk 
gerekse insanlık olarak tüm güzellikleri ondan öğ-
rendik. Abdestle, gusülle temizlenmeyi, kıbleye 
dönmeyi, alnımızı secdeye koymayı, ana babaya 
saygıyı, akrabaya ilgiyi, yetime sevgiyi, fakire el 
uzatmayı, komşu ile geçinmeyi ondan öğrendik. 
Bir acı kahveye kırk yıl hatır biçen, bir harfi öğre-
tene köle olan, anlayış sahibi insaflı insanın, cen-
nete kadar uzanan güzelikleri öğreten Resulullah’ı 
elbette sevmesi beklenilir. Âşık'a Bağdat sorul-
maz. Gönlünde Resulullah’ın (s.a.v) bu engin mu-
habbeti vatan  tutan müslümana artık onun sün-
netini nasıl yaşayacağını tarif etmeye hacet kal-
maz. O artık pusulayı doğrultmuş, kılavuzunu 
seçmiş demektir.

Ancak henüz yolun başında olan bu seyr-u sü-
lukte emin adımlarla ilerlemek isteyenlere bir şey 
söylemek gerekirse, denilebilir ki : Tanımadan, 
bilmeden sevgi ve muhabbet oluşmaz. Bunun da 
yolu her yönü ile Resulullah (s.a.v)’ı anlatan siyer 
ve hadis kitaplarını tekrar tekrar okumak, sohbe-
te devam etmek ve onun gibi yaşamaya gayret e-
denleri örnek almaktır.                                

Günümüzde Sünnet 
Nasıl Yaşanır?
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  DOSYA / Ahmet YAPICI

Sabah erken saatlerde odama gelen bir öğrencim 
benimle konuşmak istediğini söyleyerek müsait olup 
olmadığımı sordu. Ben de müsait olduğumu belirte-
rek oturması için işaret ettim. Çaylarımızı yudumlar-
ken öğrencimle tatlı bir sohbete başladık. Öğrencim,

- Hocam! Bazen insanlarla konuşmaktan sıkılı-
yorum. Konuşmaları bana tat vermiyor. Bu neden-
le çoğu zaman içime kapanıp kimseyle görüşmek is-
temiyorum. Ancak bu durumdan da rahatsız oluyo-
rum, dedi. 

- Şu anda da konuşmaktan sıkılıyor musun? di-
ye sordum. 

- Hayır, asla! Tam aksine sizinle konuşunca ra-
hatlıyorum ve hayata bakışım değişiyor, diye cevap 
verdi. Sonra aramızda şu diyalog geçti:

- İnsanlardan uzak durmak, onlarla konuşmamak 
ve yalnızlığa yönelmek doğru bir yöntem değil ka-
naatimce. Atalarımız, insan için “hayavân-ı natı-
ka yani konuşan canlı” derlermiş. Bizler akıl sahi-
bi ve düşünen varlıklarız. Düşüncelerimizi ifade e-
debilmenin ve başkalarıyla paylaşabilmenin yolu ko-
nuşmaktan geçer. Bu nedenle aslında konuşmak bi-
zim için büyük bir nimettir. Bu nimet için Allah’a 
şükretmemiz gerekir. Düşünsene ya konuşamasay-
dık.!? Ne sıkıntılar çekerdik değil mi? Demek ki ko-
nuşmak bizim için temel bir ihtiyaç. Diğer nimet-
lerde olduğu gibi bu hususta da esas olan konuş-
ma kabiliyetimizin doğru ve yararlı bir şekilde kul-
lanılmasıdır. Ne yazık ki bazen bu hususta hata ya-
pıyoruz. Hani Peygamberimiz “Her işittiğini söy-
lemek kişiye günah olarak yeter.”1  buyuru-
yor ya.  Bazen ne konuştuğumuzun farkında olamı-
yoruz. Ya çok konuşarak hata yapıyoruz ya da fay-
dasız şeylerden bahsediyoruz. Hiç konuşmamak da 
mümkün olmadığına göre makul bir yol bulmamız 
gerekiyor. Tasavvuf geleneğimizin terbiye metotla-
rından biri de “az konuşmak”tır. Çok konuşan çok 
hata yapar, başkalarına ve nefsine zarar verir. Oysa 
az konuşmak hem konuştuklarımızı ölçüp tartmaya 
hem de hakkı, doğruyu ve faydalı şeyleri söyleme-

1 Ebu Davud, Edeb, 81.

mize imkân sağlar. Böyle olduğumuz zaman hem az 
hata yapmış oluruz hem de sevap kazanmış oluruz. 
Bence sorun konuşmakta değil faydasız ve kötü şey-
leri konuşmamızdadır. Az konuşalım ama konuştu-
ğumuz şey faydalı ve doğru olsun. Ne güzel buyu-
ruyor Sevgili Peygamberimiz (a.s.): “Allah’a ve a-
hiret gününe iman eden kimse ya hayır ko-
nuşsun ya da sussun.”2 

- Peki hocam! İnsanlar niye kötü ve zararlı şeyle-
ri konuşmayı çok severler?

- Aslında kötü ve zararlı şeyleri konuşanların bir-
çoğu konuştukları şeylerin yanlış olduğunu bilirler. 
Ama bilmek yetmiyor ki. Kötü ve zararlı şeyleri terk 
etmek için irademizi ortaya koymamız gerekiyor. Bir 
de kötü ve zararlı şeyler insan nefsine hoş gelir, şey-
tan kötülükleri bize süslü ve güzel gösterir. Biz de 
bunlara aldanırsak şeytanın tuzağına düşmüş olu-
ruz. Kötü ve zararlı şeyleri konuşanlarla sürekli otu-
rup kalkmak zamanla hassasiyetlerimizin körelmesi-
ne yol açar. Bu nedenle iyi insanlarla beraber otu-
rup kalkmalıyız ki onların konuştuğu güzel ve fayda-
lı şeyleri dinleyelim. Bilgimiz, görgümüz artsın, gön-
lümüz ferahlasın. 

- Ahirette konuştuklarımızın hesabını vereceğiz 
değil mi?

- Elbette, hayatımız sanki gizli bir kamera ile ka-
yıt altına alınıyor. Amel defteri dediğimiz bu kayıtlar 
ahirette önümüze gelecek ve dünyada iken yaptık-
larımız, konuştuklarımız ortaya dökülecek. Hesap o 
zaman görülecek ve konuştuğumuz her şeyin hesa-
bını vereceğiz. Resul-i Ekrem Efendimiz: “…İnsan-
ları yüzükoyun ve burunları yerde süründü-
rerek cehenneme düşürecek olan şey, dille-
rinden başkası değildir.”3  buyuruyor. Bu ne-
denle Müslüman, ağzından çıkana dikkat etmeli-
dir. Doğru, güzel ve faydalı şeyleri konuşmalıdır. O-
laya bir de Peygamber Efendimizin “Güzel ve tat-
lı konuşmak sadakadır.”4  hadisi açısından bak-
sak daha iyi olmaz mı? Güzel ve faydalı şeyleri ko-
2 Buhari, Edeb, 31; Müslim, İman, 74.
3 Tirmizi, İman, 8.
4 Buhari, Edeb, 34.

MÜSLÜMANCA MÜSLÜMANCA 
KONUŞMAKKONUŞMAK
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nuştuğumuz müddetçe sevap kazanmış olacağız ve 
her an kâr elde edeceğiz. 

- Müslümanca konuşmak nasıl olur peki?
- İstersen sana bir anekdot anlatayım. Âlimlerden 

birinin yanına gelen bir kişi ona “Falan kişi hakkında 
ne duydum, biliyor musun?” diye sorar. Daha son-
ra âlim ile bu kişi arasında şöyle bir diyalog geçer:

Âlim:
- Müsaade edersen sen söylemeden önce sana 

birkaç şey sormak istiyorum. Bana söyleyeceklerinin 
doğru olduğuna emin misin? 

Adam:
- Hayır, aslında bunu sadece duydum.
Âlim:
- Demek ki sen bunun gerçekten doğru olup ol-

madığını bilmiyorsun. Peki! O kişi hakkında bana 
söylemek istediğin şey iyi ve güzel bir şey midir? 

- Hayır, tam tersi... Olumsuz…
Âlim:
- Öyleyse onun hakkında kötü bir şey söyleyecek-

sin ve bunun doğru olduğundan da emin değilsin. 
Öyle mi? Pekâlâ, bana o kişi hakkında söyleyeceğin 
şey benim için faydalı bir şey midir? 

Adam:
- Hayır, zannetmiyorum, işinize yaramayacak…
Bu konuşma üzerine âlim zât şöyle cevap verir:
- Eğer bana söyleyeceğin şey doğru, iyi ve fay-

dalı değilse, bunları bana niye söylüyorsun ki?5  
Demek ki ağzımızdan çıkan sözler hem doğru ol-

malı, hem iyiliği barındırmalı hem de insanlara fay-
da sağlamalı. Bu ölçülere uymayan konuşmalar as-
lında dedikodudan başka ne olabilir ki?

Esasında Müslüman, hayata Kur’an’ın ve Hz. Pey-
gamberin açtığı pencereden bakan insandır. Onun 
düşünmesi, konuşması, susması, yaşaması ve ölü-
me bakışı dâhi başkalarından farklıdır. Çünkü bi-
zi farklı kılan; dünyaya, hayata ölüme ve ölüm öte-
sine dair bakışımızdır. Bunun için kimi insanlar son 
anlarında “ölmek istemiyorum” diye feryat ederken 
Hz. Peygamber (s.a.v) “Refîk-i A’lâ, Refîk-i A’lâ/Yü-
ce Rabb’ime kavuşmayı istiyorum.” diye dua ederek 
son nefesini vermiş ve Allah’a kavuşmuştur. “Ben, 
Hz. Muhammed Mustafa’nın yolunun tozuyum” di-
yen hak dostu Mevlana da ölümü “Şeb-i Arus/düğün 
gecesi” anlayışıyla karşılamıştır. İşte hayata ve ölü-
me Müslümanca bakmanın farkı burada ortaya çıkı-

5 Selim Gündüzalp, Her Güne Bir Öykü, s. 374.

yor. Bu nedenle hayatımızın her alanında olduğu gi-
bi konuşurken de Müslüman olmanın farkını göster-
mek gerekir. Ne demektir bu? Öncelikle konuşma-
nın bir sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olmaktır. 
Bahsettiğimiz gibi konuştuklarımızın ve konuşmamız, 
doğruyu söylememiz gereken yerde konuşmadıkları-
mızın da hesabını Allah’a vereceğiz. Bu hususta en 
güzel örneğimiz Sevgili Peygamberimizdir. Peygam-
ber (a.s.) “Allah’ın adını anmaksızın çok ko-
nuşmayın. Allah’ın zikri dışında çok konuş-
mak kalbi katılaştırır. Kalbi katı olanların i-
se Allah’tan uzak kimseler olduğunda şüphe 
yoktur.”6  buyuruyor. Buna göre bir Müslümanın 
konuşmasında merkezde Allah vardır. Konuşmasının 
amacı Allah rızasıdır. Günlük konuşmamızın ayrılmaz 
bir parçası sayılan şu üç cümleye dikkat çekmek is-
tiyorum: İnşâallah, bismillah ve elhamdülillah.  Allah 
dilemediği müddetçe bir adım bile atamaz, nefes bi-
le alamayız. Bu nedenle bir işi yapmaya karar verdi-
ğimiz zaman “inşâallah/Allah izin verirse” demeliyiz. 
Bu ifade hayatta önceliğimizin Allah olduğu inancına 
dayanır. Bu hususta Kehf suresinin 23 ve 24. ayetle-
rinin meal ve tefsirini okumanı tavsiye ederim. Yine 
bir işe başlayacağımız zaman Allah’ın adını anmalı ve 
besmele çekmeliyiz. Besmele, bir işi yaparken Allah’ı 
hatırlamak ve onu akılda tutmaktır. Yapacağımız iş-
lerde Allah’ın rızasını aramaktır. Besmele, Allah’ın rı-
zasına aykırı davranmama bilincidir. Elhamdülillah i-
se sahip olduğumuz nimetleri verenin Allah olduğunu 
bilmek ve ona teşekkür etmektir. Bu üç kelime bizim 
tevhid inancımızın konuşmalarımıza yansımasıdır.. 

Peygamberimiz (a.s.), Müslümanların konuşmasın-
daki ölçünün hak ve adalet olduğunu şöyle ifade edi-
yor: “Cihadın en üstünü zalim yöneticiye kar-
şı hakikati söylemektir.”7  buyuruyor. Buna göre 
konuşmalarımızda doğruluk, hak ve adalet ölçü olma-
lıdır. Bir Müslüman yalan, gıybet, iftira, dedikodu, fay-
dasız sözler ve ahlaksız konuşmalardan uzak durmalı-
dır. Bu tür konuşmaların geçtiği ortamlarda bulunan-
ları güzel ve tatlı dille uyarmalı, bu tür konuşmaların 
devam etmesi hâlinde oradan uzaklaşmalıdır.  Böyle-
ce hem başkalarının hata yapmasını engellemiş olu-
ruz hem de kendimize olan saygımızı korumuş oluruz. 

Öğrencim “Teşekkür ederim hocam! Dediğiniz gi-
bi hem doğru hem iyi hem de faydalı bir sohbet ol-
du.” diyerek müsaade istedi.

6 Tirmizi, Zühd, 62.
7 Ebu Davud, Melahim, 17.
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İnsanlık tarihi boyunca, “insan-
lar için” gelmiş bulunan peygam-
berler hep çile çekmiş, çileye talip 
olmuşlardır. Elbette böyle olacak-
tır; çünkü muhatap insandır. Me-
leklerin “bozgunculuk edecekler, 
kan dökecekler”1  diye telaşa ka-
pıldığı, hayıflandığı insan…

Böyledir… Ama burada önemli 
bir husus var: Çekilen bu çile, kat-
lanılan bu belalar kim ve ne için? 
Sorunun cevabı insanoğlu yaratılalı 
beri değişmedi ve dünya durdukça 
değişmeyecek: Allah için, cennet i-
çin. Çekilen çile, katlanılan bela-
nın karşılığı bu olunca, çekilen kut-
sal bir çiledir; çekenler ise kutsi-
ler... Böyle bir çileye âşık olunmaz, 
böyle bir belâ aranmaz mı? Netice-
sini vaadinden döndüğü vaki olma-
yan bir Vaid (c.c.)’in belirlediği, ta-
ahhüt ettiği bir çile, bir bela… Hani 
“tatlı bela” dedikleri… 

Peygamberler, Allah (c.c.)'ın 
seçilmiş-müstesna kulları. Bu kul-
lar bu belalara muhatap olurken, 
çileleri çekerken, bir çoğumuzun 
hayâl dâhi edemediği nice sıkıntı-
lar çekmişler. 

Lut ve Nuh (a.s.)’ın hanımı2, yi-
ne Nuh (a.s.)’ın oğlu,3  İbrahim 
(a.s.)’ın babası ve hemen tüm pey-
gamberlerin kavmi hep kâfir, hep 
kendilerine düşman. Son rasul ve 
nebi peygamberimizin çilesi i-
se bunların hepsinden fazla. Onun 
evlâtları yaşamadı, hanımı ve ba-
bası kendisine düşman değildi, a-
ma 40 yıl kendisine “en güveni-
lir insan” gözüyle bakan akrabala-
rı, dostları, şimdi onu memleketin-
de barındırmıyor; doğduğu yerde 
yaşamasına izin vermiyor ve ha-
yatına kastederek, öldürmek isti-
1 Bakara Suresi, 2/30. Ayet
2 Tahrim Suresi, 66/10. Ayet
3 Hud suresi, 11/42-46. Ayetler

yorlardı. 
Hep çile, hep ızdırap, hep be-

la… Ama hep ümit, hep müjde, 
hep “gelecek güzel günler”in hak-
lı ve heyecanlı beklentisi… Hak-
lı ve heyecanlı… Onlar örnekti, on-
lar önderdi. Onlar böyle düşündü, 
böyle yaşadı, böyle bir hayat bı-
raktılar bize… Örnek olsun, örnek 
alınsın için…

Ümitsizlik yok! Çünkü Allah nice 
az toplulukları çok topluluklara gale-
be çaldırır…4 Ümitsizlik yok! Üçün-
cüleri Allah olan iki kişiye korkmak, 
ümitsizliğe düşmek yakışır mı?5 Ne 
Allah c.c. Kur’an-ı Mübin’inde, ne 
de Rasulü s.a.v. hadislerinde hiç a-
ma hiç ümitsizlikten söz etmez. 
Çünkü mü’minin hayatında ümitsiz-
liğe yer yok. Hatta mü’min neredey-
se ümitsizliğin kâfirlik olduğuna i-
nanır. Zira Allah’tan ancak kâfirler 
ümit keser.6 

Biz mü’minler ümitsizlik di-
ye bir kavramı hiç tanımadık; hiç 
dost olmadık onunla; hatta mu-
hatap bile kabul etmedik. Çünkü 
biz cihada çıkarken biliyoruz ki “i-
ki güzelden biri” ile karşılaşacağız: 
Ya zafer, ya şehadet! Öyleyse ü-
mitsizlik bizim semtimize niye uğ-
rasın ki? 

Zaman olur yeniliriz. Evimiz, ai-
lemiz, ülkemiz gider elimizden. A-
ma dinimiz kitabımız var ya… On/
lar/a sarılır ve ümitle bekleriz yine; 
yeter ki elimizde olsunlar. Çün-
kü zafer de, yenilgi de Allah’ın bir 
takdiri! Ve Allah onu insanlar ara-
sında çevirip durur.7  

Ve ne güzel İlahtır benim Rab-
bim! Tam da “ümitsizlik” denilen 
o belâ musallat olacakken ve biz-
4 Bakara Suresi, 2/249. Ayet
5 Riyaz’us-Salihin H.No. 82
6 Yusuf Suresi, 12/ 87. Ayet
7 Âl-i İmran Suresi, 3/140. ayet

ler tam da “iyi ama Rabbim; niye 
biz, niye?!” diye sormadan beyan 
eder ve yine ümit ufuklarımızı ay-
dınlatır, canlandırır, kanımızı kay-
natır; biliriz ve anlarız ki, bu da-
ha başka; daha büyük bir güzellik: 
“Bir de (böylece) Allah, iman e-
denleri günahlardan temize çıkar-
mak, kâfirleri de helâk etmek ister. 
Yoksa Allah içinizden cihad eden-
leri belli etmeden, sabredenleri or-
taya çıkarmadan cennete gireceği-
nizi mi sandınız?”8 

Ve müthiş ve asırlar boyu de-
ğişmeyecek ve gökkubbeye yazı-
lan, görebilen-okuyabilen için pı-
rıl pırıl bir serlevha: “Gevşeme-
yin, üzülmeyin. Eğer inanmışsa-
nız, üstün gelecek olan sizsiniz!” 
Mesele budur; hüküm kurulmuş, 
kalem kurumuştur. En üstün bi-
ziz! Çünkü ümitsizliğimiz olmadı-
ğı için gevşemiyoruz ve üzülmü-
yoruz. Demek ki üstün gelecek o-
lan biziz…

Rabbim ilahi fermanını beyan 
etti, biz de iman ettik. Şimdi de 
dipnot kabilinden bu muhteşem a-
yetleri, “o muhteşem şair” yorum-
lasın: 

Yeis öyle bir bataktır ki düşer-
sen boğulursun.

Azmine sarıl sımsıkı, bak ne o-
lursun!

Yaşayanlar hep ümitle yaşar,
Me’yus olan ruhunu vicdanı-

nı bağlar
Ey dipdiri meyyit iki el bir baş 

içindir.
El de senin baş da senindir.
Kurtarmaya azmin niçin böy-

le süreksiz,
Sen mi yoksa ümidin mi 

yüreksiz”9 

8 Âl-i İmran Suresi, 3/141-142. Ayetler
9 M.A. Ersoy

MES’ELE BU; HÜKÜM KURULDU, KALEM KURUDU!

    DOSYA / Emin ATALAY
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Yıl 610. Ramazan ayının son günlerinden bir gün. Yer, 
Kâbe’ye 5 km. mesafedeki Nur dağı, zirvenin hemen al-
tındaki Hira mağarası. İçeride, son dönemlerini inzivaya 
çekilerek tefekkür ve ibadet ile geçiren peygamberler sil-
silesinin son halkası (SAV).

Nur dağının eteğindeki Kâbe karanlıklar içinde. Mek-
ke Karanlıklara boğulmuş. Bütün dünyada zifiri karanlık 
hüküm sürüyor. İnançsızlığın, imansızlığın, ilâhî hidayet-
ten yoksunluğun karanlığı.

Ve dünya’ya çöken bu karanlığı parçalayacak ilâhî 
nur, Hira mağarasında parlamaya başlıyor. Hemen ete-
ğindeki Kâbe’den başlayarak, bütün dünyayı imansızlık 
ve dalaletin karanlıklarından, imanın ve hidayetin aydın-
lığına çıkarmak için.

Karanlıkla mücadele, her türlü fedakârlığa katlana-
cak, hiçbir zorluk karşısında geri adım atmayacak, malı-
nın her kuruşundan, kanının son damlasına kadar bütün 
varlığını ve imkânlarını seferber edebilecek yiğitlere ih-
tiyaç duyuyor.  İman nurunu, kızgın bir kor gibi avuçla-
rında taşıyacak gerçek kahramanlar istiyor. 

Beklenen yiğit ve kahramanlar çok geçmeden yer-
lerini alıyorlar Rahmet Peygamber’inin (SAV) etrafında. 
Kanlarıyla yol açıyorlar iman nurunun yayılması için, Hz. 
Sümeyyeler ve Hz. Yasirler gibi. Kızgın kumların üzerin-
de, ağır taşların altında, gök kubbeyi yankılandırıyorlar 
“Allah bir”  nidalarıyla, Hz. Bilaller gibi. Müşriklerin, i-
manından dönmesi için yaktıkları ve üzerine yatırıldıkla-
rı ateşi, bedenlerinin yağıyla söndürecek kadar sabır ve 
metanet sergiliyorlar, Hz. Habbablar gibi. Her türlü teh-
likeyi göze alarak, evlerini açıyorlar iman erlerinin yetiş-
mesi için, Hz. Erkamlar gibi. Sahip oldukları zenginlik ve 
servetlerini, son kuruşuna kadar harcıyorlar bu dava için, 
Hz. Ebu Bekirler gibi. İçinde yüzdükleri her türlü zengin-
lik ve dünya nimetini terk edip, başkalarına da iman ni-
metini ulaştırmak için başka beldelere gidiyorlar muallim 
olarak, Hz. Musablar gibi. Gün geliyor, açıktan iman ha-
kikatini haykırıp, meydan okuyorlar müşriklere karşı, Hz. 
Ömerler gibi. Doğup büyüdükleri yerleri, sahip oldukları 

mal ve mülkleri geride bırakıp, yelken açıyorlar yeni bel-
delere imanları uğruna, Muhacirler gibi. Herkesin düş-
manlığını üzerlerine çekmek pahasına, Hz. Peygamber’e 
(SAV) ve iman erlerine kucak açıp, bütün varlıklarını on-
larla paylaşıyorlar, Ensar gibi…  

Bir nesil ortaya çıktı böylece. İnsanlık tarihinin göre-
ceği en hayırlı nesil. Allah’ın, Kur’an’da övdüğü, razı o-
lup sevdiğini haber verdiği ve cennetle müjdelediği bir 
nesil. Hz. Peygamber’in “ashabı (arkadaşları)” olarak a-
nılma şerefine ermiş olan bir nesil. Ve bu nesil eliyle, 
İslâm nuru, dünyanın üzerine çöken karanlıkları parçala-
yarak her tarafa ışığını yaymaya başlıyor.  

Ve bir gün… bu seçkin nesil içinde Hz. Peygamber 
şöyle buyuruyor: “Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. 
Onları ne kadar da özledim!” Ashab-ı Kiram soruyor: “ 
Ey Allah’ın Rasûlü!.. Senin kardeşlerin biz değil miyiz?” 
Hz. Peygamber: “Sizler benim ashâbımsınız!.. Kardeşle-
rim ise sonra gelecekler! Bana, görmeden iman edecek-
ler!..” buyuruyor.

Bugün de dünya, bilim ve teknolojinin kaydettiği baş 
döndürücü gelişmelere rağmen, câhilî bir karanlığın sis-
leri arasında. Ve bugün de İslâm nurunu insanların gö-
nüllerine ulaştıracak yiğitlere ihtiyaç var.

Peki bizler, belki sahabenin bile gıpta ettiği, “Hz. 
Peygamber’in özlediği kardeşleri” olmanın adayları ola-
rak ne durumdayız? Hz. Sümeyyelerin, Hz. Bilallerin, Hz. 
Musabların, Hz. Ebu Bekirlerin, Hz. Ömerlerin, muhacir 
ve ensarın gösterdiği fedakârlığın, sergiledikleri sabır ve 
metanetin, katlandıkları çile ve zorlukların neresindeyiz? 
Onları, insanlığın en seçkin nesli olma derecesine yük-
selten iman, bizde nasıl tezahür ediyor? Hz. Peygamber’i 
(SAV) ve sahabeleri örnek alan hizmet kervanlarındaki 
yerimizi alabiliyor muyuz? Vakıf ve derneklerin çalışma-
larına ortak olabiliyor muyuz? Yoksa televizyonun başın-
dan kalkıp, kitap okumaktan ve sohbetlere katılmaktan 
bile aciz durumda mıyız?

Unutmayalım! Sıradan kişiler olarak yaşayıp bu dün-
yadan çekilip gitmek de, Hz. Peygamber’in özlemini 
çektiği ve kavuşmak için sabırsızlandığı kişiler olarak 
O’na kavuşmak da bize bağlıdır.

Hz. Peygamber’in 
Özlediği Kardeşleri

 DOSYA / Halil KENDİR



Öğrenmek ve öğretmek 
bir hastalık! Hem de bula-
şıcı bir hastalık. Elbette bu 
hastalığın sebebi ve aracı 
olan “kitap” ise, tedavi a-
macıyla alınan bir “hap” gi-
bi görünmekle birlikte, far-
kında olmasak da iyileştirmi-
yor, hastalığımızı arttırıyor. 
Bu, başkalarına bulaştırdıkça 
daha da tatlılaşan; tatlılaştık-
ça hazzı artan bir güzel has-
talıktır. Allah c.c. bu hastalık-
la herkesi muzdarip eylesin.

Bir yıla yakın zamandır, İK- RA DERNE-
Ğİ Eğitim Biriminin “İstanbul Dışı Kitap Okumaları”nı 
takip ediyorum. Derneğimiz sitesinde yer alan tele-
fonlarla veya mesaj göndererek bize ulaşan ve İstan-
bul dışında olan okuyucularımıza kitap gönderme ve 
onlarla iletişim kurma görevi benim işim. Gönüllü ar-
kadaşlar önce “okuyucu” olarak müracaat ediyorlar. 
Kendileriyle tanışmamız ve kitaplarımızla tanıştırma-
mız neticesinde dostluğumuz ilerliyor ve muhabbet 
koyulaşıyor. “Gönüllü okuyucu”muzun bu işi severek 

yaptığı ve bu işten keyif 
aldığını anladığımızda i-
se “orada, yani bulun-
duğunuz ilde temsilci-
miz olur musunuz?” di-
yorum. Böyle bir teklifle 
karşılaşmak onlar için 
hem şaşırtıcı ve hem 
de onur verici bir husus 
oluyor mutlaka. Tabi-
i önce “ben nasıl yapa-
cağım, beceremem ki, 
bu çok zor iş” gibi ba-
hanelerle mutlaka kar-

şılaşıyorum. Ama bu işin zorluğu yanında 
bereketi ve başkan dahil hemen tüm arkadaşlarımızın 
bu işe “böyle” başladığını öğrenince, gönüllü okuru-
muz “gönüllü temsilci” oluyor.  

Mart ayının başlarında memleketim olan 
Diyarbakır’a gittiğimde, yakın çevredeki gönüllü tem-
silcilerimizi de ziyaret etmek istedim. Bu güne kadar 
seslerini duyduğum ve ama yüzlerini görmediğim bu 
kardeşlerimi göreyim, nefeslerini işiteyim ve onların 
dualarıyla bereketleneyim; onların gönderdiği selam-
ları da sizlere ileteyim istedim.

Önce Batman’dan başladım. Buradaki gönüllümüz 
İsa Yel… İsa, ismiyle müsemma olduğu peygamberi-
mize nazire yaparcasına yel gibi esip insanlara kitap 
taşıyan bir kardeşim. Kitap okuru şimdilik az! Ama ol-
sun, herşey “bir” ile ve “birden” başlamaz mı zaten? 
Bahar bile bir çiçekle gelir.

Görüştük kendisiyle; tanıştık, biliştik; dernekten, 
sizlerden ve çalışmalardan bahsettim. Sizlerin selam-
larını, dualarını ilettim. Ve sevdik birbirimizi. İsa Yel 
kardeşim, yalnızlıktan yakındı; tek başına çalışmanın 
zorluğunu anlattı.  Kendisine bunun imtihan olduğu-
nu, çalıştıkça etrafındaki güzellerin ve güzelliklerin 
çoğalacağını söyledim. Ve o da, ben de umutla ayrıl-
dık birbirimizden. Bugünlerde görüşüyoruz telefonla. 

 OKUMA ÜZERİNE NOTLAR / İhsan KARADAŞ

KİMDİR BU YİĞİTLER, 
TANIR MISINIZ?
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İsa, daha bir yel gibi, rüzgar gibi estiğini, esmeye ça-
lıştığını anlatıyor. Allah ona yardım etsin, onunla ol-
sun ve rüzgarına güç katsın.

Oradan Elazığ’a geçtim. Buradaki kardeşimiz he-
nüz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği son sınıfında 
okuyan Maşaallah Deniz… Maşaallah ki maşallah… 
bu ne azim, bu ne gayret?! Ben ona güç, hız ve u-
mut vermek için gittim, oradan güç ve cesaret alarak 
ayrıldım. Maşallah kardeşim bizim listemizin 2. Sınıfı-
na geçmiş. Çevresindeki öğrenci arkadaşlarına arı gi-
bi, karınca gibi kitap taşıyor maşallah. Öğrenci arka-
daşlarının –tabii kendisinin de- en çok kitapların “üc-
retsiz” olmasından dolayı okuyabildiklerini söylüyor. 
Bu sene inşallah mezun olacak. Mezuniyetle birlik-
te memleketi Gaziantep’e geçip, gönüllü temsilcilik 
çalışmalarını orada sürdürmeyi düşünüyor. İnşaallah 
Maşaallah kardeşim İnşaallah…

Sonra Malatya… Eğitim Birimi Başkanımız İlhan 
Uluç’un tabiriyle “kutsal topraklar”… Buradaki gönül-
lü temsilcimiz ise Adem Özköse aracılığıyla derneği-
mizle tanışan Adem Karaaslan kardeşim. Kendisi İla-
hiyat Fakültesi 2. Sınıfta ve aslanlar gibi çalışıyor. O-
kuduğu ve okuttuğu kitapların, fakültesi için de ade-
ta “yardımcı ders kitabı” mahiyetinde olduğunun bi-
lincinde… Daha çok okuyucuya ulaşmayı planlıyor…

Oradan Şanlıurfa’ya geçiyorum. Şanlıurfa’da 

iki gönüllü kardeşim var: Yasin Aytış ve Ahmet De-
niz… Bu kardeşlerimden Yasin zaten öğretmen; öğ-
reticilik mesleği yanında öğrencilik de yapıyor yani. 
Yasin’in güzelliği ailesinden geliyor: Abisi Cuma Ay-
tış da Mavi Marmara gazilerinden. “Bugün yine gidil-
sin, yine giderim” diyen gözüpek, yüreği pak bir dost.

Diğer gönüllü temsilcimiz Ahmet Deniz ise kabına 
sığmayan ve deniz gibi çağlayan bir esnaf kardeşim. 
Bir esnaf bu kadar mı sevecen, bu kadar mı çalışkan 
olur!? Hem çalışıp evine rızık götürüyor; hem kitap o-
kuyor ve okutuyor; hem de Suriye’li mültecilerle ken-
di ailesi gibi yakından ilgileniyor, her dertlerine der-
man olmaya çalışıyor.

Ve Diyarbakır, memleketim. Ve memleketimin ça-
lışkan insanı Ahmet Aygün. Ahmet kardeşim yalnız 
değil bu kutlu yolda… Hemen herşey gibi, bu çileyi; 
bu güzelliği de paylaşmış hanımı ile… Karı-koca bir-

likte yürüyorlar şimdi… Ahmet Bey’in hanımı 16 ki-
şiye hitap ediyor ve meşgul olduğu, muhatap oldu-
ğu hanımların çoğu öğrenci; gençlerle meşgul yani. 

Işık, evet güzel ve geleceğe uzanan, pırıl pırıl bir ı-
şık yayılıyor Anadolu’ma… Bu ışığın bir parçası da İK-
RA DERNEĞİ olacak inşallah. İKRA DERNEĞİ ve gö-
nüllü temsilcileri. 

Biliyor musunuz, siz de gönüllü temsilcimiz ola-
bilirsiniz. Tek yapmanız gereken önce yüreğinize ve 
sonra da telefonunuza dokunabilmek! Numaramız za-
ten sitemizde yazıyor. Sonra mı? Hani o meşhur tabir-
le “sonrası Allah kerim!”



 YAŞAYAN ÖRNEKLER / Merve KAVAKÇI

Şule Çelik: Kendinizi tanıtabilir misiniz ?
Merve Kavakçı: İsmim Merve Kavakçı İslam 

Ankara’da doğdum. Hayatımın bir kısmı Ankara’da geç-
ti, bir kısmı da annem ve babamın üniversitede akade-
misyen olmaları nedeniyle Erzurum’da geçti. Mesleki an-
lamda tahsilime Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
başladım. Ancak orada iki sene kadar eğitimime devam 
edebildim. Türkiye’deki başörtüsü yasağıyla hayatı şekil-
lenen, hayatı değişen, hayatı savrulan ailelerden birin-
de büyüdüm. Ankara Üniversitesi’ndeki eğitimimi başör-
tü yasağı sebebiyle tamamlayamayınca ailecek Amerika 
Birleşik Devletleri’ne göç ettik. Orada bilgisayar mühen-
disliği okudum. Sonra ülkeme döndüm, ancak başörtülü 
bir bilgisayar mühendisi olarak yine çalışamadım. Bu so-
runların çözülmesi gereken yerin siyaset olduğuna inan-
dığımdan, dönemin İslamî hassasiyetlerine sahip bir par-
tisi olarak kabul edilebilecek Refah Partisi’nde çalışmaya 

başladım. Gönüllü 200.000 kadın neferden biri olarak Ka-
dın Komisyonu’nda Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yü-
rüttüm. Partinin kapatılmasından sonra, siyasetteki ça-
lışmalarıma Fazilet Partisi’nde devam ettim. Daha son-
ra siyasete aktif olarak girdim. Türkiye Cumhuriyeti’nde 
seçilmiş ilk başörtülü milletvekili oldum, ama yine ba-
şörtüm, mecliste ve beni seçen halkı temsil etmeme bir 
engel olarak kaydedildi. Kendimi tekrar ikinci ülke olan 
ABD'de buldum. İkinci defa Harvard Üniversitesi’nde 
master yaptım, siyaset bilimi mastırı. Arkasından Geor-
ge Washington Üniversitesi’nde siyaset bilimi okutmaya 
başladım, halen okumaktayım. Kısaca Merve Kavakçı ,İs-
lam kimdir? diye sorarsanız, cevabım “bir Müslüman” o-
lur. Tek ve ilk vereceğim cevap bu olur. Bundan sonra 
hayatı Türkiye’de ve ABD'de şekillenen bir kadınım, bir 
anneyim, bir eşim ve her müslümanın olmasına inandı-
ğım gibi bir siyasetçiyim. 

Merve Kavakçı 
Muhafazakârlık ve 
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ı ile İslamcılık, 
 Dindarlık Üzerine

Türkiye’de İslamcılık Hareketi Denilince Ne 
Anlaşılıyor?

İslamcılık siyaseti dersi veren bir hocayım. İslamcılık 
denilen şey aslında bir Batı üretimi. Batı bilgi üreticile-
rinin uydurduğu, ortaya koyduğu bir kelime. Kelimenin 
mentolojik olarak gerisine baktığımız zaman gördüğü-
müz şey, “İslamcılık” denen şeyin, İslami kültürlerin için-
den çıkan bir şey olmadığına, dışarıdan oluşturulmuş ve 
İslam dünyasını tasvir etmekte kullanılan bir şeydir. Bu 
İslam’ın siyasi alandaki aksi. Aynaya yansıyan aksi. Siya-
si alandaki İslam’ı yansıtmaktadır. İslamcılık denilen ke-
lime Batı’da siyaset anlamındadır. Bugün literatüre bak-
tığımızda, uluslar arası literatüre baktığımızda “siyasal 
İslam”ın ve “İslamcılık”ın aynı anlamda kullanılması ge-
rektiğine inanlar da var. Hiç kullanılmaması gerektiğine 
inananlar da var. İçten üretilen, İslam toplumlarının ken-
di bazı aktivitelerini anlamlandırmak için oluşturulan bir 
kelime değil. Dışarıda oluşturulmuş, bir miktar da oryan-
talist değerler çerçevesinde. Sanki bir mikroskop altında 
bir maddeye bakarcasına oluşturulan bir kelime olup, o-
nun anlamıyla da İslam toplumunu tam izah edemeyen 
kavram olduğunu düşünenler var. Aynı zamanda İslam-
cılık ve siyasal İslamı’n aynı manaya geldiğini ve böyle 
kullanılması gerektiğini kabul eden geniş bir kitle de var. 

Öyle ya da böyle İslamcılığı kelime olarak düşünürsek 
İslam’ın siyasi yüzü olarak kabul etmek durumundayız. 
Diyelim ki, öyle kabul ediyoruz sorduğunuz sorunun ce-
vabı şu olur. İslam “siyasal” veya “İslamcılık” kavramına 
baktığımda onu öğrencilerimle tartışmaya açacağım ko-
nulardan biri. Aslında siyasal İslam bir bilinenin tekrar i-
lanı, gereksiz bir pekiştirme içeren aynı şeyin iki defa ifa-
de edilmesi olarak düşünüyorum. Bundan kasıt şu: İslam 
zaten siyasettir. İslam’ın siyaset gibi bir kavramla ünlen-
mesidir. İslam ekonomidir, İslam kültüreldir, siyasidir ve 
siyasi ve siyasal olmayan bir türü içinde kapsar. Ancak 
İslamcılık kelimesi Batı tarafından oluşturulduğu için, se-
küler bir gelenekten geldiği için bunun temelinde hırista-
yanlığın içinde bulundurduğu reformasyon prosedürü ve 
sekülerleşme tecrübesinden geçmiş olması yatar. Bu iki 
alanın da zihin yapıları seküler ve nanseküler, laik ve laik 
olmayan alanlar olarak birbirinden ayırt edildiğinden zi-
hinler kompartımanlara ayrılabildiğinden dünyaya bakış-
ları bu şekilde. Ki, burada baktıkları din” İslam”, yahudi-

lik ve hristiyanlık gibi benzer bir reformasyondan, benzer 
bir aydınlanma prosedüründen, benzer bir sekülerleşme-
den, protestanlaşmadan geçebilceği düşüncesinde. 

Kendi dinlerini mukayese edip bu dinin bizim din-
lerimizden farkı, hristiyanlıktan yahudilikten farkı ne-
dir? diye düşünüyorlar. Bir Budist de siyaseti din adı-
na yapabiliyor, o zaman biz bunu “siyasal din” olarak ad-
landırabiliriz diyorlar. Hata burada. İşte yapısal bir so-
run var. Türkiye’de İslamcılık, yani İslamiyet’in siyaset-
te olmaması, karıştırılmaması yönündedir ve müslüma-
nın siyasete karışmaması gerektiği yönündedir. Buna an-
titez olarak üretilmiş ve İslam’ın siyaset içindeki kökle-
rini tekrar canlandırmak ki, o kökler ordadır, İslam’ın i-
çinde mevcuttur. Ama onların canlandırılması gerekir, 
topluma tekrar sunulması gerekir. Bunu sağlayan hare-
ketin adı Türkiye’deki İslamcılık ve biz baktığımızda ta-
bi Türkiye’de de, İslamcılık hareketi tecrübeleri olan di-
ğer ülkelerde de gördüğümüz gibi İslamcılığın milliyetçi-
lik dediğimiz geniş bir kavramla hiç de uyuşmayan veya 
çok da İslami olmayan bir kavramla iç içe grift halde i-
lerlediğini görüyoruz. Yani İslam dünyasındaki İslamcılık 
hareketleri her zaman için biraz milliyetçidir. O milliyet-
çilik kanadı da aslında İslam’ın o siyasi yüzünün ortaya 
çıkmasına ket vurmaktadır, engellemektedir diye düşü-
nüyorum. Tabi köklerine de baktığımız zaman 63 senele-
rine rastlayabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye çerçevesi-
ni düşünürsek Müslüman Türkiye’nin özüne dönme gay-
reti içerisinde siyasi sorumluluklarının farkına varmasıyla 
gelişen 3-5 iyi adamın başlattığı bir heyet siyasal İslam.

İslamcılık Nasıl Gelişti ve Nereye Doğru Gidiyor ?
Kendi içinde evrilen bir hareket İslamcılık. Bu sadece 

Türkiye’de değil, her yerde. Bir miktar konjonktürel ola-
rak gelişen, bir miktar içten içe. O içten gelişen zihin ya-
pısıyla alakalı yani. Müslümanların oturup, evet bizim sa-
dece ekonomik, sosyal anlamda sorumluluklarımız yok, 
aynı zamanda siyasi anlamda da sorumluluklarımız var. 
Eğer hem yatay hem dikey anlamda İslam’a bakarsak ki-
şiyi bağlayan namaz, oruç, hac gibi sorumlulukların dı-
şında da sorumluluklarımız var. Bunlar yani kişiyi bağla-
yan sorumluluklarımız belki “ellezine âmenü” (iman e-
denler) ifadesinin karşılığı olabilir. İman’ın gereği olarak, 
kendisi için yapması gerekenler. 

Diğer taraftan bir yatay eksen üzerinde ve “amelü’s-
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saliha” (salih ameller işlerler), yani İmanın yeterli olma-
dığı, aynı zamanda bu imanın muhakkak surette salih a-
mellerle pekiştirilmesi gerektiği ve bu ikisinin olmazsa 
olmaz bir şekilde birlikte olması gerektiği belirtilir. Bu i-
kinci kısım, yani salih amellerin işlenmesi, “emr-i bi’l-
ma’ruf, nehy-i ani’l-münker”i de (iyilikleri emredip, kö-
tülüklerden sakındırmayı da) kapsar ve bu alanda siya-
sal İslam gelişmiştir. Yani kişinin kendisiyle alakalı Rab-
biyle ilişkisindeki sorumluluklarının ötesinde, toplumsal 
sorumluluklarını anlaması ve imanın ötesinde de sosyal 
aktiviteye dökmesi sonucunda siyasal İslam bilinci ge-
lişti. En başta da kötülükten men etmek ve kötülüğü or-
taya çıkarmamak, zulme en azından buğz etmek kendi-
ni gösteriyor. Müslümanlar da bir CHP iktidarı arkasın-
dan buna karşı bütünleşen Demokrat Parti bayrağı altın-
da bütünleşen bir kavram. O şekilde arkasından bir baş-
bakanın idam edilmesi ve periyodik olarak Türk insanı-
nın hayatını ilgilendiren, şekillendiren bugüne kadar son 
bildiğimiz bilgilere göre 2007'ye kadar darbelerle insanla-
rın hayatına müdahale eden sistem içerisinde bir müslü-
man olarak kozmik bir anlamda düşünmek lazım. Türki-
ye bağlamında değil, geniş bağlamda bir yaratıcı var ve 
yaratıcının karşısında bir kul olarak sizin görevlerinizi de-
ğerlendirdiğimiz zaman siyasal İslam sizin o zulme karşı 
ki, -o zulüm kime karşı- işte en azından ona buğz etmek 
ona karşı dilsiz şeytanlardan olmadan sesinizi, itirazınızı 
yükseltmeniz anlamına geliyor bu. O milliyetçilik çerçe-
vesinin çizdiği -son derece rahat hareket alanı içersinde 
diyeyim- kendine özgü şekilde retoriği oluşturulmuş bir 
hareket siyasal İslam hareketi. Tepkisel bir hareket için-
de. Onun içindir ki ne görüyoruz? Bunların dilinde, şek-
linde, görünüşünde gitgide devrilen hareket aynı zaman-
da. Neden? Çünkü var olabilmeyi bir miktar başarı kabul 
eden bir hareket, yani iktidara gelip bir şeyleri elinizle bi-
le değiştiremiyorsanız ona karşı sesli olarak itirazınızı i-
mani bir görev olarak addettiğinden hiç bir zaman yok ol-
mayan bir hareket. Yok olmamak için de ortama ayak uy-
durmak gerekiyor. Aldığınız tepkilere göre de bir şekilde 
hayatta kalmak, survivor diyeceğiz ona ingilizce survivor 
(hayatta kalan) modunda ilerleyen bir hareket. Onun için 
de baktığınız zaman 1970’ler de antiemperyalist, antisi-
yonist, açık açık antibatıcı dille, bugünün İslamcılığında 
-hala devam ediyorsa- dilin farklı olduğunu görüyoruz. 
Çünkü dünya da farklı.

Türkiye’de Dindarlaşma mı Var Yoksa Muha-
fazakarlaşma mı?

Muhafazakarlaşma var bence. Bizlerin okurlarımı-
za vermemiz gereken en önemli şey, dindarlıkla muha-
fazakarlığın eş anlamlı olarak kullanılmaması gerektiği-
dir. Bence Müslümanlar olarak muhafazakarlaştırmak la-
fı da bilemiyorum temeline bakmak lazım nereden geli-
yor? Bu da bir Batı konsiktirisyonu mu emin değilim, a-

ma şundan eminim, Batı’daki konsitarisizyonu Doğu’daki 
muhafazarlıkla insan toplumları farklı olabilir. Bence biz 
muhafazakarlaşmada önemli bi naturelleşme üretmeli-
yiz. Bunu dindarlaşmadan, Müslümanlaşmadan, İslam-
cılıktan kesin sınırlarla, ayraçlarla ayırmamız gerekir. So-
runuz manidar bir soru. Çünkü dindarlıkla muhafazakar-
lığın aynı şey olmadığını söylüyor bize genel manada. 
Türkiye’deki İslam toplumunu da düşünürsek -bölgede-
ki İslamcılık hareketleri olan insan toplulukları- diğer mil-
letleri de düşünürsek, dindarların her zaman için bir mik-
tar muhafazakar olduğunu söyleyebiliriz. Aslında muha-
fazakarlık dindarlıkla bire bir bağlantılı bir kavram değil. 
Muhafazakarlık milliyetçiliğin bitişi. Ne dedik en başta da 
bütün İslamcılık hareketleri bir miktar muhafazakardırlar. 
Aslında çok çok tuhaf bir şey bu. Biz yedinci asır itibariy-
le küreselleşmeyi, -çok geniş bir kavram olarak kullanı-
yorum- bütün o alemleri içselleştirmiş, insanların ve cin-
lerin peygamberinin ümmetiyiz. 

Bir dünya ki bize verilmiş. Hepimiz eşit olarak yaratıl-
mışız. Bu dünya bizim için ibadet yeri olarak yaratılmış, 
yani bir Mekke toplumunda, gözünün ötesindekini gö-
remeyen, gözün görebildiği kadar sadece idrak eden bir 
hayat tahayyühülünden söz etmiyoruz. Ötelerden söz e-
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" Düşünen olmak," Düşünen olmak,
dert insanı olmak, dert insanı olmak, 
dertlenmek islam'ı dertlenmek islam'ı 

kimliğimizin kimliğimizin 
en olmazsa en olmazsa 

olmazlarımızdandır."olmazlarımızdandır."
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diyoruz. Çin’e “uzaklık” manasında bugün itibariyle refe-
ranslar yapıldığını görüyoruz. Çin’in uzaklığı belki Jüpi-
ter belki bu bile değil. Kara deliğin olduğu yerler. Mars 
bile daha yakın. Bunlara referans yapan bir hayat ve hat-
ta ötesinden söz ediyor Peygamber aleyhisselatü vesse-
lam. İslam küresel olarak böyleyken son derece tutucu ve 
yerel hallere gelmişiz. Bunu sadece müslümanlar yapmı-
yor. İmparatorluklar, ondan önce şehir site devletleri de-
diğimiz kuruluşlardan sonra, bugün itibariyle geçerli olan 
şey “ulus devlet”in çizdiği sınırlar oluyor. Ve biz de tabi 
ulus devletlerin içinde doğmuş olduğumuzdan zaman iti-
bariyle o ulus devletler çerçevesinde Osmanlı imparator-
luğu içerisinde düşünüyoruz. Ulus devlet anlayışı alaka-
sız bir kavramdı. Ama ne oldu? İslam’ın yerine, İslam’ın 
o birleştirici yatıştırıcı tesirinin yerine Türk milliyetçili-
ği doğmuştur. Doğduğu için, bu ülkenin kurucuları tara-
fından empoze edildiği için o Türk milliyetçiliğinin için-
de inandığımız İslam da ite kaka bir yer bulmaya çalıştı. 
Türk milliyetçiliğiyle de ters düşmeden. Ters düştüğünüz 
anda kendinizi istiklal mahkemesinde buluyorsunuz za-
ten. Onun için kendinizi ayarlayıp şekillendirmeniz gere-
kiyor ve günün sonunda da, 2012'ye geldiğinizde de ba-
kıyorsunuz, “Müslümanım ama elhamdülillah Türküm” 
diyen, içsel anlamda birbiriyle çelişen cümle kurabiliyor-
sunuz. Tabi burada ifade etmeliyim, yani Kur’an-ı refe-
ransta gördüğümüz milletler olarak, Allah’ın bir ayeti ola-
rak yaratılmamız ayrı bir şey. İlle de ben üstünüm, burası 
benim yerimdir demek ayrı bir şey. Yani hem Türk hem 
Müslüman. Yani siz bana sordunuz Merve İslam Kavak-
çı kimdir? Müslümandır en başta, kozmik anlamda kü-
resel anlamda bu dünyada. Yeryüzüyse bunu sınırlayan 
bir şey. O zaman kozmik anlamda bir Yaratıcı ve bir kul 
var. Hatta benim bir kadın müslüman olmam bile. Bunla-
rın hepsinden sonra geliyor Türkiyeli olmak. Bir cümle i-
le ifade edeceksen bir kul var karşında, o da Müslüman 
bir kul. Dindarlaşmak, muhafazakarlaşmakla aynı şey de-
ğil. Muhafazakarlaşmak artıyor Türkiye’de. Kısaca cevap 
vermek gerekiyorsa bunun arttığına inanıyorum. Tepki-
sel olarak, dine tepkisel olarak artıyor diyelim. Aslında bir 
siyaset bilimci olarak dataya dayanmadan söylemek uy-
gun olmuyor. Artıyormuş gibi geliyor. En azından bir si-
yasetçi olarak o milliyetçilik refleksle alakalı olarak gelişi-
yor. Bir de dindarlaşmanın artamaması sebebiyle oluyor. 
Dindarlaşmanın artması için “dini bilgi”nin artması gere-
kiyor. Ortada bir vakum, bir boşluk var ise orayı bir şey-
ler doldurur. O da milliyetçilik. Zaten altyapımızda mev-
cut olduğu için, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola-
rak okulda öğretildiği için, her an ekrandan onu duydu-
ğumuz için, onunla şekillendiğimiz için v.b milliyetçilik 
var ve dindarlığın, artması gereken dindarlığın artmasını 
sağlayacak ilim, bilgi öğeleri hayatımızda yok. Devlet bu-
na zaten altyapıyı hazırlıyor. Dini bilgiyi arayan bulur a-

ma hayata da bakarsak her şeyi devletin üstüne koymak 
istemiyorum. Yani o devletin kurduğu altyapı önden koşa 
koşa gidiyor. Zaten var demek istiyorum. Böyle olunca iç 
dünyanda bir boşluk oluyor. Milliyetçilik yetmiyor bu kü-
resel dünyada. Günden güne globalleşen ve ulus devlet-
leri birbirinden ayıran sınırların git gide ortadan kalktığı 
internet çağında, bilgiye erişimin bir tık ötede olduğu in-
ternet çağında insanlar arayış içerisinde oluyorlar. O mil-
liyetçiliğin ikiz kardeşi olmazsa olmazı muhafazakarlık. 
Muhafazakarlık bir yerde dindarlaşamamanın verdiği sı-
kıntıyı hafifletiyor. Bir arayış içerisinde gerçeği, hakkı a-
ramak o dini aramak içerisindesiniz. Muhafazakarlık ken-
dini “din” gibi de size güzelce gösteriyor. Siz de dört el-
le ona sarılabiliyorsunuz. Böyle bir tehlikesi var muhafa-
zakarlaşmanın. 

Türkiye’de Müslüman camia kendisini daha 
çok hangi kültürden yana hissediyor? Batı mı 
İslam mı? 

Hem ikisi, hem ikisi de değil. Ben Türkiye’deki toplu-
mu şizofrenik bir toplum olarak nitelendireceğim. Genel 
manada özeleştiri yapacaksak, topluma batıyla doğu a-
rasında sıkıştırılmış, bunun sonucunda da tam anlamıyla 
kimlik geliştirememiş bir milli insan prototipinden söz e-
deceğim. Yanlış anlaşılmasın şu veya bu kişiden bahset-
miyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin oluşturmak istediği a-
ma oluşturamadığı, bu gün önümüzdeki Türkiye sokak-
larında dolaşan bir insan, herhangi bir insandan söz edi-
yorum. Uzatın mikrofonu siz kimsiniz diye? Sorduğunuz-
da belki bocalama yaşayacak bir insan prototipinden söz 
ediyorum. Doğulu musunuz batılı mısınız? Müslüman-
lıkla ilişkiniz nedir? Neden İslam? Çünkü muhafazakar-
laşma adına gelenekler, içerisinde yer tutmuş durumda, 
vatandaşlarımızın kimliğini oluşturmuş durumda. Onun 
dışında İslami öğeler, değerler de öğle. İslam yok edil-
mez, Allah’la savaşılmaz. Yani bu toplum İslam’ı bırak-
maz, eğrisiyle doğrusuyla, yanlış anlamalarla İslam’a mal 
edilen anlamalar olur. Bunlardan da vazgeçmez. Böyle 
İslami olan bir toplum ama İslam’la da alakası olmayan 
bir toplum. Aslında yüzünü batıya dönmüş öyle koştu-
ran,” biz batılı olacağız” diye koşturan bir topluluk. Çün-
kü devlet size onu o şekilde öğretiyor. Onun için de ba-
tılı bir bilim adamını referans alarak ondan bir açıklama 
yapmak istiyorum: Kültürel şizofreni yaşayan bir toplum. 
Tam anlamıyla doğulu olmadığını kabul etmeyen, batı-
lı da olamayan, ikisi arasında sıkışmış, gerçeği arayanlar-
la gerçeği arama derdi olmayanlardan oluşan bir toplum 
görüyorum Türkiye’de insanları.

Batı, Özellikle Amerika Dünyaya Nasıl Bakıyor?
ABD, Batı’nın batısı bir ülke. Dünya siyasetinde, kü-

resel ekonomik ve siyasi oluşumlarda etkili bir ülke. O-
nun için Amerika’dan söz edersek iki tane Türkiye görü-
yor. Çünkü iki tane Amerika var, tıpkı bir tane Türkiye ol-
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madığı gibi. Şimdi bugün burada bu sokakta göreceğiniz 
bir Türkiye ile İstanbul’un bir köşesinde göreceğiniz bir 
Türkiye, -biz ve öteki tarafından okuma yaparsak- dev-
letler için de geçerli. İki tane Amerika Birleşik Devletleri 
var. Bir tanesi Türkiye’deki açılımları ki, bunlar demokra-
tikleşme açılımları, özgürleşme açılımlarıdır, onları takdir 
eden, şimdi iktidarda olan hükümetin çalışmalarına des-
tek olan Amerika var. Üst düzey Amerika, siyaset üreten 
Amerika’dan söz ediyoruz. Belki bir üçüncü Amerika’dan 
söz etmek gerekir. Türkiye’nin nerede olduğunu bilme-
yen Amerika. Onu bir kenara bırakıyorum. Türkiye’yi bi-
len iki Amerika’dan söz edersek, Türkiye’ye destek olan, 
darbelerle yüzleşmesini olumlu karşılayan, özgürlük alan-
larının açılmasına umutla bakan bir Amerika var. Çün-
kü ABD de kuruluş itibariyle özgürlüklerin 
merkeze alındığı bir ülke. Onun için kendi 
tecrübeleri bazında ancak değerlendirebi-
lirler ve mukayese ettikleri cetvel de ken-
di cetvelleri bu alanda. Onun için o açı-
dan bakıldığında olumlu gelişmeler gören 
bir Amerika var. Bir de bir başka Ameri-
ka var. Her ne kadar AK Parti hüküme-
ti kendini Müslüman, demokrat ve muha-
fazakar olarak lanse etse de, etmeye ça-
lışsa da, “bunlar İslamcıdır ve İslamcılarla 
asla çalışılmaz, en önemlisi müttefikimiz 
israil’e zararı olur” diye bakan bir Ak Parti 
düşmanı Amerika da var. Neocan diyoruz 
bunlara. Yani yeni muhafazakarlar bun-
lar. Ağzınızla kuş tutsanız asla size hiç-
bir şekilde onay vermeyecek bir Amerika. 
Onların zihin yapısına baktığımız zaman 
Türkiye’deki kemalistlerin zihin yapısıyla 
aynı olduğunu görüyoruz İslamcılığa yak-
laşımları açısından. O açıdan bunları ay-
nı görebiliriz yani iki muhalif bakış açısı. 

11 Eylülden Sonra Nasıl Bakıyor?
Bence 11 eylül olayları, tabi Amerika’da 

olması hasebiyle, dünya gündemine otur-
masıyla, dünyayı değiştiren bir olay ol-
du. Bir trajı oldu yani. Öğrencilerime sık 
sık söylerim bunu. 3000 insan dünyada 
her yerinde her gün ölebiliyor. Biz bunu 
Gazze’de yaşıyoruz değil mi? Suriye’de 
görüyoruz. Diyelim ki, Kenya’da olsaydı, 
Etiyopya’da olsaydı, biz aynı tepkiyi ve 
aynı amaçları oluşturduklarını görmezdik. 
Bunun “beyaz adam”ın ülkesinde, süper 
gücün ülkesi ve onun sembolik merkezle-
rinde olmuş olması sonucunda, önce ken-
disini geliştirdi. Ülkeyi Amerika’yı değiş-
tirdi. Amerika'nın siyasetlerini ve dolayı-
sıyla Amerikan siyasetinin elinin uzan-

dığı her yer ki -bir tür dünyadır – değiştirdi. Ne yaptı? 
Amerikan'ın bir daha -yine öğrencilerime sık sık hatırlat-
tığım gibi- okyanus ötesinde yeni bir başka dünyanın ol-
duğunu realize etmesini sağladı. Amerika gerçekten ye-
ni dünyadır ve o kadar içine kapanık, o kadar kendini be-
ğenmiş, o derece bencil ve kendisiyle olma bir dünyadır 
ki, onun için orada, ötede kim var, kim yok onu bilmez. 
Zihni de ancak İngiltere’ye kadar ulaşır. Bir de Fransa’yı 
bilir. Bunun haricinde bir şeyi bilmez ve maalesef böy-
le trajik bir tecrübe sonucunda orada bir dünya olduğu-
nu, orada zulüm gören, zulümleriyle beraber artık çare-
siz kalan toplumların olduğunu bu acı tecrübeyle öğren-
di. Ve realizme inanan bir siyasi anlayış geleneğinden 
geldiği için kendini hemen tekrar şekillendirdi. Ne yaptı? 
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Türkiye’ye baktı. Kemalizm artık tükeniyor. O zaman İs-
lamcılarla çalışma mecburiyeti ortaya çıktı. Düşünün bir 
kere siyasetçi bir insandan, Sayın Başbakandan bahse-
diyoruz. Tayyip Erdoğan 1997 senesinden sonra tehlikeli 
bir İslamcı Amerika’nın gözünde. Onun için de 28 Şuba-
ta onay verebildi Amerika. Onun gözü önünde bu darbe 
gerçekleşti. Bundan hemen 10 sene sonraya bakıyoruz, 
aynı Tayyip Erdoğan, eski İslamcı, tehlikeli zat ve şimdi 
Müslüman demokrat ve Amerika için tehlike teşkil etmez 
konumuna kondu Amerika tarafından. Müslümanların yol 
kat edebildiklerini düşünüyorum.

• Batının Kullandığı Demokrasiyle Bizim An-
ladığımız Demokrasi Aynı mı?

 Tek bir Batı yok. Yine Amerika üzerinden isterseniz 
birazcık okuyalım. Demokra-
tik biçimde kökleşmiş bir ül-
ke diye düşünüyorum. Aslın-
da sorunuzun cevabı “hayır”. 
Şöyle ki, Amerika da, Türki-
ye de kendi anladığı anlam-
da demokratikleşmeden söz 
ediyor. Şimdi Batı dediğimiz 
toplum homojen bir toplum 
değil. Ama bir demokrasi o-
kuması yaparsak görüyoruz 
ki, kendi tecrübeleriyle şe-
killenen demokrasi okuması 
yapıyor. Doğudaki toplum-
lar için ise “demokrasi” za-
ten çok yabancı bir kavram. 
Bunun en başta gelen sebe-
bi tabiî ki de kavram. Böy-
le bir sorunla da karşı karşı-
yayız. Ayrıca demokrasi, te-
rim itibariyle yabancı olma-
sına rağmen, alt değerlere 
baktığımız zaman İslam’ın i-
çinde olan “istişare”, “bir a-
rada karar verme” mekaniz-
malarına, bellek yapısı içe-
risinde bile 7.yüzyıl itiba-
ri ile, hem de Peygamberi-
miz (a.s) gibi doğruluğu tar-
tışılmaz bir insanın yönetti-
ği bir toplum tarafından işle-
tilmiş bir sisteme sahip. Bu-
nun için de belki demokrasi 
örneklerinin en mükemmel-
lerindendir. Bugün bile öyle 
bir devlet başkanının karşı-
sına itiraz mekanizması yer-
leştirmek, sorgulama geliş-
tirmek en gelişmiş ülkelerde 

bile mümkün olmayabilir. Yani demokrasi ile İslam’ın a-
rasında bir çelişki olmadığı asıl bunların birbiriyle de mu-
kayese edilemeyecek şeyler olduğunu, İslam’ın içinde 
demokratik bir yerlerin zaten yapısal anlamda var oldu-
ğunu düşünen bir insanım. Batı belli şeyleri istiyor İslam 
ülkelerinden. Ben sadece Türkiye ile ilgili konuşmayaca-
ğım. Çünkü bu soru çok önemli bir soru. Diyor ki, hukuk 
devleti olun, hesap verilirliğini sağlayın. İşte insan hakla-
rını oluşturun. Bunları sağlarsanız demokratik bir devlet 
olursunuz. Ancak İslam dünyasına girdiği zaman bu pa-
ketin içine bir madde daha ekleniyor. Bakın bunları bun-
ları olun, bir de sekülerleşin, dini devlet işlerinden ayırın. 
Bunu kendi yapmıyor, kendi dininden çok emin. Hıristi-
yanlıktan, Yahudilikten çok emin. Ama İslam’a şüphe i-
le baktığından ABD bu konuda Türkiye'yi hep el üstünde 
tuttu ve ayrı bir statü sundu. Kemalistler de Müslüman 
Türkiye’ye hep zulüm etti. Niye? Batı’nın onayı ile. 28 şu-
bat da Batı’nın oyunuydu. 

Siz ABD ve Türkiye’yi Yakından Tanıyorsu-
nuz. Özellikle Okuma Konusunda İki Ülkeyi Na-
sıl Buluyorsunuz?

 Okuma oranıyla alakalı bir araştırma yapmadım, a-
ma Türkiye de okuma oranı nasıl düşükse ABD’de de 
aynı şekilde. Onlarda da okuma oranı düşük. Kurdu-
ğum cümleler bilimsel bir araştırmaya dayanmıyor. Sek-
sen milyonluk ülkeyle üçyüz milyonluk ülkeyi kıyasla-
mak doğru değil, ama siyasi yönden bakacak olursak 
Türkiye’de siyasete bulaşmayan kimse kalmıyor, ama 
ABD’de bu oranlar çok düşük. Sadece ülkenin çok az 
kesimi siyasetle yakından ilgileniyor. Ben ABD’de, üni-
versitede verdiğim siyasal İslam derslerinde bunu tec-
rübe ettim. Türkiye’de görmediğim ama ABD’de edindi-
ğim tecrübe, öğrencilerin bilmediği konuları öğrenmek 
için araştırma yapmalarıdır. Onlar bu cahilliklerini tanır-
lar ve hemen kollarını sıvarlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisine Hala Kırgın 
mısınız?

Gün ve gün birebir öyle bir kırgınlık yaşamıyorum ama 
kırgınlığımı dondurucuda bekletiyorum. Kendi adıma de-
ğil sadece, beni seçen seçmen adına. Ama genel mana-
da müslüman kadın adına kırgınım. Öyle bir kırgınlıktan 
vazgeçme hakkım olduğunu da düşünmüyorum. Bu top-
lumsal bir şey, İslam’a hakarettir.

Son Olarak Söylemek İstediğiniz Bir Şey Var mı?
Beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca 

İKRA’ya manevi anlamda dua olarak, maddi açıdan ta-
kipçisi olarak destek olunmasını diliyorum. Düşünen ol-
mak, dert insanı olmak, dertlenmek İslam’ı kimliğimizin 
en olmazsa olmazlarımızdandır. Aslında bir adım itele-
diğimiz bir şey, ama İKRA bunu bir adım öne çıkarıyor. 
Dert edinenlerden olalım, bu dünya hayatı boş bir oyun. 
Bunu hatırlatıyor bize ve bizde birbirimize hatırlatmaya 
çalışalım.     

Ropörtaj / Şule ÇELİK
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 MERKEZDEN HABERLER/ Motivasyon Semineri

Derneğimizin düzenlemiş olduğu “Âlimlere Vefa” prog-
ramlarının beşincisini Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde 
15.03.2013 Cuma günü yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. 
Programımızın bu sefer ki âlimi, Osmanlı Devleti'nin Son 
dönemlerinde, Cumhuriyet' in ilk dönemlerinde yaşamış 
olan Kur' ân âlimi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi idi.

Sunuculuğunu Esenler Şubemizden İsmail Çörüz’ün 
yaptığı programın açılışı Süleymaniye camii müezzini Meh-
met Duman'ın Kur' ân-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Derneğimi-
zin Genel Başkanı Mehmet Çelik kürsüye geldi. Sayın Çelik 
konuşmasında şunları söyledi: "Bizler, Kur'ân-ı Kerim'i en 
üst düzeyde seven ve bu uğurda kendini feda eden bir top-
lumun üyeleriyiz. Bununla beraber, Kur' ân-ı Kerim'e azami 
ölçüde saygı gösteren bir toplumuz. Bu saygı O'nun bir Al-
lah kelâmı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu akşam İKRA 
Derneği olarak, 70-80 sene önce memleketimizde Kur'an 
anlaşılsın ve yaşansın diye mücadele eden âlimlerimizden 
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'yi anmaya ve tanımaya çalı-
şacağız. Bugün Kur'ân-ı Kerim'i okuyabiliyorsak ve çocukla-
rımıza okutabiliyorsak geçmişte yaşayan âlimlerimizin bun-
da etkisi çok büyüktür. Bu sebeple İKRA Derneği olarak 
bu programı düzenliyoruz ve inşallah düzenlemeye devam 
edeceğiz."

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya da 
kısa bir selamlama konuşması yaparak, böyle güzel bir ça-
lışma ortaya koyan İKRA Derneği yöneticilerini ve emeği 
geçenleri tebrik etti. Sayın Çetinkaya, “geçmişte yaşamış 
olan âlimlerimizin ektiği tohumlar neticesinde bugün di-
nimizi yaşayabiliyoruz." diyerek, alimlerin geçmişte büyük 
fedakârlıklarla yaptıkları hizmetlere vurgu yaptı.

Ardından,  Mehmet Vehbi Efendi'yi anlatmak üzere Der-
neğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yapıcı kürsüye gel-
di. Konuşmasına alimlerimize gerekli vefayı göstermemiz 
gerektiğini söyleyerek başlayan Yapıcı, Hz. Peygamber'in 
(SAV) hayatından ahde vefa örnekleri sundu. Sayın Yapı-
cı, bu girişin ardından Mehmet Vehbi Efendi'yi anlatma-
ya başladı:

"Vehbi Efendi yaşadığı dönemde çok büyük mücade-
le vermesine rağmen geçmişte yaşayan diğer alimlerimiz 
kadar tanınmaz. Kendisi hem Osmanlı döneminde hem de 
Cumhuriyet döneminde kurulan mecliste vekillik yapmıştır. 

Medreselerde hukuk tahsili görmüştür. Bir dönem Konya 
Valiliği yapmıştır. O dönemde İtalyanların Konya'yı ele ge-
çireceğini duyunca, halkı örgütleyerek Kuvây-ı Milliye ha-
reketi başlatır. Meclis-i Mebusan'ın feshedilmesinden sonra 
Konya Milletvekilliği yapar. Aynı zamanda Din İşleri ve Va-
kıflar Bakanlığı yapmıştır.

İlk kurulan o günkü mecliste, o zamanın âlimleri bulu-
nur. Bir dönem sonra rüzgâr tersine dönerek, bu âlimler 
suçlu durumuna düşer. Kendisine, bakan olduğu için Cum-
huriyet Halk Fırkası üyesi olması gerektiği söylenir, ancak 
bu teklifi kabul etmez. "Ben bugüne kadar yalnız Allah'a 
kul oldum. Bugünden sonrada başka bir kurumun buyruk-
larına uymam." diyerek rest çeker. Vehbi Efendi milletveki-
li olduktan sonra yaşantısında bir değişiklik olmaz. Meclis-
te bir oturumda milletvekilleri maaşlarına zam istediğinde 
buna karşı çıkar.

ÂLİMLERE VEFA
“Konyalı Mehmet Vehbi
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Mehmet Vehbi Efendi bir Kur’ân âlimidir. O dönemde 
iki tefsir vardır: Birisi Elmalılı Hamdi Yazır'a, diğeri Vehbi 
Efendi'ye aittir. Bunun yanında, Buhari tercümesi, ilmihâl, 
akâid üzerine de eserler yazmıştır. Bu kadar farklı konularda 
eser ortaya koyan âlimler çok azdır."

Ahmet Yapıcı hocamız Mehmet Vehbi Efendi’nin haya-
tından kesitler sunduktan sonra, âlimlerin hayatından çıkar-
mamız gereken dersleri sıraladı. "Âlimlerin mirası ilimdir. Bi-
zim bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Âlimler birer işa-
ret levhası gibi bizlere yol gösterir. Âlimler eğitimle ortaya 
çıkar. Bu nedenle gelecek nesli ona göre yetiştirmek zorun-
dayız. Eğitimi sadece okulda değil, evde de devam ettirme-
liyiz. Âlim bir nesil yetiştirmek için evimizi de bir okula çe-
virmeliyiz."

Programın sonunda yapılan çekilişle, üç kişiye Kur'ân 
Yolu tefsiri takdim edildi.

PROGRAMI - 5
Efendi'yi Anma Programı”



 MERKEZDEN HABERLER

ÖRNEK BİR İMAM:
ABDÜLMETİN BALKANLIOĞLU 

Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ile 2. sınıf ve üzeri ki-
tap okuyucularına yönelik düzenlediği motivasyon programı-
mız 17.03.2013 Pazar günü Bağcılar şubemizde gerçekleştirildi.

Programımızın bu seferki konuğu tanınmış emekli imam 
hatiplerimizden olan Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızdı. 
Program saat 9'da verilen kahvaltı ile başladı. Ardından Ho-
camızın konuşmasına geçildi.

Abdülmetin Hoca 1958 yılında Çorum'un Sungurlu ka-
zasının, Aşağı Fındıklı köyünde dünyaya gelmiş. Okuma 
yazmayı babasından öğrenmiş. İlkokulu bitirdiğinde yatı-
lı olarak İmam Hatip'te öğrenimine devam eder. O dönem-
de Akıncılar ve MTTB çalışmalarına katılır. Liseyi bitirdik-
ten sonra MTTB ve İlim Yayma Cemiyeti'nde görev alır. Bu 
arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanır. Üni-
versiteye devam ederken Mahmut Efendi Hazretleri ile tanı-
şır. Hocasının ve annesinin telkiniyle üniversiteyi bırakarak, 
kendini ilme adar. 

İlk olarak Şile Ağva Hacı köyüne imam olarak atanır. Bu-
rada evi camiye çok uzak olduğundan uzun süre caminin 
üst katında kalır. Köy halkının camiye gelmediğini görün-
ce, kendisi köylüyü tarlalarda ziyaret etmeye başlar. Bu şe-
kilde onları camiye çekmeye çalışır. Komşu köylerin imam-
larıyla irtibat kurar. 1979 yılında Rumeli Fener'e tayini çıkar. 
Burada sabahlara kadar talebe yetiştirir. Cemaat ile problem 
yaşadığı bir dönemde hafızlığa başlamaya karar verir. Daha 
sonra Fatih'te Hoşkadem Camii'ne tayin olur. 1980'li yıllarda 
Fatih bölgesinde evlerde ders vermeye başlar. Farklı cema-
atlerden gelen sohbet taleplerini değerlendirir. O dönemde 
Ahmet Davutoğlu, Murat Ülker gibi isimlerle ders yaparlar. 
Daha sonra 17 sene boyunca Nişanca camiinde sohbet verir. 
28 Şubat sürecinde 400 sayfalık irtica raporu ile Kayabaşı'na 
sürülür. Kayabaşı'nda köylüyle yakından ilgilenerek kısa bir 
sürede bilinçli bir topluluk haline gelmelerini sağlar. O dö-

nem kendi adına nefis terbiyesi için bir fırsat olur. Buradan 
emekli olduktan sonra eğitim almak için Şam'a gider. 2,5 yıl 
boyunca Şam'da katıldığı dersler kendisinde çok büyük etki 
bırakır. Orada halk ile ciddi bir yakınlaşma içinde olur. Ab-
dülmetin Hocamız halen Türkiye'de ve dünyanın farklı yer-
lerinde sohbetlerine devam etmektedir.

Hocamız, Dernek bünyesinde yaptığımız çalışmalarla il-
gili tavsiyelerde de bulundu. Çalışmalarımızda öncelikle sa-
mimi olmamız gerektiğini söyleyerek, bu işi dert edinme-
miz gerektiğine vurgu yaptı. "Samimi olan bir insanın Rab-
biyle olan irtibatı da, duası da farklı olur" dedi. "Yapmış ol-
duğunuz, kitap okuma ve okutma çalışması sonuç almaya 
yönelik bir çalışmadır.", diyerek yapılan çalışmanın önemi-
ni vurguladı.

Hocamız konuşmasına şöyle devam etti. "Yapmış oldu-
ğumuz işlerde Necip Fazıl'ın dediği gibi sağına ve soluna 
bakmadan “Ben varım!” diyebilmeliyiz. Bu anlayış üzerine 
olursak, Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Bizler "Ben varım!" 
dediğimizde Allah da meleklerini yardıma gönderir. Eğer 
biz Allah adına iş yapıyorsak, tüm dünya karşımızda olsa 
bile Allah'ın yardımı bize yeter de artar. Bizler her şartta 
Müslüman kimliğimizi korumak zorundayız. Bilal-ı Habeşi, 
Mekke'de işkence altında nasıl bir şahsiyet sahibiyse, Me-
dine döneminde de aynı şahsiyeti muhafaza etmiştir. An-
cak bu şekilde olursak imtihanı geçebiliriz. Hedef belirler-
ken, en üst düzeyde hedef seçmeliyiz ve bu hedefe ulaşmak 
için gerekli mücadeleyi göstermeliyiz. Bu şekilde Allah'ın iz-
niyle başarıya ulaşırız." 

Programın sonunda Genel Başkanımız Mehmet Çelik, 
çok renkli hayat/mücadele hikayesini bizimle paylaşan ve 
kıymetli tavsiyelerde bulunan Abdülmetin Balkanlıoğlu Ho-
camıza derneğimiz adına teşekkür etti. Bizler de hocamıza, 
hizmetlerinin devamını diliyoruz.
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Hülasetü’l-Beyan adlı tef-
siri ile Cumhuriyetin ilk dö-
nemlerinde halkın dîni bilgi-
lerini öğrenmesinde önemli 
katkısı olmuş âlimlerden biri-
dir Vehbi Efendi. 1862 yılında 
Konya’da dünyaya gelen Veh-
bi Efendi, Çeşitli medreseler-
de okuduktan sonra müderris-
lik görevini yerine getirdi. Hu-
kukçu kimliği ile Konya Hu-
kuk Mahkemesi’ne üye ola-
rak atandı. İki yıl kadar bura-
da görev yaptı.

Mehmet Vehbi Efendi, hem 
Osmanlı Devleti’nin Meclis-i 
Mebusan’ında hem de Kur-
tuluş Savaşı’nı yürüten 1. 
TBMM’de Konya milletveki-
li olarak görev yapan nadir 
şahsiyetlerden biridir. Kısa bir dö-
nem halk tarafından Konya valisi se-
çilmiştir. Bu yönleriyle hem Osman-
lı hem de Cumhuriyet yönetimleri-
nin içinde yer almıştır. 1. TBMM’de 
Şeriyye ve Evkaf Vekilliği (Bakanlık) 
yapan Vehbi Efendi, CHF’nin hükü-
mette yer alan bakanların CHF (bu-
günkü CHP)’nin resmî üyesi olma-
sını zorunlu tutan kararına uyma-
mış ve hayatı boyunca hiçbir siya-
si partiye üye olmamıştır. Kendisine 
CHF üyesi olması için baskı yapan-
lara Meclis kürsüsünde “Ben bugüne 
kadar Allah’tan başka kimseye kul olmadım. Bun-
dan sonra da kimseye kul olmam.” diyerek rest çek-
miştir. 

19 Kasım 1922’de Sultan Vahdettin’in İstanbul’u 
terk etmesi üzerine o zaman Şeriyye ve Evkaf Ve-
kili olan Vehbi Efendi, Sultan Vahdettin’in halife-
likten azlini ifade eden fetvayı veren kişidir. Fet-
vasında halifenin ülkeyi terk ettiğini, hilafet maka-

mının boş kalamayacağını ve 
halife seçiminin Müslümanlar 
üzerine vacip olduğunu be-
lirtti ve bu görevi ise halk adı-
na TBMM’nin yerine getirme-
si gerektiğini ifade etti. Fet-
va, 18 Kasım 1922 tarihinde 
TBMM’de gizli bir oturum-
da görüşüldü ve kabul edildi. 
Ardından Abdülmecid Efen-
di, TBMM tarafından halife 
olarak seçildi. Mehmet Vehbi 
Efendi, 1923’te 1. TBMM’nin 
feshedilmesi sonucunda siya-
seti bıraktı. 

Mehmet Vehbi Efendi, 1927 
yılında İzmir suikastiyle ilişki-
si olduğu zannıyla tutuklandı. 
Bir süre tutuklu kaldı ve suç-
suz olduğu gerekçesiyle İstik-

lal mahkemesine çıkarılmadan ser-
best bırakıldı. Mehmet Vehbi Efendi, 
geride birçok dinî ve ilmî eser bırak-
tı. Bunların başında 1911-1915 yılla-
rı arasında yazdığı Hülâsetü’l-Beyân 
Fî Tefsîri’l- Kur’ân gelir. 15 ciltlik bu 
tefsir, o dönemde Türkçe olarak ya-
zılan en geniş tefsirdir. Geçmişte ya-
şamış birçok müfessirin önemli gö-
rüşlerinin de yer aldığı bu tefsir o za-
man herkesin anlayabileceği bir dille 
yazılmıştır. Vehbi Efendi’nin bir di-
ğer önemli eseri de dört cilt olarak 
yayınlanan Sahîh-i Buhâri Tecrîd-i 

Sarîh Tercemesi’dir. Vehbi Efendi, Akaid konusun-
da önemli meseleleri açıkladığı “Akâid-i Hayriye” 
ve Kur’an ayetlerinin içerdiği hükümlerin yer aldığı 
“Ahkâmı Kur’âniyye” gibi eserler de yazmıştır. 

Mehmet Vehbi Efendi 27 Kasım 1949 yılında 88 
yaşında iken vefat etmiş ve Konya'da Musalla Kab-
ristanına defnedilmiştir. Allah rahmet etsin. Meka-
nı cennet olsun…

 İLİM VE ALİM/ Ahmet YAPICI

Unutulmuş Bir Müfessir: 
KONYALI MEHMET VEHBİ EFENDİ

(1862-1949)

Mehmet Vehbi Efendi, âlim ve siyasetçi 
kimliğini mütevazı ve sade yaşamı ile 

taçlandıran bir şahsiyettir. Medresede 
ders okuturken de mebusluk ve bakanlık 
yaparken de yaşam şekli aynı olmuştur.  

Vehbi Efendi, devlet imkânlarını 
kullanma hususunda her zaman hassas 

davranmıştır. TBMM’de mebusların 
harcırah ve maaşlarının artırılması 
gündeme geldiğinde “Anadolu’da 
yaşayan fakir halkın durumunun 

dikkate alınmasını ve öncelikle onların 
durumunun iyileştirilmesini” istemiştir.
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Fatih Coşkun: Kendinizi tanıtır mısınız?
Abdullah EROĞLU: 1985 Niğde doğumluyum. İmam Ha-

tip Lisesi mezunuyum. Niğde, Bor İmam Hatip Lisesi’nden me-
zun oldum. Bekarım, tekstil işi ile uğraşıyorum. İstanbul’da ai-
lemle beraber ikamet etmekteyim. 

İKRA Derneği ile nasıl tanıştınız?
İKRA Derneği ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Dernek ile 

tanışmama aslında bir arkadaşım vesile oldu. O sürekli Derne-
ğe (Güngören Şubesi’ne) kitap almaya, kitap değiştirmeye geli-
yordu. Ben yaklaşık 10 yıldır bu mahallede oturuyorum. Sürek-
li Derneğin önünden gelip geçerdim, ama bir gün olsun merak 
edip de burası nedir diye içeri girip selam vermedim. Kimseyle 
tanışmadım. Bir gün yine kitap değiştirmeye gelen arkadaşım 
bana eşlik eder misin? dedi. Ben de kendisini kıramadım. Bera-
ber geldik. O gün tevafuk oldu, Şube başkanı Erdoğan AYDIN 
da buradaydı. Kendisiyle tanıştım, telefon numaramı aldı. Soh-
betlerden, kitap okumalardan bahsetti. Ve daha sonra 1,5 - 2 ay 
boyunca Erdoğan AYDIN beni sürekli haftalık sohbetlere, kitap 
okuma programlarına davet etti. O dönemde nedense benim iş 
yoğunluğum ve böyle ortamlarda hiç bulunmadığım için, biraz 
da nefsime yenik düştüğüm için gelmedim. 

Bir gün yine beni sohbete davet etti, ben de en sonunda bir 
defaya mahsus gideyim de gönlü olsun, artık beni aramasın, di-
ye sohbete geldim. O gün yine kısmet ki Emin ATALAY ho-
camızın sohbetine denk geldi. Hocamızdan Allah razı olsun, o 
gün hocamız sanki benim derneğe ne amaçla geldiğimi biliyor-
muş gibi bana ve gözümün içine baka baka konuştu. Hani ilk 
geliş, ilk düşünce çok da Rahmani olmadığı için. Bir hafta son-
ra yine davet edildim, yine geldim. 2. Hafta farklı bir hoca geldi, 
ben her hafta aynı hoca geliyor zannediyordum. O günde Meh-
met ÇELİK hocamızın sohbetine denk geldim. O gün hitabet-
le ilgili bir soru sormuştu. Ben de hitabetin eğitimden, öğretim-
den ziyade yetenekle ilgili olduğu söyledim. Beni kürsüye davet 
etti. Kendisiyle tanışmak kısmet oldu. Kendisinin Derneğin Yö-

netim Kurulu Başkanı olduğunu öğrendim. Ve ben o gün İKRA 
Derneği’nin en son halkası iken Mehmet ÇELİK hoca da en üst 
halkası idi. Yani şunun farkına vardım ben; İKRA Derneği bir a-
ile idi ve bu ailede ast, üst ayrımı yoktu. Makam mevki yoktu. 
Dünyalık olarak kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktu. Beni 
cezbeden en çokta bu oldu. İKRA’yı sevmemin başka nedenle-
rinden biri de insanların çıkarsız, tamamen Allah rızası için bu-
rada bulunmaları ve hiç bir menfaat gütmeden fedakarlıkta bu-
lunmaları idi. Ben de bu çalışmanın içerisine girdim. 1 yıldır İK-
RA Derneği’ndeyim. Tanıştıktan yaklaşık 2 ay sonra yönetim-
deki arkadaşların teşviki ile yönetime dahil oldum. O zaman-
dan beri de Eğitim Birimi’nde görev yapıyorum. Aynı zamanda 
Gençlik Birimi’yle de ilgileniyorum. Haftada bir gençlik birimiy-
le de dersimiz oluyor. 

İKRA Derneği ile tanışmadan önce kitaplarla ara-
nız nasıldı?

Çok fazla kitap okuma alışkanlığım, yoktu hatta yok denecek 
kadar azdı. İmam hatip lisesini bitirdikten sonra iş hayatına atı-
lınca ne yazık ki bu alışkanlığımı tamamen yitirdim. Hani çev-
remde böyle insanlar olmadığı için, beni okumaya sevk edecek 
bir etken de olmadığından, diğer taraftan yoğun iş temposu ve 
hayat şartları da buna dahil olunca ben tamamen bıraktım oku-
mayı. İslam’a yönelik kitaplarım vardı ama nadiren, aklıma gel-
diği zamanlar sayfalarını karıştırıyordum. Hatta bildiğim Kuran’ı 
bile unutmuştum. Okumaktan yoksundum. 

Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?
Benim için hepsinin lezzeti ayrıydı. Özellikle Sadullah 

AYDIN’ın Çöldeki Işık ve İhsan Süreyya Sırma’nın kitapla-
rı. Bunlar çok iyiydi. Ama benim için Çilekeş Müslümanlar’ın 
yeri çok farklı idi. Ben Çilekeş Müslümanlar’ı okumadan önce 
hep kulaktan dolma bilgilere sahip idim. Sahabeyi Kiramı, Hz. 
Ebubekir’i, Hz Ömer’i, Bilal’i Habeşi’yi biliyordum. Ama bu ki-
tabı okuduktan sonra çok daha iyi anladım Sahabeyi Kiramın 
neler yaşadıklarını, ne çileler çektiklerini. Anladım ki o zamanın 
müslümanlığı ile şu zamanda bizim yaşadığımız müslümanlık 
arasında büyük bir uçurum var. Onların yolunda ilerlemek için 
çok çaba sarfetmek lazım. 

Şu anda kitap okuma alışkanlığınız nasıl?
İşyerim çok yakın olduğu için yolda kitap okuyamıyorum. 

İşyerinde çok fazla yoğunluğum oluyor. Bazen iş olmadığı dö-
nemlerde kitabı iş yerine mutlaka götürüyorum. Boşluk oldu-
ğunda ya da paydosta fırsatını yakaladığım zaman mümkün 
mertebe okumaya çalışıyorum. Akşamları evde, özellikle de ai-
lemle beraber kitap okumaya çalışıyorum. Çünkü benim annem 
ve babam yaşları ilerlediği için kendi başlarına kitap okuyamı-
yorlar. Annem, babam ve kardeşlerimin de bundan istifade et-
meleri için akşamları ailemle beraber kitap okuyorum. 

İKRA Derneği’ne katıldıktan sonra hayatınızda ne-
ler değişti?

İmam hatip lisesi mezunu olmama rağmen okumuş oldu-
ğum okulu hayatıma tam olarak lanse edemedim. Yoğun iş 
temposu ve hayatın bana getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar-
dan dolayı imam hatipten almış olduğum değerleri bir birey o-
larak tek başıma sürdüremedim. Hayat mücadelesi ile okuma-
yı bıraktım. Kuran-ı Kerim’i bile sadece özel günlerde okurdum. 
Bazı zorluklar karşısında bıkkınlık yada isyan değil de neredey-
se o noktaya kadar gelebiliyordum. Rabbim beni bir vesile ile 
İKRA ile tanıştırdı. Ben İKRA ile kitap okumaya başladım. Ki-
tapla aslında hayatın kıymetini anlamaya başladım. Aslında ki-
tap okumadan önce bildiğimi sandığım şeyleri bilmediğimi, ya 

Kitapla, Kitapla, 
Hayatın Hayatın 

Kıymetini Kıymetini 
Anlamaya Anlamaya 
BaşladımBaşladım

 KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER / Abdullah EROĞLU
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da yanlış bildiğimi anla-
dım. Sabrın ne kadar kıy-
metli bir şey olduğunu, il-
min ne kadar kıymetli ol-
duğunu, ilmin de sabır ge-
tirdiğini öğrendim. 

Okudukça, bir şeyle-
ri gördükçe, özellikle Çile-
keş Müslümanlar’ı okuduk-
tan sonra, o zaman ki müs-
lümanların neler çektiklerini, 
çektikleri sıkıntılar karşısın-
da nasıl tahammül ettikleri-
ni anladım ve kendi sıkıntıları-
ma karşı benim tahammül de- receme bak-
maya başladım. Aslında hayatın bir sınav olduğunu, karşıma çıkan 
sorunlarla bu sınavı nasıl vereceğimi anladım. Daha güzel ve huşu 
içinde namaz kılmaya başladım. Hayatımı daha çok ibadetlerle ge-
çirmeye başladım. Başım sıkıştıkça İKRA’ya geldim. Burada sıkıntı-
larımı arkadaşlarla paylaşmam sayesinde çok rahatladım. Şu an 36 
kitap okurum var. Onlarla olan diyaloglarım, çektiğim bir takım sı-
kıntıları bana unutturdu. İKRA bu anlamda bana çok şey kattı, ha-
yatıma yeni bir yön verdi. Hayatıma yeni bir sayfa açtı. İKRA’dan 
önce başıma gelen bir olumsuzluğun çarelerini çok farklı yerlerde a-
rayabiliyordum, sinir yapabiliyordum, yalnız kalma ihtiyacı duyabi-
liyordum, insanlardan uzaklaşabiliyordum. Gördüm ki kaçmak, içi-
ne kapanmak çözüm değil. Çözüm sabretmek, sabırla beraber mü-
cadele etmek. Ben İKRA’da bunu öğrendim. 

Aileniz İKRA hakkında neler düşünüyor?
İmam hatip yıllarımdan beri babam benim böyle bir hayat i-

çinde olmamı, böyle bir mücadele içerisinde olmamı çok iste-
di. Kendi olamadı ama benim Allah yolunda mücadele etme-
mi çok istemiştir. Daha önce böyle bir faaliyet içerisinde de-
ğildim. O zamanlar annemin, babamın, çevremdeki insanla-
rın kıymetini bilemiyordum. Daha sonra -ilk zamanlarda ailem 
bunu fark etmedi- aileme karşı davranışlarım değiştikçe, olay-
lara tepkim, yaklaşımım değiştikçe ailem çok memnun oldu. 
İKRA’ya gelmeye başladıktan sonra bana hiç bir şekilde tepkide 
bulunmadılar. Gün geçtikçe benim bir şeyler kazandığımı gör-

düler. Daha olumlu yaklaş-
tım, düzenli olarak namaz-
larımı kılmaya başladım. 
Daha çok kitap okuduğu-
mu, okumayı tavsiye etti-
ğimi gördükçe ailem daha 
da memnun oldu. Benim 
İKRA’ya da gelmemi hep 
desteklediler. 

Türkiye’de kitap o-
kuma oranı çok dü-
şük, bunun için neler 
yapabiliriz?

Ne yazık ki günümüz-
de insanlar, buna çevremizdekilerin çoğu da dahil, diyorlar ki 
vaktimiz yok. Aslında bu, bizim değil, şeytanın ve nefsimizin 
bize uydurmuş olduğu bir bahane. Her akşam televizyon izle-
meye, bilgisayar başında saatlerce vakit geçirmeye vaktimiz o-
luyor da kitap okumaya neden vakit olmuyor. Hepimizin her şe-
ye vakti oluyor ama Allah rızası için bir kaç sayfa kitap okuma-
ya vaktimiz olmuyor. Vaktimizin olduğunu biliyoruz fakat nef-
simizi yenemiyoruz. Biz bunun altından kalkamıyoruz. İnşallah 
bir gün ümmet olarak uyanacağız ve Cenab-ı Hakk’ın ilk emri 
olan “ikra”nın kıymetini bir gün anlayacağız. Bunun farkına va-
rıp okuma kapasitemizi aşacağız. Her geçen gün diplomalı sa-
yımız artıyor ama okur oranımız düşüyor. Diplomalı bilgisizler 
topluluğuna dönüşüyoruz. 

Dernek hakkındaki düşünceleriniz nedir?
İKRA Derneği’nin en çok sevdiğim noktalarından biri bağım-

sız olması. Hiç bir siyasi kuruma, partiye, cemaate bağlı olma-
ması. Ve çevremdeki insanları İKRA’ya davet ederken gönül ra-
hatlığıyla davette bulunabiliyorum. Bu benim çok hoşuma gidi-
yor. Biz şu an çok zor olan bir görevi, hem okumayı, hem okut-
mayı sürdürmeye çalışıyoruz. Zoru başarmaya çalışıyoruz, hem 
okumayı, hem okutmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun bir tür-
lü altından kalkamadığı bir mücadelenin içerisindeyiz İKRA o-
larak. Bu mücadelede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Biz 
toplumun her kesimine kitabı ulaştıracağız inşallah. Azimli ve 
kararlı olursak bunun üstesinden geliriz.
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 ŞUBELERDEN HABERLER / Tuna

Derneğimizin Genel Başka-
nı Mehmet Çelik, Tuna Şube-
mizde gerçekleştirdiği sohbet-
te küresel gelişmeleri değerlen-
dirdi.
Şubemizde gelenek haline 

gelen sohbet öncesi Kur’an-ı 
kerim okunması ve ardından 
mealinin verilmesinden sonra 
kürsüye gelen Hocamız, Der-
neğimiz kitap listesinde bulu-
nan Nefsin Ayıpları kitabından 
Allah’ı tanımak konusuna de-
ğindi.

Konuyu günümüzde İslam 
dünyasında yaşanan olayları 
geniş bir yelpazede açarak din-
leyicilere sunan hocamız, yakın 
zamanda İHH aracılığıyla ger-
çekleştirdiği Mali ülkesine zi-
yaretini ve orada Fransa tara-
fından yürütülen saldırılara de-
ğindi.  Fransa başta olmak üze-
re birçok Avrupa ülkesinin sömürge haline getirdik-
leri Afrika ülkelerinde yaşanan dramları hatırlatan 
hocamız, Afrika’da yaşayan Müslümanların, Avru-
pa ülkelerindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere kö-
leleştirildiğini ifade etti.

Afrika kıtasının zenginliklerinden bahseden hoca-
mız, 13 milyon nüfusa sahip Mali’nin yüzde 95’ini 
Müslümanların oluşturduğunu, verimli topraklarının 
yanı sıra en önemlisi yıllık 60 ton altın çıkartılan bir 
ülke olduğunu belirtti. Hocamız sözlerine şöyle de-
vam etti: “Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri Mali ül-
kesini ikinci dünya savaşından sonra sözde terk et-
mişlerdir. Ancak Mali’nin yönetiminde kendi ülkele-
rinin çıkarları doğrultusunda hareket eden yönetici-
ler bırakmışlar ve bu yöneticilerin Fransa’nın çıkar-
larına ters düşen icraatlarına, başka ülkelerle ticare-

tini ve ilişkilerini geliştirmesine 
izin vermemiştir.” Mali de ya-
şananları örneklerle açıklayan 
Hocamız, yetiştirilen ürünlerin 
sadece Fransa’ya satılabildiği-
ni ya da bu ülkenin izin verme-
si halinde ticaretinin yapılabil-
diğinin altını çizdi.

Fransa’nın Mali ülkesine yap-
tığı en son saldırıların en bü-
yük nedeninin Mali’deki Müs-
lümanların şeriat’ı getirmek is-
temelerinin olduğunu söyledi. 
Başta Fransa olmak üzere di-
ğer Avrupa ülkelerinin ortak 
operasyonlar düzenleyerek ora-
da Müslümanları katlettiklerini, 
onlara zulüm ettiklerini belirtti. 

Yöneticilerimiz Müslü-
man Olmalı

Kur’an-ı Kerim’in bize sahip 
olduklarımıza, yani zenginlikle-
rimize sahip çıkmamızı emret-

tiğinin altını çizen Hocamız, bu konuda “Ey iman 
edenler!  Yahudileri ve Hıristiyanları yönetici edin-
meyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Kim sizden on-
ları yönetici edinirse, o da onlardandır.” Ayetini ha-
tırlatarak, müslümanlar olarak müslüman yöneticile-
rin idaresini istemeliyiz dedi. Dünyadan el etek çek-
meden, işin başına ehil insanları getirmemiz gerek-
tiğini vurguladı. Müslümanlardaki bilinç ve şuur ek-
sikliğinden dolayı Avrupa ülkelerinin yıllarca Müs-
lüman ülkelerin yeraltı ve yerüstü tüm zenginlikleri-
ni sömürdüklerini ve hala da sömürmeye devam et-
tiklerini vurguladı. 

Yoğun bir katılımın yaşandığı seminerimiz, Şube-
mizde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim derslerinde 
başarı gösteren Mehmet Öztürk ve Murat kardeşle-
rimize Kur’an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona erdi.

Genel Başkanımız Küresel 
Gelişmeleri Değerlendirdi
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Tuna Şubemizin Kitap okurlarından Meh-
met ÖZTÜRK vatani görevini yapmak için 
Kütahya’daki birliğine katıldı.

06 Şubat 2013 Çarşamba akşamı evinde oku-
nan mevlide Şubemiz adına Eğitim Birimi Baş-
kanı Murat ELÇİBOĞA ve yönetim kurulu üye-
si arkadaşlar katıldı.

Mehmet ÖZTÜRK 15 gün gibi kısa bir süre-
de Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiş ve ken-
disine Derneğimiz Genel Başkanı Mehmet 
ÇELİK tarafından hediyesi verilmişti.

Tuna Şubesi olarak Mehmet ÖZTÜRK kar-
deşimizin vatani görevini en güzel şekilde 
yapıp, tekrar aramıza ve ailesine dönmesini 
temenni  ediyoruz.

Okuduklarını yaşamak ve öğrendiklerini daha çok 
insana ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarını sürdü-
ren Tuna Şubesi Eğitim Birimi, kişisel gelişimi daha 
da desteklemek adına şubesinde yeni bir uygulama-
ya imza attı.

Öğrenme açısından yapılan bilimsel araştırmala-
rı yakından takip eden birim, öğrenilenlerin kalıcılı-
ğı açısından en etkili yöntemlerden birisinin görsel 
sunum olduğunu tespit etti. Ardından da vakit kay-
betmeden bu yönde çalışma başlattı.

Bunun için önceliği sunumu hazırlayacak ekibin 
yeterliliğine verdi. Kapasitesini artırmaları adına 
programlar hazırladı. Başarılı ve kendine güvenen 
eğitim birimi kadrosu 15 gün arayla her Pazar bir 
araya gelmeye başladı. Program çerçevesinde Sa-
bah namazının ardından Meal, Risale-i Nur, İlmihal, 
Peygamberler Tarihi, Hadis ve Kişisel Gelişim ko-
nuları ağırlıkta olmak üzere düzenli ve disiplini bir 
çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipte bulunanlar her ge-

çen gün kendilerini yetiştirdi ve öğrendiklerini su-
num haline getirmeye başladı.

Sürekli irtibatta olduğu okurlarına özel olarak ha-
zırladıkları görsel sunumlar aracılığıyla yeni bilgiler 
öğretiyorlar. Bu büyük emek ve aşkla yoğurdukları 
15 dakikalık sunumları katılımcılara aktarmaya de-
vam edecekler.

Daha kalıcı bir yöntem olan bu sunumlarla katı-
lımcılar, izlerlerken kendilerini anlatılanların içeri-
sinde buluyorlar. Bu sunumlarda anlatılanları zihin-
de şekillendiriyor, üzerine hayaller kurabiliyorlar.

Eğitim Birimi’nin üzerinde hassasiyetle durduğu 
bir konu daha var. O da bu yeniliği yaparken ki-
tap okumanın önemi anlatmayı da asla ihmal etmi-
yorlar. Kitap okumanın, okutmanın ve öğrendikleri-
ni tatbik etmenin tadını her vesileyle vurguluyorlar.

Bin bir farklı çiçekten toplayarak oluşturdukları 
ballarını, esirgemeksizin öğrenmenin kudretini bi-
len herkese ikram etmeye devam ediyorlar.

15 Günde Kur'an-ı Kerim Okumayı 
Öğrenen Arkadaşımızı Askere Gönderdik

Tuna Şubesi Eğitim Biriminde 
Yenilikler Devam Ediyor

 ŞUBELERDEN HABERLER / Tuna
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Hanımlar Komisyonu, kitap takip listelerinde-
ki kitap okurlarını bir araya getirerek tanışmalarına 
imkân sağladı. Hanımlar Komisyonu başkanının ko-
nuşmasıyla başlayan program büyük ilgi gördü.

Kitap okumanın hayatımızdaki yeri ve önemi ko-
nusuna değinen Komisyon Başkanı, Dernek çalış-
maları hakkında da bilgi verdi. Başkanın konuşma-
sının ardından, büyük özveriyle 1. sınıfı tamamla-
yıp 2. sınıfa geçen hanım kardeşlerimize diploma-
ları verildi.

Genç Kızlarımızla Gerçekleştirilen Soh-
betler Devam Edecek

Her Cumartesi günü 11.30’da genç kızlarımızla bir 
araya geldiklerini belirten Şubemiz Hanımlar Komis-
yonu Başkanı, “Seminerlerimizde gelişen ve deği-
şen bu dünyada, okumanın ve okutmanın, yaşama-
nın ve yaşatmanın önemini anlatmayı sürdü-
rüyoruz. Genç hanım kardeşlerimizle 
bu hayat yolculuğunda bilgilen-
me ve bilgilendirme çalış-
malarımıza devam ediyo-
ruz” dedi.

Hanımlar Komis-
yonu Bir Çok Semi-
ner Düzenledi ve 
Ziyaretlerde Bu-
lundu  

Hanımlar Komisyo-
nu konuşmacı olarak 
Güngören Vaizesi Ni-
met Yılmaz hoca hanı-
mın katıldığı “Örnek Şah-
siyet Hz.Aişe” konulu bir 
seminer düzenledi.

Hocamız örnek bir şahsiyet 
olarak Hz.Aişe annemiz hakkın-
da geniş bilgiler verdi. Sağlam karak-
terli sabırlı, zeki, fedakâr, râvi ve alime gibi 
özellikleriyle İslâm tarihindeki en önemli ha-
nım şahsiyetlerden biri olan Hz. Aişe valide-

mizin, özellikle Hz. Peygamberin ev hayatı, ibadet-
leri, hanımlarına ve çocuklara karşı olan davranışla-
rı hakkında yaptığı rivayetlerle İslâm kültürünün ve 
ahlâkının oluşmasına büyük katkılar sağladığını ifa-
de etti. 

Yine komisyon olarak, SEDAV (Sürekli Eğitim ve 
Dayanışma) Derneği’ne bir tanışma ziyareti gerçek-
leştirildi.

 İslami ilimler alanında gençler yetiştiren SEDAV 
Derneği çalışanları ve hoca hanımlar ile her iki Der-
neğin çalışmaları ele alındı ve fikir alış verişinde bu-
lunuldu.

Kadınlar Komisyonu, her çarşamba günü saat 
13.00’te bir hafta “tefsir”, bir hafta “ilmihal” şek-
linde düzenli olarak yaptığı seminerleri sürdürüyor.

Tüm hanım kardeşlerimizi, kendilerini ve dünyalarını 
aydınlatmak üzere bu derslere ve sohbetlere da-

vet ediyor ve bekliyoruz.

Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu Çalışmalarına

Hız Kesmeden Devam Ediyor



 ŞUBELERDEN HABERLER / Esenler

27 Mart 2013 Çarşamba akşamı Esenler Şubesi olarak 
düzenlemiş olduğumuz "En Büyük Düşmanımız: Gaflet 
ve Tembellik" konulu konferansımızın hatibi  Ramazan 
KAYAN hocamızdı. 

Katılımın yüksek olduğu gecede hocamız bizlere en bü-
yük düşmanımız olan tembelliği ve günümüz müslüman-
larının bu konudaki eksikliklerini dile getirdi. Hocamız 
tembelliğin insana ait bir kusur olabileceğini ama asıl so-
runun 'Tembelizm' hastalığına dönüşmesi olacağını be-
lirtti. Günümüzde Müslümanların saha çalışması yapar-
ken karşılaştıkları problemleri aşabilmek için beş madde-
ye dikkatimizi çekerek bu maddeleri uygulayan müslü-
manların saha çalışmalarında başarıyı yakalayabilecekle-
rini belirtti. Bunlar; 

1-Güven (Güvenilirlik) 
Efendimiz'in (s.a.v.) davete başladığında en büyük ser-

mayesinin 'El-Emin' sıfatı olduğunu hatırlatan hocamız, 
güven kavramının üç şekilde olduğunu söyledi. Bunlar; 
müslümanın kendine güvenmesi (özgüven), müslümanla-
rın birbirine güvenmesi ve Allah'a tam olarak güvenmesi. 

2-Gönüllülük. İstekli olmanın ötesinde sorumluluğunu 
aldığı işi sonuna dek hakkını vererek tamamlamak.

3-Güçlülük. 'Benden birşey olmaz' deyimini bir kena-
ra bırakarak mutlaka yapılabilecek birşeylerin olduğunun 
farkında olmak.

4-Gayretlilik 
5-Görevlilik (Görev Bilinci)
Konferansa katılan tüm İKRA dostlarına sonsuz şükran-

larımızı sunuyor, bundan sonraki organizasyonlara da bü-
tün halkımızı davet ediyoruz.

En Büyük İki Düşmanımız: 
Gaflet ve Tembellik

güven kavramının üç şekilde olduğunu söyledi. Bunlar;
müslümanın kendine güvenmesi (özgüven), müslümanla-
rın birbirine güvenmesi ve Allah'a tam olarak güvenmesi.
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 ŞUBELERDEN HABERLER / Bağcılar

2626‹L‹M KÜLTÜR ve RAHMET DERNE⁄‹‹L‹M KÜLTÜR ve RAHMET DERNE⁄‹

Bağcılar Şubesi olarak Kur’an talebelerine yönelik, Ho-
camız Hasan USTA ve yönetimdeki arkadaşların katılı-
mıyla bir Pazar kahvaltısı düzenledik.  Kahvaltıdan önce 
kısa bir hasbihal yaptık ve kısa bir sinevizyon gösterisi iz-
ledik. Sonra kahvaltı yaptık.

Kahvaltıdan sonra Hasan USTA hocamız, verdiği ni-
metlerden dolayı  Rabbi Rahim’e hamd-ü senalar ederek 
yemek duası yaptı. Ardından Fatih’in fetih ordusuyla il-
gili bir kıssa anlattı. Bizlere bu vatanı bırakan Fatih Sul-
tan Mehmet Han'ı ve tüm şehitlerimizi hayır ile yâd ettik.

Kur’an Erleriyle Kahvaltı

Bağcılar Şubemiz Eğitim Birimi’nde görev-
li Fazlı KESTİ abimizin bir bebeği oldu. Do-
layısıyla ve doğal olarak İKRA Ailesi yeni bir 
üye kazanmış oldu. Hem Fazlı abimize ha-
yırlı olsun demek, hem de yeni üyemizle ta-
nışmak için Fazlı abimizi ziyaret ettik. Ziya-
ret ekibinde olan ve Şubemizde Kur’an-ı Ke-
rim dersi veren Hasan USTA hocamız Fa-
zıl abimizin bebeği için hayır dualarında bu-
lundu. Bu kadar kişi toplanmışken ders yap-
madan olmaz. Hasan USTA hocamız, Osman-
lı dönemine,İmparatorluğunun yıkılma süre-
cine, Sultan Abdülhamit Han’ın İmparatorlu-
ğu nasıl ayakta tutmaya çalıştığına, cumhuri-
yet dönemindeki siyasi yaşama ve bu dönem-
lerde yaşayan müslümanların çekmiş olduğu 

sıkıntılara,  Cumhuriyetin ilk yıllarından iti-
baren İslam’a ve müslümanlara karşı yapılan 
baskılara ve müslümanların bu baskılara kar-
şı nasıl dayandığına ilişkin bilgiler aktardı ve 
değerlendirmelerde bulundu. Şu an çinde bu-
lunduğumuz şartlardan dolayı Rabbi Rahim’e 
çok çok şükretmemiz gerektiğini belirtti.  

Böyle bir meclise vesile olan yeni üyemi-
zin, ömrü boyunca hep iyiliğe vesile olma-
sını, her zaman öğrenen, öğrendiği ile amel 
eden ve öğreten konumda bulunmasını, iki 
cihan saadetine nail olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ediyoruz.

Fazlı abimize ve eşine de bizleri evlerinde mi-
safir ettikleri için şükranlarımızı sunuyor, yu-
valarında huzur, mutluluk ve sağlık diliyoruz.

İKRA Ailesine Yeni Üye



Bağcılar Şubesi kitap 
okurları arasında bulu-
nan 4 okurumuz 1. sını-
fı bitirip 2. sınıfa geçme-
nin mutluluk ve huzuru-
nu yaşadılar..

3 hanım ve 1 bay kar-
deşimiz herkes gibi ha-
yat mücadelesi verir-
ken, çok kimseden fark-
lı olarak asla ellerinden kitaplarını bırakma-
dılar. Hiçbir zaman “bugün ben çok yorul-
dum, aman kitap okumayayım, ya da oku-
sam da ne olur” deyip de kitaplarını asla ama 
asla evlerinde ki kitaplıklara süs yapmadı-
lar. Onun içindir ki kendileri  takdire şayan-

dırlar. Biz de her sınıf 
atlayana yaptığı-
mız gibi, hem teşvik 
hem teşekkür kabi-
linden kendilerine 
“Takdirname”lerini 
sunduk. Biliyoruz ki, 
esas olan bizim ver-
miş olduğumuz bu 
takdirnameler değil, 

Kur’an’ın ilk emri olan böyle bir faaliyetten 
dolayı Allah tarafından takdir edilip beğenil-
mektir. 

1. Sınıfı bitirerek takdir almaya hak kaza-
nanlar: 1- Engin SARI, 2- Zerrin ŞİMŞEK, 3- 
Emine KERON, 4- Sevda BALIK

 ŞUBELERDEN HABERLER / Bağcılar

Bağcılar Şube’de her ay düzenli olarak 1. sınıftaki kitap okur-
larımızla kahvaltılı bir programda bir araya geliyoruz. Eğitim 
Birimi’nde görevli arkadaşlar, her ay takip ettikleri okurlardan 
birini bu programa davet ediyorlar. Böylece kitap okuma prog-
ramımızın 1. sınıfında olan arkadaşlarımızla daha yakından ta-
nışma fırsatı buluyoruz. 

Bu ayki program, Şubemizin Eğitim Birim başkanı Mehmet 
ŞİMŞEK’in misafirlerimize hitaben yaptığı selamlama konuş-
ması ile başladı. ŞİMŞEK konuşmasında, kitabın hayatımızda-
ki önemine değinip kitapsız bir hayatın ne kadar boş ve anlam-
sız olduğunu ifade etti. Daha sonra kürsüye Tuna Şubesi Eği-
tim Birimi’nde görevli olan ve aynı zamanda İstanbul dışında-
ki kitap okurlarımızın takibini yapan İhsan KARADAŞ kardeşi-

miz geldi.  KARADAŞ kendi hayatından verdiği örneklerle, ki-
tap okumanın ne kadar önemli olduğunu, buna karşılık kitap-
tan uzak kalmanın da ne kadar zararlı olduğunu dile getirdi. 
KARADAŞ hayatından şöyle bir örnek verdi: ‘’Ben kitap oku-
maya başlamadan önce mübarek Kadir Gecesini Peygamber 
Efendimiz’in (SAV) doğum gecesi olarak biliyordum.’’

Kitapla haşır neşir olmanın aslında yeni yüzlerle, yeni hayat-
larla tanışmamıza da vesile olduğunu ifade eden KARADAŞ, 
kitap okuma konusunda farklılıklar yapmazsak, hayatımızda 
hiçbir değişikliğin olamayacağını, dün nasılsak bugün de öyle 
kalacağımız uyarısında bulundu. KARADAŞ konuşmasını “Ki-
tap kesinlikle hayatımızın vazgeçilmezleri arasında olmalıdır” 
sözleriyle tamamladı. Bağcılar Şube olarak İhsan kardeşimize 
şükranlarımızı sunuyor, devam edecek bu programlarda yeni 
okurlarımız olarak sizleri de ağırlamak istiyoruz.

Hem Okutalım, Hem Tanışalım
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Okuyanlar Yol Almaya Devam Ediyor

TAZİYE
Derneğimizin Bağcılar Şubesi 

yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kaygalak'ın 

abisi Şaban Kaygalak vefat etmiştir. 

İKRA Derneği olarak, 

Merhuma Allah’tan rahmet, Kaygalak ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞİ
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 ŞUBELERDEN HABERLER / Nenehatun

Nenehatun Şubemizin Eğitim Biriminde hizmet etmiş olan 
Emre GÜRBÜZ'ü ziyaret ettik. Vatani görevini yapmak için as-
kere giden Emre kardeşimiz acemi birliğindeki eğitimini bitirip 
dağıtım için evine döndü. Eğitim birimi olarak Emre'yi evinde 
ziyaret ettik. Hal ve hatırını sorup hasbihal ettik. Tabiki asker-
lik anılarımızı anlatmak kaçınılmaz oldu. Kendisi de sağolsun ik-
ramlar da bulunup bizi en iyi şekilde ağırladı. Biz de çam sakızı 
çoban armağanı kendisine hediyemizi verdik. Arkadaşları olarak 
usta birliğindeki vatani vazifesini de en iyi şekilde yapıp sağ sa-
lim ailesine dönmesini ALLAH'tan niyaz ediyoruz.

09.02.2013 Pazar sabahı saat: 09.00 da  
Nenehatun şubemizde kayıtlı olan kitap 
okurlarımıza kahvaltı programı düzenle-
dik. Bu kahvaltı programını diğerlerinden 
ayıran önemli bir husus var; o da okurla-
rımızdan Şahin ARI beyin kitap okurları-
mıza kahvaltı vermek istemesi ve masraf-
ları kendisinin karşılamasıydı. İşin içinde 

okur desteği olunca program daha öncekileri-
ne nazaran çok daha bereketli ve güzel geçti. 
Programda hatipliği Genel Merkez Eğitim Bi-
rim Başkanı İlhan ULUÇ bey yaptı. Programı-
mızın sonunda Nenehatun Şube Eğitim Birim 
başkanı Fahri KALKAN yaptığımız faaliyetleri 
anlatarak programımız son buldu.

ARKADAŞIMIZ EMRE GÜRBÜZ'Ü ZİYARET ETTİK

OKUMAYA DESTEK



 ŞUBELERDEN HABERLER / Nenehatun
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YETİŞKİN BEYLERE 
YÖNELİK DERSLER

Salı akşamları 21.00-21.30 arası SOHBET 
Cumartesi günü 20.30-21.00 arası 

Kur'an-ı Kerim Tefsir dersi.
Pazartesi ve Cuma akşamları 20.30 da 

Kur'an Kerin okuma dersi.

BAYANLAR İÇİN DERS 
GÜNLERİ VE SAATLERİ

Salı ve Perşembe günleri 13.00-15.00 arası 
Kur'an-ı Kerim ve sohbet.

Cumartesi günü 10.00-12.00 arası kız 
çocukları için  Kuran ve sohbet. 

Bu çalışmaları değerlendirmeniz ümidiyle 
FİEMANİLLAH

Salih, kamil bir insan olmanın yolu ancak erdem-
ler diyarına varmakla olur. Bu diyara ulaşmanın yolu, 
doğru bir klavuz ile yola çıkıp ciddi çaba sarfetmek-
tir. Güzel bir klavuz olan Derneğimizin kitap listesi-
ne katılıp kitap okumaya başlayan arkadaşlarımızı ev-
lerinde ziyaret ediyoruz. Engin AKKAYA, Şahin ARI, 
Metin ŞABANOĞLU ve Emrah İÇEN, genç arkadaşla-
rımızdan Hüseyin ÇELİK bizleri evlerinde ağırladılar. 
Kısa olarak yaptığımız hasbihallerden sonra her ziya-
ret ettiğimiz evde İMAN ve HAYA gibi çeşitli konular-
da dersler yaptık. Ev sahiplerinin verdikleri ikramlar-
dan sonra okudukları kitaplar hakkındaki düşünceleri-
ni öğrenerek sohbet ettik.     

Okurlarmıza yaptığımız ziyaretler devam ede-
cek. Siz de okurlarımız arasına katılıp bizi evleriniz-
de ağırlamak ister misiniz? Eğer isterseniz Neneha-
tun Şube'sinin kitap okuma programına katılmanız ye-
terli olacaktır.

KİTAP LİSTEMİZİN 
YENİ MÜDAVİMLERİ



 ŞUBELERDEN HABERLER / Güngören

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ, 25 Şubat 2013 pazartesi 
günü, Güngören Şubemizde  “Arap Baharı ve Sonrası” 
konulu bir konuşma yaptı.

Sohbetinin başında Arap baharının yaşandığı Tunus, 
Libya, Mısır...gibi ülkelerin mazilerine kısaca değinerek, 
Arap baharının nasıl başladığını ve şu an gelinen noktayı 
değerlendirdi. Sonra da müslümanlar olarak bizim olay-
lara bakış açımızın nasıl olması gerektiği üzerinde dur-
du. Hocamızın şu sözlerine özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyoruz:

“Oturup birbirimizle birlikte hareket edemez olduk. 
Gruplara bölündük, önce mezheplere bölündük, mezhep-
lere bölünmek kötü değil, mezhepçilik kötü bir şey. ce-
maatlere bölünmek kötü bir şey değil, hatta bir cemaa-
te mensup olmak insanı ayakta tutabiliyor, ama cemaat-

çilik kötü bir şey. Bir ırka mensup olmak kötü bir şey de-
ğil, ama ırkçı olmak, ırk merkezci olmak kötü bir şey. İşte 
bölücü olan budur.”

Son bir senede üçüncü gencimizi de 
askere uğurladık. Eğitim Birimimizin 
değerli üyelerinden Ahmet DURAK, 
son bir senede askere uğurladığımız 
üçüncü kardeşimiz. Hareket noktası 
İKRA olunca, gidiş de dualar eşliğinde 
oluyor.   Askere gitmeden önce Şube-
mizde katıldığı son sohbetlerinden bi-
rinde Genel Başkanımız Mehmet ÇE-
LİK kendisini kürsüye davet etti, de-
ğerli hizmetlerinden dolayı tebrik ve 
teşekkür etti ve ardından kendisine 
dua etti. Bir hafta sonrasındaki soh-
betimizde de Ahmet EFE Hocamızın 
elinden kendisine plaket takdim edildi. 
Bir gün sonra ise Kuba Camii müezzini 
Şenol hocamızın sohbeti ve duası, biz-
lerin aminleri ile Ahmet kardeşimizi İz-
mir Yeni Foça'ya Jandarma Komanda 
olarak uğurladık. Yüce Allah'tan hayırlı 
hizmetler ve tezkereler diliyoruz.

“ARAP BAHARI”

İZMİR YENİ FOÇA'DA
GÜNGÖREN İKRALI BİR KOMANDO
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Okurlarımızla zaman zaman farklı etkinlik-
lerde bir araya geliyoruz. Bunlardan biri de 
bir pazar sabahı Şubemizde yaptığımız kah-
valtı idi.

Kahvaltının ardından Şubemizin Eğitim Bi-
rimi başkan yardımcısı olan Abdullah EROĞ-
LU kardeşimiz, okumalarımızın niçin gerekli 
olduğunu ele alan 20 dakikalık bir konuşma 
yaptı. Bu konuşmadan küçük bir not:

“Fatır suresi 28. ayette şöyle buyruluyor: 
Allah'tan ancak ilim sahibi olanlar hakkıyla 
sakınır.”

“Bilgi ancak teallümle olur. Teallüm zor-
lanarak parça parça, gıdım gıdım öğrenmek 
demektir. Bilgi, bir lokmada yutulacak tab-
letler haline gelmediği sürece Efendimizin 
(SAV) bu beyanı geçerli kalacaktır.”

Derneğimizin kitap okuma programının 1. 
seviyesini bitirip, 2.seviyeye geçen Uğur DE-
MİR, Metin KUL, Osman TOĞ ve Bünyamin 

ÇOBAN kardeşlerimizi tebrik ediyor, öğren-
dikleri ile amel ederek Allah'ın kendilerinden 
razı olduğu birer kul olmalarını niyaz ediyoruz.

Pazar sabahları 10:30-
11:30 arası şubemizin ya-
kınında bulunan Güneşte-
pe Futbol Sahasında yö-
netim kurulu üyelerimiz 
ve okurlarımızla birlikte 
futbol maçı yapıyoruz.

Bazıları için futbol oy-
namak veya seyretmek, 
bağırıp çağırmak, coşmak 
için bir fırsat olsa da biz-
ler için kardeşliğimizi pe-
kiştiren bir vesile. Hep bu 
şekilde kalması dileği ile.

KiTAP OKURLARIMIZ iLE KAHVALTI

TAKDiRNAME DOLU BiR AYTAKDiRNAME DOLU BiR AY

90+3 
DEĞİL
60+3  
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Şeyma YÜKSEL: Okurlarımız için kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?

Melahat TOĞ: 25 yaşındayım, evliyim, üç çocuk annesi-
yim ve ev hanımıyım.

Ş. Y. : İKRA derneğimizle tanışma serüveninizden 
kısaca bahseder misiniz?

M. T. : İKRA Derneği ile eşim Hüseyin Bey sayesinde tanış-
tım. Bu ailenin (İKRA ailesinin) beyimin üzerindeki etkilerinin 
olumlu gelişimler göstermesine sebep olmasının bende uyan-
dırdığı merak öncelikle Derneği tanımama, daha sonra da İKRA 
ailesine dahil olmama vesile oldu.

Ş. Y. : Allah (c.c) beyinizden ebeden razı olur inşaal-
lah, hayra vesile olmuş.

Peki kitap okuma listemizde hangi seviyede olduğunuzu, 
hal-i hazırda hangi kitabı okuduğunuzu ve okuduklarınızın için-
de en beğendiğiniz kitabı öğrenebilir miyiz ?

M. T. : Amin inşaallah. Henüz birinci seviyedeyim,  ' Hurafe-
ler ve Batıl İnanışlar ' adlı kitabı okuyorum. Okuduklarım arasın-
dan en beğendiğim kitap ise; ' Çilekeş Müslümanlar '.

Ş. Y. : Hergün düzenli bir şekilde kitap okur mu-
sunuz? Kitap okumak istediğiniz zamanlarda ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyor ve bu engelleri nasıl aşıyor-
sunuz?

M. T. : Hergün düzenli okuyamasam da fırsat buldukça oku-
maya çalışıyorum. 1 yaşında bebeğim var, bundan dolayı yavaş 
ilerliyorum. Ayrıca hanemizde on üç kişi yaşıyoruz, haliyle va-
kit bulmak biz hanımlar için zor oluyor. Fakat başta beyim ol-
mak üzere evimizde en büyüğünden en küçüğüne herkes anla-
yış ve yardım içerisinde, Derneğimizin de bunda payı oldukça 
büyük. Çocuklar dahil hanemizde Dernekle bağlantısı olmayan 
tek bir kişi yok.. Bu da evimizin huzurlu olmasına ve ortak pay-
laşımlarımızın olmasına ortam sağlıyor.

Ş. Y. : Sizce toplumumuz kitap okumaya- okutma-
ya yeterince önem veriyor mu?

M. T. : Yakın çevremin önem verdiğine bizzat şahidim, an-
cak daireyi genişlettikçe bu önemin kaybolduğunu görüyorum. 
İnsanların tek bahanesi vakitsizlik. Ancak bana kalırsa bu va-
kitsizlik sadece kitaplar ve ibadetler için söz konusu, yoksa her-
şeye vakit bulabiliyoruz, gezmeye, eğlenmeye vs. Oysa vak-
timizi değerlendirip bereketlendirebilsek herşeye vaktimiz var 
yeter ki isteyelim ve başlayalım.

Ş.Y.: Melahat Hanım, Derneğimiz ve bu minvalde 
okumuş olduğunuz kitaplar yaşantınızda değişimle-
re neden oldu mu? Hayat rotanızı çizerken size yön 
gösterdiğini hiç düşündünüz mü?

M.T. : Elbette düşündüm, o kadar çok faydasını gördüm ki, 

nereden başlasam!?
Öncelikle hayatımda pozitif anlamda çok fazla değişiklik gös-

termeme neden olduğundan hatta bunu çevremin dahi farketti-
ğinden başlayabilirim.

Önceleri çok bunalmış bir haldeydim, yaşanmışlıkların aka-
binde  fazlasıyla asabileşmiştim ve mantıklı kararlar almakta 
dahi zorlandığım bir dönem geçirdim. Ta ki İKRA ailesiyle ta-
nışana kadar. Sohbetlere düzenli katılmak, kitaplar okumak vs 
bana çok iyi geldi ve zamanla asabi halimden eser kalmadı. 
Mantıksız kararlarımın yerini mantıklı kararlar aldı ve hoşgörü-
lü bir ben ortaya çıktı. Örneğin; çocuklarımın en ufak hatala-
rında tepki gösteren ben artık onların gözüyle bakmaya ve hoş-
görmeye başladım, onlar çocuktu! İçimdeki sıkıntıların zamanla 
bittiğini ve daha huzurlu olmaya başladığımı farkettim. Belki de 
birşeylerle uğraşmamak, öğrenmemek beni bu hale getirmiş-
ti. Öğrendikçe açıldım ve daha da öğrenmek istiyorum. Şim-
di hem kitap okuyorum hem de sohbetleri ihmal etmiyorum.

Bütün bunlara vesile olan başta eşim Hüseyin Bey olmak 
üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı 
olsun inşaAllah.

Ş. Y. : Derneğimizin faaliyetlerini nasıl buluyorsu-
nuz, beklentileriniz nelerdir ? 

M. T. : Derneğimizde emeği geçen herkesten Rabbim razı 
olsun. Faaliyetler her zaman devam etsin ki daha çok şeyler öğ-
renelim ve çevremize aktarılım. 

Nacizane; İlim ve hayr konusunda olanla yetinmemek ge-
rektiğini düşünüyorum, daha ileriye gidilebilir, daha çok kişi-
ye ulaşılabilir. Bunda hepimize büyük görevler düşüyor tabi..

Ş. Y. : Amin sağolun, Rabbim sizlerden de razı ol-
sun. 

Efendim; farkı farkeden bir hanım olarak hemcins-
lerimize iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı?

M. T. : Nacizane birkaç önerim olabilir. Sohbetlere düzen-
li katılmanın, kitaplar okumanın faydasına birebir kendimde ve 
ailemdeki fertlerde şahit olduğum için, hanımların da ne yapıp 
edip derslere-sohbetlere katılmalarını, günde en az on sayfa da 
olsa kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kısa zamanda onlar da 
kendilerindeki değişimleri fark edeceklerdir.

DÜNYA HAYBEYE YAŞANACAK BİR DÜNYA DEĞİL, 
MANA KATIP ANLAMLANDIRMAK LAZIM!

Ş. Y. : Çok haklısınız, ne demişler: “ Şah desen kul desen 
beyhudedir beyhude Bu dünyanın işleri beyhudedir beyhude “

Bu güzel sohbet ve ayırdığınız kıymetli vaktiniz için çok te-
şekkür ediyorum..

M. T. : Kendimi ifade edebilme şansı sunduğunuz için asıl 
ben teşekkür ederim.. Allah'ım Derneğimize emeği geçen her-
kesten tekrardan razı olsun..
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 KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER / Melahat TOĞ

Dünya Boşyere Yaşanacak Bir Dünya Değil,
Mana Katıp Anlamlandırmak Lazım!
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Çay’ın en iyi dostu, Atefle Çay Kazanları
Çay Kazanı sektöründe kalitesi ve yenilikleriyle adını duyuran Atefle Çay
Kazanları yeni modelleri ve hızlı büyümesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Çay Kazanı sektöründe yakıt ve zaman tasarrufunun çok önemli
oldu¤una dikkat çeken kurumun Genel Müdürü Murat Karali;
“ Çay Kazanlarımız kullananların yüzünü güldürüyor. Biz bunun için çok
çalıflıyoruz. Ürünlerimizin Flexibl yapısı, yakıt ve zamandan ciddi tasarruf
sa¤laması ve programlanabilen özellikleri ile gerçekten rakiplerimizin bir
adım önünde yer almanın ve bunun sorumlulu¤unun bilincindeyiz.
Atefle Çay Kazanları uzun kullanımı,sa¤lam yapısı ve göz zevkine
uygun modern tasarımı ile sektörde aranan marka haline geldi.
” Dedi.  Ar-ge çalıflmaları ile ilgili de bilgi veren Karali, “ Ürünlerimizi
her geçen gün bir adım daha ileri taflımak için ar-ge çalıflmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Müflteri memnuniyeti bizim için en öncelikli konu.
Bu yüzden ürünlerimizin sadece satılması, kullanılması de¤il sonrasıyla da
ilgileniyoruz.” fleklinde konufltu.
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HALI YIKAMA FABRiKASIHALI YIKAMA FABRiKASI

Tel: 0212 435 15 79 Gsm: 0533 462 41 85
MERKEZ: Çınar Mah. 6/2A Sk. No:7/B Bağcılar/İSTANBUL
www.galaksihaliyikama.com

HALI YIKAMA HALI YIKAMA 
FABRiKASIFABRiKASI

Yüksek teknoloji makinaları-
mızla halılarınızı ücretsiz servisi-
mizle alıyor,yıkıyor ve 1 gün ön-
cesinden arayarak adresinize 
teslim ediyoruz.

Halılarınız yıkamada önce toz 
alınıp yıkama ünitesine dahil edi-
lir. Bu aşamada varsa lekelerin-
den arındırılıp yıkama işlemi ta-
mamlanır. Halılarınız katlamadan 
rulo halinde sıkıldığı için herhan-
gi bir aşınma ve yırtılma söz ko-
nusu olmaz. Halılarınız bu aşa-
madan sonra kurutma odasına 
alınır ve kurutma işlemi yapılır.

KURUTMA ODASINDA ULT-
RA VİOLE MAVİ IŞIK sistemi 
sayesinde steril bir ortam sağla-
narak kurutulur.

Kurutma sırasında halılarda 
bulunan bakteri, polen, mayt ve 
diğer zararlı unsurlar yok edile-
rek halılarda oluşabilecek koku-
da yok edilmiş olup hijyenik bir 
kurutma sağlanmış olur.

Kuruyan halılar kalite kontrolü 
yapıldıktan sonra müşteriler ara-
nıp bilgi verilir. Poşetlenir ve üc-
retsiz servisimizle teslim edilir.

3TL
Makina 
Halısı 6TL

El 
Halısı 15TL

Battaniye

3,5TL
Shaggy 
Halısı 6TL

Isparta

20TL
Yorgan


