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İman edip güzel işler yapmak" farklı kalıplarıyla Kur'an-, Kerim'de çok 
karşılaştığımız bir ifadedir. Bu ifade hem inanç ve eylem arasındaki sıkı 
bağlantıyı ortaya koyuyor, hem de eylemin, inancın ayrılmaz bir sonucu 
olması gerektiğine vurgu yapıyor. 

Asıl olan, inanç ve eylemin, düşünce ve yaşantının birbirine uygun olmasıdır. 

Yani yaşantının, inançtan süzülüp çıkması ve onu yansıtmasıdır. Ne var ki, ge
nelde bu ikisi arasında bir ayrışmaya şahit oluruz. Daha doğrusu eylemin ve 
yaşantının, inanç ve düşünceye yabancılaşması, onlardan sapması söz konusu 
olur. inanılan ile yaşanılan arasındaki makas bazen öylesine açılır ki, ikisi arasın
da bir bağ kurabilmek neredeyse imkansız hale gelir. Ne inancın, yaşantı üzerin
de bir etkisi görülür; ne de yaşantı, inancın ne olduğu hakkında bir ipucu verir. 

Bu noktada acaba biz müslümanlar nasıl bir manzara ortaya koyuyoruz? Acaba 
dışarından bakan biri, sabahın köründen gecenin karanlığına kadar, dünya mai
şeti için çabalayan, bütün gücünü ve gayretini dünya nimetlerini elde etmek için 
harcayan, sevinci ve hüznü dünyalık kazanca veya kayba odaklanan, yirmi dört 
saatin yarım saatini ibadet etmeye ayıramayan insanlara bakıp, bunların, dünya
nın geçici bir imtihan yeri, asıl olanın ebedi ahiret yurdu olduğuna inanan, önemli 
olanın dünyanın geçici menfaatleri peşinde koşmak değil, kalıcı olan cenneti 
kazanmak için çalışmak olduğunu söyleyen kimseler olduğunu söyleyebilir mi? 

Yoksa halimiz Yüce Allah'ın şu ayet-i kerimede hitap ettiği kimselere daha mı 
uygun düşüyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indir
diği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin." (Nisa: 136). Dikkat edilsin, 
ayette iman edenlere hitap ediliyor ve Allah'a, Peygamberine, Peygamberine 
indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman etmeleri isteniyor. İman eden 
kişi zaten bütün bunlara iman etmiş olmaz mı? Üzerinde düşünülmesi gereken 
bir durum. 

İnanılandan çok uzak bir hayat yaşanması, elbette iman hassasiyetini zayıflatır 
ve korunmasını zorlaştırır. Allah korusun, şu ayetin bahsettiği duruma düşüle
bilir: "İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip tekrar inkar eden, sonra da 
inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir." 

(Nisa: 137). 

Peygamber Efendimizin (sav) şu hadislerin de bahsettiği durum da, inanıldığı 

gibi yaşamamanın bir sonucu olsa gerektir: "Kıyamet kopmazdan önce karanlık 
geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mü'min olarak sabahlar, 
kafir olarak geceler; mü'min olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük 
bir dünyalığa satar." (TirmizQ. 

Amacımız karamsar bir tablo çizmek değil; aksine günümüzde müslümanların 
büyük çoğunluğuna hakim olan bir eksikliğe ve bu eksikliğin giderilmesine dik
kat çekmek. İnancımıza uygun olarak yaşamak, imanımızı bir kalkan gibi korur 
ve ebedi mutluluğa nail olmamızı sağlar. Aksi takdirde, yaşadığımız gibi inanma 
tehlikesiyle yüz yüze geliriz. Allah bizlere sarsılmaz bir iman ve inandığı gibi ya
şamak nasip etsin. Amini 
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Niçin Yaratıldın? 
-Feyzullah BİRIŞIK- Vural 

ERCE 

'

' ,_ndolsu n ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sa-
• hibi kıldık. Karada ve den izde taşıtlara yükle

dik ve temiz yiyecek lerden onları rızıklandırdık. 
Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıl

dık. "(İsra suresi: 70) 

Bu sayımızda yazarının ifadesiyle "aynı masada otu
rup, karşılıklı konuşuyormuşsunuz gibi okunabi
lecek " bir kitabı tanıtmak istiyoruz: Feyzullah Birışık 

tarafından kaleme alınan ve Karınca Polen Yayınların

dan çıkan "Niçin Yaratıldın?" isimli kitap. 

Allah'a kul olma yarışında harekete geçenlere ithaf 
edilen kitap, zamanımızdaki meşguliyetlerin , niçin ya
ratıldığımızı neredeyse unutturduğu bir dünyada, bu 
hayati gerçeğin hatırlanmasına ve buna göre yaşan
masına bir katkı sunuyor. 

Yazar "O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin 
için yarattı.. . "(Bakara: 29) ayetini hatırlatarak önemli 
bir hususa dikkat çekiyor. Yeryüzündeki her şey; etin
den, sütünden ve derisinden yararlandığımız hayvan
lar; çeşit çeşit meyveler, sebzeler ekinler; dağlar de
nizler nehirler; rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar ... hepsi 
insan için yaratılmıştır. 

Peki bu kadar çok şey kendisine tahsis edilmiş olan 
insan ne için yaratılmıştır? Kendisine tahsis edilenle
re bakıldığında, insanın çok daha önemli bir şey için 
yaratıldığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yazar, insa
noğlundan çevresine bakmasını ve kendisine hizmet 
eden varlıkları görmesini istiyor. İbret gözüyle ve te
fekkür ederek çevresine bakan ve yeryüzündeki her 
şeyin kendisi için yaratıldığını düşünen insan elbette, 
kendi değerini ve sorumluluğunu idrak edecektir. 
Kendi değeriyle orantılı olarak, diğer varlıklardan çok 
daha büyük ve ulvi bir sorumluluk taşıdığını anlaya
caktır. Çünkü onun sorumluluğu ve yaratılış amacı, 
her şeyin yaratıcısı ve alemlerin rabbi olan Allah'a 
kulluktur. İnsanın dışında yeryüzünde olanların hepsi, 
insanoğlunun bu ulvi sorumluluğunu ve amacını _ger
çekleştirmeye hizmet ve yardım etmek için vardır. Ve 

insanın , yaratılış amacına uygun yaşaması, onu cen
nete ve ebedi nimetlere ulaştıracaktır. 

Ama gel gör ki, bu geç ici dünyadaki meşguliyetler ve 
beklentiler, insanoğlunu bu amacını gerçekleştirmek
ten alıkoyuyor, hatta bu amacını yani yaratılış gayesi
ni unutturuyor. Dünya ve içindekilerin şirin ve çekic i 
gelmesi , çevrenin beklentileri, geçimin zor olduğu 
bu devirde zamanın büyük bir bölümünün çalışma

ya harcanması; vakti ve zihni meşgul eden televizyon 
programlan, eğlenceler, maçlar vs. insana niçin yara
tıld ığını unutturabiliyor. 

Temel amacı kitap okumak ve okutmak olan Derne
ğimizin okuma programındaki ilk kitap olma özelliğine 
de sahip olan "Niçin Yaratı ldın?" isimli bu eser, hacmi
nin küçüklüğüne rağmen, yaratılış amacını hatırlamak 
ve buna göre yaşamak konusunda okuyucuya kü
çümsenmeyecek bir katkı sunuyor . Kitabın son bölü
mündeki "Tavsiyeler" başlığı altında, akla gelebilecek 
sorulan ve problemleri aşmamıza yardımcı olabilecek 
tavsiyelerde bulunuluyor. 

Dünya meşgalesinin insanları "Niçin Yaratıldın?" so
rusunu sormaktan alıkoyduğu günümüzde, bu kitabı 
sizlerle paylaşmanın ve tanıtmanın faydalı olacağını 
düşündük. İyi okumalar . .. 
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YARATILIŞ GAY MI DOSYA 

NEDİR VE BUNU NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİRİZ? Ahmet 

EIFE 

Yaratılış Gayemiz: 

Yeriz doymak için, içeriz kanmak için, ev ya
parız oturmak için, binek alırız binmek için. 
Velhasıl yaptığımız her şeyi bir gaye için ya
parız . Gayesiz bir şeyler yapan birisini gö
rürsek boş işlerle uğraşıyor deriz. Biz bu 
aklımızla yaptığımız her şeyi bir gaye için 
yaparsak , neyin boş iş olduğunu kestirebi
lirsek, bu akılları yaratan Allah, gayesiz, bir 
şey yaratmış olabilir mi? Boş işlerle uğraşı
yor olabilir mi? Esma-i Hüsna'sından biri de 
"Hakim" olan Rabbimiz bizi hikmetsiz yarat
mış olabilir mi? Haşa. Öyle zannedenlerin 
bu zannı yarın yüzlerine vurulacak : "Sizi 
boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndü
rülmeyeceğinizi mi sandınız?" buyurula
cak (Mü'minün: 231115). Ayette geçe 
"boş" kelimesinin Arapçası "abes"tir. Bu ke
limeyi günlük konuşmalarımızda kullanırız 

ve gereksiz, lüzumsuz, yersiz ve boş şey(er
le vakit öldürmeye "abesle iştigal" deri:2:. 
Buna göre ayetin daha açık ifadesi şöyle 
olur: "Siz hayvanlar gibi yiyip-içip gelip 
geçeceğinizi, sonra toprak olup yok ola~ 
cağınızı, hesaba çekilmeyeceğinizi mi 
zannettiniz? Hayır, siz kulluk yapıp benim · 
emirlerimi yerine getirmek için yaratıldınız. 
Yaratılış gayeniz bu". Başka bir ayeti keıi; 
mede Rabbimiz bu gayesini daha vurgulu 
ve altını çizerek ifade buyurur: "Ben _cin 
ve insanları ancak bana kulluk ets · 
diye yarattım" (Zariyat: 51/56). Bu ay® 
rimeye "Benim tek olduğumu bilsinle, 
tanısınlar diye yarattım" şeklinde mana ve
renler de vardır. Hepşi doğrudur, çünkü 
O'nu hakkiyle tanıyan ve bilen kullukta ku
sur etmemeye çalışır. Tasawuf sohbetlerin
de dillerden düşmeyen bir söz ~ı:t Da~ . 
vud aleyhisselam yaratılış · ~ 

merak etmis ve bir münacatında " Ey 
Rabbim! Bu ·varlıkları niçin yarattın" de
mis. Ha.lik-ı Zülcelal de: "Ben bir giz_li ha- . 
zin~ idim, bilinmek istedim, bilioeyim 
diye onları yarattım" buyurmuş. Mekk\';l-İ 
Mükerreme'de bir gün Harem-i Şerife gi
derken bir arkadaşımız, Merhum Ab_dülfet~ 
tah Ebu Ğudde hoca efendiye, Tasavvuf 
kitaplarında geçen bu gibi sözler hakkıııda
ki görüşünü sormuştu . O da "a_,i;~, ~t".,,Kok
la, el sürme " demişti. Yani: "O sözler gül 
gibidir, güzel kokar. Örselemeye kalk.ına, 
hadis ilmi ölçülerini vurma, pörsür. buruşur, 

güzelliği gider" demek istemişti. . Bu -sözün 
de hadis ilmi ölçülerine göre hiçbir kıynıet-i 

ilmiyyesi olmamakla beraber yaratılış gaye
mizi güzel ifade etmektedir. işte. yaratılış 
gayemiz bu: KULPJK 
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H
er gün namazlarında Fatiha Sure
sini okurken (mealen) "Allah'ım bizi 
gazaba uğramış ve dalalete düş
müş olanların yoluna düşürme/on

ların izlerini takip ettirme" diye niyaz eder Müslü
man. Bu iki grup, RasGlullah 'ın dilinde Hristiyan 
ve Yahudilerdir. Allah'ın lanetine uğramış olan bu 
milletler/kavimlerin sapıtmalarının-gazaba uğra
malarının temel sebebi ise, dinlerini tahrif edip 
aslından saptırarak "hayatın dışına" itmeleri ol
muştur. Öyle ki, Hristiyanlar dinin sadece uhrevi 
boyutunu , Yahudiler ise sadece dünyevi boyutu
nu esas almış, ona göre bir felsefe ve hayat tarzı 
geliştire gelmişlerdir. Böyle olunca da yaratan ve 
yaşatan Rablerine karşı kullukları "sınırlı" olmuş
tur. 

İslam ise, hayatın tamamına yansımayan ve 
hayatın tümünü kuşatmayan, bu sebeple de 
mecburen sınırlı bir hale gelen kulluğu redde
der. Çünkü böyle bir kulluk anlayışı , insanoğluna 

"maddı-manevı" ya da "dünyevı-uhrevı" olarak 
nitelendirilebilecek ve giderek "seküler" ya da 
"laik" denilebilecek bir hayatı ve inanışı berabe
rinde getirir. Halbuki biz Müslümanlar, dünyanın 
ahiretin tarlası olduğuna ve dolayısıyla ve dünya
nın da bir imtihan yeri olduğuna inanırız. İşte bu 
inanıştır bizi laik olmaktan alıkoyan; kulluğumuzu 
hayatın "kapsama alanı" içine dahil eden ... 

Bunun içindir ki, cami önünde yardım top larken 
bile "ne verirsen elinle, o gelir seninle" diye ses

leniriz. 

Yine bu meyanda yerli-yabancı gavurların dini
me düşman olmalarının , ona reddiye dizmeleri
nin temel sebebinde dinimin hayatın her alanını 

kapsamas ı yatar. 

Allah c.c. "hayatı ve ölümü" imtihan için yarattığ ı 

nı beyan etmektedir '. Anlaşılacağ ı üzere, imtihan 
insanın hayata gelip de mümeyyiz olmasını taki
ben başlamaktadır; ta ki ölüme kadar, ölünceye 
kadar. 

Bu sebeple f ı kıh , ana rahmine düşen cenini 
"şahsiyet" kabul ederek, onu mirasç ı olarak ta
yin eder. 

Yine bunun için biz Müslümanlar hayatımızın her 
anını Allah' ın kuşattığ ına inanır, her an onunla 
birlikte olduğumuzu ya da O'nun bizimle oldu
ğunu biliriz. 2 

Bu inanış ve anlayış , "kulluk" dediğ imiz yaşama 

şeklinin hayatın her anına sirayet etmesi gibi bir 
neticeye götürür bizi... Evet bizler Müslümanız 
ve inanırız ki, hayatın herhangi bir alanında "kul
luktan istifa etmek" veya "Allah 'ın tarassutundan 
kaçmak/gizlenmek " imkansızdır. Bu da tabii ola
rak bizi "ebedi kulluğa" götürür. 

1-•o ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. " Mülk Suresi, 67/2. ayet 
2- Mücadele Suresi, 58/7. Ayet 

ı------------------------- iLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNE GI 

Söz buraya gelmişken "kulluk" kavramı üzerin
de kısaca durmak gerekiyor. Kulluk, sadece 
"ibadet" diyebileceğimiz bir takım seremoni 
veya ritüellerden ibaret olmayıp bizatihi hayatın 
kendisidir ve hayatın her alanını kapsar/kaplar . 

Kulluk, sadece "ibadet" 
diyebileceğimiz bir takım se
remoni veya ritüellerden ibaret 
olmayıp bizatihi hayatın ken
disidir ve hayatın her alanını 

kapsar/kaplar. Bunun için biz
ler peygamberimizi ve diğer 
tüm peygamberleri salavatla 
anarken onların önce "kul" 
sonra "rasul" olduklarını be
yan ve teslim ederiz. 

Bunun için bizler peygamberimizi ve diğer tüm 
peygamberleri salavatla anarken onların önce 
"kul" sonra "rasul" olduklarını beyan ve teslim 
ederiz. Zira kulluk, yukarıda da zikrettiğimiz 

üzere; cismen doğumla, aklen ise mümeyyiz 

olmakla başlar ve ölünceye kadar devam eder. 
Dolayısıyla kulluk; sorumluluk demektir . Bu ma
nada da sorumluluk hayatın her alanında bizi 
kuşatır. Öyle ki, yatarken kul olarak, kalkarken 
kul olarak, su içer-yemek yerken kul olarak, 
tuvalete girer-çıkarken kul olarak ve dahi ev
lenirken bile kul olarak hareket etme sorum 
luluğumuz vardır. Hatta inanan insan olarak 
mümkünse Müslüman olarak can vermek gibi 
bir sorumluluğa sahibiz.3 Yani Rabbim , adeta 
"ölürken neden Müslüman olarak (Müslüman 
gibi) ölmedin" diye hesaba çekecektir bizi. 

Böyle bir hayat elbette insanı çalışırken , kazanır

ken, biriktir irken, harcarken "kul olmaya" götü
rür ... Ve hakiki kulluk hayatın her alanını kaplar. 
Öyle ki, bu "hayatın her alanı" kavramının içine 
giderek cennet de girer. Veya hafazanalallah 
tam tersi; yani kulluğu hayatın her alanına ya
yamamanın karşılığı olarak cehennem ... Çünkü 
kulluk ve kulluğu hayatın her alanına yayma ve 
hakim kılma anlayışı , bizi Cennet ve Cehenne
min de hayatın bakiye kısmı olduğunu; oraların 
hayatın ta kendisi olduğu inancına götürür. 

Ve hayatın sonu, dünya tarlasının hasılat yeridir 
Cennet (veya cehennem)! 

3- "Müslümanlar olarak can verin" Al-i İmran Suresi, 3/102. Ayet 
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SURDA BİR GEDİK 
AÇSAK MI? 

Ahmet 
YAPICI 

arganın biri ormanda seke seke 
ürüyen güzel bir keklik görmüş. 

Kekliğin güzelliğine ve alımlı yürü
üşüne hayran olmuş. Büyük bir 

keyifle onun yürüyüşünü seyretmiş. Ardından 
her gün gelip kekliğin yürüyüşünü seyretmeye 
başlamış. Kekliği gördükçe ona gıpta ile bakı
yor ve onun gibi yürümek istiyormuş. Kendini o 
kadar kaptırmış ki nihayet tek gayesi keklik gibi 
yürüyebilmek olmuş. Bu amaçla her gün onu 
taklit etmeye başlamış. Ancak keklik bu durum
dan rahatsız olmuş. 
- Ne kadar benzerse benzesin, hiçbir şey aslı 
gibi gerçek olamaz. Benim gibi yürüme çaban 
boşunadır. Bu sevdadan vazgeç, demiş. 
Fakat karga bu arzusundan bir türlü vazgeçme
miş ama keklik gibi yürümeyi de öğrenememiş. 
Zavallı karga kendi yürüyüşünü de unutmuş. 
Sonunda ne karga gibi yürüyebilmiş ne de kek
lik gibi yürümeyi öğrenebilmiş. Gülünç duruma 
düşmüş. 

Kelile ve Dimne'de geçen bu hikaye esasında 
biz Müslümanlann halini anlatır. Kur'an gibi bir 
yol göstericiye, Hz. Muhammed gibi örnek bir 
öndere ve İslam gibi muhteşem bir değerler sis
temine sahip olan günümüz Müslümanlarının 

içler acısı durumu da bu hikayedeki kargadan 
farksız değil midir? 

Bir yandan modern (Batılı) yaşamın gereklerini 
yerine getirme çabası, öte yandan Müslüman 
olmanın gereklerine göre yaşamak derken, ne 
modern olabilen ne de Müslümanca yaşayabi

len bir konumda değil miyiz hepimiz? Hayatımız 
modern kimlikle Müslüman kimliği arasındaki 

çelişkilerle dolu değil midir? 

İçinde yaşadığımız dünya, Allah'ı günlük haya
tın dışına itmeyi amaçlayan modern bilim ve 
düşünceye dayanır. Bu anlayış gündelik hayatı 
zevk ve eğlence üzerine inşa eder. Lüks, göste
riş ve moda merkezli bir tüketim kültürünü bize 

dayatır. Maddeci, bencil ve çıkarcı bireyler yetiş
tirmeyi amaçlar. Her türlü ahlaksızlık, seviyesiz
lik, fuhuş ve düşkünlük, özgürce yaşamak ola
rak takdim eder. Bu anlayışla üretilen teknoloji , 
insanları yalnızlaştırarak bağımlı hale getirmekte 
ve insanlar hem cinslerinden giderek uzaklaş

maktadır. Böyle bir kuşatma ortamında İslamı 
bir hayat sürülebilir mi? Sorumuz bu ... 

Faizin ekonomik hayatın olmazsa olmazı sayı l 

dığı kapitalist bir sömürü düzeni, tüm dünyada 
hüküm sürmektedir . Böylece bir kısım insanlar 
servetlerine servet katarken birçok insan da 
açlık sınırında yaşam mücadelesi vermekt edir. 
Paylaşmak yerine daha çok kazanmayı ve bi
riktirmeyi amaçlayan kapitalist ekonomik düzen 
sadece Müslümanları değil , dünyadaki diğer in
sanları da sömürmektedir . Ortalama her insanı 
herhangi bir nedenle faizli banka sistemine bağ
layan bir yapı içinde yaşıyoruz . Böyle bir ekono
mik çark içinde Müslümanca yaşamak elbette 
büyük bir gayret ve hassasiyet ister. 

Cebinde küresel kapitalist sisteme hayat veren 
üç-beş banka/kredi kartıyla gezen bir Müslü
man çoğunluk söz konusu .. . Üstelik üretme
den tüketen, kazanmadığı parayı bankalara 
borçlanan, lüks ve gösteriş amacıyla kazancını 
israf edenler de cabası ... Böyle bir kitle faiz ve 
sömürüye dayalı dünya sistemi için can suyu 
değil midir? Bu görüntü altında "kahrolsun ka
pitalizm" sloganları atmak dünyadaki Yahudi 
merkezli ekonomik sisteme zarar verebilir mi? 
Yahut bu sistem içinde Müslümanlar, haramlar
dan arınmış bir yaşam sürebilir mi? Elbette bu 
sorular sorması kolay ama cevaplaması zor so
rular. Ama muhasebe yapmamız için sormamız 
gereken sorular ... 

Tabiat boşluk kabul etmez, sözünü duymuşsu
nuzdur. Boşluklar iyi, doğru ve faydalı şeylerle 

doldur_~lmadığı zaman kötülükler orayı işgal 
eder. Orneğin; bir insan, tarlasını işlemez , ona 
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emek verip ekime hazır hale getirmez ve onu 
başıboş bırakırsa, bir süre sonra tarlanın zararlı 
ot ve taşlarla işgal edildiğini görürsünüz . İnsan 
aklı, kalbi ve zamanı da toplumsal hayat da böy
ledir. 

Kur'an ve Sünnetin ortaya koyduğu , hayatımızın 

her alanını ilmik ilmik dokuyan hayat tarzı terk 
edilirse, o zaman farklı hayatların, kimliklerin 
insanı olmaya başlarız . Bir süre sonra da ya
şadığımız hayatı meşrulaştırmaya, ardından da 
onun gibi inanmaya başlarız. Bu yolun sonunda 
da kendi inançlarımızdan kopmaya kadar sav
rulabiliriz. " İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşa
dığınız gibi inanmaya başlarsınız." sözünü des
tekleyen onlarca örnekle karşı karşıyayız bugün . 
Örneğin; bir Batılı gibi düşünen ama Müslüman
ca yaşamaya çalışan ya da Müslüman gibi dü
şünüp bir inkarcı gibi yaşayan insanlara çokça 
şahit oluruz. Hal böyle olunca dünyada daha 
çok kazanmak ya da eğlenmek için yorulmak
s ız ın büyük bir hırsla koşturup duruyoruz çoğu 
zaman . Ancak İslamı bir hizmet ya da hayırlı bir 
çalışma için çağ ırı ldığımız zaman mazeret üstü
ne mazeret üretip bir kenardan sıvışabiliyoruz. 
Sadece Allah için yapılması gereken bir güzel 
davranışı ; facebook, twiter gibi sosyal medya 
aracı lığıyla tüm dünyanın gözlerine sokarak on
daki samimiyet ve ihlası kolayca yok edebiliyoruz. 

Kişisel gelişim adı altında her gün kutsanan nef
simiz, benliğimiz ve itibarımıza söz söyletmez
ken; dinimiz, inancımız ve kutsal değerlerimiz 
için tep kisiz kalabiliyoruz. İnsanların sevgisini, 
hatırını ve üzülmemelerini dikkate alırken çoğu 
zaman Allah 'ın hatırını görmezden gelebiliyoruz . 
Zaman öyle bir hale geldi ki Allah rızası için ve
rilen mücadeleler yerini maalesef para, makam , 
gösteriş ve itibar yarışına bıraktı . Sıkıntılı ve çile
li yıllarda sabır ve samimiyet sınavında başarılı 
olduğuna hüsnü zan beslediğimiz kimi insanlar 
bugün farklı dünyaların mensubu ve farklı gaye
lerin takipçileri oldular. 
İslam ' ı yaşamayı , güzel ahlakı, Allah için koştur
mayı (cihadı) ve paylaşmayı sanal aleme, sosyal 
medyaya hapsedip gerçek hayatta zevk ve gaf
let içinde kaybolup gitmekteyiz . Evet, rahatımız 
yerinde, arabamız , evimiz, işimiz ve güzel bir 
hayatımız var. Ama bizi biz yapan yüklerimizin 
her geçen gün elimizden kayıp gittiğinin farkın
da mıyız? 

Büyük bir erozyon yaşadığımızı unutmamalı, de
ğiştirmeye, düzeltmeye azmettiğimiz gayri İslamı 
bir yaşam tarzının bizi bozmasına, bizi kendine 
benzetmesine izin vermemeliyiz. Sorumluluğu
muz; kötü insanlarla ve onların ürettiği kötü
lüklerle mücadele edip orayı güzelleştirmektir, 

iyiliği tüm dünyada hakim kılmaktır. Görevimiz 
kötülerle iyi geçinmek için onların mahallesinin 
ve kötülüklerinin bekçisi olmak değildir. 
Bu çelişkili ve zikzaklarla dolu yolda ne yapmalı, 
nasıl yürümeliyiz? Evvela yolculuğun tek başına 
olmayacağını, olmaması gerektiğini belirtelim. 
Eskiler "önce yol arkadaşı, sonra yol" derler. 
Bireyleri ahtapot gibi kuşatan böylesi bir hayat 
tarzına karşı kişinin tek başına mücadele etmesi 
ya da bu mücadeleyi sonuna kadar tek başına 
sürdürmesi zordur. Bu nedenle yol, iyi insanlarla 
birlikte yürünmelidir. Yorulduğumuz zaman da
yanabileceğimiz , düştüğümüz zaman elimizden 
tutup bizi kaldıracak, hata yapacağımız zaman 
bizi çekip alacak insanlara ihtiyacımız var. Mo
dern dünyanın bize dayattığı bireysellik virüsünü 
İslam'ın cemaat, kardeşlik anlayışı ile aşmak zo
rundayız. Yoksa herkes kendi dünyasında, ken
di adasında kaybolup gidecek. 
İkinci olarak günümüzde Kur'an'ın eğitici mesa
jıyla ve Peygamberimizin örnek ahlakıyla hayat 
bulan güçlü kişiliklere ihtiyacımız vardır. Bu güç
lü kişilikler; kötülüklere ve haksızlıklara karşı du
yarlı, şükür ve kanaat sahibi, mütevazı, doğru, 

fedakar ve samimi olmalıdır. Bulunduğu orta
mın rengine giren, orada kaybolan pasif şahıs
lar değil , bulunduğu ortama renk veren aktif ve 
cezbedici şahsiyet olmak ve bu şahsiyete sahip 
insan yetiştirmektir görevimiz. Cihad ve irşad 
anlayışından uzak, tebliğ sorumluluğunun far
kında olmayan, iyilikleri çoğaltma ve kötülüklere 
engel olma bilincini kaybetmiş insanlar bir müd
det sonra bukalemun olurlar. Sorumluluğumuz 
kendi surlarımızı korumaktır. 

İslam'ı yaşayan, onu dert edinen insanlar ka
lıplarına sığamazlar, yerlerinde duramazlar. Et
raflarına da İslam'ın güzelliğini sunmak isterler. 
Böylece İslam halka halka, adım adım toplumun 
ve hayatın tamamına yayılır. Surda açılan gedik 
yavaş yavaş genişler. 

Şahsiyetimizi ve davamızı koruyan surlanmıza 
sahip çıkmalı ve hayatta gedik açmayı gaye 
edindiğimiz surlarımız olmalı vesselam ... 
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002 yılı idi. Bir sabah 
namazını Medine'de 
Mescid-i Nebi'de be
raber kılmıştık. Na

mazı Hz. Peygamberin mes
cidinde kılmanın verdiği huzur ve dinginlik bizi kuş 
gibi hafifletmişti. Ortalık sabahın nuru ile aydınlanmış 
ve müminlerin gönülleri kuş gibi hafiflemişti . Biz de 
Hz. Peygamberin kabri önünde gözyaşlan içinde 
ona salat-Ü selam getirdik. Cennetü'I-Baki'nin önün
den orada yatan Peygamber dostlan için birer Fatiha 
okuyarak geçtik. Kol kola girmiş bir vaziyette otele 
dönerken Mescid-i Nebi'nin manevi havasından ola
cak ki içimize bir hasret, bir hüzün düştü . Kalabalığın 

arasında hafif sesli bir şekilde beraber mırıldanmaya 
başladık: 

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim 
Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim 
Evlad-ı iyalden geçerek ben ravzana geldim 
Ahlakını medhetmede Kuran diye sevdim 
Kurbanın olam şah-ı rusul kovma kapından 
Didanna müştak olacak yezdan diye sevdim 
Mahşerde nebiler bile senden medet ister 
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim 

Hem ağlıyor, hem bu mısralan terennüm ediyorduk. 

"Hocam!" dedi, "Ben bu tadı ömrümde hiçbir yerde 
almadım.• Hem ağlaştık hem yürüdük ... 

İlk defa orada başlayan birlikteliğimiz zamanla kar
şılıklı sevgiye ve dostluğa dönüştü. Gördüğü zaman 
her zamanki gülen yüzü ile "Güzel hocam!" diye hitap 
ederdi. Edebinden yüzü kızaran nadide insanlardan
dı. Görevini bihakkın yerine getirme derdinde idi. 
En çok sevdiği ve tat aldığı şey sabah namazı ezanıy-

Ahmet 
YAPICI 

la insanları namaza, huzura çağırmak 
ve Kuran okumaktı . Çok sağlam bir 
Kuran hafızlığı vardı . Kalbinde kim
seye karşı bir kötülük düşünmezdi. 
İnsanları da kendisi gibi gördüğü için 

zaman zaman kendisini üzen sıkıntılarla karşılaştı . 

Ancak yine de kimseye kin beslemedi. O tipler için 
hep "Allah affetsin" derdi. 

Kuran okumayı ve okutmayı her zaman "en çok sev
diği iş" olarak tanımlardı . Bu nedenle yaptığı işi hiçbir 
zaman bir meslek olarak görmedi. Sadece müez
zinlik yapmakla yetinmedi. Onu Kuran hizmeti olarak 
gördü. Yediden yetmişe herkese Kuran öğretmeye 
çalıştı . 

Görev yaptığı Üçyüzlü Camii'nde birçok hayırlı hizme
te öncülük eden ve onlarca talebe yetiştiren Kürşat 
Hocayla uyum içinde Kuran hizmeti için gayret etti. 
Ve bu cami; yaz-kış, hafta içi-hafta sonu, sabah-ak
şam demeden ellerinde Kuran taşıyan ter- tem iz 

Allah'ın kendisine ezan ve 
Kuran gibi iki büyük nimet 
verdiğini, bunun için şük
rettiğini, şimdi ise bu ikisini 
Allah'ın geri aldığını söyler
di. '~ilah ne dilemişse o 
olur." derdi. Böylesi güzel 
bir duruşla ölümü karşıladı. 
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çocuklarla dolup taştı. Eşine ender rastlanan bir 
gayretle cami hizmetinin yanında Kürşat Hocamla 
birlikte 23 tane hafız yetiştirdi. Bu camideki Kuran 
kurslarında görev alan hocalar, mihrapta namaz 
kıldıran genç imamlar, ezan okuyan ve müezzinlik 
yapan gençler hep bu camide onların gayretiyle 
yetişti. Bir okul gibi hizmet veren bu camide göre
vini layıkıyla yapmaya çalışan bir kardeşti İrfan Baş 
Hoca. 
Allah sevdiği kullannı büyük imtihanlardan geçirir
miş. O da bu imtihanla yaşadı. Önceleri ses telle-

"Hey İrfan hocam! 
Sen göçtün bu alemden, 
ne güzel bir karla göçtün. 
Arkandan mezarına kadar 
gelip Yasin okuyan, senin 
için rahmet duası eden 
onlarca öğrencin var ya! 
İşte dünya hayatının karı 
budur." 

rinde başlayan rahatsızlığı günden güne arttı. Çok 
sevdiği ezanlan okuyamaz oldu. Önce gırtlağı alın
dı , sonra rahatsızlı ğı kötü hastalığa dönüştü . Duru
mu günden güne kötüye gitti. Ama hep iyi giden bir 
yanı vardı: Tevekkülü ... 

Allah'ın kendisine ezan ve Kuran gibi iki büyük nmet 
verdiğini, bunun için şükrettiğini, şimdi ise bu ikisini 
Allah'ın geri aldığını söylerdi. "Allah ne dilemişse o 
olur." derdi. Böylesi güzel bir duruşla ölümü karşıladı. 

Konuşamaz duruma gelince mesajlaşmaya baş

ladık. "Hocam, selam ve muhabbetlerimi, şifa di
leklerimi sunuyorum .. ." mesajlanma teşekkür eder 
ve "iyiyim hocam, hamdolsun" derdi. Her zaman 
teslimiyet ve tevekkül ... 

Üzüldüğü tek şey ezan ve Kuran okumaya hasret 
kalmasıydı . 

Yahya abiyle birlikte ziyaretine gidelim dediğimiz 
günün sabahı, namaz için kalktığımda çalan tele
fonun İrfan hocam için olduğu aklıma gelmedi hiç. 

Meğer İrfan hocam gece 04:00'te emaneti Rabb'i
ne teslim etmiş. 

Evine vardığımız zaman bu dünyadaki yolculuğunu 
tamamlamış bu Kuran hafızını cansız halde görün
ce içimden bir şeylerin gittiğini hissettim. Yan oda
da onun için Yasin okuyan hafız Samet'i görünce 
"yalan dünyadan geriye kalan bu" dedim. Samet, 
ilk ve ortaokul boyunca İrfan hocamın ellerinde Ku
ran öğrenip hafızlığa başlayan ve İlahiyat okuyan 
pırıl pırıl bir genç. 

"İrfan hocanın hafızı" diye bilinen Samet şimdi kendi
sini yetiştiren hocasının başında ona Kuran okuyor ... 

Ne güzel hayat ve ne güzel ölüm ... Kur'an'la geçen 
bir ömrün sonunda yine Kur'an'la Allah'ın katına 
yolcu olmak bir insan için gıbta edilecek bir akıbet
tir. 

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" sözünün bir te
zahürüdür İrfan hocanın vefatı! 

Ta İstanbul'dan Adapazan'na kadar gelen onlarca 
seveni ve kız-erkek öğrencileri mezarlığı doldur
muştu. İçimden dedim ki; 

"Hey İrfan hocam! Sen göçtün bu alemden, ne gü
zel bir karla göçtün. 

Arkandan mezanna kadar gelip Yasin okuyan, se
nin için rahmet duası eden onlarca öğrencin var yal 
İşte dünya hayatının kan budur.• 

İrfan hocam, babasının yolundan giden dört tane 
pınl pınl evlat... 

Gözü yaşlı, gönlü kınk bir anne ve eş ... 
Onu seven ve onun hakkında sadece "hayır" konu
şan dostlar bıraktı geriye ... 

Bir de onun hizmetini devam ettirecek onlarca ta
lebe ... 

Allah onun gibi güzel eserler, hoş sadalar bırakmayı 
nasip etsin herkese ... 

Mekanı cennet olsun. 

Biz ondan razı idik, Allah da ondan razı olsun ... 
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RÖPORTAJ 

Sibel ERASLAN 

11RABBİMİZ BİZİ ZORDA DA RAHATLIKTA DA SINAR, BİZE 
KULLUK BİLİNCİNE SARILMAYI NASİP ETSİN 11 

Dergimizin bu sayısındaki söyleşimizi gazeteci-yazar Sibel ERASLAN ile ger
çekleştirdik. Söyleşimizde keyifle okuyacağınız bir çok konuyu ele aldık. Sibel 

ERASLAN hanıma röportaj talebimizi kabul ettiği için teşekkür ediyor, sizleri de 
soru ve cevaplarla baş başa bırakıyoruz. 

Sibel Eraslan'ın öğrencilik yıllarından beri 
yazdığını biliyor ve yazılarını takip ediyoruz. 
~vine sürekli olarak televizyon programlarına 
katılımını da göz önünde bulundurduğumuz
da "bize kendinizi tanıtır mısınız?" şeklindeki 
bir sorunun anlamsız olacağı düşünülebilir. 
Ama biz yine de, klasik sorumuzla başlamak 
istiyoruz: Sibel Eraslan hakkında, bilinen bi
linmeyen yönleriyle ilgili kendi ağzından kısa 
bir malumat alabilir miyiz? 

1967 Üsküdar doğumluyum. Üsküdar Kız Li
sesi ve İstanbul hukuk Fakültesi mezunuyum. 
Öğrencilik günlerimden beri dergi ve gazetelerde 
yazıyorum. Halen Star gazetesinde günlük köşe 
yazılarım yayınlanıyor. Edebiyat çalışmalarıma İti
bar Dergisi'nde devam ediyorum. Yedi romanım, 
dört hikaye kitabım, biyografi ve deneme kitapla-

rım var. 2015 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Sanat 
Ödülleri bağlamında "hikaye" ödülü aldım ... 

Gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerek
se dindar kesimde çok hızlı ve önemli geliş
meler yaşanıyor. Yaşananları nasıl değer

lendiriyorsunuz, olayların hangi istikamete 
kıvrıldığını düşünüyorsunuz, müslümanlara/ 
dindarlara neler söylersiniz? 

Önem verdiğiniz şeylere bağlı ... Yani 100 yıl 
ewel de Türkiye ve Dünya için özel önemde dö
nemeçlerden geçiliyordu. Bence soruyu daha 
spesifik hale getirirsek daha somut şeyler üzerin
den konuşabiliriz . Mesela yeniden çizilmekte olan 
Ortadoğu haritasını kastediyorsanız. Evet 100 yıllık 
bir hesaplaşma içindeyiz. Skyes Picot sınırları bir 
bir iflas ederken, bölge halkları mezhep ve etnik 
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kimlik üzerinden birbiriyle kıyasıya savaştırılıyor. 

Halen tevhid ve ümmet bilinci ile ilgili ciddi so
runlarımız var. 

Yazı ve konuşmalarınızda değindiğiniz 
hususlardan biri de dindarlardaki savru
luş. Gençlik/öğrencilik döneminde, her 
şeyini davası uğruna feda edebilecek ki
şilerdeki büyük dönüşüm. Bir anlamda 
eski mücahitlerin, müteahhitleşmesi va
kıası. Dergimizin bu sayısında ele aldığı
mız konu da bu hususla bağlantılı; inancı
mız ve yaşantımız meselesini ele alıyoruz. 
Evet, ne söylersiniz bu hususta, niye böyle 
oluyoruz? 

Bu bir sınav yeri olan dünyada olmamızla 
ilgili bir mevzu .. . Büyük cihad meselesiyle yüz 
yüzeyiz. Nefsimizle başbaşayız. Mesela 28 şu
batta dini i nancınız yüzünden cezalandırıldığınız 
bir ortamda belki işler daha kolaydı ... Ama şim
di o yasaklı ve acı günlerimiz geride kaldı . insan 
nisyan ile malul, yani unutkanlık ve acelecilik 
bizim şiarımız gibi .. . Gariplik günlerimizdeki sa
mimiyet, inanç ve direnç, şimdiki kısmen daha 
rahat şartlarımızda uçmuş gitmiş gibi. .. Ben za
man zaman korkuya kapılıyorum, bugünkü ko
laylıklar nimetler elimizden alınıverirse, ne yapa
rız? Rabbimiz bizi zorda da rahatlıkta da sınar .. . 
Kulluk bilincine sarılmayı nasip etsin .. . 

Çok geniş bir yelpazede yazıyorsunuz. 
Yazdıklarınızın önemli bir kısmını da ede
biyat alanındaki eserleriniz oluşturuyor. 

Nitekim bu sahada çok anlamlı bir ödüle, 
Star Gazetesi'nin verdiği 2015 yılı Necip 
Fazıl Hikaye Ödülü'ne layık görüldünüz. 
Hikayelerinizde ve romanlarınızda mü'min 
kadın kahramanlar ayrı bir yer tutuyor. Hz. 
Asiye, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatıma 
ve Hz. Aişe hakkında müstakil eserleri
niz var. Sizi buna sevk eden nedir acaba? 
Müslüman hanımlar için bu örneklerin ha
tırlatılmasına kuvvetli bir ihtiyaç duyuldu
ğunu mu düşündünüz? 

Bir Müslüman kadın olarak yol haritamı çize
cek şahsiyetlerdi bu hanımlar ... Cennet kadın-

Cennet kadınlarının sultanı 
olan annelerimiz, bir rota 
çiziyorlardı sürdükleri hayat
larıyla bize. . . Bir kilometre 
taşı bir deniz feneri gibiydi-
ler. Hepsinin bugüne söyle
yecek sözleri ve izdüşümleri 
vardı hakikate dair ... 

!arının sultanı olan annelerimiz, bir rota çiziyor
lardı sürdükleri hayatlarıyla bize... Bir kilometre 
taşı bir deniz feneri gibiydiler. Hepsinin bugüne 
söyleyecek sözleri ve izdüşümleri vardı hakikate 
dair .. . Öncelikle kendimi aydınlatmak ve elbet
te benim gibi İslam kadınlarını bu güzel ve aziz 
çağrıya dahil edebilmek için edebiyat bir yol im
kanıydı . 

Konuyu kitaplara getirmişken, Der
neğimizin de okuma eksenli bir dernek 
olduğunu belirtelim. Ülkemizdeki okuma 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz. 

Derneğimizin bu çalışması hakkında neler 
söylemek istersiniz. 

İlk emir "oku" olan bir dinin müntesipleri ola
rak, okumak bizim yaradılış gayelerimizdendir ... 
Okumak ve anlamak .. . Zaman, sanal mecra
nın hüküm sürdüğü bir sosyolojiyi dayatırken, 
bizlerin sabırla okumaya çağırması çok anlamlı 
elbette ... Çok okuyan bir toplum değiliz. Ama 
özellikle son on yılda okuma kampanyaları ara
cılığıyla çok önemli mesafeler katedildi... Sizler 
de dernek olarak sivil toplumun okumaya yö
nelik gayretini izhar ediyorsunuz ispat ediyor
sunuz ... teşekkürlerimizi sunuyoruz bu bilinçte 
hareket ettiğiniz için Allah ayaklarınız bu yolda 
sabit kılsın . Çalışmalarınız da yardımcınız olsun. 

Röportaj: Şule ÇELİK 

T 
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KİTAPLA HAYATI DE ~ İŞENLER: 
11OKU DİYEN RABBİM, NİYE OKUMADIN DİYE 

SORMAZ Ml?11 

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

İsmim Aysu Yılmaz, Tokat doğumluyum, 13 yıllık 
evliyim ve ev hanımıyım. 

İKRA Derneğimizle nasıl tanıştınız, anlatır 
mısınız? 

İKRA Derneği ile Nene Hatun Şubemizde 
yönetimde görev yapan arkadaşım Firdevs 
Akkaya sayesinde tanıştım . Başlangıçta kitap 
okuru olarak devam ettim. Sonrasında Kur'an-, 
Kerim eğitimimi İKRA 
Demegi Nene Hatun 
şubesinde ilerlettim. 
Daha sonra Derneğin 

çalışmalannda aktif 
olarak görev almaya 
başladım. Şu anda 30 
kitap okurunun takibini 
yapmaktayım. 

Kitap okuru olarak 
başladığınızı 

söylediniz, ilk olarak listemizindeki hangi 
kitap sizi etkiledi? 

Hiç kitap okumayan biri olarak kitap okumayı 

bu kadar çok seveceğim aklıma hiç gelmezdi? 
Çilekeş Müslümanlar bana kitap okumayı 

sevdiren kitaptır. Ömür Boyu Aşk ve Mutlu Bir 
Yuva İçin. . . Bu kitaplar da aile hayatıma daha 
iyi sahip çıkıp yön vermemi sağlayan bir kılavuz 
olmuştur. Şu an ikinci sınıftayım elhamdülillah. 

Bu kadar kitap okumaya ek olarak İKRA 
Derneğimizin size kattıkları nelerdir? 

İtiraf etmem gerekirse namazımı düzenli 
kılmayan biriyken okuduğum kitaplar sayesinde 
namazımı kesinlikle aksatmamaya başladım. 

İKRA Derneğimizde düzenli olarak yapılan 

dersler sayesinde Kur'an-ı Kerim okumamı 
ilerlettim. Okuyan öğrenen bir arkadaş çevrem 

oluştu ve böyle güzel hizmetlerin döndüğü bir 
dernekte olup da hizmet aşkıyla yanmamak 
mümkün degil. Şu an yönetime katıldım, benim 
gibi kitap okumayanlara ulaşıp onların hayatına 

dokunabilmek için elimden geleni sarf ediyorum. 

Böyle bir hizmette görev yapan biri olarak 
hanımlara tavsiyeleriniz nelerdir? 

Biz hanımlar dünya telaşına dalıp kendimizi 
unutuyoruz ve kendimize hiç vakit ayıramıyoruz. 

Hanımların hayattaki bıkkınlık ve depresyon 
hali hep bu sebepten 
kaynaklanıyor. Oysa bir 
nefes alıp kendimize 
zaman ayırmamız, 

daha doğrusu 

hizmet anlayışımızı 

evımız ve ailemiz ile 
sınırlandırmayıp daha 
geniş bir çevreye hizmet 
verebilmek için önce 
kendimizi donanıml ı 

hale getirip sonrasında 
rabbimizin rızasını kazanmak için elimizden 
geldiğince çaba sarf etmemiz lazım . Ama 
bunun temeli OKUMAK, OKUMAK, OKUMAK. .. 
VE YİNE OKUMAKTAN GEÇİYOR .... 

Bize zaman ayırıp bu güzel düşüncelerinizi 
paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. 
İKRA Derneğimizde uzun yıllar görev 
yapmanızı temenni ediyoruz. Son olarak 
eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

"OKU diyen Rabbim niçin okumadınız diye 
sormaz mı?" Bu sözün mucibince okumayı , 
okutmayı ve bu sayıları çoğaltmayı kendimize 
şiar edinmeliyiz. İKRA Dernegi bu görevin en 
güzel adresi. Beni bu hizmetle ve kitaplarla 
tanıştıran, İKRA Derneği'nde görev yapmamı 
sağlayan tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Röportaj: Emine KULAKSIZ 
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HAMIMLAR KOMİSYONU 
DİPLOMA PROGRAMI 

1 6 Mayıs, Pazartesi günü Kadir Topbaş 
Kültür Merkezinde Hanım Komisyonu 
olarak eğitim dönemimizi diploma 

programı ile sonlandırdık. Programımız Hatice 
Şeker kardeşimizin güzel Kuran-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Ardından İKRA Hanımlar 
Komisyonu Başkanı Şule Çelik Hanım 

selamlama konuşması yaptı . Programımız 

hanım çalışmalarını anlatan sinevizyon 
gösterimiyle devam etti. Programımıza konuk 
olan Eğitimci-Yazar Mine İzgi Hocamızın 
"Müslümanların Birlik ve Beraberliğini" konu 
alan sohbetini dinledik. Hocamız özetle şunları 
söyledi. "Müslümanlar paylaşmalıdır, haksızlık 

yapmamalıdır. Müslümanlar adaletli ve cömert 
olmalıdır."öedi. Hocamızın ardından Şule Çelik 
Hanımın yönetiminde kurulan "İKRA Akademi" 
programlanna ve İKRA Tı:ına Hanımlannın 
"Değerler Eğitimi" programlarına düzenli olarak 
iştirak eöen katılımcılara başarı belgesi verildi. 
Bunun yanında derneğimiz programlarında 

emeği geçen Dilek Yıldırım ve Fadime Başer 
hanım kardeşlerimize ve programımıza 

katılan Mine İzgi Hanıma plaket verilerek 
programımız sona erdi. Yeni dönemde tüm 
hanım kardeşlerimizi İKRA Derneğine ve 
faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz. 

ARMUTLU'DA MOTİVASYON KAMPI 
Hanımlar Komisyonu ve 

Hanımlar Gençlik Komisyonu olarak 28 
Mayıs 2016, Cumartesi günü Armutlu Tatil 
Köyü'nde bir değerlendirme ve motivasyon 
kampı gerçekleştirdik. Hem geride 
bıraktığımız sezonda yapılan çalışmaların 

değerlendirmesini yaptık, hem de yeni 
sezonda yapacaklarımızı masaya yatırdık ve 
gerçekleştirmeyi planlandığımız hedeflerimizi 
konuştuk. Birlikte yapmak ve başarmak 

için bütün hanım kardeşlerimizi İKRA'ya 
bekliyoruz. 
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ARAŞTIRMACI YAZA R 
SAİT ALPSOY İ LE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

Ba ş k a I a r ı n ı n 
tecrübelerinden ve 
birikimlerinden istifade 

etmek biz müslümanların 

şiarlarındandır. Bu kişiler, bir de 
bizden birileriyse; çıktığımız yola, 
daha önceden çıkmış ve önemli 
mesafeler almış kimselerse, 
işte o zaman onları dinlemek, 
tecrübelerinden yararlanmak 
ayrı bir güzellik oluşturuyor. 

Derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ile kitap 
okuma listesinin en az ikinci sınıfında bulunanlara 
yönelik olarak düzenli aralıklarla yaptığımız 

Motivasyon Seminerleri kapsamında son olarak 
araştırmacı yazar Sait ALPSOY hocamızı konuk 
ettik. Küçük yaşlardan itibaren "kitap, okumak 
ve daha sonra da yazmak"tan kurulu bir dünyası 
olan Sayın ALPSOY'un hayat hikayesinden ve 

tavsiyelerinden çok istifade 
ettiğimizi belirtmek isteriz. 

22 Mayıs 2016, Cumarte
si günü İKRA Bağcılar Şubede 
gerçekleştirdiğim iz programda 
üç saati aşkın bir sure Sait ALP
SOY hocamızla birlikte olduk . 
Saat 09.00'da başlayan kah
valtının ardından , hocamızdan 

hayat hikayesini dinledik, sordu
ğumuz sorulara cevap aldık. 17 yıl paralel yapı
nın içinde de bulunduğunu, ancak daha sonra bu 
yapıdan ayrıldığını ifade eden hocamız, ülkemizde 
ve dünyadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler
de de bulundu. Derneğimizin diğer faaliyetlerinin 
yanında, özellikle motivasyon seminerlerinde de 
siz değerli okurlarımızı da aramızda görmek iste
riz. Motivasyon seminerlerine katılmak ve güzide 
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hocalarımızın, büyüklerimizin birikimlerinden isti
fade etmek için, bir an once şubelerimizin yöne
tim kurullarının birinde yer alın, ya da kitap okuma 
programımıza katılın ve ikinci sınıfa geçin. Aşağıda 
Sait ALPSOY hocamızın anlattıklarından kısa bir 
özeti sunuyoruz: 

"Dört çocuklu bir ailenin en küçük ferdi ola
rak 1965 yılında dünyaya geldim. Babam aktif bir 
CHP'li idi. Hayatımın her döneminde olduğu gibi 
o dönemde de kitap benim için önemliydi. İlkokul 
ikinci sınıfa geçtiğ imde kendi kütüphanemi kur
dum. Yaşım ilerledikçe okuduğum kitapların içe
riği de değişti. Lise döneminde risale-i nurlar ile 
tan ıştım . Lisedeki öğretmenlerin çoğu sol görüşlü 
olduğu için beni dinci diye geçirmediler ve ben li
seyi beş senede bitirdim. 

Sağ sol çatışmasının yoğun olarak yaşandığı o 
dönemde, ben de dinci kimliğimden dolayı epey 
dayak yedim, dayağı daha çok evde sol görüşlü 
abimden yiyordum. Ben bu dönemde de oku
maya devam ediyordum. Daha sonra Kırklareli 'ne 

ablamın yanına gitt im. Eniştem askerdi. Orada or
duevinde, şaşılacak şey ama, Kadir Mısıroğlu 'nun 

kitaplarını okudum . 1985 yılında orada liseden 
mezun oldum. Marmara İlahiyatı kazandım ama 
dersler burada okuyanları alim yapmaya yönelik 
olmadığı için, okula devam etmedim. 1990 se
nesinde askere gittim ve askerlik vazifemi yerine 
getirdim. 

Küçük bir dükkanımız vardı . Askerden sonra 
dükkanı işletmek bana kaldı. Ama ben dükkanın 
içine kapanıp sürekli kitap okuduğumdan, yavaş 
yavaş dükkanı da batırıyordum. Herkesin dışarıda 
olduğu havalarda bile ben dükkandan hiç çıkma-

dan kitap okuyordum. Haftada bir çenemin altına 
kadar bir kucak dolusu kitabı evdeki kütüpha
nemden getirip dükkanda okuyordum . Tabi bu 
arada çevredekilerin dilinden benim kafayı yemiş 
olduğum şeklindeki söylentiler düşmüyordu. Dük
kanı batırdıktan sonra 1997 yılında lstanbul'a gel
diğimde tam da bana göre bir iş buldum. İşim en 
sevdiğim şey olan kitap okuma işiydi. Yani okuya
rak para kazanıyordum . Basılacak kitapları oku
yor ve tashih ediyordum. 

Daha sonra yazmaya başladım. Toplam tirajı 3 
milyonun üzerinde olan 30-31 kitap yazdım. Gezi 
olaylarına kadar yazdıklarım dinimizi anlamak ve 
yaşamak eksenliydi; ancak gezi olaylarından son
ra kalemimi farklı şekilde oynatmaya başladım. 

Ülkemize ve ülkemizin şahsında bütün İslam ale
mine yönelik büyük bir saldırı söz konusu olduğu 
için, bu saldırıların karşısında duracak, insanımızı 
bu saldırılar konusunda uyaracak kitaplar yazma
nın öncelik kazandığını düşünüyorum ve bu saldı
rılar boşa çıkana kadar bu yönde yazmayı sürdü
receğim. 
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» MERKEZ HABERLER/ MEZUNİYE'li 

H er yıl öğretim yılının sonunda 
yaptığımız "Taktirname ve Mezuniyet" 
programımızı 20 Mayıs, Cumartesi 

akşamı Esenler Belediyesi Kültür Merkezinde 
gerçekleştirdik. Derneğimizin kitap okuma 
programında olup bir üst sınıfa geçen 
kardeşlerimize sertifika ve takdirnamelerini 
takdim ettiğimiz program, Ramazan TEKİNALP 
kardeşimizin sunuculuğunda, Abdulgafur 
LEVENT hocamızın sözlerin en güzeli Kur'an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı. 

Ardından Derneğimiz Genel Başkanı Meh
met ÇELİK bir selamlama ve açılış konuşması 
yaptı. Tüm Türkiye'de 10.000 kişiye kitap ulaş
tınldığının altını çizen hocamız, Dernek olarak 
özgün bir çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı . 

Derneğimizin çalışmalarının halkın belirli bir kesi
mine değil, öğrencisinden çalışanına, gencinden 
yaşlısına kadar herkese sunulduğunu belirtti. 

Derneğimizin ana faaliyet alanı olan Kitap 
Okuma Programı'na da değinen ÇELİK, kitap 
listelerindeki kitapların rastgele değil kırktan faz
la önemli hocanın fikirlerinin alınarak oluşturul
duğunun altını çizdi. Derneğimizde gizli saklı hiç 
birşey yapılmadığını sözlerine ekleyen ÇELİK, ki
tap okumayı sevdirmek gibi büyük bir amacımız 
olduğunu ifade etti. 

Daha sonra programın hatibi Mahmut TOP-

TAŞ hocamız kürsüye geldi. Bütün insanlığın ıs
lahının ancak kitap okuma ile gerçekleşeceğini 
belirten hocamız, örnekler vererek söylediklerini 
açtı . Bir müslüman olarak okuyacağız, uyaraca
ğız ve Allah( cc)'ın en büyük olduğunu duyura
cağız, dedi. 

Dünyada tabiat kanunları ve şeriat kanunları
nın olduğunun altını çizen hocamız, insanlar ta
biat kanunlarına zerre kadar müdahale edeme
yeceklerini bildiklerini, ancak şeriat kanunlarına 
müdahale etmek istediklerini ifade ett i. Tabiat 
kanunlarına nasıl uyuyorsak (acıktığımızda ve 
susadığımızda yiyip içiyor, yorulduğumuzda din
lenip uyuyorsak), şeriat kanunlarına da aynı şe
kilde uymamız (haram ve helallere riayet etmek) 
gerektiğinin altını çizdi. Mü'minlerin kendilerini 
Kur'an-a göre ayarlamaları gerektiğini, Kur'an-a 
ve şeriata kendilerine göre ayar vermeye kalk
mamalarının önemini vurguladı . Kur'an'ı Ke
rim'de Allah'ı (cc) zikretmeyi emreden ayetlerin 
olduğunu, ancak nasıl zikir edilmesi gerektiğini 
peygamberimizden öğrendiğimizi ifade eden 
hocamız, sözlerini dualarla tamamladı. 

Hocamızın çok önemli hususlara temas eden 

bu konuşmasının ardından, Derneğimizin kitap 

okuma programında bir üst sınıfa geçen okurla

rımıza takdirnameleri verildi. 
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ZAMANIN HUZURU 
MEKANIN HUZURU İLE 
BİRLEŞİNCE ... 

KURTKE~ERİ 
• • • 

PiKNiK ALAMIMDA iFTAR 
o 

E
RA Derneği Genel Merkez olarak, Genel 

Merkez ve Şubeler Yönetim Kurulu üyelerinin 

atılımıyla 25 Haziran, Cumartesi akşamı 

bir iftar programı gerçekleştirdik. Kemerburgaz 

Kurt Kemeri Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiğimiz 

iftar, güzel bir kamp ve piknik havasında geçti. 

Şehirden, şehrin kalabalık ve gürültüsünden 
uzakta, doğanın içinde yapılan iftar, kelimenin tam 
anlamıyla zamanın (ramazanın) huzur ve bereketiyle, 
mekanın huzur ve bereketini birleştirmiş oldu. 

İftar programı Genel Merkez Teşkilatlanma 
Birimi'nin organizasyonunda gerçekleşti. Günün 
erken saatlerinde piknik alanına gelen Teşkilatlanma 
Birimi üyeleri, iftar ve iftar sonrası hazırlıklarını 

mükemmel bir şekilde yaptıklarından, iftarla birlikte 
uzun süredir özlemini duyduğumuz bir piknik ve 

kamp faaliyetini de adeta gerçekleştirmiş olduk. 

iftarın yaklaşmamasıyla hazırlanan masalardaki 
yerimizi aldık ve huzur içinde IKRA Başakşehir 

Şubesi Başkanı Vahdet TURAN hocamızın okuduğu 

Kur'an tilavetini dinledik.Tuna Şubesi Başkanı Murat 

ELÇIBOĞA hocamızın okuduğu akşam ezanıyla 
birlikte iftarımızı yaptık . Cemaatle kılınan akşam 

namazından sonra, Genel Başkanımız Mehmet 

ÇELiK hocamız 15-20 dakikalık bir konuşma yaptı. 

Sayın ÇELiK konuşmasında, Derneğimizin on 

beş yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışmalarının 

dünü ve bugünü hakkında değerlendirmeler yaptı 

ve hep birlikte yürütülen bu güzel faaliyetler için 

fedakarlıkla yolumuza devam etmemiz gerektiğinin 

önemini vurguladı. 

Konuşmanın ardından çay ve çekirdek 

eşliğinde tatlı sohbetlere ve piknik alanının eğlenceli 

aktivitelerine geçildi. Bu kapsamda yapılan bilek 

güreşi turnuvasında Nenehatun Şubesi Başkanı 

Hatip DEMİR rakiplerini yenerek birinciliği kazandı. 
iftar programımız cemaatle kıldığımız Teravih 

namazının ardından sona erdi. 
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l{itap &yyahlat{t 
-Amasya Notları-

Bizi bilgiyle donatan, bu bilgiyle 
harekete geçiren, il il gezdiren, 
gezerken izzet-i ikramda bulu-

nan, bizi konuşturan, dinleten, samimiyet 
kurduran, uzakları yakın eder:ı ve sağ sa
lim gidip gelmeyi nasip eden RABBİMİZE 
HAMD olsun. 

İki dağın eteklerine kurulan, Yeşilırmak 
ile ikiye ayrılan, 7 bin yıllık tarihi olan ve ta
rih boyunca krallıklara başkentlik yapmış 

· 12 Şehzade yetiştirmiş ve 7 Şehzadeyi 
payitahta göndermiş, ilim, bilim ve sanat
karları yetiştirmiş güzel ilimiz Amasya. 

Yeşilırmak; ismine münhasır yeşilimsi 
bir suyu var. Irmak boyunca uzanan Yalı
boyu konakları. . . Dagın üzerinde oyuklar, 
kral kaya mezarlıkları, İlhanlılardan kalma 
imarethane, Selçuklular ve Osmanlı eser
leri karşılıyor bizleri. Buram buram tarih 
kokan Amasya; turizm alanında yeni yeni 
gelişen kendini gösteren bir şehir. 

1 Nisan, Cuma gece vakti İstanbul'dan 
Amasya'ya hareket ettik. Çorum'dan ta-

nıdığımız Sn. Burhanettin Aydın hocamız 
bizleri karşıladı. Gece konaklayacağımız 
yere geçtik. Sabah kahvaltıda bizlere eslik 
eden Amasya Belediye Başkan Yardım~ısı 
Sn. Osman Akbaş ile tanıştık. Kahvaltıdan 
sonra Amasya Belediyesi'nin katkılarıyla 

restore edilen Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi 
Tarihi Müzesi'ni gezdik . Orada önceden · 
kararlaştırdığımız Amasya yer~I g~zetesi 
olan Emel Gazetesi yazarı Sn: Murat Çelik 
Bey ile buluşfuk. Genel Başkanımız Meh- · 
met Çelik Bey, Murat Bey'e Derneğimiz ı.ıe . · • · 
faaliyetlerimiz ile Amasy?'ya geliş amacı- · 

mız hakkırida bilgi verdi . 

Gezimize, Amasya Belediyesi Kültür 
Müdürlüğü'nün hayat verdiği tarihi yerleri, 
müzeleri ziyaret ederek devam e_diyoruz . · 
Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Kral ·Kaya 
Mezarlığı, Yalıboyu Evleri·, Pirler Parkı ve 
daha niceleri. . . 

Günü bu şekilde gezi ve ziyaretlerle 
sürdürdükten sonra akşam programımıza 
geçtik . · 
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Sn. Osman Akbaş Bey'in de katılı

mıyla Amasya Belediyesi Kültür Merke

zi'nde yapacağımız programa geçtik . 
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Dr. 
Ömer Güneş, Amasya İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Sn. Ali Bahçıvan, 

Suluova I.H.O Müdürü Sn. Mehmet 
Yüksek, Suluova A.I.H.L Müdürü Sn. 
Adem Aslan, Göynücek I.H.O Müdürü 
Sn. Sefa Gündüz, Amasya A.l:H.L Mü
dürü Sn. Abdullah Avcı, Bülbül Hatun 

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdü
rü Sn. Sevgi Kılıçaslan, Gümüşhacıköy 
A.I.H.L Müd.Yrd. Sn. Mücahit Ünal ve 
okullarını temsilen Sn. Avni Bagcu
nan, Sn. İdris Tonkuş, AHİMDER Baş
kanı Sn. Abdulhamit Budak, Amasya 
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İlim Yayma Cemiyeti şube başkanı 
Sn. Avukat Nuri Eken, Sn. Burhanet
t(!1 Aydın, Sn. Abdullah Eğilmez, Sn. 
Omer Soylu, Sn. Bilal Sezgin, Sn. Fer
hat Keltepe, Sn. Avni Özer, Sn. Nevzat 
Dokuyucu, Sn. Ali İmat, Sn. Ali Kaplan 
ve Sn. Sadi Bahar Bey davetimize icabet 
ettiler. 

Açılış konuşmasını il Milli Eğitim 

Müdürü Dr. Ömer Güneş yaptı ve kitap 
okutma faaliyetlerinin önemine değindi. 
Genel başkanımız Mehmet Çelik İKRA 
Derneği ve Amasya'da bulunma ama- · · 
cımız hakkında sinevizyon eşliğinde bir 
sunum yaptı. Derneğimiz ve çalışmaları- -
hakkında katılımcıların yön~lttiği sorula-
rı cevapladı. Oldukça verimli geçen bu -: · · 
görüşmenin ardından kendileriyle veda
laştık. 

İKRA Anadolu Birimi olarak çok ve
rimli geçtiğine inandığımız bir kitap se
yahatini daha böylece icra edip, . yeni 
tecrübeler ve fikirler ile geri dondük. 

Allah yaptığımız ziyaretleri hayırla ne
ticelendirsin İNŞMLLAH. 

. · İhsan K~RADAŞ 
IKRA ANADOLU Birimi Başkanı 
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İKIRA OKUTUYOR, 
A NADOLU OKUYOR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KİTAP OKUMAK BİR SEVDADIR 
Bu sevdanın önüne kimse geçemez ... 

Bu sevda engel tanımaz ... 
Bu sevda anlatılmaz YAŞANIR ... 

İşte ANADOLU okurlarımız 

Şanlıurfa'daki kitap okurlarımızın takibini 
yapan ve kitap okutan İbrahim Şeker'e 
teşekkür ediyoruz. Daha çok okuyucuya 
ulaşmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz ... 

Şanlıurfa'da mekan tanımaksızın 
okurlarımızdan fotoğraflar ... 

Diyarbakır'da kitap okuyan bir ailemiz. 
Diyarbakır'da bize yardımcı olan Ahmet Aygün 
Bey'e teşekkür ederiz, Kitabı yeni yeni ailelere 
ulaştırmasını temenni ederiz ... 
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Afyon'da öğrencileriyle birlikte İKRA Ailesine 
katılmış okul müdürümüz Mevlüt Kara Bey'e 
teşekkür ederiz . 

Kayseri'de bir okul ve okulda İKRA Ailesine 
katılmış bir öğretmen öğrencileriyle birlikte 
kitap okuyor. Öğretmenimiz Mustafa 
Ekizoğlu'na teşekkür ederiz. 

Manisa'da İKRA Ailesine katılmış Öğretmenimiz 
Ahmet Yetkin Bey öğrencileriyle birlikte düzenli 
bir şekilde kitap okuyor, kendisine teşekkür 
ederiz. 

Bu yola çıktığımızda hedefimiz istanbul'da 40 kişiye kitap 
okutmaktı. Rabbimiz bize önce 40 kişi şimdi de binleri nasip etti 
ve İstanbul ile sınırlı kalmadık. Ülkemizin dört bir yanındayız ... 
1997 yılında attığımız tohumlann meyveleriydi bunlar. Rabbim 
bizlere kitabı daha çok okuyucuya ulaştırma gayreti versin ... 

İhsan KARADAŞ 
İKRA ANADOLU Birimi Başkanı 

1 

1 
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PEYGA~BERLER ŞEH 
• • • 

ŞANLIURFA KiTAP iÇiN 
YİNE YOLCULUK, HEP YOLCU LUK 

lculuk, hayatın içinde her 
aman insan için çok önemli 

bir anlam taşır. Seyahat 
etmenin insana katacağının yanı sıra, insanı 

heyecanlandıracak yeni şeyleri keşfetme 

duygusunu da en iyi şekilde yaşatır. Her ne 
sebepten olursa olsun, yolculuk yaşantımızda 
önemli değişiklikler yapmaktadır. İnsana 
böylesine farklı duyguları yoğun bir şekilde 
yaşatan yolculuk ve seyahat, bizim açımızdan 
daha da kıymet arz ediyor. 

Çünkü yolculuğumuz bir dava için: KİTAP 
OKUTMA DAVASI. "Aşk bir davadır, ispat 
ister'' der Mevlana. Evet, madem bir davamız 

var, önce inanmak (ki o bizde var), sonra 
da gereğini yapmak düşer bize. Bu aşkla , 

şevkle düştük yollara . 

PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFA 

26 Mart Cumartesi, İKRA ANADOLU Birimi 
olarak İhsan Karadaş ve İsmail Demir ile 
birlikte dostlarımızı görmek için hareket 
ediyoruz. Akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya 

varıyoruz. Orada bizi dostumuz, kardeşimiz 
Ahmet Deniz karşılıyor. Halilur-Rahman 
Gölü (Balıklı göl), halk arasında dergah diye 
nitelendiriliyor. Orada bu güzel şehrin güzel 
insanlarıyla, dostlarımızla buluşuyoruz. 
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Burada bizleri eğitimci arkadaşlarımız ve 

ŞANIMDER 'e (Şanlıurfa İmam Hatip Liseleri 

Mezunları ve Mensupları) üye olan arkadaşlar 
karşılıyor. 

noktasında problem yaşamayacaklarını ifade 

ettiler. Biz de kendilerine toplanabilecekleri, 

kitap takibinin yapılacağı bir mekanın olması 

gerektiğini , zemin olmadan ileriye gitmenin 

kolay olamayacağını anlattık. Onlar böyle 

bir çalışmanın hedeflerinde olduğunu, 

ayrıca halka açık bir okuma salonu açmak 

istediklerini söylediler. Karşılıklı istişareler 

yaptıktan sonra yapılması gerekenler 

hususunda tavsiye kararları aldık. 

Velhasıl niyetimiz hayır, inşallah akıbet de hayır 

olur. Hedefimiz şimdilik bir okuma zemini 

hazırlamak, düzenli okur ve okur takipçisi 
Samimi bir tan ışmadan sonra sebeb-i oluşturmak. İlk aşamada İKRA Okuma 
ziyaretimizi kendilerini aktardık. Derneğimizin 

faaliyetlerini ve misyonunu detaylı bir şekilde 

anlattık. Onlar da kendi faaliyetleri hakkında 

bilgi verdiler. Derneğimiz ile koordineli olarak 

ve kitap okuma programımız kapsamında 

yapılacak çalışma için, Şanlıurfa'da güzel 

bir potansiyel olduğunu , buna hazır 

gençlerin bulunduğunu , okuma ve okutmak 

Kulübü kurmak, kısmetse daha sonra İKRA 

DERNEĞİ olarak SANLIURFA' da bir şube 
açmaktır. 

Allah bu günleri bizlere nasip etsin. 

İhsan KARADAŞ 

İKRA ANADOLU Birimi Başkanı 
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SAYl~IZVE 
MUTLULUĞUM UZ A RTIYOR 

B
ağcılar Şubemizin bir önceki 

başkanı ve halen şubemizi 

temsilen yayın kurulunda görev 

yapan Fatih Coşkun kardeşimize yeni 

dünyaya gelen bebekleri icin ziyarette 

bulunduk . Coşkun ailesinin yeni üyesine 

sağlıklı, huzurlu bir hayat sürüp ebedi 

saadete nail olması için dua eder, anne ve 
babasıyla beraber mutluluklar dileriz. 

····················································································································································· 

B
ağcılar Şubesi olarak piknikteyiz. 

Sosyal aktivitelerimizden birini 

daha gerçekleştirdik. Şube yönetimi olarak 

güzel bir piknik ve kamp yaptık. Hoş sohbet 

ve muhabbetle geçen ortamda şubemizin 

gelecek sezondaki hedefleri ve çalışmaları 

konusunda da istişarelerde bulunduk. 
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ZİYARETLERİMİZE 
:A~ EDİYORUZ 

lçemizdeki sivil top lum kuruluşları ve 

çeşitli kurumlara yaptığımız ziyaretler 
devam ediyor. Bu kapsamda 

Bağcılar Şubesi olarak Ak Parti Bağcılar İlçe 
Teşkilatı'na ziyarette bulunduk. İlçe başkanı 

İsmet Öztürk beyefendiye derneğimizden ve 

faaliyetlerinden bahsettik. Sonra ülkemizle 
ilgili güncel konular hakkında konuştuk. 

Bizleri samimi bir şekilde karşılayan Ak Parti 

ilçe başkanına ve ekibine teşekkür ederiz. 

LAR MUKALEBED E 
UŞUYOR 

H er yıl Ramazan ayında yapmış olduğumuz mukabe-
le okumalarını bu yıl da yaptık çok şükür. Yaklaşık 

100 kişilik hanım cemaatimizle beraber mukabele okumala
rımız akabinde kısa bir sohbetimiz oldu. Hanım kardeşlerimi
zi programlarımıza bekleriz 

KUR'AN'I OKUYALIM, AMA 
ANLAMINI DA BİLELİM 
Şubemizde her hafta cumartesi akşamları Ramazan Te
kinalp kardeşimizle meal okumalarına devam ediyoruz. 
Sizleri de cumartesi akşamları sohbet halkamıza bekleriz. 
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. 
GUZEL BiR 

Tuna Şubesi Eğitim salonu 
tadilattan geçirilerek yenilendi. 
Değerli misafirlerimize daha iyi 

bir mekanda en güzel şekilde ve daha rahat 
bir ortamda sohbetlerini dinleyebilmeleri 
için Eğitim Salonu'muzu yeniledik. Maddi ve 
manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Yepyeni bir görünüme sahip olan Eğitim 
Salonu'nun içi tamamen tadilattan 
geçirildi ve duvarlar ışıklandırma sistemi 
ile aydınlatıld ı. Mekanda yaptığım ız bu 
güzelliğin , gönüllerdeki ve çalışmalardaki 

güzellikleri daha da artırmasını ve yeni 
bir aşkla çalışmalarımızı hızlandırmasın ı 

diliyoruz. 

Ramazan münasebetiyle verdiğimiz aranın 
ardından başlayacağımız sohbetlere, her 
Cuma akşamı saat 21.00'de yeni bir aşk ve 
heyecanla katılımlarınızı bekliyoruz 
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Z ÇO cukLARIMIZA • 
iM rf l 

una Şubesi Hanımları 

Komisyonu olarak, kız 

çocuklarına yönelik Ramazan 
ayı boyunca sürecek kurs düzenledik. 
Kur'an -ı Kerim okuma ve ezberleme, 
adabı muaşeret derslerinin i şlendiğ i 

eğitime 25 kızımız katıl ıyor. Ramazanın 

ardından, 20 Temmuz 2016 tarihinde 
kursun ikinci etabını başlatıp Ağustos 

ayının sonuna kadar devam ettireceğiz . 

MUKABELE 
Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu ola
rak ramazan ayı münasebetiyle mu
kabele gerçekleştirdik. Mukabelenin 

ardından misafirlerimize Allah(cc)'ı in
sanı ve onun sorumluluklannı anlatan 
15 dakikalık sohbetler gerçekleştirdik. 
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KİTAPLA HAYATI DEĞİŞ NLER: 

"KİTAP OKUDUKÇA KENDİMİ AŞTIM.11 

Sizi tanıyabilir miyiz? 

Recep Yüceer, 1974 sivas doğumluyum . İ lk 
okulu Sivas'ın Yakaboyu köyünde okudum. 
Öğrenime devam etme imkanım olmadığı için 
sadece ilk okulu okuyabildim. Okumayı çok 
istememe rağmen maddi imkansızlıklardan 

dolayı okuyamadım. 1990 yılında İstanbul 'a 
geldim. Halihazırda tekstil işindeyim. Evli ve üç 
çocu k babasıyım . 

İKRA Derneği ile tanışmanız nasıl oldu? 

Akrabalarım o zamanki ismi FAKYAD olan derneğe 
gelirlerdi. Ben de gelip sohbete katılmıştım . 

Kur'an okumayı köyde öğrendim. Ancak tecvit 
bilmiyordum. Yeniden öğrenmek istedim. Bir 
gün Cuma namazı çıkışı akrabam Mustafa 
YAVUZ'un el ilanı dağıttığını gördüm . İKRA'da 
böyle bir çalışma olduğunu gördüm ve Derneğe 
gelip Kur'an- ı Kerim dersleri almaya başladım. 

Ve şu an Dernek 
yönetimindeyim. 

Dernekteki 
göreviniz ne? 

Dernekte Eğitim 

Birimi'ndeyim. Kitap 
takibi yapıyorum. 18 
kişi takip ediyorum. 
Ben de Derneğimizin 
kitap okuma programının 1. sınıfındayım . Şuan 
Namazı Dosdoğru Kılmak isimli kitabı okuyorum. 
Beni en çok listedeki iki kitap etkiledi: Çilekeş 
Müslümanlar ve Cennete Otostop . İlk Çilekeş 
Müslümanlar kitabını okudum . Yasir ismini de 
orda öğrendim . Oğlumun ismini Yasir koydum. 
Ailemden Yasir ismi ile alakalı çok güzel yorumlar 
aldım. En çok Cennete Otostop kitabından 
etkilendim. Sonradan müslüman olup da tebliğ 
görevi yapan insanlar beni çok etkiledi. 

Daha önce kitap okur muydunuz? 

Tabi ki elimden geldiğince okumaya çalışırdım ; 
ama şuan ki kadar değil. Ara sıra birileri kitap 
verirse okumaya çalışırdım. Kur'an-ı Kerim ve 
ilmihal kitapları okumaya çalışıyordum. Ben okul 
tahsilime devam edemediğimden içimde kitap 
okuma hevesi hep vardı. Fakat hayat mücadelesi 
içinde hep ikinci plan da kalıyordu . Şu anda da 
her bulduğum fırsatta kit okumaya çalışıyorum . 

Özelliklede aileme okutmaya ve ailemle kitap 
okumaya çalışıyorum. 

Derneğe baş ladığımdan beri eşim de kızım da 
kitap okumaya başlad ı . Her gün yapamasak da 
fırsat buldukça ev dersleri yapmaya çalış ıyoruz. 
Ailem ilk zamanlar zorlanmışlardı. Önce ben 
evde kitap okumaya başladım ve onlara da her 
gün en az 10 sayfa da olsa okumaları gerektiğini 
anlattım. Şuan her gün düzenli olarak kitap 
okuyorlar. Adeta kendilerini aştı lar. 

Kitap okumakla hayatınızda neler değişti? 

Kitap okumaya başladığımdan beri hayatımda 
çok şey değişti. Kitap okudukça kendime 
bir öz güven geldi, adeta kendimi aştım . 
Çocukluk yıllarımdan beri okuma isteği vardı 
bende. Çocukken Aslı ile Kerem kitabını bulup 
okumuştum . Eskiden elimden geldiğimce farklı 
konular hakkında kitap okumaya çalış ıyordum. 

Ne öğrenirsem benim için bir 
kardı çünkü. Kitap okudukça 
farklı şeyler öğreniyordum. 

Ama şuan sadece Derneğin 
kitap listesindeki kitapları 

okuyorum. 

Ailenizin İKRA'ya olan 
bakışları nasıl? 

Eşim İKRA'ya gitmeme 
seviniyor. İy i bir hizmet içinde olduğumuzu 
söylüyor. Ama bazen programlar üst üste gelince 
eve zaman ayıramadığım için şikayet ediyor. Onun 
dışında eşim ve ailem bana İKRA konusunda 
hep destek olmuşlardır ve halen de oluyorlar. 
Akrabalarım da Derneğimizi ve faaliyetlerini çok 
beğeniyorlar. Bağcılar civarında olmadıkl arı için 
Derneğe gelemiyorlar; ama bizlere dua ile hep 
destek oluyorlar. 

İKRA Derneği size neler kazandırdı? 

Ben 5 vakit namazımı kılmaya çalışıyordum 

kılıyordum da. Ama bazen sabah namazlarımı 
aksatıyordum. Sabah namazına karşı çok 
fazla hassasiyetim yoktu. Özellikle okuduğum 
bu kitapla sabah namazının önemini daha 
fazla anladım. Şimdi sabah namazına mutlaka 
kalkıyorum. 

İçerinden biri olarak Derneğimizin 
çalışmaları hakkında neler söylersiniz? 

Bu zamanda böyle bir derneğin olması çok 
güzel bir şey. Toplumda eksik kalan biwıoktayı 
tamamlıyoruz. Kıtap okutmak istediğimiz bir 
kişiye Derneğimiz hakkında bilgi verdiğimizde 
çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu devirde insanlara 
kitap okutmaya çalışan böyle bir derneğin 
olması insanları hayretler içinde bırakıyor. En 
son bir kişiye kitap okutmak için teklif ettiğimde 
"Siz b~ dernekten kaç para kazanıyorsunuz?" 
dedi. insanlar bizim bu işi para için yaptığ ım ızı 
zannediyorlar. Onlara bizim gönüllü olarak bu 
çalışmaları yaptığ ımızı , derneğin giderlerinin 
olduğunu ve bu giderlerin de bizler tarafından 
karşılandığını duyunca hayret edip bizleri takdir 
ediyorlar. Ayrıca Dernekte sosyal aktivitelere 
daha fazla önem verilmeli. Özellikle ailelerle piknik 
olabilir. Biz erkekler sürekli Demekteyiz, bayanlar 
akşamları evde yalnız kalıyorlar. Ailelere yönelik 
piknik ya da farklı aktiviteler yapılırsa onların 
da gönüllerini almış oluruz. Spor faaliyetleri de 
yapılabilir. Genç kesim Dernekte çok var. Voleybol 
yada futbol turnuvaları olabilir. Ne kadar çok 
aktivite olursa o kadar çok sayımız artar. 

Sizce insanlara kitabı nasıl sevdiririz? 

Kitap okumak da, okutmak da gerçekten çok 
zor. İnsanlar boş bir işmiş gibi görüyorlar kitap 

okumayı. Ben de düşünüyorum insanlara kitabı 
nasıl sevdiririz diye. İnsanlara kitap veriyoruz 
okusunlar diye, hem de ücretsiz. Buna rağmen 
bir hafta sonra aradığımızda kitabın daha kapağını 
açmayan insanlar var. Konuşmaya gelince herkes 
konuşuyor. Kitap okumak şöyle güzel böyle güzel 
ama okumaya gelince ortada kimse yok. Bazen 
çok güzel kitap okuyanlar da var. istekli olanlar çok 
güzel okuyor. İnsanlar isteseler kitaba çok güzel 
zaman ayırab i l i rler. Ellerinde bir telefon saatlerce 
boş boş sosyal medyada zaman geçirebiliyorlar. 
Ya da televizyon başında bir futbol maçı için 90 
dakika ayırabi l iyorlar. Yetmedi, uzatmalarını izleyip 
hatta penaltılara kadar giden bir maç için saatlerce 
zaman ayırıyorken , günlük yarım saat kitap oku 
dediğimizde zamanım olmuyor diyebiliyorlar. 

Kitap okumaya yeni başlayan bir kişi yılmasın, 
azmetsin. Her gün 10 dakika ile başlasın ve her 
gün üzerine 1 dakika ilave ederek okumaya devam 
etsin. Kitabını çantasında yanında taşısın , evde ise 
daima görünen bir noktaya bıraksın kitabını . 

Röportaj: 
Fatih COŞKUN 

l \k,· ı uiıiıı. ı ııill,·tiıııiıiıı, ,. 1 .. \.1111 di·ı .. ııı.ıııl.ınıuıı ıı ... ı~ı ,ıl.ııı 

ıı,ır.ılı•I ilı.111!'! ı:ı·k - İııiıı ı .·l lı·ııııııııı. t ııııı.ı !.:•·· ,· .. ı k.ılkı-ıı~ı 

ilı.ııı,·I ... ılılın .. ııııl.ı .,,•lıit (ıl.ııı I L·ı-ıı,·~İıııııiıı ~11111 iKRA \ 
\ \,·11111,·1 \il.\\ \ / \ \,111111,· ,,. \,1111111 -,·11111, ,, 111.,lı'ı.ıı, --~~ r.ılııııı'!., .ıkıııLıı-ı \ ,· ııııll,·ıiıııı.ı,· ... ıl,ıı-1.ıı- ,lı\ı, ,,ı·ıı 

iLiM KÜLT ÜR VE RAHMET DERNE ÖI -- --~ 



iLLER§, (jÖR..ç, /7<_,Rcf. 7ÜJ(_K__IYE 

f<ZVlP O zuz HAR/_7/15 l 

Güngören Şu~esi 
Güneştepe Mh. Şehit Ozcan Canik 

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

Nenehatun Subesi , 
Nenehatun Mh. Aziziye Cd. 

No: 70 Esenler 
Tel: 0546 425 12 25 

Tuna Subesi , ~ 

Tuna ( Karabayır) Mh. Bagcıl ar Cd. 
No:48 Esenler 

Tel: 0532 237 28 13 

Basaksehir Subesi 
' 1 • • 

Başak Center, Uğur iş Merkezi, Kat: 1 
0:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir 

Tel: 0532 417 08 00 

İGEM (İkra Gençlik ve. Etüt Merkezi) 
Fatih Mah. 263 Sk. Na: 12 (Akşemseddin imam Hatip Lisesi Karşısı} Esenler 

Tel: 0541 220 53 30 
www.ikragenclik.com - facebook.com/İkra-Gençlik-Etüt-Merkezi-İGEM 



* * * * * 



SECCADE TESBİH YÜZÜK NAMAZ TAKKESİ ESANS HAC ELBİSES İ FERACE NAMA 
İHRAM ZEMZEM TAKiMi HURMA TASI MİSVAK TERLİK TAVAF TERLİĞİ RAHLE 

İstoç 15. Ada No:158 - 160 PK. 34550 Mahmutbey / İSTANBUL 
Tel: +90 (212) 659 84 92 • Fax: +90 (212) 659 84 93 

www. metinhediyelik .net • info@metinhediyelik.net 


