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Bir Ummet Düşünü 

' ' 

Bir ümmet düşünün! Allah onlara, onları kurtuluş yollarına ulaştıracak 
ve karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir "Kitap" göndermiş, apaçık 
ayetler indirmiştir: 

"Rızasına uyanları Allah onunla (Kur'an 'la) kurtuluş yollarına ulaştırır, on
ları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola iletir." (Maide: 16). 

"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Muhammed 'e) apacık ayetler 
indiren O'dur. Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. " (Hadid· 9). 

Bir ümmet düşünün! Onlar için doğru yanlıştan, hak batıldan iyice ayrılmış ve 
ayaklarının kaymaması için sarılacakları sağlam bir kulpa sahip olmuşlardır: 

"Gerçekten hak batıldan (doğruluk sapıklıktan) iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu 
(Allah'ın yerine koydukları şeylerij inkar edip Allah'a iman ederse, şüphesiz kop 
mayan çok sağlam bir kulpa tutunmuştur." (Bakara: 256). 

Bir ümmet düşünün! Allah onlara , itaat edip tabi olduklarında doğru yolu bula
caklarını garanti ettiği bir peygamber göndermiştir: 

"Eğer ona (Peygambere) itaat ederseniz , doğru yola erersiniz." (Nur: 54). 
"(Ey Muhammedi) Şüphesiz sen onları, dosdoğru bir yola çağırıyorsun." 

Mü 'minun: 73). 

Bir ümmet düşünün! Kendisine itaat edilmesi emredilen Peygamber (sav), onla

ra, asla sapıtmayacakları yolun formülünü net bir şekilde açıklamıştır: 
"Size iki şey bıraktım; o iki şeye sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız: Allah'ın 

kitabı ve Peygamberinin sünneti ." (imam Malik, Muvatta, hadis no: 1594). 
Bir ümmet düşünün! Yukarıda zikredilen ilahi direktiflere uyarak medeniyet, ilim, 
irfan, izzet, servet üstünlük ve hakimiyette tarihin en ihtişamlı dönemlerin i ger
çekleştirmiş. 

İşte böyle bir ümmete mensup pek çok kişi, grup, topluluk, yollarını kaybetmiş, 
Kur'an ve sünnetin aydınlattığı dosdoğru yolun dışında, çıkmaz sokaklara, ka
ranlık dehlizlere dalmışlardır. Adeta günışığında karanlığa saplanmışlardır. Doğ

ruyu yanlıştan, dostu düşmandan ayıracak ferasetlerini yitirmişler, gizli ve açık 
düşmanların, hainlerin, alçakların peşine düşüp, onların kuklaları haline gelmiş
lerdir. İslam adına, İslam düşmanlarının emellerine hizmet eden, Müslüma nla
rı katletmekten başka bir icraatı olmayan mankurtlara dönüşmüşler; İslamı ve 
Müslümanları yok etme gayreti içindeki haçlıların, Müslüman yurdunu işgal et
melerini şirin gösterme çabasına g_iren bir şarlatanı, mehdi olarak görecek kadar 
basiretsizlik uçurumuna yuvarlanmışlardır. 

Peki neden? Nedeni çok basit ve açıktır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak 

nur kaynağını bilmediğimiz ve bizi dosdoğru yola iletecek Rehberi (sav) tanıma
dığımız için. Yani Kur'an'ı ve sünneti, doğru bir şekilde okumadığımız, öğrenme

diğimiz, anlamadığımız ve yaşamadığımız için. 

Hal böyle olunca yapılacak şey de aslında son derece açık ve basittir: Efendimi

zin (sav) bize bıraktığa iki şeye; Allah'ın kitabına ve Peygamberinin sünnetine sım
sıkı sarılmaktır. Yani Kur'an'ı ve sünneti, sahih kaynaklardan, güvenilir alimlerden 
doğru bir şekilde okumak, öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır. Bu sayımızda, bu 
temel meseleyi ele aldık. Rabbim bizleri, hakkı bilen ve ona tabi olan kullarından 
eylesin. Amin! 
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ED İletişim 

-Said Havva-
nsanlar okuyarak, izleyerek veya duyarak öğ
rendikleri bilgiler ile kendi karakterini inşa eder
ler. Hayata o pencereden bakarlar. Bu anlayışla 

ortaya konmuş olan bir eseri size tanıtacağız . Said 
Havva'nın Er-resul isimli baş ucu eseri; Rahmet 
peygamberimizin kutlu hayatı, örnek davranışları 

bu siyeri nebi eserinde bizlere sunulmuş. 

Terim olarak Siyer-i Nebi, sevgili peygamberimiz 
Hz. Muhammed'in (s.a.s) 63 yıllık hayatını ve pey
gamberlik mücadelesini bütün yönleriyle ele alan 
ilim dalı ve bu alanda yazılan eserlere denir. 

Bu minvalde Peygamber Efendimizin hayatını 

öğrenmek bizim için çok önemlidir. İmanın şart
larından biri olan Peygamberlere İman, Peygam
berimizin ve diğer Peygamberlerimizin hayatını 

öğrenmeyi gerektirir. Çünkü imanımız bilgi ile güç
lenir. İmanımızı güçlendirmek içinde Kur'an-ı Ke
rimi, Siyer-i Nebi'yi ve bu hususta kaleme alınan 
eserleri okumalıyız. Bu konuda sizler için anlatım 
tarzı bakımından kolay anlaşılır ve kaynak aldığı 

hadisler bakımından güvenilir ve zengin olan bir 
kitap tanıtacağız : Said Havva tarafından kaleme 
alınan ER-RESUL. 

Allah(cc), Kur'an-ı Kerimde Peygamber Efendimi
zin hayatıyla ilgili Ahzab Suresinin 21. Ayet-i keri
mesinde bize konunun ehemmiyetini göstermek
tedir. "Allah(cc)'ın Resulü, sizin için, Allah'a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı zikredenler 
için güzel bir örnektir ." 

Pek tabii olarak hemen her Müslüman, Peygam
ber Efendimizi kendisi için örnek insan bellemiştir. 

Peygamberimizin hayatını kaleme alan yüzlerce 
Siyer-i Nebi'den bahsediyoruz. Yazılan her siyer-i 
nebi Peygamberimize yönelik büyük sevginin teza
hürü olmuştur. Her yaş grubuna özel olarak hazır
lanan kitaplar olduğu gibi külliyatlarda mevcuttur. 

Bilindiği üzere Peygamber Efendimizin Hayatı ile 
ilgili Derneğimizin Kitap Okuma Programında bir
birinden önemli eserler mevcut: Necip Fazıl Kısa-

kürek tarafından kaleme alınan ÇÖLE İNEN NUR, 
İhsan Süreyya Sırma hocamız tarafından kaleme 
alınan İSLAM ÖNCESİ MEKKE, İSLAM TEBLİ
ĞİNDE MEKKE DÖNEMİ, İSLAM TEBLİĞİNDE 
MEDİNE DÖNEMİ ve İSLAM TEBLİĞİNDE ÖR
NEK HALİFELER DÖNEMİ ve Said Havva tarafın
dan kaleme alınan ER-RESUL. 

Said Havva tarafından kaleme alınan bu önem
li eser Harun Ünal tarafından tercüme edilerek 
Yenda Yayınları tarafından kitap okurlarıyla buluş
turulmuştur. İçeriği bakımından; Peygamber Efen
dimizin Fiziksel Özellikleri, Mucizeleri, Gelecekten 
Haber Verme ve Davetin Sonuçları ve Müjdeler bö
lümlerinden oluşan bu eser, "Resulullaha yapılan 
iftiralar ve cevaplarımız" kısmı ile de günümüzde 
bazı sapık düşünce ve tezleri çürütmektedir . 

Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz.Mu
hammed (s.a.s.)'in hayatını okumamayı büyük bir 
eksiklik olarak görüyor, bu eksikliği gidermek ima
nımızı daha güçlü kılmak için tekrar tekrar okuya
cağınız, çevrenize tavsiye edebileceğiniz, kitaplı

ğınızda . başucu olabilecek en önemli Siyer-i Nebi 
olarak görüyor ve siz değerli kitap dostlarına tav
siye ediyoruz. 



SEN DE BİR İNSANIN 
MÜSLÜMAN OLMASINA VESİLE OL 

ilah nurunu tamamla
yacaktır. Son din olan 
slam Dini (ki aslında 

Allah'ın katında din yalnız İs
lamdır.) yeryüzünün en icra kö
şesine kadar ulaşacak ve tüm 
insanlık ailesi "İslam Dini" nden 
haberdar olacaktır. 

İletişim kanallarının yaygınlaşması ile birlikte 
yeryüzünde en hızlı yayılan din "İslam Dini"dir. 
Bu yayılma o kadar hızlıdır ki; özellikle batılı devlet
ler ve onlann uyduları olan devletçikler; her dem 
ve her mekan da bunun önüne geçebilmenin 
planlarını yapmaktadırlar. Bir Amerikan seçiminde 
Müslümanlar konu oluyorsa; Rusya'nın baş şehri 

Kremlinde camii açılıyorsa, Afrika ülkelerinde her 
gün açılan mescid sayıları yüzlerle ifade ediliyor 
ise, bunlar söylediklerimin canlı şahididir. 

Ülkelere yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen 
ziyaretlerle İslamlaşma hızı artmaktadır. 

Kapitalizm ve komünizm gibi insan ürünü olan 
tüm sistemler insanlığa mutluluk getirmemektedir. 

Beslenme ve barınmada doğal olana dönmeye 
çalışan insanoğlu, organik beslenmek için daha 
fazla çaba sarf etmektedir. Eli ile tahrip ettiği do
ğal hayatın tahrip olmamış yerlerinden çıkarılan 
ürünlere milyonlarca dolar ödemektedir. Aynı şe
kilde müdahale ettiği sosyal hayatın kurallarından 
sonuç itibariyle mutlu olmadığından her defasında 
yeni düzenlemeler yapmak istemesi de aslında İs
lam Dini'ni istediğinin bir başka göstergesidir. 

Eskiden rahip iken sonradan Müslüman olan
lar (örnek: Musa Bangura), eskiden Müslüman 
değil iken şimdi İslamı anlatmak için diyar diyar 
gezenler (Yusuf İslam gibi) başka örneklerdir. 

Yüzyılın başında dünya müslüman nüfusu 350 
milyon iken bu gün 2 milyarı aşmış durumdadır. 

Mehmet 
ÇELİK 

Son 10 yılda İ.H.H İnsani Yardım 
Vakfının, Kurban ve Ramazan 
organizasyonları çerçevesinde 
gittiğim ülkelerden biri olan Tay
land Patani'de üç yıl önce Müs
lüman olmuş ve Patanili yetimlere 
İngilizce ve Japonca öğretmek 
üzere Tayland 'a gelmiş bir Japon 

Müslümanla karşılaştım . Aynı yerde Kamerun'dan 
gelen Osman isminde bir başka Müslüman öğret
men daha vardı. 

Kamboçya, Filipinler, Hindistan, Uganda , Ruan
da gibi Müslümanların sayıca az olduğu memle
ketlerde aynı şeki lde İslam'a giren ve can la başla 
çalışıp dinini öğrendikten sonra tebliğ ve davet 
çalışması yapan onlarca müslümanla tanıştım . 

Hepsinin çok farklı hikayesi vardı . Uganda da kar
şılaştığım bir müslüman için şunları anlatmış lard ı : 

Daha önce papaz olan sonradan ihtida edip Müs
lüman olmuş bir kardeşimiz; Kur'an-, Kerim'i çok 
iyi öğrenmiş ve mevcut İncil'i de iyi bildiğinden 
ayda bir papazlarla bir araya gelip onlara meydan 
okuyarak tahrif edilmiş İncil içerisindeki çelişen/eri 
ortaya koyduktan sonra Kur'an'dan doğrusunu 
okuyarak dinleyenlerden bir kısmının Müslüman 
olmalarına vesı'le olmaktadır. Bu şekilde yeni Müs
lüman olmuş Ugandalı gençlerin kaldığı 100 kişilik 
bir yurdu da ziyaret etmiş ve ala kaderi/ imkan yar
dımcı da olmuştuk. 

Yine Brezilya'da 30 yıl önce Müslüman olmuş 
Rodrigo isimli kardeşimizin Brezilyalılara yönelik 
kurduğu İslam Merkezi halen aktif şekilde her gün 
Müslüman olanlara hizmet vermeye devam edi
yor. 

İslam yeryüzünün her metrekaresine mutlaka 
ulaşacaktır. Bunun için çalışan tüm kardeşlerime 
Rabbimden yardım dilerken, bizi de bu zümre
ye dahil etmesini yüce katından niyaz ediyorum . 
Amin. 
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YOLLAR ÇETİNDİR 
KILAVUZSUZ GİDİLMEZ! 

Emin 
ATALAY 

Allah (c.c.) insanları bir şey bilmez oldukları 
halde yarattı .' Sonra insan bu yaratılışının 
üzerine çevresinden gördüğü şeyleri ekle

di yürüdü, konuştu , yedi içti .. . 

Her insanın tabii olarak yaşaması gereken haya
tında ve hayatın geçirilmesi gereken evrelerinde 
mutlak olarak bir yol göstericiye, bir örneğe ihti
yacın varlığı inkar edilemez. 

Bu, herhangi bir mesleğe intisap etmek için de 
gereklidir: Önce çıraklıktan başlanır, giderek kal
falık ve ustalık seviyelerine yükselinir. Bu, tabii 
olan olduğu gibi, "olmazsa olmaz" olandır da aynı 
zamanda. 

İşte hayatın tüm bu tabii evreleri için "örneklik" 
ve "rol modellik" hususlarını inkar edemeyen ve 
hatta mecburi kabul eden insanoğlunun şu ger
çeği de kabul etmesi gerekiyor: Bize bir değil iki 
hayatı ; hem dünya hem ahiret hayatını vaad eden 
bir nizam için örnek ve model insan/lar/ın varlığını 
kabul etmek ve hatta bunları arayıp bulmak zaru
ridir. Buna en çok da "gerçekten ben Müslüman
lardanım"2 diyen insan çaba gösterecektir. 

Allah ' ı n, insanlar felaha ersinler ve hayatlarını hem 
dünyada hem de ahirette cennete çevirsinler; 
cennette yaşar gibi yaşasınlar için gönderilen bir 
nizamdan bahsediyoruz. Son din olan İslam'dan 
bahsediyoruz. O din insanlar için bir kurtuluş ve 
cennet vesilesidir, vasıtasıdır. 

Öyleyse bu vasıtanın hakkıyla bilinebilmesi ve 
dolayısıyla da yaşadığı hayatın yaşanabilmesi için 
örnekliği-rol modelliği kim yapacaktır? Kim ola
caktır taklid edeceğimiz ve yollarını yolumuz bilip 
takip edeceğimiz? Bu müşkil ve mecburi sorunun 
cevabını da yine "bu hayatı" tanzim ve tahsis et
mek için indirilen "kitap" verir: Peygamberler ve 
hassaten de Peygamberimiz! 

Allah C.C. Ahzab Suresi (33) 21. Ayette bu husu
su çok net ve herhangi bir yoruma dahi ihtiyaç 
kalmayacak şekilde beyan eder. Yine AH İmran 
Suresi (3) 31. Ayet de Rasulüne "bana uyun" em-

rini söyletir. Ancak herhalde asıl mesele bu ayet
lerin okunmasından sonra başlıyor: Örneklik nasıl 
olacak, rol modellik nasıl gerçekleşecek? Rasul'e 
nasıl uyulacak? 

Bu hususun tek bir cevabı olsa gerek : Rasulul
lah'ın (s.a.v.) hayatını çok iyi öğrenmekle... Bu 
"hayatını öğrenmek" de iki türlü olacaktır: Siyeri 
okumak ve sünneti (hadisleri) öğrenmekle. 

Bu mühim vazife ve eğitimin hem sekteye uğra
maması hem de kalıcı olabilmesi için hedef tayin 
etmemiz gereklidir: Her yıl en az bir siyer oku
mak ve Rasulullah 'ın hadislerini/sünnetini anlatan 
eserleri tetkik etmek. 

Her yıl farklı eserlerden okuyarak tekrar edeceği
miz siyer çalışması ile Rasulullah'ın (s.a.v.) hayatı
nın hemen her yönü, her yıl farklı bakış açılarıyla 
bize sunulacak ve örneklik teşkil edecektir . Yine 
O'nun hadislerini ve hadislerin yaşanmış şekli 

olan sünnetini öğrenmek ise en az siyeri öğren
mek kadar ve belki bu husustan da önemlidir. 

Yol çetindir ve kılavuzsuz gidilmez. Hakiki kılavuz 
ise Rasulullah'tır. Kılavuzu Rasulullah olmayanın 
akibeti ise uçurumdur. Çünkü imtihanın hikme
ti gereği hayatımızın hiçbir anında yalnız değiliz, 
boş bırakılmamışız. Şeytan hep peşimizde; sin
sice bizleri adım adım takip etmekte ve "onlara 
önlerinden, arkalarından , sağlarından ve solların
dan sokulacağım ." diye Allah'a verdiği andı ger
çekleştirmek için çalışıp çabalamaktadır. Hatta 
daha da ilerisi şeytan insanın damarlannda kanın 
dolaşması gibi dolaşmaktadır. 

Böylesine sinsi ve ihanet içinde olan bir düşmanı 
olan "insan"ın, bu düşmanın hilelerini ve o hile
lerden kurtuluş reçetesini bilen Rasulullah'ı tanı
madan ve O'nu örnek almadan "Ben de Müs
lümanlardanım" demesi hem mümkün hem de 
inandırıcı olmayacaktır. 

Öyleyse önder belli, örnek belli; yol belli, yolcu 
bellidir! Durmaya hacet yok, yola revan olalım. 
Bismillah ... 

1 "Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmez halde çıkardı" Nahl Suresi, 16/78. ayet 
2 Fussilet suresi, 41/33. Ayet 
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"KAN DiRiL iM'' 
DEMEM 
H 

er topluluğun , her gru
bun olduğu gibi Müs
lüman toplulukların , 

tarikatların ve dini' grup
ların da liderlerinin olması tabii bir 
durumdur. Ancak Müslümanların 
söz ve davranışlarında olduğu 

gibi liderleri ile olan · ilişkilerinde de ·Kur'an ve 
sünnet ölçü olmalıdır. Yani liderlere bağlılığın ve 
liderlerin de rehberliğinin nasıl olacağı konusun
da referansımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberi
mizin sünnetidir. 

Sahabe-i Kiram ve Peygamberimiz arasında
ki ilişki , İslam ' ı kendisine referans alan kişiler, 
gruplar, tarikat ve cemaat yapıları için bir mo
deldir. Bu modele baktığımız zaman şu husus
lar dikkatimizi çekmektedir : 

Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah'tan vahiy alan 
bir resul olmasına rağmen pek çok olayda 
sahabelere danışmış, hiçbir sahabenin fik
rini küçümsememiş, onları dikkate almış ve 
çoğu zaman da kendi görüşünün aleyhinde 
bile olsa istişare sonucunda çıkan karara 
uymuştur. Birçok hadiste de istişare etme
yi tavsiye etmiştir. Bu nedenle hiçbir İslami 
grup, kuruluş veya cemaat istişareyi terk 
edemez. İstişare İslam'ın temel ilkelerinden 
biridir. İstişareyi terk etı:nek Kur'an'ın temel 
prensibini ve sünneti terk etmek demektir. 

Hiçbir lider kendini yeterli görüp başkalarının 

görüş, öneri veya eleştirilerine kapalı kalamaz. 
Bu hususta kendini. imtiyazlı gören bir lider Hz. 
Muhammed (a.s)'i doğru tanıyamamış ve onu 
örnek almamış demektir. Müslümanlar, Pey
gamberimizin bu sünnetini hizmetlerinin ilk 

Ü · 

~ 
prensibi yapmalıdır. istişare 
kapsamında fikirlerini edep 
ve usul dairesinde serbest-
çe ifade etmelidir. 
~ahabe-i Kiram, Peygam
_berimizin bir kararı kendi

Ahmet 
YAPICI . lerine ifade edildiği zaman 
eğer kendileri farklı düşünüyorlarsa önce Pey
gamberimize bu fikrin Allah'ın emri mi yoksa 
kendi kanaati mi olduğunu sorarlardı. Eğer bu, 
Allah'ın emri ise tereddütsüz iman eder ve ona 
uyarlardı. Eğer Peygamberimizin kişisel bir ka
naati ise bu husustaki görüşlerini usul ve edep 
dairesi içinde ifade ederlerdi. Peygamberimiz 
de onları dinler ve görüşlerinden istifade ederdi. 

Peygamberimiz sahabelere kendi görüşle
rini ifade edebilme güvenini ve rahatlığını 
vermişti. Onlar da Peygamberimize karşı çe
kinmeden ve özgüvenle fikirlerini ifade etmişler
dir. Bu husus bugün tüm Müslümanlar ve lider
leri için örnek alınmalıdır. Bir lider ya da yöneÜci 
başkalarına fikirlerini ifade edebilme güvenini 
verebilmelidir.. · 

Sahabeler herhangi bir meselede serb~s!çe · 
görüş beyan edebilmiş ve Peygamberimiz de 
bunu-büyük bir sükunet ve müsamaha ile karşı
lamışsa bugün lider olsun takipçi olsun herkes 
bundan ders almalıdır. Zira hiçbir lider Pey
gamberimizden daha üstün, eleştirilemez 
ve sorgulanamaz değildir. Şu olay Peygam
berimiz ve sahabe arasındaki ilişkiyi göstermesi 
açısından önemli bir örnektir : 

Peygamberimizin, baş· münafık Abdullah İbn 
Ubey'in cenaze namazına katılma hususundaki 
kararına Hz. Ömer (r.a) itiraz etmiş, bunun yan-
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lış olduğunu söylemiş , Peygamberimiz de bu 
hususta kendisinden farklı düşündüğünü ifade 
ederek katılmak istemiştir. Ancak gelen vahiy
le Peygamberimizin bu kararı düzeltilmiş (Tev
be suresi, 84.ayet), Hz. Ömer'in görüşü vahiyle 
desteklenmiştir. Bu hususta Peygamberimiz 
Hz. Ömer'e karşı olumsuz bir yaklaşımda bu
lunmamıştır. Bu ve benzeri pek çok olay aynı 
zamanda Peygamberimizin bir tebliğci olarak 
yaptığı davranışlarının Allah tarafından kontrol 

"O gün yüzleri ateşte çevri
lirken: 

"Ah ne olurdu bizler Allah'a 
itaat etseydik, peygambere 
itaat etseydik!" derler. 

"Rabbimiz! Biz yöneticileri
mize ve büyüklerimize itaat 
etmiştik, fakat onlar bizi yol
dan saptırdılar. 

Rabbimiz! Onlara iki · kat 
azap ver, onları büyük bir la
nete uğrat" derler." 
(Ahzab suresi, 66-68. ayetler) 

edildiğinin ve hatalı olanların fiiliyata geçirilme
den vahiyle hemen düzeltildiğinin bir ifadesidir. 
Bu olay aynı zamanda Müslümanların kendi fi
kirlerini Peygamberimize rahatça söyleyebildik
lerinin bir örneğidir. 

Bugünkü Müslüman liderlerin hatalarını düzelt
mek için vahiy gelme imkanı ve ihtimali yok. Bu 
hususta görev, tüm Müslümanlarındır. Ölçü ise 
vahyin tamamlanmış şekli olan Kur'an ve onun 
açıklayıcısı sünnettir. Bu ölçüye uymayan yan
lış bir davranış "liderimizin, hocamızın bir bildiği 
vardır, böyle davranmasının bir hikmeti vardır" 
diye yorumlanıp meşrulaştırılamaz . Vahiy sona 

erdiğine ve artık kimseye vahiy gelmeyeceğine 
göre; adı, unvanı , konumu ne olursa olsun hiç 
kimse Allah ve Peygamber adına, ondan özel 
bir talimat almış gibi konuşama.z. Kendi kişisel 
tecrübe veya kararlarına meşruiyet kazandır
mak için "bana ilham edildi, rüyamda emre
dildi" türünden safsataları öne süremez. Zira 
ehl-i sünnet itikadına göre vahiy, akıl ve duyular 
olmak üzere üç tür bilgi kaynağımız vardır. Bu 
kaynaklara dayanarak elde edilen bilgiler insan
lar tarafından genel kabul görür. "Rüya, ilham ise 
kişiseldir, kişinin kendisini bağlar. Toplumlar için 
objektif bir bilgi kaynağı olamaz. 

Hal böyle ik~n "P.eygamberimiz rüyamda bana 
şöyle emretti, ~iz de böyle yap;n" demek ve 
kitleleri yönlendırmek de liderleri kutsallaştıra: 
rak onların bu tür sözlerini Allah ve peygamber 
adına söylenmiş gibi görmek de dinin temeline 
dinamit koymaktır. İslami bilgi kaynaklarımızı 
bir kenara koyarak rüyalarla hayatı devam et
tirmeye kalkarsak anarşiye ve kaosa davetiye 
çıkarmış oluruz. Her .aklına esen "ben rüyamda 
Peygamberimizden şu emri aldım" diye sokağa 
çıkarsa o zaman ortada ne Kur'an kalır ne de 
sünnet kalır. Fitne ateşi yakılmış olur. 

Bir lidere olan sevgimiz onu hatasız ve kut
sal biri olarak görmemize neden o1mamalı
dır. Bugün pek çok Müslümanın, liderine olan 
sevgi ve bağlılıktaki aşırılık ve ?tfettiği olağanüs
tü özellikler nedeniyle pek çok sapma ile karşı 
karşıyayız. Dolayısıyla insanların iyi niyetlerini 
ve temiz kalpliliklerini istismar ederek onİarı Al
lc1;h ile aldatan hoca, lider ·ve şeyh görünümlü 
sahtekarlarla peygamberlerin mirasçıları ·· olan 
alimleri . ve samimi Müslüm.anları ayırt etmek 
öncelikli görevimiz olmalıdır. Bunun yolu gerçek 
rehberimiz olan Kur'an'ı iyi bilmek ve anlamak; 
tek önderimiz ve liderimiz olan Hz. Muhammed'i 
iyi tanımak ve örnek olmaktan geçer. Bu iki refe
rans kaynağını ihmal edenler, gerçek ile sahteyi 
ayıracak ölçüden mahrum kalırlar ve kolayca al
datılırlar. Her i,ieferinde aldatılıp "kandırıldım" 
dememek için Kur'an ve Sünnet ilkelerini 
özümsemek ve onları hayatımıza hakim kıl
mak gerekir vesselam ... 

: i 
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Bu sayıdaki söyleşimizi Prof. Dr. Ali Akyüz 

hocamızla gerçekleştird ik . İslam adına , 
Müslümanlık adına, İslam ve Müslümanlıkla 

asla bağdaşmayan hareketlerin, fikirlerin ve akım

ların boy gösterdiği bir dönemde , bunun sebepleri , 

kökleri ve bu durumdan kurtulma yollarıyla ilgili çok 

önemli tespit ve değerlendirmelerini aldık kıymetli 

hocamızın. Ancak bir hususu baştan üzülerek ifade 

edelim ki, bir derginin sınırları çerçevesinde hoca

mızın söylediklerinin yer darlığı sebebi ile önemli bir 

kısmını sizlere sunamıyoruz. Hocalarımızla yaptığı

mız ve burada yayınladığımız röportajları bir kitapta 

toplamak gibi bir düşüncemiz var, inşallah orada 

röportajın tamamını sunma fırsatı buluruz. Halen 

Marmara Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Hadis Ana

bilim Dalı başkanlığını yürütmekte olan hocamız, ka

leme aldığ ı eserlerle İ s lam'ın sahih kaynaklarından 
doğru bir şekilde öğren ilmesi için ve Müslüman

ları ifsat etmeye yönelik çalışma lara karşı etkili bir 

mücadele yürütmekted ir. Hocamızın kaleme aldığ ı 

"114 Kod, Peygamber'in Düşünce Davranış Ko
nuşma Atlası", "Hadislerin Dilinden Hazreti Pey
gamber", "Yaşayan Kur'an Hazret-i Peygam
ber", "Hz. Peygamber'in Medeniyet Projesi & 

Saygı Medeniyeti" isimli eserleri, İslam 'ı anlama ve 

yaşama noktasında kafaların karıştığı bu dönemde , 
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her Müslüman tarafından okunması gereken 

kitaplar olduğunu hatı rlatmak isteriz. Sözü çok 

uzatmada n, siz kıymetli okuyucularımızı ilgiyle 

okuyacağın ıza ve çok istifade edeceğin ize inan

dığımız söyleşiyle baş başa bırakıyoruz. 

Hocam , İslam ', yaşama noktasında her za
man kuldan kaynaklanan eksiklikler olabi
liyor. Ama günümüzde , uygulamadaki bu 
eksikliğin yanında, sanki dini anlama nokta
sında da ciddi bir eksiklik ve hatta sapma 
söz konusu. Bu açıdan bakıldığında, Müslü
manlar olarak nasıl bir durumdayız ve yan
lışlıklar, eksiklikler nasıl düzeltilebil ir? 

Ciddi eksiklikler var gerçekten, bunu kabul et
mek gerekir. Ancak Tanzimat sonrası fetret 
dönemini, cumhuriyet dönemini dikkate ald ığ ı 

mızda, şahsen iki konuda i nsan ımıza haks ızl ık 

edildiğini düşünüyorum . Bir tanesi bu devirde 
yani yüzyıllık fetret döneminde insanım ı zın dini 
unutturuldu . İkincisi de milliyeti unutturuld u. 
Şuan i nsanım ızda elhamdülillah bir dini yöne
liş var, kendi ki mliğini hisseden bir yöneliş var. 
Çoğu insanımız Türktür, kendini Kürt bilir, çoğu 
Kürtt ür kendini Türk bilir. Kimi Türktür kendini 
Gürcü zanneder, Gürcüdür kendini Türk zanne
der. Çok mu önemi var der isen, tabi ki önemi 
var. Şimdi mensubiyetinizi bilmek ile bunların ta
rafg i rliğ in i yapmak ve bunların daisi olmak, pro
pagandisti olmak ayn ı şey değildir. Ben ırkçılığı 

ve etnik mi ll iyetçiliği doğru bulmam, ama Türk 
milletine mensup olduğumu bilmekten büyük 
bir şeref duymaktayım . Çünkü geçmişimi biliyo
rum. Oğuz kültürüne mensup olduğumu biliyo
rum. Ama ne yazık ki bunu çok geç öğrendim. 

Yani bu yüz yıllık fetret döneminde i nsanların 

hem dininin unutturulduğu hem de milliyetinin 
unutturulduğu bir hakikattir. Bir kere bunu tespit 
etmek istiyorum. 
Sonra şunu ifade etmem gerek: Bunu nasıl 

aşarız? 1) Bunu bilgilenmek ile aşarız. 2) Bil
diklerimizi yaşamak ile aşarız. 3) Samimiyet ile 
aşarız . Çünkü din samimiyett ir, din ihlastır, 
din içtenliktir. Din Allah'a ve Peygambere 
saygı ve sevgidir. Bunu bir kere kendi içi
nizde sindiremiyor iseniz, bu temel me
seleyi algılamıyor iseniz dindarlığı çok zor 

başarırsınız. 
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Dindarlık bir gönül meselesidir, bir 
akıl meselesi değildir. 

Bakın , dindar olmak için yada dine muhatap 
olmak için, olmazsa olmaz şart akıldır. Akıl ne 
kadar önemlidir ne kadar önemsizdir tartışma

sını yapmamak için bunu söylüyorum . Yani akıl 
o kadar önemlidir ki, aklınız olmaz ise din sizin
le konuşmaz. Din sizi işte ağaç gibi, kuş gibi, 
ne bileyim bir bitki gibi masum bir varlık olarak 
kabul eder ve sizinle konuşmaz. Ama iman akıl 
ile mi olur dersen, hayır. İman akıl işi değildir, 
iman gönül işidir. Yani sevme, sayma, tabi olma 
vs. Aklı son zamanlarda çok yücelttiğimizi dü
şünüyorum . Yani öyle bir akım var. Bakın dün
yayı gezenler, felsefe tarihi ve felsefe okuyanlar, 
aklın nasıl bir cüce olduğunu fark ederler. Akıl 

öyle bir nesnedir ki, içinde bulunduğu kültürel, 
sosyokültürel, psikokültürel şartlardan etkilenen 
bir vakıad ı r, böyle bir kuvvedir. Düşünün şim

di Hindistan'da arabasının yolu üzerine yatmış 
olan bir ineği tanrı sayıp rahatsız etmemek için 
saatlerce bekleyen adam da akıl taşır; siz onu 
gördüğünüzde tebessüm ediyorsunuz , siz de 
akı l taşıyorsunuz. 

Akıl tek başına erdem üretmez 

Dolayısıyla akıl dediğiniz nesne tek başına er
dem üretmez. Akıl , üretilmiş vakıalardan , üretil
miş erdemlerden, üretilmiş faziletlerden, üretil
miş paradigmalardan hareket ederek bir takım 
tercihler yapar. Şimdi bakın batı toplumu ile şu 
günlerde pratik bir hadise yaşıyoruz. Suriye'den 
Türkiye'mize gelip sığınan 2-3 milyon Müslüman 
kardeşimiz var. Bizim aklımız ve vicdanımız ne 
söyledi bize; bunlar mazlum i nsanlardır, masum 
insanlardır, muhtaç insanlardır. Biz bu mülteci 
kardeşlerimize kapımızı açtık; ekmeğimizi, su
yumuzu paylaştık onlarla. Bu, bizim taşıdığımız 
akıl. Batı nasıl bakıyor bu meseleye? Batı diyor 
ki, benim fert başına milli gelirim 40.000 $'dır; 

oradan 1 milyon kişi gelirse 38.000 $'a düşe
cek . Ben 2 bin dolarlık düşüşü ne ile kapataca
ğım? O da akıl taşıyor. Dolayısıyla biz, tarihten 
ve inancımızdan getirdiğimiz erdemlerle aklımızı 
kullanıyoruz ve o erdemlerin sonucunda diyoruz 
ki: 10.000 $'1ık gelirimizin 9.000 $' a düşmesinin 
bir önemi yok, biz 1.000 $'ımızı onlar ile paylaşı
rız. Batı bu gözle bakamıyor bu meseleye. 



Müslümanlar olarak yaşadığımız problemden 
kurtulmanın iki temel öğesi vardır: 1) Bilinçlen
mek, okumak. 2) Samimiyetle bildiklerimize tabi 
olmak. Dindarlığın 2 temel öğesi budur. Yok
sa bana görelerle, benim kanaatime, be
nim fikrime görelerle din yaşanmaz. Din, 
münhasıran kitap ve sünnetten yaşanır. 
Altını çiziyorum; dini, vahiy (kitap ve sün
net) inşa eder, akıl idrak eder. Akıl din inşa 
etmez. 

Hocam bir fetret devri yaşadık; Din unuttu
rulmaya çalışıldı, yaşanması fiilen engellen
meye çalışıldı, bu doğru. Ancak şimdi nis
peten okunduğu, öğrenildiği dönemde farklı 
bir sorun yaşamaya başladık. Yani geçmişin 
bütün birikimini nerdeyse bir kenara atan, 
sanki din yanlış anlaşıldı, yanlış uygulandı 
biz şu anda doğru dini uygulayacağız şek
linde bir yaklaşım var. Buna nasıl bakmak 
lazım? Örneğin İslam tarihinde müslüman

lar arasında hadisi kabul etmemek gibi bir 

şey olmuş mudur? 

Şimdi, evet bu günlerde yaşamış olduğumuz bu 
hususu gördükçe ben gerçekten ciddi teessür 
duyuyorum. Klasik İslam tarihine baktığınızda 
ve İslam'ın şaşalı zamanlarına, ihtişamlı zaman
larına baktığınızda sünneti bütünü ile inkar eden 
tek bir ekole rastlamazsınız. Bakın çok net bir 
şekilde altını çiziyorum: Sünneti bütünü ile 
inkar eden yani Kur'an bize yeter, sünnet 
gerekmez diyen bir tek ehli sünnet ekole 
rastlayamacağınız gibi, hiçbir ehli bidat 
ekole de rastlayamazsınız. 

Ehli bidat ekoller bile kendi kurallarını koydukla
rı bir takım standartlarla hadis ve sünneti kabul 
etmektedirler . Mesela mutezile, mütevatir ha
beri kabul ederim, demektedir . Bir ilke çizerim 
demektir . Bu manada sünnettin içinden pek 
çok davranış ile, söz ile bize intikal etmiş mü
tevatir sünnetin takipçisidir. Yani bu sözü söyle
mek ile önemli ölçüde elinde Kur'an kalmış olsa 
bile onun dışında Hz. Peygamberden bugüne 
gelen ezan gibi, namaz gibi pek çok mütevatir 
haberi aslında kabul ettiğini de ifade etmekte
dir. Dolayısıyla mutezile bir sünnet inkarcısı de
ğildir. Sadece bir prensip koymuştur; mütevatir 

haberi kabul ederim demişti r. Mütevatir haberi 
kabul ederim iddiası aslında tamamen Kur 'an- ı 
Kerim'i, kısmen de sünneti kabul ettiği nin açık 

deklarasyonudur. Şia da ehlibeyt kanalından 

ve Selman-ı Farisi gibi diğer bir kaç sahabe ka
nalından gelen hadisleri daha çok öncelediğ ini 

ifade etmektedir. Hakeza hariciler ve diğerleri 
de böyle. Dolayısıyla klasik İslam tarihinde ne 
bir ehli bidat , ne bir ehli sünnet mezheb inden 
hiçbirinin topyekün sünneti inkar ettiğ in i göre

mezsiniz. 

Sünnetin topyekün inkarı ilk kez İn
giliz sömürgesi altında dillendirildi. 

Bu moda İngilizlerin Hindistan'daki sömürge
cilik zamanlarında ilk kez ehli Kur'an ekolüyle, 
Kur'aniyyun dedikleri okul ile kendini göster
miştir. Mirza Gulam Ahmet Kadiyani tarafından 
ortaya atılmıştır. Bu hareket, Kur'an' ı ve sünneti 
yeni baştan inşa etmek ve kendi görüş lerine ve 
fikirlerine göre bir takım önerilerde bulunmak 
ile beraber başlayan, sünneti topyekun reddet
me manasında ilk sapkın harekett ir. Dolayıs ıyla 

onun siyasal zeminlerini ve İ ng il iz etkisi ile yapıl
dığını artık bugün biz çok iyi biliyoruz. İ s lam' ın , 
Müslümanların onurlu duruşu, cihad gibi bir ak
siyona sahip olmaları ve bunu bir ümmet bilin
ci haline getirmeleri batılıları çok korkutmuş ve 
bu bilinci yok etmek için bu tür şeyler, cüceler 
bulmuşlardır. Müsteşriklerin İslam 'a , Müslüman
lara, Kur'an'a ve sünnete yönelttikleri eleşti rile r 

zaman içinde moda haline gelmiş ve bugün de 
yerli müsteşrikler -maal esef yerli müsteşrikler

tarafı ndan alınıp kullanılm ıştı r. 

Müsteşriklerin hadise yöneltmiş ol
dukları eleştiriler yerle bir olmuştur. 

Ama şunun altını net bir şekilde çiziyorum: Müs
teşriklerin İslam 'a , Müslümanlara ve özellikle 
hadise yöneltmiş oldukları eleştirilerin tamamı , 

bilimsel metotlarla, bilimsel yöntemlerle yerle 
bir edilmiş ve yüzlerine geri çarpılmıştır. Bakın 

bunu müsteşriklerin kendileri söylemektedirler ; 
İslam 'a yönelttiğimiz, özellikle hadise ve sünnete 
yönelttiğimiz eleştiri ler daha yüz yıl geçmeden 
yerle bir olmuştur, diyorlar. Ama bizim yerli müs
teşriklerim iz bunu saklamaktalar ve hala bu sazı 
çalmaya devam ediyorlar. 

-------------- -- -- - - - - -- - iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DER NEĞi 

Nübüvvet ve Peygamber dinde mi
henk taşıdır. 

Şunu söylemek gerekir ki; nübüvvet (peygamber
lik) ve peygamber , din söz konusu olduğunda mi
henk taşı konumunda durmaktadır. Peygamberi, 
yani o nübüvvet taşını aldığ ınızda , yerinden oynat
tığ ınızda din buharlaşır. Neden? Çünkü Kur'an ' ı

mız varsa peygamber olduğu için vardır. Çünkü 
Cibril sizin ile görüşmüyor, peygamber ile görüşü 

yor. Size Kur 'an 'ın Kur'an olduğunu Peygamber 
söylüyor. Nası l yaşanacağ ı konusunu size Pey
gamber örnekliyor. Dolayısı ile Peygamber taşını , 

nübüvvet taşını yerinden oynattığınız zaman din 
buharlaşır. Yok saydığınız bir peygamberden son
ra Kur'an 'ı nas ıl elinizde tutacaksınız? Dolayısıyla 
Kur'an peygamber i söylemi sahiplerine şu sakilde 
sesleniyorum: Kur'an Peygamberi, Kur'an İ s lam ' ı 
seslendirmesini yapanlar Kur'an 'ı gerçekten bil
miyorlar; bütün samimiyetim ile söylüyorum. 

Hocam Kur'an İslam', deniyor, yani ihtilafla
rımızı Kur'an 'a götürüp, onun hükmüne göre 
çözeceğiz. Peki Peygamberin konumu, Pey
gamberi nasıl kabul etmemiz gerektiği mese
lesinde Kur'an bir şey söylemiyor mu? 

Bakın biraz önce söylediğ im cümleyi tekrar ede
rek bu sorunuzu tamamlayayım. Şimdi nübüvvet 
taşını oynattığ ınız zaman din buharlaşı r dedim . 
Yani bunu herkes hemen empati yapıp görebilir. 
Peygamberinizi bir an olsun haşa yok sayın , eli
nizde ne kal ı r? Hiçbir şey kalmaz. Dinden bahse
demezsiniz. Haa bundan sonra bahsedeceğiniz 

mesele felsefi okuldur. Bakın din inşa etmek, fel
sefi okul inşa etmeye benzemez. 

Hocam Peygamber/eri reddetmiyorlar da .. .. 

Söyleyeceğim , söyleyeceğ im. Sorduğunuz soru
yu da kısmen tashih ederek cevaplamak istiyo
rum. Ayet-i Kerim'e şudur: "Fe la ve rabbike la 
yu'min0ne hatta yuhakkimüke fıma şecera bey
nehum." (Tartışmaya daldıkları konularda seni 
hakem kılıncaya dek ve senin verdiğin hüküme 
rıza gösterinceye dek gerçek mü'min olamazlar). 
(Nisa suresi: 65). 

Kur'an'a gitmek değil , Peygambere gitmek . Do
layısıyla Kur'an ' ı hakem kılmak değil , Peygamberi 
hakim kılmak var. Peygamber size ne olduğunu 

söylüyor. Burada iki şey var: Bir, Peygamber pro-

filini yok sayamazsınız; iki, Peygamberin misyonu 
sadece Kur'an ' ı seslendirip, alın buyurun, bunu 
siz istediğin iz gibi yapın demek değildir. Kur'an'ın 

örnek yaşantısını da size sunmakla mükellef
tir. Dolayısıyla hakeminiz Peygamberd ir, Kur'an 
değild i r. Saptırmamak lazım . Fe la ve rabbike la 
yu'minüne hatta yuhakkimüke fıma şecera bey
nehum. Kur'an'ı okumaya başladığınızda her sa
tırında size Peygambere tabi olmayı önermekte
dir. Asla ondan vazgeçemezsiniz. Yani şöyle bir 
döngüye girersiniz: Nübüvvete sahip olmazsanız 
Kur'an 'ınız olmaz. Nübüvvete sahip olduğunuzda 

Kur'an' ı elde edersiniz. Kur'an' ı okumaya başla
dığınızda da peygamberden vazgeçemezs iniz. 
Çünkü Kur'an size o kitabı getiren peygamber 
den vazgeçmeye asla müsaade etmez. Her sa
tırında onda konuşmaktadır. Her ayetinde onunla 
konuşmaktadır. Her sayfasında yüzlerce işaret 

zamiri ile Peygambere hitap etmektedir. Onun 
üzerinden sizinle konuşmaktadır. Dolayısıyla bu, 

Peygamberin, nübüvvetin kıyamete kadar devam 

edeceğinin anlamıdır. O kendi asrındaki insanları 

aydınlattığı gibi bizi de aydınlatmaya devam et

mektedir. Nasıl aydınlatmaya devam etmektedir? 

Bu ümmet , tarihin şahit olmadığı bilgi aktarma 

yöntemleri ile hem Kitab'ı , hem de sünnet i bize 
aktarmıştır. 

Kur'an, yazıldığı için değil, yüzbinler
ce müslümanın gönlünde, zihninde 
muhafaza edildiği için mütevatir ol
muştur. 

Ben bu konuda konuşan insanların çoğunun çok 
cahil olduğunu düşünmekteyim ve öyle görmek 
teyim. Bunu altını çizerek söylüyorum ; yazı İslam 
geleneğinde oldukça önemli bir yerde durmak
la beraber tek başına güven unsuru olmamıştır. 

Onun için birebir hoca talebe münasebeti yeri
ne yazı ikame edilmemiştir. Şu konudaki yapılan 
yanlışa da hemen kısaca değinmek isterim. Ha
dis meselesi konuşulduğunda hemen Kur'an'ın 

yazılması meselesini gündeme getirir ler. Bir kere 
şu doğru değildir; Kur'an'ın mütevatirtiği yazılmış 

olmasından kaynaklanmıyor. Kur'an yüzbinlerce 
müslümanın zihninde, gönlünde muhafaza edil
diği için mütevatir olmuştur. Onun için de Kur'an-ı 

Kerim'i yazı ile irtibatlayarak onun mütevatir oldu
ğunu ileri sürenler için iki şey söylenebilir; ya ca
hildirler, ya da hain ve yalancıdırlar. 
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Müsteşrikler sinsi bir oyun kurgulu
yorlar. 

Bu konuda müsteşrikler de sinsi bir oyun kur
guluyorlar. Diyorlar ki; Kur'an'ı Kerim yazılmış

tır, onun için Kur'an mütevatirdir. Kur'an'ı kabul 
etmiş görünüyorlar. Yumuşak bir zemin oluştu

ruyorlar. Yazım konusu üzerinden sünneti kata
kulliye getirmeyi, tartışmaya açmayı hedefliyor
lar. Sünneti tartıştıktan sonra Kur'an 'ın inmesi 
meselesini bitireceklerini düşünüyorlar. Ama 
aynı müsteşrikler d iğer taraftan neyi tartışıyorlar 
biliyor musunuz? Yazının o günlerde gelişmiş ol
madığından dolayı sünnet literatürünün yazılma
ya müsait olmadığını . Kur'an'ın yazılmasına mü
sait olan yazı , ki Kur'an'da çok garip kelimeler 
vardır, ne hikmetse sünnetin yazılmasına müsait 
olmuyor. Tabi bu iddiaları tamamen yalandır. Ta
rihi kaynaklara bakın, Arap cahiliye döneminde 
de pek çok yazışma ve antlaşma görürsünüz . 
Hz. Peygamberin yaşadığı dönemde Mekke, 
kozmopolit bir kültürü ifade eden İpek yolu gü
zergahında bulunan, önemli kültürlerin buluşma 
noktasındaydı . Biz bunu Ebrehe'nin, Kabe'yi 
yıkmaya kastetmesinden de anlıyoruz. Yani 
modern dünyanın krallarını bile kıskandıracak 
kadar önemli bir gelişme ve cazibe merkeziy
di. Sırf bu cazibesinden dolayı yıkmak istiyordu. 
Orada pek çok antlaşmalar yapılıyordu. Katip
ler var, yazanlar var, noterler var. Dolayısıyla bu, 
son derece komik bir iddiadır. 

Hocam hadisler ve hadis rivayetleri konu
sunda, daha doğrusu rivayetlerin güvenirliği 
hususunda belirli çevreler bulanık ve belir
siz bir tablo çiziyorlar. İşte hadisler gelmiş 
ama, nereden biliniyor bunların sahih ve 
güvenilir olduğu gibi bir algı oluşturuluyor. 
Bu konudaki gerçek nedir? Gerçekten bu 

rivayetler konusunda emin olamayacağımız 
bir belirsizlik ve bulanıklık söz konusu mu? 

Bakın! Bu konuda bizim elimizdeki, yani halkın 
elinde ve dilindeki malzeme aysbergin görünen 
tarafı bile değildir. Elimizde ne var? Buhari var, 
Müslim var, Riyazu's-Salihin var. Böyle üç beş 
tane hadis kitabı var. İnsanlar bunlardan bir şey
ler okuyor ve bunların üzerine fikir inşa ediyorlar. 
Halbuki o kitaplann isnatları üzerine, ravileri üze-

rine, çelişkili gibi, mütearız gibi görünen rivayet
leri üzerine yazılmış öyle bir külliyat var ki, onu 
gördüğünüz zaman bir açıdan ürküyor, ürperi
yorsunuz, bir başka açıdan hayranlığınız artıyor. 

Mesala Buhari'nin kitabı , bir cilde sığdırılabile

cek, işte üç ciltlik bir kitaptır. Ancak onunla ilgili 
yazılanlara bakın ! Bab başlıklarına ait kitaplar 
yazılmış, ravilerine ait kitaplar yazılmış . iç inde
ki tartışmalı rivayetlerle alakalı kitaplar yazılmış . 

Aynı şekilde Kütübü's-Sitte'deki isnatlar, raviler, 
hadisler hakkında yazılan kitapların hepsini cilt 
olarak topladığınızda 500.000 cilde ulaşacak bir 
literatüre sahip oluyorsunuz. Yani sizin elinizde 
küçücük bir kitap olarak görünen kitabı n arka 
planına baktığınızda muazzam bir külliyat or
taya çıkıyor. Dikkat edin bu muhteşem külliyat, 
sadece bir alanla ilgili. 

Raviler bütün yönleriyle detaylı ola
rak araştırılıyor ve biliniyordu. 

İmam Buhari, Sahih'ini ömrünün sonlarına doğ
ru tamamlıyor. Bu kitabından önce 3 tarih ki tabı 

yazıyor: Tarihu'I-Kebir, Tarihu 's-Sağir ve Tari
hu'I-Evsat. 10 küsur ciltlik bir tarihtir, Buhari'nin 
Tarihu'I-Kebir'i. Bu kitapta ravilerin kimliği , kişil iği 

hakkında bilgi veriyor. Bütün coğrafyay ı ve ülke 
kaynaklarını tarayarak yapıyor bunu. Ve ravileri 
her yönüyle inceliyordu. Aynı şekilde diğer hadis 
alimleri de ravileri o kadar detaylı araştırıyor ki; 
kimdir, nerede yaşamaktadır, nerede doğmuş

tur, hangi bölgelere bilim almak için hicret etmiş , 

kişisel temayülleri nelerdir, nelere zaafı vardı r, 

nelere ilgisi vardır, yalan söyler mi, öfkeli biri mi
dir yada deği l midir, mizahi yapısı var mıdır, hafif 
meşrep midir? ... Bu adalet sahibi midir? Bura
daki adalet hukuktaki adalet değild i r, Bir ravinin 
İslam dini açısından güvenilirliğini ifade eden bir 
kavramdır. 

Neyi tartışılır bu güvenilirliğin içinde? Bir kere 
müslüman mıdır? Doğru sözlü müdür? Siyasi 
ve fikri ve mezheplere ilgisi var mıdır? Şia'ya 

mı mütemayildir? Harici midir? Mutezile midir? 
Hangi konularda neyi söylemektedir? İtikadi 
açıdan nasıl düşünmektedir? İtikadi açıdan na
sıl düşünürse düşünsün kendi fikri ve itikadı için 
yalan söyler mi? ... İhtisas alanları nelerdir, hoca
ları kimlerdir, hocalarının ihtisas alanları nelerdir, 
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kaç hadis rivayet etmiştir? Bütün bu konula rı o 
kadar detaylamasına araştırmış lar ki yani bunla
ra dair milyonlarca eserimiz var. Milyonlarca di
yorum bakın milyonlarca eserimiz var. Yani ben, 
hayatımdaki kazandığım paranın , önemli bir 
kısmını bir kütüphane oluştu rmak iç in verdim. 
Koca bir evi dolduracak kadar bir kütüph aneye 
sahibim. Ama bu kütüphanem İ s lam literatürü 
ile mukayese ed ildiği nde %1 mesabesindedir. 

Hadis uydurup bunu kabul ettirmek neredeyse 
imkans ızdır. 

Dolayıs ıyla herkesin bilgi ve becerileri, bilim 
dünyasında çok iyi bilindiği , kayıt altına alındığı 

için, nesilden nesile aktarıldığı için, rivayetlerin 
uydu rulması neredeyse imkansızdır. Uydurulan 
rivayetleri de hemen deşifre ediyorlardı . Sadece 
Hz. Peygamberden gelmeyen uydurma rivayet
leri deşifre etmekle kalmamışlar, Peygamberi
mizden gelen sahih hadislerin uydurma isnat
larla yapılan rivayetlerini bile deşifre etmişlerdir. 

Mesela "Ve men kezebe aleyye müteammiden 
felyetebevve' mak'adeh0 minen-nar." (Kim bi
lerek bana yalan isnad ederse cehennemdeki 
yerine hazırlansın) hadisi şerifi mütevatir bilinen 
bir hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifin farklı isnatlar
la uydurulmuş olarak gelenleri de vardır. Bakın 
neyi ifade etmek istiyorum; yani mütevatir bir 
hadisi şerif, yüzlerce tarikten mütevatir olarak 
geld iği tespit edildiği halde, kaynakl_arda bu ha
dis (rivayet) mevzudur (uydurmadır) diye yazıl
dığını görürsünüz . Bu ne demektir? Bu isnad ile 

uydurulmuş olarak gelmiştir. Onun için ulema
nın gözünden hiçbir şey kaçmamıştır. Kaçması 

da mümkün değildir. 

Hocam hadislerin güvenilirliği hakkındaki 

tablo bu kadar berrak ve güvenilir olduğu 

halde bugün bazılarının hadisler hakkında 
yüksek sesle şüpheler üretmesini nasıl açık
larız? Sadece bilgisizlik mi? 

Sadece bilgisizlik ile açıklayamayız. İki şey ile 
açıklayabiliriz : 1) gerçekten cehaletleri, ki bu da 
iki sebebe dayanır: Birincisi İslam', müsteşrik
lerin rahle-i tedrisinde öğrenemezsiniz. İslam ' ı 
ve Kur'an'ı Peygamberin (sav) dizinde ve izinde 
yaşarsınız ve öğrenirsiniz. Yoksa halis muhlis 
Yahudi olan Goldziher'den İslam'ı öğrenemez
siniz. Ama bunlar gidip onlardan aldıklarıyla , 

müsteşrik gözüyle İslam 'ı değerlendiriyorlar. 
İkincisi kendi ana kaynaklarını bilmiyorlar. 2) Ben 
ne yazık ki bunu da söylemek istiyorum; dine, 
Peygambere hiçbir şart şurt ileri sürmeden , 
samimiyetle tabi olmak gerekir. Bu da ben Ki
tab'ın ve sünnetin dediği çizgide adam olmaya 
karar verdim demektir . Yani siz kendi yaşantınızı 

meşrulaştıracak bir vaftiz müessesi arıyorsa

nız samimi dindar değilsiniz. Samimi dindarlık, 

"bila-kay dü şart" (hiçbir şart ileri sürmeden) 
kitap ve sünnete teslim oldum, onun dediğini 
yapacağım demekt ir. Onlar sizin mihmandarı
nız olacak. Onların peşinde yürüyeceksiniz . Siz 
önde yürüyeceksiniz kitap ve sünnet peşinizden 
gelecek bu müslümanlık değildir. 
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Sünnete yöneltilen tenkitler arka 
planlıdır. 

Ve açıkça söyleyeyim sünnete yönelen tenkitle
rin hiçbirisi samimi değildir, hepsi arka planlıdır. 

Arka planı da şudur: Önce sünnetin hesabını 
görelim, Kur'an 'ın işini bitirmek daha kolaydır. 

Bakın bunların pek çoğunun örneğini de görüyo
ruz. Ortalıkta dolaşan bir sürü insan var. Kur'an 
bugün nazil olsayd ı muhtevası ne olurdu diyen
lerden alın da Kur'an'daki bazı ayetler değiştiril
melidir diyenlerine kadar bir sürü insan var. Bunu 
söyleyen insanlar kelimeyi küfrü izhar etmekteler 
ve bunların hiçbirisi dindar değildir. Dinle falan 
alakaları yoktur. Bunların yapmak istediğ i şeye 

bugün itibarı ile biz bir felsefi okul oluşturuyorsu 

nuz diyebiliriz. Tarihteki felsefi okullarından biridir. 
Ama din değildir. 

Hocam bir soru da şahsınızla ilgili soralım, Ali 
AKYÜZ'ün yetişmesinde neler etkili olmuştur, 
Ali AKYÜZ'ün farklı bir yönü var mıdır, biraz 
bundan bahsedebilir misiniz? 

Bu benim için sorduklarınız içindeki en zor soru 
oldu . Diğer soruları büyük bir keyif ve zevkle ce
vaplandırdım. Kendimden çok bahsetmek iste
miyorum. Sadece iki şey söyleyeyim. Birincisi ço
cukluğumda; beni inşa eden, çok etkileyen, çok 
duygulandıran bir şey olmuştu. Beş yaşlarınday

dım, hala zor hatırlıyorum . Babacığımız ile kışlık 
odun hazırlamak için ormana giderd ik. Çok er
ken kalkardık. Ormana gireceğimiz zaman tam 
güneşin doğma zamanı olurdu. Tam bir sessizlik 
içinde yada garip kuş sesleri ile böcek seslerinin 
birbirine karıştığı mistik bir hava içinde ormana 
dalarken, babacığımız bir ilahi tuttururdu . Çok 
güzel bir sesi vardı: "Araya araya bulsam izini, 
izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese 
görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular 
seni." Bunu ağlayarak, yüksek sesle ve çok sa
mimi bir şekilde söylerdi. Ben küçük dünyamda, 
kendi zihnimde "izinin tozuna yüzünü sürmek is
tediği acaba kim" diye merak ederdim . Bu benim 
dinimi ve samimiyetimi inşa eden tabloydu bunu 
çok önemsiyorum ve bu benim ruhumun derin
liklerinde yatan samimiyetimi temsil etmektedir 
diye düşünüyorum. İkinci olarak, ben beşerim, 
kusurum olabilir, ama benim dilimden dökülenler 
ile kalemimden dökülenler konusunda kimsenin 
bana haksız bir ithamda bulunma hakkı olmaz. 

Ben otuz yıl önce yazdığım kitabın fikrini bugün 
de savunuyorum. Birileri gibi on y ıl önce yazdığ ı 

fikirleri, ya sen hala orada mısın? gibi gerekçe
lerle değiştirmem. Yani Ali Akyüz'ün samimiyeti 
ve dilinin doğruluğu konusunda bir farkı olması 
konusunda çaba sarf ettiğ in i söyleyebilirim. Ne 
siyasal zeminler benim dilimi bozar, ne de siya
sal zeminlere mesaj vermek için hak ve hakika
ti söylemekten geri dururum . Siyasetin hoşuna 
gitmeyen fikirler de söylerim, siyasetin hoşuna 
giden fikirler de söylerim. Bu benim Siyaseti baz 
aldığımdan dolay ı değ il , elimdeki Kitap ve sünnet 
verilerine göre konuşuyor olmamdand ı r. Söyle
diklerim bazen onların hoşuna gider bazen git
mez benim umurumda değildir. 

Hocam, bize zaman ayırdığınız ve çok müs
tefid olacağımız bilgiler verdiğiniz için İKRA 
Derneğimiz ve okuyucularımız adına teşek
kür ediyoruz. 

Ben teşekkü r ediyorum, İKRA Derneğ ini biliyo
rum, Emin abiyi [Kurucu başkanım ız Av. Emin 
Atalay] tanıyorum . Sizleri güzel işler yapan bir 
ekip olarak biliyorum. Esasen uzun süredir hiçbir 
programa katılmıyor, hiç kimseye röportaj vermi
yordum. Bu röportaj bunun istisnas ı oldu. 

Hocam bu dönemde asıl sizin ve sizin gibi 
olan hocalarımızın meydana çıkması ve ko
nuşması gerekir diye düşünüyoruz. İnşallah 
bu röportaj bir istisna değil, yeni bir başlan
gıç olur. 

Röportaj: Halil Kendir - Hakan Uluç 
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lmihal ve fıkıh kitaplarında 

"imameyn (iki imam)" ifa

delerine sı k s ık rastlarız . İk i 

imamdan kasıt İmam Azam 

Ebu Hanife'nin iki öğrenci

si olan İmam Muhammed ve 

İmam Ebu Yusuf't ur. Bunlar

dan İmam Muhammed 749-805 tarihleri arasında 
yaşayan önemli bir alimdir. 

İ mam Muhammed küçük yaştan itibaren Ebu 
Hanife'nin derslerine kat ıld ı. Zekası , kabiliyeti ve 
ilme olan merakı ile k ısa zamanda talebeler içinde 
seçkin bir konum kazand ı . İmam Muhammed 18 
yaşında iken Ebu Hanife vefat etti. Bunun üzeri
ne kendisinden yaşça büyük olan İmam Ebu Yu
suf'un ders halkasına katı ld ı ve eği t im in i tamam
ladı. Azmi ve gayretiyle fı kıh alanında olgunlaştı. 

Böylece büyük fıkı h üstadı Ebu Hanife'nin yol ve 
yöntemini Ebu Yusuf kanalıyla tamamladı . Dö
nemin önemli alimlerinden Süfyan- ı Sevri ve Ev
zai'nin ders halkalarına katıldı ve hadis alanında 
da kendisini geliştird i. İlm i yöntem açısından Ebu 
Hanife'nin yolundan hiç ayrılmadı. 

İmam Muhammed , hadis öğrenimi için Medine'ye 
İmam Malik'in huzuruna gitti. Irak bölgesinde öğ
rendiği rey tecrübes ine, Medine tecrübesini de 
ekledi. Bir nevi Irak fıkıh geleneği ile Medine hadis 
geleneğin i şahsında toplamış oldu. Böylece hem 
hadiste hem de fıkıhta ilmine itibar edilen bir alim 
mevkiine yükseldi. 

İmam Muhammed , Harun Reşid döneminde yıl
dızı parlayan alimlerdendi. Halife tarafından önce 
Rakka kadılığına tayin edildi. Bir süre bu göre
vi sürdüren İmam Muhammed ardından sürekli 
ikamet ettiği Bağdat'a döndü. Harun Reşid daha 
sonra onu Horasan kadısı tayin etti. İmam Mu
hammed, fıkıh, siyer ve hadis gibi alanlarda pek 
çok eser yazdı . Birçok öğrenci yetiştirdi. Onun ye
tiştirdiği öğrencilerden biri de İmam Şafii'dir. 
İmam Muhammed'in bize örnek olacak özellik-

1- Cağfer Karadaş, 40 İslam Alimi, s. 38. Ensar Neşriyat. 

Ahmet 
YAPICI 

!erinden biri onun hoş sohbet 
olması ve güzel giyinmesidir. O 
güzel giyinir, güzel konuşur ve in-
sanlara hoş iltifatlarda bulunurdu . 
İmam Şafii 'nin şu sözü onun bu 
yanını ortaya koyar: "O insanların 
en fasihidir. Konuştuğu zaman 
onu dinleyenler Kur 'an onun ifa

de biçimine göre inmiş sanırdı. " İmam Şafii onun 
hakkında "İmam Muhammed hem göze hem de 
kalbe hitap ederdi." demiştir. Bununla İmam Mu
hammed'in güzel giyimini ve hoş sohbetini kast 
ederdi. 

İmam Muhammed'in diğer örnek bir yönü ise ilim 
ve ibadete olan aşkı idi. O, ilim ve ibadet düşkünü 
bir şahsiyet idi. Geceyi üç bölüme ayırmıştı. Bu
nun bir kısmını uykuya, bir kısmını namaza, bir 
kısmını da derse tahsis etmişti. Uykusuz kaldığı 
da çok olurdu. Neden uyumadığı kendisine sorul
duğunda ise şöyle cevap verirdi: 
"Nasıl uyuyabilirim ki? ... Müslümanların gözleri 
bize itimat ederek uykuya dalmışken biz de uyur
sak, o zaman din zayi olur." 

İmam Muhammed, Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, 
İmam Evzai ve İmam Malik'ten öğrendiği teorik 
bilgilerin pratiğini kadılık görevi esnasında gerçek
leştirdi. Kadılık ona büyük bir tecrübe kazandırdı. 
Ders halkasında öğrendiğini sahada tatbik etme 
fı rsatı buldu. Zaten o, problem çözme ve hesap 
konularında çok yetenekliydi. Bu yeteneği saha 
çalışmalarında hem ortaya çıktı hem de pekişti. 
Belki de Harun Reşid'in onu dönemin en karışık 
ve zorlu yeri olan Horasan'a kadı tayin etmesi bu 
sebeptendir . 

Onun en önemli özelliği kitap yazma gayreti ve 
kabiliyetidir. Denilebilir ki, Irak fıkhı, onun yazdık
ları ile günümüze intikal etmiştir. Onun nakilleri 
sadece Irak fıkhıyla sınırlı kalmamış İmam Malik'in 
el-Muvatta'nın farklı bir üslup ile bize ulaşmasını 
sağlamıştır.' 

Allah rahmet eylesin. Derecesini ali kılsın ... 

İ LiM KÜLTÜR VE RAHMET DER NEĞi ---- - --------------------,~ 
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D emeğimizin yönetim kurulu üyeleri ile kitap 
okuma listesinin en az ikinci sınıfında bu
lunanlara yönelik olarak düzenli aralıklarla 

yaptığımız Motivasyon Seminerleri kapsamında, 

20.11.2016, Pazar günü Abdullah YILDIZ hocamı
zı ağırladık, İKRA Derneği Esenler Şube'de ger
çekleştirdiğimiz program , her zaman olduğu gibi 
09.00'da kahvaltı ile başladı. Kahvaltının ardından 
hocamız kürsüye gelerek, hayatından kesitler 
sundu . 

Siz değerli okuyucularımızın artık aşina olduğu 

üzere bu seminerlerdeki amacımız, bugün toplum 
önünde olan, birikimleriyle, çalışmalarıyla top
lumun daha iyiye yönelmesi konusunda gayret 
sarfeden üstadlanmızın, bu birikim ve tecrübe
lerinden istifade etmek, onların hangi aşamalar
dan geçerek, hangi zorlukları aşarak bulundukları 
noktalara geldiklerini bizzat kendilerinden dinle
mek ve bütün bu birikimleri kendi hayatımız ve ça
lışmalarımızda örnek almak. 

Abdullah YILDIZ hocamız da, Motivasyon Semi
nerleri kapsamında Derneğimizde ağırladığımız 

diğer hocalarımız gibi, öğrencilik yıllarından itiba
ren, kitaplarla ve okumakl a içiçe olan, aktif sosyal 
faaliyetlerle dolu ve yazmanın hayatının bir parças ı 
olduğu bir hikayeye sahip, 

1954 yılında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ay
şehoca köyünde doğan hocamız, ilkokulu köyün
de bitirir. 1973 yılında Adana İmam Hatip Lisesi'n
den , mezun olur. Adana İmam Hatip Lisesi'nin ilk 
mezunlarındandır. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde 
okumak istemesine ve puanının tutmasına rağ
men, lisedeki çalışmalarından dolayı kendisine 
karşı tavırlı olan mülakat heyetindeki birinin etki
sinden dolayı bu mümkün olmaz ve Konya Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olur. 23 
•ııllık öğretmenlik hayatında, öğrencileriyle klasik 
öğretmen formalının d ışında bir ilişki geliştirir ve 
bu nedenle diğer bazı öğretmenlerden de tepki 
görür, 1976-78 yıllarında Yeniden Milli Mücadele 
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dergisinde yaz ılar yazar. Daha sonra Pınar dergi
si, Umran Dergisi ve (halen yazmaya devam ettiği) 
Vakit/Yen i Akit gazetesinde yazar, 1981 yılında Pı

nar Yayın ları'nın kuru l uşunda yer alır. Ve bir grup 
arkadaşıyla birlikte , ikinci on yı lına giren Namaz 
Gönüllüleri Platformu' nun kuruluşuna öncülük 
eder ve insanlarım ızda namaz bilinci oluşması ve 
insan larımızın namazla buluşması gibi çok be
reketli bir çalışmanın içinde bulunur. Çok sayıda 
kitap kaleme alan hocamız, yurtiçinde ve dışında 
verd iği seminerlerle çalışmalarına aralıksız devam 
etmekted ir. 

Diiğün Dern ek 
\ ( ~ ... 

İKRA DERNEĞİ Genel Başkanı Mehmet ÇELİK 
beyefendinin kızı Feyza ÇELİK Konya'da dünya 

evine girm iştir. Çiftimizi ; 

Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed'in de kavli ile attıkları bu 
evlilik adımını en içten dileklerimizle 

kutlarız. 

- r· Hocamızdan kısa bir anekdot: 1 ~ . ' . . 
"2006 yılında başladığımız -iıamaz.flatformu et- . 

kinliğimizden bugüne kadar yaklaş~ ola~ak. 10_ 

milyon kitap da?ıttık. O zamanla~ naF(l~g/Jı C 
10-15 kitap var iken şu anda 150 ile 2cfo arasın 
namazı anlatan kitap var. Hamdolsun namaz kı-

lanların sayısı şu 10 yılda yüzde beş oranında arttı. 
İnşallah bunda namaz platformunun da etkisi ol-
muştur. Biz inanıyoruz ki namaz konusunda şekil-
den uzaklaşıp işin özünü ve ruhunu yakalayabi-
lirsek birçok konuyu da sonuca erdiririz inşallah." 

"15 Temmuz'da bütün ümmet bizim için dua etti. 
Suriyelilerin, Arakanlıların ve bütün mazlumların 

duası üzerimizde idi. O gün Allah bize yardım etti. 
Bunu bir fırsat bilip aramızdaki sorunları, ayrışma

ları bir tarafa bırakarak, birlik ve beraberlik içinde 
olmamız gerekiyor. Çünkü Şii ve Sünni çatışması 
kapımızda, ümmeti bölmeye parçalamaya çalışı

yorlar. Bizim bu noktada kardeşliğimizi pekiştire
cek davranışlarda bulunmamız gerekiyor." 

Biz diyoruz ki, bu iş anlatmakla olmaz! Siz de İK
RA'ya gelin, bu güzel çalışmaların içinde yerinizi 
alın , kitapla buluşun ve bütün bu tecrübelerden 
canlı olarak istifade edin . Sohbetin ayrıntısını 
https://www.youtube.com/watch?v=Asr
gWbOadLw linkinden izleyebilirsiniz. 

İNNA LİLLAH VE İNNA İLEYHİ RACİON 
Ağustos ayında Bağcılar Şubemizden 

Mehmet RRAT'ın annesi Rabiye RRAT 
Hanımefendi ve Güngören Şubemizden Metin 

KUL:un babası Celal KUL; 
Kasım ayında ise Genel Merkez Teşkilatlanma 

Başkanımız Salim UZMAN kardeşimizin 
kayınbabası Akif SEVİL beyefendi ve yine 
teşkilat üyelerimizden Hakan ULUÇ'un 

anneannesi Zilfiye AKKOYUN hanımefendi, 
Aralık ayında ise Tuna Şubesi Teşkilatlanma 

Birim Başkanımız Bekir DURNA'nın abisj 
Duran DURNA Bey 

Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. 
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ULVİ AlACAKAPTAN İLE .. .. . 
KULTUR SOHBETLERi 

• 
1 KRA Derneği olarak yeni 

bir hizmet alanı daha 
açmış bulunuyoruz. 

İnşallah bundan sonra 
düzenli aralıklarla kültür ve 
sanat alanında söz sahibi 
olan isimleri Derneğimizde 
ağırlayacak ve onlarla 
kültür ve sanat sohbetleri 
gerçekleştireceğiz . İşte 
bu sohbetlere, 11.11.2016, 
Cuma akşamı usta sanatçı 
Ulvi ALACAKAPTAN ile bismillah dedik. İKRA 
Esenler Şube'de gerçekleştirdiğimiz programda 
Ulvi ALACAKAPTAN, tiyatroya başlamasını , 

başarılı olmanın sırlarını, yaşadığ ı fikri dönüşüm 
gibi pek çok konuyu dinleyicilerle paylaştı. 

Doktor bir anne babanın çocuğu olarak 1949 
yılında dünyaya gelen ALACAKAPTAN, 9 
yaşında iken İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'ne 
seçilir. Aynı zamanda ünlü tiyatrocu Muammer 
KARACA'nın yeğeni olan Alacakaptan, 
profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar 
verdiği zaman, büyük dayısı olan Muammer 
KARACA'ya değil, başka bir tiyatroya gider. Kendi 
ifadesiyle bunu; her şeyi bileğinin hakkıyla ve hak 
ederek elde etmek için yapar. Av. Emin ATALAY'ın 

yöneticiliğinde söyleşi şeklinde geçen sohbetten 
bazı satırbaşlarını Ulvi ALACAKAPTAN 'ın 

ifadeleriyle şu şekilde sıralayabiliriz : 

Başarının sırrı çok çalışmaktır. Evet, 
oyunculuk için yetenek de gerekir, ancak başarı 
%80 oranında çalışmaya bağlıdır. Bakın! Çağrı ve 
Ömer Muhtar filmlerinden de tanıdığımız Anthony 
Quinn, gerçekten çok başarılı bir oyuncudur. 
Ömer Muhtar filmindeki Anthony Quinn ile 
canlandırdığı gerçek Ömer Muhtar da birbirine 
benzer. Bir keresinde bir bayan, Quinn'e yaklaşır 
ve Ömer Muhtar'a çok benzediğini söyler. Bunun 
üzerine Quinn çok kızar. Der ki; ben birbuçuk 
yıl onun hayatını inceledim, onu tanıyanlarla 

konuştum, o yaşında onu böyle bir mücadeleye 

sevk eden saikin ne olduğunu 

anlamaya çalıştım , bütün bunları 

değil de fiziksel benzerliğ i mi takdir 
ediyorsunuz, diye çıkışır. Çünkü 
Anthony Quinn, o filmdeki başarı 
için çok çalışmıştır, çok emek 
harcamıştı r ve ası l bu emeğinin 

takdir edilmesini beklemektedir. 
Aynı şekilde Türk tiyatrosunun 
en başarı lı ismi Metin Akpınar 

da canlandıracağı roller için çok 
ayrıntılı çalışmalar yapardı . Mesela 

bir oyunda rol gereğ i kazak dokuyacağı için, 
çok güzel örgü örmeyi öğrenmiş ve o oyunun 
sahnede kaldığ ı sure içinde rol arkadaşlarının 

hepsine kazak örmüştür. 

Seyirci sevgisiyle sizi baştan çıkarır. Hani 
şöhret afettir, denir ya, biz bunu iliklerimize kadar 
yaşadık . Seyirci sizi sevgisiyle, alk ışl arıyla ellerine 
alı r ve başının üzerine kaldırır. Ama bir anda sizi 
başüstü mermerin üzerine bırakabil ir de. Bu, 
mevki makam sahibi olan herkes için geçerlidir. 
Sizi, sevgi gösterileri, alkışlar ile i ğ fa l eder, 
baştan ç ıkarır. i ğfal etmek sadece cinsel içeriğe 

sahip bir şey değild ir, aynı zamanda yoldan 
çıkarmadır. Ama siz profesyonelce davranmaz 
ve gevşerseniz , bu sefer sizi eleştiri r ve yüz üstü 
bırakır. Onun için seyirciye kulak vereceksiniz, 
ama çok fazla kulak asmayacaksınız. 

Yanlış yaşıyorum gibi bir hisse kapıldım 
ve namaza başladım. (35 yaşına kadar sol 
görüşe sahip olduktan sonra fikrT dönüşümünün 
sebepleriyle ilgili söyledikleri). 12 Eylül 1980 
darbesi kendisini solcu hisseden herkes için 
büyük bir yıkım oldu. Sadece zulüm vs. açısından 
değil . Sol, her şeye olan inancını kaybetti , 
Birlikler, yapılar falan dağıldı. Seslendirdikleri 
hiç bir şeyin temeli yokmuş vs. diye düşündüler. 
Kendilerini içkiye verdiler, uyuşturucu kullananlar 
oldu. Ben ise bu sıralarda mesleğimin en iyi 
dönemini yaşıyordum. Sezen Aksu, Emel Sayın, 
Şener Şen, Mazhar-Fuat-Özkan, Adile Naşit, 
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Ayşen Gruda gibi oyuncularla sahne paylaşıyor 
ve çok para kazanıyordum. Ama içimde bir 
huzursuzluk vardı . Belki soldan gelmenin bir 
sorumluluğu , yaşanılan hayat. .. Yanlış yaşıyorum 
gibi bir hissim vardı. 1984 n isan-mayıs aylarıydı . 

Ankara'daydım , Ferhan Şensoy'un "Şahları da 
Vururlar" oyunu için turnedeydik. Bu oyunu 5 
yı lda 400 kere sahne lemiştik . 4 mayıs, doğum 

günüm, 35 yaş ımı bitirecektim. Huzursuzdum. 
Bunu kırmak için tamamen ters yaşamlara 

geçeyim dedim, başaramadım. Sonra aklıma bir 
cümle takıld ı : "Senin huzursuzluğunun sebebi 
inkarcı lı ğı ndır, çok az zaman ın kald ı , Allah'a inan 
ve kurtul." Çok korktum. Bu cümleyi bir yerde 
okumamışt ım , birinden duymamıştım, bir filmde 
izlememiştim. Dine karş ı bir tavrım yoktu, ölüm 
üzerinde de düşünmüyordum. Ben varken ölüm 

iz İKRA Derneği olarak önce okumayı sonra

da okutmayı kendimize amaç edinmiş birer 

neferiz. İlk yola çıktığımız andan bu güne ka-

dar binlerce kişiye kitap okuttuk, okutuyoruz. 

Bu yolda önce kendimiz ve ailelerimize kitap oku
mayı sevdirdik. Sonra komşumuz, sokağımız der
ken şimdide güzel vatanımızın her ilinde insanlara 
kitap ulaştırıyor, onların okumalarını ve kitapla bu
luşmalarını sağlıyoruz. Kitap gönderdiğimiz illerde 
kitap okuyan kardeşlerimizi belli aralıklarla ziyaret 
ediyor, onlarla daha iyi nasıl çalışmalar yaparız da 
daha çok insana kitap okuturuz, istişareleri yapı

yoruz. Yeteri sayıya ulaştığımız illerde temsilcilikler 
açma girişim lerinde bulunuyoruz. 

İşte bu doğrultuda bu ay yaklaşık 2 yıl önce Sakar
ya'da, daha önce İKRA DERNEĞİ Esenler şubesi 

yok, ölüm varken ben yokum, diye bakıyordum 
olaya. Sonra ölümü ve sonrasını düşünmeye 

başladım. Niye çok kazanmak için çalışıyoruz, 

çok kazanınca ne olacak, araban varsa daha 
iyisini alacaksın , uçak alacaksın, sonra füze mi 
alacaksın ... Sonunda mealli bir Kur'an ve bir hadis 
kitabı alıp okumaya başladım . 1984 Ramazanı 2 
Haziran'da başlıyordu , o gün ilk orucumu tuttum , 
ilk namazımı kıldım . 

Ulvi ALACAKAPTAN üstadımız oruca ve namaza 
başlamasıyla tiyatroyu hemen bıraktığını ifade 
etti. Sonra " İslamı tiyatro" olarak nitelendirilen 
tiyatro serüvenini anlattı . Burada özet olarak 
kısa bir bölümünü aktardığımız söyleşiyi şu 

linkten izleyebilirsiniz. https ://www .youtube.com/ 
watch?v=NBjVhST6XiA 

TİMİZ 
başkanı olan Yakup YEMEZ Abimiz ile başlattığımız 
ve bu gün temsilcilik açtığımız Sakarya Kocaali il
çesine temsilciliğim izi ziyarete gittik . Ziyarete İKRA 
Derneği Kitap Komisyonu Başkanımız Ahmet YAPI
CI Hocamız, Eğitim Birimi Başkanımız İlhan ULUÇ, 
Destek ve Denetleme Birimi Başkanımız Talip DE
MİR ve Bağcılar Temsilciliği Başkanımız Murat ŞE
KER katıldı . 

Ziyaret yerinde bizi yıllarca beraber çalıştığımızve öz 
abimiz kadar sevdiğimiz Yakup YEMEZ abimiz kar
şıladı . Hasbihal ettikten ve çaylarımızı içtikten sonra 
mekan olarak kullandığımız caminin kütüphanesi
ne gittik, orada yeni arkadaşlar yeni yüzler karşıladı 
bizi. Sıcak ve samimi muhabbetler ettik . Daha sonra 
sohbet saatinde Ahmet Yapıcı Hocamız bizlere yak
laşık 45 dakika süren bir sohbet verdi. 

Hocamız sohbetinde akrabalık bağlarından, akra
balarımızla olması gereken ilişkilerden ve onları ih
mal etmemiz gerektiğinden söz etti. Sohbetimize 
yaklaşık 60 kişi katıldı. 

Sohbet sonrası ikram edilen sıcak çay ile birlikte 

sıcak muhabbetler ettik. Misafirlerimizin sorularını 
cevaplandırdık . Derneğimizin çalışmalarından ve ki
taplarımızdan bahsettik . Daha sonra misafirlerimiz 
ve Yakup Abimizle vedalaştıktan sonra İstarıbul'a 
dönmek için yola çıktık. 
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GEZ DÜNYAYI 
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? 

GEZMEK ; Dünya'yı okuma eylemi. 
OKUMAK ; Dünya'yı gezme yöntemidir. 

Okuyarak edindiğimiz teorik bilgileri gezerek prati
ğe dönüştürüyoruz. 

Seyahat etmek bizleri alışık olduğumuz rutinimiz
den kopanp yeni şeyler yapmaya, yeni şeyler keş
fetmeye yöneltir . Zamanımızı genişletir. Biliyoruz 
ki bize seyahati yaptıran, kitap ve kitap okutmaya 
olan inancımızdır. 

Yeni bir heyecana başlıyoruz. 

Me_vlana şehri KONYA. 

28 Ekim Cuma gecesi kitap sevdalılarından olu
şan 5 kişilik bir ekip ile çıktık yola. Bizleri Konya da 
Hüseyin Sayın hocamız karşıladı . Fedakarlık yapıp 

gece 02 :00 de karşıladığı için kendisine teşekkür 
ederiz. Gece kalacağımız Meram Öğretmen konuk 
evine geçtik. Sabah kahvaltıdan sonra Ahmet Yapı
cı hocamız (kendisi aslen Konyalı) bizlere Konya ge
zintisi yaptırdı . Konya İnce Minareli Medrese (Taş ve 
Ahşap eserleri müzesi), Alaaddin Tepesi ve Konya 
ile özdeşleşen Mevlana müzesine geçtik. Müze ve 
kabristan ziyaretinden sonra bize katılan Hüseyin 
Sayın hocamızla meşhur Konya etli ekmeği ile ziya
fet çektik . Daha sonra ziyaretimizi gerçekleştirmek 
için Kçınya Koyunoğlu müzesi ve Kütüphanesine 
geçtik. Müze konferans salonunda bizleri bekleyen; 

Koyunoğlu Müzesi Müdürü Sn. Hasan YAŞAR, 
Milli Eğitim AR-GE biriminden Sn. Hüseyin Sayın ve 
Atilla Yaramış, 

Gezici Kütüphane Koordinatörü Sn. Asuman Arslan 
ve Ali Cahit Selvi, 
Okumayı Sevdirme Derneği Başkanı Sn Hikmet Yıl
maz, 
Ahmet Çelik ve Ali Altınsoy hocalarımız ile tanıştık. 

Dernek faaliyetlerimizden , kitap okumanın ve okut 
manın öneminden bahsettik . Bilgi paylaşımı, fikir 
alış-verişi ve tavsiyelerle programımızı noktaladık. 
Yeni simalar görmek , yeni fikirlerle tanışmak ve yeni 
yerler gezmek bizler için büyük bir tecrübe ve bilgi 
birikimi. 

Bir gezide insanın öğrenebileceği en önemli şey in
san sevgisi, yeni kültürleri tanıma, ortak , benzer ve 
farklılıkları keşfetmek. 

Konya gezisi bizlere çok şey kazandırdı. O birik im 

ile heyecan ile geri dönüyoruz . Yeni bir gezi mace

rasında buluşma dileğiyle ... 

İhsan KARADAŞ 

(LiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞi 
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7 HİLAL 
DERNEĞİNE . 
ZiYARET 
İhsan KARADAŞ 

H er müminin gönlünde şehadet yatar. Za
manı gelince samimi ise Allah onu doğ
rular ve şehid olur. 

Rabbimizin nusreti 15 Temmuz gecesi yeryuzü
ne tecelli etti ve ak-kara birbirinden ayrıldı 

Şehid olmak isteyenlere şehidlik 
Gaflette olanlara uyanma 
Rehavete kapılanlara silkelenme 
İhanet içinde bulunanlara zilleti verdi. 

15 Temmuz gecesi bir milletin kıyama duruşunu 

tüm dünya hayretle izledi. 

Zamanı gelmiş, vadesi dolmuş, Şehadet aşkıyla, 

şehitlik arzusu ile bekleyenler için 15 Temmuz 
gecesi milletinin dinini, namusunu, mukaddesa 
tını korumak , bu Aziz milletimizi esaret altında 
bırakmamak içiZn canını veren şehidlerimize 

Rabbim Rahmetiyle muamele etsin. (Amin) 

15 Temmuz gecesi köprüde şehid olan Mehmet 

YILMAZ gittiği yerde İslami faaliyetlerini devam 

ettiren aktif, sevilen ve sayılan bir abimizdi. İKRA 

derneğinin kuru~ularından olan ve 7 hilal derne

ğinde t9aliyetlerini devam ettiren Mehmet abi- · 

miz, 7 Hilalle tanışmamıza vesile oldu . 

Biz de bu vesile ile 9 Ekim Pazar günü tanış

mak ve dernek faaliyetlerini anlatmak maksadı 

ile 7 hilal derneğine ziyarette bulunduk . Dernek 

başkanı Sayın Adnan ELGÜN hocamız ve ekibi 

bizleri samimi ve sıcak bir ortamda ağırladılar. 

Kahvaltı ve tanışmadan sonra dernek faaliyetle

rini karşılıklı anlattık. Aramızdaki güzel sohbet ve 

iyi temennilerimizin ardından vedalaştık. 

Tanışmamıza vesile olan ŞEHİD MEHMET 
YILMAZ abimize Allah' tan· Rahmet diliyoruz. 

GENÇ İHH ZİYARETİMİ-Z 

G
enç İHH Başkanı Sayın Fatih YAZICI 
ile tanışmak; okumak ve kitap okut

mak faaliyetlerini anlatmak, karşılıklı bil

gi alışverişi yapmak üzere 15 Ekim cumartesi 

günü kendilerini ziyaret ettik . Hoş sohbet ve sa

mimi bir ortamda gerçekleşen görüşmemizde 

faaliyetlerimizi aktardık, fikir alışverişinde bulun

duk. Kitap okuyucularının/mızın sayılarının art

ması temennisi ile iyi temenniler ile ayrıldık. 

İLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞi -------------------------
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Ev Ziyaretlerimiz 
B

ağcılar şubesi olarak yönetimdeki ar
kadaşlara ev ziyaretlerine devam et
mekteyiz . Bu vesile ile Murat ŞEKER, 

Ramazan TEKİNALP, Hüseyin KAVGA
LAK ve Ömer ÖZTÜRK kardeşlerimizin ev
lerine ziyaretler gerçekleştirdik . 

Bizleri evlerinde ağırlayıp ikramlarda bulunan 
kardeşlerimize Allah cennetinde ikramda bu

lunsun inşallah . 

·r 

1 

Riyazu's Salihin Okumaları 
Bağcılar şubemizde ki Riyazü's Salihin dersleri her cumartesi aksamı 
20:30-21:30 saatleri arasında devam etmektedir. Sizi ve sevdikl~rinizi 

bu eşsiz sohbetimize bekleriz. 

,------------ -------- iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGi 
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E) 

ı 

miz! 
Şubemizde her hafta yapmış olduğumuz ilmi sohbetlerimiz ye
nilenmiş mekanımızda birbirinden değerli hocalarımız ile 

devam etmektedir. 

Siz i ve sevdiklerinizi her salı aksamı 21:00 / 21:30 saatleri 
arasında şubemize bekliyoruz. 

t ... ~~zay ÇEBECİ 

Kur'an-ı Kerim Okumayı 
00 ı...,' 

Ogreniyoru z / 
Sevgili İKRA mensubu 
kardeslerimiz! . 
Şubemizde ki Kur'an-ı Kerim derslerimiz her 
yaştan ve her kesimden kardeşlerimize uygun 
bir şekilde devam etmektedir. Pazartesi 
ve perşembe akşamları 21:00/22:00 
saatlerindeki Tecvidli Kur'an-ı Kerim 
derslerine sizi ve sevdiklerinizi bekleriz . 

iLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNE<'.li -------------------~ 
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B~KLENİLEN GENÇLİK: 
KiTAP OKUYAN, 
NAMAZ KILAN ... 

Esenler Şubemizin gençleri herkes tarafından 
beğeni toplamaya devam ediyor. Çünkü 
başarılı çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. 

Şubemizin birçok çalışmasında yer alan ve 
çevresindeki gençlere örnek teşkil eden gençlerimiz 
kitap okumada da birbiriyle yarışıyorlar. 

Marifet iltifata tabii ise gençlerimizin bu azim ve 
gayretli çalışmalarındaki başarılarının devamı için 
elele verip şube yönetimi ve gençler birliktelik kurup 
başarıya uzanan yolları birlikte kat edeceğiz. 
Gençlerimizin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları 
için şube yönetim kurulu olarak her nevi desteğ i 

sağlıyoruz. 

KUR'AN-1 KERİM 
DERSLERİ 
• 

l lim öğrenmek farzdır" 
Sefer bizden zafer Allah'tandır. Şubemiz olarak biz 
büyük bir hedef koyarak "çevremizde Kur'an-ı Kerim 

okumayı bilmeyen kalmayıncaya kadar ?'den 77'ye 
kadar herkese Kur'an-ı Kerim okumayı öğreteceğiz, 

inşallah. 

Bu minvalde Pazartesi ve Cuma akşamları Hafız 
Vedat KARATAŞ hocamız tarafından 20:00 ile 
22:00 arası herkese ücretsiz olarak Kur'an-ı Kerim 
dersi veriyoruz. Sizleri de bekliyoruz. 

HER HAFTA YASIH-1 ŞERiF OKUYORUZ 

"Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi Cuma günüdür." 
Yasin-! Şerifi, Kur'An-ı Kerim'in kalbi bilen biz Müslüman 
aleminin mübarek günü olan Perşembe gününü Cuma 
gününe bağlayan gece Şubemizde Hafız Osman 
Karaman hocamız tarafından Yasin-i Şerif okunuyor ve 

ZİYARETLERİMİZ 

Subemiz yönetim kurulu olarak zor 
zamanlarımızda _bizlerden de~teğin i eksik 

, etmeyen Esenler Uçyüzlü Camii imamı Kürşat 
GÖKGÖZ hocamıza sabah namazına müteakip 
sürpriz ziyaret gerçekleştirdik. 

Bayrampaşa Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde 
çıkan büyük yangında işyeri zarar gören Şubemiz 
Maliye Biriminde görevli Mustafa YEMEZ'e geçmiş 
olsun ziyaretinde bulunduk. 

Derneğimiz Teşkilatlanma Birimi Başkanı Salim 
Uzman'a taziye ziyaretinde bulunduk. Derneğimize 

maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Salim 
Uzman abimizin kayınpederi Akif SEVİL amcamız 
vefat etmişti r. Merhuma Allah (cc)'dan rahmet, acılı 

ailesine sabırlar dileriz. 

1 sayfasının mealini veriyoruz. 

Cuma gününe en iyi şekilde hazırlanmak için siz değerli 
dostlarımızı saat:21.00'de şubemize bekliyoruz. 

iLİM SOHBETLERİMİZ 
Her ayın çarşamba günlerinde ilim sohbetlerine 
davetlisiniz ... 

Her Çarşamba akşamı Saat:21 :00'da birbirinden değerli 
hocalarımızın katılımıyla ilim sohbetleri gerçekleştiriyoruz. 
Her ayın ilk Çarşambası Av. Halil KENDİR, 2. haftası 
Av. Emin Atalay, 3. haftası aynı zamanda Derneğimizin 
~enel Başkanı da olan Mehmet ÇELİK ve 4. haftası 
ilahiyatçı Abdulgafur LEVENT hocamızın katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz sohbetlere siz değerli dostlarımızı 

bekliyoruz. 

------------------------- iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGI 
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"ANI YAŞAMAK" 

kra; al götür oku getir anlayış ına sahip olup , 
Kitap ok uyan ve okutan bir dernek . Bu
nun yanında haftalık sohbe tlerimiz de çok 

öne mlidir. 

Kitap okurlarım ıza ; kitap okumanı n, Türkiye'de 
ve dünyada olan bitenden habe rdar olmak 
olduğunu ve yeri geldiğinde müdahil o lmak/ 
müdahale etmek durumunda olduğumuzu, 

bir araya gelme nin önem li bir bö lümünü soh
bet lerim izde i ş l ediğimiz konularla sağlıyoruz. 

Her gün kitaptan bahsetsek yeridir ve 
anlatmakla da bitiremeyiz . Çünkü "bil
gi güçtür" . Bilgiye hükmeden dünyaya 
da hükmeder . 

"Bilgi iki çeşittir; biri konuyu bilmek, 
diğeri o konuyu nereden öğrenebile

ceğini bilmektir" . 

Bilginin ana kaynağı kitaptır. İşte bun
dan yola çıkarak İkra Tuna şubesi ola
rak bir ilke imza attık . 30 Ekim cuma 
Sohbet akşamı ve saatinde kitabı 

anlatmak yerine, bizzat okuyarak, yaşaya

rak gösterdik . Katılımın 65 kişi olduğu, Genel 
başkan ve merkez üyeler imizin de katıldığı 

top lu kitap okuma saatimizi elhamdulillah ba
şarıyla tamamladık. Yılda bir kaç defa tekrar 
etmeyi düşünüyoruz (inşallah). 

Kitap okuyarak bu anı tar ihe geçiren , bir ör
neklik teşki l eden ve bir miras olarak bırakan 
tüm kitap okurlarımıza teşekkür ederiz. 

AN GENÇLERLE 
Gençlerle Sabah Kahvaltısı 
Yakında askere gidecek olan Şubemiz Eğitim 

Biriminde görevli Furkan KORKMAZ'ın yerini 
ve görevini yeni arkadaşlara bırakacak olması 

münasebetiyle bir pazar sabahı kahvaltıda buluştuk. 

Tanışma ve muhabbet amaçlı gerçekleştird iğimiz 

programda sıcak bir havanın hakim olduğu 

kahvaltıda genel başkan Mehmet Çelik hocamız ve 
arkadaşlarının sürpriz katılımı bizi memnun etti. 

İ LİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGI ------------------ - ------



» ŞUBELERDEN HABERLER / TUNA 

GÜNGÖREN MÜFTÜSÜ 
YUNUS BIÇAKCl'Y A ZİYARET 

D
erneğimiz Anadolu ve Tuna 

Şubesi'ni temsilen Fatih Sultan 

Camii müezz ini Abdullah YILDIRIM 

ve Söğütlü Camii müezz ini Mustafa İLHAN 
ile birlikte Güngören Müftüsü Sayın Yunus 

BIÇAKÇI beyi makamında ziyaret ettik. 

Müftü beye derneğimizin çalışmalarını 

anlattık. Özellikle kitap okutma programı 

hakkında ayrıntı lı bilgi verd ik. Kitap 

listemizi, dergimizi ve hizmetl erimizi anlatan 

kitapçığımızı kendilerine hed iye ettik. Çok 

güzel bir ortamda gerçekleşen ziyaret iç in 

sayın müftümüzün çayını içtikten sonra 

kendilerini de derneğimize davet eder ek 

ayrıldık . 

ZİYARETLERİMİZ 

Subemizde bir süre hizmet eden Ali (Durdu) 

BURAN a?imizi ziyaret ettik. Hizmet ettiği 

, süreçte "lkra Derneği sayesinde kahve 

hayatı ve birçok kötü alışkanlıklarının değiştiğini 

belirten abimize efendi ve dürüstlüğünden çok şey 

öğrendiğimizi ve Allah(cc)'tan acil şifalar vermesini 

niyaz ediyoruz. 

Aynca, Şubemiz Eğitim Biriminde görevli Bülent 

YAŞAR abimize de geçirdiği trafik kazası için geçmiş 

· olsun ziyaretinde bulunduk. Şu an için birkaç ağrısı 

bulunan Bülent abimize de acil şifalar dileriz. 

_________________________ iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEÔI 
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OKUL ÖNCESİ 
ÇOCUKLARDA 
İBADET EĞİTİMİ 
• 

1 
kra Tuna Hanımlar Komisyonu olarak 09 Kasım 
Çarşamba günü Eğitimci yazar Nejla Şeyma 
SAYDAM hocamızın anlatımıyla "Okul öncesi 

Çocuklarda İbadet Eğitimi" konulu seminer ger
çekleştirdik. 

Birbirinden önemli ve değerli bilgileri bizimle pay
l aşan hocamız, özellikle, " İlk çocuk luk (Gulam} dö-

J 
; / 

_j - - ~ _- -

nemi: (3-7 yaş}" 

konusu üzerin
de seminerini 
g erçekl e ş tir di. 

Seminerimizden 
aldığımız önemli 
noktaları sizinle 
paylaşmak isti
yoruz: 
Her şeyden 

önce okul önce
si dönem adını 

da verdiğimiz ilk çocuk luk döneminde din eğitimi 
bir duygu eğitimidir. Dini kavram ve sembollere 
karşı çocuğun olumlu duygular oluşmasına katkı

da bulunmak temel amaç olmalıdır. Başta da be
lirttiğimiz gibi eğitim bir biçimlendirme sürecidir ve 
bu sürecin amaca uygun sağlıklı şekilde ilerlemesi 
dini eğitimin bilgi ve kavram ezberletmekten öte bir 
içerik taşıdığının bilincine varılmasıyla mümkündür. 

İlk çocukluk döneminde ebeveyn ve din eğitmen
lerinin en büyük yanılgısı dini bilgilerin ezberletilme
si ve öğretilmesiyle din eğitimini gerçekleştirdikle
rini düşünmeleridir. Oysa kalıcı ve biçimlendirici 
din eğitimi için öncelikle çocuğun dini sembolle
re karşı ilgi duymasını sağlamak olumlu duygular 
oluşması için zemin hazırlamaktır. Örneğin çokça 
yapılan yanlış küçük çocukların özellikle camide 
koştuklarında azarlanması , namaz kılan kişinin 
önünden geçtiğinde öfkeyle çekiştirilmesi, sert 
uyarılarda bulunulması, yine cami cemaatinin ca-

miye gelen çocuğa gülümseyerek değil çatık kaşla 
yaklaşılması vb sonucunda elbette ki çocuk cami
den olumlu duygularla ayrılmayacaktır. Oysa böyle 
durumlarda önceliğimiz vesvelerimizle camide ni
zamı sağlamak değil çocuğun kalbine İslam 'a dair 
sembollerin muhabbetini işlemektir. 

Çocuğun özerkliğinin engellenmemesini istemek 
onun başıboş, her istediğini yapan biri olması an
lamına gelmez. Eğitimde disiplin, saydığımız bu 
nedenlerden dolayı çok önemlidir. Burada önemli 
olan özerklik ve kısıtlama dengesidir. Örneğin ida
re edebileceğinden daha fazla özgürlüğü olan ço
cuk tehlikeye düşer. Sağlıklı ve dengeli bir disiplin 
için şu iki hususa dikkat etmek gerekir. 

1- Çocukla ilgili alınan tedbirlerin konulan ya
saklamaların hatta verilen cezaların sebebini ona 
açıklamak. Tüm tedbir ve kısıtlamaların çocuğun 
iyiliği için olduğunu anlamasını sağlamak. 

2- Alınan tedbirlerde tutarlı davranmak. Bir düze
nin ve mantığın olması. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: 

Tuna şubemizde hanımlar olarak hafta içi 
her gün Kur'an derslerimiz, çarşamba gün
leri meal derslerimiz dönüşümlü olarak siyer 
derslerimiz yapılmaktadır. Ayda bir İslam 
Ahlakı, değerlerimiz konulu seminerler dü
zenlemekteyiz. 

Tüm hanım kardeşlerimizi sohbetlerimize, 
seminerlerimize ve düzenleyeceğimiz gezi
lerimize bekliyoruz. 

iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEÔI -------------------------
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Kış Gelse de 
Çalışmaya Devam 

İKRA Derneği Nenehatun Şube olarak rutin düzenlediğimiz Pazartesi sohbetleri (21.00) 

ve Cumartesi İlmihal dersleri (21.00) ve Kur'an derslerine ilaveten, birlik, beraberlik ve 
muhabbetimizi artırması niyetiyle şube yönetimi arasında futbol , voleybol ve basketbol gibi 

sportif faaliyetler organize ediyor ve en güzel bahanelerle (düğün , yeni çocuk , taşınma gibi) 
ev ziyaretlerimize devam ediyoruz . İşte bazı örnekler: 

................................................................... .. ... 

Sağlam Kafa 
Sağlam Vücutta Bulunur 

Yönetim içi kaynaşma, dayanışma ve mu
habbeti arttırmaya yönelik sosyal faaliyet
ler çerçevesinde, teşkilat birimi başkanımız 
Yunus ÇETİNKAYA'nın organizatörlüğün
de voleybol maçları düzenliyoruz. 

Hakkı Başar spor salonunda gerçekleşti

rilen maçta kazanan tabii ki kardeşlik ve 
dostluktu . 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Halil Eymen ve Ebubekir'e 
HOŞGELDINIZ dedik ... 
İKRA ailesi genişliyor Elhamdulillah ... 
Yönetimizin değerli üyeleri Hatip DEMİR'in Halil Ey
men ve Engin AKKAYA'nın Ebubekir isimli nur topu 
gibi erkek çocukları dünyamıza teşrif ettiler. 

Bizde kardeşlerimizi ziyaret edip mutluluklarını pay
laştık. Rabbim evlatlarını kendilerine göz aydınlığı 
eylesin. Rabbine, Peygamberine bağlı güzel mü
min, Devletine, Milletine bağlı hayırlı bireyler kılsın 
inşaallah ... 

r----------- - ----------- İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞi 
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~ Geleceğimizdir 
Gençlik Birimimiz Abdurrahman KURT kar

deşimizin öncü lüğünde Çarşamba 20:00 
ve Pazar 16:00 günleri ve saatlerinde rutin 
Kur'an-ı Kerim derslerine devam ediyor. Ayrı

ca bunun dışında kısa sure ezberleri ve talimi, 
genel İ s lami bilgi, Edep ve Ahlak derslerimiz

le genç lerimizin geleceğini sağ lam temellere 
ulaştırmak gayretindeyiz. 

Biliyoruz ki , Gençlerimiz Geleceğimizdir. O 
halde güzel bir gelecek için güzel bir gençlik 
yetiştirmek bizim en önemli görevimizdir. 

............................................................................ 
.. 
r . a ocayın 

Inşallah 

Yönetimdeki kardeşimiz Abdullah AKTAŞ, "Dinim ya

rımdı , Elhamdulillah tamamladım." diyor:) Darısı tüm 
bekar kardeşlerimizin başına .... 

Eee bizde kardeşimizi bu mutlu gününde yalnız bırak
madık tabii ki ... 

Kardeşimizi tekrar tebrik ediyor ve Rabbimizden onun 
ve zevcesinin arasına Hz. Peygamber (S.A.V.) efendi
miz ile Annelerimiz (R. Anhunne) arasındaki muhabbe
ti nasip etmesini niyaz ediyoruz. 

İman, huzur, sağlık ve mutluluk dolu nice senelere ... 

Bir yastıkta kocasınlar inşaallah .... 

İlmihal Dersleri 

Selim BATUR Hocamız ile İlmihal Dersleri 
her cumartesi saat 20:00 de düzenli bir şe
kilde devam ediyor. Sohbet havasında de
vam eden dersimiz, karşılıklı fikir beyanı ve 
soru-cevaplarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor 
adeta. 

Eğitim Birim Başkanımız Cengiz BOZTE
PE'nin büyük gayretleri sonucu organize et
tiğimiz Selim BATUR hocamızın bu hoş soh
betinde tüm dosttan aramızda görmek en 

büyük temennimiz. 

iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞi - ---------



» ŞUBELERDEN HABERLER / GÜNGÖREN 

ALLAH RIZASI İÇİN BULUŞANLAR 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

Hayattaki en büyük gayesi Rabb'inin rızasını 

kazanmak bilinci ile yaşamaya çalışan, bu uğur
da mücadele eden, kitap okuyan ve okutturan 
yönetimimizdeki çok değerli kardeşlerimiz ile 
13.11.2016 tarihinde sabahın nurunda , sabah 
namazında Güneştepe mahallesi Kuba cami
inde buluştuk. Akabinde İKRA DERNEĞİ GÜN
GÖREN şubemize gelerek, güzel dostlar ile bir 
araya gelmenin verdiği mutluluk ile kahvaltı ha
zırlığımızı tamamladık. 

Pazar günü sabah erken saat olmasına rağmen 
davetimizi kırmadan derneğimize gelen, ilme, 
kitaba gönül veren dostlar ile saat 09:00 da şu-

bemizde buluşup ağzımızın tadını artıran, 

gönüllere huzur veren sohbet ortamında 

kahvaltımızı yaptık . 

Kahvaltı için davetimizi kırmadan iştirak 

eden Kuba camii değerli İmam Hatib'i Sayın 
Mehmet ADIGÜZEL hocamızın, 10-15 daki
ka gibi kısacık bir sürede, bilincimizi artıran , 

bizleri motive eden konuşmasını dinledik . 

Hocamız konuşmasında, okumanın insan 
hayatındaki önemine, müslümanın neden 
çok ve bilinçli okuması gerektiğine değindi. 

Rabbimizin ilk emri olan "OKU"nun beşikten 
mezara kadar olduğunu ve müslümanın ancak 
okuyarak sağlam ve sağlıklı bilgiye, ilme sahip 
olabileceğin i, okuduklarımızı ise kesinlikle ha
yatımıza yansıtmamız gerektiğini dile getiren 
hocamız, bunun yanı sıra edindiğimiz bilgileri en 
yakın çevremizden başlayarak bütün insanlığa 

anlatmamız gerektiğine vurgu yaptı . 

Bu güzel buluşma, kahvaltı ve hocamızın gönlü
müzde heyecan uyandıran konuşmasının ardın
dan çay ikramı eşliğinde bire bir sohbetlerimiz 
ve hasbihallerimiz bir süre daha devam ettikten 
sonra selamlar ve dualar ile bir birimizi Allah'a 
emanet ederek programımızı nihayete erdirdik. 

........................................................................ 

Babalar 
oğullarına karşı! 
Derneğimizde sohbetler ve Kur'an derslerinin 
güzelliğinin yanında başka güzel sahneler görmek 
de mümkün. Örneğin resimlerde de görüleceği 
üzere langırtta babalar oğullarına karşı yarışıyor. 
Latif ŞİMŞEK ve oğlu Muhammed Furkan ŞİMŞEK, 
Mustafa YILDIRIM ve oğlu Samet YILDIRIM ile 
İbrahim TANCI ve oğlu Muhittin TANCI. 

Sizi de oğlunuzla vakit geçirmek ve langırt 
eğlencesi için derneğimize bekleriz. 

~ı------------------------- İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNE~I 
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İKRA ANADOLU İRTİBAT: İHSAN KARADA$ - 0507 750 50 16 

, , 

r 

Esenler Subesi 
Fatih Mh. Fatih Cd. 35. Sk. 

No:4/A Esenler 
Tel: 0535 778 17 73 

Güngören Şut?.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 

~;•)rj.rt•/• ~ 

:·;. · Tuna Subesi 
: Tuna (Karabayır)' Mh. Bağcılar Cd. 

No:48 Esenler 
Tel: 0532 237 28 13 

Basaksehir Subesi 
Başak Cent'er, U ğu r i ş Merkezı, Kat.1 

0:6 5. Etap, 2. Kısım - Basaksehır 
Tel: 0532 417 08 bo · 

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGi --------------------- - - ~~ 
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TERORE LANET 

BU BİR VAROLUS SAVASIDIR , , 

Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör saldırıları hepimizi derin hüz

ne boğmuştur. Güvenlik güçlerimiz i ve halkımızı hedef alan bu terör saldırılarının 
amacı, zalimlere karşı mazlumların yanında duran milletimizi yıldırmak, bu kut

lu yolundan döndürmektir. Yerli işbirlikçiler eliyle gerçekleştirilen bu saldırıların 

arkasındakilerin, kandan beslenen ve sömürü düzenlerini devam ettirmek iste
yen batılı güçlerin olduğu herkesin malumudur. Ama ne yaparla rsa yapsınlar, ne 

kadar kan akıtırlarsa akıtsınlar, hedeflerine ulaşamayacaklar, akıttıkları kanlarda 

boğulacaklardır. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur terör eylemi, 37'si polis 44 

canımızı ve son olarak da Kayseri'de 14 askerimizi bizden koparmış, ama halkı
mızın iradesinde en küçük bir gedik açmayı başaramamıştır. Verdiğimiz her şehit, 
canımızı yakarken, mazlumların, hakkın ve haklının yanında olma irademizi çelik

leştirmiştir. Bu vesileyle terörü bir kez da ha lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan 

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyor ve halkımızın hissiya

tına tercüman olacak şekilde zalimlere ve kuklalarına bir kere daha haykırıyoruz: 

Başaramayacaksınız, bu milleti yolundan döndüremeyeceksiniz, yaptıklarınızın 

hesabını vermekten kurtulamayacaksınız. 

İKRA 
{İlim, Kültür ve Rahmet) 

Derneği 



• 
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.,.,ucuz, kaliteli, güvenilir alışveriş" 
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Kapalıçarşı 

Telefon: (0212) 511 95 54 

Beyazıt/Gedikpaşa 

Telefon: (0212) 517 27 93 

Esenler 
Telefon : (0212) 646 43 44 

Bayrampaşa 

Telefon : (0212) 565 44 54 

• www.cigercibasri.com 



BAYAR 
PASLANM.AZ ÇELİK 

AVRUPA MENŞEİLİ 
MAKİNALARIMl2LA, 
35 YILDIR , 
PASLANM~ı ÇEtİ.K 
SEKTÖ ;RON ÔE 
HİZMETİN İZDE~İZ. 

· Genel H,izmetlerimiz. 
• Dilm 1e Hattı ·-~ 
• Boy Kesme Hattı 

• Levha Hare Desen Hattıı 

. • Desenli Yüzey İşleme Hattı 
• Rulo Taşlama Hattı 

-~ 

• Rulo Fırçalama Hattı 


