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Evlilik ... Nereye Gidi yor? 

E
vlilik, insanın manevi ve psikoloEk durumuyla çok sıkı bağlantısı olan 
yaratılış özelliklerinden biridir. Oyle ki, Yüce Rabbimizin şu kavlin
den, bu yaratılış özelliğinin eksik kalması, yani insanın evlenmemesi 
durumunda, gönül dünyasında bir boşluk olacağını, yaşamında ma-

nevi tatminin ve huzur ikliminin eksik kalacağını anlıyoruz: "Sizi tek bir candan 
(Adem'den) yaratan, ondan da kendisi ile huzur bulsun diye eşini (Hav
va'yı) yaratan O'dur.11 (A'raf suresi: 189). 

Ayetten, insanın tek başına eksik ve yalnızlık duygusuyla yaratılmış olduğu 
anlaşılıyor. Yalnızlık duygusunun, tedirginliği, tatminsizliği ve mutsuzluğu içerdiği 

de açıktır. Öyleyse insanın bu yaratılış/fıtri özelliği göz ardı edilerek, bu boşluğun 
farklı uğraşlar ile doldurulacağını beklemek nafiledir. 

Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde, evlilik teşvik edilmekte, bekar
lann evlendirilmesi öğütlenmekte ve evliliğin kolaylaştırılması istenmektedir. 
Kur'an ve sünnetin bu yönlendirmelerine uygun olarak Müslüman toplumlar, ev
lilik kurumunun düzenli olarak işlemesi, sürdürülmesi ve huzurlu aile hayatı ile 
fark oluşturmaktaydı ... Evet, geçmiş zaman kipiyle "fark oluşturmaktaydı!" Zira, 
son dönemlerde·Müslüman toplumlar da Kur'an ve sünnetin yönlendirmelerine 
rağmen farklı bir istikamete doğru yol almaktadır. 

Peygamber Efendimiz (sav) ciddi bir uyarı niteliğinde "Nikah-evlenmek be
nim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse o benden de
ğildir ... " (İbn-i Mace), "Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye 
gücü yetiyorsa, hemen evlensin. Çünkü bu evlenme işi, gözü haramdan 
gerektiği gibi korur ve kişiyi zina yapmaktan muhafaza eder ... " (Buhari, 
Müslim) buyurduğu halde, bekarlık tercih edilebilmekte, evliliğe imkanı olmasına 
rağmen bekar kalanların sayısı artmaktadır. Yine bir hadis-i şerifte "Nikahın en 
hayırlısı, kolay ve külfetsiz olanıdır." (Ebu Davud) buyru.lduğu halde, evlilik 
çok külfetli ve masraflı hale dönüşmekte ve evlenmek isteyen gençlerin önüne 
aşılması güç bir engel olarak çıkmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) "Evlenin, 
çoğalın; çünkü yarın kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı ben, si
zin çokluğunuzla övüneceğim." (İbn-i Mace) buyurdukları halde, az çocuk 
sahibi olmak en ideal şekle dönüşmüş, çok çocuklu aileler İslam toplumlannda 
bile garipsenir olmuştur. Allah'ın Elçisi (sav) "Allah'ın helal kıldıkları arasında 
en sevmediği şey boşanmadır." (Ebu Davud) haberini vermesine rağmen, 

boşanmaların artan bir hızla çoğaldığına şahit olunmaktadır. 

Bu olumsuz sonuçları üreten temel bir yanlış var gibi görülüyor. Hani bir söz 
var ya; ilk düğmeyi yanlış iliklersen, kalan bütün düğmeleri de yanlış iliklersin, 
sanki halimiz buna benziyor ... Temelde bir yerlerde yanlış yapmış, ilk düğme
yi yanlış iliklemiş gibiyiz. Ama önce nefıslerimizde, ikinci olarak da ailelerimizde 
kendimize gelirsek, Kur'an ve sünnetin direktiflerine uyarsak, düzelme halka hal
ka yayılacak ve hayatımızın her alanını kuşatacaktır. 

Dergimizin bu sayısında işte bu önemli meseleyi ele aldık. Değerli yazarla
rımızın konuyu farklı açılardan ele alıp irdelediği yazılarını ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. Ayrıca bu sayımızda İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu 
Anadolu Yakası Koordinatörü Sayın Meral GÜNEL hanım ile yaptığımız röportajı 
da büyük bir ilgiyle okuyacağınıza ve istifade edeceğinize eminiz. 
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KİTAP 
TANITIMI 

' ' Kalbinde Kur'an 'dan bir miktar bulunmayan 
kimse harap bir ev gibidir."01 

Harap olmuş yüreklerin olduğu evlerde kab
ristan gibi olur. Sevgili Peygamber Efendimiz bir 
Müslümanın evinin nasıl olması gerektiğini ne gü
zel anlatıyor. 

Tebliğ ve irşat faaliyetleri kapsamında, çocuk ve 
gençlerin eğitimi, örnek aile modeli , İslam Ahlakı, 
teşkilat eğitimi , ümmet bilinci vb. konularda yüz
lerce seminer ve konferans veren ve halen Senabil 
Hizmet ve Kültür Vakfı ve Sosyal Doku Derneğinde 
çalışmalarını sürdüren Nureddin YILDIZ hocamızın 
kaleme aldığı 280 sayfadan oluşan Tahlil yayınla
rından çıkan bu önemli eseri bir doktorun hastası
na yazdığı reçete gibi. Bunun için her Müslümanın 
kesinlikle okuması ve uygulaması gerekir. Çünkü 
her Müslüman evini Müminleştirme gayreti içerisin
dedir. 

Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez.02 

Ailemizi barındırdığımız evlerimiz, Allah(cc)'ın biz
leri imtihan etmeyi dilediği alanların başında gelir. 
İmtihan edilecek olan insandır ve insan da ailenin 
ürünüdür . Her insan bir aileden gelir. Aileler ise ev
lerde aile olma yeteneği kazanmaktır. Peki bu nasıl 
olabilir? 

Yazarımızdan Otuz Teklif: 

Dört duvar arası zannettiğimiz evlerimizin dünya 
olduğunu, evlerimize mümin şekli verebilmemiz 
için de, kitabında Otuz Teklif sunuyor: 
Evinde Peygamber (s.a.s.)'i Baş Tacı Yap, Sünnet 
Ehlinin Şahsiyetine Sahip Olmalıyız, Evimizde Sev-

Ol (Tirmizi, Fezaili'I- Kur'an, 18) 

02 (Ra'd 11) 

giyi Tüketmeyelim, Kadınlar Dışlanmasın, Kadınla
nn Seviyeleri Düşürülmesin, İslam'ı Daraltmamış 
Evlerimiz olsun, Sadece Resulullah (s.a.s.)'ı Ölçü 
alalım ve Evimiz Medrese olsun gibi birbirinden 
önemli başlıkları içeriyor. 

Yuvayı kuran anne ve evin direği olan baba, ken
dilerini eğitmenin yollarını bulmalıdır. Çünkü ebe
veynlerin ilim ve kültür seviyesi gelecek kuşakla
rın seviyesini gösterecektir. Çocuk yetiştirmeyi, iyi 
bir annenin alternatifi olabilecek okul bu dünyada 
yoktur ve eğitim Mü'min Evde başlamalıdır. 

Yapmamız gereken devleti ve toplumu oluşturan 

insanın hayata gözlerini açtığı yer olan ailenin ve 
aileyi temsil eden evin ihya edilmesidir. Evler müs
lümanlaştırılabilirse hayatın Müslümanlaştırılması 

tabii bir süreç içinde gerçekleşecektir. 

Ukbe bin Amir (r.anh) diyor ki: "Resulallah (s.a.s.)'a 
Kurtuluş nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu: Dilini 
tut, evinin kıymetini bil. Hatana ağla. 

Mü'min bir dünya arıyoruz. İmanımızın gereklerini 
yaşayabileceğimiz bir hayat tesis etmek istiyoruz. 
Evlerimizi mü'minleştirme gayretimiz, yaşadığımız 
çoğrafyayı mü'minleştirme gayreti olarak sonuç 
verecektir. 



TAADDÜD-Ü ZEVCAT, 
HAK VE SORUMLULUKLAR! Doç. Dr. 

Ahmet 
EFE 1. Konu: 

İKRA dergisi için benden, "Müslüman Evlenir
ken Neye Dikkat Etmeli, Evlilikten Ne Beklenmeli" 
başlığı etrafında bir yazı istendi. Herkesin evlilikten 
beklentisi farklıdır ama ortak beklenti mutluluktur, 
o da kime nasiptir bilinmez. Bu konuda da kadere 
razı olalım, daha beteri vardır. Kişin in neye dikkat 
edeceğine gelince: Rasülüllah'ın tavsiyesi dindarını 
bulmak, bir de diğer nebilere karşı çokluğu ile övü
neceği ümmetini çoğaltmak için çalışmak, modaya 
uymamak. Bu konuda diyecek daha başka bir şey 
bulamadığımdan yukarıdaki başlığı seçtim. 

Taaddüd-ü zevcat, "çok eşli lik" demektir. Bu, 
herkesi ilgilendiren bir mesele olmamakla beraber 
bilinmesi faydalı olur diye düşündüm. 

Yüce Mevlamız Nisa suresi 3. ayette, ihtiyaç 
halinde dörde kadar evliliğe müsaade etmiştir. An
cak aynı ayetin sonunda, eşler arasında adil dav
ranamayıp vebalde kalacağından korkanlara tek 
eşle yetinmeyi tavsiye etmiştir. Bu yazımızda kısaca 

bunu ele almak istiyoruz. 

2. Dindeki Yeri: 
İslamdan önce, Arap örfünde eş sayısında bir 

sınırlama yok idi. Bunun kadının kadınlık ihtiyaçla
nnın karşılanması bakımından bazı sıkıntılara se
bep olacağı açıktır. Bu yüzden İslam bunu dörtle 
sınırladı. Dörtten fazla hanımı olanlar Müslüman 
olduklannda fazlasını boşadılar. ,Nitekim Ğaylan 
b.Ümeyye Müslüman olduğunda nikahı altında on 
hanım bulunuyordu, Rasülüllah (sav) ona içlerinden 
dördünü seçip gerisini bırakmasını emretti (Kurtubİ 
Tefsiri, 5/17). 

3. Yasaklama: 
Ayetlerde açıkça izin verilen bir konuyu, istismar 

ediliyor diye kanunla yasaklamak uygun değildir. 

Çünkü evlilikler karşılıklı nza ile, irade beyanı ile 
gerçekleşir. Belkl yapılacak şey istisman önleyecek 
tedbirleri almaktır. 

4. RasQlüllah'ın Dörtten Fazla Evlenmesi: 
Rasülüllah'ın (sav) dörtten fazla evlenmesi ise 

•Hasais"tan, yani Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygam
berin şahsına tahsis ettiği hükümlerden sayılmıştır. 

5. Sorumluluk: 
lslam birden fazla evliliğe müsaade etmiş ama 

bunu er1<eklerin insafına bırakmamış, maddi-ma-

nevi müeyyideler getir
miştir. Bunları bilmeden 
bu işe kalkışan, yarın 

mahşere bir tarafı felçli gelir. Bundan dolayı İslama 
saldıranlara karşı İslamı savunamaz. Onun için bu 
konuda bilgili olmalıyız . 

Bu müeyyidelerin ilki ve sonu geniş anlam ı ile 
adalettir. Nitekim Yüce Mevlamız bunu ifade etmek 
için, dörde kadar evlenmeye müsaade ettiği ayetin 
sonunda şöyle buyuruyor: "Adaletli davranama
maktan korkarsanız, bir tane" (Nisa, 3). Merhum 
Hamdi Yazır Nisa 129. ayetin tefsirinde, kadınlar 

hakkında iki türlü adaletten bahseder. Bunlardan 
birisi infak ve kasm denilen her bir eşin yanında eşit 
kalma görevidir (Hak Dini, 5/1487). Mecmau'I-En
hur'da: "Eşlerinin yanlarında eşit zamanlı kalmak, 
eşit nafaka temin etmek koca üzerine vaciptir" 
der(1/373). Diğer hak ise muhabbette eşitliktir. An
cak Merhum Hamdi Yazır' ın da bel i rttiğ i gibi "bu 
vüs'u iktidar-ı beşeriden hariçtir"(Hak Dini,5/1487). 
Nitekim ayet-i kerimede buna işaretle şöyle buy
rulur: "Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında 
adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büs
bütün meyledip ötekini (kocası hem varmış hem 
yokmuş gibi) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın". 
İşte burada güç yetirilemeyecek, yerine getirileme
yecek adalet, sevgideki eşitliktir. Nitekim Sevgili 
Peygamberimiz, annelerimiz arasında nevbet ada
letini hakkiyle yerine getirdikten sonra, "Ya Rabbi, 
benim elimden gelen bu, elimden gelmeyenlerden 
dolayı da beni muahaza etme" diye dua ederdi. 
Buradan da anlaşılıyor ki hanımların kocaları üze
rindeki hakları sadece nafaka ve nöbet gibi mad
di haklar değil; sevgi, muhabbet ve muaşeret gibi 
gönül hakları da vardır. Ancak farkı şudur: Maddi 
hakların yerine getirilmesi vaciptir ve mümkündür, 
gönül haklarını ise hakkıyla yerine getirmek müm
kün olmamakla beraber en azından gayret edilme
si vacip olan haklardandır. 

4.Sonuç: 
Birden fazla evlenmeyi düşünenlere, yukarıdaki 

uyanlara ilave olarak anlayana Efendimizin şu ha
disini hatırlatmak yeterlidir sanırım : "İki hanımı olup. 
da birine büsbütün meyleden (diğerini ihmal eden) 
kimse yarın kıyamette bir tarafı meyilli (felçlQ olarak 
gelir". Rabbim yuvalarım ıza huzur versin. 
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GENÇLER! 
GÖNÜLLÜ OLUN GERİSİ KOLAY 

imdi olmaz. Daha 
önünde yapılacak çok 

!'; iş var. Hele bir asker
lik bitsin, okul tamamlansın, 

iş bulunsun ondan sonra 
düşünürüz . Tüm bu işler iki 
yı lda ya da 4 yılda biter mi? 
Garanti var mı? Yok. 4 yılda 

- tertemiz yetiştirilmiş bir eştir. Erkek 
için kadın, kadın için erkek. 

da biter 8 yılda da biter. Yahut yıllar yılı sürebilir. 
Neticede piyasa şartları ortada. Peki tüm işleri 

yoluna koyduktan sonra biyolojik, fizyolojik, psi
kolojik ve sosyal olarak ben aynı yaş ve aynı şart
larda duruyor muyum? Nerdee! Hayat her gün 
benden bir şeyler almış ve ömrümün neredeyse 
yarısın ı geride bırakmış olacağım. 30-35 yaşlarını 
devirmişim. Gençliğin en dinamik zamanlarını en 
nihayet dünya malı olarak dünyada kalacak me
ta'larını toplamakla geçirmişim . 

Mutluluk versin diye kazandıklarımın dili olmadı

ğından konuşmaz, kalbi olmadığından konuşulanı 
ve konuşulmayanı anlamaz, gözü kulağı olmadı 

ğından halini görüp teselli etmez. İki çift sözün ne 
kendisini söyleyebilir ne de muhabbetini edebilir. 

Mehmet 
ÇELİK 

Rabbimin koyduğu kurallar içeri
sinde akil ve baliğ olduktan son
ra, Türkiye şartlarında ortalama 
20'1i yaşlarda mutlaka evlenmeli 
ve hayatın getirdiği her türlü sınavı 

birlikte kazanmaya çalışmalıyız. Denir ya mutlu
luklar paylaşınca çoğalır, dertler paylaşınca azalır. 
İşte tam da bu noktada kanımızın kaynadığı bir 
dönem olan delikanlılıkta heyecan, arzu, istek ve 
gücümüzü meşru ve hukuki yollarla gidermenin 
bir diğer adıdır evlilik. 

Evlilik sizin olaya nasıl baktığınızla alakalıdır. Dert 
olarak bakarsanız dert, yurt olarak bakarsanız 
yurt, mutluluk olarak bakarsanız mutluluktur. İş 
sizde biter. Bedenen, ruhen ve birazcık da maddi 
olarak imkanınız varsa hiç durmayın hemen evle
nin. Diyor ya rabbim; "Ben onları lütfumdan zen
gin kılarım ." Zenginlik sadece mal mülk değildir. 
Zenginlik gönül işidir. İki gönül bir oldu mu her yer 
seyranlık olur. 

Öyleyse gençler mutlu olmak ve mutlu etmek için Gönlünüz varsa bu işte daha ne duruyorsunuz? 
bizi anlayan, bizi dinleyen, yanında huzur ve sü-
kun bulduğumuz bir insanoğluna muhtacız. O da Haydi evlenmeye ... 

iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNE~ I -------------------------



AİLE M.UTLUL'UĞU VE . . . 
iKi TEHDiT 

• 

l 
lim ehli zatlardan birinin 
geçinmesi zor olan bir eşi 
varmış. Çabuk öfkelenir ve 

etrafındakileri kırarmış. Alim zat; 
eşinin aksine sakin, yumuşak 

huylu ve anlayışlı biriymiş. Hoca 
eşinin bu durumundan hiç şika
yet etmezmiş. Bu duruma şahit 
olan talebeleri bir gün utana sıkıla hocalanna 
sormuşlar: 

- Hocam! Siz, eşinizle bunca yıldır gürültüsüz 
patırtısız nasıl yaşıyorsunuz? 

Hoca cevap vermiş: 
- Evladım! Ben sakin, hanım sinirli. .. O kızıp 

öfkeden deli olunca ben veli oluyorum, bazen 
ben kızıp deli olunca da o veli oluyor. Böylece 
geçinip gidiyoruz . 

Evet, her insandan veli olmasını beklemek, 
imkansız bir şeyi talep etmek olur amma bilinen 
bir gerçek var ki evliliği huzurlu ve mutlu bir şekil
de sürdürmenin bir yolu da veli ve deli madunu 
iyi ayarlamaktan geçer. 

İnsanız, duygu sahibiyiz, zaman zaman se
vinir neşeli oluruz. Bazen de öfkelenir, hüzünlü 
oluruz. Öfkelenmeyen, üzülmeyen, sevinmeyen 
kısaca farklı duygulan yaşamayan bir insan yok
tur, olamaz. Allah, nasıl bizi el, yüz, göz, kulak gibi 
fiziki donanımlarımızla yaratmışsa, iç dünyamızı 
da sevgi, ümit, hayal kırıklığı, öfke ve korku gibi 
duygularla süslemiştir. İnsan bu duygularla her 
zaman hayatın farklı tonlarını hisseder ve yaşar. 
Öyleyse bizden istenen, bu duyguları yok etmek 
değil, onları kontrol altına alıp iyi, güzel, doğru ve 
faydalı şeylere yönlendirebilmektir. Bütün bunları 
neden söyledik derseniz, aile yuvasının mimarı 
olan eşler, önce bu gerçeği bilmeli ve ona göre 
hareket etmeli ki yol kazasına uğramasınlar. 

İnsan, hayatta fıtratında var olan öfke, sevinç, 

Ahmet 
YAPICI 

üzüntü, ümitsizlik, çaresizlik , 
yalnızlık ve umut gibi duygu 
ların tüm renklerini yaşar. Aile 
içi ilişkilerde de yaşanabile

cek olan duygu kabarmasına 
ya da duygusuzluğa karşı eş 
olarak alacağımız tavır, evli-
liğimizin rotasını ve niteliğ ini 

belirler. Yaşadığımız tecrübe ve karşılaştığımız 

l?roblem ne olursa olsun eğer ilişkilerimizi ; sevgi, 
saygı , anlayış, sabır ve empat i olmak üzere beş 
temel ilke üzerine inşa edebilirsek evlilikte huzur 
ve mutluluğu yakalayabiliriz. 

Bu gerçeği ifade ett ikten sonra biz bu yaz ı 

mızda günümüz evliliklerini tehdit eden iki hu
sustan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi evli
liklerde ihmal edilen akrabalık hukuku ve bunun 
eşlerin ilişkilerine nasıl yansıdığıdır. Diğeri ise iki 
insanın yani kadın ve erkeğin eş olarak kurup 

Eşini seven ama onun anne 
babası dahil akrabalarını 

sevmeyen ve onlara saygı 
göstermeyen kimseler, anne 
babası ve kardeşleri, eşi ta
rafından sevilmeyen bir in
sanla nasıl mutlu olacaklar 
acaba? 

yürüttüğü evlilik sürecine tarafların anne baba
larının da dahil edilmesiyle yaşanan krizler zin
ciridir. 

İnsanlar arasındaki ilişkileri belirleyen temel 
ölçüt sevgidir. Eşler arası ilişkilerde bu ölçüt çok 
daha net, derinlikli ve kapsamlıdır. Bu nedenle 
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eşi sevmek, ona değer vermek ve saygı gös
termek mutluluğa kapı aralar, ayrıca çocukların 
gözünde de anneyi ya da babayı asil ve değerli 
kılar. Eşe değer vermek, aynı zamanda onun de
ğer verdiklerine ve sevdiklerine de değer vermeyi 
ve saygı göstermeyi gerekli kılar. 

Eğer, eşinize verdiğiniz değeri onun anne 
babasına ve kardeşlerine vermiyorsanız sakin, 
huzurlu ve mutlu bir evlilik sürmeyi beklemeye 
devam edeceksiniz demekt ir. Eşine güzel söz 
söyleyen, onu sevdiğini ifade eden ancak eşin in 

anne babasını rencide eden, onları yok sayan bir 
ilişki türü kalplerde hüzün ve kırılma oluşturur. Bu 
kırılma zamanla ilişkileri de zedeler ve gün ge
lir evlilik bağın ı koparır. Çünkü her i nsanın anne 
babası kend isi için değerlid i r, sevgi ve saygıya 
layıktır. 

Evlend ikten sonra eşi tarafından akrabalık 

hukuku hiçe sayılan , eşin in bencilliği nedeniyle 
akrabalarından uzaklaşan ve aile hasreti çeken 
bir kad ı n ya da erkeğin huzurlu ve mutlu olması 
ne kadar mümkün olabilir? Anne babasını ayda 
yı lda bir kez göre(bile}n bir kadının ya da erkeğin 
eşine ve onun ailesine bakışı ne kadar sağlıklı ve 
sevgi dolu olabilir? İçten içe dökülen hasret, göz
yaşları ve kul hakkı ihlalleriyle mutlu bir aile yuva
sı kurulabilir mi? DinT, ahlaki ve vicdani açıdan 
bunun izahı olabilir mi? Günümüzde yaygınlaşan 
ve bu temel gerçeği görmezden gelen evlilikler 

Eşler arası ilişkilere anne ba-i 
bayı ortak etmek, onları da 
bu ilişkilerin tarafı yapmak; 
hem aile hem de kişi mah
remiyetine ters düşer. Ayrıca 

eşlerin özgüvenlerini yitir
melerine ve evliliği yürütme 
becerilerini kaybetmelerine 
neden olur. 

sorun üretmeye devam ederler ve sonunda dağı

lır giderler. ~u nedenle evliliklerde eşler, akrabalık 
hukukunu -ve sıla-i rahmi korumalıdır. 

Günümüz evliliklerini tehdit eden diğer bir 
davranış örneği de eşlerin kendi rollerini karıştır-

- malan ya da rollerini başkalarına havale etmeleri
dir. Evlenen bir kişi artık önce eş sonra da baba 
ya da anne rolünü yüklenir. Artık kişi bu rollerin 
gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekle yü
kümlüdür. Örneğin dışarıda işimiz, görevimiz ne 
olursa olsun aile içinde iki temel rolümüz vardır. 

Anne ya da baba ve eş rolü. Evine bu iki rolün 
dışında patronluk, müdürlük, abilik, ablalık rolü
nü sokanlar muhtemel krizleri de eve sokmuşlar 
demektir . 

Evlilik, ergenlik çağını aşmış, rüşdünü ispat
lamış iki insanın kendi hür iradeleriyle kurdukları 
bir hayat bağıdır. Dolayısıyla bu bağın iki temel 
tarafı vardır: Eş olarak erkek ve kadın. Ancak 
günümüzde kimi eşler taraf sayısını çoğaltmakta 
ve kendi rollerini anne babalarına havale ederek 
evliliklerini yürütmeye çalışmaktadır. Esasında 

bu, kişinin , kendi rolünü, kendisinin ifa etmedeki 
yetersizliği ni ve kendine güvensizliğini gösterir . 
Durum böyle olunca iki kişinin yürüteceği evli
lik ilişkisi , çoğunlukla anne baba, kayınvalide ve 
kayınbabanın da araya girmesiyle çok ortaklı bir 
ilişkiler ağına dönüşür. Bu ilişkiler ağında muha
taplar çoğalır, söz sahipleri farklılaşır, eşler sürekli 
bir çatışmanın içinde kalırlar. Sonuçta da sürekli 
bir kaos ve kriz hali yaşanır. Bu durumdan kur
tulmanın yolu bir önceki paragrafta anlattığımız 
anne babaya sevgi ve saygı ilkesini korumakla 
birlikte eşler arası ilişkilerden anne babalan çı

karmak ve herkesi asli rolüne döndürmekti r. Yani 
anneler anne, babalar baba, evlatlar evlat ve 
eşler eş olarak evlilik ilişkisin i sürdürmelidir. Bu 
rol dağılımının bozulduğu veya iç içe geçtiği bir 
manzara, aile mahremiyetine, kişi mahremiyetine 
ve evliliğin ruhuna aykırıdır. Bu hassasiyeti ko
rumak öncelikle eşlerin karşılıklı görevidir. Anne 
babaların görevi de çocuklarının huzurunu ve 
mutluluğunu sağlama adına onlara güven telkin 
ederek evlilik ilişkilerinde anlan özgür bırakmak 
ve evliliklerini sürdürme konusunda onlara des

tek olmaktır. 
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HERŞEY .. 
ZAMANINDA GUZEL 

B
abamız Hz. Adem ve 
annemiz Hz. Havva ile 
temeli atılan insan top-

lumu ailelerden meydana gelir. 

Aile, toplumun temelidir. Te
mel sağlam olmazsa toplumun 
ayakta kalması mümkün değil

dir. İnsan topluluklannı millet ve ümmet yapan, 
manevi değerlerin nesilden nesile intikali sağlam 
olan en önemli kurum ailedir. Dün, bugün ve ya
rın da yaptığı görevler açısından ailenin yerine 
konabilecek başka bir kurum yoktur. 

Erken evlilikler ne kadar yanlış ise geciktirilmiş 
evlilikler de en az onun kadar yanlıştır, vebaldir. 
Geç evlenenlerin günaha girme ihtimali yüksektir 
ve büyük bir risktir. Dinimiz zinayı haram kıldığı 
gibi, ona giden yolları da haram kılmıştır. Teşbih

te hata olmasın; bekarlık adeta "başkasına ait bir 
sınırda hayvanlarını otlatan çoban" misalidir. 

En büyük sermayemiz olan ömrümüz geçer
ken, onu nerede yıprattığımızın hesabını verme
den Allah'ın huzurundan ayrılamayacağız. 

Dünya hayatını yaşamak zordur ve daha da 
çok zorlaşmıştır. Peygamberler dahi bu meşak
katli hayatta tek başına zorlanmışlardır. En zor 
zamanlarında, en büyük yardımcıları eşleri ol
muştur. Büyük sorumluluk sahibi insanların yar
dımcıları da büyük olur! Örneğin; Hz. İbrahim'e 
Hz. Hacerler, Hz. Muhammed'e Hz. Haticeler 
eşlik etmiştir. Her başarılı insanın arkasında ba
şarılı eşler olduğunu görmemek mümkün de
ğildir. Bu dünya yükünü paylaşacağı biri varken 
bu zahmete tek başına katlanmak hiç te akıl karı 
değildir. Dertler paylaştıkça azaldığını hepimiz 
biliriz ve tecrübeyle de sabittir. 

Nasıl olsa Allah'a kul ve bir . 
kula da köle olacağız. Allah'a 
kul olmuş salih-saliha bir eşe 
köle olmak en makulüdür. 
Çünkü "Sultan" olma yolu bu
radan geçmektedir . Evlilik gü-
zel olmak la beraber zorlukları 

da tabik i vardır. İmtihan dünyasında yaşıyoruz, 
"eğer iyi bir eşe denk gelirseniz mutlu olursunuz, 
kötüye denk gelirseniz filozof olursunuz." Yani 
kaybınız olmayacaktır. Bu dünyanın iş i de derdi 
de bitmez. "Önce hayatımı garanti altına alayım" 
bahaneleriyle ertelenen hayatlar, heba oluyor. 
Tıbben bir sıkıntı yoksa, ki bunu da t.edavi edil
mesi gerekir maddi olarak da eksi ve "O" olma
mak şartıyla evlenmek "en güzelidir." 

Evlilik, Peygamberlerin sünneti olduğu kadar, 
aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Evlilik geciktir ilmeme
lidir. Evliliğin sadece cinselik olarak algılanmas ı 

yanlıştır. Cinsellik bir araçtır; amaç sağlam bir 
nesil yetiştirmektir. Allah Teala her canlıyı "çift" 
yaratmıştır. Tek olmak Allah'a mahsustur. 

"Geciktirilmiş evlilikler" ferdi olarak zararlı ol
duğu kadar, topluma da büyük zararlar vermek
tedir. En verimli çağında sorumluluktan kaçınan , 

sorunlu kişilikler hiç azımsanmayacak kadar 
çoğalmıştır. Evlilikler ise büyük sorumluluklar 
yüklediği gibi, büyük olgunluklara da gebed ir. 
Devletin küçültülmüş mesabesinde olan bir aileyi 
kuramayan veya yönetemeyen insan, kendisine 
faydası olmadığı gibi, yaşadığı topluma yük ol
maktan başka bir şey değildir. Bu tipler, fert ba
zında topluma fetret devri yaşatmaktadır. Haklı 

bir mazeretleri olmadan geciktirilmiş evlilikler, 
toplumun geleceğin in inşa sürecinde şahsiyetli, 

karakterli insanların yetişmesinde katkı sunma
makta , topluma zarar vermektedir . 
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Herşey zamanında güzeldir. Bedenen ve 
zihnen oturmuş sorumluluğun bilincinde olan 
fertlerin, kendisine faydalı olduğu gibi, çevresine 
ve insanlığa da faydalı olacağı muhakkaktır. 

Evliliklerin gecikt irilmesinde maalesef an
ne-babaların da ihmalleri söz konusu olabilmek
tedir. Büyükler in "büyü~lüklerine" yakışır şekilde 

sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Bir 
çok şeyde olduğu gibi, evlenme çağına gelmiş 

adayları , tab iri caiz ise onları havaya sokacak 
ortamı hazır hale getirmekte aslan payı an° 
ne-babaya düşüyor. Örnek bir kan-koca hayatı 
yaşamaları , imrenilecek bir aile ortamı oluştur
maları çok ama çok önemlidir. Böyle örnek aile 
ortamları elhamdulillah vardır ve kıyamete kadar 
da devam edecektir . "Yarabbi bizi de azlardan 
eyle". Anne-babaların gençlere evliliğin güzel
liklerinden bahsederek onları heveslendirme
leri; cesaretlendirmeleri fevkalade önemlidir ve 
göz ardı edild iği takt irde çok vahim sonuçlar 
doğurmaktadır. Bunu yapmak için de illaki ebe-

"Geciktirilmiş evlilikler" ferdi i 
olarak zararlı olduğu kadar, 
topluma da büyük zarar-
lar vermektedir. En verimli 
çağında sorumluluktan ka
çınan, sorunlu kişilikler hiç 
azımsanmayacak kadar ço
ğalmıştır. Evlilikler ise büyük 
sorumluluklar yüklediği gibi, 
büyük olgunluklara da ge-
bedir. 

veyn olmak gerekmiyor, ama örnek olma, ehil 
olma, öncü olma şarttır. İşin ' ehli" olma hali çok 
önem arz etmektedir . Herşeyi herkese sormadı
ğımız gibi, önemli bir kurum olan aile yuvasını da 
herkese danışarak kuramayız. Bu önemli karan 

da, yuvayı kurmuş veya başarıyla yönetiyor olan 
eşlerle istişare etmemiz fevkalade önemli ve isa
betlidir. Özelde ebeveyn; genelde tüm büyüklerin 
ıskaladıkları başka bir husus da sadece nasihat 
vermeleridir. Nasihatın ötesine geçerek maddi 
yardım da yapılmalıdır. Eğer evliliği destekliyor
sak elimizi cebimize atmak durumundayız. Çün
kü gençlerin bir kısmı öz güven eksikliğinden 
kaynaklanan sorunlardan dolayı evlenemezken, 
bir çoğu da maddi nedenlerden dolayı aile kura
mıyor. Özellikle kız çocukların anne-babaları bu 
hataya düşmektedir. Hz. Peygamberin:" ... dindar 
olanı seçin" hadisini ballandıra ballandıra anlatırız 
ama iş icraata gelince, evi yok, arabası yok diye 
çocuklarımızı evlendirmeyiz. " ... dindar olanı se
çin" tavsiyesi, Allahu alem aynı zamanda erkek 
için de geçerlidir. Evsiz ve arabasız da evlenilebilir 
ve mutlu da olunur. Tabiki onlar da olsa aliyül ala 
olur. Ama evlenmenin önünde engel olduğunda 
sıkıntı olur. Eskilerin eskimeyen sözlerindendir; 
"iki gönül bir olunca samanlık seyran olur:" 

Söylediğimiz herşey her iki cins aday için de 
geçerlidir. 

Gelin-damat adaylarının kendine güvenme
leri, sorumluluk almaları , gelecek adına ümitvar 
olmalarını gösterecek en büyük işaret zamanın
da evliliklerini tamamlamalarıdır. Sosyal bir varlık 
olan insanoğlu, iyiliği yapma potansiyeli olduğu 
gibi, her türlü kötülüğü de yapma potansiyeline 
sahiptir. Eğer iyilik yönünüzü geliştirmezseniz, 

belki de farkında olmadan kötülük yönünüzün 
gelişmesine katkı sağlamış olursunuz. 

Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine .... 

• •• 
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DOSYA / RÖPORTAJ 

İstanbul Müftülüğü MERAL Anadolu Yakası Aile ve 
Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü 

"Evlilikte en önemli şey, eşlerin üzerine düşen 
hak ve sorumluluk/ara sahip çıkmasıdıra" 

Dergimizin bu sayısında, hem bireysel, 
hem de toplumsal açıdan çok önemli bir 
konuyu ele alıyoruz: Evlilik. Öyle ki, doğru 

yapılmış ve huzurla sürdürülen yada yanlış temeller 
üzerine kurulup problemli olan veya kısa sürede 
yıkılıp sona eren bir evlilik, eşlerden başlayarak , o 
evlilik içinde dünyaya gelen çocuklan, eşlerin ya
kınlarını ve komşulannı da içine alarak bütün top 
lumu olumlu veya olumsuz etkiler. İki kişi arasın
da gerçekleşse de, sonuçları bütün topluma 
yansır. Bu nedenle evlilikten ne beklenmeli, 
neye dikkat edilmeli, evlilikte ortaya çıkan so
runlar ve bunların çözüm yolları nelerdir, anne 
babaların rolü ve sorumlulukları ne olmalıdır 
gibi hususların bilinmesi, doğru evliliklerin ya
pılmasına ve yürütülmesine çok büyük katkı 
sağlayacaktır. Biz de bu çerçevede, konuyu ya
kından bilen, bu meselelerde insanımıza rehberlik 
eden İstanbul Müftülüğü Anadolu Yakası Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu Koordinatörü Meral GÜNEL ha
nımefendi ile bir röportaj gerçekleştirdik . Sağlıklı ve 
huzurlu bir evlilik için istifade edilecek çok şey bula
cağınız bu röportajı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

. . 

Meral hanım bize kendinizi tanıtır mısınız? 

Meral GÜNEL İstanbul Müftü lüğü Anadolu Ya
kası Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörü
yüm.1966 İstanbul doğumluyum. Marmara İ l ahiyat 
Fakültesi mezunuyum. İbrah im Tanrıkulu hocadan 
hafızlık yaptım . Aşere ve kıraati aşere okuduk ab
lamla birlikte ve 1987'den beri de Diyanet 'te görev 
yapıyorum. Aslında kadrom Maltepe vaizeliği. 2017 
Ocak ayından beri de İl Müftülüğü Aile Bürosu'nda 
görevlendirildim. 

Günümüzde evlilikler neden geciktiriliyor? 

Bana göre bunun iki temel sebebi var: Birincisi, 
insanların psikolojik olarak evliliğe bakışıyla alakalı bir 
değişim yaşandığını düşünüyorum. Yani çocukların 
yetiştirme döneminden başlayıp ilerleyen süreçte 
de devam eden bir düşünce. Şimdiki annelerimizin 
"benim yaşadıklarımı evladım yaşamasın" diyerek, 
çocuklarına çok fazla sorumluluk vermeden rahat 
ve hazıra alışmış bir şekilde yetiştirmelerinden kay
naklı bir sorumluluktan kaçma düşünceleri var. So
rumluluk almak istemiyorlar. Yani kısaca evliliğin bir 
sorumlulukla birlikte kendilerine geldiğini biliyorlar 
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v: bunu da yüklenmek istemiyorlar diye düşü
nuyorum . 

İkincisi ise güven oluşturamıyorlar. Aileler de 
çocuklarına güvenemiyor, evliliği taşıyabileceğ i 
konusunda çocuklarının yeteri kadar olgunla
şıp olgunlaşmadıklarından endişeliler. Ve bunu 
yürütemeyeceklerini düşündükleri için de ai
leler çok fazla önlerini açmıyor. Ayrıca artık in
sanlard~ aşırı bo~~ta varan bir gelecek kaygısı 
var. Yanı o tevekkul anlayışı , mükemmel diye bir 
şeyin olmadığı, her şeyin zamanla tamamlana
bileceğ i ve yol almanın önemli olduğu düşün
cesi insanlarda çok geride kaldı ve kaygı öne 
geçti. Bu psikolojik boyutun yanı sıra meseleye 
sosyal açıdan baktığımızda insanların çok faz
la benmerkezci yaşamaya başladıklarını görü
yoruz. Yani çocukluğundan itibaren kendisinin 
son derece önemli olduğu, kendi isteklerinin ve 
arzu larının çok öncelenmesi gerektiğini kabul
lenerek yetişiyorlar. Bu algıyla aile (evlilik) haya
tında kendisin i ikinci plana almayı çok da fazla 
kabullenemiyor. İkt idar mücade lesi gibi algılıyor 
yuva kurmayı ve böyle bir durum çıkıyor ortaya. 
Hayat standartla rı, hayattan beklentiler de çok 
fazla yükseldi. insanlar ancak her şeyin en mü
kemmeline sahip olduktan sonra adım atabile
cekle rini ve ancak bunun mutluluk getireceğini 
düşünüyorlar. 

Ben evlendiğ im zaman ki, o zaman çalışıyor- · 
dum ve maaşı olan biriydim, halıların üstündeki 
küçük tozları almak için evime gırgır aldığımda, 
zaten bir l i ralık bir şeydi , çok mutlu olduğumu 
hatırlıyorum. Ancak şimdiki gençler böyle bir 
şeyi yaşamıyorlar ve bu mutluluğun tadına vara
mıyorlar. Çünkü her şeyin önceden tamamlanıp 
ondan sonra evlil iğin gerçekleştirileceğini düşü

nüyorlar. Böyle de bir sıkıntı var. 

Tabi çok belirgin sıkıntılardan bir tanesi de 
insanların kariyerini öncelemes i. Bunu sadece 
akademik kariyer olarak düşünmeyin. İşini ku
racak veya evi olacak , askerliğini yapacak, ara
bası olacak vs. gibi belli şeyleri önceliyor. Bu da 
doğal olarak gecikmeyi gerektiriyor. 

Eğitim öğretim evlilik konusunda ne 
kadar etkilidir? 

Bana göre çok uzun süren bir eğitim haya
tımız var. Çocukların ergenlik döneminden çık
masının artık onbeş değil yirmibeşlere, otuzlara 
vardığını görüyoruz. Bunu bilimsel çalışmalarda 
da görüyoruz . Bu tabi insanlann sorumluluk 

alamamalarını, kendi ayakları üzerinde durama
malarını getiriyor. Bizde Avrupai bir anlayış da 
olmadığı için hani onsekiz yaşına geldiği zaman 
evlatlarımızı evimizden çıkarmıyoruz. Çıkaralım 
anlamında söylemiyorum, ama artık hala sırtı 
terlediği zaman tülbent koyan anneler olmak 
aslında evlatlarımıza, kız/erkek fark etmez, ve
rebileceğimiz en büyük zarardır. Okul hayatının 
uzaması, okul hayatı devam ederken annelerin 
-hep anneler üzerinden gidiyorum ama bu ağız 
alışkanlığı anne baba fark etmez- çocuklarını 
hayata hazırlamamalan bu süreci çok olumsuz 
etkiliyor. Ama bunun olumsuz etkilerini insanlar 
biraz görmeye başladılar, son zamanlarda biraz 
öyle bir gözlem yaptık. Aileler ileriki yaşlarda ya
pılan evliliklerin daha olumsuz (mutsuz ve kısa 
ömürlü ya da yaş ilerledikçe evliliğin hiç ger
çekleşmemesi gibi bir durumu ) olduğunu gö
rünce daha küçük yaşta, üniversitesi bitmeden 
evlendirilmeye dönmeye başladılar. Tabi büyük 
bir oran değil bu, ama böyle bir akım var. Evlilik 
"nasıl olsa her türlü olur" düşüncesinden dolayı 
gecikmişti biraz da; fakat bunun böyle olmadığı 
acı şekilde, acı tecrübelerle hissedildi, yaşandı. 
Bu nedenle şimdi geriye dönüş başladı ve daha 
~üçük yaşlarda evlilik tercih edilmeye başlandı . 
insanların ilerleyen yaşlarda hem evliliğe bakışı, 
hem de birbirine bakışı değişti. Şimdi aileler de 
küçüldüğü için evlenenler anne babalarından 
bağımsız olarak yepyeni, çok farklı bir hayat 
kuruyorlar. Bunu öğrenciyken nasıl yapacaksı
nız? Nerde .oturacaksınız? Hayatınızı nasıl idare 
edeceksiniz? Öğrenciyken evliliklerde yada yaş 
küçükken evliliklerde, aile büyükleri gençleri 
biraz daha gölgelerinden çıkarmadan hayata 
geçiş dönemi gibi hazırlayabiliyordı. Bu şans 
tanınmadı ve gençler de bu yüzden ertelemek 
durumunda kaldılar. Bu yüzden de onlan suçlar 
gibi davranmayalım. Yani biz yetişkinler genç
lere bu konuda bir garanti veremedik. "Biz size 
destek oluruz, evlilikte önemli olan sahip oldu
ğunuz maddi şeyler değildir" diyemedik. Bunun 
örneğini hem sunamadık, hem de bu konuda 
onlara güven veremedik. 

Geçmişe göre evliliklerde problemler 
daha mı fazla? Fazla ise nedenleri neler
dir? 

Aslında ben burada nicelik yönden değil de 
nitelik yönden değişiklikler olduğunu düşünüyo
rum. Eskiden insanlar çok mutluydu da şimdi 
mi mutsuz? Böyle bir soru bana çok anlamlı 
gelmiyor açıkçası ; önceden de çok derin dert-
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ler vardı şimdi de derin problemler var. Sadece 
problemlerin niteliği değişiyor bana göre. Eski
den biraz daha fiziksel, varoluşla ilgili problemler 
öne çıkıyormuş. Örneğin geçim sıkıntısı, savaş
larda eşlerin ölmesi gibi şeyler sorunken, şimdi 
biraz daha ontolojik problemler öne çıkmış gibi 
görülüyor. Mesela insanlann evliliği iktidar mü
cadelesi gibi görmesi. Bunun temelinde insanın 
kutsalıyla olan, kendi öz değerleriyle olan bağın
daki zayıflıktan kaynaklanan temel içsel sorunu
nun ilişkilere yansıması boyutu var. Yani kendisi
nin kulluk bilincini diri tutamayan , kul olduğunu 
zihninden çok sık çıkaran insan (bu kadın da er
kek de olabilir), eşiyle ilişkisini köle-efendi ilişki
sine rahatlıkla dönüştürebiliyor. Bu çok derin bir 
problem aslında. Dolayısıyla insan kendi bağıy
la, yani öz kaynağıyla 
-Allah'tan geldiğimiz 

için onu işaret etmek 
açısından söylüyo
rum- kendi Rabbiyle 
olan ilişkisini zayıflat

tığı ölçüde insanlarla 
-ister eşi olsun, ister 
çocuğu veya an
ne-babası yada ak
rabalan olsun- prob
lem yaşıyor. Bu çok 
temel bir şey. 

Özde çok f~
la bir değişiklik yok ; 
ama sanki şuan çok 
daha fazla bir prob
lem varmış gibi ge-
liyor; çünkü dünya globalleşti. Eskiden daha 
lokal olarak, ancak küçük aile etrafında bilinen 
problemleri şimdi biz dünyanın öbür ucunda 
bir anda duyabiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Simdi 
ben bu şahit olmak meselesinde de çok ciddi 
sorumluluklanmızın olduğunu düşünüyorum. 
Bazen haber ajanslannı dinlerken diyorum ki, 
keşke öyle bir sistem olsa ki her gün on tane 
kötü haber yapıyorsanız buna karşın üç tane de 
iyilik haberi yapacaksınız. Aslında dünyada iyi 
insanlar çok var, fakat bunlann sesi çok güçlü 
bir şekilde duyurulmuyor. • Bu da insanlarda algı 
problemi oluşturuyor. Dolayısıyla problemli evli
likler çok fazla var ama çok güzel devam eden 
evlilikler de var. Bli yıl, altmış yıl , o Anadolu irfa
nına sahip insanlar nasıl yürütmüş, onlann hika
yelerinin anlatılması gerektiğini düşünüyorum 
ben. Kendi adıma çok üzülüyorum, yani dün
ya bu kadar kötü insanlardan oluşmuyorken o 

tecavüz haberi, bu hırsızlık olayı derken gerim 
gerim geriliyorsunuz. Bu şekilde hayata nasıl 
devam edeceksiniz? Çocuğunuzu nasıl bakka
la göndereceksiniz? Tek başına bir yere gitmek 
isted iğinde nasıl izin vereceksiniz? Bu sefer fa
turası size çok pahalı şekilde dönüyor aslında , 
farkında değiliz. Uzun vadede kendine güvensiz 
veya işte hayata, insanlara karşı güvensiz birey
ler yetiştirmiş oluyoruz. 

Bir de bu problemlerin daha fazla görünür 
olmasındaki sebep insanlar olarak çok fazla 
kırılganız , çok nazenin olduk. Kendimize hiçbir 
şeyi konduramıyoruz. Yani çok fazla incinir ol
duk. Bunun biraz abartıldığını düşünüyorum . 
Bunun altında da daha derin bir şekilde şişi ril 

miş bir egomuzun oldu
ğunu, nefsaniyetimizin çok 
fazla törpülendiği , bilend iğ i 
ve kabartıldığı bir algın ı n 
yattığını düşünüyorum . 

Tamam, çocuklarımızı se
viyoruz ama bütün dün
yanın onun etrafında dön
düğü bilinciyle yetiştirilmiş 

gençler bunun böyle ol
madığını anladıkları ilk du
rumda çok kırılgan laşıyor 

ve bağları güçlü olmadığ ı 

için hayata tutundukları 
bağları kopuyor. Mesela 
eşin in ona çiçek almamas ı 

problem oluyor. Nasıl olu
yor bilmiyoruz. Yıllar önce 
bir televizyon programında 

Perran Kutman'ı dinlemiştim. Eşine "sen bana 
hiç çiçek almıyorsun" demiş, eşi de cevap 
olarak "ekmek alıyorum ya Perran" demiş. Bu 
cevap bana çok anlamlı gelir. Siz çocuğunuzu 
bir hayal dünyasında veya bir fanusun içinde ye
tiştirdiğinizde her şeyi öğretemiyorsunuz ve bu 
da problemleri çoğaltıyor. Yani hayatı kendisine 
bağlayacak şeylerin sayısını azaltıyoruz. 

Günümüzde evliliklerde en temel prob
lem nedir? Özellikle size gelen sorunlar 
nelerdir? 

En temel problemin iletişimsizlik olduğunu 

düşünüyorum. Yani sağlıklı ilişki kurulamıyor 

insanlarla, sataşma olduğunu düşünüyor her 
biri ve kendi penceresinden dünyaya bakarak 
değerlendiriyor. Ben bunu en çok kendi çocuk 
larımı yetiştirirken fark ettim. Allah hepimizin ev
latlarını bağışlasın . Kız çocuğum da var, erkek 
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çocuğum da. Ve ben erkek çocuğumu yetiştirir
ken eşimi daha iyi anlamaya başladım. Kafa ya
pısını , zihninin işleyiş biçimini anlamaya çözmeye 
başlad ım . Ben mesela eşimin bazı hareketlerini 
bazı sözlerini anlayamıyor ve eşim bana bun~ 
niye söyledi , neden böyle yaptı gibi sorular so
ruyordum kendi kendime. Ama oğlumdan sonra 
onun büyüme safhasında yaptığım gözlemleri~ 
daha az sorar oldum bunları . İletişimsizlik derken 
bunların konuşulamamasından bahsediyorum. 
Yani insanlar sorunları üzerinde kavga etmeden 
konuşamıyorlar. Temelde böyle bir sorun yatıyor. 

Bir başka şey, değişen sosyal hayatın getirdiği 
dezavantajların zihin dünyasına yansıması evliliğe 
bakışları , birbirinden beklentileri olumsuz etkiliyor. 
Yani insanlar evliliğe, ne güzel yeni bir evimiz, yeni 
hayatımız olacak, gezeceğiz, tozacağ ız , beraber 
yaşamaya başlayacağız diye başlıyorlar. Sonra 
sorunlar ortaya çıktığında bocalıyorlar. Sorun
ların zamanında çözülmemesi süreci bize daha 
çok yansıyor. Bir de tabi insanlar değişir, bizler de 
değişiyoruz. Hayata yeni başladığım dönemdeki 
gibi değilim mesela. Önemli olan insanın bu deği
şen süreç içinde hayata ve aile içindeki bireylere 
uyum sağ layabilmesidir. Çocuk olması bile başlı 
başına bir değişimdi r. Çocuğunuzun olması de
mek aranıza tanımadığınız, hiç bilmediğiniz , keş

fe açık yeni bir bireyin katılması demektir. Şimdi 
böyle bir gözle baktığımız zaman aslında insana 
düşen en akıll ıca şey o süreci kabullenme, onu 
yönetebilme, olan biteni anlayabilme ve burada 
beraber yol alabilmek için üzerine düşen hak
lar-sorumluluklar neyse onlara sahip çıkabilmek
tir. Bu hak ve sorumluluklardaki denge bozulduğu 
zaman büyük krizler ortaya çıkıyor. Bir taraf çok 
fazla sorumluluklarını ihmal ediyorsa diğer taraf 
da derin acılar yaşıyor insanlar. 

Bu acılar tahmin edilenin de çok üstündedir . 
Bunun en trajik yansıdığı durum ise sadakatsizlik
tir. Bize gelen en büyük problemlerden biri ve en 
sık olanı budur. Hatta ben size şöyle bir şey söy
leyeyim, bunu da çok üzülerek söylüyorum; belki 
son bir kaç yılda kadınların sadakatsizliği söz ko
nusu, dindar veya değil. Zaten bizi arayan kişiler 
dini endişesi olan kişiler. Yani azıcık vicdanı olan 
ve vicdanında bir şeyleri oturtamamış olan insan
lar. Bunlarla alakası olmayan bizi niye arasın ki? 
Ve arayan kişilerin çoğunda giderek artan şekilde 
kadınların sadakatsizliği konuşuluyor. Suçlamak 
için söylemiyorum bunu kesinlikle, tespit ettiğim iz 

kadarıyla durumu konuşuyorum. Bunu kolaylaş
tıran, buna zemin hazırlayan her türlü problemin 

kaynağının altını kurutmadan biz bu problemleri 
çözemeyiz. Dolayısıyla aile de yaşanan problem
leri es geçmemek ve her bir başlığın üzerinde tek 
tek çalışmalar yapılması gerekiyor ki problemin 
kaynağı kurusun, aksi takdirde geçici tedavilerle 
problem çözülmez. Mesela kolunuz kınldı diyelim, 
ağrı kesici ile problemi çözmeye çalışıyorsanız o 
problem asla çözülmez ve daha büyük sonuçlar 
doğurarak karşınıza çıkar. Ayrıca "ihsan" anlayışı
mızda büyük bir problem var. Biz bütün yaşantı
mızda, hangi iş olursa olsun, evimizi derleyip to
parlamadan, büyük bir yerdeki idareciliğe kadar 
bu ihsan prensibini ya kaybett ik yada hiç kazana
madık. Yani bir işi yaparken Allah'ın seni gördü
ğünü bilme ve yaptığını en güzel şekilde yapmaya 
çalışma bilinci olmadığında, aile hayatımızda da, 
iş hayatımızda da, vicdanımızla alakalı meseleler
de de hep olumsuzluk baş gösterir. 

İdeal evlilik için olmazsa olmaz şartlar 
nelerdir? 

Bu konuyu çok klasik ve hatta demode dene
bilecek şekilde formüle eden konuşmacılar olu
yor, siz de şahit olmuşsunuzdur. İşte dört şeye, 
beş şeye, altı şeye çıkaran kişiler var; sevgi, saygı, 
sadakat, sabı r, diye ... 

Ben meseleyi, biraz da ilahiyatçı olduğum için 
şöyle değerlendiriyorum: Bana göre biz emanet 
bilincini kaybettik . Yani birbirimizle evlenirken, 
Y4va kurarken, anne baba olurken, evlat olurken 
hepimiz birbirimize emanetiz. Ve şu an emane 
ti korumak gözüyle birbirimize bakmıyoruz. Ben 
"bu kişi bana emanet edildi" gözü ile bakarsam 
ilişkilerimizi bir daha gözden geçirebilirim diye 
düşünüyorum. Bir de kulluk bilinci, bunu daha 
çok dile getirmeliyiz diye düşünüyorum . Yani biz 
böyle mükemmeliyetçi olmamalıyız, kimsenin de 
mükemmel olmayacağını bilmemiz gerek iyor. 
Kendimiz mükemmel olmaya çalışmıyoruz ama 
karşımızda ki insandan insan-ı kamil olmasını 
bekliyoruz. Bu da çok adalete uygun değil. Me
sela kulluk bilincine sahip olan kişiler "ben bunu 
nasıl hak ettim, bu benim başıma nasıl gelir" gibi 
soruları çok fazla sormaz. Buna ek olarak "radi
yallahü anhüm" ve "radO anh' (Allah onlardan razı 
oldu, onlar da Allah'tan razı oldular) durumu ile 
yani rıza (razı olma, hoşnut olma) ile ilgili de bir 
problemimiz var. Bizim aşabileceğimiz şeyler ol
duğu gibi, aşamayacağımız şeyler de var. Karşı
laştığımız sıkıntılarda bunu kendimize hatırlatma
mız gerekiyor. Buna tehlike anında başvurulacak 
bir çıkış olarak bakmazsak kaybederiz. 
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Evliliklerin başlangıcında ailelere hangi 
sorumluluklar düşüyor? 

Çocukluktan itibaren insanların bu konuyu 
zihinlerinde kabul etmesi gerekiyor. Yani ebe
veynler çocuğu hayata hazırlarken kariyerini 
önceleyerek çocuklarını yetiştiriyorlar. Bu çocu
ğun ileride potansiyel bir anne baba olacağını 
düşünmüyorlar. Bu çok temel bir problemdir. 
Anne ba~aya çok büyük bir görev düşüyor bu 
konuda. ilk olarak örnek olmak gerekiyor. Ev
liliğinizi nasıl yürüttüğünüzü, problemleri na
sıl çözdüğünüzü çocuk yakından gözlemliyor. 
Büyük ölçüde sizin yolunuzu benimsiyor, zihin 

Olumsuzluklara kızmanız, ~ 
eleştirmeniz de çok fazla bir . 
anlam ifade etmiyor. Çağın 
dilini yakalamanız, yani yeni 
bir tebliğ dili araştırmanız ge
rekiyor. O yüzden Hz. Pey
gamberin siyerini/hayatını 

farklı bakış açılarıyla yeniden 
yeniden okumak gerektiğini 
düşünüyorum. 

kodlanna da bunu yerleştiriyor. Buralarda ço
cuklara umut vermenin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bazen ebeveynler kendi acılarını 
çocuklara aksettirme yanlışına da düşüyorlar. 
Yaşadıklan trajediyi çocuklara aksettirerek on
lardan görecekleri merhamete sığınmayı umut 
ediyorlar. Halbuki böyle yapılmamalı, bu çok 
yanlıştır. O yaşanılan problemleri belki çocuklar 
yaşamayacak. Onlara hayatın güzel tarafları
nı, her şeyin gördüğü olumsuzluklardan ibaret 
olmadığımı öğretebilmemiz, mutlaka başka çı
kışın olduğunu gösterebilmemiz gerekiyor. O 
yüzden model olmak ailelere düşüyor. Diyelim ki 
çocuk evlilik aşamasına geldi kolaylaştırın bunu, 
güçleştirmeyin. Ne açıdan alırsanız alın bu pey
gamber efendimizin de temel prensibi bu. Yani 
şimdi bakıyorsunuz insanlara evlilikle ilgili ken
dini değersiz hissediyor, bir kız annesi, isteğinin 
yapılmamasını kendisine veya kızına verilen bir 
değersizlik olarak algılıyor. Olayı kişiselleştiriyor 
ve bunlann çoğu da maddiyat üzerinden oluyor. 
Ama sizin, bizim bu konuda biraz daha bilinçli 
olmamız ve ezber bozmamız gerekiyor. Bunu 

şu anlamda söylemiyorum; yani istismar edi
lin, sömürülün, haklarınızı, isteklerinizi hiç ifade 
etmeyin yada kız çocuklarımızı verirken bir de 
üstüne para verecek duruma gelin demiyorum 
tabi. Özellikle ben kadınların bu konuda çok 
problem çıkardıklarını düşünüyorum maalesef. 

Bir de anneler babalar olarak gençlere, yeni 
evlilere karşı, çocuğunuz ilk yürümeye başladı
ğında ne yapıyorsanız öyle yapın , azıcık rahat 
bırakın, düşe kalka büyüyor çocuk. Kendi so
runlarını çözmeleri için onlara izin verin, dene
timli serbestlik gibi. Mesela anne, çocuk yeni 
yürümeye başladığında ne yapar? Aman düş
mesin başını vurmasın diye sürekli kucağında 
taşısa çocuk yürümeyi öğrenemeyecek. Ço
cuk yürümeye başladığında anne etraftaki sivri 
sehpaları kaldırır, kenara çeker, yanında gezer. 
Düşerse hemen tutar, ağlarsa teselli eder vesa
ire. Biraz böyle olmak, gençlerimizi hayata bu 
şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ama ben he
nüz yaşamadığım için tam bilmiyorum kolay bir 
süreç olup olmadığını. Evladınız burada hayatını 
sürdüremeyecek boyuta varmasına rağmen siz 
ona destek vermeyin anlamında söylemiyorum. 
Ortada bir zulüm varsa, tahammül edilemeye
cek kadar kritik bir aşama varsa orda tabi ki 
devreye girersiniz. Başka türlü tabi ki insiyatifi 
elinize alabilirsiniz, ama azıcık onlara fırsat ver
mek lazım . Yani buna Cenab-ı Hakk'tan örnek 
alalım; hatalarımız var hepimizin, elimizi açıp 
Cenab-ı Hakk'tan tövbe istiyoruz. Demek ki bü
yüklük affedebilmektir, yada ne bileyim sabırdır 
mesela; çünkü istediği herşeyi yapabilme kud
retine sahipken yaptığımız hatalara karşılık ceza 
vermeyip beklemesi nedendir ki? Olgunlaşır, 
belki yaptığının farkına varır ve tövbe kapısına 
döner diye. Bizim bu ahlakı kendi hayatımıza da 
biraz uyarlamamız gerekiyor. 

İdeal evlilik için örneğimiz kim olmalı? 

Burada tabi ki Hz. Peygamber ve ailesi baş
ta olmak üzere Kur'an kıssalarının insanlara 
çok faydası olduğunu düşünüyorum ben. Rol 
veya ufuk açıcı da diyebiliriz. Bizim onları gün 
ışığında yeniden okumaya ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Mesela Hz. İbrahim'in babası ile 
olan diyaloğuna hayranım. Hz. Asiye validemi
zin huysuz aksi bir kocayla, korumaya muhtaç 
bir çocuğu himayesine alıp, huysuz despot bir 
kocaya karşı kendi kişiliğini, ahlakını koruyarak 
Musa gibi bir delikanlıyı nasıl yetiştirdiğine hay
ranım. Bunların normal okuyuşun dışında farklı 
bir gözle okunması gerektiğini düşünüyorum. 
Bir de çok uzaklara gitmeye gerek yok, Anado-
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lu insanına bakalım . Dedelerimiz, nenelerimiz .. . 
Çeşitli vesilelerle bunların hayatlarının daha sık 
gündeme getirilmesi gerekir. Televizyon olabilir, 
canlı performanslar olabilir yada aile haftasında 
elli yıllık çiftleri çıkarıp konuşturmak olabilir. Bu 
tarz etkinliklerle Anadolu insanının, dedeleri
mizin, nenelerimizin hayatlarını belki insanların 
gündemine daha sık sokmamız gerekiyor. Siz 
alternatifler üretmedikçe olumsuzluk büyüye
rek var olmaya devam edecek. O yüzden bizler 
daha çok sorumluluk üstlenip, çağın dilini ya
kalamak zorundayız . Ve bununla ilgili çalışmalar 
yapmak ve bunu halka aktarmak zorundayız; 
okumuş-okumamış, akademisyen-çalışan, yö
netici-yönetilen ayrımı yapmadan yediden yet
mişe herkese aktarmak zorundayız. Çünkü bu 
hususta insanlar arasında bir ayrım olmadığını 
düşünüyorum . Şimdi artık insanlar sorumluluk 
almaktan kaçmak için bireysel yaşamayı tercih 
ediyorlar. 

Medyanın boşanmalara etkisi nedir? 

Az önce aslında buna biraz değinmiş oldum, 
bununla ilgili o kadar fazla şey işleniyor ki di
zilerde, tartışma programlarında .. . Tamam, biz 
yakın çevremizde artık televizyonu yavaş yavaş 
hayatımızdan çıkaran, yahut internetten bu ko
nularda çok fazla şey izlemeyen insanlar olduk; 
ama artık köylere varıncaya kadar yığınla insan 
en uç noktalara giden böyle dizileri, programları 
izliyorlar. İnsanlar çok güzel evlerde, çok güzel/ 
yakışıklı kişilerce canlandırılan bu gayri ahlaki 
temaları göre göre bunlara alışıyorlar. Hemen 
bugünden yarına, sabahtan akşama değil ama 
uzun vadede normalin o olduğunu zannetmeye 
başlıyorlar. Burada problemli bir durum var; in
sanların bunları görme yoğunluğundan duyarlılı
ğı kalm(yor artık ona karşı, hassasiyetlerini kay
bediyorlar. Bunun normal olduğunu algılamaya 
ve düşünmeye başlıyorsunuz. Böyle bir yanlışa 
vesile olsanız veya fiili olarak şahit olsanız bile 
o kadar rahatsız olmuyorsunuz artık . Bence en 
büyük zarar bu; sizin kendi değerlerinizle bağı
nız kopuyor, böyle durumlar yanlışın meşrulaş
tırmasında çok derin bir etki bırakıyor. 

Geçende fetva nöbetine geliyordum, iki 
kadın önümde konuşuyor ve yavaş yavaş iler
liyorlar. Biraz erken bir saat, büyük ihtimalle 
yürüyüşten geliyorlar. Ben de y_anlarından ge
çiyordum ve arkamda kalınca daha iyi duymaya 
başladım konuşmalarını . Bir olay üzerinden yo
rumlar yapıyorlar, ben biraz hızlanmaya başla
dım, o arada anladım ki bunlar bir dizi üzerinden 
konuşuyor ve yorum yapıyorlar. Biz bugün bu 

toplumda, biliyorsunuz bir dizi kahramanı ölün
ce gıyabi cenaze namazı kılan insanlar gördük, 
bunu yadsımamak lazım. Ama yapmamız gere
ken buna ah ah, vah vah demek değildir; aksine 
hem içerik olarak, hem teknik olarak onlardan 
daha iyi olacak kendi filmlerimizi, kendi dizileri
mizi yapmaktır. Mevcut filmlerimizi çocuğumu
za izletemiyoruz, gencimize zaten izletemiyoruz. 
Ortaya çıkan sinemalar belli, yani hem teknik 
anlamda, hem içerik anlamında, hem de dini 
anlamda çok çalışmamız gerekiyor. Bütün kol
lardan çalışmamız gerekiyor. Yani sadece sizin 
çok iyi bir din alimi olmanız çok fazla bir şey ifa
de etmez. Çok iyi kitaplar yazmanız da çok fazla 
bir şey ifade etmiyor. Olumsuzluklara kızmanız, 
eleştirmeniz de çok fazla bir anlam ifade etmi
yor. Çağın dilini yakalamanız, yani yeni bir tebliğ 
dili araştırmanız gerekiyor. O yüzden Hz.-Pey
gamberin siyerini/hayatını farklı bakış açılarıyla 
yeniden yeniden okumak gerektiğini düşünüyo
rum. Hz. Peygamber Mekke'de iş tıkandığı za
man, "Ya Rabbi! Benden bu kadar, ben üzerime 
düşeni yaptım, görüyorsun işte Taif'e bile gittim, 
orda başıma gelmeyen kalmadı" deyip havlu at
madı. Yani bundan çok fazla etkileniyorum. Son 
zamanlarda daha çok aklıma gelmeye başladı 
Akabe biatlarının süreci, hac için Mekke'ye dı
şardan gelen insanlarla bire bir kontak kuruyor. 
Siz iki kişi burada sessiz sessiz oturuyorsunuz 
ve sizin yanınıza geliyor hemen, size bir şey an
latabilir miyim? diyor. İşte üç kişiyi orda görüyor 
onların yanına gidiyor, büyük kitlelere falan hitap 
etmiyor aslında. Yani bir yerde tıkandığı zaman 
iş bittiği anlamına gelmiyor. O kapı tıkandı baş
ka kapı mutlaka var, biz arayıp bulacağız. O da 
bizim sorumluluğumuz, yani bu çağda yaşayan 
insanın sorumluluğu da budur. 

Hocam son olarak İKRA okurlarına ne 
söylemek istersiniz? 

Kısa bir şey olsun o zaman:)) Mutlu, huzurlu 
ve kalabalık aileler diliyorum. 

Röportaj: Şule ÇELİK - Cemile ÜNAL 
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BEKiR TOPALOGLU 
' ' Hocalann hocası" ifa

desi pek çok ilim ehli 
r, İLİM VE 44 ciltlik Türkiye Diyanet Vak

fı İslam Ansiklopedisi'nin ilim 
dünyamıza kazandırılmasında 

büyük emeği olanlardan biridir 
Bekir Topaloğlu . 

için kullanılan bir ta
nımlamadır. 2016 yılında rah
met-i rahmana kavuşan Prof. 
Dr. Bekir Topaloğlu da Ana
dolu'nun farklı yerlerinden ge-
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lerek İstanbul'da Yüksek İslam, İlahiyat okuyan 
binlerce öğretmen, imam, vaiz, müftü ve akade
misyene hocalık yapmış örnek bir ilim adamıdır. 

1971 yılından vefatına kadar 45 yıl hocalık göre
vini ifa eden Bekir Topaloğlu, yetiştirdiği binlerce 
talebesi ve Müslümanların istifadesine sunduğu 
onlarca eseri ile bu dünyada geriye hoş bir sada 
bırakmıştır. İlahiyat fakültesinden talebesi ve şa
hidi olduğumuz sakin kişiliği ve ilmi derinliğinin 
yanında bundan on yıl kadar önce hayat tecrü
belerini paylaşması için Bağcılar Ebu Bekir Camii 
Vakfı'na davet ettiğimiz ve orada hayatını kendi 
dilinden dinlediğimiz Bekir Topaloğlu hocamız 
ilmi, ahlakı ve duruşuyla Müslüman nesillerin ta
nıması gereken önemli bir şahsiyettir. Allah ma
kamını ali, mekanını cennet eylesin. 

1936 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesin
de doğan Bekir Topaloğlu, 1959'da İstanbul 
İmam-Hatip Okulu'ndan mezun oldu. Daha 
sonra İstanbul'da fahri vaiz olarak görev yaptı. 
1963'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 
mezun oldu. Enstitüde okurken aynı zamanda 
imam-hatip olarak görev yaptı. 

Bekir Topalqğlu hoca daha sonra İstanbul 
İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğret
menliğine başladı. Bu yıllarda Türkiye'de önemli 
bir boşluğu dolduran "İslam'da Kadın• kitabını 
yazdı. 1966 yılında asistan olarak girdiği İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü'ne 1971 yılında Kelam 
hocası olarak atandı. Bu görevini, emekli olduğu 
2002 yılına kadar sürdürdü. Ülkemizin ve İslam 
dünyasının önemli ilmi kaynaklanndan biri olan 

Ahmet 
YAPICI Yazdığı eserlerle Müslüman-

tarın inanç problemlerine ışık 
tutan, Kelam ve akaid alanında nitelikli ve fay
dalı eserleri Müslümanlann hizmetine sunan Be
kir Topaloğlu hocanın önemli bir hizmeti de Ehli 
Sünnetin öncü alimlerinden İmam Maturidi'yi 
ülkemiz insanına tanıtmasıdır. Bekir Topaloğlu 
hocamız bu amaçla Maturidi'nin Kitabu't-Tevhid 
adlı eserini Türkçe'ye tercüme ederek önemli bir 
hizmeti ifa etti. Daha sonra da İmam Maturidi'nin 
Tevilatü'I-Kuran adlı tefsirini tercüme ederek ilim 
dünyamıza kazandırmak istedi. Ancak başladığı 
bu çalışmayı bitirmek ona nasip olmadı. Vefa
tından sonra onun öncülüğünü yaptığı bu güzel 
hizmet, ilim ehli dostları devam ettiriliyor. 

Kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış birçok 
yazma eseri bularak ve tercüme ederek Müs
lümanlann istifadesine sunan Bekir Topaloğlu 
hoca çalışmayı seven, ilme, okumaya ve araştır
maya aşık olan bir şahsiyettir. Hocalığı ve yazdığı 
eserlerinin yanı sıra ülkemizin sosyal ve kültürel 
sorunlarıyla da yakından ilgilenen Bekir Topaloğ
lu hoca 9 Mart 2016 tarihinde istanbul'da vefat 
etti. Allah rahmet eylesin. 

Eserlerinden Bazıları: 

• İslam Kelamcıları ve Filozoflarına Göre 
Allah'ın Varlığı 

Maturidiye Akaidi 
• Kelam İ lmi-Giriş 
• Nesillerin El Kitabı 

Dini sohbetler 
• İslam Tarihinden Yapraklar 
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» MERKEZ HABERLER 

Ak Parti Güngören 
İlçe Başkanlığına Ziyaret 
itap okuma ve okutma faaliyetlerimizi yay
gınlaştırabilmek için farklı STK'ları ve ku
rumları ziyaret ediyoruz. Bu konuda nasıl 

işbirliği yapabiliriz, kitabı insanımıza nasıl sevdire
biliriz derdindeyiz. 

Bu amaçla Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK, 
Yayın Kurulu Başkanımız Halil KENDİR , Merkez 
Eğitim Birimi Başkanımız İlhan ULUÇ, Güngören 
Şube Başkanımız Erdoğan AYDIN ve Güngören 
Eğitim Birimi Başkanımız Abdullah EROĞLU'nda 
oluşan bir ekip ile Ak Parti Güngören İlçe Başkan
lığını ziyaret ettik. 

Ak Parti Güngören İlçe Başkanı Ercüment SEVER 
bey ile hasbihal ettik, teşkilatlarında gençleri, in
sanları yetiştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulun
duklarını konuştuk, biz de derneğimizin kuruluş 
amacını ve faaliyetlerini anlattık. 

Yaptığımız işin zor, meşakkatli ve bir o kadar da 
hayırlı bir iş olduğunu ifade eden Ercüment bey, ilk 
iş olarak genel katılımlı bir teşkilat toplantılarında 

kendil~rine iştirak etmemizi ve bizim bu faaliyet
lerimizi kitap okumanın önemini ve kitap okuma 
yöntem ve teknikleri üzerine bir program yapma
mızı istediler. 

Hayırlı kapılar açılması, daha çok insanımızın ki
tapla buluşması duası ile Ak Parti Güngören İlçe 
Başkanlığından ayrıldık. 

Bize bu görüşmeyi ayarlayan İKRA Derneği Bağ
cılar Şubesi Üyesi ve Ak Parti Güngören İlçe Teş
kilatı Üyesi Erdoğan GÜL kardeşimize teşekkür 
ediyoruz. 

Paylaşmak 

R
amazan ayı 11 ayın sultanıdır. Bu mübarek 
ayı Allahu Teala bol ibadetli şekilde geçir
meyi nasip etsin. Her zaman çevremizde

ki insanlara karşı duyarlı olmalıyız ancak bu ay 
da insanlara karşı daha da yardımsever olmalıyız 
çünkü bu ayın en önemli özelliği paylaşmaktır. 
Ramazan ayında zenginler fakirin halinden daha 
da çok anlarlar. Ramazan ayının mübarekliği hür
metine Allah hepimizin günahlarını bağışla
sın, bizleri güzelliklere ulaştırsın. Amin. 

Bizler de, İKRA Derneği Merkez Yönetiminin organizasyonunda sevgili kitap okuru 
dostlarımız ile birlikte yemeğimizi paylaştık. 18 Haziran Pazar günü iftarımızı Eyüp Bin
başı Çeşmesi Mesire alanında hafif yağmur altında gerçekleştirdik. 

iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGi ________________________ _ 
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İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğret
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Yüksek İslam Enstitüsü'ne 1971 yılında Kelam 
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bu çalışmayı bitirmek ona nasip olmadı. Vefa

tından sonra onun öncülüğünü yaptığı bu güzel 

hizmet, ilim ehli dostları devam ettiriliyor. 

Kütüphaneler in tozlu raflarında kalmış birçok 

yazma eseri bularak ve tercüme ederek Müs
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Ak Parti Güngören 
İlçe Başkanlığına Ziya ret 
itap okuma ve okutma faaliyetlerimizi yay
gınlaştırabilmek için farklı STK'ları ve ku
rumları ziyaret ediyoruz . Bu konuda nasıl 

işbirliğ i yapab iliriz, kitabı insanımıza nasıl sevdire
biliriz derdindeyiz. 

Bu amaçla Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK, 
Yayın Kurulu Başkanımız Halil KENDİR, Merkez 
Eğitim Birimi Başkanımız İlhan ULUÇ, Güngören 
Şube Başkanımız Erdoğan AYDIN ve Güngören 
Eğitim Birimi Başkanımız Abdullah EROĞLU 'nda 
oluşan bir ekip ile Ak Parti Güngören İlçe Başkan
lığ ın ı ziyaret ett ik. 

Ak Parti Güngö ren İ l çe Başkanı Ercüment SEVER 
bey ile hasbihal ettik, teşkilatlarında gençleri, in
sanları yet iştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulun
dukları n ı konuştuk , biz de derneğimizin kuruluş 
amacın ı ve faaliyetlerini anlattık. 

Yaptığımız işin zor, meşakkatli ve bir o kadar da 
hayırlı bir i ş olduğunu ifade eden Ercüment bey, ilk 
i ş olarak genel katılımlı bir teşki lat toplantılarında 

kendilı:ırine iştirak etmemizi ve bizim bu faaliyet
lerimizi kitap okumanın önemini ve kitap okuma 
yöntem ve teknikleri üzerine bir program yapma
mızı istediler. 

Hayırlı kapılar açılması, daha çok insanımızın ki
tapla buluşması duası ile Ak Parti Güngören İlçe 
Başkanlığından ayrıldık . 

Bize bu görüşmeyi ayarlayan İKRA Derneği Bağ
cılar Şubesi Üyesi ve Ak Parti Güngören İlçe Teş
kilatı Üyesi Erdoğan GÜL kardeşimize teşekkür 
ediyoruz . 

Paylaşmak 

R
amazan ayı 11 ayın sultanıdır. Bu mübarek 
ayı Allahu Teala bol ibadetli şekilde geçir
meyi nasip etsin. Her zaman çevremizde

ki insanlara karşı duyarlı olmalıyız ancak bu ay 
da insanlara karşı daha da yardımsever olmalıyız 
çünkü bu ayın en önemli özelliği paylaşmaktır. 

Ramazan ayında zenginler fakirin halinden daha 
da çok anlarlar. Ramazan ayının mübarekliği hür
metine Allah hepimizin günahlarını bağışla
sın, bizleri güzelliklere ulaştırsın. Amin. 

Bizler de, İKRA Derneği Merkez Yönetiminin organizasyonunda sevgili kitap okuru 
dostlarımız ile birlikte yemeğimizi paylaştık. 18 Haziran Pazar günü iftarımızı Eyüp Bin
başı Çeşmesi Mesire alanında hafif yağmur altında gerçekleştirdik. 
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KiTAP DOSTL.ARI 
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1 
KRA DERNEĞİ kitap dostları olarak 17 Mayıs 
Çarşamba akşamı Esenler Belediyesi Kültür 
Merkezi'nde dostlarla bir araya geldik . Salonda 

hiçbir koltuğun boş kalmaması İKRA DERNEĞİ 
olarak geleceğe dair kitap okuma ve okutma az
mimizi kamçılamış oldu . Programımıza Bağcılar 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem 
DİNLEYİCİ bey, müdür yardımcıları , öğretmenleri 
ve öğrencileri de katılarak kitap okumada biz de 
variz demiş oldular. 

· Sunuculuğunu Yayın Kurulu Başkanımız Av. 
Halil KENDİR'in yaptığı programımız diğer prog
ramlanmızda da olduğu gibi Kur'an_-ı Kerim tila
veti ile başladı. Bağcılar Merkez Camii Müı;ızzini 
Gurseı'ULUSOY'un Kur'an tiİavetinderi sonra Ge
nel Başkanımız Mehmet ÇELİK bey seıarrııama 
konuşmalarını yaptılar. 

Çelik konuşmasında; Okuyan insanları bir 
araya getirebilir miyiz; hayatı değiştirecek olan in
sanlarla kitapları bir araya getirebilir miyiz, hede
fiyle yola çıktıklarını ifade ederek kitap okumanın 

öneminden bahsetti. Bizlerin serzenişte bulunup, 
mırın kırın eden insanlar olamayacağımızı, nası l ki 
Peygamber 'e "oku" diyerek gelen emirle , tebl iğ i 

ne başlayıp vahiyle bir toplumu adaletli bir toplu
ma dönüştüren Peygamber gibi , doğru kitaplar 
okuyarak biz de toplumun kalitesini arttırabil i riz." 

Yaklaşık 10.000 'in üzerinde insana bir şekilde ki
tabı ulaştırdıklarını beyan eden Çelik , İKRA DER
NEĞİ'nin kitaba verdiği önemin önemli bir boşlu
ğu doldurduğunu ifade etti. 

Mehmet ÇELİK beyin konuşmasından sonra 
kitap okuma üzerine, kitapsızlığın ve kitaplılığın 

sonuçlarına dair hazırlanmış bir vtr izletildi. Vtr 
sonrası kürsüye Kurucu Genel Başkanımız Av. 
Emin ATALAY bey geldi. Atalay konuşmasında 
Asr suresine atıfla hakkı ve sabrı tavsiye etme
nin üzerimize yüklendiğini ifade etti. Peygambe
rimizin de tebliğ ile vazifelendirildiğini, bizlerin de 
onun ümmeti olarak bu tebliğ vazifesini farklı şe
killerde de olsa yapmamız gerektiğini ve bu tebliğ 
yollarından birisinin de kitap okuma ve okutma işi 
olduğunu ifade etti. 
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» MERKEZ HABERLER / KİTAP DOSTLAR! 

Atalay'ın konuşmasından sonra ise kitap okur
larımızın İKRA DERNEĞİ ile ilgili kısa cümlelerin
den oluşan Vtr izletildi. Anadolu'nun farklı şehirle

rinden de gönderilen videolar sonucu oluşturulan 
Vtr bir çok kişide duygusal anlar yaşamasına ve
sile oldu. Şanlıurfa'dan , Manisa'dan, Afyon 'dan .. . 
İ stanbul İKRA'ya selamların gönder ilmesi emeği
mizin önemini ortaya koyuyor. 

Bu duygusal Vtr sonunda günün asıl konuş

macısı olan Eğitimci - Yazar Sayın Ahmet YAPICI 
kürsüye geld i. Yapıcı , Kitabın hayatımızdaki yerin
den bahsederek İ slam alimlerinden örnekler verdi 
ve bizlerin geçmişin in parlak olduğunu ve yine bu 
şahane medeniyetim izi kitapla hayata yansıtabi

leceğ imizi ifade ett i. Yapıcının konuşmasında bir 
iki anekdot ; 

Bir Müslümanın hem dünya hem ahiret hayatı-
nı belirleyen şey k itapt ır. 

İki kitap : İlki KUR'AN .. . 

Bu ki tab ın ilk emri "İkra ! Yani "Oku" 

Birincisi İ s lam'ın ilk emri olan "İkra", 

Bu emirde neyin okunacağı konusunda sınır

lama yap ılmamıştır. Ama Allah ' ın adıyla okunaca
ğ ı belirtilmiş ve bir ayağımız Allah'a sabitlenmiş
tir. Bir ayağımız burada sabit olduktan sonra bu 
çizgiye bağlı kalarak okumamız gerekir. Onun için 

İslam medeniyetinin altın çağlarında Müslüman
lar, tefsirden, hadise , akaidden, ahlaka, fizikten, 
felsefeye, tasawuftan psikolojiye, siyasetten sos
yolojiye, astronomiden tıpa ve matematiğe kadar 
her alanda okumuş ve muazzam bir medeniyet 
kurmuşlardır. İşte medeniyet kurucularımıza kat
kı sağlayaJ'1lardan bazıları : BAKİ BİN MAHLED, 
SERAHSİ: (1009-1090), İBNÜ'L-HEYSEM (ö. 
1039-40), Fuat SEZGİN, MUHAMMED HAMİ-
DULLAH . 

Alimlerimizi iyi tanıyacağız. İmam Azam Ebu 
Hanife'yi, İmam Gazali'yi, İbn Sina'yı, Biruni'y i, İbn 
Haldun'ı:ı, İbn'ül Heysem'i, Ali Kuşçu'.yu, Elmalılı 
Hamdi Yazır'ı, Ahmet Hamdi Akseki 'yi, Ahmed 
Ncıim Babanzade 'yi, Ömer Nasuhi Bilmen'i tanı
malı ve onların okuma aşkını örnek alm?lıyız. 

İkinci Kitap: İnsanın dünya hayatında söz ve 
davranışlarıyla, tercihleriyle , yaşam şekliyle yazdı
ğı kendi kitabı ... 

Bu kitapla ilişkimiz de İkra, "Oku" emriyle başlar. 

İsra suresinin 14. ayetinde belirtilen ve 
kıyamet günü hesap sırasında karşılaşaca
ğımız İkra emri... 

"Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu ola
rak kendi nefsin yeter." 

Müslüman dünyadaki okuma, öğrenme, dü
şünme, inanma, yaşama tercihleriyle kendi kita
bını kendisi yazar. Ahirette ise bu kitabın içeriğinin 
Kuran kitabına uyup uymadığından hesap verir. 
Dolayısıyla Kitap bizim dünya ve ahiret ha
yatımızı belirleyen temel kriterdir. Onun için 
kitapsız bir hayat risklidir, sorunludur , sıkıntılıdır. 

İKRA'nın sloganı şu : Günde 15; haftada 105 
sayfa oku! 

Önce kendimiz, sonra ailemizle kitabı haya
tımızın bir parçası yapmalı ve okuma alışkanlığı 

kazanmalıyız. 

Program sonunda 4 ayn seviyeden oluşan ve 
sınıf atlayan 30 civarında okurumuza takdirname 
belgeleri verildi. Ayrıca 15 misafirimize çekilişle 

çeşitli hediyeler takdim edildi. 

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEOI .... 
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» MERKEZ HABERLER / HANIMLAR 

İKRA DERNEĞİ GENEL MERKEZ -

HAN~MLAR KOMİSYONU -~ 
ÇALIŞMALARI 

30.03.2017 tarihinde Melikenur ÇEP hanı

mın sunumuyla 'Güven ve Samimiyet' ko
nulu seminer Nenehatun şubemizde ger

çekleştirildi. 

22.03.2017 tarihinde kitap okurlarımıza İKRA 
Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanımız 
Şule Çelik hanımın anlatımıyla Genel Başkanımız 
Mehmet Çelik Beyin kitabı olan "Ey Müslüman 
Dünyana Sahip Çık" isimli kitabının kritiği yapıldı . 

Aynı zamanda kitap okurlarımıza genel merkez 
hanımlar komisyonu tarafından düzenlenen "Ey 
Müslüman Dünyana Sahip Çık" kitabından sınav 
düzenlendi. Yazılı sınav sonunda şubemizden 1. 
olan Ayşe Çöl, 2. olan Hidayet Akbaş ve 3. olan
lar Kezban Yılmaz, Halime Sunar, Hatice Bekçi 

kardeşlerimize ödül töreninde hediyeleri takdim 
edildi. Göstermiş oldukları üstün başarı ve gay
retlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Her an gelişen 
ve değişen dünyamızda ilk emir "oku" olduğu 
halde okuma oranının düşük olduğu ülkemizde 
kendilerini okuyarak geliştiren ve değiştiren de
ğerli okuyucularımızi en kalbi ve samimi duygu
larımızla tebrik ve takdir ediyoruz. 

19.05.2017 tarihinde Genel Merkez Hanımlar 
Komisyonu olarak sezon sonu kapanış programı 
düzenledik. Programımızda kuran öğrencilerine 
başarı belgesi ve şubelerdeki kitap okurlarımı
za takdirname verildi. Programımız yıl boyunca 
sohbet ve seminerlerimize katılan hocalarımıza 
plaket takdimi ile devam etti. Sonrasında misa-

~~---- iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEOi 

» MERKEZ HABERLER / HANIMLAR 

firlerimize yemekleri ikram edilirken söz hakkı veri
lerek düşünceleri soruldu ve güzel bir muhabbetle 
sonlandı . 

Her hafta cuma günleri saat 13.00'da başlayan 
iki oturumdan oluşan akademi programımızda iş
le miş olduğumuz konular; 

Dilek Hanımın anlatımıyla: 

-Cemaat-i İhvani Müslimin 
-Cemaat'i İ slamiye 
-Milli görüş hareketi 
-Süleyman Hilmi Tunahan efendi 
-Menzil 
-Mahmut Efendi 
-Aziz Mahmut Hüdai 
-Said Nursi 

Ayşegül Çelik hanımın anlatımıyla 

-Mevdudi 
Toplamda on ders işlen i ld i. 

Fadime Başer hocanin sunumuyla 
-İslam tarihi ve 4 halife 
EMEVİLER Dönemi ve gelişmeleri ; Muaviye, Yezid, 
Mervan Bin Hakem Süleyman Bin Abdul Melik, 
Velid bin Abdul melik Süleyman Bin Abdulmelik, 
Ömer Bin Abdülaziz, Yezid bin Abdul melik 

Rümeysa UZMAN hanımın anlatımıyla da 

Seyyid Kutup, konuları işlendi. 

GEZİLERİMİZ 

06.04.2017 tarihinde Fatih Cami, Eyüp Sultan 
Camii, Yeraltı Cami olmak üzere cami gezilerimiz 
oldu. 

22.05.2017 tarihinde Emirgan'a piknik prog
ramımız oldu. Emeği geçen tüm kardeşlerimize 
teşekkür ederiz. 

ZİYARETLERİMİZ 

İKRA Genel Merkez Hanımlar Komisyonu tarafın
dan hasta, bebek, ev, umre, düğün, nişan ve tazi
ye ziyaretlerimiz olmaktadır . 
Eğitim çalışmaları, seminerler, sohbetler, akademi 
programı, kitap okuma programlan, gezilerimiz, zi
yaretlerimiz ve yardım çalışmalanmız ••• hepsi birer 
bahane. 
Esas gaye Allah (cc)'ın rızasını kazanabilmek. 
Çalışmak bizden muvaffakiyet Rabbimlzdendir.,; 
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» İKRA ANADOLU 

GELİ~ TANIŞ OLALIM 

O kuyara~· öğrenmek ve gezerek tatbik 
etmek lkra Anadolu biriminin vazge
çilmezleri arasında. 

Her yıl 3 veya 4 yeni vilayette bulunan kar
deşlerimizi ziyarete gidiyoruz. Onlarla tanı
şıp samimiyet kurduktan sonra kitap oku
ma ve okutma noktasında birikimlerimizi 
paylaşıyoruz. Bazen de Anadolu'dan İkra 
Derneği'ni ziyaret edenler de oluyor. Mani
sa Mana-Der'den sonra Adana'da bulunan 
Anadolu Çınarı Derneği'ndeki genç kitap 
okurlarımız ve hocaları bizleri ziyaret etmek 
istediler. 

13 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Çınarı 

Derneği üyeleri, kendisini daha önce Kay
seri'den tanıdığımız Muhammed İkbal ATA
LA kardeşimiz vesilesiyle geldiler. Yaşları 15 
ile 35 arası olan kardeşlerimizle tanıştıktan 
sonra İKRA Derneğimiz ve faaliyetlerimiz 
hakkında kısa bilgi verdik. Ana konumuz ki
tap hakkında sorulu cevaplı güzel bir soh-

bet gerçekleştirdik. Beraber yemek yedikten 
sonra güzel temennilerle kardeşlerimizi yol
culadık . 

Bizler yeni yüzler görmek, yeni kardeşleri 
mizle tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak
tan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bu vesile 
ile ziyaretlerimiz ve ziyaret edilmelerimiz de
vam edecektir, inşallah . 

İhsan KARADAŞ / İKRA ANADOLU .. 
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» ŞUBELERDEN HABERLER / BAĞCILAR 

• 
iftarlar Ayrı Bir Güzeliz 

Bizleri 11 ayın sultan! ramazana ·ka

vuşturan rabbimize sonsuz hamdu 

senalar olsun. Bağcılar şubesi olara~ 
bu yıl ramazan ay·ında sohbetlerimi-

. ze devam etme kararı aldık. Her hafta 

hem iftarımızı yaptık hem de sohbetle

rimizi aksatmadan devam ettik . Bizleri 

iftarlarımızda yalnız bırakmayan kitap 

okurlarımızdan Allah razı olsun.' 

Ramazan Ayı Kur'an Ayı 

H
anımlara yönelik her ramazan ayında ol

duğu gibi bu Ramazan'da şubemizde 

mukabele yaptık. Katılımın çok yoğun olduğu 

ve her gün saat 12:30/13:30 arası yaptığımız 

mukabelemizden sonra sohbetlerde gerçek

leştirdik. 

Gençler Bizim 
Geleceğimiz 
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» ŞUBELERDEN HABERLER / TUNA 

Gençlere Yatırım Ge 
'W1 e e 

Bu dünyada yaptığınız çalışmanın meyvesini 
görmek ne· büyük bir bahtiyarlıktır. Hele bir 

de bu çalışmanın içinde insan olunca ve insan 
için olunca tadına doyum olmuyor. Kısa bir sü
rede gençlerle başlattığımız kitap ve Kur'an- ı 

Kerim okuma dersleri meyvelerin i vermeye 
başladı elhamdülillah. 

Bizler tarafından umutla başlayan bu çalış
ma, gençlerin gayretiyle "TAKDİRLE" sonuç
landı. Mutad olarak yaptığımız cuma akşamı, 
Mehmet Sait Yaz hocanın videolu sohbetinden 
sonra kardeşlerimiz takdirlerini babalarının elin
den aldılar. 

Takdir alan arkadaşlar; Yaşar İdil , Yusuf El

çiboğa, Emre Karakuş, Baran ve Burak Yılmaz 

kardeşler, Oğuzhan Özkaya, Burak Bayındır, 
Gürhan Kara elifbadan Kur'an-ı Kerime; 

Mikail ve İsmail Şişman kardeşler kitap liste
mizin ilköğretim seviyesini bitirip gençlik listesine; 

Kur'an-ı Kerim, 
dostluğumuzu 

pekiştiriyor 

Onlar İKRA'ya Kur'an-ı Kerim okumaya gel
diler, biz de onları evlerinde ziyaret ettik. 
Kur'an dersine gelen Baran ve Burak Yıl 

maz kardeşlerine ev ziyaretinde bulunduk. 
Malumunuz; pazartesi, çarşamba ve per
şembe akşamları saat 20:00-22:00 aras ı 

Tecvidli Kur'an derslerimiz 7'den 70'e de
vanı ediyor. 

"Sizin en hayırlı olanınız Kur'an-ı öğre
nen ve öğretenlerinizdir." (Hadis-i Şerif) 

Bu Hadis-ı Şerıf'i kendisine şiar eden tüm 
karcleş!erırııızı Kur'an öğrenmeye bekliyoruz. 

Yahya Demir kardeşimiz de birinci sınıfı biti
rip ikinci sınıfa geçmeğe hak kazandılar. 

Gençlere yatırımı geleceğe yatırım olarak 
görüyoruz . Bir toplumun gençleri kitap oku
yorsa gelecek onların olacaktır. Genç fidanların 
gelişim ine de katkı sağlayan başta anne-ba
balar olmak üzere tüm İ kra Tuna şubesindeki 
arkadaşlarımızı tebr ik ediyoruz . 

Talebelikten Askerliğe 
• 
1 kra Tuna şubesinin ilk talebelerinden olan Furkan 

Korkmaz kardeş imiz askere gitmeden önce 2 .s ı 

nıfa geçti ve takdirnamesini babasının elini öperek 
aldı. Okul arkadaşları da bu özel ve güzel günde 
onu yalnız bırakmadı . Gençlerin yoğunlukta olduğu 
programda, genel başkanımız sayın Mehmet Çe
lik'in teklifiyle ön saflar gençlere ayrıldı . Ve sohbetini 
Kur'an da geçen Peygamberlerin çocukluk ve genç
likleri konularına değindi. Geleceğimiz olan geçlerin 
katılımıyla bir rekora da imza attık ve 115 kişi ile soh
betimizi nihayete erdirdik. Programımız lokum ikra
mıyla son buldu. 

Not: Furkan kardeşimiz birliğine (Hatay'a) teslim ol
maya giderken; onu karşılayan, evinde misafir olarak 
ağırlayan, birliğine teslim eden ve yemin törenine ka
tılarak abilik yapan Yusuf Şeref/i'nin arkadaşı Mus
tafa Demirci abimize İKRA ve Furkan ailesi adına 
teşekkür ederiz. 

i LİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEOI 
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• • lkra Tuna Hanımlar Komısyonu 
• 10.05.2017 tarihinde değerler eğitim i kap
samında kıymetli hocamız Güngören Vaizesi 
Nimet Yılmaz hanımın sunumuyla kutlu do
ğum programında güven konulu seminer dü
zenledik . Manevi atmosfer içerisinde geçen 
programımızdan oldukça istifade ettik, hoca
mıza teşekkür ediyoruz . 

o Her hafta perşembe günleri yaptığımız ev 
derslerimizi bu sezon ağırlıklı olarak Tuna şu

bemizde yaptık . 15 kişilik grupla Nisa suresinin 
1 'den 48 'e kadar olan ayetlerin tefsirini işledik. 

Bu programımızın işleyişi biraz farklı şöyle ki; 
ders olarak belirlediğimiz ayetleri temel kitabı
mız Şifa Tefsiri olmak üzere farklı tefsir kitap 
larından tüm katılımcılarımız tarafından ders 
çalışılarak, notlar alınılarak derse hazırlanılır, 

bir kişi sıralı olarak ders anlatır diğer katılımcı
lar hazırladıkları ve aldıkları notları paylaşarak 
dersimiz müzakere şeklinde devam eder. 

Haftalık Sohbetlerimiz; Her hafta çarşam
ba günleri saat 14.00'da başlayan ve dönü
şümlü olarak gerçekleştirdiğimiz tefsir ve siyer 
konulu sohbetlerimizde; 

Tefsirde: Hucurat, Lokman, Yasin surelerini 
işledik. 

Siyerde: İslamda ilk hicret, Hüzün yılı, İsra ve 
Miraç hadisesi, Akabe Biatları, Medine'ye hic-

ret, Birinci temel mescidin yapımı, İkinci te
mel müslümanlar arasında kardeşlik, Üçüncü 
temel müslümanlarla gayrimüslimler arasını 

düzenleyen vesika, Bedir savaşı, Beni Kaynu
ka Yahudilerinin ilk ihaneti, Uhud savaşı, Yev
mü'r-Raci Bir-i Maune olayı , Beni Nadir Yahu
dilerinin Medineden çıkarılması, Beni Mustalık 
Mureyse savaşı , İfk olayı, Hendek savaşı, Beni 
Kurayza savaşı . 

32 haftadan oluşan sohbet programımızda 

konularımız bunlardan ibaretti, önümüzdeki 
sezon kaldığımız yerden devam inşallah . Tüm 
hanım kardeşlerimizi bekliyoruz . 

25.05 .2017 tarihinde Ramazan ayı münase
betiyle mukabele okumaya başladık. Muka
belenin yanı sıra her gün 10 dakika tefsir soh
betleri yapılmaktadır. 

22.05.2017 tarihinde İKRA Tuna Hanımlar Ko
misyonu olarak Emirgan'da piknik yaptık . 
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» ŞUBELERDEN HABERLER / ESENLER 

İlahiyatçı - Yazar: A hmet BULUT hoca 
Esenler Şubemizdeydi. 

Kitap Okumak üzerine bir konuşma 

gerçekleştiren hocamız, Hz. Muhammed 
(s.a.s.)'in bizlere iki emanet bıraktığını bunlara 
sımsıkı sarılmamız gerektiğini belirtti. 

Hacda iken yaşadığı bir anekdotu anlatan 
hocamız, sohbet sırasında misafirlere 
evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Meali var mı? 
ve mealini okuyan var mı? sorularına verilen 
cevapların hiç de iç açıcı olmadığını söyledi. 

Ayrıca, bir araştırma neticesinde ise ülkemizde 
müslümanların %70 inin namaz kılmadığını da 
aktaran hocamız, buna rağmen Allah(cc)'ın 
ilk emrinin "İKRA" olduğunu ve Ankebut 
Suresinde "Sana vahyedilen kitabı OKU" 
emrinin olduğunu vurguladı. 

Güzel bir hafta 
sonu ... 
Derneğimiz Esenler:.-ve T~na Şubeleri 14 

Mayıs Pazar günü Silivri ilçesinde birlikte 
piknik organizasyonu gerçekleştirdi. 

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, hasbihal 
etmek ve yoğun iş temposundan biraz olsun 
uzaklaşarak ailecek piknik yapan yönetim 
kurulu üyeleri hem Çayırdere köyünün 
güzelliklerini gezdi hem de aileleriyle birlikte 
vakit geçirme şansı buldu . . 

Futbol ve Voleybol oynayarak zamanıı:u 
değerlendiren Yönetim Kurulu üyeleri,:ıe 
Derneğimiz Genel Başkanı Mehm~t ÇEUK 
kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 
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» ŞUBELERDEN HABERLER / ESENLER 

Ramazan Ayının Bereketi 

Subemiz Yönetim Kurulu üyeleri ile Kitap 
, okuyan dostlarımız birlikte iftar yaptı. 14 

Haziran Çarşamba Akşamı gerçekleştirilen 
iftar programında Ramazan ayının bir gü

zelliğini daha yaşamak nasip oldu. Üçyüzlü 
Camii imamı Kürşat GÖKGÖZ hocamız ise 

bu güzel iftarın hem duasını yaptı hem de 
kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 

Ramazan Ayının ardından 
Şubemizde; 

Pazartesi Akşamları Saat: 21:00 'de Bat
tal YIKILMAZ ve Salim UZMAN tarafın
dan Riyazu's Salihin Dersi i şlenecek . 

Çarşamba Akşam ları Saat: 21:00'de 
birbirinden değe rli hatiplerimiz eşliğinde 
Haftalık Sohbetimiz gerçek l eştiri l ecek . 

Perşembe Akşamları Osman KARA-

Cuma Akşamları ise Mustafa AĞBABA 
ve Ahmet Fuat YAHYAOGLU kardeşle
rimiz tarafından genç kardeşlerimize Te
mel Dini Bilgiler Eğit im i verılecek. 

Cumartesi Akşamları ise Eğitim Birııııı 

Sorumlusu Recep KAYA c1biıııiz tc1rc1fııı 

dan llnıılıa l dersı yapılacJk. 

MAN hocamız tarafından Yasin- ı Şerif ve Vakti nıüsaıt olcırı kardeslcrııııızi bekler ıı 

Meali okunacak dua edilecek 
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» ŞUBELERDEN HABERLER / NENEHATUN 

• 
lslam'da Samimi yet ve Güven 

N enehatun Şubesi Hanımlar Komisyonu 
olarak 30.3.2017 tarihinde Melikenur 

Çep hocamızın anlatımı ile "İslam'da 
samimiyet ve güven" konulu bir seminer 
gerçekleştirdik. 

Hocamızın sohbetinden satır başları. .. 

"Yüce Allah buyuruyor ki; 'kulumun 
kendisiyle bana ibadet ettiği en sevimli şey, 
bana karşı ihlaslı ve samimi olmasıdır." (İbn 
Hanbel, Müsned, V, 254.) 

Peki Samimiyetin ölçüsü nedir? 

İnsanın kalbindeki vicdan en büyük ölçüdür. 
Cenabı Allah içimize vicdan civasını 

yerleştirmişti r. Bakalım insan ne kadar 

samimi, ne kadar İhlaslı . Ve bizim kalbimize 

bakıyor Mevla. Çünkü bütün niyetlerimizin 

çekirdeği kalbimizde, ne yaparsak yapalım 

Allah için yapalım . 

Kur'an Aşığı Gençler 
Rasülullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle bu
yurmuştur: 

"Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel 
ederse, kıyamet günü ebeveynine bir tac giy
dirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki bir eve 
konulduğunda onun vereceği ışıktan daha 
güzeldir. Öyleyse, Kur'an-ı Kerim ile bizzat 
amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor 
musunuz?" (Ebü Davüd, Vitr, 14/1453) 

İkra Derneği Nenehatun Şb Gençlik Birimi olarak 
Ramazan-, Şerifte Kur'an derslerimize devam et
mekle beraber ayrıca mukabelemizi de tamamla
dık, elhamdulillah. 

Amacımız yarınımız olan gençleri Rabbine layık bi
rer kul ve Peygamber Efendimiz (SAV)'e layık üm
met olarak yetişmelerine vesile olabilmektir. 

Amacımız odur ki, 
Kitab'ını okuyan 
Anlayan 
Yaşayan 

Bir gençlik 
"kıyamet günü ebeveynine bir tac giydirilen" 
Bir gençlik ... 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşeallah 
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n şubesi hanımları ile 
apanış programı yaptık. 

Kapanışta Aysun ÜNALAN hoca hanıma 
minnet ve teşekkürlerimizi temsilen ufak bir 
hediye takdim ettik. 

İkra Derneği Nenehatun şubesini temsilen 
İHH'da verilen " İslam Coğrafyası" derslerini 
tamamlayarak sertifika aldık. 

Ramazan Ayı 
Kur'an Ayı 
Ramazan demek Kur'an demek mukabele 
demek. Biz de Nenehatun Şb olarak Rama
zan ayında Bayanlar 12.00 - Baylar 15.30 sa
atlerinde iki ayrı mukabele yaptık. 

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

Hayırlı Seneler Kardeşim 
Ramazandan önceki son kutlamamızı Recep Kara
man hocamızın sene-i devriyesi münasebetiyle ger
çekleştirdik. Selim Batur hocamız ile rutin Kur'arı-ı 

Kerim dersimizden sonra kardeşimize sürpriz yaptık 
Bu vesile ile kendısine tekrar hayırlı seneler dılerız 

Rabbirıı lıak yolda nıce seneler nasip etsııı ınşecıllalı 
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1 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı şubemizin 
özel bir konuğu vardı : Abdullah YILDIZ. 
Akit Gazetesindeki köşe yazılarından , ül

kemizin bir çok şehrinde ve okulunda namazı 
aşılayıc_ı programlar yapan Namaz Platformu 
üyeliğinden ve tabii ~i kitaplarından tanıdığımız 
Abdullah 'ı'!LDfZ hocamız, daha önce bir çok 
'kulüpte oynamış: . Çanakkale Dardanel Spor 
Süper Lig'de yer aldığı yıllarda oyuncusu olan 
ve namaz kılctıği iç_ih kadro dışı bırakılan Ra
mazan YATGIN bey ile katıldı. 

Namaz Gönüllüleri Platformu sözcüsü Abdul 
lah Yıldız, Bu hareketin amacı insanımızın yak
laşık yüzde 75 kadarının namaz kıl/almaması 
ve dolayısıyla bu insanların namazla buluşma

sını sağlamak olduğunu belirterek, Namazın 
önemini, namazın İslam'daki olmazsa olmaz
lığını ve namaza olan ihtiyacımızı anlattıklarını, 
Namaz kılanların ise namazı daha huşu içinde, 
daha gereği gibi, dosdoğru, Rabbimizin iste
diği ve Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi 
kılmalarını sağlamak' olarak ifade etti. 

Ramazan YATGIN kardeşimiz ise namazla 
nasıl tanıştığını anlatarak namaza başlama
sıyla "şimdi Müslüman oldum" demesi dikka
te değerdi. Spor hayatında yükseklere doğru 
tırmanma aşamasında iken namaza başla

ması ve bunun üzerine Çanakkale Dardenel 
Spor'da kadro dışı bırakılmasını, 1 yıl kadar 
Konya Spor 'da oynarken Konya Spor'un o 
sezonu namağlup bitirmesi ile arkadaşları ile 

beraber sahada şükür secdesi yapmaları so
nucunda polisler tarafından gözaltına a lı nıp 
jandarm-aya teslim edilmesini, askerde namazı 

hangi zor şartlar altında kıldığını ve bu yüzden 
aldığı cezalar sebebi ile hapishanede yatma
sı ve en sonunda komutanın "senden adam 
olmaz (!)" diyerek, namazı bırakmad ığı için as
kerlik bitimine kadar bir tepede her gün nasıl 
çukur kazıp kapattığını . . . ve namaz uğ runa 

yaşadığı dramları anlatan Ramazan karde
şimiz namazın "Nebevi Bir Eylem" olduğunu 
ifade etmiş oldu. 

Kişisel çabal,arıyla hemen hemen her hafta 
farklı bir mekanda sunumlar. yapan Ramazan 
Yatkın barlarda, meyhanelerde, kıraathaneler
~e. cem evleri ve daha birçok farklı mekanda 
lslam·ı ve Peygamber efendimizi anlatıyor. 

Kur'an 'ın "arkadaş peygamber" tabirini kul
lanarak; "arkadaşlar size tanıdığınız , çok iyi 
tanıdığınız bir arkadaşıf)ıZı anlatacağız." · Böyle 
deyince ·çok şaşırıyorlar. "Kim?" diye sorunca 
"Hz. Muhammed" diyoruz. " Nasıl olur? 1400 
sene önae yaşadı o, nasıl bizim arkadaşımız 
olur?" diyorlar. Biz de kıyamete kadar ·onun 
manevi arkadaşlığı sürecektir diyerek yaklaş-
tığını ifade etti. . . · · 

Program sonunda hem Abdullah YILDIZ ho
camız kitaplarını, hem de Ramazan YATGIN 
kardeşimiz Abdullah hocanın teşviki ile yazmış 
olduğu "Namazın Manevi İlmihali" kitabını ko
nuklarımız için imzaladılar. 
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iftar 

Z
eyd ibni Halid el-Cüheni Radiyallahu lallahu Aleyhi Vesellem, Sa'd ibni Muaz Ra

Anh rivayet ediyor : diyallahu An hın evinde iftar yapmış ve onlara 

şöyle dua etmişti : 

Resul- i Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi 
Vesellem şöyle buyurmuştur: "Eftara -in~ekümü's-saimüne ve ekele 

taamekümü'l-ebraru ve sallet aleykü
"Kim bir Müslüman kardeşine iftar vak- mü'l-melaike. (Yanınızda hep oruçlular 
ti yemek yedirirse, onun sevabı kadar iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. 
da kendisine sevap yazılır. Yemek ye- Melekler de size dua ve istiğfarda bu- . 
dirdiği kimselerin sevabından da hiçbir lunsun.)" (Müsned, 3:138) · 

şey eksilmez." 
(TirmizT, Savm: 82; İbni Mace , Sıyam: 40) 

Abdullah ibni Zübeyr Radiyallahu Anhın an

lattığına göre , Resul-i Ekrem Efendimiz Sal-

Bu kadar güzel duaya rağbet etmemek ol

maz. Çok şükür biz de sohbet katılımcıları

mız ve kitap okurlarımızla beraber 29 Mayıs 
Pazartesi ·günü iftarımızı gerçekleştirdik. 
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CENGiZ BOZTEPE 
Cengiz bey, okurlarımız 

için kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız? 

Cengiz BOZTEPE: Mehmet 
oğlu Cengiz BOZTEPE. 
1981 Malatya doğumluyum, 
2 yaşında İstanbul - Fatih 
semtine yerleşmişiz. Şu 

an Esenler'de ikamet 
etmekteyim. Konfeksiyon 
atölyesinde işçi olarak 
çalışıyorum. 

Derneğimiz ile nasıl tanıştınız? 

Nene hatun Camisinde akşamları gidip Kur'an 
dersi alıyordum. Kurstaki arkadaşlarımla 

derslerden ayrı olarak hitabeti güzel olan 
hocaların sohbetlerine giderdik. Gitmeyi isteyip 
de gidemediğim Abdulmetin BALKANLIOĞLU 
hoca vardı. Fakat bir türlü sohbetine gitmek 
nasip olmuyordu, çünkü sohbet yaptığı yerler 
ya mekanın uzaklığ ından ya da zamansızlıktan 
bir türlü kısmet olmuyordu. Bir gün haber aldık 
ki, o zamanki ismi FAKYAD olan derneğe 
gelecek bizde fırsat bu fırsattır deyip gittik 
böylece dernekle tanışmış olduk. 

Dernekle tanışmanızdan sonra sizde ne 
gibi değişiklikler oldu? 

Az çok kitap okuyan biriydim ama okuduğum 
kitaplar seçme kitaplar değildi, elime ne 
geçerse onu okurdum, birbiriyle alakası 

olmayan kitaplardı. Abdulmetin hocanın 

sohbetinden sonra arkadaşlarla derneği takip 
etmeye başladık, iyi hocalar gelirse derneğe 
giderdik. Mesela Nurettin YILDIZ, Enver 
BAYTAN ve Ahmet Akın ÇIĞMAN hoca gibi. 

Askerliği · bitirip geldiğimde 

gittiğim akşam kursu kapanmış 
arkadaşlar dağılmıştı, bende 
Fakyad'a gitmeye başladım, 

haftalık düzenlenen sohbetlerin 
birinde Emin hoca kitap 
okur listesinde takip edilip 
edilmediğimi sordu. Bende 
"hayır'' deyince Talip DEMİR'i 
çağırıp beni okur listesine 
kaydedip takip etmesini istedi, 
sonrasında düzenli kitap 
okumaya başladım. 

Düzenli okumaya başlayınca sizde ne gibi 
değişiklikler oldu? 

Okuduğum kitapların sayısı artıkça kendi 
alanlarında uzman isimlerin yazdıkları bana 
çok şey öğretti. İnsan ne kadar az bilgi 
sahibiyse o kadar çok kendini yeterli zanneder. 
Okudukça ne kadar az şey bildiğimi fark ettim 
ve bunu dernekteki kitaplarla sınırlı tutmayıp 
açıktan okumaya başladım; ilköğretim, lise 
bitti şimdi İlahiyat ön lisans okuyorum. ALLAH 
nasip ederse üç dersi verip ön lisans mezunu 
olacağım, tabi durmak yok okumaya devam. 

Kitap listemizin kaçıncı sınıfındasınız ve 
en çok beğendiğiniz kitap veya kitaplar 
hangisi/hangileri? 

3. sınıfın son kitabı elimde. Ön lisanstan 
dolayı bitiremedim, galiba ikisi birlikte bitecek 
sonrasında 4. sınıfı rahat rahat okuruz 
artık. Kalbimde iz bırakan kitaplar ÇÖLE 
İNEN NUR, CENNETE OTOSTOP, ALİM VE 
TAĞUT, FIKHU'S SİRE, ALİM VE MÜCAHİT, 
MEZHEPLER TARİHİ, ÇANAKKALE MAHŞERİ 
vs. daha beğendiğim kitaplar var ama bu 
kadar yeterli sanırım. 

Röportaj: Fatih COŞKUN 

,.LL__.M.t.ı .... ____ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ __ __ _ iLiM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEGI 

1 Ilı 



iLLER§, (]ÖR§- /J(__J0 7Ül(_J(__IYE 

K.!_7/lP o KILZ HARl_7/lSJ 

IKRA ANADOLU iRTiBAT: IHSAN KARADA$ - 0507 750 50 16 

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

No:4/A Esenler 
Tel: 0553 44 7 08 56 

Güngören Şu~esi 
Güne?t epe Mh. Şehit Ozcan Canik 

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

Nenehatun Subesi , 
Nenehatun Mh. Aziziye Cd. 

No: 70 Esenler 
Tel: 0537 330 09 77 

Tuna Subesi 
Tuna (Karabayır)' Mh. Bağcılar Cd. 

No:48 Esenler 
Tel: 0543 788 22 40 

Basaksehir Subesi , , . , 
Başak Center, Uğur I? Merkezi, Kat: 1 

0:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir 
Tel: 0532 417 08 00 
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· .,.i,0-_,.., Temmuz sıcaktır, ama yakmaz! 
İhanet soğuktur, ama yakar! 

Kandırılanlar sadıktır, ama iflah olmaz! 
İnananlar can verir, ama unutulmaz! 

Topraklarımız , insanlarımız ve inancımız 15 Temmuz 2016 
sıcağında büyük bir ihanete uğradı. Kandırılan hainlerin, 

inananlara kıydığı bu zaman ve zeminde "şehadet çiçekleri" 
açtı topraklarımızda. 

Ama unutmadık ve unutmayacağız; 
ne hainleri ne de şehitleri ... 
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