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Merve Safa Likoğlu
1984 yılında, İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Küçük bir kız çocuğu 

iken bulduğu her yazılı kâğıdı okur, bulduğu her boş kâğıdı yaza-
rak doldururdu. İmam Hatip Orta Okulunu ve İmam Hatip Lisesini 
tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğ-
renim gördü. Ardından 10 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Kur’an Kursu Öğreticiliği yaptı. Neredeyse her yaştan insanın Kur’an 
öğrenmesine rehberlik ettiği bu vazifeyi çok sevdi. Dört yılı aşkındır 
aynı kurumda Vaiz olarak görev yapıyor. Kurslarda, Halk Eğitim Mer-
kezlerinde, Orta Okullarda, Liselerde, Fakültelerde, Kütüphanelerde, 
Toplantı Salonlarında İslam’ı anlatıyor. Hâlâ okumayı ve yazmayı çok 
seviyor. Zevci ve dört çocuğu ile hayatı paylaşıyor.

Hatice Özdemir Tülün
Görgü tanıklarına göre 3 yaşıma kadar çok uslu bir çocukmu-

şum... Artık 1983 senesinde dünyanın yakınından geçen bir meteo-
run etkisinden midir nedir, birden o sedirle duvar arasına sıkışınca 
saatlerce sesi çıkmadan bekleyen bebek gitmiş, yerine saten yatak 
örtülerine makasla girişen, perdeleri mumla yanar mı yanmaz mı 
diye test eden, annesi kendisini ayağında sallarken kadıncağızı uyu-
tup evin içinde turlayan bir çocuk haline dönüşmüşüm. 23 yaşımda 
Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat son sınıfta Portakal Ağacı isimli bir ye-
mek blogu kurdum. Ardından blogun yemek kitabı çıktı. Şimdilerde 
bir yandan çocuklar ve yemek yapmaya meraklılar için farklı dergile-
ri yönetiyor, bir yandan da kitaplar yazıyorum. Ama bunların da ön-
cesinde esas kariyerim, eşimle beraber 3 çocuğumuzu büyütmek...
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Başlarken

Muhterem okuyucu kardeşim,
Elinizde tuttuğunuz kitap, iki dertli Müslüman kız kar-

deşin sohbetlerinden ibarettir. Akademik bir iddia taşı-
mamaktadır.

Kitabı taşırken içinde ayetlerin yazılı olmasından çeki-
nen kardeşlerimize kolaylık sağlaması amacı ile ayetle-
rin asıl metinleri kitaba eklenmemiştir. Tavsiyemiz ilgili 
bölüm okunmadan evvel muhakkak Kur’an’ı Kerim’den 
metninin de teberrüken okunmasıdır. Bu okuyuş biiznil-
lah zamanımızı bereketlendirecektir.

Metinde okunuş kolaylığı sağlama amacı ile “sallallahu-
aleyhivesellem”, “radıyallahuanh” gibi ifadeler kısaltılarak 
verilmiştir. Tavsiyemiz okuyucunun bu kısaltmaları seslen-
direrek ilim dakikalarını bereketlendirmesi yönündedir.

Sohbetler esnasında takibi kolaylaştırma amacıyla elden 
geldiğince meselelerin özü anlatılmaya çalışılmıştır. Ay-
rıntı sayılabilecek fikir ayrılıklarından bahsedilmemiştir.

Bu bir tefsir kitabı değildir.
Günlük hayat koşturmacası esnasında tefsir okumak iste-

yip de tefsirlerin dilini ağır buldukları için çekinen kardeş-
lerimize bir gönül ferahlığı niyetiyle edilmiş sohbetlerdir.

Sohbetlerimiz sayesinde İslam’ı anlama yolculuğunu 
sürdürmek isteyen kardeşlerimize tavsiyemiz Diyanet İşle-
ri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kur’an Yolu tefsiridir. 
Sohbetlerimizin ana kaynağı da bu tefsirdir. Kendi içinde 
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yüzlerce müfessirin görüşlerini barındıran bu tefsir, günü-
müz Müslümanı için gayet faydalı ve bereketlidir.

İnternet devrimi sonrasında her tür bilgi, herkes ta-
rafından ulaşılabilir hâle gelmiştir. Çalışmamızın gayesi 
sadece bilgi aktarmak değildir. Bildiklerimizi uygulama 
yolunda karşılaştığımız sıkıntılara cevaplar sunmak, bir 
nevi yoldaşlık etmektir.

Rabbimiz, niyetimizi ve akıbetimizi hayreyle.
Amin.

Anne Duası

Bin dokuz yüz seksen dört yılı, Kasım ayının sekizinci 
gecesi, İstanbul Fatih’te, iki kilo dokuz yüz gram ağır-
lığında bir kız bebek dünyaya geldi. Bebeğin annean-
nesi Sabriye Hanım kendi çocukları hep dört kilonun 
üzerinde doğduğundan bebek için pek endişelendi ve 
“Nasıl yaşayacak bu bebek?” diye geçirdi içinden. Fakat 
bu kocaman gözlü bebek, birkaç ay içinde öyle güzel 
büyüdü ki yanakları ısırılacak kadar oldu. Kocaman göz-
leri, kalın kaşları ile bize hep gülümsedi. Uslu bir bebek-
ti. Annesini uykusuz bırakmadı. Eyüp Sultan’da ikamet 
eden Başar ailesinin ilk torun çocuğu idi Merve. Fatih’te 
ikamet ettikleri evlerinden çıkıp Eyüp’e gittiklerinde de 
apartmandaki herkesin sevgisini görürdü. Merve’nin ba-
bası müezzin olduğu için bir cami lojmanında oturuyor-
lardı. İmam Efendi’nin eşi Hakime Hanım’a “cicanne” 
derdi. Hakime Hanım ona yelekler, süveterler örerdi.

Yıllar yılları kovaladı. Merve okula başlamadan dayısı-
nın Bilim-Teknik dergilerine varana kadar bulduğu her 
yazılı kağıt parçasını okurdu. Hep bir arayış içindeydi. 
Küçücük boyu ile İmam Hatip’e başladı. Hocalarına soru-
lar sorar, hep araştırdı. İlahiyat Fakültesine gitti ve bitirin-
ce Kur’an Kursu Hocası oldu. Kur’an öğretmeye başladı. 
Kendinden çok daha büyük hanımlara, teyzelere Kur’an 
öğretti. Organizatör bir yanı vardır. O yıllarda bu orta-
ya çıktı. Hâli vakti yerinde olmayan talebelerine destek 
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olabilmek için çabaladı. Talebelerini yemeğe almamı is-
terdi. Bir gün evimizde hanımların olduğu bir toplantıda 
salonun girişinde bir sandalyede oturuyordum. Kendisin-
den tefsir anlatılması istendi. Kızım Euzu Besmele çekti 
ve dersi anlatmaya başladı. Arada bir insanlara, notlarına 
bakıyordu. Bazen de göz göze geliyorduk.

O an sanki bir tahtta oturuyor gibiydim.
O an “Bu kızı ben yetiştirdim!” dedim.
O kadar mutlu oldum ki kelimeler yetersiz gelir. Ham-

dolsun Rabbim, bana böyle bir evlat verdi. Azimli, çalış-
kan biridir. Kimi duyarsa ona yardım eder. Allah bunu 
bana nasip etti. Şükürler olsun.

Allah onun yolunu açık etsin.
Allah onu evlatlarından mutlu etsin.
Allah yolundan ayırmasın.
Allah şerlerden muhafaza etsin.
Amin.

Seher Erbaş
Ankara - Mart 2021

Giriş

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...
Bizleri hidayete erdiren, doğru yolu gösteren Rabbi-

mize hamd ediyoruz. Ayrıca zürriyetimizin de namaz 
kılanlardan olması için Rabbimize dua ve niyazda bu-
lunuyoruz.

“İman” insan için tarif edilmez bir iç huzuru.
Peygamber Efendimiz(sav) “uyarıcı ve müjdeleyici”lik 

görevleriyle gönderilmiştir. Yüce kitabımızda, “Öğüt al-
maz mısınız?” “Akletmez misiniz?” diye ne çok tekrarla-
nır. Merhametlilerin merhametlisi, çok acıyan, esirgeyen, 
bağışlayan Rabbimiz, bizleri muhatap alarak peygamber-
ler aracılığıyla kitap göndermiş ki; biz de “Ya Rabbi biz-
lere bir uyarıcı gelmedi!” demeyelim. Rabbimiz; inşallah 
bizler öğüt alanlardan ve sana teslim olanlardan oluruz.

Sevgili Hatice’min yaptığı (bu kitap da) aslında, yıllar-
dır sanal ortamda sevdiği yemekleri sizlerle paylaşma-
sından farklı bir şey değil. Çünkü onu mutlu eden, onun 
kurtuluşuna sebep olacak bir şeyi; o yine onu seven, 
takip eden okuyucularıyla paylaşıyor.

Rabbimizin bize yaptığı uyarıları şöyle düşünebilir mi-
yiz; trafik kuralları, cezaları, işaretleri olmasa, sanırım bir 
yerden bir yere gitmek hem çok zor hem de güvensiz ve 
tehlikeli olurdu. Rabbimizin bizim için koyduğu kurallar 
da aynı şekilde hem dünyamızı hem de ahiretimizi en 
güzel şekilde yaşamamız için değildir de ne içindir?
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30’lu yaşlarımdayken biriyle aramda şöyle bir konuş-
ma geçmişti. Bana, “Kızımla arkadaş olacaksınız. Onun 
dine yönelmesi konusunda asla telkinde bulunmaya-
caksınız.” demişti. Benim cevabım ise “Siz doktora git-
tiğinizde size reçete yazar, bunu siz ister kullanırsınız, 
isterseniz de kullanmazsınız.” olmuştu. İnananların, dinî 
görevlerini yerine getirmekle birlikte, bir de “tebliğ” so-
rumluluğu vardır.

Sevgili kızımın, bu kitapla yaptığı da bu amaca hizmet 
etmek. Kimin kimden olumlu bir etki alacağını tahmin 
bile edemeyiz. Örneğin Muhammed Esed’in Müslüman 
olma serüveninde, onu en çok etkileyenler arasında iki 
kişi öne çıkıyor. Biri, Kudüs’te cemaatle namaz kılarken 
imamlık yapan yaşlı adam. Diğeri ise okuma yazması ol-
mayan, trenle aynı kompartımanda yolculuk yaptığı bir 
adam. İslam’la ilgili, kalbine ilk tohumların atılmasına 
vesile olanlar...

Kişinin kendisi de kendini bile isteye kötülüğe sürük-
ler. Buna sebep olan da insanın zayıf yapısıdır. Kendi-
mizi sürekli olarak tazelememiz ve temizlememiz gere-
kiyor. İnanç anlamında kendimizi şarj etmek gibi.

Günümüz insanının Rabbimize sunacağı hiçbir maze-
reti olamaz. 50 yıl hatta 30 yıl önce bilgiye ulaşmak bu 
kadar kolay değildi. dinî vecibelerini yerine getirmek 
için zaman bulamadığını ifaden birine verilen cevabı 
duymuştum. Dinleyen kişi, “Bir ayakkabı almak için Av-
rupa ve Anadolu yakalarında istediğini arayıp buluyor-
sun!” demişti. Önemli olan istemek. Kur’an’ı yaşamayı 
seçmiş olan insan; yani ruhen, zihnen daha önde olan 
belki de daha tecrübeli olanları, diğerlerine karşı sevgi, 
şefkat ve sorumluluk duygusuyla davranmaya çağırıyor.

“Ve en yakınlarından başlayarak erişebildiğin 
herkesi uyar. Ve seni izleyen müminlere kol kanat 
ger.” (Şuara suresi 214-215)

Hz. Musa ve Firavun kıssasında olduğu gibi “güzel ve 
yumuşak söylemek”, Hz. Yusuf kıssasında olduğu gibi 

kardeşlerinin yüzüne ayıplarını veya hatalarını vurma-
mak görevimizdir.

Tebliğ cömertliktir, güzel ve iyi olandan herkesin isti-
fade etmesini istemektir.

Dünya ve ahiret saadetine vesile olmak ne güzel...
Bu yolda olanlara selam olsun.
Okuyup, öğrenip, öğrendikleriyle amel etmek ve bu 

yolda olmak ne güzel...
Selam ve dua ile.

Nejla Özdemir
İstanbul - Mart 2021
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Besmele

Hatice Özdemir Tülün: Besmele ile yeni bir yol-
culuğa başlıyoruz. Merve Safa’yla “Ruha Şifa Mu-
habbetler” başlığı altında sohbet edeceğiz. Muhab-
betimizi de okurlarımızla paylaşacağız. Önce Mer-
ve Safa’yı tanıyarak başlamak isterim. Hoş geldin.

Merve Safa Likoğlu: Hoş bulduk Hatice, nasılsın?

Hamdolsun iyiyim, sen nasılsın?

Ben de iyiyim. Biz birbirimizden çok uzak yerlerde ya-
şıyoruz.

Evet, birimiz İstanbul’da birimiz Mardin’deyiz. 
Bende üç, sende dört çocukla günlerdir bu sohbeti 
yapabilmek için zaman ayırmaya çalıştık. Nihayet 
kavuştuk. Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmasın, 
ecrini versin, okuyucularımızla birlikte faydalı 
şeyler yapalım.

Ben 2006 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığında 
vazifeliyim. Görevime “Kur’an Kursu Öğreticisi” olarak 
başladım. Daha sonra vaiz oldum. Her ikisi de birbirin-
den güzel ve fıtratımla çok uyumlu meslekler. Çocuklu-
ğumdan beri konuşmayı seven biri olduğum için “Allah, 
tam fıtratıma göre meslek verdi.” diyorum.

Bu kitap; Kur’an’ı Kerim’i anlayarak 
okumak, hissederek yaşamak isteyen 

iki arkadaşın ruhlara şifa olacak 
muhabbetlerinden derlendi. Vaize Merve 

Safa Likoğlu, Portakal Ağacı sosyal medya 
platformu ile tanınan Hatice Özdemir 
Tülün’ün sorularıyla kalplerde ışıl ışıl 
bir yol açıyor. Besmele, Fatiha ve kısa 

surelerin tefsirini; annelik, kadın olmak, 
toplumsal hayat, iş yaşamı, beklentiler, 

çocuk eğitimi ve dualarla bağlayan güncel 
bir anlatı. Ruha Şifa Muhabbetler, Kur’an’ı 

Kerim’i anlamak ve yaşamın her anında 
anladıklarının yansımasını görmek 
isteyenler için bir başucu kaynağı.
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