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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 

isteyip de tefsirlerin dilini ağır buldukları için çekinen 
kardeşlerimize bir gönül ferahlığı niyetiyle edilmiş soh-
betlerdir.

Sohbetlerimiz sayesinde İslam’ı anlama yolculuğunu sür-
dürmek isteyen kardeşlerimize tavsiyemiz Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından yayınlanan Kur’an Yolu tefsiridir. 
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Sohbetlerimizin ana kaynağı da bu tefsirdir. Kendi içinde 
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.

Baba Duası

“Allah adın zikredelim evvela; Vacip oldur cümle işte 
her kula” beytinden de ilham alarak besmele ile başlaya-
lım duamıza: Bismillahirrahmanirrahim

Doğmadan önce yapmıştım onun için ilk duamı: “Ya 
Rab! Dünyaya gelecek olan evladımın sana hakkıyla kul, 
habibin Muhammed Mustafa’ya hakkıyla ümmet olması-
nı ve senin yolunda bir mücahid, bir mücahide olmasını 
nasip eyle!” olmuştu dudaklarımdan dökülen kelime-
ler. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirip ismi-
ni okurken de kendisine ilim nasip etmesini dilemiştim 
Rabbimden. Henüz ilkokul yıllarında susuzluktan yan-
mış bir insanın arka arkaya su dolu bardakları bitirme-
si gibi kendisine aldığım kitapları su içer gibi okuyup 
bitirdiğinde anlamıştım duamın kabul olduğunu. Başka 
alternatifleri hiç aklımıza bile getirmeden doğruca İmam 
Hatip Lisesine kayıt yaptırmakla ilim yolculuğuna giden 
yolun taşlarını döşemeye başlamıştık. 28 Şubat sürecinin 
acımasızlığı her tarafı kasıp kavururken, geleceği karan-
lık deyip çocuklar İmam Hatiplerden alınıp başka okul-
lara verilirken kader ağlarını örüyor ve belki de bizim 
duamızın etkisi ile onun yol güzergâhı İlahiyat Fakül-
tesine doğru ilerliyordu. Öyle de oldu, güzel bir puanla 
hem İlahiyat Fakültesinin ve hem de babasının öğrencisi 
oldu. Ulûm-i İslamiyyenin bütün alanlarında dersler ala-
rak fakülteyi bitirdi. Bir kadın için en ulvî vazifelerden 
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biri olan “sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğre-
tenlerinizdir” müjdesine muhatap Kur’an kursu öğreti-
cisi oldu. Öyle sevdi ki yaptığı işi, artık o dua etmeye 
başladı babasına: “Allah senden razı olsun babacığım, iyi 
ki İmam Hatip Lisesine, İlahiyat Fakültesine yönlendir-
din beni.” diyordu duasında. Bir baba için bundan daha 
büyük mutluluk olabilir miydi?

Vaize oldu bir müddet sonra. Sohbetleri ile gönülleri 
fethediyordu. Ancak yıllardan beri sosyal medya üze-
rinden hocaannelik yaparak yazdıkları, ondaki gelece-
ğin çok okunan yazarlarından birisi olacağı cevherinin 
mevcudiyetini ele veriyordu. Nitekim çok geçmeden 
çocuk kitapları ile başladı. 1, 2, 3, 4 derken 5. çocuk 
kitabını okuyucuyla buluşturdu. Bir yandan da “Ve nü-
nezzilü mine’l-Kur’ani mâhüve şifâün ve rahmetün lil-
müminîn (Biz Kur’an’ı müminler için şifa ve rahmet ola-
rak indiriyoruz” fehvasınca bu şifa ve rahmetten daha 
fazla insanın istifade etmesi için resmî vazifesinin hari-
cinde ev işlerinin ve dört çocuğunun hizmetinden arta 
kalan zamanlarda tefsir derslerine başladı. “Ruha Şifa 
Muhabbetler; Hayatın İçinden Tefsir Okumaları” ismini 
vermişti derslerine. “İnsana ancak çalıştığının karşılığı 
vardır ve muhakkak çalıştığının karşılığını görecektir.” 
buyuran Rabbimiz, bu gayretini ve koşuşturmasını da 
karşılıksız bırakmadı onun. Yaptığı ruha şifa muhab-
betleri ete kemiğe büründü ve KİTAP diye göründü. 
Hem de iki kitap. Ne tevafuktur ki, ikinci kitabın ilk 
suresi olan “Hümeze” imamete geçtiğimde okumayı en 
çok sevdiğim ve sohbetlerimde en çok yer verdiğim 
surelerden birisi idi: “Mal toplayan ve onu durmadan 
sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işareti ile 
alay eden kişinin vay hâline!” Çağımızın en tehlikeli ve 
en kolay günaha sürükleyici hasletlerine dikkat çeken 
ayetlerle başlayan sure... Sonunda ise Duhâ suresinin 
tefsiri: “O hâlde Rabbinin nimetini anlat da anlat” aye-
tiyle biten sure...

O zaman ben de “Baba Duası” tadında şöyle bitire-
yim satırlarımı: Rabbim bizlere dünyevileşme, insanları 
çekiştirme, dedikodu-gıybet gibi çağın hastalıklarından 
uzak durabilme nimetini bol bol ihsan etsin. Her baba-
ya Merve Hoca Hanım gibi evlat nasip eylesin. Şifa ayı 
Ramazan’da nasip oldu Ruha Şifa Muhabbetler 2 kitabı-
na takdim yazmak. Tüm aylarda okuyarak gıdalanmaya, 
müminlere şifa ve rahmet olan Kur’an’ı daha iyi anlama-
ya vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. 
Yüce Mevla cümlemizi “Allah’ın evlerinden bir evde top-
lanıp Kur’an’ı Kerim’i okuyanlar ve birbirlerine Kur’an 
dersi verenlere Allah manevi huzur, rahat ve gönül hoş-
luğu indirir. Onları ilahi rahmet bürür ve melekler onla-
rın çevresini kuşatır. Allah onları kendi nezdinde anar.” 
müjdesine nail olanlardan eylesin.

Amin.

Prof. Dr. Ali Erbaş
Haziran - Ankara 2021
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Giriş

Bu çalışma; özellikle sosyal medyayı kullanan genç 
kitlelere, Kur’an’ı Kerim tefsiri gibi hayati bir konuyu 
iletmek açısından etkin bir araç.

“Gençlerin dinden uzaklaşması” tartışmalarının hız ka-
zandığı bir dönemde, inşallah bu çalışma onlara İslam’ın 
ne söylediğini anlaşılır bir dil ve araçla söylemiş olacak.

Hz. Musa da duasında, “Rabbim dilim bağını çöz, tebli-
ğimi güzel anlatabileyim ve onlar da anlasınlar.” derken 
tebliğ için kullanılan araca dikkat çekilmiştir.

Rabbim bu çalışmayı bereketlendirsin ve istifade eden-
lerin ruhlarına şifa nasip etsin.

Nazım Özdemir
Haziran - İstanbul 2021



Hayatın !çinden 
Tefsir Okumaları

Ruha !ifa 
Muhabbetler 2

Merve Safa L"KO#LU
Hatice ÖZDEM"R TÜLÜN

Ruha !ifa Muhabbetler, serinin ikinci 
kitabıyla kalplere sure sure dokunmaya 

devam ediyor. Kur’an’ı Kerim’i anlayarak 
okumak, hissederek ya"amak isteyen 

iki arkada"ın tefsir okuma notlarından 
derlenen kitapta Vaize Merve Safa 

Liko#lu, Portakal A#acı sosyal medya 
platformu ile tanınan Hatice Özdemir 

Tülün’ün sorularıyla okuyucularına 
bamba"ka pencereler açıyor. Ruha !ifa 

Muhabbetler 2, Hümeze ve Duhâ sureleri 
arasında yer alan 12 surenin tefsirini; 
annelik, kadın olmak, toplumsal hayat, 
i" ya"amı, beklentiler, çocuk e#itimi ve 
dualarla ba#layan güncel bir anlatı.

Hayatın !çinden 
Tefsir Okumaları

Ruha !ifa 
Muhabbetler 2

Merve Safa L"KO#LU
Hatice ÖZDEM"R TÜLÜN

R
uha !ifa M

uhabbetler - H
ayatın "çinden Tefsir O

kum
aları

2

26 TL
KDV’DEN MUAFTIR


