
Aylık Eğitim ve Düşünce Dergisi

“Ey �man edenler! Kend�n�z�n veya anne babanızın ve akrabanızın 
aleyh�ne de olsa adaletten asla ayrılmayan, 

Allah �ç�n şah�tl�k eden k�mseler olun...” 
N�sa Sures�, 135. Ayet
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İslami Mücadele ve 
Sorumluluklarımız
Ali KAÇAR 

21. Yıl

Okumak, 
İnsana Özgüdür
İslam DOĞUBEY

Eskiden Ceplerde 
Telefon Değil Kitap Taşınırdı
Fatih PALA

Okumak…
Taşkın ÖNEL

Gafleti İzale
Sümeyye DEMİRCİ

Düşünmek ve 
Kabullenmek
Servan ÖZBEY

Cehaletin Felaketinden 
İlmin Nuruna; Haydi Okumaya!
Mümine KARAKUŞOĞLU

İnsan Geç Kalır
Rüveyde Bera PALA

Dosya: 
Okumanın, 

Tefekkürün, 
Düşünmenin 

ve Fikir 
Üretmenin 

Önemi

İslami Çalışmalarda 
Aidiyet Bilinci
Haydar ÖZALP

İmtihan ve Sabır
Emrah DOĞRU

Tefekkür mü 
Tevekkül mü?
Harun AKÇA

Okumak, başlamaktır.
Okumak, lâin şeytanı taşlamaktır.

Okumak, kirlenmiş, islenmiş hayatı aklamaktır.
Okumak, köhnemiş zihinleri ve fikirleri paklamaktır.

Okumak, kaybettiğini bulmaktır.
Okumak, özlenilen yerde durmaktır.

Okumak, hedefi tam on ikiden vurmaktır.
Okumak, grileşmelere berrak bir hakikat sunmaktır.

Okumak, aydınlık bir dünya kurmaktır.
Okumak, hiç boşalmamacasına dolmaktır.

Okumak, tüm gedikleri anlamlarla doldurmaktır.
Okumak, karanlıkları ebediyen boğmaktır.

Okumak, vuslata varmak için gemileri yakmaktır.
Okumak, yalnızca “bir” olana tapmaktır.

Okumak, fıtratından sürgün edilmişleri tek tek yoklamaktır.
Okumak, çirkinlikleri ve çirkeflikleri yerin tâ dibine saklamaktır.

Okumak, güzellikleri ve ahlakı çoğaltarak katlamaktır.
Okumak, yoldaki engelleri korkusuzca atlamaktır.

Okumak, zulmün ve küfrün kalbine inkılâbı saplamaktır.
Okumak, bütün sevda erlerini bir manada toplamaktır.
Okumak, geçici olana karşı, kalıcılığı asla satmamaktır.

Okumak, ırmakları yatağında özgürce akıtmaktır.
Okumak, içli gözlerle aslolana ve yok olmayana bakmaktır.

Okumak, tüm işleri en hayırlı sonuca bağlamaktır.
Okumak, kopmak nedir bilmeyen sapasağlam bir “birliğe” 

bağlanmaktır.
Okumak, kurtuluşa uzanan dost ellerden sıkıca tutmaktır.

Okumak, diriliş savaşçılarıyla aynı safta kavîce tutunmaktır.
Okumak, ezeli düşman olan lâin şeytan, içini isyan ateşleriyle 

yaksa da ona inat süratle sönmektir.
Okumak, onun yaktığı kaleleri azim ve dirençle söndürmektir.

Okumak, taze ve yumuşak gönüllere gülmektir.
Okumak, mutluluk nedir, huzur nedir, sevda nedir bilemeyenleri 

büyük bir özveriyle güldürmektir.

Fatih PALA

Okumak...
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