






















UMRECİLERE
TAVSİYELER

İkbal Gürpınar’dan

1.) En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek 
istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Bir gün büyük bir sermayem olursa, bir arazi satın 
alıp, o araziye hem huzurevi, hem anaokulu, hem 
lokasyon merkezi, hem de geriatri merkezi kurmak. 
Aklı başında olan yaşlılarımızın buradaki yetim 
çocukları torunları gibi sevmesini, yetim çocukların 
da onları büyükleri gibi görmesini, hayatta en çok 
ihtiyaç duydukları yalnızlık, sevgi ve şefkat 
duygularını birbirlerinde giderebilmelerini 
sağlamak adına böyle bir projeyi gerçekleştirmek 
istemişimdir.

2.) Şimdi yeni bir iş seçme durumunuz olsaydı 
hala aynı meslekte mi olmak isterdiniz? Yoksa 
yeni bir işi mi tercih ederdiniz?

İnsanlara hizmet edebileceğim bir meslek grubu 
olduğu için avukat veya doktor olmayı çok 
istemiştim. Fakat şimdiki yaptığım işte çok daha 
geniş kitlelere ulaşabiliyorum.  Mehmet ÖZ 
örneğini verecek olursak hem doktor hem de 
medyatik bir insan oluşu her iki branşı  bir araya 
getirip  başarılı bir şekilde yürütmesi de çok ayrı bir 
konu. Yaptığım işi çok seviyorum.

Bu sayısımızda, İkbal Gürpınar ile Kutsal 
topraklar ve Umre ibadeti üzerine güzel 
bir söyleşi gerçekşetirdik. Biz sorduk, 
kendisinden samimi yanıtlar aldık. Der-
gimiz adına bu güzel sohbet için kendi-
sine bir kez daha teşekkür ederiz.

3.) En son okuduğunuz kitap hangisidir? 
Tavsiye edeceğiniz bir kitap var mıdır ?

Şu anda okuduğum kitap “ Tıp bu değil ” isminde, 
tıp ile ilgili birkaç doktorun bir araya gelerek 
yazdığı çok keyifli birçok şey öğrenebileceğiniz 
bir kitaptır. Hiçbir zaman başla bitir tarzında 
kitap okumam. Daha çok aynı anda birkaç kitap 
okumayı severim. Yolculuk kitabım ayrı, evde 
okuduğum kitap ayrı, çantamda ki okuduğum 
kitap ayrıdır. Bu sayede daha çok kitap okuma 
fırsatım oluyor.

Kitaplar aslında doğru zamanda okundukları 
zaman anlam kazanır. O anki ruh halinize 
uygun bir kitap okuduğunuz da o kitaptan 
birçok şey alabilirsiniz.  Bu sebeple kitaplar 
bir defa okunup rafa kaldırılacak şeyler 
değildir. O gün okuduğunuz size bir yıl 
sonra okuduğunuz hazzı vermeyebilir 
veya tam tersi de olabilir.

Önereceğim kitap “Ruhsal Zeka” 
Muhammed BOZDAĞ’ ın kitabıdır. 
Benim için çok önemli bir 
kitaptır. Hayatımda ki 
değişimin nirengi 
noktası olmuştur. 
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kötü arkadaşları olan bir gençti. Umre 
bittikten sonra dönüşte uçakta bir 
röportaj yapıldı. Ona da neler hissetti-
niz? diye bir soru soruldu. Cevaben, 
“ben bu güne kadar bana İslam’ı yanlış 
anlattıklarını anladım. Umre’ye 
gideceğimi arkadaşlarıma anlattığımda 
sen mi gideceksin diye alay ettiler.  Bana 
İslam dini hep kısıtlayıcı, kuralcı, katı bir 
din olarak anlatıldı. Buraya geldiğimde 
burada ihramı giyip herkesin aynı 
olduğu bir yerde, şekilcilikten uzak 
sıradanlaşarak gerçek huzuru buldum. 
Çünkü ülkemde herkes ne giydiğine, 
nasıl harcadığına bakıyorlardı. 
Hayatımda ilk tokadı bu şekilde yedim. “ 
dedi.

7.) Son yıllarda Umre ’ye olan ilginin 
artması hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir ?

Çok genç yaşlarında Endonezyalılar, 
Pakistanlılar, Malezyalılar oralara 
gidiyorlar, lütfen insanımız da bu 
konuda hassasiyet göstersinler. Bu işi 
yaşlanınca değil müsaitseler genç 
iken gitsinler. Hac öncesinde bir 
Umre yapılmasını tavsiye ederim. 
Çünkü Hac için iyi bir prova olur.

8.) Umre ’ye ilk kez gidecek olanlara 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Erkekler için tavsiyem, ihramlarını 
yıkasınlar, ilk kez giyilen ihramlardaki 
kumaştan çıkan tozlar alerjisi olan 
insanları olumsuz etkiliyor. Ayrıca çok 
fazla hediyelik eşya almasınlar. Oraya 
vardıklarında buraya dair hiçbir şey 
düşünmesinler. Sadece ibadet ve huzur 
içerisinde onlara sunulan bu zamanı en 
güzel şekliyle değerlendirsinler.  

4.) İlk Umre ibadetinizi ne zaman yaptınız?  
Öncesinde bu kararı nasıl aldınız ?

Bir arkadaşım annesi ile birlikte Umre ’ye gidip 
geldiğinde, gözyaşlarıyla orada yaşadıklarını 
anlatırken çok etkilenmiştim. İlk kez orada Umre 
’ye gitme arzusu oluşmuştu bende.  Kısa bir 
zaman sonra Almanya’da bir gazetenin etkinliğe 
davet edilmiştim. Gazetenin abone sayısını 
arttırmak adına düzenlediği bu gecede sayı 
istenen rakama ulaşmamıştı. Gazetenin sorum-
lusu bana “İkbal hanım bu gün abone sayımız 
100’e ulaşırsa sizi Umre ’ye göndereceğim” dedi. 
Çok arzu ettiğim halde paramın olmaması sebe-
biyle gidemediğim Umre yolculuğunda bu 
karşıma çıkan fırsatı değerlendirmek istedim. 
Sahneye çıkıp misafirlerin huzurunda her şeyi 
açık açık anlattım ve abone sayısı yüz elli sekiz ’e 
çıktı. Böylece bana verilen söz de tutuldu. İlk kez 
Umre’ ye bu vesile ile gitmiş bulundum.

5.)Kabe’yi ilk gördüğünüzde neler his etti-
niz? 

Tüylerim diken diken oldu. Öğrendiğim bir 
duam vardı o duayı ettim. “ Allah’ım daha 
önce bilerek veya bilmeyerek işlediğim 
günahlarımı affet, bundan sonra da 
bilmeyerek işleyeceğim günahlarımı 
bağışla” diyerek duada bulundum. En 
çok İbrahim Makamında çok 
heyecanlandım. Kabe’ye tüm samimi-
yeti ile gidenlere İbrahim Makamına 
geldiklerinde kimisinin başında, 
kimisinin gövdesinde, yada vücu-
dunun herhangi bir bölgesinde bir 

bir irkilme, bir tüylerin diken diken 
olması hali oluyormuş benim de 

sırtımda oldu. Orada her oluşumda 
adeta fabrika ayarlarına geri dönüyorum.

6.) Kutsal Topraklarda 
unutamadığınız bir hatıranız var 
mıdır ?

Kapanmam orada yaşadığım bir 
olaydan sonra gerçekleşti. Daha 
önce bana Umre ’ye gitmeme vesile 
oldukları için ben de bir vesile 
olması niyetiyle parası olan fakat 
niyeti olmayanlara Umre için 
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Röportaj
A.Tevfik Pazarbaşı
Haydar Kadıkıran
Mesut Ekmekçioğlu
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Balıkesir Alperen Ocakları’nın düzenlediği Organizasyon 28 
Aralık 2013 Cumartesi akşam saat 19.00 da Balıkesir Kurtdereli 
Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3000 kişinin 
katılmış olduğu gecede; Dursun Ali ERZİNCANLI, Sedat UÇAN, 
Kur'an-ı Kerim ziyafeti ( Adem KEMANECİ, Bahtınur ÇAKAR, 
Nafiz DUMAN), mehteran, semazen gösterisi sahne aldı.

Davetlilerin çok ilgi gösterdiği Umre çekilişi büyük bir heye-
canla takip edildi ve Besmeleler eşliğinde 8 yaşındaki Muham-
met Raşit AY’ın çekmiş olduğu kura Aysel Baştürk hanım 
efendi’ye çıktı. Daha sonra Aysel Hanım sevinç göz yaşları 
içerisinde sahneye davet edilip Ekrem Turizm’e ait umre çekini 
Balıkesir Uçarsoy Turizm adına Ahmet UÇAR takdim etti. 
Program Dursun Ali ERZİNCANLI’nın okuduğu şiirlerle sona 
erdi. Yeni etkinliklerde buluşmak üzere...   

MEKKE’NİN FETHİNDE
BÜYÜK BULUŞMA GECESİ 
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08 Aralık 2013 Pazar günü, Bayrampaşa 
Kaymakamlık Özel İdare Çakmaklı Kültür 
Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen “Ömer 
Döngeloğlu ile Kutsal İklim” programımıza 
ilgi yüksekti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Ekrem ÖZKAYMAZ açılış konuşması ile 
misafirlerimizi selamladı. Ömer Döngeloğlu 
hocamızın  eşsiz anlatımlarıyla  misafirler-
imiz kutsal topraklardaki heyecanı yeniden 
yaşadılar yaşadılar.
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14 Aralık 2013’te sezonun ilk Umrecilerini Kutsal Topraklara 
uğurladık. Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı bu güzel günde 
Umrecilerimizin mutluluk ve heyecanları görülmeye değerdi. İlk 
umrecilerimiz THY-Yanbu ekibi tarafından güllerle karşılandı  
Kutsal Topraklarda Allah ibadetlerini mebrur etsin.

İhya-Der “Kardeşlik Sınır Tanımaz” kapsamında, Suriye, Mısır, 
Gazze, Arakan ve Afrika için tertip ettiği geceye ilgi büyüktü. 
Sultan Abdulhamid Han’ın torunu Abdulhamid Kayıhan 
Osmanoğlu ve Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’ın 
katıldığı gecede İkram ve Ekrem Turizm olarak biz de yerimizi 
aldık. 3 umre, 1 de kudüs turu çekilişiyle geceye katılan dört 
misafirimizi  Kutsal Topraklar’a gönderiyoruz.

İHYA-DER’in DÜZENLEDİĞİ
“KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
GECESİ’NDE” İKRAM ve EKREM
TURİZM’E ÖDÜL VERİLDİ
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İKRAM ve EKREM TURİZM TÜED 
İLE UMRE ANLAŞMASI YAPTI

Türkiye Emekliler Derneği ile  umre anlaşması yapıldı. TÜED Başkanı Kazım Ergün ve yöneticimiz Şaban Bilgiç 
ile TÜED Ankada’da masaya oturuldu. Hayırlı olmasını temenni ederiz. TÜED’e ait ilk grup toplantımızı TÜED 
Gebze şubesinde yaptık. Umre’ye dair genel bilgiler anlatıldıktan sonra misafirlere hurma ikramında bulu-
nuldu. Sabiha Gökçen havalimanı’ndan nisan ayında planlanan TÜED grubunun ilk kayıtları yapıldı.  
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hizmet etsin çay getirsin çay götürsün diyerek 
Mustafa Dursun’la sayısı artmaya başlayan büyük 
bir medrese olmuştur… Tahirler, Metinler daha 
burada adını sayamadığımız bir sürü kardeşimiz 
bu medresenin çarkından geçmişlerdir. Bu yolda 
çok güzel ve anlamlı anılarımız olmuştur; Bolu 
Güynük Değirmenözü köyü’nden Ahmet Abalak 
şirketimizde Hacca kayıt olurken sigara yakmak 
isteyince kayıt yapan görevli Ahmet abi bu duman 
sana hiç yakışmıyor demiş, o günden sonra bu 
medrese de tevbe etmiş içmemeye... 

Bu yolda bir çok dostumuz ve manevi ortaklarımız 
olmuştur. Hepsinin ve hepinizin şirketimizde ve 
gönlümüzde çok ayrı yerleri vardır ama sizlerin de 
müsaadesi ile Yusuf Süngü ve Ahmet Duyulmuş 
abilerimizin isimlerini de buradan zikretmeden 
geçemeyeceğim. Bu medrese hem personelini 
hem de Allah ve Resulünün misafirlerini Haremeyn 
yolunda eğitip onlara hizmeti en büyük şeref 
telakki etmiştir. Bir dostumuz alın oğlumu size 
emanet ediyorum maaşını ben vereyim o bilmesin 
yeter ki sizin çatınız altında bulunsun derken 
sizlerin bu medreseye olan güveneni ortaya 
koymuştur. Kim bilir Belki de başarıya ulaşmanın 
sırrı da budur.  Daha nice 20 yıllara

Takvimler 13 Ekim 1993’ü gösterirken Fatih 
Fevzi Paşa Caddesi, Emir buhari sokak ¾ de 
resmi olarak açılan bir medrese... İkram bir 
medresedir çünkü burada maneviyat önde 
gelir, burada her zaman dua ve dostluk prensibi 
esas alınır.

Dört ortakla hayata başlayan bu üniversitenin 
mimarı yeni adıyla dekanı, şüphesiz hayat profos-
örü abimiz bizleri bir arada tutan Ekrem 
ÖZKAYMAZ ağabeyimizdir. Bu üniversitenin tatlı 
dilli güler yüzlü ve “sen kutuplarda buzdolabı 
satarsın” sözüne mazhar olmuş şirketimizin 
pazarlamacı abisi şuan Halka ilişkilerden sorumlu 
ortağımız Recep Metin BAŞAK ağabeyimizdir. 
İbrahim ÇETİN ve Ahmet ÇAKIR hocalarımız 
Mekke Ümmül Kura Üniversitesinde okurken 
oralara gelen Allah dostlarına amatörce hizmet 
sunan, evlerinde misafir eden ve daha sonra 
buralara gelen Müslümanlara daha profosyenel bir 
şekilde ve bu işe kendileri gibi inanmış insanların 
Kur-an ve sünnet üzerine ibadetlerini yaptırmak, 
oraların ruhunu ve heyecanını yaşatmak davaları 
olmuştur. Şirketimize gelen telefonlara cevap 
verirken arayanı sesinden tanıyarak arayanların 
gönlünü feth eden Hasan Altunbulak kardeşimiz 
ile başlayan bu medresenin öğrencileri.  Rahmetli 
hocalarımızdan Sefer Dursun abimizin İbrahim 
Çetin,e “Alın oğlum Mustafa’yı, eti sizin kemiği 
benim diyerek verdiği burada Allah’ın misafirlerine 
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M.MEHDİ SUNGUR
(Emekli Tuğgeneral)

İyilikten maksat Allah ve Resulü’nün emirlerini 
yaymak, “insanların en hayırlısı insanlara en 
faydalı olandır” diye çalışmak ve diğer 
insanların da yapmalarına aracı olmak ve 
gayret etmektir. Kötülüğü önlemekten maksat 
da; Allah’ın haram kıldığı, yasakladığı konu-
larda insanların bu işleri yapmalarına mani 
olmak, kendisinin de bu işlere yaklaşmaması 
anlamını taşır. “Sizden kim iyi olmayan bir şey 
görür de eli ile önler ve değiştirirse görevini 
yapmış ve günaha girmekten kurtulmuş olur. 
Eğer eli ile önleyemez de dili ile önlemeye 
çalışırsa , günaha girmekten kurtulur. Eğer dili 
ile önleyemezse kalbi ile önlemeye çalışırsa 
(tepki gösterirse) günaha girmekten kurutulur. 
Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”  Hadis-i 
Şerif Said El Hudri (r.a.) Nesei, No: 4976

Bir kimsenin yanında günah işlenir de o kimse onu 
beğenmezse orada bulunmuş gibidir. O nun için 
bir günah ve bir sorumluluk yoktur; fakat onun 
bulunmadığı yerde işlenen bir günaha razı olursa o 
günahın yapıldığını işittiğinde hoş karşılanırsa, 
kötülemezse günah yanında yapılmış gibi 
günahkar ve sorumlu olur. Hadis-i Şerif Kimya-ı 
Saadet İyilikleri emr etmek ve kötülüklere mani 
olmak farz-ı kifaye olan bir emri ilahidir. (İmam 
Gazali) Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki 

herkesi hayra çağırsınlar, iyiliği emr etsinler ve 
kötülükten vaz geçirmeye çalışsınlar. İşte onlar 
kurtulanların ta kendisidir. (Al-i İmran 140)

Sen kötülüğü en güzel amel olan iyi söz ve iyi 
hareketle önle, o vakit görürsünüz ki aranızda 
düşmanlık bulunan şahıs yakın bir dost gibi 
olmuştur. Kötülüğü iyilikle önleme hasletine ancak 
sabredenler kavuşur. Buna cennette büyük 
mükafatı olan kavuşturulur. Asra yemin ederim ki 
bütün insanlar hüsran içindedir. Ancak iman eden-
ler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler müstesna (Asr Suresi)

Müslümanların hepsine düşen görev, yapılması 
açıkça bildirilmiş ibadet ve farzların uygun bir lisan 
ile sünnet üzere mükellef olanlara bildirilmesidir. 
Diğer taraftan da insanların yapmaması açıkça 
bildirilenlerin ve haram işlerin sünnet üzere uygun 
bir şekilde o işlerin yapılmaması için gayret sarfet-
mesidir.  Allah u zül celal hazretleri’nin ihsanı ile 
senin elinden bir adama hidayet vermesi, senin 
için güneşin üzerinden doğup battığı herşeyden 
daha hayırlıdır. (Hadisi Şerif)

Emr-i bil-maruf nehy-i ani'l-münker 






