




2020

İçindekiler 

Başkan’dan  ................................................................................................3
 
Genel Müdür’den  ....................................................................................4
 
Genel Merkez  ...........................................................................................5
 
Şubeler  ..................................................................................................... 19

Değerler Eğitimi Merkezi  ................................................................ 33
 
İstanbul Tasarım Merkezi  ................................................................ 41
 
Ensar Tv  .................................................................................................. 55
 
Yurt Koordinasyon Merkezi  ............................................................ 56
 
Genç Ensar  ............................................................................................. 65
 
Hanımlar Komisyonu ......................................................................... 72
 
Eğitim Proje ve AR-GE Müdürlüğü  .............................................. 76

Ensar Enstitü  ........................................................................................ 79 

Proje Koordinasyon Merkezi  .......................................................... 84

Kariyer ve Staj Ofisi  ............................................................................ 88 

OIC Intern  ............................................................................................... 91

Ensar Yayın Grubu  .............................................................................. 94

Ensar Vakfı Adına Sahibi
Şener Ağaç

Genel Koordinatör
Hüseyin Kader

Editör
Vahit Mahmat

Yayın Kurulu
İbrahim Dilitatlı 
Ali Karayılan 
Hulusi Yiğit  
Adem Saydan
M. Hüsrev Şeref
Mehmet Bozkurt 
Turan Koç
Rıdvan Değirmenci
Ayşenur Çoban 
Dilek Köksal 
Enes Kaşkaş
Mustafa Özşahin 
Rüveyda Çelik
Şule Gür

Grafik Tasarım
Vahit Mahmat
Rümeysa Çelik

Son Okuma
Mine Çatal

Baskı-Cilt
Şenyıldız Yayıncılık Hed. Eşya Teks. 
San. Tic. Ltd. Şti.  
Gümüş Suyu Cad. Işık San. Sit.No:19 
C Blok 102 Topkapı/İST 
Tel:0212 483 47 91 
Sertifika No: 45097

Yazışma Adresi
Süleymaniye Cad. No: 11 
Süleymaniye - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 513 03 09 
Fax:  0212 522 46 02
www.ensar.org 
info@ensar.org

Ensar Vakfı haber bültenidir.



ADANA Yalçın Çelik (533) 440-4901
ADIYAMAN Muzaffer Şimşek (505) 565-6653
AFYON Mustafa Güler (543) 423-2172
AĞRI Ergin Kara (542) 312-6504
PATNOS Tekin Dinç (536) 776-8953
AKSARAY Yusuf Kaya (539) 290-2660
AMASYA Kadir Kılıç (505) 757-6506
ANKARA Mustafa Uludağ (535) 453-1816
ÇANKAYA Süleyman Şıhlaroğlu 505 2648969
PURSAKLAR Osman Kayaer (533) 516-6962
YENİMAHALLE Bayram Ali Keleş (545) 
434-8866
ANTALYA Recai Ocak (505) 522-3292
ARDAHAN Halil Yıldız (505) 284-0710
ARTVİN Muhammet Ardıç (530) 637-3775
BORÇKA Erkan Navdar (532) 504-3701
YUSUFELİ Miktat Küçükalkan 537 300-1122
AYDIN Kerim Erim (545) 933-2825
NAZİLLİ Şakir Taşkıran (505) 631-7257
BALIKESİR Yasin Sağay (533) 460-5365
BANDIRMA Cüneyt Küçükmeriç 
(549) 344-1795
EDREMİT Mustafa Süs (505) 301-4238

ERDEK Mehmet 
Aydın (505) 
115-9752
BARTIN Engin 
Köstekçi (507) 
020-7297
BATMAN İ. 
Halil Yıldız (507) 
335-7282
BAYBURT 
Ahmet Ertaç 
(532) 167-5069
BİLECİK Cengiz 
Çelik (536) 
577-3090
BİNGÖL Mensur 
Katıksız (505) 
562-3957
BİTLİS Yılmaz 
Uluç (535) 
723-7927
BOLU Mehmet 
Kalan 
(532) 212-3516
BURDUR 
Ömer Faruk 

Uğuz(532) 670-9379
BURSA Ali Yılmaz (542) 387-7440
İNEGÖL Fatih Bayram (535) 370-6361
ÇANAKKALE Sebahattin Güner 
(542) 595-6765
LAPSEKİ İsmail Deveci (536) 584-7379
ÇANKIRI Recep Yılmaz (543) 762-8353
ÇORUM Abdurrahman Çırak (505) 758-6341
DENİZLİ Abdullah Başgün (505) 269-2444
DİYARBAKIR Mehmet Gözü (532) 433-9752

DÜZCE
EDİRNE Emin Yaryıkan (535) 462-5102
ELAZIĞ Alaattin Meydanoğlu (551) 620-4045
PALU Mustafa Aslan (532) 777-7565
ERZİNCAN
ERZURUM M. Zeki Korkmaz (536) 314-9015
ESKİŞEHİR  
GAZİANTEP Ahmet Batmaz (532) 737-3807
GİRESUN Ömer Karahasan (506) 921-2828
GÜMÜŞHANE Mücahit Atalay 505 477-5923
KELKİT Aydın Ayvazoğlu (530) 465-2904
KÜRTÜN Tacettin Bayrak (506) 763-7229
HAKKARİ Nurettin Fırat (533) 033-3970
YÜKSEKOVA Senadin Basmacı(530) 746-4777
HATAY Ramazan Güvenç (505) 873-2091
IĞDIR Ünal Zaman (541) 799-0915
ISPARTA Salih Arslan (505) 789-9673
ARNAVUTKÖY  
ATAŞEHİR Mükayil Bektaş (532) 292-0188
AVCILAR Serhat Başak (532) 694-6383
BAĞCILAR  Ali Aydın (533) 727-2828
BAHÇELİEVLER Kadir Selman(532)615-5382
BAKIRKÖY Serkan Yıldırımtaş 
(532) 246-1007
BAŞAKŞEHİR Fatih Mehmet Büyükkılıç 
(532) 200-0994
BAYRAMPAŞA Mesut Onat (505) 683-5890
BEŞİKTAŞ Hayrullah Çelebi (532) 227-8612
 BEYKOZ Deniz Soytemiz (533) 938-2788
BEYLİKDÜZÜ Zeki Koçinkağ (538) 237-5523
BÜYÜKÇEKMECE İbrahim Nabi Selçuk 
(506) 288-9628
ÇATALCA Hasan Gökçe (533) 415-0460
ÇEKMEKÖY Selami Sarıkaya (532) 494-2393
ESENLER Faruk Aydın (533) 590-0502
ESENYURT Harun Özer (532) 686-6918
EYÜPSULTAN Seçkin Turan (533) 740-8181
FATİH Ünal Aytekin  (533) 320-5381
GÜNGÖREN Harun Sümbül (505) 930-8964
KADIKÖY Sinan Bölek (532) 611-3437
KAĞITHANE Aziz Gündoğdu (535) 375-5528
KARTAL Aykut Emrah Polat (532) 235-7846
KÜÇÜKÇEKMECE Kamil Çakır 533 635-2190
MALTEPE Mahmut Yurduseven (532) 
653-4120
PENDİK İlyas Asilkan (532) 641-5317
SANCAKTEPE Harun Akkoyun  532 203-3471
SULTANBEYLİ Nizamettin Arslan 
(533) 384-4182
SULTANGAZİ Bekir Koç (532) 313-7318
ŞİŞLİ Adnan Yılmaz (532) 246-1505
TUZLA Mustafa Selvitopi (532) 571-5963
ÜMRANİYE İbrahim Atlı (535) 484-0292
ÜSKÜDAR İsmail Şirin (532) 266-5325
ZEYTİNBURNU Ali Faik Biçer (532) 286-2416
İZMİR Yakup Eker (505) 117-7678
K.MARAŞ M. Akif Özdoğan (533) 546-5719
KARABÜK Nedim Yılmaz (505) 838-4646
KARAMAN 

KARS Şentürk Oran (536) 256-2217
KASTAMONU Abdullah Yılmaz 546  840-2119
İNEBOLU Salih Kuruali (506) 264-9088
KAYSERİ Hüseyin Okandan (554) 770-2549
KIRIKKALE Kadir Başer (506) 357-5191
KIRKLARELİ Yavuz Eser (530) 460-1697
LÜLEBURGAZ Eyyüp Sabri Erdem 
(555) 983-8153
KIRŞEHİR İsmail Yağmur (532) 321-2840
KİLİS Eyyüp Gülocak (506) 536-2368
KOCAELİ Musa Taşçı (505) 526-8962
KÖRFEZ Özcan Efe (505) 257-4674
KONYA Mustafa Kaçar (505) 253-3635
KÜTAHYA Mehmet Ali Anatoprak 
(505) 257-1164
TAVŞANLI Ali Kılınç (505) 453-0340
MALATYA Ahmet Küçük (507) 165-9914
DOĞANŞEHİR İsmet Alagöz (505) 711-4867
MANİSA Enes Karataş (554) 962-5121
SELENDİ Erkan Güneş (505) 808-9396
SOMA Murat Özkocagöz (505) 926-0250
TURGUTLU Mustafa Çalışır (532) 371-6977
MARDİN Zeynal Tepe (533) 375-0709 
MİDYAT Abdurrahim Kaplan (533) 376-3462
MERSİN Bayram Akduman (505) 400-8386
MUĞLA Osman Raşit Işık (505) 402-7679
BODRUM Ömer Küçükenez (532) 575-3630
DALAMAN  Hakan Bozkurt  (507) 021-1155
FETHİYE Cemil Kaşlı (532) 797-4090
KÖYCEĞİZ Uğur Arslan (505) 589-1949
MARMARİS Ahmet Turan Şahin 
(532) 645-8270
MİLAS Levent Akyer (505) 654-0536
SEYDİKEMER Harun Yıldırım (532) 561-6032
YATAĞAN Cemil Çamcı (555) 508-8123
MUŞ Şeyhmus Yentür  (505) 562-0588
NEVŞEHİR  
NİĞDE Veysel Aşgın (505) 682-5424
ORDU Olgun Küçük (505) 775-7155
FATSA Ahmet Özay (535) 702-3307
PERŞEMBE Ali Aydın (535) 522-1530
ÜNYE Ahmet Bilgü (505) 732-5334
OSMANİYE Süleyman Mazı (505) 434-2526
KADİRLİ Mahmut Bozdoğan (532) 169-5986
RİZE Fethullah Şen (544) 654-1288
SAKARYA Yusuf Ziya Hünerli (532) 483-9798
AKYAZI Muammer Yücel (531) 790-7300
SAMSUN İbrahim Erdin (536) 522-3672
19MAYIS Seyit M. Yıldırım (535)731-2430
SİİRT Necmettin Çiçek (544) 525-8799
SİNOP
SİVAS Cemal Karaca (505) 443-2520
ŞANLIURFA Halit Şulul (533) 722-8540
CEYLANPINAR Mehmet Yılmaz 
(541) 796-8626
ŞIRNAK Fevzi Rençber (535) 723-6979
TEKİRDAĞ Adem Yaryıkan (536) 236-4171
TOKAT Mustafa Solmaz (530) 664-7411
ERBAA Durmuş Sezgin (532) 207-4030

Şb 19

dem 33

İTM 41

etv 55

yurt 56

Genç 65

Hanım 72

Epar 76

Enstitü 79

PKM 84

KAriyer Staj 88

OİC 91

Esanr Yayon 94



Türkiye’yi ve dünyayı 2020 yılında etkisi altına alan 
salgın süreci tüm sektörler gibi sivil toplum kuruluş-
larını da önemli derecede etkilemiştir. Bir taraftan bu 
zorlu sürecin mücadelesini verirken diğer taraftan da 
2020 Temmuzunda yaptığımız genel kurulda öğrencilik 
yıllarımda bursiyer olarak tanıştığım Ensar Vakfı’nın 
Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini üstlenmiş olmak-
tan dolayı mutluluğumu dile getirmeliyim. Ziyadesiyle 
gayret ve çaba gerektiren vakıf çalışmalarında salgın 
süreci ile birlikte daha da çok gayret etme ihtiyacı hasıl 
olmuştur. Süreç içerisinde birçok faaliyetimiz online 
sistemler üzerinden yapılmaya ve bu işleri yürütmekle 
görevli personel ve gönüllü ekiplerimiz evden çalışma 
ya da hibrit çalışma modeli gibi yeni modellerle yolla-
rına devam etmek durumunda kalmışlardır. 

Ensar Vakfı olarak hızlıca gerekli aksiyonları alıp süre-
cin gereklerine göre birçok faaliyetimizi dijital ortamla-
ra kaydırıp mümkün olduğunca verdiğimiz hizmetlerin 
aksamasının önüne geçmeye çalıştık. 

Bunun yanı sıra göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 
çalışma gayemiz olan geleceğe daha iyi nesiller hazır-
lama konusunda bir çalışma ile başladık. Gençlere daha 
iyi hizmet verebilmek için onları daha iyi anlamamız 
gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir gençlik arama 
konferansı düzenledik.  Arama Konferansını gençlere 
ne kadar ulaştığımız ne kadarının hayatına dokunduğu-
muz, nerelerde eksik kaldığımız soruları çerçevesinde 
ele aldık. Sivil Toplum, Kuşak Sorunu ve Deneyim baş-
lıklarında 18 soruya cevap bulmaya çalıştığımız konfe-
rans sonucunda katılımcıların verdiği cevaplar ışığında 
değerlendirme yapılmış elde edilen sonuçlara göre yol 
haritaları çıkarılmıştır.

40 yıllık vakıf anlayışıyla bu sıkıntılı süreçte de Ensar 
Vakfı; sivil toplum olmanın getirdiği sorumluluk ile 
ülkemizin eğitim meselelerine çözüm üretmeye, ülke-
mizin din eğitimi talep ve ihtiyacının karşılanması için 
imkânlar sunmaya devam etmektedir. Salgın önlemleri 
nedeniyle okulların kapalı olması yurt faaliyetlerinde 
duraklamaya neden olsa da öğrencilerin devam eden 
eğitim ihtiyaçlarına yönelik her yıl verdiğimiz burs-
larımızı 2020 yılı içerisinde de vermeye devam ettik.

Salgın sürecini bir nevi fırsata çevirmek için online 
toplantılara hız verdik. Türkiye genelindeki 153 şu-
bemizin tamamı ile ayrı ayrı toplantı gerçekleştirerek 
onların sorunlarını, bulundukları lokasyondan bakınca 
çalışmalarımıza yönelik görüş ve önerilerini dinledik. 
Bir aile anlayışıyla yürüttüğümüz vakıf faaliyetleri-
mizde her bir ferdin görüşü, önerisi bizim için önemli 
anlayışıyla edindiğimiz veriler gelecekte yapacağı-
mız çalışmaların geliştirilmesinde önemli bir alt yapı 
oluşturacaktır.

Geleceğe dair planlarımızı yapma imkanı bulduğumuz, 
salgının etkileri altında geçen ilk yılımızın ardından 
önümüzdeki yılın içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci 
atarak hedeflerimize daha emin adımlar atabildiğimiz 
bir yıl olmasını diliyorum.

Başkan’dan

Dr. Şener Ağaç
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı



Genel Müdür’den

Hüseyin Kader
Ensar Vakfı Genel Müdürü

Ülkemiz 14 Mart günü yeni bir dünyanın sabahına uyandı. 
Maskeler, yasaklar, sosyal mesafeler ve kısıtlamalarla dolu 
bir hayat. Dengelerin yeniden kurulduğu, oyunların yeniden 
oynandığı günlük hayatın her zamankinden daha zorlaştığı 
bir dünya düzeni ile karşı karşıya kaldık. Okullar, camiler 
kapandı, bayramlar uzaktan kutlandı, sevginin, dostluğun, 
samimiyetin arasına “sosyal mesafeler” girdi.

Tam da böyle bir ortamda Ensar Vakfı 41. yılına girerken 
ilim ve irfan yolunda verdiğimiz mücadelede elimizdeki ar-
gümanları hızlı bir şekilde değiştirdik. Dijitalleşen dünyada 
yerimizi almak için gerekli adımları atmaya başladık. 41 
yıldır verdiğimiz mücadele hiçbir zaman kolay olmadı, bun-
dan sonra da olmayacak. Değişen zamana ayak uydurarak 
sistemlerimizi yeniden dizayn ederek haklı mücadelemizde 
yere sağlam basan adımlar atmaya devam edeceğiz.

Şubelerimizle olan bağlarımızı sıkılaştırmak için bölge top-
lantılarımız ile konferans, seminer, sohbet, eğitim ve istişare 
programlarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

Salgın sürecine kadar büyük bir istikrar ile sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimizin bir kısmına salgının başlaması ile birlikte 
tedbir kısıtlamaları nedeni ile ara vermek durumunda kal-
dık. Okulların kapalı olması yurt faaliyetlerimizi sekteye uğ-
rattı. Biz de süreçte yurtlarımızı sağlık çalışanlarına ücretsiz 
tahsis ederek değerlendirme imkânı bulduk.

Uzaktan bile olsa devam eden eğitimleri için öğrencilere 
destek olmak adına burs faaliyetlerimizi devam ettirdik. 
2020 yılı içerisinde 1500 öğrenciyi lisans ve yüksek lisans 
bursları ile destekledik.

Değerler Eğitimi Merkezimiz, bilindiği üzere ülkemizdeki 
din eğitimi çalışmalarını daha nitelikli bir perspektife ulaş-
tırma gayesiyle çalışmalarını yürütmekte, bu alana yönelik 
bilimsel katkılar yapmakta, araştırma ve yayınlar ortaya 
koymaktadır. Değerler Eğitimi Merkezimiz bu yıl da araş-
tırma projeleri, atölye çalışmaları ve öğretmen akademisini 
yürütürken Değerler Eğitimi Dergisinin 39 ve 40ıncı sayıla-
rını da okuyucu ile buluşturdu. 

Vakfımızın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten 
İstanbul Tasarım Merkezimiz geleneksel sanat kurslarına ek 
olarak bu yıl Türkiye’de nadir olarak verilen çağdaş tasarım 

alanlarına ağırlık vermiştir. Online 3D Oyun ve Animasyon, 
Oyun Arayüzü ve Hareketli Görüntü Tasarımı, Modelleme ve 
Karakter Animasyon atölyeleri ile verdiği hizmetlere yeni bir 
boyut getirmiştir.

Ensar Yayın Grubumuz 2020 yılında … ilk ve … tekrar baskı 
olmak üzere toplamda … eser okuyucuyla buluşturmuştur. 
Bugüne kadar toplam 1008 eseri ilim ve irfan camiasına 
kazandırmıştır. 

Bu yıl yeni bir yapılanma ile faaliyete geçirdiğimiz Eğitim, 
Proje ve Ar-Ge Müdürülüğü bünyesinde bulundurduğu 
Ensar Enstitü, Proje Koordinasyon Merkezi ve Kariyer ve 
Staj Ofisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kariyer ve Staj Ofisi tarafından başlatılan İş’te İz röportajları 
ve Kariyer Talks söyleşileri gençlerin kariyer hedeflerinde 
geleceğe ışık tutacak konukları ağırlamaya devam ediyor.

Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2020-1) kapsamın-
da Proje Koordinasyon Merkezimiz tarafından şubelerimize 
verilen destek ile yazılan projelerden 43’ü destek almaya 
hak kazanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 

Ensar Enstitü tarafından yürütülen 2020 yılı içerisinde 
gerçekleştirmeyi planladığımız, alt yapısını ve çalışmalarını 
tamamladığımız Sana Emanet Yarışması son aşaması olan 
sınav kısmının pandemi nedeniyle yapılamamasından dolayı 
ertelenmişti. 40 Derste Ahlak kitaplarını dağıttığımız 120 
bin öğrencinin girmesi gereken sınav için geliştirdiğimiz 
online yarışma modelini Beykoz Şubemizin ilçe sınavlarında 
başarılı bir şekilde test ederek ödül törenini gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki süreçte diğer ilçeler ve İstanbul il finalini de 
online sistemler üzerinden gerçekleştirerek 120 bin öğren-
cinin katılımı ile alanında bir ilki gerçekleştirmek konusun-
daki çabamız devam ediyor.

Salgın nedeniyle Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 
“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Milli Dayanışma kampanyasına 
Vakfımız Şubeleriyle birlikte seferber olmuş, toplamda 9078 
aileye 1.164.780,00 TL yardımda bulunulmuştur.

Bu faaliyet ve programlarla ilgili haberlerin detaylarını 
bültenimizde bulabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu ve eskisi gibi 
sıcak samimi ortamlarda daha verimli ve daha bereketli 
çalışmalarda buluşmak temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.
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GENEL MERKEZ

Sana Emanet Bilgi Yarışması Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
ve Ensar Vakfı iş birliğiyle 2019-2020 eğitim ve öğre-
tim yılı itibarıyla İstanbul’daki tüm resmi ortaokullar-
da düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı Şişli 
Cevahir Otelde düzenlendi. Toplantıya, İl Milli Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı, Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi 
N. Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, İstanbul ilçe kaymakamları, 
ilçe belediye başkanları, ilçe müftüleri, ilçe milli eğitim 
müdürleri, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri ve Sana 
Emanet Bilgi Yarışması ilçe koordinatörleri katılım 
gösterdi.

Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 
toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın 1979’dan beri 
çeşitli hedeflere yönelik çalıştığını ve İstanbul’daki 25 
bin öğrenciye yemek çıkardığı anlattı. İmam hatipli-
lerin kurduğu ve özelde onlara hizmet etmeye, milli 
ve manevi değerleri güçlendirmeye çalışan bir vakfın 
imam hatiplilere sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, 
“İmam hatipler Türkiye’deki okul türleri arasında bu 
kadar güçlü sahip çıkılan bir sivil toplum alt yapısı olan 
tek okul türü. İmam hatiplerle ilgili bu kadar tartışma 

yapılırken aslında bu yönüyle de ne kadar takdire şayan 
olduğunu da görmek lazım.” diye konuştu.

Erdoğan, Ensar Vakfı ile İlim Yayma Vakfı’nın sadece 
imam hatiplerle ilgili değil tüm okullara yönelik geniş 
kapsamlı projeler yapmaya başladığını, dördüncü-
sü düzenlenen Sana Emanet Bilgi Yarışması’nın da 
İstanbul’daki bütün ortaokullara hitap eden bir proje 
olduğunu aktardı. Vakıf çalışmalarında yapılan yıprat-
ma faaliyetlerinden muzdarip olduklarını ifade eden 
Erdoğan, “Darülaceze İdare Meclisi’nde görev yapıyo-
rum. 125 yıllık Abdülhamid ecdadının yadigarı olan 
çok kıymetli, dünya çapında zamanınında ötesinde bir 
eser. Orada sırf bizim adımız geçiyor diye yapılan işlere 
bakılmaksızın karalama kampanyaları yürütülüyor. 
Bunları Ensar Vakfı da yaşadı. Deniz Feneri hadisesinde 
yaşadık. TÜRGEV’le ilgili böyle şeyleri yaşadık. Bunlar 
devamlı kaynatılıp kaynatılıp bizim bu ülkede inançlı 
insan yetişsin diye mücadele eden kurumlar yıpratıl-
maya çalışılıyor.” değerlendirmesini yaptı.

“Değerlerimizin yok olması için mücadele eden 
vicdansız bir güruh var”

Kuvayımilliye ruhuyla 780 bin kilometrekare içerisin-
de bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu 
belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin 
ve Meclisimizin kuruluşunun 100. yılına ilerliyoruz. 
Sınırlarımızda özgür olsak ama bir Avrupa ülkesin-
den, Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan, Polonya’dan, 
Almanya’dan, Fransa’dan hiçbir farkımız kalmasa, bu 
‘ulus millet’ denilen yapı kendi karakteristik özellikleri-
ni korumayacaksa o zaman kaldırın bu sınırları. Bırakın 
camiyi, namazı, Kur’an-ı. Din diye bir derdimiz olmasın. 
Unutalım tarihimizi. Bunun için uğraşanlar olmadı mı, 
hala var. Unutalım geçmişimizi, geleneklerimizi. Bu 
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ülkede bırakın herkes istediğini yapsın, kimse kimseye 
karışmasın diye, böyle bir nihilist anlayışla bütün de-
ğerlerimizin yok olması için mücadele eden vicdansız 
bir güruh var. Bunlarla mücadele etmek için biraz azim-
li, kararlı, gayretli olmak zorundayız. Onun için kurum-
larımıza sahip çıkmak, bu mücadelenin olmazsa olmazı. 
Ensar Vakfımız, imam hatiplerimiz bu ülkenin köklü 
kurumları. İmam hatipler dünyada örnek. Türkiye’de 
her 8 öğrenciden biri imam hatipe gidiyor. O çocukları 
toplumdan dışlamanın ne alemi var.”

“100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz”

Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu da 1979 
yılında kurulan vakfın Türkiye’nin dini ve içtimai ge-
lişmesine katkı sağlamak adına, milli ve manevi de-
ğerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için pek çok alanda 
çalıştığını anlattı. Bu hedeflerle 4 yıl önce başlattıkları 
“Sana Emanet” projesinin İstanbul ölçeğinde düzenlen-
diğini aktaran Dilberoğlu, 2017’de 7 bin, 2018’de 21 
bin, 2019’da 65 bin ortaokul öğrencisine ulaştıklarını, 
bu yıl ise İstanbul ölçeğinde ortaokullar bazında yüz 

bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 
Yarışma kapsamında 100 bin öğrenciye “Sorularla 40 
Derste Ahlak” kitabını ücretsiz dağıtacaklarını kayde-
den Dilberoğlu, yarışmada sınava giren öğrencilerden 
başarılı olanları çeşitli ödüllerle mükafatlandıralacak-
larını sözlerine ekledi.

“Hz. Muhammed’in ahlakının öğrencilere öğretil-
mesi amaçlanıyor”

“Sorularla 40 Derste Ahlak” kitabı ile başlayacak yarış-
mayla Hz. Muhammed’in ahlakının tanınması; sevgi, 
merhamet, kardeşlik, dürüstlük ve haya gibi güzel 
ahlak özelliklerinin ayet ve hadisler ışığında çocuklara 
öğretilmesi amaçlanıyor. 5. ve 6. sınıf ile 7. ve 8. sınıf 
kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya öğrenciler 21 
Şubat’a kadar başvurabilecek. Öğrenciler yarışma kap-
samında yapılacak sınavın 50 soruluk birinci aşamasına 
2 Nisan’da saat 10.00’da kendi okullarında girecek. 
90 puan ve üzeri not alan öğrenciler, 18 Nisan’da saat 
10.00’da Yarışma Kurulu tarafından belirlenen mer-
kezlerde düzenlenecek 80 soruluk ikinci aşama sınava 
girmeye hak kazanacak.

Şimdi Dayanışma Vakti
Koronavirüs hayatımızı birçok yönden olumsuz etkile-
meye devam ediyor. Bu salgını evimizde kalarak ve kişi-
sel temizliğimize dikkat ederek birlikte engelleyebiliriz.

Bununla birlikte millet olarak kenetlenmeli, dayanışma 
içerisinde olmalı işsiz kalan ve yardıma muhtaç kişileri 
elimizden geldiği kadar gözetmeliyiz.

 Türkiye’de ve dünyada her daim mazlumların yar-
dımına koşan İHH’nın, içinde bulunduğumuz bu zor 
günlerde işsiz kalan ve geliri olmayan ailelere yönelik 
başlattığı kampanyayı destekliyoruz.

 T.C. İçişleri Bakanlığının, “Vefa Sosyal Destek Grubu” 
olarak dahil olduğu ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile yü-
rüttüğü çalışmalara destek oluyor, Ülkemizin yanında 
duruyoruz.
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İstanbul Valisi`nden Ensar 
Vakfı`na Ziyaret.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanı, Av. İsmail Cenk Dilberoğlu ve beraberinde-
ki Ensar Vakfı Mütevelli Heyetini Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, vakfın çalışma-
ları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

İlahiyat Vefa Dersleri`nin Ocak Ayı Konuğu Mustafa Öz Oldu
Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını, hocaları ile buluşturan İlahiyat Vefa Dersleri’nde 
Ocak ayında Mustafa Öz konuk oldu. 

Talebeleri ile buluşan Mustafa Öz, eski öğrencileri ile 
buluşmanın heyecanını taşıdığını ve talebelerini gördü-
ğü için duyduğu mutluluğu ifade etti. Ensar Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda Mustafa Öz’ün hayatıyla ilgili 
merak edilen sorular kendisine yöneltildi. 

İmam Hatip Okulu’nu okumak için, hiç bilmediğim 
17 dersi birden verdim!

Mustafa Öz, sözlerine ailesi ile ilgili hatıratını anlatarak 
başladı. Öz, “Çok para kazanılıyor diye annem kaynakçı 
olmamı istiyordu, ben sanat okulunda en kolay bölüm 
marangozluktu, onu seçtim. İmam hatip okulu okumak 
için, hiç bilmediğim 17 dersi bir devrede verdim. Sonra 
da imam hatip okuluna talebe oldum. İslam Enstitüsü 
kazanınca Hayrettin Bey bize kefil oldu. Hayrettin Beyin 

üzerimizde çok emeği var. Gelir vaaz verirdi, bizde on-
dan çok etkilenirdik.” dedi.

Sonrasında Mahir İz ile ilgili hatıralarını soran 
Karayılan’a Mustafa Öz şu yanıtı verdi: “Mahir İz gibi 
ikinci bir insan görmedim. Mahir Bey harcamayı se-
ver, ikram etmeyi severdi. Maaşını alınca kırkta birini 
hemen verirdi. Yıldız Teknik’e derse giderdim, Mahir 
Hoca, yol masraflarını ödeyeceğim dedi. Kabul etme-
yince ‘sevabıma engel olmaya çalışıyorsun’ deyip kızdı.”

Enstitü daha samimi fakat fakülte resmiydi!

Öz, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bizim zamanımız-
da İmam Hatip Okullarına isteyerek gidiliyordu. İmam 
Hatipli nesiller olarak kendimizi halaskarlar olarak 
görüyorduk.”

Program, Mustafa Öz’e hediye takdimi ve talebeleri ile 
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

Ensar Vakfı Geleneksel 
Bayramlaşma Merasimi 
Gerçekleştirildi.
Her yıl bayramın 2. Günü vakıf merkezinde gerçek-
leştirilen bayramlaşma merasimi bu yıl Koronavirüs 
önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.
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STK`lardan Bahar Kalkanı Harekatına Destek.

Ensar Vakfı’nın da aralarında olduğu Türkiye’deki 
1.000’den fazla sivil toplum kuruluşu ortak basın açık-
laması düzenledi.

Ensar Vakfı, Milli İrade Platformu, Türkiye Gönüllü 
Teşekküller Vakfı gibi kuruluşların bulunduğu sivil 
toplum kuruluşları bugün Haliç Kongre Merkezinde bir 
araya gelerek Türkiye’nin Suriye’de başlatmış olduğu 
Bahar Kalkanı Harekatına destek bildirisi okudular.

Sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklamasında, 
bugün ordunun Suriye’de milli güvenliği muhafaza 
etmenin yanında yeni bir göç dalgasının ve insanlık 
dramının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka 
uygun şekilde bulunmasını önemsediklerini bildirdi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza 
Akbulut, Milli İrade Platformu adına İnsan ve Medeniyet 
Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney, Türkiye 
Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, 
İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, 
Suriye’nin idlib kentinde yaşananlara ilişkin Haliç 
Kongre Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları adına “Bir Ölür, Bin Diriliriz” 
başlıklı ortak basın açıklamasını okuyan Akbulut, 
Türkiye’nin kadim tarihinden ve köklü medeniyetin-
den aldığı ilhamla, her zaman bölgesinde ve dünyada 
barışa hizmet eden adımların öncüsü olduğunu söyledi. 
İstiklal Savaşı’ndan bugüne kadar bağımsızlık, güvenlik 
ve refah için çok önemli mücadelelerin yürütüldüğünü 
belirten Akbulut, bu mücadelelerin her birinde aziz 
milletin ortaya koyduğu seferberlik ruhunun, tüm dün-
ya için eşsiz bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin 
aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiği-
ni savunduklarını ifade eden Akbulut, “Biliyoruz ki 
Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulamak, sınır 
güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir. Çeşitli 
ülkelerin terörist gruplar lehine yaklaşımları ve bölge-
sel istikrarsızlığı desteklemeleri, bu mücadeleyi çoğu 
zaman tek başımıza verdiğimizi göstermiştir. Ancak 
feraset sahibi milletimiz her zaman devletinin yanında 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz de sivil top-
lum örgütleri olarak bu aziz milletin bir parçası olmakla 
iftihar ediyoruz.” diye konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’nin 
huzur ve güvenliği için devletin zalim, katil ve canilere 
karşı aldığı her kararın arkasında olduklarını ve atı-
lan her adımı desteklediklerini vurgulayan Akbulut, 
sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden birlik 
ve beraberlik içinde geleceğimizden kimsenin kuşku-
su olmamalıdır. Türkiye bir barış ülkesidir. Türkiye, 
bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Yolumuza 
çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal 
güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin ön-
lenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba 
gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya 
ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır ol-
duğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Fedakar 
ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti bu 
vatana, her koşulda sahip çıkacağımızı, devlet-millet 
bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza 
vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırıyoruz.” dedi. 
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251 Şehirde 251 Hatim programı gerçekleştirildi

Ensar Vakfı, İstanbul İl Müftülüğüve 15 Temmuz 
Derneği tarafından organize edilen programla 251 
Şehide 251 hatim okundu.

15 Temmuz 2016 mücadelesinde vatanımızın birliğini 
korumak için sokağa çıkan binlerce vatandaşımız ara-
sından şehadet şerbetini içen 251 şehidimiz için 251 
hatim indirildi.

www.251sehide251hatim.com web adresi üzerinden 
vatandaşların girip ister tam hatim ister cüz alarak 

okunan hatimler için 15 Temmuz akşamı, 15 Temmuz 
Şehitler Makamında canlı yayınla hatim duası yapıldı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ta-
rafından yapılan hatim duasına 15 Temmuz Şehitler 
Makamını ziyarete gelen yüzlerce vatandaş el açıp 
âmin diyerek eşlik etti. Programda Mustafa Altın, Yunus 
Balcıoğlu, Hasan Lütfi Ramazanoğlu da Kur’an-ı Kerim 
okudu.

Personellerimiz afet bilinci ve hijyen eğitimi aldı
İmam Hatip Okulları Yemek Hizmeti Biriminde görevli 
personellerimiz, AFAD Eğitmeni Hakan Demir’den 
afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru 
davranışlar ile ilgili Temel Afet Bilinci Eğitimi aldı.

Bunun yanı sıra aynı gün devam eden eğitimler 
kapsamında yemek hizmetlerinde görevli personele 
hijyen eğitimi verildi.
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Yurtlarımızı Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Kamu 
Kurumlarına Tahsis Ettik 
Sağlık çalışanlarının olası enfeksiyon riskine karşın 
aile bireylerine bulaşmasın diye evlerinde izole bir 
odada olmaları veya geçici olarak evlerinden başka bir 
yerde kalmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer kamu 
kurumları personelleri için de kalacak yer temini ge-
rekebiliyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için Ensar Vakfı 
olarak 14 öğrenci yurdumuzu kamu çalışanlarının 
hizmetine tahsis ettik. 

 KAMUYA TAHSİS EDİLEN ENSAR VAKFI YURTLARI

1- Ensar Vakfı Konya Meram Yükseköğretim Kız Öğrenci 
Yurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

 2- Özel Ensar Vakfı Rize Emine ERDOĞAN Kız Öğrenci 
Yurdu. 

Sağlık Bakanlığı Rize İl Sağlık Müdürlüğü 

 3- Özel Ensar Vakfı Kağıthane Yükseköğretim Erkek 
Öğrenci Yurdu

Sağlık Bakanlığı Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü

 4- Özel Ensar Vakfı Hakkari Kız Öğrenci Yurdu

Adalet Bakanlığı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı

5- Özel Ensar Vakfı Beylikdüzü Yükseköğretim Kız 
Öğrenci Yurdu

Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü

6- Özel Ensar Vakfı Beylikdüzü Saffet Çebi Erkek 
Öğrenci Yurdu

Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü

7- Özel Ensar Vakfı Sancaktepe  Erkek Öğrenci Yurdu

Sağlık Bakanlığı Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü

8- Özel Ensar Vakfı Kartal Yükseköğretim Kız Öğrenci 
Yurdu

Sağlık Bakanlığı Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü

9- Özel Ensar Vakfı Malatya Yükseköğretim Kız Ögrenci 
Yurdu 

Sağlık Bakanlığı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil 

 10- Özel Ensar Vakfı Ataşehir  Erkek Öğrenci Yurdu

Sağlık Bakanlığı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü

11- Özel Ensar Vakfı Çorum Akşemsettin  Erkek Öğrenci 
Yurdu

Adalet Bakanlığı Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı

12- Özel Ensar Vakfı Malatya Yükseköğretim Erkek 
Ögrenci Yurdu 

Sağlık Bakanlığı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü  

13- Özel Ensar Vakfı İzmir Yükseköğretim Erkek 
Ögrenci Yurdu 

Sağlık Bakanlığı İZmir İl Sağlık Müdürlüğü  

14- Özel Ensar Vakfı İzmir Yükseköğretim Kız Ögrenci 
Yurdu 

Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü  

Genel Müdürümüz Hüseyin Kader yaptığı 
açıklamada:

 “Covid-19 salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden 
geçiyoruz. Bu zor günlerin en büyük yükünü ise kuş-
kusuz sağlık çalışanları çekiyor. Belki çok bir şey değil 
ama onlara bir nebze destek olabilmek için yurtlarımızı 
sağlık çalışanlarına tahsis etmeye devam edeceğiz.

Çevrelerindeki kamu kurumlarına yakınlığı nedeniyle 
gelen talepler üzerine şimdiye kadar: 14 yurdumuzun 
kamu çalışanlarına tahsisi ile ilgili çalışmalar başlatıl-
mıştır. Türkiye genelindeki 60 yurdumuzu da gerek-
tiğinde devletimize seve seve tahsis etmeye hazırız. 
Ensar Vakfı olarak bütün imkanlarımızla devletimizin 
ve milletimizin yanındayız çünkü biz bize yeteriz” dedi.
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Türkistanlı Kardeşlerimizden Teşekkür Mesajı
Ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlaşma faali-
yetlerinde Türkiye, Türkistanlı kardeşlerinden gelen 
yardım çağrılarını karşılıksız bırakmadı. Türkiye’ye 
iltica etmiş Türkistanlı ailelere ve öğrencilere yapılan 
yardımlar dolayısıyla TÜRKİSTANDER (Uluslararası 
Türkistanlılar Dayanışma Derneği) Genel Başkanı 
Burhan Kavuncu yardım yapan STK’lara bir teşek-
kür mesajı gönderdi. Kavuncu mesajında şunları dile 
getirdi:

“Geçtiğimiz Ramazan ayında, kovid-19 salgını sebebiyle 
zor durumda kalan Türkistanlı göçmen aileler için yap-
tığımız yardım çağrısına ülkemizdeki bir çok hayırsever 
kişi ve kuruluş yoğun bir şekilde cevap verdi. Muhacir 
kardeşlerine “ensar” olma şuur ve hassasiyeti ile yakla-
şarak yardıma koşan bütün müslüman kardeşlerimize 
şükran borçluyuz. Bireysel veya kurumsal olarak ensar 
tavrı gösteren bu kardeşlerimize, en başta Kızılay, İHH, 
Ensar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı mensupları ile isminin 
açıklanmasını istemeyen diğer STK ve ticari kuruluşlara 

Türkistanlılar olarak teşekkür ediyoruz. Allah, arınmak 
ve O’na yaklaşmak maksadıyla zekat veren herkesin bu 
ibadetini kabul etsin. Yardım organizasyonunda hiç bir 
ücret almaksızın görev alan kardeşlerimize de ayrıca 
dua ediyoruz.

Ensar- muhacir kardeşliğinin güzel bir örneği olan 
hayırlı çabaların önümüzdeki zamanlarda da devam 
etmesini dileriz”.

Ensar Vakfı Kurban Kesim Organizasyonu Gerçekleştirildi.
Ensar Vakfı kurban kesim organizasyonu bu yıl 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı olarak 25.000 öğrenciye yemek hizmeti 
vermeye devam ediyoruz. Verilen yemek hizmetimize 
her yıl olduğu gibi bu yılda kurban bağışlarınız büyük 
katkı sağlamaktadır.

Bu sene kurbanlıklarımızın kesim işlemleri, Şanlıurfa’da 
Namet Entegre Besi ve Et Tesisi tarafından Kurban 
Bayramı’nın ilk günü tamamlanmıştır. Vakıf temsil-
cilerimizin vekaletleri canlı yayında kesimle görevli 
kasaba vermesi ile başlayan organizasyon, hijyenik bir 
ortamda ve dini hassasiyete sahip kasaplar tarafından 
yürütülmektedir.

Vakfımıza kurban hissesini bağışlayıp 25.000 öğren-
ciye yemek hizmeti sağlamamızda yardımcı olan tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyor, bağışlarınız için Allah 
kabul etsin diyoruz.
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Ensar Vakfı 41. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Ensar Vakfı 41. Olağan Genel Kurulu 18 Temmuz 
2020 Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Genel Kurul’un açılışı Cemal Furkan Gül’ün Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı.  Ardından vakfın 2019 yılı 
faaliyetlerini anlatan sunum Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader tarafından yapıldı.

İsmail Cenk Dilberoğlu Veda Etti

Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu yaptığı 
konuşmada genel kurulda tekrar aday olmayacağını 
belirtti ve veda konuşması yaparak genel kurul üyele-
rinden helallik istedi.

Genel Kurul programına misafir olarak gelen İlim 
Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı 
Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes 
Eminoğlu, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı İsrafil Kışla, Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz Ensar Vakfı Genel Kurulu hakkındaki gö-
rüşlerini dile getiren konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Şener Ağaç Mütevelli Heyet Başkanlığına seçildi

Divan Başkanı Prof. Dr. Celal Erbay, Divan Başkan 
Yardımcısı Faik Kaptan, Katip Üyeler Yaşar Şadoğlu ve 
Prof. Dr. Hikmet Esen tarafından yönetilen genel kurul 
programında mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı. 
Seçimler sonucunda Dr. Şener Ağaç Ensar Vakfı’nın 
Mütevelli Heyet Başkanı oldu.

Ensar Vakfı`nın Emektarları Ödüllendirildi

Genel Kurul Programında vakıf hizmetine yıllarını 
vermiş özveriyle çalışarak Ensar Vakfı’nın bu günlere 
gelmesinde büyük emekleri olmuş 15, 10 ve 5 yılını 
dolduran personellere emeklerinden dolayı teşekkür 
belgesi ve hediyeler takdim edildi.
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15 Temmuz Şiir Yarışması yapıldı
Vakfımız tarafından 15 Temmuz’un 4. Yıl dönümü 
münasebeti ile düzenlenen 15 Temmuz temalı şiir ya-
rışması sonuçlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından 300 kişinin katıldığı 
yarışmada birinciliği Gökhan Kefal “Puslu Çerağ” isimli 
şiiri ile alırken, “Uçun Ey Güvercinler” isimli eserle 
İbrahim Şaşma ikinci, “İstiklâl Gecesi” isimli eser ile 
Mustafa Sade üçüncü oldu.

Ödül programı 15 Temmuz akşamı, 15 Temmuz Şehitler 
Makamından canlı yayınla yapıldı. Jüri üyelerinden 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Şair Metin Ekrem ve Ensar Vakfı Küçükçekmece Şube 
Başkanı Şair-Yazar Kamil Çakır  canlı yayına bağlanarak 
şiirlerin değerlendirilmesi sırasında birbirinden güzel 
eserleri okurken 15 Temmuz’daki mücadele ruhunu 
yeniden yaşadıklarını dile getirdiler.

Sunuculuğunu Muhammed Ali Atalay’ın yaptığı prog-
ram, birinci olan şiiri Tiyatro Sanatçısı Cüneyt Arda 
Pamuk’un seslendirmesi ile sona erdi.

15 Temmuz’un şiire yansıması hem siyasi tarihimize 
hem de edebiyatımıza kalacak özel bir çaba olması dü-
şüncesi ile hazırlanan yarışma da seçilen eserler Ensar 
Yayın Grubu tarafından kitaplaştırılarak 15 Temmuz’un 
anısı şiirler ile ölümsüzleştirilecek.
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Türkiye Genelinde Kan Verme Seferberliği Başlattık 
Salgın nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çekmek 
için tüm Türkiye genelinde kan verme seferberliği 
başlattık.

Türkiye genelindeki 153 şubemiz ile gönüllülerimizin 
katıldığı seferberlikte yüzlerce ünite kan bağışı yapıldı. 

Pandemi endeniyle insanların daha az kan verdiği ve 
sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte kan vermeye 
gidilemediği düşüncesinin hakim olması kan bağıların-
da önemli ölçüde düşüşe neden olmuştu. Ensar Vakfı 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun çağrısı ile Türkiye 
genelindeki Ensar Gönüllüleri kan bağış merkezlerine 
akın etti. Yüzlerce ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Destek
Ensar Vakfı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası”na destek ver-
dik. “Devlet, millet el ele vererek Kovid-19 salgınından 
etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak 
için başlatılan kampanya kapsamında Türkiye genelin-
deki 153 şubemizle yardım kampanyası başlattık.

Dünyadaki küresel salgın nedeniyle, ulusal mücadeleye 
katkı sunmak için Vakfımız Şubeleriyle birlikte seferber 
olarak, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Milli Dayanışma 
kampanyasına kamsamında, toplamda 9078 aileye 
1.164.780,00 TL yardımda bulunulmuştur.

Ayasofya`nın Yeniden Camiye Dönüşmesi Vesilesi ile Şükür 
Kurbanları Kestik
Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi vesilesi 
ile Ensar Vakfı olarak Türkiye genlindeki şubelerimizin 
de katkılarıyla şükür kurbanları kestik.

 Bu gün 86 yıllık hasretten sonra Cuma Namazı ile bir-
likte Ayasofya Camii yeniden ibadete açılıyor. Tarihi bir 
adım olan bu gelişme ile birlikte Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın emaneti Ayasofya’nın zincirleri kırılıyor.

 Ayasofya’ya yeniden abdest alarak girmek ve namaz 
kılmak Müslümanlar için şükür sebebidir. Bu vesile ile 
Türkiye genelindeki 164 şubemiz ile şükür kurbanları 
keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
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İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı, Erol Mütercimler hakkında 
suç duyurusunda bulundu

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç’ın 
da aralarında bulunduğu vakıf ve cemiyet üyelerinden 
oluşan bir grup, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine 
geldi.

Grup, Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusu dilek-
çelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulma-
sının ardından adliyenin karşındaki alanda toplanarak 
basın açıklaması yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yusuf Tülün, ilk 
imam hatip okulunun açıldığı 70 yıl öncesinden bu-
güne kadar imam hatip mezunları ve mensuplarının 
Türkiye’nin kalkınması adına her alanda önemli vazi-
feler üstlendiğini söyledi.

İmam hatip camiasının, bugün 1 milyon 400 bin öğ-
rencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca 
mensubu bulunan geniş bir aile olduğunu belirtti.

“Müslümanlar hedef tahtasına 
oturtulmaya çalışılıyor”
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç da 
Müslümanlara ve onların değer verdiği kurumlara karşı 
sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya oldukları-
nı belirterek, şöyle konuştu:

“Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında 
değerlerimize karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, 
ithamlar bir şekilde yer buluyor ve bunları yapan kişi 
veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. 
Sapkın bir adamın kendi çıkarları, şöhreti ve şehveti 
için dini istismar etmesinin sorumlusu olarak tüm 

Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor. 
Yine aynı sapkın adamın işlediği cürmün gündem 
yapıldığı bir televizyon kanalında konu her nedense 
imam hatip okullarına ve bu okulların mezunlarına 
getiriliyor. Mütercimler, açık bir şekilde imam hatip me-
zunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan 
ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana 
hakaret etme küstahlığını göstermiştir. Mütercimler, 
milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Bu 
ifadeler öylesine anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış 
ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. 
Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf 
edilmiş ifadelerdir.”

Ağaç, “Erol Mütercimler gibi İslam düşmanı tiplerin 
televizyon kanallarında boy göstermesine razı deği-
liz. Milletine ve değerlerine düşman bu gibi patolojik 
zihinlerin ürettiği bir şey yoktur. Bunlar sürekli değer-
lerimizi aşındırmakla görevli memurlardır. Özellikle 
halkımızı bu gibi tiplerin boy gösterdiği yayınları izle-
memeye ve bu kişileri boykot etmeye davet ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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Çalışma ve hizmetlerini her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Ensar Vakfı, bu amacı 
gerçekleştirmek için Türkiye’nin her noktasına şubeler açmaktadır. Ensar Vakfı Şubeleri, bulundukları 
il ve ilçelerde insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmeyi, özelde gençlere genelde ise toplumun 
her kesimine ulaşmayı hedefler. Vakıf senedine uygun olarak başta eğitim olmak üzere çeşitli 
faaliyetler düzenler. Bu amaçla Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme ve sivil inisiyatifi oluşturma 
vizyonuyla yola çıkan Ensar Vakfı, Türkiye genelinde 80 il ve 83 ilçe olmak üzere toplam 163 şubesi 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ensar Vakfı Teşkilatlanma çalışmaları, Hanımlar Komisyonu ve 
Gençlik Komisyonları faaliyetleriyle her geçen yıl artarak devam etmektedir. 
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Kadrajımdaki Ayet Online Fotoğraf Yarışması`nda Ödüller 
Sahiplerini Buldu. 
Ensar Vakfı Kartal Şubesi Tarafından düzenlenen 
Kadrajımdaki Ayet Fotoğraf Yarışması’nda dereceye 
giren yarışmacılar ödüllerini aldılar.

Ensar Vakfı şubeleri sosyal medya üzerinden çeşitli 
yarışmalar düzenliyor. Koronavirüs ile mücadele ön-
lemleri kapsamında çalışmalarını uzaktan yöntemlerle 
devam ettiren Ensar Vakfı Kartal Şubesi tarafından 
düzenlenen Kadrajımdaki Ayet Fotoğraf Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu.

Beykoz Cuma Sohbetlerinin Konuğu Mehmet Dilbaz Oldu
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi tarafından her Cuma, saat 
18.30’da, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesinde gerçek-
leştirilen “Ensar Vakfı Gençlik Buluşmaları”na ko-
nuşmacı olarak bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz 
konuk oldu. Programda Osmanlı’nın Diriliş ve Kuruluş 
Serüveni konusu işlendi.

Programın hemen ardından gençler ile birlikte kick 
boks sınıfı planlandı. Okçuluk sınıfı oluşturuldu. Futbol 
sınıfı ile birlikte bir halı saha maçı yapıldı.

Beykozlu gençlere çağrı yapan Ensar Vakfı Beykoz Şube 
Başkanı Bilal Habeş Açılan “Açık hava sohbetlerimiz 
ve açık hava etkinliklerimiz ile tüm Beykoz’lu genç 
kardeşlerimizi bu fikir ve aksiyon organizasyonlarına 
bekliyoruz.” dedi.

Ensar Vakfı Karabük Şubesinden 15 Temmuz Hatıra Ormanı
Ensar Vakfı Karabük Şubesinin15 Temmuz Şehitleri 
anısına başlatmış oludğu hatıra ormanı projesi kap-
samında Ensar Vakfı Karabük Şube Başkanı Nedim 
Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve yurt öğrencileri  fidan 
dikimi gerçekleştirdi.
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Akyazı’da Ali Erkan Kavaklı 
Seminerleriyapıldı
Ensar Vakfı Akyazı Şubesi tarafından Ali Erkan 
Kavaklı’nın katıldığı motivasyon seminerleri organize 
edildi. Birçok okulda gerçekleştirilen programlarda 
eğitimde ve sınavlarda başarıyı artırmak için seminer 
verdi.

Beykoz`lu Öğrenciler Kampta 
Buluştu
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi organizasyonu ile yarıyıl 
tatili kampı düzenlendi. Dolu dolu geçen kamp prog-
ramında öğrenciler ara tatili değerlendirme fırsatı 
buldular.

Beykoz’lu gençlerin katıldığı “Maneviyat Kampı”nda , 
hatimler okundu, kitap tahlilleri yapıldı, çeşitli konfe-
ranslar, sportif faaliyeti ve şehitleri anma programları 
gerçekleştirildi.

Programa konuk olarak katılan Abdurrahman Kürşat 
Katlan, Murat Urgancı verdikleri konferanslarda genç-
lerle tecrübelerini paylaştılar.

Ensar Vakfı Karabük Yurdunda 
Irkçılık ve Ayrımcılık Üzerine 
Söyleşi
Klinik Psikolog Şeydanur Tezcan Özer Safranbolu yur-
dunda kalan öğrenciler ile ‘‘Irkçılık ve Ayrımcılık ‘’ 
konusu üzerinde söyleşi gerçekleştirildi. 

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi 
800 Adet Yıkanabilir Nano 
Maske Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi belirli zamanlarda sokağa 
çıkmasına izin verilen gençleri düşünerek maske dağıt-
ma çalışması başlattı. 18 yaş altı gençlere ve çocuklara 
toplamda 800 adet nano özellikli maske dağıtıldı.
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Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi Uzaktan Eğitime Destek Amacıyla 
Öğrencilere Tablet Desteğinde Bulundu
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, uzaktan eğitime destek 
amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için Çaycuma İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tablet desteğinde bulundu.

 Gerçekleşen buluşmada Çaycuma Şube Başkanı Adem 
İnam’ın açıklamaları şöyle oldu:

 “İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde hiçbir 
öğrencimizin eğitiminden mahrum kalmaması ama-
cıyla, Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi olarak ilçemizde 
tableti olmayan ve bu nedenle canlı derslerine katılım 

sağlayamayan ihtiyaç sahibi çocuklarımız için Çaycuma 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 45 adet tablet teslim 
ettik. Bizlere destek olarak bağışda bulunan tüm bağış-
çılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından bir 
an önce kurtulmamızı diliyor; maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek 
sözlerimi tamamlıyorum.”

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi 
`Gönül Sohbetleri` Başladı
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi Hanımlar Komisyonu tara-
fından yeni bir program başlatıldı. Gönül Sohbetleri adı 
altına her Cumartesi, saat 11.30’da, Beykoz Mehmet 
Akif Ersoy Şiir Müzesinde gerçekleştirilecek olan 
“Gönül Sohbetleri” sadece hanımlara özel bir program 
olarak devam edecek.

Ensar Vakfı Çekmeköy 
Şubesinde Bayrak Değişimi
Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesinde görev değişimi 
oldu. 8 Temmuz 2020 tarihinde Çekmeköy şubesinin 
yeni başkanı Muhammed Sarı, Kurucu Başkan Selami 
Sarıkaya’dan hizmet bayrağını teslim aldı. 6 yıl boyunca 
önemli hizmetlerin altında imzası olan Sarıkaya, yeni 
yönetime her zaman destek olacağını ifade etti.
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Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinden Şehit Ailesine Ziyaret
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi İdlip’te şehit düşen Tolga 
Can Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam ve Yönetim 
Kurulu, Bartın Şube Başkanı Engin Köstekçi ve Yönetim 
Kurulu ve şubelerin Genç Ensar üyeleri de bulundular.

Önce Şehit Tolga Can Yılmaz’ı kabri başında ziyaret edip 
sonra da şehidin evine giderek ailesi ve yakınlarına baş 
sağlığı dilediler.

Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesinden “Gençler İçin İnsan Hakları” 
Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nınn gençlerin evrensel ve in-
sanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, 
çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, 
toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal haya-
ta aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir 
biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla 
rekabet edebilecek seviyede bireyler olmaları amacıyla 
hazırladığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-1 
Genel Çağrısı kapsamında Çekmeköy Şubesi tarafından 
da bir proje hazırlandı.

“Gençler İçin İnsan Hakları” ismiyle hazırlanıp 
Bakanlığa sunulan proje, Bakanlık tarafından destek 
verilen projeler arasına alındı. 2021 yılı Mart ayında 
başlatılacak projeyle gençlere teorik ve pratik yönleriy-
le insan hakları alanında eğitimler verilecek ve projenin 
sonunda bir el kitabı hazırlanacaktır. 

Ensar Vakfı Diyarbakır’dan 
“Hayat paylaşınca güzel” 
projesi
Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan proje 
ile sıcak yaz aylarında aç ve susuz kalan sokak hayvan-
larına su ve mama dağıtıldı.

Ensar Vakfı Diyarbakır 
Şubesinden El Emeği Kışlık 
Yardım Çalışması
Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi gönüllüsü hanımlardan 
oluşan bir grup, kış aylarında evsiz ve ihtiyaç sahibi 
kişilere dağıtılmak üzere atkı ve bereler ördü. Örülen 
atkı ve bereler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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Çaycuma’da Dursun Ali Taşçı 
Konferansı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinin düzenlediği programa 
Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı konuşmacı olarak 
katıldı. Çaycuma İmam Hatip Lisesi ögrencilerinde 
“Hayattan Yansımalar ve Sinedeki Cevher” başlığı ile 
düzenlenen konferansa 255 öğrenci katıldı.

Safranbolu’da Yurt 
Öğrencilerine Kış Kampı 
Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler için kış kampı 
düzenlendi. Kampa Safranbolu ve Karabük yurtlarında 
barınan uluslararası öğrenciler katılım gösterdi. 
Kampta Safranbolu gezisi, İdlib için örgü atölyesi, 
kişisel temizlik ve hijyen eğitimi, meyve şöleni partisi 
ve oyunlar, 40 Derste Ahlak, Türk kültürünü tanıtma 
amaçlı misafirlik, doğa yürüyüşü, hadis dersleri, namaz 
ve dua programları gerçekleştirildi.

Beykoz Şube Ayasofya 
Camii`nin İbadete Açılışına 
Katıldı
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi yönetim kurulu, gençlik teş-
kilatları ile birlikte Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete 
açılmasının sevincine ortak oldu.  

Dünyadaki bütün Müslümanları sevince boğan bu ta-
rihi ana tanıklık etmek isteyen herkes gibi Ensar Vakfı 
Beykoz Şubesi de yıllar sonra kılınan ilk namazda saf 
tuttu.

Ensar Vakfı Karabük 
Şubesinden Memleket 
Geceleri Programı
Ensar Vakfı Karabük Şubesi tarafından yurtlarda ka-
lan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerini tanıttığı 
“Memleket Geceleri” isimli programlar düzenlendi. İlk 
olarak Çadlı öğrencilerin kültürlerini tanıttıkları prog-
ramda Çad coğrafi ve siyasi yapısı, asker selamlaması, 
düğünleri, halayları, yemekleri hakkında etkinlikler 
yapıldı.
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Ensar Vakfı Diyarbakır 
Şubesinden Öğrencilere 
Kırtasiye Yardımı
Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte Ensar 
Vakfı Diyarbakır Şubesi il genelinde yaptığı çalışma ile 
yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere 
kırtasiye yardımında bulundu. 

Ensar Vakfı Kars Şubesinden 
Fen Lisesi Öğrencilerine 
Kariyer Konferansı
Ensar Vakfı Kars Şubesi Tarafından Kafkas Üniversitesi 
Biyokimya Prof. Mahmut Karapehlivan’ın katılımıyla 
Kars Fen Lisesi öğrencileri için kariyer konferansı 
gerçekleştirildi.

Hamarat Kızlar Kulübü Dünya 
Mutfağını Tanıttı
Ensar Vakfı Karabük ve Safranbolu yurtlarında kalan 
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Hamarat Kızlar” 
programı gerçekleştirildi. Çad, Somali, Türkmenistan, 
Arabistan, Mısır ve daha bir çok ülkeden gelip 
Karabük’te eğitim gören öğrenci kendi ülkesinin mut-
fak kültürünü tanıttı. 

Ensar Vakfı Çaycuma’dan “Bir 
Avuç Kan Üç Can” kampanyası
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi’nin Atatürk anıtı önünde 
organize etmiş olduğu ve gönüldaşlarımızın destek 
verdiği “Bir Avuç Kan Üç Can” sloganlı Kızılay kan bağışı 
kampanyası gerçekleştirildi.
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Kars İmam Hatip Lisesinde Hz. 
Peygamber ve Aile Konferansı
Kars İmam Hatip Kız ve Erkek lisesinde Kafkas 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Alparslan 
Kartal ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim 
Ayhan’ın katılımıyla Hz. Peygamber ve Aile konulu 
konferans düzenlendi.

Boztepe Kitap Kahve’de 
“Kudüs’ün Dünü, Bugünü ve 
Yarını” programı
Ensar Vakfı Ordu Şubesi organizasyonuyla, Boztepe 
Kitap Kahve’de Mescid-i Aksa Hatibi Muhammed Halid 
Amara’nın konuşmacı olarak katılıdığı “Kudüs’ün 
Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu program gerçekleşti-
rildi. Ensar Vakfı Ordu Yurtlarında kalan öğrenciler ve 
Ordu’da faaliyet gösteren STK temsilcilerinin katıldığı 
program büyük ilgi gördü.

Ensar Vakfı Samsun 
Şubesinden Kuran ve Sünnet 
Perspektifinde Aile Bilinci 
Semineri
Ensar Vakfı Samsun Hanımlar Komisyonu ve Atakum 
İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu işbirliği ile 
öğrencilere yönelik İlçe Müftülüğü Uzman Vaizi İsmet 
Sezgin’in sunumuyla “Kuran ve Sünnet Perspektifinde 
Aile Bilinci” seminerleri düzenlendi. 

Kreş Öğrencilerinden İdlip’e 
yardım
Ensar Vakfı Lapseki Şubesi İdlip’teki savaş mağdu-
ru mülteciler için düzenlediği yardım kampanyasına 
kreş öğrencileri destek verdi. Lapseki Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı Şehitler Kur’an Kursun öğrencile-
ri kumbaralarda biriktirdikleri yardımları İdlip’teki 
kardeşlerine göndermek üzere Ensar Vakfı Lapseki 
Şubesine teslim ettiler.

28 ENSAR BÜLTENİ 
2020 OCAK / ARALIK



ŞUBELER

Sana Emanet Bilgi Yarışması Samsun Tanıtım Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Samsun genelindeki öğrencilerin katılımıyla yapılacak 
olan Sana Emanet Bilgi Yarışmasının tanıtım otplan-
tısı gerçekleşltirildi. İl genelinde binlerce öğrencinin 
katılmasının hedeflendiği yarışmada dereceye giren 
öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Sana Emanet Bilgi Yarışması Samsun Tanıtım Toplantısı, 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, İlkadım İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Canik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Memur-Sen 
İl Başkanı Hamdi Yıldız, Ensar Vakfı Samsun Şube 
Başkanı İbrahim Erdin, Ensar Vakfı Samsun Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Sana Emanet Bilgi Yarışması 
Proje Koordinatörü Mine Çatal, Ortaokul Müdürleri 
ve Öğretmenlerinin Katılımlarıyla Sevgi Kafede 
gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Ordu Şubesinden 
28 Şubat Programı
Ensar Vakfı Ordu Şubesi organizasyonuyla Milletvekili, 
Araştırmacı-Yazar Metin Külünk’ün konuşmacı olarak 
katılımı ile “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbeler ve 
Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar” konulu konferans 
gerçekleştirildi. Konferansa Ordu Öğrenci Yurtlarında 
misafir ettiğimiz öğrenciler başta olmak üzere birçok 
STK temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. 

Bartın’da Mehmet Akif Ersoy 
Konulu Konferans Düzenlendi
Ensar Vakfı Bartın Şubesi organizasyonuyla Öğr. Gör. 
Tunay Karakök ve Dr. Öğ. Gör. Kamil Çoştu’nun konuş-
macı olarak katıldığı Bartın Halk Eğitim Merkezi salo-
nunda Mehmet Akif Ersoy’un manevi ve tarihi kişiliği 
adlı konferans gerçekleştirildi.
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Ensar Vakfı Samsun Şubesinden “Geleceğine Yön Ver” 
konferansı
Ensar Vakfı Samsun Şubesi tarafından organize edilen 
“Geleceğine Yön Ver” konferansları Eğitimci - Yazar 
Ahmet Çağlayan’ın sunumuyla, Tekkeköy Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ve Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de 
gerçekleştirildi.

İlk olarak Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-
cilerine yönelik düzenlenen programa Okul Müdürü 
Ahmet Deberoğlu, Okul İdarecileri ve öğretmenleri ka-
tıldı. Ardından Çağlayan, Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de 
üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ensar Akademi Sohbetleri Doç. Dr. Lütfi Sunar’ı Konuk Etti
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi organizasyonuyla yapıl-
maya devam eden Ensar Akademi Sohbetleri kapsa-
mında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Lütfi Sunar önce Trabzon Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde daha sonra ise Ensar Vakfı Trabzon 
Şubesinde dinleyiciler ile buluştu. Sunar, Dünyaya 
Bir Karşılık Vermek: Muhafazakarlık ve Modernlikten 
Öte Çağdaş Düşüncenin Yapısı başlıklı bir sohbet 
gerçekleştirdi.. 

Programda modernleşmeye karşı geliştirilen doğal 
reflekslerden olan “muhafazakarlık” ve “modernleşme” 
arasında üçüncü bir yol imkânı merkeze alındı. Ayrıca 
konuşmada, Osmanlı modernleşmesinin karakteristik 
özellikleri yanında “Islah” fikri ve modernite karşısın-
daki konumuna dair değerlendirmelere de yer verildi. 

Serdar Aydın Bartın’da Öğrencilerle Buluştu
Ensar Vakfı Bartın Şubesi organizasyonuyla gerçek-
leştirilen konferansta TRT Dış İlişkiler Daire Başkan 
Yardımcısı Serdar Aydın İmam Hatip Lisesi öğrencileri 
ile buluştu. Konferansta medya ve habercilik konularına 
değinildi.
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Ensar Vakfı Samsun 
Şubesinden Ramazan 
yardımları
Ensar Vakfı Samsun Şubesi olarak, Ramazan Ayı öncesi 
ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi 
duvarları kalem işi ile bezendi
Tarihî bir konakta çalışmalarını yürüten Ensar Vakfı 
Trabzom Şubesi vakıf binasının tezhip sanatı atölyesi 
ve şark köşesi odalarının duvarlarına “kalem işi” uy-
gulandı.  Fatih Dönemi cilt kapağı ve Kadırga Sokullu 
Mehmet Paşa Camii’nde yer alan motifler konağa uy-
gun renklerle duvara nakşedildi. Projede Müzehhibe 
Öğr. Gör. Elif Tüba Akçay ile talebeleri Feyza Altın ve 
Sevdanur Mollamusaoğlu yer aldı

Ensar Vakfı Bartın’dan 
Gençlere İstanbul Gezisi
Ensar Vakfı Bartın Şube Başkanı Engin Köstekçi, Bartın 
Hanımlar Komisyon Başkanı Arzu Köstekçi ve Genç 
Ensar Bartın Başkanı Caner Can Cihan ile Ensar Vakfı 
Bartın gönüllüleri  İstanbul gezisine katılarak medeni-
yet oklamaları etkinliğini gerçekleştirdiler.

Ensar Vakfı Bartın Şubesinden 
Üniversite Deneme Sınavı
Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için 
Ensar Vakfı Bartın Şubesi tarafından deneme sınavı 
gerçekleştirildi.
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Ensar Vakfı Trabzon 
Şubesinden Kaligrafi Kursu
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi sanatsal atölye çalışmaları 
kapsamında Kaligrafi Sanatı Atölye Çalışmaları yapıldı. 
Kurs programı Bedrettin Sandıkçı’nın öğreticiliğinde 
gerçekleştirildi.

Bartınlı Gençler Kitaplarda 
Buluşuyor
Ensar Vakfı Bartın tarafından yürütülen Şerafettin 
Sağım Kitap Kahve Projesi kapsamında bir dizi et-
kinlik gerçekleştirildi. İnsana doğaya ve kitaba saygı 
temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kitap okuma ve 
kitap tahlili yapıldıktan sonra doğa yürüyüşü etkinliği 
gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Kitap Tahlil Programları 
Gerçekleştirildi
“Kitabını oku, gel beraber tahlil edelim” sloganıy-
la uygulamaya konulan kitap tahlilleri programı 
gerçekleştirildi.  

Trabzon Üniversitesi İslâmî İlimler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Ensar Vakfı Trabzon Şubesi’nin 
birlikte yürüttüğü ihtisas programı pandemi nedeniyle 
2020-2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim 
olarak devam etti.

3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde sırasıyla ‘’Muhammed 
Hamidullah Modern Bir Müslüman Alimin İlmi Portresi’’ 
Doç.Dr. Abdulkadir Macit, ‘’Dijital Çağda Müslüman 
Kalmak’’ Dr.Öğr. Üyesi Betül Saylan, ‘’İlim Bilmez Tarih 
Hatırlamaz’’ Arş.Gör. Mustafa Gargar tarafından tahlil 
edildi.

16-17-18 Kasım 2020 tarihlerindeki programda sıra-
sıyla ‘’Saklı Kitap’’ Sibel Eraslan, Nurettin Topçu’nun 
‘’Kültür ve Medeniyet’’ Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer Ayvaz, 
Sezai Karakoç’un ‘’Samanyolunda Ziyafet’’ Öğr.Gör. Nur 
K. Demirci tarafından tahlil edildi. 
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Türkiye Genelinde “Kim Olduğunuzu Biliyor Musunuz” Stand- 
Up Gösterileri Düzenlendi
Ensar Vakfı Teşkilatlanma birimi organizasyonuyla, 
şubelerimizin ev sahipliğinde İmam Hatip okulları 
öğrencileri, Recep Demirkaynak’la “Kim Olduğunuzu 
Biliyor Musunuz?” farkındalık programına katılım 
sağladı. Tek kişilik sahne gösterisiyle öğrencilerin dik-
katlerini üzerine toplayan Demirkaynak, esprileriyle 
öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İlgiyle izlenen şov gösterisinde hayatından kesitler su-
nan Demirkaynak, hem öğrencilerin yüzünü güldürdü 
hem de düşündürdü.

Sunumunda Türkiye’nin değerlerini, kültürünü ve 
alışkanlıklarını mizansen olarak ele alan Demirkaynak, 
komedyen üslubuyla öğrencilere eğlenceli ve nitelikli 
anlar yaşattı.

“Kim Olduğunu Biliyor Musunuz?” stand up gösterileri 
binlerce öğrenciyle buluştu.

Program yapılan şubeler: 

• MANİSA
• MANİSA/SOMA
• MANİSA/SELENDİ
• MANİSA/TURGUTLU
• BURDUR
• DENİZLİ
• TEKİRDAĞ
• ÇANAKKALE
• ÇANAKKALE/LAPSEKİ
• OSMANİYE
• OSMANİYE/KADİRLİ
• K.MARAŞ
• YOZGAT
• YOZGAT/BOĞAZLIYAN
• KAYSERİ
• SİNOP
• DİYARBAKIR
• ARTVİN
• ARDAHAN

Ensar Vakfı Kars Şubesi Gönüllüleri15 Temmuz Şehitleri İçin 
Fidan Dikti
Ensar Vakfı Kars Şubesi organizasyonuyla 15 Temmuz 
Şehitleri anısına Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
bahçesine ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirildi.
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Ensar Vakfı Karabük Yurdu 
Öğrencilerinden “Adsızlar” 
dayanışması
Ensar Vakfı Karabük Yurdu kalan bir grup öğrencinin 
kurduğu “Adsızlar” isimli grup, ihtiyaç sahibi insanları 
tespit ederek yardım faaliyeti yapıyor. Kalpleri kazan-
mayı, dudaklardan dökülen dua olmayı, bir çocuğun 
yüzünde tebessüm olmak için yola çıkan bu öğrenciler 
isimlerinin bilinmesini istemediklerinden kendilerini 
“Adsızlar” diye adlandırdı.

Ensar Vakfı Malatya Şubesi 
Tefsir Derslerine Online 
Devam Etti
Ensar Vakfı Malatya Şubesi tarafından 2014 yılından 
beri devam etmekte olan Tefsir Dersleri 2020’nin ilk 
aylarında yüz yüze yapılırken Mart ayından sonra 
pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak izleyicileri ile bu-
luşmaya devam etti.
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DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi, din eğitimi ve sosyal bilimler alanında akademik bilgi üretmek, 
eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya sunmak amacıyla 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulan eğitim 
ve araştırma merkezidir.

Değerler Eğitimi Merkezi, değerler ve eğitimi, din ve ahlak eğitimi konuları üzerinden araştırmalar yapmak maksadıyla 
ulusal ve uluslararası ölçekte sempozyum, panel, çalıştaylar düzenler. Bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirir. Lisans 
ve lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları yapar. 

Öğretmen Akademisi çatısı altında öğretmenlere yönelik eğitim, araştırma ve e-içerik çalışmaları yürütür. DEM Öğretmen 
Akademisi; Türkiye’de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları ve mesleki yeterliliklerine katkıda bulunmak 
amacıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yapmak üzere DEM bünyesinde faaliyet göstermektedir. Öğretmenler 
ve öğretmen adaylı öğrenciler için eğitim ve projeler geliştiren Akademi, din ve değerler eğitimi alanında özgün eğitim 
materyalleri ve öğrenme ürünleri de hazırlamaktadır. 

Değerler Eğitimi Merkezi DEM Yayınları üzerinden yapılan çalışmaları yayınlayarak araştırmacıların ve okuyucuların 
istifadesine sunmaktadır. Ayrıca 2003 yılından beri Değerler Eğitimi Dergisi ile akademik, hakemli ve ulusal-uluslararası 
indeksli bir dergiyle alana dair bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. 

www.dem.org.tr degerleregitimimerkezi
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
DEM, lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmaları düzenle-
mektedir. Bu kapsamda 2020 yılında atölye çalışmaları 
7 başlık altında gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde Modernleşme Tarihimiz- I
Atölye Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu  

Bu atölye çalışmasında, hâlihazırda ülkemizin eğitim 
sistemi içerisinde yer alan yabancı okulların tarihçesi 
incelenmekte, bu bağlamda geçmişten günümüze Türk 
eğitim sisteminin modernleşmesine etkisi tartışılmak-
tadır. Osmanlı döneminde açılan Fransız, Amerikan, 
İngiliz, İtalyan, Alman, Avusturya okullarının faaliyet-
lerinin Osmanlı eğitim sisteminin batılılaşmasında 
itici bir güç olup olmadığı programın merkezinde yer 
alan en önemli hipotezlerden biridir. Öte yandan salt 
misyonerlik sâikiyle Osmanlı topraklarına gelen bu 
kitlelerin zamanla kendi içlerindeki dönüşümler ve 
söylem farklılıkları da ele alınan başlıklar arasındadır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Araştırmaları Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Ali Ayten

Bu atölyede din psikolojisi, din sosyolojisi, psikoloji ve 
PDR alanlarında yapılan manevi danışmanlık ilişkisine 
dair araştırmalar okunup tartışılmaktadır. Özellikle 
sağlık hizmetlerine yönelik manevi danışmanlık hiz-
metlerinin ele alındığı bu atölye çalışmasında manevi 
danışmanlığın ülkemizdeki uygulama alanı olarak 
ortaya çıkan hasta, hasta yakınları, engelli ve engelli 
yakını, bağımlı ve bağımlı yakınlarına yönelik bugüne 
kadar yapılmış araştırmalar üzerinde durulmaktadır.

Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Teori 
Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Ali Murat Yel

Bu atölyede tez yazım sürecinde kullanılan yöntem ve 
teorilerin ana hatlarıyla ele alınması amaçlanmıştır. 
Atölye süresince her hafta sosyal bilim teorilerinden 
birisi ele alınarak karşılıklı tartışıldıktan sonra katılım-
cıların kendi araştırmalarına nasıl uygulayabileceği ve 
nasıl bir “anlatı” ortaya koyabileceği üzerine değerlen-
dirmelere yer verilmektedir.
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Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık 
ve Rehberlik Atölyesi 
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Nuri Tınaz

Bu atölye çalışmasında farklı ülke deneyimleri üzerin-
den cezaevlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik 
uygulamaları, üretilen politikalar ve karşılaşılan prob-
lemler Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din 
Eğitimi) Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Kriminoloji-Hukuk ve 
Politik Bilimler perspektiflerinden yapılan çalışmalar 
okunup incelenerek tartışılmaktadır. Atölye çalışma-
sında, özellikle, ABD ve Avrupa ülkeleri cezaevlerinde 
uygulanan dini-manevi danışmanlık ve rehberlik uy-
gulamaları özellikle Batı toplumlarındaki Müslüman 
azınlıklara yönelik yansımaları analiz edilmektedir.  
Ayrıca Türkiye’de bu alandaki uygulama ve deneyimler 
ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 İletişim Teknolojileri ve Gençlerin Değişen 
Gündelik Hayat Pratikleri Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan

Bu atölyede inançtan duygulara, düşünceden hayat 
pratiklerine, bireysel-toplumsal rollerden kimliklere, 
hemen her ilişki detayına kadar her şeye nüfuz eden 
insanın söz konusu tarihsel geri çekilişinin hikâye-
sine gençliğin gündelik hayat pratikleri üzerinden 
odaklanılmaktadır.

Sekülerleşme Teorileri Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Kemal Ataman

Sekülerleşme tartışmalarının günümüzdeki mahiyet ve 
düzeyi, ilgili alanda öne çıkan düşünürlerin çalışmaları 
eleştirel ve karşılaştırmalı olarak atölye çalışmasında 
analiz edilmektedir. Atölyede sekülerleşme teorileriyle 
ilgili literatür derinlemesine okumalarla ele alınmakta 
ve atölye katılımcılarıyla kritik tartışılmaktadır. 

 Karakter Eğitimi Okumaları Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Meydan 

Atölye çalışmasında karakter eğitimi modeline kaynak-
lık eden erdem etiğine ilişkin temel kaynaklar ve bu 
kaynakların modern karakter eğitimi kuram ve uygu-
lamalarındaki yansımaları ele alınmaktadır.
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DEM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 
DEM Öğretmen Akademisi, Türkiye’de öğretmenlere 
yönelik mesleki gelişim çalışmaları ve mesleki yeterli-
liklerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, araştırma, 
yayın faaliyetleri ve öğretmen adayı öğrencilere yönelik 
gelişim programları hazırlamaktadır.

Öğrenen Öğretmen
Öğretmenlerimizin mesleki yetkinliklerine katkı 
sağlamak amacıyla oluşturulan bu programda Yanı 
Başımızdaki Okul, Değer Odaklı Okul Modelleri, Öğrenci 
Tipleri ve İletişim Modelleri, Öğretmenlik Sanatı baş-
lıklarında seminerler yer almıştır. Tüm branşlardan 
öğretmenlerin katılımına açık olarak yapılan dört haf-
talık bu eğitimin sonunda öğretmenlere katılım belgesi 
verilerek program tamamlanmıştır.

Öğretmenler İçin Eylem Araştırmaları 
Atölyesi
Eylem araştırmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl 
gittiği ile ilgili bir sorgulama türüdür. Öğretim ortamla-
rının işleyişini ve öğretimin niteliğini anlamak ve iyileş-
tirmek için gerçek okul veya sınıf durumunu inceleyen 
araştırmalardır. Bu atölye çalışmasında öğretmenler-
den oluşan bir grup, Dr. Öğr. Üyesi Z. Şeyma Altın’ın mo-
deratörlüğünde sınıf ve okul içi eğitim uygulamalarına 
ilham verici tartışmalar gerçekleştirmektedir.

Öğretmen Gelişim Programları
Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?
Hakan Çetin

Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bağımlılık riski-
ne karşı bilinçlendirilmesi bağımlılığı önlemenin adım-
larından birisidir. Özellikle öğretmenlerin ve yetişkinle-
rin tüm bağımlılık türleri hakkında bilgi ve farkındalık 
sahibi olması ve bağımlılıklara karşı koruyucu bir rol 
üstlenmesi önemlidir.

Bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadelede dikkat edil-
mesi gereken hususlar, bağımlılıkla mücadelede öğ-
retmen-öğrenci ve öğretmen-veli ilişkileri temalarının 
işlendiği bu seminer programı özelde öğretmenler ve 
yetişkinler (anne-baba, sivil toplum çalışanları, gönül-
lüler) için hazırlanmıştır. 
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Günümüz Gençlerinin İnanç Gündemi
Dilek Menküç

Tüm branşlardan öğretmenlerin ve konuya ilgi duyan 
herkesin katılımına açık olan bu seminerde gençlerin 
inanç gündemini kimler belirliyor? Gençler en çok ne-
leri soruyor ve inanç konularında nereden besleniyor?  
Gençlerin din dersine bakışları nasıl? Ve Gençleri inanç 
konusunda etkileyen temel faktörler neler? sorularına 
değinilmiştir.

Eğitim Okumaları

Öğretmenlerden oluşturulan gruplarla ayda bir kitap, 
makale, okuması yapılarak müzakere edilmektedir. 
Program kapsamında Açılın Ben Öğretmenim, İrade 
Terbiyesi, Bana Öğretmenini Söyle, Hayata Bir de Böyle 
Bak  gibi eserler okunarak müzakere edilmiştir. 

Film Okumaları

Film Okumaları programında belirlenen eğitime dair 
filmler ayda bir kez öğretmenlerle moderatör eşliğinde 
müzakere edilerek farklı perspektiflerle mesleki tecrü-
belere katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

ARAŞTIRMA PROJELERİ
Değerler Eğitimi Merkezi, araştırma projeleriyle; li-
sansüstü öğrencilerin eğitim, araştırma ve akademik 
yayın becerilerini artırmayı, disiplinler arası bir yak-
laşımla farklı alanlardaki projelerde yeterliliklerini 

geliştirmeyi, öğrencilerin lisansüstü eğitimlerini ba-
şarıyla tamamlayabilmeleri için imkânlar sunmayı 
ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının 
yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kur’an Kurslarında Hafızlık Eğitimi: 
Hafızlık Öğretim Programı ve Öğretici 
Yeterlikleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Araştırma projesi, resmi Kur’an kurslarında hafızlık 
eğitimi yapan öğreticilerin alan eğitimi, genel kültür 
ve pedagojik açıdan yeterliklerini tespit etmeyi, ha-
fızlık eğitimini yürüten öğreticilerin Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın hazırladığı Hafızlık Eğitimi Programı’nı 
tanıyıp tanımadıklarını, tanıyanların tanıma düzey-
lerini ve programın eğitim sürecinde uygulanma du-
rumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Sahadan alınan 
veriler analiz edilip yorumlandıktan sonra proje raporu 
yayınlanacaktır. 

İstatistiklerle Türkiye’de Din Eğitimi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı

Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de örgün ve yay-
gın din eğitimi faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin yürütül-
düğü kurumları, kurum, öğrenci ve personel sayıları vb. 
çeşitli boyutları ile istatistiksel olarak ortaya koymak 
ve bu kurumlardaki değişimi sosyo-kültürel ve siyasal 
değişimle birlikte analiz etmek projenin temel amacıdır. 
Proje raporu 2021 yılı içerisinde yayınlanacaktır.  
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YAYIN
Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Yılda iki kez yayınlanan disiplinler arası, hakemli aka-
demik bir dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi’nin 2020 
Haziran ayında 39. sayısı ve Aralık ayında da 40. sayısı 
yayımlanmıştır.

Türkiye’de Değerler Eğitimi 
Çalışmalarını İzleme Projesi 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Meydan 

2018 yılında başlayan araştırma projesinde Türkiye’nin 
yaklaşık çeyrek yüzyıllık değerler eğitimi tecrübesi 
akademi, Milli Eğitim, medya ve sivil toplum boyutla-
rıyla tematik olarak incelenmektedir.  Birinci aşamada 
“Akademide Değerler Eğitimi” boyutu çalışılarak araş-
tırma raporu olarak yayınlanmıştır. İkinci aşamada 
“Medyada Değerler Eğitimi” boyutu medya taramaları; 
gazeteci, yapımcısı ve medya yöneticisi evreninde ve-
riler toparlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar Medyada 
Değerler Eğitimi adıyla kitaplaştırılarak kamuoyuyla 
paylaşılacaktır. 

Güncel Gelişmeler Karşısında İlahiyat 
Eğitimi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu

Bu araştırma projesinin amacı, güncel gelişmeler bağ-
lamında Türkiye’de yüksek din eğitiminin niteliğini 
çeşitli boyutlarıyla veriye dayalı olarak incelemektir. 

Projenin sonunda elde edilen verilerin yüksek din eği-
timinin amaçları ve öğretim programları ile nasıl bir 
insan yetiştirmeye çalıştığı, buna karşın öğrencilerin 
kendilerini nasıl tanımladıkları ve tasvir ettikleri, belli 
yeterliklere ne düzeyde sahip oldukları karşılaştırmalı 
olarak incelenmektedir. Proje kapsamında saha verileri 
toplanmış ve analiz edilmiştir. Proje raporu ve kitabı 
hazırlanmaktadır. 

İnanca Dayalı Tıp Uygulamaları 
Üzerinden Sağlık Davranış ve 
İletişiminin Araştırılması
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülüşan Göcen

Sağlık psikolojisi ve iletişimi zemininde bütüncül ba-
kışla modern ve geleneksel tıp birlikteliğinin arka 
planındaki psiko-sosyal ve manevi faktörleri ortaya 
çıkarmak, toplumunun sağlıkla ilgili değerlerini ve 
onun tutum ve davranışlarına yansıyan farklılıklarının 
olup olmadığını tespit etmek, sağlık davranışı ve ileti-
şiminde maneviyatın rolünü Manevi Danışmanlık ve 
Rehberlik üzerinden ele almak amacıyla 2019 Nisan 
ayında açılan araştırma projesinde proje içi eğitimler 
tamamlanmıştır. Hazırlanan veri toplama araçlarıyla 
saha uygulamaları gerçekleşmiş ve analizler tamam-
lanmıştır. Proje raporu yayın aşamasındadır. 

Seçmeli Din ve Değerler Eğitimi 
Dersleri Uygulama Süreçlerinin 
Değerlendirilmesi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nurullah Altaş

Araştırma Projesinde; 2012-2013 eğitim-öğretim yı-
lından itibaren örgün eğitim sistemi içerisinde yer 
alan seçmeli Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, 
Peygamberimizin Hayatı derslerinin içerik, yöntem 
ve öğretmen alışkanlıkları, öğrenci ilgisi ve algısı, okul 
yöneticisi ve veli görüşleri üzerinden izleme ve değer-
lendirilmesi yapılmaktadır. Veri toplama sürecinde 
projenin saha çalışması 2020 Şubat-Mart döneminde 
başlamıştır. Salgın nedeniyle veri toplama süreci çevri-
miçi platformlar yoluyla devam ettirilmektedir. 
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Kitaplar
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bünyesinde 2020 yılında yayınlanan yeni eserler ve tekrar baskılar aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır.

Eser Adı Eser Sahibi Baskı
Din Sosyolojisine Giriş Necdet Subaşı Tekrar
Din Öğretiminde Ders İçi Etkinlikler Mustafa Yılmaz Tekrar
Namaz Kitabım; Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Bilal Yorulmaz Tekrar
Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi Zeynep Nezahat Özeri Tekrar
Ahlak Değerler ve Eğitimi Recep Kaymakcan, Hasan Meydan Tekrar
İslâm Düşüncesinde Ahlâk Mustafa Çağrıcı Tekrar
Türkiye’de Din Eğitimi Halis Ayhan Tekrar
İş’te İnsan ve Ahlak Ahmet Ünsür İlk
Türkiye’de Dini Bilginin Üretimi: Medrese ve İlahiyatlar M. Furkan Ören İlk
Yüksek Din Öğretimi Kongre Kitabı (e-kitap) Heyet İlk
Din Psikolojisi: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler Heyet İlk
Psikanalizin Dinsel Serüveni Ali Rıza Aydın İlk
Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Adem Güneş İlk
Religious Education Policy in Turkey and England: A Comparative 
Perspective (e-kitap)

Abdurrahman Hendek İlk

Spiritual Counselling and Care in Health and Prison Services: 
Diverse Experiences & Practices (e-kitap)

Heyet İlk
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İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

istanbultasarimmerkezi.org istanbultasarimmerkezi

itasarimmerkezi istanbultasarimmerkezi
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Ensar Vakfı’nın bir kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, Sultanahmet civarındaki Buhara Özbekler Tekkesi’nin 
300 yıllık tarihi binasında 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren bir sanat-tasarım eğitim kurumudur. 

Merkezimiz ezber ve tekrardan uzak yenilikçi ve farklı bakış açısıyla tasarım ve sanatı yorumlamak, geleceğin 
yaşam biçimine dair hayaller kurup bunların gerçekleştirilmesine çalışmak, toplumu ve dünyayı tasarımlarıyla 
iyiye, erdeme ve güzele yönlendiren öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kayıtlı öğrencilerini yetiştiren 
eğitim programları dışında seminer programları ve toplu gösterim programları, atölyeler, ulusal ve uluslararası 
çalıştaylar düzenlemekte tasarım ve sanatla alakalı çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Tasarım Merkezi’nin amblemindeki hilal, tasarım ve sanat kültürümüzü simgelemekte, üzerinde yer 
alan güvercin ise Türk tasarımcısını temsil etmektedir. Kendi kültürünün en yüksek noktasına konan ve ufku 
izleyen tasarımcı, sadece ulusal ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası niteliklere sahip tasarım ve sanat 
uygulamaları gerçekleştirmektedir.
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Atölyeler
İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi 
Muhammed Aljanabi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Muhammed Aljanabi 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi” eği-
timleri kapsamında katılımcılara nesiller boyunca za-
naatkârlar tarafından aktarılan geleneksel tekniklerin 
öğretildiği, İslâm dünyasında yer alan dörtlü, beşli ve 
altılı simetrik desenlerin geniş bir seçkisini kapsayan 
ve temel oran kavramları ile farklı desenler arasındaki 
ilişkiler ele alındı.

Bağdat’ta bu sanatı eski ustalardan olan babasından öğ-
renerek erken yaşlarda İslâmi Geometrik Desenler ala-
nında kendisini yetiştiren ve alanında elli yıldan fazla 
deneyime sahip olan eğitmenimiz Muhammed Aljanabi 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi (Temel 
Seviye) (4-5-6’lı desenler) programı 07 Aralık 2019 – 7 
Mart 2020 tarihleri arasında 32 katılımcı ile 14 haftada 
tamamlandı.

Temel seviye eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 
“İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi İleri 
Seviye” (5’li desenler)  dersleri 07 Aralık 2019 – 8 
Şubat 2020 tarihleri arasında 10 hafta 20 saat olarak 
gerçekleştirildi. 

Temel Düzey Modelleme ve Karakter Animasyon Atölyesi
Altan Güvenni

Blender ve Photoshop programlarıyla Modelleme, Işık, 
Render ve Animasyon temel düzey eğitimlerinin öğ-
retildiği atölyemiz 11 Ocak – 18 Nisan 2020 tarihleri 
arasında 14 hafta, 84 saat olarak gerçekleştirildi.

Temel düzeyde modelleme ve karakter animasyon 
yapım aşamalarını konu alan atölyemize katılan 11 
öğrenci kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.
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Suluboya Atölyesi
Ahmet Öğreten

Heyecan verici bir malzeme olan suluboyanın doğru 
kullanımını öğretmek ve katılımcılara suluboya resim 
yapabilme becerisini kazandırmayı hedeflediğimiz 
“Temel Seviye Suluboya Atölyesi” eğitimleri Ocak  – 
Aralık 2020 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu 
grupları ile sürekli yeni öğrenci katılımına açık olarak 
51 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Temel suluboya eğitimi almış olanlar için ve özgün 
suluboya yapmak isteyenler için “İleri Seviye Suluboya 
Atölyesi” eğitimleri 28 Ocak - 03 Mart 2020 tarihleri 
arasında 6 hafta gerçekleştirildi.

Suluboya resim tekniği hızlı çalışmaya elverişli bir tek-
nik olmasından dolayı çabuk sonuç almak isteyen resim 
meraklılarının yıl boyu yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter 
Tasarımı Atölyesi
M. Ahmet Demir, Ahmet Öğreten

Çocuk kitabı resimleme, kitap görselleri hazırlama, 
çizgi roman ve animasyon sektöründe çalışmak isteyen 
ve çizimlerini yetersiz bulup geliştirmek isteyenler için 
gerçekleştirilen atölyedir.

Temel Seviye: 1. Dönem; hafta içi grubu 06 Şubat - 
05 Mart 2020 tarihinde, hafta sonu grubu 08 Şubat  
- 07 Mart 2020 tarihinde arasında 17 katılımcı ile 
gerçekleştirildi.

2. Dönem; Hafta içi grubu 01 Ekim - 19 Kasım 2020 ta-
rihlerinde, Hafta sonu grubu 03 Ekim - 21 Kasım 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İleri Seviye: 1. Dönem; hafta içi grubu 06 Şubat - 05 
Mart 2020 tarihinde, hafta sonu grubu 08 Şubat - 07 
Mart 2020 tarihleri arasında 15 öğrenci eğitim aldı.

2. Dönem; Hafta içi grubu 01 Ekim – 19 Kasım 2020 
tarihlerinde, Hafta sonu grubu 03 Ekim – 21 Kasım 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca

Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri ile resim bilgisini 
geliştirmek isteyenlerin katıldığı atölyemizde detaylı 
perspektif konulu içerik ile mekan çizimi, mekandaki 
nesnelerin tasarımı, renklendirilmesi ve tonlanması 
bilgileri öğretilmiştir. Atölyemiz 1. Dönemi 2 Şubat – 8 
Mart 2020 tarihleri arasında 8 katılımcı ile 6 hafta, 2. 
Dönemi  08 Eylül – 27 Ekim 2020 tarihleri arasında 8 
katılımcı ile 8 hafta gerçekleştirildi.

Karakalem Atölyesi
Canan Atmaca

Resimle ilgilenen, resim sanatının inceliklerini, çizim 
yöntemlerini ve tekniklerini geliştirmek isteyenlerin 
katıldığı atölyemizde nokta ve çizgilerinden oluşan el 
açma egzersizleri ile başlayarak, çizgilerle geometrik 
formlardan obje, nesne çizimleri, oran ve orantının 
her derste tekrarı ile görüneni kağıda doğru aktarma 
sağlanmaktadır.

Programın müfredatı kolaydan zor olana doğru aşa-
malarla sıralandığından, herkesin zorlanmadan resim 
çizebilmeyi öğrenmesi hedeflenmiştir.

Atölyemizin 1. Dönemi 25 Şubat 2020 - 28 Temmuz 
2020 tarihindeki 8 haftalık derslerinde 12 katılımcı eği-
tim almıştır. 2. Dönem 08 Eylül - 27 Ekim 2020 tarihleri 
arasındaki derslerine 5 katılımcı eğitim aldı.

Resim Atölyesi
İlhami Atalay

Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat 
yaşamındaki birikim ve tecrübesini genç yeteneklere 
aktardığı Resim atölyesi, 04 Ocak -  07 Mart 2020 ta-
rihleri arasında 10 hafta süren derslere 51 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Ebru Atölyesi
Eda Özbekkangay 

Geleneksel Türk İslam Sanatlarından olan ebru, kitre 
ile yoğunlaştırılmış su üzerinde oluşturulan desenin 
kâğıda aktarılması şeklinde gerçekleştirilen bir kâğıt 
süsleme sanatıdır. Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu 
gibi usta-çırak usulü ile devam eden Ebru Atölyesi 
Ocak – Aralık 2020 tarihleri arasında yerli yabancı 20 
ebru sanatı meraklısının katılımıyla uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi.

Klasikten Çağdaşa Minyatür Atölyesi
Reza Hemmatirad

Klasik minyatür, kültürümüzün en temel ve önemli öğe-
lerinden biridir. Doğu sanatının temel görsel dayanağı 
olan minyatür sanatın geçmişten günümüze kadar tüm 
püf noktalarının öğretildiği atölye çalışması 3 Ocak – 06 
Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10 hafta 
süren atölyemize katılanlar arasında sanatçı ve öğretim 
üyelerinin yer aldığı 12 öğrenci eğitimlere katıldı.

Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

Tezhip atölyemizde klasik tezhipte kullanılan yaprak 
çiçek, rumi motifleri ile stilize edilmiş natüralist çiçek 
çeşitlerini bir araya getirip, güncel farklı yeni tasarımlar 
kurgulayan ve bu tasarımlar ile farklı boyama teknikleri 
kullanarak, özgün yenilikçi eserler üretebilen bireyler 
yetiştirmek atölyemizin amacıdır.

Tezhip Sanatı`nın tarihi yolculuğunda geçmişten besle-
nerek yeni tasarımların oluşmasını sağlamak ve gelecek 
nesillere bu çalışmaları aktarma amacıyla atölye 3 Ocak 
– 10 Temmuz 2020 tarihlerinde hafta içi grubuna 17 
katılımcı, hafta sonu grubu derslerine 7 katılımcı eğitim 
aldı. 2 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan 
2. Dönem derslerinde 9 katılımcı eğitim aldı.

Fotoğraf Atölyesi
Mete Yurdaün 

Farklı çekim tekniklerinin teori ve özellikle uygula-
ma ağırlıklı olarak öğretildiği, dünya fotoğrafçılarının 
yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği uygulamalı 
fotoğraf atölyesine 08 Şubat – 07 Mart 2020 tarihleri 
arasında 10 öğrenci katılmıştır.
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7 Tepe 7 Gezi
İsmail Erdoğan

Yabancısı olarak yaşadığımız İstanbul`un kadim böl-
gelerine yapılan, eser eser, sokak sokak gezilerde bir 
medeniyeti medeniyet yapan ayrıntıların izi sürül-
mektedir. 7 Mart 2020 tarihinde başlayan ve pandemi 
dolayısıyla 1 hafta yapılan gezi programına 18 kişi 
katılmıştır.

Hüsn-i Hat Atölyesi
Ahmed Alomari

İslam hat sanatı temelinde harf ve bu harflerin yazılış 
şekilleri vardır. Hüsn-i Hat atölyemizde nesih ve rik’a 
yazı çeşitleri eğitimleri 5 Ocak – 7 Mart 2020 tarihle-
ri arasında 10 haftalık atölyemize 8 katılımcı eğitim 
almıştır.

Çocuklar için Resim Atölyesi
Cemal Toy

Öğrencilerimizin küçük yaşlarda sanatla, renklerle, 
tuvalle buluştukları atölyemizde estetik değerleri öğ-
rettiğimiz çocukların hayal güçlerini de ortaya çıkara-
bildikleri resim çalışmaları yapılmaktadır.

Atölyemizin amacı çocukların beden, zihin ve ruh sağlı-
ğını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi olmalarına 
yardımcı olup, yeni sanatkârlar yetişmesini amaçla-
dığımız atölyemize 9 Şubat – 8 Mart 2020 tarihleri 
arasında 5 hafta boyunca ilk ve ortaokul öğrencisi 87 
çocuk katılmıştır. 
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Kaligrafi Atölyesi
Onur Yıldırımer

Kaligrafi; harfleri, kelimeleri monotonluktan kurtarıp 
belirli kurallar içerisinde onlara yeni bir form kazan-
dırarak güzel ve zarif yazı yazma sanatıdır.

Harfleri, kelimeleri monotonluktan kurtarıp belirli 
kurallar içerisinde onlara yeni bir form kazandırarak 
güzel ve zarif yazı yazma sanatını icra ettiğimiz kaligrafi 
atölyemiz 4 Ocak – 7 Mart 2020 tarihinde 10 haftalık 
eğitim süresince ileri seviye grubunda 10 katılımcı, 
temel seviye grubunda 15 katılımcı eğitim almıştır. 2. 
Dönem atölyemiz 10 Ekim – 28 Kasım 2020 tarihleri 
arasında 8 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar ve Yetişkinler için 1 Günlük Ebru Atölyesi
Eda Özbekkangay 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 8-14 yaş arasındaki ço-
cuklar ve yetişkinler için düzenlenen “Eda Özbekkangay 
ile 1 Günlük Ebru Atölyesi” programı çerçevesinde 25 

Ocak ve 29 Şubat 2020 tarihlerinde iki defa yapılan 
atölyemize 23 katılımcı ebru sanatıyla tanıştı.

Film Okulu
Enver Gülşen

Enver Gülşen ile geçtiğimiz yıl film sanatına giriş ma-
hiyetinde yaptığımız “Film Okulu” programını hem 
derinleştirmek hem de film sanatı ve edebiyat üzerine 
düşünenleri ve film çeken/çekecek kişileri yeni soru(n)
larla karşı karşıya bırakmak amaçlı bir “üst” versiyo-
nuna taşımayı amaçlayan program 08 Ekim 2019 - 25 
Şubat 2020 tarihleri arasında 35 kişinin katılımıyla 18 
hafta gerçekleştirildi.
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Online Atölyeler
Online İslâm Sanatında Geometrik Desenler 
Okulu
Prof. Dr. Miroslaw Majewski

İstanbul Tasarım Merkezi’nde her yıl düzenlenen “Prof. 
Dr. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik 
Desenler Okulu” bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi 
olarak düzenledi.

“Buhara Kukeldash Medresesi ve  İsfahan Hakim 
Camii’nde bulunan Fars tarzındaki ongen desenlerin 
incelendiği program 02 Ekim 2020 tarihinde başladı, 
22 Ocak 2020 tarihine kadar 15 hafta boyunca devam 
edecek. Programda ülkemizden ve dünyanın farklı ül-
kelerinden 60 öğrenci yer aldı.

Online İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi (Temel Düzey)
Muhammed Aljanabi

İslami Geometrik Desen Sanatını uygulamak için gerek-
li olan teknik çizimleri nasıl okuyacakları öğretilmiştir. 
Bu beceri, katılımcılara herhangi bir deseni okuma ve 
çözümleme yeteneği verecektir. Atölye eğitimi, İslam 
dünyasında bulunan dörtlü ve altılı desenlerin geniş 
bir seçimini kapsamaktadır.

Eğitim süresince temel oran kavramları ve farklı desen-
ler arasındaki ilişkiler üzerine odaklanılmıştır.

Online atölyemiz 19 Eylül – 14 Kasım 2020 tarihleri 
arasında yerli ve yapancı 35 katılımcıyla 8 haftalık 
temel düzey eğitimleri tamamlandı. 

Online İslam Sanatında Karmaşık 
Geometrik Desenler Atölyesi
Muhammed Aljanabi

Online atölye eğitimi karmaşık dörtlü, beşli ve altılı 
desenleri kapsamaktadır. Program süresince üç ders 
dörtlü karmaşık desenler, üç ders karmaşık beşli de-
senler ve üç ders karmaşık altılı desenler işlenmiştir.

Atölyede, birbirini takip eden ve zanaatkar nesiller 
tarafından aktarılan geleneksel teknikler kullanılarak, 
İslam dünyasının dört bir yanından karmaşık ve ileri 
seviyedeki desen çizimlerine odaklanılmıştır. 

Atölye eğitimleri 19 Eylül – 14 Kasım 2020 tarihleri 
arasında yerli ve yapancı 25 katılımcıyla 9 hafta ve her 
hafta üç saatlik bir ders olmak üzere toplam 27 saat 
olarak gerçekleştirildi.
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Online Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi
M. Ahmet Demir

Resim çizmeye merakı olan katılımcıların yer aldığı 
atölyemizde sıfırdan başlayıp onlarca çizerin resimleri 
incelendi, her katılımcı kendi çizimlerini yaparak hayal 
gücünden resimler oluşturdular. 

Katılımcılar  teorik olarak bir kitabın yazıdan, resme, 
tasarıma ve baskı aşamasına kadar nasıl bir yol izlen-
diğini öğrenerek, pratik olarak verilen metni resimleyip 
maket bir kitap üreterek atölyemizi tamamladılar.

Online atölyemizin birincisi 4 Nisan – 30 Mayıs 2020 
tarihlerinde, 2. Online atölye 1 Ekim – 26 Kasım 2020 
tarihlerinde yapıldı. 

3. Dönem Online atölyemiz 10 Aralık 2020 tarihinde 
başladı, 4 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Online Görsel İletişim Atölyesi - Oyun 
Arayüzü ve Hareketli Görüntü Tasarımı
Altan Güvenni

Oyunlarda görsel iletişim tasarımı önemli bir yer kap-
lamaktadır. Oyunun tanıtım ve iletişim görselleri, oyun 
açılış ekranları, yapımcı stüdyo tanıtım ekranı, oyuna 
giriş ekranı, ayarlar ekranı, oyun seviyeleri seçimi, 
karakter ya da araç seçenekleri, yükseltmeleri, sonuç 
- puan ekranları, harita ya da navigasyon, açıklama 
ekranları ve benzeri pek çok iletişim ekranının tasar-
lanması gerekir. 

Atölyemiz 4 Ekim – 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 12 
hafta boyunca Photoshop, Illustrator ve After Effect ya-
zılımı kullanılarak oyun dünyasının kendine has tarzda 
tasarım yapacak öğrenciler yetiştirildi.

Online 2D Oyun ve Animasyon Atölyesi
Altan Güvenni

Atölyemizde 2 boyutlu oyun ve animasyonlar için tüm 
görsellerin tasarımı ve sahne oluşturulması işlendi. 
Oyun ya da animasyon filmlerindeki tüm mekanların, 
binaların, doğanın, eşyaların, objelerin ve karakterlerin 
çizilmesi, daha sonra tüm bu üretilen malzemeler ile bir 
kaç sahne hazırlanmasını sağlandı. 

Eğitim boyunca gerçekçi bir iş senaryosu üzerinde çalı-
şılacak ve tam bir oyun ya da animasyon seti tasarlandı. 
Böylece katılımcı sadece bilgi ve tecrübe kazanmaktan 
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öteye sektörde işe alınmak için çok önemli olan port-
folyoyu da oluşturmaları hedeflendi. 

Photoshop ve Illustrator yazılımlarının kullanımı ile 
yapılan atölyemiz 4 Ekim – 20 Aralık 2020 tarihleri 
arasında, 6 katılımcı eğitim aldı.

Online 3D Oyun ve Animasyon Atölyesi
Altan Güvenni

Animasyon ve Oyun bölümümüzün eğitim konula-
rından biri oyun ve animasyon için 3d modelleme. 
oyunlar ya da animasyon filmlerindeki tüm mekanların, 
binaların, doğanın, eşyaların, objelerin ve karakterlerin 
modellenmesi ve dokulandırılması, daha sonra tüm 
bu üretilen malzemeler ile bir sahne hazırlanmasını 
sağlayacağız.

Eğitim sonunda katılımcılar modelleme, dokulandırma, 
ışıklandırma ve sahne tasarımı ve render ile görsel-
leştirme becerilerini kazanmış olacak ve oyun ya da 
animasyon film yapım sektörüne giriş yapabilecek 
seviyede iş üretebilmeleri sağlanacaktır.

Blender ve Photoshop yazılımlarının kullanıldığı bu-
atölye 3 Ekim 2020 tarihinde başladı, 27 Mart 2021 
tarihine kadar devam edecek.

Online Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

Tezhip atölyemizde klasik tezhipte kullanılan yaprak 
ve çiçek çizimlerinin yer aldığı video dersler ile baş-
layarak, daha sonra ise tahrir çalışması ve devamında 
tezhipte kullanılan küçük motiflerin boyama aşamala-
rına geçiş yapılacak.

Online Tezhip Atölyesi 2 Ekim – 28 Aralık 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.
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Online Kaligrafi Atölyesi
Onur Yıldırımer

Kaligrafi; harfleri, kelimeleri monotonluktan kurtarıp 
belirli kurallar içerisinde onlara yeni bir form kazandı-
rarak güzel ve zarif yazı yazma sanatıdır. Güzel yazı yaz-
ma sanatı olan Kaligrafi’yle katılcılar her alanında var 
olan yazıya karşı farklı bir bakış açısı kazanmış oldular.

Başlangıç seviyesinden başlayıp, kaligrafinin tarihçesi, 
önemli kaligrafi sanatçıları ve çeşitli yazı fontları hak-
kında bilgi sahibi olan katılımcılar, bu sanatta kullanılan 
kalem, kâğıt ve mürekkepler hakkında detaylı bilgi 
edindiler.

Atölyemiz 1 Ekim – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında 
8 haftalık eğitimlerine 10 katılımcı Kaligrafi sanatıyla 
tanıştılar.

Online Karakalem Atölyesi
Canan Atmaca

Resimle ilgilenen, resim sanatının inceliklerini, çizim 
yöntemlerini ve tekniklerini geliştirmek isteyenlerin 
yer aldığı atölyemiz nokta ve çizgilerinden oluşan el 
açma egzersizleri ile başlayarak, çizgilerle geometrik 
formlardan obje, nesne çizimleri öğretildi. Katılımcılar 
oran ve orantının her derste tekrarı ile görüneni kağıda  
daha doğru aktarmaları sağlandı.

Atölyemizin 1. Dönemi 13 Ekim – 01 Aralık 2020 ta-
rihleri arasında, 2. Dönem 11 Aralık 2020 tarihinde 
başladı, 05 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

Online Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca

Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri ile resim bilgisini 
geliştirmek isteyenlerin katıldığı atölyemizde detaylı 
perspektif konulu içerik ile mekan çizimi, mekandaki 
nesnelerin tasarımı, renklendirilmesi ve tonlanması 
bilgileri öğretilmiştir. 11 Aralık 2020 tarihinde baş-
layan atölyemiz 05 Şubat 2021 tarihine kadar devam 
edecektir. 
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Çocuklar İçin Online Felsefe Atölyesi
Ayşe Şeref – Hümeyra Yorgancı

Online Felsefe Atölyesine katılan çocuklar hikaye anla-
tıcısı Hümeyra Yorgancı’nın anlatımıyla masal dünyası-
nın kapılarını aralarken, kolaylaştırıcı (P4C Eğitmeni) 
Ayşe Şeref ile hikayenin içinde barınan ikilemleri tar-
tıştılar. İyilik ve kötülük üzerine birlikte düşünüp sor-
guladılar. Herkes kendi fikrini dile getirdi. Aynı durumu 
farklı açılardan değerlendiren çocuklar birbirlerinin 
fikirlerine saygı duyarak düşüncelerini sundular. 

Atölyemiz 07 Haziran 2020 tarihinde ve  8 - 29 Temmuz 
2020 tarihleri arasında 5 defa düzenlenen programına 
25 çocuk katılım sağlamıştır

“Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi” Sona Erdi
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle kuru-
lan, “Canlandırma Film ve Oyun Tasarım Atölyesi 
Projesi” gala ve kapanış programı 26 Ocak 2020 Pazar 
günü İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Programda konuşan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader, projede bir yıl boyunca 30 kişinin eğitim aldığını 
aktararak, sonuç olarak ortaya çok değerli işlerin çıktı-
ğını söyledi. Kader, vakıf olarak 40 yıldır Türkiye gene-
linde hizmet verdiklerini belirterek, “Ulusal ve ulusla-
rarası birçok proje imza attık. Bu projeyi de geçen gün 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ni ziyaret etti-
ğimde anlattım ve çok şaşırdılar. Çünkü bu alanla alaka-
lı belki şu an birçok üniversitede böyle bir çalışma yok. 
Herkes bu çalışmaların olması gerektiğini düşünüyor. 
Ama nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir yok.” dedi. 
Projeye ev sahipliği yapan İstanbul Tasarım Merkezinin 
de önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken 
Kader, şunları kaydetti: “İstanbul Tasarım Merkezi ta-
rihi bir mekan ve biz de bu mekanda gençlerimizi yeni 
yolculuklara hazırlamak için eğitmenlerimizle çaba sarf 
ediyoruz. Bir iz bırakmak düşüncesindeyiz. İnsanlığa 
katkı verecek, anlam katacak her şeyde olduğumuzu 
düşünüyoruz. İyilik çok kolay yayılır. Biz iyi olmaya, 
iyilikleri oluşturmaya ve yaymaya her ne pahasına 
olursa olsun kararlıyız.” Proje kapsamında karakter, 
animasyon atölyeleri eğitmenlerinden, aynı zamanda 
projenin fikir sahibi Altan Güvenni de eğitimler sıra-
sında öğrencilerin çalışmalara oldukça emek verdiğinin 
altını çizerek, “Sanırım İstanbul Tasarım Merkezinde 
bugüne kadar yapılan en büyük eğitim oldu bu pro-
je. Kurs günleri hafta sonu olmasına rağmen, hemen 
hemen tüm katılımcılar kendi emekleri ve gayretleri 

için hafta içi de buraya geldiler. Kendilerine bu projeye 
inandıkları için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
Eğitmen Latif Niroubakht ise projede olmaktan dolayı 
çok mutlu olduğunu ve derslerin eğlenceli geçtiğini dile 
getirerek, eğitimlerin daha profesyonel olarak bir okul 
platformunda devam etmesi temennisinde bulundu. 
Programda ayrıca atölyede öğrencilerin hazırladığı 4 
animasyon film ve 4 oyunun izlenilmesinin ardından, 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
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Muhtelif Program ve Ziyaretler
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı İTM`yi Ziyaret Etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan 30 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Tasarım 
Merkezi’ni ziyaret ederek faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi aldı.

Geometrik Desenler Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 08 Şubat 2020 tarihinde 
09.00 ile 10.00 saatleri arasında Youtuber @batman.
emin ’in takipçilerin katıldığı “Mehmet Kelleci ile İslâm 
Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi” düzenlendi.
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Uluslarası Öğrenci Akademisi 
Sanat İhtisas Atölyeleri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın 
desteğiyle, Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım 
Merkezi tarafından merkezin Sultanahmet’teki ta-
rihi binası içerisinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Uluslararası Öğrenci Akademisi, 8 Şubat – 30 Haziran 
2020 tarihleri arasında öğrencilerin düzenli katılımıyla 
başarıyla tamamlandı.

Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin amacı, İstanbul’da 
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren 
yabancı uyruklu öğrencilerin hem akademik çalışma-
larına katkı sağlamak hem de yaşadıkları kente, okul 
ve arkadaşlık ortamlarına uyumlarını kolaylaştırmak 
ve aynı zamanda sosyal ve kültürel donanımlarını 
güçlendirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda program kapsamında çeşitli 
atölye çalışmaları yapılmıştır. Artık bir geleneğe dönü-
şen Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında bu yıl 
öğrenciler, Mimari Tasarım Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, 
Tezhip Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Geometrik 
Desenler Atölyesi 1 ve Geometrik Desenler Atölyesi 2 
başlıklı altı ayrı uzmanlık alanında eğitim alma imkânı 
buldular. Her bir atölye kapsamında haftada 4’er saat, 
16 hafta boyunca toplam 64 saatlik eğitim verildi. 
Pandemi öncesinde yüz yüze devam eden atölyeleler, 
pandemi sonrasında online olarak tamamlanmıştır.

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ

AKADEMİSİ

BÜLTENİ
GEOMETRİK DESENLER - TEZHİP - FOTOĞRAF - MİMARİ TASARIM - KALİGRAFİ

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ
SANAT İHTİSAS ATÖLYELERİ

İSTANBUL
2020

0212 458 61 61
www.istanbultasarimmerkezi.org
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Ensar Tv 2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Çekim Videoları

Yayın Kategorisi Program Adı Video 
Adedi

Ensar Vakfı Sana Emanet Bilgi Yarışması Tanıtım Toplantısı 1

İlahiyat Vefa Dersleri 1

OIC Intern Gençlik Vizyon Eğitimi Programı 1

Ensar Vakfı 40. Yıl Almanak Kapsamında Röportaj 2

Ensar Vakfı 41. Yıl Genel Kurul 1

Demet Sezen Projesi 1

Hanımlar Komisyonu Tanıtım Videosu 1

Çağlayan Adliyesi Basın Açıklaması 1

Kariyer ve Staj Ofisi Kariyer ve Staj Ofisi Kapsamında Röportaj 1

İTM Edebiyat ve Sinema Seminerleri 6

Geometrik Desenler Atölyesi 1

Online Dersler Tanıtım Videoları 7

Online Dersler 75

TGTV Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve İran Programı 1

Toplam 100

Ensar Tv, 2020 Ocak - Aralık Döneminde Toplam 100 adet Eğitim Videosu ve Kurgusunu 
Tamamladı.
Sosyal medya platformlarından yayın yapan Ensar Televizyonu, ilim ve sanat konularında; seminerler, sohbetler, 
röportajlar ve eğitim videoları düzenleyerek 2020 yılında 100 adet video hazırlamıştır.



YURT KOORDİNASYON MERKEZİ
Ensar Vakfı bünyesinde hizmet veren Ensar Vakfı Yurtları Yurt Koordinasyon Merkezi, Oluklubayır Hacı Ali Dede 
Tekkesi bünyesinde etkin ve verimli çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Nâm-ı diğer, Kara Süleyman Tekkesi olan Oluklubayır Tekkesi ferah, nezih, hem çalışanlarına hem misafirlerine 
huzur veren oldukça güzel bir mekândır.

Yurt Koordinasyon Merkezimizde; 
• Kız Öğrenci Yurtları Koordinatörlüğü Birimimiz,
• Erkek Öğrenci Yurtları Koordinatörlüğü Birimimiz,
• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, 

Ensar Vakfı;  2019-2020 Eğitim Öğretim yılında, 60 öğrenci yurdunda 6100 kapasite ve 5680 mevcut öğrenci 
ile %93,5 doluluk oranına sahip olmuştur. Bu yurtlarda toplam 365 personel istihdam edilerek Ensar ailesinin 
hizmet kalitesi genişletilmiştir.

Vakfımız, yönetici, personel ve öğrencilerine daha iyi hizmet ve imkân sunabilmek adına farklı alanlarda opsiyonel 
çalışmalar yürütmektedir. Proje yönetimi, gençlik psikolojisi eğitimleri, çalıştaylar ve eğitim kampları bunlardan 
sadece birkaçıdır. 

Ayrıca yurt ve şehir oryantasyon programlarıyla yeni başlayan öğrencilerimizin uyum sürecine katkı sağlanmakta; 
yaygın eğitimler, seminerler, konferansalar, kariyer gelişim programları ve atölyeler ile yüksek kalitede 
öğrencilerimizin eğitim – öğretim süreci desteklemektedir.

yurt.ensar.org EnsarVakfiYurt

EnsarVakfiYurt EnsarVakfiYurt
B

A V



7. Hizmet İçi Eğitim Programı

Ensar Vakfımızın Öğrenci Yurtlarının kıymetli yöneti-
cilerinin gelişim süreçlerine katkı sağlayan, kurum içi 
etkileşimin ve kültürünün güçlenmesine destek amaçlı 
Hizmet İçi Eğitim Programının yedincisi 5 - 8 Şubat 
2020 tarihinde Konya’da gerçekleştirildi.

Yoğun programımız, Yurtlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcımız Sn. Ali Karayılan Bey’in açılış ve selam-
lama konuşması ile başlayıp, İlişki ve Yaşam Koçu Sn. 
Münir Arıkan Bey’in İlişki Yönetimi konulu semineri 
ile devam etti.

Münir Arıkan Bey seminerinde; güçlü ve etkili bir 
iletişimin önce kişinin kendisi ile olan iletişiminden 
başladığına ve daha sonra çevresiyle bütünleştiğine, 
gülmenin düşünmek kadar önemli bir eylem olduğuna, 
özellikle grup halinde gülmenin ekip ruhunu canlandır-
dığına, ‘biz’ duygusunu geliştirdiğine ve grup içindeki 
üretimi arttırdığına dair çarpıcı örneklerle vurgu yaptı.  

Sn. Recep Demirkaynak’ın ‘Kim Olduğumuzu Biliyor 
Muyuz?’ performansıyla devam eden programımız, 
eğlendirirken düşündüren bu gösteriyle hizmet içi 
eğitiminin ilk gününü tamamladı.

Kendini bir şeye adamak, başkaları için bir şeyler yap-
mak ve onlarla paylaşımda bulunmak, zor anlarında 
yardımlarına koşmak, kendinden önce başkası için 
istemek ve kendi gibi başkası için de kaygılanmak…

 21. yüzyılda gittikçe azalan ve yok olmaya yüz tutan 
bu kaliteli duyguların yeniden inşası için gayret eden 
sivil toplum kuruluşlarında nasıl yer alınır ve bu güzide 
kurumlara nasıl destek olunur temalı konuşması ile 
Kıymetli Hocamız Prof. Doç. Dr. Sn.Mustafa Ağırman 
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ile hizmet içi eğitimi ikinci gününe verimli bir şekilde 
başladı.

Yurt işletmeciliğindeki yönetim süreçlerinin kalitesi-
nin en üst seviyeye taşınması, barınma imkanlarının 
iyileştirilmesi ve desteklenmesi için yurt yöneticileri-
mizin yapılan uygulamalara dair görüş ve önerilerinin 
alındığı yurt işleyişi istişare toplantısı programıyla, 
Hizmet içi programımızın ikinci gündüz kısmı tamam-
lanmış oldu.

Akıl ve tecrübeyle yoğrulmuş bir birikimi hazineye çe-
virmek ve 21. yüzyılda bir yöneticinin hangi yollardan 

geçerek değişim ve dönüşümü en iyi yakalayabilece-
ğini ve aldığı rolün nasıl olması gerektiğiyle ilgili son 
programı da Ensar Vakfı Genel Müdürmüz Sn. Hüseyin 
Kader Bey’den yöneticilerimiz dinlemiş oldu.

‘Gez dünyayı gör Konya’yı’ sözünü unutmayan yurtlar 
ekibimiz, programın son gününde dondurucu soğuğa 
rağmen Konya’yı adım adım gezmeyi ihmal etmedi. 

Çok zengin bir kültür mirasına sahip olan Konya, bü-
yük mutasavvıfların şekillendirdiği bu uygarlıktan 
günümüze kalan; Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, 

İnce Minareli Medrese, Aziziye Camii, Alaeddin Tepesi, 
Alaeddin Camii ve Sultanlar Türbesini gezen ekibimiz, 
Sille köyüne doğru yola koyuldu.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler 
taşıyan, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıl-
lık tarihi yerleşim yeri Sille Köyü, Aya Elena Kilisesi, 
Camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir 
arada yaşatmaya devam etmektedir.

Konya’ya gelmişken etli ekmeğinden yememek olmaz, 
diyen ekibimiz gezinin sonunda etki ekmeğin tadına 
bakarak programı sonlandırdı.
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Sağlık Çalışanlarına Minnettarız
Tüm Dünyayı etkisi altına almış, kaos ve belirsizlik orta-
mının oluşmasına sebep olmuş bir hastalıkla mücadele 
eden ülkemizde; insanların bu zor süreci dayanışma 
içinde atlatmasının, birbirine destek olmasının hem 
bireysel hem de toplumsal sorumlulukları yerine ge-
tirmenin ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğimiz bir 
dönemde, Ensar Vakfı yurtlarımız da kendi hissesine 
düşen sorumluluğu yurtlarını sağlık çalışanlarının 
kullanıma açarak göstermiş oldu. Bu zorlu süreçte sağ-
lıkçılarımızı misafir ettiğimiz yurtlarımız; Rize Emine 
Erdoğan kız yurdu, Kağıthane erkek yurdu, Malatya kız 
ve erkek yurtları, Beylikdüzü kız ve erkek yurtları oldu. 

Ayrıca Ataşehir ve Çorum erkek yurtları ile Hakkari kız 
yurdu da Adalet Bakanlığının personellerini misafir 
etti.

Diğer yurtlarımız da hem sağlık çalışanlarımız hem 
de diğer devlet kurumlarımızın ihtiyaç duyabileceği 
şekilde hazırlanarak misafir ağırlayacak kalitede yet-
kililere iletildi.

Kudüs Ziyareti
‘Yürü kardeşim 

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin…’ 

Temel düsturundan hareketle, Kudüs ziyaretimizi dü-
şündük, planladık ve uyguladık. 

3. Kültür Sanat Günlerine katılan öğrencilerimizin tüm 
emeklerini ortaya koyarak performans gösterdikleri, 
hedefledikleri ve arzuladıkları hayaldi Kudüs Ziyareti. 
Ve bu unutulamayacak hayal 28 Ocak 2020 tarihinde 28 
kişilik ekibin buluşmasıyla İstanbul Havalimanı’ndan 
başladı.

Ekibin çok heyecanlı olduğu, bir an önce aklında, kal-
binde hasretle taşıdığı Kudüs’ü görmek ve yaşamak 
istediği ve kısa ama etkisi uzun olacak 4 günü yine Nuri 
Pakdil’in dediği gibi ‘Kudüs’ü kol saati gibi taşıyanların’ 
an be an yaşayabileceği bir ziyareti gerçekleştirme 
arzusu vardı.

Mescid-i Aksâ’yı düşünde görenlerin düşlerinin gerçek-
leşmesine vesile olan Ensar Vakfı Kültür Sanat Günleri 
Programı ekibi; Kudüs sokaklarını dolaşırken, insan-
larıyla konuşurken bir çocuk sevinci ve heyecanıyla 
hareket ediyor ve bu ziyaretin her saniyesini hafızasına 
nakşetmek istiyordu.

Kudüs toprakları işgal altında olsa da asla esir olma-
yacak olan bir şey vardı, o da bu topraklarda var olan 
ve ilelebet var olacak olan inançla dolu yüreklerin hep 

özgür olduğu ve düşlerinin sürekli bir burağa binip bu 
topraklarda dolaşmasıydı. Kudüs’te var olan her taşın 
bir hikayesi, her dikili olan ağacın bir şahitliği vardı. 
Kültür Sanat Günleri ekibi de bu hikayeleri duymaya 
ve duyurmaya, şahit olmaya gelmişti. Şahitlik sadece 
anı malzemesi biriktirmek değildi, bir yaşanmışlığa 
ve Kudüs’ü yaşatmak için bundan sonra yapılacaklara 
destek olmaktı. 

Kudüs ziyareti kapsamında El Halil, Eriha, Yafa şehir-
lerine gidilmiş, Ürdün Nehri ve Ölü Deniz de gezile-
rek öğrencilere Filistin topraklarını tanıma imkanı 
sağlanmıştır.

Bu ruh ve heyecanla Kudüs topraklarında dolaşan eki-
bimiz 1 Şubat 2020 tarihinde Mescidi Aksa ziyaretini 
tamamlayarak ülkemize dönüş yaptı. 
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Kültür Sanat Günleri 
Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile 
toplumu oluşturan fertlerin sanata ve kültüre duyarlı-
lığı; sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvence-
sidir. Ülkemizin bu yapıya ulaşmasını sağlamanın yolu 
ise gençlerden geçmektedir. Bu duyarlı gençliğin yetiş-
tirilmesi, ülkemizin yarınlarına güvenle bakabilmesinin 
teminatlarındandır.

Ensar Vakfı Yurtları Birimimiz, gençlerin sanat ve kültü-
rel çalışmalara olan ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine 
ön ayak olmak ve bu tür faaliyetlere katılımlarını sağla-
mak, popüler kültür dışında alternatiflerin olabileceği-
ni göstermeyi bu çalışmayla hedeflemektedir.

Bu kapsamda Kültür Sanat Günlerinde gerçekleştiri-
len ‘Münazara Yarışması’, ‘Öğrenci Paneli’, ‘Fotoğraf 
ve Resim Yarışması’,  ‘Şiir- Müzik’  dinletisi ve ‘Anlat 
İstanbul’u’ etkinlikleri; öğrencilerimizin yoğun ilgi ve 
katılım sağladığı programlardır. 

2020 yılı içinde dördüncüsü planlanan ancak salgın 
nedeniyle sekteye uğrayan 4. Kültür Sanat Günlerine, 
‘Münazara Çeyrek Final Elemeleri’, ‘Anlat İstanbul’u 

Gezileri’ etkinlikleri düzenlendikten sonra ara verilmek 
zorunda kalındı.

Münazara Türkiye elemeleri, 8 bölge olarak planlanan 
yarışmada kız ve erkek yurtları ayrı ayrı müsabakalar 
gerçekleştirdi. Marmara, Doğu, Orta ve Batı Karadeniz, 
Ege, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde ele-
meler gerçekleştirildi ve toplam 39 öğrencimiz müna-
zara kampına katılmaya hak kazandı. ‘Anlat İstanbul’u 
Kültür Gezileri’ kapsamında Üsküdar ve İstanbul’un 
paşalarının anlatıldığı gezilere öğrencilerimiz 20 kişilik 
gruplarla katıldı. Gezilerimize, profesyonel rehberleri-
miz eşlik etti.

Bir Dönem Kapandı Bir Dönem Başlıyor
Özel yurtların Gençlik Spor Bakanlığına bağlanması 2019 
yılında alınan kararı 2020 yılında uygulamaya konuldu. 
Bu karar ile, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan özel 
yurtlar hizmetlerine Gençlik Spor Bakanlığı bünyesin-
de vermeye devam edecektir.  Temmuz 2020 itibariyle 
başlayan prosedür işlemleri devam ederken Ensar Vakfı 
yurtları da değişen sürece uyum sağlamak için gerekli 
olan çalışmaları başlattı ve uyum sürecini tamamlamaya 
başladı.
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B12 Dergisi Dijital Yayında
Bir yurt her zaman sadece bir yurt değildir. Yeri geldi-
ğinde en iyi arkadaşlıkların, dostlukların kurulduğu, en 
güzel anların yaşandığı, en güzel hünerlerin üretildiği 
mekanlardır yurt. 

Ensar Vakfı yurtları da öğrencilerinin yeteneklerini 
gösterebileceği, öğrencilik yıllarını çok kaliteli değer-
lendirebildiği bir yazarlık mutfağı olan B12 dergisinde, 
yazmaya ve yayıncılığa dair tüm hünerlerini gösterdik-
leri bir mecra olmaya devam etmektedir.

B12 dergisinin üçüncü ve dördüncü sayısı okurlarıyla 
buluştu. Dördüncü sayımız, salgın döneminin getirdiği 
teknolojik dönüşüme uyum sağlayarak dijital olarak 
yayınlandı.

Yeni Toplantı Mekanı; Zoom
Salgın ile başlayan yeni yaşam düzeni iş hayatında 
yeni düzenlemeleri getirirken yurtlarda da bu süreç 
aynı hızda devam etmektedir.  Bu zor süreçte tüm 
yurtlarımızda öğrencilerimizi misafir edemezsek de 
yurtlarımızın salgın dönemi ve sonrasına hazırlanması, 
yaşanan problemlere getirilen çözümlerle ilgili istişare-
lerimiz, yüz yüze olmasa bile dijital ortamlarda kaldığı 
yerden devam etti. 

Yurt müdürleriyle yapılan toplantılar, toplantıların yeni 
mekanı olan zoom ortamında yapıldı. Ensar Vakfı Genel 
Başkanı Sn.Dr. Şener Ağaç Bey’in katılımlarıyla yurdu 
olan şube başkanlarımız toplantısı da zoom üzerinden 
gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Sn.Dr. Şener Ağaç Bey yurt-
larda etkinliklerde öncü olan, öğrenci temsilcilerimizle 
yine çevirim içi görüşmeler gerçekleştirdi. 

Namaz ile Buluşma Zamanı
Namazla güne başlamak, hayatın bereketini karşılamak 
için farklı camileri ziyaret etmek, dostluklarına günün 
ilk ışıklarının sıcaklığını hissettirmek gençlerimiz sa-
bah namazlarında bir araya geldi. 
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Konferans ve Söyleşiler
Gençlerin, ülkesini ve dünyayı tanımasına, kişiliği ile 
örnek teşkil edecek insan olarak yetiştirmesine katkı 
sağlayacak her çalışmanın içerisinde yer alan Ensar 
Vakfı Yurtları, gençlere yeni ufuklar kazandıracak, ken-
dilerine rol model olabilecek kişilerle onları buluştur-
maya devam etmektedir. Bazen yurtlarında ağırladığı, 
bazen de şubesinde ve Ensar Vakfı Genel Merkezinde 
misafir ettiği değerli konuklarla öğrencilerin buluşma-
sını sağladı. 

Ensar Vakfı Yurtları Kulüp Faaliyetleri
Gençler kulüp çalışmalarıyla;

Planlı, programlı, etkin ve denetimli faaliyetleri gerçek-
leştirirken hayata salt ders kitaplarındaki bilgilerle atıl-
manın eksik yönlerini fark etmekte, girişimci yetenek-
lerini ve görüşlerini özgürce ortaya koyarak, aldıkları 
sorumluluk ile liderlik yeteneklerinin gelişmesine ışık 
tutan çalışmaların içerisinde yer almaktadırlar. Kültür 
ve sanat, gezi ve spor, sosyal yardımlaşma, kitap, sine-
ma, şiir, sağlık kulüpleri bu çalışmalar doğrultusunda 
yapılan çalışmalardan birkaçını oluşturmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma Projeleri
İyilik bulaşıcıdır... Bu bilinçle, yurt öğrencilerimizin 
göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyet; kimi zaman 
bir köy okuluna yapılan yardımda bazen sınırların 
ötesinde yapılan bir katarakt ameliyatına verilen des-
tekte, kimi zaman empati yaparak bir engelli bireyimizi 
anlamak için yapılan etkinliklerde ve bazen yapılan kan 
bağışıyla kendini göstermektedir.  

Yurt Açılışları
Yurt hizmet ve kalitesinde öncü olmayı başaran Ensar 
Vakfı, yurtlarının sayısını artırmaya devam ediyor. 
Antalya, Balıkesir, Bursa ve Zonguldak illerinde açmış 
olduğu kız yurtlarıyla üniversiteli öğrencilere sıcak, 
samimi bir aile ortamı sunarken onların hem mesleki 
hem manevi gelişimlerine de yardımcı olmaya devam 
etmektedir.
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Yurtlar Komisyonu Yurt Ziyaretlerinde
Ensar Vakfı Yurtları ülkemizin çeşitli illerinde hizmet 
vermeye devam etmektedir. Yurt hizmetlerinin daha 
verimli olabilmesi için yerinde inceleme ve denetim 
elzemdir. Bu vesileyle Ensar Vakfı Yurtlar Komisyonu 
yurtlarını periyodik aralıklarla ziyaret etmektedir. 

Vakıf Mütevelli Heyeti üyemiz ve Rize Şube Başkanımız 
Sn. Fetullah Şen Bey, ve bir diğer Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyemiz ve Üsküdar Şube Başkanımız Sn. İsmail Şirin 
Bey ve Genel Müdür Yardımcımız Sn. Ali Karayılan Bey, 
Eylül ayı başında Marmara Bölgesindeki yurtlarımıza 
ziyaretlerde bulundular. 

Ege Bölgesindeki öğrenci yurtlarımızı da ziyaret eden 
değerli heyetimiz, sırasıyla Batı Karadeniz Bölge yurtla-
rımızı ve Orta Karadeniz Bölge Yurtlarımızı yerlerinde 
görerek yurt yönetimleri ve ilgili şube başkanlarıyla 
önemli istişarelerde bulunuldu. 

Salgın döneminde yurtlarda hizmet eden yurt çalı-
şanlarımızın durumu hakkında ve salgın sonrası yurt 
hizmetlerinin nasıl olacağına dair görüş alışverişinde 
bulunuldu. Mevzuat açısından da incelenen öğrenci 
yurtlarının durumu titizlikle raporlanarak Mütevelli 
Heyeti ile paylaşıldı. 

Yurt Denetim ve Rehberlik
Ensar Vakfı Yurt Koordinasyon Merkezi, yurt yönetici-
lerinin ve tüm çalışanların bilgi ve becerilerinin yanı 
sıra duygularını da dikkate alarak huzurlu, güvenli bir 
ortamın oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda çalışanların görüş ve fikirlerini açıkla-
yabileceği ortamlar oluşturmak, gelişimlerini olumlu 
etkileyen yenilikleri de göz önünde tutarak, ilke ve 
kurallar çerçevesinde ortak bir hedef doğrultusunda 

bütünleştirici ve yönlendirici olmak için Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan 62 yurda, yurt koordinatörleri 
ve PDR birimiyle ziyaretler yapılmaktadır.

Adana, Ordu, Samsun, Konya, Malatya, Çanakkale, 
Zonguldak, Bursa, Balıkesir, Antalya yurtlarımıza ol-
duğu gibi diğer tüm öğrenci yurtlarımıza ziyaretlerimiz 
devam edecektir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği gençleri önem-
semekte ve onların mevcut durumlarını aynı zamanda 
da geleceklerini şekillendirmelerinde onlara yardım-
cı olmaktadır.  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Birimimizde; gizlilik, şartsız kabul, insana saygı, 

bilimsellik ve yeterlilik esası ilkeleri doğrultusunda 
faaliyet gösterilen çalışmalar ile öğrencilerimizin;

Kendini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden 
tanımasına,

Gelişimi için gerekli fırsatları, okul ve yurttaki eği-
tim imkanlarını, meslekleri, toplumun beklentilerini 
tanımasına, 

Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar 
verebilmesine,

Bireysel farkındalık ve birlikte yaşama kültürü oluştu-
rabilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler içinde ve top-
luma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım etmeyi 
hedeflemekteyiz. 
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Bireysel Görüşmeler
Psikolojik Danışma hizmeti, 

Görüşmeyi kendisi talep eden veya yurt idarecisi tara-
fından yönlendirilen öğrencilerimiz ile gizlilik ilkeleri-
ne uygun, öğrencinin güven duyabileceği, kendini kolay 
ifade etmesi açısından dikkati dağıtacak etkenlerden 
uzak ve rahat bir ortamda gerçekleşmektedir. 

Bireysel görüşme hizmeti almak isteyen öğrencileri-
miz randevu yolu ile bizimle iletişime geçmektedir. 
Herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanan 
öğrencilerimiz ile görüşmeler yaklaşık 50 dakika sür-
mekte ve görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta 
süreceğine öğrenci ile birlikte karar verilmektedir. 

Biraz Konuşalım mı?
 ‘’Kupanı al gel, çay kahve bizden’’ sloganı ile öğren-
cilerimizi davet ettiğimiz programda; öğrencilerimiz 
ile aileden uzakta üniversiteli olmak, Vakıf Yurdunda 
konaklamak, onların insan ve psikoloji ile ilgili merak 
edip talep ettikleri farklı konular üzerine bir sohbet 
gerçekleştirmekteyiz. Tanışma oyunlarının oynandığı, 
öğrencilerden alınan karşılıklı soru-cevapların yer aldı-
ğı interaktif bir program gerçekleştirmekteyiz. 

Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi
DSM 5’te yer alan ve yetişkinlikte görülen bozuklukları 
tanıyarak, anormal ve normal davranışların tanınma-
sını amaçlanmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışacak 
olan uzmanların; psikolojik bozuklukların doğası, risk 
faktörleri ve nedenleri ile ilgili bilgilerini artırmak he-
defiyle düzenlenen eğitim 8 Ekim 2019- 14 Ocak 2020 
tarihleri arasında Psikiyatrist Dr. Hasan Sezeroğlu tara-
fından gerçekleştirildi. Eğitim sonunda öğrencilerimiz 
katılım belgelerini almaya hak kazanmıştır. (Yetişkin 
psk.eğitim fotosu eklenecek)
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GENÇ ENSAR
Ensar Vakfı, ülkemizin direnç kaynağı olan dinamik gençliği daha fazla desteklemek, sosyal ve bilişsel 
üretkenliğini artırmak için bünyesinde “Genç Ensar” teşkilatlanmasını oluşturmuştur.

2016’nın sonundan itibaren sahada etkinliğini artırarak devam eden Genç Ensar, şu anda Türkiye 
genelinde 104 şubede faaliyet göstermektedir.

Genç Ensar, özünü isminden alarak dertlenen, dertleşen, üreten ve paylaşan bir gençlik inşası için 
şubelerde, yurtlarda, üniversitelerde ve liselerde çalışmalar yürütmektedir.

www.gencensar.org gencensarGM
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GENÇ ENSAR

Burası Senin Üniversiten
Bilgi ve Değerler Kulübü olarak 2020-2021 eğitim 
öğretim yılında üniversite kazanan öğrencilerimizin 
kazandıkları üniversite ile ilgili akıllarındaki tüm soru-
lara cevap vermek, yurtlarımızdan kitap kahvelerimize 
kadar daha rahat ve kaliteli bir üniversite dönemi ge-
çirmeleri için ekiplerimizce harekete geçtik ve üniver-
site hayatları boyunca onlara bir yuva bir sosyal hayat 
kazandırmak için kollarımızı sıvadık.

“Dertlenen, dertleşen, üreten ve paylaşan bir gençlik” 
için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu kapsamda 
Türkiye geneli 28 üniversitede hali hazırda bulunan 
Bilgi ve Değerler Kulübü üye ve gönüllülerimiz ile ça-
lışmalara devam ediyoruz.

Üniversite Sınav Haftası Çorba ve Çeşitli Hediye Dağıtımları 
Yaptık
Genç Ensar olarak vize haftalarında daha başarılı olmak 
ve kendi gelişimlerine katkı sağlamak isteyen üniversi-
teli arkadaşlarımız için sabahın erken saatlerinden gü-
nün geç saatlerine kadar çorba dağıtımı gerçekleştirdik 
bunun yanında üzerlerinde başarılı bir neslin bizim için 
çok değerli olduğunu bildiren minik notların olduğu çi-
kolataları ve tatlıları öğrencilerimizin masaları üzerine 
bırakıp başarılar diledik.

Bilgi ve Değerler Üniversite 
Seminerleri
Namaz Gönüllüleri Platformu Hocalarımız ile üniversi-
telerimizde namaz bilinci ve Kudüs’ün hayatımızdaki 
önemi adlı programlar düzenledik.

28 Şubat Mağdurları İle 
Röportaj
Bilecik Genç Ensar 28 Şubat mağduru olan büyükleri-
miz ile sürecin öncesini ve sonrasını konuşarak yaşa-
dıklarını mağduriyeti dinledi, biz gençlere ne tavsiye 
edersiniz sorusunu yönelterek ilgi birikim ve tecrübe-
lerini dinlediler. 
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Türkiye Konuşmaları’nın 
Konuğu Mehmet Güllüoğlu 
Oldu
Genç Ensar olarak düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz 
Türkiye Konuşmalarına pandemi dolayısıyla çevri-
miçi olarak devam ettik. Misafirimiz dönemin AFAD 
başkanı Mehmet Güllüoğlu ile çok keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Minik Dostlarımızı Unutmadık
Pandemi sürecinde herkes evine çekilmiş durumday-
ken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde 
tüm Türkiye’de ekip arkadaşlarımız ile minik sokak 
hayvanları için sahaya indik onlara yuva yaptık, mama 
kapları yaparak mama verdik, gece sokakta üşüyen hay-
vanlarımız üstüne battaniye örtüp farkındalık oluştur-
maya çalıştık. İmkanı olan şubelerimizle bunu sürekli 
hale getirerek devam ettirmekteyiz.

Genç Ensar Ordu Gönüllülerine Ankara Gezisi Düzenlendi
Ensar Vakfı Ordu Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarında 
misafir ettiğimiz Genç Ensar Kız ve Erkek Komisyonu 
gönüllüsü öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri-
ne katkıda bulunmak için bir günlük “Ankara Gezisi “ 
düzenlendi.

Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi ziyaret 
edildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
Milli Eğitim Bakanlığı ileTürkiye Dil ve Edebiyat 
Derneği işbirliği ile düzenlenen “Hatırla Hayal Et” ko-
nulu liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının 
ödül törenine katılan kafile ödül töreni akabinde, Millet 
Camii, ve Millet Kütüphanesini gezdi.  Dönüş yolunda 
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün 
misafiri oldu.  
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Genç Ensar Ordu’dan 
Öğrencilere Kayak Turu
Genç Ensar Ordu Kız Komisyonu  öğrencileri için final 
sınavları sonrasında Çambaşı Kayak merkezine moti-
vasyon gezisi düzenlendi. Sınav stresinden bir günlü-
ğüne bile olsa uzaklaşan öğrenciler son yıllarda büyük 
ilgi gören Çambaşı Kayak Merkezinde kayak yaparak 
eğlendi.

Ensar Vakfı Samsun’dan 
Suriyeli Göçmenlere Yardım
Genç Ensar Samsun, İdlip’te bombardımandan kaçarak 
güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalan ailelere yar-
dım edildi. Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı yardım 
kampanyasına destek olmak için öğrenciler arasında 
yardım toplanıp, ihtiyaç duyulan gıda ve temizlik mal-
zemeleri İdlip’e gönderilmek üzere yardım deposuna 
teslim edildi.

Çalışan Genç STK Temsilcileri Buluşmasına Katıldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik alanında çalışan 
STK temsilcileriyle bir araya geldiği programa davet 
üzerine katılım sağladık. Programda, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi’nde düzenle-
nen “Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare 
Toplantısı’na katılarak gençlerle sohbet etti.

Küçük Bir İlmek Büyük Bir 
Emek!
Genç Ensar olarak emeğin ve çabanın hazinesini Ensar 
olmanın şuuru ile birleştiriyor, ilmek ilmek dokunan 
emeklerimizi Ensar’ın yardım eline dönüştürüyoruz.

Genç Ensar olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gönül-
lülerimizin emekleri ile dokunan kışlık atkıları yardıma 
muhtaç insanlarımıza ulaştırılmasını sağladık.
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Kitap Çekilişleri Büyük İlgi Gördü

Sosyal medya aracılığı ile toplumda bir algı dizayn 
etmek ve camiada bilinirliğimizi artırması yönünde 
faaliyette bulunmak için “Online Kitap Çekilişi” etkin-
liği gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem sosyal medya 
hesaplarımıza olan ilgi artırılıp canlı tutuldu hem de 
Ensar Vakfı’nın iddialı olduğu “Eğitim ve Kitap” alanına 
dikkat çektik. Bir yıl boyunca her hafta pazartesi günü 
ilana çıktık, Perşembe günü sonuçları açıklayıp, Cuma 
günü kitapları kargoya verecek şekilde planlama yapıp 
gerçekleştirdik.

Her hafta üç kitap, çekilişle üç kullanıcıya hediye edildi. 
Bu yılki çekilişlerde hediye ettiğimiz kitap sayısı top-
lamda 228’ oldu. Çekilişlerde ilk haftalarda okunma 
oranı yüksek, toplumda bilinir olmuş kitaplar hediye 
edilirken bir süre sonra ENSAR YAYINEVİ’ nden çıkan 
kitaplara yöneldik. Böylelikle Ensar Yayınevi’nden çı-
kan kitapları da gençlere tanıtmış olduk.

Ramazan ayında bir ay boyunca tek bir çekiliş uy-
gulayıp neticesinde kadir gecesinde, bir kullanıcıya 
Tevilatü’l Kur’an hediye edilmiştir.

Ensar Vakfı Lapseki 
Şubesinden İstanbul Gezisi
Ensar Vakfı Lapseki Şubesi Gençlik Komisyonu üyesi 
gençler için İstanbul’a tarihi ve kültürel bir gezi dü-
zenlenmiştir. Gençlik Komisyonu gezi kapsamında 
İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezmenin 
yanı sıra Ensar Vakfı genel merkezini de ziyaret ettiler.

Gülümseten Emek İdlip’te
Genç Ensar olarak Türkiye’nin her tarafında sosyal 
sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz “Gülümseten 
Emek” çalışmamızın sonucunda el emeği göz nuru olan 
bez bebeklerimizi İdlip’te bulunan minik kardeşlileri-
mize göndererek onların birazcık dahi olsa gülümse-
melerine vesile olmaya çalıştık.
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Evde Kal Döneminde Film 
Önerileri
Genç Ensar olarak pandemi sürecinde gençlerimizin 
kendilerini geliştirebileceği, manevi olarak hayatlarına 
anlam kazandırabileceği film önerilerinde bulunduk.

Kan Bağışı Kampanyasına 
Katıldık
Kızılay’ın “haydi Kan Dostum Sıra Sende” projesine 
kulak vererek teşkilatlarımız ile birlikte azalan kan 
stoklarına destek vermek ve hayat kurtarmak için kan 
bağışında bulunduk.

Tercih Rehberi Arıyoruz
Genç Ensar olarak, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 
bünyesinde yapılan; Üniversiteyi kazanan gençlerimi-
zin tercih dönemindeki belirsizlikleri ve eksikliklerini 
tamamlamak için düzenlenen tercih rehberi programı 
ile binlerce üniversite hayatına yeni başlayan genç-
lerimize yol gösteriyor, bu süreçte onların yanında 
oluyoruz.

Ayasofya’da Sabah Namazı 
Buluşması
Ecdadımızın bizlere emaneti olan Ayasofya Camiinin 
tekrar cami statüsünde hizmete açılmasından ötürü 
birçok STK’nın katılımı ile gençlerimizi sabah namazın-
da Ayasofya-i Kebir Camiinde bir araya getirdik.
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Ensar Vakfı Samsun’dan Köy Okullarına Yardım Projesi
Genç Ensar Samsun tarafından gerçekleştirilen Köy 
Okulları Yardım Projesi kapsamında, Ensar Vakfı 
Samsun Şubesi yurtlarında barınan öğrenciler arasında 
yardım kampanyası düzenlenerek toplanan yardımlar 
Ensar Vakfı Samsun Şubesinin de desteğiyle Salıpazarı 

ilçesinde bulunan Cevizli, Çağlayan ve Kırgıl İlköğretim 
Okullarında okuyan toplam 51 öğrenciye ulaştırıldı. 

Proje kapsamında öğrencilere bot, mont, atkı, bere, el-
diven, çorap, kalem, kitap, defter, silgi, ve hikaye kitabı 
hediye edildi. 13 kişilik Genç Ensar Samsun ekibiyle 
Cevizli İlköğretim Okulu, Çağlayan İlköğretim Okuluna 
ve Kırgıl İlköğretim Okuluna gidilerek hediyeler dağı-
tıldı. Kırgıl İlköğretim Okulundaki programa Salıpazarı 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş’ta katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, “bu zorlu kış şart-
larında eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrenci-
lerimizin eksiklerini tespit edip satın alarak öğren-
cilerimize bağışlayan Genç Ensar Samsun ekibi ve 
Ensar Vakfı Samsun Şubesine şükranlarımı sunuyorum. 
Öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyor. 
Çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

Onlar Bizim Geleceğimiz 
Ülkemizin dört bir yanındaki şubelerimiz vasıtası ile 
ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize Ensar olmaya devam 
ediyoruz. Şubelerimizin titiz çalışmaları sonucu ihtiyaç 
sahibi öğrenci kardeşlerimize ulaşıyor, eksiklerini gi-
dermeye gayret ediyoruz.

Dertleşiyor Ve Dertleniyoruz
Genç Ensar olarak gençlerimizin dertleri ile dertleniyor 
ve dertleşiyoruz. Genel Başkanımız Enes Kaşkaş TV 
Net Sosyal Mesaj Programına katılarak gençlik üzerine 
konuştu.

Pisikoloji Atölyemizi 
Tamamladık
İstanbul genelinde yapılan pisikoloji atölyemizi ta-
mamladık. Son hafta dersini Gülşen Ergani hocamızın 
“Mizaçları Tanıma” dersi ile bitirdik, katılan tüm öğren-
cilere teşekkür ederiz.
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HANIMLAR KOMİSYONU
Hanımlar Komisyonu, vakıfta hanımların faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, gönüllülüğü artırmayı 
ve toplumun her kesimindeki hanımlara ulaşmayı hedeflemektedir. 

Hanımlar Komisyonu çalışmaları kapsamında; şube ziyaretleri, bölge ve istişare toplantıları 
düzenlenmektedir. 

Toplantılar dışında, STK ve kurum ziyaretleri, atölye çalışmaları, eğitim çalışmaları, söyleşi ve 
konferans programları, önemli gün ve haftaları değerlendirebilmek adına hanımlarla çeşitli buluşma, 
gezi ve kamp çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul’da 26, Anadolu 73 şubede faaliyet göstermektedir. 

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, zamanın gerektirdiği ihtiyaçlar ile toplumsal değerlerimiz arasında 
dengeyi sağlama noktasında ülkemizi desteklemektedir. Hanımlar Komisyonu, faaliyetleri kapsamında 
her yaş döneminin kendine has özellik ve gereksinimlerini göz önünde tutarak, fiziksel, psikolojik, 
sosyal, manevi, akademik ve mesleki gelişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 
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Hanımlar Komisyonundan Suriyeli Mültecilere Ev
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu 
ve Şube Hanımlar Komisyonları olarak Deniz Feneri 

aracılığı ile İdlib Mülteci Kampında kalan ailelere 4 
briket ev yapılarak teslim edildi.

Kamerunlu Çocukları “Gülümseten Emek”
Hanımlar Komisyonu ve Genç Ensar Kız Komisyonlarının 
el ele vererek hazırladığı proje ile daha önce 8.000 bez 
bebek yapılarak çeşitli hediyeler ile birlikte Suriye’nin 
Azez bölgesindeki çocuklara dağıtılmıştı. Gülümseten 
Emek Projesi bu kez Kamerunlu çocuklara ulaştı. 
Hanımlar komisyonu ve Genç Ensar Kız Komisyonu 
gönüllüleri tarafından yapılan 600 adet Bez Bebek 
Deniz Feneri derneği aracılığı ile Kamerun’da yaşayan 
çocuklara hediye edildi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Hanım Komisyonları ile bir araya 
geldik
Ensar Vakfı Esenyurt Hanımlar Komisyonunun ev sa-
hipliğini yaptığı, Esenyurt İlçesinde faaliyet gösteren 
birçok STK’nın katıldığı istişare toplantısına katılım 
sağladık.
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Online Siyer Seminerleri Başladı
Pandemi döneminde faaliyetlerimizi durdurmayarak 
online sohbet programları başlattık. Türkiye gene-
lindeki hanım komisyonlarımızın üyelerine yönelik, 
Zoom programı üzerinden gerçekleştirdiğimiz, Yazar 
Zehra Türkmen’in moderatörlüğünü yaptığı programda 
Prof. Dr. Adem Apak’ı konuşmacı olarak ağırlıyoruz. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatını dinleme fırsa-
tını bulduğumuz program 8 ay boyunca 15 günde bir 
olarak yapılmaya devam edecektir.

Ayetler Işığında Hayat programında konuğumuz Halime Uyulan
Online seminerlerimizden bir diğeri ise yine Zehra 
Türkmen moderatörlüğünde Halime Uyulan konuşmacı 
olarak evlerimize misafir oluyor. Ayda bir olarak ger-
çekleştirdiğimiz “Ayetler Işığında Hayat” başlıklı tefsir 
dersimiz ise 6 ay boyunca devam edecek.

Yurt Ziyaretleri Yaparak Öğrencilerimizle Hasbihal Ediyoruz
Ensar Vakfı Yurtlarında kalan kız öğrencilerimizin 
dertlerini dinlemek, tanışmak ve bilgi alışverişinde bu-
lunmak maksadı ile Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu 
yöneticileri olarak yurtlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu 
kapsamda Esenyurt’ta bulunan H. Ayşe Özyurt Kız 
Öğrenci Yurdu ve Ensar Vakfı Karabük Kız Öğrenci 
Yurdunu ziyaret ettik.

Prof. Dr. Huriye Martı’ya Ziyaret
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu olarak Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı hanımefendiyi 
makamında ziyaret ederek birlikte yapacağımız prog-
ramlar için istişarede bulunduk.
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Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kongresine Katıldık
Kadem tarafından 6.’sı düzenlenen 6. Toplumsal 
Cinsiyet Adaleti Kongresine katıldık.  Bu yıl “Değişen 
Dünyada Ebeveynlik” başlığı altında gerçekleştirilen 
kongreye Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu yönetimi 
olarak yer aldık.

Hanımlar Komisyonu 
Toplantımızda Başkanımızı 
Misafir Ettik
Periyodik olarak gerçekleştirmekte olduğumuz hanım-
lar komisyonu toplantımıza Genel Başkanımız Dr. Şener 
Ağaç konuk oldu.

Pandemi döneminde yüzyüze çalışmalara ara verilmesi 
ile birlikte toplantılarımız çevrimiçi olarak devam etti. 
Mütevelli Heyet Üyelerimiz ile Anadolu Şube Hanım 
Sorumlularımızla çevrimiçi olarak birçok toplantı 
gerçekleştirdik.

İmam Hatip Öğrencilerine 
Vakfımızı Anlattık
Toki Turgut Özal Imam-hatip ortaokul öğrencilerine 
vakfımızı tanıtarak istişarede bulunduk.  

Şubelerimizdeki Hanım Komisyonlarımızı Ziyaret Ediyoruz
Türkiye genelinde birçok il ve ilçede şube si bulu-
nan vakfımızın aynı zamanda şubelerinde yürüttüğü 
hanımlar komisyonu faaliyetlerini yerinde görmek 
için şube ziyaretleri yapıyoruz. Bu kapsamda  Bursa, 
Bandırma, Erdek, Lapseki, Çanakkale, Lüleburgaz, 

Kastamonu , Karabük,  Karadeniz Ereğli, Bolu, Sakarya, 
Kocaeli ,Uşak, Kütahya, Tavşanlı, Bilecik, Antalya, 
Denizli, Burdur, Isparta Hanım Komisyonları ziyaret 
ederek istişarelerde bulunduk.

77 ENSAR BÜLTENİ 
2020 OCAK / ARALIK



EĞİTİM PROJE VE AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
Ensar Enstitü ve Proje Koordinasyon Merkezi iki ayrı birim olarak faaliyet gösterirken Eğitim, Proje ve AR-Ge 
Müdürlüğü çatısı altında toplanmış olup birbirini destekleyecek araştırma ve çalışma alanları oluşturulmuştur. 
Bu sayede vakıf bünyesinde gerçekleşen eğitim ve proje gibi faaliyetler ortak bir merkezde toplanmıştır.

Eğitim, Proje ve AR-GE Müdürlüğü sayesinde çalışmalar toparlayıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir üst çatı 
altında sistemleştirilmiştir. Ensar Enstitü, vakıf bünyesindeki eğitim, etkinlik ve araştırma çalışmalarının 
planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur. Proje Koordinasyon Merkezi başta genel 
merkez olmak üzere şubeler ve ilgili birimler adına proje üretme ve yürütmenin yanı sıra; farklı vakıf ve 
dernekler, öğrenci toplulukları ve platformlara da danışmanlık hizmeti veren bir birimdir. Bununla beraber, 
Kariyer ve Staj Ofisi, Araştırma-Geliştirme ve Proje Atölye Grubu gibi çalışmaları da yürütmektedir. 

www.ensar.org EnsarVakfi_Pkm
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EĞİTİM PROJE VE AR-GE MDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK ARAMA KONFERANSI 
Ensar Vakfı, günceli takip etmek, yeniliklere karşı kat-
ma değeri yüksek planlamalar yapmak ve tematik 
olarak gençlik başta olmak üzere hizmet alanına giren 
hedef kitleye dair hem durumun tespiti hem de çözüm 
önerileri için Eğitim, Proje ve AR-GE Müdürlüğümüzün 
katkılarıyla Arama Konferansı gerçekleştirmiştir.

Arama Konferansında gençlere ne kadar ulaştığımız 
ne kadarının hayatına dokunduğumuz, nerelerde eksik 
kaldığımız sorular çerçevesinde ele alınmıştır. Yapılan 
çalışma ile paydaş kurumlarımız ve gençlik çalışanları-
nın katkısıyla gençliğe dair hem kurumsal performan-
sımızı arttırmak hem de gençlik alanındaki faaliyetlere 
yön verecek örneklikler oluşturulması hedeflenmiştir.

Erol Erdoğan’ın moderatörlüğünde Sivil Toplum, Kuşak 
Sorunu ve Deneyim başlıklarında 18 soruya cevap bul-
maya çalışılmış, katılımcıların verdiği cevaplar ışığında 
değerlendirme yapılmıştır.

Gençlik Arama Konferansı Değerlendirme 
Raporuna göre;

• “Gençler ve Sivil Toplum” konusunda katılımcı-
lar, 15 Temmuz 2016 sonrası sivil toplum kuruluşlarına 
karşı oluşturulan algının, Sivil Toplum Kuruluşlarına 

karşı bir güven zedelenmesi olduğuna dikkat çekmiş-
lerdir. Bu nedenle gençler, bir sivil toplum kuruluşuna 
üye ya da gönüllü olmanın gelecekte onları sıkıntıya 
sokmasından, yani fişlenmekten endişe etmektedirler.

• Sivil Toplum Kuruluşlarında gençlerin varlığı 
konuşulurken, gençlerin sesini duyuracağı, fikirlerini 
rahatlıkla söyleyebileceği, sorumluluk alarak hata 
yapmayı da takdir görmeyi de tecrübe edeceği alanlar 
oluşturulması tavsiye edilmektedir.

• STK’ların hedef kitlesi konu edildiğinde; STK 
faaliyetlerinin beşerî ilimlerle sınırlandırıldığı, gençle-
rin teknik ya da tasarım odaklı konulara da ilgi duyduğu 
gerçeğinin unutulduğu gözlemlenmiştir.  Ayrıca hedef 
kitle konusunda STK’ların İmam Hatip Okullarını mer-
keze alan bir tavır sergilediği, bu durumun ise İmam 
Hatiplerin doyum noktasına ulaşmasına, hatta verilen 
emeklerin karşılık bulamamasına neden olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştır. Meslek Lisesi gibi okullarda okuyan 
gençlerin söz konusu ilgi ve alakaya daha muhtaç ol-
duğunun da altı çizilmiştir.

• Hedef kitle konusu ele alındığında LGBT+ ko-
nusu da gündeme gelmiş; bu tür fıtri konuların istesek 
de istemesek de gençlerin gündeminde ve yakınında 
olduğu vurgusu yapılmıştır. 

• Sivil Toplum Kuruluşlarında gençlerin ne ka-
dar söz hakkına sahip olduğu da tartışılmış, maddi 
kaynak söz konusu olduğunda söz hakkının büyüklerde 
olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca bir STK’da karar 
alma mekanizmalarında görev alma yaşının en az 35-
40 olduğu tespiti vurgulanmış, gençlere biçilen yerin 
sınırlı olduğu hatta STK’larda gençlere biçilen rolün, 
üretilen hizmetten “yararlanan kişi” olarak tanımlandı-
ğı görülmüştür. Oysa ki gençler, hizmeti üreten olmaya 
taliptir.
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• “Gençler ve Kuşak Sorunu” oturumunda genç-
lerin sorunlu birer fert olarak görüldüğüne dikkat 
çekilmiştir. Sorunlarından yola çıkarak gençlerin an-
laşılamayacağı, bunun yerine keşfedilmesi gereken 
yanın, gençlerin güçlü yönlerinin olması gerektiği 
vurgulanmıştır.

• Gençlerle iletişim konusunda ise, iletişimin 
aktarma değil, anlayabilme ve anlatabilme şekli oldu-
ğuna dikkat çekilmiştir. İletişimin aynı zamanda bir 
paylaşma eylemi olduğu fakat kuşaklar arasında ortak 
dil kurulamadığı için paylaşmanın da gerçekleştirile-
mediği aktarılmıştır. Kuşaklar arasındaki duvarların 
yıkılması ve gençlerle iletişimin kurulabilmesi için 
makam arabaları ve takım elbiselerin aradan çıkması, 
gençlerle gençlerin hassasiyetlerinin merkeze alındığı 
bir ilişki biçiminin kurulması tavsiye edilmiştir.

• Rol model konusuna gelindiğinde ise günü-
müzde rol model kavramının fenomen olarak anla-
şıldığı genel bir kanaat olmuştur. Oysaki bu iki kav-
ram arasındaki farka dikkat çekilmesi gerekmektedir. 
Katılımcılar, gençlerin ulaşabildiği insanları rol model 

olarak kodladığını dile getirmiş, bu duruma karşı önlem 
alınması gerektiğini vurgulamışlardır.

• Arama Konferansının son oturumunda 
“Deneyim” kavramı üzerinden hem gençlere yönelik 
somut çalışmaların niteliği hem de gençlerin deneyim 
tecrübelerine olan ihtiyaçları ele alınmıştır. 

• Ülkemizde gençliğe yönelik düzenlemeler 
(gençlik politikaları) oldukça yüzeysel kalmış, somut 
bir çerçeve üretilememiştir. Bu durum, mevcut durum-
dan haberdar olduğumuzu fakat herhangi bir çözüm 
sunmadığımızı göstermektedir.

• 2000’li yılların gündemi haline gelen 
“Deneyim” kavramı, gençlerin dokunacağı, deneyeceği 
ve deneyimleyeceği merkezlerin dikkat noktasıdır. 
Gençler, tercih edecekleri ve hayalini kurdukları mesle-
ği düşünürken dahi deneyimin eksikliğini duymaktadır. 
Tam da bu noktada deneyim merkezleri, gençlerin bir 
meslek edinme baskısı altında olmadan ilgilerine cevap 
bulabilecekleri alanlar olarak biliniyor ve gençler ara-
sında cazip hale geliyor. 
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ENSAR ENSTİTÜ
Ensar Enstitü, vakıf ve vakıf birimlerinin eğitim ve etkinlik çalışmalarının koordineli desteklenmesi 
amacıyla eğitim, araştırma-raporlama ve organizasyon faaliyetlerine 2016 yılında başladı.

Ensar Enstitü’nün faaliyet alanları şunlardır: 

• Ensar’la Büyüyorum
• Kürsü Konferansları
• Sana Emanet Bilgi Yarışması
• İlahiyat Vefa Dersleri
• Personel Eğitimleri
• Personel Bilgi Yarışması
• Sana Emanet Bilgi Yarışması
• Atölye Programları

www.ensar.org ensarenstitu
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Eğitim Faaliyetleri
Tıbb-i Nebebi Dersleri
Tıbb-i Nebevi eğitimleri ile insanın en çok ihtiyaç duy-
duğu sağlık meselesi, insanın aslî yönleri ile kapsayıcı 
şekilde ve hadis, sünnetler ışığında ele alınmıştır. Hilmi 
Bakır tarafından verilen ve 8 Hafta süren eğitimde; 
Nebevi Anlayış, Sağlıkta Mucize, Koruyucu Hekimlik, 
Temizlik, Güzel Ahlak ve Mizaç Yönüyle Karakter ve 
Sağlık konuları işlenmiştir.

Kavramlar ve Maliyetleri 
Kavramlar ve Maliyetleri eğitimi ile gündelik hayatın 
dinamikleri kavramlar çerçevesinde ele alınıyor. Dr. 
Necdet Subaşı tarafından verilen ve 10 hafta olarak 
planlanan eğitimde, hayatımıza dokunan pek çok kav-
ram maliyetleri ile ele alınıyor. Yoğun kayıt süreci ar-
dından eğitimler, 178 kişinin katılımıyla 26 Aralık 2020 
Cumartesi günü başlamıştır.

Psikoloji ve Din Okumaları
Modern ve geleneksel psikoloji alanına dair okumalar 
üzerine temellendirilen Psikoloji ve Din Okumaları ile 
program dahilinde belirlenen 8 kitap üzerine müzakere 
yapılacaktır. 300’ün üzerinde başvuru alan Psikoloji 
ve Din Okumaları ilk dersinde Engin Gençtan’ın “İnsan 
Olmak” kitabı müzakere edilmiştir.

İngilizce Okuma Çemberi
İngilizce Okuma Çemberi ile öğrencilerimizin dil bece-
rilerini geliştirmek ve metin hakimiyetleri arttırmak 
amaçlanmıştır. 200’e yakın başvuru neticesinde katı-
lımcılar ölçme ve değerlendirme sınavına tabi tutula-
rak sınavda %60 başarı sağlayanlar İngilizce Okuma 
Çemberine katılım hakkı kazanmıştır. Kariyer ve Staj 
Ofisi Sorumlusu Şule Gür tarafından verilen eğitim, 
35 kişinin katılımıyla 30 Aralık 2020 Çarşamba günü 
başlamıştır. 
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Organizasyon Faaliyetleri
Evde Kaldığıma Değsin
Ensar Enstitü, Kovid-19 salgın sürecinin başladığı ve 
alınan tedbirler gereği “Evde Kal” çağrısının yapıldığı 
süreçte “Evde Kaldığıma Değsin” adıyla 13 program-
lık bir seri düzenlemiştir. 13 farklı konunun 13 farklı 
katılımcı ile ele alındığı programlar Ensar Enstitü’nün 
Instagram hesabından canlı olarak yapılmıştır:

“Evde Kaldığıma Değsin” programlarında konuk 
edilen isimler: 

• Ben Evdeyim Psikolojim Nerede? –Mehtap 
Doğan Veziroğlu, Uzman Klinik Psikolog

• İçimiz Fikir Fikir – Proje Uzm. Fatma Büşra 
Kaya, Proje Uzmanı 

• Genç Kafalar – Enes Kaşkaş, Genç Ensar 
Sorumlusu

• Sanat Nasıl Terapi Eder? – Ayşe Şahinboy 
Doğan, Tiyatro Külliyen Koordinatörü

• Gönlüme Afrika Düştü – Alim Purtul, Afrika 
Gönüllüsü

• Zor Zamanda Bayram – Erol Erdoğan, İlahiyatçı 
Sosyolog

• Büyümeye Dirençlilerin Edebiyatı, Kevser 
Şenel Yılmaz, Hikâye Anlatıcısı

• Sosyal Medyanın Kar Araçları – Vahit Mahmat, 
Kurumsal İletişim Direktörü

• Filistin’de Bir Gün – Kerim Alastal, Aktivist
• Tıbb-i Nebevi – Hilmi Bakır, Eczacı, Öğretim 

Üyesi
• Sosyal Girişimcilik – Sümeyye Ceylan, 

Usturlab’ın Kurucusu
• Kariyer Basamakları ve Staj – Şule Gür, Kariyer 

ve Staj Ofisi Sorumlusu
• Bir Güzel Yorulduk – Dr. Necdet Subaşı, MEB 

Müşaviri

Personel Bilgi Yarışması
Salgın döneminde pek çok alanda evden çalışma siste-
mine geçen vakfımız, personellerinin motivasyonlarını 
canlı tutmak ve bir etkinlik çerçevesinde heyecanımızı 
sürdürülebilir hale getirmek amacıyla aylık bilgi ya-
rışması düzenlemiştir. İlkine 15 Temmuz 2020’da “15 
Temmuz” gündemiyle başlanan bilgi yarışmaları her 
ayın 15’inde bilgiyarisması.ensar.org adresi üzerinden 
yapılmaktadır. Yarışmada derece alan personellere tatlı 
ikram edilmektedir. 

/ensarenstitu
C A N L I

İçimiz Fikir Fikir
Proje Uzm. Fatma Büşra Kaya
8 Mayıs 2020 saat 22.30

EVDE KALDIĞIMA
DEĞSİN
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Kürsü Konferansları
Ensar Vakfı yurtlarında barınan öğrenciler başta olmak 
üzere ilgili olan üniversite öğrencilerinin entelektüel 
ilgilerini geliştirmek ve canlı tutmak adına düzenle-
nen Kürsü Konferansları, pandemi döneminde verilen 
aranın ardından İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. 
Dr. İsmail Demirezen’in katılımıyla gerçekleştirildi.  
Kürsü Konferanlarının beşinci programı 21 Aralık 2020 
Pazartesi günü Youtube canlı yayını olarak gerçekleşti. 
Tüketim Toplumu ve Din konusunun konuşulduğu 
programda Demirezen, insanların toplumsal tabaka-
laşmasında, kimlik inşalarında, insanlar arasındaki 
ilişkilerde ve öz saygınlıklarında tüketim toplumunun 
merkezi bir rol oynadığını söylemiştir. Tüketim top-
lumu ile birlikte ihtiyaç merkezli toplumdan tüketim 
merkezli toplum anlayışına geçen insanların tüketimin 
kölesi haline geldiğini ifade eden Demirezen, insanla-
rın metalar üzerinden  farklılıklarını ortaya koymaya 
çalıştığını söylemiştir. 

Bayram Mesajım
Ziyaretin yasak, hasbihalin uzak olduğu salgın dönemi 
bayramında yaşanılanların bir bayram mesajı olarak 
elden ele yayılması için “Bayram Mesajım” yarışması 
düzenlenmiş, 234 başvuru arasından yapılan değerlen-
dirme neticesinde dereceye girenlere ödül olarak 500, 
250 ve 100 liralık bayram harçlığı verilmiştir.

Ödüllü bayram mesajı yarışması sonuçları şu 
şekilde: 

1. Recep Enes Bağbakan
“Bu bayramda pamuk eller cebe değil sabunlara lütfen! 
Birlik ve beraberliğimiz…Yok hayır! Mesafe lütfen! 
Ziyaretlerimiz görüntülü arama ile gerçekleşecektir. 
Küçüklerin gözlerine, büyüklerin ellerine emojiler. 
Harçlıklar hesaba, herkese teşekkürler.”

2. Zehra Sabaz
“Biz durduk, dünya durdu.
Yol buldu, yürüdü dualar.
Sokaklar boş, kapılar kapalı.
Yüreklerimizi açtık,
Hamd olsun alemlerin Rabbine.
Günler akşamlar örtüsüne bürünmeden,
İyilikler yer buldu fakir sofrasında.
Rahmet bir tatlı yağmur gibi döküldü.
Hem göğümüz,
Hem yüreğimiz arındı.

İçten bir selam,
Özlemlerle birleşti.
Mübarek olsun bayram.”

3. Hatice Beyza Yetim
“Madden yollar kapalı olsa da,
Manen yanınıza biliniz bizi.
Mübarek eliniz uzak olsa da,
Anılardan bahsedip yad ettik sizi.
Arefe gülleri çalmasa da kapıyı,
Hazırlayıp sakladık diğer bayrama payı.
Günleriniz huzurlu, sağlığınız daim olsun.
Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

84 ENSAR BÜLTENİ 
2020 OCAK / ARALIK



ENSAR ENSTİTÜ

Sana Emanet Bilgi Yarışması
2020-2021 Dönemi’nde, ‘Sana Emanet: Sorularla 
40 Derste Ahlak’ Projesi gündeme gelmiş, bu kap-
samda, “Sorularla 40 Derste Ahlak” kitabı üzerinden 
İstanbul’da gönüllü olan 26 şubemizin koordinasyo-
nuyla tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip 
Ortaokullarının gönüllü olarak katılım gösterdiği bir 
bilgi yarışması süreci yaşanmıştır.

Bilgi Yarışması sürecinde tanıtım çalışmalarına ağır-
lık verilmiş, İstanbul İl Tanıtım toplantısı 17 Ocak 
2020 ta rihinde Şişli Grand Cevahir Otel’de yapıl-
mıştır. Toplantıya İl Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin 
Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan, Ensar Vakfı 
Genel Kurul Üyesi N. Bilal Erdoğan ile projenin uy-
gulanacağı İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, 
Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, 
Müftüler ile Ensar Vakfı şube baş kanları katılım gös-
termiştir. Ayrıca projenin uygulana cağı 26 ilçenin 
17’sinde İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, 
Okul Müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla tanıtım 
toplantıları düzenlenmiş ve Sana Emanet Projesinin 

öğrencilere anlatılması adına da Beylikdüzü’nde 8, 
Küçükçekmece’de 4, Başakşehir’de 10, Ataşehir’de 
8, Gaziosmanpaşa’da 8, Esenyurt’ta 8, Beykoz’da 
8, Kağıthane’de 10 ve Kadıköy’de 4 okula ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.

100.000 hedefiyle çıkılan yolda sadece İstanbul’dan 
112.478 başvuru alınmış, gönüllülük üzere alınan baş-
vurular akabinde öğrencilere kitapları ücretsiz olarak 
gönderilmiştir. İstanbul’un yanında Samsun ilinde 
de başlayan “Sana Emanet Bilgi Yarışması” başvuru 
süreci 6918 başvuru ile tamamlanmıştır. Böylelikle, 
İstanbul ve Samsun’da gerçekleştirilmesi planlanan 
Sana Emanet Bilgi Yarışması’na toplamda 119.336 
öğrenci başvuru yapmıştır. Nisan ayında planlanan 
2 aşamalı sınav, ne yazık ki salgın dönemi nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir.

Ramazan Yazıları 
Ramazan ayının bereketini edebiyata yansıtan üs-
tatlardan alıntılarla yaşamaya ve yaşatmaya çalıştık. 
Mustafa Kara’nın “Ramazan Kitabı” ve Sezai Karakoç’un 
“Samanyolunda Ziyafet” kitabında yer alan Ramazan 
ve Oruç yazıları sayesinde Ramazan ayının bereketini, 
anlamını ve atmosferini farklı kalemlerin tanıklığında 
yaşamış olduk.
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PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ
Ensar Vakfı bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Proje Koordinasyon Merkezi, sosyal ve 
kültürel kalkınma odaklı, toplumun her kesimine hitap edebilecek ve fayda sağlayabilecek nitelikte 
projeler üretme, yazma, uygulama ve değerlendirme gibi çalışmaları yürütmektedir. 

Proje Koordinasyon Merkezi, yıl boyunca ulusal ve uluslararası hibe sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
GENÇDES, SODES, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları, 
Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu vb. kurum ve kuruluşların 
çağrılarını takip etmekte ve hibe programlarına projeler sunmaktadır. Kurumsal destek, hibe ve 
sponsor desteğiyle yürütülen projelerle gençler, yetişkinler ve ailelere yönelik eğitim, kültür-sanat, 
sportif faaliyetler, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda yüzlerce çalışma gerçekleştirilmektedir. 

Proje Koordinasyon Merkezi, genel merkez ve şubelerin yanı sıra gönüllü olarak kardeş vakıf ve 
derneklere de destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Gençlerin proje yazma potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve toplumsal hayata etki etmelerini 
hedefleyen Proje Atölye Grubu, 4 yıldır her dönem minimum 30 gençle öğrencilerin kendi projelerini 
hazırlamaları ve uygulamaları noktasında teşvik edici bir görev de üstlenmektedir.

www.ensar.org EnsarVakfi_Pkm
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PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

Proje Koordinasyon Merkezi Danışmanlık Hizmeti Vermeye 
Devam Ediyor 
Proje Koordinasyon Merkezi, bünyesinde yer alan 4 ki-
şilik profesyonel ekip ile Ensar Vakfı Şubeleri ve çeşitli 
kurum ve kuruluşlara proje döngüsü yönetimi eğitimi 
ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. 

Arama Konferansı – Proje Koordinasyon Merkezi 
Deneyim Sunumu 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının hedef kitlesinde 
yer alan gençlerin mevcut durumlarını analiz edebil-
mek ve katma değeri yüksek çalışmalar yapabilmek adı-
na 26 Eylül 2020 tarihinde Ensar Vakfı Genel Merkez’de 
düzenlenen Arama Konferansı’nda Proje Koordinasyon 
Merkezi deneyim sunumu gerçekleştirmiştir. 

EURODESK TEMAS NOKTASI
Genel Tanım: TC. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve genç-
lere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi 

vermekle yetkilendirilmiş Ensar Vakfı Eurodesk Temas 
Noktası, çeşitli proje ve faaliyetler ile danışmanlık hiz-
meti vermektedir. 

Faaliyetler:
1) Ensar Vakfı Eurodesk Temas Noktası 
Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor 

Eurodesk Temas Noktası, gençleri e-mail, telefon veya 
ofis ziyaretleri ile Avrupa fırsatları ve Erasmus+ prog-
ramları hakkında bilgilendirmekte ve danışmanlık 
hizmeti vermeye devam etmektedir. 

2) Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi 

Eurodesk Temas Noktası, Şubat 2020 tarihinde gönüllü 
gençlik çalışanlarına Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi 
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PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

vermiştir. Proje Koordinasyon Merkezi’nde devam eden 
4 hafta eğitim süresince proje döngüsü yönetimi eğiti-
mi verilirken, Erasmus+ hibe programları, programla-
rın başvuru kılavuzları ve başvuru formları hakkında 
bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. 

3) Güneydoğu Kariyer Fuarı (Dicle Üniversitesi, 
Diyarbakır)

Eurodesk Temas Noktası, T.C Cumhurbaşkanlığı ta-
rafından düzenlenen “Yetenek Her Yerde” 2020 
Kariyer Fuar Programı kapsamımda Diyarbakır, Dicle 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Güneydoğu Bölgesel 
Kariyer Fuarı’na 2 Mart 2020 tarihinde katılım sağla-
mıştır. Fuar boyunca standımızı ziyaret eden yaklaşık 
200 öğrenciye Avrupa fırsatları ve Erasmus+ program-
ları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

4) Ulusal Ajans-Proje Geliştirme Destek Eğitimi 
(Antalya)

Eurodesk Temas Noktası, 4-7 Mart 2020 tarihleri 
arasında Antalya’da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
düzenlenen “Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar 
ve Diyalog Projeleri Bilgilendirme Toplantısı & Proje 

Geliştirme Destek Eğitimi”ne katılım sağlamıştır. 
Program, proje hazırlama üzerine uygulamalı eğitim 
modeli olarak gerçekleşmiştir. 

5) Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (Akyazı Stadı, 
Trabzon) 

Eurodesk Temas Noktası, T.C Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde düzenlenen Doğu 
Karadeniz Kariyer Fuarı’nda 10-11 Mart 2020 tarih-
leri arasında fuar programına katılım sağlamıştır. 
Standımızı ziyaret eden yaklaşık 300 gence yurtdışı fır-
satları hakkında bilgilendirme yapılırken aynı zamanda 
vakıf faaliyetleri hakkında tanıtım gerçekleştirilmiştir. 

6) Ulusal Ajans-Eurodesk Bilgilendirme Toplantısı 
(Mersin) 

 Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2-5 Kasım 2020 tarihleri ara-
sında Mersin’de düzenlendiği “Eurodesk Bilgilendirme 
Toplantısı”na Eurodesk temas noktası olarak katılım 
sağlanmıştır. Yaklaşık 50 kurum temsilcisinin katıldığı 
programda “Eurodesk, Erasmus+ (Yeni Dönem), Yaygın 
Eğitim, Proje Döngüsü ve Strateji Planlamaları” başlık-
ları üzerine oturumlar gerçekleştirilmiştir. 

88 ENSAR BÜLTENİ 
2020 OCAK / ARALIK



PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

DESTEKLENEN PROJELER
Ulusal Ajans - Erasmus+ Programı 2020 yılı teklif 
çağrısı - Gençlik Fısıltıları Projesi 

T.C Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ Programı 2020 
teklif çağrısı üzerine Ensar Vakfı Proje Koordinasyon 
Merkezi tarafından hazırlanan gençlik istihdamını ve 
refahını artırmaya yönelik “Gençlik Fısıltıları” projesi 
29 Temmuz 2020 tarihinde Ulusal Ajans tarafından 
desteklenmeye hak kazanmıştır. 

Proje, 2021 yılında başlayacak olup gençlik refahı-
nın artırılmasına katkı sağlayacak “Bölgesel Gençlik 
İstihdam Politikası” ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 
Bu minvalde Türkiye’nin 81 ilinden gelen genç temsil-
ciler, bölgesel toplantılarda karar alıcılar ile bir araya 
gelerek demokratik hayata ve karar alma süreçlerine 
dahil olacaktır.

GSB-Gençlik Projeleri Destek Programı 2020 I. 
Çağrı – Kariyer Yönetimi Akademisi Projesi 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek 
Programı (GPDP) kapsamında Ensar Vakfı Proje 
Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan “Kariyer 
Yönetimi Akademisi” projesi bakanlık tarafından des-
teklenmeye hak kazanmıştır. 

Proje, 2012 yılında başlayacak olup üniversite öğren-
cilerini eğitim hayatından iş hayatına geçiş sürecini 
kolaylaştırmak adına yeni bilgi ve teknolojileri kul-
lanabilme kabiliyetlerini yükseltecek çeşitli eğitim 

uygulamaları ile doğru bir kariyer planı yapmalarına 
yardımcı olmayı hedeflemektedir.

GSB-Gençlik Projeleri Destek Programı 2020 I. 
Çağrı- Ensar Vakfı Şube Projeleri 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha 
iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak; ayrıca 
gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek 
amacıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı 
çerçevesinde açılan proje çağrısı (2020 – I Genel Çağrı) 
üzerine birçok Ensar Vakfı Şubesi proje başvurusu gön-
dermiştir. Şubeler tarafından yapılan proje başvuruları 
arasından 27 Kitap kahve, 10 Kişisel gelişim, 2 Fiziksel 
Aktivite ve Spor, 2 Gönüllük projesi olmak üzere top-
lamda 41 proje bakanlık tarafından desteklenmeye hak 
kazanmıştır. Ensar Vakfı Genel Merkez olarak 1 Kişisel 
gelişim ve 1 Kültür Sanat projesinin kabul edilmesiyle 
birlikte toplamda 43 proje bakanlık tarafından kabul 
görmüştür. 

Başvurusu kabul edilen şube projelerine yönelik bütçe 
revize işlemleri (Teknik destek, kalem arası aktar-
ma, faaliyet planlamasına göre bütçe çalışması) ve 
sözleşme süreçleri (Bakanlık tarafından talep edilen 
resmi evraklar, onay süreçleri, karar yazıları) PKM ta-
rafından titizlik ile takip edilmiş, destek sağlanmış ve 
bakanlık ile yapılan görüşmeler neticesinde süreçler 
tamamlanmıştır. 
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KARİYER VE STAJ OFİSİ

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen 
ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversite 
gençlerimize ve yeni mezun gençlere hizmet vermeyi planlamaktadır. 

Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler 
de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.

Kariyer ve Staj Ofisi faaliyet alanları özetle aşağıdaki gibidir;

• Eğitim
• Kariyer Danışmanlığı
• Staj
• Kariyer Yönetimin Akademisi
• Kariyer Talks 
• İş’te İz 
• Kariyer Festivali 21’
• Uluslararası Kariyer Forumu 21’

www.oicintern.org oicintern
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Kurumsal Ziyaretler
Kariyer ve Staj Ofisi alanın çalışma yapan üniversite 
ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak ziyaretler 
planlanmıştır. Bu ziyaretlerde gerek tecrübe paylaşım-
ları gerekse sahadaki fırsatlar konusunda fikir alışverişi 
gerçekleştirilmektedir:

FSM Vakıf Üniversitesi Kariyer Merkezi 
Ziyareti
Kariyer Merkezi ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretimiz 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Merkezi 
Müdürü Şenol ÖRNEKOL’un ofisine gerçekleştirilmiştir. 
Bu minvalde kariyer merkezlerinin işlevleri üzerine 
istişare edilmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi 
Ziyareti
Kariyer Merkezi ziyaretleri kapsamında ikinci ziyareti-
miz İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi Sorumlusu 
Neriman BEKÇİ’nin ofisine gerçekleştirilmiştir. Bu min-
valde kariyer merkezlerinin işlevleri üzerine istişare 
edilmiştir.

MÜSİAD EXPO Ziyareti
TÜYAP Fuar Merkezi’nde 19 Kasım 2020 tarihinde ger-
çekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020’ye katılım sağlanmış 
ve çeşitli kurumlarla etkilişime geçilerek Kariyer ve Staj 
Ofisi tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Kariyer Talks
Deneyimli iş adamları, siyasetçiler, STK temsilcileri ve 
akademisyenlerin etkileyici kariyer hikayelerini öğren-
cilerle paylaşacağı, bilgi ve tecrübelerini aktaracakları 
etkinliklerdir. Gençlere kariyer noktasında örnek teşkil 
edebilecek isimlerle gerçekleştirilen Kariyer Talks, vi-
deo şeklinde olup kurgulanan videolar Kariyer ve Staj 
Ofisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır. 
Daha çok gençlerin kariyer yolunda motivasyonlarını 
artırmayı amaçlayan bu etkinlik, ayda bir defa yapıl-
maktadır. Kariyer ve Staj Ofisi etkinlikleri kapsamında 
gençlere ilham verecek isimlerle gerçekleştireceğimiz 
Kariyer Talks serimizin ilk çekimini Kaanlar Gıda, 
Finans ve İdari İşler Müdürü Ahmet KAAN, ikincisini 
ise Münazara Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit ile 
gerçekleştirdik.

İş’te İz Röportajları
Çeşitli kurum ve kuruluşların insan kaynakları mü-
dürleri ile gerçekleştirdiğimiz, üniversite öğrencisi 
yahut yeni mezun gençlere mesleki anlamda kurumsal 
kültür ve deneyimlerin aktarıldığı “İş’te İz” röportajla-
rının ilk konuğu Albaraka Türk Katılım Bankası İnsan 
Kıymetleri Müdürü Kenan Sarıoğlu olmuştur. 

Röportajın tamamına kariyerstajofisi.org adresi üzerin-
den ulaşabilirsiniz.
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Kariyer Anketi
Kariyer üzerine gençlerin düşünceleri ve perspektif-
lerini öğrenebilmek adına 30 Kasım-10 Aralık 2020 
tarihleri arasında Kariyer Anketi gerçekleştirilmiş-
tir. Ankete katılım sağlayan gençlerin %70’i kadın, 
%30’u erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 22’dir. 
Katılımcıların %84,1’ü lisans düzeyinde, %15,9’u yük-
sek lisans düzeyindedir. Katılımcıların %20’si herhangi 
bir kurumda staj yapmadığını belirtirken, %80 ora-
nında katılımcı en az bir kurumda staj sürecine dahil 
olmuştur. Katılımcıların %90’ından fazlası eğitimini 

aldıkları alanda çalışmak istediğini belirtirken %5’lik 
bir kısım ise eğitimini aldığı alandan farklı bir alanda 
çalışmak istediğini belirtmiştir. Katılımcıların %34,9’u 
akademik kariyerin kendileri için daha cazip olduğunu 
belirtirken; %30,2’si büyük ve tanınmış bir firmada 
bir kariyerin, %20,6’sı girişimcilik yönünde kariyerin, 
%12,7’sinin kamu kuruluşunda kariyerin, %1,6’sı ise 
STK’da bir kariyerin kendisi için uygun olduğunu ifade 
etmiştir.

Kariyer Ve Staj Ofisi Sunumu
Kariyer ve Staj Ofisi hazırlık çalışmalarının hızla devam 
ettiği süreçte farklı kurum/kuruluşlardan misafirlerin 
katılımı ile gerçekleşen Gençlik Arama Konferansı’nda 
resmi olarak ilk defa Kariyer ve Staj Ofisi tanıtım sunu-
mu gerçekleştirilmiştir.



OIC INTERN- ULUSLARARASI STAJ OFİSİ

2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen tanıtım programı itibariyle faaliyete başlayan Uluslararası 
Staj Programı, SESRIC, YTB, ICYF ve Ensar Vakfı paydaşlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler 
arasında gerçekleştirilecek staj odaklı değişim programıdır. Uluslararası platformda gerçekleşen bu 
program sadece bir staj programı olmakla kalmayıp öğrencilere verilecek çeşitli interaktif eğitimlerle; 
dil becerilerini geliştirme, liderlik, girişimcilik ve iletişim becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra staj programı bünyesinde staj yapan öğrenciler arasındaki etkileşim kültürel kodlarla 
sınırlı kalmayıp mesleki kodlar üzerinden de gerçekleşerek İslam ülkeleri arasındaki bağ, mesleki 
alanlarda da kuvvetlenmiş olacaktır. 

Uluslararası Staj Programı’nın koordinasyon görev ve sorumluluğu Ensar Vakfı bünyesinde bulunan 
Uluslararası Staj Ofisi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren 50’ye yakın kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşunda staj 
süreci devam etmektedir.

www.oicintern.org oicintern
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OIC Intern Gönüllü Ekip Toplantısı
Daha önce OIC Intern Staj Programı kapsamında çeşitli 
kurumlarda stajını tamamlamış ve OIC Intern Gönüllü 
Ekibi’ne dahil olmuş stajyerler ile 4 Ocak 2020 tarihin-
de kahvaltı programı gerçekleştirildi. Kahvaltı prog-
ramının ardından 2020 yılı OIC Intern Gönüllü Ekip 
çalışmaları için istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

OIC Intern 5. Yürütme Komite 
Toplantısı
ICYF ev sahipliğinde; Ensar Vakfı, SESRIC, YTB, TOBB 
ve ICYF yöneticilerinin ve temsilcilerinin katılımıyla 
16 Ocak 2020 tarihinde OIC Intern 5. Yürütme Komite 
Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda OIC Intern 2019 
Değerlendirme süreci ve OIC Intern süreçleri istişaresi 
edilmiştir.

OIC Intern Gençlik Vizyon Eğitimi Programı
Ensar Vakfı Konferans salonunda ICYF iş birliğiyle, 1 
Şubat 2020 tarihinde 11.00-17.00 arasında gerçek-
leşen OIC Intern Gençlik Vizyon Eğitimi Programı’na 
yaklaşık 300 öğrenci katılım sağlamıştır. Bunun yanı 
sıra paydaş kurumlardan, konsolosluklardan ve çeşit-
li kurum/kuruluşlardan misafirler ve konuşmacılar 
da Gençlik Vizyon Eğitimi Programı’nda yer almıştır. 
Program açılış konuşmaları, OIC Intern Gönüllü eki-
binden bir stajyerin şiir dinletisi, 3 ayrı panel oturumu 
(Medyada Gençlik ve Kariyer İnşa Etme Adımları, İnsani 
Hususlar ve Gönüllülük Sunumları, Gençlik Vizyonu 
ve Girişimcilik ve İş Değerlerine Yönelik Farkındalık, 
Gençlik, Medeni ve Sosyal Etkileşim) ve kapanış şek-
linde devam etmiştir. 

OIC Intern Gönüllü Ekip 
Mezunları Veda Toplantısı 
2017 Aralık ayından bu yana OIC Intern Gönüllü 
Ekibi’nde ve OIC Intern organizasyonlarında aktif rol 
alan stajyerlerimizden mezun olanlara yönelik 24 Ekim 
2020 tarihinde bir veda toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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OIC Intern Gönüllü Ekibi 
Çevrimiçi Buluşması
COVID-19 pandemi süreciyle birlikte gelen kısıtlamalar 
sebebiyle, OIC Intern Gönüllü Ekip toplantısı çevrimiçi 
olarak 19 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Gençliğin Uluslararası Arenaya 
Katılımı / Çevrimiçi Konferans
Save The Students’ın daveti üzerine 12 Ağustos 2020 ta-
rihinde Gençliğin Uluslararası Arenaya Katılımı Online 
Konferansı’nda OIC Intern süreçlerinden ve gençlik 
süreçlerin bahsedilmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi Bölgesel Kariyer Fuarları
T.C. Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi’nin düzenlemiş olduğu 
Bölgesel Kariyer Fuarına katılım sağlanmış ve üniver-
site öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen fuarlarda 
2000 öğrenciye OIC Intern çalışamaları hakkında bilgi 
verilmiştir.

Katılım sağlanan Bölgesel Kariyer Fuarları:

• 24-25 Şubat 2020 –Trakya Kariyer Fuarı
• 2 Mart 2020 – Güneydoğu Kariyer Fuarı
• 5-6 Mart 2020 – Doğu Anadolu Kariyer Fuarı
• 10-11 Mart 2020 – Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı



ENSAR YAYIN GRUBU

Ensar Yayın Grubu, kuruluşundan itibaren yürütülen yayın çalışmaları, yayınevleri, kitap satış ofisleri 
ve web kitap satış sitesiyle hizmet ağını günden güne genişletmiştir. Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, 
Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları 
gibi 6 farklı tematik yayınları bünyesinde tutmaktadır. Özellikle dini yayınlar sahasında doğru ve 
özgün bilgileri okuyucuyla buluşturmaktadır. 

Bu minvalde 2019 yılında 94 ilk baskı ve 95 tekrar baskı olmak üzere toplamda 189 eseri okuyucuyla 
buluşturmuştur. Ayrıca bugüne kadar toplam 1023 eseri ilim ve irfan camiasına kazandırmıştır.

www.ensarnesriyat.com.tr ensaryayingrubu
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ENSAR KİTAP

SÜNNI- IRFANI GELENEĞIN  
14. YÜZYIL TEMSILCISI  
AŞIK PAŞA VE TÜRKÇE MESNEVI-
SI GARIBNAME ÜZERINE

Editör: Yunus Öztürk

Âşık Paşa, 14. yüzyıl irfânî geleneğin en 
önemli isimleri arasındadır. Dedesi, Ana-
dolu Türk-İslâm kültür tarihinde önemli 
yeri olan Türkmen Babası Baba İlyas 
el-Horasânî’dir. Âşık Paşa, Anadolu’da 
siyâsî faaliyetlerde aktif rol alan Kara-
manoğlu Beyliği’nin kuruluşunda etkili 
olan Muhlis Paşa’nın ise oğludur. Âşık, 
dedesi Baba İlyas ile birlikte Anadolu’ya 
gelen Şeyh Osman’ın gözetiminde yetiş-
miş ve onun kızı ile evlenmiştir. Meşhur 
sûfî-şâir Elvan Çelebi bu evlilikten doğ-
muştur. Osmanlı Tarihçisi Âşıkpaşazâde 
de bu ailenin geç dönem temsilcilerin-
dendir. 

ÂLEMLERE RAHMET  
HAZRETI MUHAMMED  
ŞIIRLERLE SIYER-I NEBI/

Gülhan Yılmaz
Seçilmiş insandı o ahlakı ikmal için /Muham-
med Mustafa ki aleme rahmet gelsin.
“Beni terbiye etti Rabbim, ne hoş terbiye!”/
Numune i tekamül yed-i kudret işiyle.
Katı kalpli olsaydı sever miydi insanlar?/Hatta 
ona ram idi bitkiler ve hayvanlar.
Sözleri ve işleri hayır, fazilet için,/Asla uğraş-
mamıştı saltanat kurmak için.
Ashabıyla her daim dertleşen nebiydi o,/Tatlı 
sohbetler eden, gönle barınaktı o.
Aile efradını hiçbir zaman üzmedi,/Cimriliği, 
pisliği, tembelliği sevmedi.
Vefası pek yüksekti, hep hayırla anardı,/Ona 
yardım edeni katiyen unutmazdı.
Kur’an övüyor onu muhkem ayetleriyle,/Kimse 
erişemez ki bu çok üstün payeye.
“Üstün bir ahlakın var” buyurdu ona Rabbi,/
Yemin ile söyledi, yok ki daha ötesi.

552 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Seçilmiş insandı o ahlakı ikmal için,
Muhammed Mustafa ki aleme rahmet gelsin.
“Beni terbiye etti Rabbim, ne hoş terbiye!”
Numune i tekamül yed-i kudret işiyle.
Katı kalpli olsaydı sever miydi insanlar?
Hatta ona ram idi bitkiler ve hayvanlar.
Sözleri ve işleri hayır, fazilet için,
Asla uğraşmamıştı saltanat kurmak için.
Ashabıyla her daim dertleşen nebiydi o,
Tatlı sohbetler eden, gönle barınaktı o.
Aile efradını hiçbir zaman üzmedi,
Cimriliği, pisliği, tembelliği sevmedi.
Vefası pek yüksekti, hep hayırla anardı,
Ona yardım edeni katiyen unutmazdı.
Kur’an övüyor onu muhkem ayetleriyle,
Kimse erişemez ki bu çok üstün payeye.
“Üstün bir ahlakın var” buyurdu ona Rabbi,
Yemin ile söyledi, yok ki daha ötesi.

ÇOCUK EĞITIMINDE 
ALTIN SÖZLER
Dr. Mehmet Reşat Şavlı
“Çocuğu olan kimse onunla çocuklaş-
sın.” Hz. Muhammed (s.a.v)
“İyi bir anne, yüz öğretmene bedel-
dir.” George Herbet 
“Hayırsız evlat yoktur. Hayırlı anne 
ve baba vardır.” Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı

90 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

“Çocuğu olan kimse, onunla çocuklaşsın.” 
( H z .  M u h a m m e d  s . a . v )

“Eğri dikilen taze nihâl(fidan);  
Büyürse doğrulmak muhâl(imkânsız).” 

( T ü r k  A t a s ö z ü )

“İyi bir anne, yüz öğretmene bedeldir” 
( G e o r g e  H e r b e r t )

“Hayırsız evlat yoktur; Hayırlı anne baba vardır.” 
( D r .  M e h m e t  R e ş a t  Ş a v l ı )

“Çocuğa top almak değil, onunla top oynamak babalıktır.” 
( Ö z l ü  S ö z )

“Çocuklar çok fazla şeye ihtiyaç duymazlar.  
Bir çocuğun sahip olabileceği en güzel oyuncak,  
yere eğilip onunla oynayan bir anne-babadır.” 

( B r u c e  P e r r y )

“Küçük bir çocuğa ‘koşma, zıplama ve tırmanma’ demek,  
‘nefes alma’ demek gibidir.” 

( J a n e t  L a n s b u r y ) 

“Sağlam çocuklar yetiştirmek, bozulmuş yetişkinleri  
düzeltmekten kolaydır.” 

( F r e d e r i c k  D o u g l a s s )

“Çocuklarınızın sizi dinlememelerine üzülmeyin;  
Esas, her an sizi izlemelerinden korkun.” 

( R o b e r t  F u l g h u m ) 

“Çocukları duymayınız, görünüz.” 
( İ n g i l i z  A t a s ö z ü ) 

“Bir çocuğa, ‘yalan söyleme!’ demeyin, ‘doğruyu söyle!’ deyin.  
Birincisinde suçlamış, ikincisinde ise yol göstermiş olursunuz.” 

( V i c t o r  H u g o )

Dört duvara hapsettiğimiz çocukları,  
düz duvara tırmanmakla suçluyoruz. 

P s k .  Ç i ğ d e m  D o ğ a n  B i l g i n 

EHL-I SÜNNET

Editör: Mustafa Aykaç

Günümüzde Müslümanların yaklaşık 
yüzde seksen üçünü oluşturan “Ehl-i 
Sünnet ve’l-Cemaat” İslâm dünyasının 
ana gövdesini teşkil etmektedir. Bu 
sebeple hakkında geniş bir külliyat 
söz konusu olan bu mezhebin doğru 
tanınması büyük önem arz etmektedir. 
Ülkemizde yaşayan Müslümanların 
kahır ekseriyetinin de mezhebi olan bu 
mezhebin önemli gördüğümüz hususi-
yetlerini anlattığımız bu çalışmamızda 
okuyucu sorularının cevaplarını bu-
lacaktır:

428 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

232 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Günümüzde Müslümanların yaklaşık yüzde seksen üçünü oluştu-
ran “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” İslâm dünyasının ana gövdesini 
teşkil etmektedir. Bu sebeple hakkında geniş bir külliyat söz konu-
su olan bu mezhebin doğru tanınması büyük önem arz etmektedir. 
Ülkemizde yaşayan Müslümanların kahır ekseriyetinin de mezhebi 
olan bu mezhebin önemli gördüğümüz hususiyetlerini anlattığımız 
bu çalışmamızda okuyucu aşağıdaki soruların cevaplarını bulacak-
tır:

• Ehl-i sünnet düşüncesine kaynaklık eden Ehl-i hadis ve Ehl-i 
re’y’in temel karakteristikleri nelerdir?

• Ehl-i sünnet’in oluşumundaki siyâsî süreç nasıl ilerlemiştir?

• İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Ehl-i sünnet kelâmının oluşu-
mundaki rolü nedir?

• Ehl-i sünnet kelâm ekollerinin kurucuları Eş‘arî ve Mâtürîdî’nin 
Ehl-i sünnet’e katkıları nelerdir?

• Eş‘arî ve Mâtürîdîlere göre Ehl-i sünnet kavramı kimleri ifade 
eder?

• Ehl-i sünnet kelâm mezheplerinin ahlâk anlayışı nasıldır?

• Ehl-i sünnet kimliğin siyaset alanına yansıması nasıl olmuştur?

• Bir bilgi kaynağı olarak hadis Ehl-i sünnet âlimlerine ne ifade 
eder?

• Ehl-i sünnet fıkıh kitaplarında Ehl-i sünnet kavramı kimleri işa-
ret eder?

• Kelâm-Felsefe ilişkisine Ehl-i sünnet’in bakış açısı nasıldır?

• Çağdaş Selefîler Mâtürîdîlik üzerinden Ehl-i sünnet kelâmcıla-
rına hangi eleştirileri yöneltmektedir?

Âşık Paşa, 14. yüzyıl irfânî geleneğin en önemli isimleri arasındadır. Dedesi, 
Anadolu Türk-İslâm kültür tarihinde önemli yeri olan Türkmen Babası 
Baba İlyas el-Horasânî’dir. Âşık Paşa, Anadolu’da siyâsî faaliyetlerde aktif 
rol alan Karamanoğlu Beyliği’nin kuruluşunda etkili olan Muhlis Paşa’nın 
ise oğludur. Âşık, dedesi Baba İlyas ile birlikte Anadolu’ya gelen Şeyh 
Osman’ın gözetiminde yetişmiş ve onun kızı ile evlenmiştir. Meşhur sûfî-
şâir Elvan Çelebi bu evlilikten doğmuştur. Osmanlı Tarihçisi Âşıkpaşazâde 
de bu ailenin geç dönem temsilcilerindendir. Garibnâme, Âşık Paşa’nın 
düşünce dünyasını yansıtan ve

“Bir ogul oldur kim ol cândan gelür / Ata bu mülkden gider oglı kalur

Dün ü gündüz sohbet ider halk-ıla / Atasınuñ adı kendüyle bile

Ol ogul uşbu kitâblardur ‘ayân / Atasını bildürür bellü beyân

Her kitâb kim dünyada kalmış-durur / Cümlesi cândan dogup gelmiş-durur

Pes bu söz cân oglıdur hîç şeksüzin / Ma‘niye bak kim göresin cân yüzin”

dizeleriyle methettiği Mesnevî türü Türkçe bir eserdir.

Garibnâme özelinde kaleme alınan ve altı bölümden müteşekkil kitap;

• Baba İlyas ve çevresinin İslâm anlayışı hakkındaki yaklaşımların 
tahlil edildiği, Baba İlyas ve yakın çevresinin Sünnî kültürün 
Anadolu’daki temsilcileri şeklinde kabul edilebilme imkânına 
yönelik bir inceleme,

• Ebû Hanîfe, Sünnî Kelâm geleneği Mâtürîdîlik ve Eş‘arîlik ile Âşık 
Paşa arasında karşılaştırmalar,

• Âşık Paşa ile Sünnî ve Şiî tefsirler arasında mukayeseler,
• Âşık Paşa’nın kullandığı hadislerin kritiğini içermektedir.

Bu incelemeler ile okuyucuların Âşık Paşa’nın ait olduğu gelenek ve Sünnî 
arka plana dair bir sonuca ulaşması hedeflenmiştir.

MECMÛATÜ’L-AHZÂB - ŞÂZELÎ 
DUA KITABI -1

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ

19. yüzyılın en değerli İslâm alimlerin-
den olan Ahmed Ziyauddin Gümüşha-
nevi hazretleri 28 yılda 4 kütüphanede 
18 bin eser üzerinde çalışarak, İslam 
dünyası için çok önemli eserler hazırla-
mıştır. Duaları konu alması sebebiyle, 
bu eser bir dua kılavuzu, dualar mec-
muasıdır. Hastalıklara karşı şifa, rız-
kın bereketlenmesi, nazardan korunma 
gibi duaları da barındıran bu eserin 
içinde, hizbler dikkat ve itina ile düzel-
tilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı 
yazılmıştır. Bazıları tarikatta muteber 
olan kitaplardan mübarek duaları bu 
kitaba eklemiştir. Bazı duaları da bü-
yük alimlerin evlatlarından isteye rek 
bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin 
sahifeyi aşkın bir dua hazinesi hazırla-
mıştır.

912 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Ciltli

SISTEMATIK KELÂM

Hulusi ARSLAN
Mustafa BOZKURT

Kelâm, Allah’ın varlığı ve sıfatları, melek, 
peygamber, ilâhi kitap, âhiret ve kader gibi 
İslâm inançları ve dinin temel ilkelerini in-
celeyen bir ilimdir. Bu inançların rasyonel 
temellerini bulmak ve ileri sürülen itirazlara 
karşı cevaplar oluşturmak, hatta karşıt fi-
kirlerin yanlışlığını ortaya koymak bu ilmin 
amaçları arasında yer alır. Bu açıdan Kelâm 
ilmi, dini ilimler içerisinde önemli bir yere 
sahiptir; hatta en değerli ilim (eşrefu’l-ulûm) 
olarak isimlendirilmiştir. İslâm düşüncesi-
nin temelini inançlar oluşturur. Bu sebeple 
Kelâm’a dinin asılları anlamında usûlü’d-dîn 
de denilmiştir. Diğer bütün dini ilimler bu 
asıllar üzerine kurulur. 

488 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Kelâm, Allah’ın varlığı ve sıfatları, melek, peygamber, ilâhi 
kitap, âhiret ve kader gibi İslâm inançları ve dinin temel il-
kelerini inceleyen bir ilimdir. Bu inançların rasyonel temel-
lerini bulmak ve ileri sürülen itirazlara karşı cevaplar oluş-
turmak, hatta karşıt fikirlerin yanlışlığını ortaya koymak bu 
ilmin amaçları arasında yer alır. Bu açıdan Kelâm ilmi, dini 
ilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir; hatta en değer-
li ilim (eşrefu’l-ulûm) olarak isimlendirilmiştir. İslâm dü-
şüncesinin temelini inançlar oluşturur. Bu sebeple Kelâm’a 
dinin asılları anlamında usûlü’d-dîn de denilmiştir. Diğer 
bütün dini ilimler bu asıllar üzerine kurulur. Bunun yanın-
da Kelâm ilmi, Müslümanların yabancı din ve kültürlerle 
yürüttüğü ilmi mücadelede önemli roller üstlenmiştir. İşte 
bu çalışma, düşünce tarihimizdeki bu kıymetli birikimi, İlâ-
hiyat Fakültesi Öğrencileri ve bu alanda inceleme yapacak 
olan araştırmacılara sunmak için hazırlanmıştır. Eser, giriş 
ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ana ko-
nulara hazırlık olması için varlık, bilgi ve istidlâl yöntemleri 
ele alınmıştır. Birinci bölümde ilâhiyyât bahisleri içinde yer 
alan, Allah’ın varlığı, isimleri, sıfatları ve fiillerine yer ve-
rilmiştir. İkinci bölümde nübüvvât, üçüncü bölümde semiy-
yât, dördüncü bölümde ise imâmet bahisleri incelenmiştir. 
Kelâm ilminin ana konuları açıklanırken önce kavramsal 
izahlara sonra problemlerin ortaya çıkışına yer verilmiş, 
daha sonra kelâm ekollerinin görüşleri akli ve nakli delille-
riyle birlikte ele alınmıştır. Böylece okuyucunun meseleleri 
daha objektif bir tarzda öğrenmesi amaçlanmıştır. Eser aynı 
zamanda İlâhiyat Fakülteleri Lisans ve Uzaktan İlâhiyat Li-
sans Tamamlama (İLİTAM) programlarında ders kitabı ola-
rak okutulmaktadır.

SİSTEMATİK
KELÂM
Prof. Dr. Hulusi ARSLAN
Doç. Dr. Mustafa BOZKURT
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SON ELÇI HZ. MUHAMMED (SAV)
DEN EVRENSEL MESAJLAR

Ramazan Işık 

“Kim zorda olanın işini kolaylaştırırsa 
Allah da onun, dünya ve ahirette işini 
kolaylaştırır.”   

(Müslim, Zikir, 38)

“Kardeşine zalim olsun mazlum olsun 
yardım et” buyurdu. Bunun üzerine 
bir sahabi kendisine: “Ya Rasulallah! 
Mazlum olan kişiye yardım edebiliriz 
fakat zalime nasıl yardım edeceğiz?” 
dedi. Peygamberimiz (sav) “Zalimin 
iki elini tutar, zulmüne mani olursu-
nuz” buyurdu. 

(Buharî, Mezalim, 4)
260 s. / 13,5x21 cm.

İthal kağıt, Karton Kapak

“Kim zorda olanın işini kolaylaştırırsa Allah da onun, 
dünya ve ahirette işini kolaylaştırır.” 
                                                                (Müslim, Zikir, 38)

“Kardeşine zalim olsun mazlum olsun yardım et” buyur-
du. Bunun üzerine bir sahabi kendisine: “Ya Rasulallah! 
Mazlum olan kişiye yardım edebiliriz fakat zalime nasıl 
yardım edeceğiz?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Zalimin iki 
elini tutar, zulmüne mani olursunuz” buyurdu. 

 (Buharî, Mezalim, 4)

“Size derecesi oruç, namaz ve zekâttan daha faziletli olan 
şeyi bildireyim mi? Sahabe ‘evet’ dedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (sav), iki kişinin arasını düzeltmektir, iki kişi-
nin arasını bozmak (dini) tıraş etmektir.”                                                                                                

(Tirmizî, Sıfatü’l- Kıyamet, 19)

TARIHTEN GÜNÜMÜZE  
SUFI-SIYASET ILIŞKILERI

Salih Çift

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ve İSAV’ın müştereken tertiplediği Tarihten 
Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri konulu 
milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı 01-03 
Kasım 2019 tarihlerinde Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu ilmî toplantıda, yedisi her biri alanındaki 
yetkinlikleriyle tanınan yabancı ilim adamla-
rı tarafından olmak üzere, toplamda yirmi üç 
tebliğ sunulmuştur.

Üç gün süren ilmî toplantıda sûfî-siyaset 
ilişkilerinin hem tarihî hem de güncel boyut-
larını örnekleyen muhtelif tebliğlerle mesele 
ele alınmaya çalışılmış, konular tematik bir 
yaklaşımla değerlendirilmiştir.

KURAN-I KERIM’I OKUMA KÂIDE-
LERI –TECVID

Mehmet Ali Alakurt

Psikanaliz, eski olguları tartışma ve gö-
rüşme noktasında yeni yöntemler sun-
ma ve dinsel tecrübenin anlaşılmasında 
etkili olan temel dinamikleri anlama 
ve genişletme iddiasındadır. Kuşkusuz 
psikanalizin en önemli katkısı, farkında 
olunan dünyanın dışındaki faktörlerin 
dinsel hayatın şekillenmesine etki ettiği 
anlayışıdır. Bir yöntem sorunu olarak 
psikanaliz, kendi açık ve sade anlamı-
nın ötesinde davranışın nasıl ve ne şe-
kilde anlaşılması gerektiğini sorgular. 
Psikanalitik teori dinin, kişisel çatışma 
ve kaygıları terbiye etmek için sosyal 
boyutlu bir yöntemden başka bir şey ol-
duğu noktasında genellikle şüpheci bir 
yaklaşım sergiler.

KELÂM TARIHI VE EKOLLERI

Prof. Dr. Hulusi Arslan

Kur’an-ı Kerim’in, tahrife uğramadan nesil-
den nesle aktarılması, Müslümanların en bü-
yük şansıdır. İslam dini bu yönüyle, diğer din-
lerin akıbetine uğramamış, kutsal kitabıyla 
birlikte Hz. Muhammed (as)’den nakledilen 
söz ve uygulamalar da, üzerinde bazı ihtilaf-
lar olsa da büyük oranda kayıt altına alınmış-
tır. Ne var ki Hz. Muhammed’in vefatından 
sonra sahabe arasında ortaya çıkan siyasi ve 
sosyal çekişmeler çeşitli dini tartışmaların 
doğmasına sebep olmuştur. Bu ihtilaflar, iti-
kadi açıdan büyük günah, iman, küfür ve ka-
der gibi bazı konuların tartışılmasına neden 
olmuştur. Bu ilk tartışmalar etrafında hicri 
birinci asırda Haricilik, Mürcie, Kaderiyye ve 
Cebriyye gibi itikâdî fırkalar doğmuştur. Hic-
ri ikinci asra gelindiğinde, yabancı din ve kül-
türlerle karşı karşıya gelinmiştir. Müslüman 
âlimler bu yeni inanç ve kültür ortamından 
zaman zaman istifade etmenin yollarını ara-
mışlarsa da ilişki biçimi genellikle mücadele 
şeklinde seyretmiştir. 

INAN ÇALIŞ BAŞAR

Adnan Kalkan 

Bu kitap; motive olmak için başarılı 
insanların hayat hikayelerini okuyup, 
tecrübelerinden faydalanmanızı ve ba-
şarının önündeki birçok soruna çözüm 
üretmenizi kazandıracaktır.

Eğitimci Yazar/Aile ve Eğitim Da-
nışmanı Adnan Kalkan’nın başarıya 
giden yolun önünde bulunan engelle-
rin çözümünü milli ve manevi değer-
lerimiz ışığında, akıcı bir üslupla ele 
aldığı ve başta öğrenciler olmak üzere 
başarıya ulaşmak isteyen her kesime 
hitap eden bu değerli eseri hizmetinize 
sunuyoruz.

720 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

136 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

320 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si ve İSAV’ın müştereken tertiplediği Tarih-
ten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri konulu 
milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı 01-
03 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu ilmî toplantıda, yedisi her biri alanın-
daki yetkinlikleriyle tanınan yabancı ilim 
adamları tarafından olmak üzere, toplam-
da yirmi üç tebliğ sunulmuştur.

Üç gün süren ilmî toplantıda sûfî-siyaset 
ilişkilerinin hem tarihî hem de güncel bo-
yutlarını örnekleyen muhtelif tebliğlerle 
mesele ele alınmaya çalışılmış, konular te-
matik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE

SÛFÎ-SİYASET
İLİŞKİLERİ
SUFISM AND POLITICS

PAST AND PRESENT
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Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı
01-03 Kasım 2019
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KUR’ÂN-I KERÎM’I 

OKUMA KÂIDELERI

—TECVÎD —

Mehmet Ali KURT
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Kur’an-ı Kerim’in, tahrife uğramadan nesilden nesle akta-
rılması, Müslümanların en büyük şansıdır. İslam dini bu 
yönüyle, diğer dinlerin akıbetine uğramamış, kutsal kita-

bıyla birlikte Hz. Muhammed (as)’den nakledilen söz ve uygula-
malar da, üzerinde bazı ihtilaflar olsa da büyük oranda kayıt altına 
alınmıştır. Ne var ki Hz. Muhammed’in vefatından sonra sahabe 
arasında ortaya çıkan siyasi ve sosyal çekişmeler çeşitli dini tar-
tışmaların doğmasına sebep olmuştur. Bu ihtilaflar, itikadi açıdan 
büyük günah, iman, küfür ve kader gibi bazı konuların tartışıl-
masına neden olmuştur. Bu ilk tartışmalar etrafında hicri birinci 
asırda Haricilik, Mürcie, Kaderiyye ve Cebriyye gibi itikâdî fırkalar 
doğmuştur. Hicri ikinci asra gelindiğinde, yabancı din ve kültür-
lerle karşı karşıya gelinmiştir. Müslüman âlimler bu yeni inanç ve 
kültür ortamından zaman zaman istifade etmenin yollarını ara-
mışlarsa da ilişki biçimi genellikle mücadele şeklinde seyretmiştir. 
Felsefenin İslam dünyasına girmesiyle birlikte bu etkileşim ve mü-
cadele ortamı daha da yoğunlaşmıştır. Kelam ilmi böyle bir ortam-
da doğmuş, hicri ikinci asırda Mu‘tezile ekolü ilk kelâm mektebi 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Şia ve Ehl-i Sünnet kelam 
okulları da oluşmuştur. Ehl-i Sünnet de kendi içerisinde Eş‘arîlik 
ve Mâturîdîlik kelam okullarını doğurmuştur. Bu ekoller tarihi 
süreç içerisinde çeşitli değişim ve dönüşüm süreçleri geçirmiştir. 
Son asırlarda Müslümanların tarih sahnesinde etkin olamaması, 
yenilik düşüncesini harekete geçirmiş, son iki asırda Yen-i İlm-i 
Kelam arayışları ortaya çıkmıştır. İşte bu eser, Kur’ân’ın nâzil olma-
ya başladığı devirden başlayarak günümüze kadar seyreden tarihi 
süreçte inanç konularında yaşanan gelişmeleri, oluşan itikadi fırka 
ve ekolleri incelemektedir.

200 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Bu kitap size;

•  Kendinizi tanıyarak, yeteneklerinizi keşfedip en iyi şekilde değer-
lendirmenizi

•  Çalışma hayatınızda olumsuzluklarla karşılaştığınız zaman bu 
olumsuzluklardan ders çıkararak olumlu düşünmeyi öğrenmenizi

•  Kendinize ve olaylara karşı özgüven kazanmanızı

•  Hedef belirleme stratejileri ve hedef dâhilinde çalışmanın önemi-
ni anlamanızı

•  Planlı çalışmanın başarıya etkisi ve verimli çalışmak için plan yap-
ma metotlarını

•  Zamanı verimli yönetmenizi

•  Verimli çalışmak için konsantre olmanızı ve dikkati engelleyen fak-
törleri belirleyip çözüm yöntemlerini

• Motivasyonu bozan unsurları belirleyerek motivasyonunuzu art-
tırma yöntemlerini

• Sınav kaygı ve stresini yenme stratejilerini

• İletişim ve insan ilişkilerinin başarıya etkisini

• Meslek seçiminde izlenecek adımları

• Motive olmak için başarılı insanların hayat hikayelerini okuyup, 
tecrübelerinden faydalanmanızı ve başarının önündeki birçok so-
runa çözüm üretmenizi kazandıracaktır.

 Eğitimci Yazar/Aile ve Eğitim Danışmanı Adnan KALKAN’nın ba-
şarıya giden yolun önünde bulunan engellerin çözümünü milli ve 
manevi değerlerimiz ışığında, akıcı bir üslupla ele aldığı ve başta 
öğrenciler olmak üzere başarıya ulaşmak isteyen her kesime hitap 
eden bu değerli eseri hizmetinize sunuyoruz. Faydalı olması dile-
ğiyle...

G
EN

iŞLETiLM

iŞ4.
BASKI

ETKILI TEST ÇÖZME TEKNIKLERI

Ahmet Akay AZAK

Malumunuz ülkemizde sınav sayısı oldukça 
fazla olup, bu sürecin en etkili şekilde öğ-
rencinin başarıyı yakalayabilmesi için tüm 
engelleri aşması gerekmektedir. Bu süreç 
içerisinde ya usta bir öğrenci olması veya 
ustalardan destek alması önemlidir. Kısaca-
sı; sana yardım edecek olan en büyük enerji 
içeceğin ümit olmalıdır. İyi bir okul kazandın 
ve bu senin sevindiğin en güzel anlar. Ama 
bitti mi? Elbette hayır. Önünde başka sınav-
lar var. Pekâlâ, sınavını kazandın ve zamanı 
geldiğinde öğrencisi olduğun okuldan mezun 
olacaksın. Yarış bitiyor mu? Hayır. İyi bir iş 
için ve kariyer planlaması adına hayat deni-
len mücadeleye başlıyorsun. Konfüçyüs der ki; 
Bilgi, insanı kuşkudan, iyilik; acı çekmekten, 
kararlı olmak; korkudan kurtarır. Hayat de-
nilen sınavdan başarılı çıkmak için kararlı ve 
azimli olmak gerekir.

120 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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ENSAR KİTAP

BAĞDAT ILIM HAVZASINDA 
ISLAM DÜŞÜNCESININ ÖNCÜ 
ŞAHSIYETLERI

İlyas Çelebi 

Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken 
14-15 Aralık 2019 tarihlerinde “Bağ-
dat İlim Havzasında İslâm Düşüncesi-
nin İlk ve Öncü Şahsiyetleri” konulu 
bu ilmî ihtisas toplantısını gerçekleş-
tirmiştir

İki gün süren bu toplantıda “Abbâsî 
Tarihinden Günümüze Entelektüel 
Bir Yapılanma Örneği: Bağdat; İmam 
Eş’arî’nin Hayatı, Eserleri Ve Kelâmî 
Görüşleri; Bağdat İlim Havzasında 
İslâm Felsefesinin Öncü Şahsiyetlerin-
den Ebû İshak el-Kindî ve İbn Sînâ; 
Tasavvuf İlminin Öncü Şahsiyetlerin-
den Cüneyd el-Bağdadî” ana başlıklı 
yedi tebliğ sunulup müzakere edilmiş 
ve toplantı metinleri bir araya getiri-
lerek bu eserde neşredilmiştir.

SÜNNET VE SÜNNETIN GÜNÜMÜZE 
TAŞINMASI

Recep Aslan

Sünnetin çağa taşınması ve günümüz 
problemlerine çözüm olması noktasında 
sünnetin ve onun yazıya geçirilmiş şekliyle 
hadislerin iyi anlaşılması gerekir. Geçmiş-
te olduğu gibi günümüzde de ülkemizde ve 
İslâm dünyasında hadis-sünnet ekseninde 
tartışmalar yaşanmaktadır. Kimi çevreler 
sadece aklı esas alarak hadis ve sünneti 
ötelemeye, ikinci plana itmeye çalışırken; 
kimi çevreler de sahih, zayıf ve mevzu du-
rumuna bakmaksızın tüm rivayetleri kur-
tarma gayreti içine girmişlerdir. Sünnetin 
insana, hayata ve yaşadığımız gezegene 
verdiği mesajı doğru anlamaya çalışmak 
gerekir. Bu çerçevede elinizdeki kitap, 
sünnete yaklaşımlar, sünnetin işlevi ve 
sünnetin günümüze taşınması konularında 
katkı sunmayı hedeflemektedir.

224 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Sünnetin çağa taşınması ve günümüz problemlerine 
çözüm olması noktasında sünnetin ve onun yazıya 
geçirilmiş şekliyle hadislerin iyi anlaşılması gerekir. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizde ve İslâm 
dünyasında hadis-sünnet ekseninde tartışmalar yaşanmak-
tadır. Kimi çevreler sadece aklı esas alarak hadis ve sünneti 
ötelemeye, ikinci plana itmeye çalışırken; kimi çevreler de 
sahih, zayıf ve mevzu durumuna bakmaksızın tüm riva-
yetleri kurtarma gayreti içine girmişlerdir. Sünnetin insa-
na, hayata ve yaşadığımız gezegene verdiği mesajı doğru 
anlamaya çalışmak gerekir. Bu çerçevede elinizdeki kitap, 
sünnete yaklaşımlar, sünnetin işlevi ve sünnetin günümüze 
taşınması konularında katkı sunmayı hedeflemektedir.  

ARAPÇA DIL BILGISINI EN KOLAY 
ÖĞRETEN KITAP [SARF]

Öğr. Gör. Abdülhakim ÖNEL

Bu eserde sarf kuralları basit anlatımla ve 
kademeli öğrenme sistemiyle ele alınmış, 
test ve klasik alıştırmalarla zenginleşti-
rilerek bir ders kitabı niteliğinde hazır-
lanmıştır. Aynı zamanda açıklamalar ve 
hafızada kalıcı notlarla Arapçayı bir hoca 
yardımı olmadan kendi kendine öğrenmek 
durumunda kalan öğrenciler için de fay-
dalı olması amaçlanmıştır.

Sarfın temelini oluşturan fiil çekimlerine 
bolca yer verilmiş olup tablolu ve çapraz 
fiil çekimleriyle öğrencinin fiil çekimlerini 
rahatlıkla kavrayabilmesi hedeflenmiştir.

512 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Türkiye’de Sarf Bilgisi konusunda telif edilmiş birçok 
eser mevcuttur. Ancak bu eserlerin büyük bir kısmı pra-
tik ve basit olmak gayretinden ziyade akademik bir gay-

retle hazırlanmış olup her ayrıntıdan bahsetmekte, Arapçayı 
yeni öğrenen öğrencilere hitap edememektedir. Birçok öğren-
ci bu eserleri inceledikten sonra Sarf dersinden korkup soğu-
maktadır. Bir ders kitabı niteliğinde hazırlandığı iddia edilen 
eserler de alıştırmalardan yoksun bırakılmıştır. Dolayısıyla 
Türkiye’de Sarf Bilgisi alanında, Sarf bilgisini kolaylaştıra-
cak ve bir ders kitabı olarak okutulabilecek bir esere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu eserde sarf kuralları basit anlatımla ve kademeli öğrenme 
sistemiyle ele alınmış, test ve klasik alıştırmalarla zengin-
leştirilerek bir ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Aynı za-
manda açıklamalar ve hafızada kalıcı notlarla Arapçayı bir 
hoca yardımı olmadan kendi kendine öğrenmek durumunda 
kalan öğrenciler için de faydalı olması amaçlanmıştır.

Sarfın temelini oluşturan fiil çekimlerine bolca yer verilmiş 
olup tablolu ve çapraz fiil çekimleriyle öğrencinin fiil çekim-
lerini rahatlıkla kavrayabilmesi hedeflenmiştir. 

BAĞDAT İLİM HAVZASINDA

İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN
ÖNCÜ ŞAHSİYETLERİ

BAĞ
DAT İLİM

 H
AVZASIN

DA
İSLÂM

 DÜŞÜNCESİNİN ÖNCÜ  AHSİYETLERİ
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Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi ile müştereken 14-
15 Aralık 2019 tarihlerinde “Bağdat İlim 
Havzasında İslâm Düşüncesinin İlk ve 
Öncü Şahsiyetleri” konulu bu ilmî ihtisas 
toplantısını gerçekleştirmiştir
İki gün süren bu toplantıda “Abbâsî Tari-
hinden Günümüze Entelektüel Bir Yapı-
lanma Örneği: Bağdat; İmam Eş’arî’nin 
Hayatı, Eserleri Ve Kelâmî Görüşleri; 
Bağdat İlim Havzasında İslâm Felsefe-
sinin Öncü Şahsiyetlerinden Ebû İshak 
el-Kindî ve İbn Sînâ; Tasavvuf İlminin 
Öncü Şahsiyetlerinden Cüneyd el-Bağ-
dadî” ana başlıklı yedi tebliğ sunulup 
müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bir 
araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir. 

592 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

GÖNENLI MEHMET EFENDI
ÖRNEK BİR ŞAHSİYET
ÖRNEK BİR HAYAT

Gönenli Hoca Efendi’nin sözleri, talebe-
lerine yol gösterici, örnek olmaya sevk 
edici, onları toplum önderi (imamı) ol-
maya yönlendirici sözlerdir. Merhum 
Gönenli Hoca Efendi’nin bu sözlerini 
kıymetli talebesi Hafız-ı Kurra Rahim 
Arabacı toplamıştır. Ayrıca bu sözlerin 
ayet ve hadislerle açıklanması ve kitabın 
birinci bölümünde değişik konularla be-
raber dua örneklerinin de sunulması ki-
taba güzel bir renk katmış, okuyuculara 
faydalı bilgiler sunulmuştur. Bu yönüyle 
de özellikle İmam-Hatip Lisesi öğrenci-
lerine faydalı olacağını ümit ediyoruz.

MIMAR SINAN
Yavuz BAHADIROĞLU

Mimar Sinan’ın eserleri mermeri sanatla, 
sanatı hayatla buluşturur. Büyülenmeye av-
luda başlarsınız. Gözlerinizi alamayacağınız 
güzelliklere tanıklık ederken, tarihin kokusu-
nu en derinlerde hissedersiniz. Mimari üslu-
bunun kendine has olması, onu diğerlerinden 
ayıran en mühim husustur. O şaşkınlık ve 
hayranlık deminde, kapıya ve pencerelere 
bakarsanız, pencerelerle duvarların büyüle-
yici uyumunu, kündekârı kapının kubbelere 
yükselişini, kudret eliyle serpiştirilmiş hissini 
veren çil çil kubbelerin yer yer minareleşip 
gözü hiç rahatsız etmeden sonsuzluğa ulaşı-
mına şahit olacaksınız. Kubbelerdeki sade-
likle duvarlardaki renk cümbüşünün zıt gibi 
duran karakterlerinde Sinan’ın ruh halini 
çözmeye çalışın. İmkânsıza âşık olan dehâ, 
her eserinde imkânsızı denemiş ve gerçek 
hayatta yapamadığını yapıp zıtların estetik 
uyumunu yakalamıştır!

Ve minel aşk!

Unutmayın: Sanat, sonsuzun ve aşkın adıdır.

PEYGAMBERIMIZ 
ÇOCUKLARLA
Enbiya YILDIRIM

Allah, son elçisi Hz. Muhammed’i (sav) 
tüm zamanların ve mekânların rehberi 
olarak insanlığın önüne koymuştur. Bu 
nedenle O, hayatının her kesiti örnek 
alınacak bir elçidir. Ve bu örnekliğinde 
insanî ilişkiler çok önemli bir yer tutar. 
İşte bu çalışma, Allah Rasûlü’nün (sav) 
söz konusu yönünün çocuklarla olan ile-
tişim kısmını bizlere sunmaktadır. Eser 
okunduğunda hem Kutlu Elçi’ye (sav) 
olan hayranlığımız ve muhabbetimiz ar-
tacak hem de İslam’ın tebliğ edilmesinde 
insan faktörünün ne kadar önemli oldu-
ğunu daha iyi kavrayacağız. En güzeli 
de kendi eksiklerimizin farkına varacak 
olmamızdır.

456 s. / 15x21.5 cm.
İthal kağıt, Ciltli

192 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

144 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Gönenli Hoca Efendi’nin sözleri, talebelerine yol 

gösterici, örnek olmaya sevk edici, onları toplum 

önderi (imamı) olmaya yönlendirici sözlerdir.

Merhum Gönenli Hoca Efendi’nin bu sözlerini kıy-

metli talebesi Hafız-ı Kurra Rahim Arabacı topla-

mıştır. Ayrıca bu sözlerin ayet ve hadislerle açıklan-

ması ve kitabın birinci bölümünde değişik konularla 

beraber dua örneklerinin de sunulması kitaba güzel 

bir renk katmış, okuyuculara faydalı bilgiler sunul-

muştur. Bu yönüyle de özellikle İmam-Hatip Lisesi 

öğren cilerine faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Allah son elçisi Hz. Muhammed’i (sav) tüm za-
manların ve mekânların rehberi olarak insanlı-
ğın önüne koymuştur. Bu nedenle O, hayatının 

her kesiti örnek alınacak bir elçidir. Ve bu örnekliğinde 
insanî ilişkiler çok önemli bir yer tutar. İşte bu çalışma, 
Allah Rasûlü’nün (sav) söz konusu yönünün çocuklarla 
olan iletişim kısmını bizlere sunmaktadır. 

Eser okunduğunda hem Kutlu Elçi’ye (sav) olan hay-
ranlığımız ve muhabbetimiz artacak hem de İslam’ın 
tebliğ edilmesinde insan faktörünün ne kadar önemli 
olduğunu daha iyi kavrayacağız. En güzeli de kendi ek-
siklerimizin farkına varacak olmamızdır.
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TEFSIR VE HADISTE ISRAILIYYAT

Muhammed Hüseyin ZEHEBİ 

Müslüman alimler, dış kültürlerden İs-
lamî kaynaklara girmiş rivayetleri ve kıs-
saları, çoğunluğu Yahudi menşeli olduğu 
için İsrailiyyat diye isimlendirirler. Bu 
tür hâricî bilgilerin daha ziyade bulun-
duğu yerler rivayet tefsirleridir. Bunlar 
İslam ümmetinin Kur’ân’ı anlamada bir 
takım yanlışlara düşmesine, aslı olmayan 
hurafelere gerçekmiş gibi inanmasına 
sebebiyet vermiştir. Hadis kitaplarına 
gelince, tefsir kitapları kadar olmasa da, 
böylesi şeyleri onlar da ihtiva etmekte-
dir. İsrailiyyat’ın İslâmî kültüre sızma 
sürecini, kısımlarını, müminlerin akidesi 
üzerindeki zararlarını,bunları nakleden 
raviler ile tefsir kitaplarını örneklerle 
açıklamakta, bu tür rivayetlere karşı 
genel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

256 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

4.
BASKI

Müslüman alimler, dış kültürlerden İslamî kaynakla-
ra girmiş rivayetleri ve kıssaları, çoğunluğu Yahudi 
menşeli olduğu için “İsrailiyyat” diye isimlendirirler. 

Bu tür hâricî bilgilerin daha ziyade bulunduğu yerler “rivayet tef-
sirleri”dir. Bu tefsirlerin sahipleri, özellikle kâinât ve önceki pey-
gamberlerin kıssalarının geçtiği ayetleri açıklamak için bunlara 
oldukça yer vermişlerdir. Aktarımlarında seçmeci davrandıkla-
rını söylemek ise çok zordur. Bu alıntılar içinde İslam’ın ruhuyla 
bağdaşmayan, onun temel prensipleriyle çelişen, peygamberlerin 
konumlarını küçülten, bugünkü bilimsel gerçeklere aykırılık 
arz eden pek çok şey bulunmaktadır. Bunlar İslam ümmetinin 
Kur’ân’ı anlamada bir takım yanlışlara düşmesine, aslı olmayan 
hurafelere gerçekmiş gibi inanmasına sebebiyet vermiştir. Dola-
yısıyla bu alıntılarla, bunların geçtiği eserlere dikkat çekilmesi 
ve müelliflerinin büyük bilginler olmasına aldanarak eserlerinde 
zikrettikleri her bir şeye inanılmaması gerekmektedir. 

Hadis kitaplarına gelince, tefsir kitapları kadar olmasa da, böylesi 
şeyleri onlar da ihtiva etmektedir.

Elinizdeki çalışma İsrailiyyat’ın İslâmî kültüre sızma sürecini, 
kısımlarını, müminlerin akidesi üzerindeki zararlarını, bunları 
nakleden raviler ile tefsir kitaplarını örneklerle açıklamakta, bu 
tür rivayetlere karşı genel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

BAŞARIŞA KOŞAN BILGE GENÇ
Sefa SAYGILI
Ali Erkan KAVAKLI
Mustafa DURAN
Ali AKBEN
Mehmet DAĞTEKİN

Başarı mutluluk verir. Ahlaklı, erdemli, 
yardımsever ve başarılı öğrenciler yetiştir-
me metotları... Kitap şu ana fikri işliyor: 
Vazgeçebilecek çocuğumuz yok, onları ka-
zanmalıyız.Yeteneksiz öğrenci yok, farklı 
yetenekleri keşfedip geliştirebilmeliyiz. 
Bir kişinin yaptığını, isterse ve bedelini 
ödemeye razı olursa başkası da yapabilir. 
Merhamet iyi bir örnek. Okulu bırakmayı 
düşünürken usta bir eğitimci ile sohbetten 
sonra karar verdi, erdemli ve başarılı bir 
öğrenci oldu, arkadaşlarının dönüşmesine 
yardımcı oldu.

YÜREĞIMIN KALEMI MEÇHULISTAN

Faysal ATMACA

Meçhulistan şiir kitabında, kendimizi meç-
hul diyarlarda bulduğumuz; bir babanın 
evladına yahut toplumun evlatlarına hay-
kırışına şahit olacaksınız. Şairin sonsuz 
dünyasının her okuyucuda yeniden hayat 
bulması, yeni anlamlar ile yoğrularak şiir 
ummanları oluşturulmuştur.

AILEMIZLE 52 DERSTE  
ÖRNEK ŞAHSIYETLER

GÜMÜŞ KALEMLER

Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler 
kitabı son yüz elli yılda başta Türkiye 
olmak üzere İslam dünyasında Müs-
lümanların hayatına ve düşüncelerine 
etki eden örnek şahsiyetleri konu edin-
mektedir. Bu kitap örnek şahsiyetlerin 
hayatına, ahlakî kişiliklerine ve fikir 
dünyalarına açılan bir pencere olarak 
görülebilir.İnsanların inanç, kimlik ve 
ahlak krizine girdiği zor dönemlerde 
öne çıkan, uyuyanları uyandırmak ve 
ümitsizliğe düşenlere umut aşılamak 
için fikirleri ve yaşamlarıyla ilham 
kaynağı olan şahsiyetleri tanımak bi-
zim için bir vefa borcudur...

GAZELE YOLCULUK

Cihan OKUYUCU

Divan edebiyatı denilince akıllara önce-
likle şiir, şiir denilince de gazel hatıra 
gelir. Gazel, hem kemmiyet hem keyfiyet 
bakımından divan şiirinin esas temsilcisi 
ve kalbi konumundadır. Tabiatıyla in-
celmiş olan bu dil ve anlam yoğunluğu 
şiirde bir anlam kapalılığına yol açar ve 
şerhi zaruri kılar. Hem dil hem de kültür 
olarak klasik şiirden uzaklaşma süreci-
nin devam ettiği günümüzde bu zaruret 
gittikçe büyümektedir.

224 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

136 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

352 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

224 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

MARİFET ZORU BAŞARMAK 
ERDEMLİ BİRİ OLMAK

Problemli bir öğrenci olan Merhamet, ders dinlemiyor, dersleri sabote edi-
yor, sınıftaki çete ile öğretmenlerin anasından emdiğini burunlarından geti-
riyordu. Öğretmenler 8-D’ye giderken ayak sürüyorlardı.
Merhamet disipline verilmiş, bir hafta uzaklaştırma cezası almıştı. 
Babası Nafi Bey, ne yapacağını şaşırmıştı. Bir öğretmen, tecrübeli bir eği-
timciden yardım almasını tavsiye edince oğlunu yanına alarak tecrübeli ya-
zarı evinde ziyaret etti, yetenek gelişimi, zekâyı geliştirme, hedef belirleme, 
verimli ve programlı çalışma, başarı ve erdemler üzerine sohbet ettiler, yazar 
bazı kitaplar tavsiye etti.
Nafi Bey, Merhamet ve arkadaşlarına faydalı olması için yazarı okulda se-
miner vermeye davet etti. Seminercinin etkisiyle okulda sihirli bir dönüşüm 
süreci başladı. Yazardan aldıkları ilham ile okul müdürü, öğretmenler, veli-
ler el ele ve kafa kafaya verip öğrencileri kazanma projesi başlattılar. 
Kendilerine değer verilen ve doğru bir yol haritası çizilen öğrenciler, LGS’de 
derece yapma sevdasına kapıldılar. 
Derslerde başarı arttıkça öğrencilerin davranışları düzeldi. 
Çete oluşturan öğrencilerin derece yapan kahramanlara dönüşmesinin hikâ-
yesi…
Başarı mutluluk verir. 
Ahlaklı, erdemli, yardımsever ve başarılı öğrenciler yetiştirme metotları... 
Kitap şu ana fikri işliyor:
“Vazgeçebilecek çocuğumuz yok, onları kazanmalıyız.
Yeteneksiz öğrenci yok, farklı yetenekleri keşfedip geliştirebilmeliyiz. 
Bir kişinin yaptığını, isterse ve bedelini ödemeye razı olursa başkası da ya-
pabilir.”
Merhamet iyi bir örnek. Okulu bırakmayı düşünürken usta bir eğitimci ile 
sohbetten sonra karar verdi, erdemli ve başarılı bir öğrenci oldu, arkadaşla-
rının dönüşmesine yardımcı oldu.

Ailemizle 52 Derste 
Örnek

Şahsiyetler
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Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler kitabı son yüz elli yılda başta 
Türkiye olmak üzere İslam dünyasında Müslümanların hayatına ve 
düşüncelerine etki eden örnek şahsiyetleri konu edinmektedir. 
Bu kitap örnek şahsiyetlerin hayatına, ahlakî kişiliklerine ve fikir 
dünyalarına açılan bir pencere olarak görülebilir.
İnsanların inanç, kimlik ve ahlak krizine girdiği zor dönemlerde öne 
çıkan, uyuyanları uyandırmak ve ümitsizliğe düşenlere umut aşılamak 
için fikirleri ve yaşamlarıyla ilham kaynağı olan şahsiyetleri tanımak 
bizim için bir vefa borcudur.
Onlar bizim ve gelecek nesiller için geçmişten geleceğe uzanan birer 
köprü olmuşlardır.
Onlar Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama konusunda bize 
örnek alınacak bir miras bırakmışlardır. Elbette hiçbiri hatadan müstağni 
değildir. 
Ancak insan ve tarih şahittir ki bu güzel insanlar, güzel bir hayat 
yaşamış, güzel işler yapmış, arkalarında güzel eserler bırakmış ve bize 
de güzel bir hayat yaşama yolunda güzel örnekler sunmuşlardır. 
Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Divan edebiyatı denilince akıllara öncelikle şiir, şiir denilince de 
gazel hatıra gelir.  Gazel,  hem kemmiyet hem keyfiyet bakı-
mından divan şiirinin esas temsilcisi ve kalbi konumundadır. 

Santayana’nın benzetmesiyle birer kelime kuyumcusu olan şairlerin 
elinde  incele incele “serteser  âhenk” kesilen ve  Haşim’in  ifadesiyle: 
“Resullerin  sözü  gibi namütenahi  bir ifade  kudreti ve genişliği” ka-
zanan  eski lisan  bütün  hünerini   gazelde göstermiştir. Büyük şairler, 
edebi sanatlar, teksif ve süblimasyon yoluyla “bütün bir bahçenin gül-
lerinden bir damla gülyağı, bütün Atlas okyanusunun uğultusundan 
bir sedefte kalan sesi” çıkarmaya muvaffak olmuşlar ve Vasfi Mahir 
Kocatürk’ün ifadesiyle: “Shakespeare’in bir kitapla anlattığını, bir ga-
zele sığdırmayı”  başarmışlardır. Tabiatıyla incelmiş olan bu dil ve  an-
lam yoğunluğu şiirde bir anlam kapalılığına yol açar ve şerhi  zaruri 
kılar. Hem dil hem de kültür olarak klasik şiirden uzaklaşma sürecinin 
devam ettiği  günümüzde bu zaruret gittikçe  büyümektedir.  

Diğer taraftan  kültürel uzaklaşmaya ters bir akıntı olarak  günümüz 
gençleri arasında klasik şiire karşı artan bir ilginin bulunması sevindiri-
cidir… Üniversitelerimizdeki artışa paralel olarak  Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümlerinin çoğalması da klasik şiiri anlamaya yönelik şerh örnekle-
rine olan ihtiyacı arttırıyor. İşte bu küçük çalışma da bu ihtiyaca cevap 
verme arzusunun bir ifadesidir. Ümidimiz onun “haşre dek sönmeye-
cek gazel meşalesinin” anlaşılması ve sonraki kuşaklara ulaşmasında 
mütevazı bir hizmet ifa edebilmesidir.

ISLAM DINININ TEMELLERI

Murat SÜLÜN

İslâm, Kur’ân-ı Kerim’in ve Hz. Peygam-
ber’in getirdiği kesin olarak bilinen bütün 
emir ve yasaklara karşı teslimiyetkâr 
olmaktır. İslâm’ın beş şartı ifadesi ise 
[İslâm beş esas üzerine kurulmuştur.] ha-
disinin Türk kültürüne intikal etmiş hâlidir. 
İslâm’ın 5 şartı olarak terimleşen kelime-i 
şehâdet, salât, zekât, oruç ve hac; İslâmi-
yet sarayının, başka türlü ayakta kalama-
yacağı, olmazsa olmaz temelleridir. Bunlar 
üzerinde yükselen, bunlara bağlı daha nice 
ibadet (teslimiyet) söz konusudur.

312 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

İslâm, “Kur’ân-ı Kerim’in ve Hz. Peygam-
ber’in getirdiği kesin olarak bilinen bütün 
emir ve yasaklara karşı teslimiyetkâr ol-

maktır. “İslâm’ın beş şartı” ifadesi ise بني اإلسالم 
 [.İslâm beş esas üzerine kurulmuştur] على خمس
hadisinin Türk kültürüne intikal etmiş hâlidir. 
“İslâm’ın 5 şartı” olarak terimleşen kelime-i 
şehâdet, salât, zekât, oruç ve hac; İslâmiyet 
sarayının, başka türlü ayakta kalamayacağı, 
olmazsa olmaz temelleridir. Bunlar üzerinde 
yükselen, bunlara bağlı daha nice ibadet (tesli-
miyet) söz konusudur.

100 ENSAR BÜLTENİ 
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ENSAR KİTAP

TEKNOLOJI BAĞIMLILIĞI VE  
BILINÇLI MEDYA KULLANIMI

Adnan KALKAN

Bu kitap;
• Bağımlılık
• Sosyal medya bağımlılığı
• Teknoloji bağımlılığı
• İnternet bağımlılığı
• Akıllı telefon bağımlılığı
• Televizyon bağımlılığı
• Dijital oyun bağımlılığı
• Medya ve teknoloji bağımlılığına çözüm 
önerileri bölümleri adı altında yazılmıştır. 
Bilimsel yöntemlerle konuların sebep ve 
çözümleri sade bir dil, anlaşılır ve akıcı 
bir üslupla ele alınarak sahada yaşanmış 
vaka örnekleri ile desteklenmiştir. 
Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji alanında 
önemli çalışmalar yapan Adnan Kalkan’ın 
kaleminden meydana gelen bu değerli eseri 
siz okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. 
Faydalı olması temennimizle...

HER DEVIR TEK ŞAIR
MEHMET AKIF ERSOY

F. Sümeyra SAĞLAM

Akif.. O’nu güçlü yapan, yalnızca ke-
limelere hakimiyeti, mısralara kudre-
ti değildi. Öyle olsa Akif, sadece şair 
olurdu. İnandığını yaşaması, yaşadı-
ğını zaman zaman deliliğe varan bir 
gözükaralıkla savunması, ahlakına 
ve inancına aykırı olanı canı, huzuru, 
geçimi, ailesi pahasına reddetmesi, 
O’nu şairliğiyle birlikte ötelere taşıya-
rak, bir dava adamı yapmıştı. Gidenin 
taşlandığı, gelenle yeniden başlandığı 
siyasi atmosferde imanla yıkanmış bu 
tertemiz sima, ideallerini ve mefkure-
sini feda etmediği için tek şair kala-
bilmişti. Her devrin şairi değildi, her 
devirde, tek şairdi. Bu kitapta, işte bu 
yalnız şairi, tek şairi bulacaksınız...

152 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

336 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Teknoloji bağımlılığı son zamanlarda çokça dillendirilen ve 
hayatımıza yerleşen önemli kavram ve konulardandır. Öyle 
ki yakın zamanda hastanelerde açılacak ve en yoğun çalı-

şacak klinik, bağımlılık kliniği olacaktır. 

Medya ve teknoloji bağımlılığı şahıslarda dikkat dağınıklığı, kon-
santrasyon bozukluğu, hafıza, mantık muhakeme, akıl yürütme, 
akademik başarısızlık, öğrenme güçlüğü başta olmak üzere be-
densel/biyolojik, fizyolojik ve psikolojik alanlar ve daha birçok 
yönden zarar vermektedir. Bağımlılarda çeşitli hastalıklara sebep 
olmaktadır. Bu gün neslin hissiz, duygusuz, hedefsiz, idealsiz, do-
yumsuz ve değerlerden uzak yetişmesinin en büyük sebeplerinden 
biri medya ve teknolojidir.

Bu kitap;
• Bağımlılık
• Sosyal medya bağımlılığı
• Teknoloji bağımlılığı
• İnternet bağımlılığı
• Akıllı telefon bağımlılığı
• Televizyon bağımlılığı
• Dijital oyun bağımlılığı
• Medya ve teknoloji bağımlılığına çözüm önerileri bölümleri adı  
   altında yazılmıştır. 

Bilimsel yöntemlerle konuların sebep ve çözümleri sade bir dil, 
anlaşılır ve akıcı bir üslupla ele alınarak sahada yaşanmış vaka 
örnekleri ile desteklenmiştir. Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji 
alanında önemli çalışmalar yapan Adnan Kalkan’ın kaleminden 
meydana gelen bu değerli eseri siz okuyucularımızın istifadesine 
sunuyoruz. Faydalı olması temennimizle...
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Coğrafyamızın en kırılgan döneminde, verdiği varlık 
mücadelesiyle nefes nefese kalmış devletimizin, hey-
betten acze nasıl bir süreç izlediğini, elle tutulacak ka-

dar somut verilerle müşahede etmiş; müşahedenin acısını kişisel 
hayatında baba, eş, kardeş, oğul; sosyal hayatında hoca, yazar, 
şair, yayıncı, vaiz, mebus olarak yaşamış, devirlerin kapanıp dö-
nemlerin açıldığı zor zamanlarda hep kendisi kalabilmiş, güçlü 
bir simadır, Akif.. O’nu güçlü yapan, yalnızca kelimelere ha-
kimiyeti, mısralara kudreti değildi. Öyle olsa Akif, sadece şair 
olurdu. İnandığını yaşaması, yaşadığını zaman zaman deliliğe 
varan bir gözükaralıkla savunması, ahlakına ve inancına aykı-
rı olanı canı, huzuru, geçimi, ailesi pahasına reddetmesi, O’nu 
şairliğiyle birlikte ötelere taşıyarak, bir dava adamı yapmıştı. 
Gidenin taşlandığı, gelenle yeniden başlandığı siyasi atmosfer-
de imanla yıkanmış bu tertemiz sima, ideallerini ve mefkuresini 
feda etmediği için “tek şair” kalabilmişti. Her devrin şairi değil-
di, her devirde, tek şairdi.

Bu kitapta, işte bu yalnız şairi, tek şairi bulacaksınız..
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PSIKANALIZIN DINSEL SERÜVENI

Ali Rıza Aydın

Bilim ve din arasında bulanık bir sınırda yer 
aldığı düşünülen psikanalizin, tartışmasız bir 
şekilde din psikolojisine çok şeyler kattığını 
söylemek mümkündür. Psikanaliz, eski ol-
guları tartışma ve görüşme noktasında yeni 
yöntemler sunma ve dinsel tecrübenin anlaşıl-
masında etkili olan temel dinamikleri anlama 
ve genişletme iddiasındadır. Kuşkusuz psi-
kanalizin en önemli katkısı, farkında olunan 
dünyanın dışındaki faktörlerin dinsel hayatın 
şekillenmesine etki ettiği anlayışıdır. Bir yön-
tem sorunu olarak psikanaliz, kendi açık ve 
sade anlamının ötesinde davranışın nasıl ve 
ne şekilde anlaşılması gerektiğini sorgular. 
Psikanalitik teori dinin, kişisel çatışma ve 
kaygıları terbiye etmek için sosyal boyutlu bir 
yöntemden başka bir şey olduğu noktasında 
genellikle şüpheci bir yaklaşım sergiler.

200 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

TÜRKIYE’DE YENI BIR MODEL 
OLARAK ÖRGÜN EĞITIMLE BIRLIK-
TE HAFIZLIK BIR DURUM ANALIZI

Adem Güneş

Hafızlık Hz. Peygamber’den günümüze 
İslam Medeniyetinin en kadîm eğitim 
alanlarından biri olmuştur. Asırlar bo-
yunca hep ilgi görmüş ve geleneksel 
yaklaşımlarla sürdürülmüş olan hafızlık 
eğitimi konusunda, ülkemizde son yıl-
larda yeni bir adım atılarak farklı bir 
model uygulanmaya başlamıştır. Çağın 
gerektirdiği yenilenme ve gelişme ihtiya-
cı çerçevesinde hafızlık eğitimi ilk defa 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı işbirliği ile okul merkezinde 
yürütülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 
Türkiye’de hafızlık eğitiminde yeni bir 
tecrübe olarak Örgün Eğitimle Birlikte 
Hafızlık Modeli, uygulama süreçleri esas 
alınarak bütün boyutlarıyla incelenmiş-
tir. 

238 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

TÜRKIYE’DE DINI BILGININ ÜRETIMI 
MEDRESE VE ILAHIYATLAR

Mehmet Furkan Ören 

“Furkan Ören’in kitabı, dini bilginin üreti-
mi konusunda tarihin derinliklerinden gelen 
formlarla yeni durumların karşılaştığı kav-
şakta, küresel dünyadaki sorunlarla dinin 
başa çıkabilme kapasitesinin hangi güzer-
gahlarda olabileceğine dair bize analizler 
sunmaktadır. Ören’in kitabı bu güzergahların 
farkındalığı bağlamında ufuk açıcıdır.”

Prof. Dr. Mustafa Tekin

“Ören’in çalışması, katılımcı gözlem yoluyla 
saha araştırmasına dayanıyor. Bulgularını 
“bilgi sosyolojisi” açısından değerlendiriyor 
ve medreselerle ilahiyat fakültelerini karşı-
laştırıyor. Bu itibarla son derece orijinal bir 
girişim.”

Dr. Z. Şeyma Altın

398 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Mehmet Furkan Ören

Mehmet Furkan Ören

TÜRKİYE’DE DİNİ 
BİLGİNİN ÜRETİMİ 
MEDRESE VE İLAHİYATLAR

"Furkan Ören'in kitabý, dini bilginin üretimi konusunda 

tarihin derinliklerinden gelen formlarla yeni durumlarýn 

karþýlaþtýðý kavþakta, küresel dünyadaki sorunlarla dinin 

baþa çýkabilme kapasitesinin hangi güzergahlarda olabile-

ceðine dair bize analizler sunmaktadýr. Ören'in kitabý bu 

güzergahlarýn farkýndalýðý baðlamýnda ufuk açýcýdýr."

Prof. Dr. Mustafa Tekin

"Ören’in çalýþmasý, katýlýmcý gözlem yoluyla saha araþtýr-

masýna dayanýyor. Bulgularýný “bilgi sosyolojisi” açýsýndan 

deðerlendiriyor ve medreselerle ilahiyat fakültelerini 

karþýlaþtýrýyor. Bu itibarla son derece orijinal bir giriþim."

Dr. Z. Þeyma Altýn

“Ören’nin çalýþmasýný önemli kýlan nokta, bilgi sosyolojisinin 

kuramsal yaklaþýmlarýný saha gözlemlerinden hareketle 

yorumlamasýdýr. Kurum kültürünün dini bilgi üretimindeki 

etkilerini ortaya koyan bu tür araþtýrmalarýn artýrýlmasýnýn 

ülkemizde ki akademik çalýþmalara katký sunacaðý kuþku-

suzdur.”

Doç. Dr. Ýsmail Demirezen

TÜRKİYE’DE DİNİ BİLGİNİN ÜRETİMİ MEDRESE VE İLAHİYATLAR

DIN PSIKOLOJISI TEORI, GÜNCEL 
ARAŞTIRMALAR VE YENI 
EĞILIMLER

Editör: Zeynep Sağır

İnsanın inançları ile tutum ve davra-
nışları arasındaki ilişki, inanç gelişimi, 
dinî ve manevi pratikler ile psikolojik 
sağlık arasında nasıl bir ilişkinin olduğu 
yüzyılı aşkın bir süredir sistematik bir 
biçimde incelenmektedir. Din psikolojisi 
araştırmaları farklı yaklaşımlar ile ele 
alınmakta ve her geçen gün bu alandaki 
araştırma sayıları katlanarak artmak-
tadır. İnsanın gizemli doğası yapılan 
çeşitli araştırmalarla anlaşılmaya çalı-
şılmaktadır. İşte bu önemli amaca katkı 
sunmak için farklı üniversitelerde görev 
yapan alanında uzman akademisyenler 
tarafından kaleme alınmıştır. 

304 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Editör: Zeynep Sağır
DİN PSİKOLOJİSİ :

TEORİ, GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ  EĞİLİMLER

Psikolojinin uzmanlýk alanlarýndan biri olan din psiko-
lojisi kapsamýnda insanýn inançlarý ile tutum ve davra-
nýþlarý arasýndaki iliþki, inanç geliþimi, dinî ve manevi 
pratikler ile psikolojik saðlýk arasýnda nasýl bir iliþkinin 
olduðu yüzyýlý aþkýn bir süredir sistematik bir biçimde 
incelenmektedir. Din psikolojisi araþtýrmalarý farklý 
yaklaþýmlar ile ele alýnmakta ve her geçen gün bu 
alandaki araþtýrma sayýlarý katlanarak artmaktadýr. 
Ýnsanýn gizemli doðasý yapýlan çeþitli araþtýrmalarla 
anlaþýlmaya çalýþýlmaktadýr. Elinizdeki bu kitap, iþte bu 
önemli amaca katký sunmak için farklý üniversitelerde 
görev yapan alanýnda uzman akademisyenler tarafýn-
dan kaleme alýnmýþtýr. Kitap, göç psikolojisi, inanç 
geliþim teorisi, organ kaybý yaþayanlar ve maneviyat, 
manevi danýþmanlýk ve rehberlik programý, din ve 
mizah iliþkisi, rüya, radikalleþme ve son olarak mane-
viyat ve müzik konularýný içermektedir. Bu kitapta yer 
alan konular, din psikolojisi alanýnda lisansüstü çalýþ-
ma yapanlar ile diðer psikoloji alanlarýndaki araþtýrma-
cýlarýn, psikolojik danýþmanlýk ve rehberlik alanýnda 
çalýþanlarýn ilgisine sunulmaktadýr. 

Editör: Zeynep Sağır

DİN 
PSİKOLOJİSİ: 

TEORİ, GÜNCEL 
ARAŞTIRMALAR VE 

YENİ  EĞİLİMLER
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ENSAR KİTAP

80 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

80 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

80 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

80 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

80 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

BIR VARMIŞ BIR YOKMUŞ

Hayriye MAHMUTOĞLU

Evvel zaman kalbur saman içinde, develerin 
tellal pirelerin berber olduğu bir masal. 

Zeze, Tete ve sürpriz arkadaşlarının hika-
yesini okuyoruz Hayriye Mahmutoğlu’nun 
kaleminden. Cemile Bayrakdar Güney’in 

gözlerinden Tete ve Zeze’nin, sürpriz arka-
daşlarının nasıl çizildiğini görmek ve yine 
netyazı, atölye balık ve İstanbul Tasarım 
Merkezi ortak imzasını görmek kitaplığı-

mızda Bir Varmış Bir Yokmuş’a yer açmak 
için yeterli sebepler! Bir de aman dikkat, 

masalın sonunda başınıza birtakım elmalar 
düşebilir!

RENKLERI KAYBOLAN ŞEHIR

Betül TOPÇAKAN

Bazı yazarlar masal perilerine dönüşüp kısacık bir metinle 
birçok şey anlatabiliyorlar. İzninizle Betül Topçakan’ı da 
masal perilerine dahil ediyoruz. Şehirlerin renkleri bazen 

şehirlere küser, bazen birileri bazı hayatlardan renkleri alır 
götürür. Kıymetini bilmediğimiz her şey elimizden kayıp 

gitmeye mahkum olduğu için belki de... Dostlarımızın, ömrü-
müzün, aldığımız nefesin kıymetini bilmek lazım. Renklerin 
kıymetini bilmek lazım. Renklere ayrı bir kıymet katan Mer-
ve Dal Suleiman’ın ve masal şehrimize renkleri geri getiren 
betül hanım’ın kıymetini bilmek lazım. Böyle güzel işlerle 

sık sık karşımıza çıkan netyazı’nın, atölye balık’ın, İstanbul 
Tasarım Merkezi’nin kıymetini bilmek lazım. Hayatınızdan 

hiçbir renk eksik olmasın sevgili okurlarımız!

BAYAN NEŞE AĞACI

Gülhan TÜRKALP

Sıcacık, cıvıl cıvıl bir masala en az masalın 
kendisi kadar renkli çizimler! rengarenk kelimesi 
bir kitaba dönüşseydi bu kitap olurdu diyebiliriz. 
Bayan Neşe Ağacı’nın dostlarına dallarını açma-

sıyla bayan neşe ağacı olma hikayesini yazmış 
Gülhan Türkalp. Gülşen Demir’in yeşilleri, kır-
mızıları, mavileri, turuncuları bayan neşe ağacı 

masalının her cümlesine şenlik getirmiş. Net 
yazı, atölye balık ve İstanbul Tasarım Merke-

zi’nin işbirliğiyle ortaya çıkan bu eserde yazarı, 
çizeri, tasarımcısı el ele verip hayatımıza renk ve 

neşe serpiştirmişler, teşekkürler!

24 s. / 22x22 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

24 s. / 22x22 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

32 s. / 22x22 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Bir Varmış 
Bir Yokmuş

Yazar: Hayriye Mahmutoğlu
Çizer: Cemile Bayrakdar Güney YAZAN: BETÜL TOPÇAKAN

ÇİZEN: MERVE DAL SULAİMAN
BAYAN 
NEŞE 
AĞACI
yazan: gülhan türkalp
resimleyen: gülşen demir

Hem eğlence hem de bilgi dolu bir set...

Efsane Mozaikler, aynı sınıfta okuyan Canan, Eymen ve Ravza’nın oluşturduğu efsane bir ekip... Karakterleri birbirinden çok farklı olsa 

da bir araya gelmeyi, birlikte araştırmalar yapmayı çok seviyorlar.

Fotoğraf makinesi, robotik kodlama, optik, saat, kan dolaşım sistemi gibi dikkatlerini çeken konularda araştırmalar yapmaya karar 

veriyorlar. O konuda çalışmalaryapmış bilim insanlarıyla ilgili kriterler oluşturuyor, bilgiler topluyorlar. Mozaik parçalarını birleştirir 

gibi bilgileri bir araya getirdiklerinde ise tarihte önemli işlere imza atmış İbn Sina, İbn Heysem, Kindi, Cezeri, İbn Nefs gibi Müslüman 

bilim insanlarının başarılarını keşfediyorlar.

Hem eğlence hem de bilgi dolu bir set...
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Bekir Topaloğlu’nun hayatını en ince ayrın-
tısına kadar öğrenebileceğiniz bu hatırat ile 
İslam’a hizmet eden bir dava adamına şahit 
olacaksınız. “Hakkın temsilcisi olan İslam 
aleminin hüsranı nedendi? Ehl-i batıl niçin 
muvaffaktı? Bu kadar samimi ve gayretli 
Müslümanın çabası neden başarıya ulaşama-
mıştı?” gibi sorulara yanıt arayan, ömrünü 
bu yolda feda eden Bekir Topaloğlu; Emsile, 
Bina, Maksud’dan başlamak üzere Arapça, 
fıkıh, hadis, tefsir ve usul-i fıkıh derslerini 
okumuş ve ömrünü İslâmi ilimler ve mukad-
des metinlerle meşgul olarak geçirmiştir.

“İslâm davası uğruna bir ömür”
Bekir Topaloğlu

688 s. / 16x23,5 cm. İthal kağıt, Ciltli

3K “Kelâmdan kaleme, kalemden ka-
ğıda” Ensar Yayın Grubu bünyesin-

de bulunan kıymetli yazarlarımız ile söyleşi 
yapmaya başladık. Amacımız yazarlarımızı 
okurlarımızla dijital platformda buluştur-
mak. İlk konuğumuz Eğitimci/Yazar Ali 
Erkan Kavaklı idi. “Başarı gayrete âşıktır” 
diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu, ya-
zarlık serüvenini anlattı.

3K “Kelâmdan kaleme, kalemden kağıda” 




