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Kıymetli Ensar Dostları,

Küresel covid-19 salgınının aşılama ve önlemler ışığın-
da yavaş yavaş etkilerini yitirmeye başladığını gözlem-
lediğimiz 2021 yılında, bir önceki yıla göre faaliyetle-
rimize bir nebze olsun kaldığımız yerden devam etme 
imkanı bulduk. Yurtlarımız 2021 Eylül’ünde tekrar 
öğrencilerine kavuştu.

Salgın etkisini yitirmeye başlasa da ekonomik, top-
lumsal ve kültürel anlamda artçı etkileri önümüzdeki 
süreçte gündemimizde olmaya devam edecektir. Eğitim 
ve kültür alanına odaklanan vakfımız. salgın sürecinde 
burada oluşabilecek boşlukların telafisi için faaliyetle-
rini çevrimiçi çalışmalara kaydırmıştır. Bu çalışmaları 
salgın sürecindeki boşlukları telafi edecek düzeyde ar-
tırarak yarım asırlık çınarımızın gölgesinde milyonlarca 
insanımızı barındırmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz.

Kısıtlamaların olduğu dönemlerde boş durmak ye-
rine salgın sonrası için planlarımızı yapma, yeni 
stratejiler geliştirme, oluşabilecek fırsatları ön gö-
rerek hedefe odaklanma çalışmalarımızı sürdürdük. 
Yurtlarımızda yeni bir yapılanmaya giderek merkezi 
kontrolü güçlendiren yapısal değişiklikleri hayata ge-
çirdik. Faaliyetlerimizi rantabl hale getirmek için çeşitli 
düzenlemeler yaptık. Bununla birlikte daha fazla gen-
cimize ulaşmak ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak 
için burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırmak gibi daha 
birçok önemli kararları bu dönemde aldık. 

Unutmayalım ki salgın dünyada taşları yerinden oynat-
tı. Dünyanın yeniden ayağa kalkma süreci düşünüldü-
ğünde önümüzde önemli fırsatlar olacaktır. Bu süreci 
toplumsal, ekonomik, kültürel ve daha birçok anlamda 
lehimize çevirmek için yapacağımız çok iş var. 

Yöneticilerimiz, şubelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanla-
rımız ve paydaşlarımızla birlikte kurucularımızın bize 
bıraktığı emaneti bizler de gelecek nesillere en iyi şe-
kilde devretmek için var gücümüzle gayretimizi ortaya 
koymaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile 2021 yılı içerisinde Rahmet-i Rahman’a 
uğurladığımız vakfımız kurucularından kıymetli bü-
yüğümüz Kadir Topbaş Beyefendi’yi saygı ve hürmetle 
anıyorum. 

Başkan’dan

Dr. Şener Ağaç
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı



Genel Müdür’den

Hüseyin Kader
Ensar Vakfı Genel Müdürü

Dünyamızın büyük bir hızla değişip dönüştüğü bir za-
man diliminden geçiyoruz. Kendini kusursuz, dünyanın 
hakimi sanan insanoğluna tarihte birçok örneği olduğu 
gibi Rabbimiz tarafından uyarı olarak görülmesi gereken 
bir musibet gönderildi. Salgın; aslında insanlığın kendini 
sorgulaması, şapkasını önüne alıp düşünmesi için büyük 
bir ders oldu. Hepimizin hayatında önemli değişiklikler 
yaşanırken, benzerine filmlerde rastlanabilecek olaylar 
günlük yaşamın bir parçası haline geldi. 

Bütün bu gelişmeleri bir Müslüman gözüyle okuyacak 
olursak diğer insanlara göre çok daha fazla dersler 
çıkaracak, dünyevi hesaplarımızı ona göre yapacağız. 
Hele ki insanlığın geleceğini etkileyebilecek sorumlu-
lukları taşımamız gereken Ensar Vakfı gibi bir kurumun 
mensubuysak.

Bu sorumluluk bilinciyle yön verdiğimiz çalışmalarımızı 
salgın önlemlerinin kıskacı altında yürütme gayretimiz 
devam ediyor. İnsanların birbirine daha çok ihtiyacı 
olduğu bu günlerde vakfımız ve şubelerimiz eğitim 
ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk 
projelerine de ağırlık verdi. Yaklaşık 1.000 öğrenciye 
verdiğimiz lisans ve yüksek lisans burslarımıza ek olarak 
6.000 ortaokul ve lise öğrencisine bu yıl burs vermeye 
başladık.

2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kalan 
yurtlarımızı bu yıl hizmete açtık. Daha önce şubeleri-
mize bağlı olarak yönetilen yurtlarımızı merkeziyetçi 
bir yönetim tarzı ile toparlayarak operasyonel hareket 
kabiliyetimizi artırmış olduk.

Değerler Eğitimi Merkezimiz, değerler ve eğitimi konu-
sunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer 
ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap 
ve sanal yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi 
birçok alanda çalışmalarını yapmaya devam etmekle 
birlikte, vakfımızın burs operasyonlarını da yürütmek-
tedir. Değerler Eğitimi Merkezimiz bu yıl da araştırma 
projeleri, atölye çalışmaları ve öğretmen akademisini 
yürütürken Değerler Eğitimi Dergisi’nin 41 ve 42. sayı-
larını da okuyucu ile buluşturdu. 

Vakfımızın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten 
İstanbul Tasarım Merkezimizde 2021 yılında sanat ve ta-
sarımla ilgili 8 seminer, 3 sergi, 6 gezi ve 34 farklı alanda 
atölye eğitimi gerçekleştirilmiştir. Atölyelere bu yıl 3608 
ön kayıt alınmış, 1316 kişi eğitimlere katılmıştır, toplam 
2170 saat atölye eğitimi verilmiştir.

Ensar Yayın Grubumuz 2021 yılında … ilk ve … tekrar 
baskı olmak üzere toplamda … eser okuyucuyla buluş-
turmuştur. Bugüne kadar toplam 1008 eseri ilim ve irfan 
camiasına kazandırmıştır. 

Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde bulun-
durduğu Ensar Enstitü, Proje Koordinasyon Merkezi ve 
Kariyer ve Staj Ofisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kariyer ve Staj Ofisi tarafından yürütülen Kariyer 
Yönetim Akademisi Projesi gençlerin kariyer hedefle-
rinde geleceğe ışık tutacak çalışmalar ile öne çıkıyor. . 

Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2020-1) kap-
samında Proje Koordinasyon Merkezimiz tarafından 
şubelerimize verilen destek ile yazılan projelerden 43’ü 
destek almaya hak kazanmış ve bu projeler şubelerimiz 
üzerinden uygulanmaya devam edilmektedir. 

Ensar Enstitü, kurum içinde gerekli eğitim planlamala-
rının takibinden sorumlu olmakla birlikte organizasyon 
süreçlerinin planlama ve yönetim süreçlerini yürütmeye 
devam etmektedir.  

Elinizde bulunan Ensar Bülteni vakfımızın bir faaliyet 
hafızası olarak arşivlenmekte, yıl boyunca yaptığımız 
çalışmaların detaylarını içermektedir. Salgının etkile-
rini yavaş yavaş üzerimizden atmaya başlarken, daha 
müreffeh bir geleceğe hep birlikte daha güçlü adımlarla 
yürüdüğümüz çalışmalarda buluşmak duasıyla, Allah’a 
emanet olunuz…
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Ensar Sohbetleri Devam Ediyor
 “Ensar Sohbetleri”, İslam’ın temel öğretilerini sunmak 
ve bilgilerimizi tazelemek amacıyla haftanın üç günü 
çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Ensar Enstitü’nün or-
ganizasyonuyla gerçekleştirilen dersler, Ensar Vakfı’nın 
Youtube kanalında çarşamba, perşembe ve cuma gün-
leri canlı olarak yayınlanmaktadır.

Ensar Sohbetleri’nin haftalık programı şu şekildedir: 

Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın “Asr-ı Saadet Sohbetleri” 
çarşamba günleri saat 20.30, Doç. Dr. Hayrettin 
Öztürk’ün “Tefsir Sohbetleri” perşembe günleri saat 
20.30, İlahiyatçı Yazar Kerim Aytekin’in “Kur’an’ın 
Işığında Hayatımız” sohbetleri de cuma günleri saat 
20.30’da başlamaktadır. Programlar Ensar Vakfı 
Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Ensar Vakfı Teşkilatlanma Toplantıları Çevrimiçi Yapılıyor
Türkiye genelinde 157 şubesi bulunan Ensar Vakfı, şu-
beleri ile istişare ve geliştirme toplantılarını pandemi 
nedeni ile internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçek-
leşmeye devam ediyor.

Normal şartlarda her yıl bölgelerdeki şubelerle yüz 
yüze toplantılar yapan Ensar Vakfı Teşkilatlanma Birimi 
bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze toplantılar 
askıya alındı. Pandemi kuralları dikkate alınarak online 
video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantılara 

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç’ın 
yanı sıra, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Turan Koç, teşkilatlanma personelle-
ri Direktör Yardımcısı Rıdvan Değirmenci, Direktör 
Yardımcısı Okan Henden, Denetim ve Rehberlik Uzmanı 
Şener Soyal, Genç Ensar Sorumlusu Enes Kaşkaş, ilgili 
şube başkanı, yönetim kurulu üyeleri, şubedeki gençlik 
ve hanımlar komisyonu üyeleri katılım sağlarken çeşitli 
konular istişare ediliyor.

Bütün toplantılara bizzat katılarak başkanlık eden 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç şu-
belerin talep ve önerilerini dinliyor. 2020 Kasım ayında 
başlatılan çevrimiçi toplantılarda bu güne kadar 142 
şube ile toplantılar yapıldı. Toplantılarda, denetim ve 
rehberlik, şubelerde evrak düzeni, yapılan ve yapılacak 
olan faaliyetler, pandemi sonrası izlenecek stratejiler 
gibi birçok konu masaya yatırılarak istişare ediliyor.
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Ensar Vakfı Ramazan Yardımları Binlerce Aileye “Ensar” Oldu
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yardım faaliyetle-
rine hız veren Ensar Vakfı binlerce aileye milyonlarca 
lira tutarında yardım dağıtımı yaptı.

Vakıf Genel Merkezi tarafından koordine edilen, Türkiye 
genelindeki 153 Ensar Vakfı şubesinin de katkılarıyla 
yapılan 2021 Ramazan yardımları kapsamında gıda ko-
lisi, alışveriş kartı, nakdi yardım ve iftarlık sıcak yemek 
dağıtımları gerçekleştirildi.

3.221.535 Lira Tutarında Destek
Ensar Vakfı Ramazan ayındaki yardım faaliyetleri kap-
samında toplamda 16.229 aileye 3.221.535 lira tutarın-
da destek sağlanmış oldu.

Konuyla alakalı açıklama yapan Ensar Vakfı Başkanı Dr. 
Şener Ağaç: “Ensar isminin bir gereği olarak nerede bir 
ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ediyo-
ruz. Sadece Ramazan ayında değil, normal zamanlarda 
da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek-
teyiz. Ramazanın bereketi kardeşlikle, paylaşmayla 
çıkar ve Ramazanın sonunda bayramı ancak kardeşli-
ğimizi pekiştirebildiğimiz takdirde gerçek manasıyla 
yaşayabiliriz” dedi.

Bayrampaşa Bursiyerleri 
Kahvaltıda Buluştu
Ensar Vakfı Bayrampaşa Şubesinin bursiyer öğrenci-
leri kahvaltı programında bir araya geldi. Programa 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç, 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ensar 
Vakfı Bayrampaşa Şube yönetimi, bursiyer öğrenciler 
ve aileleri katıldı.
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Evlerimiz Ramazan Oldu
Ensar Vakfı, 2021 Ramazan ayını “Evlerimiz Ramazan 
Olsun” mottosuyla düzenlendiği programlar çerçeve-
sinde geçirdi.

Muhazara Sohbetleri: Her pazartesi Muhazara 
Sohbetleri programında Erol Erdoğan’ın moderatörlü-
ğünde Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Doç. Dr. Dursun Ali 
Tökel, Mehmet Hadi Duran ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
ağırlandı. Ramamazan ayının atmosferini dini, edebi, 
psikolojik ve musiki yönleriyle ele aldığımız Muhazara 
Sohbetleri’nin son programı ise “bayram” gibi geçti. 
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, 9 ülkeden 9 misafir 
Muhazara Bayram Sohbetleri programında ülkelerin-
deki bayram geleneklerini anlattı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Aynı zamanda Kur’an ayı olan 
Ramazan ayının her salı günü hafızlar Kur’an-ı Kerim 
tilavet etti. İstanbul Sultanahmet Vakfı öğrencileri Hafız 
Halid Çelik ve Cemal Furkan Gül’ün yanı sıra Ayasofya-i 
Kebir Camii Şerif-i Müezzini Şükrü Asıleren Ramazan 
ayı boyunca Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Tevilatu’l Kur’an Dersleri: Ramazan ayı boyunca her 
çarşamba ve cumartesi günleri Dr. Muhammet Masum 
Vanlıoğlu ile Tevilatu’l Kur’an Dersleri gerçekleştirildi.

Bakara Suresi 183. ayet ile başlayan dersler, Ramazan 
ayı sonrasında da her salı ve cumartesi günleri,  yayın-
lanmaya devam edecek.

Ramazan Lezzetleri: Ramazan Lezzetleri de ramazan 
ayının en tatlı yanı oldu. Ramazan ayının demirbaş lez-
zetlerinin tariflerinin paylaşıldığı Ramazan Lezzetleri 
köşesinde; Ramazan pidesi, Muhallebili Güllaç, Hoşaf 
ve Lorlu Baklava’nın tarifleri paylaşıldı.

Kıssadan Hisse: Kıssadan Hisse, Ramazan ayının 
muhtevasını yaşanmış hikayelerle yaşatan, anlatılan-
lardan dersler çıkartmamızı sağlayan bir program 
oldu. Ramazan ayı boyunca her pazar günü Ensar Vakfı 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın anlatımıyla 
“Merhamet Yerde Kalmaz”, “Emek, İhanet Etmez”, İyilik 
Eden İyilik Bulur” ve “Merhamet Bulaşıcıdır” hikayele-
rini dinledik.

Çevrimiçi Bilgi Yarışması: Evlerimiz Ramazan ol-
muşken, aile arası bir etkinlikle Ramazan Bayramı’nda 
“Çevrimiçi Bilgi Yarışması” gerçekleştirdik. Eski 
Ramazanlar, Ramazan ayına dair özel bilgiler ve genel 
kültür sorularını kapsayan yarışmada Esma Kayılıoğlu 
birinci, Talha Kılınç ikinci ve Mehmet Zahit Gürdal 
üçüncü oldu.

Çevrimiçi Kitap Fuarı: Salgın sürecinde yapılamayan 
kitap fuarlarını da evlere taşımak adına Ensar Yayın 
Grubu’nun katkılarıyla “Çevrimiçi Kitap Fuarı” ger-
çekleştirildi. Fuar kapsamında seçili ürünlerde %50 
indirim sağlandı.
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Ensar Vakfı 42. Olağan Mali Kurul’u Gerçekleşti

Ensar Vakfı 42. Olağan Mali Genel Kurul’u, Ensar Vakfı 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ensar Vakfı Aydın 
Şube Başkanı Kerim Erim’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda Ensar Vakfı 42. Yıl Faaliyet Raporu 
ve 43. Yıl Mali Bütçeleri görüşüldü.

Genel Kurul’da açılış konuşmasını gerçekleştiren Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç, 2020 yılı 
içerisinde vakfın yapmış olduğu çalışma ve faaliyetleri 
genel kurul üyelerine aktardı.

Program’ın dilek ve temenniler bölümünde Ensar Vakfı 
Kurucularından Celal Erbay,  Ahmet Çakır, Mütevelli 
Heyet Üyesi Feyzullah Kıyıklık, Genel Kurul Üyesi Ali 
Gürbüz Akyüz söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

Genel Kurul Programında vakıf hizmetine yıllarını 
vermiş özveriyle çalışarak Ensar Vakfı’nın bu günlere 
gelmesinde büyük emekleri olmuş 15, 10 ve 5. yıllarını 
dolduran personellere emeklerinden dolayı teşekkür 
belgesi ve hediyeleri takdim edildi.

Ensar Vakfı Cuma Sohbetleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Ensar Vakfı’nın uzun soluklu faaliyetlerinden biri olan 
Cuma Sohbetleri devam ediyor.

1994 yılında ilk olarak yapılmaya başlanan alanında 
söz sahibi birçok eğitimci, siyasetçi ve fikir insanının 
katıldığı farklı konularda istişarelerin yapıldığı 
programlar her hafta Cuma Namazı akabinde Ensar 
Vakfı genel merkez konferans salonunda yapılıyor.
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Vefatının 10. Sene-i Devriyesinde  Ahmet Şişman Yâd Edildi
Ensar Vakfı Eski Başkanı Ahmet Şişman’ın vefatının 10. 
sene-i devriyesi münasebetiyle anma programı gerçek-
leştirildi. Çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin 
katıldığı programda hatıraları anlatılarak ve dualar 
okunarak yâd edildi.

Ensar Vakfı’nda uzun yıllar Mütevelli Heyet Başkanı 
olarak görev yapan Ahmet Şişman’ı yakından tanıyan  
arkadaşları söz alarak onunla ilgili anılarını anlattılar. 
Ailesi adına söz alan oğlu Sacit Şişman katılımcılara 

babasının aile hayatını ve insan yetiştirmek için verdiği 
mücadeleyi anlattı.

Anlatılan anılar katılımcıları çoğu zaman dıuygulandı-
rırken, Merhum Ahmet Şişman’ı tanımayanlar anlatı-
lanlardan onun verdiği mücadeleyi ilk ağızdan dinleme  
fırsatı buldular.  Pandemi nedeniyle zoom üzerinden 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen program  Doç. Dr. 
Hayrettin Öztürk’ün yaptığı dua ile sona erdi.

Ahmet Şişman Kimdir? 

1952’de Bolu Gerede’de doğdu. İlköğretimini 
Ankara’da, ortaöğretimini de İstanbul İmam Hatip 
Lisesi’nde tamamladı. Yüksek İslam Enstitüsü’nü ve 
İstanbul Sosyolojiyi bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul 
Sosyoloji ’de yaptı. 1975- 1977 arasında Millî Eğitim 
Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalıştı. 

1978- 1984 arasında Almanya’da öğretmen olarak 
bulundu. Düşünce Yayınları, İnsan Yayınları ve İz 
Yayıncılık’ın kurucusudur. Şişmanoğulları Şirketler 
Topluluğu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Yeni 
Şafak Gazetesi kurucu ortakları arasında yer aldı.

Bilgi ve Hikmet, İktisat ve İş Dünyası, İzlenim 
Dergilerinin sahibi ve yayıncısıdır. 1992-2000 ve 
2002-2011 yılları arasında Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanlığı yaptı. Ayrıca TGTV Kurucu Üyeliği, 
Sekreterliği ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış telif ve 
tercüme eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.

Ahmet Şişman, 16 Temmuz 2011 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu 59 yaşındayken Hakk’ın rahmetine 
kavuştu.

“Ömrünü Allah yoluna adamış, kıymetli önderimiz Ahmet 
Şişman’ın ahirete irtihalinin 10. sene-i devriyesinde ken-
disini minnetle yad ediyoruz.”
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15 Temmuz Şehitleri İçin Okunan Hatimlerin Duası Taksim 
Camii’nde Yapıldı

15 Temmuz hain FETO örgütünün darbe girişiminin 5. 
yıldönümü nedeniyle darbeye karşı direnen 251 şehit 
için hatimler okundu.  Ensar Vakfı, 15 Temmuz Derneği 
ve Evrensel Hafızlar Derneği işbirliği ile “251 Şehidimiz 
için 251 Hatim” sloganı ile başlanan etkinlik ile toplam 
861 hatim indirildi. Okunan hatimlerin duası İstanbul 
Valiliği desteği ile Taksim Camii’nde yapıldı.

Taksim Camii’nde gerçekleştirilen dua programı-
na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Şener Ağaç, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu 
Müftüsü Arif Cevlek Taksim’de bulunan komutanlar ve 
vatandaşlar katıldılar

Taksim Camii’ndeki programda şehitler için dua eden 
İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı: “15 
Temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatandaşın şehit 
olduğunu yüzlerce insanın gazi olduğunu belirterek, 
“Bu milletimiz birçok darbe gördü fakat milli iradesini 

hiç kaybetmedi. Malazgirt’ten, Çanakkale’ye, Kurtuluş 
Savaşından 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne kadar ta-
rihinin her döneminde kahramanlıklar gösterdi. 15 
Temmuz’da da kahramanlık duygusundan hiçbir şey 
kaybetmediğini gösterdi. Şehitlerimizin ruhuna hitaben 
dualarımız bu topraklarda ilelebet devam ettiriyoruz. 
Bundan sonrada devam edecektir. Milletin bu milli 
mücadelesine karşı hiçbir güç hainlik yapamayacaktır” 
dedi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma 
ve şerbet dağıtıldı.
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Ensar Vakfı Kurban Kesim Oganizasyonu Gerçekleşti
Ensar Vakfı olarak bu yıl da vakfımıza emanet edilen 
kurbanların kesimlerini gerçekleştirdik. Kesilen kur-
banların etleri yıl boyunca yurtlarımızda kalan öğren-
cilere verilen yemeklerde kullanılmaktadır.

Bu sene kurbanlıkların kesim işlemleri, Şanlıurfa’da 
Namet Entegre Besi ve Et Tesisi tarafından Kurban 
Bayramı’nın ilk günü tamamlanmıştır. Vakıf temsilcile-
rimizin vekaletleri canlı yayında kurban kesimle görevli 
kasaba vermesi ile başlayan organizasyon, temiz bir or-
tamda ve İslami hassasiyete uygun kasaplar tarafından 
yürütülmektedir.

Her bir bağışçının kurban kesim videosu bayra-
mın 4. günü itibariyle hazırlanıp bağış sahiplerine 
ulaştırılmıştır. 

Vakfımıza hissesini bağışlayıp yurtlarda kalan öğren-
cilere yemek hizmeti desteğimize katkı sağlayan tüm  
bağışçılarımıza teşekkür ederiz. 

Ensar Vakfı Geleneksel Bayramlaşma Merasimi 
Gerçekleştirildi.
Her yıl Ramazan ve Kurban bayramında Ensar 
Vakfı mensuplarının bir araya geldiği Geleneksel 
Bayramlaşma Merasimi son iki yıldır çevrimiçi olarak 
yapılıyor.

Ramazan Bayramı’nın 2. günü, Kurban Bayramı’nın 
3. günü salgın koşulları göz önüne alınarak çevrimiçi 
bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Hikaye Yarışması 
Ensar Vakfı, 15 Temmuz’un 5. Yıldönümü münasebetiy-
le Hikâye Yarışması düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 
“Türkiye Geçilmez” konseptine uygun hikayelerle bu 
zaferi yaşatmak ve daha çok insana edebiyat yoluyla bu 
günün anlam ve önemini duyurmak amacıyla düzenle-
nen yarışmanın kazananları belli oldu.

15 Temmuz Hikaye Yarışması sonuçları şöyle: 

• Birincilik Ödülü: Mustafa Sade, Ateş Cennete Düştü

• İkincilik Ödülü: İbrahim Şaşma, DEM

• Üçüncülük Ödülü: Nihat Malkoç, Cennetin Çağrısı
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Ensar Vakfı “1 Fidanın Olsun” Kampanyası Başlattı

Ensar Vakfı olarak, ülkemizin dört bir yanında yanan 
ormanlarımızın yeniden yeşermesi için “1 Fidanın 
Olsun” kampanyasını başlattık.

ENSAR VAKFI 1 FİDANIN OLSUN KAMPANYASINA 
DAVET

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin birçok 
ilinde çıkan 134 yangın sonucunda tahrip olan olan or-
manlarımızın yeniden yeşermesi ve zarar gören alanla-
rın tekrar doğaya kazandırılması amacıyla Ensar Vakfı 
olarak Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlattığımız 
ağaçlandırma kampanyası yürütüldü.

İHL Burs Projesi Başlatıldı
Lisans ve lisansüstü öğrenciler için sağlanan burslara ilave olarak İHL Bursu projesi Türkiye genelinde yaklaşık 
6 bin öğrenci için 2021 Ekim ayında başladı. 
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Prof. Dr. Kemal Sandıkçı Vefat Etti

Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Sadık Kemal Sandıkçı, tedavi gördüğü hastane-
de, 6 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.

Ensar Yayın Grubu yazarlarından olan Sandıkçı’nın; 
İlahiyat Fakülteleri İçin Hadis, Peygamberimizin 
Duaları, Hz. Aişe’den Beş Demet Kırk Hadis, Hadisler 
Işığında İslam, İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis 
gibi eserleri yayınlanmıştır. Ayrıca Ensar Yayın Grubu 
tarafından neşredilen İbnu’l-Esir el-Cezeri’nin Camiu’l 
Usûl adlı eserinin tercümesini ve Ebû Mansûr el-Mâ-
türîdî’nin Te’vilatü’l Kur’an adlı 18 ciltlik eserinin bir 
bölümünü tercüme ederek ilimi anlamda önemli çalış-
malar yapmıştır.

Prof. Dr. Sadık Kemal Sandıkçı’nın vefatının ardından 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader “Alimin ölü-
mü, alemin ölümü gibidir.” başlığıya şu yazıyı kaleme 
almıştır:

KEMAL SANDIKÇI HOCAMIZIN ARDINDAN

Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.

Kıymetini bil(e)mediğimiz bir âlim!

1944 yılı ekim ayında Rize- Ardeşen’de başlayan hayat 
yolculuğunu, 6 Kasım 2021 tarihinde Rize’de tamamla-
yarak Rabbine kavuştu.

Gidenlerin ardından yazmak zordur. Sevdiğimiz, mu-
habbet duyduğumuz büyüklerimizi anlatmak o daha 
da zordur.

Muhterem Hocamızı Ensar Vakfı’nda göreve başladığım 
28 Şubat’ın esintilerinin devam ettiği yıllarda Merhum 

Ahmet Şişman’la birlikte Rize’de İlahiyat Fakültesi deka-
nı olduğu zamanlarda tanımıştım.

İbnül Esir El-Cezeri’nin Cami’ul Usul adlı eserini tercüme 
ve şerh ediyordu. Yayınlanması konusunda o dönemlerde 
ve akabinde bağlantımız devam etti. Elhamdulillah bu 
eseri yayınlamak ve ilim dünyasına kazandırmak da 
nasip oldu.

Muhterem Hocamızın ismi “Sadık Kemâl” idi. İsmi ile 
müsemmaydı. Sadık, bağlılık ifade ederdi; bir kişiye sadık 
kalmak, bir kişiye bağlı olmak demekti.

Kemal, olgunluk ve insanın ulaşabileceği en güzel bir 
mertebedir. İsmindeki sıfatları en güzel biçimde kendin-
de buluşturmuş Kur’an ve sünnete olan bağlılığı, Rabbine 
karşı tevazuu ve insanlarla olan ilişkilerde bu sadakati 
ve olgunluğu hissederdiniz.

İlme düşkündü, çok çalışırdı, gayreti ve azmi ile yaptıkla-
rını güzel yapardı. Allah güzeldir, işlerini güzel yapanları 
severdi.

Çileli bir hayata talip olmuştu. Sıkıntılı ve zahmetli 
günler geçirmişti. Hatırladıkça o günleri anlatırdı. Zor 
günlerini ve zorluklarla yaşadıklarını duygularıyla 
harmanlardı.

Ciddiydi, işini ciddiyetle yapar, laubaliliklerden hoşlan-
mazdı. Disiplini elden bırakmazdı, vakur duruşunun ar-
kasında muhabbet dolu bir gönül vardı. Girmesini bilen 
o kapıdan girerdi.

“Sultanım” diyerek hitap ederdi. Kimseyi kırmayan, in-
citmeyen, şefkat dolu bir yüreği, gülen bir yüzü, naif bir 
tebessümü vardı. İlmi ile amildi. Yaşayarak örnek oldu.

Kelamıyla değil, kemaliyle gösterdi kendisini. Kimseye 
yük olmadı, olmak istemedi. Hep veren oldu.

Kimseyi kırmamaya ve üzmemeye gayret etti, ancak 
üzüldüğü konular oldu. Sabırla ve metanetle karşıladı, 
Rabbine havale etti.

Geçim ehli idi, yol arkadaşlığı güzeldi. Samimi konuşur 
ve davranırdı, sözü süzerek söylerdi.

Kızsa bile “Ben Duthalıyım dikkat et” derdi. (Dutha, 
Rize’nin Ardeşen ilçesinde şimdiki adı Tunca olan bir 
beldedir. Bu beldenin sakinleri, sinirli ve agresif olduk-
larından tez canlılıklarını ortaya koyarlarmış.)
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Ailesine düşkündü, iyi bir baba, iyi bir eşti. (Emeklilik son-
rası İstanbul’da Ensar Vakfı’mızda ve Anadolu’da hadis 
dersleri, sohbetleri, konferans ve kitap çalışmaları yapar-
ken çok kıymetli yol arkadaşı eşi Süheyla Hanımın isteği 
üzerine tekrar Rize’ye Ardeşen’e dönmüştü.) Ailesini çok 
severdi.5 kızı, 2 oğlu, 26 torunu vardı. Bayramlarda evi-
miz şenlik içinde oluyor, keyif alıyorum derdi.

Çok Muhterem Merhum Bekir Topaloğlu Hocamızla 
birlikte başlattığımız Ebu Mansur Muhammed el-Ma-
turudi’nin Tevilatü’l Kur’an adlı eserin tercümesinde 
büyük emeği ve katkısı oldu. Merhum Bekir Topaloğlu 
Hocamızın vefatından sonra Muhterem Yusuf Şevki 
Yavuz Hocamızın gayreti ile Merhum Kemal Hocamızın 
desteği ile eseri 18 cilde tamamlayarak yayınlamıştık. 
Rabbimize hamd olsun. Eserleri sadaka-i cariyeleri olsun.

Rize İlahiyat Fakültesinin nitelikli bir fakülte olmasında, 
inşaatında, bahçesinde yapılan ahşap mimari ağırlıklı 
camisinde, Rize Yusuf Karaali Diyanet Eğitim Merkezi’nin 
yapımında büyük emekleri oldu. Geride kalanlar bu eser-
lere baktıkça hep onu hatırlayacaklardır. Rabbim razı 
olduklarından eylesin.

Muhterem Hocamızın dirayeti, vakur duruşu, azmi, gay-
reti, çalışması, yaşayışı hep peygamberî oldu.

Yıllarını verdiği hadis ilmi onun şahsında yaşanır bir 
örneklik olarak kendini gösterdi.

İdareciliği, mücadelesi, enerjisi, ilme olan muhabbe-
tini, vaktini değerlendirmesi, kelamı, kemâli, tevazuu 
Hz. Resullulah’a olan muhabbeti ve O’na olan bağlı-
lığı ve Rabbine karşı olan kulluk bilinci ve şuurunun 
göstergesidir.

Dersinde bir kişi olsa bile tüm sınıf varmış gibi dersini 
yapardı. İstanbul’da bulunduğu zamanlarda pazartesi 
günleri sabah namazı sonrası Cami’ul Usul’den ders 
okur, akabinde zeytin, peynir ve çayla kahvaltı yapardık. 
Samimi, nitelikli ve muhabbetli bir zaman geçirirdik. 
Hocamıza talebe olmaya çalıştık, o derslerden öğren-
diklerimizle Rabbim hayatımızda amel edebilmeyi nasip 
etsin.

Hadislerin ışığında, hâdiseleri yorumlayarak yeni bakış 
açıları kazanmamıza vesile oldu. Hadisleri ve onun 
ravilerini, yaşadıkları dönemleri, kısaca hayatlarını da 
bize anlatmıştı. 2017 yılında başlayan hadis derslerimiz, 
2019 Nisan ayında Memleketi Rize’ye dönüşü nedeniyle  
tamamlanmıştı.

Son dersimizden bir hatıra: Ebu Hureyre’ den riva-
yet edildiğine göre Rasulluah (sav) şöyle buyurdu: 

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı 
en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine en ha-
yırlı olanınızdır.” Bir rivayette de, ”ailesine karşı en 
lütufkâr olanınızdır buyurdu. …Ailesine en lütufkâr 
olan…* cümlesinden maksat, hanımlarına, çocuklarına, 
akrabalarına karşı en nazik, en yumuşak, en iyi kalpli 
olan kimsedir* diye açıklamasını yapmıştı. Bu hadisi 
okuyunca Muhterem Hocamızın hayatından örnekliğini 
bir kez daha görmüştük.

Nezaketini, hilm sahibi oluşunu, teeni ile hareket edişini, 
samimi gayretini, ümmete ve millete hizmet için ilme 
olan merakı ve gayretini, adaletli bir idareci olmasını, 
sessiz sakin ve sükûnetli duruşu, vakar ve ciddiyetini 
kaybetmeyişini, adam gibi adamlığını, ahlak abidesi 
oluşuna yüzlerce insan şahittir.

Ya Rabbi!

Biz kendisinden razı idik, sen de Muhterem Kemal 
Hocamızdan razı ol.

Ya Rabbi!

Kabrini Kur’an’ın zıyasıyla aydınlık eyle!

İlmini kendisine yoldaş eyle!

Çok sevdiği Peygamberimizin şefaatine nail eyle!

Geride bıraktığı eserlerini ve talebelerini sadaka-i cariye 
eyle!

Ailesine, çok sevdiği eşine, çocuklarına, torunlarına, ar-
kadaşlarına, dostlarına, talebelerine, hayırla ananlara, 
camiamıza başsağlığı diliyor, Rabbimizden Hocamıza 
rahmet ve mağfiret niyazıyla kabrinin cennet bahçesi 
olmasını temenni ediyorum.

Ruhu için el-Fatiha.

Yazı: Hüseyin Kader
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Ensar Vakfı 9. Büyük Türkiye Buluşması Antalya’da Gerçekleşti

Salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan Büyük Türkiye 
Buluşması, Ensar Vakfı’nın Türkiye genelindeki şube-
lerin yoğun katılımıyla Antalya’da 3 günlük programla 
gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı’nın 2011 yılından bu yana her yıl gelenek-
sel olarak düzenlediği ‘Büyük Türkiye Buluşması’nın 
9’uncusu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Antalya’da 
gerçekleşti.

En son 2019 yılında gerçekleştirilen buluşma, salgın 
nedeni ile iki yıldır yapılamıyordu. Türkiye genelinde 
152 şubeden temsilcilerin katıldığı program tanışma 
ve hâsbihal toplantısı ile başladı. 

Yoğun bir çalışma programının yapıldığı ikinci gün 
ise eğitim konuları, şube faaliyetleri, yurt çalışma-
ları üzerine panel ve toplantılar düzenlendi. Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç, Vakıf 
Kurucularından Ali Erilli, Kerim Aytekin, Recep Çalık, 
Feyzullah Kıyıklık ve Mütevelli Heyet Üyeleri Doç. Dr. 
Hayrettin Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Küçük, İsmail 

Şirin ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Güler’in panelist olduğu oturumlarda Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen şube başkanları dilek ve temenni-
lerini iletme fırsatı buldular.

Programın son oturumunda sürpriz bir konuk katı-
lımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehit Özel Harekât 
Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir 
programa konuk oldu. Katılımcılar, Şehit Ahmet Alp’i 
babasının ağzından dinledi, şehidin hatıraları yâd edil-
di. Şehit Ahmet Alp ile ilgili hazırlanan video izleyenlere 
duygulu anlar yaşattı.

İki yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Büyük 
Türkiye Buluşmasında bir araya gelen Ensar Ailesi 
verilen serbest zaman aralıklarında muhabbet etme ve 
hasret giderme fırsatı yakaladı. 

Çekilen aile fotoğrafı sonrası Ensar Vakfı 9. Büyük 
Türkiye Buluşmasının 3 günlük programı sona erdi.
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Genel Başkanımız Dr. Şener Ağaç Bir Dizi STK Temasları 
Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, sivil toplum 
kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirmeye devam 
ediyor.

Çeşitli konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş-
larına ziyaret gerçekleştiren Ağaç’a iade-i ziyaretler de 
yapılıyor. Ağaç, STK ziyaretleri kapsamında İhlas Vakfı, 
Yedi Hilal Derneği, Deniz Feneri Derneği, Sadakataşı 

Derneği, KADEM, Mavera Vakfı yönetim kurulu ile 
birlikte ziyaret gerçekleştirirken Safa Vakfı, Verenel 
Derneği yetkilileri de Genel Başkan Dr. Şener Ağaç’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Karşılıklı yapılabilecek faaliyetler konusunda istişare-
ler yapılan toplantıların 2022 yılı içerisinde de devam 
ettirilmesi bekleniyor.
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Milli İrade Platformu Bazı Emekli Amirallerin Bildirisine Karşı 
Basın Açıklaması Yaptı
Ayasofya Camii’nde cuma namazı sonrası Milli İrade 
Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformu adına 
bir araya gelen sivil toplum kuruluşları emekli ami-
rallerin yaptıkları bildiriye basın açıklamasıyla tepki 
gösterdi. 

Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek 
Platformunca düzenlenen basın açıklamasına platform 
ve STK üyeleri katıldı. Bazı emekli amirallerin açık-
lamalarına karşı yapılan basın açıklamasını platform 
adına İbrahim Nabi Selçuk okudu. 

Yapılan basın açıklamasında “Bu aziz millet, tarihin en 
organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut 
olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni 
yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak is-
teyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha unutama-
yacakları hezimetler yaşatmıştır” denildi. Açıklamada, 
“15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak 
olanların bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine 

karşı bildiri yayınlama cüret ve hadsizliğine kalkıştı-
lar. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik 
girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin ken-
dilerine verdiği rütbeleri, millete karşı kullanmaya 
kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa 
onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: 
Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde 
olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul 
eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi 
bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bedbaht-
lar ve onların her türlü uzantıları bilmelidirler ki, biz 
gerektiğinde ‘Bin gider, bir geri döneriz. Ama zaferle 
döneriz” denildi.

 Türkiye Genelinde Açıklamalar Yapıldı

Öte yandan emekli amirallerin bildiri yayınladığı tarih-
ten itibaren Türkiye genelinde birçok il ve ilçede ‘Milli 
İrade Platformu’ adına bir araya gelen sivil toplum 
kuruluşları tarafından açıklama yapıldı. 
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Milli İrade Platfromu Üyeleri 
İsrail Zulmüne Tepki İçin 
Toplandı
Mescid-i Aksa çevresinde İsrail Siyonistlerinin Tapınak 
Örgütü adını verdikleri İsrailli fanatik çeteler, Mescid-i 
Aksa’ya ve Müslümanlara saldırılar düzenledi. 

Söz konusu saldırı ve baskınlara dur demek için Milli 
İrade Platformu, Türkiye genelinde eş zamanlı tepkiler 
vermek için çağrıda bulundu.

“Mescid-i Aksa, Çetelerin İşgaline/İnsafına 
Bırakılamaz!” başlıklı bildiri ile “Baskına Dur” demek 
için, 81 İlde eş zamanlı tepkiler gösterildi.

Türkiye, Destan Yazanlara Mektup Yazdı
Lütfen Platformu’nun sağlık çalışanları için başlattığı 
Dijital Mektup kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk mek-
tubu gönderdiği Dijital Mektup kampanyasında 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş da sağlık çalışanlarına salgın sürecinde gös-
terdikleri üstün gayret dolayısı ile teşekkür etti.

Vatandaşların da yoğun  ilgi gösterdiği kampanyaya 
gönderilen mektuplar editör kontrolü ardından ilgi-
li kurumlara e-posta yoluyla ulaştırıldı. Ayrıca hem 
kurumlara hem de tüm sağlık çalışanlarına hitaben 
yazılan mektuplar lutfenplatformu.org web sitesinde 
yayınlandı.
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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Vakfımızı 
Ziyaret Etti
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 
beraberindeki heyet, 

Genel Başkanımız Dr. Şener Ağaç ve yönetim kurulu 
üyelerimizle genel merkezimizde bir araya geldi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç Şube Ziyaretleri 
Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç’ın şube ziya-
retleri devam ediyor.

Göreve geldiği ilk yıl salgın nedeni ile yüz yüze program-
ların yapılamamasından dolayı Türkiye Genelindeki 
bütün şubeler ile çevrimiçi toplantılar gerçekleştiril-
mişti. Salgın kısıtlamalarının 2021 yılında azaltılması 
ile birlikte yüz yüze şube ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç Diyarbakır, 
Mardin, Balıkesir, Düzce, Afyon şubelerini ziyaret etti. 
Ziyaretlerde şubelerin yaptığı faaliyetler, bölgesel ko-
nular, yapılması planlanan projeler üzerine istişare-
lerde bulundu.

Şube ziyaretlerinin yanı sıra il, ilçe protokolünü de 
ziyaret eden Ağaç’ın yeni dönemde şube ziyaretlerini 
artırarak devam ettirmesi planlanıyor.
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Milli İrade Platformu Gündeme Dair Kamuoyu Açıklamaları 
Yayınladı
300’den fazla Sivil Toplum Kuruluşunun üye olduğu 
Milli İrade Platformu, devlete ve millete kast etmeye 
yönelik konularda tepkisini göstermeye devam ediyor.

Ensar Vakfı’nın da üye olduğu Milli İrade Platformu 
2021 yılı içerisinde 8 kamuoyu açıklaması yayınlayarak 
sivil toplum kuruluşlarının altına imza attıkları ortak 
bildiriyi sunmuştur.

Türkiye siyasi tarihine kara leke olarak geçen 27 Mayıs 
Darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin yıl dö-
nümlerinde “Ülkemizin ve Milletimizin Yanındayız”, 
“Türkiye Geçilmez” başlıklı bildiriler yayınlayarak 
STK’ların darbelere karşı olduğunu kamuoyuna açık-
lamışlardır. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’in sözde 
Ermeni soykırımı iddialarının ABD parlamentosunda 
kabul edilmesine karşılık “ABD’nin Tarihi Soykırım 
Tarihidir” başlığıyla bildiri yayınlanmıştır. Balıkesir’in 
düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı bir tören-
de Türk kadınının zincire vurulması sureti ile aşağılan-
maya çalışılması gösterisinde “Çiğnetmeyeceğiz başlıklı 
bir bildiri ile tepki gösterilmiştir. Mescid-i Aksa’da İsrail 
askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasına 
“İsrail; Vahşetin, Zulmün ve Terörün Devlete Dönüşmüş 
Halidir” başlığı ile tepki gösterilmiş, sağlık ve gıda mad-
delerinin temini konusunda sınır kapılarını Filistinlilere 
açması için çağrıda bulunulmuştur. Finansal piyasalar-
da dlgalanmalara neden olan manüpilasyonlar ve kara 

propangandalar ile halkın isyana teşvik edilmesi gün-
demine karşın “Vazgeçmeyeceğiz” başlığı ile yayınlanan 
bildiride Milli İradeye ayar vermeye çalışanlara karşı 
dik duruş gösterilmiştir.



ŞUBELER
Çalışma ve hizmetlerini her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefl eyen 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 hedefl er. 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 70  ilçe olmak üzere toplam 150 şubesi 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ensar Vakfı Teşkilatlanma çalışmaları, Hanımlar Komisyonu ve 
Gençlik Komisyonları faaliyetleriyle her geçen yıl artarak devam etmektedir. 
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Çukurova Gelişim Kitap 
KahveProjesi Açılış Töreni 
Gerçekleşti
Adana Şubemiz tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamın-
da desteklenen  Çukurova Gelişim Kitap Kahve Proje 
açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet 
Sarı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer 
Çintimar, Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcıları Ali 
Karayılan ve Turan Koç’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Kitap Kahve Projesi 
Açılış Töreni Gerçekleşti
Ensar Vakfı Bayburt Şubesi tarafından yürütülen 
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gençlik Projeleri Destek 
Programı “ tarafından desteklenen Bayburt Kitap Kahve 
Projesi açılış programı gerçekleştirildi.

Ataşehir’in İlk Ders Kafe 
Projesi Hizmete Açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Projelerini Destek Programları 
2020-1 kapsamında destek görmeye hak kazanan 
Ensar Vakfı Ataşehir Şube Ders Kafe Projesi’nin açılış 
töreni gerçekleşti.

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday konuş-
masıda, gençlerin önünü açacak ve ders çalışmaya teş-
vik edecek bu tür projelerin artması gerektiğini belirtti.

Ataşehir Ders Kafe Projesi ile 7. ve 8. Sınıf öğrencilere 
yönelik Liselere Giriş Sınavı’na hazırlık kapsamın-
da; Matematik ve İngilizce dersleri verilecek. Bunun 
yanı sıra okçuluk kursları, kitap tahlilleri ve söyleşiler 
gerçekleştirilecek.

Bir Avuç Kan Üç Can
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.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam bağış 
ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Covid-19 salgını nedeniyle Kızılay kan stoklarının 
azalması neticesinde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ile 
yaptığımız görüşmeler sonrası, Çaycuma’da Kan Bağışı 
kampanyası düzenledik.”

Ensar Vakfı gönüldaşlarımız ve duyarlı halkımız saye-
sinde 55 ünite kan bağışı aldık. Buradan tüm halkımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ve son olarak şunları söylemek istiyorum: “Unutmayın 
Yarın Sizin de İhtiyacınız Olabilir.”



24 ENSAR BÜLTENİ
2021 OCAK / ARALIK

ŞUBELER

Gençler İçin İnsan Hakları 
Projesinin Tanıtımı Yapıldı
Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi’nin gençleri insan 
hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla Gençlik 
ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Spor 
Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi’nin de destekle-
riyle hazırladığı “Gençler İçin İnsan Hakları” projesi 
tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Proje kapsamında insan hakları konulu eğitim ve atölye 
çalışmalarının yanı sıra eğitmenlerin makalelerinden 
oluşacak bir kitap ve proje süresince verilen eğitim-
lerden oluşan bir YouTube kanalı hazırlanacağı ifade 
edildi.

Kars Şubesi Hasan Harakani 
Kitap Kahve Açıldı
Ensar Vakfı Kars Şubesi tarafından yürütücülüğü 
yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri 
Destek Programı kapsamında hizmete sunulan Hasan 
Harakani Kitap Kahve Projesi’nin açılışı yapıldı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi Anatoryum Düğün 
Salonu yanı No: 14/16 Kars adresinde açılan iki katlı 
merkezin giriş katında yer alan kitap kahvede ücret-
siz ikramlar ve kitap okuyup ders çalışma imkanları 
sunulurken üst katta çeşitli spor ve aktivite ve eğitim 
materyalleri de yer alıyor.

Denizli Çınar Kitap Kahve’de 
Cuma Sohbetleri Programı
Ensar Vakfı Denizli Şubesi Çınar Kitap Kahve’de 
“Cuma Sohbetleri” başladı. Her Cuma saat 17:30’da dü-
zenlenen Cuma Sohbetleri’ndeki konuk Merkezefendi 
Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretmenlerinden Hasan Serhat Yeter’di.

“Cuma Sohbetleri Programı” her cuma saat 17:30’da 
düzenli olarak yapılacaktır.

Küçükçekmece Asar-ı Sanat 
Sergisi Açıldı
Ensar Vakfı Küçükçekmece Şubesi tarafından düzen-
lenen Asar-ı Sanat Tezhib sergisi açıldı.

Bil Tek Okulları Halkalı Kampüsünde yapılan ser-
ginin açılış programına Küçükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Ensar Vakfı Müdür 
Yardımcıları Ali Karayılan, Turan Koç, Bil Tek Okulları 
Halkalı Kampüs Müdürü Turan Koç, Ensar Vakfı 
Küçükçekmece Şube Başkanı Kamil Çakır ve tezhib 
sergisine eserleri ile katkı veren sanatçıların yanı sıra 
tezhib meraklısı vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl salgın nedeni ile kısıtlamaların daha sıkı 
olduğu dönemde online gerçekleştirilen sergi bu yıl 
normalleşme kararlarından sonra fiziki ortamda salgın 
kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.
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Kütahya Şube “Kitap Kahve” 
ve “Yaşam Atölyesi Projeleri 
Açıldı
Ensar Vakfı Kütahya Şubesi tarafından yürütülen 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek 
Programı kapsamındaki Ensar Kitap Kahve Projesi ile 
Ensar Yaşam Atölyesi projesi açılış programı gerçekleşti.

Ünye Şube “Gençlere Çağrı 
Gelişim Merkezi” Projesi Açılış 
Töreni Gerçekleşti
Ensar Vakfı Ordu/Ünye Şubesi tarafından gerçekleş-
tirilen Gençlere Çağrı Gelişim Merkezi Projesi açılışı 
gerçekleşti.

Proje ile spor alanında; okçuluk, binicilik, masa tenisi, 
trekking, matrak sporu alanlarında faaliyet gösterile-
cek ve zeka oyunları, gitar, bağlama, ebru dersleri gibi 
sanat, eğlence ve müzik alanlarında ise birçok hizmet 
ücretsiz verilecektir.

Akyazı Kitap Kahve Projesi 
Açılış Töreni Gerçekleşti
Ensar Vakfı Akyazı Şubesi yürütücülüğünde yapı-
lan, Gençlik Projeleri destek programı kapsamında 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 
Akyazı Kitap Kahve Projesi Gençlik Projesinin açılış 
programı gerçekleştirildi.

Proje doğrultusunda, okuryazar buluşmaları, kültürel 
geziler, kitap okuma grupları, sinema etkinlikleri, şiir 
ve tiyatro etkinlikleri, sportif faaliyetler çerçevesinde 
güreş etkinlikleri, söyleşiler ile çay, kahve ve yemek 
ikramları şeklinde yürütülecektir.

Malatya Şube “Yüz Yüze 
Kitap Kahve Projesi” Açılışı 
Gerçekleşti
Ensar Vakfı Malatya Şubesi tarafından yürütücülüğü 
yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri 
Destek Programı kapsamında hizmete sunulan “Yüz 
Yüze Kitap Kahve Projesi”nin açılışı gerçekleştirildi.



26 ENSAR BÜLTENİ 
2021 OCAK / ARALIK

ŞUBELER

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi Şehit Ailelerini Öğrenciler İle 
Buluşturuyor 
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi, şehit ailelerinin katılı-
mıyla “Şehidimin Ardından” projesini liseli gençlerle 
buluşturuyor.

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi, Albayrak Medya Grubu 
tarafından hazırlanan “Tabuta Sığmayanlar” belgesel 
serisini şehit ailelerinin katılım sağladığı “Şehidimin 
Ardından” projesiyle liseli gençleri bir araya getiriyor.

PROGRAMIN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Ensar Vakfı Beykoz Şubesinde gerçekleştirilen 
“Şehidimin Ardından” projesinin tanıtımına, Beykoz 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, Beykoz 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden Zekeriya Özberk ve 
lise müdürleri katıldı.

Tanıtım programında davetliler ile bir araya gelen 
Beykoz Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan, geçmişini bil-
meyenlerin geleceğini inşa etmesinin mümkün olmaya-
cağını belirterek, “Bu program ile Beykoz gençliğinde; 

al bayrağın gölgesi altında hür bir şekilde yaşamış 
oldukları bu aziz vatan için ne bedeller ödendiği hak-
kında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Arzumuz 
bu programlar neticesinde gençlerimizin, vatan müda-
faasında genç yaşlarında kara toprağın bağrına düşen 
aziz şehitlerimizin ve mücadele eden kahraman ga-
zilerimizin hatıralarına saygı duyan, emanet aldıkları 
mukaddesata sahip çıkan ve bu meselenin bilincinde 
olan bireyler olmalarıdır.” diye konuştu.

ŞEHİT AİLELLERİ ÖĞRENCİLER İLE BULULMAYA 
DEVAM EDİYOR

Şehidimin Ardından Programı ile bu güne kadar 3 şe-
hit ailesi öğrenciler ile bir araya geldi. Programda ilk 
olarak şehidimiz ile ilgili Yeni Şafak gazetesi tarafından 
Tabuta Sığmayanlar programı kapsamında hazırlanan 
video belgesel izletiliyor. Ardından şehidin ailesi sah-
neye çıkıp şehidin hatıralarını anlayıor.

Yapılan programlarda Şehit Selçuk Paker’in annesi 
Sevgi Paker, Şehit Sezgin Burak Cantürk’ün anne ve 
babası Döndü ve Ali Cantürk, Şehit Özel Harekat Polisi 
Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir konuk 
edildi. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan Şehidimin 
Ardından Programı her ay bir şehit ailesi konuk edile-
cek şekilde 16 program olarak yapılacak.
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Çaycuma’da Eğitime Destek 
Platformu Toplandı
Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam’ın 
İlçe Koordinatörü olduğu Eğitime Destek Platformu 
toplantısı, Ensar Vakfı Çaycuma Şube binasında 
gerçekleşti.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, Önder 
(İmam Hatipler Derneği) İlçe Temsilcisi İsmail Çelebi, 
Tügva (Türkiye Gençlik Vakfı) İlçe Temsilcisi İsmail 
Taşkıran, İlim Yayma Cemiyeti İlçe Temsilcisi Mustafa 
Kocaoğlu, İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet 
Kocaslan katıldı.

Trabzon Şube Piknik ve Doğa 
Yürüyüşü Düzenlendi
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi tarafından yürütülen Ali 
Şükrü Bey Kişisel Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında 
öğrencilere yönelik piknik ve doğa yürüyüşü etkinliği 
yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri 
Destekleme Programı tarafından desteklenen Ensar 
Vakfı Trabzon Şubesi tarafından yürütülen Ali Şükrü 
Bey Kişisel Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında 
öğrenciler için Kayabaşı yaylasında piknik ve doğa 
yürüyüşü yapıldı.

Denizli Şube Çınar Kitap 
Kahve’de “Bir Yazar-Bir Eser 
Buluşmaları”
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Gençlik Projeleri” 
desteğiyle yürütülen Ensar Vakfı Denizli Şubesi 
Çınar Kitap Kahve Projesi’nde “Bir Yazar-Bir Eser” 
buluşmaları kapsamında etkinliklerine başlandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 16:00’da 
“Anadolu’nun Türkleşmesinde Denizli” isimli kitabın 
yazarı, Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, Çınar Kitap Kahve’de 
gençlerle bir araya geldi.

Ensar Vakfı Afyonkarahisar 
Şube Yönetimi Burs Alan 
Öğrenciler İle Bir Araya Geldi
Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi tarafından 
burs verilen öğrenciler vakıf yöneticilerim ile birlikte 
yemek programında bir araya geldi. Düzenlenen 
tanışma toplantısına Afyonkarahisar Şube Yöneticileri 
ile burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri 
katıldı.
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Karabük Yurdu Öğrencilerine 
Birçok Alanda Eğitim Verildi
Ensar Vakfı Karabük Şubesi tarafından Karabük 
Kız Yurdu öğrencilerine çeşitli alanlarda eğitimler 
verildi.  Karabük Gençlik Merkezi Gençlik 
Liderlerinin eğitmen olarak görev aldıkları 
eğitimlere yurt öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 
Uluslararası öğrencilerin de kaldığı Karabük Yurdu 
salgın döneminde evine gidemeyen öğrenciler 
için faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Yurt 
öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlaman 
amacıyla Mülakat Teknikleri Eğitimi, Değerler Eğitimi, 
Okçuluk Eğitimi, Boks Eğitimi, Drama ve Yaratıcı 
Drama Eğitimi, Liderlik Eğitimi gibim birçok alanda 
eğitimler verildi.

Ensar Vakfı Muş Şubesi 
Ramazan Ayında İhtiyaç 
Sahiplerini Unutmadı
Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 
gıda, yemek, zekat ve fitre yardımı ile alışveriş 
kartları ulaştıran Ensar Vakfı Muş şubesi bu yıl da 
faaliyetlerini sürdürdü.

Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 125 adet alışveriş 
kartı, 10.000 TL nakit yardım ve 335 adet gıda kolisi 
olmak üzere toplamda 116.250 TL değerinde yardım 
ulaştırıldı.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi 
Tarafından Kariyer Söyleşileri 
Gerçekleştirildi 
Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Bab-ı Sohbet 
Kitap Kahve Projesi kapsamında “Kariyer Günleri 
Söyleşileri” düzenledi. Programa konuşmacı olarak 
Ensar Yayın Grubu Editörü Hatice Hacer Erdem 
katıldı. Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Pınarhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Babaeski 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile söyleşi 
programları gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Samsun 
Şubesinden Kur’an’da Gençlik 
Motifl eri Konferansı
Ensar Vakfı Samsun Şubesi tarafından öğrencilere 
yönelik Kur’an’da Gençlik Motifleri başlıklı bir 
konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ensar 
Vakfı Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Kara katıldı. 
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Ensar Vakfı Malatya Şubesi “Yüz Yüze Kitap Kahve Projesi” 
Kapsamında Birçok Etkinlik Düzenliyor
Ensar Vakfı Malatya Şubesi tarafından yürütülen 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 
Programı tarafından desteklenen “Yüz Yüze Kitap 
Kahve Projesi” gençlere verdiği kitap kahve hizmetinin 
yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenliyor.

Bu kapsamda Ensar Vakfı Malatya Erkek ve Kız öğrenci 
yurdu öğrencileri ile İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki 
arazide ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Öğrenciler  
500 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Yüz Yüze Kitap Kahve Projesi öğrencilerin kişisel ge-
lişim ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırmaya 
yönelik iletişim becerileri kursları ve kitap kritiği et-
kinlikleri de yapılmaya devam ediyor.

Proje kapsamında öğrenciler için yapılan kültürel et-
kinliklerin yanı sıra gezi ve piknik gibi motivasyon 
programları da yapılıyor.  

Muğlalı Gençlerden Çınar 
Kitap Kahve’ye Ziyaret
“ANADOLUYUZ” Projesi kapsamında; Denizli Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla Muğla’dan, Denizli’ye 
gelen 30 Öğrenci Ensar Vakfı Denizli Şubesi Çınar 
Kitap Kahve’yi ziyaret etti.

Ensar Vakfı Denizli Şubesi Başkan Yardımcısı Sayın 
Mustafa KAÇAR da Çınar Kitap Kahve’yi öğrencilere 
tanıtarak, yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında 
bilgiler verdi. Öğrenciler, Çınar Kitap Kahve’de kitap 
okuyarak, Kitap Kahve’yi gezerek verimli vakit 
geçirdiler. İkramlar yapıldı. Öğrencilere, Kudüs’ü, ilk 
Kıblemiz Mescid-i Aksa’yı anlatan “Selam Sana Ey 
Kudüs” Kitabı da  hediye edildi.

Afyonkarahisar Şubesinde 
“Seherde Hadis Sohbetleri” 8 
Yıldır Devam Ediyor
Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi tarafından 
yapılan “Seherde Hadis Sohbetleri” 8. yılını geride 
bıraktı. Sohbet programı kapsamında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Orhan Musahanlı tarafından “İslam’ın 
Aydınlık Yolu Hidayet” konulu, Afyonkarahisar İl 
Müftüsü Sinan Kazancı tarafından “Nebevi Kılavuz 
Sünnet” konulu, Afyonkarahisar Hattat Karahisari 
İ.H.L. öğretmeni Nurettin Erim tarafından Şubesi’nde 
“Mükerrem Varlık İnsan” konulu hadis sohbetleri 
düzenlendi.
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Ensar Vakfı Beykoz Şubesi 1915 Çanakkale Çevrim İçi Bilgi 
Yarışması Düzenledi
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi Çanakkale Destanı’nı hatırla-
mak, genç nesillere Çanakkale Destanı’nı öğretebilmek 
ve Çanakkale’de vazife almış tüm şehit ve gazilerimi-
zi hayırla yad etmek amacıyla çevrimiçi bir yarışma 
düzenledi.

Bilgi yarışması formatında düzenlenen yarışma her-
kese açık olarak yapılıp katılımcıların yaşları dikkate 
alınarak “25 Yaş Altı – Gençler Kategorisi” ve “25 Yaş 
Üstü – Yetişkinler Kategorisi” olmak üzere iki katego-
ride düzenlendi. Yarışmaya tüm yarışmacılar aynı anda 
internet üzerinden katılım gösterdi. Her kategori için 
farklı düzeyde sorular sorularak yarışmanın dereceleri 
belirlendi.

Konusunda çevrimiçi yapılması özelliğiyle Türkiye’de 
bir ilk olma özelliğini taşıyan yarışmada dereceye giren 

6 kişiye ödüller verildi. 1915 Çanakkale Çevrim İçi Bilgi 
Yarışmasında dereceye girenler düzenlenen törenle 
ödüllerine kavuştu.

Ödül törenine, Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener 
Ağaç, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, 
Eğitim Bir-Sen Beykoz İlçe Başkanı Bayram Atakoğlu, 
Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Süleyman 
Erdoğdu, Beykoz Müftüsü Ali Efe, Beykoz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Beykoz Belediye Başkan 
Yardımcıları Fatih Sağlam ve Engin Köklü, Beykoz’da fa-
aliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, 
okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi 
Öğrencilere Kur’an-ı Kerim 
Dağıttı
Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi tarafından Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Proje Sınıflarına ve Lüleburgaz 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu öğrencilerine yüzlerce Kur’an-ı Kerim 
hediye edildi

Çaycuma Şubesi İhtiyaç 
Sahiplerine Kumanya Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, Çaycuma ilçesinin 
köy ve mahalle muhtarlarına, ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere 650 adet kumanya kolisi teslim etti.

Gıda kolilerini teslim alan muhtarlar bu kolileri köy 
ve mahallelerindeki sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıracaklar.
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Bab-ı Sohbet Kitap Kahve 
Kırklareli Müftüsü Aydın 
Yığman’ı Ağırladı
Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman Bab-ı Sohbet Kitap 
Kahve’de öğrenciler ile bir araya geldi. Müftü Yığman 
gençlere Peygamberimiz’in sünnetlerini ve İslam dininde 
sünnetin önemini anlattı. Yaptığı konuşmada Kur’an-ı 
Kerim’i anlamanın yolunun, İslam’ı en güzel haliyle 
yaşamının, Peygamberimiz’in sünnetlerine sıkı sıkı 
sarılmayla mümkün olabileceğini anlattı.

Ensar Vakfı Beylikdüzü Şubesi 
Tarafından Robot Ligi Projesi 
Hayata Geçirildi
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve robotik uygulamaları 
yakından takip edebilecek çocuklara robotik kodlamayı 
öğreterek; bilişsel, sosyal-duyuşsal, psikomotor ve 
algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 
projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Yafes Bakırcı, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, 
Akparti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, Ensar 
Vakfı Beylikdüzü Şube Başkanı Zeki Koçinkağ kursiyer 
öğrenciler ve velileri katıldı.

Ensar Vakfı Denizli Şubesi’nde 
Genç Bilallere Ödül
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye ge-
nelinde düzenlenen mesleki yarışmalar bu yıl Denizli 
ilimizde de düzenlendi. 15 Aralık Çarşamba günü 
Servergazi İmam Hatip Ortaokulunda, İmam Hatip 
Ortaokulları arasında “Genç Bilaller Güzel Ezan 
Okuma Yarışması” yapıldı. 

Ensar Vakfı Denizli Şubesi de yarışmaya katılan öğren-
cileri yanlız bırakmadı. Yarışmaya katılan tüm öğren-
cilere Ensar Vakfı Denizli Şubesi Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kaçar tarafından ödül verildi. Kaybedeni ol-
mayan yarışmada öğrencileri tebrik eden Ensar Vakfı 
Denizli Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Kaçar başa-
rılarının devamını diledi. İslam’ın şiarı ve Müslüman 
varlığının sembolü olan Ezan okumanın önemini, fazile-
tini, sevabının yüksek olduğunu, ilk Ezan okuyan Bilal-i 
Habeşi’nin fazilet derecesini gençlere anlattı. 

Ensar Vakfı Ağrı Şubesi Ağaç 
Dikme Etkinliği Düzenledi
Ensar Vakfı Ağrı Şubesi Orman Haftası münasebeti ile 
ağaç dikme etkinliği düzenledi. Ensar Vakfı Ağrı Şubesi 
yönetim kurulu, Genç Ensar Ağrı üyeleri ve daha birçok 
vatandaşın katılım gösterdiği etkinlik ile yüzlerce fidan 
toprakla buluşturuldu.
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Ensar Vakfı Çatalca Şubesi 
Tarafından Kur’an Dersleri 
Verildi
Ensar Vakfı Çatalca Şubesinden Hanımlar Komisyonu 
tarafından hanımlara yönelik olarak 2 kur halinde 
düzenlenen Kur’an derslerine Çatalcalı hanımlar yoğun 
ilgi gösterdi.

Birinci kur olan elif-ba dersleri Kur’an okumayı bilmeyen 
hanımlar için, ikinci kurda ise Kur’an okumayı bilen 
hanımlara yönelik Tecvidli ve Mahreçli Kuran-ı Kerim 
Okuma Dersleri olarak yapıldı.

Ensar Vakfı Heyeti 
Samsun’da Bir Dizi Ziyaretler 
Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri Feyzullah Kıyıklık, 
Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Genel Müdür Yardımcısı Turan Koç, 
Samsun Şube Başkanı İbrahim Erdin ve Samsun Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri Samsun’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda Samsun Valisi Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ak Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu 
makamlarında ziyaret edildi.

Ensar Vakfı Bayburt 
Şubesinden Peygamberimiz 
ve Biz Konulu Konferans 
Düzenlendi
Ensar Vakfı Bayburt Şubesi tarafından kurulan Bayburt 
Üniversitesindeki Bilgi ve Değerler Topluluğu,  Dr. 
Öğretim üyesi Abdulsamet Varlı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı Peygamberimiz ve Biz konulu bir konferans 
düzenledi. Bayburt Üniversitesi konferans salonunda 
yapılan programa çok sayıda öğrenci katıldı.

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi 
Cuma Sohbetleri Devam Ediyor
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi tarafından düzenlenen Cuma 
Sohbetleri her hafta farklı bir konuşmacının katılımı ile 
devam ediyor. Şeyh Sırrı Ethem Kültür Evinde her Cuma 
18:00’da gerçekleştirilen sohbetlere bu yıl 13 farklı 
konuşmacı katılarak dinleyiciler ile buluştu.
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Bayburt Kitap Kahve 
Öğrencileri Gezi ve Piknik 
Programında Buluştu
Ensar Vakfı Bayburt Şubesi tarafından yürütülen 
Bayburt Kitap Kahve Projesi kapsamında öğrencilere 
gezi ve piknik programı düzenlendi. 75 öğrencinin 
katıldığı Bayburt gezisi ve ardından piknik etkinliği 
gerçekleştirildi.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de 
Söyleşi Programları Devam 
Ediyor
Ensar Vakfı Samsun Şubesi tatafından yürütülen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 
kapsamında destek alan Ali Fuad Başgil Kitap Kahve 
projesi çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve gençlere kütüphane, ders 
çalışma ortamı, ücretsiz çay kahve imkanlarının yanı 
sıra çeşitli söyleşi programları ile de hizmet veriyor. 
Söyleşi programlarına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Kemal Özkurt’un sunumuyla “Samsun Tarihi”, Atakum 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal’ın sunumuyla “Müslüman 
Gencin Kişilik İnşası”, Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız’ın sunumuyla 
“Kamu Ahlakı” konuları ile katılım gösterdiler.

Seminer programlarının yanı sıra Ali Fuad Başgil Kitap 
Ensar Vakfı Samsun Erkek Öğrenci Yurdunda kalan 
öğrencilere yönelik her Cuma ve Pazar akşamları 
bağlama kursu düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin 
talebi doğrultusunda açılan bağlama kursu, kurs hocası 
Ahmet Metin Sütçü öncülüğünde yürütülmektedir.

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi 
Ramazan Yardımları İle İhtiyaç 
Sahiplerine Ulaştı
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi Ramazan Ayında birçok 
yardım faaliyeti ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Yapılan 
yardımlar kapsamında 300 adet kumanya kolisi, 340 
adet alışveriş kartı, 85 öğrenciye ramazan bursu, 34 
aileye 77bin lira nakit yardım, faturalarını ödemekte 
zorlanan ailelerin toplam 6bin lira değerinde faturalarını 
ödedi. Ayrıca bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri 
uygulaması kapsamında 3 bakkalın veresiye defterleri 
ödenerek ailelerin bakkala olan borçları kapatıldı.
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Bayburt Kitap Kahve’de Okur-
Yazar Buluşmaları Yapıldı
Ensar Vakfı Bayburt Şubesi tarafından yürütülen 
Bayburt Kitap Kahve Projesi ile öğrenciler için birçok 
etkinlik düzenleniyor. Bunlardan biri de oku-yazar 
buluşmaları oldu. Eğitimci, yazar, şair Selahattin Duman, 
Kitap Kahvemizin müdavimi gençler ile bir araya geldi. 
Gençler ile sohbet eden yazar Duman, öğrencilere kendi 
kitaplarından da imzalayarak hediye etti.

Ensar Vakfı Bahçelievler 
Şubesi Kur’an Okuma 
Yarışmasına Sponsor Oldu
Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler 
İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen İmam Hatip 
Liseleri Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında 
dereceye giren 21 öğrencinin hediyelerine Ensar Vakfı 
Bahçelievler Şubesi sponsor oldu.

Ensar Vakfı Karabük Yurt Öğrencileri Köy Çocuklarına Hediye 
Götürdü
Ensar Vakfı Karabük Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğ-
renciler çeşitli sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti-
riyorlar. Bu yıl da köy çocuklarına eğlence tertibi ve 
hediye dağıtımı gerçekleştirdiler.

İlk olarak Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyüne giden 
yurt öğrencileri çocuklarla oyun oynandı ve hediyeler 
dağıttı. Sonraki günler Aydınlıkevler İlkokulu anasını-
fında okuyan çocuklalar ile bir araya gelindi. Palyaço 
etkinliği ile birlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Bir diğer program ise Safranbolu Gençlik Merkezi ile 
birlikte organize edildi. Karabük’ün ilçesi Eflani’de 
Şehit Barış Efe İmam-Hatip Ortaokulu Kütüphanesi 

için kitaplar götürüldü. Programda çocuklar ile birlikte 
eğlenceli oyunlar oynanarak vakit geçirildi.
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Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu Vefat Yıl Dönümünde Konya’da 
Anıldı

Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu vefatının birinci yılında 
Ensar Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen vefa 
gecesinde anıldı. 

29 Kasım 2020’de vefat eden Prof. Dr. Ali Osman 
Koçkuzu’yu anma ve vefa gecesi Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirildi. Ensar 
Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen programa 
merhum Ali Osman Koçkuzu’nun ailesi, talebeleri ve 
çok sayıda seveni katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yapılan açılışın ardından 
kürsüye gelen Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader açılış konuşmasında, Ali Osman Koçkuzu hocayı 
rahmetle andı, “Yeri doldurulamaz bir alimdi” dedi.

Ardından kürsüye gelen Selçuk Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altuntaş da 
hocasıyla ilgili anılarından bahsetti.

Salgın nedeniyle Konya’ya gelemeyen Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman Çorum’dan canlı bağlantı yaptı, Prof. Dr. 
Mustafa Fayda da İstanbul’dan bağlanarak dostum 
dediği Ali Osman Koçkuzu ile anılarını anlattı.

Ensar Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kaçar da 
söz alarak evvela kendi adına Ali Osman Koçkuzu’yu 
anlattı, ardından da emekli Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi, eski Konya Müftüsü Mustafa Ateş’in gönderdiği 
yazıyı okudu.

Son olarak Pror. Dr. Ali Osman Koçkuzu’nun talebeleri 
Ahmet Baltacı, Mustafa Uzunpostalcı, Necati Yeniel, 
Mustafa Fayda, Bilal Saklan, Mustafa Koyuncu ve 
Ensar Vakfı Konya Şube Başkanı Mahmut Yeşil ve oğlu 
Abdulhalim de Koçkuzu hocalarını anlattılar.
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Trabzon Şube Öğrenciler İçin 
Gezi Düzenledi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 
Programı tarafından desteklenen Ensar Vakfı Trabzon 
Şubesi tarafından yürütülen Ali Şükrü Bey Kişisel 
Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında öğrenciler için 
Kars, Ağrı, Erzurum gezisi yapıldı.

Ensar Vakfı Samsun Erkek 
Öğrenci Yurdunda Kalan 
Öğrenciler Arasında Bilgi 
Yarışması Düzenlendi
Samsun Genç Ensar tarafından organize edilen bilgi ya-
rışmasına Ensar Vakfı Samsun Erkek Öğrenci Yurdunda 
kalan öğrenciler katıldı. 3 erli gruplar halinde toplam 
12 grubun katılımıyla düzenlenen yarışmada bilim, din, 
spor, tarih ve genel kültür alanlarında toplam sorular 
soruldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli 
hediyeler verildi.

Ensar Vakfı Beykoz 
Şubesinden Fidan Dikimi 
Etkinliği
Ensar Vakfı Beykoz Şubesi organizasyonuyla yüzlerce 
fidan toprak ile buluşturuldu. Ramazan ayının ilk günü 
gerçekleştirilen etkinliğe 40 Ensar gönüllüsü katıldı.

Ensar Vakfı Çatalca Şubesinde 
Tefsir ve İlmihal Dersleri 
Yapıldı
Ensar Vakfı Çatalca Şubesi Hanımlar Komisyonu ta-
rafından hanımlara Tefsir ve İlmihal Dersleri yapıldı. 
Derslerde belirlenen ayet-i kerime ve surelerin Türkçe 
meal ve tefsiri, tefsirlerin açıklanarak anlatılması, temel 
ilmihal bilgileri, dini vecibelerimizin temel esaslarını 
sahih kaynaklardan açıklanarak anlatıldı.



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. 
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Eğitimde Drama Atölyesi
Algı, uyum, iletişim, etkileşim, oyun, rol yapma ve 
oynama, doğaçlama, görsel sanatlar, yazınsal türler, 
masal, grup çalışması gibi başlıklarla öğretmenin eği-
tim-öğretim heybesine dramayı dahil etmek amacıyla 
hazırlanan 40 saatlik atölye Ahmet Yasin Okudan ve 
Sedat Cankılıç liderliğinde gerçekleştiriyor.

Öğretmen ve...
Öğretmenlerin ilgi dünyasının çeşitliliğini ortaya ko-
yan bir perspektifle “Öğretmen ve …” programında 
edebiyat, teknoloji, sanat, oyun, medya, gençlik, ileti-
şim gibi çeşitli alanların öğretmenliğe bakan yönleri 
ele alınmaktadır. Program kapsamında Doç. Dr. Yusuf 
Alpaydın ile “Öğretmen ve Değişen Rolleri” konusu ele 
alındı. Haftalık periyotlarla devam eden sonraki prog-
ramda Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile “Öğretmen ve Sinema” 
konusu konuşuldu. 

Nasıl Öğretelim? Eğitim Programı
İman, ibadet, ahlak, Kur’an-ı Kerim ve siyer öğretim yön-
temlerinin ele alındığı dört haftalık “Nasıl Öğretelim?” 
programına 25 Aralık tarihinde Muhammet Yılmaz ile 
İman Konularını Nasıl Öğretelim? semineriyle başlandı. 

Nasıl Öğretelim? Projesi 
“Nasıl Öğretelim Projesi” hayata geçirildi. Bu çalış-
mada alanında temayüz etmiş öğretmenlerle ders, 
ünite ve kazanım odaklı yaklaşık 90 kısa video çekildi. 
Videolar DEM Öğretmen Akademisi Youtube kanalında 
yayınlandı.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
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Eğitim Söyleşileri
Eğitim Söyleşileri’nin Aralık ayı konuğu sosyolog-ya-
zar Erol Erdoğan oldu. Gençlik ve kuşaklar üzerinden 
yapılan genellemelerin ve oluşturulan algıların kritik 
edildiği söyleşi programına katılan öğretmenler soru 
ve görüşleriyle katkıda bulundu. 

Öğretim Stratejileri, Yöntem ve 
Teknikleri Projesi 
“Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri Projesi” yol 
haritası hazırlandı. Proje kapsamında yerli ve yabancı 
kaynaklar taranarak 170’in üzerinde yöntem ve teknik 
derlemesi yapıldı.

Öğrenen Öğretmen Eğitim Programı
Öğretmenlerin ilgi dünyasının çeşitliliğini ortaya ko-
yan bir perspektifle “Öğretmen ve …” programında 
edebiyat, teknoloji, sanat, oyun, medya, gençlik, ileti-
şim gibi çeşitli alanların öğretmenliğe bakan yönleri 
ele alınmaktadır. Program kapsamında Doç. Dr. Yusuf 
Alpaydın ile “Öğretmen ve Değişen Rolleri” konusu ele 
alındı. Haftalık periyotlarla devam eden sonraki prog-
ramda Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile “Öğretmen ve Sinema” 
konusu konuşuldu. 
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DEM ARAŞTIRMA PROJELERİ

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

Yüksek din eğitiminin amaçları ve öğretim programları 
ile nasıl bir insan yetiştirmeye çalıştığı ve ilahiyat öğ-
rencilerinin kendilerini nasıl tanımladıkları araştırma 
projesi kapsamında karşılaştırmalı olarak ele alınmış-
tır. Saha verileriyle hazırlanan proje raporu “Yüksek Din 
Öğretimi Kurumlarının Mezun Tasavvuru Üzerine Bir 
Araştırma” adıyla 2021 Aralık’ta yayınlandı. 

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

Hekimler, sağlık çalışanları ve akademisyenlerle yapılan 
nitel görüşmeler ve saha verileriyle araştırma tamam-
landı. Araştırma sonuçları “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve 
İletişimi” adıyla 2021 Haziran’da yayınlandı.

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

Türkiye’de değerler ve eğitimi alanında yapılan çalış-
maları çeşitli alan ve disiplinler bağlamında raporlaş-
tırmayı amaçlayan bu projenin ilk çıktısı “Akademide 
Değerler Eğitimi” adıyla rapor olarak yayınlanmıştı. 
2019-2020 döneminde medya ve değerler eğitimi ko-
nusu proje kapsamında incelemeye alınmış ve araştır-
ma sonuçları 2021 yılında “Medyada Din ve Değerler” 
adıyla kitap olarak yayınlanmıştır.
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YAYIN

Kitaplar ve Raporlar
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bünyesinde 2021 yılında yayınlanan yeni eserler ve tekrar baskılar aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Yılda iki kez yayınlanan disiplinler arası, hakem-
li bir dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi’nin 2021 
Haziran ayında 41. sayısı ve Aralık ayında da 42. sayısı 
yayımlanmıştır.

Eser Adı Eser Sahibi Baskı

Çeşitli Yönleriyle Hafızlık Eğitimi Hatice Şahin Aynur İlk

Din Değiştirme Psikolojisi Zeynep Sağır İlk

Din Eğitiminde Duyuşsal Boyut Yusuf Batar İlk

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Din Dersleri: Statü, Programlar ve 
Çoğulculuk

Mahmut Zengin (Ed.) İlk

Dinde Çoğulculuk ve Din Eğitimi: Türkiye Tecrübesi Ahmet Çakmak, Abdurrahman Hendek (Ed.) İlk

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve İletişimi Gülüşan Göcen İlk

Gençlerin Dine Bakışı ve Okullarda Din-Değerler Öğretimi Recep Kaymakcan İlk

Gençlik Kültürü ve Araştırmaları Konulu Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) 
Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-5

Ömer Miraç Yaman İlk

Gençlik ve Din, Değer, Ahlak Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye 
Gençlik Bibliyografyası Serisi-1

Ömer Miraç Yaman İlk

Gençlik, Kimlik, Kişilik ve Benlik Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye 
Gençlik Bibliyografyası Serisi-2

Ömer Miraç Yaman İlk

Gençlik ve Okul Merkezli Çalışmalar Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) 
Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-4

Ömer Miraç Yaman İlk

Gençlik ve Riskli Davranışlar Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye 
Gençlik Bibliyografyası Serisi-3

Ömer Miraç Yaman İlk

Gençlik, Kemalizm, Siyaset ve Öğrenci Olayları Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-
2017) Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-6

Ömer Miraç Yaman İlk

Medyada Din ve Değerler Hasan Meydan İlk

Osmanlı Yüksek Din Eğitimi Anlayışının Değişimi Hasan Sabri Çeliktaş İlk

Turkish Students' Spirituality Today Merve Altınlı Macic İlk

Türkiye’de Din Psikolojisinin Son 20 Yılı Metin Güven- İbrahim Furkan Güven İlk

Türkiye’de Gençlik ve Bağımlılık: Bibliyometrik ve Tematik Bir Araştırma (1910-2020) Ömer Miraç Yaman İlk

Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi -Dünü, Bugünü, Yarını- Z. Şeyma Altın (Ed.) İlk

Yüksek Din Öğretiminin Mezun Tasavvuru Üzerine Bir Araştırma Cemil Osmanoğlu İlk

Osmanlı Mektepleri (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni 
Arayışlar)

Heyet İlk



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.

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

istanbultasarimmerkezi.org istanbultasarimmerkezi

itasarimmerkezi istanbultasarimmerkezi
B

A V

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
İstanbul’da Geometri ve Desen
Prof. Dr. Miroslaw Majewski

İstanbul Tasarım Merkezi “İslâm Sanatında Geometrik 
Desenler Okulu” kapsamında yapılan “Prof. Dr. Miroslaw 
Majewski ile İstanbul’da Geometri ve Desen” atölyesi 09 
Kasım – 13 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün sürdü.  
Atölyenin her günü iki bölümden oluştu, 10.00 ile 13.00 
arasındaki sabah bölümünde Merkezi’mizde geometrik 
desen çizimleri yapıldı. 

Atölyenin öğleden sonraki bölümlerinde; Sokullu 
Mehmet Paşa, Küçük Ayasofya, Sultanahmet, Yenicami, 
Süleymaniye ve türbeleri, Fatih, Sultan Selim, Mihrimah 
Sultan, Atik Valide Camilerine ve Ayasofya yanındaki 
sultanların türbelerindeki geometrik desenleri incele-
mek üzere teknik geziler gerçekleştirildi.

Dijital Çizim Atölyesi
Şule Feyza Uzun

Resimle ilgilenen, bu ilgisini dijital ortama da taşımak 
isteyen katılımcılar, sıfırdan başlayıp merkezimizde 
bulunan Wacom Bamboo tabletlerle ve Photoshop ile 
tanıştılar. Temel seviye Adobe Photoshop kullanımı ve 
çizime giriş dersleriyle birlikte katılımcılar hayal güç-
leri ile kendi karakter tarzını oluşturup dijital çizimler 
ortaya çıkardılar. 

27 Kasım 2021 tarihinde başlayan atölyemiz 22 Ocak 
2022 tarihine kadar devam edecek.
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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 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu 
grupları ile sürekli yeni öğrenci katılımına açık olarak 
92 katılımcı ile 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.

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 öğ-
retilmiştir. Atölyemiz 01 Eylül – 26 Ekim 2021 tarihleri 
arasında 8 hafta gerçekleştirildi.

Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi
M. Ahmet Demir

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

Atölyemizin birincisi 23 Eylül – 11 Kasım 2021, ikincisi 09 Aralık 2021 tarihinde başladı. 27 Ocak 2022 tarihine 
kadar devam edecek.
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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 birinci grubu 01 Eylül – 26 Ekim 2021, 
ikinci grubu 06 Kasım – 25 Aralık 2021 tarihleri ara-
sında eğitim almıştır.

Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi
Canan Atmaca

Güzel Sanatlar Fakülteleri her yıl yaz döneminde ya-
pılan özel yetenek sınavlarıyla öğrenci almaktadır. 
Bu program; perspektif, anatomi, figür, obje, tonlama, 
renk gibi konularda ayrı bir eğitim ve çalışma disiplini 
gerektiren bu sınavlara hazırlık için düzenlenmiştir. 
Düşünebilmeyi, kurguyu, tasarım gücünü ve farklı bakış 
açılarını kazandırmak hedefiyle yola çıkılan program-
da, temel çizim tekniklerinin kazanılmasının yanı sıra, 
öğrencilerin alacakları sanat eğitiminin alt yapısının 
oluşturulması planlanmıştır.

06 Kasım 2021 tarihinde başlayan atölyemiz 25 Haziran 
2022 tarihine kadar devam edecektir.

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 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta 
sonu gruplarına yerli yabancı ebru sanatı meraklısının 
katılımıyla uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
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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 bes-
lenerek yeni tasarımların oluşmasını sağlamak ve 
gelecek nesillere bu çalışmaları aktarma amacıyla atöl-
yemizin ilk dönemi 11 Ocak – 28 Haziran 2021, ikinci 
dönemi 04 Ekim – 27 Aralık 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

Fotoğraf Atölyesi
Mete Yurdaün 

Farklı çekim tekniklerinin teori ve özellikle uygulama 
ağırlıklı olarak öğretildiği, dünya fotoğrafçılarının yap-
tıkları çalışmaların değerlendirildiği uygulamalı fotoğ-
raf atölyesi 25 Eylül – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında 
6 hafta 24 saat olarak gerçekleştirildi. 

Sanat Terapi Etkinlikleriyle Çocuklar için Resim Atölyesi 
Cemal Toy / Zeynep Bozbek Türkyılmaz

‘‘Sanat Yoluyla Kendimi Keşfediyorum’’ teması ile 
“Duygularımı Tanıyorum” “Karalamanın Gücü” 
“Kafesteki Kuş” “Benim Haber Sayfam” başlıklı birbi-
rinden ilginç ve farklı sanatsal aktiviteler yapıldı.

19 Haziran – 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 4 haf-
ta gerçekleştirilen atölyemizde çocuklar “iç dünyasını” 
renkler ve şekillerle kağıda ve tuvallere aktardılar.
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Hüsn-i Hat Atölyesi
Abdullah Gün

Usta-çırak ilişkisi içerisinde günümüze aktarılan ge-
leneksel hat sanatının yaşatılarak gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi amacıyla İstanbul Tasarım Merkezi’nde 
24 Ekim 2021 tarihinde başlatılan Hüsn-i Hat atölye-
mizde katılımcılar 26 Aralık 2021 tarihine kadar eğitim 
almıştır.

Hüsn-i Hat derslerinde öğrenciler, yazı tekniklerine 
alfabe yazımını öğrenerek başlamaktadır. İlk olarak 
Rik’a yazısı ile, ilerleyen dönemlerde ise kişinin ilgi ve 
yeteneğine göre farklı tekniklerle devam edilmektedir.

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 amaçladı-
ğımız atölyemizin 15 Ağustos – 26 Aralık 2021 tarihleri 
arasındaki 12 haftalık  bölümüne ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri katılmıştır. 

Kaligrafi Atölyesi
Onur Yıldırımer

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

Kaligrafi atölyemiz 18 Eylül  – 25 Aralık 2021 tarihinde  
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 
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde yapılan 
atölyelerimizde katılımcılar ebru sanatıyla tanıştı. 
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Online Atölyeler
Lessons from Topkapi Scroll Advanced 
Pattern Designing Techniques 
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 düzenlendi.

“Topkapı Parşömeninden Dersler: İleri Desen 
Tasarım Teknikleri” konulu online program 05 Şubat 
– 09 Nisan 2021 tarihleri arasında 10 hafta sürdü. 
Programda ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerin-
den 63 öğrenci yer aldı.

Geometry and Pattern in Seljuk and 
Ottoman Architecture
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 düzenlendi.

“Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Geometri ve 
Desen” başlıklı online program 8 Ekim 2021 tarihinde 
başladı, 28 Ocak 2022 tarihine kadar 15 hafta boyun-
ca devam edecek. Programda ülkemizden ve dünya-
nın farklı ülkelerinden 90 öğrenci yer aldı.

Online Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi
M. Ahmet Demir

Resim çizmeye merakı olan katılımcıların yer aldığı 
atölyemizde sıfırdan başlayıp onlarca çizerin resim-
leri incelendi. Her katılımcı kendi çizimlerini yaparak 
hayal gücünden resimler oluşturdu. 

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

Online atölyemizin birincisi 11 Şubat – 01 Nisan 
2021, ikinci atölyemiz 08 Nisan – 03 Haziran 2021, 
üçüncü atölyemiz ise 17 Haziran – 19 Ağustos 2021 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 
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Online Görsel İletişim Atölyesi 
Altan Güvenni

Görsel iletişim sektöründe çalışmak üzere tasarımcı 
yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu atölyemizde, Adobe 
Photoshop, Illustrator, Indesign, XD, After Effects 
yazılımlarının eğitimi, iletişim - tasarım iş örnekleri 
üzerinde uygulamalı olarak yapıldı.

Atölyemiz 21 Şubat – 13 Haziran 2021 tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi.

Online Bilgisayarla Illustrasyon Atölyesi
Altan Güvenni

Adobe Photoshop, Illustrator, Blender yazılımlarının 
kullanımı ile yapılan atölyemizde katılımcılar 11 
Nisan – 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında 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 mekanla-
rın, binaların, doğanın, eşyaların, objelerin, karakter-
lerin modellenmesi ve dokulandırılması, daha sonra 
tüm bu üretilen malzemeler ile bir sahne hazırlanma-
sı sağlanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar modelleme, dokulan-
dırma, ışıklandırma, sahne tasarımı ve render ile 
görselleştirme becerilerini kazanmış oldu. Oyun ya 
da animasyon film yapım sektörüne giriş yapabilecek 
seviyede iş üretebilmeleri sağlandı.

Blender ve Photoshop yazılımlarının kullanıldığı bu 
atölye 03 Ekim 2020 tarihinde başladı, 27 Mart 2021 
tarihine kadar devam etti.

Online Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

Online Tezhip atölyemizde klasik tezhipte kullanılan 
yaprak ve çiçek çizimlerinin yer aldığı video dersler 
ile başlayarak, daha sonra ise tahrir çalışması ve de-
vamında tezhipte kullanılan küçük motiflerin boyama 
aşamalarına geçiş yapıldı.
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Online Tezhip Atölyesi 2021 yılının ilk döneminde 
düzenlenen atölye grupları;

1. Grup: 04 Ocak – 21 Haziran 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

2. Grup: 03 Mart – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

3. Grup: Online Tazhip (Illumination) Workshop 
03 Mart – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Online Tezhip Atölyesi 2021 yılının ikinci döne-
minde düzenlenen atölye grupları;

1. Grup: 04 Ekim – 20 Aralık 2021 tarihlerinde 
Pazartesi günleri 14.00 ile 16.00 arasında 
gerçekleştirildi. 

2. Grup: 04 Ekim – 20 Aralık 2021 tarihlerinde  
Pazartesi günleri 16.30 ile 18.30 arasında 
gerçekleştirildi. 

3. Grup: 06 Ekim – 22 Aralık 2021 Çarşamba günleri 
11.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirildi.  

4. Grup: Online Tazhip (Illumination) Workshop – 2nd 
Level: 06 Ekim – 22 Aralık 2021 Çarşamba günleri 
14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirildi.  

5. Grup: Online Tazhip (Illumination) Workshop -1st 
Level: 06 Ekim – 22 Aralık 2021 Çarşamba günleri 
16.30 ile 18.30 arasında gerçekleştirildi.  

Online Kaligrafi Atölyesi
Onur Yıldırımer

Kaligrafi; harfleri, kelimeleri monotonluktan kurtarıp 
belirli kurallar içerisinde onlara yeni bir form ka-
zandırarak güzel ve zarif yazı yazma sanatıdır. Güzel 
yazı yazma sanatı olan Kaligrafi ile katılımcılar yazıya 
karşı farklı bir bakış açısı kazanmış oldular.

Başlangıç seviyesinden başlayıp, kaligrafinin tarihçe-
si, önemli kaligrafi sanatçıları ve çeşitli yazı fontları 
hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar, bu sanatta kul-
lanılan kalem, kâğıt ve mürekkepler hakkında detaylı 
bilgi edindiler.

Katılımcılar 15 Ocak – 30 Nisan 2021 tarihleri arasın-
da 16 haftalık eğitim aldılar.
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Online Karakalem Atölyesi
Canan Atmaca

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

Atölyemizin birincisi 09 Şubat – 30 Mart 2021,  
ikincisi 06 Nisan – 25 Mayıs 2021, üçüncüsü 07 Eylül 
– 26 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Online Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca

Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri ile resim 
bilgisini geliştirmek isteyenlerin katıldığı atölyemiz-
de detaylı perspektif konulu içerik ile mekan çizimi, 
mekandaki nesnelerin tasarımı, renklendirilmesi ve 
tonlanması öğretilmiştir. 

Atölyemizin birincisi 09 Şubat – 30 Mart 2021, 
ikincisi 06 Nisan – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında 
yapıldı.

ÖN KAYIT

Yüz yüze Atölyeler 943

Online Atölyeler 1699

YTB Atölyeleri 476 

GSB Atölyeleri 490

Toplam 3608

İstanbul Tasarım Merkezi Atölyeleri 2021 Yılı Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Adetleri

KESİN KAYIT

Yüz yüze Atölyeler 440

Online Atölyeler 337

YTB Atölyeleri 329 

GSB Atölyeleri 210

Toplam 1316
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Muhtelif Program ve Ziyaretler
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı Öğrencileri İTM`de
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) “Avrasya Gençlik Okulu Programı” katılımcısı 36 
öğrenci “Türk Dünyası Genç Liderler Programı” kapsa-
mında İstanbul Tasarım Merkezi’nde Ebru Atölyesine 
katıldı. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelen 
katılımcılar, ebru sanatımızın piri Hezârfen İbrahim 
Edhem Efendinin torunu Eda Özbekkangay ile Ebru 

sanatıyla tanışarak ilk kez kendi ebru desenlerini oluş-
turma fırsatı buldular. İstanbul Tasarım Merkezi’nde 25 
Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşen programda 
katılımcılara İTM faaliyetlerimiz hakkında bilgiler veril-
di. Tarihi binamız Buhara Özbekler Tekkesi’ni gezerek 
keyifli bir zaman geçirdiler.
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Sergiler
Ressam Ahmet Öğreten Suluboya Resim 
Sergisi
İstanbul Tasarım Merkezi Suluboya Atölyesi eğitmeni-
miz ressam Ahmet Öğreten’in “Resim Sergisi” 16 Ekim 
2021 cumartesi günü sanatseverlerle buluştu. Sergi 
açılışı öncesinde Ressam Ahmet Öğreten’in yaklaşık 
2 saat süren canlı suluboya performansı yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. Öğreten’in tamamı suluboya 
çalışmalarından oluşan 43 eserinin yer aldığı Resim 
Sergisi 25 Ekim 2021 tarihine kadar ziyarete açık kaldı.

YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanal Sergisi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi ta-
rafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi 
Sanat İhtisas Atölyeleri’nde eğitim alan uluslararası 
öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sanal sergi 25 
Ağustos 2021 Çarşamba günü web sitesi üzerinden 
ilgili herkesin gösterimine sunuldu.

Sanal sergide, Çocuk Kitabı Resimleme, Fotoğraf, 
Geometrik Desenler, Kaligrafi, Mimari Tasarım, 
Photoshop ve Tezhip atölyelerinde eğitim alan öğren-
cilerin 405 adet atölye çalışması bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesinde eğitim 
alan öğrencilerimizin çizerliğini yaptıkları 8 adet çocuk 
kitabı da sitede gösterime sunulmuştur.
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Eda Özbekkangay ve Öğrencileri Ebru Sergisi
Ebru sanatçısı Eda Özbekkangay ve 23 öğrencisinin hazırladığı, 46 eserin bulunduğu klasik ve modern çalışma-
lardan oluşan Ebru Sergisi, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul Tasarım Merkezi’nde açılışı 
yapılarak, 08 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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Projeler 
YTB -  Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat 
İhtisas Atölyeleri 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
desteğiyle, Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım 
Merkezi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 
Uluslararası Öğrenci Akademisi, 15 Şubat – 30 Haziran 
2021 tarihleri arasında öğrencilerin düzenli katılımıyla 
başarıyla tamamlandı.

Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin amacı, Türkiye’de 
eğitim – öğretim hayatına devam eden başta YTB 
Türkiye Burslusu öğrenciler olmak üzere uluslararası 
öğrencileri hem kendi ilgi ve yeteneklerine göre yön-
lendirmek ve yetiştirmek hem de onlara mesleki beceri 
kazandırmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda program kapsamında çe-
şitli atölye çalışmaları yapılmıştır. Artık bir gelene-
ğe dönüşen Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsa-
mında bu yıl öğrenciler, Mimari Tasarım Atölyesi, 
Kaligrafi Atölyesi I, Kaligrafi Atölyesi II, Tezhip Atölyesi, 
Fotoğrafçılık Atölyesi I, Fotoğrafçılık Atölyesi II,  
Geometrik Desenler Atölyesi, Çocuk Kitabı Resimleme 
Atölyesi I, Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi II, 
Photoshop Atölyesi I ve Photoshop Atölyesi II başlıklı 
yedi ayrı uzmanlık alanında 11 atölyede eğitim alma 
imkânı buldular. 

Çocuk Kitabı Resimleme Atölyelerinde 10 hafta sü-
resince haftada iki saat olmak üzere toplam 20 saat, 
diğer atölyelerde ise 16 hafta süresince haftada 2 saat 
olmak üzere 32 saat eğitim verilmiştir. 11 atölyede 
toplam 328 saatlik eğitim gerçekleştirilmiştir. Pandemi 
sebebiyle atölyeler online eğitim ve hibrit eğitim olarak 
tamamlanmıştır.
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YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi  Şehir Gezileri
İstanbul Gezileri
Süleymaniye Külliyesi  Gezisi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi tara-
fından yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat 
İhtisas Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen Fotoğraf 
Atölyesi öğrencilerine 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü 
Süleymaniye Külliyesi gezisi düzenlenmiştir. Atölye 
eğitmeni Mete Yurdaün eşliğinde gerçekleştirilen gezi-
de öğrenciler Süleymaniye Külliyesi’ni gezerken fotoğ-
raf çekimi de yapmışlardır.

Balat Gezisi
Fotoğraf Atölyesi öğrencilerine 24 Mayıs 2021 Pazartesi 
günü Balat gezisi düzenlenmiştir. Atölye eğitmeni Mete 
Yurdaün eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler 
Balat’ı gezerken fotoğraf çekimi de yapmışlardır.

Sultanahmet Gezisi
Mimari Tasarım Atölyesi öğrencilerine 05 Haziran 2021 
Cumartesi günü Sultanahmet gezisi düzenlenmiştir. 
Atölye eğitmeni Onur Şimşek eşliğinde gerçekleştirilen 
gezide Sultanahmet çevresinde yer alan tarihi ve mima-
ri eserler incelenmiştir.

Eminönü - Üsküdar Gezisi
Mimari Tasarım Atölyesi öğrencilerine 12 Haziran 
2021 Cumartesi günü Eminönü - Üsküdar gezisi dü-
zenlenmiştir. Atölye eğitmeni Onur Şimşek eşliğinde 
gerçekleştirilen gezide öğrenciler Eminönü çevresinde 
yer alan tarihi ve mimari eserleri gezerek vapur ile 
Üsküdar’a geçmişlerdir. Üsküdar sahilinde yer alan 
mimari eserler incelenerek gezi sona ermiştir.

Bursa Gezisi
Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas 
Atölyeleri’nde eğitim alan öğrencilerin katılım sağladı-
ğı günübirlik Bursa gezisi 06 Temmuz 2021 Salı günü 
gerçekleştirilmiştir. 

Cumalıkızık’ta kahvaltı yapan öğrenciler, Ulu Camii, 
Koza Han, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Emir Sultan Camii ve 
Külliyesi, Tophane, Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi 
Türbesi’ni rehber eşliğinde gezmişlerdir. 

Edirne Gezisi
Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri’nde eğitim alan öğrencilerin katılım sağladığı günübirlik 
Edirne gezisi 09 Temmuz 2021 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. 

Meriç Nehri kıyısında kahvaltı yapan öğrenciler, Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Beyazıt Külliyesi 
ve Şifahanesi, Arasta Çarşısı’nı rehber eşliğinde gezmişlerdir. 
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YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi Kamp Etkinliği
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi ta-
rafından yürütülen, Uluslararası Öğrenci Akademisi 
Sanat İhtisas Atölyeleri’nde eğitim alan uluslararası 
öğrencilerin katılım sağladığı kamp programı Pendik 
Kurnaköy Kamp Alanı’nda gerçekleştirilmiştir.

Kum voleybolu, basketbol, okçuluk, futbol turnuvası, 
satranç, çuval yarışı, halat çekme, koca ayak oyunu, 
macera parkuru gibi birçok faaliyetin yapıldığı kampa, 
27-29 Ekim 2021 tarihlerinde erkek öğrenciler, 29-31 
Ekim 2021 tarihlerinde kız öğrenciler olmak üzere 80 
öğrenci katılım sağlamıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür 
Sanat Kampı
Gençlik ve Spor Başkanlığı’nın desteğiyle, Ensar Vakfı 
kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi tarafından 
yürütülen online Kültür Sanat Kampı, 02 Nisan 2021 
tarihinde başlamıştır.

İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat Kampı’nın 
amacı, Türkiye’nin 7 bölge 81 ilindeki 18-29 yaş arası 
sanata ilgi duyan gençlerin katılım sağlayabileceği kül-
tür sanat eğitimleri vermek ve her bölgeden gencin eşit 
kültür - sanat eğitimleri almasını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda projede çeşitli atölye çalışma-
ları ve seminerler  yapılmıştır. İstanbul Tasarım Merkezi 
Online Kültür Sanat Kampı kapsamında Türkiye’nin 7 
bölge 81 ilinden katılım sağlayan öğrenciler, Sanat 
Tarihi Eğitimi, Karakalem Eğitimi, Mimarlık Tarihi 
Eğitimi, Tezhipte Geometrik Desenler Eğitimi, Senaryo 
Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Film Okumaları Eğitimi, 
Çocuk Kitabı Resimleme Eğitimi, Tipografi Eğitimi ve 
Kaligrafi Eğitimi başlıklı 10 ayrı uzmanlık alanında eği-
tim alma imkanı buldular. Teorik eğitimler 8 hafta sü-
resince haftada 2 saat olmak üzere 16 saat, uygulamalı 
eğitimler 8 hafta süresince haftada 3 saat olmak üzere 
24 saat, 10 atölyede toplam 200 saat eğitim verilmiştir. 
Aynı zamanda her ay sanatın farklı bir alanla ilişkisinin 
konuşulduğu 10 adet seminer gerçekleştirilmiştir. 
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Bilim ve Siyaset başlıkla-
rında yapılan seminerlere 270 kişi katılım sağlamıştır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekle-
nen İstanbul Tasarım Merkezi tarafından yürütülen 
“Değerler” konu başlıklı “İstanbul Tasarım Merkezi Kısa 
Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması” bu yıl 
ilk kez düzenlendi. 

Yarışmanın amacı, Türkiye’de kısa film ve animasyon 
senaryosunun gelişimine destek vermek, kısa film ve 
animasyon yapım olanaklarını artırmaktır. ‘’Değerler’’ 
konulu kısa film yarışması ve animasyon senaryo ya-
rışması ile toplum yaşamının düzenlenmesine katkı 
sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluş-
turulması amaçlanmıştır.

21 Nisan 2021 tarihinde duyurusu yapılan İstanbul 
Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon 
Senaryo Yarışması’nda konu olarak ‘’Değerler’’ başlığı 
altında Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer 
alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, say-
gı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik 
gibi 10 kök insani değerden en az birinin filmlerde ve 
senaryolarda işlenmesi şartı konulmuştur.

Animasyon Senaryo Yarışması  başvuruları 14 Haziran 
2021 tarihinde, Kısa Film Yarışması başvuruları 08 
Kasım 2021 tarihinde sona ermiştir. Proje kapsamında 
dereceye giren eserlere toplam 65.000 Türk Lirası ödül 
verilmiştir. Aynı zamanda yapım ödülüne layık görülen 
“Karlı Bir Gün” adlı senaryonun animasyon film yapımı 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
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Gala Gecesi ve Ödül Töreni
“İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve 
Animasyon Senaryo Yarışması” ödülleri tarihi Atlas 
Sineması’nda 16 Aralık 2021 Perşembe günü ger-
çekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sahipleri-
ni buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğünün desteğiyle Ensar Vakfı bünyesindeki 
İstanbul Tasarım Merkezi tarafından yürütülen pro-
jenin gala gecesinde açılış konuşmalarını Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç, Kısa Film 
Yarışması Jüri Heyeti Başkanı İhsan Kabil,  Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ger-
çekleştirdi. Programda ödül alan filmler de seyircilerin 
beğenisine sunuldu. Aynı zamanda yapım ödülüne layık 
görülen Karlı Bir Gün adlı senaryonun animasyon filmi 
de gösterildi.

Kısa Film Yarışması’nda 15.000 Türk lirası değerindeki 
birinciliğe Muhammed Furkan Daşbilek’in “Naftalin” 
filmi, ikinciliğe Ramazan Kılıç’ın “Servis” filmi, üçün-
cülüğe Kaan Atilla Taşkın’ın “Tükeniş” filmi, mansiyon 
ödülüne ise Abdullah Şahin’in “Krampon” filmi değer 
görüldü.  Animasyon Senaryo Yarışması ödüllerinde 
ise 10.000 Türk lirası değerindeki birinciliğe Mehmet 
Akif Güler’in “Boşluk” senaryosu, ikinciliğe İlkay Tolga 
Havabent’in “Kıskaç” senaryosu, üçüncülüğe Zühre 
Koç’un “Tahta Sandalye” senaryosu, mansiyon ödülüne 
ise Barbaros Çelik’in “Refik” senaryosu değer görüldü.  
Animasyon Senaryo Yarışması kapsamında 5.000 Türk 
lirası değerindeki “Animasyon Yapım Ödülü”nün sahibi  
“Karlı Bir Gün” adlı senaryo ile İshak Öztürk oldu.



60 ENSAR BÜLTENİ
2021 OCAK / ARALIK

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

Ensar Tv 2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Çekim Videoları

Yayın 
Kategorisi

Program Adı Video 
Adedi

Ensar 
Vakfı

Ahmet Bulut ile Röportaj (3K)
Ali Erkan Kavaklı ile Röportaj (3K)
Ayşe Dolmacı ile Röportaj (3K)

1

Antalya Buluşması 1

Covid19 Farkındalık 2

Cuma Toplantıları 4

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu 1

Evleriniz Ramazan Olsun 9

Fatih Bayram Başsağlığı 1

Instagram Nasıl Kullanılır? 1

Nevseda Yarışması 1

Twitter Nasıl Kullanılır? 1

Kariyer ve Staj Ofi si Tanıtım Videosu 1

İTM

Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi 8

Ebru Sergisi 1

Film Okumaları Atölyesi 7

Kısa Film Yarışması Gala Gecesi 1

Geometrik Desenler Atölyesi 1

GSB Psikoloji ve Sanat Semineri 1 1

GSB Psikoloji ve Sanat Semineri 2 1

GSB Sosyoloji ve Sanat Semineri 1 1

GSB Sosyoloji ve Sanat Semineri 2 1

Online Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi 37

Online Eskiz Atölyesi 21

Online Fotoğraf Atölyesi 9

Online GSB Mimarlık Atölyesi 8

Online GSB Tezhipte Geometrik Desenler Atölyesi 8

Online Kaligrafi  Atölyesi 21

Online Karakalem Atölyesi 37

Online Sanat Tarihi 2

Online Sanat Tarihi 1

Online Sanat Tarihi Atölyesi 3

Online Senaryo Atölyesi 8

Online Tezhip Atölyesi 165

Online Tipografi  Atölyesi 2

Online YTB Kaligrafi  Atölyesi 2

Online YTB Mimari Tasarım Atölyesi 2

Ressam Ahmet Öğreten Suluboya Sergisi 1

Suluboya Atölyesi 1

YTB Bursa Gezisi 1

YTB Edirne Gezisi 1

YTB Gençlik Kampı 1

Yüzyüze Suluboya Atölyesi 1

DEM Nasıl Öğretebiliriz? 1

Toplam 378

Ensar Tv, 2021 Ocak - Aralık 
Döneminde Toplam 378 adet Eğitim 
Videosu ve Kurgusunu Tamamladı.
Sosyal medya platformlarından yayın yapan 
Ensar Televizyonu bilim – sanat ve tasarım  
konularında; seminerler, sohbetler, röportajlar 
ve eğitim videoları düzenleyerek 2021 yılında 
378 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 Merkezinde; 
• Kız Öğrenci Yurtları Koordinatörlüğü Birimi,
• Erkek Öğrenci Yurtları Koordinatörlüğü Birimi,
• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 

Genel Müdür Yardımcısının sorumluluğunda, 64 öğrenci yurduna yüksek bilgi, tecrübe ve itinayla hizmetlerine 
devam etmektedir.

Ensar Vakfı; 2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılında, 64 öğrenci yurdunda 6737 kapasite ve 5400 mevcut öğrenci ile 
%81 doluluk oranına sahiptir. Bu yurtlarda toplam 400 personel istihdam edilmiştir.

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

Ayrıca yurt ve şehir oryantasyon programlarıyla yeni başlayan öğrencilere uyum sürecine katkı sağlanmakta; yaygın 
eğitimler, seminerler, konferansalar, kariyer gelişim programları ve atölyelerle öğrencilerin eğitim – öğretim 
süreçlerini desteklemektedir.

yurt.ensar.org EnsarVakfiYurt

EnsarVakfiYurt EnsarVakfiYurt
B

A V
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Hayat Kurtaran Eğitimler
Yangın ve deprem tatbikatları çok önemli eğitimlerin 
başında gelmektedir. Kapalı alanlarda çıkabilecek yan-
gınlara karşı kişilerin nasıl davranması gerektiğiyle 
alakalı tatbikatların düzenlenmesi kişiyi o anlarda daha 
sakin davranmaya itecektir.

Afetler karşısında heyecanına yenik düşerek ne yapa-
cağını bilmeyenler için bu eğitimler hayati önem taşı-
maktadır. Öğrencilerin ve personellerin bu eğitimlerle 
bu gibi olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiği 
her yıl hatırlatılmaktadır.

Yurt Kulüp Faaliyetleri 
Ensar Vakfı’nda her yurdun kendine özgü kulüp çalış-
maları vardır. Aynı payda da birleşmek, aynı faaliyetler 
için organize olup planlı, programlı ve etkin çalışmalar 
ortaya koyabilmek bu kulüplerin temel gayesidir. Kendi 
yeteneklerini ve görüşlerini özgürce sergileyebilmek ve 
gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere dahil olmak 
her gencin hakkıdır.

Seminer – Söyleşi –
Konferanslar
Değişik alanlarda farklı konuklarla yapılan seminer, 
söyleşi, konferans vb. etkinliklerle gençlerin, ülkesini 
ve dünyayı tanımasına fayda sağlayacak bu program-
lar, bazen yurt bünyesinde bazen de farklı konferans 
salonlarında yapılmaktadır. 
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Tarihe Yapılan Yolculuklar
Gençlerin yaşayarak, dokunarak, görerek ve hissede-
rek öğrenmeyi çabaladığı bir süreçte gençlere ülke-
nin kültürel ve tarihi zenginlerini tanıtmak, onların 
aldıkları emanet mirası yarına nasıl teslim etmeleri 
gerektiğini anlatabilmenin en iyi yollarından biri de 
gezi ve seyahatlerdir. Bu geziler Ensar Vakfı Yurtlarında 

barınan öğrenciler için düzenlediği en kıymetli organi-
zasyonlardan biridir. Öğrencilerin adım adım dolaştığı, 
İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Konya, Şanlıurfa, 
Mardin, Safranbolu, Karabük, Erzurum, Bolu ve daha 
birçok şehrimize yapılan gezilerle öğrenciler Türkiye’yi 
ve medeniyetimizi daha iyi tanımaktadır.

Sosyal Yardımlaşma Projeleri
İyilik bulaşıcıdır...

Bu bilinçle yurt öğrencilerimizin göstermiş olduğu 
duyarlılık ve hassasiyet; kimi zaman bir yetim için dü-
zenlenen bir kermes olur. Bazen o yetimlerle bir araya 
gelip onlara güzel anılar bırakmak, bazen de azalan 
kan stoklarına katkı kabilinden Kızılay’a yapılan kan 
bağışı olur.  
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Sabah Seheri

Sabahın nuru ve bereketiyle aydınlanmak isteyen, 
güne huzur ve şükür ile başlamak isteyen gençlerin, 
sabah namazlarını bir camide kılıp ardından dostluk 
ve muhabbetin eşlik ettiği bir sofrada verilen ikramla-
rı paylaştıkları bu etkinlikler hem kız hem erkek tüm 
yurtlarımızda yapılmaktadır.

Yetimler  Emanetimizdir
Savaşlar, iç çatışmalar, afetler ve felaketler gibi doğal 
ve siyasi sebepler sonucunda binlerce çocuk yetim 
kalmaktadır.

Ensar’ın sadece bir isim olmadığının bilincinde olan 
Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrencilerin gayretleri, 
duyarlılıkları ve kardeşlik duygularıyla destek oldukları 
“Her Yurdun Bir Yetimi Var” projesi, Deniz Feneri ve 
İHH gibi İnsani Yardım Kuruluşlarıyla salgın süresinde 
kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni Toplantı Mekanı; Zoom 
Çevrimiçi
Salgınla başlayan yeni yaşam düzeninde toplantılar 
ZOOM üzerinden çevrimiçi yapılmaktadır. On beş gün-
lük periyotlarla Türkiye’nin her tarafında bulunan 
yöneticilerle yapılan toplantılarda kurum içi istişareler 
ve bilgilendirmeler yapılmakta aynı zamanda yurtlarda 
yaşanan ve yaşanabilecek tüm meseleler üzerinde de-
ğerlendirmeler yapılmaktadır.

Atölye Çalışmaları
Eğitim hayatı devam eden gençlerin kişisel ve mes-
leki gelişimlerine katkı sağlayacak başka bir faaliyet 
başlığı da yurtlarda icra edilen atölyelerdir. Gençlerin 
yeteneklerine yetenek katacak, yeni hobiler edinmesini 
sağlayacak atölye çalışmaları gençlere yeni amaçlar 
kazandırmayı hedeflemektedir. 

Bu kapsamda yurtlarımızda, bitki aranjmanı, çanta 
boyama, ilk yardım atölyesi, maharetli eller atölyesi, vb. 
etkinlikler çerçevesinde atölyeler düzenlenmektedir.
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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, 
yıl boyunca yurtlarımıza ziyaretlerde bulundular. 

Antalya, Konya, Kayseri, Yozgat, Trabzon, Rize, 
Erzurum, Bingöl, Bitlis, Malatya, Adana, Şanlıurfa, 
Mardin, Hakkari öğrenci yurtlarımızı ziyaret eden 
değerli heyetimiz, yurtları yerinde görerek yurt yöne-
timleri ve ilgili şube başkanlarıyla önemli istişarelerde 
bulundu. 

Salgın döneminde yurtlarda hizmet eden yurt çalışan-
larımızın durumu hakkında ve salgın süresince yurt 

hizmetlerinin nasıl olacağına dair görüş alışverişinde 
bulunuldu. Mevzuat açısından da incelenen öğrenci 
yurtlarının durumu titizlikle raporlanarak Mütevelli 
Heyeti ile paylaşıldı.

Yurt Açılışları
Yurt hizmet ve kalitesinde öncü olmayı başaran Ensar 
Vakfı, yurtlarının sayısını artırmaya devam ediyor. 
Bu yıl İstanbul’da Özel Ensar Vakfı Hazreti Hatice 
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Çanakkale’de 
Özel Ensar Vakfı Çanakkale Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu açıldı.

Hayırlı olsun...

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 64 yurda, yurt koordinatörleri 
ve PDR birimiyle ziyaretler yapılmaktadır.

Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bolu, Karabük, Zonguldak 
Kozlu ve Ereğli, Kırklareli, Edirne, Gaziantep, Malatya 
ve Kayseri yurtları ziyaret edilmiştir. Diğer yurtlara da 
ziyaretler devam etmektedir.
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Ensar Vakfı öğrencilerinin ruhsal, zihinsel ve bedensel 
olarak sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını önem-
semekteyiz. Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi (PDR) öğrencilerine çevreleri ile ile-
tişimlerini güçlendirmeye, üniversite yaşamına adapte 
olmalarına yardımcı olmaya, sorunlarla baş etme ve 
yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Birimde; gizlilik, şartsız kabul, insana 
saygı, bilimsellik ve yeterlilik esası ilkeleri doğrultusun-
da faaliyet gösterilen çalışmalar ile öğrencilerin;

• 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 oluş-
turabilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler içinde ve top-
luma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım etmeyi 
hedeflemekteyiz. 

• Öğrenciler, sınav stresi, üniversite yaşamına uyum, 
ailevi sorunlar, arkadaşlık sorunları, ikili ilişkilerde ya-
şanan sorunlar ve verimli ders çalışma yolları gibi bir-
çok konuyla ilgili psikolojik destek almak için Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne 

Bireysel Görüşmeler
Psikolojik Danışma hizmeti, görüşmeyi kendisi talep 
eden veya yurt idarecisi tarafından yönlendirilen öğ-
renciler ile gizlilik ilkelerine uygun, öğrencinin güven 
duyabileceği, kendini kolay ifade etmesi açısından dik-
kati dağıtacak etkenlerden uzak ve rahat bir ortamda 
gerçekleşmektedir. 

Bireysel görüşme hizmeti almak isteyen öğrencilere 
randevu yolu ile iletişime geçilmektedir. Herhangi bir 
ücret ödemeden bu hizmetten yararlanan öğrenciler ile 
görüşmeler yaklaşık 50 dakika sürmekte ve görüşmele-
rin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine öğrenci 
ile birlikte karar verilmektedir. İçinde bulunduğumuz 
bu zor Covid 19 sürecinde öğrencilere online psikolojik 
danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

PsiTalks Gecesi
“Kupanı al gel, çay kahve bizden” sloganı ile öğrenci-
lerin davet edildiği programda; öğrenciler ile aileden 
uzakta üniversiteli olmak, Vakıf Yurdunda konaklamak, 
onların insan ve psikoloji ile ilgili merak edip talep 
ettikleri farklı konular üzerine bir sohbet gerçekleş-
tirilmektedir. Tanışma oyunlarının oynandığı, öğren-
cilerden alınan karşılıklı soru-cevapların yer aldığı 
interaktif bir program gerçekleştirilmektedir. Amaç 
İstanbul ve Türkiye’deki tüm Ensar Vakfı Yurtlarına 
ulaşıp buradaki öğrencilere düşüncelerine, isteklerine, 
merak ettiklerine ve problemlerine doğrudan temas 
edebilmektir. 

Kişisel Gelişim Eğitimi
Ensar Vakfı Genç Gelişim Atölyesi kapsamında ger-
çekleştirilen eğitimlerden birisi olan kişisel Gelişim 
Eğitimi’nde Ensar Vakfı PDR Birimi olarak, öğrencilerin 
kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine iliş-
kin daha net plan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve 
zayıf yanlarını keşfederek, kendini sorgulayan, çözüm-
lerini üreten, kendi kendini yeniden yapılandıran, sü-
rekli ve sonu gelmez öğrenme yöntemlerinden biridir.



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

gencensarGM gencensarGM
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Bilgi ve Değerler Kulübü 
“Burası Senin Üniversiten” 
Projesiyle Öğrencilere Destek 
Oluyor
Genç Ensar’ın üniversitelerdeki yapılanması olan Bilgi 
ve Değerler Kulübü 2020-2021 eğitim öğretim yılın-
da üniversite kazanan öğrencilerimizin kazandıkları 
üniversite ile ilgili akıllarındaki tüm sorulara cevap 
vermek amacıyla harekete geçti.

Burası Senin Üniversiten projesi kapsamında yurt-
larımızdan kitap kahvelerimize kadar daha rahat ve 
kaliteli bir üniversite dönemi geçirmeleri ve üniversite 
hayatları boyunca onlara bir yuva bir sosyal hayat ka-
zandırmak için çalışmalar yapıldı.

Türkiye Konuşmaları’na AFAD 
Başkanı Mehmet Güllüoğlu 
Konuk Oldu
Genç Ensar organizasyonu ile düzenli olarak gerçek-
leştirilen Türkiye Konuşmaları Programı salgın dola-
yısıyla çevrimiçi olarak devam etti. Çevrimiçi Türkiye 
Konuşmalarının konuğu dönemin AFAD Başkanı 
Mehmet Güllüoğlu oldu. 

Online Yarışma Ve E-Spor 
Müsabakaları Yapılıyor
Genç Ensar spor biriminin organize ettiği e-spor ve 
online yarışmalar ile 500’den fazla öğrenciye salgın 
sürecindeki kapanma dönemlerinde gençlere aktivite-
ler düzenlendi.

Genç Misafi rlerimizi Ağırladık
Sivas, Düzce ve İstanbul’un çeşitli yerlerinden gezi 
programı için gelen öğrencileri vakfımızda ağırladık. 
Çeşitli illerden gelerek İstanbul gezisi yapan öğren-
cilere yemek ikramı ve çeşitli hediyeler takdim ettik. 
Ardından vakıf çalışmalarımız hakkında bilgilendirme 
yapıp misafirlerimizi uğurladık.
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Genç Ensar Kitap Çekilişleri 
Sosyal medya aracılığı ile toplumda ismini daha geniş 
kitlelere duyurmak ve bilinirliğini artırmak için “Online 
Kitap Çekilişi” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikle bir 
taraftan Genç Ensar sosyal medya hesaplarına olan ilgi 
artırılıp canlı tutulurken diğer taraftan da Ensar Yayın 
Grubu’nun yayınlamış olduğu çeşitli kitaplara dikkat 
çekilmiş oldu. 

Bir yıl boyunca her hafta pazartesi günü ilana çıkılıp 
Perşembe günü sonuçları açıklayıp Cuma günü kitap-
ları kargoya verecek şekilde planlama yapılarak 228 
kitap okuyucuya ücretsiz verilmiş oldu.

Genç Ensarlar Kan Bağışı Yaptı
Kızılay’ın “haydi Kan Dostum Sıra Sende” projesine iş-
tirak eden Genç Ensar teşkilatları azalan kan stoklarına 
destek vermek ve hayat kurtarmak için kan bağışında 
bulundular.

Küçük Bir İlmek Büyük Bir 
Emek Projesi Isıtmaya Devam 
Ediyor
Genç Ensarlar emeğin ve çabanın hazinesini Ensar 
olmanın şuuru ile birleştiriyor, ilmek ilmek dokunan 
emeklerini Ensar’ın yardım eline dönüştürüyor.

Gerçekleştirilen Küçük Bir İlmek Büyük Bir Emek pro-
jesi ile Genç Ensar gönüllüleri Türkiye’nin dört bir ya-
nında emekleri ile dokudukları kışlık atkıları yardıma 
muhtaç insanlara ulaştırdılar.

Tercih Rehberi Programı İle 
Gençlerimize Destek Oluyoruz
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.
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Genç Ensar Teknofest’e Katıldı
Ensar Vakfı’nı temsilen Genç Ensar ekibi yerini kanat-
ları yere basmayan tek festival Teknofest’te yerini aldı. 
Festival alanında kurulan Genç Ensar standında çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.

Ülkemizin dört bir yanından gelen gençler ziyaret ettik-
leri Genç Ensar standındaki etkinliklere katılarak güzel 
vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Genç Ensar Yönetim Kurulu 
Kampı Gerçekleştirildi
Genç Ensar’da gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası 
Genç Ensar Başkanlığı görevine getirilen Mehmet 
Emin Aşıkkutlu ve yeni yönetim kurulu toplantı yaptı. 
Yeni yönetimin ilk toplantısında yıllık çalışma planı 
oluşturuldu.

Genç Ensar İstişare Kampı 
Ahlat’ta Yapıldı
Genç Ensar İstişare kampı bu yıl Bitlis’in Ahlat 
ilçesinde 07-11 Ağustos tarihleri arasında Muş, 
Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Tunceli illerinden gelen 
gençlerin katıldığı programla gerçekleştirildi. 
İçeriğinde gezi, eğitim, seminer, bilgi yarışması, 
hasbihal, ve çeşitli etkinliklerin olduğu istişare kampı 
yapıldı.

Bartın’da Mekke’nin Fethi 
Programı Düzenlendi 
Genç Ensar Bartın Şubesinin yönettiği Bartın 
Gençlik Platformu organizasyonuyla Mekke’nin Fethi 
Programı düzenlendi. Programa Genç Ensar Genel 
Başkanı Mehmet Emin Aşıkkutlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri katılırken düzenlenen ödül töreninde başarılı 
gençlere çeşitli hediye takdiminde bulunuldu.
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Genç Ensar’dan Kitap Okuma 
Halkaları
Genç Ensar organizasyonu ile Türkiye genelin-
de Ensar Vakfı Şubeleri tarafından yürütülen Kitap 
Kahve Projeleri üzerinden kitap okuma etkinlikleri 
düzenlendi.

Kitap okuma halkaları etkinliği ile yüzlerce genç vak-
fımızın çatısı altında bir araya getirilerek kitap okuma 
alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.

Konferans, Söyleşi Ve 
Okuryazar Buluşmaları 
Düzenlendi
Genç Ensar Türkiye genelindeki şubeleri aracılığı ile 
düzenlediği konferans, söyleşi ve okuryazar buluşma-
ları düzenliyor. Yapılan faaliyetler ile binlerce genci 
ülkemizin fikir ve ilim insanları ile bir araya getirerek 
kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.Kitap 
okuma halkaları etkinliği ile yüzlerce genç vakfımızın 
çatısı altında bir araya getirilerek kitap okuma alışkan-
lığı kazandırılmaya çalışılıyor.

Genç Ensar Türkiye Geneli 
Toplantısı Çevrimiçi Olarak 
Gerçekleştirildi
Türkiye Genelinde teşkilatlanmasını sürdüren Genç 
Ensar Temsilcileri zoom üzerinden bir araya geldi. 
Türkiye geneli tüm temsilcilerin katılımıyla yapılan 
toplantıların yanı sıra yıl içerisinde bölge konularının 
ele alındığı bölgesel toplantılar da gerçekleştirildi. 

Genç Ensar Şubeleri Gönüllük 
Çalışmaları İle Gençlere 
Ulaşıyor
Genç Ensar Şubelerdeki Teşkilatları vasıtası ile Genç 
Ensar Gönüllülük Stantları kurarak gençlerimizi faa-
liyetler ve projeler hakkında bilgilendiriyor gönüllü 
kayıtları alarak gönüllü ekiplerini genişletiyor. 



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. 

www.ensar.org ensarvakfihanimlar

EnsarHanimlar ensarvakfihanimlar
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Ensar Vakfı Hanımlar 
Komisyonu Şube Temsilcileri 
Büyük Türkiye Buluşmasında 
Bir Araya Geldi
Her Yıl Kasım-Aralık ayları arasında icra edilen Ensar 
Vakfı Büyük Türkiye Buluşmasına Ensar Vakfı şubeleri 
katılım gösteriyor. Aynı zamanda hanım komisyonları-
nın da katıldığı 9. Büyük Türkiye Buluşmasına katılan 
hanımlar komisyonu üyeleri bir araya gelerek istişare 
etme fırsatı yakaladılar.

Türkiye Geneli Hanımlar 
Komisyonu Şube Sorumluları 
Çevrimiçi Toplantıda Bir Araya 
Geldi
Salgın döneminde yüz yüze ziyaretlerin azalması ve 
çevrimiçi toplantıların artması ile birlikte hanımlar 
komisyonu üyeleri çevrimiçi olarak toplantılarını ger-
çekleştiriyor. Bu kapsamda Ensar Vakfı Mütevelli Heyet 
Üyesi Zehra Türkmen, Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Dilek Köksal ve Hanımlar Komisyonunun 
Türkiye Genelindeki Şube Sorumluları çevrimiçi top-
lantıda bir araya gelerek hasbihal ettiler.

Fıtrat ve Vahiy Ekseninde Aile 
Olmak Seminerleri Devam 
Ediyor
Aile Danışmanı Saliha Erdim Sosyolog Zehra Türkmen, 
Psikolog Mehtap Doğan ve Avukat Gülden Sönmez 
ile Fıtrat ve Vahiy Ekseninde Aile Olmak Seminerleri 
devam ediyor. Yeni başlayan program ile ilk olarak 
Esenyurt ve İcadiye Kız yurtlarında öğrenciler ile bir 
araya gelindi. 2022 yılı içerisinde de diğer yurtlarda 
programın icrası devam edecek.
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Ensar Vakfı Bursa Şubesi 
Hanımlar Komisyonunun 
Düzenlediği Kurslara Yoğun 
İlgi
Ensar Vakfı Bursa Şubesi Hanımlar Komisyonu dönem-
sel olarak çeşitli kurslar düzenliyor.

 Bu yıl resim ve aroma terapi kurları düzenledi. Kurslara 
toplamda 150’ye yakın kişi katıldı.

Hanımlar komisyonunun öğrencilere yönelik düzenle-
diği resim kursunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 
öğrencileri ile hanımlardan oluşan yaklaşık 50 kişi kurs 
gördü. 

Ayrıca katkısız organik tamamen doğal çikolata yapı-
mını öğrenmek için 100’ün üzerinde hanıma aroma 
terapi kursu verildi.

İslam Tarihi Seminerleri Yoğun 
İlgi Gördü
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu çevrimiçi sohbet 
programları kapsamında Prof. Dr. Adem Apak ‘ın 
konuşmacı olarak katıldığı İslam Tarihi Seminerleri 
düzenlendi.

Hanımlar’a özel olarak gerçekleştirilen ve yüzden faz-
la kişinin katılım gösterdiği çevrimiçi seminerler Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan dö-
nemi olmak üzere beş ders olarak yapıldı. Geçtiğimiz 
yıl da Siyer Seminerleri olarak Prof. Dr. Adem Apak’ın 
sunumuyla gerçekleştirilen programların moderatör-
lüğünü ise Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Zehra 
Türkmen yapıyor.
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Hanımlar Komisyonu Gençlik 
Buluşmaları Devam Ediyor
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek 
Köksal ve yönetim kurulu üyeleri “Gençlik Buluşmaları” 
kapsamında öğrenciler ile bir araya gelerek hâsbihal 
ediyor.

Ensar Vakfı Genel Merkezini ziyaret eden gençler 
Hanımlar Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi alıyor, 
yapılan çalışmalarda gönüllü olarak yer alma imkanı 
yakalıyor.

Yalova Hafız İmam Hatip Okulu 
Kız Öğrencileri Vakfımızı 
Ziyaret Etti
Yalova Hafız İmam Hatip Okulu Kız Öğrencileri için dü-
zenlenen İstanbul gezisi kapsamında vakfımıza ziyaret 
gerçekleştirdiler. 

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu olarak vakfımızda 
misafir ettiğimiz kıymetli öğrencilere vakfımızı ve yap-
tığımız çalışmaları anlattık.

Ensar Hanımları Kamp Programında Bir Araya Geldi
Ensar Vakfı Şubeleri Hanımlar Komisyonu Başkanları 
İstanbul’da düzenlenen 3 günlük kamp programında 
buluştu.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek 
Köksal, yönetim kurulu üyeleri ve Anadolu’daki 
Şuberlerde faaliyet gösteren Hanımlar Komisyonu 

başkanlarından oluşan 35 kişilik grup Retaj Royal 
oteldeki programda çeşitli etkinliklere katıldılar. Ayrıca 
konuklar Ensar Vakfı Genel Merkezi, İstanbul Tasarım 
Merkezi ve Proje Koordinasyon Merkezini ziyaret et-
tiler. Program tekne ile boğaz turu yapıldıktan sonra 
sona erdi.
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Hanımlar Komisyonu Gençlik 
Buluşmaları Devam Ediyor
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu teşkilat yapısını ve 
kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek amacı ile za-
man zaman ziyaretler yapıyor. Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyet Üyesi Zehra Türkmen, Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Dilek Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin 
de zaman zaman iştirak ettiği ziyaretler kapsamında bu 
yıl Ensar Vakfı Akyazı Şube, Kocaeli Şube, Maltepe Şube 
ve Sakarya Şube Hanımlar Komisyonu ziyaret edildi. 

Ayrıca Hanımlar Komisyonu, Vakfımız Kurucularından 
Ali Erilli’yi ziyaret etti. Kurum dışı ziyaretler kapsamın-
da ise Mihrimah Sultan Kız İmam Hatip Lisesi Müdür 
Yardımcısı Havva Cebecioğlu ziyaret edildi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Öğrencileri 
Vakfımızı Ziyaret Etti
Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve 
öğretmenleri Ensar Vakfı Tavşanlı Hanımlar Komisyonu 
tarafından düzenlenen İstanbul gezisi kapsamında 
vakfımızın Eyüpsultan Yerleşkesi Oluklubayır Hacı Ali 
Dede Tekkesi’ni ziyaret etti.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek 
Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı progra-
mında buluşan öğrenci ve öğretmenler vakfın çalışma-
ları hakkında bilgilendirildiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivil Toplum Buluşmaları 
Düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatı-
larak ilki düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları prog-
ramına Ensar Vakfı’nı temsilen Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Dilek Köksal katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık başkanlığında düzenlenen Sivil 
Toplum Buluşmaları sonucunda belirlenecek ortak 

hususlar doğrultusunda Bakanlığın hizmetlerinin ta-
mamını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem 
Planı oluşturulması planlanıyor. Bakanlığın ve sivil 
toplum iş birliğinin güçlendirilmesini, sistematik olarak 
istişare ortamı oluşturulmasını hedefleyen buluşmala-
rın devam etmesi planlanıyor.
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Nazilli Hanımlar Komisyonu 
Birçok Kurs ve Dersler 
Düzenliyor
Ensar Vakfı Nazilli Şube Hanımlar Komisyonu çeşitli 
alanlarda düzenlediği kurslara ilçede yoğun ilgi göste-
riliyor. Hanımlara ve öğrencilere yönelik düzenlenen 
kurslar kapsamında yüzlerce kişiye ulaşılıyor.

Hüsnü hat, kağıt rölyef, tashih-i huruf ve yaz Kur’an 
Kurslarının yanı sıra Tefsir ve Suffa Mektebi dersleri 
düzenleniyor.

Nazilli Hanımlar Komisyonu 
“Ensar Tevhid Hayır Grubu” 
ile Yardım Faaliyetleri 
Gerçekleştiriyor
Ensar Vakfı Nazilli Şube Hanımlar Komisyonu üyeleri 
aralarında kurdukları yardımlaşma organizasyonu ile 
çeşitli hayır faaliyetleri yürütüyorlar. Bu kapsamda 
olarak Afrika’da yemek ve gıda dağıtım organizasyonu-
nun yanı sıra, Myanmar’da zulüm görerek kamplarda 
kalmaya zorlanan Müslüman kardeşlerimiz için su 
kuyusu açtırdılar.

Samsun Hanımlar Komisyonu 
Mevlid-i Nebi Programı 
Düzenledi
Ensar Vakfı Samsun Şube Hanımlar Komisyonu orga-
nizasyonu ile Mevlid-i Nebi Haftası münasebeti ile bir 
program düzenlendi. Hanımlara özel olarak yapılan 
program Ensar Vakfı Samsun Şubesinde gerçekleştirildi.



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. 
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ENSAR ENSTİTÜ
Ensar Enstitü, akıf ve vakıf birimlerinin eğitim ve atkinlik 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

• Atölye Programları

www.ensar.org ensarenstitu
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Eğitim Faaliyetleri
Tıbb-i Nebevi Dersleri
Tıbb-i Nebevi eğitimleri ile insanın en çok ihtiyaç duy-
duğu sağlık meselesi, insanın aslî yönleri ile kapsayıcı 
şekilde ve hadis ve sünnetler ışığında ele alınmıştır. 
Hilmi Bakır’ın eğitmenliğinde devam eden Tıbb-i 
Nebevi Derslerinde katılımcı öğrenciler ile 4 kurluk 
eğitimin 3 kuru tamamlanmıştır.  Kur bitiminde devam 
sağlayarak eğitim alan ve katılım belgesi almaya hak 
kazanan öğrenci sayıları şu şekildedir:

• 1. Kur eğitimine katılan 300 öğrenciden 184 öğrenci,

• 2. Kur eğitimine katılan 184 öğrenciden 87 öğrenci,

• 3. Kur eğitimine katılan 87 öğrenciden 61 öğrenci 
katılım belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kavramlar ve Maliyetleri
Kavramlar ve Maliyetleri eğitimi ile gündelik hayatın 
dinamikleri kavramlar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Dr. Necdet Subaşı tarafından verilen ve 10 hafta ola-
rak devam eden eğitimde; Hayat, İmtihan, Zaman, 
Coğrafya, Masumiyet, Fıtrat, İrade, Ruh, Nefes ve Beden, 
Kalp, İdrak, Anne, Cinsiyet, Dil, Din, Zamanın Ruhu, 
Kökler, Kültür, Tarih, Göç, Kabile, Kuşak, Gelenek, 
Ahlak, Düzenlilik, Yetişme Süreçleri, Müfredat, Muhit, 
Güvenlik, Anlam Arayışı ve Bilme Biçimleri gibi hayatı-
mıza dokunan 30 kavram maliyetleri ile ele alınmıştır. 
10 haftalık eğitimi 70 öğrenci tamamlamıştır. 

İngilizce Okuma Çemberi
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve metin hâ-
kimiyetleri arttırma amacıyla gerçekleştirilen İngilizce 
Okuma Çemberi derslerinin konuşma dili sadece 
İngilizce olarak devam etmiş ve her hafta farklı metin-
ler üzerinden ilerlemiş ve öğrencilerin aktif katılımı ile 
eğitim 10 haftalık periyodun tamamlanmasıyla sona 
ermiştir. 
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Fıkıh ve Biyoetik
Hızla artan teknolojik gelişmeler, sağlıktaki imkanları 
da arttırıyor. Günümüzde tıp ve genetik mühendisliği, 
sadece bir hastalığın tedavisini kapsamakla kalmıyor, 
insan vücuduna da farklı müdahaleler söz konusu ola-
biliyor. Diğer yandan ilgili gelişmeler dini, hukuki, etik, 
sosyal, psikolojik vs. pek çok sorunu da beraberinde 
getirebiliyor. 

İslam Hukukunun söz konusu bu gelişmelere nasıl 
yaklaştığı ve ortaya çıkan problemlere nasıl cevaplar 
ürettiği konusu ele aldığımız “Fıkıh ve Biyoetik” eği-
timleri 6 haftalık eğitimin ardından sona ermiştir. Dr. 
Merve Özaykal ile gerçekleştirilen eğitimde aşağıda yer 
alan konular işlendi.

• Biyofıkhın Temel İlkeleri

• Organ Nakli ve Beyin Ölümü

• Tedavi ve Hayatın Sonu

• Bedene Estetik Müdahaleler

• Cenine Müdahale ve Kürtaj

• Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

Fıkıh ve Biyoetik eğitimine 6 hafta boyunca 110 kişi 
katılım göstermiştir.

Psikoloji ve Din Okumaları
Modern ve geleneksel psikoloji alanına dair okumalar 
üzerine temellendirilen Psikoloji ve Din Okumaları 
kapsamında aşağıda listelenen kitaplar okunmuş ve 
öğrencilerin aktif katılımıyla kitabın sunumu ardından 
müzakere yapılmıştır:

• İnsan Olmak, Engin Gençtan

• Üzüntüden Kurtulma Yolları, Kindi

• İnsanın Anlam Arayışı, Victor Frankl

• Munkız mined dalal, Gazali

• Psikoterapi ve Din, Victor Frankl

• Erdeme Dönüş Psikoloji ve Mutluluk Yolu, Ali Ayten,

• Ruh Sağlığı et-Tıbbu’r-ruhânî, Ebû Bekir Razi

• Dokuzyüz Katlı İnsan, Mustafa Merter 

Psikoloji ve Din Okumalarına 10 hafta boyunca 249 kişi 
katılım göstermiştir. 
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Organizasyon Faaliyetleri
Kürsü Konferansları
Ensar Vakfı yurtlarında barınan öğrenciler başta olmak 
üzere ilgili olan üniversite öğrencilerinin entelektüel 
ilgilerini geliştirmek ve canlı tutmak adına düzenlenen 
Kürsü Konferansları, pandemi döneminde online olarak 
devam etmiştir. Bu kapsamda; Emre Özcan, “Sosyal 
Medya Okuryazarlığı”, Uzm. Psikolojik Danışman Serap 
Dönmez de, “Kürsel Salgın Sürecinde Birey ve Aile” 
konusu konuşulmuştur.

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 yarış-
ması düzenlenmiştir. İlkine 15 Temmuz 2020’da “15 
Temmuz” gündemiyle başlanan bilgi yarışmaları her 
ayın 15’inde bilgiyarisması.ensar.org adresi üzerinden 
yapılmış, 2021 Temmuz ayına kadar devam etmiş-
tir. Yarışmada derece alan personellere tatlı ikram 
edilmektedir.

Evlerimiz Ramazan Olsun
Ensar Vakfı, 2021 Ramazan ayını “Evlerimiz Ramazan 
Olsun” mottosuyla düzenlendiği programlar çerçe-
vesinde geçirdi. Ramazan ayı atmosferinin çevrimi-
çi olarak yaşatıldığı Ensar Vakfı’nda 7 ayrı etkinlik 
gerçekleştirildi.

MUHAZARA SOHBETLERİ

Her Pazartesi Muhazara Sohbetleri programında Erol 
Erdoğan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Mehmet Hadi 
Duran ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan ağırlandı. Ramazan 
ayının atmosferini dini, edebi, psikolojik ve musiki 
yönleriyle ele aldığımız Muhazara Sohbetleri’nin son 
programı ise “bayram” gibi geçti. Ramazan Bayramının 
ikinci günü, 9 ülkeden 9 misafir Muhazara Bayram 
Sohbetleri programında ülkelerindeki bayram gele-
neklerini anlattı; Bosna Hersek’ten Eğitimci Psikolog 
M. Yasir Cebeci, Makedonya’dan Ensar Derneği Başkanı 
Süleyman Baki, Macaristan’dan Budapeşte Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Yunanistan’dan 

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü Din Görevlisi Mehmet 
Emin Ahmet, Azerbaycan’dan Bakü Türk Eğitim 
Kurumları Müdürü Nurullah Yazıcı, Arnavutluk’tan 
Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ABD’den Gazeteci 
Zümrüt Sönmez, Burkina Faso’dan İnsani Yardım 
Gönüllüsü Alim Purtul ve KKTC’den T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam Muhazara 
Bayram Sohbetlerinde misafirimiz oldu.
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Kur’an-ı Kerim Tilaveti

Aynı zamandan Kur’an ayı olan Ramazan ayının her 
salı günü hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavet etti. İstanbul 
Sultanahmet Vakfı öğrencileri Hafız Halid Çelik ve 
Cemal Furkan Gül’ün yanı sıra Ayasofya-i Kebir Camii 
Şerif-i Müezzini Şükrü Asıleren Ramazan ayı boyunca 
Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Tevilatu’l Kur’an Dersleri

Ramazan ayı boyunca her çarşamba ve cumartesi gün-
leri Dr. M. Masum Vanlıoğlu ile Tevilatu’l Kur’an Dersleri 
gerçekleştirildi. Bakara suresi 183. Ayet ile başlayan 
dersler, Ramazan ayı sonrasında da devam ediyor.

Ramazan Lezzetleri

Ramazan Lezzetleri de ramazan ayının en tatlı yanı 
oldu. Ramazan ayının demirbaş lezzetlerinin tarif-
lerinin paylaşıldığı Ramazan Lezzetleri köşesinde; 
Ramazan pidesi, Muhallebili Güllaç, Hoşaf ve Lorlu 
Baklava’nın tarifleri paylaşıldı.

Kıssadan Hisse

Kıssadan Hisse, Ramazan ayının muhtevasını ya-
şanmış hikâyelerle yaşatan, anlatılanlardan dersler 

çıkartmamızı sağlayan bir program oldu. Ramazan 
ayı boyunca her pazar günü Ensar Vakfı Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karayılan’ın anlatımıyla “Merhamet 
Yerde Kalmaz”, “Emek, İhanet Etmez”, İyilik Eden İyilik 
Bulur” ve “Merhamet Bulaşıcıdır” hikâyeleri YouTube 
yayını olarak paylaşıldı.

Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Evlerimiz Ramazan olmuşken, aile arası bir etkinlikle 
Ramazan Bayramı’nda “Çevrimiçi Bilgi Yarışması” ger-
çekleştirildi. Eski Ramazanlar, Ramazan ayına dair özel 
bilgiler ve genel kültür sorularını kapsayan yarışmada 
Esma Kayılıoğlu birinci, Talha Kılınç ikinci ve Mehmet 
Zahit Gürdal üçüncü oldu.

Çevrimiçi Kitap Fuarı

Ramazan ayı boyunca devam eden iki önemli etkinlik 
de şunlardı: Salgın sürecinde yapılamayan kitap fuarla-
rını da evlere taşımak adına Ensar Yayın Grubu’nun kat-
kılarıyla “Çevrimiçi Kitap Fuarı” gerçekleştirildi. Fuar 
kapsamında seçili ürünlerde %50 indirim sağlandı. 

Ayrıca Ramazan ayına yakışan tüm güzellikler, 
“Ramazan’a…Yakışır” çalışmasıyla yayınlandı.



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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Gençlik Fısıltıları “Bölgesel İstihdama Genç Bakış” Projesi 
Gerçekleştirildi

Ensar Vakfı yürütücülüğünde Türkiye Ulusal Ajansı 
Erasmus+ Programı kapsamında yapılan bölgesel genç-
lik istihdamını artırmaya katkı sağlama amacı taşıyan 
“Gençlik Fısıltıları” projesi gerçekleştirildi.

Politika Oluşturma Süreci

Proje katılımcılarının Politika Oluşturma ve Planlama 
Eğitimi: Dijital Dönüşüm ve 21. Yüzyıl Becerileri, 
Poliltika Oluşturma ve Araştırma Teknikleri, Türkiye’nin 
Bölge Jeopolitiji ve Anket Çalışması ve Saha Analizi 
Eğitimleri Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve Dr. Cafer Talha 
Şeker ile Haziran ayında 12 bölge özelinde 4 haftalık 
eğitim programı ile yapıldı. 

Bölgesel Anket Çalışması 
Proje katılımcıları İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasına göre sınıflandırılmış 12 bölgeden 
700 farklı kişi ile anket gerçekleştirmiştir. Anket çalış-
ması online form ve yüz yüze olarak iki farklı teknik ile 
uygulanmıştır. Çalışma, Türkiye’deki Düzey 1’e göre 
12 bölgede yer alan genç, yetişkin ve işveren grubun 
gençlik istihdamı üzerine il bazlı görüş ve önerilerini 
almak amacı ile gerçekleştirilmiştir.
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Üç Etaplı Çalıştay Süreci
Toplam 3 etaplı projeye katılan 130 genç bölgedeki 
gençlik istihdamına yönelik çalışmalara katkı sağ-
ladı. Haraketlilik dönemi kapsamında projenin ilk 
etabı Temmuz ayında Karadeniz ve İç Anadolu, ikinci 
etabı Ağustos ayında Marmara, Ege ve Akdeniz böl-
gelerini kapsayan projenin son etabı Güneydoğu ile 
Doğu Anadolu bölgeleri özelinde İstanbul Retaj Royale 
Otel’de gerçekleştirildi.

Gençlik İstihdamını artırmaya yönelik yapılan Gençlik 
Fısıltıları projesi ile gençler, çalıştay öncesi yapılan 

eğitimler sonucu hazırladıkları bölgesel gençlik is-
tihdamı üzerine politika belgelerini ortak bir çalışma 
haline getirerek proje ve eğitmen ekibine sunumunu 
gerçekleştiriyorlar. Politika belgeleri çalıştaya konuk 
edilen, bölgelerindeki gençlik istihdamı ile ilgili kurum 
ve kuruluş temsilcilerine sunularak, istişare edilmesi 
sağlanmış oldu.

Proje kapsamında gençlerin politika belgelerini sun-
maları için Türkiye’nin her bölgesinden, milletvekilleri, 
belediye başkanları, kaymakam, vali, İŞKUR yöneticileri 
ve birçok bölgeden iş adamı olmak üzere onlarca kişi 
konuk edilmiştir.



87ENSAR BÜLTENİ 
2021 OCAK / ARALIK

PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

Eurodesk Türkiye Koordinatörlüğü Eğitimleri Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı, 2019 yılı itibari ile Eurodesk Temas 
Noktası olarak TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tara-
fından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa 
Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiştir. 
Bu kapsamda Eurodesk Türkiye Koordinatörlüğü tara-
fından yapılan eğitim ve toplantılara Ensar Vakfı Proje 
Birimi ekibi de katılım göstermektedir.

Eurodesk Türkiye tarafından gerçekleştirilen 5-8 
Nisan 2021 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleş-
tirilen Tasarım Odaklı Planlama Eğitimi’ne Ensar 
Vakfı Eurodesk Temas Noktası da katılım gösterdi. 
Eğitim programı, Eurodesk Türkiye temas noktalarının 
saha çalışmalarında ve gençlik bilgilendirmelerinde 

planlama yaparken ve geliştirdikleri projelerde tasarım 
odaklı yaklaşımları benimsemesi yönünde rehberlik ve 
bilgi desteği sağlamak amacı ile gerçekleştirildi.

Ayrıca Mayıs ayında Muğla’da gerçekleştirilen 
Eurodesk Değerlendirme Toplantısına da Ensar Vakfı 
katılım gösterdi. 14-18 Aralık 2021 tarihleri arasında 
Muğla’da gerçekleştirilen Eurodesk Değerlendirme 
Toplantısı Eurodesk Türkiye ağı içerisinde bulunan 
Temas Noktalarının 2021 yılı içerisinde yapılan çalış-
maları değerlendirmesi, iyi uygulamaların paylaşılması, 
çözüm önerilerin üretilmesi ve gelecek stratejilerin 
oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Toplantısına Katılım 
Sağlandı
Ensar Vakfı’nın da üyesi olduğu Türkiye Ulusal Ajansı 
Danışma Kurulu’nun 22 Aralık 2021 tarihinde gerçek-
leşen 2021 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı’na çevri-
miçi olarak katılım sağlandı. Toplantının ilk aşaması 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 

Faruk Kaymakçı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı 
İlker Astarcı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Akabinde 
Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına ilişkin 
Danışma Kurulu Üyelerinin beklenti ve değerlendirme 
aşaması ile sona sona erdi.
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Proje Koordinasyon Merkezi Türkiye Genelinde 44 Proje 
Yürütüyor
Ensar Vakfı’nın ve şubelerinin hibe projelerinin ha-
zırlanması, ilgili kurumlara sunulması ve onaylanan 
projelerin doğru bir şekilde yürütülmesinin sağlanması 
görevlerini üstlenen Proje Koordinasyon Merkezi 
2021 yılı içerisinde 43 proje yürütmüştür.  Gençlik 
ve Spor Bakanlığı destekli 41 Şube Projesi ve 2 genel 
merkez projesi olmak üzere toplamda 43 proje yürüt-
müştür. 2021 yılı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 
alınan hibe tutarı toplam 4.934.524 TL’dir.  Ayrıca 
eş zamanlı olarak Türkiye Ulusal Ajansı destekli Gençlik 
Fısıltıları projesi de yürütülmüştür.

Kitap Kahve Projeleri
GSB Destek Programları 2020-1 Çağrı dönemi kapsa-
mında Ensar Vakfı Şubeleri 27 Kitap Kahve projesi 
için destek almaya hak kazanmıştır. 

Kitap Kahveler öğrencilerin gidip kitap okuyabileceği 
kütüphaneleri olan, ücretsiz çay kahve ve ikramlarının 
yanı sıra gezi ve eğitim etkinliklerinin yapıldığı mekan-
lar olarak hizmet vermektedir.

Kişisel Gelişim Projeleri
GSB Destek Programları 2020-1 Çağrı dönemi kapsa-
mında Ensar Vakfı ve  Şubeleri 12 Kişisel Gelişim, 
1 Kültür Sanat, 2 Fiziksel Aktivite ve Spor ve 1 
Gönüllülük projesi yürütmüştür. Söz konusu projeler 
kapsamında robotik kodlama, insan hakları, kariyer 
yönetimi, eğitimli kadınlar güçlü yarınlar, yaşam atöl-
yesi, spor merkezi ve gençlik merkezleri konularında 
hizmetler üretilmektedir.



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

oicintern oicintern
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Kariyer Talks/İngilizce’nin 
Matematiğini Yazan Adam 
Kariyer ve Staj Ofisi çalışmalarından Kariyer Talks 
Serisi’nin devamı olarak İngilizce’nin Matematiğini 
Yazan Adam Taner ÇAĞLI ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

Programda, Türkiye’de yabancı dil öğrenmede yaşa-
nan zorlukların temel nedenleri ve Taner ÇAĞLI’nın 
büyük emek harcayarak geliştirdiği “Kod Değiştirme” 
yöntemi üzerine konuşuldu.

Kariyer Anketi Sonuçları/
Değerlendirmesi 
Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedef kitlesi olan üniversite 
öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kariyer Anketi 
ile hedef kitle analizi için oldukça önemli veriler elde 
edildi.

Katılımcıların %80’i en az bir kurumda staj yaptı-
ğını belirtirken katılımcıların %20’si herhangi bir 
kurumda daha önce staj yapmadığını belirtmiştir. 
Katılımcıların %34,9’u akademik kariyerin; %30,2’si 
büyük bir firmada çalışmanın; %20,6’sı girişimci-
liğin; %12,7’si bir kamu kurumunda çalışmanın; 
%1,6’sı ise sivil toplum kuruluşlarından çalışmanın 
kendileri için cazip olduğunu dile getirmiştir. 

Son olarak katılımcıların %90’u eğitim gördükleri 
alanda, %10’u farklı bir alanda çalışmak istediklerini 
belirtmiştir.

Taner Çağlı’dan İngilizce 
Eğitim Paketi Çekilişi
Taner ÇAĞLI ile gerçekleştirilen Kariyer Talks etkinli-
ğinin ardından 1 kişiye hediye edilmek üzere 4 aylık 
İngilizce Eğitim Paketi çekilişi gerçekleştirildi. Kazanan 
katılımcımıza 3200 ₺ değerinde eğitim paketi hediye 
edildi.
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İş’te İz Röportajı/Yıldız 
Holding Genel Müdür 
Yardımcısı Bahattin AYDIN 
Kariyer ve Staj Ofisi İş’te İz Röportaj serisinin devamı 
olarak Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin 
AYDIN ile görüşme gerçekleştirildi.

Kendisine iş arayan, yeni mezun gençlere Yıldız Holding 
bünyesinde sunulan imkânlar ve işe alım süreçleri 
hususunda yönelttiğimiz sorulara istinaden aldığımız 
cevapları Kariyer ve Staj Ofisi web sitesinde okurlarıyla 
buluşturduk.

İstanbul Tasarım Merkezi’nden 
Karakalem Atölyesi Çekilişi  
Kariyer ve Staj Ofisi İş’te İz Röportaj serisinin devamı 
olarak Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin 
AYDIN ile görüşme gerçekleştirildi.

Kendisine iş arayan, yeni mezun gençlere Yıldız Holding 
bünyesinde sunulan imkânlar ve işe alım süreçleri 
hususunda yönelttiğimiz sorulara istinaden aldığımız 
cevapları Kariyer ve Staj Ofisi web sitesinde okurlarıyla 
buluşturduk.

KARİYER YÖNETİMİ AKADEMİSİ
Kariyer Yönetimi Akademisi projeleri Gençlik Projeleri 
Destek Programı 2020-I kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Kariyer Yönetimi Akademisi projemiz temelde ülke 
geleceğini temsil eden gençlerin benliklerine uygun 
ve iş gücü piyasasının taleplerine cevap verebilecek 
nitelikte eğitim ve mentörlük hizmeti sunarak doğru 
kariyer seçimi yapmalarını hedeflemektedir.

Projemizin 2021 yılında tamamlanan aşamaları ve 
faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
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1. Aşama-Potansiyelini Keşfet, 
Kendini Tanı
Çevrim İçi Tanışma Toplantısı
Kariyer Yönetimi Akademisi’ne başvuru yapan ve baş-
vurusu olumlu değerlendirilen, kampa katılım sağla-
yacak adaylarla çevrimiçi tanışma toplantısı gerçekleşt 
rilerek kamp hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Gençlik Eğitim Kampı
Kişisel Farkındalık ve Kendini Tanıma Eğitimi, 
Özyönetim Becerileri Eğitimi ve Sanat Atölyesi proje 
kapsamında kız ve erkek kampı olmak üzere 2 ayrı 
kampta uzman eğitmenler tarafından icra edildi. Kamp 
esnasında katılımcılar akademik, sanatsal ve sportif 
anlamda etkinliklerle vakitlerini verimli bir şekilde 
değerlendirdi.           

2. Aşama- Karar Ver ve Planla
Geçmişten Günümüze Sektör ve Alan Keşfi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek 
Programı kapsamında desteklenen Kariyer Yönetimi 
Akademisi Gençlik Eğitim Kampı’nın ardından Karar 
Ver ve Planla aşamasının ilk etkinliği “Geçmişten 
Günümüze Alan ve Sektör Keşfi” semineri ile gençlerle 
buluştuk. Etkinlik İstanbul’da ikamet eden/okuyan li-
sans öğrencilerle Ensar Vakfı Genel Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Medipol Üniversitesi Kariyer Ofisi Sorumlusu Emre 
URFALI’nın konuşmacı olduğu programda, üniversite 
öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlama-
larını nasıl yapmaları gerektiğini, mezun olmadan 
önce alanlarına uygun mesleğin sektörde karşılığı-
nı nasıl bulabileceklerini ve doğru istihdama nasıl 
yaklaşabileceklerini konuştuk.
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İlham Veren Gençlerle Buluşma
Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 2020-I kapsamında 
desteklenen Kariyer Yönetimi Akademisi Projesi açılış 
programı ve “İlham Veren Gençlerle Buluşma” etkinliği 
gerçekleşti.

Program, Proje Koordinatörü Şule Gür tarafından ger-
çekleştirilen proje sunumu ile başladı. Akabinde Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Gençlik ve Spor 
İstanbul İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami 
Kuşçu ve T.C. İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı 
Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan 
proje açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlham Veren Gençlerle Buluşma etkinliği kapsamında 
Enny Games CEO’su Halil TUNA, Harmonious kuru-
cuları Şeyma TUNA ve Zeynep TUNA DOĞAN; proje 
katılımcılarımız ile başarı hikayelerini ve sektör dene-
yimlerini paylaştılar.

Medipol Üniversitesi Kariyer Ofisi Sorumlusu Emre 
URFALI’nın konuşmacı olduğu programda, üniversite 
öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlamala-
rını nasıl yapmaları gerektiğini, mezun olmadan önce 
alanlarına uygun mesleğin sektörde karşılığını nasıl 
bulabileceklerini konuştuk.

İş Yeri Ziyaretleri /Albayrak Medya Grubu
Kariyer Yönetimi Akademisi kapsamında gerçekleşti-
rilen iş yeri ziyaretlerinin ilk durağı Albayrak Medya 
Grubu oldu.

Katılımcılarımız Albayrak Medya Grubu TVNET dış ha-
berler koordinatörü ve yayın şefi ile keyifli bir söyleşi ve 
soru-cevap süreci gerçekleştirdi. Gerek fiziksel anlam-
da binanın tanıtımı gerek birimlerin tanıtımı gerekse 
iş kalemleri ve tanımlarına dair bilgiler edindiğimiz 
ziyaretin sonunda Albayrak Medya Grubu TVNET Yayın 
Şefi Erkan KAYMAZ tarafından katılımcılarımıza hediye 
takdim edildi.



ENSAR YAYIN GRUBU

Ensar Yayın Grubu, özellikle Temel İslami Eserler alanındaki kaynak kitapları ülkemiz kültür hayatına 
kazandırmış bir yayınevidir. Kalıcı ve gelişen bir nitelik için kendisini sürekli yenileyen, sadece 
akademik dünyanın değil, her kesimden insanın, rahatlıkla istifade edebileceği nitelikte eserler 
veren yayınevimiz, bu politikasını büyük bir azimle devam ettirmektedir. Kurduğu farklı yayınevleri 
ile her kesimden insana hitap eden yayın evimiz oluşturduğu yeni yayınevleri (İSAV, DEM, Gülhan, 
Vefa, İstanbul Tasarım Merkezi, Ensar Çocuk) ile bir “Yayın Grubu” haline gelmiştir.

Kurulduğu 1980 yılından bu yana 1159 eser yayınlayan Yayınevimiz, 2021 yılında 76 eserin ilk, 70 
eserin ise tekrar baskısı olmak üzere 146 eserin baskısını gerçekleştirmiştir. 2021 yılında baskısı 
gerçekleşen bu eserlerin toplam trajı da 324900 rakamına ulaşmıştır. 

www.ensarnesriyat.com.tr ensaryayingrubu

ensaryayingrubu ensaryayingrubu
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İBN HAZM-AHLÂK
Kaynaklarda hâfız, hadis ilimleri ve fıkhü’l-hadîs âlimi gibi vasıflarla anılan İbn Hazm, gerek zihnî kabi-
liyetleri gerekse dindarlığı bakımından çok seçkin bir âlim olarak tanıtılmaktadır. Bütün İslâm ilimlerinde 
derinleşmiş olduğu, hükümlerini doğrudan Kitap ve Sünnet’ten çıkardığı, edebiyat ve şiirde mâhir, dil, 
siyer ve tarih konularında geniş birikime sahip olduğu belirtilmektedir. İbn Hazm bu alanların hepsinde 
eser vermiştir. İbn Hazm’ın elinizdeki eseri, gerek çoğu ahlaki problemi ele alması ve gerekse ahlak kitap-
larında detaylandırılmayan veya hiç ele alınmayan kimi konuları incelemesi bakımından dikkate değer bir 
eserdir. Eser, ayrıcı müellifin kendi yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın pratikte 
karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik 
ahlakın önemli bir klasiğidir.

İSLÂM’IN İSTİKBALİNE İNANMAK 
Ancak Müslümanlar olarak ölünüz sırrı ne çetin bir sırmış Rabbim, her yerde karşımıza çıkıyor. Hem 

kendimiz açısından hem de ehlimiz, evladımız açısından; İslam’ın istikbaline inanmak gerek. İmanı 
keyfiyetli yaşayan insanların adedinin çoğalacağına inanmak gerek. Bunun için de önce kendi öz mü-
esseselerimize güvenmek gerek. Bu müesseselerdeki eksikliklerin mutlaka giderileceğine ve çileli bir 
mücadeleden sonra kemale çok yaklaşacağına inanmak gerek. İslam’ın istikbaline her geçen gün daha 
fazla inandıkça önümüze bambaşka ufuklar, güzellikler, bereketler çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. 
Allah vaadinden hiç dönmedi, bundan sonra da dönmeyecek. İslam’ın istikbali Allah’ın vaadidir. Son 

gülen iyi gülecek, istikbal müminlerin, müttekilerin olacaktır. Ve’l-âkibetü li’l-müttekîn.

DAVET İLMİ GİRİŞ 
Dâvet İlmi, İslâm’ın insanlara ulaştırılmasının ve tatbikinin yollarını gösteren käide ve usuller bütünüdür. 
Bu ilim, doğuş itibariyle İslâmî ilimlerin en yenisidir, ancak konusu bakımında en önemlisi olduğundan bu 
ilmi tanıtan bir giriş kitabı yazma zarûreti hâsıl olmuştur. İslâmî dâvet, çoğu Müslümanın anladığı ve pek 
çok dâvetçinin yaptığı gibi, sadece insanlara vaaz etmek, İslâm’ın fazilet ve âdâbını anlatmaktan ibaret de-
ğildir. Aksine o, doğduğu gün den beri esasları, hedefleri ve kaynaklarıyla temâyüz etmiş, köklü ilmî temel-
lere ve kâidelere dayalı, şer’i kurallarla kayıtlı ilmî ve amelî bir harekettir. Bu sebeple dâvet için en sağlam 
metod, en güzel üslup ve en üstün vâsıtalar tercih edilmelidir. Zira dâvet, bütün peygamberlerin, özellikle 
de Sevgili Peygamberimizin ve ona basiretle tâbî olan âlimlerin yoludur. Türkiye’de, bazı ülkelerde olduğu 
gibi Dâvet Îlmi›ne tahsis edilen müstakil enstitü ve fakülteler bulunmamaktadır. Ancak ilk defa İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ” adıyla bir yüksek lisans programı 
açılmıştır. Elinizdeki bu kitap İslâm dâvetini dert edinen ve onu basiretle yapmanın yollarını öğrenmek 
isteyen Müslümanlara rehberlik edecek bir el kitabi niteliğindedir.

ÖĞRENEN AİLE 
Hayatın kıymetini anlamak için hayatı tanımamız ve sevmemiz gerekiyor. Bu kitap sizlere 

hayatın temellerini tanıtıp hayatı sevdirecek. Evde kalma sürecinde ailemizi yeniden keşfettik. 
Aile bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek için bu kitap size ailenizdeki altın ve elmas hazi-
nelerini keşfetmenin yollarını anlatacak. Mutluluk ve beyin arasındaki ilişki olmadan mutlu 

olmak da mutluluğu sürdürmek de mümkün değildir. Bu kitap sizlere beyninizi ve hormonla-
rınızı tanıtıp mutluluk ve hormon ilişkisini kurmanızı ve mutlu olmanızın yollarını anlatacak. 
Sağlıklı beslenmenin, sağlıklı ve temiz yaşamanın aile mutluluğu için ne kadar önemli oldu-

ğunu sizler için bu kitapta yazdım. Sağlıklı aile olmanın aile sağlığını korumakla yakın ilişkili 
olduğunu ve sağlıklı iletişimin ilkelerini bu kitaptan öğreneceksiniz.

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

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

Kaynaklarda hâfız, hadis ilimleri ve fıkhü’l-hadîs âlimi 
gibi vasıflarla anılan İbn Hazm, gerek zihnî kabili-
yetleri gerekse dindarlığı bakımından çok seçkin bir 

âlim olarak tanıtılmaktadır. Bütün İslâm ilimlerinde derin-
leşmiş olduğu, hükümlerini doğrudan Kitap ve Sünnet’ten 
çıkardığı, edebiyat ve şiirde mâhir, dil, siyer ve tarih konu-
larında geniş birikime sahip olduğu belirtilmektedir. İbn 
Hazm bu alanların hepsinde eser vermiştir. 

İbn Hazm’ın elinizdeki eseri, gerek çoğu ahlaki problemi 
ele alması ve gerekse ahlak kitaplarında detaylandırılmayan 
veya hiç ele alınmayan kimi konuları incelemesi bakımın-
dan dikkate değer bir eserdir. Eser, ayrıcı müellifin kendi 
yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın 
pratikte karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas 
etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik ahlakın 
önemli bir klasiğidir.

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

“Ancak Müslümanlar olarak ölünüz” sırrı ne çetin 
bir sırmış Rabbim, her yerde karşımıza çıkıyor. 
Hem kendimiz açısından hem de ehlimiz, evladı-
mız açısından; İslam’ın istikbaline inanmak gerek. 
İmanı keyfiyetli yaşayan insanların adedinin çoğa-
lacağına inanmak gerek. Bunun için de önce kendi 
öz müesseselerimize güvenmek gerek. Bu mües-
seselerdeki eksikliklerin mutlaka giderileceğine 
ve çileli bir mücadeleden sonra kemale çok yak-
laşacağına inanmak gerek. İslam’ın istikbaline her 
geçen gün daha fazla inandıkça önümüze bambaş-
ka ufuklar, güzellikler, bereketler çıkıyor, çıkmaya 
da devam edecek. Allah vaadinden hiç dönmedi, 
bundan sonra da dönmeyecek. İslam’ın istikbali 
Allah’ın vaadidir. Son gülen iyi gülecek, istikbal 
müminlerin, müttekilerin olacaktır. Ve’l-âkibetü 
li’l-müttekîn. 

Dâvet İlmi, İslâm’ın insanlara ulaştırılmasının ve tatbî-
kinin yollarını gösteren kâide ve usuller bütünüdür. Bu 

ilim, doğuş itibariyle İslâmî ilimlerin en yenisidir, ancak ko-
nusu bakımında en önemlisi olduğundan bu ilmi tanıtan bir 
giriş kitabı yazma zarûreti hâsıl olmuştur.

İslâmî dâvet, çoğu müslümanın anladığı ve pekçok dâvetçinin 
yaptığı gibi, sadece insanlara vaaz etmek, İslâm’ın fazilet ve 
âdâbını anlatmaktan ibaret değildir. Aksine o, doğduğu gün-
den beri esasları, hedefleri ve kaynaklarıyla temâyüz etmiş, 
köklü ilmî temellere ve kâidelere dayalı, şerʻî kurallarla kayıt-
lı ilmî ve amelî bir harekettir. Bu sebeple dâvet için en sağlam 
metod, en güzel üslup ve en üstün vâsıtalar tercih edilmelidir. 
Zira dâvet, bütün peygamberlerin, özellikle de Sevgili Pey-
gamberimizin ve ona basiretle tâbî olan âlimlerin yoludur.

Türkiye’de, bazı ülkelerde olduğu gibi Dâvet İlmi’ne tahsis 
edilen müstakil enstitü ve fakülteler bulunmamaktadır. Ancak 
ilk defa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Din Hiz-
metlerinde İletişim ve Tebliğ” adıyla bir yüksek lisans prog-
ramı açılmıştır. Elinizdeki bu kitap İslâm dâvetini dert edinen 
ve onu basiretle yapmanın yollarını öğrenmek isteyen müslü-
manlara rehberlik edecek bir el kitabı niteliğindedir.

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

Hayatın kıymetini anlamak için hayatı tanımamız ve sevmemiz ge-
rekiyor. Bu kitap sizlere hayatın temellerini tanıtıp hayatı sevdi-

recek.

Evde kalma sürecinde ailemizi yeniden keşfettik. Aile bağlarımızı daha 
da kuvvetlendirmek için bu kitap size ailenizdeki altın ve elmas hazine-
lerini keşfetmenin yollarını anlatacak.

Mutluluk ve beyin arasındaki ilişki olmadan mutlu olmak da mutluluğu 
sürdürmek de mümkün değildir. Bu kitap sizlere beyninizi ve hormon-
larınızı tanıtıp mutluluk ve hormon ilişkisini kurmanızı ve mutlu olma-
nızın yollarını anlatacak.

Sağlıklı beslenmenin, sağlıklı ve temiz yaşamanın aile mutluluğu için 
ne kadar önemli olduğunu sizler için bu kitapta yazdım.

Sağlıklı aile olmanın aile sağlığını korumakla yakın ilişkili olduğunu ve 
sağlıklı iletişimin ilkelerini bu kitaptan öğreneceksiniz.

Aşk, sevgi, şefkat ve duygusal zekâ kavramlarının aile bağlarını güçlen-
dirmedeki etkisini bu kitaptan öğreneceksiniz.

Sağlıklı bir cinsel yaşamın aile mutluluğundaki önemi ve cinsel işlev 
bozukluklarının tedavisini bu kitaptan öğreneceksiniz.

Müziğin, sporun ve egzersizin aile mutluluğunuzdaki önemini bu kitap-
tan öğreneceksiniz.

Bu kitap pozitif psikoloji yaklaşımıyla ve iyimser bir bakış açısıyla ya-
zılmıştır. Neşe, tebessüm, eğlence, oyun ve yaşama coşkusu ile moral 
depolayıp akış halinde mutluluğu yakalayacaksınız.

Dr. Nadir Çomak



DUA AYETLERİ
“Rabbim! O şeytanların dürtüştürmelerinden sana sığınırım. Ve o şeytanların huzuruma gelme-

lerinden de sana sığınırım.” (Müminûn, 23/97-98) Yüce Allah, bu iki ayette Rasulullah’a (s.a.v.) 
ve dolayısıyla biz Müslümanlara şeytanın şerrinden kendisine sığınmamızı emrediyor. Zira 

şeytanın şerrinden emin olmak için Allah’a sığınmaktan başka yol yoktur. Bundan dolayıdır 
ki şeytanın vesvesesinden Allah’a sığınmanın önemini göstermek ve bunu vurgulu bir şekilde 

ifade etmek için “sana sığınırım” sözü, iki ayette de tekrar edilmiştir.

DİNİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA KADIN 
Dini ve toplumsal boyutlarıyla kadının, gerek aile hayatında gerekse siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik 
alanlardaki konumunu bir taraftan dini kurallar, diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı ve İslâm önce-
sinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Bu sebeple İslam dünyasında kadının her yerde ve her dönemde aynı 
konumda olduğunu söylemek mümkün değildir. Emirleri eğmeden, bükmeden ,kendi heva ve hevesine, aklına 
ve mantığına, zamana ve zemine göre bin türlü bahanelerle eğip büküp, yamultmadan, “emrolunduğu” gibi, 
hem de “dosdoğru” bir şekilde uygulamak!... Oldukça zor bir iş ve bir o kadar da kaçınılmaz, zaruri, ağır bir 
mesuliyettir. Bu mesuliyeti yerine getirmek için çabalayan nice değerli kadın geldi, geçti. Kimi idrak derece-
siyle derin izler bıraktı, kendinden sonrasını irşat ve inşa etti. Nitelikli bir toplumun yetiştirilmesinde birinci 
derecede önemli etkisi olan kadınlar, bozulmuş bir toplumun iyileştirilmesinde de pay sahibidir. Bu çalışma-
mızda “kadın” profilini dini ve toplumsal boyutlarıyla ele alarak günümüze ışık tutmasını arzu ediyoruz.

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

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

“Rabbim! O şeytanların dürtüştürmelerinden sana sığınırım. Ve o 
şeytanların huzuruma gelmelerinden de sana sığınırım.”(Müminûn, 
23/97-98)

Yüce Allah, bu iki âyette Rasulullah’a (s.a.v.) ve dolayısıyla biz 
müslümanlara şeytanın şerrinden kendisine sığınmamızı emrediyor. 
Zira şeytanın şerrinden emin olmak için Allah’a sığınmaktan başka 
yol yoktur. Bundan dolayıdır ki şeytanın vesvesesinden Allah’a sı-
ğınmanın önemini göstermek ve bunu vurgulu bir şekilde ifade et-
mek için “sana sığınırım” sözü, iki âyette de tekrar edilmiştir. Şeyta-
nın şerrinden Allah’a sığınmak için herhangi bir maddi önlem alma 
imkânımız da yoktur. Tek çaremiz, Allah’a sığınmaktır.

Bu dua âyetlerinin başında yüce Allah “De ki” buyurarak, Rasulul-
lah’a (s.a.v.) bunlarla dua etmesini emrediyor. Her ne kadar bu emir, 
Rasulullah’a (s.a.v.) olsa da, gerçekte onun ümmeti olan bizleredir. 
Zira Rasulullah (s.a.v.) insan ve cin şeytanlarının şerlerinden korun-
muş olup, Allah tarafından güven altına alınmıştır. Böyle olmasına 
rağmen ona bu duayı yapmasını emrediyor ki, ümmeti, O’na sığın-
maya daha ziyade muhtaç olduklarını anlasınlar. Dolayısıyla bizim 
için, daima şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak bir görevdir.

Hata, günah, yanılma, biz insanlar içindir. Zira biz melek değiliz. 
Kötü duyguların yoğun etkisi altında kalır ve istemeden de olsa gü-
naha bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya gelirsek, hemen Rabbimize 
yönelmeli, bizi bunlara sürüklemeye çalışan şeytandan O’na sığın-
malı ve bizi bağışlaması için yalvarmalıyız. Hatta böyle durumlara 
düşmemek için bu duayı dilimizden düşürmemeliyiz.

Dini ve toplumsal boyutlarıyla kadının, gerek aile 
hayatında gerekse siyasi, hukuki, sosyal ve eko-

nomik alanlardaki konumunu bir taraftan dini kurallar, 
diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı ve İslâm 
öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Bu sebeple 
İslam dünyasında kadının her yerde ve her dönemde aynı 
konumda olduğunu söylemek mümkün değildir.

Emirleri eğmeden, bükmeden ,kendi heva ve hevesine, 
aklına ve mantığına, zamana ve zemine göre bin türlü 
bahanelerle eğip büküp, yamultmadan, “emrolunduğu” 
gibi, hem de “dosdoğru” bir şekilde uygulamak!... Ol-
dukça zor bir iş ve bir o kadar da kaçınılmaz, zaruri, ağır 
bir mesuliyettir. Bu mesuliyeti yerine getirmek için ça-
balayan nice değerli kadın geldi, geçti. Kimi idrak de-
recesiyle derin izler bıraktı, kendinden sonrasını irşat ve 
inşa etti. 

Nitelikli bir toplumun yetiştirilmesinde birinci derecede 
önemli etkisi olan kadınlar, bozulmuş bir toplumun iyi-
leştirilmesinde de pay sahibidir. Bu çalışmamızda “ka-
dın” profilini dini ve toplumsal boyutlarıyla ele alarak 
günümüze ışık tutmasını arzu ediyoruz. 

D
İN

Î V
E TO

P
LU

M
S

A
L B

O
Y

U
TLA

R
IY

LA
 K

A
D

IN
             Z

U
H

A
L K

İLER

MEVSİMLİK KÜÇÜK İŞÇİ 
Hayatımızda tadına doyulmaz bir an, bir dilim sorsalar kuşkusuz çocukluk derdik hepimiz.. 

Dam delik, su odaya damlıyor. 
- Bana ne! 

Evde şeker, un, çay bitmiş. 
- Haberim yok! 

Yaklaşan bayramı bilir minik kalbim, bir de alınacak bayramlığı. Babam dağ gibi arkamda, annemse derya 
deniz, beni üstünde gezdiren. 

Misafire sevinirim. Sıcağa aldırmam, rüzgar mı? O, uçurtmama kanat. Dağılsın saçlarım, uçuşsun eteklerim. 
Ben çocuğum günümü gün ederim.

136 s. / 13,5x19,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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Hayatımızda tadına doyulmaz bir an, bir dilim 
sorsalar kuşkusuz “çocukluk” derdik hepimiz..

Dam delik, su odaya damlıyor.

- Bana ne!

Evde şeker, un, çay bitmiş.

- Haberim yok!

Yaklaşan bayramı bilir minik kalbim, bir de alınacak 
bayramlığı. Babam dağ gibi arkamda, annemse 
derya deniz, beni üstünde gezdiren.

Misafire sevinirim. Sıcağa aldırmam, rüzgar mı? 
O, uçurtmama kanat. Dağılsın saçlarım, uçuşsun 
eteklerim. Ben çocuğum günümü gün ederim.

9-12
YAŞ

Asiye Gümüş YÜCEL
01 Kasım 1965 de Amasya’nın 
Gediksaray Kasabasında dört 
çocuklu bir ailenin ortanca çocu-
ğu olarak doğdu. İlkokulu Hatay 
D.Ü.Ç. (Devlet Üretme Çiftliği) 
de bitirdi. Ortaokul ve Lise öğ-
renimini Amasya’da tamamladı. 
Okul yıllarında şiir, tiyatro ve Türk 
halk müziği ile ilgilendi. Samsun 
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Yük-
sek Okulunundan Sınıf öğretmeni 
olarak mezun oldu. 1989 yılında 
Yozgat iline atandı. Görevi esna-
sında Lisans tamamlayarak Eskişe-
hir A. Ü. Eğitim Fakültesini bitirdi. 
Edebiyat sanat ve kültür dergisi 
olan Değirmen dergisinde yazar-
lık yaptı. Bazı yerel dergilerde de 
yazıları yayınlandı. 2007 de Öğ-
retmenler arasında Türkiye geneli 
öğretmen hatıraları yarışmasında 
Sakarya birincisi olarak, “Yola 
Düşenler” ismiyle yayınlanan ki-
tapta “Güneye Bakan Pencereler” 
isimli makalesi yayınlandı. Halen 
Sakarya ili Akyazı ilçesinde görev 
yapmaktadır. Evli ve bir çocuk an-
nesidir. 

ARKADAŞLARI VE TALEBELERİNİN GÖZÜNDEN ALİ OSMAN KOÇKUZU 
Elinizdeki bu eser her ne kadar merhum Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu’ya dair hatıraları toplayan 
bir kitap olsa da, aynı zamanda 1940’lardan,1950’lerden itibaren Türkiye’de din eğitiminin se-
rencamına, Konya özelinde sosyal ve dini hayata da ışık tutmaktadır. Yaşanan zorluklar, bir diriliş 
neslinin azmini yok etmemiş, aksine onlar idealleri için, gece gündüz ilim yolunda gayret göster-
mişlerdir… Bu kitaptaki satırlar özellikle genç nesillerde nereden nereye geldiğimize dair bir far-
kındalık oluşturursa, içinde bulunduğumuz nimeti takdir sadedinde amaca hizmet etmiş olacaktır.

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

Elinizdeki bu eser her ne kadar merhum Prof.Dr. Ali Osman 
Koçkuzu’ya dair hatıraları toplayan bir kitap olsa da, aynı 

zamanda 1940’lardan,1950’lerden itibaren Türkiye’de din eği-
timinin serencamına, Konya özelinde sosyal ve dini hayata da 
ışık tutmaktadır. Yaşanan zorluklar, bir diriliş neslinin azmini 
yok etmemiş, aksine onlar idealleri için, gece gündüz ilim yo-
lunda gayret göstermişlerdir.. 

Bu kitaptaki satırlar özellikle genç nesillerde nereden nereye 
geldiğimize dair bir farkındalık oluşturursa, içinde bulunduğu-
muz nimeti takdir sadedinde    amaca hizmet etmiş olacaktır.

Selçuklu payitahtı olması hasebiyle Konya’nın eğitim ve kültür 
hayatımızda müstesna bir yeri vardır. Konya’da yetişen alimler, 
ilim adamları, fikir ve gönül insanları bu topraklardaki kültürel 
mirastan beslenmişler, eğitim ve kültür hayatımızda derin izler 
bırakmışlardır. 

Rahmetli babamı, onu yetiştiren hocalarını, özelikle asistanlığı-
nı yaptığı M.Tayyip Okiç hocayı, bizleri ve bütün göçenlerimizi 
Rabbim cennetiyle taltif etsin, Efendimize komşu eylesin. Onla-
rın yollarından giden nice nesiller bu dine hizmet etsin, Amin.

Abdulhalim Koçkuzu

EDİTÖR: ABDULHALİM KOÇKUZU



NAMAZLARIMIZI BİLİNÇALTINDA KILABİLMEK 
Zihnimizin %90’ını oluşturan bilinçaltımızda huşû içinde ve tam manasıyla namaz kılabilmek için 

namazı bütün kural ve yönleriyle bilinçaltımıza yerleştirmemiz oldukça önemlidir. Eğer bilinçaltımıza 
namazı hakkıyla kavratamazsak, namazı mükemmel bir şekilde kılamayız ve namazı kılma esnasında 

bilincimiz (düşünce) farklı şeylerle meşgul olmaya başlar. İnsanı tanımak ve namazda huşûyu yakalaya-
bilmek için bilinçaltında kayıtlı bilgilerin önemi yadsınamaz. Bu yüzden kitabımızı, bilinçaltını dikkate 

alarak hazırlamaya çalıştık. Kitapta yer verdiğimiz örneklerin de güncel ve yaşanmış hikâyeler olma-
sına dikkat etmeye çalıştık. Yine konumuzla alâkalı ayet ve hadislere yer verdiğimiz gibi hadislerin de 
sahih hadislerden olmasına özen gösterdik. Bir Müslüman kardeşimizin bilinçaltında namazın huşû ve 

farkındalığını sağlamak amacıyla ele aldığımız bu eserimizi istifadenize sunuyoruz.

İSLÂM HUKUKÇULARININ HADİS TARTIŞMALARI 
Kitabın konusu, haber-i vâhidin kabulüyle ilgili temel tartışmalar ve bu tartışmaların fürû-i fı-
kıhtaki yansımaları olmaktadır. Bu konunun seçilmesindeki temel amaç, haber-i vâhid özelinde 
mazideki hadis tartışmalarının mahiyetini ve neticesini ortaya koymaktır. Bu amaç, aynı zamanda 
İslâm ilim tarihinin bu üst düzey entelektüel tartışmasının günümüz hadis tartışmalarına ışık 
tutacak olması gibi bir düşünceyi de içinde barındırmaktadır. 

ASKERİ İSYANLAR DARBELER VE ARA DÖNEMLERİN PERDE ARKASI 
(1950-2012) 

Birinci Bölüm de Demokrat Parti’nin kuruluşundan itibaren iktidarda kaldığı 10 yıl günahı ve seva-
bıyla incelenmiştir. İkinci Bölüm de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 darbesi 
ile bir süre sonra meydana gelen 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 darbe teşebbüslerinde yaşananlar 

anlatılmıştır. Üçüncü Bölüm de 12 Mart 1971 Muhtırası, ardından iktidarı devralan Milliyetçi Cephe 
ve Ecevit Hükümetleri dönemleri ile 12 Eylül 1980 Darbesi ve yaşananlar her yönüyle incelenmiştir. 

Dördüncü Bölüm Özal’lı yıllara ayrılmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin nasıl kabuk değiştirdiği ve 
ekonomik değişimi sergilenmiştir. Beşinci Bölüm de 1989 da Sovyetler Birliği’nin çökmesi sonucu 

ABD’nin oluşturmaya çalıştığı “Yeni Dünya Düzeni” ile İslam coğrafyasında kurmak istediği “Büyük 
Ortadoğu Projesi” gözler önüne serilmiştir. Altıncı Bölüm de Refahyol’un bir yıllık iktidarı ve 28 
Şubat Post Modern Darbesi incelenmiştir. Yedinci Bölümde Refah Yol’un ardından Mesut Yılmaz 

tarafından kurulan ve ardından Ecevit’e devretmek zorunda kaldığı “Birinci Askeri Vesayet Dönemi” 
mercek altına alınmıştır. Sekizinci Bölümde ABD tarafından Abdullah Öcalan’ın teslimiyle başlayan 

ve Ecevit tarafından kurulan “İkinci Askeri Vesayet Dönemi” ile Türkiye’nin nasıl tekrar “Hasta 
adam” durumuna düşürüldüğü gözler önüne serilmiştir. Dokuzuncu bölümde ise 3 Kasım 2002 de 

tek başına iktidara gelen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Hükümetinin ilk 10 yılı ile bu dönemde 
yaşananlar her yönüyle incelenmiştir…

MUVÂFAKÂT-I SAHÂBE 
Kur’an vahyinin çoğu bir sebebe bağlı olmadan Resûlullah’a nazil olan ayetlerden meydana gelirken, bir 
kısmı da bir sebep-sonuç sürecinde cevap niteliği taşıyan ayetlerden oluşmaktadır. Bu ikinci tür ayetler 
incelendiğinde Kur’an vahyinin belli bir kısmının birincil muhatap olan sahâbenin görüşlerinin ilahî makam 
tarafından pek çoğuna olumlu karşılık verildiği, çok cüzî bölümünün ise olumlu karşılanmadığı görül-
mektedir. Sahâbenin dile getirdiği soru, istek ve görüşlerinin ilâhî kaynak tarafından onaylanması şeklinde 
kısaca tanımlanan muvâfakât konusuna dair örnekler, Allah ile insan arasında deyim yerinde ise yaşanan bir 
diyaloğun yansıması olduğu söylenebilir. Elinizdeki kitap bu konu bağlamında muvafakat sürecinin nasıl 
geliştiğini ve başta Hz. Ömer olmak üzere pek çok sahabenin ilahî kaynak tarafından onaylanmış veya onay-
lanmamış görüşlerinin yer aldığı örnekleri kendine konu edinmektedir.

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

Zihnimizin %90’ını oluşturan bilinçaltımızda huşû içinde 
ve tam manasıyla namaz kılabilmek için namazı bütün 
kural ve yönleriyle bilinçaltımıza yerleştirmemiz  olduk-

ça önemlidir. Eğer bilinçaltımıza namazı hakkıyla kavratamaz-
sak, namazı mükemmel bir şekilde kılamayız ve namazı kılma 
esnasında bilincimiz (düşünce) farklı şeylerle meşgul olmaya 
başlar.

İnsanı tanımak ve namazda huşûyu yakalayabilmek için bilin-
çaltında kayıtlı bilgilerin önemi yadsınamaz. Bu yüzden kitabı-
mızı, bilinçaltını dikkate alarak hazırlamaya çalıştık. Kitapta yer 
verdiğimiz örneklerin de güncel ve yaşanmış hikâyeler olmasına 
dikkat etmeye çalıştık. Yine konumuzla alâkalı ayet ve hadisle-
re yer verdiğimiz gibi hadislerin de sahih hadislerden olmasına 
özen gösterdik. Bir Müslüman kardeşimizin bilinçaltında nama-
zın huşû ve farkındalığını sağlamak amacıyla ele aldığımız bu 
eserimizi istifadenize sunuyoruz.

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

Hadis, İslam tarihi boyunca ulemanın en temel gündem 
maddelerinden birisi olmuş, bünyesindeki birtakım 
problemler nedeniyle de oldukça fazla tartışılmıştır. 

Hadise dair tartışmalar bugün de devam etmektedir. Lakin dün 
ve bugünün tartışma biçimleri arasında önemli bir farklılık söz 
konusudur. Zira klasik dönemde hadis tartışmaları kendi içinde 
tutarlı, belli bir sistematik zemin üzerinden yürütülmüşken bu-
gün bu tartışmalar maalesef metodolojik bir zeminden yoksun bir 
şekilde sürdürülmektedir. 

Bu çalışma, haber-i vâhid özelinde fukahanın hadis tartışmaları 
ve bu tartışmalardan doğan hukukî neticeleri konu edinmektedir. 
Lakin bilinmelidir ki, haber-i vâhidle ilgili tartışmalar ve bunla-
rın fıkhî yansımaları oldukça fazladır. Bunların tümünü incele-
meye kalkmak bir kitabın hacmini aşacaktır. Bu nedenle eserde 
haber-i vâhidle ilgili tüm tartışmalar değil, fürû-i fıkha önemli 
ölçüde yansıması olan tartışmalar ele alınmıştır. Dolayısıyla kap-
sam itibariyle kitabın konusu, haber-i vâhidin kabulüyle ilgili te-
mel tartışmalar ve bu tartışmaların fürû-i fıkıhtaki yansımaları 
olmaktadır.  

Bu konunun seçilmesindeki temel amaç, haber-i vâhid özelinde 
mazideki hadis tartışmalarının mahiyetini ve neticesini ortaya 
koymaktır. Bu amaç, aynı zamanda İslâm ilim tarihinin bu üst 
düzey entelektüel tartışmasının günümüz hadis tartışmalarına 
ışık tutacak olması gibi bir düşünceyi de içinde barındırmaktadır. 

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

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu tarihten günümüze kadar sayısız 
askeri isyan ve darbe meydana gelmiştir. Bu isyan ve darbeler, Osmanlı 
Devleti’ni çok sarsmış, yıpratmış hatta yıkılışına da sebep olmuştur. 29 

Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bir süre sonra darbeler 
kaldıkları yerden aynen devam emiştir. Birinci kitabımızda Osmanlı’nın kuruluş 
tarihi olan 1299’dan Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 1919 yılına kadar meydana 
gelen askeri isyan ve darbelerin perde arkasını her yönüyle incelemiştik.
Bu kitabımızda ise Demokrat Parti’nin kurulduğu 1950’den AK Parti’nin iktidar-
da onuncu yılını tamamladığı 2012 yılı sonuna kadar ki 63 yıllık dönem 9 bölüm 
halinde incelenmiştir.
Birinci Bölüm de Demokrat Parti’nin kuruluşundan itibaren iktidarda kaldığı 10 
yıl günahı ve sevabıyla incelenmiştir.
İkinci Bölüm de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 darbesi 
ile bir süre sonra meydana gelen 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 darbe teşebbüs-
lerinde yaşananlar anlatılmıştır.
Üçüncü Bölüm de 12 Mart 1971 Muhtırası, ardından iktidarı devralan Milliyetçi 
Cephe ve Ecevit Hükümetleri dönemleri ile 12 Eylül 1980 Darbesi ve yaşananlar 
her yönüyle incelenmiştir.
Dördüncü Bölüm Özal’lı yıllara ayrılmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin nasıl kabuk 
değiştirdiği ve ekonomik değişimi sergilenmiştir.
Beşinci Bölüm de 1989 da Sovyetler Birliği’nin çökmesi sonucu ABD’nin oluş-
turmaya çalıştığı “Yeni Dünya Düzeni” ile İslam coğrafyasında kurmak istediği 
“Büyük Ortadoğu Projesi” gözler önüne serilmiştir.
Altıncı Bölüm de Refahyol’un bir yıllık iktidarı ve 28 Şubat Post Modern Darbesi 
incelenmiştir.
Yedinci Bölümde Refohyol’un ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan ve 
ardından Ecevit’e devretmek zorunda kaldığı “Birinci Askeri Vesayet Dönemi” 
mercek altına alınmıştır.
Sekizinci Bölümde ABD’tarafından Abdullah Öcalan’ın teslimiyle başlayan ve 
Ecevit tarafından kurulan “İkinci Askeri Vesayet Dönemi” ile Türkiye’nin nasıl 
tekrar “Hasta adam” durumuna düşürüldüğü gözler önüne serilmiştir.
Dokuzuncun bölümde ise 3 Kasım 2002 de tek başına iktidara gelen AK Parti ve 
Recep Tayyip Erdoğan Hükümetinin ilk 10 yılı ile bu dönemde yaşananlar her 
yönüyle incelenmiştir…

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

Kur’an vahyinin çoğu bir sebebe bağlı olmadan Resû-
lullah’a nazil olan ayetlerden meydana gelirken, bir 
kısmı da bir sebep-sonuç sürecinde cevap niteliği 

taşıyan ayetlerden oluşmaktadır. Bu ikinci tür ayetler in-
celendiğinde Kur’an vahyinin belli bir kısmının birincil mu-
hatap olan sahâbenin görüşlerinin ilahî makam tarafından 
pek çoğuna olumlu karşılık verildiği, çok cüzî bölümünün 
ise olumlu karşılanmadığı görülmektedir. Sahâbenin dile 
getirdiği soru, istek ve görüşlerinin ilâhî kaynak tarafından 
onaylanması şeklinde kısaca tanımlanan muvâfakât konu-
suna dair örnekler, Allah ile insan arasında deyim yerinde 
ise yaşanan bir diyaloğun yansıması olduğu söylenebilir. 
Elinizdeki kitap bu konu bağlamında muvafakat sürecinin 
nasıl geliştiğini ve başta Hz. Ömer olmak üzere pek çok 
sahabenin ilahî kaynak tarafından onaylanmış veya onay-
lanmamış görüşlerinin yer aldığı örnekleri kendine konu 
edinmektedir. 



FARKLI BİLİM DALLARINDAN KUR’AN’A BAKIŞ 
İnsanları düşünmeye, araştırmaya, gözlem ve deney yapmaya yönlendiren Kur’an, bünyesinde hazır çözümleri 

barındıran bir bilgi küpü değil, kendisinden çözüm üretilen bir bilgi kaynağıdır. Bu itibarla nazil olduğu günden 
itibaren çeşitli ilim dalları açısından sürekli araştırılmakta ve her bir ayetinin dikkat çektiği konular üzerinde kafa 
yorulmaktadır. Örneğin bir fakih, Kur’an’ın ahkâm ayetlerini tefsir ederken; kelâm alanında uzmanlaşmış bir ilim 
adamı ise Kur’an’ın itikadî ayetlerine ağırlık vermektedir. Benzer şekilde bir sûfî, filozof, filolog, tarihçi, fen veya 

sosyal bilimlerin herhangi bir branşı ile ilgilenen ilim adamı da aynı yolu izleyerek kendi zaviyesinden Kur’an’ı 
yorumlamaya çalışmaktadır. Elinizdeki bu eser, tefsir, hadis, fıkıh, İslâm tarihi, kelâm, tasavvuf, İslâm felsefesi, 

ahlâk, din eğitimi, din psikolojisi, din sosyolojisi ve evrenbilim (kozmoloji) gibi on iki bilim dalında Kur’an’ın bu 
bilimler açısından değerini ve o bilimlere sunduğu katkıyı gündem yapmaktadır.

FATİH’İN HOCASI KIRK DERSTE AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ 
Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet ve sevgisine nail olan Akşemseddin Hazretleri, onun sevgili bir kulu olmuştur. 
Elde ettiği bu rıza sayesinde o, ömrünü kıymetli işlerde, hayırlı amellerde harcamıştır. Yüce Allah’ın lütuf 
ve sevgisi sayesinde o, nefsini tanımış, fena işlerden hep yüz çevirmiştir. Allah’ın metin ipine sımsıkı sarı-
lan Akşemseddin Hazretleri, kalbini masivadan korumuş, ihlas ve samimiyete bürünmüş, her türlü isyan ve 
günah kirinden uzak durmuştur. Şeytan ve nefse karşı esaslı bir duruş sergileyen Akşemseddin Hazretleri, 
hakkıyla yüce Allah’tan korkmuş, onun emirlerini yerine getirmekte bir kusur göstermemiştir.

İNANCIN VARSA ZAFER SENİNDİR 
İnsanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen ümidi ve yüce özlemleri hiçbir zenginlik, muhteşem zaferler ve türlü 
türlü zevklere kavuşmakla dindirilemez. İnsan ruhunun geniş ve derin ummanı içinde bütün dünya değersiz bir 

teneke parçası gibidir. Allah korkusu, fakir ve zayıflara karşı duyulan merhamet, günahların affı için dökülen 
gözyaşları melekleri bile utandırır. İnsan bu varlık âleminin aslı ve özü, bütün yaratılmışların ise hayat iksiridir. 

Dünyanın sunabileceği hiçbir iktidar ve hiçbir hazine imanın yerini tutamaz. Buna benzer olarak; hiçbir dünyevî 
kazanç ve zenginlik fedakârane ve mertlik dolu, sevginin sınırsız tertemiz coşkusu, heyecanın veya art niyetsiz 

samimiyetin, hiçbir karşılık beklemeden verilen hizmetin yerini tutamaz.

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

İnsanları düşünmeye, araştırmaya, gözlem ve deney 
yapmaya yönlendiren Kur’an, bünyesinde hazır 
çözümleri barındıran bir bilgi küpü değil, kendisin-

den çözüm üretilen bir bilgi kaynağıdır. Bu itibarla na-
zil olduğu günden itibaren çeşitli ilim dalları açısından 
sürekli araştırılmakta ve her bir ayetinin dikkat çektiği 
konular üzerinde kafa yorulmaktadır. Örneğin bir fakih, 
Kur’an’ın ahkâm ayetlerini tefsir ederken; kelâm ala-
nında uzmanlaşmış bir ilim adamı ise Kur’an’ın itikadî 
ayetlerine ağırlık vermektedir. Benzer şekilde bir sûfî, fi-
lozof, filolog, tarihçi, fen veya sosyal bilimlerin herhangi 
bir branşı ile ilgilenen ilim adamı da aynı yolu izleyerek 
kendi zaviyesinden Kur’an’ı yorumlamaya çalışmakta-
dır. Elinizdeki bu eser, tefsir, hadis, fıkıh, İslâm tarihi, 
kelâm, tasavvuf, İslâm felsefesi, ahlâk, din eğitimi, din 
psikolojisi, din sosyolojisi ve evrenbilim (kozmoloji) 
gibi on iki bilim dalında Kur’an’ın bu bilimler açısından 
değerini ve o bilimlere sunduğu katkıyı gündem yap-
maktadır.

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

Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet ve sevgisine nail olan Akşemseddin 
Hazretleri, onun sevgili bir kulu olmuştur. Elde ettiği bu rıza 
sayesinde o, ömrünü kıymetli işlerde, hayırlı amellerde harca-
mıştır.Yüce Allah’ın lütuf ve sevgisi sayesinde o, nefsini tanımış, 
fena işlerden hep yüz çevirmiştir. 

Allah’ın metin ipine sımsıkı sarılan Akşemseddin Hazretleri, kal-
bini masivadan korumuş, ihlas ve samimiyete bürünmüş, her 
türlü isyan ve günah kirinden uzak  durmuştur. Şeytan ve nefse 
karşı esaslı bir duruş sergileyen Akşemseddin Hazretleri, hak-
kıyla yüce Allah’tan korkmuş, onun emirlerini yerine getirmek-
te bir kusur göstermemiştir.

İlâhi nurlara kalbini açan Akşemseddin Hazretleri, yaşantısını 
yüce Kur’an ve Sünnetle bezemiş, Kur’an ve Sünnetten elde et-
tiği ışıltılar, yüreğine ve simasına yansımış, onu “ak”  bir insan 
kılmıştır. Neticede yetmiş yıllık ömür  hep böyle geçmiştir.

Biz de bu toprakların bir evladı olarak  Rabbimizden bu aziz in-
sana rahmet diliyor, üzerimize manevi bereketlerini umuyoruz.

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

Bu dünyada mevcut olan dert ve felâketlerin sebebi kaynak 
ve zenginlik ile araç ve cihaz/eşya yokluğu değildir. Daha zi-
yade, icatlar, aletler ve yeniliklerin yanlış gaye ve hedefler 

uğrunda kullanılıyor olmasıdır. Tarih boyunca dünyanın muzda-
rip olduğu bütün korkunç talihsizlikler hep insanoğlunun kaprisi, 
sırât-ı mustakîmden sapması, hevâ ve hevesine yenik düşmesiy-
le başlamıştır. Bu sebeple isyanlar, insanı ve dünyayı bu kötü so-
nuçlarla karşı karşıya getirmiştir.

Bu geniş kâinat kişiyi şaşkın ve dili tutulmuş hâle getirecek dere-
cede esrarlı, bilinmez ve inanılmayacak derecede muhteşemdir. 
Ama bu geniş dünya, insan fıtratının künhüne erişilmez sırlarıyla 
kıyas edildiğinde, insanoğlunun şuur okyanusu içinde bir damla 
bile değildir. İnsanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen ümidi ve 
yüce özlemleri hiçbir zenginlik, muhteşem zaferler ve türlü türlü 
zevklere kavuşmakla dindirilemez. İnsan ruhunun geniş ve derin 
ummanı içinde bütün dünya değersiz bir teneke parçası gibidir. 
Allah korkusu, fakir ve zayıflara karşı duyulan merhamet, günah-
ların affı için dökülen gözyaşları melekleri bile utandırır. İnsan bu 
varlık âleminin aslı ve özü, bütün yaratılmışların ise hayat iksiri-
dir. Dünyanın sunabileceği hiçbir iktidar ve hiçbir hazine imanın 
yerini tutamaz. Buna benzer olarak; hiçbir dünyevî kazanç ve 
zenginlik fedakârane ve mertlik dolu, sevginin sınırsız tertemiz 
coşkusu, heyecanın veya art niyetsiz samimiyetin, hiçbir karşılık 
beklemeden verilen hizmetin yerini tutamaz.

İSLÂM CEZA HUKUKUNDA AF
Af, tarihsel süreçte hukukun en çok tartışılan konularından biridir. Kim affetmelidir? Her suçu affetmek uygun 
mudur? Af, hukuka olan güveni ve toplumsal huzuru olumsuz yönde etkilemez mi? Şahıslara karşı işlenen bir 
suçu devletin affetmesi suç mağdurlarını ve ma’şerî vicdanı nasıl etkiler? Bu ve benzeri sorular, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de hukukçular, kamuoyu, suç mağdurları ve yakınları tarafından gündeme getirilmekte ve affa 
ilişkin uygulamalar çoğu zaman eleştirilere konu olmaktadır. Ceza hukukunda ciddiyet ve dürüstlüğün göstergesi 
olarak kabul edilen affa dair İslam hukukunun bakış açısını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, beşerî hukuk 
sistemleriyle benzerliklerine ve ayrıldığı hususlara da değinmektedir. Günümüz hukukunda yer almasına karşın, 
klâsik İslâm hukuku kaynaklarında doğrudan ele alınmayan affa dair bazı uygulamaların, İslâm hukukunun genel 
ilke ve esasları çerçevesinde mümkün olup olmadığı da irdelenmeye çalışılmıştır. Köklü bir geçmişe ve zengin 
tarihsel tecrübeye sahip olan İslam hukukunun, afla ilgili sorunlara ne tür çözümler sunduğunun belirlenmesi de 
çalışmanın hedefleri arasındadır.

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

Af, tarihsel süreçte hukukun en çok tartışılan konuların-
dan biridir. Kim affetmelidir? Her suçu affetmek uygun 
mudur? Af, hukuka olan güveni ve toplumsal huzuru 

olumsuz yönde etkilemez mi? Şahıslara karşı işlenen bir suçu 

devletin affetmesi suç mağdurlarını ve ma’şerî vicdanı nasıl et-

kiler?  Bu ve benzeri sorular, geçmişte olduğu gibi günümüzde 

de hukukçular, kamuoyu, suç mağdurları ve yakınları tarafından 

gündeme getirilmekte ve affa ilişkin uygulamalar çoğu zaman 

eleştirilere konu olmaktadır. 

Ceza hukukunda “ciddiyet ve dürüstlüğün göstergesi” olarak ka-

bul edilen affa dair İslam hukukunun bakış açısını ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalışma, beşerî hukuk sistemleriyle benzerliklerine 

ve ayrıldığı hususlara da değinmektedir. Günümüz hukukunda 

yer almasına karşın, klâsik İslâm hukuku kaynaklarında doğrudan 

ele alınmayan affa dair bazı uygulamaların, İslâm hukukunun 

genel ilke ve esasları çerçevesinde mümkün olup olmadığı da ir-

delenmeye çalışılmıştır. 

Köklü bir geçmişe ve zengin tarihsel tecrübeye sahip olan İslam 

hukukunun, afla ilgili sorunlara ne tür çözümler sunduğunun be-

lirlenmesi de çalışmanın hedefleri arasındadır. 



TÜKETİM TOPLUMU VE DİN 
Anlaşılan tüketim kültürü ve din ilişkisi diyalektik bir karakter sergilemekte; bir taraftan Luck-

manncı anlamda sekülerleşmeyle bağlantılı görünmeyen dine bir yönelimi gündeme getirdiği gibi, 
bir yandan da dindarlığın görünürlük kazandığı bir sürecin göstergesi olmaktadır. 

Tüketim kültürü ve din ilişkisi ekseninde önemli veriler sunan ve sosyolojik analizler yapan ve 
okuyucusunu modern toplumda dinin yeri ve önemi konusunda düşünmeye sevk eden böyle bir 

çalışma yapmış olmasından dolayı, İsmail Demirezen’i tebrik eder, kendisinden din sosyoloji 
alanında çok daha verimli çalışmalar beklediğimi ifade etmek isterim.

MEDYADA DİN VE DEĞERLER 
Eğitimin işlevi geliştirmektir ve gelişim, içinde bulunulan durumun ötesini hedeflemekle mümkündür. Bütün 
mesele, okul gibi nispeten steril bir ortamda idealize edilenlerin gerçek hayatta ne kadar işlevsel olduğu ve pekiş-
tirildiği ile ilgilidir. Her dönemde okulun idealize ettiği ile gerçek hayat arasında ciddi farklar bulunmakla birlikte 
modern toplumda medya ve bilişim alanındaki gelişmeler eğitimde çevre kavramına yüklenen anlamı kökünden 
sarsmış görünmektedir. Bu çalışmada okula nispetle medyanın değer aktarma fonksiyonu, değer eğitiminde ahlaki 
seçicilik ve medya okuryazarlığı perspektifi birleştirilerek çeşitli örnekler üzerinden eleştirel bir yöntemle çözüm-
lenmeye çalışılmaktadır. İncelemelerimiz medyanın bizlere sunduklarını değer temelli bir medya okuryazarlığı ile 
ele almanın gerekli ve mümkün olduğunu göstermektedir. Eğitim ortamlarında gençlere bu alışkanlığı kazandır-
mak onlara değerleri didaktik bir tarzda öğretmekten çok daha işlevseldir. Bu bağlamda çalışma günümüz medya 
araçları üzerine teorik ve olgusal değerlendirmelerin ardından medyanın sunduğu içeriği değer temelli bir analiz-
den geçirerek değerlendirmenin çeşitli örneklerini sunmaktadır.

TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİNİN SON 20 YILI 
Ülkemizin din psikolojisi külliyatını titiz ve özverili mesaileriyle bu güzide eserde buluşturan meslektaşlarımı kalp-
ten kutluyor; eserin hem araştırmacılara hem de alanın zenginliğini keşfetmek isteyenlere rehberlik edeceğine inanı-
yorum. -PROF. DR. ALİ ULVİ MEHMEDOĞLU- Din psikolojisinin Türkiye’deki akademik seyrini resmeden titiz, 
özverili bir çalışmanın ürünü olan bu eserden din psikolojisi alanını tanımak ve özellikle lisansüstü çalışmalarda tez 
konusu belirlemek isteyenler çok istifade edecek. -PROF. DR. ALİ AYTEN- Din psikolojisi alanının tarihinin tespiti 
ve kültürünün inşası açısından faydalı bir çalışma. Özellikle lisansüstü öğrencilerine ve alana yeni giren kişilere 
önerilir. -DOÇ. DR. KENAN SEVİNÇ- Bu eser, Türkiye’de din psikolojisinin sadece son 20 yılını göstermemekte, 
geleceğine de ışık tutmaktadır. -DOÇ. DR. ZUHAL AĞILKAYA ŞAHİN-
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Ülkemizin din psikolojisi külliyatýný titiz ve özverili 
mesaileriyle bu güzide eserde buluþturan meslektaþ-
larýmý kalpten kutluyor; eserin hem araþtýrmacýlara 
hem de alanýn zenginliðini keþfetmek isteyenlere 
rehberlik edeceðine inanýyorum. 

-PROF. DR. ALÝ ULVÝ MEHMEDOÐLU-

Din psikolojisinin Türkiye'deki akademik seyrini 
resmeden titiz, özverili bir çalýþmanýn ürünü olan bu 
eserden din psikolojisi alanýný tanýmak ve özellikle 
lisansüstü çalýþmalarda tez konusu belirlemek 
isteyenler çok istifade edecek. 

-PROF. DR. ALÝ AYTEN-

Din psikolojisi alanýnýn tarihinin tespiti ve kültürünün 
inþasý açýsýndan faydalý bir çalýþma. Özellikle lisansüs-
tü öðrencilerine ve alana yeni giren kiþilere önerilir.

-DOÇ. DR. KENAN SEVÝNÇ-

Bu eser, Türkiye’de din psikolojisinin sadece son 20 
yýlýný göstermemekte, geleceðine de ýþýk tutmaktadýr.

-DOÇ. DR. ZUHAL AÐILKAYA ÞAHÝN-

İbrahim Furkan Güven
Metin Güven

TÜRKİYE’DE DİN 
PSİKOLOJİSİNİN 

SON 20 YILI
Tezler, Makaleler, Kitaplar, Kitap 

Bölümleri ve Akademisyenler

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE HAFIZLIK EĞİTİMİ
Kur’an-ı Kerim’in tamamının ya da bir kısmının ezberlenmesi, Hz. Muhammed (s.a.s.) 

zamanından bugüne devam edegelen bir pratiktir. Hafızlık eğitimi, günümüzde çoğunlukla 
Allah rızası, bir geleneğin devam ettirilmesi, istihdam imkânı ve iyi bir Müslüman olmak için 
tercih edilmektedir. Diğer taraftan kararlılık ve azim gerektiren bu eğitimin başarıyla tamam-
lanması için bireyin psiko-sosyal durumunun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu doğrul-

tuda söz konusu eğitimin tamamlanmasında aile, Kur’an kursu öğreticisi ve arkadaş faktörü 
belirleyici bir role sahiptir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı, sosyal medya ve internetin 

insan hayatını meşgul ettiği, ezberden ziyade anlamlı öğrenmenin benimsendiği bir ortamda 
tercih edilen hafızlık eğitimi bu eserde çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

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



Hz. Peygamber’den itibaren Müslümanların siyasî ve idari yönetimini 
üstlenen şahıslar olmuştur. Bunlar arasında son derece başarılı idareci-
ler çıktığı gibi yönetimleri döneminde adaletsizliklerin, haksızlıkların 

yaşandığı idareciler de olmuştur. “Allah’ın sözünü yüceltmek” “dinini hâkim 
kılmak” gayesiyle “halka hizmeti Hakk’a hizmet” olarak gören idareciler, İs-
lam Medeniyeti’nin de “önderleri” olmuşlar, hem kendi dönemlerinde hem de 
sonraki yıllarda topluma “örneklik” teşkil etmişlerdir.

“Önderlerimiz” Projesinin temel amacı İslâm Medeniyeti’nin idarecilerini 
oluşturan “devlet başkanlarının” hayatlarını, yönetimlerini, fetihlerini, siyasî, 
askerî ve idarî alandaki uygulamalarını, dönemlerindeki önemli hâdiseleri baş-
ta gençlerimiz olmak üzere ülkemiz insanına anlatmaktır. Onların tanıtılma-
sındaki temel gaye; sadece entelektüel düzeyde bilgi birikimi sağlamak değil, 
aynı zamanda hem bugünkü hem de gelecekteki nesiller için geçmişin tecrübe-
sinden yararlanmalarına vesile olması ve onlara örneklik oluşturmasıdır.  

Günümüzde İslam dünyanın içinde bulunduğu yönetim zaafları düşünüldüğün-
de, tarihî zemindeki modellerin tanıtılmasının hem ülkemiz hem de ülkemiz 
merkezli İslam coğrafyasının bu tür projelere ne kadar ihtiyacı olduğu daha 
net görülecektir. Bu yüzden de proje kapsamında ele alınan idareciler tek bir 
coğrafya veya ırk temelli seçilmemiş farklı devletlerden liderler seçilmiştir. 

“Önderlerimiz” Projesinde farklı dönem ve coğrafyalarda devlet kurmuş, dev-
let yönetmiş elli liderin biyografileri yer almaktadır. Genel okuyucu kitlesi 
düşünülerek akademik tartışmalardan, dipnot yığınlarından ve rivayet/görüş 
farklılıklarından uzak durulmuş, doğru bilgi temelli hayat hikâyeleri sade bir 
dille aktarılmaya özen gösterilmiştir. İslam Medeniyeti’nin yüz akları konu-
munda olan bu liderlerin hem Müslüman dünyaya hem de Batı’ya tanıtılma-
sının bir ödev olduğu düşüncesiyle hazırlanan bu kitapların içerik ve yayım 
sürecinde oldukça titiz davranılmıştır. Ülkemizin farklı üniversitelerinden ala-
nında uzman onlarca bilim insanı tarafından yazılan çalışmaların editörlüğünü 
ise Prof. Dr. Adnan Demircan ile Prof. Dr. Şaban Öz birlikte yürütmektedirler.  

MEDENİYETİMİZİN İZİNDE 
ÖNDERLERİMİZ PROJESİ

İslâm tarihinde etkili şahsiyetlerinden biri olan dördüncü 
halife Hz. Ali (ra), çocukken Müslüman olmuş ve vefatına 
kadar Hz. Peygamber’in izinde ve hizmetinde bulunmuş-
tur. Hz. Peygamber’in (sas), amcası Ebû Tâlib’e destek 
olmak amacıyla Hz. Ali’yi yanına almasından dolayı ço-
cukluğunu onun evinde geçirmiştir. Medine’ye hicret et-
tikten sonra Allah Elçisi’nin kızı Hz. Fatıma ile evlenmiş, 
bu sebeple aileye daha yakın bir konumda olmuştur.

Hz. Peygamber döneminde meydana gelen savaşlarda 
öne çıkan Hz Ali, Hz. Osman’ın mazlum olarak evinde 
kuşatılmasından ve katlinden sonraki kriz ortamında iste-
mediği koşullarda hilafete gelmiştir. Hilafeti döneminde 
Müslümanlar arasında meydana gelen bölünmeyi ortadan 
kaldırarak birliği sağlamak ve krizi çözmek için çaba har-
camışsa da umduğu hedeflere ulaşamamıştır.

Hz. Ali’nin fitne dönemindeki tutumu, onun İslâm’a bağ-
lılığı ve ilkeli duruşuyla dikkat çeker. Attığı her adımda 
Allah’ın rızasını gözetmeyi hedefleyen Hz. Ali’nin ashab 
arasında ilmî kişiliğiyle de öne çıktığını söylemek gerekir. 
Hilafeti dönemindeki uygulamalarıyla Müslümanlar ara-
sındaki ihtilaflı konularda nasıl davranılması gerektiğine 
dair hukukî modellik oluşturmuştur.

Hz. Ali’nin tarihi kişiliğinin yanında tarihte ona atfedilen 
bir imaj da vardır. Tarih boyunca hem ilmî kişiliği ve du-
ruşuyla hem de onun şahsiyeti etrafında oluşan kabullerle 
etkili olmuş ve gündemde kalmıştır.

Hz. Peygamber’in (sav) vefatıyla Müslümanların yöne-
tim sorumluluğunu üstlenen Hz. Ebû Bekir’in yaklaşık iki 
buçuk yıl süren halifelik dönemi İslâm tarihinin önemli 
ve kritik hadiselerinin yaşandığı bir sürece karşılık gelir. 
Müslüman toplum için bu dönemin ilk ciddi sınavı Hz. 
Peygamber’in (sav) dünyevî/siyasî misyonunu üstlenecek 
yeni halifenin seçilmesidir. Hz. Peygamber’in (sav) vefa-
tından önce başlayan, Hz. Ebû Bekir’in halife olmasıyla 
birlikte etkisini artırıp Arabistan’ın her tarafına yayılan 
isyan/irtidat hareketleri ise Müslümanların hem varlığını 
hem de birliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Buna 
rağmen Hz. Ebû Bekir’in sergilediği sorumlu yönetim sa-
yesinde ilk halife seçimi sorunsuz olarak tamamlanmış, 
ardından irtidat ve isyan hareketleri bastırılmak suretiyle 
Arabistan’da siyasî istikrar yeniden sağlanmıştır. Müslü-
manlar bunun ardından Arabistan’ın kuzeyine doğru fetih 
hareketlerine girişmek suretiyle günümüzde Suriye ve Irak 
topraklarını içine alan geniş coğrafyada boy göstermeye 
başlamışlardır.   

Hz. Peygamber’in (sav) ardından Müslümanların yöneti-
mini üstlenen, onları başlarında peygamberin bulunmadığı 
bir döneme hazırlayan Hz. Ebû Bekir’in hem şahsiyeti, 
hem de siyaseti açısından gerek Müslümanlara, gerekse 
bütün insanlığa tanıtılması İslâm tarihi açısından önem 
arz etmektedir. Bu sebeple onun örnek yönetim anlayışı-
nın ortaya konulması zaruretinden yola çıkılarak bu eserin 
hazırlanmasına karar verilmiştir. 

İslâm tarihinin en önemli yöneticilerinden biri olan Hz. 
Ömer, başlarda Hz. Peygamber’e (s.a.v.) muhalifken 
Müslüman olduktan sonra bütün faaliyetlerinde Allah 

Elçisi’nin yanında yer alan, görüşüne değer verilen, is-
tişaresi önemsenen, hayatını İslâm’a adayan bir şahsiyet 
olarak öne çıkmıştır.
İslâm tarihinin ikinci halifesi olan Hz. Ömer’in yönetimi 
sırasında gerçekleştirilen fetihlerle, ortaya koyduğu ic-
raatlarla ve kurumsal gelişme için attığı adımlarla kendi 
döneminden sonra da etkili bir liderdir. Fethedilen böl-
gelerdeki insanları yurtlarında bırakarak Müslümanların 
farklı din, medeniyet ve kültürlerle birlikte yaşamalarının 
en önemli örneklerinden birini hayata geçirmiş, onun bu 
kararı İslâm Medeniyeti’nin kuruluşunda önemli bir et-
kiye sahip olmuştur. Öte yandan Hz. Ömer’in görüş ve 
içtihatları İslâm Medeniyeti’nin şekillenmesinde önemli 
kaynaklardan biridir.
Hz. Ömer, yaşantısıyla, samimiyetiyle, tevazuuyla örnek 
bir liderdir. Şam, Irak, İran, Yukarı Mezopotamya, Mısır 
ve Arabistan’ı içine alan geniş bir devleti adaletle yönet-
meyi hedefleyen, âdil bir yönetici olarak sonraki nesille-
rin örnek aldığı ve hasretini çektikleri bir liderdir.
Abdullah b. Mesud’un “Ömer’in Müslüman olması fetih, 
hicreti zafer, hilafeti ise rahmet oldu” sözü Hz. Ömer’in 
ne kadar etkili bir şahsiyet olduğunu veciz bir şekilde 
özetlemektedir.

İslâm tarihinde Hz. Muhammed’in (sav) vefatının ardından 
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilmesiyle başlayıp Hz. Ali’nin 
şehit edilmesiyle sona eren süreçte, özellikle Hz. Osman ve 
Hz. Ali dönemi hadiseleri Müslüman ilim adamlarının izah 
etmekte en fazla zorlandıkları İslâm tarihi konularının ba-
şında yer alır. Zira bu hadiselerde zikri geçen şahsiyetlerin 
önemli bir kısmı Hz. Peygamber’in (sav) sahâbesidir. Bu 
sebeple Müslüman ilim adamlarının onlar hakkında serbest 
yorum ve değerlendirmelerde bulunmaları kolay olmamıştır. 

Hulefâ-i Râşidîn döneminin izahı zor olan hadiselerinin 
yaşandığı ilk dönem ise Hz. Osman’ın halîfeliği zamanıdır. 
Hâricîlik, Şia, Mutezile gibi bir kısım siyasî/itikadî fırkalar 
ve gruplar bu dönem olaylarında zikri geçen bazı sahâbe ön-
derleri hakkında olumsuz kanaat serdetmişler, hatta onlar-
dan bir kısmını hakkında fâsıklık hatta kâfirlike ithamında 
bulunmuşlardır. Buna karşılık bir kısım şahıs ve gruplar da 
adı geçen fırkalara tepki duymaları sebebiyle bu dönemde 
meydana gelen hadiseleri ya inkâra yönelmişler ya sahâbe 
toplumunun fertlerini kutsallık mertebesine taşıyarak onları 
hatasız insanlar olarak görmeye ve göstermeye çalışmışlar 
ya da akıl sınırlarını zorlayan teviller yapmak veya mevhum 
suçlular icat etmek suretiyle meydana gelen hadiselerin so-
rumluluğundan onları uzak tutma çabası içinde olmuşlardır. 
Bütün bu olumsuz şartlar sebebiyle İslâm tarihinin bahsi ge-
çen döneminin anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde izahı da 
tabiatıyla güçleşmiştir. Çalışmamız bu alanda yapılan akade-
mik faaliyetleri mütevazı bir katkı niyeti taşımaktadır. 

Ömer b. Abdülaziz, hem valiliği hem de halifeliği döneminde 
ortaya koyduğu icraatlarla hayattayken büyük kitlelerin sevgi-
sini kazanmış; vefatından sonra da hayırla yâd edilen ve örnek 
gösterilen halifelerden biri olmuştur. Hakkında oluşan olumlu 
imajdan dolayı bazı âlimler tarafından “beşinci râşid halife”  
olarak kabul edilmektedir.
Medine’de valilik yaptığı dönemden itibaren âdil olmak, sos-
yal barışı sağlamak, yönetimle halk arasında sağlıklı bir ilişki 
kurulmasını temin etmek, hakkaniyetli bir paylaşımı ve yöne-
time katılımı gerçekleştirmek gibi hedeflerle ortaya koyduğu 
icraatlarını halife olduktan sonra ülkenin geneline yaydı. Ver-
gilendirmede ortaya çıkan problemleri çözmek üzere adımlar 
attı, devlet gelirlerinden herkesin yararlanmasını sağladı.
Ömer b. Abdülaziz, Müslümanlar arasında sosyal adaleti yay-
maya çalışmış, gayrimüslimlerin de hayat standartlarını iyi-
leştirmek için uğraşmıştır. Bu dönemde fakirlerin durumunun 
iyileştirilmesi, muhtaç kimselerin yararlanabileceği aşevleri-
nin açılması, maddi imkânları sebebiyle evlenemeyecek du-
rumdaki kişilerin evlendirilmesi, borçluların borçlarının öden-
mesi gibi önemli icraatlara imza attı.
Yönetim anlayışındaki bu değişikliğinin kalıcı etkilerini gö-
remeden vefat ettiyse de icraatlarının doğurduğu olumlu hava 
halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Kısa süre içerisinde-
ki uygulamaları, kendisinden önce halife olan aile mensupla-
rından farklı bir ilgiyle karşılanmasını sağladı.
Ömer’i ve dönemini birkaç kelimeyle ifade etmek gerekirse 
onun hak ve adaleti ayakta tutmaya çalışan, israfı engellemeyi 
hedefleyen, sorumluluk duygusu yüksek, gösterişten kaçınan, 
görevini hakkıyla yerine getirmek için çabalayan zahit bir yö-
netici olduğunu söyleyebiliriz.

Bölünmüş, parçalanmış, İslâm’ın en kutsal üç bel-
desinden birisi olan Kudüs’ü Haçlılara kaptırmış 
Müslümanların yeniden şahlanışa geçtikleri isim-

dir Nureddin Zengî… Bir tarihçi onu dört Râşid Halife ve 
Ömer b. Abdülaziz’den sonra en çok kendisinden etkilen-
diği kişi olarak tarif ederken hiç de mübalağa etmemekte-
dir. Ona övgüler düzen sadece tarihçiler ve şâirler değildir; 
halk arasında da kendisinin kırk evliyadan birisi olduğu 
söyleniyor ve dilden dile kerametleri ve menkıbeleri an-
latılıyordu. Babasının mirasından devraldığı Halep’e kısa 
sürede Urfa Haçlı Kontluğu ve onun bakiyelerini eklemiş, 
babasına ve Selçuklu meliklerine nasip olmayan Suriye’yi 
birleştirmek gibi zor bir görevi de yerine getirmişti. 
Ele geçirdiği ve Halep zindanına attığı pek çok Haçlı soy-
lusu yanında Franklara yeri gelince gösterdiği merhamet 
ile de adını ölümsüzleştiren Nureddin, hâkimiyet süresi 
içerisinde elli kadar kale ve şehri de Haçlılar’dan almayı 
başarmıştı. 1174 yılında Dımaşk’ta mütevazi bir odada 
hayata gözlerini yumduğunda geride birleştirilmiş bir Su-
riye, Suriye ile bütünleşmiş bir Mısır, Antakya Haçlı Prin-
kepsliği’nden ayrılmış bir Kilikya ve birbirlerinden ayrı 
hareket etmeye başlayan Haçlı devletçikleri bırakmıştı. 
Dahası Kudüs’ü yeniden fethedecek Selahaddin Eyyûbî 
gibi bir lider bırakmıştı.
O sadece muzaffer bir hükümdar değil, aynı zamanda ıs-
lahatçı bir sultan, ilmin ve adaletin hâkim olması için dur-
madan çalışan bir kişi idi. Sadece Suriye ve Mısır’a değil, 
Anadolu ve Azerbaycan’a da kısmen hükmedebilen bu 
müstesnâ şahsiyet, Doğu’nun güneşi, İslâm’ın en aziz kah-
ramanı idi.


