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Başkan’dan 
Ensar Vakfı, insanı bir değer olarak kabul eder ve fıtra-
ten insanda var olan bu değerdeki manevi güzelliklerin 
ortaya çıkarılması için bir eğitim telakkisinin olması ge-
rektiğini savunur.  Bu minvalde eğitimle ilgili her türlü 
girişimin temelinde insanın manevi yönünün, inanç ve 
değerlerinin yer alması gerektiğini vakıf misyonumu-
zun bir parçası olarak görmekteyiz.

Bunun için kurucu irademiz vakıf çalışmalarının ekse-
nini “din ve değerler eğitimi” olarak belirlemiştir. İmam 
Hatip mensupları ile kurucu iradesini şekillendiren 
vakfımız hem örgün eğitimde hem de yaygın eğitimde 
din eğitiminin önemli olduğunun altını kalın bir şekilde 
çizmektedir.

Türkiye’de din eğitimi sadece bir eğitim meselesi olarak 
ele alınamayacak kadar stratejik bir konudur. Din eğiti-
minin nasıl ve ne şartlarda veriliyor olduğu ülkemizin 
gelecek vizyonunu şekillendiren bir unsurdur.  Bu 
bağlamda 15 Temmuz darbe girişimine ve bu girişimin 
baş faili Fetullahçı terör örgütüne yer açmak istiyorum.

Fetö ihanet şebekesinin dini istismar ederek ve dindar 
insanların duygularını sömürerek gerçek emellerini 
gizlediğini biliyoruz. Bu örgütün İmam Hatip davasını 
küçümsemesi ve imam hatiplere yönelik baskı kuran 
yapılara methiyeler dizmeleri ve sinsice baskılara karşı 
oluşan toplumsal direnişi kırmaya çalışmaları örgüt 
çıkarlarından dolayıydı. Çünkü din eğitimi kanalları 
kapandığı ölçüde bu örgüt kendisine zemin oluşturabil-
mekteydi. Meşru din eğitimi kanalları olarak zikredebi-
leceğimiz imam hatip okulları, okullarda din dersleri ve 
Kur’an Kursları kısıtlandıkça, vatandaşımız da alterna-
tif arayışlara girmek zorunda kalmıştır. Vatandaşımızın 

bu örgüte bir dönem hüsn-ü zan besleyerek çocuklarını 
emanet etmesi bu kısıtlamaların bir sonucudur.  Başka 
bir ifade ile din eğitimi alanındaki engellemelerden 
bu örgüt azami düzeyde istifade etmiş, hatta “füruat” 
fetvalarıyla bu engellemelere destek olmuştur.

Bu durum bizlere dini bilgi ve din eğitiminin doğru kay-
nak ve kanallar yoluyla verilmesinin ne kadar önemli 
olduğunu, sun’i engellemelerin başka travmalara neden 
olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Dini söylem ve motivasyonlar üzerinden sapkın ide-
olojilerin ve çıkar şebekelerinin nesillerimizi zehirle-
mesine fırsat vermemek için din eğitimi ve öğretimi 
meselesinin ne kadar hayati bir mesele olduğunu bu 
yaşadıklarımız tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. 
Bundan dolayıdır ki Ensar Vakfı olarak ülkemizde din 
eğitimi meselesinin Kur’an ve sünnet zemininde ve or-
tak aklın yani icmanın rehberliğinde ele alınması gerek-
tiğini savunuyoruz. Uç ve aykırı yorumlarla kendilerine 
yeni çevreler ve çıkarlar oluşturmak isteyen yapılara 
karşı ancak böyle bir yöntemle karşı konulabileceğine 
inanıyoruz. 

Ülkemiz, 2013 yılından beri sistematik bir şekilde türlü 
saldırılara maruz kaldı. Cumhurbaşkanımızın riyase-
tinde ülke olarak bu saldırılara boyun eğmeyeceğimizi 
haykırdık. Bu süreçte özellikle 16 Nisan referandumun-
dan sonra yeni bir heyecanla ve enerji ile her birimizin 
üzerine sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. Özellikle 
gençlerimizin doğru rehberlikle kendilerini en güzel 
şekilde yetiştirmeleri için imkânlar oluşturmak böy-
lece her alanda ülkesi için değer üretecek insanların 
yetişmesini sağlamak hem devletimizin hem de sivil 
toplum kuruluşlarının öncelikli bir sorumluluğudur. 
İşte biz de bu sorumluluğun verdiği bilinçle, vakfımızın 
hizmetlerini yerine getirmekteyiz.  

Hizmetlerimizden siz “değerli ensarlıların” haberdar 
olması için düzenli aralıklarla “Ensar Bülteni”ni çı-
karıyoruz. Çalışmalarımızın bereketinin değerleriyle 
yaşayan öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlere 
ve ailelerine ulaşması temennisiyle…

 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

İsmail Cenk DİLBEROĞLU
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Genel Müdür’den 
Değerli Ensarlı Kardeşlerim;

Vakfımız, şubelerimiz, yurtlarımız, projelerimiz ve 
yeni birimlerimiz ile birlikte çalışmalarını, her geçen 
gün artan bir tempoyla ve heyecanla sürdürmekte-
dir. Bu bültenimizde de çalışmalarımızı sizlere arz 
etmek üzere karşınızdayız. Öncelikle belirtmek iste-
rim ki, ülkemiz ve İslâm Dünyası, çok kritik bir süreç-
ten geçmektedir. Ensar Vakfı olarak bu kritik süreçte, 
Peygamber Efendimizin (s.a.v) ümmetine layık olacak, 
örnek birlik ve dayanışmamızı, birbirimize karşı sevgi 
ve kardeşlik duygularımızı, azimli ve fedakâr çalışma-
larımızla göstermek mecburiyetindeyiz. Bu kararlılıkla 
yürüdüğümüzde, bereketli başarılar elde edeceğimize 
inanıyorum. Ülkemiz genelinde yürüttüğümüz şube-
leşme çalışmalarımız, aslında işte bu inançla başlamış 
ve inşallah başarılı bir şekilde de devam etmektedir. Şu 
an Türkiye geneli il ve ilçelerimizde, elhamdülillah 170 
şubeye ulaştık. Bu konuda bize inanan ve destekleyen 
bütün fedakâr Ensar olan kardeşlerimize teşekkür edi-
yor, bölge, il ve ilçelerde başarılı çalışmalar ve projeler 
beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Vakfımızın her alanda yaptığı tüm faaliyetlerin temelin-
de ülkemizdeki din eğitimi çalışmalarını daha nitelikli 
bir perspektife ulaştırma gayesi vardır. Bu alana yö-
nelik bilimsel katkılar yapmak, araştırma ve yayınlar 
ortaya koymak amacıyla 2003 yılında Değerler Eğitimi 
Merkezi’ni vakfımız bünyesinde kurduk. Değerler 
Eğitimi Merkezi, üniversite öğrencilerine akademik 
disiplin içerisinde alternatif eğitim imkânları sunu-
yor, araştırma projeleriyle lisansüstü öğrencilerinin 
kendilerini geliştirmesine fırsatlar oluşturuyor, öğret-
men adayı ve öğretmenlere yönelik hazırladığı eğitim 

atölyeleri ile öğretmen gelişimine yönelik çalışmalar 
yapıyor, araştırma raporları ve yayınladığı eserlerle 
literatüre önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Vakfımızın kültür ve sanat penceresi olan İstanbul 
Tasarım Merkezi klasik sanatlar, görsel sanatlar ve mi-
mari tasarım konularında eğitim programları düzenle-
yerek medeniyet tasavvurumuzun ikmali için çalışıyor.  
Hat, tezhib gibi klasik sanatlarımızla geleneğimizde 
açtığı kapıdan, resim, görsel tasarım, fotoğraf, kısa 
film ve mimari tasarım atölyeleri ile günümüzü içeriye 
davet ediyor.

Ensar Yayın Grubumuz bünyesindeki tematik yayı-
nevleri ile düşünce dünyamıza birçok alandan eserler 
neşrediyor. Dini ilimler, edebiyat, tasavvuf, felsefe ve 
çocuk kitapları alanında özgün eserlerin okuyucu ile 
buluşmasını sağlıyor.

Sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin gençlerimizin 
dilini, ihtiyaç ve beklentilerini anlamamız gerektiğini, 
“bizim zamanımızda” diye başlayan tahkir ve tezyif 
dilini terk etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. 
Bu sebeple vakıf çalışmalarımızın içerisinde gençle-
rimize daha fazla yer açmayı, görev ve sorumluluklar 
üstlenmesini sağlamayı ve özgün genç fikirlere destek 
olmayı hayata geçirmeliyiz. Ensar Vakfı olarak 2016 
Kasım ayında Genç Ensar adıyla gençlik teşkilatımızı 
bu bilinçle kurduk ve geliştiriyoruz.

Bunun yanı sıra 2016 yılında teşkilatlanarak vakıfta 
hanımların faaliyet alanlarının güçlendirilmesi, gö-
nüllülüğün arttırılması ve toplumun her kesiminde-
ki hanımlara ulaşılması için Hanımlar Komisyonunu 
kurduk. Gençliğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 
hanımlarında ilmi ve nitelikli fikirleriyle katkı sağlaya-
cağı inancıyla Ensar Hanımlar olarak görev almalarını 
destekleyecek bir komisyon oluşturduk.

Tüm bu birimlerimizin faaliyeti ve programları ile il-
gili haberlerin detaylarını bültenimizde bulabilirsiniz. 
Daha verimli ve daha bereketli çalışmalarda buluşmak 
temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.

Ensar Vakfı Genel Müdürü

Hüseyin KADER



Vakfımız, insanların manevi ufkunu zenginleştirmek, ilmi, fikri 
ve ahlâki yönden gelişimini desteklemek amacıyla 1979 yılında 
kurulmuş, bu gaye ile o günden bugüne hizmetlerini sürdür-
müştür. Türkiye genelinde yaklaşık 170 şubesi ile hizmetlerine 
devam etmektedir. Son yıllarda ise odak noktamız daha kaliteli 
ve verimli hizmet sunabilmek adına “din ve ahlâk eğitimi” ile 
“değerler eğitimi” konusunu ulusal düzeyde ve uluslararası 
düzeyde kendine amaç edinmiştir. 

Ensar Vakfı, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalış-
malar yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek, 
üniversite öğrencilerine eğitim ve burs desteği sağlama gayre-
tindedir. Bilgiyi bugünden yarına sağlıklı ve ahlâklı bir şekilde 
ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinci ile çalışılan konularda 
bilgilerin toplandığı merkez olma yolunda hızlı ve emin adım-
larla ilerlemekte ve tüm faaliyetlerinde bu önemli adımlara 
odaklanmaktadır.

Ensar Vakfı, genelde insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek 
amacıyla nitelikli akademik çalışmaları destekleyerek proje 
geliştirmektedir. Özelde ise, gençler olmak üzere toplumun tüm 
sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleriyle 
hizmet sunan bir vakıftır. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ensar Vakfı`nın 38. Genel Kurulu`nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘‘2053 vizyonumuz yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür.’’

Ensar Vakfı 38.Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi 
Harbiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da 
İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayrettin 
Öztürk’ün Kuran-ı Kerim tilaveti, Ensar Vakfı 2016 
yılı faaliyet filmi izlenmesi, Ensar Vakfı Genel Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu’nun konuşmaları ile devam etti.

Programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın anlatıldığı kısa film vtr’sinin aka-
binde, kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Ensar Vakfı Genel Kurulu’nun açılışına katılarak ko-
nuşma yaptı.

“Hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda 
sıkıntılarımız var”

Siyasi olarak iktidar olmanın başka bir şey, sosyal ve 
kültürel iktidarın ise başka bir şey olduğunu vurgula-
yan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz 14 yıldır, kesintisiz hamdolsun siyasi iktidarız ama 
hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntıla-
rımız var. Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler 
yaşandı, yaşanıyor. İmam hatiplere olan ilginin artması, 
tüm okullarda Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca 
gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına 
çok güzel şeyler. Bunlar önemli gelişmeler. Bununla 

birlikte ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim 
hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala 
pek çok eksiğimiz bulunuyor. 

Dilimizden tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza 
ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yakla-
şımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni de-
ğişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka 
kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine 
ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, 
hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek 
gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum.”

“15 Temmuz’un en büyük kahramanlarından biri 
de gençlerimizdir”

Erdoğan, dün akşam şehit yakınları ve gazilerle bir 
iftar yaptıklarını, bu iftarda masalarında bir hanımın 
bulunduğunu, bu kişinin 15 Temmuz gecesinde gazi 
olduğunu, eşinin de şehit olduğunu anlatarak, şöyle 
devam etti:

“Şu an da o gazi haliyle akşam orada yine kararlılıkla ge-
leceğe kendini hazırlamanın gayreti içerisindeydi. İşte 
bu ruh, bu şuur, bizim için bu çok önemli. Dikkat ediniz, 
Türkiye bu noktaya çok uzun, çok yorucu, bedeli çok 
ağır bir mücadelenin sonunda geldi. Milletimiz darbe-
cilerin, cuntacıların, ipin ucu başka güçlerin elinde olan 
kuklaların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini 
pek çok tecrübenin sonunda gördüğü için bu defa aynı 
oyuna izin vermedi.

15 Temmuz’un en büyük kahramanlarından biri de 
gençlerimizdir. Geçmişteki o acı hatıraları bizzat yaşa-
madıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz 
takdire şayan bir sezgiyle gençlerimiz hemen harekete 
geçtiler. Tankların altından girip üstünden çıkmaktan, 
darbeci hainlerin üzerine gidip işgal ettikleri yerle-
ri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydılar. 
Birilerinin artık ‘yeni nesillerden millete ve ülkeye 
hayır gelmez’ dediği gençler, o gece böyle söyleyenleri 
mahcup ettiler. O gece oraya gelenler, Gezi parkının 
gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya 
gelenler, vatanını seven, milletini seven, bayrağı, ezanı 
için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik var, 
önem var.”
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“Geleceğimiz için umut bu gecede yaşanmıştı”

“Birileri bizim gençliğimizin taşıdığı değerden haber-
sizdi. Bizim gençliğimizin hangi değerlerini taşıdığını 
onlar bilmiyordu. İşte 15 Temmuz bu kesimlere genç-
lerimizin nasıl bir cevhere sahip olduğunu göstermiştir. 
Allah’a hamdolsun. İstanbullular, fethedecek ruha sahip 
nice gençlerimiz olduğunu bizzat gördüler. Ankara gör-
dü, Türkiye’nin 81 vilayeti gördü. Hamdolsun.” diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte geleceğimiz için umut bu gecede yaşanmıştı. 
İnanıyorum ki bundan sonra da yaşanacak. Artık 2053 
vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, 
gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız 
yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür, hamdolsun. Biz 
de 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını ne yaptık? 
18’e indirerek, gençlerimize olan güvenimizi gösterdik. 
Birileri gençliğimizi bir yerlere layık göremeyebilir 
ama biz gördük ve millet ‘Eyvallah’ dedi, gördü. Şimdi 
daha çok çalışacağız. Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu 
milleti adeta nasıl bir dönüşüm, değişime tabii tutulur 
bunu gösterecektir. Ben buna inanıyorum. Anayasa 
değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18’e indi. Uyum 
yasalarıyla seçimle gelinen diğer görevler için de aynı 
düzenleme yapılacak. Partimizin merkez karar ve yü-
rütme kuruluna gençlerimizin temsilcilerini alarak, bu 
konudaki samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanı-
yorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat 
vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin 
de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek, 
bu güvene, bu itimada layık olacaklarına yürekten 

inanıyorum. Onun için Ensar Vakfı, onun için benzer di-
ğer bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda adeta 
bir rekabet içerisinde olmalı. Hem ilim hem irfan hem 
ahlâk abidesi bir nesil inşallah ortaya koymak suretiyle 
bu vatanı, bu milleti o gençliğe temsil ve o gençlik de in-
şallah parlamentoda en ideal şekilde bu temsil görevini 
yerine getirecektir. Ben buna da inanıyorum.”

Erdoğan’a el yapımı tablo takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a programın sonunda Ensar 
Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu el yapımı 
tabloyu takdim etti.

Hediyenin kendisini duygulandırdığını aktaran 
Erdoğan, “Tabi bunu bir gencimiz yapmış. Bundan 
dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok da an-
lamlı bir resmi bu tabloda ortaya koymuş. Şimdi bunu 
unutmak hiç mümkün değil, bu darbenin olduğu gece, 
torunuma dedim ki, ‘her akşam bana bir sayfa Kur’an-ı 
Kerim okuyacaksın’ Tabi torunuma önce, ‘oğlum bir 
hizip okuyacaksın’ dedim. O tabi, ‘dede o çok fazla’ dedi. 
Tabi o zaman bir sayfa olsun dedik. O gece onu çalışıyor-
duk. Nasıl olduysa o da medyaya düşmüş ve bu resmi bu 
şekilde gerçekten o gencimizin ortaya koymuş olması 
unutulmaz bir hatırayı, inşallah duvarımızda asmayı 
ve bunu sembolleştirmeyi gösterecektir.” diye konuştu.

Programda, Ensar Vakfı’nın 2016 yılı faaliyetlerini an-
latan tanıtım filminin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı anlatan filmler gösterildi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı da çekildi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali’nde 
Ensar Vakfı Standını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli 
Hanımefendi İstanbul Gençlik Festivali’nde Ensar Vakfı 
standını ziyaret ettiler. Ensar Vakfı Yurtları, Genç Ensar 
ve İstanbul Tasarım Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi 

edindiler. Ayrıca Berat Albayrak, Sümeyye Erdoğan 
ve eşi Selçuk Bayraktar da standımızı ziyaret ederek 
etkinliklerimiz hakkında bilgilendirildiler.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu, Ensar Vakfını Ziyaret Etti
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği 
yönetimi Ensar Vakfımıza ziyarette bulundu. Ziyarette 
Dernek Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Şen ve bera-
berindeki heyeti, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Mütevelli Üyeleri Fatih Dereli 

ve Ahmet Ayanoğlu, Genel Müdür Hüseyin Kader, 
Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Serenli, Kurumsal 
İletişim Koordinatörü Adem Taşkıran ile Teşkilatlanma 
Koordinatörü Turan Koç ağırladılar.
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5. Geleneksel Personel Boğaz İftarı
Ensar Vakfı 5. Geleneksel Personel iftarı, Boğaz’da 300 
kişinin katılımı ile gerçekleşti. İftara aileleriyle birlikte 
gelen personellerimiz, Boğaz’ın eşsiz manzarasında 
oruçlarını açtılar. 

Açılış konuşması Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader tarafından yapıldı. Kader, konuşmasında Ensar 
Vakfı ailesinin çok büyüdüğünü, personellerin birbiri-
lerini tanıma ve birbirleri ile iletişimi kuvvetlendirmek 
bunun yanı sıra personelimizin moral ve motivasyo-
nunu arttırma gayesiyle yapılan böylesi faaliyetle-
re katılımın önemli olduğunu belirtti. Konuşmasının 
devamında kurum değişikliği nedeniyle aramızdan 
ayrılan Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdullah 
Serenli’ye vakıf için yaptığı hizmetlerden dolayı teşek-
kürlerini ileten Kader, “ Ayrılışlar başka noktalara doğ-
ru yapılan hareketlenmelerdir. Bu kurumda arkadaşlar 
yetişiyor, başka kurumlarda yetişmiş olarak görev alı-
yorlar. Bizim Ensar Vakfı olarak gayemiz cemaat değil, 
cemiyet adamı yetiştirmektir. Doğru yaşayan doğru 
yaşatan bir zihniyet yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra 
Allah ve Resul hakkını gözeten bir nesil yetiştirmeyi de 
hedefliyoruz.” dedi. 

Konuşmasını, “Şu mübarek günlerin hürmetine Rabbim 
bu vakfa hizmet edenlerin mekânlarını cennet etsin. 
Buradan ayrılan arkadaşlara yol açıklığı versin. 

Buradaki arkadaşların ve ailelerinin dualarını kabul 
etsin. Hizmet etmede bizleri daim etsin inşallah. “ du-
alarıyla bitirdi. Açılış konuşmasından sonra Abdullah 
Serenli, Ensar Vakfından kendi adına çok şey öğrendi-
ğini, başta yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının çok 
katkısı olduğunu söyledi. Ayrıldım ifadesi kullanmayan 
Serenli, bir hizmet halkasından başka bir hizmet halka-
sına geçtiğini ifade etti.Personellerimiz ve aileleri oruç-
larını açtıktan sonra Arnavutköy Teşfikiye Camii’nde 
akşam namazlarını eda ederek akabinde Boğazda aile-
leriyle birlikte çaylarını keyifle içtiler. Program sonunda 
Genel Müdürümüz Hüseyin Kader tarafından Yönetici 
Geliştirme Programına ait sertifikaların sahiplerine 
verilmesiyle iftar programımız sona erdi.

Ensar Vakfı 30.Geleneksel İftar Yemeği, İBB Avrasya Gösteri Sanatları 
Merkezi’nde 3.000 Kişinin Katılımı İle Yapıldı
Program Ensar Vakfı Erdek Şube Başkanı Mustafa 
Aydın’ın okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı. Ensar Vakfı 
İstanbul Şubelerinin ve Anadoludan gelen şube başkan-
ları ve yönetim kurulu üyelerimizin ilgi gösterdiği iftar 

yemeğimiz yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmiş oldu. 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in yemek 
duası’nın ardından Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu’nun konuşması ile programımız sona erdi.
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Ensar Vakfı Geleneksel Bayramlaşma Programı

Geleneksel Bayramlaşma programımız, Ramazan 
Bayramının 2. günü Süleymaniye Camii’nde kılınan öğle 
namazının ardından Ensar Vakfı Genel Merkezde yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Bayramlaşma programına 
vakıf kurucuları dâhil olmak üzere, mütevelli heyet üye-
leri ve çok saygı değer hocalarımız katılım gösterdiler. 
Ayrıca, İstanbul Milletvekilimiz Feyzullah Kıyıklık ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Kadir 
Topbaş da bayramlaşma programımıza katıldı.

Bayramlaşma programımız, TRT 1 Kur’an-ı Kerim 
Okuma yarışması birincisi Mustafa Altın hocamı-
zın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ar-
dından programımız Genel Başkanımız İsmail Cenk 
Dilberoğlu’nun bayram tebriki ile devam etti. Din ve 
değerler eğitimi olan her yerde Ensar Vakfı şubesinin 
de olması gerektiğini söyleyen Dilberoğlu, bugün bir 
milyon üç yüz binin üzerinde İmam Hatip Lisesi tale-
besine vakıf olarak hizmet götürmeyi bir borç bildiğini 
ayrıca bu talebelerin haricinde olan ve din ve değerler 
eğitimi noktasında hizmet talep eden tüm öğrencileri 
de destekleyeceklerini ifade etti.

Sonrasında çok değerli büyüklerimizin bayram tebrik-
leri alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni Mehmet 
Yahya Kutluoğlu , “Memleketimize yön verecek nesli 
yetiştirmek önemli bir hadisedir. Aileden başlar mem-
leket çapına kadar yayılır. Doğru dürüst, vatanına mille-
tine hayırlı nesil yetiştirmeye vesile olan bu vakfı tebrik 
eder, hayırlı çalışmaların devamını Cenab-ı Hak’tan 
niyaz eyleriz. Hepinizi hürmetle selamlarım.” diyerek 
bayramlaştı.

Kurucu üyelerinden olduğumuz Türkiye Gönüllü 
Teşekküller Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı Hamza 

Akbulut da Ensar Vakfında bayramlaşmaya gelenler 
arasındaydı. Bu mübarek günde herkesi bir araya geti-
ren Ensar Vakfına teşekkürlerini iletti.

Sonrasında İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık bay-
ramlaşma konuşmasını yaptı. Bu müesseseleri kuran 
insanların çok büyük imkânları olan insanlar olmadık-
larını ama nitelikli, imanlı ve insaflı bir nesil yetiştirmek 
adına bu müesseseleri kurduklarını ifade etti. Kıyıklık, 
“Bu müesseseleri kuran adamların Mercedesleri, jeep-
leri yoktu, yatları katları yoktu. Onlar bu nesli yetiştirdi. 
Allah onlardan razı olsun.” dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş: Hep şunu söylüyoruz; poli-
tize olmamış sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş 
da vakfımızın bayramlaşma programına katıldı. Topbaş, 
bayram tebrikinin ardından konuşmasında sivil toplum 
örgütlerinin halk ile temasının çok önemli olduğuna 
dikkat çekerek, “Sivil toplum örgütleri demokratik-
leşme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Devlet politi-
kaları devletlerin kendi siyasi idealleri doğrultusunda 
şekillenebilir. Ama asıl halkı şekillendiren, sivil toplum 
örgütleridir. Sivil toplum örgütleri, gerçekten halk 
içerisinden çıkan önemli, aktif alanlardır. Geçmişte bu 
maalesef çok yaygın değildi. Ama şimdi yeni yeni birçok 
sivil toplum örgütlerimiz var, her biri farklı alanlarda 
görev yapıyorlar. “ dedi.

Konuşmaların sonrasında Ramazan ayı boyunca vak-
fımızda indirilen hatimler için hatim duası yapıldı. 
Duanın ardından vakfa gelen misafirlerimizin toplu 
bayramlaşma merasimiyle program sona erdi.
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Ensar Vakfı 34. Geleneksel Kır Gezisi

Bu yıl 34.sü düzenlenen Geleneksel Ensar Vakfı Kır 
Gezisi, 9 Temmuz Pazar günü yaklaşık 5 bin kişinin 
katılımıyla Belgrad Ormanı Kirazlıbent mevkiinde 
gerçekleşti. Piknik alanına İstanbul’un ilçeleri olmak 
üzere Türkiye’nin farklı yerlerinden Ensar Vakfı ailesi-
ne gönülden bağlı birçok kişi geldi. Ailelerin gelmesiyle 
birlikte piknik katılımcılarına serbest zaman tanın-
dı. Çocuklar aileleriyle birlikte piknik alanına kuru-
lan oyun alanlarında vakit geçirirken çeşitli ikramlar 
bulunuldu.

Öğle vaktine doğru ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı coşkulu bir şekilde tempo tutarak piknik 
alnında mehteran ziyafeti sundu. Mehteran gösterisinin 
ardından Ensar Vakfı bünyesinde yer alan İstanbul 
Tasarım Merkezi (İTM), Hanımlar Komisyonu, Değerler 
Eğitimi Merkezi (DEM), Ensar Neşriyat çadırları ge-
lenlere Ensar Vakfı ile ilgili çeşitli bilgi aktarımında 
bulundular.

Serbest zamanın ardından Kır gezisi programı Kuran’ı 
Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından ise cema-
at ile birlikte öğle namazı kılındı. Namazdan hemen 
sonra ise Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
piknik alanına gelen ailelere hoş geldiniz konuşması 
yaparak 34.sü düzenlenen piknikte tekrar bir araya 
gelmenin haklı gururunu yaşadığının altını çizdi. Daha 
sonra konuşmasını gerçekleştiren Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, geçen sene 
yaşanan hain darbe girişiminden dolayı bir araya geli-
nemediği ve geleneksel pikniğin yapılamadığını belirtti. 
Dilberoğlu, Ensar dostlarının, Türkiye’nin dirliğine, 

birliğine İslam ümmetinin geleceğine inanan samimi 
Müslümanların piknikte yer aldığını söyleyerek, gele-
cek senelerde de Ensar Vakfı pikniklerinin icra edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Çok fazla şehit ve gazilerimizin 
olduğunun altını çizerek, “Şehit ve gazilerimizden Allah 
razı olsun, onların bıraktığı emanete de hakkıyla sahip 
çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün çok değerli mi-
safirlerimiz de var. Ensar Vakfı geleneksel pikniğimizde 
her zaman bilgilendirmelerde bulunuyoruz. 170 şube-
mizle yurtlarımızda bu sene 10 bin bu yıl içerisinde de 
20 bine yakın öğrencisi ile birlikte binlerce bursiyeri, 
yurtdışındaki yurt ve vakıf faaliyetleri ile birlikte imam 
hatip okullarımızdaki faaliyetlerimizdeki 1 milyon 300 
bini geçen öğrenci sayısını 3000’ini geçen okullar ile 
tüm Türkiye çapında hizmet etmeye gayret ediyoruz. 
Özellikle İstanbul’daki imam hatip okullarımızda ücret-
siz öğle yemeği hizmetine ve bunun gibi birçok hizmeti 
vakıf bünyesinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizlerin 
duası ve inancıyla elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Av. Dilberoğlu’nun konuşmasından sonra ise Ensar 
Vakfı ailesinden Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin 
Peker konuşmasını gerçekleştirdi. Peker konuşmasına 
dua ile başlayarak, Ensar Vakfının çok önemli bir görev 
üstlendiğini belirten Peker, özellikle gençlerimizin, 
tüm halkımızın milli ve manevi duygularımızı geliştir-
meyi hedefleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. Biz de 
Samsun’da aynı amaç doğrultusunda hareket ediyoruz 
şeklinde konuştu. Peker, insanoğlunun hem iyiye hem 
de kötüye yönelme hissiyatının bulunduğunu söyleye-
rek konuşmasına, “Allah’ın insandan istediği bu kötü 



GENEL MERKEZ14 ENSAR BÜLTENİ 
2017 OCAK / HAZİRAN

olumsuz istek ve arzuları kontrol altına almasını sağla-
maktır. Baskılamak iyi özelliklerini ön plana çıkarmanın 
uğraşı yapılıyor. Ensar Vakfı, bu doğrultuda faaliyetler-
de bulunuyor. Eğitim faaliyetine ağırlık veriyor.” dedi.

Samsun Şube Başkanı Peker’den sonra bir diğer konuş-
macı olarak Osmaniye Kadirli Şube Başkanı Mahmut 
Bozdoğan sahneye geldi. Sahnedeki konuşmasına ilahi 
okuduktan sonra başlayan Bozdoğan, “32 yıl önce biz 
burada iki tane kilimin üzerine yönümüzü kıbleye dön-
düğümüzde sağımıza solumuza baktığımızda iki kilimin 
üzerini dolduracak kadar kişiyle faaliyete başlamıştık 
diyen kurucu üyemizi duyduğumda çok duygulandım. 
Bugün ise gönül vermiş birçok insan aramızda ve bu 
insanların arasında yer almanın mutluluğu için Allah’a 
hamdolsun. Ensar olmayla birlikte uzun yoldan geldi-
ğinizde yorgun olursunuz ve bitkin hissedersiniz. Ben 
uzun kilometrelerce yoldan geldim ve hiçbir yorgunluk, 
bitkinlik hissetmiyorum. Sebebi ise burada bulunuyor 
olmam.” ifadelerini kullandı. Bozdoğan, daha sonraki 
pikniklerde de beraber olmayı dileyerek konuşmasını 
bitirdi.

Hüseyin Avni Coş: Fitne ve fesada düşmeden bö-
lücü, parçalayıcı, düşürücü tuzaklara fevkalade 
uyanık olmalıyız!

Geleneksel Ensar Vakfı pikniğinde yer alan misafirler-
den Sakarya eski valisi olan şu anda da Merkez Valisi 
Hüseyin Avni Coş, piknikteki katılımcıları selamlayarak 
konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına herkesi selam-
layarak başlayan Coş, “Bugün burada en önemli sivil 
toplum kuruluşlarından Ensar Vakfı’mızın pikniğinde 
sizin gibi değerli kardeşlerimizle birlikte olmaktan 
büyük bir şeref duyuyorum. Bugün burada böyle gü-
zel bir ortamda sizleri birlikte görmekten ve sizlerle 
müşerref olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aziz 
milletimize, yüce dinimize hizmet etmek için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman her türlü 
hizmete hazır olmamız gerekiyor. Elimizden gelen her 
türlü gayreti göstererek kutlu davaya hizmet etmemiz 
gerekiyor.” dedi. Coş, fitne ve fesada düşmeden bölücü, 
parçalayıcı, düşürücü tuzaklara fevkalade uyanık olarak 
çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı.

Merkez Valisi Coş’tan sonra selamlama konuşması-
na Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz gerçekleştirdi. İmam hatip gönüllülerinin 
ve Ensar Vakfı’nın böylesi bir piknikte bir araya gel-
mesi bizim için büyük bahtiyarlık dedi. İleride Ensar 
Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ile ortak bir çalışma 

yürütmeyi amaçladığını söyleyen Yılmaz, Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi dersleri için de ortak öğretmen çalış-
maları yürütüleceğini de belirtti. Sonrasında selamla-
ma konuşması için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan söz aldı. Kültür, sanat ve eğitim nok-
tasında gençlerimizi yetiştirmenin önemine dikkat 
çeken Demircan, üretmenin kıymetli olduğu bu çağda 
ruh-beden ilişkisini kavrayan, dijital çağda üreten genç-
lerin yetişmesini önemseyen Demircan, Ensar Vakfına 
üreten gençleri destekleyen yapısı için teşekkürleri-
ni iletti. Sonrasında sözü Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen aldı. Ensar Vakfı’nın istikrarlı piknik 
geleneğini sürdürdüğü için teşekkürlerini iletti. Isparta 
Milletvekili Sait Yüce de Ensar Vakfı Geleneksel pikni-
ğindeydi. Yüce, “Mekteplerin ve ailelerin ahlâk dersi 
vermesi yetmez, icracı da olmak gerekir. Ensar Vakfı 
ailesi bu anlamda icracı olma noktasında önemli bir 
rol üstlenmiştir.” dedi. Sonrasında İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma sözü aldı. Güngörmüşler ile gün görmeye 
aday olanların bir araya gelmesinin önemine dikkat çe-
ken Uçma, Ensar’ın bir araya gelme noktasında önemli 
bir aile olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dualar yapıldı ve Ensar Vakfı 
yemek ikramlarında bulundu. Çay ikramı ve sohbetle-
rin ardından geleneksel piknik sona erdi.
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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan: `Ensar Vakfı’nın Faaliyetlerini 
Yoğunlaştırmasını Diliyoruz.’

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ensar Vakfı 
Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı ve yönetim kurulu 
üyeleri Muhammet Kocakaya, İbrahim Mamur, İsmail 
Birdane, Mustafa Öz, Necmettin Balık, Şenol Kalafat, Ali 
Topaktaş, Saffet Yılmaz, Mehmet Celebi, Gençlik Kolları 
Başkanı Mehmet Emin Armağan ve Gençlik Kolları 
üyeleri Bakihan Yılmaz, Okan Kabuk, ile Selçuk Kurt’u 
makamında kabul etti.

Vakıf Başkanı ve yönetiminin ziyaretlerinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğan, “Vakıflar 
yarı kamu kuruluşu sayılan ve yaptığı hizmetlerle 
devlete destek veren tamamen gönüllülükle, kendi 
amaçları doğrultusunda topluma hizmet eden önemli 
kuruluşlarıdır.

Osmanlı’dan itibaren varlar

Dernek ve vakıflar, Osmanlı Devletinden günümüze 
kadar gelmektedir. Osmanlı Devleti,  sosyal hizmet-
lerini vakıflar ve buna benzer topluluklar üzerinden 
yapmıştır. Günümüzde de vakıflar ülkeye ve millete bir 
yandan sosyal destekler yaparken, bir yandan da eğiş-
tim alanlarında da çok önemli faaliyetlerde bulunarak 
güçlü nesiler yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Gençlerimiz panzehir olacak

Ensar Vakfı’nın da bu amaç doğrultusunda çalışmalar 
yaptığını biliyoruz. Gençlerin üzerine yapılan faaliyet-
lerin yoğunlaştırılmasını diliyoruz. Özellikle çağın ge-
tirdiği bir takım bulaşıcı hastalıklar, sosyal hastalıklar 
var. Bunların panzehirleri ancak vakıflarımızın şuurlu 
inançlı, imanlı gençler yetiştirmeleridir. Ensar Vakfı’nın 
da bu tür destek ve çalışmaları daha da arttırarak sür-
dürmelerini diliyoruz. Biz her zaman elimizden geldiği 
kadar bu çalışmaların arkasındayız, destekçisiyiz” dedi.

Vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi

Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı da, va-
kıf çalışmaları hakkında başkan Doğan’a bir sunum 
yaparak,  fikir alışverişinde bulundu.  Taşçı, “Belediye 
Başkanımızın STK lara olan yaklaşımını ve önemini he-
pimiz çok iyi biliyoruz.  Vakıf çalışmalarımızı kendisiyle 
paylaştık, çalışmalarımızda kendisinin fikirlerini aldık.  
Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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Stk`lar Milli İrade Platformu`nun Muğla Basın Bildirisinin Ardından Bir 
Araya Geldiler
Muğla’da devam eden Cumhurbaşkanına suikast giri-
şimi davasında Milli İrade Platformu tarafından basın 
bildirisi yapıldı. FETÖ suikastçılarının duruşma salo-
nuna girmesinin ardından Milli İrade Platformu adına 
bildiriyi İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Sülin 
yaptı.

 Basın bildirisinin ardından, Milli İrade Platformu ça-
tısında buluşan 300 STK’nın gönüllüleri, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi gazileri, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma 
Cemiyeti, İMH,  Semerkand Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, 
İMHAD, İH Platformu, Seydimder, Fetimder, Dimder, 
Köyimder, Mihder, Milimder, Mimder ve 15 Temmuz 
Derneği yetkilileri bir araya gelerek hasbihal edip de-
ğerlendirmelerde bulundular.



Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusu-
na akademik düzeyde katkı yapmak amacıyla kurulmuş bir 
araştırma merkezidir. Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılı Ocak 
ayında faaliyetlerine başlayan merkez, Türkiye’de kendini 
bu alana hasretmiş ilk kuruluştur. Değerler Eğitimi Merkezi, 
eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine 
dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın 
varoluşuyla irtibatlı görmektedir. Dayandığımız insan görü-
şü, insan yapısının ve yaşamının çok boyutluluğuna, maddi 
ve manevi unsurlarının birlikteliğine vurgu yapmaktadır. 
İnsan aklı, kalbi ve ruhu ile bir bütündür. Bizce değerlerin 
insan yaşamı bakımından önemi de bu tanımda anlamını 
bulmaktadır. Farklı kültür ve inanç havzalarında bulunan 
tüm insanları kuşatıcı bu perspektif, içinde yaşadığımız çağın 
insan merkezli sorunlarına karşı en temel çözüm imkânlarını 
da kendisinde taşımaktadır. Bu bakımdan Değerler Eğitimi 
Merkezi, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan 
yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu 
geliştirmeyi vazife edinen bir eğitim anlayışını kabul etmekte 
ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere “değerler 
ve eğitimi” alanında teorik ve pratik çalışmaları desteklemek, 
merkezin kuruluş amacıdır.
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Lisans Bursiyerleri İstişare Toplantısı

İstanbul’da çeşitli üniversite ve bölümlerde öğrenim-
lerine devam eden 980 lisans bursiyerinin katılımıyla 
18 Şubat 2017 tarihinde üç oturumlu olarak “Lisans 
Bursiyerleri Tanışma Toplantısı” gerçekleştirildi. 
Programda öğrencilere Ensar Vakfı ve Değerler Eğitimi 
Merkezi hakkında bilgiler verilirken, öğrenciler Prof. 

Dr. Recep Kaymakcan, Yrd. Doç. Dr. M. Ali Doğan ve 
Muhammet Yılmaz ile tanışarak Ensar Vakfı’nın üni-
versite öğrencileri için hazırladığı imkanlar, öğrencilere 
sunulan diğer STK faaliyetleri, akademi, kurslar ve öğ-
renci okumaları hakkında tecrübe aktarımı yapılmıştır. 

Etkili Öğretmenlik Atölyesi

Muhammet Yılmaz
Eğitim, ilahiyat ve fen-edebiyat fakültelerinde öğrenim 
gören öğretmen adayı üniversite öğrencilerine yönelik 
25 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen atölye çalışma-
sında; etkili, vizyon sahibi ve lider öğretmenlik rolleri 
ile ilgili becerileri geliştirmek ve etkili öğretmenli-
ğin özellikleri hakkında farkındalığın oluşturulması 

amaçlanmıştır. “Eğitimin İşlevi” ve “Öğretmen Rolleri” 
konularında sunumların yer aldığı çalışmada, beceri ve 
etkinlik temelli eğitim yapılmıştır. “Etkili Öğretmenin 
Özellikleri” başlığı altında ise grup çalışmalarına ve 
uygulama örneklerine yer verilmiştir.
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Perspektif Okumaları - Modern 
Ortadoğu Tarihi

Taha Kılınç
18 ve 25 Şubat 2017 tarihlerinde iki hafta olarak ya-
pılan bu programda, Osmanlı Devleti’nin ardından 
Ortadoğu’da kurulan siyasal ve sosyal düzen içerisinde 
ülkelerin yakın tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Modern Ortadoğu Tarihi; 1909-1947 dönemi, 
1947-1970 dönemi, 1970-2001 dönemi ve 2001-2017 
dönemi olmak üzere dört kritik dönemde ele alınarak 
değerlendirmeler yapılmıştır.  

Perspektif Okumaları - Siyer-i Nebi

Taha Kılınç
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatı ve mücadelesinin 
ele alındığı bu eğitimde; siyer konuları, ayet ve ha-
disler çerçevesinde işlenmiştir. Eğitime katılanların 
Peygamberimizin hayatını özgün bir şekilde anlaması ve 
günlük hayata yansımalarını kavraması hedeflenmiştir. 

Kur’an-ı Kerim Arapçası Eğitimi

Muhammed Beyazal, M. Tevfik Saraçoğlu
Bu eğitim Kur’an-ı Kerim’i okurken anlayabilmeyi ve 
bu amaçla katılımcıların temel Arapça bilgilerini ar-
tırmayı hedeflemektedir. Toplamda 40 saat olarak 
planlanan eğitime katılımcıların Arapça düzeylerine 
göre oluşturulan iki sınıfta 20 kişilik gruplarla eğitim 
tamamlanmıştır. 
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Dem Araştırma Projeleri
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim, araştır-
ma ve akademik yayın becerilerini artırmak, disiplinler 
arası bir yaklaşımla farklı alanlardaki projeler yoluyla 

öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek amacıyla açılan 
araştırma projelerinin çalışmaları Ocak-Haziran döne-
minde devam etmiştir. 

Yüksek Din Öğretimi Araştırmaları Projesi

Türkiye’de İlahiyat eğitiminin tarihsel arkaplanı, orga-
nizasyon yapısı ve mesleki yeterliliklerinin araştırılması 
amaçlanan proje kapsamında; yükseköğretimde İslâm 
ilahiyatı ve dünyadaki diğer örneklerle karşılaştırmalı 
olarak incelemektedir. Türkiye’de yüksek din öğretimi 
yapılanmasını, program, istihdam alanları ve kalite 

ölçütleri projenin araştırma konu başlıkları arasında 
yer almaktadır. Bu konunun daha geniş ve derinlikli bir 
perspektifte ele alınması için 16-19 Kasım 2017 tarih-
leri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Yüksek 
Din Öğretimi Kongresi’nin bilimsel hazırlıkları bu 
araştırma projesi üzerinden yapılmaktadır. 

Gençlik Araştırmaları Projesi
Gençlik değerleri ve eğilimleri, gençlik politikaları ve 
hareketleri üzerine literatür çalışmalarının yapılması, 
gençlik din ve değerler alanında bir veri bankasının 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla “Türkiye 
Gençlik Çalışmaları Tematik Bibliyografyası: 

1915-2015” çalışmasının ilk aşaması tamamlanmıştır. 
Bu kapsamda 7558 adet kitap, makale ve tezin taraması 
tamamlanmış; ilgili veriler tematik olarak tasnif edil-
miş, künyeleri kayıt altına alınmış ve dokümanlaştırma 
çalışmalarına devam edilmektedir. 
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Din Eğitiminin Hukuki Statüsü
Din eğitiminin yerel hukuk metinleri üzerinden de-
ğerlendirilerek, uluslararası hukuk metinlerinde din 
eğitiminin yasal statüsünün incelenmiştir. 

Projenin çıktıları olarak ulusal ve uluslararası hukuk 
metinlerinde din ve din eğitimi başlığında iki rapor 

yazım aşamasındadır.

Din ve Toplum Araştırmaları Projesi
Projenin Ocak-Haziran dönemi çalışmalarında Türkiye 
ve dünyada yüksek öğretimde sosyal bilimler ve din 
sosyolojisi ders içerikleri, kaynakları taranmıştır. 

İslam dünyası, Avrupa ve Amerika üniversitelerinin 
ilahiyat/teoloji bölümlerindeki din sosyolojisi uygula-
maları proje grubu tarafından araştırılmaktadır. 

İmam Hatip Okulları Projesi
Bu proje çerçevesinde özellikle 2012 yılından itibaren 
niceliksel olarak ciddi bir artış yaşayan İmam Hatip 
Okullarındaki din eğitiminin niteliği ve sorunlarının 
öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre de-
ğerlendirilmesi, ayrıca bu okullardaki öğretmen ve 
öğrencilerin profilleri, memnuniyet algıları ve aidiyet 
düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Proje kap-
samında TÜİK Türkiye bölgeler sınıflaması dikkate 
alınarak örneklem olarak seçilen 12 ildeki İmam-Hatip 
okullarından öğrenci ve öğretmenlere anket uygulan-
mış ve okul yöneticileriyle mülakatlar yapılarak veriler 
toplanmıştır. Bu veriler ışığında hazırlanan araştırma 
raporu Nisan ayında rapor olarak yayınlamıştır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Araştırmaları Projesi
Bu projede, Türkiye’de yakın zamanda adını duyuran 
Manevi danışmanlık ve rehberlik alanı ilgili literatüre 
katkı sağlanması, uygulama alanlarının ortaya konması 
ile eğitim ve uygulamaya yönelik olarak farklı modelle-
rin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
araştırmacılar batı ülkelerindeki manevi danışmanlık 
örneklerini incelenmiş, literatür tarama çalışmaları 
tamamlanarak Manevi Danışmanlık programı hazır-
lanmaktadır. Proje grubunun çalışmaları neticesinde 
“Manevi Danışmanlık ve Rehberlik-Teori ve Uygulama 
Alanları” adıyla hazırlanan kitap DEM Yayınları tara-
fından basılmıştır. 

Örgün Din Eğitimi Uygulamaları Projesi
1924’ten günümüze Türkiye’de din eğitimi alanında 
hazırlanan öğretim programları, uygulamaları ve ders 
kitaplarının analiz edilmesi ve bu alanda eğitim veren 
kişilerin yeterliklerinin ölçülmesini amaçlayan projede 
alanla ilgili arşiv oluşturulması çalışmalarına başlan-
mış, yapılan saha çalışmalarında eğitimciler ile birebir 
mülakatlar gerçekleştirilmiş ve eğitimcilerin yeterlikle-
rinin ölçülmesi amacıyla ölçek geliştirme çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Proje kapsamında yürütülen TEOG bağlamında Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin analizi yapılmış ve 
rapor olarak yayınlanmıştır. 

İslam Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri 
Araştırmaları Projesi
İslam dünyasında geçmişten günümüze devam eden 
misyonerlik faaliyetlerinin tarihsel ve toplumsal et-
kileri disiplinler arası bir yaklaşımla incelenerek il-
gili literatüre katkı sağlanmasını amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda proje bünyesinde görev alan araştır-
macılar ile literatür tarama çalışmaları yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta ulusal çaplı 
bir sempozyumun düzenlenmesi akabinde de alan ile 
ilgili Türkçe literatüre önemli bir eserin kazandırılması 
hedeflenmektedir. 
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Öğretmen Platformları 
Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde yer alan ve 2006 
yılından bu yana çalışmalarına devam eden DKAP 
Öğretmenleri Platformu ve İHL Öğretmenleri Platformu 

düzenlemiş olduğu gelişim seminerleri, atölye çalışma-
ları ve okuma grupları ile öğretmenlerin mesleki geli-
şim ve becerilerini artırmalarına katkı sağlamaktadır.

Öğrencisiyle Gençleşen Öğretmen  
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman 

Öğrencilerin hayatına farklı açılardan bakışlar sağ-
lamak, gençlerin dilini anlamak amacıyla vakıf mer-
kezinde, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve Malatya’da 
düzenlenen bu seminer dizisine tüm branşlardan öğ-
retmenler ve konuya ilgi duyan eğitim gönüllüleri ka-
tılım sağlamıştır. Yaşanmış tecrübeler ışığında gençlik 
çalışanı olarak öğretmenler, gençlik çalışanı neyi icra 
eder ve gençlik çalışmalarında motivasyon, zor gençleri 
okumak ve anlamak gibi konular ele alınmıştır. 

Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı Eğitimi
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman tarafından gerçekleştirilen 
eğitime öğretmenler, gençlik faaliyetleri yürüten stk 
çalışanları, yurt yöneticileri ve bu alanda kendilerini 
yetiştirmek isteyen öğrenciler kabul edilmiştir. 25 
Şubat 2017 tarihinde başlayan eğitim 13 hafta boyun-
ca 3 farklı grupla devam ederek her gruba 50 saatlik 
bir eğitim programı uygulanmıştır. Tüm boyutları ile 
gençliği tanımak, problemlerini anlamak, bu problem-
lere çözüm önerileri sunabilmek ile gençlik çalışanının 
görevlerinin ne olduğunu anlamak eğitimin amaçlarını 
oluşturmaktadır. Bu amaçla hazırlanan programda 
“Biz kimiz?, Gençlik çalışanı neyi icra eder?, Gençlik 

çalışmalarında motivasyonu nasıl korumalıyız?, pro-
fesyonellik ile gönüllülük arasındaki ince çizgiyi koru-
mak, modern çocukluk/gençlik dönemi, çocukluğun/
gençliğin icadı, gençlik/ergenlik dönemini okumak, 
çocuklarda-ergenlerde mahremiyet eğitimi, gençlik ve 
din, zor gençleri okumak ve anlamak: apaçi gençlik, 
toplumdan dışlanan gençler: ötekiler üzerine, akran 
ilişkileri ve gençlerin suça bulaşmaları, madde bağım-
lısı ergenlerle çalışmak, eğitimden kopan/kopma ihti-
mali olan gençlerle çalışmak, zor gençlerin zor aileleri, 
gençlerin dizi-medya dilini okumak: diziler, temalar ve 
karakterler?” gibi konular ele alınmıştır. 
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Görsel İletişim Tasarımı 
Altan Güvenni

Görsel iletişim tasarımı atölye çalışması öğretmenlerin 
ve öğretmen adaylarının kendi branşlarında ilgili konu-
ları öğretmede kullanabilecekleri kendi ders araç-gereç 
ve materyallerini üretebilmeleri için gerekli olan temel 
düzeyde görsel tasarım bilgisi edinmelerini amaçlan-
mıştır. Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik 
30 saat üzerinden iki ayrı gruba verilen bu eğitim 25 
Şubat-29 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 

Sanat ve Medeniyet Yolculuğumuz
İsmail Erdoğan

Baudelaire’nin “sanat yararsızsa hayat da yararsızdır” 
sloganıyla yola çıkılan bu atölye çalışmasında katılımcı-
ların, bir yandan sanatın ne idüğü ve nasılına dair bakış 
açısı kazanmaları, diğer yandan sanatın medeniyetle 
buluşmasına tanıklık etmeleri amaçlanmıştır. Program 
25 Şubat-29 Nisan 2017 tarihleri arasında iki ayrı grup 
halinde 10 hafta yapılarak tamamlanmıştır.

Türkiye Değer Ödülleri

Değer Ödüllerinin Hikayesi
Türkiye Değer Ödülleri, Ensar Vakfı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Değerler Eğitimi Merkezi iş birliği yürü-
tülüyor. Projenin hedef kitlesi Türkiye genelindeki tüm 
ortaokul ve liselerdir. Altı yıldır düzenlenen projenin 
her yıl bir teması oluyor. 2016-2017 öğretim yılının te-
ması ‘Cesaret’ olarak belirlendi. Ödüller ‘Değer Ödülü’ 
ve ‘Eser Ödülü’ olmak üzere iki kategoride veriliyor. 
Değer kategorisinde öğrenci doğrudan ödül için baş-
vuramıyor. Örnek davranışı tespit edilen öğrenci öğret-
meni veya okul yönetimi tarafından ödüle aday göste-
riliyor. Eser kategorisinde ise seçilen değeri konu alan 
hikâye, şiir, kısa film, resim ve karikatür dallarında öğ-
renciler eserleri ile projeye başvuruyorlar. Alanlarında 
uzman isimler tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucunda ödül verilecek öğrenciler belirleniyor. 
Türkiye Değer Ödüllerinin amacı öğrencilerde ve 
toplumda ahlkî değerler yönünden farkındalık oluş-
turmak ve değerleri okulların gündemine taşımaktır.  
Bu yıl ki başvuruları 12 Mayıs 2017 tarihinde sona eren 
6. Türkiye Değer Ödülleri’nin ödül töreni ise 22 Ekim 
2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili tüm bilgilere www.
turkiyedegerodulleri.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi
Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi ve İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 16-19 
Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Yüksek 
Din Öğretimi Kongresi düzenlenecektir. Uluslararası 
Yüksek Din Öğretimi Kongresi, muhtelif ülkelerden ka-
tılımcılar eşliğinde çok sesli bir müzakere ortamı oluş-
turmak, ilahiyat eğitimi sahasındaki meseleleri tespit 
etmek ve değerlendirmek, tecrübe paylaşımı ve işbirliği 
imkanlarını gözden geçirmek amacıyla yapılacaktır. 

Yüksek din öğretiminin geçirdiği tarihsel, kurumsal ve 
kuramsal serüven bağlamında; tarihsel perspektiften 
yüksek din öğretimi kurumları, kalite standartları ve 
yeterlilikler; yüksek din öğretimi kurumlarında mevcut 
durumun tespiti ve yüksek din öğretiminde araştırma 
geliştirme gibi konu başlıklarını kapsayan tebliğler yer 
alacaktır.  

Yüksek din öğretimi üzerine düşünmek; Türkiye’nin ve 
diğer Müslüman toplumların tarihi tecrübeleri, bugün-
kü durumları ve gelecekleri yanında dünyanın genel 
gidişatını da hesaba katan bir durum değerlendirmesi 
yapmak ve bunun ötesine geçen fikri açılımların tartı-
şılacağı kongre İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için kongre sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
www.yuksekdinogretimi.com

Turken Foundation “Youth Bridges” Projesi
2014 yılında Ensar Vakfı ve Türgev işbirliğiyle 
Amerika’da kurulan Turken Foundation’ın “Youth 
Bridges” projesi kapsamında Amerika’dan gelen öğ-
renciler Türkiye ziyareti gerçekleştirdiler.

Program kapsamında öğrenciler İstanbul, Bursa, 
Ankara, Kapadokya gezilerine katılarak Topkapı Sarayı, 
Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, TRT World, 
Çamlıca Tepesi, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camii, Galata 
Kulesi gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını profesyonel 
rehber eşliğinde gezerken Ensar Vakfı ve Türgev genel 
merkezlerini de ziyaret ettiler.

Bursa’da Ulu Camii, Yeşil Türbe ve Uludağ, Ankara’da 
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Etnografya Müzesi 
ve Kocatepe Camii ziyaretlerinin ardından Kapadokya’da 
Yeraltı şehrini, Devrent Vadisi’ni görme imkanı buldular. 
Turistik gezilerin dışında yapılan seminerler ve söy-
leşilerle öğrencilerimiz Türkiye’nin sosyal, siyasal, 
ekonomik, politik ve kültürel durumları hakkında bilgi 
edindiler.

ULUSLARARASI
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ

KONGRESİ
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THE INTERNATIONAL CONGRESS ON HIGHER RELIGIOUS EDUCATIO
N

Medrese ile yüksek din öğretimi kurumlarının 
mukayesesi

  Yüksek din öğretimi kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasındaki ilişkiler

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yüksek din öğretimine 
ilişkin görüşleri

İlahiyat fakültesi akademisyenlerinin yüksek din 
öğretimine ilişkin görüşleri

İlahiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme fonksiyonu

Fiziki duruma ilişkin değerlendirme ve öneriler

İlahiyat disiplinlerinde akademik üretim ve araştırma

Yüksek din öğretimi kurumlarının gelecek vizyonu

Akademik bölümleşme: Tespitler, öneriler

Öğretim yöntemleri ve öğretim materyalleri

Kalite standartlarının ve yeterliklerin belirlenmesi

Eğitimin niteliğini arttıracak tedbirler 
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Başvuru ve bilgi için
www.yuksekdinogretimi.com

DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Adres: Süleymaniye Cad. Elmaruf Sok. No:3 
Fatih/İSTANBUL Tel: 0(212) 512 19 90
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Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Cilt 1-2 
İki cilt halinde hazırlanan bu kap-
samlı eser; dini ve manevi değer-
lerin zor durum ve zamanlarında 
insanların başa çıkma süreçlerini 
desteklemesini sağlayan Manevi 
Danışmanlık ve Rehberlik ala-
nında literatüre katkı sunmayı 
amaçlamaktadır.

Kelam İlmine Giriş 
Cemalettin Erdemci

Kelam ilmi, İslam düşüncesini 
besleyen ana damarlardan biridir. 
Bundan dolayı İslam düşüncesini 
ve bu düşünceye dayanan kültür 
ve medeniyeti anlamak için kelam 
ilminin tarihini ve içeriğini bilmek 
gerekir. İslam düşüncesi hakkında 
bilgi sahibi olmak isteyenlere bu 
disiplinin; tarihini, amacını, temel 

konularını, problemlerini ve günü-
müzdeki işlevini tanıtmayı amaçla-
yan bu eserin ikinci baskısı raflarda 
yerini aldı.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik- 
Teori ve Uygulama Alanları

Ali Ayten (Ed.)

Manevi danışmanlık ve rehberlik 
uygulaması ilahiyat, psikoloji ve tıp 
gibi ilgili disiplinler tarafından ne 
kadar tanınmakta ve nasıl algılan-
maktadır? Manevi danışmanlık ve 
rehberlik uygulamalarının içeriği 
nasıl olmalıdır? Kapsamı ve sınır-
ları nelerdir? Hastanelerde yakın 
zamanda uygulanmaya başlanan 
manevi danışmanlık ve rehberlik 
uygulamasının gidişatı nasıldır? gibi 
sorulara cevapların arandığı bu ki-
tapta konular teorik bakış açısı ve 
emprik saha bulguları üzerinden ele 
alınmaktadır. 

Fıkıh Mezhep Sünnet; Hanefi Fıkıh 
Teorisinde Peygamber’in Otoritesi
Murteza Bedir

Modern öncesi yorum gelenekle-
rinin en önemlilerinden biri olan 
Hanefiliğin rivayetlere yaklaşımını 
tarihsel bir süreçte ele almakta, fark-
lı zamanlarda bu geleneğin yorum 
çerçevesindeki genişleme ve daral-
malara, ortaya çıkan değişimlere ve 
çeşitliliğe dikkat çekmektedir. 

Religious-Spiritual Counselling & 
Care

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
alanında uluslararası makalelerin 
yer aldığı kitap İngilizce olarak 
yayınlanmıştır. 
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Öğrenci ve Öğretmenlerine göre İmam Hatip Liseleri 
Raporu
Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet
 
İbrahim Aşlamacı

İmam Hatip Araştırmaları Projesi kapsamında Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Aşlamacı’nın proje danışmanlığında hazır-
lanan rapor Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları tarafın-
dan yayınlandı.  Raporda öğrenci ve öğretmen görüşleri 
doğrultusunda, aidiyet ve memnuniyet düzeyleri ve öğ-
retim süreçleri gibi çeşitli unsurlarda mevcut durum ele 
alınmaktadır. Literatürden derlenen bilgilerin yanında, 
yapılan saha çalışmalarından ve birebir mülakatlardan 
elde edilen veriler de raporda yer almaktadır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
Bağlamında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Raporu

Mahmut Zengin

Örgün Din Öğretimi Araştırmaları Projesi çalışmala-
rı kapsamında Yrd. Doç. Dr. Mahmut Zengin’in proje 
danışmanlığında hazırlanan rapor Değerler Eğitimi 
Merkezi Yayınları tarafından yayınlandı. Araştırmada 
DKAB dersi ile ilgili son üç yıl içerisinde çıkan soruların 

kapsamı yapısı öğretim programı ile ilişkisi gibi bo-
yutlar analiz edilmektedir. Ayrıca sınavın uygulamaya 
yansımaları DKAB öğretmen görüşlerine göre veriler 
raporda yar almaktadır. 

Değerler Eğitimi Dergisi 32. Sayısı Çıktı

Yılda iki kez yayınlanan disiplinler arası, hakemli aka-
demik bir dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi 32. sa-
yısında yer alan 5 makale ile araştırmacılara referans 
olmaya devam ediyor.  Araştırmacılar Değerler Eğitimi 
Dergisi’nin tüm sayılarına ded.dem.org.tr internet say-
fasından ulaşabilmektedir. 

C
ilt / Volum

e XIV - Sayı / N
o: 32 / 2016

Cilt / Volume XIV
Aralık / December 2016

32



Ensar Vakfı’nın bir kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 
Sultanahmet   meydanı  civarındaki Buhara Özbekler Tekkesi’nin 
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 yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Kayıtlı öğrencilerini yetiştiren eğitim programları dışında se-
miner 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

Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi
Canan Atmaca

Güzel Sanatlar Fakülteleri her yıl yaz döneminde ya-
pılan özel yetenek sınavlarıyla öğrenci almaktadır. Bu 
kapsamda; perspektif, anatomi, figür, obje, tonlama, 
renk gibi konularda ayrı bir eğitim ve çalışma disiplini 
gerektiren bu sınavlara hazırlık için düzenlenmektedir. 
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.

Takı ve Aksesuar Tasarımı Atölyesi
Fatma Nur Bayraktar

“Takı ve Aksesuar Tasarımı” alanında kısa sürede kap-
samlı eğitim almak isteyen herkesin katılımına açık 
olan programda; kapsamlı atölye dersleriyle takı ve 
aksesuar tasarlayıp üretmek için gereken becerilerin 
kazanılması hedeflenmektedir. Bu modüler sistem 
içinde, mum modelleme gibi klasik teknik dışında, 
henüz çok az kişinin bilip uyguladığı “metal kili” gibi al-
ternatif malzemelere hâkimiyet de kazandırılmaktadır. 
Dünyada yoğun ilgi gören ancak Türkiye’de eğitimine 
pek sık rastlanmayan Mineleme (emay) Sanatı da, su-
nulan modüller arasındadır.
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Görsel İletişim (Grafik) Tasarımı Atölyesi
Altan Güvenni

Görsel İletişim Tasarımı, teknoloji ve tasarımı birleşti-
rerek iletişim kurmayı sağlayan bir alandır. Atölyemiz, 
katılımcılara görsel iletişim tasarımı alanında eğitim 
vererek “tasarımcı” yetiştirmeye odaklanır. Katılımcılar, 
iletişim tasarımının üretim aşamaları hakkında tek-
nik bilgiye sahip olup, iletişim sorunlarını sistema-
tik olarak analiz edip, sorunlara estetik bir çözüm 
getirebileceklerdir.

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign yazılımlarının 
eğitimi, iletişim-tasarım iş örnekleri üzerinde, uygula-
malı olarak yapılmaktadır. Uygulama teorik tasarım ve 
iletişim bilgisi ile desteklenmektedir.

Özgün Hat Atölyesi
Gülnihal Gül Mamat

Atölye kapsamında; Kur’an-ı Kerim’in kadim yazı tarzı, 
İslam’ın ilk yazı çeşidi, yazı nevilerinin çıkış noktası 
olan Kûfi yazının temel kaideleri öğrenilerek, yeniden 
yorumlanmaya müsait formundan yola çıkarak Özgün 
hat tasarımları yapılmaktadır.

Uygulamalı Fotoğraf Atölyesi
Ali Tuncer Oruç

Fotoğrafı bir tutku, bir aşk olarak gördüğümüz ve bu 
doğrultuda gerçekleştirdiğimiz, teorik eğitimden ziya-
de uygulamaya önem verdiğimiz bu programda, katı-
lımcılara farklı çekim teknikleri teorisiyle ve pratiğiyle 

kavramış olarak öğretilmektedir. Derslerde fotoğrafa 
dair dünya fotoğrafçılarının yaptığı çalışmalar da takip 
edilmektedir.
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Karakter Tasarımı Atölyesi
Ahmet Öğreten 

Katılımcıların çizim yeteneklerini daha yüksek seviyeye 
çıkararak karakter tasarımları yapmalarını sağlamak 
ve animasyon eğitimine hazırlamak atölyenin amacı-
dır. Katılımcıların mevcut bilgi ve yeteneklerine daha 
profesyonel yaklaşım kazandırmak ve meslek haline 
getirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak atölyenin 
hedeflerindendir.

Katılımcılar bu eğitimle birlikte hem iyi bir desen bilgi-
sine sahip olabilir hem de karakterlerine yeni yorumlar 
katabilirler. Atölyemiz grafik, kitap görselleri, çizgi-ro-
man ve animasyon sektöründe çalışmak isteyenler ile 
çizimlerini yetersiz bulup geliştirmek isteyen herkesin 
katılımına açık olarak devam etmektedir.

Resim Atölyesi
Cemal Toy 

Ressam Cemal Toy önderliğinde resme gönül vermiş 
herkesin katılımına açık olan resim atölyemizde cumar-
tesi ve pazar günü iki ayrı gruba desen çalışması, ışık 
gölge, açık-koyu leke çalışması, desen tekniği, perspek-
tif, oran ve orantı, renk ve doku, renkli resim teknikleri, 
natürmort çalışması, peyzaj çalışması, portre çalışması, 
soyut çalışmaları uygulamalı olarak öğretilmektedir.
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Çocuklar İçin Resim Atölyesi
Cemal Toy

İstanbul Tasarım Merkezi olarak öğrencilerimizin kü-
çük yaşlarda sanatla, renklerle, tuvalle buluşmalarını 
sağladığımız atölyemizde estetik değerleri öğrettiğimiz 
çocukların hayal güçlerini de ortaya çıkardığı resim 

çalışmaları yapıldı. Atölyemiz çocukların beden, zihin 
ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi 
olmalarına yardımcı olup, yeni sanatkârlar yetişmesine 
vesile olmaktadır.

Peyzajda Eskiz Teknikleri Atölyesi
Ahmet Öğreten 

Atölyemiz proje, resim ve tasarımların temel kavram-
larını, mimari ve doğal elemanların doğru ifade edil-
mesini karakalem ve suluboya üzerinden öğretmeyi 
amaçlamaktadır. Program; mimarlık, iç mimarlık, pey-
zaj mimarlığı ve güzel sanatlar öğrencileri başta olmak 
üzere resim ve çizimle uğraşanların yaptıkları işlerin 
sağlam temellere oturmasını hedeflemiştir.

Öğrenciler mimari ve peyzaj projelerinden resim sa-
natı uygulamalarına kadar pek çok alanda görsel ve 
tamamlayıcı bir öge olan ağaç ve bitki düzenlemelerini 
karakalem ve suluboya örneklerle tanırken, doğru 
perspektif kullanmayı yaptıkları basit uygulamalarla 
öğrenmektedirler.
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Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca

Eskiz dersi ile bakılan ve görülen eserler kâğıda pratik 
bir biçimde aktarılarak, sonrasında hafızanın ve ha-
yallerin desteği ile çizimler oluşturulmaktadır. Bunlar 

yapılırken gözün oran, ölçek ve ritim gibi algılama 
öğeleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Suluboya Teknikleri Atölyesi
Ahmet Öğreten

Suluboyanın başlı başına bir resim malzemesi olduğu-
nu, suluboyanın temel tekniklerini ve bu teknikleri nasıl 
uygulayacaklarını pratik çalışmalarla öğretilmektedir.

Atölye, yeni başlayanların uygun çalışmalarla suluboya 
bilgi ve becerisini geliştirmeyi ve suluboyayı çağdaş 
bir resim malzemesi olarak kullanmaya başlamalarını 
hedeflemektedir.
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İki Büyük Ustanın (Fethi GEMUHLUOĞLU - Nuri PAKDİL) İzinde “ BAĞLANMA “ Okumaları
Nuri Pakdil’in “Bağlanma” eserini konu alan etkinli-
ğimizde, kitapta yer alan toplamda on iki yazının her 
hafta İsmail Erdoğan’ın rehberliğinde interaktif bir 

biçimde, kült bir metin üzerinden hususi bir yolculuğa 
çıkılarak okuması yapıldı.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü - İTM Özel Etkinlikleri;

Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi 
Ensar Vakfı kuruluşu İstanbul Tasarım Merkezi ile 
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün ortaklaşa dü-
zenlediği “Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri 
Hikayesi” özel etkinliği 21 Ocak Cumartesi günü 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleşti. 

Farklı akım ve üslupların doğuşu ve sanatın büyük bir 
pazar haline gelmesiyle sergilerin düzenlenmesi müsta-
kil bir mesleği doğurmuş ve küratörlük ortaya çıkmıştır.

Napolyon’un Mısır işgali sonrası kaçırdıklarıyla başla-
yan Fransa’daki müze çalışmalarının ve sanatın kapi-
talist sistemin sert dişlilerinden birine dönüşmesiyle 
ortaya çıkan küratörlüğün, sanatın tarihsel arka planı 
üzerinden masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü 

İsmail Erdoğan’ın yaptığı söyleşide Ömer Lekesiz 
“Sanatın Gösterisinde Kör Nokta: Eleştirisizlik”, Lütfi 
Şen “Sanatınızı Nasıl Alırsınız”, Ayşe Taşkent “Çağdaş/
Güncel Sanatı Yeniden Düşünmek” başlıklı sunumlarını 
yaptılar. 
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Görsel İletişim ve Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri
Görsel İletişim (Grafik Tasarım) ve Reklamın Sosyo-
Kültürel Etkileri ” başlıklı Şubat ayı özel etkinliği 18 
Şubat Cumartesi günü merkezimizde gerçekleşti.

Reklamın başlangıcı ortaçağ tellallarına dayansa da 
asıl gelişimini 20. yüzyılda ve grafik tasarım alanındaki 
gelişmelere borçludur. Grafik tasarım bilhassa reklam 
üzerinden sanatın bütün biçimlerine ve hayatın bütün 
alanlarına girmiş, günden güne de görsel iletişimin 
kodlarını yeniden belirlemiştir.

Bu etkinlikle amaçlanan, grafik tasarımın ve reklam 
sektörünün kodlarını ortaya koymak ve hayatımızın 
her karesinde yansıması olan bu iki alanın sosyo-kül-
türel alandaki tezahürleri hakkında soruşturmalar 
yapmaktır.

Söyleşi programında Ersin Şahin; “Grafik Tasarımın 
Sosyal ve Kültürel Yansımaları”, Suat Gürsözlü; “ Reklam 
Tasarımında Görsel Kodlar”, İlhami Atmaca; “Reklamın 
Sosyo-Kültürel Etkileri” başlıklı sunumlarını yaptılar.

İlhami Atalay`a Saygı Programı ve Kişisel Resim Sergisi
“İlhami Atalay’a Saygı Programı ve Kişisel Resim 
Sergisi” usta ressam İlhami Atalay için panel ve ser-
giden oluşan dopdolu bir etkinlik 25 Mart Cumartesi 
günü merkezimizde gerçekleşti.

Yüz bine yakın deseni, sayısız ve farklı konularda serile-
ri, dünyanın dört bir yanında sergileri ve hemen hemen 
bütün ülkelere girmiş resimleriyle, dostları ve öğren-
cilerinden İlhami Atalay’ın hikâyesini dinlediğimiz bu 
program kapsamında Atalay’ın kişisel resim sergisinin 
de açılışı yapıldı.

Moderatörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı panelde 
Mimar İzzet Han; İlhami Atalay’ın Sanat Gücünü, şair 
Taner Koltuk; Atalay’ın Dostluğunu, talebesi Cemal 
Toy ise; Atalay’ın Hocalığını anlattı. Atalay’ın dostları 
ve öğrencilerinin yanı sıra sanat meraklılarının ilgiyle 
takip ettiği bu programda ayrıca; İstanbul Tasarım 
Yayınları’ndan çıkan “İlhami Atalay Çizgisi” isimli desen 
kitabı da ilk defa sanatseverlerle buluştu. 
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İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi
“İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi” baş-
lıklı söyleşi programı 22 Nisan Cumartesi günü merke-
zimizde gerçekleşti.

Ulaşım teknolojilerinde tasarımının önemi nedir? İnsan 
yaşamını nasıl etkiler? Elektrikli araçlar konusunda 
Türkiye nerede? Dünyada tasarımın en etkili kulla-
nıldığı yerler neresi? İnovasyon ve girişimcilik nedir? 
Nasıl girişimci ve inovatif olunur? Tasarımın inovasyon 
ve girişimcilikle ilişkisi nedir? Ülkemize katma değer 
sağlayabilecek tasarımları neden biz tasarlayarak üret-
meyelim? Girişimcilik, ar-ge, inovasyon ve endüstriyel 
uygulama teşvikleri nelerdir? Nasıl faydalanabiliriz? 
gibi ve daha bir çok soruya cevap aranan ve tasarım 
konusunda bilinçlenme adına ışık yakmaya çalışıldığı 
söyleşinin moderatörlüğünü İsmail Erdoğan yaptı.

Tasarım mühendisi ve endüstri ürünleri tasarım eğit-
meni İsmail Berber’in “İnsan Yaşamında Tasarımın 

Geleceği Nedir” üst başlığı altında birçok soruya cevap-
lar arandı. Girişimcilik, ar-ge, inovasyon ve endüstriyel 
uygulama teşvikleri ile bu teşviklerden nasıl yararla-
nılacağı hakkında bilgiler veren Berber, birçok soruya 
cevap arandığı söyleşi programına katılan dinleyicilere 
soruları ve katılımları için teşekkür etti.

Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza ve Halefleri Anma Programı 
“Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza ve Halefleri Anma 
Programı” 13 Mayıs Cumartesi günü merkezimizde 
gerçekleşti.

Sanatımızda ‘Asker Ressamlar’ tabiriyle karşılanan bir 
kuşak vardır. Osmanlı’nın son dönemlerine karşılık 
gelen bu kuşak, resim sanatının öncü isimlerini çıkart-
mıştır. Onlardan biri, hatta başında gelen isim Hoca Ali 
Rıza’dır. Üsküdarlı Ressam olarak da bilinen Hoca Ali 
Rıza, medeniyet tasavvuru, şahsiyeti, sanatçı kişiliği ve 
çizgisinin özgünlüğü itibariyle çığır açıcı rol oynamıştır. 
Kendisinin ayak izlerini takip ederek ihya olmuş ve ihya 
etmiş pek çok sanatçı vardır.

Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar başta olmak üzere İstanbul 
resimleri, Süheyl Ünver’in İstanbul, Bursa, Edirne… 
defterleri, Ahmet Yakupoğlu’nun İstanbul ve Kütahya 
izlenimleri, kadim bir medeniyetin imbiğinden süzü-
lerek gelen yaşam tarzının(mimari, kıyafet …) resimle 
buluşmasını ifade eder. 

Bir iz sürücü gibi hareket etmiş ve kaybolmakta olan 
Osmanlı Medeniyetinin inceliklerini belgelemiş olan 
sanatçılardan “Hoca Ali Rıza”yı Uğur Derman, “Süheyl 
Ünver”i Ahmet Güner Sayar, “Ahmet Yakupoğlu”nu 
ise Cemal Toy’un anlattığı söyleşi programı İsmail 
Erdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 
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İstanbul Gençlik Festivali Etkinliklerimiz
İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlediğimiz 3 ayrı program ile Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı’nda 
yer aldık;

Ressam İlhami Atalay ile “Canlı Resim 
Performansı”
İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlediğimiz 
Ressam İlhami Atalay ile “Canlı Resim Performansı 
“7 Mayıs 2017 Pazar Saat 14.00’de Yenikapı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yer alan Ensar Vakfı stan-
dında gerçekleşti.  Ressam İlhami Atalay’ın “Canlı Resim 
Performansı” nı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Sn. Berat Albayrak da izleyerek, Ressam İlhami Atalay 
ile sohbet etti.

Gençleri Mine Sanatıyla Tanıştırdık 
İstanbul Tasarım Merkezi Takı Tasarım Atölyesinde 
Metal Killeri, Cam Mineleme ve Mum Modelaj alanların-
da 2012 yılından beri atölye programlarını sürdürmek-
te olan Fatma Nur Bayraktar ile 4 Mayıs 2017 Perşembe 
günü Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde  
“Mine (Emay) Uygulamalı Takı Çalıştayı” gerçekleştiril-
di. Mine; cam tozlarının renk veren metal oksitler, soda 
ve boraks ile birleşerek, 800 derece gibi yüksek ısılarda 
eritilmesiyle elde edilen bir sanattır. 

Yüzyıllardır uygulanmakta ve Osmanlı mücevherlerin-
de de sıklıkla kullanılmış olmasına rağmen, günümüzde 
pek bilinmemektedir. Etkinlikte, bu sanata dair bilgi 
verip canlı uygulamalar yaparak gençleri mine sana-
tıyla tanıştırdık. Fırından çıkan parçaların renk değiş-
tirmesi sürecine şahit olan izleyiciler bunu heyecan ve 

mutlulukla karşıladılar. Çalıştayda gençlerin en çok ilgi-
sini çeken ıslak mine ve milliefiore teknikleriyle yapılan 
mine uygulamalı takı tasarımlarıydı. İstanbul Tasarım 
Merkezi standını ziyaret eden gençlere etkinliğimiz ve 
faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verildi.

“Sanat, Daima..” Semineri
İstanbul Gençlik Festivali kapsamında İstanbul 
Tasarım Merkezinin düzenlediği İsmail Erdoğan ile 
“Sanat, Daima.. “ Semineri 6 Mayıs 2017 Cumartesi 
Saat 16.00’da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’ndeki Ensar Standında yapıldı. Seminer kar-
şılıklı sohbet havasında gerçekleşti. Standımızı ziyaret 
eden gençlere etkinliğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında 
bilgiler de verildi.
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FSM Vakıf Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kariyer Etkinliklerindeydik
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Haliç 
Yerleşkesinde 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü “Kültür, 
Sanat ve Kariyer Etkinlikleri”nde İstanbul Tasarım 
Merkezi de yer aldı. Öğrencilerin mesleki anlamda 
gelişimlerine katkı sağlamak ve sektörü yakından ta-
nımalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkin-
likte İstanbul Tasarım Merkezi standı yoğun ilgi gördü. 
Standımızı ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, “Kültür 
Sanat ve Kariyer Etkinlikleri”ne katılımımız için te-
şekkürlerini iletti. Üniversite öğrencilerine İstanbul 
Tasarım Merkezi eğitim programları ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler verildi.

İTM Ziyaretleri

Ensar Vakfı Yurt Müdürleri, Üsküdar ve 
Maltepe Şubeleri İTM’yi Ziyaret Ettiler
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ensar Vakfı yurt 
müdürleri, Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi Kadın Kolları 
Başkanı Dilek Köksal ve beraberindeki yurt öğrencile-
rimiz ile birlikte Maltepe Genç Ensar’dan gelen kardeş-
lerimiz tanıtım ve bilgilendirme gezileri kapsamında 
Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi’ni 
ziyaret ettiler. Tarihi binamızın tanıtımı ve faaliyet-
lerimizin kısa bir sunumunu gerçekleştirdik. Mevcut 
atölyelerimize konuk olmakla birlikte hocalarımızla 
sohbet etme imkânı bulan misafirlerimiz, ikram ve çay 
eşliğinde yapılan sohbet ile ziyaretlerini sona erdirdi.

Rumi`s Cave Grubu İstanbul Tasarım 
Merkezi`nde
İstanbul Tasarım Merkezi 24-26 Nisan 2017 tarihleri 
arasında merkezi Londra’da bulunan dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen 50 kişilik Rumi’s Cave grubuna 
ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını yapan grubun 
öncüsü Şeyh Babikir’den sonra Amerikalı yazar, fotoğ-
rafçı ve film yönetmeni Shems Friedlander seminer 
verdi. Organizasyonun ikinci gününde Dr. Savaş Şafak 
Barkçin “Hayat ve Rumî Mirası” üzerine konuşma yaptı. 
Devamında mimar ve müzisyen olan Celaleddin Çelik 
tanburuyla tasavvuf musikisinden ufak bir resitale 
imza attı.
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“Art of Islamic Pattern” Okulu İstanbul Tasarım Merkezi`nde
İngiltere merkezli Art of Islamic Pattern Okulu 22-
25 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde geometrik ve biyomorfik tasarım çalış-
maları yaptılar. 

Atölye çalışmalarının yanı sıra, her gün düzenledikleri 
teknik gezilerle Osmanlı mimarisinin en ünlü şahe-
serleri Sultanahmet, Sokullu Mehmet Paşa, Mihrimah 
Sultan (Üsküdar), Gülnûş Sultan ve Süleymaniye cami-
lerini yerinde görüp incelemeler yaptılar. 

Art of Islamıc Pattern grubu atölye çalışmalarının so-
nunda ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu’nun hazırla-
dığı workshop ile ebru sanatıyla tanışarak kendi ebru 
desenlerini oluşturma fırsatı buldular. 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde dört gün gerçekleşen 
atölye çalışmalarına Mısır, Kanada, Hindistan, ABD, 
Suudi Arabistan, Pakistan, İngiltere, İskoçya ve Slovenya 
ülkelerinden öğrenciler katıldı.

Sergiler

Ali Tuncer Oruç Fotoğraf Atölyesi Öğrencileri Fotoğraf Sergisi
Fotoğrafı bir tutku, bir aşk olarak gördüğümüz ve bu 
doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Ali Tuncer Oruç ile 
Uygulamalı Temel Fotoğraf Atölyesi öğrencilerimizin 

ortaya çıkardıkları eserler 13 Mayıs Cumartesi fotoğraf 
severlerle buluştu.
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Cemal Toy Atölyesi Öğrencileri Resim Sergisi
Ressam Cemal Toy önderliğinde 2016 - 2017 eğitim 
döneminde Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşen 
Resim Atölyesi kapsamında ortaya çıkan eserlerden 

oluşan Resim Sergimiz 13 Mayıs 2017 Cumartesi Saat 
16.00’da açıldı.

“Kaligrafist Sergisi” İstanbul Tasarım Merkezi`nde
Uluslararası “Bir Yazı Kültürü Etkinliği” olan Kaligrafist 
sergisi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17’de düzen-
lenen kokteyle İstanbul Tasarım Merkezi’nde açıl-
dı. Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi dünyaca ünlü yazı ustalarının eserlerini 
Türkiye’de ilk kez ‘Kaligrafist’ isimli sergide bir araya 
getirdi. Serginin birinci ayağı Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilirken ikinci ayağı 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleşti. 

Türkiye’de Kaligrafi ve yazı kültürü alanında en geniş 
kapsamlı etkinlik olan ‘Kaligrafist - Bir Yazı Kültürü 
Etkinliği’ Türkiye ve dünyadan duayen sanatçılar, aka-
demisyenler ve genç kaligrafları bir araya getirdi. 

Sanatseverlerin yoğun katılımı ile açılan sergide, 
Hermann Zapf, Denis Brown, Yukimi Annand, Gemma 
Black, James Fazz Farrell, Betina Naab, Emin Barın, 
İslam Seçen, Etem Çalışkan ve Yılmaz Özbek’in de 

aralarında bulunduğu yerli ve yabancı katılımcının 40 
adet eserinin yer aldığı sergimiz 03 Haziran Cumartesi 
gününe kadar merkezimizde sergilendi.
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İTM 2017 Yayınları

İlhami Atalay Çizgisi

Anadolu Güzel Sanatlar lisesi öğrencileri, Güzel Sanatlar 
Fakültesi yetenek sınavlarına hazırlanan ve İsmek gibi 
resim eğitimi veren kurslarda resimle ilgilenen tüm 
sanatseverler için kaynak kitap niteliğinde ki Ressam 
İlhami Atalay’ın çalışmalarından derlenen “İlhami 
Atalay Çizgisi” adlı desen kitabını sanatseverlerin be-
ğenisine sunuyoruz. Resim çizerken belki de en önemli 
şey çizgisel rahatlıktır. İlhami Atalay sanat yaşamı 
boyunca akademik çizimlerden kaçınmış ve ruhu olan 
çizgilerle eser üretmiştir. Resme başlayan kişi, bir 
ustanın baktığı açı ve perspektiften yararlanırsa daha 
kolay netice alabilir. Kitabın içerisinde sanat eğitimine 

yeni başlayanlar için; obje çizimleri, nesneler, tabiat 
gözlemleri, tarihi seri, portre, toplumsal dinamizm, 
Anadolu’daki yaşam üzerine gözlemler, renkli fonlar-
la hazırlanmış yüzeyler üzerine çalışılmış desenler, 
İstanbul ve Anadolu şehirlerinden manzaralar çizginin 
farklı değerlerde kullanımıyla pastel boya ve mürekkep 
teknikleriyle pek çok farklı yaklaşımlar görülmektedir. 
Daha öğrenciliğinden itibaren pek çok desen ödülünü 
kazanan Ressam İlhami Atalay’ın 50 yıldan beri süren 
çalışmalarından oluşan binlerce desen arasından en gü-
zelleri bu kitaba alınmıştır. Kitaptaki pek çok eserin ori-
jinali yurt dışındaki koleksiyonerlerde bulunmaktadır.

 Ressam İlhami Atalay’ın 326 deseninin yer aldığı bu kitap
sanatseverler ve özellikle çizime başlayan gençler için 

kaynak bir kitaptır. 
www.ensarnesriyat.com.tr

Çizgisi



İnternet üzerinden yayın yapan Ensar Televizyonu 
Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi dersler, zengin 
içerikli muhtelif seminer, konferans, çalıştay ve sempoz-
yumlardan oluşan 550 adedi aşkın video kaydını www.
ensar.tv sitesinde istifadeye sunmaya devam etmektedir.
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Ensar Tv 2017 Ocak - Haziran Döneminde Toplam 50 
Eğitim Videosu Yayınladı
2017 yılında yayına sunulan videoların 24 adedi İstanbul Tasarım Merkezi 
kültür-sanat seminerleri, aylık etkinlik ve diğer faaliyetlerden oluşmaktadır.

Ensar Vakfı Genel Merkezi ve Değerler Eğitimi Merkezi seminer ve kültürel 
faaliyetlerini içeren video sayısı 26 olmuştur.

Ensar Tv’yi izlemek için www.ensar.tv adresini kullanabilirsiniz.

Ensar Tv videolarına ayrıca youtube üzerinden de ulaşabilirsiniz.

 
Ensar TV 2017 Ocak - Haziran Dönemine Ait  Yayınlanan Videoların Bazıları

Müzecilikten Küratörlüğe Sanatın Gösteri Hikayesi (3 video)
Görsel İletişim ve Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri (3 video)
Bağlanma Okumaları (12 video)
İlhami Atalay'a Saygı Programı ve Kişisel Resim Sergisi
İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi
Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza ve Halefleri (3 video)
Kaligrafist Uluslararası Yazı Kültürü Etkinliği Sergisi
Ortadoğu Okumaları (8 video)
Ensar Yurtları Kültür Festivali
Hz. Peygamberden Öğütler (16 video)
Milli İrade Platformu Basın Açıklaması
Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Açılışı
Ensar Vakfı 30. Geleneksel İftar Programı



Ensar Vakfı, çalışma ve hizmetlerini Türkiye’nin her noktası-
na ulaştırmak amacıyla şubeler açmaktadır. Her şehrimizde 
Ensar Şubesi’ni kurma ve şubelerde sivil toplum inisiyatifi 
oluşturma vizyonuyla yola çıkan Ensar Vakfı, 80 İlde 170’e 
yakın şubesi ile hizmetlerine devam etmektedir. İstanbul’da 
35 şubesi bulunan Vakıfta İstanbul’dan sonra en çok şubeleş-
meye giden iller ise sırasıyla; Muğla 8 Şube, Manisa 5 Şube, 
Artvin, Kocaeli, Ordu ve Tokat 4’er Şube, Ankara, Balıkesir ve 
Gümüşhane ise 3’er Şube ile en aktif İllerdir.

Ensar Vakfı Şubeleri yılda bir kez “Büyük Buluşma” programıy-
la bir araya gelmektedir. Bunun dışında ise İstanbul’un Avrupa 
ve Anadolu Yakası ikişer haftada bir İstanbul Şube Toplantıları 
gerçekleştirmektedir. Anadolu Şubeleri ise bölge toplantısı 
kapsamında 2 haftada bir, bir araya gelmektedirler.

Ülke insanın manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri 
ve ahlâki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
kurulan Ensar Vakfı, “değerli insan” yetiştirme gayesi ile ülke 
çapında gerçekleştirdiği eğitim ve hizmet projeleriyle tanın-
maktadır. Vakfın bölge ve şube toplantıları ise yeni projelerin 
geliştirilmesi, merkez ve şubeler arası etkileşim için büyük 
önem taşımaktadır.



ŞUBELER44 ENSAR BÜLTENİ 
2017 OCAK / HAZİRAN

Ensar Buluşmalarında, “Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş” 

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar 
Buluşmalarının konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Numan KURTULMUŞ oldu. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi 
ve Referandumdan 2023’e Türkiye’nin Değişim Siyaseti” 
konulu konferans bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
gerçekleştirildi.

“Hayatta kalmak ve ilerlemenin olmazsa olmazı, 
değişimi kabul etmek ve bunu en hızlı şekilde 
yönetebilmektir.”

Program, Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan 
Poyraz’ın takdimiyle başladı. Poyraz: “Atalardan kalma 
gelenekleri körü körüne izlemek, ölenlerin yaşatıldı-
ğı anlamına gelmez, aksine yaşayanların ölü olduğu 
anlamına gelir, der İbn-i Haldun. Hayatta kalmak ve 
ilerlemenin olmazsa olmazı, değişimi kabul etmek ve 
bunu, en hızlı şekilde yönetebilmektedir. Değişime 
karşı duran ya da ayak uyduramayanları, tarih, dünya 
sahnesinden silerek cezalandırmıştır.”

Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş konuş-
malarına “Değerli misafirler, Ensar Vakfı’nın kıymetli 
yöneticileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 
de referandumdan sonra 2023 hedeflerine yönelik 
olarak neler yapılacak bununla ilgili fikir turu yapmak 
istiyorum. Öncelikle Türkiye, 16 Nisan’da bir anayasa 
oylaması yaptı, milletimizin kabul ettiği anayasa deği-
şikliği kapsamında yapılması gereken birtakım hukuki 
adımlar, yasal süreçler var.”

“Türkiye’de siyasetin son 150-200 yıldır iki fark-
lı siyasi çizginin mücadelesi şeklinde geliştiğini 
söyleyebiliriz.”

“Türkiye’de siyasetin son 150-200 yıldır iki farklı siyasi 
çizginin mücadelesi şeklinde geliştiğini söyleyebiliriz, 

Türkiye’nin siyasi tarihi boyunca yaptığı tartışmalara 
bakıldığında çok fazla bir şey de değişmemiş diyebili-
riz. Türkiye siyasetinde aktörler, güncel konular, siyasi 
partiler ya da siyasi ekipler değişti ama siyasetinin ana 
omurgasını oluşturan, birbiriyle mücadele içerisin-
de olan iki farklı çizgi çok fazla değişmiyor, gelişerek 
ilerliyor.”

“Türkiye’deki siyaset tarzı sadece bir siyasi parti 
değil aynı zamanda bir düşünce ve yaşam tarzıdır.”

“Bu siyaset tarzı, sadece bir siyaset tarzı ya da sadece 
bir siyasi parti değildir. Aynı zamanda bir mefkûre, bir 
düşünce, bir yaşam tarzıdır, dünyayı okuma biçimidir. 
Bu dünyayı okuma biçimlerine hâkim olan dört temel 
özellik de ortak özellikleridir. Birincisi, seçkinci, te-
peden inmeci bir tarzları vardır. Halka güvenmezler, 
halkın gelişimin, değişimin öncüsü olacağı fikrine de-
ğil, birtakım elitlerin ancak halkı değiştireceği fikrine 
inanırlar. Üçüncüsü milletin değerleri ve inançlarıyla 
kavgalıdırlar. Esas itibarıyla bu çizginin ana ekseni, 
zoraki, zorlama bir modernleşmedir. Modernleşmeyi 
de başkalarının anladığı şekilde değil, maalesef mo-
dernleşmeyi de birebir batı taklitçiliği şeklinde anlamış 
bir çizgidir, tezdir. Bütün bunların sonucu olarak da 
vesayetçidir, statükocudur. Oluşan statükoyu korumak 
için mücadele eder. Bunun karşısında o dönemlerde 
başlayan siyaset çizgisi, ‘milli siyaset çizgisinin de dört 
temel özelliği vardır. Milletin içinden gelen, seçkin ol-
mayan siyasi aktörler vasıtasıyla bu çizgi, tezlerini ifade 
etmektedir. Halkın tercihlerine ve taleplerine güvenir, 
medeniyet değerlerimize güvenir ve savunur, çok doğal 
olarak mevcut vesayetçi, statükocu yapıyla mücadele 
ettiği için de Türkiye’de esas itibarıyla değişimi ve dö-
nüşümü bu milli siyaset çizgisi 150-200 senedir temsil 
eder. Bugün geldiğimiz noktada da bu iki temel siyaset 
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tezinin, tarzının nitelikleri de büyük oranda aynıdır, 
değişmemiştir.”

“En son 15 Temmuz’daki hain darbe teşebbüsü, ön-
lenmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin uzun yıllarını 
alan, heba eden hain bir teşebbüs olarak kalmıştır.”

“Tepeden inmeci anlayış, zoraki bir modernleşmeyi 
ve batılılaşmayı milletin önüne koymuştur, baskıcı, 
totaliter bir devlet uygulaması Türkiye’de uzun yıllar 
söz konusu oldu. Türkiye’deki baskıcı yapı çok partili 
hayata geçtikten sonra dahi büyük oranda kendisini 
korumuştur. Türkiye’de siyasi parti kapatmalar, siyasi 
yasaklar gibi kendisini hissettirmiştir. Ayrıca bu siyasi 
totaliter yapı, siyasi suikastlar ve faili meçhul cinayet-
ler, şüpheli birtakım ölümler, toplumsal şiddet olayları 
ve siyasi idamlara sahne olmuştur. Merhum Adnan 
Menderes’in ölümünü buna örnek verebiliriz. Tepeden 
inmeci yapının dayattığı bir başka husus ise, ‘Millet 
eğer çizgisinden çıkarsa, milletin haddinin bildirilmesi, 
milletin hizaya sokulması operasyonlarıdır.’ Türkiye’nin 
darbeler ve darbe teşebbüsleriyle geçmiş siyasi tarihi 
de maalesef hepimizin hafızalarındadır. En son 15 
Temmuz’daki hain darbe teşebbüsü, önlenmiş olmasına 
rağmen, Türkiye’nin uzun yıllarını alan, heba eden hain 
bir teşebbüs olarak kalmıştır.”

“Türkiye’nin bu anlamda hem çevresine hem gönül 
coğrafyasına karşı öncü bir Türkiye olma mecbu-
riyeti var.”

“Türkiye’nin değişim ve reform süreci bir günlük alınan 
bir karar veya tek bir liderin planladığı bir süreç değil-
dir. Türkiye’nin bundan sonra önünde üç temel mesele 
var. Bunlardan birisi yeni Türkiye’dir. Siyasetiyle, iktisa-
dıyla, dış politikasıyla, toplumsal yapısıyla, devlet-mil-
let ilişkileriyle yeniden güçlenmiş ve milletin söz sahibi 
olduğu yeni Türkiye... Siyasi mekanizmasıyla, hukuki 
sistemiyle, anayasasıyla.. Türkiye’nin ayrıca güçlü ve 
büyük bir Türkiye olma mecburiyeti var. Türkiye’nin bu 

anlamda hem çevresine hem gönül coğrafyasına karşı 
öncü bir Türkiye olma mecburiyeti var.”

“2002-2016’nın, Türkiye’nin değişim bakımından 
en sancılı ama en çok mesafe alınan dönemlerinden 
birisi olduğunu söyleyebiliriz.”

“2002-2016’nın, Türkiye’nin değişim bakımından en 
sancılı ama en çok mesafe alınan dönemlerinden birisi 
olduğunu söylemekte fayda var. Bu dönemdeki önemli 
gelişmelerin, bürokratik oligarşinin zayıflaması ve bu 
anlamda siyasi iradenin bürokrasiye karşı güçlü hale 
gelmesi, katılımcı demokrasiyi güçlendirecek adımla-
rın atılması, milletin iradesinin daha güçlü bir şekilde 
ortaya konulması olduğunu söyleyebiliriz.”

“Ümit ediyoruz ki 15 Temmuz’un hesabı, bu darbe 
teşebbüsüne katılanların burunlarından fitil fitil 
getirilerek sorulacaktır.”

“Hem 12 Eylül’ün hem 28 Şubat’ın parlamentoda sor-
gulanmış olması bile başlı başına önemli bir gelişmedir. 
Şimdi önümüzde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
yargılanması var. Farklı farklı dosyalar halinde bu 
teşebbüsle ilgili mücadele başlatıldı. Ümit ediyoruz 
ki 15 Temmuz’un hesabı, bu darbe teşebbüsüne katı-
lanların burunlarından fitil fitil getirilerek sorulur ve 
15 Temmuz darbe teşebbüsü, sadece bir yargılama 
süreci olarak değil, Türkiye’nin demokratikleşme sü-
recine katkıda bulunan bir yargılama dönemine sahne 
olacaktır.”

“En kısa zamanda teröre diz çöktürecek ve vatan-
daşlarımızın terör örgütünün gölgesinden çıkma-
sını sağlayacağız.”

“Önümüzdeki süreçte antidemokratik bütün yasaların 
kaldırılması, değiştirilmesi gerekiyor. Siyasi Partiler 
Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İç Tüzüğü bunlardan 
sadece bir kaçıdır. Bu alanlarda Türkiye’nin demokratik 
bir siyaseti kurumsallaştıracak yasal düzenlemeleri en 
kısa sürede yapmasını arzu ediyoruz. Bir başka önemli 
alan da Türkiye’nin uzun yıllar gündemini meşgul eden 
nereden bakarsanız bakın, Türkiye’nin 1,5 trilyon dolar 
bir maddi kayba uğramasına neden olan terörün bitiril-
mesi, tamamen tasfiye edilmesi. Maalesef 36-37 yıldır 
Türkiye, terörle boğuşuyor, harp ediyor. Terör örgütle-
rinin arkasındaki birtakım uluslararası güçler de teröre 
her türlü desteği veriyor. Olan bu milletin çocuklarına 
oluyor. Binlerce, on binlerce insan terör dolayısıyla 
ölüyor, askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız şehit 
oluyor. İnşallah en kısa zamanda teröre diz çöktürüp 
sona erdirmek ve bu memlekette yaşayan 



ŞUBELER46 ENSAR BÜLTENİ 
2017 OCAK / HAZİRAN

bütün vatandaşlarımızın, terör örgütlerinin gölgesin-
den çıkarılmasını sağlamak, siyasetin demokratikleş-
mesinin en önemli gereklerinden birisidir.”

“Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, terörün 
baskısı altındaki siyasetten de demokratik bir tavır 
çıkmaz.”

“Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, terörün bas-
kısı altındaki siyasetten de demokratik bir tavır çıkmaz. 
Yıllardır PKK’nın gölgesinde siyaset yapanların nasıl bir 
alana hapsolduğunu gördük. Dolayısıyla terörün bitiril-
mesi, terör örgütlerinin gölgesinde hiçbir siyasetin ve 

siyasetçinin kalmaması Türkiye’nin demokratikleşme-
si için çok önemli. Bunun içinde eğer projeler varsa, 
bütün siyasi aktörler bunları kamuoyunun gündemine 
getirilmelidir. Asla ve asla terörden medet umarak, 
terör örgütünün güçleriyle seçim kazanarak, terör ör-
gütlerinin oluşturduğu korku ortamında, diğer siyasi 
partileri tasfiye ederek siyaset yapmak olmaz. Türkiye, 
böyle bir siyaset dönemine asla geri dönemez. Buradan 
insan hakları, hak, hukuk çıkmaz.”

Sn. KURTULMUŞ, Ensar Vakfı’na teşekkürlerini ileterek 
konuşmasını sonlandırdı. Program, Kuran-ı Kerim tila-
vetiyle son buldu. 

Ensar Buluşmalarında,“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü”

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar 
Buluşmaları’nın konuğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk ÖZLÜ oldu. “Cumhurbaşkanlığı sistemi 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanındaki gelişmeler” 
konulu konferans bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
gerçekleştirildi.

“İslam’ın bize yüklediği vazife doğrultusunda, bilim 
ve sanayi alanında da mücadele etmeliyiz.”

Program, Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Ercan 
Poyraz’ın takdimiyle başladı. Poyraz: “Gelişmeyi ifade 
edilebilir kılmak için sabiteler belirleme ve birikimleri 
kullanılabilir kılmak için hesaplama zorunluluğu, anali-
tik düşünceyi ortaya çıkaran en temel iki arzu olmuştur. 
Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen yazının icadı 
da insanlığın analitik düşünce birikimiyle mümkün 
olmuştur.

O günden bugüne, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
artan bir hızla devam etmiş, son iki yüzyılda bu hız, baş 
döndürücü bir seviyeye ulaşmıştır. Bu gelişmelerin, 18. 
ve 19. yüzyılda sömürgeciliğe, 20. yüzyılın ilk yarı

sında yıkıcılığa, ikinci yarısı da kültür emperyalizmine 
nasıl bir zemin hazırladığını gördük. Bu yüzyıllar aynı 
zamanda Müslümanların ve coğrafyamızın yerinde 
saydığı yüzyıllardır.

Görüyoruz ki vicdan ve ahlâktan yoksun akıl, yazının 
icad edilmesiyle başlayan tarihi, Hiroşima’ya kadar 
götürmüştür. Ve yine görüyoruz ki Müslümanların söz 
sahibi olamadığı yüzyıllar, insanlığın en acı yüzyılları 
olmuştur. Bugün tarihin ve İslam’ın bize yüklediği 
vazife, geri kaldığımız her alanda, vicdan ve ahlâkla 
yücelmiş bir akıl ve siyasetin, tekrar egemen olması için 
mücadele etmektir.”

“Bulunduğumuz bölgenin güçlü bir Türkiye’ye ih-
tiyacı var.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü ko-
nuşmalarına “Ensar Vakfı’nın değerli başkanı, değerli 
üyeler ve misafirler sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Önümde bir metin var ama ben sizlerle hasbihal ve 
sevgi ortamında konuşmak istiyorum. Sizlerle birlikte 
olmaktan mutluluk duyuyorum, katıldığınız için sizlere 
teşekkür ediyorum ve Ensar Vakfı’na başarılar diliyo-
rum. Vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ne ka-
dar güçlenirse toplum da o kadar güçlenecektir. Gayret 
edilirse ülkemiz bundan karlı çıkacaktır. Bizler yüklü 
bir miras ve kültürü olan bir ülkeyiz. Üzerimizde büyük 
bir yük var ve bu son zamanlarda daha da ağırlaşmış 
durumda. Terör örgütlerine, güya başka bir terör örgü-
tüyle mücadele ediyor diye açıktan destek veren ülkeler 
olduğunu görüyoruz. Bu nedenle güçlü bir Türkiye’ye 
bulunduğumuz bölgenin ihtiyacı var.” diyerek başladı.
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Ensar Buluşmalarında “Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ” 

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar 
Buluşmaları’nın konuğu Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
AKDAĞ oldu. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta 
Dönüşümün İkinci Aşaması” konulu konferans Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

16 Nisan yeni bir dönemin başlangıcı

Program Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Ercan 
Poyraz’ın takdimiyle başladı. Poyraz “Halk oylamaları, 
siyasetin tıkandığı ya da çözüm bulmakta zorlandığı 
konularda, doğrudan halkın görüşünün alındığı seçim-
lerdir. 16 Nisan’da geride bıraktığımız halk oylaması da, 
uzun yıllardır çözüm bulunamayan “yürütme gücünün 
etkinliği” sorununa çözüm getirmeyi hedeflemiştir. 
Yasama ve yürütmenin birbirine geçtiği Parlamenter 
sistemlerin verimliliği, iktidar ve muhalefet arasında-
ki uyum ve işbirliğine bağlıdır. Bu konuda ülkemizin 
yaşadığı neredeyse traji-komik hatıralar, hepimizin 
yüzünde acı gülümsemelere neden olmaktadır.Bugün 
ülkemiz, değişmekte olan dünya dengeleri ve yangın 
yeri diyebileceğimiz İslam coğrafyasında, gücünü doğ-
rudan halktan alan kararlı bir mücadele için yeni bir 
başlangıç yapmıştır. Açılan bu yeni sayfa, özellikle ulus-
lararası ilişkiler ve ekonomi alanında etkin politikaların 
üretilmesine ve uygulanmasına imkân sağlayacaktır. 
Temennimiz, ülkemizin dünyada ve coğrafyasında hak 

ettiği yeri edinmesidir.” diyerek sözü Bakan Akdağ’a 
bıraktı.

Sivil Toplum Buluşmaları önemli

Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ, Ensar 
Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Ensar Buluşmaları’nda 
“Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün 
İkinci Aşaması Neler Getirecek?” konulu konferans 
verdi. Sayın Akdağ konuşmalarına, sivil toplumla bu-
luştukları bu programların ne kadar faydalı ve gerekli 
olduğuna vurgu yaparak başladı. Sayın Akdağ “Bu 
tarz programları gerçekleştirdikleri için yönetiminize 
ve emek veren arkadaşlara teşekkür ederim. Bu tür 
programlar özellikle seçim ve sandık olmadığı zaman 
daha da önemli bir hale geliyor. Seçim olduğu zaman, 
konu ikna etmeye kayıyor ve biraz da asıl amacından 
sapıyor.” dedi.

Başarılarımızı cumhurbaşkanımız başta olmak üze-
re tüm kardeşlerimizin sahaya inmesine borçluyuz

Sn. Akdağ sağlıkta dönüşümle ilgili konuşmasına baş-
lamadan önce “Hükümetimiz 14 yıllık başarısını başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kardeşle-
rimizin sahaya inmesine borçludur.” diyerek teşekkür-
lerini sundu.
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İhtilallerin anayasasından milletin iradesine

Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğinin ülkemiz 
için ne kadar gerekli olduğuna vurgu yapan Akdağ, 
“Geçtiğimiz sisteme bakacak olursak bazı sıkıntılarla 
karşılaştık. Yönetim sistemimize baktığımızda ihtilal-
ler sonrasında yapılan anayasaları görüyoruz. Halkın 
iradesinden uzak bir şekilde oluşturulan anayasalar 
bunlar. Son değişiklikle birlikte milletin iradesinden 
daha üstün bir irade olmayacak. Şimdiye kadar ki sis-
temler hep halk tarafından seçilmiş siyasilerin yanlış 
işler yapacağı düşüncesine göre düzenlenmiş. Peki, 
kime göre? Askerlere göre, vesayet sahiplerine göre, 
seçkinlere göre... Kurduğumuzyeni sistemle bu seçkinci 
anlayışı da ortadan kaldırdık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tüm alanlarda daha 
yalın ve bürokrasiden uzak kararlar alınabilecek

Sn. Akdağ “Hükümet sistemi değişikliğinin sağlık ala-
nını nasıl etkileyeceğini soruyorlar. Aynı şekilde bunu 
eğitim, kültür ve diğer alanlar için de soruyorlar. Bunun 
tek bir cevabı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

ile tüm alanlarda sistemin daha yalın, bürokrasiden 
uzak ve milletin kararlarına yakın olacağını söyleyebi-
liriz.” diyerek konuşmalarına devam etti.

Yeni sistemle yetki ve sorumluk karmaşası da 
çözülecek

“Bir işin başında birden çok kişi olursa o iş yürümez. 
Mesela şu anda evde sağlık hizmetleri veriyoruz. Evde 
sağlık hizmetlerini daha ileriye nasıl taşıyabiliriz diye 
düşündük. Bu işi kamu hastaneleri ile halk sağlığı 
birlikte yürütüyor, bir bölgede sorun oluşup o bölgede 
inceleme yaptığımızda kimin sorumlu olduğunu bul-
makta zorlanıyoruz. Yeni sistemde her işin sorumlusu 
belli olacak. Süresi belli olan bir sorumluluktan bah-
sediyoruz. 5 yıllık süre sonunda bunun hesabını da 
sorabiliyoruz. Bunun bize katkısı da 5 yıl süreyle bir 
programı düzenlemek mümkün olacak. Eski sistemde 
bu istikrardan bahsedemezdik... AK Parti hükümetleri 
zamanında var olan istikrar da partimizin başarısıdır. 
Biz bu yeni sistemle istikrarın da garantisini veriyoruz.” 
dedi.

Ensar Vakfı Hakkari Şubesi 200 Stk ve Kanaat Önderini Davette Buluşturdu
Ensar Vakfı Hakkâri Şubesi tarafından ildeki sivil top-
lum örgütleri ve kanaat önderlerine akşam yemeği ve-
rildi. 200 STK’nın katıldığı yemeğe yemeğinde konuşan 
Ensar Vakfı Hakkari İl Temsilcisi Nurettin Fırat, yemeği 
uzun zamandır planladıklarını, ancak yoğunluktan do-
layı ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yemeği katılan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Fırat, 
“Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği ve arzulanan 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız açısından 
16 Nisan’da önümüze konacak referandum sandığını 
tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz. Dünyanın ve böl-
gesinin parlayan yıldızı olan Türkiye’yi 2023 hedefle-
rine taşıyabilmenin yolu referandumdan geçmektedir. 
Küresel ve bölgesel şer odaklarının oyunlarını bozmak, 

dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insan-
ların ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlü 
kılmak için önümüze gelen fırsatı layıkıyla değerlen-
dirmek zorundayız.” dedi.
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Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk Yeni Anayasa ve 
Başkanlık Sistemi’ni Anlattı
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci – Yazar 
Erem Şentürk, Ensar Vakfı Samsun Şubesi tarafından 
düzenlenen konferansta 550 kişiyi aşkın katılımcıya 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi’ni anlattı.

15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir 
Salonu’nda  550 kişiyi aşkın katılımcıyla gerçekleşti-
rilen konferansta konuşan Diriliş Postası Yazarı Erem 
Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde artık 
devlet ve hükümetinin ayrı olmadığını, milletin devlet 
olduğunu söyledi.

Yeni sistemde millet ne derse o olacak!

Türkiye’de milletin seçtiklerinin hükümet olabilme-
sine rağmen devlet olamadıklarına da dikkat çeken 
Şentürk, devletin gizli bürokrat sahiplerinin 55 yıldır 
nükleer santral yapabilmenin şartlarını oluşturmadık-
larını tüzüklerle, yönetmeliklerle bu günlere gelindiğini 
kaydetti.

Afyonkarahisar Kent Konseyi İle Ensar Vakfı ve Genç Ensar İşbirliğinde 
Ortak Program
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ile Ensar Vakfı 
Afyonkarahisar Şubesi, Genç Ensar Afyonkarahisar 
Temsilciliği ve Akademik Değerler Topluluğu işbir-
liğinde Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit’in konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Dünya tarihini yeniden düşünmek’ 
konulu konferans ve Grup Yürüyüş konseri düzenlen-
di. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer  
kampüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

program, AKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Mustafa Can’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Talha Erdoğan ve 
Ensar Vakfı Şube Başkanı İbrahim Durgut’un açılış 
konuşmasının ardından, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit ‘Dünya tarihini yeniden 
düşünmek’ konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi.
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Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz: Milletimiz 15 Temmuz 
İhanetini Unutmayacak!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi 
sırasında Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT’a giderek yayın-
ları kesmeye çalışan 5’i sivil, 16 sanığın yargılandığı 
davanın görülmesine başlandı. Ankara 14. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, avukatları 
ve yakınları ile müştekiler yer aldı. Sanıklar, güvenlik 
önlemleri altında duruşma salonuna getirildi. Kocaeli 
ve Kırıkkale’de tutuklu 2 sanık ise duruşmaya Ses ve 
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. 
Duruşma kimlik kontrolünün ardından iddianamenin 
okunmasıyla devam ediyor.

Ensar Vakfı Ankara Başkanı Poyraz: Milletimiz 15 
Temmuz ihanetini unutmayacak

Sanıkların adliyeye girişinin ardından, Milli İrade 
Platformu adına Ensar Vakfı Ankara Başkanı avukat 
Ercan Poyraz, 15 Temmuz’da ordunun içine yuvalanmış 
asker görünümlü teröristlerin aziz millete yönelik kanlı 
bir darbe girişiminde bulunduğunu, gözü dönmüş terö-
ristlerin başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, TRT ve TÜRKSAT 
gibi birçok kurumu ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Darbecilerin, tankları vatandaşların üzerine sürdüğü-
nü, istikbali için sokağa çıkan insanları şehit ettiğini 
söyleyen Poyraz, “Milletimiz acı da olsa bu tecrübesini 
hem koruyacak hem de nesiller boyunca aktaracak, ira-
desinin, devletinin ve mücadelesinin bekçisi olacaktır. 
15 Temmuz’da kanımızla ve canımızla verdiğimiz des-
tansı mücadelenin hukukla perçinleşmesi için bugün 
görülecek olan TÜRKSAT davası ve bütün FETÖ davala-
rının da sonuna kadar takipçisi olacağız.” diye konuştu.

Sinop`ta İmam Hatip Liseliler Yarıştı
Din öğretimi genel müdürlüğü tarafından organize 
edilen İmam Hatip Liseleri arasında 8. si düzenlenen 
Arapça yarışmaları 29 Mart Çarşamba günü gerçekleş-
tirildi. Sinop Merkez Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarışma 
Arapça şiir okuma ve Arapça tiyatro kategorilerinde 
yapıldı.  Arapça Tiyatro dalında Boyabat Anadolu İmam 
Hatip Lisesi birinci olurken şiir dalında ise Boyabat 
Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu.

Açılış konuşmasında okul müdürü Şükrü Eraltan, 
“Arapça’nın İslam’ın ve cennetin dili olduğunu“ vurgu-
ladıktan sonra asıl amacın İmam Hatiplilerin bir araya 
gelmesi olduğunu söyledi. İl müftü yardımcısı Fatih 
Tavlaşoğlu, “İmam Hatiplerin hedefinin lokomotif ol-
mak, milletimize hayırlı yöneticiler olmak olmalıdır.” 

dedi.  Yarışma ödülleri SİMDER (Sinop İmam Hatipliler 
Derneği),  Sinop Din Görevlileri Derneği, Kahramanlar 
Mobilya, Sinop İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı Sinop 
Şubesi, Sinop Diyanet-Sen, Eğitim Bir-Sen, MÜSİAD, 
Cihannüma dernekleri tarafından karşılandı.
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Ensar Vakfı Beykoz Şubesinden Süper Lig Tadında Futbol Turnuvası

Ensar Vakfı Beykoz Şubesi Gençlik Komisyonu tara-
fından düzenlenen okullar arası halı saha futbol tur-
nuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu TFF Meral 
Celal Aras Spor Lisesi olurken ikinci Fevzi Çakmak 
Anadolu Lisesi, üçüncü ise Prof. Dr. İbrahim Canan 
Anadolu Lisesi oldu. Kavacık Halı saha Kompleksi’nde 
düzenlenen turnuvaya katılan 11 lisenin öğrencile-
ri dört gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Ensar 
Vakfı Beykoz Şube Başkanı Deniz Soytemiz’in şehir 
dışında olduğu için katılamadığı ödül törenine Beykoz 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar, Beykoz 
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bülent Küçük, 
Meclis Üyesi Bayram Çevik, Ensar Vakfı Beykoz Şubesi 
Gençlik Komisyonu Başkanı Said Kasırga, AK Parti 
İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Sağlam, AK Parti Beykoz İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri 

Ahmet Deliak ve Kenan Gedik ile Ensar Vakfı Beykoz 
Şubesi yöneticisi Osman Bel ve öğrenciler katıldı.  

Ödül töreni öncesi bir konuşma gerçekleştiren Beykoz 
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bülent Küçük 
ile Meclis Üyesi Bayram Çevik turnuvaya katılan tüm 
takımları tebrik etti. Çevik, “Bu yıl ilk defa gerçekleşti-
rilen bu turnuvanın geleneksel hale getirilerek ilerleyen 
yıllarda daha da profesyonelce hazırlanacağı, gençliğe 
ve sporun gelişimine desteklerinin sürecek.” dedi. 

Konuşmaların ardından turnuvada birinci olan TFF 
Meral Celal Aras Spor Lisesi, ikinci olan Fevzi Çakmak 
Anadolu Lisesi, üçüncü olan Prof. Dr. İbrahim Canan 
Anadolu Lisesi takımlarına madalya ve kupaları verildi. 
Ayrıca birinci olan takıma kişi başı 200 TL, ikinci olan 
takıma 150 TL, üçüncü olan takıma 100 TL ve turnu-
vaya katılan her takım oyuncusuna da kişi başı 50 TL 
hediye çeki takdim edildi. 

Turnuvaya Katılan Takımlar; Boğaziçi Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Özel Kavacık Uğur Temel Lisesi, Çavuşbaşı 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Murat Akdemir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Celal Aras Anadolu Lisesi, 
Barbaros Hayrettin Paşa Endüstri Meslek Lisesi, Akbaba 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Ferit İnal TFF 
Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan 
Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi`nden Eğitime Destek
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi ve Genç Ensar Çaycuma, 
Çaycumadaki 2. ve 5. sınıf öğrencilerine binlerce kitap 
hediye etti. Ensar Vakfı toplam sayısı 6500 olan ki-
tapları, okulları tek tek gezerek öğrencilere ulaştırdı. 
Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Av. Vedat Emeksiz 
konuyla ilgili şunları kaydetti :”Biz Ensar Vakfı Çaycuma 
Şubesi olarak, Çaycuma’mızdaki tüm 2. sınıf ve 5. sınıf 
öğrencilerimize yardımcı ders kitaplarından oluşan 
bir set hediye ediyoruz. 2. sınıf öğrencilerimizin her 
birine 2’şer kitap, 5. sınıf öğrencilerimizin her birine 
6’şar kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Genç Ensar 
Çaycuma başkanı Âdem İnam kardeşimizle birlikte il-
çemizdeki tüm merkez ve köy ilkokul ve ortaokullarını 
tek tek dolaşarak öğrencilerimizin hediye kitaplarını 

ulaştırıyoruz. İnşallah bu kitapların öğrencilerimize 
katkısı olur ve en yüksek bir başarı elde edilir.” dedi.
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Ensar Vakfı İç Anadolu Şubeleri Bölge Toplantısı Kırşehir’de Yapıldı
Ensar Vakfı İç Anadolu Şubeleri Bölge toplantısı 25 
Şubat 2017 Cumartesi günü Kırşehir’de yapıldı. Ensar 
Vakfı Kırşehir Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıya 11 Şube’nin Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Rüştü 
Yeşil’in selamlama konuşmasının ardından Vakıf Genel 
Müdürü Hüseyin Kader, genel merkez çalışmalarını 
özetleyen ve şubelerin 2016 dönemi çalışmalarına 
ışık tutan bir konuşma yaptı.  Öğleden sonra başlayan 
2. oturumda ise 2017 döneminde yapılacak proje ve 
çalışmalar Genel Müdür Kader’in moderatörlüğünde 
detaylandırıldı. Son bölümde ise muhasebe, finans 

yönetimi ve evrak düzeni sunumunun ardından top-
lantı soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi`nin Programında Şevki Yılmaz: Türkiye 
Taşlarından Kurtulacak
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen 
organizasyonla Kırşehir’e gelen Milli Görüş’ün ef-
sane isimlerinden, Rize eski Belediye Başkanı, Rize 
eski Milletvekili, Necmettin Erbakan ile Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı Şevki Yılmaz, Kırşehir 
ziyaretinde çeşitli görüşmelerde bulundu. Yılmaz, 
Kırşehir Müftülüğü Salonu’nda düzenlenen “Yeniden 
Büyük Türkiye” konulu konferansta konuştu. Yılmaz, 16 
Nisan’daki referandum ile ilgili olarak “Evet” demenin 
çok önemli olduğunu vurguladı. 

Gümüşhane`de `Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi` 
Başlıklı Konferans Düzenlendi
İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı Gümüşhane Şubesi 
katkılarıyla Cihannüma Derneği Gümüşhane Temsilciliği 
tarafından Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Doğa Bilimleri Konferans Salonunda düzenle-
nen konferansa, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan 
Pektaş, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa 
Şen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bahri Bayram, Cihannüma Derneği Gümüşhane 
Temsilcisi Ömer Nasuhi Akıncı, kurum müdürleri, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şen, konferansta 
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki mevcut sisteminin 
çift direksiyonlu, çift vitesli, çift frenli otomobile ben-
zediğini dile belirtti. Bir otomobilde şoförün ve bütün 
parçaların çift olması halinde kaza riskinin yüksek 
olduğunu ifade eden Şen, “Kimse böyle bir arabası 

olmasını istemez. Türkiye bir araba olsaydı böyle bir 
araba olacaktı. Referandumda ‘Hayır diyeceğiz’ diyenler 
Türkiye arabası böyle gitsin istiyor. Biri gaza basacak, 
öbürü ‘Ne acelen var’ diyerek firene basacak, araba 
bağırıp duracak. Kimse böyle bir araba istemiyor.” dedi.
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Ensar Vakfı Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sabah Kahvaltısında 
Bir Araya Geldi
Ensar Vakfı Manisa Şube Başkanı Arif Çeler, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. 
Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çeler, 
“Ensar Vakfı olarak 4 yıldan beri Manisa’da faaliyet 
gösteriyoruz. Vakfın esas amacı eğitim öğretim üze-
rinde faaliyet göstermek. Biz yönetim olarak eğitimci 
olduğumuz için, ücretsiz olarak lise ve üniversite öğ-
rencilere kurslar veriyoruz. Öğrencilerimiz hangi dersi 
talep ediyorlarsa o dersten kurs açıyoruz. Bu konuda da 
zaten bizim Milli eğitim Müdürlüğü ile kendi aramızda 
yaptığımız bir protokolümüz var. Protokol çerçevesinde 
Milli Eğitimden onay alıp bu kurslara devam ediyoruz. 
Bunun dışında ihtiyacı olan öğrencileri sene başın-
da belirliyoruz ve bu öğrencilere burs da veriyoruz. 
Kursların ve bursların yanında öğrencileri sosyal akti-
vitelere katıyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz arasında bu-
lunan, öğrencilerin ufuklarını açmak, etrafını daha iyi 
tanımaları bakımından il dışına geziler düzenliyoruz. 

Değişik mekânları görmeleri ve tanımaları bakımından 
bu tür sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizim 
faaliyetlerimiz bir yılın belirli aylarında değil 12 ay 
dolu dolu geçiyor Üniversite öğrencilerimizin barınma 
sorunlarını ortadan kaldırmak için bir yurt yapma 
projemiz var. İnşallah bu yurt sorununu da en kısa 
zamanda çözüme kavuşturacağız.”  dedi.

Ensar Vakfı Ordu Şubesi’nin Programında Bilal Erdoğan
Vakıf gönüllüsü Bilal Erdoğan, “16 Nisan, Türkiye’nin 
geleceğinin bağımsızlık anlayışı üzerinde inşa edilme-
sine karar verileceği bir gün olacaktır.” dedi.

Bilal Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenle-
nen Ensar Vakfı Ordu Şubesi’nin programına katıldı. 
Konferansa başta Ordulu vakıf gönüllüleri, Ensar Vakfı 
yöneticileri, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, 
Metin Gündoğdu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu 
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye 
Başkanı Engin Tekintaş katıldı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye 
Gençliği” başlıklı programda konuşmasını gerçekleş-
tiren Bilal Erdoğan, salonda bulunan gençlere sesle-
nerek, “Yeniden büyük Türkiye, yeni Türkiye inşallah 
siz gençlerin omuzlarında yükselecektir. O yüzden 
hedeflerimizi büyük tutacağız. O yüzden yeni Türkiye 
dediğimiz, büyük Türkiye dediğimiz ülke, sizin hedef-
lerinizin büyüklüğü ile büyüyecektir. Çünkü bu ülkeyi 
yükseltecek sizlersiniz.” diye konuştu.

16 Nisan’da yapılacak referanduma değinen Bilal 
Erdoğan, bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti açısından en 

önemli tarihlerden biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, 
“16 Nisan’da sadece yeni anayasayı oylamayacağız. 16 
Nisan’da ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini, vatanı-
mızın beka meselesinde geleceğimizin bağımsızlık an-
layışı üzerinde inşa edilmesine karar vereceğiz. Şimdi 
mahkeme salonlarında her türlü rezilliği yapan, her 
türlü yalanları söyleyen o acizler var ya, onların iplerini 
kim tutuyorsa, o sahipleri, Recep Tayyip Erdoğan ve 
iktidarını silip yeniden kendi oyunlarına, kendi plan-
larına, hizmet edecek kişilerin gelmesi üzerine planlar 
kurdular. Ama 14 yıldır bu büyük devrim, yeni ülkenin 
kuruluşunda bu aldığımız mesafe var. Bunların devam 
etmesi için 16 Nisan çok önemli.” şeklinde konuştu.
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Ensar Vakfı, Dünya Tiyatro Günü Nedeniyle Ataşehir’deki İlkokul ve 
Ortaokul Öğrencilerini Tiyatro İle Buluşturdu

Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi, Ensar’ın genel faaliyetleri 
çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları, Ataşehir Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla Dünya Tiyatro Günü ne-
deniyle Ataşehir’deki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini 
tiyatro ile buluşturdu.

Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ataşehir Kaymakamlığı 

ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Dünya 
Tiyatro Günü nedeniyle haydi çocuklar tiyatroya sloga-
nıyla, Ataşehir’deki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
İBB Şehir tiyatrolarında oynanan Balon isimli tiyatro 
gösterisi izletildi. Ayrıca daha önce okul müdürleri 
tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri öğrencilere 
belirttikleri ihtiyaçları alınarak oyun sonrası kendile-
rine verildi.

Etkinlik kapsamında sabah ve öğle olmak üzere ilkokul 
ve ortaokul öğrencileri tiyatro ile buluşarak toplamda 
1500 öğrenciye aynı zamanda önceden belirlenen ihti-
yaçları doğrultusunda giysi yardımı gerçekleşti.

Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Konferans 
salonunda gerçekleşen tiyatro etkinliğine; Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, 
Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Ensar 
vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, Milli 
Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Ataşehir Müftüsü 
Şakir Pinal, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü 
Seyfi Güneysu, İBB Şehir Tiyatroları Genel Koordinatör 
Yardımcısı Ulya Selçuk, okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

İnegöl’de “Tanıkları ile 28 Şubat Zulmü” Konferansı Yapıldı
Ensar Vakfı İnegöl Şubesi, İnegöl İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları Derneği (İHMED), İlim Yayma 
Cemiyeti İnegöl Şubesi, Yedi Hilal Derneği İnegöl 
Şubesi, İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları 
Derneği (ÖNDER) İnegöl Şubesi tarafından düzenlenen 
“Tanıkları ile 28 Şubat Zulmü konulu konferans büyük 
ilgi gördü.

Postmodern Darbe

Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışın-
da konuşan İHMED Başkanı Ahmet Taştan, “Bundan 
20 yıl önce bu topraklarda tarihe kara leke olarak 
geçen son darbe, ilk postmodern darbe olarak anılan 
28 Şubat zulmünü, o günlerde yapılanları İnegöl´de 
özelde eğitim camiasında dinleyeceğiz. Onlardan hatı-
ralar dinleyeceğiz, başlarından geçenleri anlatacaklar 
fakat genel anlamda diğer konularda da yapılan zulüm 

ve yanlışlıkları anlatacak arkadaşlarımız var. İnşallah 
güzel bir programa imza atacağız.” dedi.
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Ensar Vakfı’nda Öğrencilerle Sohbet Eden Ak Parti Samsun Milletvekili 
Köktaş: “Milletimizden Güçlü Bir Destek İstiyoruz”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 16 Nisan’da 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk 
oylaması süreci kapsamında Atakum ve Ladik ilçelerin-
de bir dizi program gerçekleştirdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlçe Başkanı 
Haluk Köksoy, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, 
İlçe Başkanı Fikret Baştan, AK Parti Samsun İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Meliha Bayraktar, İlhan Kara, belediye 
meclis üyeleri ve ilçe teşkilat üyelerinin katılımı ile 
Ensar Vakfı Samsun Şubesinde öğrencilerle sohbet 
eden Köktaş kendisine yöneltilen sorulara da cevap 
verdi.

“Kafa karışıklığı peşindeler”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında yalan 
yanlış bilgilerle insanların kafasının karıştırılmaya ça-
lıştığını dile getiren Milletvekili Köktaş, “Bunlardan biri 

de rejim elden gidiyor. ‘Cumhuriyet elden gidiyor’ diye 
yaygara koparmaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye’nin rejim 
sorunu Genel Başkanımız Binali Yıldırım’ın vurguladı-
ğı gibi 1923’te bitmiştir. Cumhuriyet, milletimizin en 
kıymetli kazanımıdır ve Türkiye’nin rejimi demokratik 
bir cumhuriyettir. 18 maddelik Anayasa değişikliğini, 
rejim değişikliği olarak nitelemeye yeltenenler, kafa ka-
rışıklığı peşindedirler. Bununla ilgili hiçbir düzenleme 
asla söz konusu değildir. ‘Anayasa değişikliği ile rejim 
değiştiriliyor’ söylemi, hayali bir söylemdir. Kanunla ya-
pılan düzenlemenin ana omurgası Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin rejimiyle değil hükümet modeliyle ilgilidir. 
Bu model, ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ olarak 
tanımlanmıştır.” diye konuştu.

“Ülkemizin ayağındaki prangalar çözülecek”

Her zaman ayrıştırıcı değil birleştirici olduklarını be-
lirten Milletvekili Köktaş, “Biz her zaman 80 milyonu 
kardeş bildik, buna göre hizmet ettik, gece gündüz 
demeden çalıştık. Şimdi ülke olarak tarihi bir değişim 
yolundayız. 16 Nisan’da aydınlık Türkiye’nin kapılarını 
ardına kadar açmak, Türkiye’yi büyük hedeflere taşı-
mak için sizlerden bir kez daha güçlü bir destek istiyo-
ruz. İnanıyorum ki milletimiz yapılacak olan bu sistem 
değişikliğine büyük bir ’evet’ diyecektir. Bu güçlü evet 
ülkemizin sırtındaki yükleri atacak, ayağındaki pran-
gaları çözecek, hedeflerine koşar adım ilerleyecektir.” 
şeklinde sözlerine son verdi.

Şehzadeler Belediyesi ve Ensar Vakfı`nın `Mutlu Kadın, Huzurlu Yuva` 
Konferansına Yoğun İlgi
Şehzadeler Belediyesi ve Ensar Vakfı’nın 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü nedeni ile kadınlar için özel olarak or-
taklaşa düzenlediği ve  Aile Danışmanı Saliha Erdim’ in 
konuşmacı olarak katıldığı ‘Mutlu Kadın, Huzurlu Yuva’ 
konferansına Manisalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile düzenle-
nen konferansa Şehzadeler Belediye Başkan Vekili 
Selma Çertürk, Ensar Vakfı Manisa Şubesi Hanımlar 
Komisyonu Başkanı Ayşe Hekimoğlu ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konferansa yo-
ğun ilgi gösteren Manisalı bayanlar, konuşmacı Saliha 
Erdim’i büyük bir dikkatle dinlediler. Konferansın 

sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Selma 
Çertürk ve Ensar Vakfı Manisa Şubesi Hanımlar 
Komisyonu Başkanı Ayşe Hekimoğlu, Saliha Erdim’ e 
çiçek ve hediye takdim ettiler.
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Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nden `Anayasa Sistem Değişikliği 
Bilgilendirme Paneli`
Ayhan Olgan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin ana 
teması olarak ‘Türkiye’ye neden yeni bir yönetim sis-
temi lazım’ işlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan 
Ayhan Olgay, “Önemli bir yol ayrımına gidiyor Türkiye. 
Hem bağımsızlık, hem de milli egemenlik sistemini 
kurma aşamasındadır. İçeride ve dışarıda kopartılan 
kıyamete baktığınız zaman bu milletin düşmanları, 
hasımları ne kadar hain varsa söz birliği etmişçesine 
milletin kararını etkilemeye yönelik girişimlerde bu-
lunuyorlar.” dedi.

“İnisiyatif alan bir yaklaşım ortaya koymuştur”

Daha sonra söz alan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı 
Şuay Alpay ise “Ben burada kendimi ev sahibi gibi gö-
rüyorum. Malatya milli mesele olarak telaki ettiği her 
meselede inisiyatif alan bir yaklaşım ortaya koymuş-
tur. Bu mesele ne Ak Parti’nin meselesi, ne MHP’nin 
ne de CHP’nin meselesidir. Bir defa bunu açıkça ifade 
etmemiz lazım. Bu mesele milli bir meseledir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin nasıl bir hükümet sistemi tercih et-
tiğiyle alakalı önemli bir mesele olduğu için herkesin 
söyleyecek sözü, yapacak işi vardır. Hadiseyi doğru 
tespit etmek adına soruyu doğru sormak lazım. Hayır 
tarafını oluşturan arkadaşlarımızın sorduğu bir soru 
var, bu sistem değişikliğine ihtiyaç mı var. parlamenter 
sistemin eksik noktalarına bakıldığında aslında bu so-
runun cevabı da ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Eyüp Genç Ensar 16 Nisan`ın Önemini Vurguladı: “Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi Türkiye`nin Gereksinimidir”
Genç Ensar Eyüp, Ensar Vakfı Eyüp Şubesi Karasüleyman 
Tekkesi konferans salonunda ‘Yeni Türkiye Yolunda 16 
Nisan’ın Önemi’ başlıklı bir program düzenledi. 

Moderatörlüğünü Durali Erdoğan’ın yaptığı progra-
mın katılımcıları ise; Ensar Vakfı Eyüp Şube Başkanı, 
siyasetci, iş adamı ve sosyal aktivist Seçkin Turan’a ile 
eğitimci, iş adamı, sosyal aktivist Kamil Cihan’dı.

Eyüplülerin yoğun ilgi gösterdikleri ve merakla din-
ledikleri programda Seçkin Turan, Cumhurbaşkanlığı 
hükümet etme sistemine niçin geçilme gereksinimi 
duyulduğunu ulusal ve uluslararası bağlamda yaşanmış 
tarihi anekdotlar ve veriler ışığında anlattı. 17-25 aralık 
sürecinde hükumet, devlet ve millet aleyhine oynanan 
oyunu, gezi olaylarının perde arkasını ve en son 15 
Temmuz’da içerdeki hain yerli işbirlikçilerle dışardaki 
müzmin Müslüman ve Türkiye düşmanlarının ortaya 
koydukları kalkışmanın boyutları üzerinde durdu.

Programın diğer konuğu Eğitimci-İş Adamı Kamil Cihan 
ise, 16 nisan günü halk tarafından oylanacak madde-
leri tek tek etraflıca izah etti. Cihan konuşmasında, 

yapılacak anayasal değişikle yargının fiilen hem ba-
ğımsız ve hem de tarafsız olacağını, çifte standartların 
tamamen ortadan kalkacağını ve yargıçların hakiki 
manada millet adına karar verme durumunun söz 
konusu olacağını belirtti. Bu yeni sistemle siyasi par-
tilerin daha uzlaşmacı olacaklarını ve bu minvalde 
toplumsal uyumun ve entegrasyonun daha nitelikli hale 
geleceğini ve bunun da hayatın her çehresine olumlu 
yansıyacağını vurguladı. Panelde son olarak STK tem-
silcileri söz alarak, 16 Nisan referandumu ve oylanacak 
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sorular yöneltti.
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Ensar Vakfı Karadeniz Ereğli Şubesi’nden `Cumhurbaşkanlığı ve Yeni 
Hükümet Sistemi` Konferansı
AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Burhan Kuzu, “Bugünkü modelde diktatörlük doğmu-
yor ise bizim modelde hayli hayli doğmaz. Bugün cum-
hurbaşkanı çok daha rahat ve yetkisi var, sorumluluğu 
yok. Yeni modelde tamamen her icraatından sorumlu. 
Her adımından sorumlu ve yaptığı işten yargıya gi-
decek.” dedi. Kuzu, Ensar Vakfı Ereğli Şubesi tarafın-
dan düzenlenen, “Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet 
Sistemi” konulu konferansta yaptığı konuşmada, 16 
Nisan’da yapılacak halk oylamasının bugüne kadar 
yapılmış en önemli seçim olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kurtuluş reçetesinin oylanacağını anlatan 
Kuzu, “Bilesiniz ki gelecek nesiller bizi mezarda yatır-
maz, sürekli gelir sizi orada rahatsız eder, ‘neden hayır 
verdin bak memleket ne hale geldi?’ diye. Bu AK Parti ve 

MHP’nin projesi değildir. Bu sonuç olarak milletin milli 
bir meselesidir. Biz hazırladık, biz içerisinde olduk, iki 
partinin uzmanları bir araya geldik. Biz bu işi kurtar-
dık belki ama bu işin bizi aşan boyutu var. Kaldı ki bu 
bizimle başlamış bir hareket de değil.” diye konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Kayseri Şeker`de Buluştular
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu 
üyeleri Kayseri Şeker’deki olumlu gelişmele-
ri yerinde görmek ve yöneticilerden bilgi al-
mak üzere Kayseri Şeker’e ziyarette bulundular. 
Ensar Vakfı’nın da bir parçası olduğu Kayseri Gönüllü 
Kültür Teşekkülleri Platformu’nun etkinlikte Birlik 
Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İHH, Mazlumder, Anadolu 
Gençlik Derneği, Asder, Verenel, Kimder, Şefkat 

Der, Kökbir, Diyanet Sen, Kuder, Kasder, İlim Yayma 
Cemiyeti, Erdemli Aile, Çevre Ahlâk Vakfı, Darülaceze 
Vakfı,Reyhan Vakfı, Yazarlar Birliği, Doğu Türkistanlılar 
Derneği, Bosna Türkleri Derneği, Hafızlar Derneği gibi 
91 Gönüllü Kültür kuruluşu ve STK’nın oluşturduğu 
platformun temsilcileri Kayseri Şeker’de 15 Temmuz 
Şehitleri Konferans salonunda bir araya geldi.
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Kırklareli’ndeki İkinci Ensar Vakfı Şubesi Açıldı: Ensar Vakfı Lüleburgaz 
Şubesi Hayırlı Olsun

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde Ensar Vakfı Şubesi 
hizmete başladı. Açılış törenine vakıf gönüllüleri-
nin yanı sıra; Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Enar Vakfı Lüleburgaz Şube 
Başkanı Eyüp Sabri Erdem, Kırklareli Milletvekili, 
Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz 
Başsavcısı Soner Gül, Kırklareli Başsavcısı İyas Yavuz, 
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Vahdet 
Yelpete, TPAO Genel Müdürü Murat Hacı Salihoğlu, SGK 
Müdürü Tahsin Halıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ziya 
Eser, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Lüleburgaz 
Müftüsü Hüseyin Uysal, İlçe MEB Müdürü Nedim Çetin, 
İstanbul Adli Tıp Başkan Yardımcısı Hızır Aslı Yüksek, 
İl MEB Müdürü Murat Aşım, İl Emniyet Müdürü Erkin 
Adalar İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, Ak Parti Kırklareli 
İl Başkanı Alper Çiler, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı 
Cüneyt Yüksel ve Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi Bilal 
Erdoğan katıldı.

Birlik içinde hareket edeceğiz

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin selamlama 
konuşmalarını Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu ve Şube Başkanı Eyüp Sabri 
Erdem yaptılar. Ensar Vakfı Kırklareli Şubesi ve 
Lüleburgaz Şubesinin bölgede herkese kapılarının 
açık olduğu; değerlerine sahip çıkan, yaşatan, öğrenen 
ve öğreten bir toplum için iş birliği halinde olacağı 
aktarıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen programda 

ise TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’a söz 
verildi. Erdoğan bağımsızlığın önemine işaret ederek 
şöyle konuştu: “15 Temmuz bizim millet olarak bağım-
sızlığımız için nedenli fedakârlık yapabileceğimizin 
yeni bir nişanesi oldu. 1915’te Çanakkale’de neyi ortaya 
koyduysa bu Millet, Kurtuluş Savaşı’nda neyi ortaya 
koyduysa bu Millet bağımsızlığı için tekrar ortaya ca-
nını siper edebileceğini göstermiş oldu. Türk Milleti 
göğsünün İmamla dolu olduğu yeniden göstermiş oldu. 
o iman bu topraklar üzerinde, bu Milletin bin yıldır, 
onuruyla, namusuyla, şerefiyle yaşayışının teminatı 
oldu. Bu topraklarda bizim çimentomuz oldu.”

Bu referandum Türkiye için önemli

Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa Değişikliği 
Referandumu’na değinen Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Gerçekleştirilecek olan referandumda, çok güçlü bir 
şekilde bağımsızlığımızın teminat altına alacak bir 
sistemi egemen kılmak için sandıklara gitmemiz lazım. 
İrademizi ortaya koymamız lazım. Nasıl 15 Temmuz’da 
bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesini, canlarımız, 
kanlarımızla ortaya koyduysak, bir oyumuzla da olsa re-
ferandum sandığında bu iradeyi ortaya koymamız gere-
kiyor. Tayyip Erdoğan’ın bu referanduma kendisini için 
inanın bir ihtiyacı yok. Bu Türkiye için önemli. Böyle 
önemli bir reformu ancak Tayyip Erdoğan başımızday-
ken gerçekleştirebiliriz. Bu referandum önemli.” dedi.
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Samsun’da Üniversite Okurken Hafızlıklarını Tamamladılar

Ensar Vakfı Samsun Şubesi’nin organize ettiği Hafızlık 
İcazet Töreni düzenlendi. Etkinliğe vakıf gönüllüsü 
Samsunlular, Samsun STK temsilcileri, üniversite öğren-
cileri, OMÜ Rektörü Sait Bilgiç, Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı 
ve Hasan Basri Kurt ve Gençlik ve Spor Bakanı Aktif 
Çağatay Kılıç’ın yanı sıra yerel basın da katıldı.

Ensar Vakfı Samsun Şubesi’nin yurtlarında kalan ve 
İlahiyat Fakültesi’nde okurken aynı zamanda Kuran-ı 
Kerim’i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak ka-
zanan 10 kız öğrenci için düzenlenen merasimde dev-
let ve millet birlikteliğinin güzel bir örneği yaşandı. 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ensar 
Vakfı Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Peker, 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu ve Samsun Valisi İbrahim Şahin birer kısa 
selamlama ve açılış konuşması yaptılar. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz: Kızlarımızın sevinçlerini paylaşıyoruz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, yaptığı konuşmada; “Burada son derece güzel 
bir Kur’an’ı Kerim tilavetinden sonra İlahiyat Fakültesi 
eğitimleri esnasında hafız olmuş kardeşlerimizin ödül-
leri verilecek. Onların sevinçlerini burada paylaşa-
cağız. Şuanda içinde bulunduğumuz bu mekân 15 
Temmuz hain kalkışması esnasında şehit olmuş Ömer 

Halisdemir’in ismini taşıyor. Bu vesileyle alt kattaki 
salon da şehit Erol Olçok beyin adını taşıyor.

Bugün burada okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti her iki 
şehidimizin de ruhuna gider diye düşünüyorum. O ba-
kımdan Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek 
olsun. Sizi bu Cuma günü birlikte görmekten mutlu 
olduğumu ifade ediyorum. Onur konuğumuza tekrar en 
kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Bilal Erdoğan: Kuran-ı Kerim’i okuyamaz hale 
gelmiştik

Daha sonra söz alan Bilal Erdoğan, geçmişte Türkiye’de 
ezanın yasaklandığını ifade ederek, “Kur’an’ımızı oku-
yamaz hale getirmek için zaman zaman bizi baskı 
altına almaya çalıştılar. Ama milletimiz tez zamanda 
Recep Tayyip Erdoğan’da buluşarak, söz ve kararda 
milletindir dedi. Bu sayede hamdolsun bu ülkede kim-
senin ötekileştirmesi esas alındı. Zaman zaman yalanla 
dolanla yaygaralar kopartılırsa da bu ülkede artık hiçbir 
kesimin devlet tarafından ötekileştirilmediği, birbirine 
karşı kışkırtılmadığı, herkesin huzur içerisinde yaşa-
ması için şartların oluşturulmaya çalışıldığı bir döne-
me girdik. Bugün Türkiye’de dinimizde, inancımızda, 
kitabımızda en hakiki manada kavuşmuş durumdayız. 
Aynen diğer özgürlük alanlarında da olduğu gibi.” diye 
konuştu.
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“1960 darbesinde sokağa çıkmayan milletten tan-
kın önüne yatan millete döndük”

Geçmişteki darbelerde yaşanmayan gelişmelerin dini 
baskının ortadan kaldırılmasının ardından düzeldiğini 
belirten Bilal Erdoğan, “1960 darbesi olduğunda kimse 
sokaklara çıkamadı. 1951’de ezan serbest bırakıldığı 
zaman insanlar dışarıya hiçbir şey yansıtamadığı şeyle-
ri yansıtabilir hale geldiler. Milletimizin üzerinden 200 
yıl boyunca bir modernleşme bir batılılaşma baskısı 
silindir gibi geldi geçti.

Bütün özgüvenimiz, kimliğimiz, karakterimiz ayaklar 
altına alınmaya çalıştı. Ama 15 Temmuz bize bu milletin 
artık ellerindeki ayaklarındaki prangaları kırdığı anla-
mına geliyor. O prangaları kıran millet 1960 darbesinde 
sokağa çıkmayan milleten tankların önüne yatan millet 
haline geldiğini gösterdi. Bu işte bizim tekrardan inan-
cımıza kavuşmamızın nasıl somut neticeler verdiğinin 
göstergesidir. Ülkemizde darbeci zihniyet yaşadığı 
müddetçe bilecek ki bu millet eski bir millet değil. 15 
Temmuz’u yapan zihniyet ‘Televizyondan bir altyazı 
geçirsek, kimse sokağa çıkamaz’ diye konuluyordu. Ne 
oldu? Bu millet onları nasıl mahcup etti. Nasıl dünya 
gözüyle rezil rüsva etti çok güzel bir şekilde izledik 
Allah’a şükür.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, 16 Nisan’dan sonra Avrupa ve Batı kay-
naklı zulümlerin son bulması için çalışacaktır”

Türkiye’nin referandum sonrasında daha güçlü çıka-
cağını vurgulayan Erdoğan, “Biz yeniden Avrupa’ya, 
‘Avrupa, Batı zulmetme, insanları atınla, itinle taciz 
etme. Ülkelerle diplomatik ilişkilerini bir kısım faşist 
grupların siyasetlerine esir etme. Suriye ve Irak’taki 
göçmenlere zulmetme. Sen zulmedeceksen biz baka-
rız onlara.’ diyoruz. Onların almak istemediği Iraklı, 
Suriyeli milyonlarca göçmen kardeşimizi ev sahipliği 
yapmamız aslında Avrupa’ya insanlık öğretmemiz, 
insanlık dersi vermemizdir.

Bunlar bize yüzlerce yıl hümanizm öğrettiler, insan 
hakları, demokrasi, özgürlük, Batı’nın değerleri dedi-
ler. Bosna -Hersek’te 250 bin insan katledilirken kılını 
kıpırdatmayan bir Batı gördük. Ruanda’da 1 milyon 
insan katledilirken Belçika’nın yanı başında seyredi-
şini izledik. Irak’ta, Suriye’de 1 milyon kan aktı. Hala 
petrol kimin kontrolünde akacak bunun hesabının 
peşindeler. Demek ki bizim güçlü Türkiye olmamız ge-
rekiyor. İnşallah 16 Nisan’dan sonra daha da güçlü bir 
Türkiye, bu değerleriyle birlikte Avrupa’ya yeniden in-
sanlık öğretecek, yeniden adalet bahsedecek, Avrupa ve 

Batı kaynaklı zulümlerin son bulması için çalışacaktır. 
Bunun için de bizim liderimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
diyen Birleşmiş Milletler’deki zulme karşı duran Recep 
Tayyip Erdoğan’ı desteklemeliyiz. Türkiye’de darbecile-
rin yazdığı anayasalar kullanılıyor. Tayyip Erdoğan, ‘Bu 
ülke darbecilerin yazdığı anayasalar ile yönetilmemeli. 
Bu ülkeye halkın seçtiği insanların hazırladığı anaya-
sayı layık görelim’ dedi. ‘Halkımıza gidip bunu soralım’ 
dedi. Artık millet ile yönetim arasındaki aracılar devre-
den çıkacaklar. Millet Cumhurbaşkanını seçsin 5 sene 
sonra memnun kalmıyorsa indirsin yerine başkasını 
getirsin.” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda hafız öğrencilere sertifikaları ve 
hediyeleri verildi.
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Trabzon’da `2023 Yılı Hedeflerinde Türkiye Vizyonu` Konferansı Yapıldı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ensar Vakfı Trabzon 
Şubesi’nce, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “2023 yılı Hedeflerinde Türkiye Vizyonu” 
konferansına katılan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, 
burada yaptığı konuşmada, kamu denetçiliği kurumunu 
anlattı.

Belediyeler, kamu kuruluşları veya kamu hizmeti veren 
meslek odaları ve kamu adına hizmet yapan kurumla-
rın kalitelerinin daha iyi olması, hizmette kalite stan-
dardının yükselmesi, idari hizmetlerin kalitesinin yük-
selmesi için kamu denetçileri kurumunun kurulduğunu 
belirten Malkoç, “Bu anlamda vatandaşın hak arama 
kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmış devlet. Yeni oldu-
ğu için çok duyulmadı ama biz göreve geldikten sonra 
arkadaşlarla birlikte gayret içerisindeyiz. İnşallah 1 yıl 
sonra çok daha etkili olacak.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin iyi tarafa gitmediğini aktaran Malkoç, 
“En son Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan kriz. 
İnanılmaz bir şey. İnsan hakları açısından da rezalet, 
uluslararası hukuk açısından kepazelik, inanılmaz bir 
şey. Bir de üstüne üstlük adamlar bizim insanımızın 
üzerine atlarını, itlerini saldılar ama unuttukları bir 
şey vardı. Bu millet 15 Temmuz’da onların Türkiye’deki 
uzantılarının uçaklarından attığı bombadan, tank-
ların mermisinden, helikopterlerin attığı mermiden 
korkmadı ki onların atlarından, itlerinden korksunlar. 
Unuttukları şey bu.” diye konuştu.”

Dünya dengeleri değişiyor ve sarsılıyor

Malkoç, şöyle devam etti: “Batıda bunlar olurken, 
özellikle Uzak Doğu’da çok daha farklı şeyler oluyor. 
1990’lar ve sonlara doğru dünyadaki ticaret hacmi, 
üretim ve paranın yüzde 70’i Avrupa ve Amerika’daydı. 
2017’ye geldiğimizde tamamen değişiyor. Çin’in ken-
disini yenilemesi. Hindistan’ın buna ilave olması. Kore, 
Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerle bir bakıyorsunuz 
ki denge sağlandı. Belki bir kaç yıl sonra dünya eko-
nomisinin nasıl yüzde 70’i, 1990’lı yıllarda Batıdaysa 
şimdi Uzak Doğu’ya kaydı. Çin ve Hindistan’ın nüfusunu 
topladığınızda Endonezya’nın da Müslüman nüfusunu 
da koyun zaten dünya nüfusunun yarısından fazla 
yapıyor. Dünya dengeleri değişiyor ve sarsılıyor.” dedi.

Türkiye’nin Cumhuriyet ile yönünün batıya döndüğü-
nü vurgulayan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Davos görüşme-
lerindeki “One minute” çıkışının Türkiye’nin miladı 

olduğunu anımsattı. Bu coğrafya dünyanın beşiğidir, 
dünyanın kalbidir diyen Malkoç, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bütün peygamberler bu Coğrafya ‘ya gelmiştir. İlk 
savaş, ilk medeniyet, ilk barış bu topraklarda kurulmuş-
tur. Büyük İskender veya başka liderler güç toplayınca 
Asya’ya doğru bu coğrafyadan geçmişlerdir. Dünya ku-
rulduğu günden beri 3 tane kritik yer vardır. Balkanlar, 
Kafkasya ve Ortadoğu, Türkiye’de üçünün kesiştiği 
noktadadır. Bu büyük bir risk ve aynı zamanda güçlü 
olduğumuz da ciddi bir avantajdır.”

Türkiye’nin çok iyi bir noktaya geldiğine işaret eden 
Şeref Malkoç, “Bundan sonrası çok daha iyi olacak. Son 
200 yılımızın en iyi dönemindeyiz. Bir defa içeride siyasi 
kriz yok. Türkiye’de devlet krizi yok. Cumhurbaşkanıyla 
Başbakan arasında kavga yok. Türkiye üstündeki yük-
lerden kurtuldu. Üstüne üstlük çok şanslıyız, siyasi 
kriz yok, devlet krizi yok. Dünya çapında da bir liderlik 
var. Bununla birlikte de 2023 hedefleri var. 2053 var. 
Bu hedefleri koyunca... Bir devletin, bir insanın hedefi 
yoksa nereye gideceğini bilemez. Türkiye bugüne kadar 
böyleydi ama şimdi hedeflerimiz var.” değerlendirme-
sinde bulundu.
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Ensar Vakfı Yusufeli Şubesi’nin Organizasyonu İle Mustafa Armağan`dan 
`Abdülhamid’in Direnişi Yeni Türkiye’nin Dirilişi` Programı
Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ve Ensar Vakfı Yusufeli Şubesi’nin organizasyonu ile 
Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan´ın katılımıyla 
´Abdülhamid’in Direnişi Yeni Türkiye’nin Dirilişi´ ko-
nulu program düzenlendi.

Tarihimizin en çok tartışılan konularından biri olan, 
Abdülhamit dönemine ışık tutan ´Abdülhamid’in 
Direnişi Yeni Türkiye’nin Dirilişi´ konulu konferans 
Halit Paşa Ortaokulu salonunda yapıldı. Konferansta 
tarihçi yazar Mustafa Armağan, Abdülhamit’i anlatırken 
aslında kendi hikâyemizi öğrendiğimizi, Abdülhamit’ten 
günümüze geçen sürede mücadele anlamında fazla bir 
şeyin değişmediğini söyledi. O gün Osmanlı’yı yıkmaya 
çalışan güçlerle bugün Türkiye’nin yeniden güçlü bir 
devlet olmasını engelleyen güçlerin aynı olduklarını ve 
yaşanan son gelişmelerde bunun ortaya daha net çıktı-
ğını vurgulayan Armağan, güçlü Türkiye’nin ve yeniden 
dirilişinin engellenemeyeceğini ve daha güçleneceğini 
ifade etti.  Mustafa Armağan “O gün Abdülhamit’i hal et-
tiler ancak bugün izin aynı şeye izin vermeceğiz. “ dedi.

Yusufelililerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış 
konuşmasını yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp 
Aytekin, belediye olarak birçok kültürel etkinliğe ev 
sahipliği yaptıklarını söyledi. ‘‘Kültürel bilinci geliş-
tirmek amacıyla çok sayıda eser yayımladık.” diyen 
Başkan Aytekin şunları söyledi: “Şehirleri imar edenler 
eğer insanı doğru inşa etmezlerse, inşa etmedikleri o 

insanlar, imar edilen o şehirleri yakıp, yıkıp yok ederler. 
Onların imar ettikleri şehirlerin bir kıymeti kalmaz. 
Geçmişini bilmeyenlerin bugününü planlayamayacak-
ları, yarınıyla ilgili hayal bile kuramayacağı gerçeği 
üzerinden hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum.  
Ceddimiz, tarih içerisinde uzun süre padişahlığıyla 
iz bırakmış olan ve Osmanlı’nın çöküş döneminde bu 
devletin yönetimini üstlenmiş olan bir büyüğümüze, 
Abdülhamit Han’a dair bugün fikirlerimizi, düşünce-
lerimizi derinleştireceğiz. Biz o atalarımızla beraber 
üç kıtaya hükmediyorduk. Bugünse bir Anadolu yarım 
adasına sıkıştık, kaldık. Belki şu sorunun cevabını ala-
cağız. Ne oldu bize de bu durumdayız? Ümmet coğraf-
yasının bugünkü hali ne ve bundan çıkış için yapmamız 
gereken şey nedir? Onu göreceğiz. Hocamızın bizimle 
çok değerli paylaşımlarda bulunacağını umuyor, emeği 
geçen arkadaşlarıma Kültür İşleri Müdürümüz Erkin 
Bey’e, Ensar Vakfı Başkanımız Mithat Bey başta olmak 
üzere bu süreç içerisinde emeği geçen arkadaşlarıma, 
katılımızdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Belediye en-
cümenleri, STK temsilcileri,  kurum amirleri ve halkın 
yoğun katılımının olduğu programda, Yusufeli Belediye 
Başkanı Eyüp Aytekin, Mustafa Armağan’a teşekkür etti 
ve Yusufeli Belediyesi yayınlarından kitap seti hediye 
ederek plaket sundu.

Zonguldak Stk`ları İş Birliği ile “Bir Milletin Umudu Asım” İsimli 
Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Ensar Vakfı Zonguldak Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti 
Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Önder İmam Hatipliler 
Derneği işbirliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai 
Karakoç Kültür Merkezi’nde “Bir Milletin Umudu Asım” 
isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro etkinliğine; 
öğrenciler, sanatsever vatandaşlar, STK temsilcileri ve 
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, İl Emniyet 
Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Genel Sekreter 
Yardımcısı Osman Demir, Memur-sen İl Başkanı 
Kamuran Aşkar, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Resul Acar, Eğitim 
Bir-Sen Zonguldak Şubesi Başkanı Sadettin Dede ve 
yerel basın katıldı.



Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin 
birer emaneti olarak görüp, kişisel ve mesleki gelişimi odaklı, 
ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir 
insan olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ensar Vakfı Yurtları, yıl boyunca misafir ettiği öğrencilerine 
yönelik yaygın eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenle-
mektedir. Kız yurtlarımızda 3 farklı yerleşkede 18 personeli ile 
birlikte 377 öğrenci kapasitesiyle, erkek yurtlarımızda 3 farklı 
yerleşkede 17 personeli ile birlikte 208 öğrenci kapasitesiyle 
hizmet vermektedir. 

Ensar Vakfı Şube Yurtlarımızda ise, İstanbul’da 5 farklı ilçede 
947 öğrenciye, Anadolu’da ise 37 ayrı noktada kız ve erkek 
yurt-apart-konukevi imkanı sunmaktadır. Ensar Vakfı, yurt 
öğrencilerini ulusal ve uluslararası hareketlilik projeleri ile 
gençlerin yenilikleri keşfetmelerine olanak sağlamaktadır.
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ENSAR VAKFI YURTLARI

Yurt Haberleri

Yurt Yönetici Akademisi
İlim Yayma Cemiyeti’nin (İYC) düzenlediği Yurt Yönetici 
Akademisi’ne 12 yurt yöneticimiz katıldı. 18 hafta 108 
saat süren olan eğitimler, yöneticilerimiz açısından 
oldukça verimli geçti. 

Güz döneminde başlayan eğitimde; gençlik psikolojisi, 
iletişim psikolojisi, kriz yönetimi, gıda güvenliği, kurum 
kültürü, yönetim ve organizasyon, yatılı eğitim tarihi, 
temsil bilinci, yöneticinin dijital ajandası, iş güvenliği, 
eğitici oyunlar, temel ilk yardım bilgileri gibi dersler 
verildi. Söz konusu derslerle yöneticilerimiz, iletişim, 
organizasyon ve yönetim bilgilerini arttırdı. 

Öğrenci Değişim Programı
Geçtiğimiz aylarda Ensar Vakfı, Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi ve Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 
arasında bir protokol imzalandı. 

Bu protokolde Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden ge-
len öğrenciler, öğrenci değişim programı vasıtasıyla 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde %100 burs-
lu olarak eğitim hakkı kazanmakta, konaklama im-
kânını ise %100 burslu olarak Ensar Vakfı Yurtları 
karşılamaktadır. 

Ey Teslimiyet Senin Adın İslam’dır!
29 Ocak- 1 Şubat 2017 tarihleri arasında Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi ve Ensar Vakfı ortaklığı ile 

“Ensar Vakfı I. Kalite Çalıştayı”  gerçekleştirildi. Çalıştay 
öncesinde Ensar Vakfı yurt yöneticileri, Bilge Kral Aliya 
İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettiler. 

Sonrasında Mostarlı cesur gençlerin köprü üzerinden 
suya atlama geleneğinin yapıldığı ve Mimar Sinan’ın 
talebesi Mimar Hayreddin’in 1566’da inşa ettiği Mostar 
Köprüsü de ziyaret edildi. 

Yurt yöneticilerimizin yurtlarda kaliteyi arttırmak ama-
cıyla gerçekleştirdiği çalıştayda eğitim birimi, rehberlik 
ve işletme birimlerinin gelişimine yönelik istişarelerde 
bulunuldu. Yapılan sunumların ardından kazanımlar-
dan oluşan bir rapor hazırlandı. 
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Hizmetiçi Eğitim Programı
23-27 Ocak 2017 tarihleri arasında “Yurt Yöneticileri 
Hizmetiçi Eğitim Programı” İstanbul ve Darıca Basın 
İlan Kurumunda 66 (40 hanımefendi - 26 beyefendi) 
yurt yöneticisi ve 12 eğitmenin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.  Yöneticilerimizi daha iyi yetiştirmek, onları 
rehberlik, işletme ve eğitim yolunda hazırlamak adına 
yapılan eğitimler, seminerler ve konferanslar yönetici-
lerimizin soru ve eğitim hakkındaki yorumlarını alarak 
sona erdi. 

İyilik ve Sağlık Yolunda Hep Birlikteyiz!
Yeryüzü Doktorlarının yürüttüğü uluslararası projeler 
ve özellikle eğitim programları kapsamında Ensar 
Vakfı ile geçtiğimiz aylarda bir protokol imzalandı. Bu 
protokol de Ensar Vakfı, projeler ve eğitim hususunda 
Türkiye’ye gelen öğrenci ve kursiyerlerin konaklama 
ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 
destek verecek. İyilik ve sağlık yolunda atılan bu güzel 
adımın ilk öğrenci ve kursiyerleri 2017-2018 eğitim ve 
öğretim döneminin açılışıyla birlikte gelecek. Şimdiden 
atılan güzel adımın hayırlara vesile olmasını dileriz

Seminer-Konferans-Söyleşi Haberleri

Her Gencin Bir Hikâyesi Var 
Zeytinburnu Erkek Yurdu, Merkez Valisi Süleyman 
Kahraman’ı, tecrübe aktarımı programları kapsamın-
da Ensar Vakfı’nda ağırladı. Kahraman, genel olarak 
hayata dair tecrübelerini gençlerimize anlattı. Özellikle 
üniversite dönemi ile ilgili tecrübelerine vurgu yaparak 
gençlerimize tavsiyelerde bulundu. Bu değerli öğütleri 
not alan gençlerimiz, her hikâyenin bir değer olduğunu 
ifade ettiler. Böyle değerli yöneticilerin hikâyeleriyle 
gençlerimize dokunması, bizi de fazlasıyla onurlandırdı.

Türkiye’nin Darbelerle İmtihanı
İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi 
(İSDAM) ile birlikte Mecidiyeköy Erkek Öğrenci 
Yurdu’nda; “Türkiye’nin Darbelerle İmtihanı” başlıklı 
5 haftalık seminer programı, güz dönemi itibari ile baş-
ladı. Bu seminer programının içeriğinde, Prof. Dr. Ömer 
Çaha, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Dr. Görgün Özcan, Celal 

Tahir ve Ayhan Koç tarafından Osmanlı’dan günümüze 
kadar olan darbelerin serencamı, topluma etkileri, 
uluslararası boyutu öğrencilerimizle tartışıldı. Her dar-
beyi kendi dönemi içerisinde inceleyen hocalarımızın 
rehberliğinden faydalanan öğrencilerimiz, darbeler 
tarihine sosyolojik bir perspektiften baktılar.
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Yaşam Becerisi Artırma Seminerleri 
Ensar Vakfı bünyesinde olan Mecidiyeköy ve 
Zeytinburnu Erkek Öğrenci Yurdu’nda, Uzman Kemal 
Aybatan ve Ersel Kocaboz tarafından yaşam beceri-
si artırma seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerde 

“Eleştirel Düşünme - Problem Çözme Becerileri ve İnsan 
Zihninin Yapısı - Çalışma Prensipleri” konuları işlendi. 

Düzenlenen seminerde; kişisel yetenek ve becerilerin 
açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde duygu, düşünce ve 
davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve 

yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yön-
temlerin nasıl uygulanacağı ve insanların çevrelerini 
nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl ileti-
şim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde duruldu. 

İnteraktif bir şekilde geçen programda; insanın kendisi-
ni tanıma yollarından bahsedildi. Seminer, öğrencilerin 
duygu ve düşüncelerinin alınmasının ardından sona 
erdi.

İnsan ve Beyan Kabiliyeti Konferansı
Dr. Şerafettin Kalay’ın “İnsan ve Beyan Kabiliyeti” başlık-
lı konferansı, Ensar Vakfı Konferans Salonu’nda, 300’e 
yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Besmelenin 
nuru ve bereketi ile başlayan konferans, öğrenciler 
tarafından yoğun ilgi gördü. 

Dr. Şerafettin Kalay, “Sizleri gördükçe bizler mutlu 
oluyoruz, teselli oluyoruz. Cenab-ı Allah azminizi, gay-
retinizi ve sayınızı ziyade eylesin. Bugünleriniz güzel 
yarınlarınız daha güzel olsun. İslam âleminin de ya-
rınları daha güzel olsun. Rabbim hak davayı muzaffer, 
bizleri de hizmetkâr eylesin.” dedi. 

Sonrasında harflerin yan yana gelişiyle kelimelerin, 
kelimelerin yan yana gelişiyle cümlelerin, cümlelerin 
bir araya gelişiyle kitapların yazıldığını söyleyen Kalay, 
harfler aynıyken, kelimeler aynıyken her insanın farklı 
farklı ifade kabiliyeti olduğunu, her insanın yaradılış iti-
bari ile birbirinden farklı olduğunu hatta aynı yumurta 
ikizlerinin bile birbirlerinin aynı olmadığını ifade etti. 
Kalay, iyi beyanın gönülleri fethetmeye yettiğinden söz 
ederek konuşmasının sonunda doğru sözün edebinin 
büyüsünün tüm insanlığı etkileyeceğini de ekleyerek 
Rabbimizin bize bahşettiği bu kabiliyeti kullanmanın 
yanında samimi ve dürüst olmanın da önemine dikkat 
çekti.
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Günümüzün İnanç Problemleri Konferansı
Talha Hakan Alp Hoca’nın “Günümüz İnanç Problemleri” 
başlıklı konferansı Ensar Vakfı konferans salonunda 
gerçekleşti. Günümüzün inanç problemlerinin geç-
mişte farklı bir şekilde karşılık bulduğunu, bugün 
yeni bir dille, başka bir formülle sorulduğunu söyledi. 
Günümüzün inanç problemlerini, okuyarak, sorarak, 
araştırarak, öğrenerek, karşı tarafları dinleyerek, bi-
lincimizi belli bir basiret temeli üzerine kurarak şe-
killendirmek, soruları hafife almadan, sorgulamaları 
gereksiz olarak görmeden çözülebileceğini ifade etti. 
 

Proje Haberleri
İstanbul’da Oku İstanbul’u Tanı 
Tüm yurt öğrencilerimizin sadece okudukları şehirde 
eğitim almalarını değil aynı zamanda yaşadıkları şehri 
daha yakından tanımaları maksadı ile rehberlerimiz 
eşliğinde “ İstanbul’da Oku İstanbul’u Tanı Projesi “ 
geliştirildi. Bu proje sayesinde 2016-2017 yılında 
İstanbul’da eğitim gören öğrencilerimiz, içinde bulun-
dukları şehri daha yakından tanıyarak, mekâna olan 
kültürel adaptasyonlarını geliştirdiler. Bunun yanı sıra 
şehrin tarihi ile olan temaslarını arttırdılar ve son ola-
rak şehrin ulaşım, yeme-içme kültürü gibi vasıflarına 
da mercek tuttular. Proje kapsamında yapılan gezilerde 
öğrencilerimiz, Ensar Vakfı Yurtlarının sadece konak-
lama imkânından değil aynı zamanda kültür, sanat ve 
gezi faaliyetlerinden de kolaylıkla faydalandıklarını 
ifade ettiler. 

Kendin Seç Kendin Anlat
Ensar Vakfı Yurtları “Kendin Seç Kendin Anlat” adında 
odak noktası öğrenci olan bir proje üretti. Projenin 
adından da anlaşılacağı üzere, konularını öğrencilerin 
kendilerinin belirlediği ve anlattığı bu proje, bilginin 
öğrenciler arasına dolaşımı açısından oldukça önem 
taşıyor. Etkinlik olarak uygulanacak olan projenin 
ilk aşamasında öğrenci konuyu seçiyor, sonrasında 
seçtiği konuyu, yurdunun konferans salonunda diğer 
arkadaşlarıyla paylaşıyor. Proje kapsamında yapılan 
ilk etkinlik Beylikdüzü Erkek Yurdu’ndan geldi. İlk 
konu olarak Necip Fazıl Kısakürek’in ideal mücadele-
sini seçen öğrencilerimiz, Kısakürek’in eserlerindeki 
muhteva kıymetini, doğru ve nitelikli bir şekilde arka-
daşlarına aktardılar. Etkinlik, Necip Fazıl Kısakürek’in 

“Kaldırımlar” adlı şiiri okunarak sona erdi. 
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Kültür- Sanat Haberleri

Öğrenci Paneli

Ensar Vakfı Yurtları, Nisan ayını kültür sanat ayı ilan 
etti. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Kültür Sanat gün-
lerinin açılışı Öğrenci Paneli ile yapıldı. Ensar Vakfı ve 
İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile 21 Nisan 2017 
Cuma günü İTÜ Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
Öğrenci Paneli, yurtlarımızda konaklayan  öğrencileri-
mizin tebliğleri etrafında şekillendi. Farklı alanlarda 16 
tebliğin sunulduğu panel, öğrencilerimizin kendilerini 
ifade etmeleri adına önemli bir fırsat oldu. Bu vesile ile 
öğrencilerimiz hazırlık sürecinden itibaren akademik 

bir metnin kurgulanışı ve aktarımına dair bilgi sahibi 
olurken, var olan becerilerinin pekiştirilmesi de bu 
sayede mümkün hâle geldi. Panelimize oturum başkan-
lığı yapmak suretiyle dâhil olan kıymetli hocalarımızın 
katkıları ve öğrencilerimizi yüreklendiren konuşma-
ları da kayda değer önemli noktalardandı. Tebliğlerin 
tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen hediye 
takdimi ile Kültür Sanat günlerinin ilk etkinliği olan 
Öğrenci Paneli sona erdi.

Şiir- Müzikal Dinletisi
26 Nisan çarşamba akşamı  İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde Şiir-Müzikal Dinletisi gerçekleştiril-
di. Özbekler Tekkesi’nde gerçekleştirilen dinletide 
Mehmed Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve İsmet 
Özel gibi edebiyatımızdaki mühim şahsiyetlerin şiirleri 

öğrencilerimiz tarafından seslendirildi. Söz konusu şiir-
lere yine öğrencilerimiz tarafından icra edilen müzikler 
eşlik etti. Güzel bir bahar akşamında rutinin dışına 
çıkan öğrencilerimiz, zevk-i selimimize mütevazı bir 

katkı sundular.
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Münazara Yarışmaları 
Ensar Vakfı Yurtları Kültür Sanat şenlikleri kapsamında 
yapılan münazara yarışmalarının finali 28 Nisan 2017 
Cuma günü, Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 115 öğrenci-
nin katılımıyla gerçekleşti. 

Münazara yarışmasında erkek ve kız grupları ayrı ayrı 
yarıştı. ‘Muhafazakâr kesimdeki sekülerleşme kadın 
üzerinden gerçekleşir, gerçekleşmez’ konusunun tar-
tışıldığı kız gruplarının kazananı Suriçi Kız Yurdu ekibi 
oldu. ‘Evlilik akademiye engeldir, değildir’ konusunun 
tartışıldığı erkek grubunda heyecan ivmesi yer yer arttı, 
seyirci de farklı alkışlama metotlarıyla savundukları 
gruplara destek çıkmaya çalıştı. 

Eğlenceli savunmaların finalisti iste ‘evet, engeldir’ 
diyen Zeytinburnu Erkek Yurdu oldu.

Anlat İstanbul’u
2017 İstanbul Gençlik Festivalinde, on kişilik öğrenci 
kadromuzla meraklısına İstanbul’u anlattık.  Bu yılki 
İstanbul Gençlik Festivali’nde, 4-7 Mayıs tarihleri ara-
sında on kişilik öğrenci kadrosuyla Anlat İstanbul’u, 
on semti anlatmak üzere Ensar Vakfı standında 4 gün 
boyunca meraklılarına farklı anlatımlarla İstanbul’u 
dolaştırdı. 

Eski İstanbul şarkılarını plaktan dinleyen, İstanbul 
şiirlerini kartpostallardan okuyan her katılımcının 
yüzlerinde hoş bir tebessüm bırakan ekip, Ensar Vakfı 
Yurtları Kültür ve Sanat Günleri programını da bu şe-
kilde nihayete erdirmiş oldu.
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Gezi Haberleri

1 Günde İzmir’e Gidelim Dedik
Avcılar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdumuzun orga-
nizasyonuyla İzmir’e günübirlik bir gezi düzenlendi. İlk 
olarak öğrencilerimiz, Ensar Vakfı İzmir Şube’ye gittiler. 
Şube ziyaretinden sonra İzmirliler için çok değerli olan 
Kordon boyu sahilinden faytonla Alsancak limanına 
kadar gittiler. Kahvaltı için uğradıkları Tarihi Alsancak 
Dostlar Fırın’ından sıcacık boyozlarını alıp, Alsancak’ı 
keşfe çıktılar. Alsancak’tan Konak Meydanı’na geçen 
öğrencilerimiz, Saat Kulesi’ne gittiler. Öğle namazlarını 
İzmir Fettah Camii’nde eda eden gençlerimiz, sonrasın-
da Antikçağın Anadolu başkenti Efes Örenyeri’ni gez-
diler. Antikçağın havasını soluyan gençlerimiz akşam 
vakti için Körfezdeki Tarihi Asansöre binip, güneşin 
batışını körfezi seyrederek bir günlük İzmir gezilerini 
tamamladılar. Gün sonunda, İzmir’in serin havasından 

istifade eden gençlerimiz, günü birlikte olsa gençlerin 
yaşadıkları ülkelerdeki şehirlerini mutlaka tanımaları, 
bir kere de olsa ziyaret etme fırsatları oluşturmalarını 
tavsiye ettiler.

Niyet Ettim Mola İçin Balat Turuna Çıkmaya!
Ensar Vakfı bünyesinde olan erkek yurtlarından 
Yenikapı Erkek Yurdu, Fatih-Balat-Fener turu gerçek-
leştirdi. Böyle İstanbul gezilerinin yurtlarında olması 
gerektiği kanaatinde olan gençler, “daha keşfedilecek 
çok yer var.” dediler. Tur sonunda, İstanbul’un sayısız 
güzelliğinin olduğunu İstanbul koşullarında yaşamak 
zorunda olan gençlerin “mola” niyetine, Balat turuna 
çıkmalarını tavsiye ettiler.

+1 Dostluk 
21 Mart Dünya Down Sendromu gününde Ensar Vakfı 
Yurtları, farkındalığı arttırmak amacıyla iki farklı etkin-
lik gerçekleştirdi. Etkinliklerin ilki, Avcılar Kız Yurdu 
Sağlık Kulübü’nün düzenlediği “Down Sendromu- +1 
Farkla Sizin Gibiyiz ” adlı söyleşi oldu. Etkinliklerin 
ikincisi ise Başakşehir Kız Yurdu’ndan geldi. Yurt yö-
neticimiz ve öğrenciler Şişli’deki “Down Cafe” yi günün 
anlam ve önemine istinaden ziyaret ettiler. Yurtlarımız, 
Down Sendromu hakkında bilinçlenmemiz ve insanları 
bilinçlendirmek adına yapılan etkinlikler de Down 
Sendromlu çocukların, diğer çocuklar gibi iyi eğitilir-
lerse kendi ayakları üzerinde durabileceklerini hem 
+1 farkla sizin gibiyiz adlı etkinlikte hem de Down Cafe 
ziyaretlerinde göstermiş oldular. 
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Yaradan’dan Dolayı Yaratılana Saygı
Ensar Vakfı bünyesinde olan Başakşehir Kız Öğrenci 
Yurdumuz, 1895 yılında II. Abdülhamit Han tarafın-
dan yaşlı ve bakıma muhtaç her insan için kurduğu 
Darülacezeyi ziyaret etti. Öğrencilerimiz, yaşlılarımız-
ca büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaşlıların ve kimsesiz 

çocukların sadece özel günlerde değil, diğer günlerde 
de ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen gençlerimiz, 
düzenli olarak böylesi ziyaretlerini arttıracaklarını dile 
getirdiler. 

Her Odaya Bir Çocuk Kitaplığı 
Ensar Vakfı Esenler Kız Yurdu öğrencileri Şişli Etfal 
Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne kendi el emek-
leri ve dışarıdan yaptırdıkları anahtarları çeşitli ker-
meslerle satarak her odaya bir çocuk kitaplığı yaptırdı. 
Çocukların tedavi gördüğü böylesi alanlarda çocuklara 

sosyal, kültürel ve onların ruhuna seslenen etkinlikleri 
daha da genişleteceklerini ifade eden öğrencilerimiz 
seneye bu etkinlikleri hem zamansal olarak daha kısa 
aralıklarla hem de etkinliklerin çeşitlerini arttıracak-
larını söylediler. 

Kupa’nın Bu Seneki Sahibi Belli Oldu
Ensar Vakfı Erkek Yurtları Geleneksel Futbol Turnuvası 
bu sene de güzel bir organizasyonla gerçekleştiril-
di. Bu seneki turnuvayı, Aksaray Erkek Yurdu yöne-
ticilerimizden Samet Bey organize etti. Turnuvaya 
Mecidiyeköy, Aksaray, Yenikapı ve Zeytinburnu Erkek 
Öğrenci Yurtları katıldı. Her yurdun ikişer takımla ka-
tıldığı turnuvada 8 takım mücadele etti. Çekişmeli bir 

o kadar da keyifli mücadelenin ardından Mecidiyeköy 
ve Aksaray finale kaldı. Finalde Mecidiyeköy Erkek 
Yurdu 5-0’lık bir skorla Aksaray Erkek Yurdu’nu mağlup 
ederek, şampiyon oldu. Mecidiyeköy Erkek Yurdumuzu 
galibiyetinden dolayı kutlar, diğer takımlarımızı da tur-
nuvaya katılım ve müsabakalarda göstermiş oldukları 
mücadeleden dolayı teşekkür ederiz.
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Ensar Vakfı her bir genci hazine olarak gör-
mekte ve her hazinenin kıymet arz ettiğinin 
bilincinde olmaktadır. 

Yaklaşık 40 yıllık mazisiyle halkımızın gön-
lünde olan vakfımız gençliğe atfettiği bu 
önem doğrultusunda; ülkemizin dinamik 
gençliğini daha fazla desteklemek, gençli-
ğimizin sosyal ve bilişsel üretkenliğini art-
tırmak, ülkemiz gençliğinin doğru alanlara 
yönelmesine katkı sağlamak ülkemizdeki 
gençlik meseleleri üzerine çözümler üret-
mek amacıyla vakfımız “Genç Ensar” hare-
ketini başlatmıştır.
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Tanıtım Toplantısı
Ensar Vakfı Gençlik Komisyonu olarak faaliyete baş-
layan Genç Ensar, 28.12.2016 tarihinde İstanbul ge-
nelinden 75 STK’nın gençlik temsilcisi, akademisyen 

ve uzmanların katılımıyla tanıtım toplantısını 
gerçekleştirdi. 

Gençlik Festivali
İBB tarafından ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik 
Festivali 4 - 7 Mayıs 2017 tarihlerinde Yenikapı’da 
gerçekleşti. Genç Ensar olarak bizim de destek verdi-
ğimiz festivalde standımız katılımcıların yoğun ilgisine 
uğradı. Standımız 4 gün süren festivalde birbirinden 
güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ayrıca festival bo-
yunca standımızda Genç Ensar’ın faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulunularak, etkinliklerimizden 
haberdar olmak veya “Genç Ensar Ailesi”ne dâhil olmak 
isteyen pek çok gönüllü arkadaşla tanışma imkânı da 
elde edildi.

İstişare Toplantısı
Genç Ensar Anadolu Şubeleri tanışma ve istişare top-
lantısı 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi. 80 Şubemizin Gençlik 

Temsilcisinin katıldığı toplantıda Genç Ensar’ın tanı-
tımı, teşkilat şeması, beklentiler ve hedeflere yönelik 
geniş kapsamlı sunumlar ve müzakereler yapıldı. 
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Kurum Ziyaretlerimiz

Genç Ensar, kuruluş itibari ile çeşitli kurum ziyaretlerin-
de bulundu. Bunlardan ilki Üsküdar Belediye Başkanı 
Sn. Hilmi Türkmen’i makamında yapılan ziyaret oldu. 
Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirilen 
Genç Ensar oluşumu hakkında Sn. Türkmen’e bilgiler 
verildi. Kurum ziyaretlerinden ikincisi Genç Ensar 
Yönetim Kurulu üyelerimizle İstanbul Valisi Sn. Vasip 
Şahin’i makamında ziyaret oldu. Genç Ensar faaliyetle-
riyle ilgili bilgi verilen ziyarette Sn. Şahin’den gençliğe 

ve gençlik sivil toplum kuruluşlarına yönelik tavsiyeler 
aldık.Yapılacak faaliyetlerde kemmiyet değil keyfiyete 
önem verilmesi gerektiğini belirten Sn. Şahin, genç-
lerin günümüz koşullarının rehavetine kapılmaması, 
kalabalıklar içerisinde kaybolmaması ve kaliteli işler 
ortaya koyması gerektiğini, Ensar Vakfı’nın ise sahip 
olduğu köklü mazisi ile bu alanda üzerine büyük bir 
sorumluluk düştüğünü söyledi.

Ortadoğu Okumaları
Genç Ensar, Hür Medeniyet Kulübü(HürMed) ve 
Sabahattin Zaim Üniversitesi(İZÜ) işbirliğinde 1-29 
Nisan 2017 tarihleri arasında Ortadoğu Okumaları 
düzenlendi. Medeniyetler ve kültürlerin merkezi 
Ortadoğu bölgesini sosyo-ekonomik, coğrafi, kültürel, 
siyasi, dini ve psiko-sosyal açıdan değerlendirerek 
katılımcıların kişisel, kültürel ve akademik açıdan 

bilgi ve birikim sahibi olmalarını sağlamak, katılımcı-
ların Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikaları ve 
faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla Ortadoğu’yu geçmişi ve geleceğiyle ele alan 
program alanında uzman akademisyen, STK Temsilcisi 
ve bölge araştırmacılarıyla 4 hafta süren 10 seminerle 
gerçekleştirildi. 
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Türkiye Konuşmaları

Genç Ensar’ın düzenlediği Türkiye Konuşmalarının ilk konuğu gönüllü STK 
çalışmalarıyla tanınan Bilal Erdoğan oldu

Program İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan moderatörlüğünde 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları başlıklı konuşma-
sında sivil toplumun öneminden bahseden Erdoğan, 
gençlerin de sivil toplum kuruluşlarının her kade-
mesinde yer alması gerektiğini söyledi. Eğitim ve si-
vil toplum hayatından tecrübeler paylaşan Erdoğan, 
bu konularda gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. 
“Gençlerin bir sözü, bir iddiası olmalı. Bu ülke için, 
millet için konuşabilmeli.” dedi. Konuşmanın ardından 
soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde gençlerden 
gelen soruları yanıtladı.

Türkiye Konuşmalarının 2.konuğu THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlker Aycı oldu

Program Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yasemin 
Darbaz Karaca’nın moderatörlüğünde yoğun bir katı-
lımla gerçekleşti.  

“Türkiye’nin Yükselen Değeri THY” başlıklı söyle-
şi; üniversiteli genç vakıf gönüllüleri,  THY Yönetim 
Kurulu üyeleri, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ve 
Genç Ensar gönüllülerin yoğun katılımı ile Ensar Vakfı 
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Program’ın modertarlüğünü yürüten Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi Yasemin Darbaz Karaca konuk 
ve dinleyici gençler arasında interaktif bir diyaloğun 
sürmesini sağladı. Aycı, konuşmasının başlangıcında 

gençlere THY’nin geçmişten günümüze vizyonunu 
ve misyonunu özet bir şekilde aktararak markanın 
son yıllarda geçirdiği değişimi ve yükselişine değindi. 
Dinleyicilerin asıl merak alanına giren konuşmanın 
bölümü böylelikle başlamış oldu.

Asıl mesele kiminle çalıştığınız

Aycı, usta-çırak ilişkisine dikkat çekerek bu birlikteliğin 
sadece öğrenmek ve öğretmek, tecrübeyi paylaşmaktan 
ibaret olmadığını; ustanın çırağını, çırağın da ustasını 
seçmesinin ne denli önemli olduğunun altını çizerek: 
“Asıl mesele, usta çırak ilişkisinde. Hangi Üniversiteyi 
bitirdiğiniz veya sonra nerede çalıştığınız da değil; 
kiminle çalıştığınız.” Diyerek şöyle devam etti: Okulu 
tamamladıktan sonra kiminle çalıştığınız; kendinize 
hangi hedefler koyduğunuz ve bu hedeflere hangi us-
talar ile ulaşacağınızdır asıl mesele.” dedi.

Yaşadığımız zorluklar bizi ustalaştırır

“Keskin kılıç olmak için çok çekiç yemeyi göze almalıyız. 
İyi bir ustanın yanında çıraklık yapıp aldığımız çekiç 
darbeleriyle biz ustalaşacağız.” Diyerek sözlerine de-
vam eden Aycı geçmiş dönemlerde yürüttüğü yönetici 
pozisyonlarında hep iyi ve örnek birer ustadan geçtiği 
genç çalışanların da bu minvalde yetişmiş ustaları iyi 
okumaları gerektiğini öğütledi.
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En alttan başlamak, temelden başlamak demektir

“İş hayatına en alttan başlamaktan hiç korkmayın. 
Girdiğimiz yerlerde gözlem yaparak kendimizi bes-
lemeli ve yapılan tüm çalışmaları incelemeyiz.” diyen 
genç yönetici Aycı, her kurumun kendi genetik yapısı 
olduğunu ve bu yapının öncelikle çözümlenmesi ge-
rektiğini vurguladı.

Öncelikle biz dinlemeliyiz ki sonra biz dinlenelim

Ancak iyi bir analizle hedeflerin net koyulabileceğini 
ve geliştirmelerin sağlıklı ilerleyeceğini aktaran Aycı 
“İnsanları dinlemek lazım. İşle ilgili tecrübelerini pay-
laşanları dinlemeli, kurumlardaki kayıp yetenekleri 
bulup çıkarmalıyız.” diyerek tecrübelerini paylaştı ve 
örnekler sundu.

Değişime inanın

Aycı, farklı kurumlarda da olsa yıllar içinde çalışma 
arkadaşlarının bazısı ile bağlarını kopartmadığını, 
tecrübe ve kabiliyetin yöneticilikte önemli birer değer 
olduklarını aktardı. “Değişime inanlar, değişimi des-
tekleyenler ve değişime katkı sağlayanlarla çalışmak 
gerekiyor.” diye konuştu. Burada kurum içindeki dina-
miklerin yanı sıra dış dinamiklerden de bir yöneticinin 
faydalanmasını gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz gecesi Havaalanında liderimiz 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu

THY Yönetim Kurulu Başkanı, 15 Temmuz gecesi FETÖ 
Darbe Girişiminde şok bir kriz yaşandığını ve kriz 
yönetiminin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı: “15 
Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Havalimanında şok bir 
kriz yaşandı. Ani bir gelişmeyle keskin bir şekilde tüm 
operasyonlarımız durdurulmak istendi. Bu süreçte 
ağır bir mücadele verdik. Şehitlerimize Allah rahmet 
eylesin, başımız sağ olsun. 

Darbeci FETÖ hainleri İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 
giriş ve çıkışlarını kapatıp içeriye girdiler, kuleyi ele ge-
çirdiler. Yıllardır başka firmalarda da birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımla hemen bir kriz yönetimi oluşturduk. 
Konuya ilk müdahil olan ve krizin tanımından hemen 
sonra çözümü soran ve öneren Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan oldu.” dedi.

Gençlere yetkililerden öneriler ve cevaplar

Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu belirten Aycı, 
kurum ve kuruluşlarda genç yapılanmanın hareket 
kabiliyetini ve hedef yönelimlerinde ve tırmanışların-
da kurumun yeteneğini ve ivmesini arttırdığının altını 
çizdi. 

Önemli işler başaran ve yükselişte olan markaların bu 
gücü genç yönetici kadrolardan aldığını belirten Aycı 
salonda bulunan gençlerin çeşitli sorularını cevap-
landırdı bazı soruları ise salonda hazır bulunan THY 
müdürlerine pas etti. Programın sonucunda ayrıca din-
leyicilerin bir kısmına çekilişle çeşitli hediyeler verildi.
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Genç Ensar Türkiye Konuşmalarının 3. konuğu Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Şenol Kazancı Oldu

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar 
Karagöz moderatörlüğünde gerçekleşen programda, 
Başkan Şenol Kazancı konuşmasına iş hayatındaki serü-
venini anlatarak başladı. Ardından Anadolu Ajansı yö-
neticiliğine uzanan hikâyesine değinen Başkan Kazancı, 
Anadolu Ajansı’nın mevcut yapısıyla ve çalışma şekliyle 
ilgili bilgiler verdi. AA’nın 3000 çalışanıyla en büyük ba-
sın kuruluşlarından biri olduğunu dile getiren Kazancı, 

dünya üzerindeki haberleri anlık takip ettiklerini, farklı 
ülkelerdeki temsilcilikleriyle sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın nabzını tuttuklarını belirtti.

1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ku-
rulan ajansın, kurulduğunu günden bu yana ülkesine en 
iyi şekilde hizmet etmeyi kendisine düstur edindiğini 
belirten Kazancı; “Biz bu bayrak dalgalansın diye uğra-
şıyoruz. Bunun için de devletin başında kim varsa -parti 
başka bir şey- ondan gerektiği yerde talimat da alabili-
riz. Nitekim Atatürk zamanında da böyle idi, günümüz-
de de aynı amaç doğrultusunda hareket etmekteyiz.” 
dedi. Nitekim aynı doğrultuda da 15 Temmuz darbe 
girişimini en iyi bilen ve takip eden basın kuruluşunun 
AA olduğunu, yapılan pek çok haberin AA referansıyla 
verildiğini, bu doğrultuda medya dünyasında önemli 
bir yere sahip olduğunu belirtti.

Program sonunda Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı  
Sn. İsmail Cenk Dilberoğlu tarafından, Sn. Şenol Kazancı 
ve Sn. Serdar Karagöz’e hediye takdim edildi.

Türkiye Konuşmalarının 4. konuğu EPDK Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz oldu

Türkiye’nin Enerji Politikaları başlıklı konuşmasında 
milli enerji politikalarının gelişmesinin önemine de-
ğinen Yılmaz, Türkiye’nin mevcut enerji gücü hakkın-
da bilgi verdi. Program İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan’ın 
moderatörlüğünde yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Türkiye’nin Enerji Politikaları başlıklı konuşmasında 
milli enerji politikalarının gelişmesinin önemine deği-
nen Yılmaz, Türkiye’nin mevcut enerji gücü hakkında 
bilgi verdi. “Türkiye’de enerji açığı yok” diyen Yılmaz 
“Teknik yatırımların yapılması gerekiyor. Sağlıklı 

şebeke alt yapısıyla yatırım beraber değerlendirilmeli” 
dedi. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarımız-
la ilgili bilgi veren EPDK Başkanı Sn. Yılmaz, yenilene-
bilir de bugün 2023 hedefleri doğrultusunda iyi bir 
seviyede olduğumuzu belirtti. “Türkiye’nin iyi bir güneş 
kaynağı var. Bunu ekonomimize kattığımız zaman çağ 
atlamış olacağız.” dedi.

Gençlerden gelen sorular üzerine Yılmaz nükleer enerji 
ile ilgili olarak ,“Nükleer enerji eğer gerekli tedbirleri 
alırsanız tehlikeli bir enerji değildir. Bugün Türkiye 
için bir zorunluluktur.” dedi. Konuşması esnasında iş 
hayatındaki tecrübelerini de paylaşan Yılmaz, “İddianız 
olmazsa başaramazsınız, geleceği kuramazsınız.” diye-
rek gençlere tavsiyelerde bulundu. 

Program gençlerden gelen soruların yanıtlanmasının 
ardından sona erdi. Program sonunda Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. İsmail Cenk Dilberoğlu 
tarafından, Sn. Mustafa Yılmaz’a hediye takdim edildi.



2016 yılında teşkilatlanarak vakıfta hanımların faaliyet alan-
larının güçlendirilmesi, gönüllülüğün arttırılması ve toplu-
mun her kesimindeki hanımlara ulaşılması hedeflenmektedir. 
Gençliğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda hanımların da 
ilmi ve nitelikli fikirleriyle katkı sağlayacağı inancıyla Ensar 
Hanımları olarak görev almalarını destekleyecek bir komisyon 
oluşturmaya karar vermiştir.

Toplumun en önemli yapı taşı olan ailelerin ise Türkiye’nin 
geleceği için öneminin idrakinde olan Ensar Vakfı; kadın-
ların bir anne, eş, kardeş olarak toplumun kenetlenmesine 
yaptıkları katkıya, sivil toplum kuruluşları çatısı altında ay-
rıcalıklı bir katma değer sağlamak için Ensar Vakfı Hanımlar 
Komisyonu’nu kurmuştur.

Vakıf inisiyatifinde hanımların rol üstlenmesi için her şubemiz-
de hanımlar komisyonu kurulmaktadır. Ensar Vakfı Hanımlar 
Komisyonu, aile, değerler eğitimi ve toplumsal farkındalık 
projelerini, şubeler içerisinde kurmuş olduğu teşkilatlanmalar 
vasıtasıyla yürütmektedir. Vakfımız hanımlar komisyonunu, 
zamanın gerektirdiği ihtiyaçlar ile toplumsal değerlerimiz 
arasındaki dengeyi sağlama noktasında desteklemektedir.
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Tanışma Toplantısı
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu olarak tanışma 
toplantısı 3 Aralık 2016 tarihinde Ensar Vakfı Genel 
Merkezi’nde, birim yapılanması oluşan şube hanım 
başkanlarıyla gerçekleşti.

Toplantıya katılan komisyon başkanı hanımların yap-
tıkları ve yapacakları faaliyetlerle ilgili istişarede bulu-
nuldu. Çalışmaları daha verimli ve aktif hale getirmek 
için, kendilerinin de taleplerini dinleyerek neler yapa-
bileceği üzerine konuşuldu. Plan - program dâhilin-
de,  koordinasyonu sağlamak adına iletişim grupları 
oluşturuldu.

Toplantı sonrasında vakfımızın bünyesindeki İTM, DEM 
ve Oluklubayır Tekkesi birimlerimizi ziyaret edildi.

 “28 Şubattan Sonra” Programı

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “28 ŞUBATTAN 
SONRA” programına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya ve Ensar Vakfı Hanımlar 
Komisyonundan 20 kişilik bir grupla katılım sağlandı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, 28 Şubat’la ilgili, “Bin yıl süreceği söylenen 28 
Şubat’a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi ama mil-
letin iktidarı bin yıl sürecek. Referandumda bu milletin 
Türkiye’de vesayet odaklarına hiçbir şekilde imkân 
tanımamak adına yeni güçlü Türkiye’nin devamı için 

bu anayasa değişikliği teklifine güçlü bir şekilde evet 
diyeceğine inanıyorum “dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, AK Parti Kadın Kolları tarafından Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “Şubattan Sonra” programına 
katıldı. Program öncesinde 28 Şubat’la ilgili basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, ”Sergiyi 
dolaştım, çok duygulu anlar yaşadım. Bu ülkede vesayet 
odakları ekonomik, siyasal hiçbir suçu olmayan masum 
kızları, öğrencileri okullarından attılar. Sergide de gö-
rünce bir kez daha o günleri yaşadım. Benim ablam da 
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28 Şubat’ta okulundan atılan, İstanbul Üniversitesinde 
birinci olmasına rağmen okula alınmayan kızlardan 
biriydi. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat’a millet ömür 
vermedi. Bin yıl süremedi ama milletin iktidarı bin yıl 
sürecek. Bu ülkede milli iradenin dışında hiçbir güç 
yoktur. Milli iradenin dediği olur. Bugün 16 Nisan refe-
randumunun arifesinde biz AK Parti kurulduğu günden 
beri milletimize güvendik. Ve milletimizle yol olduk 
ve bu millet 15 Temmuz’da da iradesinin arkasında 
olduğunu gösterdi. Ben 28 Şubat’ın 20. yıldönümünde 

hemen arkasından yapılacak referandumda da bu 
milletin tüm vesayet odaklarını sonsuza dek, artık 
Türkiye’de vesayet odaklarına hiçbir şekilde imkân 
tanımamak adına yeni güçlü Türkiye’nin devamı için 
bu anayasa değişikliği teklifine güçlü bir şekilde evet 
diyeceğine inanıyorum. 28 Şubatların, 15 Temmuzların 
bir daha yaşanmaması için Türkiye’de güçlü bir şekilde 
hep birlikte evet değişikliğine EVET diyeceğiz” diye 
konuştu.

Kadın Varsa Demokrasi Var
Abdi İpekçi Arena’da Cumhurbaşkanımızın katılım sağ-
ladığı Kadem ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
düzenlemiş olduğu “KADIN VARSA DEMOKRASİ VAR” 
programına şubelerimizden katılan 65 kişilik bir grupla 
katılım sağlandı. 

Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte, kadının demokrasinin ayrılmaz 
bir parçası olduğunu vurgulamak amacıyla. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününde, ‘Kadın varsa Demokrasi var’ 
medya kampanyası gerçekleştirilmiştir.

Külliye Stk Kadın Kolları Toplantısı
Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Kolları 
Başkanlarını kabul ettiği referandum süreciyle ilgili 

tarihi dönemlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının etki ve 
sorumluluklarının önemini belirttiği programa katılım 
sağlandı.
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Ensar Vakfı Proje Koordinasyon Merkezi, GSB, YTB, 
Ulusal Ajans ve AB, İSTKA, GENÇDES, Dernekler Dairesi 
Başkanlığı, Tanıtım Fonu vb. kurum ve kuruluşların 
açmış olduğu çağrılara yönelik projeler üretmektedir. 
Bunun yanı sıra, Ensar Vakfı’nın faaliyet odaklı çalışan 
birimlerinin proje yazımlarını üstlenmektedir. Ensar 
Vakfı’na bağlı derneklere proje noktasında destek 
vermektedir.
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İTM Türk Çini Sanatında Yeni Arayışlar; Panel ve Atölye Programı
İstanbul Tasarım Merkezi (İTM)’nin organizasyo-
nuyla ‘Türk Çini Sanatında Yeni Arayışlar; Panel ve 
Atölye Programı’; “Türk Çini Sanatında Özgün Motif 
ve Tasarımlar” konusunda, ülkemizde yapılmakta olan 
incelemeler ve çalışmalar üzerinden giderek konunun 
doğru şekilde işlenişi ile birlikte konuya olan ilgiyi 

arttırmak, akademik birikimleri sunmak ve çinide yeni 
yorumların vardığı noktayı belirlemek amacıyla 14-29 
yaş arası gençlere yönelik düzenlenecektir. Proje panel, 
atölye, gezi ve sergiyi kapsamaktadır. Projeye 30 genç 
katılacaktır, GENÇDES tarafından desteklenecektir.

Süre: 3 Ay

Hayata Mim’ik Dokunuş (Pandomim)
Ensar Vakfı Yurtları’nda konaklamakta olan öğrencile-
rinin dâhil olduğu Proje Atölye Grubundan 5 öğrenci 
adına sunulan proje kapsamında, işitme ve konuşma 
engelliler lösemi hastası yaklaşık 500 çocuğa pando-
mim gösterisi sunulacaktır. Proje uygulama ekibindeki 
5 öğrencimiz temel işaret dili eğitimi aldıktan sonra 
RAM ve Engelliler Uygulama Merkezi ile görüşerek 

konuya ilgisi olan 5 engelli genç ile irtibata geçecek-
lerdir. 5 engelli gence pandomim sahne sanatı eğitimi 
verildikten sonra LÖSEV ile irtibata geçerek çocuklara 
bu gösteri sunulacaktır. Proje GENCDES tarafından 
desteklenecektir.

Süre: 5 Ay

Osmanlı Himayesine Geçişinin 500. Yılında Mukaddes Emanetler
Ensar Vakfı Genel Merkez adına GSB için sunulan ve 
kabul edilen proje kapsamında ilk olarak MEB’e bağlı 
ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında 
ve kültür-gençlik merkezlerinde meseleyi tarihsel arka 
planıyla birlikte anlatacak, gençlerin dikkat ve algısını 
en yüksek seviyede tutacak hocalarla “Osmanlı hima-
yesine geçişinin 500. yılında Mukaddes Emanetler” 
konferansları düzenlenecektir. Ardından Mukaddes 
Emanetler’den oluşan bir seçkiyle etkinliğin yapılacağı 
merkezde-okulda 3 gün boyunca sergi yapılacaktır. 500.
yılın anısına konferans katılımcılarına Mukaddes 

Emanetler fotoğraflar ve açıklamalarından oluşan  
“Osmanlı himayesine geçişinin 500.yılında Mukaddes 
Emanetler”  adlı albüm hazırlanarak hediye edilecektir. 
Hedef kitlemiz olan ortaöğretim öğrencilerinden 500 
kişi kültür tarihçisi hocalar eşliğinde Topkapı Sarayını 
ve Mukaddes Emanetler Dairesini ziyaret edilecektir. 
Konuyla ilgili sosyal medyada PR çalışmaları yapılarak 
kamuoyunun farkındalığının arttırılması sağlanacaktır. 
Bu faaliyetlerle birlikte aziz ve kadim bir millet olarak 
yüzyıllardır olduğu gibi mukaddes emanetlere ilişkin 
emanet bilinci hedef kitleye aktarılmış olacaktır. 

Süre: 12 Ay

Şube Projeleri
Ensar Vakfı Şubeleri 2017 yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı - Gençlik Projeleri Destekleme Programı tara-
fından desteklenecek 25 proje yürütecektir. Aralarında 
Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi de olan bu projeler sür-
dürülebilir olması bakımından gençlerin azami oranda 
istifade edebilecekleri faaliyetler olacaktır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
uygulanacak Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi Projeleri 
ile gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 
zamanlarını iyi değerlendirebilecekleri bir ortam su-
nulmakta ve onları sokaklardaki kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak amaçlanmaktadır.

2017-2018 döneminde faaliyetleri başlayacak olan projeler şu şekildedir:
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PROJELER

Hey Genç Kendini Keşfet Projesi
Hey Genç Kendini Keşfet Projesi sürecinde yurtiçi ve 
yurtdışı olmak üzere birçok lise, üniversite, sivil top-
lum kuruluşu, öğrenci yurtları ve kültür merkezlerinde 
onlarca seminer sonucunda binlerce gence ulaşılmıştır. 
Toplamda 74 Faaliyetin gerçekleştirildiği eğitimlere 
7150 genç  katılım göstermiştir.  Proje hedef kitle sa-
yısı olan 3000 rakamından  %138,3 artış göstererek  
Türkiye ve yurtdışından 7150 gence ulaşılmış ve proje 
başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin Mart ayında uygulanan Trabzon, Rize ve Artvin 
seminerlerinden birkaç görsel :
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Süleymaniye’deki vakıf merkezimizde yayın çalışmalarımızın 
ilk nüvesi atıldı. Ardından, İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat 
Fakülteleri başta olmak üzere din eğitimi alanında yediden 
yetmişe kuşatıcı bir yayıncılık seferberliği başlattık. Bu çalış-
malar, çok ciddi ilgi gördü. Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, 
Vefa Yayınları, DEM Yayınları, İSAV Yayınları, İstanbul Tasarım 
Yayınları ve Ensar Çocuk peş peşe çok değerli eserlere imza at-
tılar. Halkımıza daha kolay ulaşabilmek için satış ofislerimizi 
açtık.Vakfımızın 1979 yılında kuruluşundan itibaren yürütü-
len yayın çalışmaları, halkımızın ilgisiyle bugün, yayınevleri, 
kitap satış ofisleri ve web kitap satış sitesiyle büyük bir yayın 
grubuna dönüştü.Yayın Grubumuz, özellikle dinî yayınlar 
sahasında doğru ve özgün bilgileri okuyucuyla buluşturmak 
için büyük çaba sarf etmektedir.Ensar Neşriyat olarak, bugüne 
kadar toplam 785 esere imza atmış bulunuyoruz.

Yayın hayatına kazandırdığımız en önemli eserlerinden biri, 
itikadda imamız, İmam Matüridi’nin Te’vilatül Kur’ân adlı 
tefsir kitabının tercümesi olmuştur. Merhum Bekir TOPALOĞLU 
hocamızın editörlüğünde başlanan tercümenin 1. cildinin 
tercümesi de Merhum Bekir Topaloğlu hocamız nasip olmuş-
tur. Hocamızın vefatıyla eserin editörlüğü kendi yetiştirdiği 
öğrencilerinden olan Yusuf Şevki Yavuz hocamız tarafından 
devam ettirilmektedir. Te’vilatül Kur’ân tefsiri toplamda 18 
ciltte oluşmaktadır şu anda 10 cildin tercümesi tamamlanmış 
olup bunlarında ilk 6 cildi basılmıştır. Kalan ciltlerin tercümesi 
devam etmektedir. Ensar Neşriyat olarak, çocuk kitaplarına 
yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki 
yıl bu çalışmalarımız da devam edeceğiz.
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Yayınlarımız

15 Temmuz 15 Hikâye 
Sevdamız “Türkiye” Dediler 
 
Adil Karagöz

15 Temmuz gecesiyle ilgili herkesin bir 
hikâyesi var. Meydanlara inmeyenlerin ge-
rekçeleri, inenlerin gururla anlatacakları 
yaşanmışlıkları… Gazetelerde, dergilerde, 
televizyonlarda o geceyi yaşayanların hisset-
tiklerini, gazilerimizin, şehitlerimizin kahra-
manca mücadelelerini okudunuz, izlediniz. 
Ben de onlardan bazılarını buldum, dinle-
dim, konuştum. Anlattıklarını, yaşadıkları-
nı, o gece hissettiklerini, kahramanlıklarını 
hikâye üslubuyla sizlere ulaştırmaya, tarihe 
not düşmeye çalıştım. 15 Temmuz’un 15 
Hikâyesi ortaya çıktı. O gece kimi torununu 
komşuya, kimi cenazesini morga bıraktı, kimi 
annesini, eşini bırakıp meydanlara koştu. 
Kimi tankın üstünde tehlikeli yolculuk yaptı, 
kimi köprüde tek başına darbecilere kafa 
tuttu…O gece meydanları doldurup şehitlik 
şerbeti içenler, gazilik unvanını kazananlar 
olduğu gibi canını ortaya koyup her ikisini de 
tadamayanlar, buna üzülenler oldu.Bu kitap-
ta, o gece destan yazanların yaşadıklarını, va-
tan deyince canlarını nasıl hiçe saydıklarını, 
cesaretlerini, kahramanlıklarını, kan veriş-
lerini, can verişlerini okuyacaksınız. Onlara 
duyduğunuz minnet, şükran daha da artacak.  

Modern Zamanlarda
Hadîsi Savunmak
 
Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Hadîs ve sünnetle ilgili iddia ve dediko-
dular günbegün artıyor. Bir gün geçmiyor 
ki, bir muhaddise itibar suikastı, bir ha-
dîse akılcı bir saldırı olmasın! Günümüz 
Türkiye’sindeki fotoğrafa baktığımızda artık 
mesele ilmî anlamda bir hadîs eleştirme, 
bazı hadîslere eleştirel yaklaşma meselesini 
aşmıştır. Mesele gelip, “Bu dinde hadîs olacak 
mı olmayacak mı?”, “Peygamber’in bu dinde 
Kur’an dışında bir bağlayıcılığı var mı, yok 
mu?”, hatta o kadar ki, “Dinde, Kur’an dışında 
Hz. Peygamber’in(s.a.v) otoritesi bulunuyor 
mu, bulunmuyor mu?” noktasına gelmiştir. 

Bu duruma belki birileri sevinebilir, “sur-
da bir gedik açtık” bahtiyarlığıyla meseleye 
bakabilir, ancak bilinmelidir ki, bu gidişat, 
ümmetin birliği ve dirliği adına iç burkan 
bir tehlikeyi işaret etmektedir. Pek çok çalış-
mamızda bu tehlikeli gidişatı, tabiri caizse 
bu yangını söndürme adına bir yığın iddiayı 
gündeme getirip cevaplar vermeye çalıştık. 
Bu kitapta,  ümit ediyoruz ki, hadîs ve sün-
netin anlaşılmasına bir nebze de olsa katkı 
sunmuşuzdur.

Oyun ve Eğlenceli Etkinliklerle Din 
Öğretimi (4 – 6 Yaş) 

Gülten Balcı – Melike Müftüoğlu – Hafize 
Beyza Bilgi – Rabia Kuruner

“Erken çocukluk dönemi, bireyin karakter 
gelişiminin temelidir. İnsan, bu dönemdeki 
deneyimlerinden yola çıkarak tutum geliş-
tirir çoğu zaman. Herhangi bir eylemi ger-
çekleştirmeye, bu dönemde edindiği yön-
temleri başka durumlara transfer ederek 
başlar. Sıkıntıyla, stresle, korkuyla, kaygıyla 
başlayacağı bir eylemde başarısız olma ih-
timali çok yüksektir, hem de tüm yaşamı 
boyunca...  Mutfak aşamasına da şahit ol-
duğum, birçok etkinliğini oluşturucularıyla 
oynadığım “Oyun ve Eğlenceli Etkinliklerle 
Din Öğretimi” etkinlik kitabı, pek çok ka-
zanımın oyun yoluyla eğlenceli bir şekilde 
edinilmesine katkı sağlayacak, sadece için-
deki etkinliklerle sınırlı kalınmayıp farklı 
etkinliklere uyarlama yapmaya da uygun bir 
kaynak... Yalnızca öğretmenlerin değil, anne-
baba ve diğer yetişkinlerin, erken çocukluk 
dönemindeki çocuklarla rahatlıkla uygulama 
yapmasına yardımcı olacak  bir kaynak... Seri 
halini alması temennisiyle...”

İstanbul Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim 
Öğretim Görevlisi - Nihat TOPAÇ

“Oyun, çocuğun vazgeçilmezi. Çocukları eği-
tirken, yeni şeyler öğretirken oyunu  mutlaka  
kullanmalıyız. En güzel eğitim, doğal eğitim-
dir. Oyun da en doğal en somut kullanılacak 
bir yöntemdir. Çünkü çocuklar somut şekilde 
öğrenir. Nesneler kullanılarak, oyunlaştırı-
larak mevzu dimağlara yerleşir, kalıcı hale 
gelir. Değerler ve din eğitimi de üzerinde en  
çok durulan ve en iyi şekilde en doğru şekilde  
vurgulanması gereken eğitimlerden. Bu bah-
sedilenleri de  bu kitapta bulabilmek müm-
kün. Şimdinin başarılı öğretmenleri olan 
sevgili öğrencilerimi bu minvalde verdikleri 
emeği takdir ediyor ve din ve değerler eğiti-
minde bir çığır açacaklarını düşünüyorum. 
Bu kitap vesilesi ile oyunlarla öğrenilen nice 
bilgileri olsun çocuklarımızın.”

Pedagog, Oyun Terapisti -  Serap BUHARALI

Te’vîlâtü’l Kur’ân Tercümesi

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî 

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i 
sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu 
ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze 
ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam 
Mâtürîdî, Te’vîlât’ında, sahabe, tâbiîn ve te-
be-i tâbiîn neslinden intikal eden açıkla-
maları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel 
anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalış-
mak suretiyle te’vil yöntemini uygulamıştır. 
Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer 
verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî 
fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir. 

Te’vîlâtü’l Kur’ân Tercümesi, Mâtürîdî’nin 
günümüze intikal eden en hacimli eseri 
olup tefsire dair erken devir İslâm düşünce-
si ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, 
başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, 
fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin 
yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin 
değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 
cilt olup, 6. cildini takdirlerinize sunuyoruz. 
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312 s. / 13.5 x 19,5 cm.

KUTLU SEFERE HANIMLARLA 
YOLCULUK
-KADINLARA HAC VE UMRE REHBERİ-

maddi- manevi ve ahlaki olmak üzere üç bo-
yutlu ve çok yönlü bir hazırlığın gerekli olduğu 
bilincinde olacaklar.

kadının da mîkatta ihrama girmesi gerektiğini 
bilerek hareket edecekler.

vecibeleri öğrendikleri için de ceza almaya-
caklar.

kardeşleri ile iletişimde daha dikkatli davra -

ne kadar önemli olduğunu bildikleri için hatalı 
davranışlardan sakınacaklar.

-

mekânları ve bu mekânlara ecdadımızın hiz-
met aşkını bir nebze de olsa idrak edecekler.

504 s. / 13,5 x 21 cm.

SAFAHAT

-
soy’un, ilk kitabı Safahat, bağımsız bir 

-

sevdiğini belirten şair, bütün bu sanat-
çıların uğraşı alanlarına giren manzum 
hikâye biçimini kendisi için en geçerli 
yazı olarak seçmiştir. Savunageldiği ge -
leneksel edebiyat birikimi, onun yalınkat 
bir manzumeci değil, bilinçle işlenmiş ve 
gelişmeye açık bir şiir türünün öncüsü 

düşünsel gelişiminde en belirleyici öğe, 
onun çağdaş bir İslamcı oluşudur. Top-

şiir içinde tartışma ve sergileme yolunu 
seçmiştir. Bütün çıplaklığıyla gerçeği 
göstermekteki amacı okuyucusunu in-
sanların sorunlarına yöneltmektir. Bu 
kaygıların sonucu olarak, yoksul insan -
ların gerçek çehreleriyle yer aldığı şiir -
ler, Türk edebiyatında ilk kez Mehmet 

320 s. / 13,5 x 21 cm.

BÜYÜK BİR MİLLETİN DİRENİŞ DESTANI

ÇANAKKALE

Etrafında ihtilafsız ittifak edebileceğimiz 
ortak değerleri öne çıkarmamızı gerektiren 
günler yaşıyoruz... Tarih, ortak değerleri -

yakın tarih içindeki yeri bakımından, son de -

bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere 
serildi denilen bir zamanda kazanılmıştır. 
Mahiyeti itibariyle bir diriliş cehdi, aynı za -
manda da birlik-beraberlik sembolüdür. Bu 

ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhtacız. 
-

milletin varlık mücadelesidir. Mücadele kay -
bedilseydi her şey biter, o moral çöküntüsü 
içinde İstiklâl Savaşı bile verilemezdi. Ama 
kazanıldı. Tarihin yolu ve yönü değişti. Bir 

tarihle hesaplaştı ve kendi varoluş tarihini 
yeniden yazdı... Büyük bir milletin direniş 

384 s. / 13,5 x 21 cm.

KUDRETLİ  
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN

kendi siyasi tercihine göre yorumlamış, 
-

tırılıp, kavga odağına dönüştürülmüştür. 
-

-

büyük vatansever olarak selamlanmıştır. 
Tarihe günlük siyaset karıştırmanın, tari -

-
nağına dönüştürmenin sayılamayacak ka-

Tek tara�ı bir değerlendirme olmaması 
için de, geçmişten ve günümüzden konuya 
ilişkin makaleleri kitabıma koydum.

216 s. / 13,5 x 21 cm.

lk olarak Fransa’dan başlayarak, sonrasında; Almanya, Hollanda, Maca-

-
-

-

tarafından tutuklamalarına, kocalarının evden atmalarına rağmen, İslam’ı 

-

İSLAM’A KAVUŞANLAR

-

-
yahatler yaparak, İslam’ı seçerek Müslüman 

farklı din ve toplumlarda yetişmiş olan bu 

-
lardı.

-
kaklarda kendilerine küfredilmesine, başör-
tülerine el uzatılmasına, ailelerinden dayak 
yemelerine, polis tarafından tutuklamaları -
na, kocalarının evden atmalarına rağmen, 
İslam’ı terk etmemişlerdi. Bu insanların ha -

etmeliyim ki; belgesel �lm çekim ekibimiz 
olarak, yüce İslam’ın hayat veren ikliminin 
uluşturduğu bu sarsılmaz inkılabı, çok net 

-
da açan güllerdi adeta bu kutlu insanlar...

240 s. / 13,5 x 21 cm.

B u kitapta, araştıran ve her şeyin mümkün 
olan en iyisinin yapılmasını isteyen; prob-

lemlerin aklın ışığında çözülmesini tavsiye eden, 
kardeşlik ve eşitlik, birlik ve beraberlik, barış 
ve adalet anlayışı üzerine kurulan iman nazari -
yesini savunan büyük Türk bilgini Ebû Mansûr 
el-Mâturîdî’nin İslam anlayışını göreceksiniz.

Bu araştırmada, İmam Mâturîdî’nin hayatı, 
eserleri, hocaları ve öğrencileri hakkında bilgi 
verilmekte, onun metodu, tevhid, iman, amel 
ve siyaset anlayışı analiz edilmektedir. Ayrıca 
İmam Mâturîdî’nin Ehl-i Sünnet’in nasıl ima -
mı haline geldiği, onun aynı zamanda büyük bir 
müfessir ve fakih olduğu ve kendisine nispet edi-
len Mâturîdîlik mezhebinin arka planı, ortaya 
çıkışı ve onun ana umdeleri belgeleriyle ortaya 
konulmaktadır.

Bu eserin, günümüzdeki Müslümanların sağlam 
bir din anlayışına kavuşmalarına yardım edece -
ğini ve dünya barışının teminine önemli katkı 
sağlayacağını ümit ediyoruz.

BÜYÜK TÜRK ÂLİMİ

MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK

Bu kitapta, araştıran ve her şeyin müm -
kün olan en iyisinin yapılmasını isteyen; 
problemlerin aklın ışığında çözülmesini 
tavsiye eden, kardeşlik ve eşitlik, birlik 
ve beraberlik, barış ve adalet anlayışı 
üzerine kurulan iman nazariyesini sa -
vunan büyük Türk bilgini Ebû Mansûr 
el-Mâturîdî’nin İslam anlayışını göre -
ceksiniz.

Bu araştırmada, İmam Mâturîdî’nin 
hayatı, eserleri, hocaları ve öğrencileri 
hakkında bilgi verilmekte, onun meto-
du, tevhid, iman, amel ve siyaset anla -
yışı analiz edilmektedir. Ayrıca İmam 
Mâturîdî’nin Ehl-i Sünnet’in nasıl imamı 
haline geldiği, onun aynı zamanda büyük 
bir müfessir ve fakih olduğu ve kendisi-
ne nispet edilen Mâturîdîlik mezhebinin 
arka planı, ortaya çıkışı ve onun ana um -
deleri belgeleriyle ortaya konulmaktadır.
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344 s. / 16 x 23,5 cm.

344 s. / 16 x 23,5 cm. 128 s. / 22 x 22 cm.

768 s. / 16 x 23,5 cm.

2.
BASKI

İSLÂM AİLE HUKUKU

Bu kitapta, medeni hukukun bir bölümü ve 
meşru evlilik yolunda atılan önemli bir adım 
olan evlenme ile boşanma konularına yer ve-
rilmiştir. İki bölümden oluşan çalışmamızın ilk 
bölümünde, evlenme akdi ve hukuki sonuçları 

toplumlarda değişik adet ve biçimlerde de olsa 
sosyal bir olay olarak önem taşıyan nişanlanma 
konusu işlenmiştir. Akabinde, evlenme akdinin 
unsur ve kuruluş şartları, evlenme engelleri, 
denklik, kadının mali hakları kapsamında me -
hir ve nafaka, batıl evlilikler çerçevesinde mu -
vakkat ve mut’a nikâhı ile doğum ve neticeleri 
üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde ise, evliliğin sona ermesi ve 
hukuki sonuçları ele alınmıştır. Bu kısımda 
boşanma öncesinde alınması gereken tedbirler, 

ve sünnete uygun boşama çeşitlerine temas 
edilmiş, sonrasında kadının birlikte yaşamak 
istemediği eşinden hangi yollarla ayrılabilece-
ği üzerinde durulmuş, akabinde de iç iradenin 
bulunmadığı durumlarda meydana gelen boşa-
maların geçerliliği tartışılmıştır. Son kısımda 
da iddet, hidâne, iddet nafakası, miras, mut’a 
gibi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde du-
rulmuştur..

15 TEMMUZ 15 HİKÂYE

-
yesi var. Meydanlara inmeyenlerin gerekçeleri, 
inenlerin gururla anlatacakları yaşanmışlıkla -

geceyi yaşayanların hissettiklerini, gazilerimi -
zin, şehitlerimizin kahramanca mücadelelerini 
okudunuz, izlediniz. Ben de onlardan bazılarını 
buldum, dinledim, konuştum. Anlattıklarını, 
yaşadıklarını, o gece hissettiklerini, kahraman -
lıklarını hikâye üslubuyla sizlere ulaştırmaya, 

morga bıraktı, kimi annesini, eşini bırakıp mey -

yolculuk yaptı, kimi köprüde tek başına darbe-
cilere kafa tuttu...

içenler, gazilik unvanını kazananlar olduğu gibi 
canını ortaya koyup her ikisini de tadamayan-
lar, buna üzülenler oldu.

Bu kitapta, o gece destan yazanların yaşadıkla -
rını, vatan deyince canlarını nasıl hiçe saydık -
larını, cesaretlerini, kahramanlıklarını, kan ve -

duyduğunuz minnet, şükran daha da artacak.

OYUN VE ÖĞLENCELİ  
ETKİNLİKLERLE DİN ÖĞRETİMİ

-
tıldığı, kazanımlarının net ifade edildiği, kaliteli 
görsellerle daha anlaşılır olmasının sağlandığı 
eser, iyi bir ekip çalışması ile ortaya konmuş. 
Ahlak gibi zor bir alanda eğitsel oyun tekniği ıle 
çok güzel bir bakış açısı yakalandığı için serinin 
devam kitaplarını da bekliyoruz.

-

TASAVVUFUN DİLİ

Bu kitapta verilen bilgiler, tasavvufun temel 
kaynakları olan eserlerden alınmış olup üze -
rinde mutabakata varılan ve ittifakla kabul 
edilen bilgilerdir. Tabiidir ki, su�liğe ilişkin 
bilgiler, bu eserde verilen malumattan ibaret 
değildir. Ama burada verilen bilgilerin, hem 
su�liğin, hem de bu alanda yazılan eserlerin 
kolay ve doğru anlaşılmasına yardımcı ola -
cağı kanaatindeyiz.
 
Bu eser, daha evvel Tasavvufun Dili adıyla üç 
kitap hâlinde yayınlanmıştır. Bu eserde ise, 
birbirini tamamlayan bu üç kitap, tek bir 
kitapta birleştirilerek, dokuz bölüm hâline 

Keşf ve Ke-
ramet -
şid-mürid, tasavvuf, tarikat gibi temel 
tasavvufî kavramlar anlatılmış, ardından, 
çeşitli su� akımlar ve zümreler, makbul ve 

-

özellikle ilk su�lerin sade ama derin tasav -
vufî deneyimlerine işaret edilmiştir. Sonra 
manevi hâller, yani dinî ve tasavvufî hisler, 
heyecanlar, coşkular, duygular, duyuşlar, du -
yumsamalar, tatma ve su�liği yaşama gibi 
konular ele alınmıştır.

TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN

Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin 
-

müelli�dir. İmam Mâtürîdî, Te’vîlât’ında, 
sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden 
intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. 
Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüte -
rek belirlemeye çalışmak suretiyle te’vil 
yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî 
mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, 

ilişkin bilgilere de yer verilir. 

günümüze intikal eden en hacimli eseri 
olup tefsire dair erken devir İslâm dü -
şüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. 

mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İs -
lâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve 
mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. 

-
dirlerinize sunuyoruz. 

592 s. / 16x23.5 cm.
432 s. / 13,5 x 21 cm.
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Hadîs ve sünnetle ilgili iddia ve dedikodular günbegün 
-

-

mı olmayacak mı?”, “Peygamber’in bu dinde Kur’an dışın-
-

de Kur’an dışında Hz. Peygamber’in(s.a.v) otoritesi bulunu-

-
ğıyla meseleye bakabilir, ancak bilinmelidir ki, bu gidişat, 

-
biri caizse bu yangını söndürme adına bir yığın iddiayı gün-

olsa katkı sunmuşuzdur.

MODERN ZAMANLARDA 
HADÎSİ SAVUNMAK

günbegün artıyor. Bir gün geçmiyor ki, bir 
muhaddise itibar suikastı, bir hadîse akılcı 

-
ki fotoğrafa baktığımızda artık mesele ilmî 
anlamda bir hadîs eleştirme, bazı hadîslere 
eleştirel yaklaşma meselesini aşmıştır. Mese -
le gelip, Bu dinde hadîs olacak mı olmayacak 

-
-

belki birileri sevinebilir, surda bir gedik açtık 
bahtiyarlığıyla meseleye bakabilir, ancak bi -
linmelidir ki, bu gidişat, ümmetin birliği ve 
dirliği adına iç burkan bir tehlikeyi işaret 
etmektedir. 






