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ADANA Yalçın Çelik (533) 440-4901
ADIYAMAN Muzaffer Şimşek (505) 565-6653
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HATAY Ramazan Güvenç (505) 873-2091
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KAĞITHANE Aziz Gündoğdu (535) 375-5528
KARTAL Aykut Emrah Polat (532) 235-7846
KÜÇÜKÇEKMECE Kamil Çakır 533 635-2190
MALTEPE Reşat Tuncer (533) 560-6004
PENDİK İlyas Asilkan (532) 641-5317
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SARIYER  
SULTANBEYLİ Nizamettin Arslan 
(533) 384-4182
SULTANGAZİ Bekir Koç (532) 313-7318
ŞİŞLİ Adnan Yılmaz (532) 246-1505
TUZLA Mustafa Selvitopi (532) 571-5963
ÜMRANİYE Mustafa Güçlü (532) 226-6306
ÜSKÜDAR İsmail Şirin (532) 266-5325
ZEYTİNBURNU Ali Faik Biçer (532) 286-2416
İZMİR Yakup Eker (505) 117-7678
K.MARAŞ Zekeriya Pak (533) 765-3563
KARABÜK Nedim Yılmaz (505) 838-4646
KARAMAN Süleyman Atik (532) 451-0670
KARS Şentürk Oran (536) 256-2217
KASTAMONU Abdullah Yılmaz 546  840-2119
İNEBOLU Salih Kuruali (506) 264-9088
KAYSERİ Hüseyin Okandan (554) 770-2549
KIRIKKALE Kadir Başer (506) 357-5191
KIRKLARELİ Yavuz Eser (530) 460-1697
LÜLEBURGAZ Eyyüp Sabri Erdem 
(555) 983-8153
KIRŞEHİR İsmail Yağmur (532) 321-2840
KİLİS  
KOCAELİ Musa Taşçı (505) 526-8962
KÖRFEZ Özcan Efe (505) 257-4674
KONYA Mustafa Kaçar (505) 253-3635
KÜTAHYA Hüseyin Zeybek (542) 455-8525
TAVŞANLI Ali Kılınç (505) 453-0340
MALATYA Ahmet Küçük (507) 165-9914

DOĞANŞEHİR Osman Şen (536) 447-4523
MANİSA Arif Çeler (505) 712-4608
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ORDU Olgun Küçük (505) 775-7155
FATSA Ahmet Özay (535) 702-3307
PERŞEMBE Ali Aydın (535) 522-1530
ÜNYE Ahmet Bilgü (505) 732-5334
OSMANİYE Nuri Mingan (505) 527-2166
KADİRLİ Mahmut Bozdoğan (532) 169-5986
RİZE Fethullah Şen (544) 654-1288
SAKARYA Selim Tan (532) 440-0890
AKYAZI Muammer Yücel (531) 790-7300
SAMSUN Hüseyin Peker (542) 630-8839
19MAYIS Seyit Mehmet Yıldırım 
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VEZİRKÖPRÜ İdris Yılmaz (541) 954-5745
SİİRT Necmettin Çiçek (544) 525-8799
SİNOP Muhammet Başoğlu (506) 631-9238
BOYABAT Alaattin Yaylaoğlu (544) 545-4285
SİVAS Cemal Karaca (505) 443-2520
ŞANLIURFA Halit Şulul (533) 722-8540
ŞIRNAK Fevzi Rençber (535) 723-6979
TEKİRDAĞ Adem Yaryıkan (536) 236-4171
ÇORLU Fatih Yalçın (536) 618-5850
TOKAT Mustafa Solmaz (530) 664-7411
ERBAA Durmuş Sezgin (532) 207-4030
NİKSAR Çetin Kaya (505) 375-4782
TURHAL Bahattin Çinpolat (532) 313-1070
TRABZON Ömer Topaloğlu (533) 779-0541
UŞAK Haydar Özcan (505) 401-2528
BANAZ Ramazan Ersoy (530) 528-5832
VAN Abdulhadi Temizay (530) 348-4814
ERCİŞ Mehmet Arif Taşdemir (544) 716-0078
MURADİYE Selçuk Yay (545) 940-2133
YALOVA Halil Kalyoncu (505) 403-7130
YOZGAT Hüseyin Durusoy (505) 754-0503
ZONGULDAK Fethi Aygün (505) 688-4410
ÇAYCUMA Adem İnam (542) 458-2956
EREĞLİ Hüseyin Özen (535) 798-7893
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21. yüzyıldayız ve hala yaşadığımız dünyada 
Müslümanlar olarak zulmün ve tahakkümün her çe-
şidi ile sınanıyoruz. Müslümanlar ne kadar dünyadaki 
müesses nizam tarafından zulme uğruyorsa bir o ka-
dar da fitne, düşünceye tahammülsüzlük ve cehalet 
yüzünden kendi din kardeşleri tarafından da baskıya 
maruz kalıyor. Kendi aramızda yaptığımız tartışmalar 
kardeşlik hukukunu tesis etmekten ziyade aradaki 
farklılıkların derinleşmesine neden oluyor. Dünyada 
zulmün ve savaşların olduğu coğrafyaların ekseriyeti-
nin Müslümanların yaşadığı bölgeler olmasının strate-
jik sebeplerinin yanı sıra, kardeşler arasındaki bitmek 
tükenmek bilmeyen anlamsız çatışmalar olduğunu 
unutmamamız gerekiyor. Sırf gündelik ve dünyalık çı-
karlarımıza uygun düştüğü için Allah düşmanlarını dost 
edinmememiz, Müslüman kardeşimizin daima lehine 
işler yapmamız gerekiyor.

Yedi yıldır yangın yerine dönen Suriye’de, zulmün 
müzminleştiği Gazze’de Müslüman toplumlar olarak 
ortak bir duruş ve çözüm üretemiyor, çıkar ve korku 
çukurlarına bilerek isteyerek atlıyoruz. Ölümden ve 
dünyalıklarımızı kaybetmekten korkuyoruz ama her 
gün ölenlerin biz Müslümanlar olduğunu unutuyoruz. 

Peki ne yapmalıyız?

Fitne ve savaşların Müslümanca yaşamak için bir turnu-
sol olduğunu unutmadan tavırlar ve fiiller geliştirmek 
zorundayız. Bunu sağlamak için sağlam bir irade ve 
azimle mücadele içerisinde olmamız ve Müslümanlar 
arasında kardeşliği telif etmemiz gerekir. Irk, mez-
hep, dil ve kültür farklılıklarımızı bir kenara bırakıp 
Allah katında Şerefli Müminler olduğumuzu ve ancak 
bir ve bütün olduğumuzda zilletten berî olacağımızı 
unutmamalıyız. 

Din adına ahkâm kesen ve kendi din yorumunu dikte 
eden grupların tasallutuna fırsat vermeden kendi-
mizi ve neslimizi fitneden korumak, doğru bilgi ile 
mücehhez kılmak için gayret etmek durumundayız. 
Aşırılıkların ve fitnenin cehaletten ve yanlış bilgilerden 

kaynaklandığından hareketle nesillerimize din eği-
timini aklın ve bilginin rehberliğinde ulaştırmakla 
mükellefiz. Bunu yaparken Nebevi usulden feragat et-
meksizin, müjdeleyip, kolaylaştırmakla memuruz. Hırs 
ve ihtiraslarımızı bir kenara bırakarak daha kuşatıcı 
bir yaklaşımla vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu gibi 
kimliklerimizin üzerinde İslam kimliğimizin olduğunu 
unutmamalıyız. 

Özellikle gençlerimizin din algılarına yönelik zafiyet 
oluşturabilecek etkilerin azaltılması ve nihayet gide-
rilmesi için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine 
getirmek durumundayız. İmam Hatip Okullarında 
verilen eğitimin standardının yükseltilmesi için çaba 
sarf etmek ve genç nesillerin güven duygusuyla sivil 
toplum kuruluşlarından istifade etmesini sağlamak 
zorundayız. Aynı şekilde lise ve üniversite gençlerinin 
burs, barınma ihtiyaçlarını, kendi alanlarında ihtisas 
sahibi olmalarını; kaliteyi ve insana hizmeti önceleyen 
bir anlayışla karşılanması ve daha çok öğrencinin isti-
fade etmesini sağlamalıyız. 

Vakfımız, toplumumuz tarafından güvenilir mercii ola-
rak gençlerimiz ve ailelerimizin teveccühüne mazhar 
olmaktadır. Bu durum bizleri toplumumuza hizmet 
noktasında daha fazla imkanlar oluşturmak için daha 
gayret sarf etmeye sevk etmektedir. 

Buradan yola çıkarak toplumuzdan aldığımız kuvvetle 
her geçen gün gençlerimizin eğitim, kültür- sanat çalış-
maları ve hülasa sivil toplum alanındaki çalışmalarını 
destekliyoruz. Teşkilatlanma atağımızla tüm hizmetle-
rimizi yerele taşımayı hedefliyoruz. 

Ünlü şairimiz Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi 
“Gönle gireni gönendi derler/ Gönle sen de gir ki göne-
nesin.” düşüncesinden hareket eden vakfımızın haber-
lerinden siz “Değerli Ensarlıların” haberdar olması için 
düzenli aralıklarla Ensar Bülteni’ni çıkarıyoruz. 

Allah’ın rızasına muvafık muvaffakiyetlerin içinde ol-
mamız temennisiyle… 

Başkan’dan

Av. İsmail Cenk Dilberoğlu
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Genel Müdür’den

Hüseyin Kader
Ensar Vakfı Genel Müdürü

Vakfımız, şubelerimiz, yurtlarımız, projelerimiz ve diğer birimle-
rimiz ile birlikte çalışmalarını, her geçen gün artan bir tempoyla 
ve heyecanla sürdürmektedir. Bu bültenimizde de çalışmalarımı-
zı sizlere arz etmek üzere karşınızdayız. 
Ensar Vakfı olarak ülkemiz genelinde yürüttüğümüz şubeleşme 
çalışmaları başarılı bir şekilde günden güne artarak devam 
etmektedir. Şu an Türkiye geneli il ve ilçelerimizde, elhamdülil-
lah 167 şubeye ulaştık. Bu konuda bize inanan ve destekleyen 
“Ensar” olan kardeşlerimize teşekkür eder; bölge, il ve ilçelerden 
başarılı çalışmalar ve projeler beklediğimizi belirtmek isterim.
Yılın Değer Ödülü “Sabır”
Bu yıl SABIR temasıyla 7.’sini gerçekleştirdiğimiz Türkiye Değer 
Ödülleri töreninde ortaokul seviyesinden 3, lise seviyesinden 3 
olmak üzere toplam 6 öğrencimiz “Değer Ödülü” kategorisinde; 
10 öğrencimiz de “Eser Ödülü” kategorisinde ödüllerini aldı. 
Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende 
ayrıca, değer ödülü almaya hak kazanan öğrencilerimizin, günlük 
hayatları içindeki başarı öykülerini onların haberi olmaksızın 
değerlendirmeye taşıyarak ödül almalarını sağlayan 6 öğretme-
nimize de ödül verildi.
Dünyaya Açılan Kapı: 4. Uluslararası İslami Geometrik 
Desenler Çalıştayı
Orta Asya’dan Anadolu’ya camileri, türbeleri, evleri süsleyen 
geometrik desen sanatının incelikleri hakkında daha nitelikli ve 
bilimsel veri sağlamak adına vakfımızın kültür sanat penceresi 
olan İstanbul Tasarım Merkezi düzenli aralıklarla Uluslararası 
“İslami Geometrik Desenler Çalıştayı” düzenlemektedir. Bu yıl 
4.’sünü gerçekleştirdiğimiz çalıştaya ABD, İngiltere, Polonya, 
Özbekistan, İran’dan ve Türkiye’den birçok uzman konuşmacı 
ve davetli katıldı.
Günümüze Ulaşan İlk Dirayet Tefsirinin Müellifi: Ebu Mansur 
El-Matüridi’nin Te’vilatül Kur’an Tercümesi 
Te’vîlâtü’l Kur’ân Tercümesi, Mâtürîdî’nin günümüze intikal eden 
en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi 
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 18 cilt olup, Ensar Yayın Grubu’muzdan 
çıkan 16. cildini takdirlerinize sunuyoruz.
Yurtlarımıza Öğrencilerimizden Tam Not: Ensar Vakfı 
Yurtları Doluluk Oranı İle Türkiye Birincisi
Yurt Koordinasyon Merkezimiz, yurt hizmetini, kurumsal yöne-
timin ilkeleri bağlamında etkili, verimli, sürdürülebilir, katılımcı, 
şeffaf bir yönetim anlayışı sağlamaktadır. Bu anlamda Türkiye’de 
58 noktada bulunan kız ve erkek yurtlarımız, %94 doluluk oranı 
ile Türkiye’de ilk sıraya yerleşmiştir. 
Vakfımızın 7. Büyük Türkiye Buluşması Antalya`da 
Gerçekleşti
Vakfımızın 2011 yılından bu yana her yıl düzenlediği Büyük 
Türkiye Buluşması’nın bu yıl 7.’si düzenlendi. İnteraktif 

eğitimlerin ve seminerlerin yer aldığı programa yaklaşık 600 kişi 
katıldı. Ayrıca 11dalda 11 şubeye, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu 
ve Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi N. Bilal Erdoğan ve vakfımızın 
mütevelli heyeti üyelerinin elinden yılın ödülleri verildi. 
Türkiye’nin En Genç Milletvekili Rümeysa Kadak Genç Ensar 
Kampında
Vakıf yapılanmamız içerisinde gençlik komisyonumuz olan Genç 
Ensar, 2018 yılının yaz aylarında çeşitli kamplar düzenledi. 
İstişare ve eğitim kamplarının yanı sıra doğa kampları da dü-
zenleyerek gençlerimiz doğa ile bir araya geldi. Doğa kampına 
Türkiye’nin en genç Milletvekili Rümeysa Kadak da katılarak 
gençlerimizle hasbihal etti. 
Yerli ve Milli İçeriği Üretilmesine Destek: Canlandırma, Oyun 
ve Film Tasarımı Projesi
Proje Koordinasyon Merkezimiz, ulusal ve uluslararası proje-
leri destekleyerek Müslüman gençlerimize uluslararası kapı-
lar aralamaktadır. İstanbul Tasarım Merkezi tarafından FSMV 
Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilecek olan Canlandırma 
Film ve Oyun Tasarım Atölyesi ile hızlı büyüyen ve ülkemiz için 
hem içerik hem üretim konusunda ihtiyacın arttığı bu sektörde 
yetişmiş elemanın, yerli ve milli içeriğin üretilmesi ve yayılması 
sağlanacaktır. Bu proje ile 12 ay boyunca 30 genç ilgi ve yetene-
ğine göre animasyon ve oyun programlama alanlarında ücretsiz 
eğitim alacaktır.
307 Uluslararası Stajyere İlk Sertifika Töreni
Vakfımızın yürütücülüğünü üstlendiği OIC Intern programı 
kapsamında 16 Kasım 2017 tari¬hinde gerçekleştirilen tanıtım 
programı itibariyle bir yıllık süreç içerisinde stajlarını tamamla-
yan ve sertifika almaya hak kazanan 307 stajyere Grand Sheraton 
Ataşehir’de düzenlenen törenle sertifikalarını takdim ettik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcımız Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcımız Nurettin Nebati, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
Mütevelli Başkan Yardımcımız Haluk Bayraktar ve Vakfımız Genel 
Kurul Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen program-
da OIC Intern stajyerlerine sertifikaları ve program kapsamın¬da 
stajyer kabul eden 50’ye yakın kurum ve kuruluşa da teşekkür 
belgelerini takdim ettik.
Ensar Enstitü Yeni Döneme “Eğitim” Vizyonuyla Başladı
Yeni dönemde ‘eğitim ve organizasyon’ vizyonuyla yola çıkan 
Enstitümüz, yurtlarımızın eğitim faaliyetlerinin planlaması, B12 
Dergisi ve Kültür Sanat Günleri’nin koordinasyon ve takibini, 
Teşkilatlanma Birimi bölge toplantılarının içerik çalışmasını ve 
irtibatta olduğu diğer birimlerin talepleri doğrultusunda doğru-
dan eğitim faaliyetleri organize etmektedir.
Bu faaliyet ve programlarla ilgili haberlerin detaylarını bülteni-
mizde bulabilirsiniz. Daha verimli ve daha bereketli çalışmalarda 
buluşmak temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.
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ENSAR VAKFI
Vakfımız, insanların manevi ufkunu zenginleştirmek, ilmi, fikri  ve ahlâki yönden gelişimini 
desteklemek amacıyla 1979 yılında kurulmuş, bu gaye ile o günden bugüne hizmetlerini sürdürmüştür.

Türkiye genelinde yaklaşık 167 şubesi ile hizmetlerine devam etmektedir. Ensar Vakfı, uzman olduğu 
alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek, üniversite 
öğrencilerine eğitim ve burs desteği sağlama gayretindedir.

Bilgiyi bugünden yarına sağlıklı ve ahlâklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinci ile çalışılan 
konularda bilgilerin toplandığı merkez olma yolunda hızlı ve emin adımlarla 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.

Ensar Vakfı, Bakanlar Kurulu’nun 16.08.2012 tarih ve 2012/3582 sayılı kararı ile kamu yararına 
çalışan bir vakıftır.

www.ensar.org ensarinfo

ensarvakfi ensarvakfi
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15 Temmuz`un 2`inci Yılında da Meydanlardaydık!

Geleneksel Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümün-
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bay-
raklarıyla donatılan Saraçhane parkında 15 Temmuz 
Şehitlerini anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler 
esnasında kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatılan 
Saraçhane parkında Ensar Vakfı, dualarla demokrasi 
nöbeti tutarak nöbete gelen halka çorba dağıtımı yaptı. 

Aynı zamanda Ensar Vakfı Muğla Şubesi başta olmak 
üzere, Erbaa, Samsun, Palu, Siirt, Malatya, Erzincan, 
Dalaman, Lüleburgaz, Sancaktepe, Yatağan ve birçok 
şubede demokrasi nöbeti tutuldu ve nöbet esnasında 
halka ikramlarda bulunuldu. 

Ensar Vakfı ailesi olarak, binlerce yıllık tarihinde kut-
salları uğrunda canını vermekten çekinmeyen, bunu 15 
Temmuz’da da korkusuzca gösteren bu kahraman mil-
letin sivil toplum kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz. 

Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle... 

Ensar Vakfı Geleneksel Bayramlaşma Programı, Kurban 
Bayramının 3. günü Ensar Vakfı Genel Merkezinde yo-
ğun bir katılımla gerçekleşti.

Bayramlaşma programı, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, 26. Dönem İstanbul 

Milletvekili ve Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
Feyzullah Kıyıklık, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Hüseyin Kayapınar, 
Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Recep Çalık, Ensar Vakfı 
İstanbul Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Ensar gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti.
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 Ensar Vakfı 2018 Kurban Kesim Organizasyonu Gerçekleşti

15 Temmuz Ruhu Konferansı

Ensar Vakfı olarak bu yıl da 25.000 öğrenciye yemek 
hizmeti vermeye devam ediyoruz. Verilen yemek hiz-
metimizde her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışla-
rınız büyük katkı sağlamaktadır.

Bu sene Samsun’da seçilen kurbanlıklarımızın kesim 
işlemleri, Bursa EDEMEN Et ve Et Ürünleri Entegre 
Sistemi tarafından Kurban Bayramı’nın ilk günü gerçek-
leşmiştir. Kesim işlemi vakıf temsilcilerinin vekaletleri 
canlı yayında kesimle görevli kasaba vermesi ile baş-
lamış, hijyenik bir ortamda ve dini hassasiyete sahip 
kasaplar tarafından, her bir hayvan kesilirken topluca 
tekbir getirilmiştir.

Vakfımıza kurban hissesini bağışlayıp 25.000 öğrenciye 
yemek hizmeti sağlamamızda yardımcı olan herkese 
teşekkür ediyor, bağışlarınız için Allah kabul etsin 
diyoruz.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde “15 Temmuz Ruhu” 
konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kader, 15 Temmuz Ruhu konulu konuşmasına; “Selam 
olsun Çanakkale şehitlerine... Selam olsun 15 Temmuz 
destanını yazanlara... Selam olsun 251 şehidimize, 
şühedamıza. Selam olsun 2193 gazimize... Bu vatan 
toprağını bize miras bırakanlara... Bu vatan için kanını 
oluk oluk akıtanlara... Selam olsun erenlere... Selam 
olsun alperenlere... Selam olsun yiğitlere... Selam ol-
sun gardaşlara... Selam olsun bacılara... Şehitlerimiz, 
canları pahasına mücadele etti, hain cuntacılarla... Bize 
onlar şu yaşadığımız anları bıraktı. Oluk oluk kanla-
rını akıttılar. Onlar bizi sevindirdiler, Allah da onları 
sevindirsin. Biz de Allah’ı sevindirelim ve Peygamber 
Efendimiz’i sevindirelim. Önce tekbir getirelim, sonra 
salat-u selam getirelim. Rabbim o şehitleri sevindirsin. 
Peygamberimiz sırtlarını sıvazlasın inşallah.” sözleri 
ile başladı.

Ardından Hüseyin Kader, “Hepimiz gazi olacağımız 
günü bekliyoruz. Her bir vatan evladı bu aşkla yanıp 
tutuşuyor. Çünkü her doğan Türk, asker doğuyor. Bu 
millet askerdir. Bu milletin askerinin bir adı var. Bu mil-
letin askerine “Mehmetçik” denir. Çünkü Mehmetçik, 
vatan sevdalısı, millet sevdalısı ve bayrak sevdalısı-
dır. Sevdanız bol olsun. Ömrünüz âli olsun. Yolunuz 
açık olsun. Bahtınız açık olsun. Rabbim bu devleti, bu 
milleti, bu dini mümini İslam’ı korusun, kollasın ve 
muhafaza etsin. İç ve dış düşmanlarımıza geçit ver-
mesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifa 
ihsan eylesin. Aziz milletimizin yolunu açık eylesin. 
Cennetimizi yurt eylesin, yurdumuzu cennet eylesin. 
Allah’a emanet olun.” dedi. 

Konferansa, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader’in yanı sıra Muğla Ak Parti İl Başkanı Kadem 
Mete ve 15 Temmuz Saraçhane Parkı Gazisi 16 yaşın-
daki Adviye Gül İsmailoğlu katılım gösterdi.
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Ülkemiz 16 yıldır siyasi istikrarın sağladığı imkânlarla başta sağlık hizmetleri, sosyal politikalar, 
ulaşım ve altyapı yatırımları olmak üzere pek çok alanda önemli bir büyüme göstermiştir. Bu 
istikrar döneminin kuşkusuz en sağlam dayanağı güçlü ekonomi politikalarıdır.  Bu süreçte te-
rör olayları, gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ülkeyi 
teslim almaya yönelik kaos senaryoları, Cumhurbaşkanımızın şahsında tecessüm eden “Milli 
İrade”nin birlik ve beraberlik ruhuyla akamete uğratılmıştır. Tüm bu badirelerin ekonomiye 
etkisi “sağlam irade” karşısında sınırlı kalmıştır.

Ülkemizin özgüvenli duruşu, vatandaşlarımıza ve tüm dünya mazlumlarına umut ve güven 
telkin etmiştir. Emperyalist emelleriyle, dünyadaki savaşların ve çatışmaların baş sorumlusu 
olan Amerika, ülkemize duyulan güveni sarsmak için türlü desiselere başvurmaktan geri 
kalmamaktadır. Sözde müttefikimiz olan Amerika’nın, Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünü tehdit eden adımları, 15 Temmuz darbe girişiminin hain faillerine sahip çıkma-
sı, Halk Bankası’na yönelik sözde yargılamaları gibi pek çok konuda müttefiklik hukukuna 
aykırı iki yüzlü politikaları artık herkesçe bilinmektedir. Tüm bunların üstüne Türk yargısına 
müdahale etmeye çalışarak ekonomik yaptırım kararları alması ve döviz kurları üzerinden 
manipülatif operasyonlara tevessül etmesi, hem Türkiye hem de dünya kamuoyunun dikkat-
lerinden kaçmamaktadır. 

Bugün döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatılmıştır.  Türkiye’nin 
milli ve yerli politikalar uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ellerindeki tüm 
imkânları seferber ederek Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye’ye 
dayatmaktadırlar.  

“Bunun adı Türkiye’ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da tüm alanlarda Türkiye’yi 
teslim almaktır. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız…” diyen 
Cumhurbaşkanımız gibi bizler de tüm bu operasyonların farkındayız. 

Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak oyunları bozma iradesine sa-
hiptir. Türkiye’nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında 
etkisiz kalacaktır. Rehavete düşmeden ve karamsarlığa kapılmadan işimizin başında olmalı ve 
üretime devam etmeliyiz.

Milli İrade Platformu olarak ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı kararlılıkla, devletimizin 
ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

OYUNUNUZU GÖRDÜK 

ve 

TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Namaz Gönüllüleri Platformu

Namaz Gönüllüleri Platformu, “insanımıza namazı 
sevdirmek ve namaz bilinci kazandırmak” amacıyla bir 
araya gelen içerisinde Ensar Vakfı’nın da olduğu yak-
laşık 100 namaz gönüllüsünün oluşturduğu bir “Sivil 
Aydın İnisiyatifi” olarak doğmuştur. 

Namazla Diriliş İkinci 10 Yıl Seminerleri 

Ulusal ve yerel planda faaliyet yapan yüzlerce partner 
kuruluşun desteği ile şu ana kadar Türkiye’nin tüm 
illeri ile büyük ilçelerinin birçoğunda; Kıbrıs, Avrupa 
ve Balkan ülkelerinde binlerce “Namazla Diriliş” paneli, 

konferansı ve namaza dair seminer, sohbet, radyo-TV 
programı düzenlenmiştir. 

10 yıl önce 20 civarında olan “Namaz Bilinci” kitabının 
sayısı, şimdi 200’e, toplam baskı adetleri ise yaklaşık 
10 milyona ulaşmıştır. İkinci 10 yılına giren Namazla 
Diriliş Seminerleri daha büyük organizasyonlarla ve 
daha fazla kitleye ulaşabilme azmiyle devam etmekte-
dir. Bu seminerler ve paneller vasıtasıyla milyonlarca 
insana “namaz bilinci” anlatılmış ve “namaz duyarlılığı” 
kazandırılmıştır.

Namazla Diriliş İkinci 10 Yıl seminerlerinin panelist-
leri; Ramazan Kayan, Dursun Ali Taşçı, Abdülhamit 
Kahraman, M. Masum Vanlıoğlu, Münir Arıkan, Zehra 
Türkmen, Hüseyin Kader, Abdullah Yıldız, M. Şerif 
Niziplioğlu, Ahmet Bulut ve Kerim Buladı oldu. 

Temmuz- Aralık 2018 döneminde Türkiye genelinde 
50 ilde yaklaşık 500’e yakın Namaz Bilinci semineri 
verilmiştir. 
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İlahiyat Fakültesi mezunu olanları bir araya getirmek 
ve onları lisans dönemindeki gibi hocalarıyla buluştur-
mak amacıyla her ayın son cumartesi günü Ensar Vakfı 
Genel Merkezinde İlahiyat Vefa Dersleri yapılmaktadır. 

Prof. Dr. Ali Özek (Eylül)

Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını hocaları ile buluşturan “İlahiyat Vefa Dersleri” 
Eylül ayı programı Prof. Dr. Ali Özek Hoca’nın katılımı 
ile Ensar Vakfı Genel Merkezinde gerçekleşti.

Talebeleri ile buluşan Ali Özek, konuklara tavsiyelerde 
bulundu: Kur’an ayetlerini anlatırken, yorumlarken çok 
dikkat edilmesi gerektiğine değinen Özek, “Kur’an-ı 
Kerim her insanın kendi aklına göre yorumlayabileceği 
bir kitap değildir. Ayetler ile ilgili yorum yaparken çok 
dikkatli olunmalıdır. Çıkarımlar kişisel iddiaya (hüküm) 
dönüştürülmemelidir. “ dedi.

İslam’ı yaymanın yollarını da anlatan Özek, “İslam’da 
baskı yoktur. İslam’ı yaymak, kurallarını yaygın-
laştırmak için tebliğ, telkin, teşvik vardır.” dedi. 
Müslümanların çok sıkıntılı bir zamandan geçtiğini 
söyleyen Prof. Dr. Ali Özek, “Müslümanların kurtuluşu 
Peygamber’in (s.a.v.) sünnetine sarılmaktan geçer. 
Yöneticilerin de buna riayet etmesi gerekir.” dedi.

Prof. Dr. Salih Tuğ (Ekim)
İlahiyat Vefa Dersleri’nin Ekim ayı programı Prof. Dr. 
Salih Tuğ’un katılımı ile Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Talebeleri ile buluşan Salih Tuğ, eski öğrencileri ile 
buluşmanın heyecanını taşıdığını söyledi. 

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in modera-
törlüğünde gerçekleşen programda Salih Hoca’nın ha-
yatıyla ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

88 yıllık bir ömre sığdırdığı başarıları, sporcu kişiliği 
ve okullarda yöneticilik yaptığı dönemleri anlata Tuğ, 
kendine has uygulamaları hakkında sorulan sorulara 
verdiği cevaplar ile eski öğrencilerini kimi zaman gül-
dürürken kimi zaman da duygulandırdı.

Programın sonunda Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 
Feyzullah Kıyıklık, Salih Tuğ Hoca’ya tablo hediye etti. 

Prof. Dr. İsmail Karaçam (Kasım)

İlahiyat Vefa Dersleri’nin Kasım ayı programı Prof. 
Dr. İsmail Karaçam’ın katılımı ile Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde yapıldı.

İlahiyat Vefa Dersleri Devam Ediyor
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Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen programda İsmail Karaçam’ın ha-
yatıyla ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

Büyük bir sebep olmadığı müddetçe her gün bir veya-
hut iki cüz okumaya devam ettiğini söyleyen Karaçam, 
Kur’an okumadığı bir gün çok rahatsız olduğunu ak-
tardı. Ayrıca sözlerine, “Hz. Kur’an-ı daha diline dola-
dığı zaman insan O’nu kalbinde, gönlünde ve manevi 
hayatında şöyle bir cereyan vâki oluyorsa Kur’an’ın 
faziletinden faydalanmış oluyor. Kimi insan vardır, O’nu 
okuduğu zaman O’nu anlasın, anlamasın O’ndan alır 
feyzini...” diyerek devam etti.

Öğretmenlik yaptığı dönemlerde öğrencilerle olan 
ilişkisini ise şöyle anlattı: “ Öğretmenlik hayatımda ta-
lebelerime tutumlarım, onların bana karşı gösterdikleri 
mukabele şöyle seyir etmiştir: Ben öğretim hayatımda 
tedrisatta talebenin iyi yetişmesinin muhakkak disip-
lin ile olacağını kanaatine vardım. Hayatımda da bunu 
tam manasıyla tecrübesini gördüm. Tedrisat hayatım 
boyunca pek sevilmedim. Bu disiplin meselesinden 
dolayı pek sevilmedim.”

İlahiyat Vefa Dersleri Kasım ayı programı Prof. Dr. 
İsmail Karaçam’ın talebelerine Aşr-ı Şerif okuması ve 
hediye takdiminin ardından sona erdi. 

Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı (Aralık)
İlahiyat Vefa Dersleri’nin Aralık ayı programı ise Prof. 
Dr. Mehmet Ali Sarı’nın katılımı ile Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde yapıldı. 

Talebeleri ile buluşan Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, eski 
öğrencileri ile buluşmanın heyecanını taşıdığını ve 
talebelerini gördüğü için duyduğu mutluluğu ifade 
etti. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in mo-
deratörlüğünde gerçekleşen programda Mehmet Ali 
Sarı’nın hayatıyla ilgili merak edilen sorular kendisine 
yöneltildi.

İmam Hatip Okullarının açıldığı dönemi, yaşanan zor-
luk ve sıkıntılara rağmen o dönemin farklı bir bereketi 
olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı günde beş vakit okunan ezanın 
önemine de dikkat çekti. Liselerde ezan dersleri olması 
gerektiğini, ezanda ses ve kulak uyumunun çok iyi ol-
ması gerektiğini ve gençlerin muhakkak musiki eğitimi 
almaları gerektiğini vurguladı. 

Program, Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı’nın talebelerine 
Kur’an-ı Kerim okuması ve hediye takdiminin ardından 
sona erdi.

Ensar Vakfı Maltepe Şube Başkanı Vefat Etti

Geçirdiği beyin kanamaı nedeniyle vefat eden Ensar 
Vakfı Maltepe Şube Başkanı Ferhan Yiğit Budak, son 
yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ak Parti İstanbul 1. 
Bölge Milletvekili Osman Poyraz, Maltepe Kaymakamı 
Meftun Dallı, Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet 
Erikçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, Ensar Vakfı  

Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli 
Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ve çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldılar. 

Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabr-ı cemil 
niyaz ediyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Geleneksel TURKEN Vakfı Gala 
Yemeğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKEN 
Vakfı’nın gala yemeğine katıldı. Mandarin Oriental 
Otel’de gerçekleştirilen yemekte, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bir konuşma yaptı. Köklü Türk vakıf ge-
leneğinin ABD’deki mümessili TURKEN’in, sadece 
Türkiye’den gelen öğrencilerin akademik, sosyal ve 
ilmi gelişimlerine katkıda bulunmadığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın aynı zamanda Türk ve 
Amerikan sivil toplum kuruluşlarının iş birliklerini güç-
lendirmek için mümbit bir platform olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğin-
de yaptığı konuşmada, “İlk kıblemiz Kudüs’ü işgalcile-
rin insafına terk etmemekte kararlıyız. Barış şehri, üç 
semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiras-
larına kurban etmeyeceğiz. Kudüs’ün izzetini, Harem-i 
Şerif ’in onurunu, bu aziz şehrin tarihî karakterini ko-
rumaya devam edeceğiz” dedi.

“TURKEN, TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA YENİ 
BEŞERİ KÖPRÜLER KURUYOR”

TURKEN’in, hayata geçirdiği projeler ve gerçekleş-
tirdiği temaslarla, Türkiye ile ABD arasında yeni be-
şerî köprüler kurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, vakfın önümüzdeki dönemde ABD’de sivil 
toplumun farklı alanlarında adını daha fazla duyu-
racağına inandığını söyleyerek vakfın emektarlarını 

hizmetleri dolayısıyla tebrik etti. Hiçbir başarının, insa-
na altın tepside sunulmayacağına işaret ederek, şikâyet 
etmenin, adaletsizlikleri, sıkıntıları ve zulümleri eleş-
tirmenin kolay olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Zor olan eleştirdiğimiz hususların çözümü 
yolunda küçük de olsa, basit de olsa bazı adımlar ata-
bilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delecek 
bir mum yakabilmektir” diye konuştu. Türk tarihinin, 
başlangıçta önemsiz gibi görünen kimi çalışmaların, 

insanlığa yön veren eserlere dönüşmesinin örnekleriyle 
dolu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşa 
edilen bir cami, bir medrese, bir çeşme, bir aşevi, kimi 
zaman da yol üzerinde yapılan bir kervansaray, asırlar 
boyu insanlara hizmet etmiştir. İşte bunun için bizim 
kültürümüzde hayır işlemek, geride hayırla yâd edile-
cek eserler bırakmak çok önemlidir.” dedi.
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“TURKEN, FAALİYETLERİYLE ÜLKEMİZİN GURURU 
OLDU”

Atalarımızın, sosyal ve beşerî hayatta karşılaştığı tüm 
sıkıntıların çözümünü devletten beklemek yerine, kur-
duğu vakıflarla bizzat kendisinin üstlendiğine dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında 
şunları söyledi: “Evet, tıpkı asırlar boyunca ecdadı-
mızın yaptığı gibi, bir avuç gönül sahibi insanın halis 
niyetlerle; iyiliğe, barışa, yardımlaşma ve dayanışmaya 

dair güzel şeyler yapmak için başlattığı TURKEN, bugün 
gerçekten takdire şayan bir konuma ulaştı. 4 yıl önce 
bu topraklara ‘bismillah’ diyerek dikilen fidan artık 
kök saldı, meyve vermeye başladı. Ruhunu bir dolara 
satan alçaklara inat TURKEN, faaliyetleriyle ülkemizin 
gururu oldu. Bilhassa uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin 
musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten 
önemli projelere imza attı.”

 New York`ta 21 Katlı `TURKEN Evi`nin Temeli Atıldı
New York merkezli faaliyet gösteren TURKEN Vakfı’nın 
“TURKEN Evi” adını verdiği binanın Manhattan bölge-
sindeki temel atma töreni yapıldı. Törene Türkiye’nin 
Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun 

Sinirlioğlu, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Türken Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram 
Turan, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve Türk 
Amerikan toplumunun temsilcileri katıldı.

“Önemli bir kilometre taşı”

Feridun Sinirlioğlu buradaki konuşmasında, sosyal ve 
kültürel bağların Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli 
bir rol oynadığını ve Türk-Amerikan toplumunun ça-
baları olmadan bunun mümkün olmayacağını belirtti. 
TURKEN’in kuruluşundan bu yana örnek bir kurum 
olduğunu ve ABD’deki Türk ve Müslüman gençleri 
desteklediğini vurgulayan Sinirlioğlu, “Manhattan’daki 
TURKEN Evi de önemli bir kilometre taşı olacaktır.” 
diye konuştu.

Behram Turan burada yaptığı konuşmada, 2014’te ku-
rulan TURKEN Vakfının, Müslüman öğrencilere çeşitli 
imkanlar tanıyarak destek olduğunun altını çizerek, 
“Vizyonumuz Müslüman öğrencilere, güvenli, destek-
leyici ve kültürlerine uygun barınma imkanı sağlarken,  
aynı zamanda öğrencilere, bursiyerlere ve araştırmacı-
lara seçkin bir eğitim atmosferi hazırlamaya yardımcı 
olmaktır.” diye konuştu.

Manhattan’da 2. Cadde ve 41. Sokak’ın kesişiminde 
inşa edilecek 21 katlı TURKEN Evi’nin, burada yaşayan 
Müslüman ve Türk öğrencilerin ihtiyacı için hizmet ve-
receğini belirten Turan, binanın içinde, mescit, rekreas-
yon alanı, ofis, çok amaçlı oda gibi birimlerin olacağını 
anlattı. Turan, binanın 200’den fazla öğrenciye hizmet 
vereceğini de sözlerine ekledi.
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Ensar Vakfı`ndan Bakanlıklara Ziyaret

Viyana İslam 
Federasyonu’ndan Ensar 
Vakfı’na Ziyaret

Ensar Vakfı’ndan Yalova 
Valisi’ne Ziyaret

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Millî Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er’i, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Başkanı 
Abdullah Eren’i, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank’ı ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Hüseyin Kader’in yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Müdürü Mesut Tan, Türgev Genel Müdürü 
Abdülkadir Çay, Kadem Genel Müdürü Murat Aydın, 
İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Sekreteri Mehmet 
Bulayır, Önder Genel Sekreteri Abdullah Ceylan ve 
Tügva Genel Başkan Yardımcısı Enes Emiroğlu katılım 
gösterdi.

Viyana İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan ve 
Genel Sekreteri Harun Erciyas, Ensar Vakfı genel mer-
kezini ziyaret etti. 

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. İsmail Cenk 
Dilberoğlu, Mütevelli Heyeti üyeleri Feyzullah Kıyıklık 
ve Recep Çalık ve Genel Müdür Hüseyin Kader, Yalova 
Valisi Muammer Erol’u ziyaret etti. Ensar Vakfı tarafın-
dan Yalova’da inşaatı devam eden İmam Hatip Külliyesi 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
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Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu

Ensar Vakfı’ndan İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
Ziyaret

Ensar Vakfı`ndan Ataşehir 
Kaymakamı İsmail Hakkı 
Ertaş`a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Bingöl 
Üniversitesi’nin Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı 
Sempozyumunda, “Üniversite Gençliğinin Kimlik İnşası 
Sürecinde Yaşadığı İnanç Sorunları” konusunda katı-
lımcılara sunum gerçekleştirdi.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 60’tan faz-
la akademisyen, araştırmacı ve çok sayıda rektörün 
konuşmacı olarak katıldığı; “Modern Çağda Gençliğin 
Anlam Arayışı” Sempozyumu, Muş Alpaslan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın başkanlığını yap-
tığı değerlendirme oturumu ile sona erdi.

On iki farklı oturumda altmıştan fazla konuşmacı-
nın sunum yaptığı sempozyumda; gençliğin duygusal 
dünyası, gelecek kaygısı, kuşak çatışmaları ve inanç 
sorunları gibi pek çok alt başlık ele alındı. İki gün 
devam eden ve değerlendirme oturumu ile sona eren 
sempozyumun son oturumunun başkanlığını Muş 
Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet 
Polat yaparken; oturumun konuşmacıları, İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, ÖNDER Başkanı 
Halit Bekiroğlu, ARGETUS Araştırma Danışmanı ve 
Yazar Erol Erdoğan ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü 
Kadri Engin’di.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Levent Yazıcı’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader yeni göreve 
başlayan Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

17ENSAR BÜLTENİ 
2018 TEMMUZ / ARALIK



GENEL MERKEZ

Bingöl`de Namazla Diriliş Semineri Gerçekleştirildi

Genç Memur Sen ve Eğitim-Bir Sen teşkilatı tarafından 
‘Namazla Diriliş’ adlı bir konferans düzenlendi. Şehit 
Hakan Akdere Kültür Merkezi’nde düzenlenen konfe-
ransın açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in konuş-
macı olarak katıldığı konferansa Kaymakam Hasan 
Hüseyin Vural, AK Parti Bingöl İl Başkanı M. Hanefi 
Güler, AK Parti Genç İlçe Başkanı Bilal Sağlar, Hüda Par 
Genç İlçe Başkanı İdris Ağırbaş, Ensar Vakfı Bingöl İl 
Başkanı Mensur Katıksız, Memur Sen Bingöl İl Başkanı 
Mücahit Çelik, Eğitim-Bir Sen Bingöl İl Başkanı Yunus 
Kava, ÖNDER İl Başkanı Sadullah Arpa, Eğitim-Bir Sen 
Genç ilçe Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, kurum 
müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, namazla 
ilgili salondakilere sunum eşliğinde bilgiler sundu. 
Namaz ile ilgili ayet ve hadisler eşliğinde sunumunu 
gerçekleştiren Kader, namazın nasıl kılınması gerektiği 
hususunda örnekler sundu. Kader; “Namaz, insanı kö-
tülüklerden alıkoyar, güçlendirir, sağlıklı kılar ve mutlu 

eder. Namaz, insanın sabırlı olmasını sağlar ve ruhunu 
Allah’a kulluk noktasında görevini yapmanın manevi 
huzuruyla ihya eder. Namaz imanla başlar, iman ise 
namazla kemale erer.” dedi.

Kader, namazın İslam dininin en önemli ibadeti olduğu-
nu fakat Türkiye’de namaz kılan insan sayısının oldukça 
düşük oranlarda kaldığını söyledi. 

“ÇOCUKLARIMIZI SECCADE İLE TANIŞTIRMAMIZ 
GEREKİYOR.” 

Namaz kılan insan sayısını arttırmada anne babala-
ra ve topluma önemli görevler düştüğünü belirten 
Kader, “Namaz gönüllüleri olarak ülkemizi karış karış 
dolaşıyoruz. Çok dolaşmamız gerekiyor. Namaz di-
nin direği, cennetin anahtarı ama ülkemizde yaşayan 
Müslümanların çoğu 5 vakit namaz kılmıyor. Namaz 
kılan geriye kalan kısım ise namazı huşu içerisinde 
kılamıyor. Anne babalara bu anlamda büyük iş düşüyor. 
Çocuklarımızı seccade ile tanıştırmamız gerekiyor. Eğer 
çocuklarımıza namaz alışkanlığı kazandıramazsak bu-
nun vebali büyük olur.” diye konuştu.

Afgan Genç Müslüman 
Topluluğu’ndan Ensar Vakfı’na 
Ziyaret
Afgan Genç Müslüman Topluluğu Başkanı Hamza 
Momen Hakimi, Ensar Vakfı’nı ziyaret etti. Hakimi, 
Ensar Vakfı Genel Müdürü’ne Afgan Genç Müslüman 
Topluluğu’nun yapmış olduğu faaliyetleri anlattı. 
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Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş`un Katılımıyla Gerçekleşti

Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı Ak Parti Genel 
Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı 
Genel Kurul Üyesi N. Bilal Erdoğan, 26. Dönem Hazine 
ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ve üye STK 
başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı 1453 
Zeytinburnu Çırpıcı Tesisleri’nde kahvaltı programıyla 
başladı. Sofra duasını Prof. Dr. Mustafa Karataş gerçek-
leştirdi. Kahvaltının ardından toplantı, Sümbül Efendi 

Kurra Hafızı İbrahim Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı.

Milli İrade Platformu üyesi İlim Yayma Cemiyeti Genel 
Başkanı Yusuf Tülün, Milli İrade Platformu adına ko-
nuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından toplantıya katılan 
üyelerden sorular ve teklifler alındı. Bir yandan da 
otuza yakın sivil toplum kuruluşu başkanı söz aldı ve 
önerilerini aktardılar. Soruların ve tekliflerin alınma-
sının ardından Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş soruları yanıtlamadan evvel kısa 
bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Milli İrade 
Platformu’na üye olan sivil toplum kuruluşlarının bir 
aile çatısı gibi olduklarını, özellikle bu istişare top-
lantılarında görüşülen teklif, tenkit ve önerilerin çok 
kıymetli olduğunu belirtti. Türkiye’nin Ortadoğu’daki, 
ulusal ve uluslararası mecradaki konumuna da değinen 
Kurtulmuş, yerelde ve sahada oldukça güçlü olan ve 
duran bir Türkiye olduğunu söyledi. 

Soruların yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Ensar Vakfı’ndan Fatih 
Belediye Başkanı’na Ziyaret
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve berabe-
rindeki heyet, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Hasan 
Suver’i makamında ziyaret etti.
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Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye Buluşması Antalya`da Gerçekleşti
Ensar Vakfı 2011 yılından bu yana her yıl düzenli ola-
rak “Büyük Türkiye Buluşması” düzenlemektedir. Bu 
yıl 7.’si düzenlenen programa yaklaşık 600 kişi katılım 
gösterdi. 

Üç günlük programın ilk günü tanışma, bilgilendirme 
ve istişare toplantısı ile başladı. 

Toplantı, Dr. Hayrettin Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile başladı. Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Mütevelli Heyet Üyesi Feyzullah 
Kıyıklık, Genel Kurul Üyesi Ali Erilli ve Genel Kurul 
Üyesi Ali Osman Emirosmanoğlu moderatörlüğünde 
istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda şube 
başkanları kendilerini tanıtmanın yanı sıra genel mer-
kezden taleplerini ve bölgede yaşadıkları sıkıntıları 
anlattı. Anlatılanları not eden heyet, şube başkanlarının 
sorularını yanıtladı. Daha sonra toplantı, 26. Dönem 

İstanbul Milletvekili ve Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Feyzullah Kıyıklık’ın değerlendirme konuşması 
ile sona erdi. 

Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye Buluşması’nın ikinci günü 
ise Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın 
sunuculuğunda Dr. Hayrettin Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı. Ardından Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, 2018 yılı 
içerisinde vakfın, birimlerin ve şubelerin yapmış oldu-
ğu çalışmaları katılımcılara hazırlanan sunum eşliğinde 
anlattı. 

Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye Buluşmasının ikinci 
gününün 2. oturumu Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun Prof. Dr. Hayreddin 
Karaman’a tablo ve Te’vilat’ül Kur’an Tercümesi hedi-
yesinin ardından sona erdi. 
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İkinci günün 3. oturumu ise Dr. Hayati İnanç’ın “Kadim 
Medeniyetimizde İnsan” konulu konuşmasıyla başladı. 

her biri ayrı bir dünyanın penceresini aralayan divan 
edebiyatının en güzel şairleri ve en unutulmaz beyitleri 
ile konuşmasını süsleyen  Dr. Hayati İnanç sözlerine 
şöyle devam etti:

“İnsanı hikâye eden, kadim medeniyetimizi en güzel 
şekilde yansıtan Şeyh Galip, 24 yaşında divanını bitir-
di, 42 yaşında kariyerini bitirdi. Ondan birkaç mısra 
okuyayım; 

Ey dil ey dil niye bu rûtbede pür- gamsın sen 

Gerçi virane isen genc-i mutalsamsın sen 

Secde fermâ-yı melek zât-ı mükerremsin sen 

Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen 

Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen 

Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryemsin sen. 

Hoşça bak zâtına kim zûbde-i âlemsin sen 

Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen.” dedi. 

Şiirler ve tarihimizdeki zât-ı muhteremlerden alıntılar-
la hoş sohbet nidasıyla bir söyleşi gerçekleştiren Prof. 
Dr. Hayati İnanç’a Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
İsrafil Kışla’nın hediye tablo takdiminin ardından sona 
erdi. 

Dördüncü oturum ise, Mustafa Doğan İnal’ın 
“15 Temmuz Fetö Davaları” konulu konuşmasını 
gerçekleştirdi. 

İkinci günün son oturumu ise; Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu moderatör-
lüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Ensar 
Vakfı Genel Kurul Üyesi N. Bilal Erdoğan’ın katılımla-
rıyla başladı. Katılımcıların soruları ve konukların ce-
vaplarıyla geçen panel, aile fotoğrafı ve ödül töreninin 
ardından sona erdi. 
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7. Büyük Türkiye Buluşması’nda Ödül Kategorileri Çeşitli Kategorilerde 
Başarılı Şubeler Ödüllendirildi

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi - Öğrenci Faaliyetleri Ödülü

Ensar Vakfı Siirt Şubesi  - Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Ödülü

Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi - Gençlik Çalışmaları Ödülü

Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi - Yaygın Eğitim Faaliyet Ödülü

Ensar Vakfı Malatya Şubesi - Akademik Faaliyetler Ödülü

Ensar Vakfı Konya Şubesi - Yurt Faaliyetleri Ödülü
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Ensar Vakfı Beylikdüzü Şubesi - Hanımlar Komisyonu Ödülü

Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi - Burs Faaliyetleri Ödülü

Ensar Vakfı Batman Şubesi - Proje Çalışmaları Ödülü

Ensar Vakfı Samsun Şubesi - Sosyal Medya Ödülü

Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi ödülünü Ardahan Şubesine hediye etti.

Ensar Vakfı Manisa Şubesi - En Düzenli Şube Ödülü

Ensar Vakfı 7. Büyük Türkiye Buluşması’nın üçüncü 
gününde ise eş zamanlı çalıştaylar gerçekleşti. Çalış-
taylardan biri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koor-
dinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit 
Carti, GPDP (Gençlik Projeleri Destekleme Programı) 
2018/2 ile ilgili proje çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştay-
ların ikincisinde ise Ensar Vakfı Yurtları; yurdu olan 
şubelerle “Ensar Vakfı Yurtları ve İktisadi İşletme” 
çalıştayı gerçekleştirdi.
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Bu sohbetimizde bazı önemli ve üzerinde henüz ma-
alesef ittifak edemediğimiz kavramlardan, bir de bazı 
problemlerden bahsedeceğim. Ama benden önceki o 
güzel konuşmayı yapan güzel insanın(Hayrettin Öztürk, 
Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi) son cümlesinden de-
vam edeyim. Uzak yakın yerlerden çoluk çocuğunuzu 
evlerde bırakarak tatil gününde onlarla beraber olmak 
yerine, burada dava arkadaşınızla beraber olmayı ter-
cih ederek gelmiş olmanız hiç şüphe yok ki bir ibadettir. 
Üstelik bu hizmet, bu toplulukla birlikte olmak dünyevi 
bir menfaat vermiyor. Bu topluluğa katılmak, bu toplu-
lukla beraber olmaya çalışmak ve hareket etmek daha 
ziyade İslam’a hizmet oluyor, olacak; sizlere de Allah’ın 
rızası oluyor. Mesela bir partide hizmet verseniz oraya 
dünya menfaati için girmiş olma ihtimaliniz daha fazla-
dır. Ama Ensar ve benzeri hayır hizmet kuruluşlarında 
hizmet ettiğinizde buradan elde edeceğiniz dünyevi 
menfaat çok azdır. İşte o sebeple burada ihlas ihtimali 
çok daha fazladır ve zaten ibadetin ruhu da ihlastır. 
Şekil-şemal değildir. İhlaslı olmayan ibadet, fıkıh il-
mihal kitaplarında yazılan en ince detayın altına bile 
girse bir fayda etmez onun ahiret terazisinde ağırlığı 
olmaz. İhlaslı olan ibadet şekilde kusur bile olsa, ahiret 
terazisinde onun ağırlığı olur. Yeri midir değil midir 

bilmem ama işte geldiği için söyleyeyim bilirsiniz Hz. 
Mevlana’nın da bir hikayesi var: 

Hz. Musa bir yerden bir yere giderken bir çobana rastlı-
yor. Çoban okumamış, yazmamış. Çocukluğundan itiba-
ren hep hayvan otlatmış, hayvanlara bakmış. İmanı var 
ama tam anlamıyla bilgisi yok. Rabbi ile de bir irtibat 
kurmak istiyor. Çünkü insan fıtratı dünyevi olumsuz 
amirler yüzünden bozulmazsa, ezeldeki ahitten kalma 
bir dine meyli vardır. Bu dine meyli onu Rabbiyle irtibat 
halinde olmaya sevk eder, zorlar. İşte çoban da bu meyil 
gereği ona ibadet etmek istiyor. Düşünüyor, taşınıyor. 
Elinde bir değneği var. Bunu bazı zamanlarda atıyor, 
tutuyor. Ama bunu ibadet merkezli yapıyor. 

Hz. Musa geçerken bunu görüyor, “Ne yapıyorsun” 
diyor. O da “Allah’a ibadet ediyorum.” diyor. O da hikâ-
yeye göre, -Kur’an’a bakınca, Hz. Musa da Hz. Ömer 
gibi biraz da sert mizaçlı bir insan- onu biraz azarlıyor 
ve diyor ki, “Olur mu ya böyle, ayakta inip kalkarak, 
atıp tutarak ibadet mi olur? Gel şimdi ben sana ibadeti 
öğreteyim. Bir celsede onun zamanındaki ibadet neyse 
Hz. Musa onu anlatıyor, “bundan sonra bu şekilde ya-
pacaksın” diyor ve gidiyor. Bir zaman sonra çobanımız 
yine Allah’a ibadet etmek istiyor, bir düşünüyor. Hz. 

Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın 7. Büyük Türkiye 
Buluşması’ndaki Konuşması
Ensar Kardeşliği
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Musa’nın anlattıklarının hiçbiri kafasında kalmamış. 
Zaten alt yapısı da yoktu. Bunun üzerine eski ibadet 
şekline dönmek istiyor fakat Allah’ın peygamberinin 
söyledikleri aklına geliyor, yapamıyor.  Boynunu bükü-
yor, ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine hikâyeye göre 
Allahû Teala peygamberine vahiy ediyor. Diyor ki; “Dön 
o çoban kuluma söyle eski bildiği gibi ibadet etsin.”  

Mesela Efendimizin(s.a.v.) zamanında yaşlı bir kadın-
dan bahsedilir; o kadının da altyapısı, bilgisi müsait 
değil. Efendimiz ona diyor ki, “Allah nerede?” O da 
eliyle yukarıyı gösteriyor. Peygamberimiz o kadın için, 
“Mümindir” diyor.

Kelam hocalarına, hadis hocalarına bir insan dese ki; 
“Allah göktedir”. Onlar diyebilirler ki, “Bu adam kafir 
oldu”. Adamın arka planı yok, bundan söylüyor demez-
ler, “O adam sapkındır” derler. Ama Hz. Peygamber 
onun için, mümindir diyor. Çünkü, Allah hakkında onun 
tasavvuru, onun yüce oluşudur. O yüce demek istiyor; 
gökte otağı var da oturuyor demiyor.

Şekle bakılırsa, şekil yok ama iman var. Bir telakki 
var, Allah büyüktür ve yücedir. O öyle ibadet ediyor. 
Yani şekil olmasın, formüller olmasın, ilkeler olmasın 
demiyorum fakat asıl ihlas, yaptığımızı sırf Allah için 
yapmaktır.

İhlas, Allah için yaptığımızın içine başka hiçbir unsur 
katmamak, karıştırmamaktır. İşte ibadetin ruhu da bu 
olmalı. Böyle yapıldığında işlerin bir kısmı buna daha 
müsaittir ve yardımcıdır. Bir kısmı da imtihandır. Çünkü 
burada Allah rızası vardır. Ancak nefis karşı durur. “Ne 
yapacaksın?” “Ne var yolun sonunda?”  Bu bir imtihan-
dır. Bu tür hizmetlerin içinde olanların imtihanı başka, 
öbür tarafta dünyevilik alanlarının daha fazla olduğu 
alanlarda olanların imtihanı ise başkadır. Orada da 
meşruiyeti devam ettirmek ve Allah rızası için oluşu 
devam ettirmek, büyük problemdir. Orada da imtihan 
ona göredir. 

Şimdi bıraktığım yere geri dönüyorum: O hadisin mef-
humuna o sözün mefhumuna benzer aslında sahih olan 
bir hadis var. Orada diyor ki Peygamber Efendimiz (sav) 
- Kur’an-ı Kerim’e göre inanıyoruz yani iman ediyoruz 
ki şehitler ölmüyor. Allah katında,  O’nun çeşitli lütuf-
larına mazhar oluyorlar. Buna iman ediyoruz. Şüphe 
yok ki ayetlerde daha farklı olacak. İşte o zaman der-
lermiş ki, Rabbimiz bizi tekrar dünyaya gönderse bir 
daha, bir daha, bir daha şehit oluruz. Şimdi öyle iman 
ediyorum, inanıyorum ki inşallah sizler de bu dünya 
ömrümüzü tamamlayıp ebedi aleme intikal ettiğimizde 

orada Rabbimin bu hizmetlerinizden dolayı size inam 
ve ihsanlarını görünce keşke bütün hayatımız boyunca 
bütün tatillerimizi Ensar Vakfı gibi hizmetlerle geçir-
seydim diyeceksiniz. Sözümün devamı buydu, dediğim 
buydu. Diyeceksiniz. Efendim ben buna inanıyorum, 
buna iman ediyorum. Siz de inanın. Zaten inanmasanız 
burada olmazsınız. 

Şimdi Cenk Bey kardeşimiz anlattı. Ensar Vakfı’nın 
mütevazı kuruluşu ve o zaman ki imkanlarına bakı-
yoruz. Ve şimdi geldiği noktaya bakıyoruz. Hükümet 
gibi maşallah. Yurt içinde, yurt dışında bunca hizmeti 
var. Belli bir süreden sonra birkaç yıl önce emsal kuru-
luşlarla da bir araya gelerek hizmeti koordine etmeye 
karar verdiler.  4- 5 sene oldu değil mi? Oldu. Sonra ne 
oldu? Platform haline getirmişsiniz şimdi. O da güzel 
olmuş. 9 kuruluş mu? Emsal kuruluşlar. Bu da çok 
önemli. Buna çok önem veriyorum. Arkadaşlara da 
teyiden aman bir araya gelin. Hizmeti koordine edin. 
Bir yerde boşluk olur, bir yerde yığılma olur. Bu alanda 
da israf olur.  İş birliği, iş, hizmet taksimatı bölümü 
yapalım. Bu daha verimli olur, demiştim. Allah’a şükür. 
Bu da şimdilik taalluk etti. Burada işler daha iyi niyetli, 
umduğumdan daha güzel şekilde inşallah yürüyor. 
Ara sıra soruyorum. Tabi ne yapalım insanlarda nefis 
var. Kuruluşlar arasında gene belki en az bizimkiler 
arasındadır inşallah. Biraz açık- gizli rekabet de oluyor. 
Olmaz demiyoruz. Oluyor ama her şeye rağmen ülkeye 
en fazla fedakarlığı biz, yani bizim bu Ensar yaparak bu 
birlikteliği devam ettiriyoruz. Ne yapıp ne edip devam 
ettirmeliyiz. Benim yapacağım sohbetin içinde bu birlik 
meselesi de var.

Oraya geldiğimizde inşallah bu noktayı biraz daha 
açalım. Sanırım takvimde benim yapacağım konuş-
manın “Ensar Kardeşliği” hakkında olacağı yazılı ol-
duğu için oradan başlayacağım. Kavramlar sonra da 
problemler. Bu kavramlar kısmında Ensar Kardeşliği 
ne demek? Kur’an-ı Kerim’de, sünnette ve gelenekte 
Ensar Kardeşliği diye bir şey yok. Ne var. Onun yerine 
din kardeşliği, iman kardeşliği var. Doğumdan kardeş-
lik var. Din bunu tanır. Bunun hukuku ve ahlakı vardır. 
Yani doğumdan kardeş, doğumdan akraba, din bunu 
tanır. Ne olacak canım ya, ha yabancı olmuş ha akraba 
olmuş demez. Doğumdan akraba ile alakalı olarak 
hukuki ve ahlaki bağlarımız, vazifelerimiz, haklarımız 
ve alacaklarımız vardır. Din bunu tanır. Bu doğumdan 
akrabalık gittikçe gevşer. Biraz genişletirsem oradan 
kabile, aşiret, soy, boy ve ırk meydana gelir. Peki, buna 
nasıl bakar İslam Dini? Bunun tabi bir hükmü var. Yani 
siz bir kabileden, aşiretten, soydan, boydan gelmişseniz 
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bu sizin elinizde olan bir şey değil. Kaderiniz öyleymiş, 
öyle olmuş. Siz Türk olmuşsunuz, öbürü Çerkez olmuş, 
öbürü Fars…

Bu insanların elinde değil. İnsanlar seçmiyor. Gelirken 
hangi ırktan, bu manada milletten, kavimden olmak 
istiyorsun diye insana sormuyorlar. O halde İslam 
dini fıtridir diye nitelemek çok doğrudur. Din fıtridir. 
Ensar’ın yaratılıştan özelliklerine kabiliyetlerine uy-
gundur. Doğrudur, öyle mademki bu olay da fıtridir. 
Din buna da olumsuz bakmaz. Olumsuz baktığı şey “lı” 
olmak değil “cı” olmaktır. O halde bir aileli olursunuz 
ve olmanız gerekir ama aileci olamazsınız. Bir ırka, bir 
kabileye mensup olursunuz. Bu çok tabiidir. Bunun da 
hukuku, ahlakı olabilir. Bunun problemi yoktur meş-
ruiyet çerçevesinde. Ama “ırkçı” olamazsınız. Şimdi 
Ensar’a geldiğimizde - sadece bir kuruluş mesela bir 
hizmet kuruluşu, okul. Bunun üzerinde durayım-. 
Sonra gene Ensar’a geliriz. Bir okulda okuduğunuz için 
o okullu olursunuz. İşte imam hatipliydik biz mesela 
ve sık sık tekrar ediyoruz. Biz imam hatipliyiz ama 
imam hatipçi değiliz. İmam hatipli olmayı bir ideoloji 
bir dava bir ayrımcılık vesilesi, bir üstünlük alameti 
olarak görmüyoruz. Öyle olursa “ci” olursunuz. Ama 
tabii olarak hasbelkader biz o mektepte okumuşuz. 
O mektebin Allah rızasına uygun hizmet yapabilece-
ğine, yapacağına iman ediyoruz. İnanıyoruz onu bu 
hizmeti ifa edebilecek kaliteye, kabiliyete, keyfiyete 
ve kemiyete getirmeyi dava ediniyoruz. Bunda hiçbir 
sakınca yok. Başkası olmasın. Sırf biz olalım manasına 
gelmiyor bu. Ama madem biz bu ailenin içerisindeyiz 
o halde diğer ailenin yanında paralelinde kıblesi aynı 
olan, onların yanında biz de ailemizin yanındayız. Hatta 
hayırda yarışma da olabilir. Bu da var İslam’da. Hayırda 
yarışma kavramının da nazarı itibari ile onlarla birlikte 
yarışalım. Biz Allah rızasında daha önde olalım dersek 
böyle bir dava olursa bunun da gene hiçbir sakıncası 
yok. Bu da gene imam hatipli olmak, Ensar’lı olmak “cı” 
olmak manasına gelmez.

Benim anlayışıma göre işte Ensar Kardeşliği böyle bir 
dava arkadaşlığı, böyle bir dava kardeşliği manasına 
geliyor. Bu başka kardeşler edinmeye mâni değil. Bu 
başka kardeşlerle iş birliğine kapalı bir kardeşlik değil. 
Ama işte aileden başlamıştık ya mesela sizin aileniz 
var ve aile fertlerinizle birlikte karşılıklı hak, hukuk, 
vazife, ahlaki vazifeler var. Bunlara biat ediyorsunuz 
ama yanı başınızda bir başka aile daha var. Onun adı 
da komşu. Bu sefer komşuluk ruhu dediğimiz gibi. Aynı 
kıbleye yönelip, Allah rızası için dini mübini İslam’ı bu 
ülkede sağlıklı, sahih bir İslam’ın bu ülke insanlarının 

hayatına, gerek keyfiyet gerek kemiyet olarak azami 
ölçüde sokmayı dava edinmiş bütün kurum ve kuru-
luşlardaki çalışmalarda ortak hareket etme ve geniş 
manada onları da kardeş bilmeye mâni değil Ensar 
kardeşliği. Fakat bu kardeşlik laftan ibaret kalmamalı. 
Bizim bir iman, din ve ahlak anlayışımız var. İslam 
anlayışımız var: Bu İslam anlayışını evvela ailede oturt-
mak, fiili ve fikir olarak oturtmak. Fiili, fikir ve ahlak 
olarak ailede oturtmak, yerleştirmek sonrada yanımı-
za yöremize yani diğer komşulara bu manada örnek 
olmak isteriz. Yani örnek olmak istemeliyiz. Bu ikisini 
istemeliyiz. Aileden tekrar Ensar’a geçiyorum. Ensar’da 
da böyle olmalı. Biz Ensar Vakfı mensupları olarak önce 
iyi Müslümanlar olmalıyız. Elimizden geldiğince kâmil 
bir Müslüman olmalıyız. Kâmil Müslüman olmak için 
bilgi eksiğimiz yok. Ben bunu hep söylüyorum. Hatta 
bilgi fazlamız var. Yapmadığımız ama bildiğimiz pek 
çok İslami kural, ayet, hadis, ahlak ilkesi, fazilet, erdem 
ve menkıbe var. 

Birinizi buraya oturtsak, burayı teşrif etseniz ve İslam’ı 
anlat deseniz öyle güzel şeyler anlatabilirsiniz ki. Peki, 
İslam büyüklerinden bahsedin desek? Her birimiz bi-
rini biliriz ama ötekini bilmeyiz. Bu İslam büyüklerinin 
faziletleri, erdemleri, menkıbeleri hakkında çok şey 
okumuşuzdur ve anlatabiliriz. Bilgi eksiğimiz yok, kalp-
ten söylüyorum fazlası var. O’nun fiiline, O’nun ahlakı-
na, O’nun yaşantısına geldiğinde orada eksiğimiz var.

Şimdi Ensar kardeşleri olarak şeytana uyarak, dün-
yevileşerek, birbirimizi bilerek bilmeyerek, ayartma, 
saptırma yerine(Sizleri tenzih ederim)  birbirimize bu 
konuda yardımcı olmalıyız.

Ensar kardeşliğinin ilk vazifesi, kitabın kavlince 
Müslüman olmaktır. Bu kardeşliğin ilk vazifesi budur. 
Kendisi iyi Müslüman olmayan bir insan İslam’a hiz-
met edebilir mi? Bilmiyorum, bizim ahlak kitaplarına 
bakarsanız olmaz diyorlar. Yine bizim geleneğimizde 
halis muhlis Müslüman olan insanların başkalarını 
etkileyebileceğini ittifakla söylüyorlar. Fasıkların, gü-
nahkarların, ihlası zedeli olan insanların başkalarını 
müspet manada etkileme imkanlarının sıfır olacağı 
düşüncesindeler. O halde bizim Ensar kardeşliğinde ilk 
vazifemiz, evvela kendimizin iyi bir Müslüman olabil-
mesi için yardımlaşmaktır. Sonra sorumlu olduğumuz 
bir ailemiz var, eşimiz var, çocuklarımız var. Onların iyi 
birer Müslüman olmaları için gene her birimiz teker 
teker gayret etmekle beraber Ensar kardeşliği çerçe-
vesinde yardımlaşmaktır. Bak bu nereden başlıyor. 
Eskilerden konuştum tabii benim de çoluk çocuğum 
var. Biz de az çok mekteplerde falan muallimlik yaptık. 
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Bu insanlarda din olgusu hangi yaşlarda başlıyor. O hal-
de din eğitimi de o yaşa uygun olarak nereden başlama-
lı. Merak etmiş eğitim pedagoji kitapları okumuştum. 
Bazı programlara da katılmıştım. Bir hanım eğitimci 
gördüm iyi hatırlıyorum, o bir toplantıda ısrarla şunu 
söyledi: 4 yaşında bir çocukta dini kavramlar o yaşa 
uygun olarak başlar. Ama o mücerret kavramlardan 
ziyade müşahhas kavramları anlar. Ona din eğitimi ve 
dini kavramlar, kazanımlar eklemek mümkündür. 

Şimdi birisi anlatır. Benim iki çocuğum vardı. İlk ço-
cuğuma eşim abdestsiz hiç süt vermedi, emzirmedi. 
Abdest için ayrı kalkıyor. Çocuk emzirecek, abdestsiz 
emzirmiyor, siz onu düşünün yani. Bunları yapıyor. 
İkinci çocuğuna bazen abdestsiz de süt veriyor. Birinci 
çocuğum diğerinden daha takvalı bir Müslüman oldu 
diyor. Ya bunun gibi çok menkıbe var diyebilirsiniz. 
Burada abartma var diyebilirsiniz. Ama bizim kültü-
rümüzde nelere dikkat edilmiş de iş nereden başlıyor 
buna bakmak lazım. 

Eş seçimine, hayata bakarken hep Allah’ı aramak ve 
Allah’ın koyduğu kurallara riayet ederek evlilik hayatını 
yaşamak lazım. Kendisinden sonraki neslin güzel ahlak-
lı, iyi huylu olması için daha onun rahime düşmesinden 
önce tedbir alıyor. İşte sütünün de demek ki uhdesini 
veriyor. Ve inanıyor ki ben bu tedbirleri almazsam 
çocuğumun ileriki hayatı olumsuz etkilenir. İşte çocuk 
bu düşünceyle yetişiyor. Dördüncü yaşta din eğitimi, 
din hayatını öğrenmeye başlıyor. Ama din eğitimini 
en önemli şekilde aile içinde başlıyor. Çocuk en fazla 
ailesinde bulunuyor, diyecektim ki tam aklıma geldi ki 
bu iş değişti Hayrettin sen eski kafada konuşuyorsun. 
Şimdi çocuk en çok ailesinde bulunmuyor, bu da ayrı 
bir problem. Ayrı bir dert. Ben kadınlarımızın İslam’ın 
koyduğu kurallara, sınırlara, riayet ederek hayatımızın 
içerisinde olmasını da istiyorum. Eğitimden tutun da 
siyasete kadar kadın birçok noktada hayatın içinde 
olacak. Hem de çocuk en fazla ana babasıyla beraber 
olacak. İkisi birden olmaz diye, muhakkak ana babayla 
en çok çocuklar beraber olmalı, onun içinde kadınlar 
evinden dışarı çıkmamalı demiyorum. Ama bu problem. 
Bu problemi masanın üzerine koyuyorum. Diyorum ki 
ana babanın hem cemiyete hem çocuğuna karşı vazi-
felerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu iki iyilik 
nasıl aynı zaman da gerçekleşecek, buna bakmak lazım. 
İşte bunun da cevaplarını içine girdiğimiz problemler 
içinde bulmak durumundayız. Çocuk yine de adı ana 
baba belki büyükanne büyükbaba arasında bulunuyor. 

Peki, lise döneminde din eğitimine dair eğitimi, kül-
tür eğitimi, biyoloji sağlık eğitimleri dahil bütün bu 

eğitimleri çocuğuna verebilecek anne ve babaları yetiş-
tiremezsek onlar nasıl bu eğitimi verecekler? 

İmam Şafii’den bir söz naklederler. Demiş ki; 

“Evlenmeden evvel aile hayatıyla ilgili bilgi edinin. Önce 
aile hayatının bilgisini edinin ondan sonra evlenin.” 

Bu bilgileri edinmeyen anne baba çocuklarını nasıl 
eğitecekler?

Bizim yaşımızda olan kimseler hep söylerler: Benim 
anam babam okumazdı şöyleydi böyleydi. Ben şöyle 
okudum, şöyle ettim, böyle ettim. Bu doğrudur. Yani 
bizim yaşımızda olanların çoğunun ana babası okuma 
yazmayı bilmez. Bir kısmı Kur’an-ı Kerim’i yüzünden 
okur, bir kısmı ezber. Ama yeni harften de değil, eski 
harften.  Lakin biliyor musunuz? Bugünkü ana babalarla 
onların çok önemli bir farkı var. Onlar bir medeniyetin 
ve o medeniyeti temsil eden toplumun irfan mektebin-
den mezundurlar. Bu irfan geniş aile içerisinde oluşur. 
Bu geniş aileyi şöyle de tanımlayabilirsiniz; mahalle bile 
bir ailedir. Bu geniş aile içerisinde bir terbiye var, tevek-
kül var. İçerisinde bizim kültürümüz, bizim medeniye-
timiz var. Onu tevarüs ederek onlar yetişmişlerdir. Yeni 
yazılmış kitabı okuyamazlardı ama Muhammediye’yi 
okurlardı. Bu irfan mektebinden mezun olmak çok 
önemliydi. Onlar bizi eğitti, terbiye ettiler. Şimdi irfan 
mektebi yok, böyle bir mahalle yok, böyle bir aile yok. 
Hepiniz biliyorsunuz ki apartman içerisinde insanlar 
birbirlerini bile tanımıyorlar. Bu yüzden anaya babaya 
daha fazla görev düşüyor. Ve şimdi biz ailede ana baba 
arıyoruz. Çocuğumuza gerekli olan eğitimi terbiyeyi, 
örnekliği ve bilgisiyle verecek olan ana babadır. Ensar 
ailesi, bu konuda da yakınlaşmalı. Siz Ensar şubesi 
mensuplarısınız. Bulunduğunuz il ve ilçelerde birçok 
faaliyet düzenliyorsunuz. Samimiyetinizle çalışırken 
başta da bahsettiğim gibi önce kendinizi sonra da aile-
nizi İslamileştirmelisiniz. Birbiriniz için de birbirinizle 
yardımlaşmalısınız.   

Ensar kardeşliğinin bir üçüncü açılımı maddi anlamda 
da yardımlaşmaktır. Dini, ahlaki manada ve eğitim 
anlamında yardımlaşmamız gerektiği gibi bizim aynı 
zamanda maddi olarak da yardımlaşmamız lazımdır. 
Tüm yardımlarda herkes akraba, akrandan bahseder. 
Önce yakınlarımızdan başlar. Maddi yardımlar şöyledir, 
aynı derecede iki yoksul olsa biri sizin akrabanız diğeri 
yabancı olsa akrabanızdan başlamanız icap eder. 

Şimdi biz Ensar ailesi isek, Ensar kardeşliği varsa, 
Ensar bir aile ise o zaman bizim aynı zamanda men-
suplarımızın maddi ihtiyaçları ile de meşgul olmamız 
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gerekmektedir. Birilerimizde fazla vardır, birilerimizde 
eksiktir. Önce fazlası olan Ensar, bu eksikliği tamam-
lamalıdır. Bu konu çok önemli: Önce fazlası olanın 
eksiğe vermesi meselesi.  Peygamber Efendimiz (sav) 
sık sık şunu söylermiş; “Kimde fazla bir yiyecek varsa, 
olmayana versin. Kimde fazla bir içecek varsa olmayana 
versin. Kimde fazla bir binek varsa olmayana versin.” 
Efendimiz bunu o kadar sık tekrar etti ki der alimler, 
bizim fazladan hakkımızın olmadığını düşünürdük.   

Düşünüyorum da Müslüman cemaatinde İslam’ın bu 
telakki içerisinde olması gerekiyor. Bu, herkesin eşit 
derecede zengin olması manasına gelmiyor. Servette, 
maddi varlıkta eşit olma anlamına gelmiyor.  İslam’da 
hiçbir Müslüman’ın temel ihtiyaçlarından mahrum 
olmaması anlamına geliyor. Bir insanın normal yaşa-
yabilmesi için nelere ihtiyacı var ise, birilerinde onun 
fazlası varsa birilerinde de yoksa işte o fazlası olanın 
o fazlada hakkı olmadığı anlaşılıyor. Ama uygulamada 
bu yok. Sadece Türkiye çapında değil İslam dünyası 
çapında da bu hiç yok. Birileri altın şişlerde bıldırcın 
yiyor. Öbürü acından ölüyor. Dünyada acından ölen 
milyonlarca insan var. 

Nereden başlayacağız bu işe? Ensar kardeşlerinden 
başlayacağız. Oradan başlamazsak bu terbiye ile hare-
ket edemezsek başkalarına sirayet edemeyiz.  

Bizim Konya’da bir hocamız vardı. Allah gani gani 
rahmet eylesin; Hacı Veyiszade Mustafa Efendi diye. 
Herkesin hocası, çok mübarek bir insandı. Ona giderler, 
camiye hayır için Cuma hutbesinde söyleyerek ondan 
para toplamasını isterler. Hocaefendinin çok bir geliri 
de yok. Hocaefendi gelir, söyler, minberdeyken cüzda-
nından çıkarır bir beşlik veya onluk atardı aşağıya. Ben 
onu gördükçe hep Ebu Hureyre’yi hatırlardım. Hüseyin 
gel diye minberden bağırırdı. O da hocanın parasını 
alır, ilk para olarak toplanan yere koyardı. Önce hoca 
verirdi. İyi para toplanırdı. 

Siz, zikriyle,  hamdiyle, duasıyla namazları kılarsanız, 
fakir fukaranın elinden tutarsanız, insanlara tebessüm 
yayarsanız, bildiğiniz bilmediğiniz herkese selam ve-
rirseniz, bulunduğunuz yerde sizi görene Allah’ı hatır-
latacak hale gelirsiniz.    

Biz rol oynuyoruz. Yaşamıyoruz. Yaşamakla rol oy-
namak aynı şey değil. Sizleri itham etmiyorum, daha 
doğrusu kimseyi itham etmiyorum. Bizim aldığımız 
eğitim ve terbiye, rol ile yaşama arasında gidip gelme-
mizi sağlıyor. Mücadele ediyoruz, yaşamaya çalışıyoruz 
ama rol de var. 

Ne kadar yaşamaya gayret edersek, ihlas da o kadar 
artıyor. 

Biz maddi açıdan da Ensar kardeşleri olarak yardım-
laşmalıyız. Bir Ensari maddi olarak sıkıntı yaşadığında 
önce Ensar kardeşine müracaat etmeli. O da fazlası 
varsa vermelidir. Ensar kardeşliği, başka kardeşliklere 
de açık. En iyi Müslüman, en iyi insan olarak bilmek 
adına, başka kardeşlikleri de dahil ederek, başka aile-
lerle yarışmaktan bahsediyorum. Neden? Allah rızası 
için. Müslümanlığı en iyi yerine getirmek ve O’nun en 
fazla rızasını kazanmaya talip olmak için. Meşru olan, 
güzel olan bu. Ensar ailesi olarak hem maddi hem ma-
nevi yardımlaşmaktan bahsediyorum. Biz kendimiz 
Ensar olduğumuzda, onlara ahlaki olarak benzer ol-
duğumuzda bunu tamamlamış oluyoruz. Ensar olmak 
başkalarına el uzatmaya mâni olmamalı. Zaten bizim 
maksadımız bu. Biz kendimizi iyi yetiştirdikten sonra 
Allah’a iyi kul olmak için çabalamalıyız. Bunu zaten 
Allah’a iyi kul olmak için yapıyoruz. Allah’a iyi kul olma-
nın içerisinde neler vardır; davet vardır, tebliğ vardır, 
eğitim vardır, yani başkalarının İslamlaşmasına hizmet 
vardır. Kuruluşumuzun asıl sebebi bu, anlatılanlar da 
buna yönelik. Ama atladığımız bir nokta var: İslam’a 
yönelik hizmet eden ister mektepli ister tarikatlı ister 
ne’li olursa olsun, İslam’ı anlatmaya yönelik işlerde 
bulunan insanlarda gördüğüm eksiklik; kendilerine 
yönelik bu hizmeti yapmamaları. Öncelikle, her anda 
ve adımda muhasebe-i nefis yaparak başkalarına yar-
dımcı olmak gerekir. Geçmişte okuduğumuz büyük 
insanların hayatından bunları anlıyorum. Eğer kendisi 
iyi bir Müslüman olur ve Müslümanca yaşarsa insanları 
toplayıp bir şeyler anlatmasına gerek kalmıyor. Sadece 
onun varlığı, fiili yaşantısı, ahlakı, davranışı bir mektep 
oluyor. Bu daha da etkili. 

Benim anlattığım hoca efendi (Hacı Veyiszade Mustafa 
Efendi) iyi bir hatip değildi fakat yaşantısıyla etkilerdi. 
Konya’da başka bir hoca daha vardı: Tahir Hoca. Herkes 
bilir. İyi bir hatipti. Sonra milletvekili de oldu. O mü-
barek insan öyle şiveli konuşur ama yaşar, yaşatır. Biz 
Ensarlılar olarak bunu hedeflemeliyiz.

“Süreklilik içinde değişim” diye bir kavram var. Mesela 
bu İslam’da ne değişir ne değişmez. Kültürde, mede-
niyette ne değişir ne değişmez sorusu hep tartışılır. 
Orada benim sevdiğim bir kavram var, “Süreklilik içinde 
değişim”. Yani bu neyi ifade ediyor; bizim bir değiş-
meyenlerimiz olacak. Bu burada süreklilik olacak. Bu 
hayatımızda hep olacak. Ama bunun yanında değişen 
hayatın geldiği nokta yeni şartlar durum, iletişim, 
yeni etkilenme araçları, teknoloji. Bu sebeple değişen 
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cemiyet hayatında sürekliliğin ve değişmezliğin onların 
da hayatında tutabilmesi için bazı şeylerin değişmesi 
icap eder.

Değişim içerisinde süreklilik kavramı şu manaya ge-
lir: Bu değişenler öyle değişenlerdir ki siz aynı dinin 
mensubu, aynı kültürün mensubu olursunuz. Bunun 
sırrı bu. Bunu şuraya uygulamak istiyorum: Farklılık 
içinde birlik, süreklilik içinde değişim. Biz farklılık 
içinde birliği yakalamak durumundayız. Yoksa farklılı-
ğı ortadan kaldırmak değil, farklılık ortadan kalkmaz. 
Farklılığı ortadan kaldırmak isteyen mi var? Var. Olmaz 
mı? Aşağı yukarı ister parti kurar ister cemaat, cemiyet, 
tarikat, medrese kurarak ister bir mezhep mensubu 
olarak insanları birliğe çağıran insanlarla görüştüm, 
konuştum tartıştım. Genel olarak gördüğüm şey şu 
oldu: Birleşelim bizim bayrağın altında. Genelde de 
gördüğüm bu. Kardeşim nedir bu ayrı gayrı? Herkes 
bizim partiye gelsin. Herkes bizim medreseye gelsin. 
Herkes bizim bayrağın altına gelsin. Herkes bizim tari-
kata gelsin. Herkes bizim mezhebe gelsin. O zaman mı 
tam birlik olur?

Olmaaaz!

Sen bunu söylediğin sürece kıyamete kadar birlik ol-
maz. Ne zaman birlik olur? Hz. Osman döneminde 
başladı, bugüne kadar hiç gerçekleşmedi. Çok acı değil 
mi arkadaşlar? Çok acı. Allah’ın emrettiği peygamberin 
murat ettiği kardeşliği ve birliği hiç yakalayamadık. 
Yaklaştı uzaklaştı. Ne yazık ki biz yakalayabilir miyiz 
bilmiyoruz. Niye olmadı ve nasıl olabiliri düşünüyorum. 
Niye olmadık? Herkes kendi bayrağının altına çağrı yap-
tığı için olmadı. Niye olabilir? Herkesin kendi farklılığını 
belli bir iman, ahlak ve ahkam çerçevesi yani kırmızı 
çerçeve içerisinde kalarak yapmalıyız. Fakat bu kırmızı 
çizgiyi geniş tutmalıyız. Mesela A tarikatı. Bir kısmı bu 
konulara pek girmiyor ama bir kısmı giriyor. Onların 
şeyhleri aynı zamanda kitap yazıyor, ilmihal yazıyor. 
Ehli sünnet olmak için bu ilmihali kabul etmek lazım. 
Bunun dışındakiler, mesela diyanet İslam’ı anlatsa o ehli 
sünnet değildir derler.

Şimdi bu adama sorsan İslam birliği nasıl olacak? 
Herhalde düşünüyor ki bu ilmihal çerçevesinde İslam’ı 
kabul ederlerse, ümmetin birliği taalluk eder. Etmez, 
etmez!

Çünkü öbürü de senin gibi... Sen vahiy mi aldın? Bir kıs-
mı aldığını iddia ediyor, Allah korusun o ayrı... Önce bir 
rüya ile konuşmaya başlıyorlar, sonra kesmiyor. Bu sefer 
doğrudan uyanıkken gördüm. Uyanıkken oturdum karşı 

karşıya konuştum. Allah’ı bilmiyorum da Peygamber 
Efendimizi kastediyor. Bu noktaya geliyor. Peki, böyle 
telakki edince, bir de kitap yazınca böyle havalarda 
İslam’ı anlatınca ona göre de ehli sünnet sahih İslam 
budur. Çerçeve böyle dar. Bunun dışında kalanlar ya 
Müslüman değil ya da ehli sünnet değiller.    

Şimdi bu dar çerçevelerle biz kıyamete kadar birliği 
yakalayamayız.  

Peygamber Efendimiz ehli sünnet başlığını atıp; şunu 
uygulayan ehli sünnettir, dememiş ki. Böyle bir formül 
yok arkadaşlar. Bu formülleri alimler kendileri tertip 
ediyorlar. 

 İmam Maturidi’ye bakalım. Olmuş bir mezhep. 
Biz ona Sünni demiyor muyuz? diyoruz. İmam Eşari 
olmuş bir mezhep.  Biz ona Sünni demiyor muyuz? 
diyoruz. 

İslam itikadı şunlardan ibarettir diye eserler de kale-
me alınmış. Onlar da Sünni mi Sünni. Hem Sünni olup 
hem akaid formülasyonu getirip hem de farklı olmak 
mümkün. 

Müslümanlar Sünnilerden mi ibaret? Hayır. Benim 
okuduğum istatistik doğruysa 1,7 milyar Müslümanın 
içerisinde 200 milyon sadece gayri Sünni. Demek ki 
biz Sünniliği doğru bir şekilde ortaya koyduğumuzda 
bu kadar insana hitap ediyoruz. Peki, bizi birbirimize 
düşürenler nedir? Dar çerçevelerdir. Dar çerçeveleri 
İslam’dan ibaret bilip onlar dışındakileri dışlamaktır. 
Bizim birliğimize mâni olan bu. Bizi tehlikeye düşüren 
bu. 

İslam budur, bunun ötesi küfür. İslam budur bunun 
ötesi sapkınlık. Halbuki öyle değil. 

Biz şimdi kitapları okuyoruz. Bir kısmı kıbleye tü-
kürdün kafir olursun diyor, bir kısmı da bir insanın 
söylediği söz, yaptığı fiil, bir kere kendisi kafirliği be-
nimsememişse, kendisi küfre iltizam etmemişse, ben 
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buna inanıyorum arkadaş dememişse böyle değil. 
Kalbinde iman var ama sana göre bir söz söylemiş ya da 
bir fiilde bulunmuş sana göre bu kafirin yapacağı bir iş, 
Müslüman’ın yapacağı bir iş değil. Bu konuda da yine o 
bizim kitaplar diyor ki, sana göre olan o fiil o kişiyi kafir 
yapmaz. İkinci ilke de bu. Gene bir başka kural var: Bir 
insanın yaptığı bir işin veya söylediği sözün %99 küfre, 
%1 de imana delaleti olsa siz imana delalet olanı alın 
onun mümin olduğuna hükmedin, diyor.

Camia ruhu tamir eder. Biz camia olmadığımız sürece 
tahribata uğruyoruz. Durmadan aşındırıyoruz. Halbuki 
bu birlik ve kardeşlik oluşsa ifratları, tefritleri tamir 
eder. 

İşte bu birlik meselesi bizim en önemli meselemiz. 
Zaten dışarıda bizim tahrifata uğramamız için, tarih 
boyunca bir araya gelmememiz için çalışanlar var. 

Başka din ve ideoloji mensupları İslam’ı yok etmek için 
çalışıyorlar. Ümmetin ilerlemesini ve birlik olmasını 
engellemek için çalışıyorlar. 

Adamlara kızacak halimiz yok, kendimize kızmalıyız. 
Öbür adam zaten gavur, senin düşmanın. Açıkça dediler 
ki insanlığın karşısında iki düşman vardı. Biri kırmızı, 
biri yeşil. Kızıl olanı hallettik, insan hak ve özgürlükle-
rinin bir düşmanı vardı yeşil onu da halledeceğiz.

Ondan dolayı bizim dönüp kendimize bakmamız lazım, 
biz niye birbirimizle uğraşıyoruz.  

Karanlıkta birbirimize kurşun sıkınca nasıl olacak bu 
birliktelik, nasıl taalluk edecek?

Allahû Teâlâ şu ümmete şekeri vermiş, unu vermiş, yağı 
da vermiş. Birleşelim diye hepsini aynısına vermemiş. 
Unu birine vermiş, yağı birine vermiş şekeri de birbi-
rine vermiş. 

Kimi yerde yetişmiş insan, kimi yerde stratejik alan, 
kimi yerde altın, petrol. İşte asıl mesele birleşip helva 
yapabilmekte. Lakin biz bir araya gelemediğimiz, biz 
bunları bir araya getiremediğimiz için helvayı yapa-
mıyoruz. Helvayı başkaları bizim üzerimizden yapıyor, 
yiyor. Asırlardan beri bu böyle. Bugün petrol zengini 
ülkeler var. Bunlara İslam ülkesi deniyor. Petrol zengini, 
gaz zengini, maden zengini İslam ülkesi. Amerika ve 
İsrail’le birleşerek Türkiye’yi çökertmeye çalışıyor bu 
İslam ülkesi. Kendilerine katılmayan bu İslam ülkeleri-
ni çökertmeye çalışıyor. O zaman biz yabancı ile karşı 
karşıya kalmadan birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Onun 
için birlik çok önemli diyorum. Bir yerden başlayalım 
diyorum. Ulema birlikleri var, bir tane ulema birliği yok. 
Halk birliğine bakalım diyorum ama halk birilerinin 
ardına düşer, birilerine bakar. Peki ya STK’lar?

Oraya gelecek olursak, dünya da Müslüman Alimler 
Birliği var. Onların çatısı altında epeyce alimler birliği 
var. 50’den fazla. Allah’a şükür bu iyi bir şey. Dünya 
Müslüman Alimler Birliği’nin “Misak” dediği bir yayını 
var. Yani biz bu anlayış üzerine birleştik demek. Bu 
orada belli başlık akaid, ahkam, telakki anlayış konuları 
özet bir şekilde yazılmış. Herkes de bunu kabul etmiş. 
Onu kabul eden birlikler kabul ediyor. Bu bir başlangıç, 
bir ümit. İşte bu Ensar, bu Ensari’nin meydana getirdiği 
platform. Biz bu platformu ne kadar geliştirirsek bizim 
değerlerimizi temsil etmiş olan STK’lara bir birlik tesis 
etmiş oluruz. Bunu da çok önemsiyorum. Ensar elinden 
gelen hizmeti yapsın ama en azından diğerleri ile de bir 
araya gelelim. Birleşelim iş birliği yapalım. Kardeşlik 
halkamızı genişletelim. 

Biraz imam hatip mekteplerine biraz da kadın ve genç-
lik konusuna temas ederek izin verirseniz sohbeti 
bitirmek istiyorum.  

Yakın zamanda bir toplulukta müzakere ederken 
yeni yapılan imam hatip okulları hakkında konuştuk. 
Kadıköy’ de bir imam hatip okulu var. Onu ilk gördü-
ğümde saray zannettim. Burası Kadıköy İmam Hatip 
Okulu imiş meğerse. Kadıköy’de ikinci imam hatip 
okulu açılacak. 70’li yıllar mıydı? Yer yok. Yer aranı-
yor ama bulunmuyor. Bekir Topaloğlu, Allah rahmet 
eylesin, başka arkadaşlar da var. Onlarla da bir araya 
geldik. Dedik bu iş burada bitmemeli. Her birimiz bir 
yerde iş sahibi olacağız. Evleneceğiz. Bir ev, bir araba, 
çocuk sahibi olacağız. Sonra dünya bitecek. Yoksa bizim 
bir sorumluluğumuz var mı, bu kadar mı? Bununla ye-
tinecek miyiz? Yoksa bizim kim ne derse desin Allah’ın 
memurları olarak vazifelerimiz var mı? Ölünceye kadar 
devam edecek. Kanun ne olursa olsun bu vazife devam 
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edecek. Hapse gitseniz devam edecek. Fakir olsanız, 
zengin olsanız devam edecek. Biz bunu nasıl yapabiliriz 
diye bunları düşündük. Çalışmaya başladık. Bu çalışma 
grubu içinde bir arkadaş grubumuz vardı. Dedik ki bu 
eğitim dediğin şeyde birebir temas gibisi yok. Bu eği-
tim birebir temasla olacak. Bizim hizmet grubumuza 
mensup olan arkadaşların bir talebe grubu olsun. Bir 
de halk grubu olsun. Bu tabiri kullanıyorum ama bu 
grupçuluk anlamında değil. Tüm talebeyle yapamaz-
sın bunu. Ne kadar çok olursak o kadar çok talebemiz 
olur dedik. İstanbul İmam Hatip mektebinde dört beş 
arkadaştık. Her birimizin bir talebe grubu var, bir de 
halk grubu var. 15 çalışkan talebe seçtik. Bunları yetiş-
tiriyoruz. Bunlara ders veriyoruz, kitap veriyoruz. Dil 
dersleri veriyoruz. Bu gruplara ulaşabildiğimiz çocuk-
ların çoğu daha sonra keyfiyetli insan oldular. Hiçbir 
zaman verilen emek boşa gitmiyor. O bir tecrübeydi. 
Bir de halk grubu vardı. Ben Kadıköy vaizliği de yaptım, 
oradan birileri de vardı. Bir de sandığımız var. Bu san-
dıkta üç beş topluyoruz ama şartımız var: Bu hocanın 
eline geçmeyecek. Hocanın eli paraya değmez. Onunla 
hayır hasenat yapıyoruz. Sonra Kur’an okutuyoruz, 
sohbet yapıyoruz. Çay içip dağılıyoruz. Bir yandan da 
Kadıköy İmam Hatip Mektebi için arsa aranıyor. Halk 
grubundan biri müteahhit. Sohbetten sonra akşam eve 
gidiyor, yatmadan aklına bir şey düşüyor. Bugün derste 
hoca bize şunu okudu: Allah Teala’ya neyi infak edelim 
diye soruyorlar. Bir çıkmazdasın. İhtiyacından fazlasını 
infak edin. Allah böyle diyor. Bu müteahhidinde evinin 
bahçesi var, yanında da üç beş dönüm bir bahçe daha 
var. Eee diyor bu fazla. Tam Allah’ın dediği fazla bu. 
Senelerdir bu burada duruyor. Benim bunu vermem 
lazım bu ayete göre. Bir ders, bir topluluk, bir ayet ve 
imam hatip mektebine bir arsa...

Bizim zamanımızda işte böyle. Şimdi ise öyle binaları-
mız var ki ben orayı görünce saray zannediyorum. İşin 
kemmiyet kısmı tamam. Peki, keyfiyet?

 İmam Hatip mekteplerimizin başarı ölçütü 
ne olmalı? İmam Hatip mekteplerimizin başarı ölçütü; 
olabildiğince iyi Müslüman ve Müslümanlığını tekmil 
etme yoluna girmiş bir insan. Eksiğini, kendini bilen bir 
insan. Biz bunları mezun ettiğimiz zaman İmam Hatip 
Okullarında başarılı oluruz. 

Doğru mu? Yanlış mı?

Bunları yaparken, matematikte, sanatta, sosyal alanda 
da başarılı olmuş oluruz. 

Bunları yapmak için ana, baba ve öğretmende iş bitiyor. 
Bunlar nerede yetişiyor aileden yetişiyor. Üniversitede 
iş bitiyor. 

Aklımın erdiği kadar bu işin şöyle yapılmasını söylü-
yorum: Biz bu kuruluşlar olarak bu konuda yardımcı 
olmalıyız. İslami eğitim konusunda, değerler eğitimi 
konusunda çocuklarımızın eksikliklerini tamamlamak 
için destek olmalıyız. Bunu sadece kurumlara bıraktı-
ğımızda kâmil manada sonuç alamıyoruz. Biz yardımcı 
olmazsak o zaman başkaları kapıyor. 

Keşke onlar, onları sahih manada İslamlaştırsalar. Öyle 
değil. Kapıyor, bozuyor ve biraz önce söylediğim tehlike 
unsurları haline getiriyor ve grupçu yapıyor. İtikadını 
da bozuyor, ahlakını da bozuyor, zihniyetini de bozuyor. 
Bizim yardımcı olmamız lazım.

Son günlerde -tabi eskiden de vardı- iyi niyetli olduk-
larında şüphe olmayan bazı hocalar şu problemi tartı-
şıyorlar. Kadınlar namaz kılmak üzere camiye gitsinler 
mi gitmesinler mi? Bunu tartışıyorlar. Okusunlar mı 
okumasınlar mı bu yok. Namaz kılmak yahut namaz 
kılmayı tartışıyorlar. Caiz olsa bile evde kılsınlar namaz-
larını diyorlar. Şimdi demek ki burada iki düşünce var; 
birisi camiye bile gitmesin evde dört duvarın arasında 
orada doğsun, orada ölsün, cennete gitsin. Öyle ya bu 
onlara göre cennetin yolu. Bu bir uçsa eğer öbür ucu 
da erkek ne yapıyorsa kadın da onu yapsın. Sınırları da 
olmasın. Üstelik sınırları da erkekler koydu. 

Bu iki görüşün ortası yok olarak konuşuyorlar. Ama bu 
ümmetin yarısı kadın yarısı erkek. İşi tesadüfe bırak-
san birisinin pek çok birisinin pek az olması mümkün. 
Erkek kadar da kadın var. Bu büyük bir potansiyel. 
Muhteşem bir potansiyel. Erkek için de bir potansi-
yel. Erkeklerden istifade ediyoruz kadınlardan neden 
etmeyelim. İstifade etmek için sınırları sıfırlamak ge-
rekir mi? Kadınların da sınırları vardır, erkeklerin de 
sınırları vardır. Sınır ahlaki, hukuki ve dini. Bunlar 
burada dursunlar. Ama bu sınırları sahih İslam’a göre 
ve ilmi olarak tespit etmeliyiz. Eğer sen şimdi camiye 
de gitmelerine sınır koyarsan bu bana göre sahih değil. 

Bir de şu ayağımız ne zaman yere basacak diye düşü-
nüyorum ben. Yahu insanları İslam’a davet ediyorsanız 
hiç olmazsa kaçırmayın arkadaş kaçırmayın!

Eğer sen bir alim olarak kadınlar camiye de gitmesin 
dersen pek çok kadın Müslümanı dinden kaçırırsın.

Şimdi bakacaksın, bugün kadının yeri nerede? Kadın de-
diğimiz varlık nerede? Bunun telakkisi ne? Ne yapıyor? 
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Cemiyet içerisinde ne yapıyor? Bunu göreceksin. Hz. 
Mevlâna’nın bir sözü var; gel kim olursan gel, şöyle ol 
böyle ol gel, bizim dergâh ümitsizlik dergâhı değildir. 
Gel dediği anda insanda bir değişiklik mi olacak. Hayır 
az evvel dediğim gibi camia tamir eder. 

Kadın ve gençlik orayı konuşuyoruz da, Hacı Veyis de 
sen gideceksin diyor. Ayağını yere basacaksın. Ben han-
gi şartlarda insanlara gidiyorum bakacaksın. Öyle gö-
zünü yumup cemiyete bakmadan, şartlara bakmadan, 
insanlara bunu söylersen sadece kaçırırsın. Hoca efendi 
Konya’da Aziziye Camii’nde imam hatipti. Oradan da 
Hz. Mevlana’nın türbesi var. Hoca hep oradan yayan gi-
dip geliyor. Adamın biri alkolik. Müptela. Her gün içiyor. 
İçiyor ama derdi var belli. Hoca da herkese selam verir. 

Selamünaleyküm, selamünaleyküm. 

Hoca efendi selam verdiğinde herkes şöyle bir du-
rurmuş. Bir gün yine selam verirken sarhoş da içtiği 
yerden çıkıyor. Sırtını dayıyor duvara. Hocayı bekliyor. 
Hoca tam onun önünden geçerken iki eliyle sarhoşun 
yanağını okşuyor, geçecek babam geçecek babam diyor 
ve gidiyor. 

Şimdi iki türlü hoca vardır: Biri bu pisliktir der geçer, 
bunun böyle davranışı ile kazanma ihtimali ne kadar-
dır? Bir de bu hoca vardır; bu hoca kazanır arkadaşlar. 

Şimdi kadının camiye gitmesini konuşan kişinin eşini 
merak ediyorum. Eşinde bunu sağlıyor mu? 

Bizler sınırları koruyarak bir eğitim seferberliği yapa-
cağız. Kadınlarımızı ve kardeşlerimizi bu hizmete ithal 
edeceğiz. Çünkü bu ümmetin yarısı kadın. Eğitmedin, 
bilgisi yok, görgüsü yok diyelim. Bununla ümmetin 
kadın dünyasını nasıl aydınlatacaksın ve çocuklarını bu 
kadınlar nasıl eğitecekler? Nasıl ana olacak, nasıl yeterli 
olacak? Öyle bir ana olacak ki, öyle bir baba olacak ki 
okula gidince en güçlü eğitmen olacak! Çocuklar okula 
gidince öğretmen de böyle, hoca da böyle. Ama benim 
annem babam başka demeli. Çocuğuna yeterli olacak, 
onun kalbine, duygularına, ruhuna yeterli olacak. Dört 
duvarın arasında bu nasıl olacak yahu? 

O zaman biz Ensar olarak gençler için de, kadınlar için 
de projeler üreteceğiz. Türkiye çapında tüm Ensar 
şubelerinde bunu teşvik etmek lazım. Hanımlarımızın 
ve eşlerimizin ellerinden tutalım. Onların iyi birer 
Müslüman, iyi birer insan olarak yetişmelerini sağla-
yalım. Cenâb-ı Hak cümlemizi ihlaslı müminler eylesin. 
Allah rızasını tüm rızaların önünde tutan, ebedi dün-
yayı fani dünyaya tercih eden müminler eylesin. Allah 
hepinizden razı olsun. 
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İstanbul İlçe Ziyaretleri 
Ensar Vakfı Genel Merkezi, İstanbul’da her hafta ilçe 
ziyaretleri düzenlemektedir. İlçedeki Ensar Vakfı şube-
si, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Müftülük ve İmam 
Hatip Lisesi ziyaretlerinde bulunmaktadır. Ziyaretlere 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu ve ziyaret edilen ilçe Ensar Vakfı şube yöne-
timi katılmaktadır. Ziyaretlerde vakıf çalışmaları tanıtıl-
makta ve İstanbul’daki tüm ilçelerde uygulanacak olan 

“Nebe Nas” yarışması anlatılmaktadır. Bu ziyaretler ve-
silesiyle ilçe genelindeki faaliyetler hakkında bilgi alış-
verişinde bulunulmaktadır. Bu anlamda Eylül ayı itibari 
ile başlatılan haftalık ilçe ziyaretlerinde; Sultanbeyli, 
Beşiktaş, Üsküdar, Çatalca, Küçükçekmece, Ümraniye, 
Zeytinburnu, Beylikdüzü, Çekmeköy, Pendik, Kağıthane, 
Kadıköy, Sancaktepe ilçeleri ziyaret edilmiştir.



ŞUBELER
Ensar Vakfı, çalışma ve hizmetlerini Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak amacıyla şubeler açmaktadır.  

Ensar Vakfı Şubeleri bulundukları il ve ilçelerde insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek maksadıyla, 
özelde gençler, genelde toplumun tüm katmanlarına yönelik, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere 
çeşitli faaliyetleri vakıf senedine uygun olmak kaydı ile icra etmek için kurulurlar. 

Bu amaçla Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme ve sivil inisiyatifi oluşturma vizyonuyla yola çıkan 
Ensar Vakfı, Türkiye genelinde 80 il merkezi ve 87 ilçede toplamda 167 şubesi ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Ensar Vakfı Teşkilatlanma çalışmaları, şubelerde 2016 yılında başlayan Hanımlar Komisyonu ve 
Gençlik Komisyonu faaliyetleriyle 2018 yılında da hızlanarak devam etmektedir.
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Ensar Vakfı Konya Şubesi, Konya İmam Hatip Okulları 1-10. 
Dönem Mezunları’nı Bir Araya Getirdi
Ensar Vakfı Konya Şubesi, Konya İmam Hatip Okulları 
1-10. Dönem mezunlarını buluşma pikniğinde bir araya 
getirdi.

Konya Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen programa; 
Yeni Şafak Gazetesi Yazarı, İslam Hukukçusu Prof. 

Dr. Hayreddin Karaman, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, ilçe müf-
tüleri, ilahiyat fakültesi öğretim görevlileri, Hayreddin 
Karaman’ın Konya’daki sınıf arkadaşları ile dönem 
arkadaşları da aileleriyle birlikte katıldılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Yeşil, “İmam 
Hatiplerin önemini herkese anlatacağız. Ensar Vakfı 
olarak, İmam Hatiplerin hak ettiği değeri alması adına 
üzerimize düşeni yapacağız. İmam Hatipleri seviyoruz.” 
dedi. Hatim duası ile başlayan programda, misafirle-

re geleneksel Konya Pilavı ikram edildi. Daha sonra 
ise Prof. Dr. Hayreddin Karaman bir konuşma yaptı. 
Katılımcılara, ‘İmam Hatip Neslinin Geleceği ve Sıla-i 
Rahim’ konuları hakkında önemli bilgiler veren Prof. 
Dr. Hayreddin Karaman, yeni nesilden oldukça ümitvar 
olduğunu belirtti.

Ensar Vakfı Edremit Şubesi `Etkili İletişim ve Başarıyı Artırma` 
Seminerleri Düzenledi 
Ensar Vakfı Edremit Şubesi tarafından, ‘Etkili İletişim 
ve Başarıyı Arttırma’ konulu seminer düzenlendi. 1’er 
saat süren seminerler, Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi, 
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi, 
Saniye Hüseyin Balyalı Ticaret ve Meslek Lisesi’nde 
eğitimci Tufan Yakar tarafından verildi.

Seminer öncesinde konuşma yapan Ensar Vakfı Edremit 
Şube Başkanı Mustafa Süs, “Ensar Vakfı Edremit Şubesi 
olarak ilk programımızı geleceğimizin mimarı gençler-
le icra ettik. Bilgili, kültürlü, zamana meydan okuyan 
ancak iletişim kurmakta zorlanan, öz güven eksikliği 
yüzünden kendisini ifade edemeyen günümüz gençli-
ğine dokunmaya çalıştık. Çünkü insanlarımıza faydalı 
olmanın kestirme bir yolu yoktur. İlmek ilmek işlemek 
gerek, gerekirse iğne ile kuyu kazarak ilerlemek zorun-
dayız yoksa suya ulaşmayız.” şeklinde konuştu.
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Ensar Vakfı İnegöl Şubesinin gerçekleştirdiği 4. 
Geleneksel Toplu Sünnet Töreni programına, İnegöl 
Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, siyasi parti ve 
STK temsilcileri, sünnet çocuklarının aileleri ve çok 
sayıda davetli katılım gösterdi.

Ensar Vakfı İnegöl Erkek Öğrenci Yurdu´nun bahçesinde 
gerçekleştirilen sünnet şöleninde içinde yetimlerinde 
bulunduğu 20 çocuk için sünnet töreni gerçekleştirildi. 
Yoğun katılımın olduğu sünnet şöleni, Yüksel Arslan’ın 
Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ateş Karıncaları 
ilahi grubunun söylediği ezgiler, semazen gösterileri, 
Nasrettin Hocanın anlattığı hikâyeler ile devam etti.

“HİZMET YA RASULALLAH”

Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram da genç-
liğin önemine dikkat çekerek; “Her daim Allah´ın adıyla 
başladığımız bu tür etkinliklerde sizleri aramızda gör-
mek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Evliya Çelebi 
hazretleri bir rüya görür. Peygamberimiz (sav) sahabe-i 
kiram efendilerimizle sohbet ediyor. Yanına yaklaşmak 
istiyor fakat çok kalabalık olduğundan ulaşamıyor, 
‘şefaat ya Rasûlallah´ diyeceğine mübarek heyecan-
dan ‘seyahat ya Rasûlallah´ diyor ve kendisine yollar 
gözüküyor. Seyyah olan Mevlâna Hazretleri o günkü 
şartlarda 10 ciltlik seyahatname yazar ve bugün hala 
bu kitaplar birçok okulda ders kitabı olarak okunur. 
İşte bizler de Ateş Karıncaları olarak manada ‘hiz-
met ya Rasulallah´ dedik ve bugün diyebilirim ki ateş 

karıncaları 4 kıtada hizmet ediyor. Bundan yaklaşık 3 
ay önce 24 kişilik ekiple Ateş Karıncaları umreye gi-
derek sizler için dua etti. Ondan önce Bosna Hersek´e 
giderek Aliya İzzetbegoviç´in mezarını ziyaret edip 
Bosnalı kardeşlerimize Türklerin selamını ilettiler. 
Yetmedi, Çin Seddi’ne çıkarak Türk bayrağını dalgalan-
dırıp Çin´in üzerinde tekbir getirerek namaz kıldılar. 
Doğu Türkistan´da yaşanan zulme sesiz kalmamak için 
Çin Konsolosluğu’nun kapısına dayandılar. Bu gençler 
azimle çalışmaya devam ettiler. Ağrı Doğu Beyazıt’a gi-
derek Karakent İlköğretim okulunun 350 öğrencisinin 
okul araç gereçlerini ve kışlık giysilerini temin ettiler. 
Ben son olarak bugün burada sünnet şölenin gerçek-
leşmesinde büyük katkıları olan esnaflarımıza ve iş 
adamlarımızı da çok teşekkür ederim. Rabbim bu azim 
ve gayretle çalışmalarımızı muvaffak kılsın ve daha faz-
la genç kardeşimize ulaşmayı nasip etsin diyor, hepinize 
saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program, takı töreni ile sona erdi.

Ensar Vakfı İnegöl Şubesi 4. Geleneksel Toplu Sünnet Törenini 
Gerçekleştirdi
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Ensar Vakfı Aksaray Şubesi tarafından 2018 KPSS 
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavları için kurs 
açıldı.  Ensar Vakfı Aksaray Şube Başkanı Yusuf Kaya 
kurs ile ilgili şunları söyledi:

“Daha önceki yıllarda da DHBT kursları açan Vakıf bü-
yük bir teveccüh görmüş ve kurs sonu sınava girenlerin 
çoğunluğu başarılı olmuştu. İki yılda bir yapılan sınav 
için, bu yıl yine tecrübeli hocalar eşliğinde 22 Eylül tari-
hinden itibaren iki ay boyunca hafta sonları (Cumartesi 
– Pazar günleri) konu anlatımlı, test çözümlü ve dene-
me sınavlı DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavları 
için hazırlık kursu açıyor. 

Kurslara kimlerin katılabileceği noktasına değinen 
Kaya sözlerine; “Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) 
temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğre-
nim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, “İslam İnanç 
Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur´an Bilgisi (Kur´an 
tarihi, tecvit, Kur´an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, 
İslam Ahlakı” konu başlıklarından sorular yer alacak. 
İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine 
göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde 
sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, 
ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön 

lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde 
sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını 
içeren sorulardan oluşacak. Test, “Tefsir, Fıkıh, Hadis, 
Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler 
Tarihi, Dini Hitabet” konu başlıklarından oluşacaktır.” 
diye ekledi.

Ensar Vakfı Aksaray Şubesi DHBT Kursu Açtı

Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi ortaokul ve lise öğrenci-
lerine burs hizmeti vermeye devam ederken bir yandan 
da onların din ve değerler eğitimi noktasında tam dona-
nımlı yetişmeleri için programlar düzenlemektedir. Bu 
mahiyette programlar için yeni hizmet binaları tedarik 
etmeye başlamış gençlerin kendi alanlarını oluştur-
malarına imkan sağlamıştır. Ensar Vakfı Kağıthane 
Şubesi, “Ensar Gençlik Yaşam ve Spor Merkezi” ismiyle 
gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan 
bir merkez kurmuştur.

Açılışta konuşan Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı 
Aziz Gündoğdu, “Ensar Gençlik Yaşam ve Spor Merkezi 
ve Genç Ensar Kıraathanesi, Kağıthanemiz için de ha-
yırlı olsun. Ensar Gençlik Yaşam ve Spor Merkezinde; 
fitness salonu ve saunamız mevcuttur. Fitness kayıt-
larımız başlamıştır. Genç Ensar Kıraathanesinde ise; 
kütüphane, ders çalışma ortamı, kafe, masa futbolu, 
ücretsiz wifi bulunmaktadır. Gençlerimize sporun ya-
nında ücretsiz çay, ücretsiz wifi hizmeti, söyleşiler, 

okuryazar buluşmaları, özel takviye dersler vererek 
hizmet edeceğiz.” dedi.

Gündoğdu, son dönemlerde Türkiye’nin çok ciddi bir 
süreç geçirdiğini; altı yapı, üst yapı, eğitim, sağlık ve 
kültürel alanda bir değişim ve dönüşüm süreci ya-
şandığını söyleyerek; “iyi yetişmiş, bilgili, donanımlı 
ve kültürlü gençlere ihtiyaç vardır. Ensar Vakfı olarak 
hayırlı hizmetler yapmaya, ülkemize faydalı öğrenciler 

yetiştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Ensar Gençlik Yaşam ve Spor Merkezi Kağıthane’de Açıldı!
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Teşkilatlanma Koordinasyonu Ziyaretler ve Şube Denetimleri 
İle Sürüyor
Ensar Vakfı Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleri 
ile koordinasyonu güçlendirmek ve şubelerde yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak adı-
na Teşkilatlanma bünyesindeki Hanımlar Komisyonu 
ve Genç Ensar ekibi ile il il, ilçe ilçe şubelerini ziya-
ret etmekte ve şubelerinin yapmış oldukları çalış-
maları desteklemektedir. Bunun yanında Ensar Vakfı 

Teşkilatlanma Birimi, Denetim ve Rehberlik Birimi de 
Temmuz 2018’den bu yana 65 şubeyi denetlemiş ve şu-
belere rehberlik hizmetinde bulunmuştur. Ayrıca Ensar 
Vakfı şube yurtlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak 
adına Ensar Vakfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tara-
fından 16 ilde 21 yurt denetlenmiştir. 
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Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi 3. Eğitim Çalıştayı Toplantısını 
Gerçekleştirdi

Ensar Vakfı Üsküdar 
Şubesinden Aşure İkramı

Ensar Vakfı Çorum Şubesinden Namazla Diriliş Konferansı

Ensar Vakfı Çorum Şubesi ve Namaz Gönüllüleri 
Platformu, Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
“Namazla Diriliş” konulu konferans düzenledi. 

27 Eylül 2018 Perşembe günü düzenlenen konferans, 
İstiklal Marşının okunması ve İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencisi Emirhan Arslan’ın Kur’anı Kerim okumasıyla 
başladı. Okul Müdürü Kadir Şimşek’in açılış konuş-
masından sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul 
Zeytinburnu Vaizi Muhammed Vanlıoğlu, Alaca Kız ve 
Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine hitap 
etti. Öğrencilere namazla birlikte ilim, akıl ve ahlakla 
ilgili bilgiler veren Vanlıoğlu, öğrencilere kendilerine 
geleceğe yönelik büyük hedefler koymaları gerektiğini 
ifade etti.

Konferansın sonunda Okul Müdürü Kadir Şimşek, 
günün anısına Vanlıoğlu’na bir plaket takdim etti. 
Muhammed Vanlıoğlu da tüm öğrencilere ücretsiz ola-
rak kendi yazdığı Kırk Hadis kitabını hediye etti.

Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi 3. Eğitim Çalıştayı Şube 
Başkanı Mustafa Güçlü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımı ile Ensar Vakfı’nın Eyüpsultan’daki Proje 
Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıda 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 
gerçekleşmesi hedeflenen eğitim faaliyetlerinin istişare 
ve planlaması yapıldı.

Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi, 15 Temmuz Gazileri 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere aşure ik-
ramında bulundu.

Ensar Vakfı Üsküdar şubesi, Çamlıca’da Libadiye du-
rağına yürüme mesafesinde 500 metrekare alana ve 
80 kişilik kapasiteye sahip Çamlıca Kız Öğrenci Yurdu 
inşaatının temelini attı.

Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi 
Küçükçamlıca Kız Öğrenci 
Yurdu`nun Temelini Attı
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Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesinden `Selahaddin-i Eyyubi ve 
Kudüs`ün Yeniden Fethi` Konferansı

Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır’da 
“Selahaddin-i Eyyubi ve Kudüs’ün Yeniden Fethi” konfe-
ransı düzenledi. Kayapınar İlçe Müftülüğü Hz. Ali Cami 
Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Kudüs’ü anlatan bir sinevizyon gösterimi 
sunuldu. Ensar Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet 
Gözü, İsrail’in kurulduğu 1948 yılından itibaren kadın-
ları, çocukları ve yaşlıları katlettiğini belirterek, İsrail’in 
abluka altında tuttuğu Gazze’yi dünyanın en büyük açık 
hapishanesine dönüştürdüğünü söyledi.

Konferansa katılan Yazar Ramazan Kayan da böyle 
anlamlı bir program için Diyarbakır’da bulunmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kudüs’ün 
fethi olan 2 Ekim 1187 tarihinin ümmetin yeniden 

dirilişine vesile olması temennisinde bulunan Kayan, 
şöyle konuştu: “Çağdaş Kerbelaların tüm fecaatiyle 
devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Gazze’de yaşa-
nan yeni Kerbelaların, Arakan’daki acımız hüznümüz, 
Suriye’de ve Yemen’de ümmetin çektiği çileler bizi bir 
araya getirdi.” Kayan, Kudüs’ün yeniden özgürlüğüne 
kavuşması için Selahaddin Eyyubilerin yetiştirilmesi 
gerektiğinin altını çizerek, “Gençlerimizi Selahaddin 
Eyyubi misyonuna nasıl taşıyacağız, Kudüs’ün fethine 
giden süreci nasıl anlatacağız, bunun üzerine düşün-
memiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Kayan, “Kudüs 
coğrafyalardan bir coğrafya değil, mekanlardan bir 
mekân değil. Kudüs bir yer ismi değil, Kudüs bir ya-
şam biçimidir. Kudüs bir duruştur, Kudüs bir var oluş 
tarzıdır.” dedi.

Ensar Vakfı Antalya şubesinin organizasyonuyla, 
Abdullah Yıldız gençlere “Namazla Diriliş” semineri 
gerçekleştirdi.

Abdullah Yıldız konuşmasında gençlere her gün bir il 
ya da ilçedeki okullarda bu programları icra ettiklerini 
ifade ederek, şöyle konuştu: “İnsanlığı kurtaracak olan 
namazdır. Türkiye’nin dört bir tarafını karış karış dola-
şıyorum. İnşallah bunu en güzel şekilde insanlarımıza 
aktaracağız. Belki bundan sonra tüm ilçelerimizin tüm 
okullarında gençlerimizle, yavrularımızla bir araya 
gelerek namazla diriliş konusunda daha fazla sohbet 
etme imkânımız olacak dedi.

Abdullah Yıldız Gençlere `Namazla Diriliş` Semineri Verdi’
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Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesinden `İlk Namazım` Projesi

Ensar Vakfı Ordu Şubesinde `Osmanlı`yı Doğru Anlamak` 
Konferansı Gerçekleştirildi

Ensar Vakfı Eyüpsultan şubesi, Okul- Camii kardeşliği 
kapsamında Silahtarağa Orta Okulu öğrencilerini ilk 
namazım konulu program kapsamında öğle namazında 
Silahtar Ağa Yeni Camii’nde buluşturdu.

Programa katılan 50 kadar öğrenciye namazın önemi 
anlatıldı. Okul- Camii kardeşliği programı kapsamın-
da bu projeye destek veren Ensar Vakfı Eyüpsultan 
Şube Başkanı Seçkin Turan’a, Eyüpsultan İlçe Müftüsü 
Mustafa Mestan’a, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Murat Öğütçü ‘ye, Eyüpsultan Vaizi Alâeddin Mehmet 
Alioğlu ve Camii İmamı Nizamettin Gökçe’ye teşekkür 
edildi.

Ensar Vakfı Ordu şubesinin organizasyonuyla Tarihçi 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gençlerle bir araya geldi. 
“Osmanlıyı Doğru Anlamak” konulu konferansını ver-
mek üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 
tarihte Osmanlı Devleti kadar yanlış bilinen başka bir 
devletin olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Bir 
insanı tanımak için onun fiziki özelliklerinin yanı sıra 
edebi, terbiyesi gibi manevi özelliklerine de bakmak 
gerekir. İşte devletler de böyledir. Bir devleti sadece 
toprağı, hazinesi ile anlayamazsınız. Devletin de ma-
nevi yönleri vardır. Devleti devlet yapan özellikleri iyi 
bilmek lazım. Bu yönden baktığımızda bizim devletimiz 
nasıl bir devlet? Yakın tarihimiz açısından söylüyorum, 
dünyada, Osmanlı tarihi kadar yanlış anlaşılan, Osmanlı 
tarihi kadar iftiraya ve hakarete uğramış başka bir dev-
let yoktur. Selçuklular, Gazneliler de bizim tarihimiz, 
bunlar için böyle bir şey söylemek mümkün değil, ama 
iş Osmanlıya gelince onun kadar yanlış bilinen bir dev-
let yoktur. Lütfen tarihe ideolojik bakmayalım. Tarihi 

bir ilmî disiplin içerisinde değerlendirelim.” şeklinde 
konuştu.

Tarih şuurunun milleti millet yapan bir unsur olduğu-
nu ve tarihi çok iyi öğrenmek gerektiğini vurgulayan 
Şimşirgil, “Gücün yanında adalet yoksa hiçbir mana 
ifade etmez. Osmanlı gücün yanında adaleti de sağlı-
yordu. İşte bizim ceddimiz böyle bir devletti. Osmanlı 
ile ilgili bir şey duyduğunuzda önüne kocaman bir soru 
işareti getirin. Romanlarda, dizilerde, filmlerde şöyle 
anlatılıyor ama gerçek nedir şeklinde sorgulayın, araş-
tırın. Reddetmeyin ama araştırın. Çünkü artık çok fazla 
kitap yazılıyor. Bir doğruya ulaşmak için bin eğri var, 
dikkat edin sonrasında iyi ki araştırmışım diyeceksiniz. 
Müessir eseriyle tanınır. Yeryüzünde Osmanlı kadar 
haksız yere iftiraya uğramış bir millet daha yoktur. 
Tarihimizi iyi öğrenmek zorundayız. Bunu yaparken de 
doğru kaynakları bulmalıyız. Tarih ne filmlerden ve ne 
de romanlardan öğrenilir” dedi.
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Türkiye Genelinde “Kim Olduğunuzu Biliyor musunuz?” 
Başlıklı Stand-Up Gösterileri Yapıldı
Ensar Vakfı Teşkilatlanma Birimi organizasyonuyla, 
şubelerin ev sahipliğinde imam hatip okulu öğren-
cileri, usta- komedyen Recep Demirkaynak’la “Kim 
Olduğunuzu Biliyor Musunuz?” farkındalık programına 
katılım sağladı. Tek kişilik sahne gösterisiyle öğren-
cilerin dikkatlerini üzerine toplayan Demirkaynak, 
esprileriyle öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İlgiyle izlenen şov gösterisinde kendi hayatından ke-
sitler sunan Demirkaynak, hem öğrencilerin yüzünü 
güldürdü hem de düşündürdü. 

“Kim Olduğunuzu Biliyor Musunuz?” stand up gös-
terileri 11 ilde yaklaşık 20 ilçede binlerce öğrenciyle 
buluştu. 

Program yapılan iller;
• Edirne
• Erzurum 
• Gümüşhane
• Muş
• Samsun
• Doğanşehir 
• Malatya
• Bayburt
• Bingöl
• Ağrı
• Şırnak

Ensar Vakfı Pendik şubesi ve gençlik komisyo-
nu, Geleneksel Salı Sohbetleri kapsamında Doç. Dr. 
Mevlüt Tatlıyer’i konuk etti. Tatlıyer, “Türkiye ve Dünya 
Ekonomisinin Bugünü ve Yarını” üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Söyleşide, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni düzeni 
inşa eden kapitalist sistemin tahakküm politikası, 
Türkiye’nin yeni düzende dünyada daha fazla rol oy-
namaya başladığı gibi konular konuşuldu.

Ensar Vakfı Pendik Şubesi, “Türkiye ve Dünya Ekonomisinin 
Bugünü ve Yarını” Konulu Söyleşi Gerçekleştirdi
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Ensar Vakfı Antalya şubesi, “Medeniyetimizin 
Mimarları” konulu bir dizi konferans düzenledi. Yazar 
Kâmil Çakır’ı konuk eden Ensar Vakfı Antalya şu-
besi, Antalya Serik İmam Hatip Ortaokulu, Antalya 
Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Antalya Manavgat 
Anadolu İmam Hatip Liselerinde geçmişten günümüze 
medeniyetimizin inşasına yönelik bir dizi konferans 
gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Teşkilatlanma birimi organizasyonuyla 
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Türkiye’nin dört bir yanında 
“Kur’an-ı Anlamada Sünnet’in Yeri ve Önemi” konulu 
konferanslar düzenledi. 

Konferanslarda Sandıkçı, Müslümanların Kur’an-ı 
Kerim’i anlamaya gayret ederken, Peygamber Efendimiz 
(sav)’in sünnetlerine de dikkat etmeleri gerektiğinin  
önemine işaret etti ve Peygamberimizin, hayatın tüm 

alanlarında dinin yürürlüğe giren ilkelerini uygulama-
da Müslümanlara örnek teşkil ettiğini açıkladı. 

Sandıkçı, Kur’an ile sünnetin, et ve tırnak gibi birbir-
lerinden ayrılmayan iki unsur olduğunu belirterek, 
“Bunların birini diğerinden ayırdığınız zaman ne dinin 
gerçek manası ne anlaşılabilir ne de sıratı müstakim 
bulunabilir.” dedi.

Program yapılan iller;
• Malatya 
• Diyarbakır
• Trabzon
• Tekirdağ 
• Uşak

Ensar Vakfı Antalya Şubesi, `Medeniyetimizin Mimarları` 
Konulu Bir Dizi Konferans Düzenledi

“Kur`an-ı Kerim`i Anlamada Sünnet`in Yeri ve Önemi” 
Konferansları
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Ensar Vakfı Şırnak Şubesi ile Şırnak Üniversitesi 
Şehri Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü organizasyonu 
TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği destekleriyle “Gençlik ve 
Akademi” temalı panel düzenlendi. 

Şırnak Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ger-
çekleştirilen panele, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur 
Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Erkan, il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Program, Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü Başkanı 
Hasan Aksoy’un açılış konuşması ile başladı. Ensar 
Vakfı Şırnak Şube Başkanı Fevzi Rençber, TÜGVA İl 
Başkanı Fırat Som ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından selamlama konuş-
maları gerçekleştirildi. Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur 
Elbasan’ın konuşmasından sonra panel programına 
geçildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Hüseyin Güneş üstlenirken, 
Öğr. Üyesi İbrahim Baz, Öğr. Üyesi Yaşar Acat, Öğr. 
Üyesi Kasım Ertaş, Öğr. Üyesi Muhdi Gündüz paneli 
gerçekleştirdi.

Program panelistlere hediye takdimi ile sona erdi.

Ensar Vakfı Eyüpsultan şubesi tarafından geleceğimiz 
olan çocuklarımıza su tasarrufu ve adap hususunda 
dikkat çekmek adına ilkokul öğrencilerine yönelik 
tiyatro gösterileri düzenlemektedir. 

“Hacivat- Karagöz Su Tasarrufu ve Adap Öğreniyor” ko-
nulu tiyatro gösterisini Eyüpsultan’da onlarca okulda 
gerçekleştiren şube, öğrencileri sadece su tasarrufuna 
yönelik bilinçlendirmiyor onları suyun doğru kullanımı 
konusunda da yönlendiriyor.

Şırnak Üniversitesi Şehri Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü 
ve Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tara-
fından 2. Geleneksel Arapça Bilgi Yarışması düzenlendi. 
Programa, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdulaziz Hatip, Ensar Vakfı Şırnak Şube 
Başkanı Dr. Fevzi Rençber, akademik ve idari personel 
ile öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Moderatörlüğünü Dr. Yaşar Acat’ın yaptığı yarışma, 
hazırlık sınıfı öğrencilerinin arasında kıyasıya geçen 
mücadele sonrası kazanan ve yarışmaya katılan öğ-
rencilere İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülaziz 
Hatip ve Kulüp Başkanı Hasan Aksoy tarafından hediye 
takdimi ile sona erdi.

Şırnak Üniversitesinde Akademi ve Gençlik Paneli Düzenlendi

Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesinden Tiyatro Gösterisi: `Hacivat 
Karagöz Su Tasarrufu ve Adap Öğreniyor`

Şırnak`ta Arapça Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Düşünce Koçu Münir Arıkan, Ensar Vakfı Selçuklu 
Kız Öğrenci Yurdunda verdiği konferansta “Kaliteli ve 
nitelikli insan olma sanatı”nın sırrını verdi. Arıkan, 
“Mevlâna gibi kalplere dokunmayı denemeli, kalbi 
köreltip incitmemeliyiz.” dedi.

Ensar Vakfı Selçuklu Kız Öğrenci Yurdunda Düşünce 
Koçu Münir Arıkan tarafından “kaliteli ve nitelikli insan 
olma sanatı” adlı konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Ensar Vakfı Konya Şube Başkanı Mustafa 
Kaçar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katılım sağladı. Türkiye’nin ilk yaşam koçu olan Münir 
Arıkan, “Her bir insanın ölüm tarihi, adını minnetle 
yâd eden kişinin öldüğü vakittir. Dudaklar kıpır kıpır, 
eller cıvıl cıvıl duaya kalkıyorsa yaşıyorsun demektir. 
Yaratılmışların en üstünü olan insana yüzyıl verilse 
de yetmez. Ölümsüzlüğün peşindedir insan. Ne ka-
dar yaşayacağımıza Mevlâna gibi karar vermeli, onun 
gibi kalplere girmeliyiz. Tüm insanlığın babası olmuş 
Mevlâna gibi kalplere dokunmayı denemeli, kalbi kö-
reltip incitmemeliyiz. Hayatı yeniden çerçevelendirme-
miz lazım, çerçevelendiremezsek hiçbir şeyin anlamı 
olmaz. Naim Süleymanoğlu hayalinde canlandırdı ve 
hayali gerçek oldu. Her şey kafada bitiyor.” dedi.

“BAŞARI MATEMATİĞE BENZER”

Başarıyı çerçevelemeye benzeten Arıkan, “Hayat çer-
çevelendirmesi yani toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölmeye benzer. Niyete Allah rızasını alırsak rabbim 
bize çok daha fazlasını veriyor. Dünyaya kimse kaza 
ile gelmedi. Başrolde sen varsın. Rabbim sana kendi 
ruhundan üfledi. Nasıl olurda beyin matematiği anla-
maz. 4 şey gökten gelir: İsminiz, nikahınız, ölümünüz 
ve rızkınız. Senaryosu levhi mahfuzda yazılmış başrol 
oyuncusu sen, yönetmeni Allah olan bir film setini 
terk etmek ister misin? Hayat filminde seti terk etme. 
Başrol oyuncusu sen ol öyle bir yaşa ki boşa vaktini 
harcama. Vel asr, asra yemin olsun ki zamanınızı boşa 
geçirmeyin. Boşa değil de dolu dolu geçiriyorsanız iz 
bırakırsınız.” şeklinde konuştu.

“HAYATTA İZ BIRAKACAKSIN”

“Dünyaya niçin geldik? Bunu sorgulamalıyız” diye de-
vam eden Arıkan, “Fırsatlar insanın ayağına gelir ama 
insan değerlendiremezse vay haline. Mesela bir ot par-
çasına şifa koyan rabbim sizde bir eksiklik ve noksanlık 
unutmuş olabilir mi? Varlık sebebini kaybedince insan 

farklı şeylere yönelebilir. Kendi fıtratınızı ve yaratılış 
gayesini bulamayanlar benden bir şey olmaz diye lafa 
başlar Allah muhafaza bunun içinde gizli şirk vardır. 
Hayata pozitif bakın. İzini baş tacı yapamazsan hiçbir 
anlamı olmaz yaşamanın. Ruhlar hasta olmaz düşünce-
ler hasta olur. Düşünceleri düzeltirsen başrol oyuncu 
olacaksın ve iz bırakacaksın. Hiç kimsenin hayatı boş 
yere yaşanacak hayat değildir. Allah rahmeti eziyetin 
içerisine saklamıştır. Gönül izi bırakacaksın.” ifadelerini 
kullandı.

“SELAMLAŞMAYI YAYIN”

İnsanlarla “iletişimi kuvvetlendirin” diyen Arıkan, 
“Selamlaşmayı unutmuş gibiyiz aranızda selamlaşmayı 
yayın. İnsanlara vakit ayırın ve her şeyin başında Allah 
rızası ile başlayın. Gönül alın gönül kırmayın. Yeter ki 
sen iste, çalış. Aşk, sevgi, azim olmadan olmaz. Bunlar 
olursa her şey mümkündür. Her şey sevmekten geçer 
sevin ve işe koyulun. Allah kulunun emeğini zayi etmez. 
Büyük başarıya sahip olan insanlar var memleketimiz-
de. Sığıntı olmayın. Allah’ın bir muradısın; sığıntı olma 
marka ol. İnsanlara faydalı ol ve bu ülkenin sana ve 
sizlere ihtiyacı var.” diye konuştu.

“KENDİNİ BUL”

Münir Arıkan, “Mevlâna diyor ki beden dağda bir mü-
cevher var. O mücevher madenini ara gücün yeterse 
ara ama dışarıda değil kendi içinde ara. Asıl önemli 
olan doğuşun değil kendini bulduğun gün doğuyorsun. 
Azimli ol ve yoluna devam et insanlara faydalı ol.” diye-
rek sözlerini tamamladı.

Program sonunda Ensar Vakfı Konya Şube Başkan 
Vekili Mahmut Yeşil, Münir Arıkan’a günün anısına bir 
plaket takdim etti.

Kaliteli ve Nitelikli İnsan Olma Sanatı Konferansı
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Bölge Toplantıları 

Ensar Vakfı, Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri 
olarak ülke genelinde 167 şubesiyle hizmet vermeye 
devam etmektedir. Vakfımız, teşkilatlanma çalışma-
larının her zaman denetimli ve düzenli bir şekilde, 
kurumun normlarına uygun olarak yürütülebilmesi 
için şube teşkilatları ile koordineli olarak çalışmaktadır. 
Teşkilatlanma birimi, şube teşkilatlarının güçlenme-
si, yereldeki gereksinimlerin ve çalışmaların yakın-
dan incelenmesi için yıl boyunca bölge toplantıları 
düzenlemektedir.

Bu dönem her dönem olduğundan farklı bir formatta 
geçen bölge toplantılarında şubelerden gelen muha-
sipler, sekreterler, Genç Ensar temsilcileri ve Hanımlar 

Komisyonu üyeleri arasında ayrı ayrı çalıştaylar dü-
zenlenmekte, üyeler arası iletişim ve koordinasyon 
güçlendirilmektedir.  

Çalıştaylar sonrası her bir gruba üzerinde çalışmaları 
için şubelerde sıklıkla yapılan aktivitelerden bir senar-
yo verilerek bütün aşamalarıyla nasıl belgelendirilip ne 
gibi prosedürlerden geçildiği üzerine sunum yapmaları 
istenmektedir.

Toplantıda ayrıca Kurumsal İletişim Uzmanları Vahit 
Mahmat  ve Kübra Gülsoy şubelere bir yıl boyunca 
yaptıkları sosyal medya çalışmaları ile ilgili bir karne 
hazırlayarak şubelerin sosyal medya kullanımlarına 
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dair bilgiler vermektedir. Ayrıca “Sosyal Medya 
Bilgilendirme” sunumu ile de şubelerin kendilerine ait 
sosyal medya hesapları ve yayınlayacakları haberlerde 
kullanacakları kurumsal dil politikaları konusunda 
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bilgilendirme sunumlarının yanı sıra Ensar Vakfı 
Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek Köksal, 
“Şubelerdeki Hanım Yapılanmaları” ile ilgili şube-
lerin hanımlar komisyonu üyeleri ile toplantı ya-
parak istişarelerde bulunmaktadır. Genç Ensar Kız 
Komisyonu Sorumlusu Sümeyye Soyal, Genç Ensar 
Erkek Komisyonu Sorumlusu Enes Kaşkaş da gençlik 
faaliyetleri ilgili şubelerin gençlik yapılanmalarıyla 
istişareler gerçekleştirmektedir. 

Bölge toplantısına katılan şubeler ise yıl boyunca yap-
tıkları faaliyetleri ve bölgelerine göre ne gibi faaliyetler 
yapılması gerektiği, genel merkezin bu faaliyetlere ne 
gibi destekler verebileceği konularındaki taleplerini 
dile getirmektedirler.

Bölge toplantıları son olarak Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in şubelerin yıl boyunca yapmış olduk-
ları faaliyetlerle ilgili değerlendirme konuşması ile sona 
ermektedir.

Temmuz- Aralık 2018 döneminde; Güneydoğu Anadolu, 
Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da olmak üzere yaklaşık 30 
şubenin katıldığı üç bölge toplantısı gerçekleştirilmiştir.

47ENSAR BÜLTENİ 
2018 TEMMUZ / ARALIK



ŞUBELER

Ensar Vakfı Çanakkale şubesi organizasyonuyla Prof. 
Dr. Mustafa Güler, gençlere “tarihi gerçeklerle Kudüs’e 
neden sahip çıkmalıyız?” konulu seminer programı 
düzenledi. Güler gençlere; “Kudüs’ün resmi olarak 
İsrail’in başkenti ilan edilmesi, tüm Müslümanları 
ayağa kaldırdı. Dünyanın her yerinde Müslümanlar 
protesto gösterileri yaparak, Kudüs’ü İsrail’e teslim 
etmeyeceklerini haykırdı.” dedi.

“Dünyanın sinir uçlarının Kudüs’te olduğunu vur-
gulayan Güler, her yerde karşılaştığımız bir soru var 
Dünyanın hemen her yerinde zulüm devam ederken 
niçin Filistin’deki zulme dünyanın tepkisi diğer zu-
lümlere göre daha büyük oluyor. Bunun iki sebebi 
var: Birincisi Dünyadaki tüm zalimler zulümlerinin 
siyasi ve hukuki meşruiyetini İsrail’den almaktadırlar. 
İsrail durdurulmadıkça dünyadaki diğer zalimleri de 
durdurmak mümkün olmayacaktır. İkinci sebep ise, 
Kudüs ve çevresinin dünyadaki 3 kitâbî din mensupla-
rınca (Müslümanlar Hıristiyanlar ve Yahudiler) kutsal 
görülmesindendir.” dedi. 

Kudüs’ün tarihini ve Müslümanlarca değerini anlatan 
Güler sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kudüs ziyaretlerin-
den çıkarılması gereken asıl ders, tarihe geri dönmek, 
tarihi tecrübeyi bugün yeniden yaşamak veya hep ta-
rihte yaşamak, tarihin yüklerini bugüne taşımak mıdır? 
Kudüs’e gelen, kadim tarih ile bugünü eşleme tecrübesi 
yaşarken bunu niçin yapmalı? Kudüs’e gelen, Kudüs’ten 
hangi ibreti almalı?”

Ensar Vakfı Kütahya Şubesi her hafta cumartesi günü 
tarihi Rüstem Paşa Medresesi’nde “Bir Konu ve Bir 
Konuk” programları düzenliyor. Osmanlı’dan günümü-
ze modernleşme serüvenlerinden internet teknoloji-
leri ve sosyal medya alanlarına kadar birçok konuda 
yelpaze sunan şube, düzenli aralıkla belirli konularda 
alanlarında uzman kişileri medresede konuk ediyor.

Ekim ayından bu yana düzenlenen programa;

Dr. Öğretim Üyesi H. Murat Arabacı- Türklerin Makus 
Tarihi,

Dr. Öğretim Üyesi Arif Kolay- Türk Modernleşmesi/ 
Osmanlı’dan Bugüne Ulaşımda Modernleşme

Öğretim Görevlisi Ahmet Özrenk & İlke Altınpulluk- 
İnternet Teknolojileri, Sosyal Medya

Dr. Öğretim Üyesi Ergin Öğcem- Günümüzde İnanç 
Problemleri ve Gençlik 

Yazar Mustafa Kalyon- Mevlâna ve Kütahya’da 
Mevlevilik konuları ile katılım gösterdi.

Kudüs’e Neden Sahip Çıkmalıyız?

Ensar Vakfı Kütahya Şubesinden Cumartesi Buluşmaları
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Ensar Vakfı Samsun şubesi organizasyonuyla, “Gençler 
soruyor, akademisyenler cevaplıyor” programı kapsa-
mında On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Peker, gençlerle bir araya 
geldi. 

Ensar Vakfı Ankara şubesinin alanında uzman kişileri 
şube merkezinde vakıf gönüllüleriyle bir araya getiren 
“Ensar Buluşmaları” programları devam ediyor. 

Programlarda katılımcıların birebir konuklara soru so-
rabildikleri bir seminer ortamı hazırlayan Ensar Vakfı 
Ankara şubesi, 2018 yılı güz dönemi boyunca aşağıdaki 
programları icra etti:

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 
Üyesi İlnur Çevik- Irak’ta Yeni Dönem

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Düzgün- Özgürleştirici ya 
da Köleleştirici Güç Olarak Din

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel-
İslam ve Felsefe

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hakkı Ünal- Hz. Peygamber’in Sünnetini Anlamak

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç- 
Eğitimde Yeni Hedefler: 2023 Vizyonu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati- 
Türkiye Ekonomisinde Kazanımlar ve Dengelenme 
Süreci

Ensar Vakfı Batman şubesi organizasyonuyla Düşünce 
Koçu Münir Arıkan, Batman Merkez Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde “Kariyerim, Geleceğim ve Ben” konulu 
seminer programı düzenledi.

Gençler Soruyor 
Akademisyenler Cevaplıyor

Ensar Vakfı Ankara Şubesi’nden Ensar Buluşmaları 

Batman’da “Kariyerim, 
Geleceğim ve Ben” Semineri 
Düzenlendi
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Kış turizminin gelişmeye başlamasıyla birlikte kayak 
sporuna olan ilginin her geçen gün arttığı Kayseri’de, 
Ensar Vakfı Kayseri şubesi kayak takımı kurdu.

Ensar Vakfı Turgutlu şubesinin katkıları ile Turgutlu 
İmam Hatip Lisesi’nde “Cezeri Bilim ve Teknoloji 
Atölyesi” öğrencilerin hizmetine sunuldu. Turgutlu’da 
“Gençlerimiz Büyük Âlim El-Cezeri´nin İzinde Projesi” 
kapsamında Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda “CEZERİ Bilim ve 
Teknoloji Atölyesi” açılışı yapıldı.

Atölye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve 
hızla gelişen teknolojinin bir parçası olabilmek adına 
faal bir şekilde çalışmalarına başladı. Öğrencilerin kod-
lama ve robotik bilgisine ulaşabilecekleri aynı zamanda 
uygulama yapabilecekleri Robotik Kodlama, Stem ve 
Yazılım Atölyesine sibernetiğin kurucusu El-Cezeri´nin 
ismi verildi. Açılışa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Müftüsü 
Fethullah Yavuz, Ensar Vakfı Turgutlu Şubesi Sekreteri 
Arif Çalışır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

Ensar Vakfı Kayseri 
Şubesi’nden Kayak Takımı

Cezeri Bilim ve Teknoloji Atölyesi 
Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu

Ensar Vakfı Üsküdar şubesi; Yavuz Selim Camii’nde, 
Genç Ensar Bartın şubesi; Nene Hatun İmam Hatip 
Lisesi’nde, Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece şube-
sinde Mevlid Kandili programları düzenlendi. 

Ensar Vakfı Afyonkarahisar şubesi üyesi Fevzi Kaya 
rehberliğinde Ekim ayında Afyonkarahisar Cami’lerine, 
yıkılmış ve harap olmuş medreselerine, restore edilen 
tarihi konaklara yönelik tarihi gezi düzenlendi. Tarihi 
Afyon gezisi, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi merke-
zinin olduğu Gedik Ahmed Paşa Külliyesi’nden başlayıp, 
Kırk Direkli Ahşap Cami’nde sona erdi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında 
Mevlid Kandili Programları 
Düzenlendi

Tarihi Afyonkarahisar Turu
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Ensar Vakfı Sultanbeyli şubesi organizasyonuyla dü-
zenlenen “İnsan Odaklı İletişim” konulu söyleşinin 
konuğu Sultanbeyli Belediye Başkanı Başdanışmanı 
Reşat Atalar oldu. 

Ensar Vakfı Ağrı Şubesi, aralık ayında eğitimci-yazar 
Ahmet Çağlayan’ın konuşmacı olduğu öğretmenlere 
yönelik “Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak” ve 
öğrencilere yönelik “Kendimizi Tanıyalım” konferans 
programlarını, Ağrı (Merkez)- Halk Eğitim Merkezi, 
Ağrı (Merkez) -Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi ve Ağrı 

(Merkez)- Hayrettin Atmaca Lisesi’nde gerçekleştirdi. 

Öğretmenlik mesleğinin önemi ve değeri, tarihimizde 
ve kültürümüzde öğretmenlik mesleğinin kutsallı-
ğı, yeni Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin yeri ve 

günümüz şartlarında yeni nesil öğretmenin beceri, 
davranış ve vasıflarının ne olması gerektiği bilincinin 
kazandırılmasına yönelik düzenlenen programlara 
Eylül ayında Ağrı’da göreve başlayan 200’ün üzerinde 
aday öğretmen katıldı. 

Öğrencilere yönelik olan “Kendimizi Tanıyalım” kon-
feransında, Ağrı’da öğrenim gören lise öğrencilerine 
farklı bir bakış açısıyla öğrenci olma bilinci kazandı-
rılmaya çalışıldı.

İnsan Odaklı İletişim Semineri

Ensar Vakfı Ağrı Şubesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik 
Konferans Programları Düzenledi

Ensar Vakfı Ordu şubesi, katılımcılarının gönüllerine 
hitap eden ilahi, marş ve ezgilerin yer aldığı bir şiir 
dinletisi programı düzenledi. 

Ensar Vakfı Ordu Şubesinden 
“Kalbe Dokunan Ezgiler” 
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2018- 2019 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 
Ensar Vakfı Ataşehir şubesi, her perşembe “Ensar 
Sohbetleri”ne başladı. Her hafta bir eğitimci, aktivist ya 
da yazarın katıldığı sohbet programının eğitim- öğretim 
döneminin sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. 

Ensar Vakfı Kahramanmaraş şubesi her hafta cuma 
günü “Tefsir sohbetleri” programını iki yıldır aralıksız 
sürdürmektedir.

2018 Yaz döneminde Ataşehir Şubesi birçok yar-
dım faaliyeti gerçekleştirdi. Gözcübaba Erkek İmam 
Hatip Lisesi’ne bekçi kulübesi yaptırdı. Cahit Zarifoğlu 
İmam Hatip Lisesi’ne Ensar Yayın Grubu’ndan çıkan 
Siyer-i Nebi kitabını hediye etti. İçerenköy Hasan Leyli 
Ortaokulu, Sait Cordan Ortaokulu İbrahim Müteferrika 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin mescitlerinin ta-
dilatı yapıldı. Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu’na 
Usve-i  Hasene kitabı ve spor malzemesi hediye eden 
şube,  Hatay İli Hassa İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Ardıçlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aktepe Küreci 
Hatsaş Ortaokulu’na Usve-i Hasene kitabını hediye etti.

Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi 
Her Hafta Ensar Sohbetleri 
Programı Düzenliyor

Ensar Vakfı Kahramanmaraş 
Şubesi’nden Tefsir Sohbetleri

Ensar Vakfı Ataşehir’den Okullara Yardım Çalışmaları

Ensar Vakfı Afyonkarahisar şubesinin 6 yıldır düzenli 
aralıklarla sürdürdüğü ‘Ensar Akademi’ Ekim ayı itibari 
ile 7. yaşına girdi.  

Haftanın altı gününü kapsayan ve bilimsel okumalar 
üzerine gerçekleşen Ensar Akademi’nin ihtisas alanları 
şöyle: İslam Düşünceleri Okumaları, İlmihal Okumaları, 
Kur’an Kelimeleri Tahlili Okumaları, Sosyolojik Düşünce 
Okumaları, İleri Düzey Osmanlı türkçesi Okumaları ve 
Tefsir Okumaları.

Ensar Akademi 7 Yaşında!
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Ensar Vakfı Ataşehir şubesinin eski hizmet binasının 
tamamen Ataşehir Gençlik Merkezi olarak düzenlen-
mesinin ardından yaz eğitimleri kapsamında öğren-
cilere temel matematik ve robotik kodlama dersleri 
verilmişti.

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte tamamlanan 
kurslarda başarı gösteren öğrencilere yönelik hem 
ödül töreni hem de bitiş ödevi olarak kermes progra-
mı düzenlendi. Gıda kermesinin yanı sıra öğrencilerin 
robotik kodlamalarda yaptıkları ürünlerin sergilendiği 
kermeste başarılı olan öğrencilere sertifika töreni 
düzenlendi.

Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, 
Ataşehir Gençlik Merkezi olarak yaz boyunca öğrenci-
lerin talepleri doğrulusunda temel matematik eğitimi 
ve robotik kodlama dersi verdiklerini bunun yanı sıra 
kültür gezileri, spor aktiviteleri gibi faaliyetlerden 
de öğrencilerin yararlandığını belirtti. Eğitimlerin 

aralıksız farklı branşlarda da devam edeceğini belirten 
Bektaş, II. dönemde yeni nesil teknolojinin yazılımı 
olan web tasarım ve grafik tasarım eğitimi kursunun 
açılacağını da söyledi.

Program, Muhammed Ali Atalay’ın tasavvuf müziği 
konseri eşliğinde kermes ve sertifika töreniyle devam 
etti.

Ensar Vakfı Karabük Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamın-
da “Gönül Bahçemizde Açan Güller” isimli proje ile 
Karabük’te yaşayan gençler ve Irak, Suriye, Afganistan 
gibi iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda 
kalıp Karabük’e sığınmacı olarak gelen gençler ara-
sında tanışma, kaynaşma, sosyal ve kültürel uyum 
sağlanması, dezavantajlı bu gençlerin dil becerilerinin 
geliştirilmesi, gençlerin ve çocukların sosyal çevre-
de karşılaşabilecekleri çeşitli zararlı alışkanlıklar ile 
iletişim araçlarının zararlı yönlerinden korunmaları, 
sığınmacı gençlerin içinde yaşamak zorunda oldukları 
toplumun örf, anane kültür ve değerleriyle tanışma-
larını sağlayarak, topluma uyum ve uyum sürecine 
katkıda bulunulması,  farklı kültürler arasında köprü 
oluşturması, sağlanmıştır. 

Projenin sonucunda, hedef kitlesi olan gençlerin ve-
rimli zaman geçirmeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler 
gerçekleştirebilmeleri, sohbet edip arkadaşlık, dostluk 
kardeşlik duygularını pekiştirebilmeleri, birlikte çalış-
ma ve hoşgörü ortamını yaşayabilmeleri sağlanmıştır.

Proje ile farklı ülke ve kültürlerden ve farklı yaş grup-
larından yaklaşık 60 kişilik genç kitleye ulaşılmıştır.  
Her bir öğrencinin proje kapsamında ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda ebru, okçuluk, İngilizce ve resim kursla-
rına gitmeleri sağlanmıştır. Konferans, Seminer, sinema, 
gezi, kitap okuma ve piknik etkinlikleri ile sığınmacı 
gençlerin Karabüklü gençlerle kaynaşması ve topluma 
uyumunu sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. 

Ataşehir Gençlik Merkezinde Hem Kermes Hem de Tören

Ensar Vakfı Karabük Şubesinden “Gönül Bahçemizde Açan 
Güller” Projesi 
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Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Feyzullah Kıyıklık, 
Ensar Vakfı Balıkesir şubesi ve  Ensar Vakfı Balıkesir 
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğren-
cileri ziyaret etti. Balıkesir Milletvekili ve MKYK üyesi 
Yavuz Subaşı, Balıkesir Milletvekilleri Av. Belgin Uygur, 
Mustafa Canbey, Av. Pakize Mutlu Aydemir, Ak Parti 
26. Dönem İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Karesi 
Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz da Ensar Vakfı 
Balıkesir Şubesi’ni ziyaret ederek Ensar Vakfı Balıkesir 
Şube Başkanı Yasin Sağay’dan şube çalışmaları hakkın-
da  bilgi aldı. 

Şube Başkanı Yasin Sağay, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Feyzullah Kıyıklık’a ziyaretlerinden dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek hat sanatı ile yapılan 
tabloyu takdim etti. 

Ensar Vakfı Balıkesir Yükseköğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete 
girdi.  Kapasitesinin tamamını doldurarak 75 öğren-
ciye ulaşan yurt aktif bir şekilde faaliyetlerine devam 
etmektedir.  

Ensar Vakfı Kırşehir şubesi gönüllü gençlerine paintball 
turnuvası düzenledi. Turnuvaya çok sayıda gencimiz 
iştirak etti. Velilerin de katılım sağlayıp izlediği turnu-
vada gençler doyasıya eğlendiler. 

Spor yapmanın centilmenlik olduğu bilinci, ekip ruhu, 
değerleri savunma gibi değerlerin ön plana çıktığı tur-
nuvanın serilerinin yapılması bekleniyor.

Ensar Vakfı Kırşehir şubesi ve Ömer Halisdemir İmam 
Hatip Okulu idari kadrosu organizasyonuyla Ömer 
Halisdemir İmam Hatip Okulu 5. Sınıf öğrencileri, mu-
hacir kardeşlerine ‘Ensar’ oldular. Ailelerinden aldıkları 
harçlıklarından biriktirdiği paralar ile gençler muhacir 
kardeşlerine gıda ve giyecek alarak onları evlerinde 
ziyaret etti. Gençlere derslerde saatlerce anlatılacak 
birçok konu, belki de 10 dakikalık bir etkinlik ile öğ-
renilmiş oldu. 

Ensar Vakfı Balıkesir Şubesine Ziyaret

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesinden Paintball Turnuvası

Ömer Halisdemir İmam Hatip Okulundan Kardeş Aile Projesi
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Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, “Rol Model Şahsiyetler” 
programı kapsamında birçok kişiyi gençlerle buluştur-
maya devam ediyor. Bu kapsamda İl Müftüsü Mehmet 
Yaman, “Ensar Olmak, Önder Olmak”, Meşhur Kaburgacı 
Hacı Usta Kebap sahibi İmam Hatip Lisesi mezunu Hacı 
Durdu, “Helal Kazanç, Azim ve Sebat” ve Memur-sen 
Başkanı Oktay Cebeci “Sivilleşme Bilinci” konularında 
gençlerle bir araya geldi.

Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, maddi durumları yetersiz 
ve dershaneye gidemeyen öğrencilere cumartesi ve 
pazar günleri ücretsiz TYT-AYT kursları vermektedir. 
Ekim ayından itibaren her hafta düzenli olarak gerçek-
leştirilen eğitimler, Kırşehir’in alanında uzman öğret-
menleri tarafından verilmektedir. Edebiyat, Matematik, 
Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu ve Rehberlik olmak 
üzere gençlere birçok alanda eğitim verilmektedir. Aynı 
zamanda gençlere eğitim boyunca çay- kahve ve öğle 
yemeği ikramı da yapılmaktadır.

Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, dönem boyunca etkin-
liklere katılan, seminer programlarını aksatmayan 
gençler ile İstanbul gezisi düzenledi. Bu kapsamda, 
Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet 
Camii, Süleymaniye Camii, Boğaz Turu, Topkapı Sarayı 
ve Minyatürk gibi birçok tarihi mekanlar ziyaret edildi. 

İstanbul’u ilk kez ziyaret eden gençlerin sevinci görül-
meye değerdi…

Ensar Vakfı Küçükçekmece şubesinde yaz boyunca 
7- 13 yaş arası çocuklara; Kur’an-ı Kerim, siyer, dini 
bilgiler, değerler eğitimi, hızlı okuma, zekâ oyunları, 
masa tenisi, satranç, işaret dili kursları düzenlendi. 
Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler içinse velilerle birlik-
te ortak program icra edildi. Bunun yanı sıra yaz okulu 
boyunca öğrenciler ezberledikleri sureleri ve duaları 
boyadılar. Öğrencilerden en çok sure ve dua ezberleyen 
ilk beş öğrenciye saat hediye edildi. Yaz okulu kapanış 
programında ise öğrenciler, velilerine Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin yanı sıra ilahiler okuudu, işaret dili kullana-
rak gösteriler yaptı.  

Rol Model Şahsiyetler Buluşması

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesinden Ücretsiz TYT-AYT Kursu 

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, Gençlerine İstanbul Gezisi Düzenledi

Ensar Vakfı Küçükçekmece Şubesinden Yaz Okulu Programları
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Ensar Vakfı Pendik şubesi Pendik İTO Şehit Ahmet 
Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 
başarılı 22 öğrenciye bir aylık Bolu Diriliş Yaz Kampı 
hediye etti. Kamp boyunca öğrenciler, tefsir, hadis, 
akaid ve ilmihal derslerinin yanı sıra tarih ve kültür 
gezisi, yüzme, futbol, Atv safari vb. etkinliklere katılım 
sağladı. Kamp boyunca değerler eğitiminden kariyer 
seminerlerine, kültür sanat ve tarih sohbetlerinden 
sportif etkinliklere kadar birçok alanda gerçekleştirilen 
etkinliklerle öğrencilerin stresten uzak faydalı bir tatil 
dönemi geçirmeleri sağlandı.

Ensar Vakfı Samsun şubesi, İlahiyat Fakültesi lisans 
öğrencilerine, lisansüstü eğitime yeterlilik kazanmaları 
için Akademik Eğitim Programları düzenlemektedir. 
Akademik Eğitim Programı’nda; Klasik ve Modern 
Arapça, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Akaid ve İngilizce dersleri 
verilmektedir. İlk iki yıl Klasik ve Modern Arapça’nın 
eş zamanlı öğretimi, sonraki yıllarda ise Fıkıh, Hadis, 
Tefsir, Akaid derslerinin yoğunluğu artmakta, son sene 
ise branşlaşmaya bağlı okumalar ve İngilizce eğitim 
yapılmaktadır.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi ile Trabzon Üniversitesi 
İslâmî ilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi or-
taklığında yürütülmekte olan İslâmî İlimler İhtisas 
Programı dâhilinde, bölgenin dinî hayatına katkıda 
bulunan kurum ve şahsiyetleri tanıma amacına yönelik 
gezilerin ikincisi Rize/Güneyce’ye yapıldı. 

İhtisas Programı hocalarının ve öğrencilerinin katıldığı 
etkinlikte yörenin tarihî ve kültürel mekânları ziyaret 
edildi.  

Pendikli Ensar’lar Diriliş 
Kampı’nda

Ensar Vakfı Samsun Şubesi 
Akademik Eğitim Programları 
Düzenliyor

İslami İlimler İhtisas Programı 
Öğrencileriyle Güneyce Gezisi

Ensar Vakfı Samsun şubesi, hafızlık eğitimi programı 
kapsamında İlahiyat Fakültesi olmak üzere çeşitli fa-
kültelerde okuyan ve aynı zamanda hafızlık yapmak 
isteyen öğrencilere yönelik hafızlık eğitim programı 
düzenlemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin günlük 
ezberleri bir görevli tarafından dinlenmekte ve bu 
öğrenciler takip edilmektedir.

Samsun’da Hafızlık Eğitimi 
Programı 
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Ensar Vakfı Gaziantep şubesinde Şahinbey Müftüsü 
Mahmut Rauf Arcaklıoğlu anlatımıyla “Nefis Terbiyesi” 
konusunda sohbet programı düzenlendi.  

Ensar Vakfı Bayburt şubesi organizasyonuyla, Ensar 
Yayın Grubu yazarlarından Ahmet Akay Azak, üç farklı 
okulda lise öğrencileriyle bir araya geldi. Sınava hazır-
lanan gençlere önemli anekdotlar sunan Azak, başarı-
nın anahtarının doğru bir hedef belirlemek olduğunu 
ve buna da sağlam bir motivasyonla ulaşabileceklerini 
söyledi. 

Ensar Vakfı Samsun şubesinde, İl Vaizesi Firdevs Sana 
tarafından hanımlara yönelik haftalık periyotla yapıla-
cak ilmihal dersleri başladı.

Ensar Vakfı Balıkesir şubesi, gönüllü ve katılımcı genç-
leriyle çiğ köfte etkinliği düzenledi.

Ensar Vakfı Kütahya şubesinin hat sanatı, orgurumi, 
fotoğrafçılık ve işaret dili kursları başladı. 

Ensar Vakfı Gaziantep 
Şubesinden “Nefis Terbiyesi” 
Sohbeti

Bayburt’ta Başarı, Motivasyon ve Hedef Belirleme Seminerleri 
Düzenlendi

Ensar Vakfı Samsun Şubesinde 
Hanımlara Yönelik İlmihal 
Dersleri Başladı

Ensar Vakfı Balıkesir 
Şubesi’nden Gençlere Jest

Ensar Vakfı Kütahya Şubesi 
Yeni Dönem Kursları Başladı
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Silivri Danamandıra piknik alanında gerçekleşen ve 
Ensar Vakfı Esenyurt şubesi, Yaz Kur’an Kursu öğren-
cileri ve aileleri için düzenlenen piknik programına 
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Ak Parti 
İlçe Başkanı Yasir Çelik, İlçe Müftüsü Abdülcelil Çakar, 
Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Damat, Ensar Vakfı 
Esenyurt Şube Başkanı Harun Özer ve yönetim kuru-
lu üyeleri, STK başkanları ve 3.000 öğrencinin velisi 
katıldı.

Kur’an-ı Anlatmak En Önemli Görevimiz

Piknikte yetiştirdikleri ve eğittikleri çocuklarla ve ai-
leleriyle yakından ilgilenen Ensar Vakfı Esenyurt Şube 
Başkanı Harun Özer, ‘Ensar Vakfı olarak Kaymakamlık, 
Belediye, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve Esenyurt 
Müftülüğü ile birlikte çok önemli birçok projeye imza 
attık. Ensar Vakfı Esenyurt şubesi Yaz Kur’an Kursları 
kapanış pikniğinde 3.000’in üzerinde çocuk aileleriyle 
birlikte final yaptık. Yaz aylarında da daha bilinçli bir 
nesil için 3.000 çocuğumuza Kur’an-ı Kerim eğitimi ver-
dik. Kur’an-ı tanıtmak ve anlatmak istedik. Ailelerinde 
büyük desteği oldu. Çok ciddi bir rakamla tamamladık. 
İnşallah daha fazla çocuğumuza daha farklı eğitimlerle 
hizmet vereceğiz’ dedi.

Alatepe, ‘Çok Mutlu Oldum’

Çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerinin çok değerli 
bir hizmet olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ali 

Murat Alatepe, ‘Esenyurt’taki Yaz Kuran Kursu öğren-
cileri ve aileleri için düzenlenen piknik programına İlçe 
Başkanımız Yasir Çelik, İlçe Müftümüz Abdülcelil Çakar 
ve Ensar Vakfı Esenyurt Şube Başkanı Harun Özer’le ile 
birlikte katıldık. Her biri ülkemin geleceği olan çocuk-
larımızla gururlandık’ dedi.

Çelik, ‘Anlamlı Bir Etkinlik’

Ensar Vakfı Esenyurt şubesinin yaz ayında çocuklara 
Kur’an-ı Kerim eğitimi vermesini çok değerli bulduğu-
nu belirten Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, 
‘Bugün bu etkinlikte olmak benim için de çok anlamlı. 
Geleceğimiz olan gençlerimize Kur’an-ı Kerim eğitimi 
vermek kadar daha önemli ne olabilir ki. Bu doğrultu-
da başta vakıf başkanı sevgili arkadaşım Harun Özer 
olmak üzere tüm vakıf yöneticilerini tebrik ediyorum.’ 
şeklinde konuştu.

Ensar Vakfı Esenyurt Şubesi Kur`an Kursu Eğitimi`nin Ardından 
Piknik Organizasyonu Düzenledi
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STANDEE
DESIGN
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DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi, din eğitimi ve sosyal bilimler alanında akademik bilgi üretmek, 
eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya sunmak amacıyla 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulan eğitim 
ve araştırma merkezidir.

Değerler Eğitimi Merkezi, eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine dayandığının idrakinde olarak, 
eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmektedir. DEM, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan 
yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte 
ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere “değerler ve eğitimi” alanında teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, 
proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma 
yapanları akademik yönden desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer 
ülkelerdeki araştırmacılarla bir bağlantı noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur.

 Değerler Eğitimi Merkezi, değerler ve eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer ve sempozyum 
organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını 
yürütmekte ve ulusal-uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurumdur.

www.dem.org.tr degerleregitimimerkezi

demkurumsal demkurumsal
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Tematik Eğitim Programları

Kırmadan İncitmeden Neyi Nasıl Yapmalı?
Taha Kılınç

Müslüman bir bireyin günlük yaşantısında hassasiyet 
göstermesi gereken konular üzerine değerlendirme-
lerin yer aldığı eğitim programı kapsamında hayata 
Müslümanca bakabilmenin temel ölçüleri, bireysel 
sorumluluklar, aile hayatımız, arkadaşlık ve sosyal 
ilişkilerimiz, zaman yönetimi, çevreye karşı sorumlu-
luklarımız üzerine konular ele alınmaktadır. 10 Kasım 
– 22 Aralık 2018 döneminde 6 hafta olarak düzenlenen 
eğitim programı katılımcıların ilgisiyle tamamlanmıştır. 

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 edildi. 3 Kasım – 
20 Nisan tarihleri arasında 80 saat devam eden eğitim 
programı kapsamında aşağıdaki başlıklarda birçok 
konu ele alınmaktadır:
• Gençlik Çalışanı Neyi İcra Eder?
• Gençlik Çalışmalarında Motivasyonu Nasıl?
• Modern Çocukluk/Gençlik Dönemi
• Çocukluğun/Gençliğin İcadı
• Gençlik/Ergenlik Dönemini Okumak
• Çocuklarda-Ergenlerde Mahremiyet Eğitimi

• Gençlik ve Din, Zor Gençleri Okumak ve Anlamak: 
Apaçi Gençlik, Toplumdan Dışlanan Gençler: Ötekiler 
Üzerine
• Akran İlişkileri ve Gençlerin Suça Bulaşmaları
• Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak
• Eğitimden Kopan/Kopma İhtimali Olan Gençlerle 
Çalışmak
• Gençlerin Dizi-Medya Dilini Okumak: Diziler, Temalar 
ve Karakterler?

Evlilik Sürecinde ve Ailede Fıtratı Hatırlamak
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman – Taha Kılınç

Günlük hayat pratiklerinin fıtrata uygunluğunu göre-
bilmenin en temel yolu insanın Rabbiyle ilişkisine özen 
göstermesidir. İnsan kulluk şuuruyla günlük hayatı-
nı düzenlemeye çaba gösterdikçe fıtratında var olan 
güzellikler ortaya çıkarak gelişir ve kişinin karakteri 
haline gelir. Böylesi bir karakter gelişiminin başladığı 
yer ailedir. Evlilik süreci, aile hayatı ve çocuk yetiştirme 
gibi kişiyi ve toplumu etkileyen bu meseleleri fıtrat üze-
rinden anlamaya çalışmanın bir çabası olarak “Fıtratı 
Hatırlamak” başlıklı bu seminer hazırlanmıştır.  

Seminer programında; insanın bu hayatta varoluş gaye- 

si temelinden evliliğe hazırlık, toplum hayatı içerisinde 
erkek ve kadınların rolleri, aile hayatı, anne-baba hak 
ve sorumlulukları gibi konularda değerlendirmelere 
yer verilmiştir. 
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Dem Öğretmen Akademisi 
DEM Öğretmen Akademisi; Türkiye’de öğretmenlere 
yönelik mesleki gelişim çalışmaları ve mesleki yeterli-
liklerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, araştırma 
ve yayın faaliyetleri yapmak üzere Değerler Eğitimi 
Merkezi bünyesinde yer alan bir birimdir. Bu doğrultu-
da Öğretmen Akademisi;

• Öğretmen yetiştirme ile ilgili strateji ve politikalar 
geliştirmekte,

• Öğretmen adaylarına yönelik hizmet öncesi eğitim 
programları hazırlamakta,

• Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için programlar 
düzenlemekte,

• Eğitim içerikleri ve modüller hazırlamakta,

• Eğitim ve öğretmenlere yönelik izleme, değerlendir-
me ve araştırma çalışmaları yapmaktadır.

Dem Öğretmen Akademisi Yaz Programı 
Din Eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin 
mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ama-
cıyla yapılan bu program Türkiye’nin farklı şehirle-
rinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip 
Lisesi Meslek Dersleri branşında görev yapan 93 öğ-
retmenin katılımıyla 23-28 Temmuz 2018 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Öğretmenlere yaz 
programı kapsamında; Gelecek Nasıl Bir Öğretmen 
Bekliyor?, Gençlik Dönemini Anlama ve Din Dili, Din 
Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Güncel İnanç Problemleri 
ve Doğru Öğretme Yaklaşımları, Din Eğitiminde Ne/ 
O? Stratejiler, Din Eğitiminde SSS/YYY, Din Eğitiminde 
Etkili Öğretmenlik, Din Öğretiminde Öğrenme Ürünleri gibi başlıklarda seminerler ve atölye çalışmaları, eğitim 

söyleşileri ve İstanbul ve Bursa gezileri düzenlenmiştir. 

demokul
DEM Öğretmen Akademisi Öğrenme Ürünleri Geliştirme 
çalışmaları kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersleri, İHL Meslek Dersleri, Seçmeli Din Eğitimi 
Dersleri ve Değerler Eğitimi etkinliklerine yönelik 
öğrenme ürünleri geliştirilmektedir. İlgili öğretim prog-
ramları esas alınarak hazırlanan öğrenme ürünleri 
demokul.com üzerinden öğretmenlerin istifadesine 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.
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Dem Öğretmen Akademisi Seminer ve Atölyeleri (2018 Güz)

Nasıl Öğretelim?
Din ve değerler alanında görev yapan öğretmenlerimi-
zin mesleki yeterliliklerine katkı sağlamayı hedefleyen 
bu programda DKAB, İHL Meslek Dersleri, Kur’an-ı 
Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler 
gibi derslerde inanç, ibadet ve ahlak konularının öğ-
retiminde dikkat edilmesi gereken ilke ve yöntemler 
değerlendirilmektedir. 20 Kasım-25 Aralık 2018 dö-
neminde programa kabul alan öğretmenlere aşağıdaki 
seminerler verilmiştir. 

Seminer Seminerci Saat

Hz. Muhammed’in Hayatını Nasıl Öğretelim? Mustafa Balcı 3

Ahlak Konularını Nasıl Öğretelim? Sinan Özyurt 3

İnanç ve Yorum Farklılıklarını Nasıl Öğretelim? Veli Karataş 3

Kuran-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim? Abdullah Açık 3

İman Konularını Nasıl Öğretelim? Muhammet Yılmaz 3

İbadet Konularını Nasıl Öğretelim? Mustafa Yılmaz 3

Öğrenen Öğretmen
Öğretmenlerimizin mesleki yetkinliklerine katkı sağla-
mak amacıyla oluşturulan “Öğrenen Öğretmen” progra-
mında; 21. Yüzyıl Öğretmen Perspektifleri, Değer Odaklı 
Okul Modelleri, Öğrenci Tipleri ve İletişim Modelleri, 
Öğretmenlik Sanatı gibi başlıklarda seminerler yer al-
maktadır. 8-29 Aralık 2018 döneminde programa kabul 
alan öğretmenlere aşağıdaki seminerler verilmiştir. 

Seminer Seminerci Saat

21. Yüzyıl Öğretmen Perspektifleri İpek Coşkun 4

Değer Odaklı Okul Modelleri Mahmut Zengin 4

Öğrenci Tipleri ve İletişim Modelleri Ömer Miraç Yaman 4

Öğretmenlik Sanatı Muhammet Yılmaz 4

Sınıf Yönetimi Atölyesi Muhammet Yılmaz 6
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Eğitim Söyleşileri
“Eğitim Söyleşileri” eğitimcilerle eğitime dair her şeyin 
konuşulduğu bir programdır. Söyleşi programı kapsa-
mında eğitim felsefeleri, eğitim anlayışları, iyi örnekler, 
öğretmen-öğrenci ilişkileri, müfredatlar, ders kitapları, 
resmi ve sivil eğitim, örgün ve yaygın eğitim gibi daha 
birçok başlık gündeme alınmaktadır. 

Kasım-2018 “Gençleri Nasıl Anlamalı?” – Doç. Dr. 
Ömer Miraç Yaman

14 Kasım 2018 tarihinde yapılan söyleşide gençlerin 
eğitim ortamları, gençlerle iletişim, gençleri nasıl an-
lamalı, gençlik çalışanın özellikleri, gençlerin din dili 

gibi konulara değinen Ömer Miraç Yaman, “gençlerin 
problemlerinden ziyade ebeveynlerin sorunlu yakla-
şımlarını konuşmak gerektiğine” işaret etti.  

Aralık 2018 “Eğitimde İnsan Tasavvuru” -  Prof. Dr. 
Ayşen Gürcan

19 Aralık 2018 tarihinde yapılan söyleşide eğitim 
yöntemlerimizin ve anlayışlarımızın öncelikli şartının 
“insanı tanımak” olduğunu belirten Ayşen Gürcan, 
insanı tanıdıktan sonra eğitim yöntemlerinin geliştiri-
lebileceğine dikkat çekti.

Öğrencilikten Öğretmenliğe Gelişim Programı
Öğretmen adayı öğrencilere öğretmenlik motivasyonu 
sağlayarak kendi öğretmenlik vizyonlarını oluşturma 
sürecini destekleme programıdır. Programa katılım 
hakkı kazanan eğitim ve ilahiyat fakültesi öğrencilere 
öğretmenlik mesleğine ilişkin çeşitli temalarda 44 sa-
atlik eğitim verilmektedir. 14 Kasım – 22 Aralık 2018 
döneminde aşağıdaki eğitimler yapılmıştır. 

Eğitim/Atölye Eğitimci Saat

Medeniyetimizde Öğretmen Hasan Meydan 4

Öğretimi Tasarlamak Mustafa Yılmaz 10

İletişim Becerileri Yusuf Öcalan 6

Eğitimde İletişim Serkan Ekmen 6

Etkili Öğretmenlik Atölyesi Muhammet Yılmaz 18
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Eğitim Okumaları
Eğitim Okumaları öğretmenlerden oluşturulan gruplar-
la ayda bir kitap/makale/tez okumasının yapıldığı ve 
müzakere edildiği çalışmadır. Kasım ayında “Al-Attas’ın 
Eğitim Felsefesi ve Metodolojisinin Genel Hatları” ma-
kalesi okunarak 28 Kasım 2018 tarihinde müzakeresi 
yapılmıştır. Aralık ayında Alper Bilgili’nin “Bilim Ne 
Değildir?” kitabı okunarak 26 Aralık 2018 tarihinde 
müzakere edilmiştir.  

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. 

Gençlik Araştırmaları Projesi 
Gençlik Araştırmaları Projesi 1910-2017 yılları arasın-
daki bir asrı aşkın süreç içerisinde Türkiye’de gençliğe 
ve gençlere yönelik verilen eserler üzerinden alana 
ilişkin geniş bibliyografik okuma yapmayı hedefleyen 
bir araştırma projesidir. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman da-
nışmanlığında yürütülen bu projede Türkiye’de gençlik 
alanına ilişkin değerler, eğilimler, sorunlar, hizmetler ve 
politikalar üzerine hazırlanan literatür derlenmiş; bu 
literatür disiplinler arası bir bakışla detaylı bir okuma 
sürecinden geçirilmiş ve yorumlanmış; son aşamada 
alana ilişkin yürütülecek gelecek çalışmalara rehberlik 
edebilecek düzeyde bir veri bankası oluşturulmuştur. 
Tüm araştırma süresince 12.132 makale, 4.410 tez ve 
2.910 kitap künyesine ulaşılmıştır. Araştırma projesinin 

ilk eseri olan “Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-1” 
yayına hazırlanmış olup araştırma raporu olarak kamu-
oyu ile paylaşılacaktır. 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Projesi   
Projenin 2018 yılı çalışma teması “Sağlık Hizmetlerinde 
ve Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” 
olarak belirlenmiştir. Hastanelerdeki manevi danış-
manlık ve rehberlik uygulamaları, hastaların ve hasta 
yakınlarının yaşadıkları bilişsel çelişkiler, kanser has-
taları ve yakınlarına yönelik manevi rehberlik, tutuklu 
ve mahkumlara ve bunların ailelerine yönelik manevi 
danışmanlık ve ruh sağlığı çalışanlarına yönelik olarak 
danışmanlık sürecinde maneviyatın rolüne ilişkin ko-
nular projenin merkeze aldığı konulardır. Bu konular 
çerçevesinde proje ürünü olarak edisyon kitap hazır-
lanmış olup baskı süreci devam etmektedir. 

Dem Araştırma Projeleri
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7. Türkiye Değer Ödülleri “Sabır”
Bu yıl SABIR temasıyla 7.’si gerçekleştirilen Türkiye 
Değer Ödülleri töreninde ortaokul seviyesinden 3, lise 
seviyesinden 3 olmak üzere toplam 6 öğrenci “Değer 
Ödülü” kategorisinde; 10 öğrenci de “Eser Ödülü” kate-
gorisinde ödüllerini aldı. Grand Cevahir Otel ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen törende ayrıca, değer ödülü 
almaya hak kazanan öğrencilerin, günlük hayatları 
içindeki başarı öykülerini onların haberi olmaksızın 
değerlendirmeye taşıyarak ödül almalarını sağlayan 6 
öğretmene de ödül verildi.

Törende konuşan Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal 
Erdoğan, bu yıl öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte 
gönüllü olarak böyle bir yarışmaya katılmasının güzel 
bir örnek teşkil ettiğine inandığını söyledi. Yarışmaya 
bu yıl 43 bin eserin başvurduğuna dikkat çeken Bilal 
Erdoğan, “Sahip olduğumuz değerleri çocuklara genç 
yaşta aşılayarak çok büyük bir iş yapmış oluruz. 
Değerleri yaşatmak, onları yaşayanların tecrübesine 
başvurmaktan geçiyor” dedi. 

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu ise konuşmasında Türkiye Değer Ödülleri 
projesinin 7 yıl önce doğduğunu belirterek, şunları 
söyledi:

“Milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek 
için faaliyet gösteriyoruz. Bize ait olan, bizi biz yapan 
doğruluk, kardeşlik, cesaret, sabır gibi değerleri anla-
tacağımız bir proje geliştirmek istedik. Ödül projesine 
önce İstanbul’da başladık. Bugün tüm Türkiye’de hayat 
buldu. Artık Türkiye genelinden binlerce öğrencinin 
katıldığı, öğretmenlerin ilgi gösterdiği bir proje haline 
geldi.

Türkiye’de Değerler Eğitimi Çalışmalarını İzleme Projesi 
2018 Ocak ayında çalışmalarına başlayan projenin 
amacı tüm iç ve dış paydaşları değerler eğitimi çalış-
malarını mevcut tecrübe, imkân, fırsat ve zorluklar 
yönünden kapsamlı ve gerçekçi bir değerlendirmeye 
tabi tutarak gelecek projeksiyonlarına veri sunmaktır. 
Proje; ilgili değerler eğitimi paydaş ve platformlarının 
değerler eğitimi için geliştirdikleri projeler, kullan-
dıkları yöntemler, ürettikleri her türlü ürün, gerçek-
leştirdikleri etkinlik ve faaliyetler ile oluşturdukları 
kurumsal yapılanmaların nicel ve nitel açıdan bir dö-
kümünün çıkartılarak güçlü ve zayıf yönlere ilişkin 
değerlendirmeyi içermektedir. 
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II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Kongresi 22-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul 
Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde 10 oturum, 60 bildiri, 
2 panel ile gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri ve cezaev-
lerinde manevi danışmanlık ve rehberlik meselesinin 
merkeze alındığı kongreye, yurtiçi ve yurtdışından 
93 akademisyen ve uzman bildiri ve konuşmalarıyla 
katıldı. Kongre’de yapılan konuşmalar, sunulan bildiri 
ve müzakereler çerçevesinde değerlendirmeler şöyle: 

1. II. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nin 
2016 tarihli ilk kongreden farklı olarak iki alt temada 
çalışmış olmasının, daha derinlikli değerlendirmelere 
olanak verdiği gözlemlenmiştir. İlk kongreden bugüne 
ülkemizde sağlık hizmetleri ve cezaevlerinde manevi 
danışmanlık çalışmalarında personel görevlendirme, 
personelin eğitimi ve mesleğe adaptasyonu gibi bo-
yutlarda gelişmelerin ortaya çıkması önemlidir. Ayrıca 

kongrede; mahkumların din algısı, hastanelerdeki 
manevi danışmanlık hizmetlerinde sosyal dışlanma, 
damgalama, dini aşırılık, bağımlılık, kanser hastala-
rında başa çıkma gibi zorlu konuların açık bir şekilde 
tartışılması, problemli alanların cesurca ele alınması, 
Türkiye’de bu alanın sağlıklı bir tartışma zemini üze-
rinde yol almakta olduğunu göstermesi bakımından 
sevindiricidir. 

2. Manevi danışmanlık ve rehberlik, dünyada bir mes-
lek ve bu meslek etrafında devam eden oldukça ge-
lişmiş bir araştırma alanı olmakla birlikte Türkiye’de 
laiklik bağlamındaki tartışmalar çerçevesinde kabul 
edilmesi ve içselleştirilmesi oldukça zaman almış bir 
konudur. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uh-
desinde gerçekleşen bu hizmet alanıyla ilgili atılacak 
adımların sağlam kanuni düzenlemelere dayandırıl-
ması ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılıyor olması 
memnuniyet vericidir. 

3. Bu çerçevede manevi danışmanlığın, bir uzmanlık 
ve kariyer kadrosu olarak düzenlenmesi önemlidir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu görevi yerine getirecek 
kişilerde aranacak mesleki yeterliklerin belirlenmesi 
girişimi olumlu bir adımdır.  Bu kongrede de teyid edil-
diği üzere Türkiye’de manevi danışmana olan ihtiyaç 
konusunda toplumsal bir zemin olduğu görülmektedir. 
Manevi danışmanların karşı karşıya bulunduğu gö-
revler, geleneksel anlamda mevcut din görevlilerinin 
karşı karşıya bulunduğu görevlerden farklıdır. Manevi 

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik Kongresi 
Düzenlendi
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danışmanlığın, yeterliklerinin tanımlanması, yetiştir-
me ve eğitim programlarına belli ölçütler konulması 
ve özlük hakları itibariyle bir kariyer uzmanlığı mesleği 
olarak tanımlanması, hizmet sahasında kabul edilirlik-
lerini ve nitelikli çalışmalarını kolaylaştıracaktır.

4. Farklı bir uzmanlık olarak manevi danışmanlık kabul 
edildiğinde bu uzmanlık alanının nasıl bir eğitim gerek-
tirdiği ve bu eğitimin kim tarafından verilebileceği ko-
nusu Türkiye’de halen üzerinde durulması gereken bir 
husustur. İlahiyat fakülteleri bu konuda daha aktif olma 
ve bu doğrultuda bir yapılanmaya yer verme beklenti-
sini dikkate almalıdır. Ülkemizde ilahiyat eğitimi almış 
kişilerin ilave olarak nasıl bir eğitim alabilecekleri, 
buna karşılık psikolog veya sosyal hizmet uzmanlarının 
bu alanda yapabilecekleri konusu üzerinde daha fazla 
durmak gerekmektedir. 

5. Yeni bir uzmanlık alanı için eğitim vermek, aynı 
zamanda bu alanın bir çıkar elde etme mecrası haline 
gelerek tüketilmesi ve niteliksizleşmesi tehlikesini 

de beraberinde getirmektedir. Güncel bir alan olarak 
manevi danışmanlığın, herkesçe farklı algılanması, 
tanımlanması ve içeriğinin belirlenmesi, sertifika prog-
ramlarıyla maddi kazanca dönüştürülmesi bu alanın 
sağlıklı gelişimini engelleyecektir. Bu nedenle ilgili 
kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi da-
nışmanlık konusunda çok hızlı insiyatif alması, manevi 
danışmanlıktan ne anlaşıldığı, bu işi yürütecek kişilerin 
yetişme süreçleri, yetişme programları, yeterlik ölçüt-
leri vb. konularda yön verici olması bir ihtiyaçtır.

6. İlerleyen dönemlerde, çok kültürlü toplum yapımı-
zı dikkate alan çalışmaların çeşitlenmesi ihtiyacına 
işaret edilmiştir. Ayrıca, sağlık hizmetlerine nazaran 
Türkiye’de cezaevleri alanındaki manevi danışmanlığa 
dair çalışmaların daha geriden geldiği görülmüştür. 
Bunda, konunun daha hassas noktalarının bulunması, 
güvenlik nedeniyle zorunlu sınırlılıkların olmasının 
etkisi olabilir. İlerleyen dönemlerde cezaevlerindeki 
manevi danışmanlık hizmetlerine daha fazla eğilmek 
gereği hissedilmektedir. 

Turken Vakfı “Geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Yemeği”
Turken Vakfı 5. Dostluk ve Kardeşlik yemeği 23 Eylül 
2018’de New York’ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın iştirakleriyle gerçekleşen yemeğe farklı 
ülkelerden iş adamları, medya mensupları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerden 400’ü aşkın kişi 
katılım gösterdi.
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Turken Vakfı “Youth Bridges” Projesi

Turken Vakfı “Chaplain Bridges” Projesi

Turken Vakfı “Youth Bridges” projesi kapsamında bu yıl 
üçüncü kez Amerika’dan toplamda 210 kişiden oluşan 
üç grup Temmuz-Ağustos aylarında Türkiye ziyareti 
yaptılar.

Program kapsamında öğrenciler İstanbul gezisine ka-
tılarak Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan 
Sarnıcı, TRT World, Çamlıca Tepesi, Kapalı Çarşı, 
Süleymaniye Camii, Galata Kulesi gibi İstanbul’un tarihi 
mekanlarını görme fırsatı buldular.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dışişleri 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, AFAD ve 
Kocatepe Camii ziyaretlerinin ardından Kapadokya’da 
Yeraltı şehrini, Devrent Vadisi’ni; Konya’da ise Mevlana 
Müzesi, Kelebekler Vadisi gibi mekanları ziyaret ettiler.

Turken Vakfı (Amerika) tarafından Türkiye’yi kültürel 
ve sosyal açıdan tanıtmak ve ümmet birliğini güçlen-
dirmek amaçlarıyla Amerika ve Kanada’da yaşayan 26 
Müslüman din görevlisi ve akademisyen 23 Aralık-2 
Ocak tarihleri arasında Ankara, Bursa ve İstanbul’da 
ağırlandı. 

Bu özel etkinlikte, misafirler, Türk kültürünü tecrü-
be etme, tarihi ve kültürel ziyaretlerde bulunma ve 

Türkiye’nin önde gelen kurumlarını ziyaret etme fır-
satını buldular. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, İslam Düşünce Enstitüsü, Kızılay, 
AFAD, SETA gibi kurumları ziyaret eden misafirler ayrı-
ca TURKEN Vakfı kurucuları olan Ensar Vakfı ve Türgev 
tarafından da akşam yemeğinde ağırlandı.
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Değerler Eğitimi Dergisi 36. Sayısı Yayımlandı.

DEM Yayınları

Yılda iki kez yayınlanan disiplinler arası, hakemli akade-
mik bir dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi 36. sayısında 
yer alan altı makale ile araştırmacılara referans olmaya 
devam ediyor.  Bu sayıda yer alan makale başlıklarına 
aşağıda yer verilmiş olup makalelerin tam metnine ded.
dem.org.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

• Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. Sınıfta 
Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin 
Kazanımların İçeriğe Yansıması 
• Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Tarih 
Öğretmen Adaylarının Gözüyle Türk Dünyası Temel 
Değerleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
• Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının 
Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkı Düzeyi: 
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından İnceleme
• Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeğinin 
Geliştirilmesi
• Öğrencilerine Göre İdeal İlahiyat Fakültesi Öğrencisinin 
Nitelikleri ve Bunların İlahiyat Eğitimiyle İlişkisi
• 19. Yüzyıl Çocuk ve Eğitim Yazınında Örnek Bir Dergi: 
Sadakat Dergisi ve Eğitsel Yaklaşımı

Bağımlılık ve Din-
Nöropsikolojik Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Orhan Gürsu

“Bu çalışmada, ağırlıklı olarak 
din olgusunun bağımlılık 
üzerindeki etkisi ile din ve 
bağımlılık olgularının nö-
ropsikolojik boyutu üzerinde 
durulmaktadır. Daha çok bu 
boyutlarla ilgili araştırma so-
nuçları okuyucularla buluştu-
rulmaktadır.” 

Kültürel Uyum Ruh Sağlığı ve 
Din

Zeynep Sağır
“Dünyada savaş nedeniyle her gün pek çok 
insan yerinden ve yurdundan edilmek-
tedir. Yerinden edilen insanların sayısı 
2016 yılı itibariyle 65 milyonu aşmıştır. 
Bu durum, dünyada mültecilik konusunu 
bir problem olarak gündemde ilk sıralara 
taşımaktadır. Yaşanılan göçler, psikolojik, 
sosyal, politik, ekonomik pek çok yönüyle 
bilim insanlarının dikkatini çekmektedir. 
Bu çalışmada da Suriye’de 2011 yılında 
başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle zorunlu 
olarak Türkiye’ye göç etmiş Suriye-
li mülteci kadınların depresyon, yaşam 
memnuniyeti, bütünlük duygusu, dini 
başa çıkma durumları ve kültürel uyum 
süreçleri incelenmektedir..”

Türkiye’de Din Eğitimi ve 
Sorunları

Editör - Prof. Dr. Mustafa Köylü
“Ülkemizde son zamanlarda Din Eğitimi ile 
ilgili oldukça güzel çalışmalar yapılmakta-
dır. Ancak bu çalışmaların çoğu betimsel 
nitelikli çalışmalardan oluşmaktadır. 2010’lu 
yıllardan sonraki meydana gelen değişim ve 
gelişimleri dikkate alarak, tarihsel süreçlere 
çok fazla yer vermeden, daha çok sorun 
merkezli bir yaklaşımla yeni bir kitap yazma 
gereğinin ortaya çıktığını gördük. Yazılan 
bölümleri sadece tarihsel akışı içinde 
deskriptif olarak ortaya koymak ve meydana 
gelen değişimleri sayısal olarak ifade etmek 
yerine, o alanda yapılan araştırma sonuçları 
çerçevesinde o konuyla ilgili temel sorunları 
tespit edip, o yönde çözümler sunmaya 
çalıştık.”

Sosyal Hizmetlerde Manevi 
Danışmanlık ve Rehberlik

Dr. Asude Coşkunsever
“Bu çalışma, günümüzde 
önemi ve gereksinimi gittikçe 
artan manevi danışmanlık ve 
rehberlik hizmetlerinin bir 
alanı olan kız yetiştirme yurtla-
rı, çocuk destek merkezinde 
korunma altına alınan gençleri 
din psikolojisi açısından ince-
lemek ve elde edilen bilgileri 
alan araştırması ile bilimsel bir 
temelde tartışmayı amaçla-
maktadır.”



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

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

İstanbul Tasarım Merkezi’nin amblemindeki hilal, tasarım ve sanat kültürümüzü sim-
gelemekte, üzerinde yer alan güvercin ise Türk tasarımcısını temsil etmektedir. Kendi 
kültürünün en yüksek noktasına konan ve ufku izleyen tasarımcı, sadece ulusal ölçek-
te değil, aynı zamanda uluslararası niteliklere sahip tasarım ve sanat uygulamaları 
gerçekleştirmektedir.
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Atölyeler 
Görsel İletişim (Grafik) Tasarımı Atölyesi 
Altan Güvenni 

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign yazılımlarının 
eğitimi, iletişim-tasarım iş örnekleri üzerinden, uygu-
lamalı 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, 
İslâm’ın ilk yazı çeşidi, Kûfi yazının temel kaidele-
ri uygulamalı öğretilmekte ve özgün hat tasarımları 
yapılmaktadır.

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

Katılımcıların çizim yeteneklerini daha yüksek seviyeye 
çıkararak çocuk kitaplarında kullanılmak üzere karak-
ter tasarımları yapmalarını sağlamak ve animasyon 
eğitimine hazırlamak atölyenin amacıdır. 

Atölyemiz grafik, kitap görselleri, çizgi-roman ve ani-
masyon sektöründe çalışmak isteyenler ile çizimlerini 
yetersiz bulup geliştirmek isteyen herkesin katılımına 
açık olarak gerçekleştirilmektedir. 

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; 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 uyguladı-
ğı “Metal Kili” gibi alternatif malzemelere hâkimiyet 
kazandırılmaktadır.
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Fotoğraf Atölyesi 
Ali Tuncer Oruç 

Teorik eğitimden ziyade uygulamaya önem verdiğimiz 
bu programda, katılımcılara farklı çekim teknikleri te-
orisiyle ve pratiğiyle kavramış olarak öğretilmektedir. 
Derslerde fotoğrafa dair dünya fotoğrafçılarının yaptığı 
çalışmalar da takip edilmektedir.

Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

Tezhip Atölyesinde klasik tezhipte kullanılan yaprak, 
çiçek, rumi motifleri ile stilize edilmiş natüralist çiçek 
çeşitlerini bir araya getirip, güncel farklı yeni tasarımlar 
kurgulayan ve bu tasarımlar ile farklı boyama teknikleri 
kullanarak, özgün yenilikçi eserler üretebilen sanatkâr-
lar yetiştirmek amaçlanmıştır.

Resim Atölyesi
Ressam İlhami Atalay

Atölye geçmişten bugüne sanat akımları ile bağlantılı 
olarak güncel sanat problemlerine özgün yaklaşımlar 
sunmayı hedeflemektedir.

Görsel biçimlendirme ögelerinden: kompozisyon, çiz-
gi, denge, oran-orantı, ritim, form(biçim), renk, valör, 
leke, hacim, doku, açık-koyu, ışık-gölge, perspektif 
detaylı olarak incelenmektedir. Ayrıca yağlı boya, kolaj, 
kömür kalem, mürekkep gibi farklı resim teknikleri 
çalışılmaktadır.

Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat ya-
şamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere 
uygulamalı olarak aktardığı bu atölye sonunda katılım-
cılar özgün eserler ortaya çıkarmaktadırlar.
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Çocuklar İçin Resim Atölyesi 
Ressam 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 
çalışmalarına yoğun katılımla devam edilmektedir.

Atölyemizin amacı çocukların beden, zihin ve ruh sağlı-
ğını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi olmalarına 
yardımcı olup, yeni sanatkârlar yetişmesine vesile 
olmaktadır. 

Suluboya Teknikleri Atölyesi 
Ahmet Öğreten  

Program kapsamında şehir ve doğa manzaralarının doğ-
rudan suluboya ile yorumlanması, sentezlenmesi ve çe-
şitli teknikler ile farklı çalışma biçimleri öğretilmektedir.  
Suluboyanın başlı başına bir resim malzemesi oldu-
ğu, suluboyanın temel teknikleri ve bu tekniklerin 

nasıl uygulanacağı 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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Eskiz Atölyesi 
Canan Atmaca 

Eskiz dersi ile bakılan ve görülen eserler kâğıda pratik 
bir biçimde aktarılarak, sonrasında hafızanın ve hayal-
lerin desteği ile çizimler oluşturulmaktadır. Bunlar ya-
pılırken gözün oran, ölçek ve ritim gibi algılama öğeleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri ile resim bilgisini 
geliştirmek isteyen herkesin katılımına açıktır.

Ebru Atölyesi
Eda S. Özbekkangay

Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmış yoğun kıvamlı su-
yun yüzeyine, boyaların yayılması ve farklı dokularda 
dağılması temeliyle uygulanan en eski ve özel Türk 
kağıt süsleme sanatlarından biridir. 

Ebru, su yüzü manasını taşımakla beraber, hare, bulut, 
bulutumsu, olarak da tanımlanabilir. Sonsuz sayısız 
damarlar, renk cümbüşü ve sonsuzluk ifadesi şeklinde 
de tanımlayabiliriz. Ebru yaparken gönlünüzde ne var-
sa, yaşadığınız anlarınız gibi suya düşer ve su yüzeyine 
nakış nakış işlenir. 

Peyzajda Eskiz Teknikleri Atölyesi
Ahmet Öğreten

Bu programda; katılımcılar mimari ve peyzaj proje-
lerinden resim sanatı uygulamalarına kadar pek çok 
alanda görsel ve tamamlayıcı bir öge olan ağaç ve bitki 
düzenlemelerini örneklerle tanırken, doğru perspektif 
ifadelerini kullanmayı yapacakları basit uygulamalarla 
öğrenmektedirler.

Klasikten Çağdaşa Minyatür Atölyesi
Reza Hemmatirad

Kökünü bilmeyen gelecekte ayakta kalamaz. Klasik 
minyatür, kültürümüzün en temel ve önemli öğelerin-
den biridir. Son derece dinamik biçimde günümüze ka-
dar tekâmül edip gelmiştir. Doğu sanatının temel görsel 
dayanağıdır minyatür. Ancak çağımıza uygun eserler 
üretmek ve sonraki yıllar ve asırlara miras bırakmak 
adına, bu sanatın geçmişten günümüze kadar tüm püf 
noktaları ele alınmaktadır.
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3DMax ve Vray Eğitimi
Bilge Akbağ Malik

En önemli üç boyutlu modelleme ve dijital görselleş-
tirme yazılımlarından 3DMax ile iç mekân uygulama-
ları, mimari modeller ve endüstriyel ürün modelleri 
hazırlanabilir. Vray ile aydınlatma, malzeme detayları 
ve render ayarlarının incelikleri sayesinde fotogerçekçi 
görseller elde edilir. 

7 Tepe 7 Gezi 
İsmail Erdoğan

Yabancısı olarak yaşadığımız İstanbul’un kadim böl-
gelerine eser eser, sokak sokak gezilerde bir mede-
niyeti medeniyet yapan şeylerin izi sürülmektedir. 
Sanatla ilgili kuramsal meselelerin eserler üzerinden 
anlatıldığı gezilerde, üç büyük medeniyete başkentlik 
yapmış ve yaklaşık 10.000 yıllık tarihiyle İstanbul’u 
anlamaya dönük keşif yolculukları ile Yeditepe’ye 7 gezi 
düzenlenmektedir.

Bu bağlamda yapılan gezilerde: Sanat ve zarafetin izi 
sürülerek, her gün önünden geçtiğimiz ve bize tarihin 
ara sayfalarından seslenen eserlerin söylediklerine ku-
lak verip, mimari, kültürel, sanatsal, politik ya da eko-
nomik açıdan eserleri inceleyip, sokakların ve cadde-
lerin tarihi rolleri üzerinden okumalar yapılmaktadır.

İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu 
Prof. Dr. Miroslaw Majewski

İstanbul Tasarım Merkezi Prof. Dr. Miroslaw Majewski 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu Kış 
Dönemi Temel Düzey Eğitim Programı 01-05 Ekim 
2018 tarihlerinde, Orta Düzey Eğitim Programı ise 
08-12 Ekim 2018 Tarihleri arasında merkezimizde 
gerçekleşti.

Eğitimde ağırlıklı olarak İslami Geometrik desen tasa-
rımında Orta Asya yöntemleri ele alınmıştır. Eğitimin 
büyük kısmı Topkapı, Mirza Akbar Khan ve Taşkent 
Parşömenlerinin desen analizlerine ve sonuçlarına 
odaklanmıştır. Eğitim sürecinde belirli desenlerden 
daha çok, teknikler ve yöntemler üzerinde yoğunlaşıl-
mıştır. Bu yaklaşımın sonucu olarak: katılımcılar kendi 
tasarımlarını yapabilmişlerdir.
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Film Okulu
Enver Gülşen

Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel 
temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiya-
tına aşina, dünya film tarihini ve film akımları üzerine 
tefekkür etmeyi becerebilecek, gelenek ile film sanatı 
arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. 
Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, 
“görme biçimlerini”, film/sanat akımları ve film tarihini 
“anlamak” için teorik temel kurma yanında, gençleri 
sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırla-
mayı amaçlıyor.

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı 
olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir 
temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak 
yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin 
değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey 
öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu prog-
ramın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili 
ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, 

minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin 
fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterildi/dinletildi 
ve üzerine konuşarak zenginleştirilerek; gösterilen 
film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla 
film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı 
değerlendirmeleri yapıldı. 

Bu program, Prof. Dr. Miroslaw Majewski’nin Orta Asya 
bilimsel metinlerindeki (çoğunlukla Rusça olan) nadir 
kaynaklar, Orta Asya ve Türkiye’nin arkeolojik alanları 
ve müzelerindeki kaynaklar, Özbekistan ve İran’dan 
bilim adamları ile yaptığı müzakere ve görüşmeleri 
ile uzun yıllar süren araştırmaları sonucu ortaya çı-
karttığı teori ve metodolojiyi öğrenmek için bir fırsat 

olmuştur. Program içeriği şimdiye kadar Türkiye ve 
Batı’da yayınlanmamış ve sunulmamıştır. Bunun sadece 
küçük parçaları yalnızca Polonya’da ‘’Öğretmenler İçin 
Matematik’’ dergisinde 2016/2017 yılları arasındaki 
bir dizi makalede yayınlanmıştır. Program sonunda ka-
tılımcılara sertifikaları takdim edildi. Dönem sonunda 
yapılan çalışmalar sergilendi.
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4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik 
Desenler Çalıştayı 
Açılış
Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 
içinde birçok disiplini barındıran İslâmi geometrik 
desenleri uluslararası ve profesyonel düzeyde ele ala-
bilmek, konunun alanının uzmanları tarafından ince-
lenmesini ve gündeme gelmesini sağlamak amacıyla, 
“Uluslararası İslâm Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı” düzenlemektedir.

Haliç Kongre Merkezi’nde 24 Eylül 2018 Pazartesi günü 
alt başlığı “Ahşap ve Çinide Geometrik Desenler”olan 
4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Ayşe 
Taşkent’in açılış konuşması ile başladı.

Prof. Dr. Selçuk Mülayim “ Sadece Hendese “ , Prof.
Dr. Miroslaw Majewski “Geometrik Desenler Neden 
Geometrik Olarak Adlandırılır?”, Asiye Kafalıer 
Dönmez “Geometrik Desenler ve Tezhip Sanatı”, Ameet 
Hindocha “Üçgen ve Diktörgen Şebekelere Dayalı 
Desenlere Giriş”, Hamidreza Kazempour & Moones 
Rahmandoust  “Arabesk Desenler” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 

Haliç Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla açılışı 
yapılan 4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik 
Desenler Çalıştayı 25-28 Eylül 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde atölye programlarıyla de-
vam etti. Çalıştayın son günü 29 Eylül 2018 Cumartesi 
Bursa’ya teknik bir gezi düzenlendi.
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Atölyeler 
1.Gün

4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı’nın 25 Eylül 2018 Salı günkü atölye program-
larının ilki İsmet Terzioğlu ile “Geleneksel Kündekari 
Sanatı ve Zenaati” ders ve uygulama gösterisi ile 
gerçekleştirildi.

İlk gün öğleden sonraki bölümde çalıştay koordinatörü 
Prof. Dr. Miroslaw Majewski ile Süleymaniye Camii ve 
Şehzade Camiine teknik gezi düzenlendi.

2.Gün

4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı’nın ikinci günü sabah oturumunda Leyla Betül 
Küçük ve Nilgün Tanyaş birlikte hazırladıkları “Çini 
Tasarımı ve Uygulanması”  başlıklı atölye çalışmasını 
yaptılar.

Çalıştayı’nın ikinci günü öğleden sonraki oturumunda 
Dr. Hamidreza Kazempour & Dr. Moones Rahmandoust 
ile “Arabesk Desenleri: Giriş ve Çizim Teknikleri” uygu-
lama dersi gerçekleştirildi. 
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3.Gün

4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı’nın üçüncü günü sabah oturumunda Dr. 
Shahboz Mustafoev ile “Orta Asya’da 15. Yüzyıldan 
Kalma Tarihi Yapılarda Süs Desenlerinin Restorasyon 
Yöntemleri” uygulama dersi yapıldı.  

Öğlenden sonraki oturumda Eric Gjerde ile “İslam 
Sanatında 3 Boyutlu Geometrik Desenleri Oluşturmak 
İçin Kâğıt Mühendisliği Tekniklerinin Kullanılması” 
uygulama dersi gerçekleştirildi. 

4.Gün

4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı’nın dördüncü günü sabah oturumunda 
Neslihan Koçak ile “Türk Ahşap Kalem-İşi Sanatında 
Geometrik Desenler” uygulama dersi yapıldı. Çalıştayın 
öğleden sonraki bölümünde Prof. Dr. Miroslaw 
Majewski ile “Ongen Desen Çalışmaları İçin Gereh 

Temelleri” uygulama dersi, Yasemin Demir ile “Tezhip 
Sanatı İle Geometrik Desen Tasarımı” uygulama dersi, 
Ayşe Yılmaz ile “İslam Sanatında Geometrik Desenler 
İle Yüzey Tasarımı” uygulama dersi ile atölye program-
ları tamamlandı.
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Bursa Teknik Gezisi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası 
İslâm Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı’nın son 
gününde (29 Eylül 2018 Cumartesi) çalıştay uzmanları 

ve katılımcılarla birlikte Bursa’ya teknik gezi düzenlen-
di. Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde Bursa Ulucamii, 
Muradiye Külliyesi, Yeşil Türbe ve Camii’indeki geomet-
rik desenler incelendi.
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Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi 
Başladı
İstanbul Tasarım Merkezi’nde İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın mali desteği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen “Canlandırma 
Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi” 10 Aralık 2018 
Pazartesi günü açılış töreni ile eğitime başladı.  

Açılış törenine Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Genel Sekreteri Alim Türkyılmaz, İstanbul 
Kalkınma Ajansı Uzmanı Mehmet Hasan Bulut ile proje 
kapsamında ders verecek olan eğitmenler, öğrenciler ve 
Ensar Vakfı çalışanları katıldı. Açılış töreninde İstanbul 
Tasarım Merkezi’nin geçtiğimiz yıl yapmış olduğu faali-
yetleri anlatan bir video gösterimi yapıldı. Vakıf başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu ve FSM Vakıf Üniversitesi genel 
sekreteri Alim Türkyılmaz’ın konuşmalarından sonra 
eğitmenler Altan Güvenni, Reza Hemmatirad, Latif 
Tekin ve Yunus Yılmaz verecekleri dersler hakkında 
dinleyicilere kısa bilgilendirici konuşmalar yaptılar. 
Açılış programı sonunda kokteyl ve öğrencilerin kayıt 
işlemleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Karakter Animasyonu bölümünde 
15 ve Oyun Tasarımı bölümünde de 15 olmak üzere 
toplam 30 genç öğrenci bir yıl boyunca ücretsiz eğitim 
görecekler.
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Özel Etkinlikler
“Fatma Rikkat Kunt” Anma Programı
İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB Kültürel Etkinlikler 
Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Ekim ayı özel 
etkinliği “Fatma Rikkat Kunt” Anma Programı 27 Ekim 
2018 Cumartesi günü merkezimizde gerçekleştirildi. 

Kadim bir medeniyetin kaybolmaya yüz tutmuş hazine-
lerine nefes üflemiş, inci gibi işlediği çiçekler ve namü-
tenahi kompozisyonlar tezhib sanatına hayat sunarken 
sonraki nesillere de ümit vermiştir.

Prof. Uğur Derman ve Prof. Dr. F. Çiçek Derman ile 
bu güzide insanı ve onun inceliklerle dolu serüve-
nini andığımız program yoğun bir katılım eşliğinde 
gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı program 
boyunca Rikkat Kunt Hocanın eserleri de sergilendi. 

Tasavvuftan Tasavvura Sanat ve Sonsuzluk
İstanbul Tasarım Merkezi  Kasım ayı özel etkinli-
ği “Tasavvuftan Tasavvura Sanat ve Sonsuzluk” 17 
Kasım 2018 Cumartesi günü 11.00 ile 14.00 sa-
atleri arasında merkezimizde gerçekleştirildi.  
Sanat köklerini nereden alır? Dinle sanat arasında nasıl 
bir ilişki vardır? İslam sanatının arkasında tasavvuf var 

mıdır? Sanatçının sonsuz güzelliğin peşinde olması ne 
demektir? Moderatörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı 
yukarıdaki sorular ve benzerleri üzerinden şekillenen 
etkinliğimiz üç değerli konuğumuz Prof. Dr. Turan Koç, 
Dr. S. Savaş Barkçin ve Dr. Ahmet Murat Özel’in sunum-
larıyla gerçekleşti.
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Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu
Bu çağda bir ev tanımımız var mı?

İstanbul Tasarım Merkezi  Aralık ayı özel etkinliği 
“Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu”  27 Aralık 
2018 Perşembe günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında 
merkezimizde gerçekleştirildi. 

Ev deyince ne anlamalıyız? Bu çağda bir ev nasıl ol-
malıdır? 40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev 
ihtiyacımızı karşılar mı? Evin bir yuva olma zorunlu-
luğu var mıdır? Ev kültürel aktarım açısından nerede 

durmaktadır?  Konut sorunu açısından yatay mimari 
hala mümkün müdür? Kentsel dönüşüm bir zorunluluk 
mudur? Beton vazgeçilmez bir zorunluluk mudur?

Farklı kulvarlarda mimarinin içinde yer alıp konut ve 
malzeme sorununa alternatif yaklaşımlar sergileyen 
konuklarımız Serkan Akın, Ahmet Yılmaz ve Şimşek 
Deniz ile birlikte yukarıdaki sorulara cevaplar arandı. 

Bir Günlük Metal Kili Atölyesi
Fatma Nur Bayraktar
İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Fatma Nur Bayraktar 
İle Bir Günlük Metal Kili Atölyesi” 21 Temmuz ve 23 
Aralık  2018 tarihlerinde 2 defa gerçekleştirildi. Metal 
kili hakkında teorik bilgilendirme alan katılımcılara 
malzemenin içeriği, ne şekilde ortaya çıktığı, hangi 
sektörde kullanıldığı, avantajları ve dezavantajları 

anlatıldı. Uygulama aşamasından önce hocamız bir 
demonstrasyon gerçekleştirdi ve hemen ardından her 
katılımcıya kendi tasarımıyla ilgili birebir rehberlik 
edildi. Katılımcılar metal kili ile ilk kez tanışıyor olmala-
rına rağmen başarılı işler ortaya koyup, hayallerindeki 
takıyı gerçeğe dönüştürerek keyifli bir gün geçirdiler.
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Çocuklarla 5 Gün 5 
Tasarım Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 8-14 yaş arasındaki ço-
cuklar için; “Seramik, Ebru, Kısa Film, Desen Tasarım, 
ve Resim” atölyelerinden oluşan 5 günlük sanat ve 
tasarım alanlarında beş ayrı atölye çalışmasını 10 -14 
Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdik.

Programın ilk günü “ Özlem Özer Tuğal ile Seramik 
Atölyesi’nde çocuklar plastik seramik çamuru ile ta-
nıştı. Üç boyutlu tasarımlar yaparken, hayal gücünü 
ve kabiliyetlerini en üst düzeyde kullanma becerisini 
öğrenerek, objeler oluşturdular. 

İkinci günü Eda Özbekkangay ile Ebru Atölyesi’nde 
çocuklar renklerin dans mucizesine eşlik edip, ebru 
sanatının sırlarını, renkleri kullanmayı öğrenip, hem 
yaratıcılıklarını hem de hayal dünyalarındaki renkleri 
su yüzüne çıkararak kendi desenlerini oluşturdular.

Üçüncü günü Hasan Aktaş ile Kısa Film Atölyesi’nde 
“kısa film nasıl çekilir?” sorusundan yola çıkarak, 
Çocuklarla beraber bir senaryo oluşturuldu, roller ve-
rildi, uygulamalı bir kısa filmin çekimleri yapıldı. 

Dördüncü günü Ümmügülsüm Sevim ile Desen Tasarım 
Atölyesi’nde helezon çizimi ile birlikte birbirinden 
güzel motifler çizildi. Daha sonra çocuklar beraberce 
bu motifleri ana kâğıtlara aktarıp tezhipte olduğu gibi 
gölgeli olarak boyamalar yaptılar. Çocuklar renk ve 
çizim tekniğiyle tezhip sanatını tanımış oldular. 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 5 günlük sanat ve ta-
sarım alanlarında beş ayrı atölye çalışmasının son 
günü “ Cemal Toy ile Resim Atölyesi”  çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.

İstanbul Tasarım Merkezi olarak öğrencilerimizin kü-
çük yaşlarda sanatla, renklerle, tuvalle buluşmalarını 
önemsiyoruz. Çocuklar 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi’nde 
sanatla dolu renkli günler yaşadılar.

“Seramik, Ebru, Kısa Film, Desen Tasarım ve Resim” 
atölyelerinden oluşan beş günlük sanat ve tasarım alan-
larında beş ayrı atölye çalışması sonunda atölyelerde 
yapılan çalışmalar sergilendi.



86 ENSAR BÜLTENİ 
2018 TEMMUZ / ARALIK

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

Çocuklar için Origami ve Ebru Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 8 - 14 yaş arasındaki 
çocuklara yönelik 07 – 28 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında hafta sonu cumartesi günleri gerçekleştirdiğimiz 
“Eda Özbekkangay ile Çocuklar İçin Ebru Atölyesi” ve 
“Rüya Aydınoğlu ile Çocuklar İçin Origami Atölyesi” 

programı tamamlandı. Atölyelerimizde çocuklarımız 
hem keyifli vakit geçirdiler, hem de ortaya çıkardıkları 
küçük tasarımlarla farkı bir zihin egzersizi kazanmış 
oldular.

Çocuklar için Yaz Okulu
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 9 -12 yaş arasındaki ço-
cuklara yönelik 02 – 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
hafta içi 5 gün süren “Çocuklar için Yaz Okulu” programı 
çerçevesinde, Robotik, kodlama ve 3D yazılım atölye-
leri düzenlendi. Robotik Atölyesi’nde çocuklar farklı 
model robotlar tasarlayarak, robot maketlere hayat 
verdiler. 3D Yazılım Atölyesinde pinkerCad programı 

ile çocuklarımız hayallerindeki oyun kahramanlarını, 
oyuncak modellerini üretme şansı yakaladılar. 3D baskı 
printer ile kendi tasarladıkları anahtarlık ürününü elde 
ettiler. Atölyelerimizde çocuklarımız hem keyifli vakit 
geçirdiler, hem de ortaya çıkardıkları küçük tasarım-
larla farkı bir zihin egzersizi tecrübesi edinmiş oldular.
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Çocuklarla 1 Günlük Ebru Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 8-14 yaş arasında-
ki çocuklar için düzenlenen “Eda Özbekkangay ile 
Çocuklarla 1 Günlük Ebru Atölyesi” 10 Kasım 2018 ve 
15 Aralık 2018 Cumartesi günü 13.00 – 15.00 saatleri 
arasında gerçekleştirildi. Ebru atölyemizde çocuklar 

renklerin dans mucizesine eşlik edip, ebru sanatının 
sırlarını, renkleri kullanmayı öğrenip, hem yaratıcılık-
larını hem de hayal dünyalarındaki renkleri su yüzüne 
çıkararak kendi desenlerini oluşturdular.

Geleceğin Ressamları 
Milli Saraylar Resim 
Müzesinde 
Ressam Cemal Toy ile Çocuklar için Resim Atölyesi 
Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar 
Resim Müzesinde ailelerle birlikte teknik bir gezi 
olarak yapıldı. Çocuklar Sultan Abdülmecid salo-
nu, İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu, Saray 
Ressamları, Oryantalist Ressamlar, Yaver Ressamlar, 
Türk Ressamları, Portreler ve Tarihi konulu kompo-
zisyonların bulunduğu odaları, salonları gezerek çok 
sayıda yerli ve yabancı ressamın eserlerini incelediler.

Ünlü ressamların ve sarayların en seçkin tabloların 
yer aldığı müzede, müze türleri ve müzelerin kültürel 
mirasa katkılarının önemi anlatıldı. Müzede öğrenciler 
seçtiği bir eserin karşısına geçerek eskiz defterlerine 
çizdiler. 

Öğrencilerimizin müze gezisi ile hedeflenen birçok 
kazanım elde ederek aileleriyle birlikte çok mutlu bir 
şekilde müzeden ayrıldılar.
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İTM Ziyaretleri 
SODES – “Batman Ensar Mesleki Eğitim 
Merkezi” 
SODES – “Batman Ensar Mesleki Eğitim Merkezi” pro-
jesi kapsamında İstanbul’a gelen öğrenciler 27 Ağustos 
– 02 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde ziyaret ederek, atölyelere misafir oldular.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu 
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu yeni dönem aylık 
istişare toplantısını 29 Eylül 2018 Cumartesi günü 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde kahvaltı programı ile 
gerçekleştirdi.

Peter Sanders 
Dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Peter Sanders 
farklı ülkelerden katılan 20 öğrencisiyle 31 Ekim – 02 
Kasım 2018 tarihleri arasında İTM’de workshop çalış-
maları gerçekleştirdi. 

Uçan Halı Sakinleri
“Uçan Halı Sakinleri” 13 Temmuz 2018 Cuma günü 
19.30 ile 21.30 arasında dört bir yandan topladıkları 
masallarla İstanbul Tasarım Merkezi’nde dinleyicileri 
uzak diyarlara götürdüler.
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Ensar Tv 2018 Temmuz-Aralık Döneminde Toplam 177 Eğitim Videosu 
ve Kurgusunu Tamamladı
İnternet üzerinden yayın yapan Ensar Televizyonu Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi 
dersler, zengin içerikli muhtelif seminer, konferans, çalıştay ve sempozyumlardan 1000 
adedi aşkın video kaydı almış, 800 adedini www.ensar.tv sitesinde istifadeye sunmuştur.

Ensar Tv 2018 Yılı Temmuz - Aralık Dönemi Çekim Videoları

Yayın Kategorisi Program Adı Video Adedi

DEM DEM Öğretmenler Akademisi Söyleşileri 1

TURKEN Tanıtım Filmi için İngilizce Seslendirme ve Kurgu 1

TURKEN Abd'de Yaşayan Müslüman Öğrencilerle İlgili Videolar 7

Ensar Vakfı Ensar Vakfı Genel Merkez Binasının ve Yemekhanesinin Video Çekimi 1

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına 1

2013 Kurban Organizasyonu Filmi 6

7. Büyük Türkiye Buluşması 9

Bahçe Adlı Kitabın Tanıtım Filmi 1

Ensar Enstitü Kürsü Sohbetleri 1

Ensar Vakfı 39. Genel Kurul 1

Ensar Vakfı 40. Yıl Almanak Kapsamında Kurucular ile Röportaj 9

Ensar Vakfı Geleneksel İftar Yemeği 1

Ensar Vakfı İlahiyat Vefa Gecesi: İsmail Karaçam 1

Ensar Vakfı Kadınlar Komisyonu için Bir Günlük Ebru Atölyesi 1

Gülümseten Emek Projesi Reklam Filmi 1

Gülümseten Emek Projesi Uygulama Filmi 1

Hayreddin Karaman Konya İmam Hatipliler Mezunları Buluşması 1

İlahiyat Vefa Dersleri: Mehmet Ali Sarı 1

İlahiyat Vefa Dersleri: Salih Tuğ 1

İstanbul Gençlik Festivali Stand Faaliyetleri 1

OIC Intern Toplantısı 2

İlahiyat Vefa Dersleri: Emin Işık 1

İlahiyat Vefa Dersleri: Tayyar Altıkulaç 1

İlahiyat Vefa Dersleri: Hayreddin Karaman 1

İlahiyat Vefa Dersleri: İsmail Lütfi Çakan 1

Yalova İmam Hatip Lisesi Temel Atma Töreni 1

Ensar Vakfı Yurtları 2. Kültür ve Sanat Günleri 6

Ensar Vakfı Yurtları Genel Tanıtım Filmi 1

Ensar Vakfı Yurtları Kültür Sanat Günleri Tanıtım Filmi 1

Genç Ensar 2. Kültür ve Sanat Günleri Erkekler Şiir-Müzikal Gecesi 1

3. Doğa Kampı Görüntülerin Kurgusu 1

Gülümseten Emek Projesi Suriye'de Oyuncak Dağıtımı 1

Gülümseten Emek Projesi Tuzla Kızılay Lojistik Merkezi'nde Basın Açıklaması 1

OIC Intern OIC Intern Kahvaltı Programı 1
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Ensar Tv 2018 Yılı Temmuz - Aralık Dönemi Çekim Videoları

Yayın Kategorisi Program Adı Video Adedi

İTM 3D Max Atölyesi Çekimi 2

4. Uluslararası İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler Çalıştayı 9

4th International Workshop On Geometric Patterns in Islamic Art 13

Ahmet Öğreten ve Öğrencileri Suluboya Resim Sergisi 1

Aralık Ayı Etkinliği "Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu" 1

Aylık Etkinlik Cami Mimarisi Nereden Nereye? 1

Cemal Toy ile Çocuklarla Resim Atölyesi Sergi ve Kapanış Programı 1

Cemal Toy ile Çocuklarla Resim Atölyesi'nden Görüntüler 1

Çocuklar için Ebru Atölyesi Çekimleri 3

Çocuklar için Origami Atölyesi Çekimleri 1

Çocuklar için Yaz Okulu (Robotik - Kodlama - 3D Printer) 1

Ekim Ayı Etkinliği: Fatma Rikkat Kunt Anma Programı 1

Enver Gülşen ile Sinema Tefekkürü 10

Fatmanur Bayraktar ile Bir Günlük Metal Kili Atölyesi 1

Film Okulu 7

Geometrik Desenler Okulu Temel Düzey - Orta Düzey 1

İTM Çocuklar için 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi 5

5 Gün 5 Tasarım Seramik, Ebru, Kısa Film, Desen Tasarım, Resim Atölyesi 1

İTM'de 2017 Yılında Yer Alan Atölyeler, Etkinlikler, Sergiler 5

İlhami Atalay ile Resim Atölyesi 5

İstanbul Gençlik Festivali 1

İTM Geleneksel İftar Yemeği 1

Karakter Animasyonu ve Oyun Atölyesi 2

Kasım Ayı Etkinliği: Tasavvuftan Tasavvura 3

Aylık Etkinlik: Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul 2

Aylık Etkinlik: Minyatür 4

Prof. Miroslaw Majewski ile Geometrik Desenler Okulu 7

Robotik Atölyesi Çekimi 1

Sanat Ya Hu 2

Aylık Etkinlik Sergi Kültüründen Bienallere 4

Suluboya Atölyesi 2

Takı Atölyesinin Sosyal Medya Tanıtımı İçin Film 1

YTB Katip Katılımcılarına Atölyeler 3

Milli İrade Platformu Milli İrade Platformu'nun ‘Kudüs Kırmızı Çizgimizdir’ Başlıklı Basın Açıklaması 1

TGTV Gençliğin Din Hizmetleri ve Gönüllü Teşekküller 1

TGTV Ekim Ayı İstişare Toplantısı 1

Yemen İstişare Toplantısı 1

TURKEN TURKEN Tanıtım Filmi 1

Muhtelif MEB Öğretmen Akademileri " Mehmet Öğünle Mimari Üzerine " 1

MEB Öğretmen Akademileri " Sinema Nedir? " 1

Toplam 177

www.ensar.tv

Ensarvakfi

Ensarinfo

EnsarVakfi



YURT KOORDİNASYON MERKEZİ
Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir. 
Gençlerin kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil 
edecek bir insan olarak yetişmesini amaçlamaktadır. 

Öğrencilere, daha iyi hizmet ve imkânlar sunabilmek adına yönetici ve personeller için, proje yönetimi, 
gençlik psikolojisi eğitimleri, çalıştaylar ve eğitim kampları düzenlenmektedir. 

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri ise öğrencilere yönelik yaygın 
eğitimler, seminerler, konferansalar, kariyer gelişim programları ve atölyeler ile desteklenmektedir.

Ensar Vakfı bünyesindeki Yurt Koordinasyon Merkezi daha etkin ve verimli çalışabilmek, etkinliklerini 
iletişime açık, aktif, nezih bir mekânda yerine getirebilmek amacıyla Oluklubayır Hacı Ali Dede 
Tekkesi içerisinde yer almaktadır. Bünyesinde oluşturulan kız ve erkek yurt koordinatörlükleri, 
eğitim birimi ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimiyle 62 noktada bulunan yurtlarında 6100 
kişilik öğrenci kapasitesiyle hizmet vermekte ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.ensar.org EnsarVakfiYurt

EnsarVakfiYurt EnsarVakfiYurt
B

A V



4. Hizmetiçi Eğitim Programı
Ensar Vakfı verdiği yurt hizmetini, kurumsal yönetimin 
ilkeleri bağlamında etkili, verimli, sürdürülebilir, katı-
lımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını tüm hizmet ağına 
yaygınlaştırarak Ensar Vakfı Yurt Modelinin oluşmasına 
katkı sağlamakta ve verdiği hizmeti her daim bir üst 
seviyeye taşıyacak çalışmalar yapmaktadır. 4. Hizmetiçi 
Eğitimi, 2-5 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da Ensar 
Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Üç gün boyunca süren eğitimlerde; 

İlk gün; Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Karayılan’ın selamlama konuşması ile başladı ve aka-
binde oyunlarla tanışma, resmi iş süreçleri ve yazış-
ma örnekleri, MEBBİS sistemi, KYK beslenme ve ba-
rınma belgeleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri ile 
tamamlandı. 

İkinci gün; bir öğrenci yurda ilk geldiğinde nasıl kar-
şılanmalı, sağlıklı bir iletişim nasıl kurulur daha son-
raki süreçlerde kriz yönetimi nasıl yapılır ve Mülakat 

Teknikleri Eğitimi gibi eğitimler Psikoterapist Hivda 
Hocaoğlu rehberliğinde anlatıldı. Bir yurtta neler kriz 
oluşturabilir, krizlere nasıl ve ne şekilde müdahale edil-
melidir, kriz esnasında nasıl davranılmalıdır? soruları-
na cevaplar bulmaya çalışan, yurt yöneticilerimiz grup 
çalışması etkinliğinde Kriz Yönetimi, Uzman Psikolog 
Mehtap Doğan tarafından aldı.

Üçüncü gün; 21. yüzyıl gençliği ne söyler, yurt yönetici-
leri ne anlar? sorusuna cevaplar aranan, Kuşaklar Arası 
İletişim Eğitimi Yavuz Yiğit tarafından verildi. 

Öğrencilerin bir yurttan beklentileri nelerdir? Yurt 
yönetimi, yurtta yapılan faaliyetler neler olmalı? so-
rularına cevapların arandığı Ensar Vakfı Yurt Modelini 
Oluşturma atölye çalışması yurt yöneticilerinin grup 
çalışması ve sunumları ile gerçekleştirildi.

Üçüncü günün sonunda Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in değerlendirme konuşmasının ardın-
dan 4. Hizmet İçi Eğitim Programı, yöneticilere katılım 
belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Ensar Vakfı Yurt Öğrencilerine 
“Hoş Geldiniz” Programı
2018- 2019 eğitim yılına merhaba diyen Ensar Vakfı 
Yurtları, yurtlarında bir yıl boyunca bir misafir gibi 
ağırlayacağı, aile sıcaklığını, samimiyetini, huzurunu ve 
güvenini vermeyi arzuladığı öğrencilerinde hem güzel 
bir anı bırakmak hem de öğrencilerin kaynaşmasını ve 
tanışmasını sağlamak için yurtlarda çeşitli etkinlikler 
düzenledi.
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Ensar Vakfı Yurtları Kulüp Faaliyetleri
Avcılar, Başakşehir, Esenler ve Esenyurt kız yurtlarında 
yurt içerisinde kurulan çeşitli sosyal kulüpler ile genç-
ler; planlı, programlı, etkin ve denetimli faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. Hayata salt ders kitaplarındaki bil-
gilerle atılmanın eksik yönlerini fark eden öğrenciler, 
kulüplerle girişimci yeteneklerini artırıyor. Görüşlerini 
özgürce ortaya koyabiliyor, sorumluluk duygularının ve 
liderlik yeteneklerinin gelişmesine ışık tutan faaliyetler 
organize edip yürütmektedirler. 

Kurulan ve öğrenci iş birliği ile yürütülen kulüplerden 
bazıları; sosyal yardımlaşma, gezi ve spor, sinema, kitap 
okuma, el sanatları, sağlık, maharetli hanımlar, proje ve 
Kur’an-ı Kerim öğrenme kulüpleridir.

Esenler ve Esenyurt yükseköğretim kız yurt öğrencileri 
el sanatları atölyesiyle kendi yeteneklerini keşfetme ve 
geliştirme çalışmalarına başladı.  

Oku- anla- yaşa ilkelerini kendine ilke edinmiş kitap 
okuma kulüplerimiz Ensar Yayın Grubu desteği ile 
okumalarını sürdürmektedir. 

Sosyal yardımlaşma kulüpleriyle Esenler Yükseköğretim 
Kız Yurdu, KPSS sınavına giren öğrencilerden topladık-
ları kalemleri Doğu Anadolu’da ihtiyaç sahibi 6 okula, 
Avcılar Yükseköğretim Kız Yurdu ise Bitlis’te seçtikleri 
köy okuluna kırtasiye malzemeleri ve kitapları gönder-
di. Başakşehir Ortaöğretim Kız Yurdu ise “Yemen İçin 
Ses Ver” kampanyası kapsamında bağış olarak gelen 
927 TL’yi yardım kuruluşlarına ulaştırdı.

“Gençlerden umudu kesmek, gelecekten umudu 
kesmektir.”vsözünün aksine öğrenciler, yurtlarda ger-
çekleştirdikleri faaliyetlerle birilerine umut olmanın 
sevincini yaşamaktadırlar. Neden bu tür çalışmalar 
yapmak istediklerini şu şekilde açıkladılar:

“Yardıma muhtaç birçok insan var ve bunların oldu-
ğunu düşününce vicdan azabı çekiyorum. Yemen’deki 
kardeşlerimiz için yardım toplamamızın en büyük 
nedeni din kültürü dersinde izlediğimiz videoydu. O 
gün onlara yardım etmek istediğimi anladım ve arka-
daşımla birlikte yurt müdürümüzle konuştuk sonra 
sınıftan ve yurttan para toplayarak Yemen’e gönderdik. 
Sanki sorumluluğum olan bir şeyi yapmanın rahatlığını 
hissettim ve çok mutlu oldum. Yurttaki arkadaşlarımın 
yardım edeceğini düşündüm çünkü yurttaki arkadaş-
larımın empati kurabileceğini biliyordum. Ensar Vakfı 
gibi bir yurdunda böyle bir yardımda en büyük destek-
çimiz olacağını gördüm ve para toplamaya başladık” 
- Merve Bingöl, Başakşehir Orta Öğretim Kız Yurdu.

“Bunu yaparken hissettiğim en derin duygu üzüntüydü. 
Biz Müslümanız, onlar da Müslüman. O zaman bir yar-
dımda bulunmamız lazım bir insan açken tok yatarsak 
eğer o zaman vicdanımızı sorgulamalıyız. Bu yüzden 
kardeşlerimize yardım etmeyi kendimde bir sorum-
luluk olarak gördüm” - Zeynep Alabay Başakşehir 
Ortaöğretim Kız Yurdu.

“Yardımlaşma insanların arasını çift ilmekle sıkıca 
dokuyan bir erdem köprüsüdür. Kentleşen yaşamlar 
arasında yardımlaşma iç güdüsünü gün geçtikçe kay-
bediyoruz ve toplumdan gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. 
Yurdumuzun düzenlemiş olduğu yardım kampanyaları 
işte tam bu anda sağ duyulu bireyleri yardımlaşmaya 
teşvik ediyor. Atalarımızın dediği gibi “Yalnız taş duvar 
olmaz.” Birlik beraberlik sağlamadığımız sürece yok 
olmaya mahkûm oluruz. Sadece bir insanının hayatına 
dokunabilme düşüncesi bile tüm dünyayı güzelliklerle 
değiştirebilme kuvvetini yüreğimizde hissettiriyor. 
Tanımadığım kardeşlerimin gülümsemesi zihnimde 
canlanıyor. İnsanların bağışlarını bana teslim etme-
leri bana duyuldukları güvenin en bariz örneğidir. 
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İnsanların size güvenmesi dünyanın en güzel hislerin-
den biri olabilir. Yardım kampanyalarında bulundukça 
kendimi daha güçlü ve huzurlu hissediyorum” Nazlıcan 
Sardoğan, Başakşehir Ortaöğretim Kız Yurdu.

“Çorba dağıtılan insanlar, erzak dağıtılan evler, mama 
verilen sokak hayvanları, okullarına yardım yapılan 
çocuklar ve dahası. Ya dokunamadığımız yürekler 
varsa ya yardım eli değmemiş insanlar kaldıysa? İşte 
bunları tek bir an bile düşünmek beni yardım etmeye, 
merhamete çağırıyor. İnsanlara yardım edelim hayat-
larına bir nebze olsun dokunalım ki hem merhamettin 
güzelliğini tadabilelim hem de bizlerin kalplerine de 
dokunanlar olsun. Az olan paranın paylaşınca çok olan 
paradan daha fazla olduğunu görelim. Rabbimizin biz-
leri infak edin ki infak edeyim diye uyardığı bu dinde 
gülümsemenin bile sadaka olduğunu göz ardı etmeye-
lim”- Melek Ebrar Akpınar, Avcılar Yükseköğretim 
Kız Yurdu.

“Arkadaşımız Melek Ebrar böyle bir proje olduğunu ve 
hepimizin az da olsa yardım yapabileceğini bir çorap 
bile olsa alabileceğini söylediğinde ben de katılmak 
istedim. Onların yüzündeki gülümsemede payımızın 
olması beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Yardımlaşmak 
güzel şey. Hatta başkalarına yardım etmek kendine 
yardım etmektir. Biz de çorbada tuzumuz olsun de-
dik. Yardım yaparken de yaptıktan sonra da çocukları 
görmediğim halde onların mutluluğunu düşünmek 
kalbime ferahlık verdi”- Gülseren Okumuş, Avcılar 
Yükseköğretim Kız Yurdu.

“İhtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmak insan 
olarak sorumluluğumuz, bir vazifemizdir. Kendimi çok 

mutlu hissettim ve bundan gurur duydum. İhtiyacı olan 
insanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. İnsanları 
mutlu ettikçe mutlu olabileceğimizi unutmamız lazım. 
Emine Reyhan Şentürk, Avcılar Yükseköğretim Kız 
Yurdu. 

“Bir arkadaşım aracılığıyla içine dahil olduğum küçük 
de olsa yardımımın dokunduğu proje. Arkadaşım an-
lattığında etkilendim ve ben ne yapabilirim diye sor-
dum. Ondan aldığım fikirlerle elimden geleni yaptım 
inşallah yararı dokunmuştur. Yaptıktan sonra kendimi 
iyi hissettiğim beni mutlu eden bir şeydi. Ülkemizde 
çok da yabancı olmadığımız üzücü bir durum umarım 
bundan sonrası için daha fazlasını yapabiliriz. Biz sıcak 
evlerimizde, okullarımızda yurtlarımızda oturuyorken 
bizimle aynı durumda olmayan insanları da unutma-
malıyız”- Rabia Özata, Avcılar Yükseköğretim Kız 
Yurdu. 

“Ben Aslı Kubat, Ensar Vakfı Esenler kız yurdunda kal-
maktayım. Sosyal sorumluluk projesi adı altında olan 
‘KALEMİNLE UMUD OL’ projesi benim ilk projemdir. 
Projemde bana destek olan ilk başta Kübra Hanım 
ve bir diğer on beş arkadaşımız sayesinde projemizi 
başarıyla gerçekleştirdik. Bu projeyi yaparken aslında 
hiç cesaret edememiştim ilk deneyim korku, endişe 
gibi kaygılarım oldu ama bu kaygılarımı yenmemde ve 
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Atölyeler
Ensar Vakfı Yurtlarının eğitim programlarından so-
rumlu Ensar Enstitü iş birliğiyle gerçekleştirilen nakış, 
işaret dili, Almanca, Fransızca atölyeleri öğrencilerin 
yoğun talebi ile karşılandı. 24 Kasım itibariyle başlayan 
ve sekiz hafta sürecek atölyeler, Ensar Vakfı Yurtlarında 
kalan öğrencileri hem birbiriyle kaynaştıracak hem de 
farklı alanlarda yeni bilgiler edinmelerine yardımcı 
olacaktır.

Konferanslar
Farklı disiplinlerde uzmanlaşmış, alanında yetkin 
kişilerin katılım sağladığı Kürsü Konferansları seri-
si Ensar Enstitü organizasyonuyla yapılmakta olup 
Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşmektedir. 

“Bildiklerimiz Yeter Mi?” diyen Dr. Necdet Subaşı neyi 
ne kadar bilmediğimizi anlatırken, “Sosyoloji Ne İşe 
Yarar?” diyen Prof. Dr. İsmail Coşkun sosyolojinin bilim 
olma serüvenini, yönetimlerin sosyoloji bilimini anlayıp 
ondan yararlandıkları zaman toplumsal sorunlara ne 
tür çözümler getirebileceklerini gençlere aktardı.

cesaret kazanmam da Kübra hanımın payı çoktur. Her 
anımızda elinden gelenin fazlasını yaptı. Sadece bana 
değil tüm ekibin güvenini kazandı: Bu yüzden tüm 
ekip adına Kübra hanıma çok minnettarız. Son olarak 
gönderdiğimiz kalemler ihtiyacı olan öğrenci kardeş-
lerimize ulaşmış bulunmaktadır. Aldığımız dönüşler 
olumlu sonuçlanmıştır. Gerek öğretmenler gerekse 
öğrencilerin yüzündeki mutluluk bize bir diğer pro-
jemizde ilham kaynağı olacaktır. Ayrıca yurdumuzda 
bize bu imkânları sunan vakfımıza ve idarecilerimize 
çok teşekkür ederiz.”

“Yurtta gördüğüm kardeşlik sayesinde “kardeşlik” 
anlayışım genişledi. Görmediğimiz ve bize ihtiyacı 
olan kardeşlerimiz de vardı. Birlik olarak onlara da bu 
kardeşliği hissettirmeliydik. Hiçbir insan yalnız değil-
dir. Müslümanlar birbirini tamamlayan organlar olma 
özelliğini bu çağa karşı durarak korumalıdır.” Sümeyye 
Davulcu, Başakşehir Ortaöğretim Kız Yurdu
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Haftalık Sohbet Programları

Geziler

Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu, her hafta sohbet programları düzenlemekte 
ve öğrencilerini alanında uzman kişilerle bir araya 
getirmektedir. Aralık ayının ilk haftasındaki sohbet 
programının konuğu ise Selahattin Aydar oldu. Aydar, 
Öğrenmedeki Temel Sorunlar ve Çözüm Yolları üzerine 
öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı ve interaktif 
bir program gerçekleştirdi. 

Gençlerin yaşayarak, dokunarak, hissederek öğrenme-
yi çabaladığı bir süreçte gençlere ülkenin kültürel ve 
tarihi zenginlerini tanıtmak, onların aldıkları emanet 
mirası yarına nasıl teslim etmeleri gerektiğini anlata-
bilmenin en iyi yollarından biri olan seyahatler, Ensar 
Vakfı Yurtlarında konaklayan öğrencilerin düzenlediği 
organizasyonlardan biridir.

Bu kapsamda Ensar Vakfı Başakşehir Ortaöğretim 
Yurdu ve Esenyurt Yükseköğretim Kız Yurdu, gelenek-
sel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan, 
kültürel mirasını ve çevresel dokusunu koruyarak 

UNESCO tarafından ‘DÜNYA MİRAS KENTİ’ listesine 
alınan Safranbolu’yu gezme imkanına sahip oldu.

Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu, aralık ayında Çanakkale’deydi. Öğrenciler 
gezi kapsamında, Kilitbahir Kalesi, Truva Atı Heykeli, 
Çimenlik Kalesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Arkeoloji 
Müzesi, Seramik Müzesi ve Namazgah Tabyasını ziyaret 
etti.

Avcılar Yükseköğretim Kız Yurdu, Osmanlıya başkentlik 
etmiş, tarihi yapılarıyla bir dönemin şahitliğini yapmış 
ve yapmaya devam eden Bursa’daydı. Bursa kendisini 
görmeye gelen Ensar Vakfı Yurt öğrencilerini de gelen 
şahitler arasına ekledi. Tanık olarak bulundukları şehir 
de öğrenciler, Tophane, Ulu Cami, Yeşil Cami, Irgandı 
Köprüsü ve Cumalıkızık evlerini gezdi.

Esenler Yükseköğretim Kız Yurdu ise öğrencilerine 
Ankara’yı gezdirdi. Ankara’nın başkent olması hasebiy-
le ilk akla gelen özelliği resmi iş ve işlemler için gidilme-
si gereken bir şehir algısıdır. Fakat öğrenciler bu algıya 
takılı kalmadı. Öğrenciler, Hacı Bayram Veli Camii’nde 
kılınan sabah namazı ile güne başladı. Akabinde Ankara 
Kalesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Hamamönü ve 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni de ziyaret ederek Ankara 
seyahatlerini tamamlamış oldular.
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Eyüp Sultan Namaz ve Kahvaltı 
Programları

Yurt Ziyaretleri

Yetimler Emanetimizdir

B12 Dergisi

Eyüp Sultan İstanbul’un ruhundan nadide bir parçadır. 
Genel Merkez’e bağlı yurtlarımızda kalan öğrenciler 
bu ruh ile tanışmak, kendi aralarındaki dostluk bağı-
nın da gelişmesi adına sabah namazında Eyüp Sultan 
Camii’ne misafir oldular. Sabah namazının ardından 
Eyüpsultan semtinde bulunan Ensar Vakfı Yurt ve Proje 
Koordinasyon Merkezi’nde sabah kahvaltısı yapıldı.

Ensar Vakfı Yurtları, yurt yöneticilerinin ve tüm çalışan-
ların duygularını da dikkate alarak huzurlu, güvenli bir 
ortamın oluşmasına katkı sağlamak, görüş ve fikirlerini 
açıklayabileceği bir ortam oluşturmak, gelişimlerini 
olumlu etkileyen yenilikleri göz önünde bulundurarak, 
ilke ve kurallara ilişkin tutarlı bir uygulama çerçeve-
sinde ortak bir hedef doğrultusunda bütünleştirici ve 
yönlendirici olmak için Türkiye’nin farklı illerinde bulu-
nan 58 yurduna, yurt koordinatörleri ve PDR birimiyle 
ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2018- 
2019 döneminde Bitlis, Bingöl, Erzurum, Samsun, 
Ordu, Trabzon, Malatya, Urfa, Edirne, Kırklareli illerine 
ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Savaşlar, çatışmalar, açlık, felaketler gibi doğal ve siyasi 
sebepler sonucunda onlarca çocuk yetim kalmaktadır. 
Ensar’ın sadece bir isim olmadığının bilincinde olan 
Ensar Vakfı, yurtlarında kalan öğrencilerin gayretleri, 
duyarlılıkları ve kardeşlik duygularıyla destek olduk-
ları “Her Yurdun Bir Yetimi Var” projesini Başakşehir 
Ortaöğretim, Esenler ve Avcılar Yükseköğretim Kız 
Yurtlarında devam ettirmektedir.

Gençliğin kültür ve sanat alanında ihtiyacı olan tüm 
vitaminleri içeren, edebiyat dünyasına amatör bir ruhla 
giriş yapan ve bu ruhla devam eden, kadrosunda başta 
İstanbul olmak üzere Anadolu’da bulunan yurtlarımız-
da kalan yetenekli, istekli, heyecanlı, umutlu, üreten 
gençleri barındıran B12 dergisinin ikinci sayısı Senede 
Bir Gün mottosu ile basıldı.
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Gecelerimizi Bereketli Kılan Günler

Birlik Radyo

Ensar Vakfı İnegöl Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 
Dualarla Açıldı

Müslümanların birlik, kardeşlik, merhamet, hikmet ve 
bereketinden nasiplendikleri, zaman ve mekanların 
değer kazandığı, kıymet ve kutsiyetini Allah’tan bek-
lediği gecelerde Ensar Vakfı Yurtlarında konaklayan 
öğrenciler bir araya gelip Kur’an-ı Kerim okumakta, 
geceyi ibadet ve dualarla geçirmektedir.

Ensar Vakfı Yurtlarında konaklayan öğrenciler yaratılış 
gayelerini ve kulluk bilincini yerine getirebilmek için, 
ilmihal, peygamberler tarihi, sahabeler dönemi, tefsir 
derslerini almaktadır.

Ensar Vakfı Esenler Yükseköğretim Kız Yurdunda ko-
naklayan öğrenciler bir yurt anons sistemi ile neler 
yapılır diye düşündü ve bunu sosyal medya gücü ile 
birleştirerek yurt radyosunu yani Birlik Radyo’sunu 
yayına başlattı

Ensar Vakfı İnegöl Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 
dualarla açıldı. Açılışa, İnegöl Belediye Başkan Vekili Ali 
Kara, Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram, 
Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, 
Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç ve çok sayıda 
davetli katılım gösterdi.
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Güncel Dini Konular Üzerine Söyleşi Programı

Mecidiyeköy Yurdundan 
Paintball Etkinliği

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Ensar Vakfı 
Yurtlarında misafir ettiği gençleri önemsemekte ve 
onların mevcut durumlarını aynı zamanda da gelecek-
lerini şekillendirmelerinde onlara yardımcı olmakta-
dır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizde; 
gizlilik, şartsız kabul, insana saygı, bilimsellik ve ye-
terlilik esası ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterilen 
çalışmalar ile öğrencilerimizin; kendini fiziksel, bilişsel, 
duygusal ve sosyal yönden tanımasına, gelişimi için 
gerekli fırsatları, okul ve yurttaki eğitim imkanları-
nı, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına, 
problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar 
verebilmesine bireysel farkındalık ve birlikte yaşama 
kültürü oluşturabilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler 
içinde ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmesine 
yardım etmeyi hedeflemektedir.

Özel Ensar Vakfı Rüstempaşa Yükseköğretim Erkek 
Yurdu, 1 Kasım’da Eğitimci- Yazar Mehmet Yaşar 
Soyalan’ı ağırladı. Programda, Maarif Vakfı İnsan 
Kaynakları Daire Başkanı Abdullah Serenli de yer 
aldı. Ziyarette, güncel dini meseleler üzerine konuşan 
Soyalan, dinin ancak Kur’an, vahiy ve sünnet ışığında 

anlaşılabilir oluğunu ve toplumun hayatına yerleşen 
dine aykırı inanç, tutum ve davranışları ayıklamanın 
da doğru bir din eğitimi ile olacağını ifade etti. Sohbetin 
devamında Suriye’de ikamet ettiği döneme dayanan 
tecrübelerini ve bu bölgedeki sosyal yapıyı aktaran 
Soyalan, bazı kitaplarını kütüphanemize hediye etti. 

Ensar Vakfı Mecidiyeköy Yükseköğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu öğrencileri, vize sınavları sonrası paintball etkin-
liği ile hem eğlendiler hem de stres attılar.
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Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 
İstanbul yurtlarında kalan öğrencilerine tanışma ye-
meği düzenledi. Yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla 
düzenlenen öğrenci tanışma yemeğine; Ensar Vakfı 
Genel Müdürü Hüseyin Kader, Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Karayılan, vakfın birim sorumluları ve öğrenciler 
katılım gösterdi.

Öğrenci tanışma yemeği, Ensar Vakfı Rüstempaşa 
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Hukuk 
Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muharrem Ertekin’in 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından açılış ko-
nuşmalasını Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan 
gerçekleştirdi. Öğrencilere bulundukları şehrin öne-
mini anlatan Karayılan, üniversite yıllarını gençlerin iyi 
değerlendirmeleri için öğütlerde bulundu.

Ali Karayılan’ın konuşmalarının ardından öğrencilere 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Kültür- 
Sanat Günleri, Genç Ensar ve Proje Atölyesi’nin tanıtım-
ları yapıldı. Kültür- Sanat Günleri’nde görev alanların 

tecrübe konuşmaları öğrencilerin dikkatini çekti. Panel, 
Münazara, Anlat İstanbul’u ve Şiir- Müzikal ekiplerin-
den bir temsilci söz aldı. Temsilciler, Ensar Vakfı’nda 
düzenlenen Kültür- Sanat Günleri’nin derslerin arala-
rında bir nefes olduğunu dile getirdiler.

Kapanış konuşmalarını ise Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader gerçekleştirdi. “Sayın Milletvekillerim, 
Okul Müdürlerim, Avukatlarım, Hakimlerim, 
Öğretmenlerim...” diye söze başlayan Kader, “makam-
lara talip değilseniz boşuna üniversite okumayın, ma-
kamlarınızın başına geçtiğinizde ise işinizi hakkıyla 
yerine getirin. Siz geleceğimizin inşası, siz bizim öz 
mimarlarımızsınız. Oturduğunuz koltuklar birer han, 
siz ise birer yolcusunuz. Her gittiğiniz handan bir şey-
ler kapmaya çalışın, atak olun. Bulunduğunuz eğitim 
kurumlarını iyi değerlendirin.” dedi.

Kader’in kapanış konuşmalarının ardından öğrencilere 
isimlerine özel ajanda, kalem ve Ali Erkan Kavaklı’nın 
“Başarı İnanç İşidir” kitabı hediye edildi.

Beden Dili Eğitimi
İnsan, bir diliyle bir de hâl diliyle derdini anlatabilir. 
Konuşarak söylediğimiz cümlelerle karşımızdakini 
kandırabiliriz ama bedenimizle asla böyle bir şey müm-
kün değil. Birçok uzman, dil yalan söylese de beden 
söylemez diye beden dilinin önemini ifade ederler.

Beden dilinin en önemli dört yararı, başkaları üzerinde 
olumlu bir etki yaratarak amaca ulaşmak, karşıdakileri 
daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurmak, beden ha-
reketlerini denetleyerek, sosyal ortamlara daha çabuk 
uyum sağlamak, başkalarının gerçekte ne söylemek 
istediğini anlamaktır.

Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 
öğrencilerine iletişim yöntemlerinden aldığı ilham ile 
“Beden Dili Eğitimi” verdi. Eğitimin moderatörlüğünü 

ise İşaret Dili Tercümanı kitabının yazarı Arzugül 
Taşoluk yaptı. 16 saat (2 haftalık periyotla) süren eğiti-
min sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. 

Ensar Vakfı Yurtları Öğrenci Tanışma Yemeği  
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Biraz Konuşalım Mı? 
Ailesinden, sevdiklerinden ayrılarak üniversite eği-
timlerini sürdürmek için Ensar Vakfı ailesine katılan 
öğrenciler, diğer tüm üniversite öğrencileri gibi kişisel, 
sosyal, akademik ve mesleki alanlarda birçok yenilikle 
karşılaşacakları, yeni sorumluluklar alacakları ve en 
önemlisi yeni bir yaşam tarzı edinmek durumunda 
kalacakları bir döneme girmektedirler. 

Bu dönemde öğrenciler, kendilerine destek olabile-
cek kaynakları harekete geçiremediklerinde yoğun 
kaygı yaşayabilmekte ve ciddi akademik kayıplarla 
karşılaşabilmektedirler.

Bu nedenle Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi; öğrencilerinin bireysel, sosyal ve aka-
demik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite, yurt 
yaşamı ve hayata uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara 
bu alanlarda yaşanabilecek sorunlarla baş etme konu-
sunda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

‘’Kupanı al gel, çay kahve bizden’’ sloganı ile öğren-
cileri davet eden Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Birimi; öğrencileri ile aileden uzakta 

üniversiteli olmak, vakıf yurdunda konaklamak üzerine 
konuşmaktadır.

Tanışma oyunlarının oynandığı, öğrencilerden alınan 
karşılıklı soru- cevapların yer aldığı interaktif bir prog-
ram gerçekleştiren Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin insan ve psikoloji ile 
ilgili merak edip talep ettikleri farklı konular üzerine 
bir sohbet programı gerçekleştirmektedir.

Bireysel Görüşmeler
Psikolojik Danışma hizmeti, görüşmeyi talep eden 
veya yurt idarecisi tarafından yönlendirilen öğrenciler 
ile gizlilik ilkelerine uygun, öğrencinin güven duya-
bileceği, kendini kolay ifade etmesi açısından dikka-
ti dağıtacak etkenlerden uzak ve rahat bir ortamda 
gerçekleşmektedir. 

Bireysel görüşme hizmeti almak isteyen öğrenciler, 
randevu yolu ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Birimi ile iletişime geçmektedir. Herhangi bir ücret 
ödemeden bu hizmetten yararlanan öğrenciler ile 

görüşmeler yaklaşık 50 dakika sürmekte ve görüşmele-
rin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine öğrenci 
ile birlikte karar verilmektedir. 

Oyun Terapisi Eğitimi
Psikoloji atölye çalışmaları kapsamında öğrencilere 
mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve uzmanlık 
sağlayacak bir diğer eğitim ise ‘Yoğunlaştırılmış Çocuk 
Odaklı Oyun Terapisi Eğitimi’ oldu.

 Bu eğitim ile öğrencilere anaokullarında, okullarda, 
hastane ve kliniklerdeki çocuklarla görüşme, psikote-
rapi yapma, teşhis ve değerlendirme becerileri kazan-
dırmayı hedeflemektedir. 
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GENÇ ENSAR
Ensar Vakfı, ülkemizin direnç kaynağı olan dinamik gençliği daha fazla desteklemek, sosyal ve bilişsel 
üretkenliğini artırmak için bünyesinde “Genç Ensar” teşkilatlanmasını oluşturmuştur. 

2017 yılı itibari ile Genç Ensar Kız Komisyonu ve Genç Ensar Erkek Komisyonu olmak üzere iki kola 
ayrılan Genç Ensar, Türkiye genelinde 84 şubede komisyonları ile hizmet vermektedir.

Genç Ensar şubelerde, üniversitelerde, yurtlarda ve liselerde gençlik meseleleri üzerine çözümler 
üretmek adına çalışmalar yapmaktadır.

www.gencensar.org gencensarGM

gencensarGM gencensarGM
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Genç Ensar’dan Aşure İkramı

Hayvan Hakları Koruma Günü İle İlgili Basın Açıklaması

Yurtlarda ve öğrenci evlerinde kalan gençleri Genç 
Ensar Muharrem ayında da unutmadı. Yeni hicri yıla 
girişimizin ardından 10 Muharrem Aşure günü hürme-
tine, öğrencilerin kendi elleriyle yaptığı aşureler, Ensar 
Vakfı Genel Merkezi önünde açılan stantta yaklaşık 
üç bin kişiye dağıtıldı. Aşure yapımından dağıtımına 
kadar olan her aşama gönüllü öğrenciler tarafından 
gerçekleştirildi.

Genç Ensar ekibi, “4 Ekim Dünya Hayvan Hakları 
Koruma Günü” münasebetiyle Bağcılar Belediyesi 
Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Veteriner Hekim eşli-
ğinde hayvanları ziyaret eden ekip minik dostlarımızın 
sağlığı ve tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Ziyarete Genç 
Ensar Genel Merkez Yönetim Komisyonu üyelerinin 
yanı sıra Bağcılar Genç Ensar temsilcileri de katıldı. 
Ziyaretin sonunda ise Genç Ensar Erkek Komisyonu 
Sorumlusu Enes Kaşkaş Hayvan Hakları’na ilişkin basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Genç Ensar Doğa ve İstişare Kampı Gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığı ile düzenlenen 
Genç Ensar İstişare ve Doğa kampı 2-6 Eylül tarihleri 
arasında Samsun Nebiyan Yaylasında gerçekleştirildi. 
Kampa Türkiye genelindeki Genç Ensar Temsilcileri ve 
yönetim kurulu üyeleri katılım sağladılar. Kampta proje 
yazım teknikleri, teşkilat yapısı gibi muhtelif alanlarda 
eğitimler verildi. 

Eğitimlerin yanı sıra katılımcılar ok atma, treaking, 
voleybol, matrak gibi sportif etkinlerle keyifli vakit ge-
çirdiler. 4 gün süren kampın bir günü ise Samsun şehir 
turuna ayrılarak katılımcıların Samsun’u tanımaları 
sağlandı.

Ayrıca kampta Türkiye’nin en genç milletvekili olan 
Rümeysa Kadak gençlerle buluştu ve keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirildi.
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Yerel Yönetimler ve Gençlik 
Politikaları Forumu
Medeniyet Derneği’nin organize ettiği “Yerel Yönetimler 
ve Gençlik Politikaları” forumunun üçüncü oturumuna 
katılan Genç Ensar sorumlusu Enes Kaşkaş, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve diğer STK tem-
silcileri ile birlikte gençlik politikalarına yönelik öneri 
ve eleştirilerini dile getirdi. Oturum hediye takdimiyle 
son buldu.

Genç Ensar Eğitim ve İstişare Kampı Gerçekleştirildi

Yeni döneme daha hızlı girmek ve daha planlı ilerle-
yebilmek adına Genel Merkez Erkek Komisyonu ekibi 
Darıca’da eğitim ve istişare kampı düzenledi. Kampta 
sosyal sorumluluk, teşkilatlanma, organizasyon ve 
takım yönetimi ile ilgili genel bilgilendirmelerin yanı 
sıra birim sunumları, Takım&Kulüp yönetimi, kitap 
tahlili ve kamp sonu değerlendirme oturumları yer 
aldı. Kampta seminerlerin yanında futbol, voleybol gibi 
sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Şehir Şehir Genç Ensar
Türkiye genelindeki tüm şube başkanlarını ziyaret 
etmek konusunda çalışma yapan Genç Ensar, şubelere 
teşkilat yapılanması ve projeleri hakkında bilgilendir-
melerde bulunuyor.

Bu kapsamda toplam 40 şubeyi ziyaret eden Genç 
Ensar, illerde Ensar Vakfı yurtlarında kalan öğrencilerle 
de bir araya geldi.
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Diyarbakır Gençlik Festivali

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-21 
Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Gençlik 
Festivali Diyarbakır Kent Meydanında gerçekleşti. Genç 
Ensar’ın da katılım sağladığı festivalde Genç Ensar 
standı yoğun ilgi gördü. Stantta jenga, futbol, Anlat 
Bakalım gibi faaliyetlerin yanında Gülümseten Emek 

Projesi atölye çalışması da gerçekleştirildi. Genç Ensar 
ailesine dâhil olmak ve faaliyetlere katılmak isteyen 
pek çok genç ile tanışma fırsatı elde eden ekip, gençlere 
faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genç Ensar, gençlerin en aktif olduğu alanın sosyal 
medya olduğunu bilmekte ve bunu önemseyerek sosyal 
medyada gençlere ulaşmak için çaba sarf etmektedir. 
Bunu yaparken de öğretici ve keyifli olmasına dikkat 
etmektedir.

Gençlere Genç Ensar Twitter hesabı üzerinden genel 
kültür, spor, tarih gibi muhtelif alanlardan sorular sora-
rak doğru cevap veren takipçilere kitap, ajanda, takvim, 
anahtarlık, kalem seti gibi sürpriz hadiyeler vermektdir. 
Böylece gençlere okuma alışkanlığı kazandırmakta hem 
onların bilgilerini tazelemekte hem de eğlenmelerini 
sağlamaktadır.

Online Kitap Çekilişi
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Genç Ensar Isparta Kız Komisyonu’ndan Emanet Kitap Projesi
Genç Ensar Isparta “Okumadığın Gün Karanlıktasın” sö-
zünden ilham alarak yola çıktığı ortaokul öğrencilerine 
yönelik Emanet Kitap Projesi’ni başlattı. Proje, Isparta 
Şehit Muhsin Kiremitçi ortaokulundan bulunan 5,6 ve 
8. Sınıf öğrencileri ile yürütüldü. Projenin amacı öğ-
rencilere, okuma alışkanlığı kazandırma yanında, oku-
yacak oldukları kitaplar konusunda seçici olmalarını 
sağlamak. Ayrıca okumuş oldukları kitaplar üzerinden 
çok yönlü düşünce becerisi geliştirmeleri de projenin 
amaçları arasında. Projede öğrencilere dağıtılan hediye 
kitapların kritiklerini yapmaları için de Genç Ensar 
Isparta ekibi olarak destek verildi.

Genç Ensar Trabzon Kız Komisyonu, Trabzon Düzköy 
Gürdağı Anaokulu öğrencileri için, yurtta misafir edilen 
öğrencilerin de desteğiyle her bir çocuk için ayrı ayrı 
hediye paketleri hazırladı. 

Hazırlanan paketlerde; şeker, çikolata, oyuncak, kitap, 
boyama kitabı, boya kalemleri, mektuplar ve Genç 
Ensar gönüllüleri tarafından özel olarak oluşturulan 
atölyede kendi elleriyle yaptıkları parmak kuklaları 
yer aldı. 

Dağıtıma Genç Ensar Trabzon Kız Komisyonu ekibi ve 
gönüllüler katılım sağladı.

‘Gençlerin dinamizmi ancak büyüklerin tecrübesi ile 
birleştiğinde verimli hale gelir’ düşüncesiyle yola çıkan 
Genç Ensar Aydın Erkek Komisyonu, her hafta hafız 
öğrencileriyle birlikte o yörede taziyesi olan bir haneyi 
ziyaret ederek hafta içinde okudukları hatmin duasını 
yapıyor. Böylelikle öğrenciler de alanlarına dair tecrübe 
oluşturulurken empati duygularının da gelişmesi sağla-
nıyor. Öğrenciler kimi zaman da o yörede sivil toplum 
faaliyetlerine emek veren büyüklerini ziyaret ederek 
hasbihal ediyor. 

Bir Paket Mutluluk Genç Ensar’dan Vefa Ziyareti
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Genç Ensar Bursa Kız Komisyonu Öğrencilere Yönelik 
Faaliyetleriyle Örnek Teşkil Ediyor

2016’da kurulan ve kurulduğu günden beri gençlerin 
ahlaki ve manevi gelişimini esas alarak Bursa’daki 
STK’ların işleyişine uygun bir şekilde; İMH Gençlik 
Komisyonu ile iş birliği içinde olan Genç Ensar Bursa 
Kız Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı genç-
lik kulüpleri vasıtasıyla ortaokul ve lise öğrencilerine 
yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini devam ettiriyor.

Faaliyetler kapsamında öğrencilerin maneviyatını ge-
liştirmek için Güzel Ahlak Dersleri (Tefsir, Hadis, Akaid) 
veriliyor. Okulun yoğun ve yorucu temposundan sıkılan 
öğrenciler için belirli aralıklarla yapılan atölye çalışma-
ları (ebru, el işi atölyeleri); izcilik faaliyetleri, gezi-pik-
nik, sportif faaliyetler (karate, yüzme, masa tenisi) ile 
öğrenciler nefes alma imkânı buluyor. Özellikle izcilik 
faaliyetleri ve bu kapsamda yapılan izcilik kampları, 
öğrencilere zorlu şartlarda mücadele etmeyi öğretiyor.

Okul derslerinde sıkıntı yaşayan öğrencilere Türkçe, 
Matematik, Arapça eğitim seminerleri, derslerin ho-
caları tarafından veriliyor. Belirli aralıklarla yapılan 
“Edebiyat Okumaları” sayesinde öğrencilere okuma/
yorumlama/yazma çalışmaları ve drama etkinlikleri 
yaptırılarak onların edebiyatla iç içe olacakları bir 
ortam oluşturuluyor. 

Okul döneminde faaliyetlere katılan öğrencilerle bağla-
rı koparmamak adına Hanımlar Komisyonu ile birlikte 
“Yaz Okulu” programı oluşturularak zamanının çoğun-
luğunu sosyal medyada geçiren öğrencilerin, verimli bir 
yaz dönemi geçirmeleri sağlanıyor.

Genç Ensar Diyarbakır’dan 
Kitap Tahlilleri
 Genç Ensar Diyarbakır, iki haftada bir toplanarak 
okudukları kitapların kritiklerini yapıyor, çıkardıkları 
notları birbirleriyle paylaşıyor. Böylelikle tek bir kitabı 
onlarca farklı açıdan yorumlama fırsatını yakalamış 
oluyorlar. 

Sezai Karakoç’un “İslam’ın Dirilişi” kitabı ile başlayan 
ekip, Prof. Dr. Ahmet Coşkun’un “İlim Yolcuları” kitabı 
ile devam ediyor.  



HANIMLAR KOMİSYONU
Hanımlar Komisyonu, 2016 yılında teşkilatlanarak vakıfta hanımların faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, 
gönüllülüğü arttırmayı ve toplumun her kesimindeki hanımlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Hanımlar Komisyonu; Teşkilatlanma, Eğitim, Kültür-Sanat, Sosyal Sorumluluk, Tanıtım, Medya ve 
İletişim birimlerinden oluşmaktadır.

İstanbul’da 23, Anadolu şubelerinde 67 olmak üzere toplamda 90 şubede faaliyet göstermektedir.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, zamanın gerektirdiği ihtiyaçlar ile toplumsal değerlerimiz arasında 
dengeyi sağlama noktasında ülkemizi desteklemektedir.  Hanımlar Komisyonu, faaliyetleri kapsamında 
her bir yaş döneminin kendine has özellik ve gereksinimlerini göz önünde tutarak, fiziksel, psikolojik, 
sosyal, manevi, akademik ve mesleki gelişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 

www.ensar.org ensarvakfihanimlar

EnsarHanimlar ensarvakfihanimlar
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Neler Yapıldı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
Süleymaniye Camii avlusunda masal-oyun şenliği ger-
çekleştirildi. Çocuklarla sokak oyunları oynandı, masal-
lar anlatıldı piknik yapılarak hediyeler verildi.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde 250 Ensar gönüllüsü 
ile birlikte kahvaltı programı yapıldı.

Anneler günü münasebetiyle 150 hanımla birlikte 
“Hz. Amine” konulu, özel konukların katılım sağladığı, 
hediye takdimlerinin olduğu bir program düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Hanım 
Sahabeler” konulu bir program icra edilerek, katılım 
sağlayan hanımlara hediye takdim edildi.

Suriye’nin Azez Bölgesindeki Doğu Gutalı çocuklara İHH 
aracılığıyla gıda ve oyuncak yardımı yapıldı.

“Kendi Teraryumunu Kendin Yap” atölye çalışmasını 
İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ.’de Türkiye’nin en büyük fidan-
lığı içinde kurulan Bahçe Market’te Akşemsettin İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencileriyle uzman ekip eşliğinde 
gerçekleştirildi.
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Hanımlar Komisyonu üyeleriyle “Gülümseten Emek” 
projesinin atölye çalışması ve dağıtımı gerçekleştirildi.

Hanımlar Komisyonu yönetim kurulu ile Bursa’ya mo-
tivasyon gezisi düzenlendi. 

Hanımlar Komisyonu, yönetim kurulu ile aylık istişare 
toplantıları gerçekleştirmektedir. Bu toplantılar ara-
cılığıyla şubelerde yapılan faaliyetler değerlendiril-
mekte, yeni projeler ve programlar üzerinde istişare 
edilmektedir. 

Düşünce Koçu Münir Arıkan’la vakıf çalışmalarında 
samimiyet, kişisel profesyonellik ve kurumsal kalite, 
gönül alan-gönülde kalan iletişim teknikleri, profes-
yonel ekip ruhu-takımdaşlık konulu hizmetiçi eğitim 
semineri verildi.

Hanımlar Komisyonu Genel Merkez Yönetim Kurulu ile 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde bir günlük Ebru Atölyesi 
çalışması gerçekleştirildi. 

Aylık İstişare Toplantıları
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Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi Masallar, Meseller ve Değerler Eğitimi Atölyesi 

Teraryum Atölyesi 

Yürütülen Projeler ve Etkinlikler

Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Oyun ve Eğlenceli 
Etkinliklerle Din Öğretimi Atölyesi 
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Bölge toplantıları vasıtasıyla iki haftada bir 
Anadolu’daki Hanımlar Komisyonu şubeleri ile bir 
araya gelinip, bölge çevresindeki şubelerdeki hanım-
larla istişare edilmektedir. Dönem içerisinde yapılan 
ve yapılacak çalışmalar hakkında Hanımlar Komisyonu 
şubeleri ile istişareler yapılmaktadır.

Bölge Toplantıları

Ziyaretler

Hanımlar Komisyonu Eyüpsultan Şubesi- Müftü Ziyareti

Hanımlar Komisyonu Genel Merkez- Ensar Vakfı 
Esenyurt Şube Ziyareti

Hanımlar Komisyonu Genel Merkez- Ensar Vakfı 
Başakşehir Şube Ziyareti 

Hanımlar Komisyonu Genel Merkez- Ensar Vakfı 
Eyüpsultan Şube Ziyareti

Hanımlar Komisyonu Genel Merkez- Ensar Vakfı 
Zeytinburnu Şube Ziyareti
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HANIMLAR KOMİSYONU

Şubelerde Yapılan Faaliyetler
Atölyeler

Hanımlar Komisyonu Batman Şubesi- Satranç Atölyesi 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Film Tahlili 
Atölyesi 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- El İşi Atölyesi 

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Seramik Atölyesi 

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi Tezhip 
Atölyesi
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HANIMLAR KOMİSYONU

Eğitimler

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Arapça Kursu 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Keman Kursu 

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi İşaret Dili 
Kursu 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Ney Kursu 

Hanımlar Komisyonu Trabzon Şubesi- Oyun ve 
Eğlenceli Etkinliklerle Din Öğretimi Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Bağcılar Şubesi- Oyun ve 
Eğlenceli Etkinliklerle Din Öğretimi Atölyesi 
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HANIMLAR KOMİSYONU

Eğitimler

Hanımlar Komisyonu Bağcılar Şubesi- Masallar 
Mesellerle Değerler Eğitimi 

Hanımlar Komisyonu Çanakkale Şubesi- Satranç Kursu 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Makam Dersi 
Kursu

Hanımlar Komisyonu Afyonkarahisar Şubesi- Kur’an’la 
Muhabbet Dersleri 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Makam Dersi 
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HANIMLAR KOMİSYONU

Kültür- Sanat Gezileri

Hanımlar Komisyonu Ataşehir Şubesi Tarihi Yarımada 
Gezisi 

Hanımlar Komisyonu Kağıthane Şube Yaz Kampı ve 
Bursa Gezisi 

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi İslam 
Eserleri Müzesi Gezisi 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi Turkcell 
Diyalog Müzesi Gezisi 

Hanımlar Komisyonu Trabzon Şubesi- Doğu Türkistanlı 
Hanımlara Trabzon Gezisi
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HANIMLAR KOMİSYONU

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Hanımlar Komisyonu Ataşehir ve Maltepe Şubelerinden 
Hatıra Ormanı 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi Halep’e Un Yardımı 

Hanımlar Komisyonu Büyükçekmece Şubesi’nden 
Yetimlere Eğlence Programı 

Hanımlar Komisyonu Diyarbakır Şubesi’nden Yetim 
Çocuklara Atkı-Bere Örgüleri 

Hanımlar Komisyonu Erciş Şubesi’nden Öğretmenler 
Gününde Öğretmenlere Hediyeler 

Hanımlar Komisyonu Ümraniye Şubesi’nden Huzurevi 
Ziyareti 
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HANIMLAR KOMİSYONU

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Hanımlar Komisyonu Edremit Şubesi- Aşure İkramı 

Hanımlar Komisyonu Düzce Şubesi- Huzurevi Ziyareti 

Hanımlar Komisyonu Çanakkale Şubesi- Aşure İkramı 

Hanımlar Komisyonu Düzce Şubesi- Şehit Ailelerini 
Ziyaret 

Hanımlar Komisyonu Çanakkale Şubesi- Aşure 
Programı

Hanımlar Komisyonu Van Şubesi- Edremit Fen Lisesi 
Kütüphanesine Kitap Yardımı 
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HANIMLAR KOMİSYONU

Seminerler- Söyleşiler- Konferanslar

Hanımlar Komisyonu Ataşehir Şubesi- Nejla Tammey 
“Namaz Bilinci” Konferansı 

Hanımlar Komisyonu Esenyurt Şubesi- Fahri Sarrafoğlu 
“Namaz ve İletişim” Semineri 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Nurdan Damla 
“Kadın Öncü Şahsiyetler” Konferansı 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Hikmet Anıl 
Öztekin “Tasavvuf ve Aşk” Konferansı 

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Bilinçli Sosyal 
Medya Kullanımı Semineri 

Hanımlar Komisyonu Afyonkarahisar Şubesi- Dr. Hatice 
Misgeden “Sünnet Işığında Sağlıklı Yaşam” Semineri 
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HANIMLAR KOMİSYONU

Seminerler- Söyleşiler- Konferanslar

Hanımlar Komisyonu Afyonkarahisar Şubesi- 
“Üniversite Öğrencilerine Vakıf Bilinci” Semineri 

Hanımlar Komisyonu Eyüpsultan Şubesi- 
Gönül Sohbetleri Programı 

Hanımlar Komisyonu Bağcılar Şubesi- “Kariyer Patikam 
Günleri” 
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PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ
Ensar Vakfı bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Proje Koordinasyon Merkezi, sosyal ve 
kültürel kalkınma odaklı, toplumun her kesimine hitap edebilecek ve fayda sağlayabilecek nitelikte 
projeler üretme, yazma, uygulama ve değerlendirme gibi çalışmaları yürütmektedir. 

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

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

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

www.ensar.org EnsarVakfi_Pkm
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PROJELER

Proje Koordinasyon Merkezi Fikir Üretme- Geliştirme ve Hibe Programlarına 
Yeni Dönemde de Devam Ediyor

Kültür Mirasının İzinde
Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimleri Programı kapsa-
mında desteklenen ‘Kültür Mirasının İzinde’ ‘Tracing 
Cultural Heritage ’ projesi; 

• Unutulmaya yüz tutmuş veya haberdar olmadığımız 
meslek grupları ve sanat dallarını ortaya çıkarmayı, 

• Kültürel, sanatsal ve tarihi çalışmalara teorik ve pratik 
açıdan katkı sunmayı, 

• Gençleri bu konuda araştırma yapmaya ve bu kadim 
sanatların yeni, sanatsal ya da endüstriyel uygulamala-
rına teşvik etmeyi 

• Ortak ülkeler arasında kültürel, sosyal ve politik 
anlamda işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Kültürlerarası İletişim Merkezi ve Ukrayna Pereyaslav- 
Khmelnytsky State Pedagoji Üniversitesi ortaklığında 
yürütülecek projeye 36 genç katılacak ve geleneksel 
beş el sanatı tecrübe edilecektir.  

İstanbul Tasarım Merkezi tarafından FSMV Üniversitesi 
ortaklığıyla hayata geçirilecek olan Canlandırma Film 
ve Oyun Tasarım Atölyesi ile hızlı büyüyen ve ülkemiz 
için hem içerik hem üretim konusunda ihtiyacın arttığı 
bu sektörde yetişmiş elemanın, yerli ve milli içeriğin 
üretilmesi ve yayılması sağlanacaktır. Bu proje ile 12 
ay boyunca 30 genç ilgi ve yeteneğine göre animasyon 
ve oyun programlama alanlarında ücretsiz eğitim ala-
caktır. Altyapısı kurulmuş, tüm ekipmanları sağlanmış, 
teknolojik donanımlı sınıflarda, etkili müfredat ve uz-
man kadro ile verilen bu eğitimler sayesinde gençler, 
kendi potansiyellerinin farkına varacak, verimli vakit 
geçirecek, topluma üretim ve fayda ile aktif bir şekilde 
katılabileceklerdir. Aynı şekilde proje, STK-üniversite-
özel sektör iş birliğini sağlayarak bu hususta da emsal 
teşkil edecektir.

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklen-
meye hak kazanmıştır.

Canlandırma, Film ve Oyun Tasarım Atölyesi
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3. Kültür Sanat Günleri

İstanbul, Avrupa’daki birçok devlet ve Türkiye’deki 41 
ilin nüfusunu geride bırakarak bir milyonun üzerinde 
üniversite öğrencisi kapasitesi ile genç dinamizmin 
omurgasını oluşturmaktadır. Tarihi ve kültürel geçmişi 
ile birlikte kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği 
yapan İstanbul, dünyanın bu anlamda da çekim merkezi 
olma hüviyetindedir. Ancak, Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden eğitim için İstanbul’a gelen gençlerimizin, ma-
alesef sadece okul eğitimlerini alarak memleketlerine 
geri döndükleri bilinen bir gerçektir.

İstanbul ve Anadolu’nun birçok yerinde vermiş olduğu 
yurt hizmetiyle Ensar Vakfı önemli bir boşluğu dol-
dururken bünyesindeki öğrencilere barınma hizmeti 
yanında akademik ve sosyal becerilerini arttıracak 
destek de vermektedir. 20 Nisan – 7 Mayıs 2017 tarih-
lerinde Ensar Vakfı Yurtları tarafından ilki, 22 Nisan – 7 
Mayıs 2018 tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilerek 
ilerleyen zamanlarda da yurt hizmetinde önemli bir ör-
neği teşkil edeceği şüphesiz olan ‘Kültür Sanat Günleri’, 
Anadolu’dan İstanbul’a eğitim için gelmiş gençlerin 
kültür sanat alanında desteklenmelerine önemli bir 
katkı sağlamıştır.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz proje kapsa-
mında Panel, Şiir- Müzikal, Anlat İstanbul’u başlıkları-
nın yanı sıra şube yurtlarında konaklayan öğrencilerin 

katılımını da desteklemek adına Münazara etkinliği 
genele açılmış olup ‘Fotoğraf-Resim Yarışması’ başlığı 
eklenmiştir. 

Projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik 
Projeleri Destekleme Programı (2018– II) kapsamında 
desteklenmeye hak kazanmıştır.

123ENSAR BÜLTENİ 
2018 TEMMUZ / ARALIK

PROJELER



PROJELER

Danışmanlık Hizmeti ve Proje Eğitimleri
Proje Koordinasyon Merkezi yalnızca hibe veren ku-
ruluşlara proje üretmekle kalmayıp öğrenci topluluğu, 
şubeler ve STK’lara yönelik danışmanlık hizmeti sun-
makta, proje eğitimi vermektedir.

Ensar Vakfı Proje Merkezi’ni muadillerinden ayıran 
en önemli özellik, verdiği proje eğitimlerinde hedef 
kitlenin ihtiyaçlarını gözeterek ilgili kuruluşlardan 
destek almasını sağlayacak içerikler sunması ve proje 
eğitimlerinden sonra da oluşan gruplara danışmanlık 
hizmetini sürdürmesidir. 

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 7. Antalya Büyük 
Türkiye Buluşması’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 
destek alan şubelere yönelik Bakanlığın Proje 
Koordinasyon Genel Müdür yardımcısı tarafından 
Proje Yönetimi eğitimi verilerek proje süreçlerinde 
dikkat edilmesi gereken hususlar projeler başlamadan 
önce belirtilmiştir.

Proje Atölye Grubu
Proje Koordinasyon Birimi bünyesinde üniversiteli 
gençlerden oluşan 25 kişilik Proje Atölye Grubu bu 
dönem de yeni projelere hazırlanıyor.

Sürece, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi alarak 
başlayan bu gönüllü ekibimiz, fikirlerini projeye dönüş-
türecek aşamaların her birinde ve projelerin operasyon 

kısmında Ensar Vakfı Proje Koordinasyon Merkezi’nin 
birçok imkanını kullanabilmektedir.

Yeni dönemde ekibimiz uygulayacakları ‘Söz Bende’ 
ve ‘Ekip Aksiyon’ gibi proje çalışmalarını hızla 
sürdürmektedir.
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Medeniyet Seferleri Yeniden İstanbul’da!

Geçtiğimiz dönem Ensar Vakfı ve Viyana İslam 
Federasyonu ortaklığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen 
“Medeniyet Seferleri” projesinin etkileri bu dönem de 
devam ediyor.

Viyana’daki Müslüman lise öğrencileri için tasarlanan 
‘Öğrenci-Veli İstanbul Gezisi’ kapsamında 27-31 Aralık 
tarihlerinde İstanbul’a gelen 49 kişilik öğrenci ve veli 
grubu, İstanbul’un kültürel sanatsal ve tarihi açıdan 
önemli olan birçok noktasını gezip görme fırsatı elde 
etti. 

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen program-
larda Sultanahmet Camii- meydanı ,Topkapı Sarayı, 
Ayasofya Müzesi, Panaroma 1453, Eyüpsultan Camii, 
Miniatürk, Galata Kulesi, Çamlıca Tepesi gibi İstanbul’un 
önemli bir çok noktasına ziyaretler gerçekleştirilerek 
bu mekanların medeniyetimizdeki önemi aktarıldı.

Yurtdışında yaşayan soydaş-akraba ve müslüman genç-
lere yönelik ‘Gençlik Köprüleri’ konseptli çalışmaları-
mız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.

Devam Eden Projeler

Erasmus+ Programından daha iyi istifade edilme-
sinin yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma 
Kurulu Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılı-
mıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Programa Ensar Vakfı 
adına Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları katılım 
sağladı.

Dünya Kültür ve Turizm Konferansı
Bu yıl 3.’sü İstanbul’da gerçekleşen UNWTO/UNESCO 
Dünya Turizm ve Kültür Konferansı’na Ensar Vakfı adı-
na Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları iştirak etti.

Toplantılar
Ulusal Ajans Danışma Kurulu Toplantısı
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ENSAR ENSTİTÜ
Ensar Vakfı bünyesinde kurulan Ensar Enstitü; Yazarlık Akademisi, İhtisas Programı, Öğrenci Gelişim 
ve Kariyer Programları, Danışmanlık Hizmetleri, Gönüllülük, Oryantasyon Programları, Geziler ve 
belli konularda panel ve çalıştay programları ile farklı iş birlikleri ve akreditasyonlardan sorumlu 
yeni bir alandır. 

Öğrenciyi merkeze alan ve direkt olarak fayda gözeten programlar yapma gayreti içinde olan Ensar 
Enstitü kısa, orta ve uzun soluklu çalışmalarla ilk olarak 2017 yılının güz döneminde faaliyetlerine 
başlamıştır.

www.ensar.org ensarenstitu
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Ensar Enstitü Yeni Döneme “Eğitim” Vizyonuyla Başladı
Ensar Vakfı uhdesinde bulundurduğu birimlerle farklı 
alanlarda hizmet vermektedir. Eğitim noktasında gerek 
birim çalışmalarının gerekse yurt faaliyetlerinin bir çatı 
altında yapılması amacıyla Ensar Enstitü Birimi’nin 
hizmet alanı “Eğitim ve Organizasyon” olarak gelişti-
rilmiştir. Ensar Enstitü, eğitimlerde tekrara düşmeyi, 
zaman ve kaynak israfına neden olmayı engelleyecek, 
‘ortak akıl’ üretecek ve ayrıca eğitim başlığı altındaki 
etkinliklerin yıllık planlama ve bütçe takibini sağlaya-
cak bir koordinasyon birimidir. Bu minvalde çalışma-
larını Ensar Vakfı Yurtları, Teşkilatlanma Birimi, Genç 

Ensar, Hanımlar Komisyonu, Kurumsal İletişim, Proje 
Birimi ve Uluslararası Staj Ofisi ile koordineli bir şekil-
de yürütmektedir.

Ensar Vakfı Yurtları eğitim faaliyetlerinin planlaması, 
B12 Dergisi ve Kültür Sanat Günleri’nin koordinasyon 
ve takibinin yanında irtibatta olduğu diğer birimlerin 
talepleri doğrultusunda doğrudan eğitim faaliyetleri 
organize eder. Süreli şekilde yapılan toplantılarla, bi-
rimler arasındaki koordinasyon da sağlanabilmektedir.

İhtisas Programı
Şubat – Haziran ayları içerisinde 15 haftalık eğitimi 
tamamlayan öğrenciler, yaz tatilini verimli geçirmek ve 
eğitimlerine devam etmek için 7 haftalık yaz programı-
na katılmışlardır. Temmuz ayı ile başlayan eğitimlerde 
Arapça, Siyer, İslami İlimlere Giriş, İlmihal ve Kıraat 
dersleri müfredata dahil edilmiştir. Siyer dersini Prof. 
Dr. Adnan Demircan, Maharat dersini Mahir er-Rifai ve 
Muhammed Yahya Faksh, Kıraat dersini Fatma Seven, 
Sarf dersini Müberra Keskin ve Nuran Cesur, İlmihal 
dersini Ümmü Eymen Balbaba ve İslami İlimlere Giriş 
dersini yine alanında uzman kişiler vermiştir.

Yaz döneminin yoğun programı içinde öğrencileri 
motive etmesi için İstanbul’da Çengelköy Çınaraltı’nda 

kahvaltı programı ardından Otağtepe, Çamlıca Tepesi 
ve İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ziyaret 
edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen üç günlük gezi ile öğ-
rencilerimiz Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’yı da gezme 
imkânı bulmuşlardır. Çanakkale’de Truva Antik Kenti, 
Çanakkale Deniz Müzesi, Şehitler Anıtı, Kilit Bahir ve 
Behram Kalesi, Athena Tapınağı, Namazgah Tabyaları, 

Aynalı Çarşı; Balıkesir’de Rahmi Koç Müzesi, Kuşcenneti 
Milli Parkı, Zağanos Paşa ve Hayrettin Paşa Camileri; 
Bursa’da Emir Sultan Cami, Koza Han, Saidabad Şelalesi 
ve Tarihi Çınar ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
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Ensar’la Büyüyorum – 2

Ensar Vakfı çalışanlarının çocuk/kardeşlerinin de vakıf 
bilincine sahip olmaları, ebeveynlerinin çalıştığı yeri 
tanımalarına fayda sağlaması ve vakıfla bir ünsiyet 
kurarak vakıf ve tekke bilincinin oluşabilmesi amacıy-
la “Ensar’la Büyüyorum-2” programı gerçekleştirildi. 
Programa katılım sağlayan öğrenciler hem vakıf çalı-
şanlarına asistanlık etme hem de farklı etkinliklerle 
eğlenme imkânı buldular.

 “Ensar’la Büyüyorum – 2” programının ilk gününde 
katılımcılar Ensar Vakfı Oluklubayır Tekkesi’nde ça-
lışmalarına devam eden birimlerimizi tanıdı. Ensar 
Yayın Grubu, Uluslararası Staj Ofisi, Proje Koordinasyon 
Merkezi ve Ensar Enstitü’nün faaliyet alanları, 

çalışmaları birim sorumluları tarafından anlatıldı. 
Öğleden sonra ise yapılan Jenga turnuvasıyla ilk gün 
sona erdi.

İkinci gün katılımcılarımız birimlerdeki işlerle daha 
yakından tanışarak birimlerde çalışma tecrübesini ya-
şadı. Daha sonra ise Proje uzmanımız Fatma Büşra Kaya 
ile “Bir Fikirle Ne Yaparsın?” sorusuna cevap aradılar. 

Programın 3. Günü ise oldukça renkli etkinliklerle geçti. 
Katılımcılarımız ilk olarak Usturlab Atölye’nin destek-
leriyle Yüksek Fizikçi Ahmet Uluca’dan spektrometre 
yapmayı öğrenerek ışığın renklerini gözlemlediler. 
Günün son etkinliği ise mutfakta geçti. Katılımcılarımız 
kapanış için kolları sıvadı ve mutfakta maharetlerini 
gösterdi. 

Kariyer Perşembesi
Özel Ensar Vakfı Başakşehir Ortaöğretim Kız Öğrenci 
Yurdu’nda barınan lise öğrencilerine yönelik gerçek-
leştirilen “Kariyer Perşembesi” programının amacı, 
üniversite hazırlık aşamasında olan öğrencileri, tercih 
etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili kesin ve tecrübe-
ye dayalı bilgilere ulaşabilmeleri için o alanlarda mes-
lek sahibi olan kişilerle bir araya getirmektir. Bu amaçla 
öğrenciler ilk olarak Av. Betül Kondu Kaya ile bir araya 
gelerek hukuk fakültesinde öğrenci olmanın avantaj ve 
dezavantajlarını öğrendi. Ardından da hukuk mezunla-
rının hangi mesleklerde ve nasıl görev yaptıklarını Av. 
Betül Kondu Kaya’nın tecrübeleri üzerinden dinlediler.

Dönemin ikinci programı ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Merve Çiloğlu Öztürk ile gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
bu kez de Tıp Fakültesi’ni, orada öğrenci olmayı ve 

fakülte sonrası süreçleri Merve Hanım’dan öğrenerek, 
tecrübelerini dinlediler.
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Kürsü Konferansları

Ensar Enstitü “Kürsü Konferansları” ile aylık konferans 
serisine başladı. Özelde Ensar Vakfı Yurtlarında barınan 
öğrencilere genelde ise ilgili olan herkese açık olan kon-
feranslarda amaç, öğrencilerimizin farklı disiplinleri ta-

nımalarıdır. Bu bağlamda “Kürsü Konferansları – I”e Dr. 
Necdet Subaşı konuk oldu. Subaşı, “Bildiklerimiz Yeter 
mi?” sorusu üzerinden disiplinleri tanımanın önemine 
şu sözlerle değindi: “Her disiplinin kendi içinde kuralla-
rı var. Birçok düşünce okulu var. Mesela Bilal Habeşi’nin 
toplumsal kodlarını okuyabilmeniz için sadece ma-
hallenin kültürünü bilmeniz yeterli değil. Sizin Bilal 
Habeşi’nin Müslüman oluşuyla birlikte ortaya çıkan 
gerilimleri okumanız lazım”. Zamanın ruhu içerisinde 
insanın nasıl bir rol üstlenmesi konusunu, “Zamanın 
ruhu, akıp giden zamanın bize dayattığı şeyler değildir. 

Akıp giden zamanın, getirdiği bilgileri talep etmek, 
tespit etmek, ayıklamak, araştırmak, kavramak, anla-
mak, aktarmak demektir” sözleriyle vurguladı. Bilgiyi 
güncellemeyen, kavramak istemeyen insanın bir süre 
sonra bulunduğu dünyada marjinalleşme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacağını da vurgulayan Subaşı, öğren-
cilere şu tavsiyede bulunarak konuşmasını bitirdi: 
“Bulunduğunuz mekanlarda sizi anlayan birilerini 
üreteceksiniz. Bulunduğunuz yerlerde kendinizi ayakta 
tutmanın yolu, dilinize, gramerinize, lûgatınıza uygun 
birilerini bulmaktır. Yoksa kapanacaksınız kitaplarınıza 
ve keşfedilmeyi bekleyeceksiniz”.

Necdet Subaşı ile disiplinleri tanımanın önemi üzerine 
yaptığımız program ardından, disiplinleri Sosyoloji ile 
tanımaya başladık. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, “Sosyoloji 
Ne İşe Yarar?” sorusunu ele aldı. Sosyoloji biliminin ge-
lişim sürecini anlatarak giriş yapan Coşkun, sosyoloji-
nin toplum dengesini gözeten bir bilim dalı olduğunu 
söyledi. II. Dünya Savaşı sonrasında sosyolojide yeni 
bir düzlem ortaya çıkıyor: II. Dünya Savaşı sonrası 
Amerika’nın hegemonyanın merkezinde olduğu yeni 
bir uluslararası baskı teşekkül eder. Sosyolojinin bu 
yeni düzlemine iki şekilde açıklayabiliriz: Sınıf sorunu 
ve ulusal-uluslararası ölçekte sorunların aşılması.
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Türkiye’deki sosyoloji çalışmalarından da söz eden 
Coşkun, sosyolojinin başlangıçtaki uğraşının siyasi bir 
sorunun nasıl aşılacağı ile ilgili çözümler üretmeye gay-
ret etmek olduğunu işaret ederek konuşmasına şöyle 
devam etti: “1923 sonrasında Türkiye’de sosyolojide 
tercih kesinleşmiş ve siyaset son derece tercihlerini 
kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Ne yapacağı, nasıl 
örgütleneceği nettir ve modern devlet kurulmuştur. Bu 
yüzden sosyoloji bu dönemde durağanlaşmış, bir nevi 
hayat bilgisi haline gelmiştir. 1946 sonrasında ise Hilmi 
Ziya Ülken’le sosyoloji dinamik bir biçimde canlanır. 
Sosyoloji pasif halden çıkar, dallanır budaklanır. Diğer 

bilimlerle ortak çalışmaya, toplumun nabzını okumaya 
başlar. Türkiye’de 80 sonrasında müthiş bir gelişme 
gerçekleşir: Aile, toplum, din, kent, göçmen, entegras-
yon .. Aklınıza gelen her alanda olağanüstü bir değişim 
yaşanır. Toplumsal alanda, iktisadi alanda, uluslararası 
insani hareket alanında toplum çok hareketli hale gelir. 
Tam da bu noktada Sosyoloji toplumun; dil, kültür, coğ-
rafya, zihin bilgisini ve politikasının haritasını çıkarır. 
Sosyoloji; nüfusun travmatik karakterini okumak, tanı-
mak ve bilgisini edinmek adına önemlidir”.

Atölyedeyiz
Ensar Vakfı Yurtları’nda konaklayan öğrencilere yöne-
lik olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, öğrenci-
lerin ilgi ve yeteneklerine göre planlanmaktadır. Bu 
amaçla, 2018 -2019 Güz döneminde İşaret Dili, Nakış, 
Almanca ve Fransızca atölyeleri açılmıştır. 8 haftalık 
eğitim planlaması sonucunda, öğrencilerin bu alanlarla 
ilgili farkındalık kazanmaları ya da var olan bilgilerini 
bir ileri seviyeye taşımaları beklenmektedir.

İşaret Dili Eğitimi 30 saatlik temel eğitim programı 
dahilinde Eğitmen Arzu Taşoluk; nakış eğitimi, Özel 
Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 
Müdiresi Şura Aydar; Almanca eğitimi, Ensar Vakfı 
Proje Uzmanı Fatma Büşra Kaya; Fransızca Eğitimi de 
Özel Ensar Vakfı Rüstempaşa Yükseköğretim Erkek 
Öğrenci Yurdu Müdürü Abdüssamet Çankaya tarafın-
dan verilmiştir.
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OIC INTERN- ULUSLARARASI STAJ OFİSİ

Ensar Vakfı, SESRIC, YTB ve TOBB paydaşlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin vatandaşı olan 
öğrencilere yönelik yürütülen uluslararası bir staj programı olan OIC Intern, Ensar Vakfı Uluslararası 
Staj Ofisi tarafından yürütülmektedir.

OIC INTERN; gençlerin üniversite eğitiminde edindikleri akademik bilgileri pratik uygulamalar ile 
pekiştirerek profesyonel kariyer planlamasında onlara rehberlik etmeyi amaçlayan uluslararası 
bir staj programıdır.

Program gençlere mesleki deneyim, iş etiği, çalışma disiplini ve ekip çalışması kazanabilecekleri 
profesyonel ortamlar sunmaktadır. Onlara mesleki ve teknik deneyim kazandırırken, aynı zamanda 
kültürel etkileşim ve kültürler arası iletişim becerileri edinmelerini sağlamaktadır. Gençlerin bilgi 
ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak onların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmakta, 
uzun vadede üye ülkelerdeki iş gücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlamakta ve ekonomik rekabeti 
teşvik etmeyi hedeflemektedir.

www.oicintern.org oicintern

oicintern oicintern
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OIC Intern Stajyer Buluşmaları
Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde OIC Intern Stajyer 
Buluşması Ağustos ayında düzenlendi. OIC Intern 
Programı kapsamında stajlarına devam eden öğren-
cilerin katılımıyla düzenlenen programda OIC Intern 
Koordinatörü Aysun Celep staj tamamlama süreçle-
ri ile ilgili katılımcılara bilgilendirme gerçekleştir-
di. Program, SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Daire 
Başkanı Mehmet Fatih Serenli’nin konuşmalarının 
ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

İDSB 3. Uluslararası İslam Dünyası STK’lar Fuarı’nda OIC Intern 
Tanıtımı Yapıldı
17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen İDSB 3. 
Uluslararası İslam Dünyası STK’lar Fuarı’nda Ensar 
Vakfı standında OIC Intern programının tanıtımı yapıldı.

Fuar süresince SESRIC tarafından düzenlenen STK 
Kapasite Geliştirme Eğitimleri kapsamında OIC 
Intern Koordinatörü Aysun Celep “İnsan Kaynaklarını 

Geliştirmek-OIC Intern programı Örneği” konulu eğitim 
gerçekleştirildi. Fuarda birçok katılımcı tarafından 
ziyaret edilen OIC Intern standında Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Mehmet Kasapoğlu’na program tanıtımı 
yapıldı.

OIC Intern -ESAM Akademi 
Tanıtım Programı
17 Kasım 2018 tarihinde ESAM Genel Merkezi’nde 
SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü M. Fatih 
Serenli tarafından OIC Intern programının tanıtımı 
gerçekleşti. 
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OIC Intern’ün İlk Sertifika Töreni Gerçekleşti

OIC Intern programı kapsamında 16 Kasım 2017 tari-
hinde gerçekleştirilen tanıtım programı itibariyle bir 
yıllık süreç içerisinde stajlarını tamamlayan ve sertifika 
almaya hak kazanan 307 stajyere 12 Ekim 2018 tari-
hinde Grand Sheraton Ataşehir’de düzenlenen törenle 
sertifikaları takdim edildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Hazine ve 

Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Başkan Yardımcısı 
Haluk Bayraktar ve Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal 
Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen programda OIC 
Intern stajyerlerine sertifikaları ve program kapsamın-
da stajyer kabul eden 50’ye yakın kurum ve kuruluşa 
teşekkür belgeleri takdim edildi.

OIC Intern Kahvaltı Programı
Uluslararası Staj Ofisi’nde OIC Intern ekibi ve MÜSİAD 
Expo Fuarı’nda görev alan stajyerler ile birlikte kahvaltı 
programı kapsamında katılım sağlanan fuarlarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 



OIC INTERN

17. MÜSİAD Expo Fuarı’nda OIC Intern Program Tanıtımı 
Gerçekleştirildi
21-24 Kasım tarihleri arasında CNR Expo Fuar 
Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
iştiraki ile gerçekleştirilen 17. MÜSİAD Expo Fuarı’nda 
OIC Intern standında ziyaretçilere program tanıtımı 
yapıldı. Aynı zamanda OIC Intern programında staj 

sürecine dahil olan öğrenciler, MÜSİAD Expo Fuarı’na 
yurtdışından gelen iş adamlarına mihmandarlık ederek 
program ve staj sürecinde tecrübe ettikleri staj dene-
yimlerini onlara aktardılar. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tanıtım Programı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Uluslararası 
Staj Deneyimi ve OIC Intern Staj Programı” tanıtımı OIC 
Intern Koordinatörü Aysun Celep tarafından 28 Kasım 
2018 tarihinde yapıldı. Tanıtımın ardından çeşitli ku-
rumlarda stajlarını tamamlayan öğrenciler tarafından 
deneyim paylaşım programları yapıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kariyer Zirvesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kariyer Merkezi 
kapsamında ziyaretçilere OIC Intern programının tanı-
tımı gerçekleşti.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Tanıtım Programı
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Kariyer Merkezi ve 
Üniversite Yönetimi ve Yönetim Bilimleri kapsamında 
SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Daire Başkanı M. Fatih 
Serenli tarafından MBA dersinde OIC Intern Programı 

tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımın ardından öğren-
cilerin program hakkında yönlendirdikleri sorular 
cevaplandı.

OIC Intern- BEBKA Tanıtım Programı 
“OIC Intern Uluslararası Staj Programı Tanıtım 
Günleri” kapsamında SESRIC Genel Direktörü BE. 
Musa Kulaklıkaya, SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği 
Daire Başkanı M. Fatih Serenli, BEBKA Genel Sekreteri 
İsmail Gerim ve Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı, Bilecik 
Valisi Vekili Mehmet Taşdöğen’i ve Bursa Valisi Yakup 
Canbolat’ı makamlarında ziyarette bulundu. Ardından 
Eskişehir Sanayi Odası’nda, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’nde ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
OIC Intern Koordinatörü Aysun Celep, program tanıtı-
mını gerçekleştirdi.

 Tanıtımın ardından programa katılan sanayi ve ticaret 
dünyasından isimlerin ve üniversite yöneticilerinin 
görüşleri ve soruları alınarak program sona erdi.
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ENSAR YAYIN GRUBU

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

Bu minvalde 2018 yılında 36 ilk baskı ve 33 tekrar baskı olmak üzere toplamda 69 eseri okuyucuyla 
buluşturmuştur. Ayrıca bugüne kadar toplam 924 eseri ilim ve irfan camiasına kazandırmıştır.

www.ensarnesriyat.com.tr ensaryayingrubu

ensaryayingrubu ensaryayingrubu
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ENSAR KİTAP

232 s. / 19,5x27.5 cm.
1. Hamur, Karton Kapak

SIFIRDAN ZİRVEYE SARF
DR. HALİL AKÇAY

Gerek ilahiyat fakültelerinin hazırlık 
sınıflarında, gerek Arap dili ve edebi-
yatı bölümlerinde girdiğimiz sarf ders-
lerinde, Türkçe anlatımlı bir sarf ders 
kitabının ihtiyacını hep hissettik. Mev-
cut olanların hepsinin de yeterli düzey-
de bilgi ihtiva etme özelliğine sahip ol-
masına rağmen, hazırlanış amacından 
olsa gerek, kimi noktalarda ders kitabı 
olarak öğrencinin seviyesinin üstünde 
kalmıştır. Ders kitabı olarak düşünü-
len kitaplarda ise alıştırma ve etkinlik 
açısından bir zayıflık hissedilmiştir. 
Öğrencilerin derse dair soruları ve so-
runları bize bu eserin hazırlanmasında 
en büyük ilham kaynağı olmuştur. 

Bu kitabı, eğitim ve öğretimin her 
aşamasında, her sınıf, seviye ve kade-
mesinde, kurslarda, okullarda, üniver-
sitelerde kısaca Arapça eğitim ve öğre-
timin verildiği her kurumda rahatlıkla 
ve üst düzeyde istifade edilebilecek bir 
eser olması gayesiyle hazırladık.

PROF. DR. M. EDİP ÇAĞMAR

ALIŞTIRMALARLA NAHİV

440 s. / 19,5 x 27.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

Bu nahiv kitabı, birçok nahiv alimi-
nin metoduna uygun olarak; merfûat, 
mensûbât, mecrûrât, meczûmât ve 
tâbiler bölümleri altında sizlere tak-
dim edilmiştir. Kitapta ayrıca, Nahvin 
doğuşu, ekolleri, vaz’ı hakkında kısa 
bir bilgi verildi. Diğer bir husus ise, 
öğrenciler özellikle Arapça metinle-
ri i’râb ederken sık sık bazı hatalar 
yapmaktadırlar. İşte onların Nahiv 
ilmi açısından olmayacak yanlışları 
yapmamaları için bu kitabın sonunda 
Nahvin Olmazları şeklinde bir başlık 
oluşturuldu. Burada Nahivde olma-
ması gereken altmış dolayında madde 
ifade edildi. Bunun çok faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. 

Bu nahiv kitabı, birçok nahiv aliminin metoduna uygun olarak; merfûat, mensûbât, mecrûrât, meczûmât 
ve tâbiler bölümleri altında sizlere takdim edilmiştir. Kitapta ayrıca, Nahvin doğuşu, ekolleri, vaz‘ı hak-

kında kısa bir bilgi verildi. Diğer bir husus ise, öğrenciler özellikle Arapça metinleri i‘râb ederken sık sık bazı 
hatalar yapmaktadırlar. İşte onların Nahiv ilmi açısından olmayacak yanlışları yapmamaları için bu kitabın 
sonunda “Nahvin Olmazları” şeklinde bir başlık oluşturuldu. Burada Nahivde olmaması gereken altmış dola-
yında madde ifade edildi. Bunun çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Konular işlenirken, öncelikle kurallar örneklerle izah edilmeye çalışıldı. Mümkün olduğu kadar örnekler 
Kur’ân-ı Kerîm’den verildi. Kuralların çoğu için birden fazla örnek zikredildi ve açıklandı. Her konunun sonu-
na değişik kategoride çeşitli alıştırmalar konuldu. Alıştırmalar bazen öğrenci veya okuyanlara ağır gelse bile, 
ayet ve hadislerin anlamı Türkçe tercümelerden öğrenilebilir. Bazı metinlerde anlamı zor olan cümle veya 
paragraflar bulunabilir. Ancak ciddi bir uğraş ile yapılan alıştırmalar daha faydalı olmaktadır. 

262 s. / 19,5x27,5,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

4.
BASKI

SİSTEMATİK SARF
PROF. DR. ABDULKERİM ÜNALAN
DOÇ. DR. MEHMET BİLEN

Arapça grameri, konusu kelime olan 
Sarf ile konusu cümle olan Nahiv ilim-
lerinden ibarettir. Her ne kadar Nahve 
göre sarf ilmi, daha az olup daha kısa 
sürede öğrenilebiliyor ise de, Arapça 
öğreniminde bu ilmin en az nahiv kadar 
rolü vardır. Elinizdeki bu eser, her ne ka-
dar hacim itibariyle küçük ise de, Sarf’la 
ilgili kuralları, kapsamlı bir biçimde ve 
başka kitaplarda bulamayacağınız sis-
tematik bir şekilde sunmaktadır. Ayrıca 
konuların kuru bir anlatımı ile yetinilme-
miş, genelde arka planları da anlatılmış-
tır ki bu, bilgilerin daha derinlemesine 
anlaşılmasını ve zihinde kalıcı olmasını 
sağlamaktadır. Eserin, muhteva itiba-
riyle efradını cami’ olduğuna ve ihtiyaç 
duyulan bütün konuları ihtiva ettiğine 
inanıyoruz. Dolayısıyla bu eserin muh-
tevasını hakkıyla kavrayan bir kişinin, 
Sarf’la ilgili bilmeyeceği bir kelimenin 
olmayacağını düşünüyoruz. Allah’tan, 
bu eserimizi faydalı kılmasını, bütün 
okuyucularımıza tevfikini refik eyleme-
sini niyaz ediyorum.

472 s. / 16x23.5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

ALIŞTIRMALARLA SARF
PROF. DR. M. EDİP ÇAĞMAR

Bu kitapta, tedriciliğe riayet edilerek med-
reselerde okutulan Emsile, Bina, İzzî ve 
Maksûd adlı eserlerin konuları işlenmiştir. 
Istılahların çoğu, kurallarla karıştırılma-
ması için Sarf İlminde Kullanılan Bazı 
Istılahlar başlığı altında kitabın sonunda 
verilmiştir. Konu içinde geçen ıstılahlar 
için bu kısma başvurulabilir. 

Her konu için birçok alıştırma yapılmıştır. 
Verilen alıştırmaların yapılması hâlinde 
anlatılan konular okuyucunun zihninde yer 
edecektir. Özellikle ayet ve hadisler, hem 
anlam hem de kurallar itibari ile iyi tahlil 
edilmelidir. Anlam istenmemişse bile öğre-
nilmelidir. 

Mümkün olduğu kadar okuyucuya anlamlı 
gelecek Arapça veya Türkçe cümleler seçil-
miştir. Bu kitapta geçen kelimelerin söz-
lükte bulunmasına yardımcı olması ümidi 
ile de kitabın sonunda Arapça sözlüklerin 
kullanımı ile ilgili kısa bir bilgi verilmiştir.

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

Türkiye’de Arapça dil bilgisi konusunda önemli eserler 
telif edilmiştir. Ancak bu eserlerin geneli akademik 
düzeye daha yakın ve Arapçayı yeni öğrenen öğren-

cilere hitap etmemektedir. Zira bu eserlerde kurallar uzun 
cümlelerle anlatılmakta, birçok istisnaî kurala yer veril-
mekte, az örnek zikredilmekte ve zikredilen örneklerin açık-
laması yapılmamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü 
ilgili eserlerin anlaşılırlığının zorlaştığını ve özellikle Arap-
ça öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin bu eserlerden ye-
terince istifade edemediğini düşünmekteyiz. Biz bu eserle, 
Arap nahvine yeni bir kural koyduğumuzu veya yeni bir teori 
geliştirdiğimizi iddia etmiyoruz. Ancak bu eserde, kuralları 
çok basit ve anlaşılabilir şekilde ortaya koyup örnek zikret-
mekle yetinmeyip verilen örneği de tablolar içinde açıkla-
dık. “Öğretmen Kitap Modeli” adını verdiğimiz bu model, 
öğrenciye konuyu bir öğretmenden dinliyormuş gibi anlat-
maktadır. Bu yöntem, öğrenciye bir öğretmene ihtiyaç duy-
maksızın kitaptan öğrenme imkânını sunmakta ve okuduğu 
cümlelerin tümünün irabını öğretmektedir.

ARAPÇA DİL BİLGİSİNİ EN  
KOLAY ÖĞRETEN KİTAP (NAHİV)
YASİN KAHYAOĞLU
AHMET ZAKARİA TAWFİK
ABDÜLHAKİM ÖNEL-ADEM MİDİLLİ

Biz bu eserle, Arap nahvine yeni bir kural 
koyduğumuzu veya yeni bir teori geliştirdi-
ğimizi iddia etmiyoruz. Ancak bu eserde, 
kuralları çok basit ve anlaşılabilir şekilde 
ortaya koyup örnek zikretmekle yetinmeyip 
verilen örneği de tablolar içinde açıkladık. 
Öğretmen Kitap Modeli adını verdiğimiz 
bu model, öğrenciye konuyu bir öğretmen-
den dinliyormuş gibi anlatmaktadır. Bu 
yöntem, öğrenciye bir öğretmene ihtiyaç 
duymaksızın kitaptan öğrenme imkânını 
sunmakta ve okuduğu cümlelerin tümünün 
irabını öğretmektedir.

PROF. DR. M. AKİF ÖZDOĞAN

ARAP DİLİ VE BELÂGATINDA
LAFIZ VE ANLAM

304 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

Bu kitapta, belâgat kapsamında ortaya konan teori-
lerden hareketle, belâgatte lafız-anlam ilişkisini or-
taya koymaya çalıştık. Girişte, dil bağlamında lafız 

ve anlam olgusu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Birinci bö-
lümde, lafız-anlam olgusunun ortaya çıkış nedenleri ince-
lenmiştir. İkinci bölümde, lafız ve anlamın kavramsal alanı 
ele alınmış; bu çerçevede, konuyla ilgili temel kavramlar, 
lafız ve anlamın belâgatle ilişkisi, belâgatte lafız-anlam-
la ilgili kavramlar, lafız ve anlamın ayrışmazlığı ve lafzın 
anlama delâletinde etkili olan unsurların ne olduğu ko-
nuları irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, lafız, anlam ve bu 
ikisi arasındaki ilişki üzerine, klasik dönemde geliştirilen 
teoriler ele alınmış ve bu teorilerin sahiplerinin konu ile 
ilgili bakış açıları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yaklaşım-
lara göre edebî sanatların tasnifi ve konu ile ilişkisi tespit 
edilmiştir. Dördüncü bölümde ise modern dil biliminde, la-
fız ve anlama yaklaşımlar, klasik dönem ile yer yer karşı-
laştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede yapısalcılık, 
semantik (anlambilim), üslûp, belâgat (retorik) ve iletişim 
bilimlerinin, lafız ve anlamla ilişkisi ortaya konulmaya ça-
lışılmıştır.

Bu kitapta, belâgat kapsamında ortaya 
konan teorilerden hareketle, belâgatte 
lafız-anlam ilişkisini ortaya koymaya ça-
lıştık. Girişte, dil bağlamında lafız ve an-
lam olgusu genel hatlarıyla ele alınmıştır. 
Birinci bölümde, lafız-anlam olgusunun 
ortaya çıkış nedenleri incelenmiştir. İkinci 
bölümde, lafız ve anlamın kavramsal ala-
nı ele alınmış; bu çerçevede, konuyla ilgili 
temel kavramlar, lafız ve anlamın belâ-
gatle ilişkisi, belâgatte lafız-anlamla ilgili 
kavramlar, lafız ve anlamın ayrışmazlığı 
ve lafzın anlama delâletinde etkili olan un-
surların ne olduğu konuları irdelenmiştir. 
Üçüncü bölümde, lafız, anlam ve bu ikisi 
arasındaki ilişki üzerine, klasik dönemde 
geliştirilen teoriler ele alınmış ve bu te-
orilerin sahiplerinin konu ile ilgili bakış 
açıları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yak-
laşımlara göre edebî sanatların tasnifi ve 
konu ile ilişkisi tespit edilmiştir. Dördüncü 
bölümde ise modern dil biliminde, lafız ve 
anlama yaklaşımlar, klasik dönem ile yer 
yer karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 
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NEBEVÎ FİİL VE TERKLERİN 
ANLAM VE YORUMU
DOÇ. DR. İBRAHİM ÖZDEMİR

Sünnetin Kur’ân’ı beyan etme işlevi sözlü 
sünnetle gerçekleştiği gibi, fiilî sünnetle 
de gerçekleşmektedir. Nebevî fiiller aklî 
veya vaz‘î yollarla değil, şer‘î yöntemler-
le teklifî hükümlere delâlet etmektedir. 
Her bir nebevî fiil vücûb, nedb ve ibâha 
hükümlerine delâlet etme ihtimalini ta-
şımaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) tara-
fından yapılan fiiller onun sahip olduğu 
farklı sıfatlardan kaynaklanmakta ve 
farklı hükümlere konu olmaktadır. Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) bir insan, bir nebî/
resûl, bir kâdı, bir komutan, bir yönetici, 
bir devlet başkanı vb. sıfatlarla yaptığı fi-
iller, toplumun farklı katmanlarına hitap 
etmekte ve farklı özellikleri taşımaktadır. 
Nebevî fiillerden birini örnek almak, bu 
fiilin hangi nebevî sıfattan kaynaklandı-
ğını bilmek ve bu sıfatla o fiili yapmakla 
mümkündür. Aynı şey, nebevî sözler için 
de geçerlidir.
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NEBEVÎ 
FİİL VE TERKLERİN 
ANLAM VE 
YORUMU

Sünnetin Kur’ân’ı beyan etme işlevi sözlü sünnetle ger-
çekleştiği gibi, fiilî sünnetle de gerçekleşmektedir. 
Nebevî fiiller aklî veya vaz‘î yollarla değil, şer‘î yön-

temlerle teklifî hükümlere delâlet etmektedir. Her bir nebevî 
fiil vücûb, nedb ve ibâha hükümlerine delâlet etme ihtima-
lini taşımaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yapılan 
fiiller onun sahip olduğu farklı sıfatlardan kaynaklanmakta ve 
farklı hükümlere konu olmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
bir insan, bir nebî/resûl, bir kâdı, bir komutan, bir yönetici, 
bir devlet başkanı vb. sıfatlarla yaptığı fiiller, toplumun farklı 
katmanlarına hitap etmekte ve farklı özellikleri taşımaktadır. 
Nebevî fiillerden birini örnek almak, bu fiilin hangi nebevî sı-
fattan kaynaklandığını bilmek ve bu sıfatla o fiili yapmakla 
mümkündür. Aynı şey, nebevî sözler için de geçerlidir.

Usûlcüler nebevî fiillerin delâleti konusunda farklı düşün-
dükleri gibi nebevî terklerin delâleti hususunda da farklı dü-
şünmektedirler. Bazı usûlcüler nebevî terklerin haram veya 
mekruh hükmüne delâlet ettiğini söylemektedir. Usûlcülerin 
kahir ekseriyeti ise nebevî terklerin karineden bağımsız olarak 
ibâha hükmü dışında herhangi bir hükme delâlet etmediğini 
savunmaktadır. Nebevî terklerin hücciyeti konusunda usûlcü-
ler arasında meydana gelen ihtilaf, bid‘at kavramına yüklenen 
anlamda da kendini göstermektedir. Nebevî terki, hüccet ola-
rak kabul edenler, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashâbı tarafından 
yapılmayan/terk edilen bütün hususları bid‘at kapsamına dâ-
hil etmektedirler. Nebevî terkleri delil olarak görmeyenler ise 
bunun yerine, bir şeyin nassların kapsamına girip girmediğini 
ve İslâm’ın temel hedeflerine uygun olup olmadığını bid‘atın 
ölçütü olarak kabul etmektedirler. 

Elinizdeki bu kitap, Müslümanca yaşamamızın alternatifsiz 
örnekliğini sunan ve bunun yolunu beyan eden Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) fiil ve terklerini fıkıh usulü perspektifinden ele 
almaktadır. 

232 s. / 16 x 23,5 cm.
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MEZHEPLERE GÖRE KLASİK 
KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLERİ
EDİTÖRLER: HALİL İBRAHİM BULUT

Eser, İtikadi ve siyasi ekolleri kendi kay-
naklarından okuyup anlamayı arzu eden-
lere, mezheplerin klasik kaynaklarıyla 
alakalı derli toplu bir doküman sunma 
düşüncesinden hareketle ortaya çıkmış-
tır. Klasik kaynakları belli bir mezhebi 
esas alarak tasnif etmenin bazı zorluk-
ları bulunmaktadır. Aynı gelenek içinde 
olsa bile, eserler arasında bazı önemli 
farklılıkların olduğu malumdur. Bunun-
la birlikte ana umdeler dikkate alınarak 
klasik kaynakların mezheplere göre tas-
nif edilmesi bazı kolaylıklar sağlamak-
tadır. Böyle bir tasnif, kronoloji dikkate 
alınarak temel kaynakların ortaya çıkış 
ve gelişim süreçlerini takip edebilmeye, 
bilgilerin sistemli bir şekilde ortaya konu-
labilmesine ve de belli bir geleneğe bağlı 
kalınarak yazılan eserlerin derli toplu bir 
listesini sunmaya imkân sağlamaktadır. 

MEZHEPLERE  
GÖRE KLASİK  
KAYNAKLAR VE 
ÖZELLİKLERİ

Editör: Halil İbrahim BULUT

9 786059 519922

Bu çalışma, çeşitli sebeplerden dolayı teşekkül 
eden itikadi ve siyasi ekolleri kendi kaynakların-
dan okuyup anlamayı arzu edenlere, mezheplerin 

klasik kaynaklarıyla alakalı derli toplu bir doküman sun-
ma düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Şüphesiz 
gelenek oluşturan klasik kaynakların kendilerine has 
özellikleri olduğu gibi, mensubu oldukları mezheplerin 
de bazı özellikleri vardır. Bununla birlikte klasik kay-
nakları belli bir mezhebi esas alarak tasnif etmenin bazı 
zorlukları bulunmaktadır. Aynı gelenek içinde olsa bile, 
eserler arasında bazı önemli farklılıkların olduğu ma-
lumdur. Bununla birlikte ana umdeler dikkate alınarak 
klasik kaynakların mezheplere göre tasnif edilmesi bazı 
kolaylıklar sağlamaktadır. Böyle bir tasnif, kronoloji 
dikkate alınarak temel kaynakların ortaya çıkış ve geli-
şim süreçlerini takip edebilmeye, bilgilerin sistemli bir 
şekilde ortaya konulabilmesine ve de belli bir geleneğe 
bağlı kalınarak yazılan eserlerin derli toplu bir listesini 
sunmaya imkân sağlamaktadır. Elinizdeki bu eser, klasik 
ekolleri esas alarak geleneğin önemli âlimlerini ve temel 
kaynaklarını tanıtmayı hedeflemektedir. Diğer bir ifade 
ile mezhepler tarihinin önemli şahsiyetlerini ve bunların 
vücuda getirdikleri ana kaynakları mezhebî geleneklere 
göre tasnif etmektedir. Mu‘tezile, Şia ve Ehl-i Sünnet 
ekolleri özelinde hazırlanan bu çalışmanın mezhepleri 
kendi özgün kaynaklarından ve kronolojik olarak oku-
yup takip etmek isteyenlere, mezhepler tarihi sahasına 
gönül verenlere ve özellikle bu sahada çalışanlara ciddi 
bir kolaylık sağlayacaktır. 
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ŞÂFİÎ USÛL GELENEĞİNDE 
İMÂM ŞÂFİÎ’YE 
MUHALİF USÛLÎ GÖRÜŞLER
İHSAN AKAY

Dini nassları anlama ve yorumlama 
metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel 
metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri 
tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î 
meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/
Şâfiîyye metodudur. Diğeri ise fer’î me-
selelerden yola çıkarak usûlî kaideleri 
ortaya koyan Fukahâ/Hanefiyye yön-
temidir. Farklı metotlar arasında ihti-
lafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi 
aynı metod mensupları arasında tartış-
maların olması da doğaldır. Bu çalışma, 
İmâm Şâfiî’ye atfedilen metodolojik 
görüşler ile Şâfiî usûlcülerin muhalif 
olarak ortaya koydukları yaklaşım ve 
delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada Şer’î Deliller Bağlamında 
İmâm Şâfiî’ye Muhalefet Edilen Husus-
lar başlığı altında Kitab, Sünnet, icmâ, 
kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üze-
rinde durulmuştur. 

336 s. / 16 x 23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak
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Dini nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olan 
usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bun-
lardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î 

meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/Şâfiîyye metodudur. 
Diğeri ise fer‘î meselelerden yola çıkarak usûlî kaideleri or-
taya koyan Fukahâ/Hanefiyye yöntemidir. Farklı metotlar 
arasında ihtilafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi aynı me-
tod mensupları arasında tartışmaların olması da doğaldır. Bu 
çalışma, İmâm Şâfiî’ye atfedilen metodolojik görüşler ile Şâ-
fiî usûlcülerin muhalif olarak ortaya koydukları yaklaşım ve 
delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada “Şer‘î Deliller Bağlamında İmâm Şâfiî’ye 
Muhalefet Edilen Hususlar” başlığı altında Kitab, Sün-
net, icmâ, kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üzerinde 
durulmuştur. Bu ana başlıklar altında: Beyân kavramına 
yüklenen anlamlar, beyânın mertebeleri, Kur’ân’da Arapça 
dışında kelimelerin varlığı, nesh, Hz. Peygamber’in fiilleri, 
haber-i vâhid, mürsel haber, icmânın dayanakları, sükûtî icmâ-
nın delil olması, kıyas/ictihad kavramları, kıyasın hücciyyeti, 
birden fazla illet ile hükmün ta‘lîli konular gibi öne çıkan 
meseleler tartışılmıştır. Çalışmanın “İstinbât Metotlarında 
İmâm Şâfiî’ye Muhalefet Edilen Temel Hususlar” başlığını 
taşıyan bölümde ise harflerin manaları, emir-nehiy, âmm-
hâss, mefhûm gibi daha çok “lâfız-mana-hüküm” merkezli 
lisânî tartışmalar serdedilmiştir. Ayrıca mezkûr çalışmada, 
Şâfiî usûlcülerin, genelde usûlün özüne halel getirmeden ko-
nuları farklı bir formatta ele aldıkları sonucuna varılmıştır. 
Nesh gibi sınırlı sayıda konu hariç genelde söz konusu ihti-
laflar hakiki olmaktan ziyade lâfzî düzeyde kalmıştır. Bunun 
yanısıra pek çok tartışmanın, müşterek bir hükmü farklı açı-
lardan ispat etme gibi olumlu sonuçları beraberinde getirdiği 
de tespit edilmiştir.

ŞÂFIÎ USÛL 
GELENEĞINDE
İMÂM ŞÂFİÎ’YE
MUHALIF USÛLÎ
GÖRÜŞLER

İSLÂM AİLE HUKUKU
PROF. DR. ABDULLAH ÇOLAK
Bu kitapta, ailenin kuruluş safhasında 
hangi hassasiyetler gözetilmesi gerektiği, 
ailede tarafların hak ve sorumlulukla-
rı, olası anlaşmazlıklarda nasıl hareket 
edilmesi gerektiği gibi hususlar mümkün 
olduğunca müdellel olarak ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Girişte, aile kavra-
mının önemi, İslâm ailesinin temel nite-
likleri ve aile hukukunun tarihi gelişimi 
üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde, 
eş seçimi, nişan, nikâh akdi ve hukuki 
sonuçları, ikinci bölümde ise evliliği sona 
erdiren durumlar, boşanmada tarafla-
rın izlemesi gereken prosedür ve hukuki 
sonuçları naslar çerçevesinde ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır. Tüp bebek, kürtaj 
gibi güncel bazı meselelere değinilen 
çalışmanın sonunda kısaca miras hukuku 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı 
konuların klasik fıkıh kaynaklarında na-
sıl ele alındığını görmeleri açısından her 
iki bölümün sonuna konuyla ilgili örnek 
klasik metinler ve çevirisi eklenmiştir.

296 s. / 16x23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

Bu kitapta, ailenin kuruluş safhasında hangi hassa-
siyetler gözetilmesi gerektiği, hukuk ilkeleri doğrul-
tusunda kurulan ailede tarafların hak ve sorumluluk-
ları, olası anlaşmazlıklarda nasıl hareket edilmesi 
gerektiği gibi hususlar mümkün olduğunca müdellel 
olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitap, giriş 
ve iki bölümden meydana gelmektedir. Girişte, aile 
kavramının önemi, İslâm ailesinin temel nitelikleri ve 
aile hukukunun tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur. 
Birinci bölümde, eş seçimi, nişan, nikâh akdi ve hu-
kuki sonuçları, ikinci bölümde ise evliliği sona erdi-
ren durumlar, boşanmada tarafların izlemesi gereken 
prosedür ve hukuki sonuçları naslar çerçevesinde or-
taya konulmaya çalışılmıştır. Tüp bebek, kürtaj gibi 
güncel bazı meselelere değinilen çalışmanın sonunda 
kısaca miras hukuku hakkında bilgi verilmiştir. Ayrı-
ca İlahiyat/İslamî İlimler Fakültelerinde lisans ve li-
sans üstü eğitim gören öğrencilerimize aynı konuların 
klasik fıkıh kaynaklarında nasıl ele alındığını görme-
leri açısından her iki bölümün sonuna konuyla ilgili 
örnek klasik metinler ve çevirisi eklenmiştir.
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İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE 
KELÂM (İslâm İnanç Felsefesi)
MUSTAFA TÜRKGÜLÜ

Peygamberimize atfedilen ve sözünü 
ettiğimiz formüle temel teşkil ettiği 
açık olan bir hadis-i şerifte, İslâm’daki 
iman konuları belirlenmiş ve tarifi de 
şu şekilde yapılmıştır: “İman, Allah’tan 
başka ilah olmadığına, Allah’ın melek-
lerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah’tan 
olduğuna (kadere) inanmaktır.” Resu-
lullah(s.a.v.)’ın hadisinde zikri geçen 
bu hususlar, Kelâm ilminin temel konu-
larıdır. O bakımdan biz de çalışmamı-
zı, zikredilen bu konuları içine alacak 
şekilde planladık. Aynı planın birinci 
bölümünde, Kelâm ilminin doğuşu ve 
geçirdiği safhalar üzerinde durduk. Bu 
tarihsel gelişim süreci içinde oluşan 
önemli Kelâm ekolleri ile onların meş-
hur temsilcilerini de bu bölümde kısaca 
tanıtmaya çalıştık. İkinci bölümde ise 
bilgi problemine değindik. Ardından da 
iman, ilâhiyat, varlık ve nübüvvet konu-
larını ele aldık. 
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İSLÂM TE’LİF GELENEĞİNDE 
BİYOGRAFİ YAZICILIĞI
EDİTÖRLER: PROF. DR. HİDAYET AYDAR

İslâm telif geleneği içerisinde erken dö-
nemden itibaren tabakat eserleri yazıl-
maya başlanmış ve zamanla bir literatür 
oluşmuştur. Bu literatür belirli konularda 
öne çıkmış şahsiyetleri tanıtmayı hedefle-
mektedir. Tabakat eserleri, ilgili şahısla-
rın hayatlarını ve haklarındaki rivayetleri 
ele alırken ayrıca dönemin sosyo-kültürel 
durumunu, tartışmaları ve ilmî geleneği 
de konu edinebilmektedir. Bu bakımdan 
tabakat literatürü sosyal bilimlerin ta-
rihleri ile uğraşanlar için vazgeçilmez bir 
kaynaktır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 
ile Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü İslâm 
Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı 
başlıklı projeye 15 Mayıs 2016 tarihin-
de başlamış ve proje çerçevesinde 10-11 
Kasım 2016 tarihlerinde aynı isimli bir 
çalıştay düzenlenmiştir. Elinizdeki kitap, 
tebliğ metinlerinin gözden geçirilmiş bas-
kısıdır.
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YAKMA YANARSIN
(Hikâyeler)
ADİL KARAGÖZ

• BASKIN
• ÇÖPLÜK
• BOŞUNA AĞLAYIŞ
• EV HAYALİ
• KURSAKTAKİ BUĞDAYLAR
• MASUM HIRSIZ
• TATİLDEKİ MİSAFİR
• YAKMA YANARSIN

KİTABIN İÇİNDEKİ ÖYKÜLER

BASKIN•
ÇÖPLÜK•

BOŞUNA AĞLAYIŞ•
EV HAYALİ•

KURSAKTAKİ BUĞDAYLAR•
MASUM HIRSIZ•

TATİLDEKİ MİSAFİR
•

YAKMA YANARSIN
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ELİF’İN İLK NAMAZI

NESİBE’NİN İYİLİK ANLAŞMASI

Aklından gökkuşağını geçirdi. 

Allah’ım, namaz günümde babamla birlikte 
gökkuşağının altından geçmek istiyo-
rum, annemle çiçeklerle dolu bahçelerde 
oynamak istiyorum. dedi, gözlerini derin 
uykulara teslim etmeden önce. 

Gökyüzünde yıldızlar sanki Elif’i selam-
lıyordu.

Hepsi pırıl pırıldı. 
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KENDİ YILDIZINI YAKALA
AHMET AKAY AZAK

“Sizi milyarlarca insandan farklı 
kılan nedir? Hiç kendinîze sordunuz 
mu? Bu dünyada yalnızca size özgü 
bir şeyin olmadığını düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Çünkü herkesi, diğer-
lerinden farklı kılan bir şey mutlaka 
vardır.

Yirmi yıldan beri, ruhları ateşlemek 
için kişisel gelişime yönelik öykü 
ve anılar biriktirmekteyim. Çeşitli 
kademelerde verdiğim eğitimler bo-
yunca, öğrencilerimin böyle bir esere 
ihtiyaçları olabileceğini düşündüm 
ve büyük bir titizlikle seçtiğim en 
güzel hikayeleri derleyip siz değerli 
okuyucularım için bir kitap haline 
getirdim.”

10.
BASKI

Hayat bir maratondur ve biz bu yarışı kazanmak zo-
rundayız. Bazı sebeplerden ötürü hayata geriden 
başladığı nızı düşünüyorsanız; sizden öncekilerden 

daha hızlı koşmak zorundasınız. Eğer sizden daha hızlı iler-
leyen birileri varsa, gü cünüz onlardan fazla olmadığı sürece, 
aradaki farkı kapatamaz sınız.

Nefesin kesilinceye kadar koşmadığın sürece, acıdan tır
nakların sızlamadıkça “başardım” diyemezsin. Fazladan bir 
adım daha atmadıkça ilerleyemezsin. Yorgunluktan kıpırda
yamaz duruma gelmedikçe, başardım diyemezsin.

Bir Çin atasözü şöyle der: Ateşlenmiş insan ruhu, dünya üze-
rindeki en tehlikeli silahtır. Her insan gibi siz de başarıyı ya-
kalamak istersiniz. Ancak başarı, insanların karşısına kolay 
fark edemeyecekleri şekillerde çıkar. Fırsatları görebilenler 
an cak gözlerini fırsatlara çevirmiş kişilerdir.

“Birinci aşama, hayâlinizi düşünmektir.

İkinci aşama, hayâlinizi gözünüzde canlandırmaktır.

Üçüncü aşama, hayâlinizi plânlamaktır.

Dördüncü aşama, hayâlinizi harekete geçirmektir.”
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Tamamı Renkli

BEYNİNİZİN ROTASI
AHMET AKAY AZAK

Zihin haritaları dünyada yaklaşık yarım 
milyona yaklaşan takipçisi ile birçok insa-
nın hayatını değiştiren, devrimsel niteliğin-
de not alma ve planlama sistemini sunuyor. 

Zihin haritaları hayatınızı kolaylaştırır;
• Kişisel hedeflerinizi planlamanızı,
• Her şeyi daha iyi hatırlamanızı,
• Parlak fikirler üretmenizi,
• Derslerinizi rahatlıkla hazırlamanızı,
• Sunum, rapor ya da makaleyi ustaca bi-

tirmenizi,
• Hayatınızın kontrolünü sağlamanızı sağ-

lar.
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Tamamı Renkli

ELİF-BÂ ETKİNLİK KİTABIM
İlkokul Öncesi ve İlkokul
GÜLTEN BALCI & MELİKE MÜFTÜOĞLU YILMAZ& HAFİZE BEYZA BİLGİ & RABİA KURUNER

Bir araya gelip din öğretimi alanında neler yapılabilir ile ilgili bir çok proje geliştiren, ilahiyatçı ve 
okul öncesi uzmanı eğitimcileri olarak ekibimiz, Kur’an-ı Kerim öğretiminde yeni bir yöntemle bu 
etkinlik kitabını çocuklarımızla buluşturuyor.
Din öğretimi konusunda başta anne ve babalar sonrasında öğretmenler rehberlik açısından büyük 
önem taşıyor.  
Kitap içerisindeki etkinlikler, çocukların bilişsel ve motor gelişimleri açısından oldukça faydalı. 
Kesme, yapıştırma ve hatta dikme de dahil olmak üzere motor gelişimini destekleyici etkinlikler 
aynı zamanda bilişsel gelişimleri açısından okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklar için çok 
önemlidir.
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NEBEVÎ FİİL VE TERKLERİN 
ANLAM VE YORUMU
DOÇ. DR. İBRAHİM ÖZDEMİR

Sünnetin Kur’ân’ı beyan etme işlevi sözlü 
sünnetle gerçekleştiği gibi, fiilî sünnetle 
de gerçekleşmektedir. Nebevî fiiller aklî 
veya vaz‘î yollarla değil, şer‘î yöntemler-
le teklifî hükümlere delâlet etmektedir. 
Her bir nebevî fiil vücûb, nedb ve ibâha 
hükümlerine delâlet etme ihtimalini ta-
şımaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) tara-
fından yapılan fiiller onun sahip olduğu 
farklı sıfatlardan kaynaklanmakta ve 
farklı hükümlere konu olmaktadır. Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) bir insan, bir nebî/
resûl, bir kâdı, bir komutan, bir yönetici, 
bir devlet başkanı vb. sıfatlarla yaptığı fi-
iller, toplumun farklı katmanlarına hitap 
etmekte ve farklı özellikleri taşımaktadır. 
Nebevî fiillerden birini örnek almak, bu 
fiilin hangi nebevî sıfattan kaynaklandı-
ğını bilmek ve bu sıfatla o fiili yapmakla 
mümkündür. Aynı şey, nebevî sözler için 
de geçerlidir.
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Sünnetin Kur’ân’ı beyan etme işlevi sözlü sünnetle ger-
çekleştiği gibi, fiilî sünnetle de gerçekleşmektedir. 
Nebevî fiiller aklî veya vaz‘î yollarla değil, şer‘î yön-

temlerle teklifî hükümlere delâlet etmektedir. Her bir nebevî 
fiil vücûb, nedb ve ibâha hükümlerine delâlet etme ihtima-
lini taşımaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yapılan 
fiiller onun sahip olduğu farklı sıfatlardan kaynaklanmakta ve 
farklı hükümlere konu olmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
bir insan, bir nebî/resûl, bir kâdı, bir komutan, bir yönetici, 
bir devlet başkanı vb. sıfatlarla yaptığı fiiller, toplumun farklı 
katmanlarına hitap etmekte ve farklı özellikleri taşımaktadır. 
Nebevî fiillerden birini örnek almak, bu fiilin hangi nebevî sı-
fattan kaynaklandığını bilmek ve bu sıfatla o fiili yapmakla 
mümkündür. Aynı şey, nebevî sözler için de geçerlidir.

Usûlcüler nebevî fiillerin delâleti konusunda farklı düşün-
dükleri gibi nebevî terklerin delâleti hususunda da farklı dü-
şünmektedirler. Bazı usûlcüler nebevî terklerin haram veya 
mekruh hükmüne delâlet ettiğini söylemektedir. Usûlcülerin 
kahir ekseriyeti ise nebevî terklerin karineden bağımsız olarak 
ibâha hükmü dışında herhangi bir hükme delâlet etmediğini 
savunmaktadır. Nebevî terklerin hücciyeti konusunda usûlcü-
ler arasında meydana gelen ihtilaf, bid‘at kavramına yüklenen 
anlamda da kendini göstermektedir. Nebevî terki, hüccet ola-
rak kabul edenler, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashâbı tarafından 
yapılmayan/terk edilen bütün hususları bid‘at kapsamına dâ-
hil etmektedirler. Nebevî terkleri delil olarak görmeyenler ise 
bunun yerine, bir şeyin nassların kapsamına girip girmediğini 
ve İslâm’ın temel hedeflerine uygun olup olmadığını bid‘atın 
ölçütü olarak kabul etmektedirler. 

Elinizdeki bu kitap, Müslümanca yaşamamızın alternatifsiz 
örnekliğini sunan ve bunun yolunu beyan eden Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) fiil ve terklerini fıkıh usulü perspektifinden ele 
almaktadır. 
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MEZHEPLERE GÖRE KLASİK 
KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLERİ
EDİTÖRLER: HALİL İBRAHİM BULUT

Eser, İtikadi ve siyasi ekolleri kendi kay-
naklarından okuyup anlamayı arzu eden-
lere, mezheplerin klasik kaynaklarıyla 
alakalı derli toplu bir doküman sunma 
düşüncesinden hareketle ortaya çıkmış-
tır. Klasik kaynakları belli bir mezhebi 
esas alarak tasnif etmenin bazı zorluk-
ları bulunmaktadır. Aynı gelenek içinde 
olsa bile, eserler arasında bazı önemli 
farklılıkların olduğu malumdur. Bunun-
la birlikte ana umdeler dikkate alınarak 
klasik kaynakların mezheplere göre tas-
nif edilmesi bazı kolaylıklar sağlamak-
tadır. Böyle bir tasnif, kronoloji dikkate 
alınarak temel kaynakların ortaya çıkış 
ve gelişim süreçlerini takip edebilmeye, 
bilgilerin sistemli bir şekilde ortaya konu-
labilmesine ve de belli bir geleneğe bağlı 
kalınarak yazılan eserlerin derli toplu bir 
listesini sunmaya imkân sağlamaktadır. 

MEZHEPLERE  
GÖRE KLASİK  
KAYNAKLAR VE 
ÖZELLİKLERİ

Editör: Halil İbrahim BULUT

9 786059 519922

Bu çalışma, çeşitli sebeplerden dolayı teşekkül 
eden itikadi ve siyasi ekolleri kendi kaynakların-
dan okuyup anlamayı arzu edenlere, mezheplerin 

klasik kaynaklarıyla alakalı derli toplu bir doküman sun-
ma düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Şüphesiz 
gelenek oluşturan klasik kaynakların kendilerine has 
özellikleri olduğu gibi, mensubu oldukları mezheplerin 
de bazı özellikleri vardır. Bununla birlikte klasik kay-
nakları belli bir mezhebi esas alarak tasnif etmenin bazı 
zorlukları bulunmaktadır. Aynı gelenek içinde olsa bile, 
eserler arasında bazı önemli farklılıkların olduğu ma-
lumdur. Bununla birlikte ana umdeler dikkate alınarak 
klasik kaynakların mezheplere göre tasnif edilmesi bazı 
kolaylıklar sağlamaktadır. Böyle bir tasnif, kronoloji 
dikkate alınarak temel kaynakların ortaya çıkış ve geli-
şim süreçlerini takip edebilmeye, bilgilerin sistemli bir 
şekilde ortaya konulabilmesine ve de belli bir geleneğe 
bağlı kalınarak yazılan eserlerin derli toplu bir listesini 
sunmaya imkân sağlamaktadır. Elinizdeki bu eser, klasik 
ekolleri esas alarak geleneğin önemli âlimlerini ve temel 
kaynaklarını tanıtmayı hedeflemektedir. Diğer bir ifade 
ile mezhepler tarihinin önemli şahsiyetlerini ve bunların 
vücuda getirdikleri ana kaynakları mezhebî geleneklere 
göre tasnif etmektedir. Mu‘tezile, Şia ve Ehl-i Sünnet 
ekolleri özelinde hazırlanan bu çalışmanın mezhepleri 
kendi özgün kaynaklarından ve kronolojik olarak oku-
yup takip etmek isteyenlere, mezhepler tarihi sahasına 
gönül verenlere ve özellikle bu sahada çalışanlara ciddi 
bir kolaylık sağlayacaktır. 
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ŞÂFİÎ USÛL GELENEĞİNDE 
İMÂM ŞÂFİÎ’YE 
MUHALİF USÛLÎ GÖRÜŞLER
İHSAN AKAY

Dini nassları anlama ve yorumlama 
metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel 
metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri 
tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î 
meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/
Şâfiîyye metodudur. Diğeri ise fer’î me-
selelerden yola çıkarak usûlî kaideleri 
ortaya koyan Fukahâ/Hanefiyye yön-
temidir. Farklı metotlar arasında ihti-
lafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi 
aynı metod mensupları arasında tartış-
maların olması da doğaldır. Bu çalışma, 
İmâm Şâfiî’ye atfedilen metodolojik 
görüşler ile Şâfiî usûlcülerin muhalif 
olarak ortaya koydukları yaklaşım ve 
delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada Şer’î Deliller Bağlamında 
İmâm Şâfiî’ye Muhalefet Edilen Husus-
lar başlığı altında Kitab, Sünnet, icmâ, 
kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üze-
rinde durulmuştur. 
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Dini nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olan 
usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bun-
lardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î 

meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/Şâfiîyye metodudur. 
Diğeri ise fer‘î meselelerden yola çıkarak usûlî kaideleri or-
taya koyan Fukahâ/Hanefiyye yöntemidir. Farklı metotlar 
arasında ihtilafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi aynı me-
tod mensupları arasında tartışmaların olması da doğaldır. Bu 
çalışma, İmâm Şâfiî’ye atfedilen metodolojik görüşler ile Şâ-
fiî usûlcülerin muhalif olarak ortaya koydukları yaklaşım ve 
delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada “Şer‘î Deliller Bağlamında İmâm Şâfiî’ye 
Muhalefet Edilen Hususlar” başlığı altında Kitab, Sün-
net, icmâ, kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üzerinde 
durulmuştur. Bu ana başlıklar altında: Beyân kavramına 
yüklenen anlamlar, beyânın mertebeleri, Kur’ân’da Arapça 
dışında kelimelerin varlığı, nesh, Hz. Peygamber’in fiilleri, 
haber-i vâhid, mürsel haber, icmânın dayanakları, sükûtî icmâ-
nın delil olması, kıyas/ictihad kavramları, kıyasın hücciyyeti, 
birden fazla illet ile hükmün ta‘lîli konular gibi öne çıkan 
meseleler tartışılmıştır. Çalışmanın “İstinbât Metotlarında 
İmâm Şâfiî’ye Muhalefet Edilen Temel Hususlar” başlığını 
taşıyan bölümde ise harflerin manaları, emir-nehiy, âmm-
hâss, mefhûm gibi daha çok “lâfız-mana-hüküm” merkezli 
lisânî tartışmalar serdedilmiştir. Ayrıca mezkûr çalışmada, 
Şâfiî usûlcülerin, genelde usûlün özüne halel getirmeden ko-
nuları farklı bir formatta ele aldıkları sonucuna varılmıştır. 
Nesh gibi sınırlı sayıda konu hariç genelde söz konusu ihti-
laflar hakiki olmaktan ziyade lâfzî düzeyde kalmıştır. Bunun 
yanısıra pek çok tartışmanın, müşterek bir hükmü farklı açı-
lardan ispat etme gibi olumlu sonuçları beraberinde getirdiği 
de tespit edilmiştir.

ŞÂFIÎ USÛL 
GELENEĞINDE
İMÂM ŞÂFİÎ’YE
MUHALIF USÛLÎ
GÖRÜŞLER

İSLÂM AİLE HUKUKU
PROF. DR. ABDULLAH ÇOLAK
Bu kitapta, ailenin kuruluş safhasında 
hangi hassasiyetler gözetilmesi gerektiği, 
ailede tarafların hak ve sorumlulukla-
rı, olası anlaşmazlıklarda nasıl hareket 
edilmesi gerektiği gibi hususlar mümkün 
olduğunca müdellel olarak ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Girişte, aile kavra-
mının önemi, İslâm ailesinin temel nite-
likleri ve aile hukukunun tarihi gelişimi 
üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde, 
eş seçimi, nişan, nikâh akdi ve hukuki 
sonuçları, ikinci bölümde ise evliliği sona 
erdiren durumlar, boşanmada tarafla-
rın izlemesi gereken prosedür ve hukuki 
sonuçları naslar çerçevesinde ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır. Tüp bebek, kürtaj 
gibi güncel bazı meselelere değinilen 
çalışmanın sonunda kısaca miras hukuku 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı 
konuların klasik fıkıh kaynaklarında na-
sıl ele alındığını görmeleri açısından her 
iki bölümün sonuna konuyla ilgili örnek 
klasik metinler ve çevirisi eklenmiştir.
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Bu kitapta, ailenin kuruluş safhasında hangi hassa-
siyetler gözetilmesi gerektiği, hukuk ilkeleri doğrul-
tusunda kurulan ailede tarafların hak ve sorumluluk-
ları, olası anlaşmazlıklarda nasıl hareket edilmesi 
gerektiği gibi hususlar mümkün olduğunca müdellel 
olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitap, giriş 
ve iki bölümden meydana gelmektedir. Girişte, aile 
kavramının önemi, İslâm ailesinin temel nitelikleri ve 
aile hukukunun tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur. 
Birinci bölümde, eş seçimi, nişan, nikâh akdi ve hu-
kuki sonuçları, ikinci bölümde ise evliliği sona erdi-
ren durumlar, boşanmada tarafların izlemesi gereken 
prosedür ve hukuki sonuçları naslar çerçevesinde or-
taya konulmaya çalışılmıştır. Tüp bebek, kürtaj gibi 
güncel bazı meselelere değinilen çalışmanın sonunda 
kısaca miras hukuku hakkında bilgi verilmiştir. Ayrı-
ca İlahiyat/İslamî İlimler Fakültelerinde lisans ve li-
sans üstü eğitim gören öğrencilerimize aynı konuların 
klasik fıkıh kaynaklarında nasıl ele alındığını görme-
leri açısından her iki bölümün sonuna konuyla ilgili 
örnek klasik metinler ve çevirisi eklenmiştir.
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İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE 
KELÂM (İslâm İnanç Felsefesi)
MUSTAFA TÜRKGÜLÜ

Peygamberimize atfedilen ve sözünü 
ettiğimiz formüle temel teşkil ettiği 
açık olan bir hadis-i şerifte, İslâm’daki 
iman konuları belirlenmiş ve tarifi de 
şu şekilde yapılmıştır: “İman, Allah’tan 
başka ilah olmadığına, Allah’ın melek-
lerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah’tan 
olduğuna (kadere) inanmaktır.” Resu-
lullah(s.a.v.)’ın hadisinde zikri geçen 
bu hususlar, Kelâm ilminin temel konu-
larıdır. O bakımdan biz de çalışmamı-
zı, zikredilen bu konuları içine alacak 
şekilde planladık. Aynı planın birinci 
bölümünde, Kelâm ilminin doğuşu ve 
geçirdiği safhalar üzerinde durduk. Bu 
tarihsel gelişim süreci içinde oluşan 
önemli Kelâm ekolleri ile onların meş-
hur temsilcilerini de bu bölümde kısaca 
tanıtmaya çalıştık. İkinci bölümde ise 
bilgi problemine değindik. Ardından da 
iman, ilâhiyat, varlık ve nübüvvet konu-
larını ele aldık. 
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İSLÂM TE’LİF GELENEĞİNDE 
BİYOGRAFİ YAZICILIĞI
EDİTÖRLER: PROF. DR. HİDAYET AYDAR

İslâm telif geleneği içerisinde erken dö-
nemden itibaren tabakat eserleri yazıl-
maya başlanmış ve zamanla bir literatür 
oluşmuştur. Bu literatür belirli konularda 
öne çıkmış şahsiyetleri tanıtmayı hedefle-
mektedir. Tabakat eserleri, ilgili şahısla-
rın hayatlarını ve haklarındaki rivayetleri 
ele alırken ayrıca dönemin sosyo-kültürel 
durumunu, tartışmaları ve ilmî geleneği 
de konu edinebilmektedir. Bu bakımdan 
tabakat literatürü sosyal bilimlerin ta-
rihleri ile uğraşanlar için vazgeçilmez bir 
kaynaktır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 
ile Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü İslâm 
Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı 
başlıklı projeye 15 Mayıs 2016 tarihin-
de başlamış ve proje çerçevesinde 10-11 
Kasım 2016 tarihlerinde aynı isimli bir 
çalıştay düzenlenmiştir. Elinizdeki kitap, 
tebliğ metinlerinin gözden geçirilmiş bas-
kısıdır.
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YAKMA YANARSIN
(Hikâyeler)
ADİL KARAGÖZ

• BASKIN
• ÇÖPLÜK
• BOŞUNA AĞLAYIŞ
• EV HAYALİ
• KURSAKTAKİ BUĞDAYLAR
• MASUM HIRSIZ
• TATİLDEKİ MİSAFİR
• YAKMA YANARSIN

KİTABIN İÇİNDEKİ ÖYKÜLER

BASKIN•
ÇÖPLÜK•

BOŞUNA AĞLAYIŞ•
EV HAYALİ•

KURSAKTAKİ BUĞDAYLAR•
MASUM HIRSIZ•

TATİLDEKİ MİSAFİR
•

YAKMA YANARSIN
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ELİF’İN İLK NAMAZI

NESİBE’NİN İYİLİK ANLAŞMASI

Aklından gökkuşağını geçirdi. 

Allah’ım, namaz günümde babamla birlikte 
gökkuşağının altından geçmek istiyo-
rum, annemle çiçeklerle dolu bahçelerde 
oynamak istiyorum. dedi, gözlerini derin 
uykulara teslim etmeden önce. 

Gökyüzünde yıldızlar sanki Elif’i selam-
lıyordu.

Hepsi pırıl pırıldı. 

Aklından gökkuşağını geçirdi. “Allah’ım, namaz 
günümde babamla birlikte gökkuşağının altından 

geçmek istiyorum, annemle çiçeklerle dolu 
bahçelerde oynamak istiyorum.” dedi, gözlerini 

derin uykulara teslim etmeden önce. 
Gökyüzünde yıldızlar sanki Elif’i selamlıyordu. 

Hepsi pırıl pırıldı.

Zehra Türkmen

Elif’in ilk namazı
Nesibe’nin iyilik anlaşması

Çizer: M.Ahmet Demir
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bahçelerde oynamak istiyorum.” dedi, gözlerini 

derin uykulara teslim etmeden önce. 
Gökyüzünde yıldızlar sanki Elif’i selamlıyordu. 

Hepsi pırıl pırıldı.

Zehra Türkmen
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KENDİ YILDIZINI YAKALA
AHMET AKAY AZAK

“Sizi milyarlarca insandan farklı 
kılan nedir? Hiç kendinîze sordunuz 
mu? Bu dünyada yalnızca size özgü 
bir şeyin olmadığını düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Çünkü herkesi, diğer-
lerinden farklı kılan bir şey mutlaka 
vardır.

Yirmi yıldan beri, ruhları ateşlemek 
için kişisel gelişime yönelik öykü 
ve anılar biriktirmekteyim. Çeşitli 
kademelerde verdiğim eğitimler bo-
yunca, öğrencilerimin böyle bir esere 
ihtiyaçları olabileceğini düşündüm 
ve büyük bir titizlikle seçtiğim en 
güzel hikayeleri derleyip siz değerli 
okuyucularım için bir kitap haline 
getirdim.”

10.
BASKI

Hayat bir maratondur ve biz bu yarışı kazanmak zo-
rundayız. Bazı sebeplerden ötürü hayata geriden 
başladığı nızı düşünüyorsanız; sizden öncekilerden 

daha hızlı koşmak zorundasınız. Eğer sizden daha hızlı iler-
leyen birileri varsa, gü cünüz onlardan fazla olmadığı sürece, 
aradaki farkı kapatamaz sınız.

Nefesin kesilinceye kadar koşmadığın sürece, acıdan tır
nakların sızlamadıkça “başardım” diyemezsin. Fazladan bir 
adım daha atmadıkça ilerleyemezsin. Yorgunluktan kıpırda
yamaz duruma gelmedikçe, başardım diyemezsin.

Bir Çin atasözü şöyle der: Ateşlenmiş insan ruhu, dünya üze-
rindeki en tehlikeli silahtır. Her insan gibi siz de başarıyı ya-
kalamak istersiniz. Ancak başarı, insanların karşısına kolay 
fark edemeyecekleri şekillerde çıkar. Fırsatları görebilenler 
an cak gözlerini fırsatlara çevirmiş kişilerdir.

“Birinci aşama, hayâlinizi düşünmektir.

İkinci aşama, hayâlinizi gözünüzde canlandırmaktır.

Üçüncü aşama, hayâlinizi plânlamaktır.

Dördüncü aşama, hayâlinizi harekete geçirmektir.”
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104 s. / 23,5 x 16 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

Tamamı Renkli

BEYNİNİZİN ROTASI
AHMET AKAY AZAK

Zihin haritaları dünyada yaklaşık yarım 
milyona yaklaşan takipçisi ile birçok insa-
nın hayatını değiştiren, devrimsel niteliğin-
de not alma ve planlama sistemini sunuyor. 

Zihin haritaları hayatınızı kolaylaştırır;
• Kişisel hedeflerinizi planlamanızı,
• Her şeyi daha iyi hatırlamanızı,
• Parlak fikirler üretmenizi,
• Derslerinizi rahatlıkla hazırlamanızı,
• Sunum, rapor ya da makaleyi ustaca bi-

tirmenizi,
• Hayatınızın kontrolünü sağlamanızı sağ-

lar.
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Tamamı Renkli

ELİF-BÂ ETKİNLİK KİTABIM
İlkokul Öncesi ve İlkokul
GÜLTEN BALCI & MELİKE MÜFTÜOĞLU YILMAZ& HAFİZE BEYZA BİLGİ & RABİA KURUNER

Bir araya gelip din öğretimi alanında neler yapılabilir ile ilgili bir çok proje geliştiren, ilahiyatçı ve 
okul öncesi uzmanı eğitimcileri olarak ekibimiz, Kur’an-ı Kerim öğretiminde yeni bir yöntemle bu 
etkinlik kitabını çocuklarımızla buluşturuyor.
Din öğretimi konusunda başta anne ve babalar sonrasında öğretmenler rehberlik açısından büyük 
önem taşıyor.  
Kitap içerisindeki etkinlikler, çocukların bilişsel ve motor gelişimleri açısından oldukça faydalı. 
Kesme, yapıştırma ve hatta dikme de dahil olmak üzere motor gelişimini destekleyici etkinlikler 
aynı zamanda bilişsel gelişimleri açısından okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklar için çok 
önemlidir.
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HADİSLER IŞIĞINDA İSLÂM 

PROF. DR. S. KEMAL SANDIKÇI
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1. CİLT 1. CİLT

Üniversitede görevde olduğum sırada, sivil bir faaliyet olarak Rasû-
lullah’ın (as.) hadîslerini okutmak üzere, bulunduğum ilde çeşitli 
ders halkaları kurmuştum. Daha sonra Ensar Vakfı tarafından or-
ganize edilen farklı guruplara da İstanbul’un farklı ilçelerinde olmak 
üzere beş yıl boyunca, haftanın her günü bu işi yürütmeye çalıştım. 
Bir süre sonra burada verilen derslerin ve okunan hadislerin kitap 
haline getirilmesinin faydalı olacağını düşündüm.

Elinizdeki kitap, özellikle  Ahmet Çakır kardeşimin ve Bağcılar 
İlim Yayma Cemiyeti yöneticilerinin samimi arzuları ve gayretleriy-
le vücut buldu. Kitap, imân, ibâdet ve ahlâk konusundaki muhtelif 
hadisleri ve bunların açıklamalarını kapsamaktadır. Açıklamada 
gerektiğinde âyetlere ve başka hadislere de yer verdim. Seçilen ha-
dislerin çok büyük ekseriyeti, Kütüb-ü Sitte’den alınmıştır. Hadisin 
senedi olarak sadece sahabî râvîsi verilmiştir. Kitabın sonunda da 
her râvînin kısa biyografisi kaydedilmiştir. Hadislerin delâletlerinin 
daha kolay anlaşılması için küçük başlıklar da koydum. Bu bakım-
dan hadislerin başlıkla irtibatlı düşünülmesi faydalı olur. Ancak bir 
hadisin sadece bir konuya delâlet etmediğini, farklı hususlara da de-
lil olabileceğini de unutmamak gerekir.
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FERÂHÎ VE NAZM
DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK

Hamîdüddîn Abdülhamîd el-Ferâhî, 
Nazm-ı Kur’ân’ı keşfetmek suretiyle İslâm 
tefsir düşüncesine muazzam bir katkıda 
bulunmuştur. O, Kur’ân-ı anlama ve yo-
rumlamada nazm tasavvurunun temelini 
atan ilk kişidir.

Ferâhî’ye göre, Kur’ân’da temel nazm öğe-
si sûredir. Her bir sûre, sûrenin etrafında 
döndüğü ve amûd olarak adlandırılan ana 
bir konuya sahiptir. Amûd, sûrelerde bir-
leştirici bir unsurdur ve sûreler o dikkate 
alınarak yorumlanır. Sadece sûreler kendi 
içlerinde bir bütünlük içermez, bütün sûre-
ler arasında mantıklı bir bağlantı vardır ve 
şu anki Kur’ân düzeninde birbirlerini takip 
ederler. Sûreler dokuz gruba ayrılabilir ve 
her grup bir sûre gibi bir bütündür. Her 
grup Mekke dönemi sûreleri ile başlar ve 
Medine dönemi sûreleri ile biter.

Kur’ân’ın aslî mesajı, onun nazmını an-
lamakla anlaşılabilir. Ferâhî’ye göre 
nazm’ın unsurları üç tanedir; Düzen, oran-
tı ve bütünlük. Ancak bu üçü birlikte bulu-
nursa nazm ortaya çıkar.

Hamîdüddîn Ab-
dülhamîd el-Ferâhî, Nazm-ı 

Kur’ân’ı keşfetmek suretiyle İslâm 
tefsir düşüncesine muazzam bir katkıda 

bulunmuştur. O, Kur’ân-ı anlama ve yorum-
lamada nazm tasavvurunun temelini atan ilk 

kişidir. 

Ferâhî’ye göre, Kur’ân’da temel nazm öğesi sûredir. 
Her bir sûre, sûrenin etrafında döndüğü ve amûd olarak 
adlandırılan ana bir konuya sahiptir. Amûd, sûrelerde 

birleştirici bir unsurdur ve sûreler o dikkate alınarak yorum-
lanır. Sadece sûreler kendi içlerinde bir bütünlük içermez, 

bütün sûreler arasında mantıklı bir bağlantı vardır ve şu anki 
Kur’ân düzeninde birbirlerini takip ederler. Sûreler dokuz gru-
ba ayrılabilir ve her grup bir sûre gibi bir bütündür. Her grup 

Mekke dönemi sûreleri ile başlar ve Medine dönemi sûreleri ile 
biter. 

Kur’ân’ın aslî mesajı, onun nazmını anlamakla anlaşılabilir. 
Ferâhî’ye göre nazm’ın unsurları üç tanedir; Düzen, orantı ve 
bütünlük. Ancak bu üçü birlikte bulunursa nazm ortaya çıkar. 

Nazm, Kur’ân’ı anlamanın anahtarıdır. Nazmı ortaya çıkar-
mak için önce sûrenin merkezî ana fikri tespit edilir. Sonra 
sûrenin bütün âyetleri arasında bir bağlantı sağlanarak, bü-
tün fikirler bu merkezî ana fikre yönlendirilir ve böylece 
farklı konuların birbirine bağlandığı bir bütünlük oluşur 

ve sûre bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Zira bir 
âyetin farklı farklı tefsirleri, o âyetleri konu dışına 

çıkarır. İşte nazm, âyetleri konunun içine dâhil 
ederek tutarsız tefsir ihtimallerini ortadan 
kaldırır. Böylece nazm ilkesine bağlılık, 

Kur’ân’ın kesin bir tefsirini ve 
Müslümanların da birliğini 

sağlar.

TÜRKÇE - ARAPÇA
ARAPÇA -TÜRKÇE
ARAPÇA BASIN KELİMELERİ 
SÖZLÜĞÜ (ÖRNEK CÜMLELERLE)
(Siyaset, Kültür, Ekonomi, Spor)

DR. ÖĞRT. ÜY. OSMAN ASLANOĞLU

Arapça’nın önemi tüm dünyada giderek 
artmaktadır. Bunda siyasi, sosyal ve 
ticari pek çok erken rol oynamaktadır. 
Özellikle ülkemizde bunlara bağlı ola-
rak Arapça eğitim ve öğretimin alanı 
oldukça genişlemiş, daha fazla iş fırsatı 
doğmuş ve doğal olarak Arapça’yı öğ-
renmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. 
Bu da Arapça’yı öğrenenler için öğreti-
ci kaynak ihtiyacını doğurmuştur. 

Son dönemlerde internet ve uydu ka-
nallarının kullanımının yaygınlaşması 
vasıtasıyla medya Arapçası hayatımıza 
girmiştir. Bu nedenle okuyucu veya öğ-
renciler basın ve medya dilini de öğren-
mek istemektedir. Bu konuda üniver-
sitelerde dersler de verilmektedir. Bu 
sözlük bu ihtiyacı, öğrenciyi merkeze 
alarak gidermeyi amaçlamaktadır. 
Umarız tüm okuyucu ve öğrencilere 
faydalı olur.

528 s. / 16 x 24 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak
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ARAPÇA
BASIN KELIMELERI 

SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE-ARAPÇA
ARAPÇA-TÜRKÇE

u Kullanımı Kolay u Öğrenci Merkezli
u Her Cümlenin Çevirisi İçin Yazma Alanı

u Arapça ve Türkçe İndeks

Dr. Öğrt. Üy. Osman ASLANOĞLU
Arş. Gör. Muhammed Abdurrahman MUHAMMED

(Siyaset, Kültür, Ekonomi, Spor...)
- ÖRNEK CÜMLELERLE -
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Arapça’nın önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. 
Bunda siyasi, sosyal ve ticari pek çok erken rol oyna-
maktadır. Özellikle ülkemizde bunlara bağlı olarak 

Arapça eğitim ve öğretimin alanı oldukça genişlemiş, daha 

fazla iş fırsatı doğmuş ve doğal olarak Arapça’yı öğrenmek is-

teyenlerin sayısı da artmıştır. Bu da Arapça’yı öğrenenler için 

öğretici kaynak ihtiyacını doğurmuştur. 

Son dönemlerde internet ve uydu kanallarının kullanımının 

yaygınlaşması vasıtasıyla medya Arapçası hayatımıza girmiş-

tir. Bu nedenle okuyucu veya öğrenciler basın ve medya dilini 

de öğrenmek istemektedir. Bu konuda üniversitelerde dersler 

de verilmektedir. Bu sözlük bu ihtiyacı, öğrenciyi merkeze ala-

rak gidermeyi amaçlamaktadır. Umarız tüm okuyucu ve öğren-

cilere faydalı olur.

384 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

SELEFÎLİK VE SELEFÎ  
TEFSİR ANLAYIŞI 
DR. RESUL ERSÖZ

Selefîlik, Asr-ı Saadetin; İslâm’ı anlama, 
yorumlama ve yaşama bağlamında model 
alınması ve bu modelin korunmasına yö-
nelik gelenekçi ve muhafazakar bir çizgiyi 
ifade eder. Bu haliyle Selefîliğin, dînî ol-
duğu kadar, siyasi yönünün de bulunduğu 
su götürmez bir gerçektir. Bu çizgi, Kitap 
ve Sünnet’i anlamada nassçı ve lafızcı 
yaklaşımıyla, başta Ahmed b. Hanbel ol-
mak üzere, İbn Teymiyye ve Muhammed 
b. Abdülvehhab eliyle Hanbeli Selefîliği 
olarak günümüze taşınmış ve siyasal bir 
harekete dönüşmüştür. Selefi teolojinin 
İbn Teymiyye tarafından oluşturulduğu-
nu, Muhammed b. Abdülvehhab eliyle de 
siyasallaştırıldığını söylemek mümkün-
dür. Katı nassçı ve lafızcı, zamanı Asr-ı 
Saadete bağlayan, tarihî süreçteki dini/
siyasi anlayış ve tecrübeyi tümüyle red-
deden bu hareket, re’ye dayanan kıyas 
ve ictihad gibi akli istişhada karşı çıkmış 
ve bu sebeple çözümlenemeyen meseleler 
onu sertliğe ve radikalizme sevketmiştir.

Selefîlik, Asr-ı Saadetin; İslâm’ı anlama, yorumlama ve 
yaşama bağlamında model alınması ve bu modelin korun-

masına yönelik gelenekçi ve muhafazakâr bir çizgiyi ifade 
eder. Bu haliyle Selefîliğin, dînî olduğu kadar, siyasî yönü-
nün de bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Bu çizgi, Kitap 
ve Sünnet’i anlamada “nassçı ve lafızcı” yaklaşımıyla, başta 
Ahmed b. Hanbel olmak üzere, İbn Teymiyye ve Muhammed 
b. Abdülvehhâb eliyle Hanbelî Selefîliği olarak günümüze 
taşınmış ve siyasal bir harekete dönüşmüştür. Selefî teoloji-
nin İbn Teymiyye tarafından oluşturulduğunu, Muhammed b. 
Abdülvehhâb eliyle de siyasallaştırıldığını söylemek müm-
kündür. Katı nassçı ve lafızcı, zamanı Asr-ı Saadete bağla-
yan, tarihî süreçteki dînî/siyâsî anlayış ve tecrübeyi tümüyle 
reddeden bu hareket, re’ye dayanan kıyâs ve ictihâd gibi aklî 
istişhâda karşı çıkmış ve bu sebeple çözümlenemeyen mese-
leler onu sertliğe ve radikalizme sevketmiştir. 

Vehhâbî Selefîliğinin katı nassçı ve lafızcı muhafazakâr 
yapısı, günümüzde “asla dönüş” gibi masum bir gerekçeyi 
bayraklaştıran, ancak yaptıkları asla İslâm’a hizmet olmayan 
birtakım örgütlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ör-
gütler, marjinal olmakla birlikte, gelenekçi ve muhafazakar 
kesimlerde -Selefî anlayış bağlamında- büyük bir toplum-
sal ve siyasî tabana sahiptir. Aklı dışlayan ve Kur’ân’ı Asr-ı 
Saadet’e hapseden bu anlayış, Müslümanlara zarar verdiği 
kadar, gayri müslim emperyalistleri de o derece memnun et-
mektedir.

648 s. / 16 x 23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

DİNLER TARİHİ
Tarih, İnanç ve İbadet
PROF. DR. MAHMUT AYDIN

Kadim Mezopotamya inançlarıyla Yaşa-
yan Dünya Dinlerini konu alan bu çalışma, 
inceleme konusu yaptığı dinsel gelenekleri 
mensuplarının yaşamlarında yansıması-
nı buldukları gibi okuyucuya tanıtmaya 
gayret etmektedir. Bu yapılırken dinlerin 
kökeni ve dinlerdeki hakikat sorunu gibi 
konularla ilgili dinlerin iddialarının yanı 
sıra Tanrı, Mutlak Varlık, peygamber vb. 
konulardaki tartışmalı yaklaşımlar değer-
lendirme dışında tutulmuştur. İçeriden bir 
bakış açısıyla dinleri oldukları gibi ortaya 
koymaya çalışan bu eser, okuyucusuna 
dinlerin ortaya çıkışları, yayılma süreçle-
ri, dini doktrinleri, kutsal metinleri, dini 
seremonileri, günlük uygulamaları ile 
dini terminolojileri gibi konularında ilk el 
bilgiler sunmaktadır. Bu özelliğiyle eser, 
okuyucusunu, dünya dinlerinin sadece bi-
reylerin dünyevi ve uhrevi yaşamlarını de-
ğil aynı zamanda hem kendi kültürlerini 
hem de dünya kültürünü şekillendirici rol 
oynadıkları gerçeğiyle karşı karşıya bıra-
karak onlara meydan okumaktadır. 

GÜNÜMÜZE YANSIMALARIYLA HZ. 
PEYGAMBER’İN MUASIRLARIYLA 
MÜNASEBETLERİ-1

464 s. / 16 x 23.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) ve 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş-
birliği ile 21-22 Nisan 2018 tarihleri arasın-
da, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Kü-
çük Konferans Salonu’nda “Asr-ı Saâdetten 
Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in 
Muasırlarıyla Münasebetleri” konulu tartış-
malı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “Hz. Peygamber ve Çocuklar”, 
“Hz. Peygamber ve Gençler”; “Hz. Peygam-
ber ve Yaşlılar”; “Hz. Peygamber, Muhacirîn 
ve Ensâr”; “Hz. Peygamber ve Fakirler”; 
“Hz. Peygamber ve Zenginler”; “Hz. Pey-
gamber ve Ashâb-ı Suffe”; “Hz. Peygamber 
ve Yetimler, Şehid Aileleri”; “Hz. Peygam-
ber ve Hastalar”; “Hz. Peygamber ve En-
gelliler”; “Hz. Peygamber ve Köleler”; “Hz. 
Peygamber ve Esirler”; “Hz. Peygamber ve 
Suçlular”; “Hz. Peygamber ve Komşular”; 
“Hz. Peygamber ve Borçlular” başlıklarını 
taşıyan tebliğler sunularak müzakere edilmiş 
ve toplantı metinleri bu eserde bir araya geti-
rilerek neşredilmiştir. 
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İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) ve Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 
21-22 Nisan 2018 tarihleri arasında, Marmara 
Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Sa-
lonu’nda “Asr-ı Saâdetten Günümüze Yansımala-
rıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebet-
leri” konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleş-
tirilmiştir.

Bu toplantıda, “Hz. Peygamber ve Çocuklar”, 
“Hz. Peygamber ve Gençler”; “Hz. Peygamber ve 
Yaşlılar”; “Hz. Peygamber, Muhacirîn ve Ensâr”; 
“Hz. Peygamber ve Fakirler”; “Hz. Peygamber 
ve Zenginler”; “Hz. Peygamber ve Ashâb-ı Suf-
fe”; “Hz. Peygamber ve Yetimler, Şehid Aileleri”; 
“Hz. Peygamber ve Hastalar”; “Hz. Peygamber 
ve Engelliler”; “Hz. Peygamber ve Köleler”; “Hz. 
Peygamber ve Esirler”; “Hz. Peygamber ve Suç-
lular”; “Hz. Peygamber ve Komşular”; “Hz. Pey-
gamber ve Borçlular” başlıklarını taşıyan tebliğler 
sunularak müzakere edilmiş ve toplantı metinleri 
bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 
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“Temel İslam Bilimleri Bölümü olarak, 
Suudî Arabistan’daki üniversitelerde görev 
yapan bazı öğretim üyelerinin de teklif ve 
talebi üzerine, Türk âlimler tarafından vü-
cuda getirilmiş ve özellikle çok bilinmeyen 
tefsirleri gün yüzüne çıkarıp kamuoyuna 
tanıtmak; bunlardan münasip olanları tah-
kik edip neşretmek; bu sayede Osmanlı tef-
sir hazinesinin kapılarını aralayarak içine 
girmek isteyenlere fırsat vermek; bilhassa 
Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak üre-
tilmiş tefsirleri Arap dünyası ve Arapça 
bilen ilim âlemine sunmak, uygun olanları 
Arapçaya çevirip yayınlamak üzere bir pro-
je yapmaya karar verdik. Türk Tefsir Ekolü 
adlı projemizde ülkemizden bir grup öğre-
tim üyesi ve araştırma görevlisi ile bazı öğ-

retim üyeleri görev aldılar. Elde ettiğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşmak üzere Türk Tefsir Ekolü Osmanlı Dönemi adında 
uluslararası bir sempozyum yapmaya karar verdik. Sempozyumumuza, 170’ten fazla tebliğ gönderildi. 27-28 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşen sempozyumumuza, Türkiye’den katılanlar yanında ayrıca aralarında Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, 
Suriye, Filistin, Mısır, Cezayir, Sudan, Somali, Çad, Nijer, Nijerya, Tunus, Fas ve Almanya gibi ülkelerden de iştirak 
edenler oldu. Müzakereli olan sempozyumumuz son derece verimli ve başarılı geçti.”

2. CİLT: 464 s. / 15x21,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

1. CİLT:: 464 s. / 15x21,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

OSMANLI DÖNEMİNDE TEFSİR

التفسير في العصر العثماني
TAFSIR IN THE OTTOMAN PERIOD

376 s. / 16x23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak
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HAYATIN ANLAMI İMAN
EDİTÖR: 
PROF. DR. MURAT SÜLÜN

Elinizdeki kitap, iman alanında otori-
te sayabileceğimiz yetkin kalemlerin,
aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ver-
dikleri cevaplardan oluşmaktadır:
İmanın duygusal, zihnî ve bedenî te-
zahürleri, Nüzul devrinde imanın ger-
çek anlamı ve şecere-i tayyibe tem-
sili, Kur’ân’da iman ilkeleri, İmanın 
psikolojik yapısı, İman – amel ilişkisi, 
İman ve bilgi, İtikadî mezheplerin 
tekfîr ve tadlîl stratejileri, Yahudi ve 
Hıristiyanların iman anlayışı, Yahu-
dilik ve Hıristiyanlıkta Tekfir & en-
gizisyon, İman ahlâkı ve iki düşünce 
geleneği, Ontolojik, epistemolojik ve 
etik bir kavram olarak hakikat.
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ENSAR KİTAP

HADİSLER IŞIĞINDA İSLÂM 

PROF. DR. S. KEMAL SANDIKÇI

1160 s. / 16x23,5 cm.
İthal Kağıt, 2 LüksCiltli

1. CİLT 1. CİLT

Üniversitede görevde olduğum sırada, sivil bir faaliyet olarak Rasû-
lullah’ın (as.) hadîslerini okutmak üzere, bulunduğum ilde çeşitli 
ders halkaları kurmuştum. Daha sonra Ensar Vakfı tarafından or-
ganize edilen farklı guruplara da İstanbul’un farklı ilçelerinde olmak 
üzere beş yıl boyunca, haftanın her günü bu işi yürütmeye çalıştım. 
Bir süre sonra burada verilen derslerin ve okunan hadislerin kitap 
haline getirilmesinin faydalı olacağını düşündüm.

Elinizdeki kitap, özellikle  Ahmet Çakır kardeşimin ve Bağcılar 
İlim Yayma Cemiyeti yöneticilerinin samimi arzuları ve gayretleriy-
le vücut buldu. Kitap, imân, ibâdet ve ahlâk konusundaki muhtelif 
hadisleri ve bunların açıklamalarını kapsamaktadır. Açıklamada 
gerektiğinde âyetlere ve başka hadislere de yer verdim. Seçilen ha-
dislerin çok büyük ekseriyeti, Kütüb-ü Sitte’den alınmıştır. Hadisin 
senedi olarak sadece sahabî râvîsi verilmiştir. Kitabın sonunda da 
her râvînin kısa biyografisi kaydedilmiştir. Hadislerin delâletlerinin 
daha kolay anlaşılması için küçük başlıklar da koydum. Bu bakım-
dan hadislerin başlıkla irtibatlı düşünülmesi faydalı olur. Ancak bir 
hadisin sadece bir konuya delâlet etmediğini, farklı hususlara da de-
lil olabileceğini de unutmamak gerekir.

248 s. / 15 x 21,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

FERÂHÎ VE NAZM
DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK

Hamîdüddîn Abdülhamîd el-Ferâhî, 
Nazm-ı Kur’ân’ı keşfetmek suretiyle İslâm 
tefsir düşüncesine muazzam bir katkıda 
bulunmuştur. O, Kur’ân-ı anlama ve yo-
rumlamada nazm tasavvurunun temelini 
atan ilk kişidir.

Ferâhî’ye göre, Kur’ân’da temel nazm öğe-
si sûredir. Her bir sûre, sûrenin etrafında 
döndüğü ve amûd olarak adlandırılan ana 
bir konuya sahiptir. Amûd, sûrelerde bir-
leştirici bir unsurdur ve sûreler o dikkate 
alınarak yorumlanır. Sadece sûreler kendi 
içlerinde bir bütünlük içermez, bütün sûre-
ler arasında mantıklı bir bağlantı vardır ve 
şu anki Kur’ân düzeninde birbirlerini takip 
ederler. Sûreler dokuz gruba ayrılabilir ve 
her grup bir sûre gibi bir bütündür. Her 
grup Mekke dönemi sûreleri ile başlar ve 
Medine dönemi sûreleri ile biter.

Kur’ân’ın aslî mesajı, onun nazmını an-
lamakla anlaşılabilir. Ferâhî’ye göre 
nazm’ın unsurları üç tanedir; Düzen, oran-
tı ve bütünlük. Ancak bu üçü birlikte bulu-
nursa nazm ortaya çıkar.

Hamîdüddîn Ab-
dülhamîd el-Ferâhî, Nazm-ı 

Kur’ân’ı keşfetmek suretiyle İslâm 
tefsir düşüncesine muazzam bir katkıda 

bulunmuştur. O, Kur’ân-ı anlama ve yorum-
lamada nazm tasavvurunun temelini atan ilk 

kişidir. 

Ferâhî’ye göre, Kur’ân’da temel nazm öğesi sûredir. 
Her bir sûre, sûrenin etrafında döndüğü ve amûd olarak 
adlandırılan ana bir konuya sahiptir. Amûd, sûrelerde 

birleştirici bir unsurdur ve sûreler o dikkate alınarak yorum-
lanır. Sadece sûreler kendi içlerinde bir bütünlük içermez, 

bütün sûreler arasında mantıklı bir bağlantı vardır ve şu anki 
Kur’ân düzeninde birbirlerini takip ederler. Sûreler dokuz gru-
ba ayrılabilir ve her grup bir sûre gibi bir bütündür. Her grup 

Mekke dönemi sûreleri ile başlar ve Medine dönemi sûreleri ile 
biter. 

Kur’ân’ın aslî mesajı, onun nazmını anlamakla anlaşılabilir. 
Ferâhî’ye göre nazm’ın unsurları üç tanedir; Düzen, orantı ve 
bütünlük. Ancak bu üçü birlikte bulunursa nazm ortaya çıkar. 

Nazm, Kur’ân’ı anlamanın anahtarıdır. Nazmı ortaya çıkar-
mak için önce sûrenin merkezî ana fikri tespit edilir. Sonra 
sûrenin bütün âyetleri arasında bir bağlantı sağlanarak, bü-
tün fikirler bu merkezî ana fikre yönlendirilir ve böylece 
farklı konuların birbirine bağlandığı bir bütünlük oluşur 

ve sûre bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Zira bir 
âyetin farklı farklı tefsirleri, o âyetleri konu dışına 

çıkarır. İşte nazm, âyetleri konunun içine dâhil 
ederek tutarsız tefsir ihtimallerini ortadan 
kaldırır. Böylece nazm ilkesine bağlılık, 

Kur’ân’ın kesin bir tefsirini ve 
Müslümanların da birliğini 

sağlar.

TÜRKÇE - ARAPÇA
ARAPÇA -TÜRKÇE
ARAPÇA BASIN KELİMELERİ 
SÖZLÜĞÜ (ÖRNEK CÜMLELERLE)
(Siyaset, Kültür, Ekonomi, Spor)

DR. ÖĞRT. ÜY. OSMAN ASLANOĞLU

Arapça’nın önemi tüm dünyada giderek 
artmaktadır. Bunda siyasi, sosyal ve 
ticari pek çok erken rol oynamaktadır. 
Özellikle ülkemizde bunlara bağlı ola-
rak Arapça eğitim ve öğretimin alanı 
oldukça genişlemiş, daha fazla iş fırsatı 
doğmuş ve doğal olarak Arapça’yı öğ-
renmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. 
Bu da Arapça’yı öğrenenler için öğreti-
ci kaynak ihtiyacını doğurmuştur. 

Son dönemlerde internet ve uydu ka-
nallarının kullanımının yaygınlaşması 
vasıtasıyla medya Arapçası hayatımıza 
girmiştir. Bu nedenle okuyucu veya öğ-
renciler basın ve medya dilini de öğren-
mek istemektedir. Bu konuda üniver-
sitelerde dersler de verilmektedir. Bu 
sözlük bu ihtiyacı, öğrenciyi merkeze 
alarak gidermeyi amaçlamaktadır. 
Umarız tüm okuyucu ve öğrencilere 
faydalı olur.

528 s. / 16 x 24 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak
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ARAPÇA
BASIN KELIMELERI 

SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE-ARAPÇA
ARAPÇA-TÜRKÇE

u Kullanımı Kolay u Öğrenci Merkezli
u Her Cümlenin Çevirisi İçin Yazma Alanı

u Arapça ve Türkçe İndeks

Dr. Öğrt. Üy. Osman ASLANOĞLU
Arş. Gör. Muhammed Abdurrahman MUHAMMED

(Siyaset, Kültür, Ekonomi, Spor...)
- ÖRNEK CÜMLELERLE -
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Arapça’nın önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. 
Bunda siyasi, sosyal ve ticari pek çok erken rol oyna-
maktadır. Özellikle ülkemizde bunlara bağlı olarak 

Arapça eğitim ve öğretimin alanı oldukça genişlemiş, daha 

fazla iş fırsatı doğmuş ve doğal olarak Arapça’yı öğrenmek is-

teyenlerin sayısı da artmıştır. Bu da Arapça’yı öğrenenler için 

öğretici kaynak ihtiyacını doğurmuştur. 

Son dönemlerde internet ve uydu kanallarının kullanımının 

yaygınlaşması vasıtasıyla medya Arapçası hayatımıza girmiş-

tir. Bu nedenle okuyucu veya öğrenciler basın ve medya dilini 

de öğrenmek istemektedir. Bu konuda üniversitelerde dersler 

de verilmektedir. Bu sözlük bu ihtiyacı, öğrenciyi merkeze ala-

rak gidermeyi amaçlamaktadır. Umarız tüm okuyucu ve öğren-

cilere faydalı olur.

384 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

SELEFÎLİK VE SELEFÎ  
TEFSİR ANLAYIŞI 
DR. RESUL ERSÖZ

Selefîlik, Asr-ı Saadetin; İslâm’ı anlama, 
yorumlama ve yaşama bağlamında model 
alınması ve bu modelin korunmasına yö-
nelik gelenekçi ve muhafazakar bir çizgiyi 
ifade eder. Bu haliyle Selefîliğin, dînî ol-
duğu kadar, siyasi yönünün de bulunduğu 
su götürmez bir gerçektir. Bu çizgi, Kitap 
ve Sünnet’i anlamada nassçı ve lafızcı 
yaklaşımıyla, başta Ahmed b. Hanbel ol-
mak üzere, İbn Teymiyye ve Muhammed 
b. Abdülvehhab eliyle Hanbeli Selefîliği 
olarak günümüze taşınmış ve siyasal bir 
harekete dönüşmüştür. Selefi teolojinin 
İbn Teymiyye tarafından oluşturulduğu-
nu, Muhammed b. Abdülvehhab eliyle de 
siyasallaştırıldığını söylemek mümkün-
dür. Katı nassçı ve lafızcı, zamanı Asr-ı 
Saadete bağlayan, tarihî süreçteki dini/
siyasi anlayış ve tecrübeyi tümüyle red-
deden bu hareket, re’ye dayanan kıyas 
ve ictihad gibi akli istişhada karşı çıkmış 
ve bu sebeple çözümlenemeyen meseleler 
onu sertliğe ve radikalizme sevketmiştir.

Selefîlik, Asr-ı Saadetin; İslâm’ı anlama, yorumlama ve 
yaşama bağlamında model alınması ve bu modelin korun-

masına yönelik gelenekçi ve muhafazakâr bir çizgiyi ifade 
eder. Bu haliyle Selefîliğin, dînî olduğu kadar, siyasî yönü-
nün de bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Bu çizgi, Kitap 
ve Sünnet’i anlamada “nassçı ve lafızcı” yaklaşımıyla, başta 
Ahmed b. Hanbel olmak üzere, İbn Teymiyye ve Muhammed 
b. Abdülvehhâb eliyle Hanbelî Selefîliği olarak günümüze 
taşınmış ve siyasal bir harekete dönüşmüştür. Selefî teoloji-
nin İbn Teymiyye tarafından oluşturulduğunu, Muhammed b. 
Abdülvehhâb eliyle de siyasallaştırıldığını söylemek müm-
kündür. Katı nassçı ve lafızcı, zamanı Asr-ı Saadete bağla-
yan, tarihî süreçteki dînî/siyâsî anlayış ve tecrübeyi tümüyle 
reddeden bu hareket, re’ye dayanan kıyâs ve ictihâd gibi aklî 
istişhâda karşı çıkmış ve bu sebeple çözümlenemeyen mese-
leler onu sertliğe ve radikalizme sevketmiştir. 

Vehhâbî Selefîliğinin katı nassçı ve lafızcı muhafazakâr 
yapısı, günümüzde “asla dönüş” gibi masum bir gerekçeyi 
bayraklaştıran, ancak yaptıkları asla İslâm’a hizmet olmayan 
birtakım örgütlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ör-
gütler, marjinal olmakla birlikte, gelenekçi ve muhafazakar 
kesimlerde -Selefî anlayış bağlamında- büyük bir toplum-
sal ve siyasî tabana sahiptir. Aklı dışlayan ve Kur’ân’ı Asr-ı 
Saadet’e hapseden bu anlayış, Müslümanlara zarar verdiği 
kadar, gayri müslim emperyalistleri de o derece memnun et-
mektedir.

648 s. / 16 x 23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

DİNLER TARİHİ
Tarih, İnanç ve İbadet
PROF. DR. MAHMUT AYDIN

Kadim Mezopotamya inançlarıyla Yaşa-
yan Dünya Dinlerini konu alan bu çalışma, 
inceleme konusu yaptığı dinsel gelenekleri 
mensuplarının yaşamlarında yansıması-
nı buldukları gibi okuyucuya tanıtmaya 
gayret etmektedir. Bu yapılırken dinlerin 
kökeni ve dinlerdeki hakikat sorunu gibi 
konularla ilgili dinlerin iddialarının yanı 
sıra Tanrı, Mutlak Varlık, peygamber vb. 
konulardaki tartışmalı yaklaşımlar değer-
lendirme dışında tutulmuştur. İçeriden bir 
bakış açısıyla dinleri oldukları gibi ortaya 
koymaya çalışan bu eser, okuyucusuna 
dinlerin ortaya çıkışları, yayılma süreçle-
ri, dini doktrinleri, kutsal metinleri, dini 
seremonileri, günlük uygulamaları ile 
dini terminolojileri gibi konularında ilk el 
bilgiler sunmaktadır. Bu özelliğiyle eser, 
okuyucusunu, dünya dinlerinin sadece bi-
reylerin dünyevi ve uhrevi yaşamlarını de-
ğil aynı zamanda hem kendi kültürlerini 
hem de dünya kültürünü şekillendirici rol 
oynadıkları gerçeğiyle karşı karşıya bıra-
karak onlara meydan okumaktadır. 

GÜNÜMÜZE YANSIMALARIYLA HZ. 
PEYGAMBER’İN MUASIRLARIYLA 
MÜNASEBETLERİ-1

464 s. / 16 x 23.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) ve 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş-
birliği ile 21-22 Nisan 2018 tarihleri arasın-
da, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Kü-
çük Konferans Salonu’nda “Asr-ı Saâdetten 
Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in 
Muasırlarıyla Münasebetleri” konulu tartış-
malı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “Hz. Peygamber ve Çocuklar”, 
“Hz. Peygamber ve Gençler”; “Hz. Peygam-
ber ve Yaşlılar”; “Hz. Peygamber, Muhacirîn 
ve Ensâr”; “Hz. Peygamber ve Fakirler”; 
“Hz. Peygamber ve Zenginler”; “Hz. Pey-
gamber ve Ashâb-ı Suffe”; “Hz. Peygamber 
ve Yetimler, Şehid Aileleri”; “Hz. Peygam-
ber ve Hastalar”; “Hz. Peygamber ve En-
gelliler”; “Hz. Peygamber ve Köleler”; “Hz. 
Peygamber ve Esirler”; “Hz. Peygamber ve 
Suçlular”; “Hz. Peygamber ve Komşular”; 
“Hz. Peygamber ve Borçlular” başlıklarını 
taşıyan tebliğler sunularak müzakere edilmiş 
ve toplantı metinleri bu eserde bir araya geti-
rilerek neşredilmiştir. 
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İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) ve Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 
21-22 Nisan 2018 tarihleri arasında, Marmara 
Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Sa-
lonu’nda “Asr-ı Saâdetten Günümüze Yansımala-
rıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebet-
leri” konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleş-
tirilmiştir.

Bu toplantıda, “Hz. Peygamber ve Çocuklar”, 
“Hz. Peygamber ve Gençler”; “Hz. Peygamber ve 
Yaşlılar”; “Hz. Peygamber, Muhacirîn ve Ensâr”; 
“Hz. Peygamber ve Fakirler”; “Hz. Peygamber 
ve Zenginler”; “Hz. Peygamber ve Ashâb-ı Suf-
fe”; “Hz. Peygamber ve Yetimler, Şehid Aileleri”; 
“Hz. Peygamber ve Hastalar”; “Hz. Peygamber 
ve Engelliler”; “Hz. Peygamber ve Köleler”; “Hz. 
Peygamber ve Esirler”; “Hz. Peygamber ve Suç-
lular”; “Hz. Peygamber ve Komşular”; “Hz. Pey-
gamber ve Borçlular” başlıklarını taşıyan tebliğler 
sunularak müzakere edilmiş ve toplantı metinleri 
bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 
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“Temel İslam Bilimleri Bölümü olarak, 
Suudî Arabistan’daki üniversitelerde görev 
yapan bazı öğretim üyelerinin de teklif ve 
talebi üzerine, Türk âlimler tarafından vü-
cuda getirilmiş ve özellikle çok bilinmeyen 
tefsirleri gün yüzüne çıkarıp kamuoyuna 
tanıtmak; bunlardan münasip olanları tah-
kik edip neşretmek; bu sayede Osmanlı tef-
sir hazinesinin kapılarını aralayarak içine 
girmek isteyenlere fırsat vermek; bilhassa 
Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak üre-
tilmiş tefsirleri Arap dünyası ve Arapça 
bilen ilim âlemine sunmak, uygun olanları 
Arapçaya çevirip yayınlamak üzere bir pro-
je yapmaya karar verdik. Türk Tefsir Ekolü 
adlı projemizde ülkemizden bir grup öğre-
tim üyesi ve araştırma görevlisi ile bazı öğ-

retim üyeleri görev aldılar. Elde ettiğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşmak üzere Türk Tefsir Ekolü Osmanlı Dönemi adında 
uluslararası bir sempozyum yapmaya karar verdik. Sempozyumumuza, 170’ten fazla tebliğ gönderildi. 27-28 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşen sempozyumumuza, Türkiye’den katılanlar yanında ayrıca aralarında Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, 
Suriye, Filistin, Mısır, Cezayir, Sudan, Somali, Çad, Nijer, Nijerya, Tunus, Fas ve Almanya gibi ülkelerden de iştirak 
edenler oldu. Müzakereli olan sempozyumumuz son derece verimli ve başarılı geçti.”

2. CİLT: 464 s. / 15x21,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

1. CİLT:: 464 s. / 15x21,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

OSMANLI DÖNEMİNDE TEFSİR

التفسير في العصر العثماني
TAFSIR IN THE OTTOMAN PERIOD

376 s. / 16x23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak
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HAYATIN ANLAMI İMAN
EDİTÖR: 
PROF. DR. MURAT SÜLÜN

Elinizdeki kitap, iman alanında otori-
te sayabileceğimiz yetkin kalemlerin,
aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ver-
dikleri cevaplardan oluşmaktadır:
İmanın duygusal, zihnî ve bedenî te-
zahürleri, Nüzul devrinde imanın ger-
çek anlamı ve şecere-i tayyibe tem-
sili, Kur’ân’da iman ilkeleri, İmanın 
psikolojik yapısı, İman – amel ilişkisi, 
İman ve bilgi, İtikadî mezheplerin 
tekfîr ve tadlîl stratejileri, Yahudi ve 
Hıristiyanların iman anlayışı, Yahu-
dilik ve Hıristiyanlıkta Tekfir & en-
gizisyon, İman ahlâkı ve iki düşünce 
geleneği, Ontolojik, epistemolojik ve 
etik bir kavram olarak hakikat.
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ENSAR KİTAP

144 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

İNANMIŞ BİR ADAM 
KIRK DERSTE MEHMET 
AKİF
AHMET YAPICI
Din, vatan, millet ve bağımsızlık yolunda 
verdiği mücadele, çektiği çileler ve uğra-
dığı haksızlıklar, yaşadığımız sorunlara 
ilişkin tespitleri, tenkitleri ve teklifleri ile 
Akif aradan yaklaşık yüz yıl geçmesine 
rağmen hâlâ sesine kulak verilmesi gere-
ken güçlü bir şahsiyet... 

Günümüzde Türkiye’nin ve İslâm coğ-
rafyasının içinde bulunduğu sorunlar, 
Akif’i tüm yönleriyle bir kez daha okuyup 
anlamamızı zorunlu kılıyor. Bu kitap, 
kırk derste Akif’i anlatıyor. Millî Mü-
cadele’nin manevi öncüsü, İstiklâl şairi, 
fikir adamı, eğitimci, sporcu ve sanatçı 
kişiliğiyle örnek bir insan olan Akif’i 
tüm yönleriyle genç neslimize tanıtmayı 
amaçlıyor.

Milletimizin ortak değeri.

Hakikati ve Hakk’ın hatırını her türlü çıkarın 
üzerinde tutabilen bir fikir adamı.

Vatanı ve milleti için kendi çıkarını ve rahatı-
nı hiç düşünmeden feda edebilen bir vatansever.

İnandığı gibi yaşayan, duruşu ve bakışı net olan bir adam!

İnandığı gibi yaşamanın bedelini hayatı boyunca ödemiş bir dava 
adamı. 

Millî ve manevi değerlerin, tarih ve millet bilincinin en güçlü bi-
çimde dillendirildiği Safahat’ın şairi.

Din, vatan, millet ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadele, çek-
tiği çileler ve uğradığı haksızlıklar, yaşadığımız sorunlara ilişkin 
tespitleri, tenkitleri ve teklifleri ile Akif aradan yaklaşık yüz yıl 
geçmesine rağmen hâlâ sesine kulak verilmesi gereken güçlü bir 
şahsiyet… 

Günümüzde Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının içinde bulunduğu 
sorunlar Akif’i tüm yönleriyle bir kez daha okuyup anlamamızı 
zorunlu kılıyor. 

Bu kitap kırk derste Akif’i anlatıyor.  

Millî Mücadele’nin manevi öncüsü, İstiklâl şairi, fikir adamı, eği-
timci, sporcu ve sanatçı kişiliğiyle örnek bir insan olan Akif’i tüm 
yönleriyle genç neslimize tanıtmayı amaçlıyor.

232 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

MAVİ’YE GÖÇ

LAİTH AL HAİEK&ZEYNEP OKTAY

Bu kitaptaki öyküler, savaş uçaklarının 
kararttığı simsiyah gökyüzünden, barış ve 
huzur için mavi gökyüzüne göç etmiş asrın 
muhacirlerinin öyküleridir…

240 s. / 13,5x21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

Elindeki tüfeği işaret etti Musa;
"Şu yaşadıklarımızın fotoğrafını çek deseler,  

tam 12’den çekerdim Raid!
Ki ben; hiç bir zaman sevmedim silahları, düşün!
Gördüğün gibi kullanmayı da bilmiyorum.
Ne yapayım, bu da benim eksikliğim olsun!”
Ardından boynunda asılı duran fotoğraf makinesini alıp uzattı;
"Al bunu Raid. İçi çığlık, acı, gözyaşı dolu... 
Ama sen, en zor karede bile umudun izini sür.
Ve tüm dünyaya ulaştır. Vicdanın varlığını hatırlat onlara.
Belki bir masumla göz göze gelir de uyanır insanlık!"

Bu romanında, bir ceza yerine dönüşmüş 
1991 yılının Cezayir'inde, 
iç ve dış güçlerin yaptığı kanlı bir darbenin hikâyesine yol alıyor 
Nehir Aydın Gökduman. 
Ve bu çapraz ateşe var güçleriyle direnen Cezayirlilerin zorlu ve 
onurlu mücadelesini anlatıyor.
Özgürlüğe inanan tüm cesur kalpler için!

10.
BASKI

GÜLLER AĞLAR ÜLKEMDE

NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

Elindeki tüfeği işaret etti Musa; “Şu 
yaşadıklarımızın fotoğrafını çek deseler, 
tam 12’den çekerdim Raid! Ki ben; hiç bir 
zaman sevmedim silahları, düşün! Gör-
düğün gibi kullanmayı da bilmiyorum. Ne 
yapayım, bu da benim eksikliğim olsun!” 
Ardından boynunda asılı duran fotoğraf 
makinesini alıp uzattı; “Al bunu Raid. İçi 
çığlık, acı, gözyaşı dolu... 

Ama sen, en zor karede bile umudun izini 
sür. Ve tüm dünyaya ulaştır. Vicdanın var-
lığını hatırlat onlara. Belki bir masumla 
göz göze gelir de uyanır insanlık!”
Bu romanında, bir ceza yerine dönüşmüş  
1991 yılının Cezayir’inde, 
iç ve dış güçlerin yaptığı kanlı bir dar-
benin hikâyesine yol alıyor Nehir Aydın 
Gökduman. 
Ve bu çapraz ateşe var güçleriyle direnen 
Cezayirlilerin zorlu ve onurlu mücadelesi-
ni anlatıyor.
Özgürlüğe inanan tüm cesur kalpler için!

KİŞİLİK VE DİNDARLIK
DR. YAHYA TURAN

216 s. / 15 x 21.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

Dindarlık ve kişilik olgularını birlikte 
ele alan, aralarındaki ilişki ve etki-
leşimleri açıklamayı amaçlayan bu 
kitap, temel olarak iki ana bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde bir olgu 
olarak kişilik, din ve dindarlık kav-
ramları ele alınmış, bu kavramların 
literatürdeki yeri bilimsel bir yakla-
şımla sunulmuştur. İkinci bölümde ise 
kişilik, din ve dindarlığın Türk toplu-
munda nasıl algılandığı, Türk toplu-
munun kişilik yapılarının dindarlığına 
etki edip/etmediği, dindar olmanın 
kişiliği şekillendirmedeki rolünün 
ne olduğu ortaya konmuştur. Anket 
yöntemi ile toplanan bulgular tasvir 
edilerek, psikolojik bakış açısıyla 
yorumlanmış, benzer çalışmaların 
bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç 
ve öneriler kısmında da çalışma bo-
yunca elde edile bulgular özetlenmiş 
ve bu alanda çalışma yapacak başka 
araştırmacılara yardımcı olacak açık-
lamalarda bulunulmuştur.

Dindarlık ve kişilik olgularını birlikte ele 
alan, aralarındaki ilişki ve etkileşimleri 
açıklamayı amaçlayan bu kitap, temel ola-

rak iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
bir olgu olarak kişilik, din ve dindarlık kavram-
ları ele alınmış, bu kavramların literatürdeki 
yeri bilimsel bir yaklaşımla sunulmuştur. İkinci 
bölümde ise kişilik, din ve dindarlığın Türk top-
lumunda nasıl algılandığı, Türk toplumunun ki-
şilik yapılarının dindarlığına etki edip/etmediği, 
dindar olmanın kişiliği şekillendirmedeki rolünün 
ne olduğu ortaya konmuştur. Anket yöntemi ile 
toplanan bulgular tasvir edilerek, psikolojik ba-
kış açısıyla yorumlanmış, benzer çalışmaların 
bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç ve öneriler 
kısmında da çalışma boyunca elde edile bulgular 
özetlenmiş ve bu alanda çalışma yapacak başka 
araştırmacılara yardımcı olacak açıklamalarda 
bulunulmuştur.

[Hz. Peygamber’in (s.a.s)
Hayatı-Şahsiyeti-Daveti]

688 s. / 13,5x19,5 cm. / 2 Renk
İthal Kağıt, Karton Kapak

688 s. / 13,5x19,5 cm. / 2 Renk
İthal Kağıt, Lüks Ciltli

Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî’ye olan 
ilginin artması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkar-

mıştır. Bu ihtiyaç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere siyer dersi için 
tertip ettiği, bizlerin de zaman zaman görev aldığımız “Hizmet İçi Eğitim” 
seminerlerinde katılımcı öğretmenler tarafından da bizzat dile getirilmiş-
tir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konudaki talep ve beklentiler, 
böyle bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır. Bu çalışma, aynı za-
manda siyer ile ilgili akademik çalışma yapacak araştırmacılar için, hem 
kaynak, hem metodoloji hem de muhteva açısından kılavuzluk yapabile-
cek nitelikte düzenlenmiştir.

Kitabın ilk üç kısmı Hz. Peygamber’in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ mü-
cadelesini incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve evrensel 
davetine odaklanmıştır ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı 
olarak kabul edilmelidir. Buna göre, dördüncü bölümde onun şahsî özel-
likleri, ahlâkî hususiyetleri ve örnekliği, aile hayatı ile sosyal, siyasî yönü 
ve çocuklar ve gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas alınmıştır.

Kitabın son bölümü ise, Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel mesajlarını 
muhtevi olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve ba-
rış başlıkları altında incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü’nün 
(s.a.s) hem sureti, hem de sîreti bir arada sunulmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî’ye olan ilginin art-
ması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkarmıştır. Bu ihtiyaç, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere siyer dersi için tertip ettiği, bizlerin de zaman 
zaman görev aldığımız “Hizmet İçi Eğitim” seminerlerinde katılımcı öğretmenler 
tarafından da bizzat dile getirilmiştir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konu-
daki talep ve beklentiler, böyle bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır. Bu 
çalışma, aynı zamanda siyer ile ilgili akademik çalışma yapacak araştırmacılar 
için, hem kaynak, hem metodoloji hem de muhteva açısından kılavuzluk yapabile-
cek nitelikte düzenlenmiştir.

Kitabın ilk üç kısmı Hz. Peygamber’in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ mücadelesini 
incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve evrensel davetine odaklanmıştır 
ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı olarak kabul edilmelidir. Buna göre, 
dördüncü bölümde onun şahsî özellikleri, ahlâkî hususiyetleri ve örnekliği, aile ha-
yatı ile sosyal, siyasî yönü ve çocuklar ve gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas 
alınmıştır.

Kitabın son bölümü ise, Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel mesajlarını muhtevi 
olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve barış başlıkları altında 
incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü’nün (s.a.s) hem sureti, hem de sîreti 
bir arada sunulmaya çalışılmıştır.

PROF. DR. ÂDEM APAK

SİYER-İ 
NEBÎ
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304 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

MUHTEŞEM KANUNİ  
SULTAN SÜLEYMAN
YAVUZ BAHADIROĞLU

Kanunî, rüyasında Efendimiz’i(s.a.v) 
görmüş ve kendisine şöyle buyrulmuş: 
Belgrad, Rodos ve Bağdat kaleleri-
ni fethedesin sonra da benim şehrimi 
imar edesin! Bu emir üzerine, Kanunî 
hemen Haremeyn’i imar ve iskân pro-
jelerine başlar. Hatta vasiyetinde şahsî 
servetinden hacılar için su getirecek bir 
vakıf kurulmasını ister. Kızı Mihrimah 
Sultan da babasının bu vasiyetini yeri-
ne getirir ve Arafat’taki Ayn-ı Zübeyde 
Suyu’nu Mekke’ye ulaştırır. 

Dünya önünde eğilirken, Kanunî, Pey-
gamber’ine şöyle yalvarır:

Nûr-ı Âlemsin bugün hem dahi  
Mahbub-u Hüda,
Eyleme âşıkların bir lâhza kapından 
cüda...
Gitmesin nâm-ı şerefin bu dilimden 
dem-bedem,
Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan 
safa.

256 s. / 13,5X21 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak

MUHTEŞEM 
FATİH SULTAN MEHMED
YAVUZ BAHADIROĞLU

Bu kitabı planlarken, sadece savaşlar ve 
olayları değil, kişiyi ön plana aldım ve “in-
san” merkezli bir çalışmaya yöneldim.

Amaca kilitlendim. Amacım Fatih’i, çev-
resini, yetişme şartlarını, özelliklerini ve 
önceliklerini anlatmaktı. Bu yüzden konu 
üstüne yapılmış kafa karıştırıcı akademik 
tartışmaları bir tarafa bıraktım. 

Hatta metni bölüp okuyucunun keyfini kaçı-
ran dipnotlardan -ama her söylenenin mut-
laka belgesi vardır- da arındırdım.

Ortaya kolay okunan, kolay anlaşılan, kolay 
hazmedilen, akılda kolayca kalan ve günü-
müze uyarlanabilecek unsurlar ihtiva eden 
bir metin koymaya çalıştım.

Umarım başarmışımdır, sevgili okurlarım.

304 s. / 13,5X21 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak

OSMANLI PADİŞAHLARI
MUHTEŞEM HANEDAN 
OSMANLI 
YAVUZ BAHADIROĞLU

Bu kitabı okuduğunuzda, Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den 
son padişah Vahdettin’e kadar, başta 
kişiliği olmak üzere, fetihleri ve başa-
rıları hakkında Osmanlı hanedanıyla 
ilgili gerçek temel bilgilere sahip ola-
caksınız.

904 s. / 15x22.5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak 

Yolu kitaplardan geçen herkesin hayatında insanı de-
rinden etkileyen eserler vardır. Kendimizi içinde bul-
duğumuz, bazen kahramanlarıyla yer değiştirdiğimiz 

eserler... Adeta kitapta anlatılan kişi bizizdir ve o hikâye bizim 
hikâyemizdir. O yüzden hikâyeye ve kahramanların kaderine 
ortak olur, onlarla birlikte acı çeker yahut seviniriz; onlarla 
ağlar, onlarla güleriz. Bu tür eserler arasında hatıratlar baş-
ta gelir. Çünkü biliriz ki, elimizdeki metin kurmaca değildir, 
bizim gibi etten kemikten bir insanın yaşanmış tecrübesi ve 
gerçek hayat hikâyesidir. İlim ve irfan çevrelerinin eserleri 
ve sohbetleriyle yakından tanıdığı Ahmet Muhtar Büyükçınar 
Hocaefendi’nin “Hayatım İbret Aynası” adını taşıyan hatıratı 
da bu kabil eserlerden biri. Eserde günümüz şartlarına göre 
imkânsız görünen birçok yaşanmış olay, bir macera roma-
nı üslubunda ve tadında sunuluyor. Bu uzun ve renkli hayat 
hikâyesini ele alan her yaş ve meslekteki okuyucu, kendisini 
eserdeki hâl ve durumla karşı karşıya hissedecek ve bu tec-
rübelerden faydalanacak bir yön bulacaktır. Hatıratın dikkat 
çeken bir tarafı, hadiselerin anlatımındaki şaşırtıcı berraklık 
ve teferruat zenginliğidir. Eser, ibretli bir hayat hikâyesi ol-
manın ötesinde, dönemin kültür ve din politikalarını yansıt-
ması bakımından da tarihi bir tanıklık değeri taşıyor.

HAYATIM İBRET 
AYNASI

İlim ve irfan çevrelerinin eserleri ve sohbetleriyle yakından tanı-
dığı Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocaefendi’nin “Hayatım İbret 
Aynası” adını taşıyan hatıratı; günümüz şartlarına göre imkân-
sız görünen birçok yaşanmış olay, bir macera romanı üslubunda 
ve tadında sunuluyor. Bu uzun ve renkli hayat hikâyesini ele 
alan her yaş ve meslekteki okuyucu, kendisini eserdeki hâl ve 
durumla karşı karşıya hissedecek ve bu tecrübelerden faydala-
nacak bir yön bulacaktır. Hatıratın dikkat çeken bir tarafı, ha-
diselerin anlatımındaki şaşırtıcı berraklık ve teferruat zenginli-
ğidir. Eser, ibretli bir hayat hikâyesi olmanın ötesinde, dönemin 
kültür ve din politikalarını yansıtması bakımından da tarihi bir 
tanıklık değeri taşıyor.

AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR

DİN SOSYOLOJİSİ

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Bu çalışmada, din tanımları, din 
sosyolojisinin konusu, metodu, ta-
rihçesi, sosyal ilişkiler ve ahlaki 
değerler, sosyal kurumlar ve din, 
dini gruplar ve cemaatler, yeni 
dini hareketler, sosyal değişme 
ve din, gelenek, modernlik ve din, 
post-modernizm ve din, küreselleş-
me ve din başlıklarından hareket-
le bir disiplin olarak sosyoloji ve 
onun alt bölümlerinden olan din 
sosyolojisi alanı incelenerek oku-
yucunun bilgisine sunulmuştur. 

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

Sosyoloji biliminin alanı toplum, konusu toplumda yaşanan olaylar, amacı 
ise toplumun genel yapısı, işleyişi ve gidişatı üzerine tespit, tahlil ve yo-
rumlarda bulunmaktır. Bu tespit, tahlil ve yorumlar söz konusu toplumun 

geçmişi, mevcut hali ve geleceğine dair önemli veriler sağlar. Din ise bir insan 
ve toplum gerçeğidir. Tarih boyunca hemen her insan ve toplumun bir şekilde 
dinle ilişkisi olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu ilişki çok farklı şekillerde 
olmakla beraber, bir olgu olarak daima varlığını sürdürmüştür. Aslında işin 
özü, insanın fıtri olarak inanmaya, bağlanmaya ve yardım almaya muhtaç bir 
varlık oluşunda yatmaktadır. Bu bağlamda Din Sosyolojisi, hem dini öğretileri 
hem de topluma dair bilgileri asgari düzeyde vermeyi hedefleyen bir alandır. 
Bu, aynı zamanda dinle toplumun buluştuğu ortak bir zemini ifade etmekte-
dir. Bir başka ifadeyle teorik dini bilgilerin sosyal hayatla nasıl buluştuğunun 
tespit, tahlil ve analizini kendisine konu edinen bilimsel bir alandır. 

Bu çalışmada, din tanımları, din sosyolojisinin konusu, metodu, tarihçesi, 
sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler, sosyal kurumlar ve din, dini gruplar ve ce-
maatler, yeni dini hareketler, sosyal değişme ve din, gelenek, modernlik ve 
din, post-modernizm ve din, küreselleşme ve din başlıklarından hareketle bir 
disiplin olarak sosyoloji ve onun alt bölümlerinden olan din sosyolojisi alanı 
incelenerek okuyucunun bilgisine sunulmuştur. 
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144 ENSAR BÜLTENİ 
2018 TEMMUZ / ARALIK



ENSAR KİTAP

144 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

İNANMIŞ BİR ADAM 
KIRK DERSTE MEHMET 
AKİF
AHMET YAPICI
Din, vatan, millet ve bağımsızlık yolunda 
verdiği mücadele, çektiği çileler ve uğra-
dığı haksızlıklar, yaşadığımız sorunlara 
ilişkin tespitleri, tenkitleri ve teklifleri ile 
Akif aradan yaklaşık yüz yıl geçmesine 
rağmen hâlâ sesine kulak verilmesi gere-
ken güçlü bir şahsiyet... 

Günümüzde Türkiye’nin ve İslâm coğ-
rafyasının içinde bulunduğu sorunlar, 
Akif’i tüm yönleriyle bir kez daha okuyup 
anlamamızı zorunlu kılıyor. Bu kitap, 
kırk derste Akif’i anlatıyor. Millî Mü-
cadele’nin manevi öncüsü, İstiklâl şairi, 
fikir adamı, eğitimci, sporcu ve sanatçı 
kişiliğiyle örnek bir insan olan Akif’i 
tüm yönleriyle genç neslimize tanıtmayı 
amaçlıyor.

Milletimizin ortak değeri.

Hakikati ve Hakk’ın hatırını her türlü çıkarın 
üzerinde tutabilen bir fikir adamı.

Vatanı ve milleti için kendi çıkarını ve rahatı-
nı hiç düşünmeden feda edebilen bir vatansever.

İnandığı gibi yaşayan, duruşu ve bakışı net olan bir adam!

İnandığı gibi yaşamanın bedelini hayatı boyunca ödemiş bir dava 
adamı. 

Millî ve manevi değerlerin, tarih ve millet bilincinin en güçlü bi-
çimde dillendirildiği Safahat’ın şairi.

Din, vatan, millet ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadele, çek-
tiği çileler ve uğradığı haksızlıklar, yaşadığımız sorunlara ilişkin 
tespitleri, tenkitleri ve teklifleri ile Akif aradan yaklaşık yüz yıl 
geçmesine rağmen hâlâ sesine kulak verilmesi gereken güçlü bir 
şahsiyet… 

Günümüzde Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının içinde bulunduğu 
sorunlar Akif’i tüm yönleriyle bir kez daha okuyup anlamamızı 
zorunlu kılıyor. 

Bu kitap kırk derste Akif’i anlatıyor.  

Millî Mücadele’nin manevi öncüsü, İstiklâl şairi, fikir adamı, eği-
timci, sporcu ve sanatçı kişiliğiyle örnek bir insan olan Akif’i tüm 
yönleriyle genç neslimize tanıtmayı amaçlıyor.

232 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

MAVİ’YE GÖÇ

LAİTH AL HAİEK&ZEYNEP OKTAY

Bu kitaptaki öyküler, savaş uçaklarının 
kararttığı simsiyah gökyüzünden, barış ve 
huzur için mavi gökyüzüne göç etmiş asrın 
muhacirlerinin öyküleridir…

240 s. / 13,5x21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

Elindeki tüfeği işaret etti Musa;
"Şu yaşadıklarımızın fotoğrafını çek deseler,  

tam 12’den çekerdim Raid!
Ki ben; hiç bir zaman sevmedim silahları, düşün!
Gördüğün gibi kullanmayı da bilmiyorum.
Ne yapayım, bu da benim eksikliğim olsun!”
Ardından boynunda asılı duran fotoğraf makinesini alıp uzattı;
"Al bunu Raid. İçi çığlık, acı, gözyaşı dolu... 
Ama sen, en zor karede bile umudun izini sür.
Ve tüm dünyaya ulaştır. Vicdanın varlığını hatırlat onlara.
Belki bir masumla göz göze gelir de uyanır insanlık!"

Bu romanında, bir ceza yerine dönüşmüş 
1991 yılının Cezayir'inde, 
iç ve dış güçlerin yaptığı kanlı bir darbenin hikâyesine yol alıyor 
Nehir Aydın Gökduman. 
Ve bu çapraz ateşe var güçleriyle direnen Cezayirlilerin zorlu ve 
onurlu mücadelesini anlatıyor.
Özgürlüğe inanan tüm cesur kalpler için!
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GÜLLER AĞLAR ÜLKEMDE

NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

Elindeki tüfeği işaret etti Musa; “Şu 
yaşadıklarımızın fotoğrafını çek deseler, 
tam 12’den çekerdim Raid! Ki ben; hiç bir 
zaman sevmedim silahları, düşün! Gör-
düğün gibi kullanmayı da bilmiyorum. Ne 
yapayım, bu da benim eksikliğim olsun!” 
Ardından boynunda asılı duran fotoğraf 
makinesini alıp uzattı; “Al bunu Raid. İçi 
çığlık, acı, gözyaşı dolu... 

Ama sen, en zor karede bile umudun izini 
sür. Ve tüm dünyaya ulaştır. Vicdanın var-
lığını hatırlat onlara. Belki bir masumla 
göz göze gelir de uyanır insanlık!”
Bu romanında, bir ceza yerine dönüşmüş  
1991 yılının Cezayir’inde, 
iç ve dış güçlerin yaptığı kanlı bir dar-
benin hikâyesine yol alıyor Nehir Aydın 
Gökduman. 
Ve bu çapraz ateşe var güçleriyle direnen 
Cezayirlilerin zorlu ve onurlu mücadelesi-
ni anlatıyor.
Özgürlüğe inanan tüm cesur kalpler için!

KİŞİLİK VE DİNDARLIK
DR. YAHYA TURAN

216 s. / 15 x 21.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

Dindarlık ve kişilik olgularını birlikte 
ele alan, aralarındaki ilişki ve etki-
leşimleri açıklamayı amaçlayan bu 
kitap, temel olarak iki ana bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde bir olgu 
olarak kişilik, din ve dindarlık kav-
ramları ele alınmış, bu kavramların 
literatürdeki yeri bilimsel bir yakla-
şımla sunulmuştur. İkinci bölümde ise 
kişilik, din ve dindarlığın Türk toplu-
munda nasıl algılandığı, Türk toplu-
munun kişilik yapılarının dindarlığına 
etki edip/etmediği, dindar olmanın 
kişiliği şekillendirmedeki rolünün 
ne olduğu ortaya konmuştur. Anket 
yöntemi ile toplanan bulgular tasvir 
edilerek, psikolojik bakış açısıyla 
yorumlanmış, benzer çalışmaların 
bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç 
ve öneriler kısmında da çalışma bo-
yunca elde edile bulgular özetlenmiş 
ve bu alanda çalışma yapacak başka 
araştırmacılara yardımcı olacak açık-
lamalarda bulunulmuştur.

Dindarlık ve kişilik olgularını birlikte ele 
alan, aralarındaki ilişki ve etkileşimleri 
açıklamayı amaçlayan bu kitap, temel ola-

rak iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
bir olgu olarak kişilik, din ve dindarlık kavram-
ları ele alınmış, bu kavramların literatürdeki 
yeri bilimsel bir yaklaşımla sunulmuştur. İkinci 
bölümde ise kişilik, din ve dindarlığın Türk top-
lumunda nasıl algılandığı, Türk toplumunun ki-
şilik yapılarının dindarlığına etki edip/etmediği, 
dindar olmanın kişiliği şekillendirmedeki rolünün 
ne olduğu ortaya konmuştur. Anket yöntemi ile 
toplanan bulgular tasvir edilerek, psikolojik ba-
kış açısıyla yorumlanmış, benzer çalışmaların 
bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç ve öneriler 
kısmında da çalışma boyunca elde edile bulgular 
özetlenmiş ve bu alanda çalışma yapacak başka 
araştırmacılara yardımcı olacak açıklamalarda 
bulunulmuştur.

[Hz. Peygamber’in (s.a.s)
Hayatı-Şahsiyeti-Daveti]

688 s. / 13,5x19,5 cm. / 2 Renk
İthal Kağıt, Karton Kapak

688 s. / 13,5x19,5 cm. / 2 Renk
İthal Kağıt, Lüks Ciltli

Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî’ye olan 
ilginin artması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkar-

mıştır. Bu ihtiyaç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere siyer dersi için 
tertip ettiği, bizlerin de zaman zaman görev aldığımız “Hizmet İçi Eğitim” 
seminerlerinde katılımcı öğretmenler tarafından da bizzat dile getirilmiş-
tir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konudaki talep ve beklentiler, 
böyle bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır. Bu çalışma, aynı za-
manda siyer ile ilgili akademik çalışma yapacak araştırmacılar için, hem 
kaynak, hem metodoloji hem de muhteva açısından kılavuzluk yapabile-
cek nitelikte düzenlenmiştir.

Kitabın ilk üç kısmı Hz. Peygamber’in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ mü-
cadelesini incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve evrensel 
davetine odaklanmıştır ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı 
olarak kabul edilmelidir. Buna göre, dördüncü bölümde onun şahsî özel-
likleri, ahlâkî hususiyetleri ve örnekliği, aile hayatı ile sosyal, siyasî yönü 
ve çocuklar ve gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas alınmıştır.

Kitabın son bölümü ise, Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel mesajlarını 
muhtevi olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve ba-
rış başlıkları altında incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü’nün 
(s.a.s) hem sureti, hem de sîreti bir arada sunulmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî’ye olan ilginin art-
ması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkarmıştır. Bu ihtiyaç, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere siyer dersi için tertip ettiği, bizlerin de zaman 
zaman görev aldığımız “Hizmet İçi Eğitim” seminerlerinde katılımcı öğretmenler 
tarafından da bizzat dile getirilmiştir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konu-
daki talep ve beklentiler, böyle bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır. Bu 
çalışma, aynı zamanda siyer ile ilgili akademik çalışma yapacak araştırmacılar 
için, hem kaynak, hem metodoloji hem de muhteva açısından kılavuzluk yapabile-
cek nitelikte düzenlenmiştir.

Kitabın ilk üç kısmı Hz. Peygamber’in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ mücadelesini 
incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve evrensel davetine odaklanmıştır 
ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı olarak kabul edilmelidir. Buna göre, 
dördüncü bölümde onun şahsî özellikleri, ahlâkî hususiyetleri ve örnekliği, aile ha-
yatı ile sosyal, siyasî yönü ve çocuklar ve gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas 
alınmıştır.

Kitabın son bölümü ise, Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel mesajlarını muhtevi 
olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve barış başlıkları altında 
incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü’nün (s.a.s) hem sureti, hem de sîreti 
bir arada sunulmaya çalışılmıştır.

PROF. DR. ÂDEM APAK

SİYER-İ 
NEBÎ
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304 s. / 13.5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

MUHTEŞEM KANUNİ  
SULTAN SÜLEYMAN
YAVUZ BAHADIROĞLU

Kanunî, rüyasında Efendimiz’i(s.a.v) 
görmüş ve kendisine şöyle buyrulmuş: 
Belgrad, Rodos ve Bağdat kaleleri-
ni fethedesin sonra da benim şehrimi 
imar edesin! Bu emir üzerine, Kanunî 
hemen Haremeyn’i imar ve iskân pro-
jelerine başlar. Hatta vasiyetinde şahsî 
servetinden hacılar için su getirecek bir 
vakıf kurulmasını ister. Kızı Mihrimah 
Sultan da babasının bu vasiyetini yeri-
ne getirir ve Arafat’taki Ayn-ı Zübeyde 
Suyu’nu Mekke’ye ulaştırır. 

Dünya önünde eğilirken, Kanunî, Pey-
gamber’ine şöyle yalvarır:

Nûr-ı Âlemsin bugün hem dahi  
Mahbub-u Hüda,
Eyleme âşıkların bir lâhza kapından 
cüda...
Gitmesin nâm-ı şerefin bu dilimden 
dem-bedem,
Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan 
safa.

256 s. / 13,5X21 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak

MUHTEŞEM 
FATİH SULTAN MEHMED
YAVUZ BAHADIROĞLU

Bu kitabı planlarken, sadece savaşlar ve 
olayları değil, kişiyi ön plana aldım ve “in-
san” merkezli bir çalışmaya yöneldim.

Amaca kilitlendim. Amacım Fatih’i, çev-
resini, yetişme şartlarını, özelliklerini ve 
önceliklerini anlatmaktı. Bu yüzden konu 
üstüne yapılmış kafa karıştırıcı akademik 
tartışmaları bir tarafa bıraktım. 

Hatta metni bölüp okuyucunun keyfini kaçı-
ran dipnotlardan -ama her söylenenin mut-
laka belgesi vardır- da arındırdım.

Ortaya kolay okunan, kolay anlaşılan, kolay 
hazmedilen, akılda kolayca kalan ve günü-
müze uyarlanabilecek unsurlar ihtiva eden 
bir metin koymaya çalıştım.

Umarım başarmışımdır, sevgili okurlarım.

304 s. / 13,5X21 cm.
İthal Kağıt, Karton kapak

OSMANLI PADİŞAHLARI
MUHTEŞEM HANEDAN 
OSMANLI 
YAVUZ BAHADIROĞLU

Bu kitabı okuduğunuzda, Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den 
son padişah Vahdettin’e kadar, başta 
kişiliği olmak üzere, fetihleri ve başa-
rıları hakkında Osmanlı hanedanıyla 
ilgili gerçek temel bilgilere sahip ola-
caksınız.

904 s. / 15x22.5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak 

Yolu kitaplardan geçen herkesin hayatında insanı de-
rinden etkileyen eserler vardır. Kendimizi içinde bul-
duğumuz, bazen kahramanlarıyla yer değiştirdiğimiz 

eserler... Adeta kitapta anlatılan kişi bizizdir ve o hikâye bizim 
hikâyemizdir. O yüzden hikâyeye ve kahramanların kaderine 
ortak olur, onlarla birlikte acı çeker yahut seviniriz; onlarla 
ağlar, onlarla güleriz. Bu tür eserler arasında hatıratlar baş-
ta gelir. Çünkü biliriz ki, elimizdeki metin kurmaca değildir, 
bizim gibi etten kemikten bir insanın yaşanmış tecrübesi ve 
gerçek hayat hikâyesidir. İlim ve irfan çevrelerinin eserleri 
ve sohbetleriyle yakından tanıdığı Ahmet Muhtar Büyükçınar 
Hocaefendi’nin “Hayatım İbret Aynası” adını taşıyan hatıratı 
da bu kabil eserlerden biri. Eserde günümüz şartlarına göre 
imkânsız görünen birçok yaşanmış olay, bir macera roma-
nı üslubunda ve tadında sunuluyor. Bu uzun ve renkli hayat 
hikâyesini ele alan her yaş ve meslekteki okuyucu, kendisini 
eserdeki hâl ve durumla karşı karşıya hissedecek ve bu tec-
rübelerden faydalanacak bir yön bulacaktır. Hatıratın dikkat 
çeken bir tarafı, hadiselerin anlatımındaki şaşırtıcı berraklık 
ve teferruat zenginliğidir. Eser, ibretli bir hayat hikâyesi ol-
manın ötesinde, dönemin kültür ve din politikalarını yansıt-
ması bakımından da tarihi bir tanıklık değeri taşıyor.

HAYATIM İBRET 
AYNASI

İlim ve irfan çevrelerinin eserleri ve sohbetleriyle yakından tanı-
dığı Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocaefendi’nin “Hayatım İbret 
Aynası” adını taşıyan hatıratı; günümüz şartlarına göre imkân-
sız görünen birçok yaşanmış olay, bir macera romanı üslubunda 
ve tadında sunuluyor. Bu uzun ve renkli hayat hikâyesini ele 
alan her yaş ve meslekteki okuyucu, kendisini eserdeki hâl ve 
durumla karşı karşıya hissedecek ve bu tecrübelerden faydala-
nacak bir yön bulacaktır. Hatıratın dikkat çeken bir tarafı, ha-
diselerin anlatımındaki şaşırtıcı berraklık ve teferruat zenginli-
ğidir. Eser, ibretli bir hayat hikâyesi olmanın ötesinde, dönemin 
kültür ve din politikalarını yansıtması bakımından da tarihi bir 
tanıklık değeri taşıyor.

AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR

DİN SOSYOLOJİSİ

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Bu çalışmada, din tanımları, din 
sosyolojisinin konusu, metodu, ta-
rihçesi, sosyal ilişkiler ve ahlaki 
değerler, sosyal kurumlar ve din, 
dini gruplar ve cemaatler, yeni 
dini hareketler, sosyal değişme 
ve din, gelenek, modernlik ve din, 
post-modernizm ve din, küreselleş-
me ve din başlıklarından hareket-
le bir disiplin olarak sosyoloji ve 
onun alt bölümlerinden olan din 
sosyolojisi alanı incelenerek oku-
yucunun bilgisine sunulmuştur. 

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

Sosyoloji biliminin alanı toplum, konusu toplumda yaşanan olaylar, amacı 
ise toplumun genel yapısı, işleyişi ve gidişatı üzerine tespit, tahlil ve yo-
rumlarda bulunmaktır. Bu tespit, tahlil ve yorumlar söz konusu toplumun 

geçmişi, mevcut hali ve geleceğine dair önemli veriler sağlar. Din ise bir insan 
ve toplum gerçeğidir. Tarih boyunca hemen her insan ve toplumun bir şekilde 
dinle ilişkisi olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu ilişki çok farklı şekillerde 
olmakla beraber, bir olgu olarak daima varlığını sürdürmüştür. Aslında işin 
özü, insanın fıtri olarak inanmaya, bağlanmaya ve yardım almaya muhtaç bir 
varlık oluşunda yatmaktadır. Bu bağlamda Din Sosyolojisi, hem dini öğretileri 
hem de topluma dair bilgileri asgari düzeyde vermeyi hedefleyen bir alandır. 
Bu, aynı zamanda dinle toplumun buluştuğu ortak bir zemini ifade etmekte-
dir. Bir başka ifadeyle teorik dini bilgilerin sosyal hayatla nasıl buluştuğunun 
tespit, tahlil ve analizini kendisine konu edinen bilimsel bir alandır. 

Bu çalışmada, din tanımları, din sosyolojisinin konusu, metodu, tarihçesi, 
sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler, sosyal kurumlar ve din, dini gruplar ve ce-
maatler, yeni dini hareketler, sosyal değişme ve din, gelenek, modernlik ve 
din, post-modernizm ve din, küreselleşme ve din başlıklarından hareketle bir 
disiplin olarak sosyoloji ve onun alt bölümlerinden olan din sosyolojisi alanı 
incelenerek okuyucunun bilgisine sunulmuştur. 
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152 s. / 13,5x21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

636 s. / 16 x 23,5 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

ASKERİ İSYANLAR-DARBELER VE ARA DÖNEMLERİN 
PERDE ARKASI  (1299-1919)

MUSTAFA İNAL

Bu kitapta Osmanlı’nın kuruluş tarihi kabul edilen 1299 yılından Kurtuluş Savaşı’nın başla-
dığı 1919 yılına kadar meydana gelen askeri isyanlar ve darbelerin perde arkası her yönüyle 
incelenmiştir. Ancak incelemenin temellerini sağlam oluşturabilmek için İlk Türk devletinden 
Osmanlı’ya kadar geçen dönemdeki önemli gelişmeler ile dinler tarihi ve masonlukta konuya 
dahil edilmiştir. Kitapta askeri isyan ve darbeler, oluşma sebepleri ile devlete verdiği zararlar 
açısından iki ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Birincisi 1299’dan Yeniçeri Ocaklarının kal-
dırıldığı 1826 yılına kadar geçen dönemdir. Tanzimat’ın ilânıyla başlayan ikinci dönemin en 
önemli kilometre taşlarını oluşturan Abdülmecid’e karşı yapılan darbe teşebbüsü, Abdülaziz 
Han’ın katledilmesi ve Abdülhamid Han’ın tahtan indirilerek devletin İttihâd ve Terakkî Cemi-
yeti’nin kontrolüne girmesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

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

olmuştur. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bir 
süre sonra darbeler kaldıkları yerden aynen devam etmiştir. Bilindiği gibi 
son darbe teşebbüsü 15 Temmuz 2016’da meydana gelmiştir. Ancak bu kez 
hiç beklenmedik bir şey olmuş, Türk milleti göğsünü siper etmiş ve bu hain 
teşebbüsü boşa çıkarmıştır.

         Bu kitapta, Osmanlı’nın kuruluş tarihi kabul edilen 1299 yılından Kurtuluş 
Savaşı’nın başladığı 1919 yılına kadar meydana gelen askeri isyanlar ve 
darbelerin perde arkası her yönüyle incelenmiştir. İncelemenin temellerini 
sağlam oluşturabilmek için ilk Türk devletinden Osmanlı’ya kadar geçen 
dönemdeki önemli gelişmeler ile dinler tarihi ve masonluk da konuya dahil 
edilmiştir. Kitapta askeri isyan ve darbeler, oluşma sebepleri ile devlete 
verdiği zararlar açısından iki ayrı bölüm hâlinde ele alınmıştır. Birincisi, 
1299’dan Yeniçeri Ocakları’nın kaldırıldığı 1826 yılına kadar geçen dö-
nemdir. Tanzimat’ın ilânıyla başlayan ikinci dönemin en önemli kilometre 
taşlarını oluşturan Abdülmecid’e karşı yapılan darbe teşebbüsü, Abdülaziz 
Han’ın katledilmesi ve Abdülhamid Han’ın tahtan indirilerek devletin İt-
tihâd ve Terakkî Cemiyeti’nin kontrolüne girmesi detaylı bir şekilde ele 
alınmıştır. Bu incelemelerden de görüleceği üzere tamamen dış kaynaklı ve 
Üst Akıl’ın amaçları doğrultusunda gerçekleşen ikinci dönemdeki darbele-
rin sonuçları Osmanlı Devleti için çok yıkıcı olmuştur. Bu durumu Abdü-
laziz Han’a karşı düzenlenen darbeden önceki  Osmanlı haritası ile Abdül-
hamid Han’ın tahttan indirildikten sadece 10 yıl sonraki Osmanlı haritasına 
bakarak da görmek mümkündür.

          Çalışmanın ikinci cildinde, 1919-1969 arası dönem incelenecektir. Üçün-
cü ciltte ise 1969’dan 2019 yılına kadarki dönem mercek altına alınacak, 
darbe ve ara dönemler ile üst aklın amaçları ve yapmak istedikleri açıkla-
nacaktır.

120 s. / 13,5x21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak
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    İmam Hatip nesli artık biliyor ki ümmet coğrafyasındaki 
dertlerimiz birbirinden farklı değil. Bunu ellerimiz birbirine 
uzandıkça daha iyi anlıyoruz. 

    Yani derdimiz de, mücadelemiz de müşterek; bilinçlenme 
ve gelecek yürüyüşümüz de…

    İmam Hatip nesli elinden tuttuğumuz çocuğumuz, kardeşi-
miz, geleceğimiz. Derdimiz öncülere, sabikuna ulaşabilmek. 
Asım Nesliyle, Kur’an Nesliyle, Diriliş Nesliyle bütünleşecek 
imanlı bir nesil. Karanlıktan aydınlığa yürüyüşümüz bir  
ibadet; ibadetimiz iki dünyayı da kazanma çabamız.

YENİDEN MÜSLÜMAN OLMAK
MUHAMMET EKREM BEYAZAL

Bir arayış içinde olmalı Müslüman. 
Neyi aradığını bilerek, kim için aradı-
ğının farkında olarak aramalı sevdası-
nı. Nitekim arayışında kendi yüreğine 
dokunuşları, hissedişleri ve duyuşları 
olmalı. Bunların yanında serzenişleri de 
vardır elbette. Müslüman, kendi serze-
nişleri içinde boğulup giden birey gibi 
davranmamalı. Belki içe dönüklüğünün 
yanında dışa doğru cılız da olsa bir 
seslenişi olmalı. Bir ışık patlaması ya-
şamalı, yaşatmalı veya bir karanlığı ay-
dınlatma meşalesi... Yüreklerinde dert, 
sızı ve keder taşıyanlar, alevlere doğru 
koşan kelebeklerin yanmalarına seyirci 
olamazlar.

Biz Müslümanlar, bir tarağın dişleri 
veya bir bedenin organları gibiyiz. Dert-
ler bizim, sorunlar bizim. Çözüm üret-
mek de bize düşer. Bu inançla kaleme 
aldığımız eserin, bireysel dönüşümlere 
vesile olması dileğiyle.

NUH’UN GEMİSİNDEKİ 
GENÇLER
ZEHRA TÜRKMEN

İmam Hatip nesli artık biliyor ki ümmet 
coğrafyasındaki dertlerimiz birbirinden 
farklı değil. Bunu ellerimiz birbirine 
uzandıkça daha iyi anlıyoruz. 

Yani derdimiz de, mücadelemiz de 
müşterek; bilinçlenme ve gelecek yürüyü-
şümüz de…

İmam Hatip nesli elinden tuttuğumuz 
çocuğumuz, kardeşimiz, geleceğimiz. 
Derdimiz öncülere, sabikuna ulaşabil-
mek. Asım Nesliyle, Kur’an Nesliyle, 
Diriliş Nesliyle bütünleşecek imanlı bir 
nesil. Karanlıktan aydınlığa yürüyüşü-
müz bir  
ibadet; ibadetimiz iki dünyayı da kazan-
ma çabamız.

284 s. / 13,5 x 19.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

İlahiyat Fakültesi öğrencileri için hazırla-
dığımız ders notlarının bir mecmuu sayı-
lan bu çalışmamızda biz, insanlığa gerçek 
saadeti vaat eden İslâm’ın evrensel ahlâk 
öğretisini, Kur’an ve Sünnet ışığında ele 
alıp âcizane tanıtmaya çalışacağız. Çalış-
mamızın birinci bölümde, genel ahlak ko-
nuları ele alınmıştır. İkinci bölümde, İslâm 
dünyasındaki ahlâk çalışmaları ile İslâm 
ahlâkının teorik cephesi incelenmiştir. Söz 
gelişi İslâm ahlâk ilminin doğuşu, gelişimi 
ve ona kaynaklık eden Kitap ve Sünnet’in 
ahlâk öğretisi ve ayrıca, İslâm ahlâkının 
temel özellikleri, Üçüncü bölümde, ahlâk 
problemleri ve İslâmî çözüm önerileri anla-
tılmıştır. Dördüncü bölüme gelince; burada 
da İslâm ahlâkının pratik yönü ele alınmış, 
kapsadığı alanla ihtiva ettiği konular ve ge-
tirdiği yükümlülükler açıklanmıştır. Ayrıca 
insanı içinde barındıran fiziki çevre ile sos-
yal çevre üzerinde de durulmuştur.

ANA HATLARIYLA   
AHLÂK VE İSLÂM AHLÂKI
MUSTAFA TÜRKGÜLÜ

İlahiyat Fakültesi öğrencileri için ha-
zırladığımız ders notlarının bir mec-
muu sayılan bu çalışmamızda biz, 
insanlığa gerçek saadeti vaat eden İs-
lâm’ın evrensel ahlâk öğretisini, Kur’an 
ve Sünnet ışığında ele alıp âcizane ta-
nıtmaya çalışacağız. Çalışmamızın bi-
rinci bölümde, genel ahlak konuları ele 
alınmıştır. İkinci bölümde, İslâm dün-
yasındaki ahlâk çalışmaları ile İslâm 
ahlâkının teorik cephesi incelenmiştir. 
Söz gelişi İslâm ahlâk ilminin doğuşu, 
gelişimi ve ona kaynaklık eden Kitap ve 
Sünnet’in ahlâk öğretisi ve ayrıca, İs-
lâm ahlâkının temel özellikleri, Üçüncü 
bölümde, ahlâk problemleri ve İslâmî 
çözüm önerileri anlatılmıştır. Dördüncü 
bölüme gelince; burada da İslâm ahlâ-
kının pratik yönü ele alınmış, kapsadığı 
alanla ihtiva ettiği konular ve getirdiği 
yükümlülükler açıklanmıştır. Ayrıca 
insanı içinde barındıran fiziki çevre ile 
sosyal çevre üzerinde de durulmuştur.

284 s. / 13,5 x 19.5 cm.
İthal Kağıt / Karton Kapak

Bu çalışmamızda medeni hukukun bir bölümü ve meş-
ru evlilik yolunda atılan önemli bir adım olan evlenme 
ile boşanma konularına yer verilmiştir. Şöyle ki; iki 
bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde evlen-
me akdi ve hukuki sonuçları ele alınmıştır. Öncelikle 
hemen hemen bütün toplumlarda rastlanan ve değişik 
âdet ve biçimlerde de olsa bütün toplumlarda sosyal bir 
olay olarak önem taşıyan nişanlanma konusu işlenmiş-
tir. Akabinde evlenme akdinin unsur ve kuruluş şart-
ları, evlenme engelleri, denklik, kadının mali hakları 
kapsamında mehir ve nafaka, bâtıl evlilikler çerçeve-
sinde muvakkat ve müt’a nikâhı ile doğum ve neticeleri 
üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde ise evliliğin sona ermesi ve hukuki so-
nuçları ele alınmıştır. Bu kısımda boşanma öncesinde 
alınması gereken tedbirler, erkeğin boşama yetkisi ve 
bu çerçevede Kur’ân ve sünnete uygun boşama çeşitle-
rine temas edilmiş, sonrasında kadının birlikte yaşa-
mak istemediği eşinden hangi yollarla ayrılabileceği 
üzerinde durulmuş, akabinde de iç iradenin bulunma-
dığı durumlarda meydana gelen boşamaların geçerli-
liği tartışılmıştır. Son kısımda da iddet, hidâne, iddet 
nafakası, miras, mut’a gibi boşanmanın hukuki sonuç-
ları üzerinde durulmuştur.

ANA HATLARIYLA
İSLÂM AİLE HUKUKU

PROF. DR. H. İBRAHİM ACAR

Bu kitapta, medeni hukukun bir bö-
lümü ve meşru evlilik yolunda atılan 
önemli bir adım olan evlenme ile bo-
şanma konularına yer verilmiştir.

 Şöyle ki; iki bölümden oluşan çalışma-
mızın ilk bölümünde evlenme akdi ve 
hukuki sonuçları ele alınmıştır. İkinci 
bölümde ise evliliğin sona ermesi ve 
hukuki sonuçları ele alınmıştır. Son kı-
sımda da iddet, hidâne, iddet nafakası, 
miras, mut’a gibi boşanmanın hukuki 
sonuçları üzerinde durulmuştur.

www.ensarnesr iya t .com.t r

15 TEMMUZDA TANKLARI VURAN EBABİLLER
ALİ ERKAN KAVAKLI
Müfettiş, emniyette nöbetçiydi. Dosyaya gömülmüş çalışıyordu. Kulakları sağır eden korkunç uçak sesleri ile irkildi. 
Pencereler zelzeleye tutulmuş gibi şangırdadı, bina sarsıldı. 
Çok zaman geçmeden korkunç sesler tekrar duyuldu.
Müfettiş, telefon sesiyle irkildi. Ahizeye uzandı. Duydukları onu can evinden vurdu:
Gölbaşı Polis Özel Harekât, savaş uçakları tarafından vurulmuştu.
Arka arkaya gelen telefon haberleri ile müfettiş sarsıldı. Savaş uçakları Ankara ve İstanbul üzerinde alçak uçuş ya-
pıyordu. Tanklar kışlalardan çıkmış; meydanları, köprüleri, kavşakları işgale başlamıştı. Başbakan, içişleri bakanı, 
emniyet genel müdürü emniyetin alarma geçmesini istiyorlardı. Bütün polis personeli göreve çağrıldı. Darbecilere 
karşı koyacaklardı.
Müfettiş, çok geçmeden Gölbaşı Polis Akademisi’nin de vurulduğunu öğrendi, elliden fazla şehit vardı. Terörle Mü-
cadele Başkanı Turgut Aslan, hileyle Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılmış ve rehin alınmıştı. 
Darbeciler, polisi hedef almışlardı.  
Müfettiş, emniyeti alarma geçirdi. Emniyete baskın verileceğini tahmin ediyordu. Kapı önünde tedbir aldırdı, vurucu 
timle duvar dibine pusuya yattı.
Çok geçmeden zırhlı araçlar ve tanklar sökün etti. 
Savaş başladı. 
Uçak gürültüleri gökleri doldurdu, emniyetin üstüne bomba savurdular.
Müfettiş, kulaklarının sağır olduğunu sandı, sanki kıyamet kopmuştu…

36.
BASKI

“Akıllı insan, başkalarının aklından fay-
dalanır.

Kitap okumak, konferans, panel, seminer 
dinlemek başkalarının aklından faydalanmak-
tır.

Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir 
öğretmen ve yazarın tecrübelerinden fayda-
lanmak size yepyeni ufuklar açacaktır.

Ali Erkan Kavaklı, “Başarıya Götüren Yol”da 40 yıllık tec-
rübelerini paylaşıyor; öğrencilerinin başarılarını, başarılı in-
sanların hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu takip 
etmeleri gereken yol haritası çiziyor. 

Kitaptaki bir gaz hikâyesi şöyle:

   “Çapa Fen Lisesi’nden Burak yanıma geldi, Başarıya Gö-
türen Yol’u okuduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

    -En çok ne hoşuna gitti?

    -Hocam, iyi gaz veriyorsun.

    -Ne gaz aldın?

   -İki şey dikkatimi çekti. Başarı prensiplerini madde 
madde yazmışsınız, açık ve net. İkincisi, başarılı insanların 
hikâyelerini anlatmışsınız. Onları okuyunca kendime olan gü-
venim arttı. Onların sahip olduğu donanıma ben de sahibim, 
ben de yapabilirim, dedim.

    -Ben seni tebrik ederim, iyi gaz almışsın.”

    Bu kitap başarı prensipleri, başarı hikâyeleri anlatıyor 
ve iyi gaz veriyor.

    “Ben de yapabilirim” diyebilmek için mutlaka okuyun.  

256 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

22.
BASKI

264 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

BEYİN GÜCÜNÜ 
ETKİLİ KULLANMA SANATI
ALİ ERKAN KAVAKLI

Kullanılan organ güçlenir, kullanılmayan 
zayıflar. Beyin ve hafıza kasları, kol ve 
bacak kaslarına benzer; spor yapan insa-
nın kasları güçlenir, yapmayanın zayıflar. 
Beyin öğrendikçe ve hafıza ezberledikçe 
kuvvetlenir. Beyin sporlarını yapmayanla-
rın unutkanlıktan veya zekâ geriliğinden 
şikâyet hakları yoktur.

Herkes daha zeki olabilir, beynini daha 
verimli kullanabilir. Bunun için zekâ ge-
liştirici etkinliklere önem vermeli ve zihin 
antrenmanları yapmalı. Özellikle anne, 
baba ve eğitimciler, çocukların beynini 
geliştiren en önemli kişilerdir. Bu sebeple 
zekâ ve hafızayı geliştiren metotları çok 
iyi bilmeliler. Küçük yaşlarda beyin daha 
hızlı gelişir ve çok fazla ağları örer. Beynin 
öğrenme sınırı yok. Allah’ın ilmi sonsuz, 
insana sınırsız öğrenme kabiliyeti vermiş.

Kitap, zekâ geliştirme metotları ve hafıza 
geliştirme egzersizleri anlatıyor. Daha zeki 
olmak ve çocuğunu daha zeki yetiştirmek 
isteyenler mutlaka okumalı.

BAŞARIYA GÖTÜREN YOL
ALİ ERKAN KAVAKLI

“Akıllı insan, başkalarının aklından fayda-
lanır. 

Kitap okumak, konferans, panel, seminer 
dinlemek başkalarının aklından faydalan-
maktır. 

Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir öğ-
retmen ve yazarın tecrübelerinden faydalan-
mak size yepyeni ufuklar açacaktır.

Ali Erkan Kavaklı, “Başarıya Götüren Yol”-
da 40 yıllık tecrübelerini paylaşıyor; öğ-
rencilerinin başarılarını, başarılı insanların 
hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu 
takip etmeleri gereken yol haritası çiziyor. 

17.
BASKI

ÖĞRENCİ YETİŞTİRME SANATI

Öğrencileri sınavlardan ziyade hayata hazırlamak, onlara ne ola-
cakları ve neleri başarabilecekleri konusunda ilham vermek 
öğretmenin asıl görevi. Öğretmen, öğrencilerin ömür boyu ta-

kip edebilecekleri doğru bir yol haritası çizmelidir. 

Abdüssamet, Zekeriyya ve Ahmet sınıfta çete kurmuş, dersleri kayna-
tıyorlardı. Onları parkta çekirdek yerken gördüm, yanlarına oturdum, 
birlikte çekirdek yedik, böylece arkadaş olduk. Arkadaşlık nüfuzumu 
kullanarak onlardan yardım istedim. Dersteki gürültüyü önleme ko-
nusunda bana yardım edeceklerine söz verdiler. Gürültüyü yapan bu 
üçlü idi. Ders dışında kurduğum arkadaşlık sayesinde gürültü problemi 
çözüldü. Problem çıkaranlar, problem çözen öğrenci oldular.

Öğretmenlik problem çözme sanatıdır. Fakültelerde öğrenemediğimiz 
meslek sırlarını, tecrübeli meslektaşlarımızı dinleyerek veya yazdıkla-
rını okuyarak öğrenebiliriz.

Öğrencilerimizle ilgilenmek, sorunlarını dinlemek, onları kişilikli, 
kimlikli ve ahlaklı yetiştirmek; ömür takip edebilecekleri doğru bir yol 
haritası tavsiyesinde bulunmak zor fakat zevkli bir sanat. Öğrencileri-
mizi hayatta başarılı, erdemli insanlar olarak görmek bizi mutlu eder.  

Öğretmenlik; tecrübe, bilgi ve bilgelikle insan yetiştirme sanatına dö-
nüştürülebilir.

Bu kitap size 42 senesini eğitime vermiş, ilham veren, bilge bir öğret-
menin tecrübelerini anlatmaktadır.   

256 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

ÖĞRETMENİ BAŞARIYA  
GÖTÜREN YOL VE NİTELİKLİ 
ÖĞRETMEN
ALİ ERKAN KAVAKLI
Öğrencileri sınavlardan ziyade hayata ha-
zırlamak, onlara ne olacakları ve neleri 
başarabilecekleri konusunda ilham vermek 
öğretmenin asıl görevi. Öğretmen, öğrenci-
lerin ömür boyu takip edebilecekleri doğru 
bir yol haritası çizmelidir. 
Abdüssamet, Zekeriyya ve Ahmet sınıf-
ta çete kurmuş, dersleri kaynatıyorlardı. 
Onları parkta çekirdek yerken gördüm, 
yanlarına oturdum, birlikte çekirdek yedik, 
böylece arkadaş olduk. Arkadaşlık nüfuzu-
mu kullanarak onlardan yardım istedim. 
Dersteki gürültüyü önleme konusunda 
bana yardım edeceklerine söz verdiler. 
Gürültüyü yapan bu üçlü idi. Ders dışında 
kurduğum arkadaşlık sayesinde gürültü 
problemi çözüldü. Problem çıkaranlar, 
problem çözen öğrenci oldular...

17.
BASKI

İnsanları idealleri, ümitleri ve hedefleri harekete ge-
çirir. Büyük ve önemli işler başarma düşüncesi, he-
defe ulaşma azmi olmazsa insan harekete geçmez.

Ümidi ve hedefi olmayan insan ölü gibidir.

Martin Luther King şöyle der:

“Uğrunda ölebilecek bir şeyiniz yoksa bu sizin hayat 
mücadelesine atılamayacağınızı gösterir.”

Kahvehanelerde oturanların ulaşmak istediği bir hedefi 
yoktur, olsa orada oturamazlar.

Hedefi olan insan çalışmaktan zevk alır.

Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Hedef seçmeli, başarı prensiplerini öğrenmeli ve hareke-
te geçmeli. Neticeyi Allah yaratır, Allah çalışana verir. 
Başarıyı ondan istemeli, bol bol dua etmeli, çalışmanın 
fiili dua olduğunu akıldan çıkarmamalı.

Biz çalışır, gayret ederiz, başarıyı Allah verir. Allah 
adaletlidir; Hans’a, Eva’ya, Abraham’a veren; Hasan’a, 
Havva’ya, İbrahim’e de verir.

Bu kitap başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşamanın sırlarını 
anlatıyor. Gayret bizden, yardım Allah’tan...

216 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak

BAŞARI İNANÇ İŞİDİR
ALİ ERKAN KAVAKLI
İnsanları idealleri, ümitleri ve hedefleri ha-
rekete geçirir. Büyük ve önemli işler başar-
ma düşüncesi, hedefe ulaşma azmi olmazsa 
insan harekete geçmez.
Ümidi ve hedefi olmayan insan ölü gibidir.
Martin Luther King şöyle der:
Uğrunda ölebilecek bir şeyiniz yoksa bu si-
zin hayat mücadelesine atılamayacağınızı 
gösterir. Kahvehanelerde oturanların ulaş-
mak istediği bir hedefi yoktur, olsa orada 
oturamazlar. Hedefi olan insan çalışmaktan 
zevk alır.Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir 
rüzgâr yardım etmez.
Hedef seçmeli, başarı prensiplerini öğren-
meli ve harekete geçmeli. Neticeyi Allah ya-
ratır, Allah çalışana verir. Başarıyı ondan 
istemeli, bol bol dua etmeli, çalışmanın fiili 
dua olduğunu akıldan çıkarmamalı.
Biz çalışır, gayret ederiz, başarıyı Allah ve-
rir. Allah adaletlidir; Hans’a, Eva’ya, Abra-
ham’a veren; Hasan’a, Havva’ya, İbrahim’e 
de verir.
Bu kitap başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşama-
nın sırlarını anlatıyor. 

312 s. / 13,5 x 21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak
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KIYAMET KOPMUŞTU SANKİ, KULAKLARINI TIKADI
Müfettiş, emniyette nöbetçiydi. Dosyaya gömülmüş çalışıyordu. 

Kulakları sağır eden korkunç uçak sesleri ile irkildi. Pencereler zelze-
leye tutulmuş gibi şangırdadı, bina sarsıldı. 

Çok zaman geçmeden korkunç sesler tekrar duyuldu.

Müfettiş, telefon sesiyle irkildi. Ahizeye uzandı. Duydukları onu can 
evinden vurdu:

Gölbaşı Polis Özel Harekât, savaş uçakları tarafından vurulmuştu.

Arka arkaya gelen telefon haberleri ile müfettiş sarsıldı. Savaş 
uçakları Ankara ve İstanbul üzerinde alçak uçuş yapıyordu. Tanklar 
kışlalardan çıkmış; meydanları, köprüleri, kavşakları işgale başlamış-
tı. Başbakan, içişleri bakanı, emniyet genel müdürü emniyetin alarma 
geçmesini istiyorlardı. Bütün polis personeli göreve çağrıldı. Darbeci-
lere karşı koyacaklardı.

Müfettiş, çok geçmeden Gölbaşı Polis Akademisi’nin de vurulduğu-
nu öğrendi, elliden fazla şehit vardı. Terörle Mücadele Başkanı Turgut 
Aslan, hileyle Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılmış ve rehin alın-
mıştı. 

Darbeciler, polisi hedef almışlardı.  

Müfettiş, emniyeti alarma geçirdi. Emniyete baskın verileceğini 
tahmin ediyordu. Kapı önünde tedbir aldırdı, vurucu timle duvar di-
bine pusuya yattı.

Çok geçmeden zırhlı araçlar ve tanklar sökün etti. 

Savaş başladı. 

Uçak gürültüleri gökleri doldurdu, emniyetin üstüne bomba savur-
dular.

Müfettiş, kulaklarının sağır olduğunu sandı, sanki kıyamet kop-
muştu…
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İthal Kağıt, Karton Kapak

ASKERİ İSYANLAR-DARBELER VE ARA DÖNEMLERİN 
PERDE ARKASI  (1299-1919)

MUSTAFA İNAL

Bu kitapta Osmanlı’nın kuruluş tarihi kabul edilen 1299 yılından Kurtuluş Savaşı’nın başla-
dığı 1919 yılına kadar meydana gelen askeri isyanlar ve darbelerin perde arkası her yönüyle 
incelenmiştir. Ancak incelemenin temellerini sağlam oluşturabilmek için İlk Türk devletinden 
Osmanlı’ya kadar geçen dönemdeki önemli gelişmeler ile dinler tarihi ve masonlukta konuya 
dahil edilmiştir. Kitapta askeri isyan ve darbeler, oluşma sebepleri ile devlete verdiği zararlar 
açısından iki ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Birincisi 1299’dan Yeniçeri Ocaklarının kal-
dırıldığı 1826 yılına kadar geçen dönemdir. Tanzimat’ın ilânıyla başlayan ikinci dönemin en 
önemli kilometre taşlarını oluşturan Abdülmecid’e karşı yapılan darbe teşebbüsü, Abdülaziz 
Han’ın katledilmesi ve Abdülhamid Han’ın tahtan indirilerek devletin İttihâd ve Terakkî Cemi-
yeti’nin kontrolüne girmesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

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

olmuştur. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bir 
süre sonra darbeler kaldıkları yerden aynen devam etmiştir. Bilindiği gibi 
son darbe teşebbüsü 15 Temmuz 2016’da meydana gelmiştir. Ancak bu kez 
hiç beklenmedik bir şey olmuş, Türk milleti göğsünü siper etmiş ve bu hain 
teşebbüsü boşa çıkarmıştır.

         Bu kitapta, Osmanlı’nın kuruluş tarihi kabul edilen 1299 yılından Kurtuluş 
Savaşı’nın başladığı 1919 yılına kadar meydana gelen askeri isyanlar ve 
darbelerin perde arkası her yönüyle incelenmiştir. İncelemenin temellerini 
sağlam oluşturabilmek için ilk Türk devletinden Osmanlı’ya kadar geçen 
dönemdeki önemli gelişmeler ile dinler tarihi ve masonluk da konuya dahil 
edilmiştir. Kitapta askeri isyan ve darbeler, oluşma sebepleri ile devlete 
verdiği zararlar açısından iki ayrı bölüm hâlinde ele alınmıştır. Birincisi, 
1299’dan Yeniçeri Ocakları’nın kaldırıldığı 1826 yılına kadar geçen dö-
nemdir. Tanzimat’ın ilânıyla başlayan ikinci dönemin en önemli kilometre 
taşlarını oluşturan Abdülmecid’e karşı yapılan darbe teşebbüsü, Abdülaziz 
Han’ın katledilmesi ve Abdülhamid Han’ın tahtan indirilerek devletin İt-
tihâd ve Terakkî Cemiyeti’nin kontrolüne girmesi detaylı bir şekilde ele 
alınmıştır. Bu incelemelerden de görüleceği üzere tamamen dış kaynaklı ve 
Üst Akıl’ın amaçları doğrultusunda gerçekleşen ikinci dönemdeki darbele-
rin sonuçları Osmanlı Devleti için çok yıkıcı olmuştur. Bu durumu Abdü-
laziz Han’a karşı düzenlenen darbeden önceki  Osmanlı haritası ile Abdül-
hamid Han’ın tahttan indirildikten sadece 10 yıl sonraki Osmanlı haritasına 
bakarak da görmek mümkündür.

          Çalışmanın ikinci cildinde, 1919-1969 arası dönem incelenecektir. Üçün-
cü ciltte ise 1969’dan 2019 yılına kadarki dönem mercek altına alınacak, 
darbe ve ara dönemler ile üst aklın amaçları ve yapmak istedikleri açıkla-
nacaktır.

120 s. / 13,5x21 cm.
İthal Kağıt, Karton Kapak
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    İmam Hatip nesli artık biliyor ki ümmet coğrafyasındaki 
dertlerimiz birbirinden farklı değil. Bunu ellerimiz birbirine 
uzandıkça daha iyi anlıyoruz. 

    Yani derdimiz de, mücadelemiz de müşterek; bilinçlenme 
ve gelecek yürüyüşümüz de…

    İmam Hatip nesli elinden tuttuğumuz çocuğumuz, kardeşi-
miz, geleceğimiz. Derdimiz öncülere, sabikuna ulaşabilmek. 
Asım Nesliyle, Kur’an Nesliyle, Diriliş Nesliyle bütünleşecek 
imanlı bir nesil. Karanlıktan aydınlığa yürüyüşümüz bir  
ibadet; ibadetimiz iki dünyayı da kazanma çabamız.

YENİDEN MÜSLÜMAN OLMAK
MUHAMMET EKREM BEYAZAL

Bir arayış içinde olmalı Müslüman. 
Neyi aradığını bilerek, kim için aradı-
ğının farkında olarak aramalı sevdası-
nı. Nitekim arayışında kendi yüreğine 
dokunuşları, hissedişleri ve duyuşları 
olmalı. Bunların yanında serzenişleri de 
vardır elbette. Müslüman, kendi serze-
nişleri içinde boğulup giden birey gibi 
davranmamalı. Belki içe dönüklüğünün 
yanında dışa doğru cılız da olsa bir 
seslenişi olmalı. Bir ışık patlaması ya-
şamalı, yaşatmalı veya bir karanlığı ay-
dınlatma meşalesi... Yüreklerinde dert, 
sızı ve keder taşıyanlar, alevlere doğru 
koşan kelebeklerin yanmalarına seyirci 
olamazlar.

Biz Müslümanlar, bir tarağın dişleri 
veya bir bedenin organları gibiyiz. Dert-
ler bizim, sorunlar bizim. Çözüm üret-
mek de bize düşer. Bu inançla kaleme 
aldığımız eserin, bireysel dönüşümlere 
vesile olması dileğiyle.

NUH’UN GEMİSİNDEKİ 
GENÇLER
ZEHRA TÜRKMEN

İmam Hatip nesli artık biliyor ki ümmet 
coğrafyasındaki dertlerimiz birbirinden 
farklı değil. Bunu ellerimiz birbirine 
uzandıkça daha iyi anlıyoruz. 

Yani derdimiz de, mücadelemiz de 
müşterek; bilinçlenme ve gelecek yürüyü-
şümüz de…

İmam Hatip nesli elinden tuttuğumuz 
çocuğumuz, kardeşimiz, geleceğimiz. 
Derdimiz öncülere, sabikuna ulaşabil-
mek. Asım Nesliyle, Kur’an Nesliyle, 
Diriliş Nesliyle bütünleşecek imanlı bir 
nesil. Karanlıktan aydınlığa yürüyüşü-
müz bir  
ibadet; ibadetimiz iki dünyayı da kazan-
ma çabamız.

284 s. / 13,5 x 19.5 cm.
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İlahiyat Fakültesi öğrencileri için hazırla-
dığımız ders notlarının bir mecmuu sayı-
lan bu çalışmamızda biz, insanlığa gerçek 
saadeti vaat eden İslâm’ın evrensel ahlâk 
öğretisini, Kur’an ve Sünnet ışığında ele 
alıp âcizane tanıtmaya çalışacağız. Çalış-
mamızın birinci bölümde, genel ahlak ko-
nuları ele alınmıştır. İkinci bölümde, İslâm 
dünyasındaki ahlâk çalışmaları ile İslâm 
ahlâkının teorik cephesi incelenmiştir. Söz 
gelişi İslâm ahlâk ilminin doğuşu, gelişimi 
ve ona kaynaklık eden Kitap ve Sünnet’in 
ahlâk öğretisi ve ayrıca, İslâm ahlâkının 
temel özellikleri, Üçüncü bölümde, ahlâk 
problemleri ve İslâmî çözüm önerileri anla-
tılmıştır. Dördüncü bölüme gelince; burada 
da İslâm ahlâkının pratik yönü ele alınmış, 
kapsadığı alanla ihtiva ettiği konular ve ge-
tirdiği yükümlülükler açıklanmıştır. Ayrıca 
insanı içinde barındıran fiziki çevre ile sos-
yal çevre üzerinde de durulmuştur.

ANA HATLARIYLA   
AHLÂK VE İSLÂM AHLÂKI
MUSTAFA TÜRKGÜLÜ

İlahiyat Fakültesi öğrencileri için ha-
zırladığımız ders notlarının bir mec-
muu sayılan bu çalışmamızda biz, 
insanlığa gerçek saadeti vaat eden İs-
lâm’ın evrensel ahlâk öğretisini, Kur’an 
ve Sünnet ışığında ele alıp âcizane ta-
nıtmaya çalışacağız. Çalışmamızın bi-
rinci bölümde, genel ahlak konuları ele 
alınmıştır. İkinci bölümde, İslâm dün-
yasındaki ahlâk çalışmaları ile İslâm 
ahlâkının teorik cephesi incelenmiştir. 
Söz gelişi İslâm ahlâk ilminin doğuşu, 
gelişimi ve ona kaynaklık eden Kitap ve 
Sünnet’in ahlâk öğretisi ve ayrıca, İs-
lâm ahlâkının temel özellikleri, Üçüncü 
bölümde, ahlâk problemleri ve İslâmî 
çözüm önerileri anlatılmıştır. Dördüncü 
bölüme gelince; burada da İslâm ahlâ-
kının pratik yönü ele alınmış, kapsadığı 
alanla ihtiva ettiği konular ve getirdiği 
yükümlülükler açıklanmıştır. Ayrıca 
insanı içinde barındıran fiziki çevre ile 
sosyal çevre üzerinde de durulmuştur.

284 s. / 13,5 x 19.5 cm.
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Bu çalışmamızda medeni hukukun bir bölümü ve meş-
ru evlilik yolunda atılan önemli bir adım olan evlenme 
ile boşanma konularına yer verilmiştir. Şöyle ki; iki 
bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde evlen-
me akdi ve hukuki sonuçları ele alınmıştır. Öncelikle 
hemen hemen bütün toplumlarda rastlanan ve değişik 
âdet ve biçimlerde de olsa bütün toplumlarda sosyal bir 
olay olarak önem taşıyan nişanlanma konusu işlenmiş-
tir. Akabinde evlenme akdinin unsur ve kuruluş şart-
ları, evlenme engelleri, denklik, kadının mali hakları 
kapsamında mehir ve nafaka, bâtıl evlilikler çerçeve-
sinde muvakkat ve müt’a nikâhı ile doğum ve neticeleri 
üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde ise evliliğin sona ermesi ve hukuki so-
nuçları ele alınmıştır. Bu kısımda boşanma öncesinde 
alınması gereken tedbirler, erkeğin boşama yetkisi ve 
bu çerçevede Kur’ân ve sünnete uygun boşama çeşitle-
rine temas edilmiş, sonrasında kadının birlikte yaşa-
mak istemediği eşinden hangi yollarla ayrılabileceği 
üzerinde durulmuş, akabinde de iç iradenin bulunma-
dığı durumlarda meydana gelen boşamaların geçerli-
liği tartışılmıştır. Son kısımda da iddet, hidâne, iddet 
nafakası, miras, mut’a gibi boşanmanın hukuki sonuç-
ları üzerinde durulmuştur.

ANA HATLARIYLA
İSLÂM AİLE HUKUKU

PROF. DR. H. İBRAHİM ACAR

Bu kitapta, medeni hukukun bir bö-
lümü ve meşru evlilik yolunda atılan 
önemli bir adım olan evlenme ile bo-
şanma konularına yer verilmiştir.

 Şöyle ki; iki bölümden oluşan çalışma-
mızın ilk bölümünde evlenme akdi ve 
hukuki sonuçları ele alınmıştır. İkinci 
bölümde ise evliliğin sona ermesi ve 
hukuki sonuçları ele alınmıştır. Son kı-
sımda da iddet, hidâne, iddet nafakası, 
miras, mut’a gibi boşanmanın hukuki 
sonuçları üzerinde durulmuştur.
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15 TEMMUZDA TANKLARI VURAN EBABİLLER
ALİ ERKAN KAVAKLI
Müfettiş, emniyette nöbetçiydi. Dosyaya gömülmüş çalışıyordu. Kulakları sağır eden korkunç uçak sesleri ile irkildi. 
Pencereler zelzeleye tutulmuş gibi şangırdadı, bina sarsıldı. 
Çok zaman geçmeden korkunç sesler tekrar duyuldu.
Müfettiş, telefon sesiyle irkildi. Ahizeye uzandı. Duydukları onu can evinden vurdu:
Gölbaşı Polis Özel Harekât, savaş uçakları tarafından vurulmuştu.
Arka arkaya gelen telefon haberleri ile müfettiş sarsıldı. Savaş uçakları Ankara ve İstanbul üzerinde alçak uçuş ya-
pıyordu. Tanklar kışlalardan çıkmış; meydanları, köprüleri, kavşakları işgale başlamıştı. Başbakan, içişleri bakanı, 
emniyet genel müdürü emniyetin alarma geçmesini istiyorlardı. Bütün polis personeli göreve çağrıldı. Darbecilere 
karşı koyacaklardı.
Müfettiş, çok geçmeden Gölbaşı Polis Akademisi’nin de vurulduğunu öğrendi, elliden fazla şehit vardı. Terörle Mü-
cadele Başkanı Turgut Aslan, hileyle Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılmış ve rehin alınmıştı. 
Darbeciler, polisi hedef almışlardı.  
Müfettiş, emniyeti alarma geçirdi. Emniyete baskın verileceğini tahmin ediyordu. Kapı önünde tedbir aldırdı, vurucu 
timle duvar dibine pusuya yattı.
Çok geçmeden zırhlı araçlar ve tanklar sökün etti. 
Savaş başladı. 
Uçak gürültüleri gökleri doldurdu, emniyetin üstüne bomba savurdular.
Müfettiş, kulaklarının sağır olduğunu sandı, sanki kıyamet kopmuştu…

36.
BASKI

“Akıllı insan, başkalarının aklından fay-
dalanır.

Kitap okumak, konferans, panel, seminer 
dinlemek başkalarının aklından faydalanmak-
tır.

Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir 
öğretmen ve yazarın tecrübelerinden fayda-
lanmak size yepyeni ufuklar açacaktır.

Ali Erkan Kavaklı, “Başarıya Götüren Yol”da 40 yıllık tec-
rübelerini paylaşıyor; öğrencilerinin başarılarını, başarılı in-
sanların hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu takip 
etmeleri gereken yol haritası çiziyor. 

Kitaptaki bir gaz hikâyesi şöyle:

   “Çapa Fen Lisesi’nden Burak yanıma geldi, Başarıya Gö-
türen Yol’u okuduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

    -En çok ne hoşuna gitti?

    -Hocam, iyi gaz veriyorsun.

    -Ne gaz aldın?

   -İki şey dikkatimi çekti. Başarı prensiplerini madde 
madde yazmışsınız, açık ve net. İkincisi, başarılı insanların 
hikâyelerini anlatmışsınız. Onları okuyunca kendime olan gü-
venim arttı. Onların sahip olduğu donanıma ben de sahibim, 
ben de yapabilirim, dedim.

    -Ben seni tebrik ederim, iyi gaz almışsın.”

    Bu kitap başarı prensipleri, başarı hikâyeleri anlatıyor 
ve iyi gaz veriyor.

    “Ben de yapabilirim” diyebilmek için mutlaka okuyun.  

256 s. / 13,5 x 21 cm.
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BEYİN GÜCÜNÜ 
ETKİLİ KULLANMA SANATI
ALİ ERKAN KAVAKLI

Kullanılan organ güçlenir, kullanılmayan 
zayıflar. Beyin ve hafıza kasları, kol ve 
bacak kaslarına benzer; spor yapan insa-
nın kasları güçlenir, yapmayanın zayıflar. 
Beyin öğrendikçe ve hafıza ezberledikçe 
kuvvetlenir. Beyin sporlarını yapmayanla-
rın unutkanlıktan veya zekâ geriliğinden 
şikâyet hakları yoktur.

Herkes daha zeki olabilir, beynini daha 
verimli kullanabilir. Bunun için zekâ ge-
liştirici etkinliklere önem vermeli ve zihin 
antrenmanları yapmalı. Özellikle anne, 
baba ve eğitimciler, çocukların beynini 
geliştiren en önemli kişilerdir. Bu sebeple 
zekâ ve hafızayı geliştiren metotları çok 
iyi bilmeliler. Küçük yaşlarda beyin daha 
hızlı gelişir ve çok fazla ağları örer. Beynin 
öğrenme sınırı yok. Allah’ın ilmi sonsuz, 
insana sınırsız öğrenme kabiliyeti vermiş.

Kitap, zekâ geliştirme metotları ve hafıza 
geliştirme egzersizleri anlatıyor. Daha zeki 
olmak ve çocuğunu daha zeki yetiştirmek 
isteyenler mutlaka okumalı.

BAŞARIYA GÖTÜREN YOL
ALİ ERKAN KAVAKLI

“Akıllı insan, başkalarının aklından fayda-
lanır. 

Kitap okumak, konferans, panel, seminer 
dinlemek başkalarının aklından faydalan-
maktır. 

Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir öğ-
retmen ve yazarın tecrübelerinden faydalan-
mak size yepyeni ufuklar açacaktır.

Ali Erkan Kavaklı, “Başarıya Götüren Yol”-
da 40 yıllık tecrübelerini paylaşıyor; öğ-
rencilerinin başarılarını, başarılı insanların 
hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu 
takip etmeleri gereken yol haritası çiziyor. 

17.
BASKI

ÖĞRENCİ YETİŞTİRME SANATI

Öğrencileri sınavlardan ziyade hayata hazırlamak, onlara ne ola-
cakları ve neleri başarabilecekleri konusunda ilham vermek 
öğretmenin asıl görevi. Öğretmen, öğrencilerin ömür boyu ta-

kip edebilecekleri doğru bir yol haritası çizmelidir. 

Abdüssamet, Zekeriyya ve Ahmet sınıfta çete kurmuş, dersleri kayna-
tıyorlardı. Onları parkta çekirdek yerken gördüm, yanlarına oturdum, 
birlikte çekirdek yedik, böylece arkadaş olduk. Arkadaşlık nüfuzumu 
kullanarak onlardan yardım istedim. Dersteki gürültüyü önleme ko-
nusunda bana yardım edeceklerine söz verdiler. Gürültüyü yapan bu 
üçlü idi. Ders dışında kurduğum arkadaşlık sayesinde gürültü problemi 
çözüldü. Problem çıkaranlar, problem çözen öğrenci oldular.

Öğretmenlik problem çözme sanatıdır. Fakültelerde öğrenemediğimiz 
meslek sırlarını, tecrübeli meslektaşlarımızı dinleyerek veya yazdıkla-
rını okuyarak öğrenebiliriz.

Öğrencilerimizle ilgilenmek, sorunlarını dinlemek, onları kişilikli, 
kimlikli ve ahlaklı yetiştirmek; ömür takip edebilecekleri doğru bir yol 
haritası tavsiyesinde bulunmak zor fakat zevkli bir sanat. Öğrencileri-
mizi hayatta başarılı, erdemli insanlar olarak görmek bizi mutlu eder.  

Öğretmenlik; tecrübe, bilgi ve bilgelikle insan yetiştirme sanatına dö-
nüştürülebilir.

Bu kitap size 42 senesini eğitime vermiş, ilham veren, bilge bir öğret-
menin tecrübelerini anlatmaktadır.   
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ÖĞRETMENİ BAŞARIYA  
GÖTÜREN YOL VE NİTELİKLİ 
ÖĞRETMEN
ALİ ERKAN KAVAKLI
Öğrencileri sınavlardan ziyade hayata ha-
zırlamak, onlara ne olacakları ve neleri 
başarabilecekleri konusunda ilham vermek 
öğretmenin asıl görevi. Öğretmen, öğrenci-
lerin ömür boyu takip edebilecekleri doğru 
bir yol haritası çizmelidir. 
Abdüssamet, Zekeriyya ve Ahmet sınıf-
ta çete kurmuş, dersleri kaynatıyorlardı. 
Onları parkta çekirdek yerken gördüm, 
yanlarına oturdum, birlikte çekirdek yedik, 
böylece arkadaş olduk. Arkadaşlık nüfuzu-
mu kullanarak onlardan yardım istedim. 
Dersteki gürültüyü önleme konusunda 
bana yardım edeceklerine söz verdiler. 
Gürültüyü yapan bu üçlü idi. Ders dışında 
kurduğum arkadaşlık sayesinde gürültü 
problemi çözüldü. Problem çıkaranlar, 
problem çözen öğrenci oldular...

17.
BASKI

İnsanları idealleri, ümitleri ve hedefleri harekete ge-
çirir. Büyük ve önemli işler başarma düşüncesi, he-
defe ulaşma azmi olmazsa insan harekete geçmez.

Ümidi ve hedefi olmayan insan ölü gibidir.

Martin Luther King şöyle der:

“Uğrunda ölebilecek bir şeyiniz yoksa bu sizin hayat 
mücadelesine atılamayacağınızı gösterir.”

Kahvehanelerde oturanların ulaşmak istediği bir hedefi 
yoktur, olsa orada oturamazlar.

Hedefi olan insan çalışmaktan zevk alır.

Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Hedef seçmeli, başarı prensiplerini öğrenmeli ve hareke-
te geçmeli. Neticeyi Allah yaratır, Allah çalışana verir. 
Başarıyı ondan istemeli, bol bol dua etmeli, çalışmanın 
fiili dua olduğunu akıldan çıkarmamalı.

Biz çalışır, gayret ederiz, başarıyı Allah verir. Allah 
adaletlidir; Hans’a, Eva’ya, Abraham’a veren; Hasan’a, 
Havva’ya, İbrahim’e de verir.

Bu kitap başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşamanın sırlarını 
anlatıyor. Gayret bizden, yardım Allah’tan...
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BAŞARI İNANÇ İŞİDİR
ALİ ERKAN KAVAKLI
İnsanları idealleri, ümitleri ve hedefleri ha-
rekete geçirir. Büyük ve önemli işler başar-
ma düşüncesi, hedefe ulaşma azmi olmazsa 
insan harekete geçmez.
Ümidi ve hedefi olmayan insan ölü gibidir.
Martin Luther King şöyle der:
Uğrunda ölebilecek bir şeyiniz yoksa bu si-
zin hayat mücadelesine atılamayacağınızı 
gösterir. Kahvehanelerde oturanların ulaş-
mak istediği bir hedefi yoktur, olsa orada 
oturamazlar. Hedefi olan insan çalışmaktan 
zevk alır.Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir 
rüzgâr yardım etmez.
Hedef seçmeli, başarı prensiplerini öğren-
meli ve harekete geçmeli. Neticeyi Allah ya-
ratır, Allah çalışana verir. Başarıyı ondan 
istemeli, bol bol dua etmeli, çalışmanın fiili 
dua olduğunu akıldan çıkarmamalı.
Biz çalışır, gayret ederiz, başarıyı Allah ve-
rir. Allah adaletlidir; Hans’a, Eva’ya, Abra-
ham’a veren; Hasan’a, Havva’ya, İbrahim’e 
de verir.
Bu kitap başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşama-
nın sırlarını anlatıyor. 
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KIYAMET KOPMUŞTU SANKİ, KULAKLARINI TIKADI
Müfettiş, emniyette nöbetçiydi. Dosyaya gömülmüş çalışıyordu. 

Kulakları sağır eden korkunç uçak sesleri ile irkildi. Pencereler zelze-
leye tutulmuş gibi şangırdadı, bina sarsıldı. 

Çok zaman geçmeden korkunç sesler tekrar duyuldu.

Müfettiş, telefon sesiyle irkildi. Ahizeye uzandı. Duydukları onu can 
evinden vurdu:

Gölbaşı Polis Özel Harekât, savaş uçakları tarafından vurulmuştu.

Arka arkaya gelen telefon haberleri ile müfettiş sarsıldı. Savaş 
uçakları Ankara ve İstanbul üzerinde alçak uçuş yapıyordu. Tanklar 
kışlalardan çıkmış; meydanları, köprüleri, kavşakları işgale başlamış-
tı. Başbakan, içişleri bakanı, emniyet genel müdürü emniyetin alarma 
geçmesini istiyorlardı. Bütün polis personeli göreve çağrıldı. Darbeci-
lere karşı koyacaklardı.

Müfettiş, çok geçmeden Gölbaşı Polis Akademisi’nin de vurulduğu-
nu öğrendi, elliden fazla şehit vardı. Terörle Mücadele Başkanı Turgut 
Aslan, hileyle Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılmış ve rehin alın-
mıştı. 

Darbeciler, polisi hedef almışlardı.  

Müfettiş, emniyeti alarma geçirdi. Emniyete baskın verileceğini 
tahmin ediyordu. Kapı önünde tedbir aldırdı, vurucu timle duvar di-
bine pusuya yattı.

Çok geçmeden zırhlı araçlar ve tanklar sökün etti. 

Savaş başladı. 

Uçak gürültüleri gökleri doldurdu, emniyetin üstüne bomba savur-
dular.

Müfettiş, kulaklarının sağır olduğunu sandı, sanki kıyamet kop-
muştu…
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Akşam Gazetesi - 21/10/2018 Çoruh Haber Gazetesi - 09/11/2018

Ortadoğu Gazetesi - 13/09/2018
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Bayburt Sıla Gazetesi - 11/10/2018

Gümüşhane Olay Gazetesi - 03/10/2018
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Bizim Yaka Gazetesi - 21/11/2018

Dokuz Sütun Gazetesi - 12/09/2018
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Bursa Hayat Gazetesi - 19/12/2018

Yeni Şafak Gazetesi - 08/07/2018
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Çerçeve Dergisi - 01/12/2018 Türkiye Gazetesi - 21/08/2018
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Çorum Hakimiyet Gazetesi - 29/09/2018
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Star Gazetesi - 14/10/2018

Star Gazetesi - 21/10/2018
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Yeni Şafak Gazetesi - 25/09/2018
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